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ة لمرحلة التعلیم االساسي في مدینة توركوالخطة التدریسی  
2-1الدراسیة  احلللمر 13الفصل   

الدین 13.4.6   

 وظیفة المادة التعلیمیة

لتعلیم الدین و تنوعھ. الطالب  ُیمّھد التدریسفي الدین والنظرة العامة للعالم. الطالب الثقافة العامة وظیفة مادة الدین ھي إعطاء 
فھم تعزز في العالم. المادة  والنظرة العامھ للمجتمع في فنلندا وكذلك االدیانالتقلیدیة العامة عّرف الطالب بالدین والنظرة التدریس یُ 

عن  معلومة متعددة الجوانبعة في الدین والنظرة العامة للعالم. التدریس یعطي العالقة بین الدین والثقافة وتعزز كذلك المعرفة المتنو
رشد الطالب للتفكیر النقدي وإستعراض االدیان من منظورات مختلفة. في نُ . ویساعد في فھم الحوار الذي یتناول ھذه االدیاناالدیان 
تدریس الدین  لھا. و مفھموم و رمز لألدیان في لغة ممیزة الدین والمعرفة وكذلك نتأمل نتأمل ونمّحص في العالقة بین التدریس

یعطي الجاھزیة لحوار األدیان والنظرات العامة، الحوار الذي نستخدمھ داخل وفیما بین ھذه النظرات العامة للعالم. التدریس یشجع 
صیة ومقدسات االخر. والمقدسات الشخالطالب ألحترام الحیاة وكرامة االنسان و   

 

خرى و كذلك نشجع الطالب للتأمل یس نتعرف على الدین الُمدّرس والتفكیر األخالقي بالنسبة لألدیان والنظرات العامة االفي التدر
، تقییمھ لنفسھ و تطویر مھاراتھ في إدارة الحیاة والتأقلم معھا القضایا األخالقیة. التدریس یدعم معرفة الطالب لذاتھ في أنفسھم حول

التدریس یعطي للطالب مقومات بناء و تقییم الھویة أي الذات الشخصیة و النظرة العامة للحیاة االساسي. على طول مدة التعلیم 
لم. تدریس الدین یدعم نمو الطالب في أن یصبح عضو مسؤول في المجتمع المحلي والمجتمع الدیمقراطي و مواطن على نطاق وللعا

 العالم. 

 

ب لمعرفة و تقدیر خلفیتھ الدینیة و نظرتھ العامھ و كذلك لمواجھة لاھي إرشاد الطس الدین یوظیفة تدر 2 -1الدراسیة  احلالمرفي 
لشيء تدریس الدین یعطي الخلفیة الدینیة والنظرة العامة السائدة في الصف والمدرسة والمحیط القریب من الطالب. لھذا ا )وبتقدیر(

نشجع الطالب لمعرفة و وإدراك وإظھار أحاسیسھم وارائھم الشخصیة والمھارات العامة وكذلك أدوات التفكیر. ھنا  المعلومات
یس االخر وأخذ ارائھ بعین االعتبار. كذلك نحث ونشجع الطالب لإلستغراب وللتسائل وللمشاركة في وكذلك ممارسة معرفة أحاس

.لطالب على العمل بمسؤولیة وبإنصافالحوار. نرشد ا  

 

2-1للمراحل الدراسیة أھداف درس الدین   

المتعلقة  أقسام المحتوى المعرفة واسعة النطاق
 باألھداف

 أھداف التدریس

4و 2المعرفھ  رشده لمعرفة ویُ حفّز إھتمام الطالب تجاه دراسة الدین یُ  1الھدف   3و 2و 1المحتوى  
  و نظرتھم العامة للعالم عائلتھل الدینیة خلفیةال
 

1المعرفھ  1المحتوى   للتعّرف على أھم المصطلحات والقصص ھ الطالب وجَّ یُ  2الھدف  
 والمقاالت والرموز التي یتطرق لھا درس الدین

 



7و 2المعرفھ  1المحتوى   ھ الطالب للتعّرف على السنة الدینیة والمناسبات وجَّ یُ  3الھدف  
 والعادات 

 
7و 3و 2المعرفھ  2المحتوى   شجع الطالب للتعّرف على العادات الدینیة وتقالید یُ  4الھدف  

والمدرسة والمحیط القریب للطالب السائدة في الصفالمناسبات   
 

7و 6و 2المعرفھ  3و 1المحتوى     معرفة وإدراك أفكاره ومشاعرهلب لشّجع الطایُ  5الھدف  
 

7و 6و 2المعرفھ  3و 2و 1المحتوى   مع مكانة  نصاف، یتعایشالطالب على التصرف بإوّجھ یُ  6الھدف  
 االخر ویحترم أفكاره وتوجھاتھ الدینیة وكذلك حقوق االنسان 

 
7و 3المعرفھ  3المحتوى   على التفّكر األخالقي وإدراك ماذا یعني أن وّجھ الطالب یُ  7الھدف  

ن نفسھ وعن المجتمع وعن الطبیعةمسؤوال عاالنسان یكون   
 

7و 6و 5و 1المعرفھ  3و 1المحتوى   ق للطالب الفرص لممارسة إبداء ارائھ و إثباتھا یخلُ  8الھدف  
   راء االخر وفھمھااإلستماع أل وكذلك

 
 

2-1المتعلقة بأھداف الدین للمراحل الدراسیھ  أقسام المحتوىأھم   

فاد من الفرص المحلیة. عند إختیار المحتویات نستنختار المحتویات على أساس أنھا تدعم تحقیق األھداف األساسیة للمادة الدراسیة. 
كمجامیع لكل مرحلة دراسیة.  نأخذ بعین األعتبار محیط تجارب الطالب عند إختیارنا للمحتویات ودراستنا نشّكل أقسام المحتوى 

 الدقیقة لھا. 

 

العامھ للعالم وكذلك نبدأ التدریس بالتعرف على عائلة الطالب: األسرة، التاریخ، الدین والنظرة عالقة الطالب بدینھ:  1 المحتوى
المناسبات الدینیة واألوقات المقدسة و كذلك محتویات المناسبات المختلفة،  التعرف على العوائل المختلفة. أھم محتویات التدریس ھي

لحات معن النظر في أھم المصطأھمیتھا وطرق إحیائھا. تشمل المحتویات كذلك على المقاالت والقصص الدینیة والعادات والتقالید. نُ 
 الدینیة و الرموز وكذلك تنّوع الدین.

 

في المجتمع المدرسي للطالب والمحیط عند إختیار المحتوى تكون نقطة االنطالق ھي االدیان السائده عالم األدیان:  2المحتوى 
نأخذ بعین االعتبار عدم التدین أیضا. القریب بھ و كذلك العادات و المناسبات التابعھ لھذه االدیان. عند اختیار المحتوى   

 

أھم دقق النظر في قضایا الحیاة المتعلقة بوالدة و وفاة االنسان وكذلك إحترام الحیاة. في التدریس نُ الحیاة الكریمة:  3المحتوى 
التعایش مع مستوى المحتویات ھي أفعال الطالب الشخصیة وعواقبھا، المسؤولیة عن االشخاص االخرین و المحیط والطبیعة وكذلك 

نأخذ بنظر االعتبار اإلتفاق ومكانة االخر، كرامة االنسان والخصوصیة. نتعرف بصورة مبسطة على حقوق الطفل و أھمیتھ. 
المحتویات تدعم تطّور مھارات الشعور عند الطالب.  ھذه العالمي لحقوق االطفال و رفاھیة االنسان الشاملة.  

 

2-1تعلیم وأسالیب العمل في درس الدین للمراحل الدراسیة ھداف المتعلقة ببیئة الأھم األ  

والى خلق جو للمناقشة مبني على االنفتاح والثقة. من المھم في التدریس اإلستماع ویة وعدم األستعجال في التدریس نطمح الى الرَ 
الشخصیة و القبول باإلختالف.  الراءوتعلیل ا. نشجع الطالب على التعلّم المتبادل والنقاش و خبراتلكل طالب ولما لھ من مالحظات 

الطرق اإلبداعیة من أساسیات التدریس ھو توّجھ الطالب و إحترام عالم تجاربھ السیما في أثناء إستعراضنا للقضایا األخالقیة. 
ثمر یُ من شأنھ أن الذي جمعھا وھ أوالعملیة والتجریبیة وكذلك المشاریع والحوارات تدعم الطالب بطریقة شاملة وتدعم كذلك حواسَّ 



 حقق المشاریع الجماعیة والفردیة سواء كانت ضمن حدودفي التدریس نُ طة للطالب. یالمشاركة النشعن العمل المتبادل الفعال و
. متنوع المادة الدراسیة أو خارج نطاقھا. في التدریس نستغل تكنولوجیا المعلومات وتكنولوجیا االتصاالت بشكل تفاعلي و منھاج

والضیوف و الزیارات نستخدمھا لدعم العمل المتنوع والدراسة مھارات المسرح الرسم واللعب والموسیقى وو خدم الحكایاتنست
 الممتعة. 

 

2-1الدراسیة  اإلرشاد و التفریق و الدعم في درس الدین للمراحل  

ي مھاراتھ اللغویة و خلفیتھ الثقافیة. نتأمل ف في كل مناھج تدریس الدین نأخذ بعین اإلعتبار إحتیاجات وخلفیة الطالب الخاصھ مثال
سھلة الفھم لجمیع الطالب. نستخدم أسالیب العمل التي تناسب عمر ونفتح معانیھا بحیث اكون  المفاھیم والمصطلحات االساسیة

ات التعلّم والتلقائیة. د على مھارأكّ في التدریس نخلق األجواء المشتركة التي تعزز التعلّم و المشاركة وكذلك نوّجھ ونُ الطالب.   
 

2-1تقییم تعلّم الطالب في درس الدین للمراحل الدراسیة   

توجیھ و تشجیع الطالب. التقییم الشفوي أي التعلیق المتنوع ھو جزء من العمل والحوارات المشتركة. التقییم الشفوي تقییم التعلّم ھو 
في التدریس نعطي الفرصة و نشجع الطالب لإلستغراب كاره. یوجھ الطالب في مھارات العمل المشترك ویشجعھ إلستعراض أف

ق للطالب الفرص إلظھار و خلُ وعة تَ نوللتساؤل وكذلك لتعلیل االراء الشخصیة واالستماع لوجھة نظر االخر. أسالیب العمل المت
 معرفة تقدمھ وخبرتھ.  

 

لشفوي في درس الدین ھي:من أھم وجھات إعطاء التقییم والتقییم اعلّم فإّن في نطاق عملیة التَ   
التقدم في تحدید الظواھر (الدینیھ) العامة للمحیط القریب من الطالب وتسمیتھا.إحراز  -  
إحراز التقدم في مھارات العمل المشترك. -  
إحراز التقدم في إظھار وتبیین األفكار و االستماع لالخر. -  
 

2-1المناھج المختلفة في درس الدین للمراحل    

على أن یكون ساسي المأخوذ بھا في مرحلة التعلیم األالدروس  على أن درس الدین ھو أحد 11رقم  التعلیم االساسي ینص قانون
ساسي دریس الدین حسب قانون التعلیم األخالق و الفلسفھ ھو الخیار االخر للطالب الذین الیرغبون بدراسة الدین. نطبق تدرس األ

اھج التعلیمیة الذي ینتمي لھ وحسب المنشید بتطبیق التدریس حسب مجتمع الطالب الدیني التابع للقانون أعاله والذي ی 13رقم 
تحت سقف ما یسمى بدرس دیانة الطالب الشخصیة. لضمان وحدة المادة التعلیمیة فقد صیغت لكل أنواع درس الدیانة  المختلفة

 الشخصیة أھداف ومحتویات أساسیة موحدة. 
 

لجمیع االدیان مع المحافظة على طبیعة الدیانة موحدة أھداف المادة كون رّكز على أن تختلف األدیان نُ یة لمفي إطار المادة الدراس
لمنھاج المادة  مواصفات معینة للمحتوى ولكن بحسب معاییر وأھداف موحدة وصیغ الخطط التدریسیة المحلیة نُ الشخصیة للطالب. 

 الدراسیة لمختلف االدیان.

 

اإلسالمي الدین  

أھداف التدریسیة المحلیة حسب معاییر و صیغ الخططز على أن یكون لكل االدیان محتویات مشتركة . نُ ركّ المادة التدریسیة نُ  في ھذه
 موحدة و لكن بمواصفات معینة للمحتوى و لمنھاج المادة الدراسیة لمختلف االدیان. 

 

ل التطرق لعائلة الطالب. ندرس بصورة مبسطة نتعرف على االسالم من خالعالقة الطالب بدینھ الشخصي:  1المحتوى رقم 
ت العقیدة من أھم المحتویات ھي أساسیا المتعلقة بحیاة االنسان على مّر عمره. إنّ  التقالیدمناسبات التقویم الھجري و كذلك 

ران، التراث والمجتمع قدسة واالیمان بغیر المرئي. نتعرف بصورة مبسطة على القلھ، االنبیاء، الكتب المُ االسالمیة: وحدانیة اإل
ناقش واجبات المسلم الدینیة. المسجد عند المسلمین. نُ  رة التنوع في االسالم وكذلك أھمیةاالسالمي. نستعرض ظاھ  

 



دیان الحّیة السائده في مجتمع المدرسة والمحیط الخارجي القریب، االبنیة المقدسة لھذه نتعرف على األعالم االدیان:  2المحتوى 
قالید المناسبات وكذلك التطرق لعدم التدّین وثقافة عاداتھ. االدیان، ت  

 

ھنا ھي مدار عمر الطالب والمسائل المتعلقة بالحیاة. أھم المحتویات ھي  المختارة من أھم المحتویاتالحیاة الكریمة:  3المحتوى 
عرف على حقوق و واجبات مكانة االخر. نتناقش التعاطف والتعایش مع إحترام الحیاة، قیمة كرامة االنسان و حقوق االطفال. نُ 

یة. من االمور المھمة في المحتوى التدریسي وّضح أھمیة إتفاقیة حقوق الطفل في حیاة الطالب الشخصسریة في االسالم. نُ الحیاة األُ 
القبول باالختالف. ھي أساسیات الحیاة الكریمة في االسالم. باإلضافة لھذا فإننا نستعرض ثقافة عادات عائلة الطالب و نناقش   

 

1المرحلة او الصف   
االسالمي الدین  

 

 
 
 

المعرفة 
واسعة 
 النطاق

 األھداف المحتویات الخاص ببلدیة توركو
1المرحلة   

2المعرفھ   
4  

 

 نتعرف على االسالم من خالل عائلة الطالب
 

 1المحتوى رقم 
3و 2و  

حفّز إھتمام الطالب تجاه یُ  1الھدف 
خلفیة الدراسة الدین ویرشده لمعرفة 

و نظرتھم العامة للعالم لعائلتھ الدینیة  
 

1المعرفھ   نتعرف على حیاة نبيُّ هللا محمد. 
 

 نتعرف على مفھوم االیمان.
 

 نتعرف على واجبات المسلم الدینیة و على أركان الدین.
 

میة: وحدانیة االلھ، نتعرف على أھم أساسیات العقیدة االسال
 االنبیاء، القران ككتاب سماوي، االیمان بغیر المرئي.

 
 نتعرف على المجتمع االسالمي من خالل مفھوم األَمة. 

 
 نتعرف على التنوع في االسالم.

1المحتوى  ھ الطالب للتعّرف على وجیُ  2الھدف  
أھم المصطلحات والقصص والمقاالت 

الدینوالرموز التي یتطرق لھا درس   

 2المعرفھ 
7 

 
 

 نناقش ثقافة عادات عائلة الطالب.
 

 نتعرف على المناسبات االسالمیة عید الفطر وعید األضحى.
 

 نتعرف على تقالید حیاة االنسان على مرور عمره.
 

1المحتوى   
 

ُیوّجھ الطالب للتعّرف على  3الھدف 
 السنة الدینیة والمناسبات والعادات

2المعرفھ   
4  
7 

 

ؤثرة السائدة في مجتمع المدرسة. على االدیان المنتعرف  1المحتوى    
 

ُیشجع الطالب للتعّرف على  4الھدف 
العادات الدینیة وتقالید المناسبات 

السائدة في الصف والمدرسة والمحیط 
 القریب للطالب



2المعرفھ   
6 
7 

القران على غرار مشاعر الطالب واالفكار التي نتناقش في 
 تتولد من مواضیع القران. 

3و 1المحتوى   
 

معرفة لب لشّجع الطایُ  5الھدف 
 وإدراك أفكاره و مشاعره

2المعرفھ   
6 
7 

 

 نوضح التعامل مع اإلختالف.
 

 نوضح حقوق االطفال.
 

 نتمرن على التعایش مع مكانة ومستوى االخر.
 

 2و 1المحتوى 
3و  

 

وّجھ الطالب على التصرف یُ  6الھدف 
تعایش مع مكانة االخر بإنصاف، وال

ویحترم أفكاره وتوجھاتھ الدینیة 
حقوق االنسان إحترام وكذلك  

 3المعرفھ 
7 

3المحتوى  نتعرف على حقوق و واجبات الطفل المسلم في العائلة.  
 
 

یوّجھ الطالب على التفّكر  7الھدف 
أن یكون األخالقي وإدراك ماذا یعني 

االنسان مسؤوال عن نفسھ وعن 
 المجتمع وعن الطبیعة

 
1المعرفھ   

5 
6 
7 

 نناقش المشاعر وكذلك الصح و الخطأ.
 

3و 1المحتوى   
 

یخلق للطالب الفرص  8الھدف 
لممارسة إبداء ارائھ و إثباتھا وكذلك 

 اإلستماع ألراء االخر وفھمھا
 

 

2 المرحلة او الصف  
االسالمي الدین  

 

 
 
 

المعرفة 
واسعة 
 النطاق

 األھداف المحتویات الخاص ببلدیة توركو
2المرحلة   

1المعرفھ   
 

 نتعرف على سور القران القصیرة وأھمیة ھذه السور. 
 

 نتمّرن على إستخدام القران.
 

 نتعرف على ُسّنة النبي محمد.
 

نتعرف على الكتب السماویة االخرى مثل الصحیفة، التوراة، 
اإلنجیل.الزبور و   

 
نتعرف على قصص االنبیاء (مثل النبي ادم، نوح، إبراھیم و 

 إسماعیل).

  1المحتوى
 

ھ الطالب للتعّرف على ُیوجّ  2الھدف 
أھم المصطلحات والقصص والمقاالت 

 والرموز التي یتطرق لھا درس الدین

2المعرفھ   
7 

 نتعرف ونكتشف الصاله.
 

وجھة من في دراسة واجبات المسلم الدینیة، أركان الدین نتعّمق 
 نظر مرور العام الھجري.

 
 نتعرف على التقویم الھجري.

 
 نتعرف على المسجد كبناء مقدس.

1المحتوى   
 
 

ُیوّجھ الطالب للتعّرف على  3الھدف 
 السنة الدینیة والمناسبات والعادات

 
 



2المعرفھ   
3 
7 

 

على االبنیة في المحیط القریب ودیان السائدة نتعرف على األ
 المقدسة والمناسبات التابعة لھذه االدیان. 

2المحتوى   
 

ُیشجع الطالب للتعّرف على  4الھدف 
العادات الدینیة وتقالید المناسبات السائدة 
في الصف والمدرسة والمحیط القریب 

 للطالب
 

2المعرفھ   
6 
7 

 

المشاعر على غرار القران واالحادیث مثال نتناقش عن 
 واالفكار التي تتولد لدى الطالب من ھذه المواضیع.

 1المحتوى 
3و  

 

یشّجع الطالب لمعرفة وإدراك  5الھدف 
 أفكاره و مشاعره

2المعرفھ   
6 
7 

 
 

 نتعرف على إتفاقیة حقوق الطفل و أھمیتھا في حیاة الطالب. 
 

التعایش مع مكانة ومنزلة االخر  نتمّرن على  

 1المحتوى 
3و 2و  

 

وّجھ الطالب على التصرف یُ  6الھدف 
بإنصاف، والتعایش مع مكانة االخر 

ویحترم أفكاره وتوجھاتھ الدینیة وكذلك 
 إحترام حقوق االنسان

3المعرفھ   
7 

 
 

 نتعرف على أساسیات الحیاة الكریمة في االسالم.
 

نبحث في موضوع إحترام الحیاة والقضایا المتعلقة بھ: مثال 
االختالف و مسؤولیة االنسان عن الطبیعة  قیمة االنسان وقبول

 و المحیط.

3المحتوى   
 

وّجھ الطالب على التفّكر یُ  7الھدف 
األخالقي وإدراك ماذا یعني أن یكون 

االنسان مسؤوال عن نفسھ وعن 
 المجتمع وعن الطبیعة

1المعرفھ   
5 
6 
7 

 1المحتوى  نناقش مشاعر الطالب ومواضیع الصح والخطأ.
3و  

 

یخلق للطالب الفرص  8الھدف 
لممارسة إبداء ارائھ و إثباتھا وكذلك 

 اإلستماع ألراء االخر وفھمھا
 

 

 
 

ة لمرحلة التعلیم االساسي في مدینة توركوالخطة التدریسی  
6-3الدراسیة  احلللمر 41الفصل     

الدین 6.441.   

 وظیفة المادة التعلیمیة

في الدین والنظرة العامة للعالم. التدریس یمّھد الطالب لتعلیم الدین و تنوعھ. وظیفة مادة الدین ھي إعطاء الطالب الثقافة العامة 
ھم التدریس ُیعّرف الطالب بالدین والنظرة العامة التقلیدیة في فنلندا وكذلك االدیان والنظرة العامھ للمجتمع في العالم. المادة تعزز ف

قة بین الدین والثقافة وتعزز كذلك المعرفة المتنوعة في الدین والنظرة العامة للعالم. التدریس یعطي معلومة متعددة الجوانب عن العال
االدیان ویساعد في فھم الحوار الذي یتناول ھذه االدیان. نرشد الطالب للتفكیر النقدي وإستعراض االدیان من منظورات مختلفة. في 

لألدیان و رمز و مفھموم لھا. تدریس الدین  مّحص في العالقة بین الدین والمعرفة وكذلك نتأمل في لغة ممیزةالتدریس نتأمل ون
یعطي الجاھزیة لحوار األدیان والنظرات العامة، الحوار الذي نستخدمھ داخل وفیما بین ھذه النظرات العامة للعالم. التدریس یشجع 

و والمقدسات الشخصیة ومقدسات االخر.  الطالب ألحترام الحیاة وكرامة االنسان  
 

شجع الطالب للتأمل في التدریس نتعرف على الدین الُمدّرس والتفكیر األخالقي بالنسبة لألدیان والنظرات العامة االخرى و كذلك نُ 
إدارة الحیاة والتأقلم معھا في أنفسھم حول القضایا األخالقیة. التدریس یدعم معرفة الطالب لذاتھ، تقییمھ لنفسھ و تطویر مھاراتھ في 

على طول مدة التعلیم االساسي. التدریس یعطي للطالب مقومات بناء و تقییم الھویة أي الذات الشخصیة و النظرة العامة للحیاة 



وللعالم. تدریس الدین یدعم نمو الطالب في أن یصبح عضو مسؤول في المجتمع المحلي والمجتمع الدیمقراطي و مواطن على نطاق 
 العالم.

 

في درس الدین نتعرف على عمق المعلومات االساسیة في دین الطالب الشخصي. وّسع ویُ تدریس الدین یُ  6-3في المراحل الدراسیة 
شجع الطالب على الكتب السماویة، القصص والحكایات، العقیدة االساسیة أو المركزیة، المبادئ االخالقیة، الطقوس والعادات. نُ 

كذلك الحیاة الدینیة والتساؤل. في التدریس نتعرف على أصول و جذور االدیان السائدة في فنلندا وأوربا و  االستغراب، التأمل
والنظره الدینیة العامة للعالم في فنلندا الحالیة واوربا. ُیدرب الطالب مھاراتھم في قراءة اإلعالم و نوجھھم الى تقییم و إستخدام 

لومة وكذلك االستفادة منھا و إستغاللھا في مختلف المواقف. المصادر المختلفة في بحثھم عن المع  

دریس نتمّرن على مھارات الشعور عن أفعالھ الشخصیة. في الت ل و مسؤولیة الفردفي درس الدین نناقش ونبحث في حقوق االطفا
لى شجع الطالب عیرھم لھا. نُ التعامل مع االخرین و التواصل معھم وكذلك ندعم الطالب لتكوین نظراتھم الشخصیة لالمور وتبرو

ابي في الفصل والمدرسة والعمل ضد العزلة والتمییز. الصداقة، و على بناء مجتمع إیج  
 

6-3أھداف درس الدین للمراحل الدراسیة   

أقسام المحتوى المتعلقة  المعرفھ واسعة النطاق
 باألھداف

 أھداف التدریس

1المعرفھ  1المحتوى   لكتب المقدسة والقصص للتعرف على اھ الطالب وجّ یُ  1الھدف  
العقائد والمذاھب االساسیة في دینھ الذي یدرسھوالروایات و  

 
2و 1المعرفھ  1المحتوى   ُیوّجھ الطالب للتعرف على العادات والطقوس أي  2الھدف  

 الشعائر وكذلك االبنیة واالماكن المقدسة في دینھ الذي یدرسھ
 

4و 3و 2المعرفھ  2و 1المحتوى   الممیزات الخاصة للغة الدینیة إدراك  یساعد الطالب على 3ھدف ال 
 و االمثلة والحكایات الرمزیة

 
6و 5و 4المعرفھ  3و 2و 1المحتوى   ُیوّجھ الطالب لبحث وتقییم وإستخدام المعلومة المتعلقة  4الھدف  

 بدین الطالب وذلك عن طریق المصادر المختلفھ 
 

2و 1المعرفھ  2و 1المحتوى   ُیوّجھ الطالب للتعرف على االصول الدینیة والنظرات  5الھدف  
 العامھ للدین في فنلندا و اوربا والوضع الحالي لھا

 
2المعرفھ  3و 2المحتوى   المسیحیة للتعرف على الدیانات الیھودیة و ُیوجھ الطالب 6الھدف  

 واالسالم وتأثیرھا وتاریخھا في اوربا
 

6و 5و 2المعرفھ  3و 2و 1المحتوى   شجع الطالب على إحترام مقدساتھ الشخصیة ومقدسات یُ  7الھدف  
االخر وكذلك التصرف بشكل مالئم في مختلف االحداث والمواقف 

 الدینیة
 

7المعرفھ  3و 2و 1المحتوى   علوم دینھ االخالقیة وكذلك ُیوّجھ الطالب للتعرف على  8الھدف  
مختلف االدیانالتعرف على المبادئ االخالقیة التي تجمع   

 
2المعرفھ  3و 2المحتوى   ُیوّجھ الطالب لفھم حقوق االنسان وخاصة إتفاقیة حقوق  9الھدف  

 الطفل والقیم التي تتضمنھا االتفاقیھ من وجھة نظر الفرد والمجتمع
 



6و 3و 1المعرفھ  3و 2المحتوى    تھ ومناقشة القیم المؤثرة فياُیوّجھ الطالب لتقییم إختیار 10الھدف  
 العمل من وجھة نظر المبادئ االخالقیة والمستقبل المتین

  
7و 6و 4و 1المعرفھ  3و 2و 1المحتوى   التدریس یخلق للطالب الفرص لمناقشة المسائل  11الھدف  

ن  االخالقیھ والتعبیر بطریقة بناءة االفكار والمشاعر وكذلك التمرُّ
 على تبریر وبرھنة وجھاة النظر الشخصیة

 
1المعرفھ  3المحتوى   اعد ویدعم الطالب لتشكیل و تثبیت النظرة العامة یس 12الھدف  

 االیجابیة للعالم و للذات وللثقة بالنفس
 
 

6-3أھم أقسام المحتوى المتعلقة بأھداف الدین للمراحل الدراسیھ   
 

نستغل كل الفرص المحلیة الممكنة. ت نختار المحتویات التي تدعم تحقیق األھداف األساسیة للمادة الدراسیة. عند إختیار المحتویا
نشّكل أقسام المحتوى كمجامیع لكل مرحلة دراسیة.  نأخذ بعین األعتبار محیط تجارب الطالب عند إختیارنا للمحتویات ودراستنا 

 الدقیقة لھا. 
 

كذلك الموسیقى والرموز رّكز في مصادر الدین، الكتب المقدسة والشخصیات ونُ في المحتویات عالقة الطالب بدینھ:  1المحتوى 
أھم المحتویات ھي فقھ الدین الُمدّرس، العادات والطقوس أي الشعائر و المجتمعات وكذلك التنوع واألبنیة واألماكن المقدسة. 

 الداخلي للدین. ُنمعن النظر في أھم حكایات وروایات الدین ومدى تعاملھا وتواصلھا مع الفن والعلم والثقاقة. 

تدین في الثقافة الفنلندیة والحیاة محتویات التدریس في ھذا الفصل ھي الدین المسیحي وبقیة األدیان وعدم الاألدیان: عالم  2المحتوى 
ناقش الخلفیة في التدریس نُ . نتعرف خاصة على المجتمعات الدینیة المؤثرة الموجودة في محیط المدرسة و أبنیتھا المقدسة. الیومیة

فنلندا و اوربا و وضعھا الحالي. نختار المحتوى الذي یشّكل بصورة عامة أصول أوربا الدینیة وبصورة  الدینیة و النظرة العامة في
خاصة المحتویات االساسیة وأھمیتھا في الدیانات الیھودیة والمسیحیة واإلسالم. عند إختیار المحتویات نأخذ بعین اإلعتبار مناقشة 

قافة العامة.الث المواضیع المتعلقة بالدین في اإلعالم و  
 

الحیاة و رعایة الطبیعة. مركز النقاش والتفّكر ھي ھي قیمة اإلنسان و إحترام  األساسیة المحتویات منالحیاة الكریمة:  3المحتوى 
ة الناتجة عن العمل. من المحتویات المھمة ھي مھارات الحیاة و المؤثر ات الطالب الشخصیة و القیم و المسؤولیة العالمیةإختیار

خالقیة العامة في الرفاھیة الشاملة. نتعرف على العلوم األخالقیة األساسیة في الدین الُمدّرس وعلى المفاھیم األالذات والشعور و 
قاش األخالقي ولتبریر وجھات النظر الشخصیة و طالب األدوات للنلالمحتویات تعطي لاألدیان االخرى. نناقش إتفاقیة حقوق الطفل. 

 للنقاش القائم حول األدیان. 

 

6-3في درس الدین للمراحل الدراسیة ھداف المتعلقة ببیئة التعلیم وأسالیب العمل أھم األ  

الوظیفي والجماعي. من الضروریات ھو التصّور األولي للقضایا نناقش القضایا بمساعدة التعلّم السردي، المسرحي، التجریبي، 
المراد دراستھا. في تدریس الدین نستخدم التطبیقات التكنولوجیة التي تعزز دراسة المحتویات حیث سیبرز نشاط الطالب والتفاعل. 

في التدریس دة من الزیارات والضیوف. في التدریس نأكد على الرویة و النقاش. في التدریس یمكننا حسب الفرص الُمتاحة اإلستفا
الھدف من ھذا ھو تجسید تنوع  یمكننا تحقیق المشاریع الفردیھ والجماعیة سواء كانت ضمن المنھاج الدراسي أو خارج حدوده. 

 األدیان والنظرات العامة السائدة في المدرسة. 
 

6-3الدراسیة  اإلرشاد و التفریق و الدعم في درس الدین للمراحل  
 
خلفیات الطالب الدینیة اإلعتبار  بالدرس والوظیفة مع اإلخذ بعین الحلول المتعلقةالتمارین وي إطار تحقیق المناھج الدراسیة نعمل ف

روف الُموحدة التي تعزز المشاركة اللغة المتطورة. ندعم فھم المصطلحات الجوھریة. في التدریس نخلق الظ المختلفة ومھارات
ونأكد على مھارات التعلّم و التلقائیة.  والتعلّم وكذلك ُنوّجھ  



 
6-3 تقییم تعلّم الطالب في درس الدین للمراحل الدراسیة  

 
تقییم التعلّم في درس الدین یكون لغرض التوجیھ والتشجیع. عن طریق التقییم الشفوي نطمح لتشجیع الطالب للتعرف على والبحث 

في المالمح و المصادر الجوھریة لألدیان و كذلك عمل التفسیرات الشخصیة عن األشیاء. في التقییم نأخذ بنظر اإلعتبار طرق 
النتاج ھو  و كذلك الخبرة والمعرفھ الناتجة عن عمل أخر وأشكال التعابیر األخرى. المھم من ھذامتنوعة اإلنتاج الشفویة والكتابیة ال

وعن األفكار. بدال من التركیز على حفظ االمعلومات الخاصة والدقیقة، نأخذ بعین اإلعتبار تطبیق مھارة التعبیر عن الذات  إكتساب
رس الدین یقوم المعلم بتقییم خبرة الطالب ومھارتھ في د أو العالمة الرقمیة لتقییم الرقميالمعلومة و تطویر التفكیر. في حال إعطاء ا

للمرحلة السادسة أي للصف السادس من أجل  التعلّم باألھداف المحددة في الخطة التدریسیة المحلیة. في حالة تحدید مستوى مقارنة
تقییم الوطنیة لدرس الدین. إعطاء الشھادة النھائیة یقوم المعلم بإستخدام معاییر ال  

 
 

/ الدرجة أو العالمة ثمانیة  التقییم الشفوي الذي یصف التعلّم الجید  معاییر تقییم درس الدین في نھایة المرحلة السادسة  

لمستوى التعلّمجید / العالمة ثمانیة   
 

 وجھات التقییم في المادة
الدراسیة   
 

أقسام 
 المحتوى

 

 األھداف

تسمیة المصادر والنصوص في یستطیع الطالب 
دینھ الذي یدرسة وكذلك وصف  المحتویات 

 األساسیة التابعة لھا.

السیطرة على المعلومة التي 
وعة نتخص الدین، القراءة المت

 في درس الدین

1المحتوى   
 
 

ُیوّجھ الطالب للتعرف  1الھدف  
على الكتب المقدسة والقصص 

ذاھب والروایات و العقائد والم
في دینھ الذي یدرسھاالساسیة   

 

یستطیع الطالب القول بواسطة األمثلة عن 
الطقوس والشعائر األساسیة في دینھ الُمدّرس 

وكذلك التحدث عن العادات واألماكن المقدسة و 
 وصف أھمیتھا.

السیطرة على المعلومة التي 
تخص الدین، القراءة المتنوعة 

 في درس الدین

1المحتوى   
 

للتعرف على  ُیوّجھ الطالب 2الھدف 
العادات والطقوس أي الشعائر 

وكذلك االبنیة واالماكن المقدسة في 
 دینھ الذي یدرسھ

یستطیع الطالب إعطاء األمثلة عن اللغة الدینیة 
.عن الحكایات الرمزیة في الدین  

 تحلیل لغة ورمزیة الدین
 

 1المحتوى 
2و  

 

یساعد الطالب على إدراك  3الھدف 
ینیة الدالممیزات الخاصة للغة 

االمثلة والحكایات الرمزیةو  

یستطیع الطالب بحث المعلومة من عدة مصادر. 
ى تقییم المعلومة الحاصل یتمّرن الطالب عل
الموضوعیة. علیھا و الدقة و   

مھارات العلم والتعلّم في دراسة 
 الدین 

 1المحتوى 
3و 2و  

 

ُیوّجھ الطالب لبحث وتقییم  4الھدف 
المتعلقة بدین وإستخدام المعلومة 

الطالب وذلك عن طریق المصادر 
 المختلفھ

یدرك الطالب أھمیة األدیان في تطور 
المجتمعات، وفي الثقافة و اإلعالم ویستطیع 

 تقدیم اإلمثلى عنھا. 
یستطیع الطالب وصف أصول التدّین الفنلندي 

.ومیزاتھا الرئیسیةواالوربي   

المعلومة التي تخص الدین 
 والثقافة والتراث

 1المحتوى 
2و  

 

ُیوّجھ الطالب للتعرف على  5الھدف 
االصول الدینیة والنظرات العامھ 
للدین في فنلندا و اوربا والوضع 

 الحالي لھا

یستطیع الطالب وصف المیزات األساسیة 
 ھمللیھودیة والمسیحیة واإلسالم وكذلك عالقات

 المتبادلة.

المعلومة التي تخص الدین 
 والثقافة والتراث

 2المحتوى 
3و  

ُیوجھ الطالب للتعرف على  6الھدف 
الدیانات الیھودیة و المسیحیة 

واالسالم وتأثیرھا وتاریخھا في 
 اوربا

یعلم الطالب كیف التصرف والعمل و یطمع 
مختلف االحداث للعمل بصورة مناسبة وبإحترام 

.والمواقف واألماكن الدینیة  

 القراءات المتعددة لألدیان
 

 1المحتوى 
3و 2و  

شجع الطالب على إحترام یُ  7الھدف 
مقدساتھ الشخصیة ومقدسات االخر 

وكذلك التصرف بشكل مالئم في 
 مختلف االحداث والمواقف الدینیة

 



یدرك الطالب ویستطیع تسمیة التعالیم األخالقیة 
تي في دینھ الُمدّرس وكذلك المبادئ األساسیة ال

 تجمع األدیان والنظرات العامة.

 1المحتوى  المعلومة التي تخص األخالق 
3و 2و  

ُیوّجھ الطالب للتعرف على  8الھدف 
علوم دینھ االخالقیة وكذلك التعرف 
على المبادئ االخالقیة التي تجمع 

 مختلف االدیان
  

المضمون األساسي  یعرف الطالب إتفاقیة
ویستطیع قول وإعطاء حقوق الطفل  إلتفاقیة

.األمثلة عن حقوق اإلنسان  

 2المحتوى  أخالقیات حقوق اإلنسان
3و  

 

ُیوّجھ الطالب لفھم حقوق  9الھدف 
االنسان وخاصة إتفاقیة حقوق الطفل 

فاقیھ من والقیم التي تتضمنھا االت
 وجھة نظر الفرد والمجتمع

 

یستطیع الطالب قول وإعطاء األمثلة عن بناء 
 المستقبل المتین. یستطیع الطالب تطبیق مبادئ

 دینھ األخالقیة في تفّكره.
 

اقشة األخالقمن  
            

 2المحتوى 
3و  

   

ُیوّجھ الطالب لتقییم  10الھدف 
إختیاراتھ ومناقشة القیم المؤثرة في 

العمل من وجھة نظر المبادئ 
 االخالقیة والمستقبل المتین

 

یشترك الطالب في النقاش المشترك و یستطیع 
عن نفسھ.اإلصغاء لالخرین والتعبیر   

 1المحتوى  مھارات التفكیر والتفاعل
3و 2و  

التدریس یخلق للطالب  11الھدف 
الفرص لمناقشة المسائل االخالقیھ 

االفكار  عن والتعبیر بطریقة بناءة
ن على تبریر  والمشاعر وكذلك التمرُّ
النظر الشخصیة وبرھنة وجھات  

 

 ال یؤثر على تكوین الدرجة التقدیریة.
نوجھ الطالب على التفّكر في تجاربھم  

.ومراجعتھا كقسم من أقسام التقییم الذاتي  

3المحتوى  - یساعد ویدعم الطالب  12الھدف  
لتشكیل و تثبیت النظرة العامة 

 االیجابیة للعالم و للذات وللثقة بالنفس
 

 

 

6-3 المناھج المختلفة في درس الدین للمراحل  

على أن درس الدین ھو إحدى الدروس المأخوذ بھا في مرحلة التعلیم االساسي على أن یكون  11ینص قانون التعلیم االساسي رقم 
درس االخالق و الفلسفھ ھو الخیار االخر للطالب الذین الیرغبون بدراسة الدین. نطبق تدریس الدین حسب قانون التعلیم االساسي 

ه والذي یشید بتطبیق التدریس حسب مجتمع الطالب الدیني الذي ینتمي لھ وحسب المناھج التعلیمیة التابع للقانون أعال 13رقم 
المختلفة تحت سقف ما یسمى بدرس دیانة الطالب الشخصیة. لضمان وحدة المادة التعلیمیة فقد صیغت لكل أنواع درس الدیانة 

 الشخصیة أھداف ومحتویات أساسیة موحدة. 
 

الدراسیة لمختلف األدیان نرّكز على أن تكون أھداف المادة لجمیع االدیان موحدة مع المحافظة على طبیعة الدیانة في إطار المادة 
الشخصیة للطالب. نصیغ الخطط التدریسیة المحلیة حسب معاییر و أھداف موحدة و لكن بمواصفات معینة للمحتوى و لمنھاج المادة 

 الدراسیة لمختلف االدیان.

 

المياإلس الدین  

أھداف التدریسیة المحلیة حسب معاییر و في ھذه المادة التدریسیة نركز على أن یكون لكل االدیان محتویات مشتركة . نصیغ الخطط
 موحدة و لكن بمواصفات معینة للمحتوى و لمنھاج المادة الدراسیة لمختلف االدیان. 

 



ّنة و األساس العقائدي في اإلسالم. في لسُ اإلسالم ھي القران، االمحتویات األساسیة لتدریس عالقة الطالب بدینھ:  1المحتوى 
نتعرف على تأثیر اإلسالم العالمي المعماري والفن اإلسالمي.  ر التراث أي التقلید على الثقافة والھندسةمعن النظر في تأثیالتدریس نُ 

لدینیة المقدسة في اإلسالم وأھمیتھا. عند إختیار في التدریس نأخذ بعین اإلعتبار األماكن اعن طریق األدب القدیم والتفاسیر. 
التعالیم الدینیة والروایات المتناسبة مع زمن التقلید اإلسالمي. نتعرف على الرموز الدینیة المحتویات فإن االمور المھمة ھي 

دینیة، المصطلحات اإلسالمیة والمناسبات و التقویم الھجري. عند إختیار المحتویات نأخذ بعین اإلعتبار المیزات الخاصة للغة ال
نتعرف على تنوع اإلسالم ونبحث في قصص األنبیاء من وجھة نظر الفقھ اإلسالمي. في درس وتأثیرھا الموحد في العالم اإلسالمي. 

 الدین نتعرف على تاریخ اإلسالم في أوربا وعلى اإلسالم في فنلندا. 
 

نتعرف على األنبیاء الذین یجمعوا في التدریس ھي الیھودیة والمسیحیة واإلسالم.  األساسیة المحتویات منعالم االدیان:  2المحتوى 
نبحث في تأثیر الدین الیھودي والمسیحي واإلسالم على الثقافة االوربیة. في التدریس والكتب المقدسة واألماكن المقدسة.  ھذه األدیان

وكذلك أھمیة الحوار الدیني وكذلك األدیان في اإلعالم والثقافة الشعبیة بار المجتمعات الدینیة المؤثرة في فنلندا ونأخذ بعین اإلعت
 وظیفة األدیان في بناء السالم العالمي.

 
أي وقیم الحیاة. نتعرف على مفاھیم المسموح والممنوع في التدریس نناقش المعاییر األخالقیة اإلسالمیة  الحیاة الكریمة: 3المحتوى 

من المحتویات المھمة كذلك مفھوم الذنب. نناقش عالقة الطبیعة واإلنسان وكذلك المسؤولیة العالمیة. في اإلسالم والحالل والحرام 
، مھارات التعاطف اإلجتماعي نناقش العالقة بین اإلعتقاد واألفعال، أخالق اإلسالمإتفاقیة حقوق الطفل. و حقوق اإلنسان في العیش 

 و المسائل األخالقیة الناتجة عن حیاة الطالب. 
 
 

3 و الصفأالمرحلة   
االسالمي الدین  

 

 
 

 المعرفھ
واسعة 
 النطاق

 األھداف  المحتویات الخاص بمدینة توركو
3المرحلة   

1المعرفة   
 

 نتعرف على حیاة النبي محمد وتاریخ والدة اإلسالم.
 

والتعمق في أركان الدین نتعرف على المذاھب األساسیة 
 والرحمة ومحبة هللا ومواصفات هللا.  

1المحتوى   
 
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على الكتب  1الھدف 
المقدسة والقصص والروایات و العقائد 
  والمذاھب االساسیة في دینھ الذي یدرسھ

 1المعرفھ 
2و  

بعمر اإلنسان.نتعرف على المناسبات المتعلقة   
 

الھالل كرمز أساسي. نتعرف على   

1المحتوى   
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على  2الھدف 
العادات والطقوس أي الشعائر وكذلك 
االبنیة واالماكن المقدسة في دینھ الذي 

 یدرسھ
  2المعرفھ 

3  
4 

 

نتناقش في الممیزات الخاصة بلغة القران وامثلة 
 الروایات والحكایات.

 
نتعرف على المفاھیم الدینیة األساسیة (على سبیل المثال 

).التوحید والشرك  

2و 1المحتوى   
 

یساعد الطالب على إدراك  3الھدف  
الممیزات الخاصة للغة الدینیة و االمثلة 

 والحكایات الرمزیة

 4المعرفھ 
5  
6 

 نتدرب على استخدام القران.
 

في مركز السلطة للقران كمصدر قانون دیني. نتناقش   
 

 نتعرف على ایات القران التي تحدثنا عن أركان الدین.

 2و  1المحتوى 
3و  

 

یُوّجھ الطالب لبحث وتقییم  4الھدف 
وإستخدام المعلومة المتعلقة بدین الطالب 

  وذلك عن طریق المصادر المختلفھ
 



 2المعرفھ 
5  
6 

 نوجھ الطالب للتعرف على مفھوم القُدسیة. 
 

نشجع الطالب للبحث في أھمیة القُدسیة في حیاة الفرد 
 والمجتمع. 

 
 نناقش أھمیة التساُمح.

 2و 1المحتوى 
3و   

یشجع الطالب على إحترام  7الھدف 
مقدساتھ الشخصیة ومقدسات االخر وكذلك 
التصرف بشكل مالئم في مختلف االحداث 

الدینیةوالمواقف    
 

7المعرفھ   
 

 نتعرف على األخالق اإلسالمیة وثقافة التعامل.
 

 نناقش مفھوم الذنب.

 2و  1المحتوى 
3و  
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على علوم  8الھدف 
دینھ االخالقیة وكذلك التعرف على المبادئ 

 االخالقیة التي تجمع مختلف االدیان
   

2المعرفھ  كرامة اإلنسان.  نبحث في حقوق اإلنسان ومعنى   
 

لتعامل مع اإلختالف من وجھة نظر حقوق انناقش 
 اإلنسان.

3و 2المحتوى  یُوّجھ الطالب لفھم حقوق االنسان  9الھدف  
وخاصة إتفاقیة حقوق الطفل والقیم التي 
تتضمنھا االتفاقیھ من وجھة نظر الفرد 

 والمجتمع
  

 1المعرفھ 
3  
6 

 

والمجتمع  الفرد المواضیع المؤثرة في رفاھیةنناقش 
(على سبیل المثال رعایة الطبیعة،  واألجیال القادمة

التنمیة المتینة، إحترام االخر، العمل الخیري، اإلیثار 
.واإلنصاف)  

 

3و 2المحتوى   
  

یُوّجھ الطالب لتقییم إختیاراتھ  10الھدف 
ومناقشة القیم المؤثرة في العمل من وجھة 

المتیننظر المبادئ االخالقیة والمستقبل     
 

 1المعرفھ 
4  
6  
7 

نناقش على سبیل المثال المشاعر والقیم، الخطأ 
والصواب والحیاة الكریمة على صعید القران 

 واالحادیث. 

 2و 1المحتوى 
3و  

التدریس یخلق للطالب الفرص  11الھدف 
لمناقشة المسائل االخالقیھ والتعبیر بطریقة 

ن بناءة عن االفكار والمشاعر وكذلك  التمرُّ
على تبریر وبرھنة وجھات النظر 

 الشخصیة
   

1المعرفھ  إحترام الذات وصورة األنا اإلیجابیة.ناقش في أھمیة تن   
 

نتناقش في المواضیع المتعلقة بالمھارات الحیاتیة 
 والمھارات العاطفیة.

 

  3المحتوى 
 

یساعد ویدعم الطالب لتشكیل و  12الھدف 
االیجابیة للعالم و تثبیت النظرة العامة 
   للذات وللثقة بالنفس

 

 
 

4 و الصفأالمرحلة   
االسالمي الدین  

 

 
 

 المعرفھ
واسعة 
 النطاق

 األھداف  المحتویات الخاص بمدینة توركو
4المرحلة   

1المعرفة   
 

نتعرف على سور القران القصیرة وعلوم ھذه السور 
 لفیل، سورة الفاتحة، سورة(على سبیل المثال سورة ا

.ثر وسورة قریش)، سورة الكوالنصر  
 

نبي هللا صالح،  قصة األنبیاء (مثال نتعرف على قصص
 یونس، یعقوب، یوسف و أیوب).

1المحتوى   
 
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على الكتب  1الھدف 
المقدسة والقصص والروایات و العقائد 
  والمذاھب االساسیة في دینھ الذي یدرسھ



 1المعرفھ 
2 

أھمیة الصالة عند المسلمین.نتعرف على   
 

 نتعرف على مفھوم طقوس الطھارة والوضوء.
 

نتعمق في الواجبات الدینیة من وجھة نظر التقویم 
 الھجري.

 
نتعرف على المناسبات الھجریة في اإلسالم واألیام 

 التاریخیة األساسیة.
 

1المحتوى   
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على  2الھدف 
الشعائر وكذلك العادات والطقوس أي 

االبنیة واالماكن المقدسة في دینھ الذي 
 یدرسھ

 2المعرفھ 
3  
4 

نتناقش في الممیزات الخاصة بلغة القران وامثلة 
 الروایات والحكایات.

 
نتعرف على المفاھیم الدینیة األساسیة (على سبیل المثال 

).الوضوء وأركان اإلسالم  
 

2و 1المحتوى   
 

على إدراك یساعد الطالب  3الھدف  
الممیزات الخاصة للغة الدینیة و االمثلة 

 والحكایات الرمزیة

  4المعرفھ 
5  
6 

 نتدرب على استخدام القران.
 

 نبحث في ناریخ نشأة اإلسالم.  
 

 نتعرف على ایات القران التي تحدثنا عن أركان اإلسالم.
 

 2و  1المحتوى 
3و  
 

یُوّجھ الطالب لبحث وتقییم  4الھدف 
المعلومة المتعلقة بدین الطالب وإستخدام 

  وذلك عن طریق المصادر المختلفھ
 

  1المعرفھ 
2 

نتعرف على تاریخ دین الطالب بالتعرف على قصص  
 اإلنبیاء.

 
نتعرف على المیزات المشتركة للدیانات الیھودیة 

 والمسیحیة واإلسالم من خالل األنبیاء.
 

المحیط القریب نتعرف على األدیان المؤثرة السائدة في 
 من المدرسة.

 

2و 1المحتوى  یُوّجھ الطالب للتعرف على  5الھدف  
االصول الدینیة والنظرات العامھ للدین في 

 فنلندا و اوربا والوضع الحالي لھا

 2المعرفھ 
5  
6 

 نوجھ الطالب للتعرف على مفھوم القُدسیة. 
 

نشجع الطالب للبحث في أھمیة القُدسیة في حیاة الفرد 
 والمجتمع. 

 
 نناقش أھمیة التساُمح.

 

 2و 1المحتوى 
3و   

یشجع الطالب على إحترام  7الھدف 
مقدساتھ الشخصیة ومقدسات االخر وكذلك 
التصرف بشكل مالئم في مختلف االحداث 

  والمواقف الدینیة
 

7المعرفھ   
 

األساسیة  لألخالق اإلسالمیة وھي نتعرف المفاھیم 
 الحالل والحرام.

 
 نتعرف على القاعدة الذھبیة أو القانون الذھبي.

 
 نعّمق المعرفة في اإلخالق اإلسالمیة وثقافة العادات.

 

 2و  1المحتوى 
3و  
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على علوم  8الھدف 
دینھ االخالقیة وكذلك التعرف على المبادئ 

التي تجمع مختلف االدیاناالخالقیة     

2المعرفھ  وق الطفل.حق إتفاقیة نبحث في   
 

نناقش الحقوق والواجبات والعالقة بینھم كشرط أساسي 
 للعمل في المجتمع.

 

3و 2المحتوى  یُوّجھ الطالب لفھم حقوق االنسان  9الھدف  
وخاصة إتفاقیة حقوق الطفل والقیم التي 

الفرد تتضمنھا االتفاقیھ من وجھة نظر 
  والمجتمع

المعرفھ 1 
 و3 و6

 

نناقش المواضیع المؤثرة في رفاھیة الفرد والمجتمع 
(على سبیل المثال رعایة الطبیعة، واألجیال القادمة 

التنمیة المتینة، إحترام االخر، العمل الخیري، اإلیثار 
 واإلنصاف)

3و 2المحتوى   
  

یُوّجھ الطالب لتقییم إختیاراتھ  10الھدف 
القیم المؤثرة في العمل من وجھة  ومناقشة

   نظر المبادئ االخالقیة والمستقبل المتین
 



 1المعرفھ 
7و 6و 4و  

المشاعر والقیم، الخطأ  عن نناقش على سبیل المثال
والصواب والحیاة الكریمة على صعید القران 

 واالحادیث. 

 2و 1المحتوى 
3و  

التدریس یخلق للطالب الفرص  11الھدف 
المسائل االخالقیھ والتعبیر بطریقة لمناقشة 

ن  بناءة عن االفكار والمشاعر وكذلك التمرُّ
على تبریر وبرھنة وجھات النظر 

 الشخصیة
   

1المعرفھ   نتناقش في أھمیة إحترام الذات وصورة األنا اإلیجابیة. 
 

نتناقش في المواضیع المتعلقة بالمھارات الحیاتیة 
 والمھارات العاطفیة.

 

  3المحتوى 
 

یساعد ویدعم الطالب لتشكیل و  12الھدف 
تثبیت النظرة العامة االیجابیة للعالم و 

   للذات وللثقة بالنفس

 

 

 
5 و الصفأالمرحلة   
االسالمي الدین  

 

 
 

 المعرفھ
واسعة 
 النطاق

 األھداف  المحتویات الخاص بمدینة توركو
5المرحلة   

1المعرفة   
 

محمد.نتعرف على شخص النبي   
 

نتعرف على قصص األنبیاء (مثال قصة نبي هللا 
 إدریس، ُشعیب، موسى، داود، زكریا وعیسى).

 

1المحتوى   
 
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على  1الھدف 
الكتب المقدسة والقصص والروایات و 

العقائد والمذاھب االساسیة في دینھ الذي 
  یدرسھ

 1المعرفھ 
2و  

أھمیتھ عند المسلمین.نسمع النشید ونتعرف على  1المحتوى    
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على  2الھدف 
العادات والطقوس أي الشعائر وكذلك 
االبنیة واالماكن المقدسة في دینھ الذي 

 یدرسھ
 

 4المعرفھ 
6و 5و  

 نبحث في كیفیة ظھور األدیان في اإلعالم.
 

بروز الدین وتأثیره في الفن والثقافة نتعرف على 
 الشعبیة.

 
نتعرف على تأثیر اإلسالم في الثقافة، الھندسة 

 المعماریة، الفن واالدب. 
 

 2و  1المحتوى 
3و  
 

یُوّجھ الطالب لبحث وتقییم  4الھدف 
وإستخدام المعلومة المتعلقة بدین الطالب 

  وذلك عن طریق المصادر المختلفھ
 

 1المعرفھ 
2و  

ین الطالب بالتعرف على أنشطة د نشأةعلى  نتعرف 
 المسلمین األوائل.

 
نتعرف على العوامل التي ساھمت في إنتشار اإلسالم 

 عالمیا.
 

نتعرف على أصول الدین الفنلندي و وصول الدین 
 المسیحي ال فنلندا.

2و 1المحتوى  یُوّجھ الطالب للتعرف على  5الھدف  
االصول الدینیة والنظرات العامھ للدین 

 في فنلندا و اوربا والوضع الحالي لھا



2المعرفھ  نتعرف على المذاھب الرئیسیة في اإلسالم وھي الُسنیة  
 والشیعیة.

 
نتعرف بشكل مبسط على المذاھب الرئیسیة في الدین 
الیھودي والمسیحي وكذلك طقوس ھذه األدیان وكتبھا 

 المقدسھ وتاریخ نشأتھا.
 

ر المشتركھ بین األدیان سابقة الذك نناقش المیزات
لمثال األنبیاء المشتركون).واإلسالم (على سبیل ا  

 
 نتعرف على اإلنسانیة كمثال النظره للعالم بدون الدین.

 
نتعرف على حوار األدیان ومفھوم المسكونیھ وھي 
العمل المشترك بین جمیع أطراف الدین المسیحي 

 للوصول الى أقرب نقطة إشتراك أي إتصال.
 

3و 2المحتوى  یُوجھ الطالب للتعرف على  6الھدف  
الدیانات الیھودیة و المسیحیة واالسالم 

 وتأثیرھا وتاریخھا في اورب

 2المعرفھ 
6و 5و  

  نتعرف على مفھوم القُدسیة في مختلف األدیان.
 

معنى وأھمیة التساُمح. نناقش  

 2و 1المحتوى 
3و   

یشجع الطالب على إحترام  7الھدف 
مقدساتھ الشخصیة ومقدسات االخر 

في مختلف وكذلك التصرف بشكل مالئم 
 االحداث والمواقف الدینیة

  

  

7المعرفھ   
 

قیة المشتركة التي تجمع ألخالا المبادئ على نتعرف
نظرات اإلنسانیة الیھودیة، المسیحیة، اإلسالم وال

 األخرى.

 2و  1المحتوى 
3و  
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على  8الھدف 
علوم دینھ االخالقیة وكذلك التعرف على 

االخالقیة التي تجمع مختلف المبادئ 
 االدیان

   
2المعرفھ  موضوع أین نحتاج حقوق اإلنسان.نناقش    

 
 نناقش الشروط األساسیة للحیاة المشتركة.

3و 2المحتوى  یُوّجھ الطالب لفھم حقوق  9الھدف  
االنسان وخاصة إتفاقیة حقوق الطفل 

والقیم التي تتضمنھا االتفاقیھ من وجھة 
والمجتمعنظر الفرد   

  
 1المعرفھ 

6و 3و  
 

نناقش المواضیع المؤثرة في رفاھیة الفرد والمجتمع 
(على سبیل المثال رعایة الطبیعة، واألجیال القادمة 

التنمیة المتینة، إحترام االخر، العمل الخیري، اإلیثار 
.واإلنصاف)  

3و 2المحتوى   
  

یُوّجھ الطالب لتقییم إختیاراتھ  10الھدف 
القیم المؤثرة في العمل من ومناقشة 

وجھة نظر المبادئ االخالقیة والمستقبل 
   المتین

 
 1المعرفھ 

7و 6و 4و  
نناقش على سبیل المثال عن المشاعر والقیم، الخطأ 

ریمة.والصواب والحیاة الك  
 2و 1المحتوى 

3و  
التدریس یخلق للطالب  11الھدف 

الفرص لمناقشة المسائل االخالقیھ 
بطریقة بناءة عن االفكار والتعبیر 

ن على تبریر  والمشاعر وكذلك التمرُّ
 وبرھنة وجھات النظر الشخصیة

   
1المعرفھ   نتناقش في أھمیة إحترام الذات وصورة األنا اإلیجابیة. 

 
نتناقش في المواضیع المتعلقة بالمھارات الحیاتیة 

 والمھارات العاطفیة.
 

  3المحتوى 
 

الطالب لتشكیل یساعد ویدعم  12الھدف 
و تثبیت النظرة العامة االیجابیة للعالم و 

   للذات وللثقة بالنفس

 

 

 

 



6 و الصفأالمرحلة   
االسالمي الدین  

 

 
 

 المعرفھ
واسعة 
 النطاق

 األھداف  المحتویات الخاص بمدینة توركو
6المرحلة   

1المعرفة   
 

ندرس القران ككتاب، تاریخ نشأتھ، ھیكلھ أي تركیبھ 
 وتفسیره.

 
نتعرف على سور القران القصار تعالیمھا (على سبیل 

المثال ایة الكرسي، سورة الُھمزه، سورة الماعون، 
سورة الكافرون، سورة المسد، سورة العصر، سورة 

 التكاثر، سورة الكھف).
 

 نتعرف على حیاة، تراث و أحادیث النبي محمد.
 

 نعّمق التعرف على أركان اإلسالم.
 

1المحتوى   
 
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على  1الھدف 
الكتب المقدسة والقصص والروایات و 

العقائد والمذاھب االساسیة في دینھ الذي 
  یدرسھ

 1المعرفھ 
2و  

نعّمق التعرف على واجبات المسلم الدینیة، أركان 
 اإلسالم.

 
نتعرف على المدن اإلسالمیة المقدسة وھي مّكھ، 

 المدینھ والقُدس.
 

األدیان الیھودیة، ات المشتركھ بین المیز نتعرف على
الم على ضوء أھمیة مدینة القُدس.المسیحیة واإلس  

 
 نتعرف على المسجد كبناء وكذلك رمزیتھ المتشعبة.

 

1المحتوى   
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على  2الھدف 
العادات والطقوس أي الشعائر وكذلك 
االبنیة واالماكن المقدسة في دینھ الذي 

 یدرسھ

 2المعرفھ 
4و 3و  

 لالتأویفسیر الحرفي أي الظاھر وننافش الفروق بین الت
 أي التفسیر الباطن.

 

2و 1المحتوى  یساعد الطالب على إدراك  3الھدف  
والتأویلالممیزات الخاصة للغة الدینیة   

 4المعرفھ 
6و 5و  

أو ظھرت األدیان  رعن طریق األمثلة كیف تظھنبحث 
 في اإلعالم، في الفن وفي الثقافة الشعبیة.

 
نناقش اإلختالفات في المعلومة الناتجة من الفن ومن 

 األدیان.
 

 2و  1المحتوى 
3و  
 

یُوّجھ الطالب لبحث وتقییم  4الھدف 
وإستخدام المعلومة المتعلقة بدین الطالب 

  وذلك عن طریق المصادر المختلفھ
 

 1المعرفھ 
2و  

خارطة الدین والنظرات العامھ في أوربا على  نتعرف 
 في الوقت الحاضر.

2و 1المحتوى  یُوّجھ الطالب للتعرف على  5الھدف  
االصول الدینیة والنظرات العامھ للدین 

 في فنلندا و اوربا والوضع الحالي لھا
 

2المعرفھ  نتعرف عن طریق األمثلھ كیف تبرز األدیان وتؤثر في  
اضر.في الوقت الح فنلندا وأوربا  

 

3و 2المحتوى  یُوجھ الطالب للتعرف على  6الھدف  
الدیانات الیھودیة و المسیحیة واالسالم 

اوتأثیرھا وتاریخھا في اورب  
 



 2المعرفھ 
6و 5و  

طرق الحیاة  القُدسیة في تعرف على معنى وأھمیةن
 سواء في األدیان أو عدم التدین.

 
 ننافش كیف نحترم قُدسیة االخر.

 
التساُمح. نناقش أھمیة  

 

 2و 1المحتوى 
3و   

یشجع الطالب على إحترام  7الھدف 
مقدساتھ الشخصیة ومقدسات االخر 

وكذلك التصرف بشكل مالئم في مختلف 
  االحداث والمواقف الدینیة

  

7المعرفھ   
 

أخالق القاعدة الذھبیة في اإلسالم وفي نتعرف على 
غیر المتدینة.األدیان االخرى وفي النظرات العامة   

 2و  1المحتوى 
3و  
 

یُوّجھ الطالب للتعرف على  8الھدف 
علوم دینھ االخالقیة وكذلك التعرف على 

المبادئ االخالقیة التي تجمع مختلف 
 االدیان

   
2المعرفھ  إتفاقیة حقوق الطفل. نتعرف على   

 
نناقش ھل توجد قیم عالمیھ شاملة تجمع كل شعوب 

 العالم.

3و 2المحتوى  یُوّجھ الطالب لفھم حقوق  9الھدف  
االنسان وخاصة إتفاقیة حقوق الطفل 

والقیم التي تتضمنھا االتفاقیھ من وجھة 
 نظر الفرد والمجتمع

  
 1المعرفھ 

6و 3و  
 

نناقش المواضیع المؤثرة في رفاھیة الفرد والمجتمع 
(على سبیل المثال رعایة الطبیعة، واألجیال القادمة 

إحترام االخر، العمل الخیري، اإلیثار التنمیة المتینة، 
 واإلنصاف)

3و 2المحتوى   
  

یُوّجھ الطالب لتقییم إختیاراتھ  10الھدف 
ومناقشة القیم المؤثرة في العمل من 

وجھة نظر المبادئ االخالقیة والمستقبل 
   المتین

 
 1المعرفھ 

7و 6و 4و  
نناقش على سبیل المثال عن المشاعر والقیم، الخطأ 

والحیاة الكریمة. والصواب  
 2و 1المحتوى 

3و  
التدریس یخلق للطالب  11الھدف 

الفرص لمناقشة المسائل االخالقیھ 
والتعبیر بطریقة بناءة عن االفكار 

ن على تبریر  والمشاعر وكذلك التمرُّ
وجھات النظر الشخصیة وبرھنة  

   
1المعرفھ   نتناقش في أھمیة إحترام الذات وصورة األنا اإلیجابیة. 

 
نتناقش في المواضیع المتعلقة بالمھارات الحیاتیة 

 والمھارات العاطفیة.
 

  3المحتوى 
 

یساعد ویدعم الطالب لتشكیل  12الھدف 
و تثبیت النظرة العامة االیجابیة للعالم و 

   للذات وللثقة بالنفس

 

 

 

 

ة لمرحلة التعلیم االساسي في مدینة توركوالخطة التدریسی  
9-7الدراسیة  احلللمر 51الفصل   

الدین 451..10   

 وظیفة المادة التعلیمیة

في الدین والنظرة العامة للعالم. التدریس یمّھد الطالب لتعلیم الدین و تنوعھ. وظیفة مادة الدین ھي إعطاء الطالب الثقافة العامة 
نظرة العامھ للمجتمع في العالم. المادة تعزز فھم التدریس ُیعّرف الطالب بالدین والنظرة العامة التقلیدیة في فنلندا وكذلك االدیان وال

العالقة بین الدین والثقافة وتعزز كذلك المعرفة المتنوعة في الدین والنظرة العامة للعالم. التدریس یعطي معلومة متعددة الجوانب عن 



تعراض االدیان من منظورات مختلفة. في االدیان ویساعد في فھم الحوار الذي یتناول ھذه االدیان. نرشد الطالب للتفكیر النقدي وإس
لألدیان و رمز و مفھموم لھا. تدریس الدین  التدریس نتأمل ونمّحص في العالقة بین الدین والمعرفة وكذلك نتأمل في لغة ممیزة

یعطي الجاھزیة لحوار األدیان والنظرات العامة، الحوار الذي نستخدمھ داخل وفیما بین ھذه النظرات العامة للعالم. التدریس یشجع 
 الطالب ألحترام الحیاة وكرامة االنسان و والمقدسات الشخصیة ومقدسات االخر. 

 

لدین الُمدّرس والتفكیر األخالقي بالنسبة لألدیان والنظرات العامة االخرى و كذلك نشجع الطالب للتأمل في التدریس نتعرف على ا
في أنفسھم حول القضایا األخالقیة. التدریس یدعم معرفة الطالب لذاتھ، تقییمھ لنفسھ و تطویر مھاراتھ في إدارة الحیاة والتأقلم معھا 

یس یعطي للطالب مقومات بناء و تقییم الھویة أي الذات الشخصیة و النظرة العامة للحیاة على طول مدة التعلیم االساسي. التدر
وللعالم. تدریس الدین یدعم نمو الطالب في أن یصبح عضو مسؤول في المجتمع المحلي والمجتمع الدیمقراطي و مواطن على نطاق 

 العالم.

 في التدریس نعّمق وُنثريفي تدریس الدین نتعرف على دین الطالب الذي یدرُسھ كظاھرة ثقافیة وإجتماعیة.  9-7لمراحل الدراسیة ل
 المعلومة عن أصول الدین الُمدَرس، مصادره، عقیدتھ، تعالیمھ وكذلك تأثیراتھ في العالم.

ي التدریس نبحث عن التأثیر السیاسي واإلجتماعي في التدریس نتعرف على تقالید اكبر أدیان العالم وعدم التدّین أي عدم اإلیمان. ف
المواضیع الدینیة في العلم واإلعالم والفن والثقافة الشعبیة.لألدیان وكذلك حریة األدیان ونتعلّم إدراك وتحلیل   

 
عرف على اإلتفاقیة في التدریس نناقش المفاھیم األساسیة للفكر األخالقي وكذلك المبادئ األخالقیة للدین الُمدّرس. في التدریس نت

والنظرات العامھ للعالم. في التدریس نناقش المسائل الحیاتیھ مختلف األدیان االراء االخالقیة ل العالمیة لحقوق اإلنسان وكذلك
 والمشاكل األخالقیة االنّیة التابعة لإلنسانیة. یقّدم درس الدین للطالب موارد القوة والجاھزیة للنمو نحو سن البلوغ. 

 

9-7درس الدین للمراحل الدراسیة  أھداف  

أقسام المحتوى المتعلقة  المعرفھ واسعة النطاق
 باألھداف

 أھداف التدریس

1المعرفھ  2و 1 المحتوى   الطالب إلكتشاف التفاعل بین الدین والثقافة وإدراك  ُیوّجھ 1الھدف  
الدینالتنوع المرتبط ب  

 
2المعرفھ  1المحتوى   لتعمیق المعرفھ في دینھ الُمدّرس وتأثیراتطالب ُیوّجھ ال 2الھدف    

 
6و 3و 2المعرفھ  الطالب للبحث في األدیان والنظرات العامة في العالم  یوّجھ 3الھدف   2المحتوى  

 وكذلك في عدم اإلیمان
 

6و 4و 2المعرفھ  3و 2و 1المحتوى   ھ الطالب لمعرفة العادات المختلفة والرموز لألدیان ُیوجّ  4الھدف  
العالم  والنظرات العامة وإدراك المواضیع الدینیة في اإلعالم وسیاسة

 والفن والثقافة الشعبیة
 

7و 5و 4و 2و 1المعرفھ  3و 1المحتوى   وّجھ الطالب إلكتشاف وتقییم الطرق المختلفة للجدال وكذلك یُ  5الھدف  
 الفروق بین الدین ولغة العلم

 
7و 2المعرفھ  3 المحتوى  الطالب للتعرف على المفاھیم األساسیة للفكر األخالقي،  ُیوجھ 6الھدف  

االدیان  حقوق اإلنسان والمبادئ االخالقیة لدینھ الُمدّرس وبقیة
 والنظرات العامھ للعالم

 



6و 5المعرفھ  3و 1المحتوى   یساعد الطالب في البحث عن معنى عالمیة األدیان والنظرات  7الھدف  
الناس مة كمعاییر وتوجیھ لخیاراتالعا  

 
7المعرفھ  3و 2و 1المحتوى   ُیشجع الطالب في البحث عن المسائل األخالقیة االنّیة  8الھدف  

والمسائل الحیاتیة المرتبطة باإلنسانیة وعالقة القیم الشخصیة بھذه 
سائلالم  

 
2و 1المعرفھ  3و 2المحتوى   وبحث األبعاد األخالقیة للخیارات ُیحفّز الطالب لدراسة  9الھدف  

لشخصیة وتأثیرھا على رفاھیة الشخص ویشجع على الطرق المتینة ا
 للحیاة

 
6المعرفھ  3و 2و 1المحتوى  وفي المستقبل  طالب على التعامل مع االخرین حالیاع الُیشج 10الھدف  

 في الدراسة والعمل و وقت الفراغ
 
 

9-7المتعلقة بأھداف الدین للمراحل الدراسیھ أھم أقسام المحتوى   

نختار المحتویات التي تدعم تحقیق األھداف األساسیة للمادة الدراسیة. عند إختیار المحتویات نستغل كل الفرص المحلیة الممكنة. 
نشّكل أقسام المحتوى كمجامیع لكل مرحلة دراسیة.  نأخذ بعین األعتبار محیط تجارب الطالب عند إختیارنا للمحتویات ودراستنا 

 الدقیقة لھا. 
 

بعالقتھ  س، تنّوع الدین الُمدّرس والمواضیع المتصلةلمحتویات التدریس نختار نشأة الدین الُمدرّ  عالقة الطالب بدینھ: 1ى المحتو
. مواضیع البحث ستكون أصول الدین الُمدّرس، المصادر، الفقھ والتعالیم كذلك الرموز، اإلنتشار وتأثیرھذا الدین باألدیان األخرى

المحتویات األساسیة ھي المواضیع المتعلقة بالتأثیر الثقافي للدین الُمدّرس. في العالم وفي فنلندا.  
 

عدم اإلیمان في العالم وفي فنلندا، ھي األدیان وعدم التدین أي  المحتویات التي نناقشھا أثناء التدریس عالم األدیان: 2المحتوى 
للبحث األكادیمي. المواضیع األساسیة ھي األدیان كموارد طاقة للفرد إدراك األدیان كجزء من الثقافة العامة وكذلك األدیان كھدف 

اد الدین وظھور یان على المجتمعات والثقافة، إنتقوالمجتمع وكذلك التفاعل بین الدین والثقافة في مختلف أنحاء العالم، تأثیرات األد
وتقییمھا اإلنتقادي  االدیان في اإلعالم الب في فھم نقاشارة ان تساعد الطاألدیان في الثقافة الشعبیة. یجب على المحتویات الُمخت

 وكذلك الحوار والتفاعل بین االدیان.
 

 على المحتویات الُمختارة ان تفتح قضایا الحیاة، والتساؤالت المتعلقة بعمر الطالب وصورة األنایجب  الحیاة الكریمة: 3المحتوى 
إلجتماعیة واالنّیة مثال تقافة البیئة اإلجتماعیة، المشاركة والتأثیر في المجتمع أي الذات. في التدریس نناقش المسائل األخالقیة ا

وكذلك األدیان في بناء السالم الدولي والعالمي. في المحتویات یجب تسلیط الضوء على أخالق الدین الُمدّرس الدولي والمحلي 
عند  اإلنسان. نناقش أیضا إنتھاكات حقوق اإلنسان مثل المحرقھ.واالدیان والنظرات العامة االخرى وكذلك اإلتفاقیة العالمیة لحقوق 

 إختیار المحتویات نأخذ بنظر اإلعتبار أھمیة تساؤالت االدیان والنظرات العامة أثناء نشأة اإلنسان.
  
 

9-7في درس الدین للمراحل الدراسیة ھداف المتعلقة ببیئة التعلیم وأسالیب العمل أھم األ  

وتقدیر. نناقش المواضیع بمساعدة التعلیم المشترك، الوظیفي والتجریبي.  بإحترام نظرات العامةع األدیان والتنوّ الھدف ھو تجسید 
والتفكیر المشترك للمفاھیم. في تدریس الدین نستخدم التطبیقات التكنولوجیة التي تدعم من األساسي تعمیق تصّور األمور التعلیمیة 

في التدریس نطمح للتروي وعدم اإلستعجال. النقاش جزء مھم في التدریس. نطمح في ب وتفاعلھ. التعلیم بحیث تبرز مشاركة الطال
سواء كانت ضمن التدریس لإلستفادة من الزیارات والضیوف قدر اإلمكان. في التدریس یمكننا تنفیذ المشاریع الفردیة والجماعیة 

وع  األدیان والنظرات العامة السائدة في المدرسة.المنھاج الدراسي أو خارج حدوده. الھدف من ھذا ھو تجسید تن  
 



9-7الدراسیة  اإلرشاد و التفریق و الدعم في درس الدین للمراحل  
في إطار تحقیق المناھج الدراسیة نعمل الحلول المتعلقة بالدرس والوظیفة مع اإلخذ بعین اإلعتبار خلفیات الطالب الدینیة المختلفة 

دعم فھم المصطلحات الجوھریة. في التدریس نخلق الظروف الُموحدة التي تعزز المشاركة والتعلّم ومھارات اللغة المتطورة. ن
 والظروف الموحده التي تدعم التفاعل والمھارات الحوار وكذلك نأّكد على مھارات التعلّم و التلقائیة. 

 
9-7 تقییم تعلّم الطالب في درس الدین للمراحل الدراسیة  

النتاج المتنوع للطالب. باإلضافة لمضمون النتاج فإننا نقّیم المراحل  على التدقیق فيشات ومالحظات العمل وكذلك یعتمد التقییم مناق
المختلفة للعمل والدراسة. یكون التقییم متنوع والتقییم الشفوي یكون ُموّجھ وُمشجع للطالب. نعطي للطالب المعلومة بإنتظام عن تقّدم 

التقییم المقارن بین األقران یدعم إستخدام عملیة التقییم. و التعلّم واألداء مقارنة باألھداف الموضوعة. تقییم الطالب الذاتي   
 

. في التقییم النھائي نحدد كیف جمیع المواد الدراسیة المشتركة دراسة التقییم النھائي یكون في السنة الدراسیة التي ینھي فیھا الطالب
ائیة بمقارنة مستوى تعلّم الطالب مع المعاییر الدولیة حقق الطالب جمیع أھداف مادة الدین في نھایة مدة الدراسة. نشكل العالمة النھ

تعّمق مھارات تفكیر الطالب. عند تشكیل الدرجة النھائیة نأخذ للتقییم النھائي. یتطّور التعلّم في المادة الدراسیة بشكل تراكمي مع 
ع الھدف المنشود في الخطة التدریسیة المحلیة. ألي مرحلة دراسیة قد ُوضبنظر اإلعتبار المعاییر الدولیة للتقییم النھائي بغض النظر 

 8للمعاییر الدولیة. إّن إجتیاز العالمة رقم في حالة إظھاره المستوى التعلیمي المتوسط بالنسبة  8یحصل الطالب على العالمة رقم 
.أي رفع العالمة في أھداف دراسیة معینة قد یعّوض العالمات الضعیفة الناتجة من أداء بقیة األھداف  

 
 

  ) عند إنتھاء المنھج الدراسي8العالمة ( س الدین الذي یصف التعلّم الجیددرل النھائي تقییمالمعاییر 

 وجھات التقییم في المادة العالمة ثمانیة لمستوى التعلّم
الدراسیة   

 أقسام المحتوى
 

التعلیم فھد  

یمّیز الطالب ویستطیع تسمیة المیزات المتعلقة 
المحیطة.بالدین في الثقافة   

إدراك أھمیة األدیان في الثقافة 
 والمجتمع

 1المحتوى 
2و  

ُیوّجھ الطالب إلكتشاف  1الھدف  
التفاعل بین الدین والثقافة وإدراك 

 التنوع المرتبط بالدین
 

یستطیع الطالب وصف تاریخ نشأة دینھ الذي 
یستطیع الطالب أن یمّیز تعالیم  .یدرسھ وتأثیره

الدین األساسیة وكذلك یستطیع ذكر المصادر 
 األساسیة.

المعلومة التي تخص  إتقان
نالدی  

1المحتوى   
 

ُیوّجھ الطالب لتعمیق  2الھدف 
 المعرفھ في دینھ الُمدّرس وتأثیراتھ

للمعلومات األساسیة عن ُیظھر الطالب إتقانھ 
العالم وكذلك عدم أكبر األدیان المؤثرة في 

التدین. یستطیع الطالب وصف التنوع السائد في 
 االدیان والنظرات العامھ األخرى.

إدراك أدیان العالم والنظرات 
 العامھ المختلفة

 

2المحتوى   
 

یوّجھ الطالب للبحث في  3الھدف 
األدیان والنظرات العامة في العالم 

 وكذلك في عدم اإلیمان

مختلف الرموز وعادات تسمیة یستطیع الطالب 
یستطیع الطالب إعطاء األمثلة . التقالید الدینیة

عن المواضیع الدینیة في اإلعالم والفن والثقافة 
 الشعبیة.

 1المحتوى   قراءة الثقافة والدینمھارات 
3و 2و  

ُیوّجھ الطالب لمعرفة  4الھدف 
ألدیان ا العادات المختلفة والرموز في

المواضیع والنظرات العامة وإدراك 
الدینیة في اإلعالم وسیاسة العالم 

 والفن والثقافة الشعبیة
 

ویستطیع إعطاء األمثلة عن طرق یدرك الطالب 
عنھ الفروق بین الدین الجدال المختلفة وكذلك 

 ولغة العلم.

 1المحتوى  مھارات التفاعل والتفكیر
3و  

 

ُیوّجھ الطالب إلكتشاف  5الھدف 
للجدال وكذلك وتقییم الطرق المختلفة 

 الفروق بین الدین ولغة العلم
 

یدرك الطالب ویستطیع تسمیة المفاھیم األساسیة 
لألخالق. یستطیع كذلك تسمیة أھم إتفاقیات 

ویستطیع قول أھم مضامینھا.  حقوق اإلنسان

المرتبطة باألخالق علومة الم
 وأخالقیات حقوق اإلنسان

3المحتوى  ُیوجھ الطالب للتعرف على  6الھدف  
المفاھیم األساسیة للفكر األخالقي، 
حقوق اإلنسان والمبادئ االخالقیة 



یمّیز الطالب المبادئ األخالقیة في دینھ الذي 
 یدرسُھ وفي االدیان والنظرات العامة األخرى.

لدینھ الُمدّرس وبقیة االدیان 
 والنظرات العامھ للعالم

 

وصف معنى عالمیة األدیان یعلم الطالب 
كمعاییر وتوجیھ  العامة للعالموالنظرات 

 لخیارات الناس

معنى عولمة األدیان والنظرات 
 العامة للعالم

 

 1المحتوى 
3و  

یساعد الطالب في البحث  7الھدف 
عن معنى عالمیة األدیان والنظرات 

العامة كمعاییر وتوجیھ لخیارات 
 الناس

یبحث الطالب في المسائل الحیاتیة التابعة 
اإلخبار عن المسائل لإلنسانیة ویستطیع 

 األخالقیة االنّیة.

تفكیر األخالقيال  1المحتوى  
3و 2و  

ُیشجع الطالب في البحث  8الھدف 
عن المسائل األخالقیة االنّیة 
والمسائل الحیاتیة المرتبطة 

باإلنسانیة وعالقة القیم الشخصیة 
 بھذه المسائل

 

األبعاد األخالقیة للخیارات یبحث الطالب 
ویستطیع القول عن تأثیرھا على الشخصیة 

رفاھیتھ الشخصیة وعلى الناس االخرین وكذلك 
 تأثیرھا على بناء مستقبل متین.

 2المحتوى  التفكیر األخالقي
3و  

 

ُیحفّز الطالب لدراسة  9الھدف 
وبحث األبعاد األخالقیة للخیارات 

الشخصیة وتأثیرھا على رفاھیة 
الشخص ویشجع على الطرق المتینة 

 للحیاة
 

 ال یؤثر على تكوین الدرجة التقدیریة.
نوجھ الطالب على التفّكر في تجاربھم  

  ومراجعتھا كقسم من أقسام التقییم الذاتي.

 1 المحتوى            
3و 2و  

   

ع الطالب على ُیشج 10الھدف 
التعامل مع االخرین االن وفي 

سواء كان في الدراسة، في  المستقبل
وقت الفراغ في وأالعمل   

 
 

 

9-7 المناھج المختلفة في درس الدین للمراحل  

على أن درس الدین ھو إحدى الدروس المأخوذ بھا في مرحلة التعلیم االساسي على أن یكون  11ینص قانون التعلیم االساسي رقم 
درس االخالق و الفلسفھ ھو الخیار االخر للطالب الذین الیرغبون بدراسة الدین. نطبق تدریس الدین حسب قانون التعلیم االساسي 

ه والذي یشید بتطبیق التدریس حسب مجتمع الطالب الدیني الذي ینتمي لھ وحسب المناھج التعلیمیة التابع للقانون أعال 13رقم 
المختلفة تحت سقف ما یسمى بدرس دیانة الطالب الشخصیة. لضمان وحدة المادة التعلیمیة فقد صیغت لكل أنواع درس الدیانة 

 الشخصیة أھداف ومحتویات أساسیة موحدة. 
 

الدراسیة لمختلف األدیان نرّكز على أن تكون أھداف المادة لجمیع االدیان موحدة مع المحافظة على طبیعة الدیانة في إطار المادة 
الشخصیة للطالب. نصیغ الخطط التدریسیة المحلیة حسب معاییر و أھداف موحدة و لكن بمواصفات معینة للمحتوى و لمنھاج المادة 

 الدراسیة لمختلف االدیان.

 

المياإلس الدین  

في ھذه المادة التدریسیة نركز على أن یكون لكل االدیان محتویات مشتركة . نصیغ الخطط التدریسیة المحلیة حسب معاییر وأھداف 
 موحدة و لكن بمواصفات معینة للمحتوى و لمنھاج المادة الدراسیة لمختلف االدیان. 

 

اإلسالمي في مختلف أنحاء العالم. في التدریس نعّمق دراسة  في التدریس نتعرف على الدینعالقة الطالب بدینھ:  1المحتوى 
التاریخ اإلسالمي من زمن النبي محمد الى نمو الدولة اإلسالمیة وإستقرار الدین اإلسالمي. من المحتویات األساسیة في التدریس ھي 



حتویات مقش التسامح الدیني والتعایش. من التنّوع اإلسالم وطوائفھ األساسیة، الحركات اإلسالمیة الحدیثة واإلسالم السیاسي. ننا
الُبنیة والتفسیرات، معاییر اإلسالم الفقھیة المھمة في التدریس ھي اإلسالم والمسلمین في فنلندا، تاریخ جمع القران والُسّنة النبویة، 

والفن. نعید تشكیل العالقة الشخصیة وتأثیر الواجبات الدینیة على مختلف نواحي الحیاة وكذلك التأثیر الثقافي اإلسالمي في العلم 
 باإلسالم والمجتمع الفنلندي والعالم اإلسالمي. 

 

على إنتشار أكبر أدیان العالم وتعالیمھا األساسیة وتأثیر ھذه األدیان على الثقافة في مختلف أنحاء  نتعرف عالم األدیان: 2المحتوى 
نظرة من النظرات العامة للعالم. نتعرف على دراسة العلوم الدینیة والفروق بین لغة الدین العالم وكذلك تأثیرھا على عدم التدین ك

 ولغة العلم. نساعد الطالب في إیجاد االدیان في الثقافة وفي اإلعالم والثقافة الشعبیة كذلك إدراك تأثیر األدیان على السیاسة. نناقش
ة الثقافیة. قبول اإلختالف الدیني وكذلك الدین كجزء من الھوی  

ھیكل األخالق اإلسالمیة، األفعال ونتائجھا وكذلك تفسیرات من المحتویات األساسیة في التدریس ھي الحیاة الكریمة:  3المحتوى 
المراجع الدینیة و قش عالقة الشریعة اإلسالمیة بالقانونالقانون اإلسالمي أي الشریعة في المجتمع الدولي والمجتمع اإلسالمي. ننا

نتعرف على اداب وإخالق اإلسالم. من المحتویات المھمة في التدریس ھي إتفاقیة حقوق اإلنسان وأخالقیات حقوق اإلنسان  وكذلك
نناقش المسؤولیة عن  وكذلك مختلف المسائل األخالقیة االنّیة. نتعرف على الحوار الدیني وأھمیة األدیان في بناء السالم اإلجتماعي.

. البیئة وأھمیتھا لإلنسان  

 
 

7 و الصفأالمرحلة   
االسالمي الدین  

 

 
 

 المعرفھ
واسعة 
 النطاق

 األھداف  المحتویات الخاص بمدینة توركو
7 المرحلة  

1المعرفة   
 

 نتعرف على مفاھیم الدین والثقافة.
 

 نناقش الدین كجزء من الثقافة والھویة الثقافیة لإلنسان.
 

ندرس أدیان العالم وكذلك إنتشار الدین الطبیعي والتأثیر 
 على الثقافة في مختلف أنحاء العالم. 

 
 نتعرف على التنّوع الداخلي لألدیان والثقافات. 

 

2و 1المحتوى   
 
 

یُوّجھ الطالب إلكتشاف التفاعل  1الھدف 
بین الدین والثقافة وإدراك التنوع المرتبط 

 بالدین

2المعرفھ  المعلومات عن اإلسالم في مختلف أنحاء العالم.عّمق ن  1المحتوى    
 

یُوّجھ الطالب لتعمیق المعرفھ في  2الھدف 
 دینھ الُمدّرس وتأثیراتھ

 
 2المعرفھ 

4و 3و  
 نتعرف على التعالیم األساسیة ألدیان العالم.

 
ت نعّمق المعرفة عن النظرات العالمة للعالم وكذلك نظرا

النزعة اإلنسانیة) المثالعدم التدین (على سبیل   
 

إنتقاد الدین نتعرف على المفاھیم: العلمانیة، عدم التدین و
 وكذلك أھمیة ھذه المفاھیم. 

 

2المحتوى   
 

یوّجھ الطالب للبحث في األدیان  3الھدف  
والنظرات العامة في العالم وكذلك في عدم 

 اإلیمان



 2 المعرفھ
6و 4و  

ھم عاداتثقافات نتعرف على مختلف رموز األدیان و
واللبس). (على سبیل المثال قوانین الطعام  

 
ندرس نظرة األدیان لمختلف نواحي الثقافة كالنظرة 

 للفن. 

 2و 1المحتوى 
3و  

 

یُوّجھ الطالب لمعرفة العادات  4الھدف 
المختلفة والرموز في األدیان والنظرات 

العامة وإدراك المواضیع الدینیة في 
والفن والثقافة  اإلعالم وسیاسة العالم

 الشعبیة
  

 1المعرفھ 
 5و 4و 2و
7و  

 نتعرف على الفصل بین الطبیعي والخارق للطبیعي.
 

 نبحث في الفروق الدینیة والعلمیة والعالمیة.
 

االراء المختلفة وكذلك تبریر االراء نمارس إكتشاف 
 الشخصیة.

یُوّجھ الطالب إلكتشاف وتقییم  5الھدف  المحتوى 1 و3
للجدال وكذلك الفروق بین  المختلفةالطرق 

و الدین لغة العلم  
 

 5المعرفھ 
6و  

 نناقش األھمیة اإلجتماعیة لمختلف النظرات العامة للعالم.
 

نناقش أھمیة ھذه النظرات أو وجھات النظر في حیاة 
 الفرد.

 

یساعد الطالب في البحث عن  7الھدف   المحتوى 1 و3
العامة معنى عالمیة األدیان والنظرات 
 كمعاییر وتوجیھ لخیارات الناس

 

 1 المعرفھ
2و  

نبحث ونناقش الخیارات الشخصیة في الحیاة وكذلك 
ونتائجھا. ھذه الخیاراتلاألبعاد األخالقیة   

3و 2المحتوى  یُحفّز الطالب لدراسة وبحث  9الھدف  
األبعاد األخالقیة للخیارات الشخصیة 

وتأثیرھا على رفاھیة الشخص ویشجع 
الطرق المتینة للحیاةعلى   

 
6المعرفھ   

 
في المساواة لمختلف النظرات الدینیة وكذلك في  ناقشتن

كیفیة إحتیاجنا للمعلومات األساسیة لمختلف األدیان 
والنظرات العامة السیما في بیئة تتزاید فیھا الثقافات 

 المتعددة.

 2و 1 المحتوى
3و  

  

لى التعامل مع یُشجع الطالب ع 10الھدف 
في المستقبل سواء كان  و االخرین حالیا

  في الدراسة، في العمل أو في وقت الفراغ
 

 

 

8 و الصفأالمرحلة   
االسالمي الدین  

 

 
 

 المعرفھ
واسعة 
 النطاق

 األھداف  المحتویات الخاص بمدینة توركو
8المرحلة   

1المعرفة   
 

نمعن النظر في الدین اإلسالمي في مختلف أنحاء العالم 
الوضع الحالي للدین اإلسالمي.وكذلك   

 
الم الثقافیة في مختلف أنحاء ات اإلسنتعرف على تأثیر

 العالم.
 

2و 1المحتوى   
 
 

یُوّجھ الطالب إلكتشاف التفاعل  1الھدف 
بین الدین والثقافة وإدراك التنوع المرتبط 

 بالدین

2المعرفھ   ندرس تاریخ الدین اإلسالمي من نشأتھ حتى إنقسامھ. 
 

في تاریخ القران ونشأة األحادیث ومحتواه نبحث 
 األساسي وطرق التفسیر أي التأویل.

 

1المحتوى   
 

یُوّجھ الطالب لتعمیق المعرفھ في  2الھدف 
 دینھ الُمدّرس وتأثیراتھ

 



 2المعرفھ 
6و 4و  

ھذه  سالم وعقائدالطوائف الرئیسیة في اإلنتعرف على 
والصوفیة.الشیعیة الطوائف: الطائفة الُسنّیة و  

 
  نتعرف على الحركات اإلسالمیة الحدیثة.

 
 نتعرف على أھمیة اإلسالم وتأثیره في فنلندا.

 

 2و 1المحتوى 
3و  

 

یُوّجھ الطالب لمعرفة العادات  4الھدف 
المختلفة والرموز في األدیان والنظرات 

العامة وإدراك المواضیع الدینیة في 
اإلعالم وسیاسة العالم والفن والثقافة 

 الشعبیة
  

 1المعرفھ 
 5و 4و 2و
7و  

التفاسیر المختلفة لإلسالم ونتائجھا.نتعرف على  یُوّجھ الطالب إلكتشاف وتقییم  5الھدف  المحتوى 1 و3 
الطرق المختلفة للجدال وكذلك الفروق بین 

 لغة العلم و الدین
 

 2المعرفھ 
7و  

 ُنمعن النظر في عقائد وأخالقیات طوائف اإلسالم.
 

حریة الدین.ُنناقش   
 

نناقش المسكونیھ أي العمل المشترك إلیجاد التقارب 
الممكن وكذلك أھمیة الحوار بین النظرات المختلفة في 

 المحافظة على السالم العالمي.
 

3المحتوى   
 
 

یُوجھ الطالب للتعرف على  6الھدف 
المفاھیم األساسیة للفكر األخالقي، حقوق 

الُمدّرس  اإلنسان والمبادئ االخالقیة لدینھ
 وبقیة االدیان والنظرات العامھ للعالم

 5المعرفھ 
6و  

تأثیر واجبات المسلم الدینیة على مختلف مراحل نناقش 
 الحیاة.

 
 نبحث في المسائل األخالقیة ونناقشھا.

 

یساعد الطالب في البحث عن  7الھدف   المحتوى 1 و3
معنى عالمیة األدیان والنظرات العامة 

لخیارات الناسكمعاییر وتوجیھ   
 

 1المعرفھ 
2و  

نتعرف على توجیھات اإلسالم والقران واألحادیث عن 
 الحیاة الكریمة.

 
ي حیاة المسلم المقیم نناقش كیف تظھر ھذه التوجیھات ف

 في فنلندا.
 

3و 2المحتوى  یُحفّز الطالب لدراسة وبحث  9الھدف  
األبعاد األخالقیة للخیارات الشخصیة 

رفاھیة الشخص ویشجع وتأثیرھا على 
 على الطرق المتینة للحیاة

 

6المعرفھ   
 

نعید تشكیل العالقة الشخصیة باإلسالم والمجتمع الفنلندي 
 واألوربي.

 2و 1المحتوى 
3و  

  

طالب على التعامل مع یُشجع ال 10الھدف 
وفي المستقبل سواء كان في  االخرین حالیا

 الدراسة، في العمل أو في وقت الفراغ
  

 

 

 

9 و الصفأالمرحلة   
االسالمي الدین  

 

 
 

 المعرفھ
واسعة 
 النطاق

 األھداف  المحتویات الخاص بمدینة توركو
9المرحلة   

1المعرفة   
 

نمعن النظر في تأثیر الدین اإلسالمي في الثقافة (على 
سبیل المثال في صنع القرار اإلجتماعي وتشریع 

 القانون).

2و 1المحتوى   
 
 

الطالب إلكتشاف التفاعل یُوّجھ  1الھدف 
بین الدین والثقافة وإدراك التنوع المرتبط 

 بالدین



2المعرفھ  نتعرف على المبادئ األساسیة لالداب اإلسالمیة (على  
الشریعة وكذلك سبیل المثال األعمال أي األفعال ونتائجھا 

 اإلسالمیة وتفسیراتھا).
 

 نناقش عالقة الشریعة اإلسالمیة بالقانون والمراجع
 الدینیة.

 
 نتعرف على اإلسالم السیاسي.

 

1المحتوى   
 

یُوّجھ الطالب لتعمیق المعرفھ في  2الھدف 
 دینھ الُمدّرس وتأثیراتھ

 

 2المعرفھ 
  4و
6و  

نتعلم إدراك المواضیع المتعلقة بالدین في اإلعالم 
 والسیاسة والثقافة الشعبیة.

 
وذالك نبحث في المسائل األخالقیة المتعلقة بالعادات 

 بمساعدة األمثلة االنیة التي تقدمھا وسائل اإلعالم.
 

 2و 1المحتوى 
3و  

 

یُوّجھ الطالب لمعرفة العادات  4الھدف 
المختلفة والرموز في األدیان والنظرات 

العامة وإدراك المواضیع الدینیة في 
اإلعالم وسیاسة العالم والفن والثقافة 

 الشعبیة
  

 1المعرفھ 
  2و
4و  
  5و
7و  

الُمعضالت األخالقیة وحلولھا مع التبریر نتعرف على 
 المناسب.

 
 ُنعالج نظریات األخالق.

 
نناقش المشاكل األخالقیة و الغموض أو اإللتباس 

 الحاصل فیھا.
 

یُوّجھ الطالب إلكتشاف وتقییم  5الھدف  المحتوى 1 و3
الطرق المختلفة للجدال وكذلك الفروق بین 

 لغة العلم و الدین
 

 2المعرفھ 
7و  

لمختلف النظرات  یةخالقُنمعن النظر في المفاھیم األ
 الدینیة ونناقشھا.

 
كالتحلي  دراك وفھم المفاھیم األساسیة لألخالقتعلم إن

  القیم والمعاییر.وبالروح المعنویھ 
 

نتعرف على إتفاقیة حقوق اإلنسان وأخالقیات حقوق 
 اإلنسان.

 
حرقة.نناقش إنتھاكات حقوق اإلنسان والم  

 

3المحتوى   
 
 

یُوجھ الطالب للتعرف على  6الھدف 
المفاھیم األساسیة للفكر األخالقي، حقوق 
اإلنسان والمبادئ االخالقیة لدینھ الُمدّرس 

 وبقیة االدیان والنظرات العامھ للعالم

 5المعرفھ 
6و  

(على سبیل  مختلف مراحل الحیاة األخالق فينناقش 
.المثال في المجتمع والمحیط)  

 
نعّمق فھم تأثیرات النظرات (الدینیة) المختلفة على 

 المجتمع وعلى سیاسة العالم.
 

كُمرشد  ةاإلسالمی التشریعات األخالقیةنناقش أھمیة 
 لسلوك اإلنسان.

 

یساعد الطالب في البحث عن  7الھدف   المحتوى 1 و3
معنى عالمیة األدیان والنظرات العامة 

 كمعاییر وتوجیھ لخیارات الناس
 

7المعرفھ  الشخص بنفسھ كفاعل  عالقة نناقش اإلنسان وخاصة 
 أخالقي أو ممثل لألخالق.

 
 

 2و 1المحتوى 
3و  

یُشجع الطالب في البحث عن  8الھدف 
المسائل األخالقیة االنیّة والمسائل الحیاتیة 

المرتبطة باإلنسانیة وعالقة القیم الشخصیة 
 بھذه المسائل

 
 1المعرفھ 

2و  
األبعاد األخالقیة للخیارات الشخصیة وتأثیرھا نناقش 

 على رفاھیة الشخص وعلى رفاھیة االخرین.
 

3و 2المحتوى  یُحفّز الطالب لدراسة وبحث  9الھدف  
األبعاد األخالقیة للخیارات الشخصیة 

وتأثیرھا على رفاھیة الشخص ویشجع 
 على الطرق المتینة للحیاة

 



6المعرفھ   
 

وتعدد الثقافات.د على أھمیة التسامح نسلط الضوء ونأكّ   2و 1المحتوى  
3و  

  

طالب على التعامل مع یُشجع ال 10الھدف 
وفي المستقبل سواء كان في  االخرین حالیا

 الدراسة، في العمل أو في وقت الفراغ
  

 

 


