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ﺧطﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ) ﻣﺗوﺳطﺔ اﻷﺟل ( ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ

اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ

اﻟﻣﺧرﺟﺎت

اﻟوﺣدات اﻟدراﺳﯾﺔ

* ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟطﻼب ﻋﻠﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘﺑﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :

اﻟﻔﺻل
اﻟدراﺳﻲ
اﻷول

اﻟﺣﻘﺑﺔ
اﻷوﻟﻰ
Block 1
واﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
Block 2

•

أن ﯾﺗﻌرف اﻟﺗﻠﻣﯾذ ﻣﻔﮭوم اﻷﺳرة.
أن ﯾدرك ﻣراﺣل ﺗﻛوﯾن اﻷﺳرة .

•

أن ﯾذﻛر ﻣﻌﻧﻰ ﺑﺎّر  ،ﻋﺎ ّ
ق
أن ﯾﻌدد اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﮭﺎ اﻟواﻟدان ﺗﺟﺎه اﻷﺑﻧﺎء .

•

ﻣﻔﮭوم اﻷﺳرة

•

واﺟﺑﺎت اﻟواﻟدﯾن ﻧﺣو أﺑﻧﺎﺋﮭﻣﺎ ،ﺣﻘوق
اﻟواﻟدﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺑﻧﺎء.

•

•

ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

•

ﯾذﻛر ﺳﺑب أﻣر ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑطﺎﻋﺔ اﻟواﻟدﯾن .

•

ﻣن اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﻌﻣﺎﻧﻲ

•

أن ﯾﻛﺗﺷف ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻘدﻣﮭﺎ اﻷﺑﻧﺎء
ﻟﻠواﻟدﯾن.

•

إﺳﮭﺎﻣﺎت اﻟﺗﻼﻣﯾذ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ

•

أن ﯾﺗﻌّرف ﻣﻔﮭوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .

•

اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ
ﻋﻠﯾﮭﺎ

•

أن ﯾﻌدد أﻧواع اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت ﻓﻲ ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن .

•

•

اﻟﻣﮭن واﻟﺣرف ﻓﻲ ﺑﻼدي )اﻟﻣﻌﻠم
واﻟطﺑﯾب واﻟﻣﮭﻧدس(

أن ﯾذﻛر ﺳﺑب ﻋدم ﻗدرة اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﯾش ﺑﻌزﻟﺔ ﻋن ﺑﻘﯾﺔ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

•

أن ﯾﻛﺗﺷف اﻟﻣﺟﺎﻻت واﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﯾﮭﺎ
ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯾد ﻣﻌﯾﻧﺔ.

•

اﻟﺟﻧدي  ،اﻟﺷرطﻲ
 ،اﻟﻣزارع  ،اﻟﺻﯾﺎد واﻟراﻋﻲ

•

أن ﯾذﻛر ﺳﺑب ﺗﻣﺳك اﻟﻌﻣﺎﻧﯾﯾن ﺑﻌﺎداﺗﮭم وﺗﻘﺎﻟﯾدھم .

•

اﻟﻧﺟﺎر  ،اﻟﺻﺎﺋﻎ  ،اﻟﺧﯾﺎط  ،اﻟﻧﺳﺎج ،
اﻟﻘﺻﺎب

•

أن ﯾذﻛر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﮭم ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ ﻣﺟﺗﻣﻌﮫ
أن ﯾﻘدر ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ.

•

اﻟﻣوظف  ،اﻟﺗﺎﺟر  ،اﻟﻌﺎﻣل

•

أن ﯾﻌدد اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدﻣﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن .

•

•

ﻧﺷﺄة اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم

أن ﯾﺣدد اﻟواﺟﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ ﺗﺟﺎه ﻛل ﺧدﻣﺔ ﻣن
ھذه اﻟﺧدﻣﺎت .

•

ظﮭور اﻹﺳﻼم

•

أن ﯾﻘدر ﺿرورة اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم
ﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .

•

اﻧﺗﺷﺎر اﻹﺳﻼم

•

أن ﯾﺗﻌرف ﻣﮭن ﻛل ﻣن اﻟﻣﻌﻠم واﻟطﺑﯾب واﻟﻣﮭﻧدس .

•

اﻟﮭﺟرة وﺗﻧظﯾم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ
اﻟﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻣﻧورة

•

أن ﯾﺳﻣﻲ ﺑﻌض اﻟﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣﻌﻠم واﻟطﺑﯾب
واﻟﻣﮭﻧدس.

•

أن ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓروع اﻟﺟﯾش اﻟﺳﻠطﺎﻧﻲ وﺷرطﺔ ﻋﻣﺎن
اﻟﺳﻠطﺎﻧﯾﺔ وواﺟﺑﺎت ﻛل ﻓرع ﻣﻧﮭﺎ.
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•

أن ﻋدد اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﮭﺎ اﻟﻣزارع واﻟﺻﯾﺎد واﻟراﻋﻲ،
وﯾذﻛر ﺑﻌض اﻟﻘرى واﻟﻣدن اﻟﺗﻲ ﺗﺷﺗﮭر ﺑﺎﻟزراﻋﺔ أو اﻟرﻋﻲ
أو اﻟﺻﯾد.

•

أن ﯾذﻛر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺟﮭﺎ اﻟﻧﺟﺎر واﻟﺻﺎﺋﻎ واﻟﺧﯾﺎط
واﻟﻧﺳﺎج.

•

أن ﯾﺳﺗﻧﺗﺞ أھﻣﯾﺔ اﻟﻣﮭن واﻟﺣرف اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺎرس ﻓﻲ
ﺑﯾﺋﺗﮫ.

•

أن ﯾذﻛر أﻋﻣﺎل اﻟﻣوظف واﻟﺗﺎﺟر واﻟﻌﺎﻣل .
أن ﯾﺣﺗرم أﺻﺣﺎب ھذه اﻟﻣﮭن.

•

أن ﯾﻌرف ﻧﺳب اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم.

•

أن ﯾذﻛر زﻣﺎن وﻣﻛﺎن وﻻدﺗﮫ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم.

•

أن ﯾذﻛر أﺳﺑﺎب إرﺳﺎل أﺷراف ﻗرﯾش أوﻻدھم ﻟﻠرﺿﺎﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺑﺎدﯾﺔ.

•

أن ﯾﺳّﻣﻲ ﻣرﺿﻌﺔ اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم .

•

أن ﯾﻌرف واﻗﻊ اﻟﻌرب اﻟدﯾﻧﻲ ﻗﺑل اﻹﺳﻼم .

•

أن ﯾذﻛر ﺳﺑب اﺣﺗرام ﻗﺑﺎﺋل اﻟﻌرب ﻟﻘرﯾش ﻗﺑل اﻹﺳﻼم.

•

أن ﯾﻌرف ﺳﺑب ﺑداﯾﺔ دﻋوة اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم
اﻟﻧﺎس إﻟﻰ اﻹﺳﻼم ﺳرا.

•

أن ﯾﺳﻣﻲ أواﺋل اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن.

•

أن ﯾﺑﯾن ﻣوﻗف اﻟﻣﺷرﻛﯾن ﻣن دﻋوة اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم .

•

أن ﯾﻌرف أﺳﺑﺎب اﻟﮭﺟرة.

•

أن ﯾﻘدردور اﻟرﺳول ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓﻲ ﺑﻧﺎء اﻟدوﻟﺔ
اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ.

•

أن ﯾذﻛر دور اﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن واﻷﻧﺻﺎر ﻓﻲ ﻗﯾﺎم اﻟدوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ
وﻧﺷراﻹﺳﻼم .
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ﯾﺗوﻗﻊ ﻣن اﻟطﻼب ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘب اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺧﺎﻣﺳﺔ :
*ﻋزة اﻟﻣﺳﻠم – آداب اﻟﻣﺣﺎدﺛﺔ

اﻟﺣﻘﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
Block 3
واﻟﺣﻘﺑﺔ
اﻟراﺑﻌﺔ
Block 4

واﻟﺣﻘﺑﺔ
اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
Block 5

 -أن ﯾﻔﮭم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث اﻟﺷرﯾف وﯾﺣﻔظﮫ .

*إﺳﻼم أﺑﻲ ﺑﻛر اﻟﺻدﯾق – ﺳورة اﻟﺑﻘرة 3

 -ﯾﻌرف ﻗﺻﺔ إﺳﻼم أﺑﻲ ﺑﻛر رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ .

*ﺣﻔظ ﺳورة اﻷﻋﻠﻰ – إﺳﻼم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب

 -ﯾﺗﻠو اﻵﯾﺔ  286ﻣن ﺳورة اﻟﺑﻘرة وﯾﻔﮭﻣﮭﺎ .

) ﻛرم ﷲ وﺟﮭﮫ(

اﻟﻔﺻﻼن
اﻟدراﺳﯾﺎن
اﻟﺛﺎﻧﻲ
واﻟﺛﺎﻟث

 -أن ﯾﺗﻌرف إﻟﻰ ﻣظﺎھر اﻟﻌزة ﻟدى اﻟﻣؤﻣن .

 ﯾﺣﻔظ ﺳورة اﻷﻋﻠﻰ وﯾﻔﮭم ﻣﻌﻧﺎھﺎ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ . -ﯾﻌرف ﻗﺻﺔ إﺳﻼم ﻋﻠﻲ ﺑن أﺑﻲ طﺎﻟب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ .

*ﻧﺷﯾد اﻟﻛﻌﺑﺔ – ﺗﻘدﯾر اﻟﻌﻠم

-ﯾردد اﻟﻧﺷﯾد وﯾﻔﮭم ﻣﻌﺎﻧﯾﮫ .

*ﺳورة اﻟﺑﻘرة 4

 -ﯾﻘدر اﻟﻌﻠم واﻟﻌﻠﻣﺎء .

*اﻟﺻوم – ﺳورة اﻟﺑﻘرة 5

 ﯾﺗﻠو اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﯾﻔﮭم ﻣﺎ ﺗرﺷد إﻟﯾﮫ اﻵﯾﺎت . -ﯾﻌرف ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺻوم .

*ﺣدﯾث ﻛﺎﻓل اﻟﯾﺗﯾم

 -ﯾﺗﻠو اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﯾﻔﮭﻣﮭﺎ .

*ﺣدﯾث اﻷﻣﺎﻧﺔ

 -ﯾﻌرف ﻣن ھو اﻟﯾﺗﯾم وﯾذﻛر ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮫ وﻣﺳﺎﻋدﺗﮫ .

*اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﯾوم اﻵﺧر – ﺳورة اﻟطﺎرق

 ﯾذﻛر ﻣﻌﻧﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ . -ﯾﻔﮭم ﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣدﯾث وﯾﺣﻔظﮫ .

*ﻧﺷﯾد اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻷﺧرة

 -أن ﯾدرك أن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﯾوم اﻵﺧر رﻛن ﻣن أرﻛﺎن اﻹﯾﻣﺎن .

*إﺳﻼم ﺣﻣزة ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب

 -أن ﯾﺣﻔظ ﺳورة اﻟطﺎرق ) ﺧﻼل ﺷﮭر ﻣﺎرس (

*إﺳﻼم ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب .

 ﯾﻔﮭم اﻟﻧﺷﯾد وﯾردده . -ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ إﺳﻼم ﺣﻣزة ﺑن ﻋﺑد اﻟﻣطﻠب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ .

*{ ﺑﺻﯾر – ﺳورة اﻟﺑروج

 -ﯾﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗﺻﺔ إﺳﻼم ﻋﻣر ﺑن اﻟﺧطﺎب رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ .

*أھﻣﯾﺔ اﻟﺻوم

 -أن ﯾﺗﻌرف إﻟﻰ ﻣﻌﻧﻰ أن ﷲ ﺑﺻﯾر .

*اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘدر

أن ﯾﺣﻔظ ﺳورة اﻟطﺎرق ) ﺧﻼل ﺷﮭر اﺑرﯾل (
ﯾذﻛر أھﻣﯾﺔ اﻟﺻوم ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﺳﻠم .

*ﺣﻔظ ﺳورة اﻻﻧﺷﻘﺎق – ﺳورة اﻷﻧﻔﺎل

أن ﯾذﻛر ﻣﻌﻧﻰ اﻟﻘدر  /أن ﯾدرك أن اﻹﯾﻣﺎن ﺑﺎﻟﻘدر ﻣن أرﻛﺎن اﻹﯾﻣﺎن .

*أھﻣﯾﺔ اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم

 -أن ﯾﺗﻠو اﻵﯾﺎت اﻟﻛرﯾﻣﺔ وﯾﻔﮭﻣﮭﺎ .

*ﺗرﺷﯾد اﻻﺳﺗﮭﻼك
*ﻣراﺟﻌﺔ ﻋﺎﻣﺔ

أن ﯾﻌرف أن اﻟﻘرآن اﻟﻛرﯾم ھو ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،وﯾدرك أھﻣﯾﺗﮫ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ
ﻟﻠﻣﺳﻠم .
أن ﯾﺗﻌﻠم اﻻﻋﺗدال ﻓﻲ اﺳﺗﮭﻼﻛﮫ ﻟﻠﻣوارد  ،أن ﯾدرك أن ﻓﻲ ﺗرﺷﯾد
ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك ﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
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