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 واتجما حيقق الن نواتج التعلم املوضوع

فصل في 
نفقة 

 المضارب

 .يتعرف بعض أحكام المضاربة 
 .يلتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية 

 نفقة المضارب في مال المضاربة ما دام في سفره. – 1
بردة رب  -3بموت رب المال. - 2بموت المضارب. - 1 تبطل المضاربة: – 2

 لو باع المضارب أو اشترى بعد العزل وقبل العلم َنفَذ. – المال.
  يحدد ما يترتب على افتراق

 المضاربين.
 إذا كان في المال ديون وليس فيه ربح َوكل رب المال على اقتضائها. – 1
 إن كان فيه ربح أجبر المضارب على اقتضائها. – 2

 .ما هلك من مال المضاربة فمن الربح فإن زاد فمن رأس المال.  يذكر حكم هالك مال المضاربة 

كتاب 
 الوديعة

 .يوضح معنى الوديعة لغة وشرعًا 
 .يعظم قيمة األمانة 

 الوديعة لغة: مشتقة من الودع وهو: الترك أو هي من الحفظ. -
 شرعًا: تسليط اإلنسان غيره على حفظ ماله. -

 .هللا عليه وسلم: " ليس على المستودع غير المغفل ضمان".قال صلى  يستنبط األحكام من النصوص 

 .يوضح كيفية حفظ الوديعة 
ن نهاه. -  له أن يحفظها بنفسه وبعياله وا 
 وليس له أن يحفظها بغيرهم إال للضرورة. -

 .يحدد أحكام التعدي على الوديعة 
 لو تعدى على الوديعة بالركوب أو االستخدام ثم زال التعدي لم يضمن. -
 لو أودعها فهلكت عند الثاني فالضمان على األول خاصة. -
 ولو طلبها صاحبها فجحدها ثم عاد واعترف ضمن.  وقاال: ُيَضِمن أيهما شاء. -

 . يتعرف معنى الهبة 
 . يحدد حكم الهبة 

 الهبة لغة: العطية الخالية عن تقدم االستحقاق. -
مندوب وصنيع محمود حكمها: أمر -  شرعًا: تمليك العين بال عوض. -

 محبوب.

 كتاب الهبة

 . يوضح حكم قبول الهبة 
قبول الهبة سنة؛ فالنبي صلى هللا عليه وآلة وسلم قبل هدية العبد وقال في 

 حديث بريرة:)هو لها صدقة ولنا هدية(.
 . إسقاط.-2تمليك.    -1أنواع الهبة: يعدد أنواع الهبة 

 .يستنتج أركان الهبة 
 ثالثة:لكل عقد أركان 

 معقود عليه " الموهوب" . – 2      الموهوب له". –عاقد " الواهب  – 1
 الصيغة " اإليجاب والقبول أو القبض". – 3

 .يستنبط األحكام من النصوص 
  يقتدي بالرسول )ص(في األقوال

 واألفعال.
 قال صلى هللا عليه وسلم: " لو أهدي إلىًّ طعام لقبلت".

  يملك الصغير الهبة بقبض وليه وأمه وبقبضه بنفسه. –  الهبة.يذكر بما يملك الصغير 

 .يوضح بعض أحكام الهبة 
 لو وهب اثنان لواحد جاز وبالعكس ال يجوز -
 ولو تصدق شخص على فقيرين جاز وكذا لو وهب لهما. -

 

 الحنفيفقه ال
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

 كتاب الهبة

  األحكام من النصوص.يستنبط 
  يقتدي بالرسول )ص(في األقوال

 واألفعال.

 قال صلى هللا عليه وسلم: " الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها".
 قال صلى هللا عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه"

  يتعرف المعاني المانعة من الرجوع
 في الهبة.

 الهبة:المعاني المانعة من الرجوع في  -
المحرمية من القرابة والزوجية والمعاوضة وخروجها من ملك الموهوب له وحدوث 

 الزيادة أو التغيير في عينها وموت الواهب أو الموهوب له.

كتاب 
 الغصب

  الغصب.يدرك معنى 
 .يوضح شرط الغصب 
 .يحدد حكم الغصب 

 الغصب لغة: أخذ الشيء ظلًما.
 مملوك للغير بطريق التعدي.وفي الشرع: أخذ مال متقوم محترم 

 شرطه: كونه قاباًل للنقل على وجه يتضمن تفويت يد المالك.
 حكمه: تصرف منهي عنه حرام. -

 .يستنبط األحكام من النصوص 
  يقتدي بالرسول )ص(في األقوال

 واألفعال.

 قال تعالى: " وال تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".
 مال امرٍئ مسلم إال بطيب نفس منه".قال صلى هللا عليه وسلم: " ال يحل 

 قال صلى هللا عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى ترد".
 يترتب على هالك  يوضح ما

 المغصوب.
ن  ن لم يكن مثليا فعليه القيمة يوم غصبه، وا  إن هلك وهو مثلي فعليه مثله، وا 

 نقص ضمن النقصان.
 .إذا ُقضي على الغاصب بالقيمة ملكه من وقت الغصب وتسلم له األكساب.  يحدد ملكية المغصوب بعد الضمان 

 .يذكر حكم زوائد المغصوب 
زوائد المغصوب أمانة متصلة كانت أو منفصلة يضمنها بالتعدي أو بالمنع  -

 ومنافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها.-  بعد الطلب.
  يدرك عدالة التشريع اإلسالمي في

 من استهلك خمر الذمي أو خنزيره فعليه قيمته ولو كان مسلماً  فال شيء عليه. حقوق غير المسلمين.رعاية 

كتاب 
 الجنايات

 

 .الجنايات هي جمع جناية والجناية كل فعل محظور يتضمن ضررًا. - يتعرف المقصود بالجنايات 
 جماع األمة.القصاص مشروع ثبتت شرعيته بالكتاب والسنة  - يحدد حكم القصاص  وا 
 .يستنتج حكمة مشروعية للقصاص 
 .اآلية.قال تعالى:" ولكم في القصاص حياة...". يدرك أهمية القصاص 

 

 

 

 

 

 

 الفقه الحنفيتابع 
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

كتاب 
 الجنايات

 

 ط األحكام من النصوصيستنب. 
  يقتدي بالرسول )ص( في األقوال

 واألفعال.

 اآليةقال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص...".
وقال أيضا:)كتاب هللا - قال صلى هللا عليه وسلم: "من قتل قتلناه".

 القصاص(.

 .يميز بين أنواع القتل 
 .يبين حكم كل نوع من أنواع القتل 
 .يقدر مدى أهمية عصمة الدماء 

 األجزاء كالسيف والمروة.القتل العمد: أن يتعمد الضرب بما يفرق  -
 القود. – 2المأثم -1حكمه: 

القتل الخطأ: أن يرمي شخصًا يظنه صيدًا أو يرمي غرضًا فيصيب  -
 آدميًا.

 حكمه: الكفارة والدية على العاقلة وال إثم عليه.
 القتل بسبب: كحافر بئر في غير ملكه فيعطب به إنسان.

 وموجبه الدية على العاقلة ال غير. -

 .يتعرف بعض احكام الجنايات 

 ال كفارة في القتل العمد. – 2          ال يقاد والد بولده. -1
كل أنواع القتل توجب  – 4   ما جرى مجرى الخطأ فهو كالخطأ. – 3

 الحرمان من الميراث إال القتل بسبب.
الكفارة الواجبة في القتل عتق رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام  – 5

القصاص واجب بقتل كل معصوم الدم على  – 6  ن.شهرين متتابعي
 التأبيد وهو المسلم والذمي إذا قتل عمدًا.

  يوضح أحكام القصاص بين الصغار
 والكبار.

 إذا كان القصاص بين صغار وكبار فللكبار االستيفاء عند اإلمام. -
 وقاال: ليس للكبار؛ ألنه حق مشترك بينهم.

  القتل.يستنبط  حكم االشتراك في 
 .تقتل الجماعة بالواحد، ويقتل الواحد بالجماعة اكتفاًء. يعظم حرمات الدماء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقه الحنفيتابع 
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

باب 
 القراض

  يتعرف المقصود
بالقراض لغة 
 واصطالحًا.

للعامل قطعة من ماله القراض لغة: مأخوذ من القرض وهو القطع؛ ألن رب المال قطع  -
 يتصرف فيها بقطعة من الربح ويسمى مضاربة أيضًا.

واصطالحًا: دفع مالك مااًل من نقد مضروب ُمسّلم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من  -
 ربحه.

  يوضح بعض أحكام
 القراض.

 
 
 
  يعظم قيمة التكافل بين

 الناس.

تفريط في اشتراط الربح للعامل  يضمن العامل مال القراض لربه لو تلف أو ضاع بال -
 بشرطين: إذا لم ينفه ولم يسم قراضًا.

إن اشترط رب المال على العامل شروطا كأن ال ينزل واديًا معينًا أو ال يمشي بالمال لياًل  -
 فخالف فعليه الضمان.

ن أذن  - ال يجوز لعامل القراض أن يشتري سلعًا للقراض بنسيئة أي بدين في ذمة ربه وا 
 في ذلك. ربه 
 يجوز للعامل اإلنفاق على نفسه من مال القراض وُيقضي له بذلك. -
 يجوز لكل من رب المال والعامل فسخ القراض قبل الشروع في العمل. -
 العامل أمين على مال القراض فالقول قوله في تلفه. -
ن لم يوجد ُأخذ  - المثل أو من مات وعنده قراض أو وديعة ُأخذ من تركته بعينه إن وجد وا 

 القيمة.

باب 
 اإلجارة

 معنى اإلجارة  يذكر. 
 اإلجارة. أركان يحدد 
  يلتزم بأحكام الشريعة

 اإلسالمية.

 اإلجارة لغة: مأخوذة من األجر وهو العوض وهي والكراء شيء واحد في المعنى. -
 اصطالحًا: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض بما يدل. -
 أركانها: -
 صيغة كالبيع فتنعقد بما يدل على الرضا.-2 عاقد من مؤجر ومستأجر كالبيع. -1
 أجر كالبيع من كونه طاهرًا منتفعا به مقدورًا على تسليمه معلومًا.-3
 منفعة وهي المعقود عليها. -4 

  شروط المنفعةيعدد. 

 شروط المنفعة أن تكون: -
 معلومة. -2       لها قيمة بأن تكون مملوكة على وجه خاص. -1
 غير حرام.-4                               مقدورا على تسليمها. -3
 غير متعينة على المؤجر كالصالة وحمل الميت.-6  غير متضمنة استيفاء عين قصدًا.-5

 تكره إجارته ما يتذكر. 
 حلي.التكره إجارة  -
 جرة على تعليم فقه وفرائض.تكره األ -

 

 

 

  المالكي فقهال
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

باب 
 اإلجارة

 حكم ضمان  يتعرف
 .المستأجر

  شروط ضمان يوضح
 .الصانع

  يدرك أهمية اتقان
 العمل.

 المستأجر أمين فال ضمان عليه ولو شرط إثباته. -
 يضمن الصانع ما أتلفه: -
ب نفسه للصنعة للناس. -1   المصنوع مما يغاب عليه.أن يكون  -2    إن نصَّ
 أن ال يكون في صنعته تغرير. -3
 .... أن ال تكون له بينة بتلفه بال تفريط. -4

باب الهبة 
 والصدقة

 بالهبة.  يذكر المقصود
 يحدد حكم الهبة . –
 الهبة. أركان يعدد  

 الهبة هي: تمليك من له التبرع ذاتًا تنقل شرعا بال عوض ألهٍل بصيغة أو ما يدل. -
 حكمها: الهبة من التبرعات المندوبة كالصدقة لما فيها من المحبة وتأليف القلوب. -
 أركانها أربعة: واهب وموهوب وموهوب له وصيغة. -

  به  ما تبطل يستنبط
 .الهبة 

  تبطل الهبة بحصول مانع قبل حوزها من واهبها. -
 الحوز. وبموت الواهب قبل -      ومن إحاطة دين بالواهب أو جنون له. -
 وبهبة من واهبها لثاٍن وحاز الثاني قبل األول. -

 يوضح األحكام المتعلقة 
 .بهبة الثواب

  يلتزم بأحكام الشريعة
 اإلسالمية.

 جاز للواهب شرط الثواب على هبته أي: العوض عليها وسواء عين الثواب أم ال. -
إذا تنازع الواهب والموهوب له في القصد" الثواب" بعد القبض صدق الواهب بيمين، أما  -

 القبض فالقول قول الواهب مطلقًا.التنازع قبل 

 
أحكام 
 العمرى

  معنى العمرى يتعرف. 
  .يحدد حكم العمرى 
 .يوضح صيغة العمرى 
  .يعدد شروط العمرى 

 المعطي بغير عوض.العمرى: هي تمليك منفعة شيء مملوٍك حياة 
 حكمها: الجواز وهي مندوبة ألنها من المعروف.

صيغتها: مثل أعمرتك هذه الدار أو أعرت زيدًا أو أعمرت ورثتك، وال يشترط لفظ اإلعمار بل 
 كل ما دل على تمليك المنفعة.

 باب اللقطة

 .يذكر مفهوم اللقطة 
  اللقطة . حكم رديوضح 

أحكام ردها: واجب ردها   اصطالحًا: مال معصوم َعَرض للضياع.   اللقطة اسم لما يلتقط.
ووجب على من وجد لقطة أخذها لخوف خائن أي: عند خوف خائن ال    بمعرفة الِعَفاص.
 يقوم بأحكامها.

 اللقطة تعريف د مدة يحد
. 
  اللقطة. ضمانيوضح 
 .يعظم قيمة األمانة 

 وجب تعريفها سنة كاملة إن كان لها بال. -
 التعريف يكون بمظان طلبها بباب المسجد ال داخله في كل يومين أو ثالثة.

 ويضمن الملتقط في التصدق بها عن ربها وفي نية تملكها إذا جاء ربها.  -
 كما يضمن إذا أخذها بنية تملكها قبلها، أي قبل مرور سنة. -
 ويضمن إن ردها لموضعها الذي اخذها منه بعد التقاطه لها. -

 

 

 

  المالكيفقه تابع ال
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

أحكام 
 اللقيط

 اللقيطالمتعلقة بحكام األ يدرك. 
 
  تجيز يتعرف على الشروط التي

  للملتقط الرجوع بما أنفقه على اللقيط

واجب لقط طفل ال قدرة له على القيام بمصالح نفسه والمراد بلقطه أخذه  -
ال تعين للحفاظ عليه وهو  واجب على الكفاية إذا وجده جماعة بمضيعة وا 

 ويسمى الطفل الملقوط لقيطا. -  على من وجده لقطه.
 وعرف ابن عرفه اللقيط بقوله: "صغيٌر آدمي لم يعلم أبواه". -
 ورجع الملتقط بما أنفقه على الطفل على أبيه -
 نة.وثبت بإقرار أو بي-2         إن علم أن أباه طرحه أرضًا. -1
ال يكون الملتقط أنفق حسبة ن أ-4  أن يكون األب موسرا وقت اإلنفاق. -3

 بأنه ابنه.ال يلحق اللقيط بملتقط أو غيره إال ببينة تشهد  -  هلل تعالى.

باب 
 الجهاد

 حكم الجهادعلى  يتعرف. 
   الجهاد. متى يتعينيوضح  

قام به البعض سقط عن الجهاد في سبيل هللا إلعالء كلمة هللا فرض كفاية، إذا  -
 الباقين، متعلق بالذكر ال األنثى القادر ال العاجز عن ذلك بفقد قدرة أو مال.

 يتعين الجهاد بتعيين اإلمام الشخص أو بفجِء العدو محلة قوم. -
 ويتعين إن هجم العدو على من بجوارهم وعجزوا عن دفع العدو بأنفسهم. -

 ما يحرم في الجهاد يعدد. 
  الجهاد.يعظم قيمة 

يحرم الفرار إن بلغ عدد المسلمين النصف من عدد الكفار، وتحرم المثلة،  -
 وتحرم خيانة أسير، وأخذ شيء من ماله.

 ممن يتحقق األمان  يحدد. 
 - األمان. ما يشترط فييستبط 

 يتحقق األمان من اإلمام أو غيره من المسلمين بلفظ داٍل عليه -
 نحو: أمناك أو إشارة مفهمة برأس أو يد. 
 وال بد أن يكون مميزًا، فال يصح األمان من صبي أو مجنون أو سكران. -

 حكم موت المؤمن عندنا نحن  يستنتج
 .المسلمون 

 إن مات المؤمن عندنا فماله لورثته إن كان معه وارثه عندنا. -
ن لم يكن معه وارثه عندنا ُأرسل المال لوارثه  - بأرضهم وهذا يدل على  وا 

 عظمة اإلسالم وعدله.

 . يتعرف مفهوم  المسابقة 
 .يحدد حكم المسابقة 

المسابقة مفاعلة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم، وبفتحها " 
 الُجعل" أي الذي يجعل بين أهل السباق.

 حكمها: األصل فيها المنع لما فيها من اللعب والقمار والمغالبة. 
وهي التحايل على أكل أموال الغير بالباطل، ولكن أجازها الشارع للتدريب على 

 الجهاد ومنع الصائل.

 .يوضح ما تجوز فيه المسابقة 
الخيل واإلبل من الجانبين، خيل من  المسابقة جائزة بجعل في أربع أمور:

بل من جانب، وفي السهم إلصابة الغرض أو ُبعد الرمية.  جانب وا 
  وتلزم المسابقة بالعقد كاإلجارة فليس ألحدهما حلها إال برضاهما معًا. تلزم به المسابقة.يحدد ما 

 .يتعرف  حكم المسابقة بغير ُجعل 
إن صح القصد بأن  تجوز المسابقة بغير ُجعل بأن تكون مجانًا مطلقاً  -

 الشرع.وافق 
 

 مالكي الفقه تابع ال
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

فصل في 
الوصية 
الشاملة 
 لإليصاء

 .صيغة. –معقود عليه  -لكل عقد أركان ثالثة: عاقد  يتعرف أركان العقد 
 .يوضح ما يوصى به 
  .يحدد قدرالوصية 

تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول والموجود والمعدوم وهي من الثلث فإن زاد توقف 
 على إجازة الورثة.

 .الوصية من كل مالك بالغ عاقل مختار، لكل متملك في سبيل هللا.تصح  يستنبط  شروط العاقد 

 .يحدد وقت لزوم الوصية 
تلزم الوصية بموت الموصي مع قبول بعده في موصى له معين وللوصي الرجوع 

 في الوصية.
  يميز بين الوصية

 واإليصاء.
  يلتزم بأحكام الشريعة

 اإلسالمية.

 الوصية تبرع بحق مضاف لما بعد لموت.
 اإليصاء: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت.

 كتاب النكاح

  يتعرف بعض القواعد
 الفقهية.

 األصل في اإلبضاع الحرمة إال ما ورد الشرع بإباحته.

 .النكاح: عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ النكاح أو التزويج. يوضح معنى النكاح 

  يستنبط األحكام من
 النصوص.

  .يدرك أهمية النكاح 

َساِء مثنى َوُثاَلَث َوُرَباَع " وقال صلى هللا قال تعالى: "  َن النِّ َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكم مِّ
عليه وسلم: " ُتْنَكُح اْلَمْرَأُة أِلَْرَبٍع: ِلَماِلَها ، َوِلَحَسِبَها ، َوِلَجَماِلَها ، َوِلِديِنَها ، َفاْظَفْر 

يِن َتِرَبْت َيَداَك (.  ِبَذاِت الدِّ

في  فصل
 أحكام النظر

 ستنبط األحكام من ي
 .النصوص

 
  أحكام بعض يوضح 

 .النظر
 
 الشريعة بأحكام يلتزم 

 .اإلسالمية

ِلَك َأْزَكىَٰ  وا ِمْن َأْبَصاِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذََٰ َلُهْم ِإنَّ  قوله تعالى: " ُقل لِّْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
َ َخِبيٌر ِبَما َيْصَنُعوَن ) ( َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن 33َّللاَّ

ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلىَٰ ُجُيوِبِهنَّ َواَل 
َنَتُهنَّ ِإالَّ ِلُبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو َأْبَناِئِهنَّ َأْو َأْبَناِء ُيْبِديَن ِزي

ُبُعوَلِتِهنَّ َأْو ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني ِإْخَواِنِهنَّ َأْو َبِني َأَخَواِتِهنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت 
ْفِل الَِّذيَن َلْم َيْظَهُروا َعَلىَٰ َأْيَماُنُهنَّ َأِو  ْرَبِة ِمَن الرَِّجاِل َأِو الطِّ التَّاِبِعيَن َغْيِر ُأوِلي اإلِْ

 ِ َساِء َواَل َيْضِرْبَن ِبَأْرُجِلِهنَّ ِلُيْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن ِزيَنِتِهنَّ َوُتوُبوا ِإَلى َّللاَّ َعْوَراِت النِّ
 (31َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن )َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن 

فصل في 
 أركان النكاح

 . يعدد أركان النكاح 
 – 3معقود عليه وهو الزوجة - 2عاقد وهو الزوج   والولي   - 1أركان النكاح: 

 شهود. – 4صيغة وهي اإليجاب والقبول 
األولياء في 

 النكاح
  يحدد الولي عند فقد

 العصبة.
 السلطان ولي من ال ولي له".قال صلي هللا عليه وسلم: " 

 الخطبةأحكام 
  يوضح حكم التصريح

 والتعريض بالخطبة.
 ال يجوز أن يصرح بخطبة معتدة ويجوز أن يعرض لها بنكاحها قبل انقضاء العدة.

 

 

 شافعي ال فقهال
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع
اإلجبار على 

 النكاح
  يحدد من تجبر على

 النكاح.

البكر يجوز لألب والجد إجبارها على النكاح، والثيب ال يجوز تزويجها إال بعد 
 إذنها.

فصل في 
محرمات 

 النكاح

  يميز بين التحريم المؤبد
 والتحريم المؤقت.

 التحريم المؤبد: سبب التحريم فيه ال يزول.
 التحريم المؤقت: سبب التحريم فيه غير دائم ويزول

  من يستنبط األحكام
 النصوص.

َساِء ِإالَّ َما َقْد َسَلَف  َن النِّ ِإنَُّه َكاَن َفاِحَشًة  ۚ  قال تعالى " َواَل َتنِكُحوا َما َنَكَح آَباُؤُكم مِّ
 َوَمْقًتا َوَساَء َسِبياًل".

 قال صلى هللا عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".
وال العمُة على بنِت أخيها، وال المرأُة على ال ُتنَكُح المرأُة على عمِتها،  وقال: "

خالِتها، وال الخالُة على بنِت أخِتها، وال الُكبرى على الصغرى، وال الصغرى على 
 الكبرى".

 

  يستنبط األحكام من
 النصوص.

 
  يلتزم بأحكام الشريعة

 اإلسالمية.

اُتُكْم َوَخااَلُتُكْم َوَبَناُت اأْلَخِ  َهاُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّ  قال تعالى:" ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمَّ
َهاُت ِنَساِئُكْم  َضاَعِة َوُأمَّ َن الرَّ ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكم مِّ َهاُتُكُم الالَّ َوَبَناُت اأْلُْخِت َوُأمَّ

ِتي َدَخْلُتم ِبِهنَّ َفِإن لَّْم َتُكوُنوا َدَخْلُتم َوَرَبائِ  َساِئُكُم الالَّ ن نِّ ِتي ِفي ُحُجوِرُكم مِّ ُبُكُم الالَّ
 ِبِهنَّ َفاَل ُجَناَح َعَلْيُكْم َوَحاَلِئُل َأْبَناِئُكُم الَِّذيَن ِمْن َأْصاَلِبُكْم َوَأن َتْجَمُعوا َبْيَن اأْلُْخَتْينِ 

ِحيًما". ۚ  َف ِإالَّ َما َقْد َسلَ  َ َكاَن َغُفوًرا رَّ  ِإنَّ َّللاَّ

فصل في 
 الصداق

  يتعرف حكم عدم تسمية
 المهر في العقد.

 يستحب تسمية المهر في النكاح فإن لم يسم، صح العقد.

  يعدد شروط وجوب مهر
 المفوضة.

 يجب مهر المفوضة بأحد ثالثة اشياء:
 أن يفرضه الزوج على نفسه. – 1 
 أن يفرضه الحاكم. – 2 
 أن يدخل بها الزوج فيجب لها مهر المثل. – 3 

  يوضح متى يسقط نصف
 المهر .

 .يعدد حاالت اكتمال المهر 
 .يدرك أهمية الصداق 

يسقط نصف المهر بالطالق قبل الدخول، ويكمل المهر بالدخول أو الموت قبل 
 الدخول.

فصل في 
القسم 
 والنشوز

  يذكر حكم التسوية بين
 الزوجات.

التسوية في القسم بين الزوجات واجبة، وال يدخل على غير المقسوم لها لغير 
 الحاجة.

  يوضح حكم المسافر في
 القسم.

 إذا أراد السفر أقرع بينهن وخرج بالتي تخرج لها القرعة.
  يتعرف أحكام الزوجة

 الجديدة.
 كانت ثيبًا. إذا تزوج جديدة خصها بسبع لياٍل إن كانت بكرًا، وبثالٍث إن

 .يدرك ما يسقط بالنشوز 
  يلتزم بأحكام الشريعة

 اإلسالمية.
 يسقط بالنشوز قسمها ونفقتها.

 شافعي الفقه تابع ال
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 واتجما حيقق الن نواتج التعلم املوضوع

الحيث الرابع 
 والعشرون

)النهي عن إيذاء 
 المسلم(

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 .يدرك حرمة إيذاء المسلم 
  أهمية عصمة الدماء.يقدر مدى 

حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على تحذير أمته من الوقوع  -

 في الفتن.

 التحذير من التسرع في تكفير المسلم واستباحة دمه. -

الحديث الخامس 
 والعشرون

 )فضل التوبة(

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 .يدرك فضل التوبة الصادقة 
  يستنتج أن المعصية سبب في هالك

 األفراد والمجتمعات. 
 .يعظم قيمة التوبة 

 هللا عز وجل يفرح بتوبة عبده. -

 التوبة الصادقة هي التي يقبلها هللا تعالى. -

 المعصية سبب في هالك األفراد والمجتمعات. -

الحديث السادس 
 والعشرون

)بيعة الرجال إثر 
 مبايعة النساء(

  الوارد بالدرس.يشرح الحديث 
 .يوضح أن الحدود كفارات ألهلها 
  يقتدي بالرسول )ص( في األقوال

 واألفعال.

 التحذير من المنهيات والترغيب في فعل المأمورات. -

 الحدود كفارات ألهلها على قول الجمهور.  -

إرشاد النبي صلى هللا عليه وسلم للصحابة والمداومة على  -

 نصحهم.

الحديث السابع 
 والعشرون

)الحياء من 
 اإليمان(

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 .يدرك أهمية التخلق بالحياء 
 . يتعرف أثر التخلق بخلق الحياء 
 .يعظم قيمة الحياء 

 الحث على التخلق بالحياء. -

 الحياء الشرعي خير ُكله. -

الحديث الثامن 
 والعشرون

)فضل العلم 
 والعمل(

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 .يوضح فضل العلم والعمل 
 .يعظم قيمة العمل 

لَ اإلسالم العالم العامل الُمَعلِم الذي ينفع نفسه وينتفع به  - َفضَّ

 غيره وجعله كاألرض الطيبة التي انتفعت ونفعت.

الحديث التاسع 
 والعشرون

 )سيد االستغفار(

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 .يحدد أفضل صيغ االستغفار 
  االستغفار.يدرك أهمية 

 المستغفر بالدعاء المذكور أكثر ثواباً عند المستغفر بغيره. -

 بما هو أهله من أهم أسباب االستجابة. –والثناء على هللا تعالى  -

واالعتراف بالتقصير والشعور بالذنب من أهم البواعث على  -

 التوبة.

 وجوب االعتراف بنعم هللا تعالى بأداء شكرها. -

 الثالثونالحديث 
 )من آداب الدعاء(

 .يشرح الحديث الوارد بالدرس 
 .يحدد آداب الدعاء 
 .يعظم قيمة الدعاء 

بيان آداب الدعاء كالوضوء وتحري األوقات الفاضلة كالسجود 

 وبين اآلذان واإلقامة وغيرها.

 الثناء على هللا تعالى بما هو أهله من أهم آداب الدعاء. -

 لم يستعجل.ُيستجاب للمسلم دعاؤه ما  -

 

 

 الحديث 
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

سورة 
 المدثر

  المدثر. سورةيفسر 
 الحكمة في التهديد والوعيد لكفار  يوضح

 .مكة

وأن  تفسير قوله تعالى: )ذرني ومن خلفت وحيدا وجعلت له مااًل ممدودا .......(.
وأنه لن  لى هللا عليه وسلمص هللا توعد وهدد بقطع رجاء الكافر الذي أذى النبي 

يجمع له بين الكفر والمزيد من النعم وتوعده بالفقر بعد الغنى في الدنيا وبالعذاب 
 الشديد في األخرة والترهيب بأنواع عذاب سقر وأنها ال تبقى وال تذر.

   خزنة جهنم يتعرف. 
  من ذكر عددهمالحكمة يدرك. 

 تفسير قوله تعالى: )وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة...(
وأن عدتهم تسعة عشر وأن هللا قادر على جعلهم أكثر من ذلك ولذلك عقب 

 بقوله: )وما يعلم جنود ربك إال هو(.

  أن هللا ينجي المؤمنين ويعذب يوضح
 .المجرمين

 .يقبل على عمل  الطاعات 

 )كل نفس بما كسبت رهينة إال أصحاب اليمين....(.تعالى: تفسير قوله 
دراك أن أصحاب اليمين فكوا رقابهم بالطاعة وأن لهم جنات نعيم. وأن المجرم  وا 
لهم سقر يعذبون فيها بسبب كونهم ليسوا من المصلين ولم يطعموا المساكين 

 فليس لهم شفعاء لعظيم جرمهم.

سورة 
 القيامة

  سورة القيامةيفسر. 
  البعث وأنه واقع ال محالة ثبوتيوضح. 

وأنه أقسم لرد إنكار المشركين  تفسير قوله تعالى: )ال أقسم بيوم القيامة ...(
البعث ولبيان أن هللا قادر على جمع عظام اإلنسان بعد تفرقها ورجوعها رفاًتا 

 مختلطًا بالتراب.

 بعض أهوال يوم القيامة يتعرف على. 
)فإذا برق البصر ...( وما يلي ذلك من خسوف القمر وجمع  تفسير قوله تعالى:

 الشمس والقمر وهلع اإلنسان وقوله: أين المفر وأنه لن تقبل  وقتها معذرته.
  على حفظ  صمدى حرص النبي  يدرك

 .القرآن الكريم
 .يقدر عظمة هللا في البعث 

 تفسير قوله تعالى: )ال تحرك به لسانك لتعجل به...(.
لنبيه ص بأن ال يحرك لسانه بالقرآن ما دام جبريل يقرأ عليه شيء من وأمر هللا 
 معانيه.

سورة 
 اإلنسان 

 اإلنسان.سورة  يفسر 
 الحكمة من خلق اإلنسان وهدايته  يوضح

 .السبيل

إن آدم عليه السالم قد خلق وقبل نفخ الروح فيه مضى عليه أربعون سنة مصورًا 
لم يذكر اسمه ولم يعرف ما يراد به وخلق من نطفة أمشاج أي نطفة امتزج فيها 

 الماءان وقد بين هللا له طريق الهدى بأدلة العقل والنقل.

 جزاء الكفار واألبرار يوم القيامة يتعرف. 

 تعالى:) إنا أعتدنا للكافرين سالسال وأغالاًل وسعيرا...(.بيان قوله 
وأن للكافرين نارًا موقدة ويقيدون بالسالسل واألبرار لهم نعيم عند ربهم منه أنهم 

وماء كافور اسم عين في الجنة ماؤها  - يشربون من كأس كان مزاجها كافورًا.
 في بياض الكافور. يفجر ونها حيث شاءوا من منازلهم.

 سورة اإلنسان نزول سبب يدرك . 
 .يستنتج الحكمة من نزول القرآن مفرًقا 
 .يشكر هللا على نعمه 

إن هللا تعالى أنزل القرآن مفرقًا لحكمة يريدها سبحانه ومنها المصابرة واحتمال األذية 
 وأمر هللا لرسوله ص بالصبر والذكر والتهجد وبيان جزاء المؤمنين والكافرين.

سورة 
 المرسالت

  سورة المرسالتيفسر. 
  بعض عالمات يوم القيامة وتهديد  يذكر

 .الكافرين وتخويفهم
 .يقدر عظمة هللا في إحكام الخلق 

بيان قسم هللا تعالى أن ما توعد به الكافرين واقع ال محالة وذكر بعض عالمات 
يوم القيامة من طمس النجوم وفتح السماء ونسف الجبال والوعيد والتهديد 

بذكر ما فعل باألمم السابقة التي كذبت الرسل بقوله تعالى: )ألم نهلك للكافرين 
( وبيان أننا قادرون على أن نفعل بكم ما فعلناه بهم؛ ألنكم كذبتم مثل األولين

 تكذيبهم.
 

 تفسير ال
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 معجزات

 محمد نبينا

 صلى–

 عليه هللا

 وسلم

  محمد نبيٌنا معجزاتبعض يذكر –
 وسلم عليهٌ  هللا صلى

  نبيٌنا حكم منكر معجزاتيحدد 
 )ص(.  محمد

  ص(.  محمد نبيٌنايؤمن بمعجزات( 

 معجزاته صلى هللا عليه وسلم كثيرة منها: 
 ومنكر هذه المعجزة: كافر. -معجزة القرآن الكريم.  -
أصابعه صلى هللا عليه أما المعجزات المادية فمنها المشهور كنبع الماء من بين  -

 ومنكرها فاسق. -وسلم. 
والمعجزات التي لم تبلغ هذا القدر من الشهرة ونقلت عن طريق صحيح أو حسن فال  -

 يفسق منكرها.
 ومن معجزاته صلى هللا عليه وسلم:       -
 -وتسليم الحجر والشجر عليه صلى هللا عليه وسلم.   -معجزة انشقاق القمر.  -

 يه صلى هللا عليه وسلم.حنين الجذع إل
 اإلسراء والمعراج.-تسبيح الحصا    -

 يجب ما
 في اعتقاده

شأن 
 السيدة

–عائشة 
 هللا رضي

 عنها

  اعتقاده في شأن ب ما يجيوضح
 .هللا عنها عائشة رضي السيدة

 عائشة رضي يؤمن ببراءة السيدة 
 من حديث اإلفك. هللا عنها

مما رماها به المنافقون أهل -عنها هللا رضي – عائشة السيدة اعتقاد براءة – 1
وأن القرآن جاء ببراءتها وانعقد عليه إجماع األمة ووردت بها األحاديث - اإلفك.

 هللا أو شك فيها فقد كفر. رضي– السيدة عائشة براءة جحد فمن- 2  الصحيحة. 

– محمد
 هللا صلى
 وسلم عليه

 خاتم
 المرسلين

  هللا صلى عموم رسالتهيوضح 
 .عليه 

  )يدلل على أن سيدنا محمد  )ص
 خاتم المرسلين.

  يؤمن بأن سيدنا محمد  )ص( خاتم
 المرسلين.

 لقد خص هللا نبيه بأن جعله خاتم األنبياء والمرسلين. -
 وأرسله إلى جميع المكلفين من اإلنس والجن. -
الدليل على ختم وعموم رسالته للرساالت: قوله تعالى:)ولكن رسول هللا وخاتم  -

 المرسلين( ويلزم من ختم األنبياء ختم الرسل.
وقوله:)وما أرسلناك إال كافة للناس بشيرا  -وقوله:)أنا العاقب فال نبي بعدي(.  -

 وقوله:)إن الدين عند هللا اإلسالم(-ونذيرا(. 
نسخ 

اإلسالم 
للشرائع 
 السابقة

 أن شريعة اإلسالم نسخت  يدرك
 .الشرائع السابقة

 أن شريعة اإلسالم  يدلل على
 .نسخت الشرائع السابقة

  .يعظم قيمة الشريعة اإلسالمية 

 معنى النسخ: رفع حكم شرعي بدليل شرعي.
 الشرائع السابقة. لجميعاإلسالم  نسخ التأكيد على -
 ودليل ذلك: قوله تعالى:)ومن يبتغ غير اإلسالم ديًنا فلن يقبل منه(. -
 عًا بإجماع المسلمين.وأن نسخ شرعه لشرع غيره واقع سما -

كرامات 
 األولياء

  مذاهب المتكلمين في كرامات يحدد
 .األولياء

  يلتزم بمذهب أهل السنة في كرامات
 األولياء.

مذهب أهل السنة: اعتقاد جواز وقوع كرامات األولياء لهم في الحياة وبعد الموت.  -1
 هو هللا تعالى.وليس في المذاهب األربعة قول بنفيها؛ ألن الفاعل لها حقيقة 

المعتزلة قالوا: إن الكرامة مستحيلة؛ ألنها لو حدثت ألشبهت المعجزة فيلتبس  -2
الولي بالنبي. وكان رد أهل السنة أنه ال يحدث اشتباه أو التباس ألن الولي ال يدعي 

 النبوة وال يتحدى بالكرامة.
اعتقادنا في 
الصحابة 
رضي هلل 

 عنهم

  أن أصحاب النبي أفضل  يوضح
 .القرون 

 .يفسر اآليات الواردة بالدرس 
 .يقتدي بالصحابة رضوان هللا عليهم 

 - أصحاب النبي أفضل القرون لقوله: )هللا هللا في أصحابي ال تتخذوهم غرضا من بعدي(. -
 وقوله :)خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم(.

علي ومعاوية رضي هللا عنهما فقد كان ما وقع بين الصحابة من تشاجركما حدث من سيدنا  -
 ذلك باجتهاد منهم وللمصيب منهم أجران وللمخطئ أجر وقد شهد هللا لهم بالعدالة.

  التوحيد
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 الباطنية
 ) اإلسماعيلية)

  اإلسماعيلية.فرقة يتعرف 
 
  اإلسماعيلية.أهم مبادئ فرقة يحدد 

 

 
 والتطرف. ينبذ الفرقة 

اإلسماعيلية فرقة من اإلمامية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وتقول  -
مامهم عبد هللا المهدي الذي انتسب إلى إسماعيل بن جعفر.  بإمامته. وا 

 :أهم مبادئهم
 القول بقدم العالم وأن له مدبرين األول هللا والثاني النفس. -1
 معصوم من الصغائر والكبائر.اإلمام يعين بالنص ال باالنتخاب وهو  -2
للقرآن معنى ظاهر ومعنى باطن ال يعلمه إال األئمة ألنهم ورثوا علم الباطن وال  -3

ال يؤمنون بعلم وال بحديث إال ما روي عن  -4  معنى للتمسك بحرفية القرآن.
 أئمتهم.

األنبياء ساسة العامة أما  -6  تكفير من اغتصبوا الخالفة من اإلمام علي. -5
الخاصة فأنبياؤهم الفالسفة فالشعائر الدينية للعامة أما الخاصة فال يلزمهم العمل 

 إباحة المحرمات والمحارم. -8  إنكار معجزات األنبياء. -7  بها.

 البهائية

  فرقة البهائيةيتعرف. 
 
  أهم مبادئ فرقة البهائيةيحدد. 
 
 .ينبذ الفرقة والتطرف 

 
 .ينكر األقوال الباطلة للبهائية 

ظهرت فرقة البهائية أواًل باسم البابية نسبة ألول زعيم لها المسمى )الباب( ولما  -1
 مات وتولى خليفته البهاء سميت البهائية نسبة إليه.

نشأت في دولة إيران على يد المرزا علي محمد المولود في شيراز سنة  وأنها -2
 م.1811

خفية ال يجليها إال ربها أي إن للوحي تأويالت سامية ومفاهيم -1: أهم مبادئهم-2
 وللقرآن ظاهر وباطن وما يعلم تأويله إال هللا أي البهاء.  البهاء

نما تحل روحه في غيره أي -2 القول بموت عيسى صلبا وعدم عودته بنفسه وا 
إنكار معجزات األنبياء والبعث والحشر والجنة والنار وتحريف -3   البهاء أو خليفته.

نسخ جميع األديان ورسوم -4  ما يتنافى مع اللغة والدين.النصوص الدالة عليها ب
 عباداتها والحدود الواردة فيها لعدم صالحيتها للعالم في عصر التقدم.

 القديانية
 ))األحمدية

  لقديانية األحمديةا يتعرف. 
  أهم مبادئ القديانية األحمديةيحدد. 
 .ينبذ الفرقة والتطرف 
  األحمدية للقديانيةينكر األقوال الباطلة. 

القديانية األحمدية هم أتباع غالم أحمد المولود في )قديان( مركز بنجاب بالهند  -
 هـ.1253سنة 

 القول بعدم ختم النبوة وتأويل ما يدل على ختمها.-1 أهم مبادئهم: -
غالم أحمد هو المهدي والنبي المؤيد لشريعة محمد صلى هللا عليه وسلم وهو -2

باب الوحي مفتوح للناس وقد نزل عليه الوحي ويسمعه  -3  المسيح الموعود به.
 تحريم الجهاد والدعوة لطاعة والة األمور واإلنجليز. -4  بعض أتباعه.

 قديان ومسجدها تماثل مكة ومسجدها والحج إليها مثل مكة. -5
 بطالن
 دعوى 

 الباطنية
 والبهائية
 والقديانية

 

 والبهائية الباطنية دعوى  بطالن يوضح 
 .والقديانية

  يرد بالدليل العقلي والنقلي على  بطالن
 .والقديانية والبهائية الباطنية دعوى 

 .يلتزم بمذهب أهل السنة 

 مبادئ الباطنية والبهائية والقديانية منافية لقواعد اإلسالم ومبادئه. -1
للناس أنزل هللا تعالى القرآن على سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وأمره ببيانه  -2

 فبينه وأتم علينا نعمة دينه واضًحا جلًيا.
 أن ما ادعوه من النبوة واأللوهية أبعدهم عن جماعة المسلمين. -3
 قد ختمت النبوة برسالة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم. -4
 دعوى البشر األلوهية بديهية البطالن:)هللا ال إله إال هو الحي القيوم(. -5

  الفرق
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إعمال 

 المصدر

 مواضع عمل المصدر. يحددـ 
 ميز بين أحوال المصدر.ي 
 .يكتب أمثلة على عمل المصدر 
 .يقدر أهمية القواعد النحوية 

 هما: موضعين،ــ يعمل المصدر في 
 االستقبال.  (: إذا أريد الماضي أووالفعلبـ )أن  المؤول أ(  المصدر

 عجبت من ضربك زيدًا أمس أو غدًا. :مثال
 (: إذا أريد الحال.والفعل )مابـ  المؤول ب( المصدر

 مثال: عجبت من ضربك زيدًا اآلن.
 ( المنون "المجرد من أل واإلضافة".2( المضاف. 1ــ أحوال المصدر: ثالثة 

 ( المحلى باأللف والالم. 3

 

إعمال ( 2

اسم 

 الفاعل،

وصيغ 

 المبالغة.

  عمل اسم الفاعل يميز أحوال
  وصيغ المبالغة.

 وصيغ  الفاعل،عمل اسم  يدرك
 .المبالغة

  يلتزم بالقواعد النحوية في
 كالمه.

 هما: حالتين،وصيغ المبالغة في  الفاعل،يعمل اسم 
هما: األول: أن يدل على الحال أو االستقبال  بشرطين،: يعمل ( أل ) األولى: المجرد من

 وال يدل على الماضي. 
 على اآلتي: استفهام، حرف نداء، نفي. ( أل)الثاني: أن يعتمد اسم الفاعل المجرد من 

 مطلًقا.الثانية: مقترنا بأل ويعمل 
 مافاعاًل  إذا كان فعله انوصيغ المبالغة: يعمالن عمل الفعل فيرفع الفاعل،ــ عمل اسم 

                                                                                                                                                                                                                                                                   .  يامتعدينصبان مفعوال إذا كان فعلهما ، و االزم

عمل ( 3

اسم 

 المفعول

 المفعولأحوال عمل اسم  يعدد.  
 المفعول.عمل اسم  يدرك  
  يلتزم بالقواعد النحوية في

 الكتابة.

 هما: حالتين،يعمل اسم المفعول في 
 : األولى: المجرد من أل: يعمل بشرطين، هما

 األول: أن يدل على الحال أو االستقبال وال يدل على الماضي. 
 الثاني: أن يعتمد اسم الفاعل المجرد من أل على اآلتي: استفهام، حرف نداء، نفي.      

 .ويعمل مطلقا بأل،مقترنا  الثانية:
صب مفعواًل واحدًا ينفاعل إذا كان فعله المبنى للمفعول الـ عمل اسم المفعول: يرفع نائب 

                                                             مفعولين.  للمفعول ينصب نائب فاعل و ينصب مفعواًل به إذا كان فعله المبنى  أو يرفع

 التعجب( 4

 .يميز صيغتي التعجب    
  يتقن الحكم اإلعرابي لتالي

 .( أفعل)
 على صيغة  يعرب  جمال

 التعجب.
 .يقدر أهمية القواعد النحوية 

 ــ صيغتا التعجب:
( أفعل به، مثال: أعظم باإلسالم!                                                  2( ما أفعله، مثال: ما أعظم اإلسالم!    1 

فيعرب مفعول به منصوب  وجوبًا،النصب على المفعولية لتالي )أفعل(: اــ الحكم اإلعرابي 
                                           خليلينا.  وجوبا.     مثال: ما أوفى 

 نعم وبئس

 المخصوص بالمدح أو يعرب 
 .الذم  

المخصوص بالمدح ُيعرب خبرا لمبتدأ محذوف، أو مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم أو 
 محمٌد.نعم الطالُب  مثل،مبتدأ ُحِذف خبره 

  بئس  –نعم ) يحدد صور فاعل
). 

ا بنكرة  مثل: ا ُمفسرً ا مستترً ضميرً  –ا لما فيه أل مضافً  -وِبئَس( مقترنا بأل  )ِنْعميأتي فاعل 
 ا محمد.طالبً  –طالب العلِم  –نعم الطالب 

  ما يجري مجرى ِنْعم يوضح
 .وبئس

   يلتزم بالقواعد النحوية في
 الكتابة.

( مثل: حبذا المجتهُد ، ويجري مجرى ) بئس ( للذم ) ال يجري مجرى ِنعم في المدح ) حبذا
 ساء طالب العلم الكسول .   –ساء ( مثل: ال حبذا الكسول  –حبذا 

  النحو
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تابع 

 التصغير

  حكم ثالث االسم يحدد
 الُمصغَّر 

 ( فُتَّي  –ُعَصيَّة  مثل:يُقلب ثالث االسم الُمَصغَّر ياًء ُمطلقا ـ ويدغم في ياء التصغير 

  تصغير ما ُحِذف أحد يوضح
 .أصوله 

، وال يُرد إذا  –يُديَّة  مثل:يُرد الحرف المحذوف إذا بقيت الكلمة على حرفين  دَُميَّ

 . ُشَويك   –قًَوْيِض : بقيت الكلمة على ثالثة أحرف مثل

  تصغير الترخيم يدرك. 
  يقدر قيمة علم الصرف في

 اللغة العربية.

ُحَمْيد  مثل:تصغير االسم بعد تجريده من الزوائد الصالحة للبقاء في غير ترخيم 

 .ُمَصْيبِح –

 النَّسب

 لنسبيوضح مفهوم ا.  
  من النسب.ُيحدد الغرض 
  يلتزم بقواعد الصرف في

  التعبير.

 مثل:إلحاق ياء مشددة آخر االسم لتدل على نسبته إلى المجرد منها  النسب:

 وفائدته: إليه،أن يجعل المنسوب من آل المنسوب  منه:والغرض  ِمصرّي،

 اإليجاز.الداللة على الوصف مع 

  كيفية النسبيوضح. 

عند النسب إلى االسم تُزاد ياء مشددة آخر االسم مع بعض التغييرات التي تطرأ 

 نوعه:على االسم حسب 

 َفتَِوّي. مثل: ثالثة،كانت  ا إذاواوً كقلب ألف االسم المقصور  

 ًمعتَِدّي. مثل: فأكثر،وحذف ياء االسم المنقوص إذا كانت رابعة 

 صحراِوّي.: مثل للتأنيث،إذا كانت مزيدة  اوقلب همزة االسم الممدود واوً  

 تأبطيّ -جاِدّي  مثل:العجز في األعالم المركبة  وحذف فيوكالنسب إلى الصدر 

  النسب بغير ياء النسبيميز. 
  يلتزم بقواعد الصرف في

 الكتابة.
 في الصرف علم قيمة يقدر 

 .العربية اللغة

 لبَّان  – لبِن-البِن  مثل: النسب،قد يُنسب إلى االسم بدون ياء 

 

 االسم المنسوب يعرب.  

 فاعل:وما بعده يعرب نائب  الجملة،االسم المنسوب يُعرب حسب موقعه في 

 . عربٌي أصالً  تمييًزا: –عربيُّ األصِل  إليه:مضاف  –عربيٌّ أصلهُ 

 

 

 

 

 

 

 

  الصرف
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلُّم الموضوع

أحوال 

 طرفي

من  التشبيه

حيث 

 اإلفراد،

 والتركيب
 

 معني اإلفراد يتعرف.  
 
  أقسام الطرفين باعتبار يحدد

 اإلفراد.
 
 يميز معني التركيب. 
 
  أقسام الطرفين باعتبار يوضح

 التركيب.
 
 .يستشعر أهمية علم البالغة 

ــ معني اإلفراد: هو أن يكون كل واحد من الطرفين عنصرا واحدا غير مركب 
من أجزاء. ــ أقسام أو أنواع الطرفين بحسب اإلفراد: أربعة أنواع                                     

                                       ( تشبيه مفرد مقيد بمفرد مقيد.                             2( تشبيه مفرد مجرد بمفرد مجرد. 1
( تشبيه مفرد مقيد بمفرد مطلق.                                               4( تشبيه مفرد مطلق بمفرد مقيد. 3

ــ معني التركيب: هو أن يكون كل واحد منها صورة أو هيئة أو كيفية حاصلة 
                صارت شيئا واحدا.                                                                                                              حتىمن مجموعة أجزاء تضامت والتأمت 

ــ أقسام أو أنواع الطرفين بحسب التركيب: ثالثة أنواع                                   
تشبيه المفرد بالمركب.                                (2( تشبيه المركب بالمركب.  1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ( تشبيه المركب بالمفرد )يقول ابن األثير: أن هذا النوع قليل االستعمال(                                                        3

أحوال وجه 

الشبه من 

حيث 

الحسية 

والعقلية 

واإلفراد 

والتركيب 

 والتعدد.

 أحوال وجه الشبه من حيث  عددي
الحسية والعقلية واإلفراد والتركيب 

 والتعدد.
  وجه الشبه المتعدد بعضه يدرك أن

 .وبعضه عقليحسي، 

واإلفراد والتركيب والتعدد: سبعة ــ أحوال وجه الشبه من حيث الحسية والعقلية 
 أحوال، هي:

( وجه الشبه الواحد العقلي.           2         ( وجه الشبه الواحد الحسي.1 
( وجه الشبه المركب العقلي.          4( وجه الشبه المركب الحسي.            3
 لي        ( وجه الشبه المتعدد العق6( وجه الشبه المتعدد الحسي.            5
 كالشمس.العالم  مثال:وبعضه عقلي.  حسي،( وجه الشبه المتعدد بعضه 7

أحوال وجه 

الشبه من 

حيث الذكر 

 والحذف

 التشبيه.أنواع  يحدد 
  والتشبيه التشبيه المفصل يميز بين

 المجمل.
 .يتذوق مواطن الجمال في التشبيه 

كالنجم في  أنتمثل  الشبه،ــ التشبيه المفصل: هو الذي ذكر فيه وجه 
 الضياء.                                       

                                                                                                                                                                                                     كالنجم.  أنت  مثل:ــ التشبيه المجمل: هو الذي حذف منه وجه الشب،   

 
أحوال 

أدوات 

 التشبيه

 التشبيهأدوات  يذكر. 
  التشبيه.أدوات  أحواليحدد    
  يتعرف على أنواع التشبيه من

   حيث األداة.
 .يميز التشبيه البليغ 
  اللغة. التشبيه فييقدر أهمية 

 حرفية.           فعلية، اسمية،هي:  ثالثة،ــ أحوال أدوات التشبيه: 
 وحذفها: األداة،أنواع التشبيه من حيث ذكر  ــ
 التشبيه.( مرسل: هو ما ذكر فيه أداة 1: نوعان 
 ( مؤكد: هو ما حذف منه أداة التشبيه.2

                                                                                                                            ــ مفهوم التشبيه البليغ: ما حذف منه الوجه واألداة )المجمل المؤكد(.                                                           

 
أغراض 

 التشبيه

  يميز أغراض التشبيه التي تعود
                                على المشبه.

   يميز أغراض التشبيه التي تعود
                                                     على المشبه به.

 ــ من األغراض التي تعود على المشبه: 
( بيان مقدار حال المشبه قوة وضعفا وزيادة 2( بيان حال المشبه.  1

  ( تقرير حال المشبه في نفس السامع.3ونقصا.
( إيهام أن المشبه به أتم من 1ــ من األغراض التي تعود على المشبه به: 

                  بالمشبه به.بيان االهتمام  (2  المشبه في وجه الشبه. 

  البالغة
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

 
فنون النثر 
 األندلسي

 عوامل نهضة النثر  يحدد
  .الفني في األندلسي

أعقبـت  التـيوجود عـرب فصـحاء ضـمن الجـيف الفـاتح، وفـى موجـات الهجـرة  -1
 الفتح.

خطباء فصحاء وكتـاب يعملـون كانت األندلس أرض جهاد، وهذا يستلزم وجود  -2
 على تحميس الجنود للجهاد.

كثـــرة الصـــراعات الداخليـــة بـــين العـــرب والبربـــر، أو بـــين أصـــحاب المــــذاهب  -3
ـــات الجـــدل  المختلفـــة، وهـــذا يســـتلزم خطبـــاء وعلمـــاء إلثبـــات الحجـــج وعقـــد مباري

 والمناظرة.
 ف.ازدهار الحركة العلمية في األندلس، والتنافس العلمي في التألي -4

  أهم فنون النثر  يعدد
 .الفني األندلسي

 الرسائل الديوانية .     -2فن الخطابة .                      -1
 الفن القصصي. -4الرسائل اإلخوانية .                 -3

 مكانة الخطابة في  يوضح
 .النثر األندلسي

الحربيـة والمنازعـات  لعبت الخطابة دوًرا مهما وكانت سالًحا فعاال في حسم المعارك
 السياسية والمناظرات الفكرية في دولة اإلسالم في األندلس.

 الخطبة التي  يتحقق من
 .تنسب إلى طارق بن زياد

  يدرك أهمية األدب
  األندلسي.

 هذه الخطبة ال تصح نسبتها لطارق بن زياد لعدة أسباب منها:
 منها.خلو المصادر األولى التي قصت علينا أخبار الفتح  -1
ا ولم يسلم إال قبل الفتح بسنوات قليلـة ال أن طارق لم يكن عربيا بل كان بربريً  -2

 تؤهله لهذا المستوى من الفصاحة.
 أن أسلوب الخطبة الملْي بالمحسنات لم يعرف في القرن األول الهجري. -3

 الرسائل الديوانية  يتعرف. 
األمويـة فـي األنـدلس، وأسـند أنشئ ديوان الرسـائل فـي قرطبـة بعـد تأسـيس الدولـة 

 القيام عليه إلى " أمية بن يزيد بن أبي حوثرة " ثم توالى من بعده نوابغ الكتاب.
 من الرسائل  اذكر نموذجي

  .الديوانية
ومــن ذلــك رســالة " محمــد بــن أيمــن "كاتــب المتوكــل بــن األفطــس إلــى يوســف بــن 

 تاشفين

 وضح معنى الرسائل ي
 .اإلخوانية

فيهـــا كاتبهـــا عـــن مشـــاعره الذاتيـــة مـــن شـــكر، وشـــفاء، وعتـــاب، هـــي التـــي يعبـــر 
واعتذار، وتهنئة، وتعزية، وتحمل بصماته النفسية و العقلية، ومالمـح البيئـة التـي 

 عاف في ظاللها.
 من الرسائل  اذكر نموذجي

 .اإلخوانية
ومــن ذلــك الرســالة التــي كتبهــا الفقيــه ) أبــو محمــد بــن عبــد البــر القرطبــي ( إلــى 

 له يعزيه في فتى له استشهد في القتال.صديق 

 قيمة الفن القصصي  يقدر
 .األندلسي

نهض الفن القصصي األندلسي بمؤلفات نثرية مبتكـرة فـي أدبنـا العربـي، ومـن ذلـك 
رسالة المفاخرة بين السيف والقلم البن برد األصغر، ورسـالة التوابـع والزوابـع البـن 

 شهيد.
 

 األدب
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 ما يحقق النواتج التعلم نواتج لموضوعا

قصة حي 

 بن يقظان

 تأثير قصة حي بن  يبين
يقظان في اآلداب 

 .العالمية  

أثــرت هــذه القصــة فــي كثيــر مــن اآلداب العالميــة، وبخاصــة فــي قصــة " روبنســون كــروزو 
 الفلسفية" لألديب اإلنجليزي " دانيال ديفوي"

 أبرز سمات النثر  يحدد
 .األندلسي

  يستشعر مواطن الجمال
 .النثر األندلسيفي 

تنوع فنونه وأغراضه؛ حيث قدم األندلسيون صوًرا مبتكرة فـي النثـر مثـل: رسـالة التوابـع  -1
 والزوابع البن شهيد، وقصة حي بن يقظان البن طفيل.

 اإليجاز والميل إلى قصر الفقرات حتى زمن المرابطين. -2
 التأمالت والرموز الفلسفية الغامضة.وضوح المعاني والبعد عن  -3
 تطعيم األسلوب باآليات القرآنية واألحاديث النبوية والتضمينات الشعرية واألمثال العربية -4
 تجميل األسلوب بالمحسنات البديعية.-5
 غلبة الخيال الشعري على الكتابات النثرية.-6

 ابن شهيد

 ترجمة ابن شهيد يتعرف. 

هو أبو عامر أحمد بن عبد الملـك بـن مـروان بـن أحمـد بـن عبـد الملـك بـن شـهيد األشـجعي 

أسرة ثرية، حيث كان أبوه وزيرا فـي دولـة  فيهـ،، وعاف 382القرطبي، ولد في قرطبة عام 

المنصور بن أبى عامر، تـم تـولي هـو الـوزارة فـي عهـد )المظفـر ابـن منصـور( لكـن حسـاده 

 هــ.426عهد الحمويين ثم ُأفرج عنه ومات عام  الحقوه حتى أودع السجن في

 ابن شهيد رن أهم آثايبي 
  .األدبية

  يفخر بأعمال ابن شهيد
 األدبية.

يضــاح الشــك،  خلــف لنــا ابــن شــهيد ديوانــا، وقطعــا مــن كتبــه: حــانوت عطــار، كشــف الــدك وا 

 األدب العربي. فيتعد من أبدع الرسائل  التيورسالته التوابع والزوابع 

 طفيلابن 

 ترجمة ابن طفيل يتعرف. 

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيـل القيسـي األندلسـي ولـد فـي ) 

هــ اشتهر بالكتابة حيث تـولى الحجابـة 441وادي آف( في الشمال الغربي من غرناطة عام 

وسـف بـن في بالط غرناطة، كما اشتهر بالطب والفلسفة، فكان طبيب أمير دولة الموحـدين ي

 هــ581عبد المؤمن وظل في بالط الموحدين حتي توفي بمراكف عام 

 ابن  آثار يوضح أهم
 األدبية.   طفيل

  يقدر أعمال ابن طفيل
 األدبية.

تــرك ابــن طفيــل عــدًدا كبيــرا مــن المؤلفــات أشــهرها: قصــة "حــي بــن يقظــان" وأســرار الحكمــة 

 بيتا. 7733تتكون من المشرقية، رسم الدواء، وقصيدة تجمع خبراته الطبية 

 

 

 تابع األدب
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

لسان الدين 

 ابن الخطيب

 ترجمة لسان  يتعرف
 .الدين ابن الخطيب

هو أبو عبد هللا محمد بـن عبـد هللا بـن سـعيد السـلماني، الملقـب بـذي الـوزارتين لجمعـه 

ــد فــي غرناطــة عــام  ــوزارة، وكاتــب الدولــة ول ــين منصــب ال هـــــ عمــل وزيــرا لــدي 713ب

السلطان أبي الحجاج يوسف بـن إسـماعيل، ثـم ابنـه الغنـي بـاهلل، لكـن وشـايات الحسـاد 

عبــد العزيــز بــن علــى المرينــي فــي فــاس بــبالد بــدأت تالحقــه، فارتحــل إلــى الســلطان 

ومـات المغرب، فأكرم وفادته، ولكن ما لبث أن زج به فـي السـجن بعـد اتهامـه بالزندقـة، 

 هــــ.776محبسه سنة  في مقتواًل 

 ابن أهم آثار  يوضح
 .األدبيةالخطيب 

  يقدر أعمال ابن
  الخطيب األدبية.

ترك ابن الخطيب ديواًنا كبيرا، وعدة رسائل ومقامات باإلضافة إلى عدد كبيـر مـن الكتـب 

بويـع قبـل االحـتالم مـن ملـوك اإلسـالم،  فيمنمنها: اإلحاطة في تاريخ غرناطة، اإلعالم 

 ضة التعريف بالحب الشريف وغيرها.و ور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تابع األدب
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 النواتجما يحقق  نواتج التعلم الموضوع

 

فى المديح 

 البن عمار

 ذكر ترجمة ابن ي
 .عمار

هو ذو الوزارتين أبو بكر محمد بن عمار المهدي األندلسي الشلبي من أصل يمنى ولد بشـلب 
هـ كان شاعر األمير " المعتضد بن عباد" ووزيـر ابنـه "المعتمـد" الـذي خـرج عليـه،  422عام 

وحاول االستيالء علـى "شـقورة" لصـالح ابـن هـود وضم "مرسية" إلى نفسه، واتصل بابن هود، 
أسر صـاحبها الـذي سـلمه للمعتمـد بـن عبـاد، فأودعـه السـجن، وأخـذ ابـن عمـار  فيلكنه وقع 

 .محبسه يستعطفه بقصائد عديدة فيوهو 

  مناسبة  يوضح
 القصيدة

ونالـت استحسـانه فـأمر لـه  ةهذه القصيدة مدح بها ابن عمار المعتضد بن عبـاد أميـر أشـبيلي
ديـوان الشـعراء حتـى صـار الصـديق األول لـه و البنـه  فـيبمال وثياب ومركب، وأمر أن يكتـب 

 المعتمد.

 المعنى العام  يحدد
 .لألبيات المختارة 

افتتح الشاعر قصـيدته بمقدمـة خمريـة قصـيرة، ثـم مـا لبـث أن انتقـل منهـا بصـورة لطيفـة إلـى 
ديـد مـن الصـفات: كـالكرم، والجـود، والعطـاء، والمجـد، وأنـه يشـعر مدح المعتضد بن عبـاد بالع

وهو في بالط المعتمد بأنه في جنة حقيقية، وأنه يشرب من نهر الكـوثر الفيـاض بـالخير، وأن 
 غمام الكرم العبادي سيصيب أرضه القاحلة، فتخضر بكل زوج بهيج.

 سمات الشاعر  يميز
 .الشخصية 

  خصائص يعدد
 .أسلوبه

 مثقف واسع االطالع. -2للطبيعة بارع في تصويرها           محب  -1
 بارع في تخلصه من غرض إلى غرض. -4يتكسب بشعره.                  3

 ويمتاز أسلوبه بعدة خصائص أهمهما:
 االعتماد على المحسنات البديعية غير المتكلفة -2سهولة األلفاظ ووضوح المعاني    -1
 التنويع بين الخبر واإلنشاء  -4براعة التصوير ودقة التعبير        -3

 أثر البيئة في  يبين
 .النص

 الشعر يرفع الفقراء إلى مصاف األغنياء.-2التكسب بالشعر في ذلك العصر.     -1
 جمال الطبيعة األندلسية وكثرة الحدائق-4قرب الشعراء من الحكام في ذلك العصر. -3

 مظاهر ستخرج ي
 .الجمال من األبيات

  تذوق مواطن الجمال
 في القصيدة.

تنقل الشاعر في قصيدته بـين الصـور البيانيـة، والمحسـنات البديعيـة غيـر المتكلفـة، كمـا نـوع 
يبين الخبر واإلنشاء، حتى خرجت قصـيدته كأنهـا دوحـة غنـاء تشـتمل علـى كثيـر مـن مظـاهر 

 الجمال.

 

 

 

 

 

 

 

 النصوص 
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

  

رثاء 

األندلسي 

 للرندي

 ذكر ترجمة الرنديي. 

يكنـى  هو صالح بن يزيد بن صالح بن موسي بن أبى القاسـم بـن شـريف النفـرى الرنـدي
هــــ ، كـان أديبـا شـاعرا مـدح ملـوك بنـى األحمــر، 631بـأبي الطيـب، ولـد فـي "رنـدة" عـام 

والتقـي بلسـان الــدين بـن الخطيـب، و لــه مؤلفـات شـتي فــي الشـعر والمقامـات والرســائل، 
كما كان عالما بالفرائض والعروض ومن أشهر كتبـه: الـوافي فـي نظـم القـوافي، وروضـة 

 هــ. 684عام  األنس ونزهة النفس، وتوفي

 بين مناسبة القصيدةي. 

هذه القصيدة رثاء لدولة األندلس، عندما سقطت معظم مدنها في أيدي األسـبان، فـأدمى 
ــالد المغــرب  ــي ب ــى مــرين ف ــه، وأخــذ يبكــي ضــياع هــذه الحاضــرة، ويستنصــر بن هــذا قلب

مـا ذهـب  السترداد المدن األندلسية الضائعة ولكن جهود اإلغاثة لم تكـن كافيـة السـترداد
 من حواضر.

 المعنى العام  يوضح
 .لألبيات

  يتذوق مواطن الجمال
 في القصيدة.

هذه القصيدة لوحة فنية غناء كلها بكاء واستبكاء لحاضرة األندلس الضائعة التـي بكتهـا 
الشريعة الغراء؛ لتحول مساجدها إلى كنـائس تـدق فيهـا النـواقيس، ثـم يهيـب بالمسـلمين 

خاصــة أن يفيقــوا مــن غفــوتهم ويهبــوا للــدفاع عــن هــذه الحاضــرة عامــة، وأهــل األنــدلس 
المسـلمة، ثـم أخــذ فـي رسـم صــورة مؤلمـة ملؤهــا األسـي والحسـرة لحــال المسـلمين الــذين 
تحولت عزتهم إلى ذل وهوان وانكسار على يـد أعـدائهم الطغـاة حتـى صـاروا أذلـة يبكـون 

 من تبدل الحال.

 السمات  يحدد
  .الشخيصة للشاعر

  خصائص أسلوبيعدد 
 الشاعر.

 اتسمت شخصية الرندي بعدة سمات أهمها:
شديد الحزن على ما أصاب األندلس مـن  -2أنه مرهف األحاسيس جياف العاطفة  -1

 رجل عاقل حكيم.  -4بارع في التصوير ودقيق في التعبير    -3نكبات. 
 كما أن أسلوبه امتاز بعدة خصائص أهمها:

 التعبير فيالروعة في التصوير والدقة  -2سهولة األلفاظ ووضوح المعاني   -1
االعتماد علـى األسـاليب الخبريـة للتقريـر والتوكيـد، والصـور البيانيـة لتوضـيح فكرتـه  -3

 وكذا المحسنات البديعية غير المتكلفة.

  أثر البيئة في يوضح
 .النص

 بدأ ذلك واضحا في :
 المسلمين والنصارى آنذاك.الصراع الدائر بين  -1
 ضعف األندلس وتساقط مدنها، وتحول بعض مساجدها إلى كنائس. -2
 القسوة المفرطة في معاملة المسلمين. -3
 وجود شعراء يبكون المدن الزائلة.-4

 

 

 

 تابع النصوص 
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الرسالة 

الجدية 

البن 

 زيدون

 زيدون عرف ترجمة ابن يت. 

هــو أبــو الوليـــد أحمــد بـــن عبــد هللا بـــن أحمــد بـــن غالــب بـــن زيــدون، المخزومـــي 

هـــ، اتخــذه ابــن جهــوار 314الرصــافة مــن ضــواحي قرطبــة عــام  فــياألندلســي ولــد 

أوعزوا صدر ابن جهور عليه فسـجنه،  وزيًرا له، لكن حساده وبخاصة ابن عبدوس

فكتب وهو في سجنه هذه الرسالة الجدية الستعطاف ابن جهور، كما كتب الرسـالة 

 هــ 463إشبيلية سنة  فيالهزلية يسخر فيها من ابن عبدوس، وتوفى 

 المناسبة التي كتبت  يوضح
  .فيها هذه الرسالة

سـجنه يسـتعطف بهـا ابـن جهـور للعفـو عنـه  كتب ابن زيدون هذه الرسالة وهو فى

بعد أن سجن ظلما نتيجة الـتهم الباطلـة التـي ألصـقت بـه مـن ) ابـن عبـدوس ( ثـم 

تمكــن مــن الفــرار مــن الســجن، و رحــل إلــي بنــى عبــاد فــي إشــبيلية فــأكرموه غايــة 

 اإلكرام.

 د السمات الشخصية يحد
 . للكاتب

  خصائص أسلوبيعدد 
 .الكاتب

ــر كاتــب وشــاعر مثقــف،  ــي التعبي ــارع ف ــة مرموقــة فــي قومــه، ب ــة اجتماعي ذو مكان

 والتصوير ، ذكي ، قوي الحجة والبرهان.

 البراعة في التصوير والدقة في التعبير. -1وأسلوبه يمتاز بــ:

كثـرة المحسـنات البديعيـة غيـر المتكلفـة،  -3كثرة الجمل االعتراضية للدعاء    -2

 وكثرة االقتباس من شعر اآلخرين. 

 بين أثر البيئة في نصي 
 الرسالة.

  يتذوق مواطن الجمال في
 الرسالة.

انتشـــاء ظـــاهرة التحاســـد بـــين  -2قـــرب األدبـــاء مـــن الحكـــام    -1بـــدا ذلـــك فـــي: 

 -4انقالب الحكام على أصدقائهم لمجرد الشـك فـيهم دون تمحـيص.  -3الكتاب.  

 تأثر األندلسيين بالمشارقة.

 ستخرج مظاهر الجمال من ي
 الرسالة. نص

واألســاليب اإلنشــائية  البيانيــة،الــنص مــا بــين الصــور  فــيتنوعــت مظــاهر الجمــال 

والمحســنات البديعيــة غيــر المتكلفــة، إلــى جانــب الجمــل االعتراضــية للــدعاء وكثــرة 

 االقتباس من شعر اآلخرين

 النصوص 
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 التلوث

 وذلــك بقــراءة الــدرس قــراءة مضــبوطة بالشــكل، ســليمة فــى النطــق متمثلــة للمعنــي، تفهــم  .الدرس قراءة صحيحة  أقر ي
 المقروء، وتعبر عما فهمه الطالب بأسلوب فصيح وضاح. 

 ح المعنى العام للموضوعيوض. 
حافلة بآالئه وخيراته، لينعم فيها اإلنسان  ساحرة،لقد مّن هللا على بني اإلنسان بطبيعة 

بما أفاء هللا عليه منها، ولكن امتدت يد التلوث لتدمر جمال هذه الطبيعة، فهل من سبيل 
 للحفاظ على البيئة من أخطار هذا التلوث؟

 التلوث أسباب-2البيئة      مفهوم-1وذلك بإلقاء الضوء على:  .ين األفكار الجزئية للموضوعيب 
 الحل األمثل لمكافحة التلوث -5جهود مكافحة التلوث   -4التلوث   أنواع -3

 ما اشتمل عليه الموضوع من مفردات  يستنتج
 .لغوية ونكات بالغية وخصائص أسلوبية

 .يقدر أهمية الحفاظ على البيئة 
 .يقترح حلواًل لمكافحة التلوث في مصر 

بالشـــكل لفهـــم المقـــروء فهًمـــا وذلـــك بقـــراءة الموضـــوع قـــراءة صـــحيحة متأنيـــة مضـــبوطة 
صـحيحا، للوقــوف علــى مــا بــه مــن دالالت معرفيــة ومــا انضــوي عليــه مــن مفــردات لغويــة، 

 ونكات بالغية، وخصائص أسلوبية.

 
 النصيحة

 الدرس قراءة صحيحة  أقر ي. 
وذلك بمراعاة جودة النطق، وصحة الضـبط، وتمثيـل المعنـى، وفهـم المقـروء فهمـا صـحيًحا 

 يمكن الطالب من التعبير عما فهمه بأسلوب أدبي فصيح. 

 ح المعنى العام للموضوعيوض. 

وجــل بهــا فــي كتابــه  أوصــانا هللا عــز التــيالنصــيحة دعامــة مــن دعامــات اإلســالم الرشــيدة 
) صـلى هللا  وتواصـوا بـالحق وتواصـوا بالصـبر" كمـا أوصـانا بهـا رسـولناالعزيز حيث قـال:" 

عليـه وسـلم ( حــين قـال "الــدين النصـيحة قلنـا: لمــن؟ قـال: هلل، ولكتابــه، ولرسـوله، وألئمــة 
 المسلمين وعامتهم".

 الدين  تشمل كل النصيحة-1وذلك بإلقاء الضوء على األفكار اآلتية:  .ين األفكار الجزئية للموضوعيبي 
 النصيحة  آداب -4تجب النصيحة       لمن -3النصيحة     تعريف -2

 ما اشتمل عليه الموضوع من مفردات  يستنتج
 .لغوية ونكات بالغية وخصائص أسلوبية

 .يقدر أهمية النصيحة 

وذلك بمطالعة الموضوع وقراءته قراءة صـحيحة متأنيـة متمثلـة للمعنـى تعـين الطالـب علـى 
 فهما صحيحا، وتمكنه من التعبير عنه بأسلوب فصيح وضاح.فهم المقروء 

القدس 
عاصمة 
 فلسطين

 وذلك بقراءة الدرس قراءة صحيحة مضبوطة بالشـكل، سـليمة فـي النطـق، متمثلـة للمعنـى،  .الدرس قراءة صحيحة  أقر ي
 تفهم المقروء، وتمكن الطالب من أن يعبر عما فهمه بأسلوب أدبي فصيح.

 العامة للموضوعح الفكرة يوض. 

ـــة لدولـــة فلســـطين، وهـــى مـــن أهـــم المـــدن العربيـــة  ـــة القـــدس هـــي العاصـــمة األبدي مدين
لــي  اإلســالمية، فإليهــا كــان ســري رســولنا) صــلى هللا عليــه وســلم ( وفيهــا كــان معراجــه، وا 
مسجدها األقصى كانت قبلة المسـلمين األولـي، وأكـدت منظمـة اليونسـكو أحقيـة المسـلمين 

 والمسجد األقصى، ونفت أي عالقة لليهود بها أو بمقدساتها.بمدينة القدس 

 ين األفكار الجزئية للموضوعيب. 
 مدينة القدس الدينية والتاريخية يقدر أهمية. 
 . يقدر دور األزهر الشريف لنصرة القدس 

 دحـض-3مدينة القدس الدينية والتاريخيـة  أهمية-2الجغرافي لدولة فلسطين.  الموقع-1
 فلسطين     احتالل-4          ادعاء اليهود أحقيتهم بها.

 -7موقــف األزهــر الشــريف مــن هــذه القضــية   -6ونضــال الشــعب الفلســطيني   كفـاح-5
 مؤتمر األزهر الثاني عشر لنصرة القدس. 

 ما اشتمل عليه الموضوع من مفردات  يوضح
 .لغوية ونكات بالغية وخصائص أسلوبية

  كعاصمة لفلسطين.يدرك أهمية القدس 

ــك بقــراءة الموضــوع قــراءة صــحيحة متأنيــة، مضــبوطة  تفهــم المقــروء فهمــا  بالشــكل،وذل
ــى مــا ينضــوي عليــه مــن دالالت معرفيــة، ومفــردات صــحيحً  ونكــات  لغويــة،ا، للوقــوف عل
 وخصائص أسلوبية. بالغية،

 

 المطالعة 
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اإلنشاء 
 اإلبداعي

 ح مفهوم اإلنشاء يوض
 .اإلبداعي

بأسـلوب أدبـي مشـوق  والخـواطر النفسـيةهو الـذي يعبـر عـن المشـاعر واألحاسـيس 
 مثير، مثل: كتابة الشعر، والتراجم، والقصص األدبي، والمقال األدبي.

 ين الخصائص الفنية يب
 .لإلنشاء اإلبداعي 

 التعبير عن فكر صاحبه، وخواطره النفسية. فيالذاتية الواضحة  -1
 التعبير عن رؤية األديب، ونظرته إلى الحياة. في األصالة-2

 على كتابة  يتدرب
اإلنشاء  فيموضوعات 

 .اإلبداعي
  يلتزم بوضوح الخط في

 الكتابة.

وذلك مثـل: التـدريب علـى قـرض الشـعر، وكتابـة التـراجم، والقصـص األدبـي، والمقـال 
 األدبي مع مراعاة الخصائص الفنية فى الكتابة.

 
اإلنشاء 
 الوظيفي

  مفهوم اإلنشاء يحدد
 .الوظيفي

  يلتزم بالقواعد النحوية في
 الكتابة.

هــو الــذي يعبــر عــن مختلــف المواقــف الحياتيــة العلميــة والعمليــة واالجتماعيــة وذلــك 
والمحاضــرات، ومــلء االســتمارة، وكتابــة المــذكرات،  والســير، الرســائل،مثــل: كتابــة 
 وكتابة الالفتات، واإلعالنات، والبرقيات.  والتقارير،والنشرات، 

  الخصائص الفنية يستنتج
 .لإلنشاء الوظيفي

 تعبير لتوصيل األفكار والمعلومات. أقصر-1
 عدم االهتمام بأساليب التجميل اللغوي واللفظي.-2
 عدم التركيز على الخيال والعاطفة. -3
 التعبير. فيالوضوح والدقة  -4

 على كتابة  يتدرب
اإلنشاء  فيموضوعات 

 .الوظيفي
  يقدر أهمية اإلنشاء

 اإلبداعي و الوظيفي.

ــى ســبيل  ــة رســالة، أو ســيرة، أو محاضــرة، أو نشــرة، أو تقريــر، أو  المثــال:عل كتاب
 الكتابة. فيالفتة، أو إعالن، أو برقية مع مراعاة توخي الخصائص الفنية 

 

 

 

 

 

  اإلنشاء
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 النظام المالي

  في  النظام المالي يوضح
  .الحضارة اإلسالمية

 في  المالي هداف النظاميحدد أ
  .الحضارة اإلسالمية

 نشأة بيت المال  يفسر أسباب. 
 نشأة بيت المال كيفية   يشرح. 
  يكتب مقااًل قصيًرا عن النظام

 المالي في الحضارة اإلسالمية.
  بيت المال. موارديعدد 
 مصارف بيت المال. يحدد 
 .يفتخر بالحضارة اإلسالمية 

 مــــوارد الماليــــة واالقتصــــادية ُتعـــد الحضــــارة اإلســــالمية رائــــدة فــــي تنظــــيم ال
للمجتمعات، وتميز النظام االقتصادي في اإلسالم بخصائص انفـرد بهـا دون 
باقي النظم االقتصادية وهي: نابعة مـن القـران والسـنة، والجمـع بـين الثبـات 
والمرونـة والتطــور، والتـوازن بــين الماديـة والروحيــة، والتـوازن بــين مصــلحة 

 ة الدولة وضمير الفرد.الفرد ومصلحة المجتمع، ورقاب
  أهدافــه: تتمثــل فــي حــد الكفايــة المعيشــية، واالســتثمار األمثــل لكــل المــوارد

 االقتصادية.
 ( كان النبي يرسل العمال لجمـع مسـتحقات الدولـة، واسـتمر األمـر كـذلك )

(، وكان يحفظه فـي بيتـه وفـي في عهد الخليفة األول أبي بكر الصديق )
بيـت مـال المســلمين، وذلـك بسـبب الفتوحــات عهـد عمـر بـن الخطــاب أنشـئ 

ــة  ــاة والخــراج والعشــور الجزي ــرات، ومــن مــوارده: الزك ــدفق الخي العظيمــة، وت
 والغنائم والفيء والمكوس.

  ـــز ـــوالة والقضـــاة وتجهي تنوعـــت مصـــارف األمـــوال منهـــا نفقـــات الخليفـــة وال
الجيــوف ومعــدات القتــال والمصــالح العامــة لبلــدان المســلمين، ومصــروفات 

ؤسسات االجتماعية، وتوزيع األرزاق للفقراء واليتـامى واألرامـل، واإلنفـاق الم
 على غير القادرين.

الحياة 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 في  الحياة االقتصادية يوضح
 الحضارة اإلسالمية.

  مالمح الحياة االقتصاديةيحدد 
 .في الحضارة اإلسالمية

  مقومات الزراعة يفسر
 وتطورها.

  بالصحابة في إتقان يقتدي
 العمل.

 في  تعرف على الصناعةي
 .الحضارة اإلسالمية

  في  أهم الصناعاتيعدد
 .الحضارة اإلسالمية

  يقدر أهمية العمل في الحضارة
 اإلسالمية.

  يكتب مقااًل قصيًرا عن
في الحضارة  الصناعة
 .اإلسالمية

  إلـىهـدفت حمل النظام االقتصادي في طياته عديًدا من القيم والمبادئ التي 
 تحقيق العدالة والنمو مع االستثمار األمثل لكافة الموارد.

 .وتعددت مالمح الحياة االقتصادية فشملت الزراعة، والصناعة، والتجارة 
 .وساعد على ذلك تنوع المناخ، وفرة المياه، واألراضي الصالحة للزراعة 
  فحفـروا اهتم المسلمون بالزراعة وتطويرها من خالل تطوير مشروعات الـري

التــرع وأقــاموا القنــاطر والجســور وأقــام العباســيون قنــوات بــين نهــري )دجلــة 
والفرات( عرفت باسم )النواظم(، وكذلك االهتمام بالفالح ورعايته بعدم إرهاق 
الـــزراع بالضـــرائب وتخفـــيض الضـــرائب إذا قـــل المحصـــول، ومنهـــا االهتمـــام 

 والدورة الزراعية. بالعلوم الزراعية فدرسوا التربة واستخدموا األسمدة
  تقــان الصــناعة، وضــرب الصــحابة أروع األمثلــة حــث اإلســالم علــى العمــل وا 

علـــى إتقـــان الصـــنعة فكـــان )الخبـــاب بـــن األرت( حـــداًدا وكـــان )عثمـــان بـــن 
طلحـــة( خياًطـــا، ومـــن أهـــم الصـــناعات صـــناعة الغـــزل والنســـيج، وصـــناعة 

 ية.الورق والصناعات المعدنية  والغذائية و الزجاجية والخشب

  التاريخ
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 ما يحقق النواتج نواتج التعلم الموضوع

الحياة 
االقتصادية 
 واالجتماعية

 في عوامل ازدهار التجارة  يفسر
 .الحضارة اإلسالمية

 ثر ازدهار التجارة في يستنتج أ
 انتشار اإلسالم.

 طبقات المجتمع اإلسالمي يعدد. 
   سمات المجتمع اإلسالمييوضح. 
 دور المرأة في المجتمع  يقدر

 .اإلسالمي

  من عوامل ازدهارها وجـود شـبكة المواصـالت وتشـييد الخانـات والفنـادق وبنـاء
قامــة األســواق، وكــان لهــا أثــر كبيــر فــي دخــول النــاس اإلســالم  األســاطيل وا 
وتكونت ممالك إسالمية مثل غانا ومالي وصنغي وظهرت المراكـز الثقافيـة فـي 

 ممبسة ومقدشيو.شرق أفريقيا مثل كلوة و 
  تكــون طبقــات المجتمــع اإلســالمي مــن الطبقــة العليــا وتضــم الحكــام والخلفــاء

والســـالطين واألمـــراء وكبـــار رجـــال الدولـــة، والطبقـــة الخاصـــة وتضـــم العلمـــاء 
واألدباء، والطبقة الوسطي، وتشمل أصحاب األمالك والتجار ورؤساء الحـرف، 

 التجار. والطبقة العامة ويمثلون أهل الفالحة وصغار 
   .وقد انصهرت طبقات المجتمع في بوتقة واحدة 
  .لعبت المرأة دوًرا سياسـًيا فشـاركت فـي بيعـة العقبـة األولـى والثانيـة والغـزوات

 كما كان لها وقامت ببناء المساجد والُربط لمساعدة اليتام والفقراء والمساكين. 

الحياة 
العلمية 
وفنون 
 العمارة

 لماءمظاهر االهتمام بالع يوضح 
 المجتمع اإلسالمي.في 

 المؤسسات العلمية في الدولة  يحدد
 اإلسالمية.

 أنواع العلوم. يعدد 
  يدرك تأثير الحضارة اإلسالمية علي

أوربا في العلوم الدينية واللغة وعلم 
 الميكانيكا.

 .يفخر بالحضارة اإلسالمية 
  الحياة يكتب مقااًل قصيًرا عن

في الحضارة  العلمية وفنون العمارة
 .اإلسالمية

 .يفتخر بالحضارة اإلسالمية 

  تقاضـــي الـــروات الشـــهرية، وتخصـــيص أمـــاكن فـــي دور العلـــم والعلمـــاء مـــنح
 الخلفاء والسالطين الهبات والعطايا للعلماء، وتوقير العلماء واحترامهم.

 
  ساهمت المؤسسات العلمية مثل المسـاجد والكتاتيـب والمـدارس والمكتبـات فـي

 العلمي في جميع العلوم .اإلزدهار 
 
  تنوعت العلوم فمنها العلوم الدينية وتشمل تفسـير القـرآن وعلـم القـراءات وعلـم

الحديث وعلم الفقه، والعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة وتشـمل الفلسـفة والتـاريخ 
والجغرافيــا واالجتمــاع، وعلــوم اللغــة واألدب وتشــمل النحــو والعــروض واألدب 

يدلية والعلـوم الطبيعيـة وعلـم العربي، والعلوم العقلية: وتشمل علـم الطـب والصـ
ـــك والرياضـــيات وعلـــم الميكانيكـــا، والعلـــوم الطبيعيـــة الكيميـــاء والفيزيـــاء  الفل

 والبصريات والجولوجيا، وعلوم الفلك والرياضيات وعلم الميكانيكا.
  نقــل الغــرب مجموعــة مــن األحكــام الفقهيــة والتشــريعية إلــى لغــتهم، وقــد تــأثر

حكام الفقـه، وفـي مجـال األدب تـأثرت القصـة القانون المدني الفرنسي ببعض أ
األوربية في نشأتها بما كان عند العرب مـن فنـون القصـص فـأقتبس شكسـبير 
موضوع مسرحيته العبرة بالخواتيم من قصص ألف ليلة وليلة، أما دانتي فتأثر 

 في كتابة الكوميديا اإللهية برسالة الغفران للمعري.
 المســـلمين أســــاليب الزراعـــة وآلــــة  وفـــي علــــم الميكانيكـــا أخــــذت أوربـــا عــــن

 اإلسطرالب، ونقلوا صناعة الورق واإلبر المغناطيسية "البوصلة"...وغيرهما.

 

 

 التاريخ تابع 
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 ما يحققه الناتج نواتج التعلم الموضوع

التنمية 
 السياحية.

  أهمية صناعة يوضح
 السياحة.

  السياحة يتعرف أهمية
 في الوطن العربي.

  السياحة مقومات يعدد
 في الوطن العربي.

   التنمية السياحية يحدد
 المستدامة.

 عن  قصيًرا مقااًل  يكتب
أهمية السياحة في 

 االقتصاد.
  أساليب التنمية يعدد

 السياحية.
  األنماط السياحية يعدد

 الجديدة.
  التنمية السياحية يشرح

 المستدامة في غانا.
  جهود الدولة لتنمية يقدر

 في مصر. السياحة

 أهم مصادر الدخل في االقتصاد القومي للعديد من دول العـالم فهـي صـناعة  تعد من
متشابكة مع األنشطة المختلفة كذلك تعد من أهم مكونات الصـادرات الخدميـة. وتعـد 

 أوربا في مقدمة األقاليم السياحية جذًبا للسائحين.
 ــة الســياحة فــي االقتصــاديات العربيــة أسســت الــدول العربيــة المنظمــة ال عربيــة أهمي

م فــي مدينــة جــده بالمملكــة العربيــة الســعودية لوضــع الخطــط 2335للســياحة علــم 
 والسياسات السياحية.

  تتمثل ضعف البنية التحتية، وضعف القدرات االقتصادية، وضـعف التسـويق، وضـألة
نمــو الــوعى الســياحي فــي المجتمــع المحلــي واالفتقــار إلــى التخطــيط، وفقــدان األمــن 

 في بعض الدول العربية.واالستقرار السياسي 
  ،ــين الحكومــات ــات السياســية ب ــق العالق ــدخل، وتعمي ــادة مســتويات ال ــى زي تهــدف إل

وحماية البيئة، وتوفير فرص جديدة لالستثمار، وتحسين البنية األساسـية والخـدمات 
 وتوفير أسواق جديدة.

 والخــــدمات البيئيــــة، واســــتخدام  االهتمــــام بــــالتخطيط السياســــي، وتطــــوير المنشــــأت
األســـاليب التكنولوجيـــة الحديثـــة، واالهتمـــام باألمـــاكن الســـياحية، واســـتحداث أنمـــاط 

 سياحية جديدة.
  سياحة المغامرات )السفاري( وسياحة الرياضات البحرية ونمـط سـياحة الحـوافز وهـي

 نمــط ســياحي حــديث يهــدف إل ــى تشــجيع العــاملين بالشــركات الكبــرى وتحفــزهم علــى
 اإلنتاج واألداء الجيد.

  تعـد تجربـة غانـا أحـد التجـارب التـي يمكـن االقتـداء بهـا فـي مجـال التنميـة الســياحية
حيث قامت بتحديد مشروعات التنمية وتدريب العـاملين فـي القطـاع السـياحي وتبنـى 
ــوفير فــرص للعمالــة  ــه ت ــب علي ــة ممــا ترت ــة وصــيانة األمــاكن التاريخي ــامج لحماي برن

 وزيادة الدخل.

التنمية 
 البشرية

  التنمية يتعرف مفهوم
 البشرية.

 
  أهداف التنمية يعدد

 البشرية.

  هــي إعــداد وتوجيــه واســتثمار المــوارد البشــرية، فــي كافــة قطاعــات التعلــيم والثقافــة
والصــحة والبيئــة. وســاد هــذا المفهــوم منــذ العقــد األخيــر مــن القــرن العشــرين نتيجــة 

 البشري.الهتمام االقتصاديين برأس المال 
  ،االهتمام بالتعليم والثقافة، وتحسين المستوى الصحي، وتحسين األوضاع المعيشـية

كسـابه المهـارات  ثراء تواصل الفرد بالمجتمع بشكل أخالقي ومـؤثر، وتأهيـل الفـرد وا  وا 
 المطلوبة لسوق العمل.

 

 

 

  الجغرافيا
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

التنمية 
 البشرية

  أبعاد التنمية يوضح
 البشرية.

  استراتيجيات التنمية يحدد
 البشرية.

 
  التنمية البشريةيدرك أن 

 حقوق االنسان.حق من 
  في جهود الدولة يقدر

 البشرية في مصر. لتنميةا

 ترتكز التنمية البشرية على التعليم والصحة والدخل 
  التعلـيم، واالهتمـام بالتـدريب، تتركز على القضاء على األمية، وتطوير خطط وأهـداف

وتوفير مصادر التمويل لمشـروعات الرعايـة الصـحية، وتطـوير نظـم وشـروط وقـوانين 
 العمل والتعاقد.

  أهمية التنمية البشرية حًقا أساسـًيا مـن حقـوق اإلنسـان وهـذا مـا أكـدت عليـة العديـد
عيـة العامـة من المواثيق الدولية ومنهـا "إعـالن الحـق فـي التنميـة "الصـادر عـن الجم

ــل حــق 1186لألمــم المتحــدة عــام  ــى الحــق فــي التنميــة، وتفعي ــد اشــتملت عل م، وق
الشـــعوب فـــي تقريـــر المصـــير ووضـــع الدولـــة سياســـات إنمائيـــة وطنيـــة تهـــدف إلـــى 

 التحسين المستمر لرفاهية جميع السكان.

التنمية في 
الوطن 
 العربي.

   اإلمكانات التنموية يعدد
 العربية.

 
  التنمية في تحديات يوضح

 الوطن العربي.
 
 تعرف على الجهود العربية ي

في مجالي التعاون 
 االقتصادي والتنمية.

 
 المهتمة   المنظمات يعدد

في  بالتنمية االقتصادية
 .الوطن العربي

 
 المنظمات المهتمة يحدد

في الوطن  بالتنمية البشرية
 .العربي

 
  يدرك أهمية التعاون بين

 الدول العربية.

  يتمتع الوطن العربي بعديد من اإلمكانيات التي تؤهله ليحتل مرتبة عالية فـي التنميـة
 اليشرية، ومنها:

  اإلمكانـــات الطبيعيـــة واالقتصـــادية: فـــالوطن العربـــي يـــربط بـــين قـــارات العـــالم القـــديم
بمواردهــا المتنوعــة والتقــدم التكنولــوجي، ويــتحكم فــي المســطحات والممــرات البحريــة 

 العالم، مما زاد من أهمية موقع الوطن العربي.التجارية في 
  كمــا يمتلــك الــوطن العربــي إمكانــات هائلــة فــي مجــال اإلســتفادة مســتقباًل مــن الطاقــة

الشمسية وطاقة الرياح، وفي الصـناعة التقليديـة التـي تعمـل علـى تشـجيع السـياحة، 
نتاج كميات من الفوسفات والمعادن والمنتجات الزراعية.  وا 

 لــة اإلنتــاج العربــي، وحجــم التجــارة الخارجيــة العربيــة، وضــعف التجــارة تتمثــل فــي حا
الخارجيـــة العربيـــة، وضـــعف التجـــارة العربيـــة البينيـــة، وتبعيـــة االقتصـــاديات العربيـــة 
للخارج، وتبادل المسافات الفاصلة بين األسواق العربية، ومحدوديـة التركيـب السـلعي 

 رفة والتكنولوجيا.للتجارة الخارجية للدول العربية، ونقص المع
  تبــذل الــدول العربيــة خــالل العقــود األربعــة الماضــية محــاوالت للتعــاون االقتصــادي

تحادات عربيـة متنوعـة ومتخصصـة، وكـان لهـا عـدة  والتنمية؛ وذلك بقيام منظمات وا 
أهـــداف منهـــا: زيـــادة الشـــراكة بـــين اقتصـــاديات الـــدول العربيـــة، تنويـــع الصـــادرات، 

 دية، ورفع معدالت التنمية.وتقليص الفوارق االقتصا
  ،ــنفط ــة المصــدرة لل ــة االقتصــادية: منظمــة األقطــار العربي المنظمــات المهتمــة بالتنمي

ــة الصــناعية والتعــدين،  ــة للتنمي مجلــس الوحــدة االقتصــادية العربــي، المنظمــة العربي
 المركز العربي لدراسة المناطق الجافة واألراضي القاحلة.

 ــي لإلختصاصــات ال ــس العرب ــة، المنظمــة العربيــة المجل صــحية، منظمــة المــرأة العربي
 للتنمية اإلدارية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
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نماذج تنموية 
 رائدة

  مستقبل يوضح
التنمية في وطننا 

 العربي.
 قصيًرا مقااًل  يكتب 

مستقبل التنمية  عن
 في وطننا العربي.

  يتطلــب ذلــك تصــميم اســتراتيجية عربيــة قائمــة علــى رؤى قوميــة، وضــرورة انــدماج
االقتصاديات العربية تحت مظلة كيانات اقتصادية قويـة، وعقـد إتفاقيـات اقتصـادية 
جديدة مع مختلف الدول، ووضـع خطـة لتطـوير تكنولوجيـا المعلومـات، واالسـتفادة 

عداد أيدي وطنية وفنية مدربة.من التجارب   التكاملية العالمية، وا 

   التجربة يتعرف
 الماليزية.

 
  مجاالت التنمية يعدد

 في ماليزيا.
 
  يقدر جهود الدولة في

 التنمية.

  عـام  43تعد ماليزيا واحدة من أهـم الـدول اإلسـالمية فـي الشـرق األسـيوي، وقبـل
م، عملـت مـن 1173منـذ عـام كانت تصـنف ضـمن الـدول الفقيـرة والناميـة، ولكـن 

خالل خطط خمسية متعاقبة لتحسين الوضـع االقتصـادي، فقامـت بخفـض معـدالت 
الفقــر، وزيــادة متوســط دخــل المــواطن، وزيــادة قيمــة الصــادرات، وخفــض معــدالت 

 البطالة، وانخفضت نسبة األمية.
 م شــملت التنميــة البشــرية عــدة عوامــل منهــا المســاواة فــي الــدخل واالهتمــام بــالتعلي

والبحــث العلمــي وتأســيس معاهــد تــدريب المعلمــين، والتــدريب الصــناعي واإلنفتــاح 
 على النظم التعليمية المتطورة، واستخدام التقنيات الحديثة.

  وفــي مجــال الرعايــة الصــحية واالجتماعيــة قامــت بإنشــاء المســاكن للفقــراء وتقــديم
ة األساســـية، القـــروض بـــدون فوائـــد، ودعـــم معظـــم األدويـــة، وتـــوفير مرافـــق البيئـــ

 وتوفير فرص عمل.

بة التجر 
 البرازيلية

   التجرربة يوضح
 البرازيلية.

  مجاالت التنمية يحدد
 بالبرازيل.

 
  العوامل التي يستنتج

ساعدت على التنمية 
في كل من ماليزيا 

 والبرازيل.
  يقدر أهمية التعليم

 في تحقيق التنمية .

  ،ــة ــا الجنوبي ــي أمريك ــة ف ــر دول ــل أكب ــة خــالل تعــد البرازي ــون طائل واجهــت أزمــة دي
مليـار دوالر، ممـا  253م إلـى 1115ثمانينات القرن العشـرين حتـى وصـلت عـام 

 أدى إلى تدهور التعليم وانتشار الجريمة، وحدوث تفاوت بين طبقات المجتمع.
  فــي مجــال التنميــة البشــرية اتبعــت سياســة المكاشــفة، إلعــالن مواطنيهــا بــالموقف

طبقــــات الفقيــــرة، ربــــط الدولــــة خطــــط تنميتهــــا الصــــحية المــــالي، القيــــام بــــدعم ال
 واالجتماعية بالتعليم، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة.

  ،وفـي مجـال التنميـة االقتصـادية اهتمــت بالصـناعة وركـزت علـى سياسـة التصــنيع
 بدال من االعتماد علة اإلستيراد، واهتمت بالزراعة والسياحة.

  اإلنــدماج فــي التكـتالت االقتصــادية، والمشــاركة االسـتقرار السياســي واالقتصـادي، و
 الشعبية والتعايف السلمي.
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مؤشرات التنمية 
 البشرية.

  أهمية مؤشرات يفسر
 التنمية البشرية.

  تشــخيص وتحديــد المشــكالت لوضــع أفضــل الحلــول، قيــاس مقــدار اســتفادة
المجتمــع مــن خطــط التنميــة، معرفــة مــدى نقــدم وتــأخر المجتمعــات، متابعــة 
وتقيــيم الخطــط والسياســات، ومــن مؤشــرات التنميــة البشــرية كــذلك: الــدخل، 
والفقــر ويعــرف الفقــر االقتصــادي بأنــه: الــدخل الــذي يقــل عــن دوالريــن فــي 
 اليوم للفرد، والصحة تعكس مدى تقدم أو تـأخر الـدول فـي الجانـب العملـي،
والتعلــيم واألميــة، وتعــد مــن أهــم مؤشــرات قيــاس التنميــة، لــذا تســعى الــدول 

 للعمل على القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

  دليل التنمية يتعرف
 البشرية.

 
 الدول حسب  يصنف

 مستويات التنمية البشرية.
  يدرك أهمية التخطيط المنظم

 في حل المشكالت.

 ـــامج اإلنمـــامئي ـــل يعـــده البرن ـــذ عـــام  هـــو دلي ـــم المتحـــدة من م، 1113لألم
 ويتضمن ثالثة أبعاد هي: الصحة والتعليم والدخل.

  تصــنف الــدول إلــى أربعــة مســتويات: الــدول ذات التنميــة البشــرية المرتفعــة
ــدأ مــن  ــا 3،8جــًدا، وتب ــات المتحــدة األمريكيــة، وكزري ــل الوالي  فمــا فــوق مث

أقـل مـن  - 3،7الجنوبية واإلمارات، والدول ذات التنمية البشرية المرتفعة )
( مثل ماليزيا ولبنان والجزائر، والدول ذات التنميـة البشـرية المتوسـطة 3،8

(، الــدول ذات التنميــة البشــرية المنخفضــة )أقــل مــن 3،7أقــل مــن  - 3،5)
ثيوبيا.3،5  ( مثل كينيا وجزر القمر وا 
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 الشكل
 الثالث

  يتعرف المقصود بالشكل
 الثالث. 

 .يحدد شروط إنتاجه 

 .الشكل الثالث هو ما كان الحد األوسط فيه موضوًعا في الصغرى والكبرى مًعا -1
 مثاله: كل ورد زهر وبعض الورد أحمر. ينتج: بعض الزهر أحمر.

 إيجاب الصغرى وكلية إحدى المقدمتين. إلنتاجه شرطان:ويشترط  -2

 الشكل
 الرابع

  يوضح المقصود بالشكل
 الرابع. 

 .يعدد شروط إنتاجه 

هو ما كان الحد األوسط فيه موضوًعا في الصغرى محمواًل في الشكل الرابع: -1
 كقولك: كل ذهب معدن وكل دينار ذهب ينتج :بعض المعدن دينار. - الكبرى.

وأضربه بحسب القسمة العقلية )ستة عشر( ضرًبا حاصلة من ضرب الصغريات  -2
 األربع في الكبريات.

ويشترط إلنتاج هذا الشكل شرط واحد عام وهو: أال تجتمع فيه الخستان سواء -3
كانا في مقدمة أو في المقدمتين معا إال في صورة واحدة وهي أن تكون الصغرى 

 ة.موجبة جزئية والكبرى سالبة كلي

 القياس
 االستثنائي

  يتذكر معنى القياس
 .االستثنائي

  .يقسم القياس االستثنائي 
 .يدرك أهمية علم المنطق 

 هو ما ذكرت فيه النتيجة بمادتها وهيئتها الترتيبية.: االستثنائي القياس
مثل: كلما كانت الشمس طالعة كان النهار موجوًدا لكن الشمس طالعة فالنهار  -

 وهي النهار موجود مذكورة في القياس بمادتها وهيئتها.موجود فالنتيجة 
 ينقسم القياس االستثنائي إلى قسمين: أقسام القياس االستثنائي: -
 انفصالي استثناء-2   استثنائي اتصالي-1

 االستقراء
  .يتذكر معنى االستقراء 
 .يبين أقسام االستقراء 

 ليحكم جزئية أمور وتصفح تتبع :االستقراء -1
 الجزئيات. شمل تلكي يكل أمر على بحكمها

 .ناقص أو تام إما االستقراء:- أقسام االستقراء:-2
االستقراء التام: تتبع جميع الجزئيات في أمر ليحكم بحكمها على أمر كلي يشمل  -

االستقراء الناقص: تتبع أكثر الجزئيات واالنتقال من الحكم عليها - تلك الجزئيات.
 بما حكم به عليها.إلى الحكم على كلي يشملها 

 يوضح  المقصود بالتمثيل.  التمثيل

 ليثبت بينهما مشترك معنى في بجزئي جزئي تشبيه التمثيل: -1
 به والمعلل بهذا المعنى المشترك. للمشبه الثابت الحكم للمشبه

 مثاله: النبيذ كالخمر في اإلسكار فهو حرام. -2
اإلسكار في كل فثبت للمشبه وهو النبيذ ففي هذا المثال شبه النبيذ بالخمر بجامع -

 الحكم الثابت للخمر وهو الحرمة الشتراكهما في علة الحكم وهو اإلسكار.
ونتيجة هذا القياس ظنية الحتمال وجود علة أخرى غير اإلسكار أو أن تكون  -3

 العلة هي اإلسكار وشيء آخر.
 

 

  المنطق
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 بحر الخفيف

  تسمية  بحر الخفيف سببيفسر 
 .االسمبهذا 

؛ ألنه أخف التفعيالت السباعية إذ يتوالى فيه ثالثة االسمسمى الخفيف بهذا 

 أسباب خفيفة.

 فاعالتن مستفعلن فاعالتن –خفيفا ألحاظكم فاتكات  ضابطة: يا .ضابط البحر الخفيف يتعرف 

 مكونات البحر الخفيف يحدد. 
 يتكون الخفيف التام من: فاعالتن مستفعلن فاعالتن

 يتكون الخفيف المجزوء من: فاعالتن مستفعلن 

 صور البحر الخفيف التام  يبين. 

 للخفيف التام عروضان وثالثة أضرب:

 العروض األول : صحيحة ولها ضربان: صحيح ،و محذوف. -1

 العروض الثانية: محذوفة وضربها محذوف. -2

 الحذف والخبنيز بين يم. 
 الحذف: هو حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة.

 أما الخبن: فهو حذف الثاني الساكن من التفعيلة.

 ح صور الخفيف المجزوءيوض. 
 للخفيف المجزوء عروض واحدة صحيحة ولها ضربان:

 مقصور -2صحيح                   -1

 األبيات الواردة تقطيعا  يقطع
 .اعروضيً 

  أهمية علم العروض.يدرك 
 كل منها  فيوذلك لبيان الزحافات والعلل الواردة 

 القافية

  معنى القافية لغة واصطالحايتذكر. 
 يتذوق موسيقى الشعر. 

، وقد استعيرت لتطلق على مؤخرة شيءالقافية لغة: تطلق على مؤخرة كل 

 البيت الشعري ونهايته.

البيت وما بينهما من متحرك  واصطالحا: ما رآه الخليل وهى: آخر ساكنين فى

 والمتحرك الذي  قبل الساكن األول.

 -أهمية القافية يعلل. 
 تسهم القافية فى:

 نفس السامع والقارئ. فيالتأثير الظاهر  -2اتساق النغم وانسجامه.   -1

 -د أحرف القافيةيعد. 
 :هيللقافية ستة أحرف 

 الدخيل -6التأسيس    -5الردف  -4الخروج   -3الوصل  -2الروي  -1

 - المقصود بالروي و  يميز بين
 .الوصل و الخروج

 نهاية أبيات القصيدة. فيالروي: هو الحرف المكرر 

 الوصل هو: حرف المد الذي ينشأ من إشباع حركة حرف الروى فى القافية المطلقة.

 الخروج: هو حرف المد الناتج عن إشباع حركة هاء الوصل.

 - بين التأسيس والدخيل يقارن. 
 التأسيس: هو ألف بينها وبين الروى حرف صحيح.

 الدخيل: هو الحرف الصحيح الذي يقع بين التأسيس والروي

  العروض
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حركات 
حروف 
 القافية

 حركات حروف  يحدد
 .القافية

 حركات حروف  يميز بين
 .القافية

 حروف القافية ست:حركات 

 المجرى: وهو حركة حرف الروى المطلق. -1

 النفاذ: وهو حركة هاء الوصل. -2

 الحذو: وهو حركة الحرف الذي قبل الردف. -3

 اإلشباع: حركة الدخيل -4

 الرس: حركة ما قبل الف التأسيس. -5

 التوجيه: حركة ما قبل الروى المقيد.  -6

 تخرج حروف القافية يس
 .فى األبياتوحركاتها 

  يدرك أهمية القافية في
 الشعر.

التدريبات، وذكر  فيو أالدرس  فيوذلك بتحديد قافية كل بيت من األبيات المذكورة 

 حروفها.

 
الضرورة 

 الشعرية

 المقصود  يتعرف
 .بالضرورة الشعرية

مخالفة قواعد  فيتمنح للشاعر دون غيره  التييقصد بالضرورة الشعرية: الرخصة 

، ياللغة العربية نحوا، أو صرفا، أو لغة: وذلك بهدف المحافظة على الوزن العروض

 كل سبعة أبيات مرة واحدة فيوتقبل هذه المخالفة 

 الضرورات  يقسم
 .الشعرية

  يدرك أهمية الضرورة
الشعرية في نظم  

 الشعر.

 قسم العروضيون الضرورة الشعرية إلى ثالثة أنواع:

 ضرورة بالزيادة ولها عدة صور منها:أوال: 

 تنوين المنادي المبني -2مد المقصور.             -1

 صرف الممنوع من الصرف. -3

 ثانيا: الضرورة بالحذف ولها عدة صور منها:

 إسقاط بعض حروف الكلمة األصيلة. -1

 فك اإلدغام الحاصل بين حرفين ثم إسقاط أحدهما. -2

 الممدود بحذف همزته. االسمقصر  -3

 ترخيم غير المنادى لما يصلح للنداء. -4

 تسكين ما حقه التحريك . -5

 تحريك ما حقه التسكين.-6

  ج الضرورات يستخر
 .الشعرية من األبيات

 فيالدرس أو  فياألبيات المذكورة  فيوذلك بتحديد صور الضرورة الشعرية 

 التدريبات وتعيين موطنها، ونوعها، وسبب لجوء الشاعر إليها.

  تابع العروض
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

الفلسفة 

 السياسية 

  على النظرياتيتعرف 
 الدولة.الحديثة في نشأة 

ينشأ المجتمع   ( م 2074 – 2332نظرية العقد االجتماعي عند "جون لوك" )

السياسي الجديد نتيجة العقد االجتماعي الذي يتنازل فيه األفراد عن بعض 

أوعده أشخاص لتوفير القضاء العادل واستقرار  الطبيعية لشخصحقوقهم 

                           المجتمع وتحقيق السالم للمواطنين

  يميز بين فلسفة الحكم
 الدولة.ومفهوم 

بأنها اجتماع مجموع المواطنين اجتماعا دائم للبقاء علي أرض  :الدولةتعريف 

األشخاص الذين  بأنها: مجموعالحكومة فتعرف  أما-معينة                            

 يتولون السلطة

 الحكم في  يوضح فلسفة
 اإلسالمية.الفلسفة 

 .يعظم قيمة العدل 

وإنما دعا لمبادئ  للحكومة،في الحقيقة فإن القران الكريم لم يحدد شكاًل محددًا 

وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا صالح كالعدل )عامة هي دعائم كل حكم 

 بالعدل(، ودعا أيضا للشورى )وشاورهم في األمر( ... . الخ                             

  يعقب برأيه عن الفكر
السياسي عند بعض 

 .وروسو( )الفارابي الفالسفة
  الحاكم.  يقدر مسئوليات                          

الفارابي: نادي بأن يملك زمام الدولة حاكم فاضل وعادل يتصف بالحكمة قوي 

  السليمة.يحكم وفقًا للشرائع والقوانين 

المثالية هي التي يتمتع فيها اإلنسان بالحرية الطبيعية مع  روسو: الدولة 

                              السياسي.  خضوعه للقانون 

   يحدد مالمح الحكم
الديمقراطي في العصر 

 الحالي.
 .يقدر أهمية الديمقراطية 

ألنها حكم  انتشاًرا،أصبحت الديمقراطية في عصرنا الحالي أوسع نظم الحكم 

النظم الحديثة لتفضيل النظم "الجمهورية" حيث  ولمصلحة، واتجهتالشعب 

  وراثيا.اختيار الحكام باالنتخاب وليس 

 

االستدالل 

والحجج 

 المنطقية 

 مجموعة من القضايا نطلق عليها اسم مقدمات وقضية واحدة تترتب عليها  المنطقية.عرف الحجة تي(

 نتيجة(وتسمي 

  يبين الصحة والبطالن في
 االستنباطية.الحجة 

المقدمات، في الحجة االستنباطية نستدل صدق قضية )النتيجة( موجده بالفعل في 

 فإذا صدقت كل المقدمات صدقت بالضرورة النتيجة                                   وبالتالي

  يستنتج الصدق والكذب في
 االستقرائية.الحجة 

                                                               المقدمات.نتيجة االستدالل االستقراء تقرر أكثر مما تقرره 

                                                                المقدمات.المعلومات التي تتضمنها النتيجة تتجاوز التي تتضمنها 

 ئية تكون فقط محتملة وال تصل أبدا لدرجة اليقينالحجج االستقرا

  يميز بين نوعي 
  االستقرائية.التعميمات 
 .يدرك أهمية علم الفلسفة 

هي التعميمات التي تقرر صدق أمر معين النسبة لكل أعضاء التعميمات الكلية:  -

  الفئة.بعض أعضاء تلك  علىفئة معينة من خالل مالحظة صدق هذا األمر 

التعميمات اإلحصائية نقرر الصدق بنسبة مئوية التعميمات اإلحصائية :  -2

وال تشير لكل عضو من أعضاء الفئة علي حدة كما في التعميمات الكلية  ،محددة 

 وإنما تشير فقط لبعض أفراد الفئة.

 

 

 

 

  الفلسفة
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

العمل 

التطوعي 

ومنظمات 

العمل 

 المدني

  يستنتج قيمة العمل
 .التطوعي 

يعد سلوكا إنسانيا وحضاريا يقوم علي خدمة اآلخرين وتقديم العمل التطوعي 
 المساعدة لهم دون مقابل 

  يحدد أشكال العمل
  .التطوعي

 .يقدر أهمية العمل التطوعي 

يمارسه الفرد من تلقاء نفسه ويستند العتبارات أخالقية  التطوع الفردي
نسانية وخيرية خاصة بالفعل . هو أكثر تطورا من العمل  التطوع المؤسسي وا 

الفردي حيث يسهم األفراد مع بعضهم في عمل كيانات تطوعية أكثر تنظيما ، 
 وأوسع تأثيرا في المجتمع .

 صفات المتطوع الفعال عددي.  

 سهولة التعامل مع اآلخرين  -2القدرة علي فهم مشكالت المجتمع .    -1
 القدرة علي اإلبداع واالبتكار .                                     -4حسن إدارة الوقت .                     -3
 حب الخير لآلخرين -6الصبر والجلد .                         - 5

  يحدد المبادئ الحاكمة
 .للتطوع المؤسسي 

التطوعية .                                                                       وجود قواعد عامة تحكم العمل في المؤسسات  -1
توافر االستمرارية في عمل المؤسسة بغض  النظر عن األشخاص .                                                  -2
 .الرقابة والمتابعة والمسائلة لضمان عدم انحراف المؤسسة عن أهدافها  -3

 المقصود بالمجتمع  يتعرف
  .المدني

  يدرك قيمة التعاون بين
 األفراد والمجتمع.

هو أحد أشكال تنظيم جهود المواطنين في المجتمعات المتقدمة ليحقق درجة 
عالية من التعاون بين األفراد والمجموعات بغض النظر عن العرق أو الجنس 

 أو اللون 

  يقدر دور منظمات المجتمع
 .المدني في تقدم المجتمع 

المشاركة في صياغة وتنفيذ الخطط التنموية بالتعاون مع القطاعين العام  -1
المساهمة في تنمية مهارات المواطنين عبر تنفيذ  -2والخاص .           

 برامج التنمية البشرية المختلفة .
 بية لتقييم السياسات التنموية المختلفة تقديم آليات المتابعة والرقابة الشع -3
 توفير الخدمات ومساعدة لمحتاجين .  - 4
العمل كعنصر ضغط للتأثير على السياسات والقرارات الحكومية التي تؤثر  -5

 بالسلب على جودة الحياة بالنسبة للمواطنين 
 

 

  المواطنة
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 ما حيقق النواتج نواتج التعلم املوضوع

  العمل

التطوعي 

ومنظمات 

 العمل المدني

  يحدد  مكونات المجتمع
 .المدني 

دارتها مجموعة  -أ الجمعيات األهلية : عبارة عن منظمات تطوعية يقوم بإنشائها وا 
                         من األفراد يؤمنون بفكرة معينة أو للدفاع عن قضية ما .                                                                         

اية مصالح أعضائها من العمال سواء في القطاع النقابات العمالية : تسعي لرع -ب
 العام أو الخاص            

االتحادات الطالبية : تقوم من خالل االنتخاب بين الطالب لرفع مستوي الوالء  -ج
 وروح اإلبداع .              

النقابات المهنية : تضم أبناء المهنة الواحدة للحفاظ علي شرف المهنة واالرتفاع  -د
 بمستواها وتطويرها.  

الحركات االجتماعية : وهي الجهود التلقائية التي يبذلها عدد من األفراد المؤثرين  -ز
 إلحداث تغير

  يوضح دور منظمات
المجتمع المدني في 
 .المجاالت المختلفة 

 التنشئة االجتماعية والسياسية          -1
 توفير الخدمات ومساعدة الفئات المهمشة .       -2
 اإلدارة السلمية للصراع بين الفئات المتنافسة .   -3
 الرقابة الشعبية علي الحكومة .                 -5الدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها .      - 4
زيادة درجة المشاركة الفردية والجماعية       -  7تكريس ثقافة وقيم الديمقراطية .    -6
 المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التنمية  -8

  يميز بين منظمات
المجتمع المدني 

 ومؤسسات الدولة .

 للمواطنين.القطاع الحكومي: المؤسسات المعنية باتخاذ القرارات وتوفير الخدمات  -1
 -3 القطاع الخاص :مؤسسات إنتاجية تسعي لتحقيق الربح من إنتاج السلع . -2

 األسرة :النواة الرئيسية لكل المجتمعات اإلنسانية 
 المجتمع المدني :منظمات ذات طابع مستقل عن باقي القطاعات . -4

 

 

 

 

 

 

 

 

  تابع المواطنة
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Indicators Bookmarks Subject 

-To read for specific information. 
-To give warnings. 
-To write an email giving a warning. 
-To understand conditionals. 
-To consider the advantages of social 
networking sites. 

*To predict; to 
listen for detail.  

King soleman's 
mines. 

Digital media. 
Rudyard 
kipling. 

-To read for specific information; to guess the 
meanings of unknown words. 
-To use idioms; to make compromises and 
come to agreements. 
-To write a formal email. 
-To present necessity and lack of necessity. 
-To understand the importance of tourism. 

*To listen to 
identify speakers 
and to interpret 
information. 

King Solomon's 
mines. 

Digital media. 
Rudyard 
kipling. 

-To read for gist; to read for specific 
information. 
-To write about a famous poet. 
-To talk about dreams and ideals. 
-To understand participle clauses. 
-To become a successful person. 

*To listen for gist; 
to listen for detail. 

King Solomon's 
mines. 

Digital media. 
Rudyard 
kipling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لغة إنجليزية
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résultats 

d'apprentissage 

contenu stratégies activités témoignage 

et références 

style d'éval évaluation 

l'élève peut: 

- connaitre les pièces 

de la maison. 

- parler des tâches 

ménagères 

- conjuguer les verbes 

pronominaux. 

- décrire sa maison. 

leçon 1: parler 

des activités 

quotidiennes 

-travail en 

groupe.  

-travail 

individuel. 

-jeux des 

cartes 

-répondre aux 

questions dans 

le cahier 

d'exercices 

- dialogue en 

classe 

-manuel 

scolaire 

-cahier 

d'exercices 

cahier du prof 

 

question: 

-choisis… 

-complète… 

-faire des 

phrases  

…% excellent 

….% très 

bien 

… % bien 

… % 

passable 

l'élève peut: 

- citer les meubles et 

la décoration de la 

maison. 

- prononcer le son (ɛ). 

- comparer et dire sa 

préférence. 

 

leçon 2: comparer 

dire ce qu'on 

préfère. 

 

-travail en 

groupe.  

-travail 

individuel. 

- jeux des 

cartes. 

-répondre aux 

questions dans 

le cahier 

d'exercice 

-dialogue en 

classe 

manuel 

scolaire 

cahier 

d'exercice 

cahier du prof 

 

question: 

-choisis… 

-complète… 

-faire des 

phrases  

…% excellent 

….% très 

bien 

… % bien 

… % 

passable 

l'élève peut: 

-demander quelque 

chose ou donner des 

ordres. 

- exprimer des actions 

récentes. 

- citer les règles de la 

classe. 

 

leçon 3: 

demander de 

faire (ou non) 

quelque chose. 

-travail en 

groupe.  

-travail 

individuel. 

-répondre aux 

questions dans 

le cahier 

d'exercice 

-chercher sur 

internet 

-manuel 

scolaire 

-cahier 

d'exercice 

-cahier du 

prof 

 

question: 

-choisis… 

-complète… 

- associe… 

- corrige… 

-faire des 

phrases  

…% excellent 

….% très 

bien 

… % bien 

… % 

passable 

 

 

 

 

 

 

 

  لغة فرنسية
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