الخطط التربوية لألهداف التعليمية
في مادة
التربية األسالمية
من الصف الحضانة إلى الصف الثانوي الثاني

إعداد األستاذة شيرين خورشيد

بسم ا﵀ الرحمن الرحيم

ددعدحلمد دد
ّيد
احرلعمندلس
علدلس دد
ّيد
الحدد﵀دررد العاحمنندو الصالدو الصمد
ّي
الر د
احبلوثدرلحةداعلعاحمنندإلخرج مدحند العحعاد الد ادورندو علد الدوللبلد ّيد
احمعحمن.ددددد

وًدحدهمدمتعود عمهمد معتلدومزكمهم د
قعلد ﵀دتلعالد﴿ ود اذيدبلثد سد احممندرلود
صلدحبمن﴾د[ اجحلة.]2:د
ٍلد
وملعحهمد اكتعردو الكحةد إو ندكعدو دحندقبلدالسد

ندمرشددعد الدحلر ةدحدل جد
ندحن د ﵀د عمدعدبإرلعال درلوودً دم ّيد
ّيد
ن عدادلحةد لمحةد
ّيد
الحعادكل ع.د
ّيد
لحلد
لَخدد دمد عملد الصمدو ّيد
بعدددحدذدخ َخد
َخد
﵀دتلعالد اذيد حردبلد

ام الد ود اهدفداعولولد الد
وجل داهذدد ّيد
ذ د احدل جد اذيدشر لد ﵀د ّيدز د ّيد
الوزدبعاجن .ددد
ّيدال
دوجلددول
حر عالد ﵀د ّيز ّي

ند ادمند ددد ﵀د إللصمد﴾[ لد حرن:د.]15د
قعلد ﵀دتلعلى:د﴿ ّيد
ددعدحلم دد
ّيد
ختتحهمدبلس
ّيد
اقدد رللد ﵀د ارللد عمهمد لد العو ادو تّيمد اتلعممد و
بتلعدد

حعدملز د سددلولدعدومثمرد اللد مدعد امومند
ّيد
عملدوللمند ود ّيندد
ّيد
للىد ﵀د
ّيد
دلدادعدجحميُع درللد ﵀د سد
د
ّيد
اذيدبس
ودحندرلمدرريد–د ندتتبم د احدههد
ّيد
احلعحمند–د

جحميدحجع واد المعالد ( إلجتحع مةدو إلقتلعدمةدو اتربومةدو المعلمةدو إل صحمةد

وجلد داجحميد
و ابمئمةد )...ندحيد العمد ّيندد ذ د ادمند ود ادمند اذيد رت عدد ﵀د ّيزد د ّي
ددللىد ﵀د عملد
ّيد
ّيد
احرلعمندحلم
احمدحدذدخع د دمد عملد الصمد الدخعتمد ادبمعادو
وللمند جحميد ادبمعاددمدهمدو لدد ود إللصمندو وسومد لتلصمداهذ د احدههد اربعدسد
ّيد

ابشرمةدامدتللدواندتللد الدحدل جد
العالداكلدزحعندوحكعندحيد العمد ند ّيد
ّيد
اشعحلد

خردملمردبهمددلود اللعدالدو اخمر.د
احابيد سد
حعد اتقلمرد العللد امومد هودتقلمرنندتقلمر دحنددعلمةد احدههد ّيد

تربمةد عذ اد كبعددعندوكملمةد ملعلد احلع ممد إللصحمةد امهمندوتقلمرد خردحندخصلد
العومد اتسدمدرلودهعد سد احد رسدو احلع ددو اتسد لقتادحند واومعتهعد ملعلد ذدد

احبعدئدو ذدد احلع مم.د

قددمقتلردتلعممدحعدالد اتربمةد إللصحمةد سدبلضد احد رسد علدللةد ود

للتمند سد البوعد

حند لم دههد اتلعمحسد الع مندوقددوددجددالدلللعًد سد

بل هعد آلخرنداكند احلزند م عًد ند لكثمردحند احربمند احلعحمندقدد ملو دحمزالد

اتربمةد إللصحمةد اتسد سدحدههدشعحل ددلتتميد اللولد عملدحندخصلد جحميد
العومد العحمةدحند ارمع معادو المزمعادو اكمحمعان دكحع د العومد إلدلعدمة .دوبلبرد ذ د

لتلمة دحتجع عةد صقتهعد
الدحعديال د
ّيد
اتقلمرددششاد جمعلدودتدلرد الد احورد وددلر
ّي
ندتتلرفد علدرلحةد
ّيد
حيد ﵀دو صقتهعدبعآلخرمندوو جبعتهعدتجعدد دللهعند هسدودتقدرد
دود عد اعدودد اذيد حردعد ﵀دبعوبتلعدد
﵀دواتللدوبعاتعاسدودتقدرد علد ّيد
اتلر فد علد ّي
عاخذودد
دود د ّيد
اخعذدد ّيد
دلدوحلعربتلدو ّيد
دو دلمثدقعلد ﵀دتلعال :د﴿ ند اشمتعنداكمد ّي
ًد
دو ﴾د[ عتر:د.]6د

العمدلاىد
ّيد
ادد مند ند
يندادعد ذ د ّيد
اقددز ّيد
الدود اعلمندبو لتةد دو تلدو زوحل د للد ّي
ند العومد
ادمندودملل مدلوىد ا و عمدو اشلوذ ادو المعذدبع﵀ندو ّيد
ّيد
كثرد إل تقعدد ند
تو رد ال عرا دو احم :د"كمفدودودلنددشع ددغمرد احلعحمند
اتسدا ّيد
ُعد
اددمويالد سد
ّيد
متقلبوند سد اددمعدو سد ابصد ندوملهحوند سدجحميدحجعواد
وغمرد احؤحدمندبع﵀ ند ّيد

مدودمادبلوندحدههد ﵀دتلعال ند ّيحعدحع دولعدعد املدحندتخ اّيف دو مععد
المعال ندحيد ّيند
ّي

هوداددعدتحلكدعدبحدههد ﵀دوشر ل!!!.د
ّي
ذدد الورالد لحشوشةد اتسدمر عدحندختمد ﵀د علدقعوبهمدو عّيهمد ند البمل.د
اتلر فد علد ﵀د تلعالند
ند اللد سدوجودد إلدلعن دو اقلددحندخعقل د ود ّيد
علد لحعئلد اللدلدوللعتلد العلند علد وئلند علد لحةدخعقلن د رددد ﵀دتلعالد
خعملةد سد ارضدحبقعًدحدهجلنداملحرد ذدد ارضدولملللد مهع دحلعلعًند ند ﵀د ّيزد

وجلدخع د اجندو إلدسدامبعو مد سدلروفد ذدد المعالند ذدحدلهمدشروتد إلحتلعند
ّي
قعلدتلعال:د﴿ اذيدخع د احوادو المع الدامبعوكمد مكمد للند حص﴾د [ احعك :د]2ندو سد
ِ
اجند
ردحند اححتلدمند ندملبدو دربهمدقعلدتلعال :د﴿وحعدخعقاد ّي
رلعةد إلحتلعندتُعع َخ
دوجلدحعدتعردحدهمد شمئعًداحدللةد
و إلدسد ودلملبدون﴾د[ اذ رمعا :د]56ند إند ﵀د ّيز ّي
دوجلندوودازمعدالدحعكلندواكندتعردحدهمد ندملبدودداملتلقو دبلددذاكد اللعدالد
﵀د ّيز ّي
سدد رد اخعودد حعدحندكلرد علد اخعودد سدد رد الذ ر.د

إذ د رددعدتدلمذد ذدد ا د فندودبدد نددتحلكدبحدههد ﵀دا عالندو نددتختلد

احلع ردو ا و لد اتسدتلتر دعندحند دعدكعدادختوتدعد ذد

...دبد مةدخمرد

بإذندررد العاحمنندإلرشعدد بدعاد احلعحمند الد اترم د اللملند اذيد
وبركة ...د
ّي

مجرد ندملرو د عمل دامعلقو دبركرد جد د مد او ئلند اذمندلققو د سد المعالدللعدرد

ودجعلعًندوذاكدحندخصلدو يدلعلعةدتربومةدجدمدالدحنددو هعد وجدمدالد سدحدهعجهعند
و د رشعد ادحتخللمندتربوممندوبحلع دالد عحعاد ادلسد اتربوممن.د

ولندالدرلولد ﵀دلعلد
ذدد احدهجمةد اتسدلدتّيبلهع دحلتقعالدحند اكتعرد احبمن ند ّي

اجدمدالدبعالر دو لرلحة ند
ّيد
تحعدبتربمةد اجمعل د
﵀د عملدولعم دولمرتلد احتهرالدلمثد ّي

مندحتلل مندبعاخص د الحمدال ..درقلورد
ّيد
امكبرو دومدششو دحتحتلمندبروحد اشجع ةدو إلقد
اتلل ددقتةدبد مةد لترم د احوللد الدر و ند ﵀.د
حللال دبع﵀هللدو ذ د ّيد
ّيد
اشحواس :دحبتدئمندبحلر ةد
ّيالد
واقدددلودعدبحدهجستدعدحدللد
ّيد
د(من أنا؟)دد
و (ما الهدف من خلقي؟)
تهعادبعادتمجةد احتوخعد:دد
ود(لم أنا؟)د ن ً
(إلى أين؟)
متلرف د احلعم د علدخعا ِد ِ
هد اذيد كرحلُعدودلَّحلُعدوكعّيلَخلُعدو ّي علُعد علدلعئردخعقلد
تل م د
صً...دد
ملحنددلللدحدلند
متلرفد علد ّيدودد اكبرندو ّيدود ﵀ند بعمس..دوكمفد ّيد
وحندثمد ّيد
ّيد
وحندولولتلدوحندحكعئدد.دد
متلرفدبلددذاكدكمفدمو جلد اشبهعاندبعإلمحعندو العمدو الو ر.دد
ثمد ّيد
ّيد
اجنالد –د اتسدلملودد امهعد ندترم دتتبم د
اولد–د ّيد
كحعدسمتلرفد علدحلكدلد ّيد

ملللد صقتلد حيد دلللند
اموحسالند ّيد
ّيد
حدههد ﵀ دتلعالد سدلمعتلد
مدم يد صقتلد ر﵀ندو ّي
وحيد آلخرمنندوكذاكدحيدحعدخع هد ﵀دتلعالدحندلوالندكابمئةد احلمتةدبل.د

المنههية :
فهدفنا إذاًا من ذذ
ّي

ويؤدي وظيفته
إعداد إنسان مؤمن با﵀ ،ييبدذ ببخالال ،ييمر ذا اللونّ ،ي
في الحياة ،مستقالًا ،مسؤووًا.
لندثصثد
عم ندتبد دحيد احتلعمدحند ّيد
الزمنية :دخحلةد شرد ًد
مد تها
ذذ
المنههية ّي
ّي
ّي
شرندولمندمتخرجدحندحرللددرلتل ندومدت لد الد احرلعةد
ّيد
لند اثعحنال د
و م د الد ّي

إللصحس .د
ّيالد
الدمكوندقددتحكندحندجزادحهمدحند اثقع ةد
ّيد
ّيد
اجعحلس

حح العبادة ،أن ييبدذ ببخالال ،بيد
نريد من ذا اإلنسان أن ييبد ا﵀ تيالى ّي
تيرف على عظم ته وقدرته .أن يطبح منهجه في اإلعمار واإلصالح وأن يلون
أن ي ّي

وظيفته في
إم عة  -مسؤووًا – قاد ارًا على تحمل األمانة  -مؤدياًا
ُ
مستقال  -و ّي
حح ا﵀ ويرضى في أي حال لان وفي أي موقع [ :لأح ،أخ ،صديح،
الحياة لما ُي ّي
طبيح ،مهندس ،زوج ،هار ،أستاذ]...

رده﴾د[ ازحر.]9:د
﴿ي َخد
قعلدتلعال:د َخد
لذ ُعردد آلخردالَخدومرجودرلح دةَخد َخرد ّي
ودمشركدبلبعدالدررهد
ّيد
لعال دو
ًد
وقعلدتلعالد﴿ حندكعندمرجوداقعادررِّبدهد عملحلد حصًد
ًد
لد ﴾د[ اكهف.]140:د
شيئا.
نريد منه أن يلون عبداًا ﵀  ،يرهو رحمته  ،و و يشرك به ًا
خعحالدتدعلبهعندواكسددللد
العم الدندو لدعد د عدً د ّيد
بلدددرلةد ذدد ا د فد َّد

امهعند ددعد الدحو وعد الكحةدحندخع د إلدلعنند

بد دعدحي د دمد عملد الصمند

اند دمد عملد الصمدلحلد ذدد
احهم الد اتسدحند جعهعدخعقل د ﵀ندو ّيد
تلر دعدع الد ّيد
و ّيد
ئلدو غو ا دذرّيمتلدحندبلددد جعااد ادرلةد علد
عّي د د
احعدةن د قد دتود
ه اشمتعند بإغو إ

اشكلد آلتس:د
ذدد المعالد.د
اتلرفد علد الكحةدحندوجودد إلدلعند سد ِد
أوو:د ّيد
ًا
اتلرفد علدرلحةد ﵀ دتلعال ندوكرحل دو د متلدادبسد ابشردوتكرمحلدال مد
ثانياًاّ :يد
وجلعهمدخعلعاد سد ارضداملحرو ع.د
اتلرفد علد ّيدود إلدلعن د اولد بعمس ندو اتر د اتسدملتتميد إلدلعند
ثالثاًا:د ّيد
اتللرد عملندودلردكمدد.د
حندخصاهعد ّيد
اتلرفد علد ادلسدوحعدتهوىندوكملمةدحجع دالدشهو تهعندو د متهعد الدحعد
رابياًا:د ّيد
ملرهد ﵀دتلعالدورلوالدلعّيلد ﵀د عملدولعّيم.د
ّيد
حلحدد
خامساًا :د ّيد
اتلرفد علد اتر د احولعةد الدحر عالد ﵀ دتلعالدورلوال د ّي
لعّيلد ﵀د عملدولعّيم.د
اهومة د اتسدملحعهعد احلعمد حللد مدحعدذ رند
سادساًا :د ّيد
اهومة ند ّي
اتلرفد علد ّي
إن الدين عند ا﵀ اإلسالم﴾ندفلدمند اذيدجعادبلد ادبمعاد ود إللصمندحندادند دمد
﴿ ّي
ددعدحلم دد عملد
ّيد
عملد الصمد الد ّيد
لس

لد الصالدو الصمدخعتمد ادبممندو احرلعمن.د

و وددمند ابشرد جحلمند ودحند بلدود وددمند الترال د إلدلعدمة ند﴿ شقمدوجهكد
اعدمندلدملعد تراد ﵀د اتسد ترد ادعسد عمهعدودتبدملداخع د ﵀ دذاكد ادمند اقممد

واكند كثرد اددعّيسدودملعحون﴾د[ اروم:د.]30د

وقعلدتلعال ﴿:لبلةد ﵀ دوحند للندحند ﵀دلبلةدودلندالد عبدون

﴾د

[ ابقرال.]138:د
اتلردفد علد احدههد اذيدمجرد تبع لد سد ذدد اددمعندومدقلمد ال:د
سابياًا:د ّي
اتلردفد علد لحعئلدوللعتلندو وئل د
 - 1تولمدد ﵀ دتلعال دوتدزمهلدحندخصلد ّي
ددوشرد.
و لعالند إلمحعندبحصئكتلدوكترهدورللهدوبعاقدردخمر ّي
علدحدهجسد الد اولولد الد ذ د احدههد
 - 2إللصمدحندخصلد اتلرفد
ّي
ددو جتدعرددو مل.
إللصحسد بردتتبم د و حر إ

 - 3إلللعندحندخصلد اتلرفد علدحكعرمد اخص دوتتبمقهعد سد المعالد
يدكعند آلخر).د
اموحمةدحيد آلخرد( ًّيد
وجلندوحلبةدرلولد ﵀دلعّيلد ﵀د عملدولعّيم ندحند
حلردالد ﵀د ّيزد د ّيد
ثامناًا:دترلمخد ّي
لعالندانهد اقدوالد اتعحة.د
ّيد
سدكلد قو الدو
ّيد
ابععدرلولد ﵀دلعّيلد ﵀د عملدولعّيمد
خصلد ّيد
حندخصلدتصوتلدبتدر ٍلدردو هم ند
ّيد
وجل ند
تاسياًا :دتوثم د العةدبكتعرد ﵀د ّيزد د ّيد

يدولعوكس ندوحن دخصل دتتبس دتلعامحلد اشعحعةداجحميد حورد المعال ند
ّيد
وتلع لدوجد ّيد
ن
وتولمفدحعد كتلرد سد العوكد اموحس.د

رًا :د اتحكندحندخعقمعادوحهعرا ندتل ّيد داعلردد ولتقصامةدو احلؤوامةد سد
عاش ا

العوكمعاد( ارولمةد–د إلجتحع مةد–د لحعدمةد–د لثقع مةد–د لبمئمةد–د إلقتلعدمة).د
لسد
ّيدم دولعئعدعد هسدو يدحدع هددر ّي

الد اكتعردتربمةد لصحمة ندحندلفد

متللمدحندخصاهعد اتعار-:د
الدلفد لثعدويد اثعدس..د ّيد
ّيد
ال عدة..د
وئلدوحندثمد د
وجل دوذاكدبعاتلرفد علد لحتلدوقدرتلدو
كملمةدلر د ﵀د ّيدز د ّيد
ّيد
- 1
ّي
علد لحعئلدوللعتلد العمع...د
كملمةدلر درلولد ﵀د لعّيلد ﵀د عملدولعّيم ندو وقتد ادبلدبعاتلرفد عل :دلمرتلد
ّيد
- 2
و قو الدو لعالدادهتديدبهعد سدلمعتدعد اموحمة.

ولر د آلخرمن د(حندخصلدححعرلةد العوكمعاد
كملمةدلر د اذ اددوند دعدمةد ّيد
ّيد
- 3

اتحشدمدةدوحندثمدتدلكسد علد دواد اروحد
ّيد
إلدلعنندواشلرددبعارلةدو
ُعد
اتسدتدوردقعرد
ّيد
وحندثم د اتلرفد العممدحندخصلدتو جمهعاد اشرعد
ّيد
وشلع متهع ندوكذاكدرلةد ادلس ند
الدمف).

علدحكودعاد إلدلعن:د اقعرند اروحند ادلسند القل.
ّيد
اتلرفد
ّ - 4يد
الدلر د اخمردو الحلد العالندو اتلع دبلعوكد الحلد العالدحدهع:د
كملس ّيد
ّ - 5يد
 -لعةد ارلعم.د

علدحلرالد ﵀دورلوالدو للد اخمرا .
ّيد
 تكومندلد قعادحبكرالدتلمددعد -الصقعادحيد آلخرد( ارلعمد–د اجعرد–د الدم د...د).

دف دحند ا د ف ندوذاكداتلقم د احقعلدد
 تركمزد اتحوحدوتدحمتةدوجلعلد ًداحجتحيدو حعرد اكون.دد
اشر مةدكعهعد سد حعرد
إ
 - 6الرحد علدتلعمد الصلدو الرم.

 - 7الرحد علدربتد العمدبعادمندوتلزمزددبعادوئلدو ولتشهعد ا.

تللمد اخص د الحمدالداتلبلدجبعةد ملدكعالد د و اللودو ارلحةدو اللةدوكلمد
ّ - 8يد

الملدوكفد اذىدو اكرمدو إلمثعرندوغمر عدحندحلعلند اخص .
- 9تلعمد دالدحهعرادحدهع:

 حهعرالد خذد اقرر. -حهعرالد لعوردلو ردلعمم.

 حهعرالد احردبعاحلروفدو ادهسد ند احدكر. حهعرالد احقعردة. حهعرالد اتلعمل. -حهعرالد اتقممم.د

 حهعرالد اتقوممدو إلبتكعر.رجمندحند احوالدتلعالد الوندو اتو م ند وحدكمددو مد اتلعوندو ادللدو إلرشعدد

إل صادكعحةد ﵀دتلعال.د
دد

