
ة لمدينة توركوالمية في الخطة التدريسيالتربية االس  

1.8.2016 

ة لمرحلة التعليم االساسي في مدينة توركوالخطة التدريسي  

2-1الدراسية  احلللمر 13الفصل   
الدين 13.4.6   

 وظيفة المادة التعليمية

لتعليم الدين و تنوعه. الطالب  يُمّهد التدريسفي الدين والنظرة العامة للعالم. الطالب الثقافة العامة وظيفة مادة الدين هي إعطاء 

فهم تعزز في العالم. المادة  والنظرة العامه للمجتمع في فنلندا وكذلك االديانالتقليدية العامة عّرف الطالب بالدين والنظرة التدريس يُ 

عن  معلومة متعددة الجوانبعة في الدين والنظرة العامة للعالم. التدريس يعطي العالقة بين الدين والثقافة وتعزز كذلك المعرفة المتنو

رشد الطالب للتفكير النقدي وإستعراض االديان من منظورات مختلفة. في نُ . ويساعد في فهم الحوار الذي يتناول هذه االدياناالديان 

تدريس الدين  لها. و مفهموم و رمز لألديان في لغة مميزة الدين والمعرفة وكذلك نتأمل نتأمل ونمّحص في العالقة بين التدريس

يعطي الجاهزية لحوار األديان والنظرات العامة، الحوار الذي نستخدمه داخل وفيما بين هذه النظرات العامة للعالم. التدريس يشجع 

صية ومقدسات االخر. والمقدسات الشخالطالب ألحترام الحياة وكرامة االنسان و   

 

خرى و كذلك نشجع الطالب للتأمل يس نتعرف على الدين الُمدّرس والتفكير األخالقي بالنسبة لألديان والنظرات العامة االفي التدر

، تقييمه لنفسه و تطوير مهاراته في إدارة الحياة والتأقلم معها القضايا األخالقية. التدريس يدعم معرفة الطالب لذاته في أنفسهم حول

التدريس يعطي للطالب مقومات بناء و تقييم الهوية أي الذات الشخصية و النظرة العامة للحياة االساسي. على طول مدة التعليم 

لم. تدريس الدين يدعم نمو الطالب في أن يصبح عضو مسؤول في المجتمع المحلي والمجتمع الديمقراطي و مواطن على نطاق وللعا

 العالم. 

 

ب لمعرفة و تقدير خلفيته الدينية و نظرته العامه و كذلك لمواجهة لاهي إرشاد الطس الدين يوظيفة تدر 2 -1الدراسية  احلالمرفي 

لشيء تدريس الدين يعطي الخلفية الدينية والنظرة العامة السائدة في الصف والمدرسة والمحيط القريب من الطالب. لهذا ا (وبتقدير)

نشجع الطالب لمعرفة و وإدراك وإظهار أحاسيسهم وارائهم الشخصية والمهارات العامة وكذلك أدوات التفكير. هنا  المعلومات

يس االخر وأخذ ارائه بعين االعتبار. كذلك نحث ونشجع الطالب لإلستغراب وللتسائل وللمشاركة في وكذلك ممارسة معرفة أحاس

.لطالب على العمل بمسؤولية وبإنصافالحوار. نرشد ا  

 

2-1للمراحل الدراسية أهداف درس الدين   

المتعلقة  أقسام المحتوى المعرفة واسعة النطاق

 باألهداف

 أهداف التدريس

4و 2المعرفه  رشده لمعرفة ويُ حفّز إهتمام الطالب تجاه دراسة الدين يُ  1الهدف   3و 2و 1المحتوى  

  و نظرتهم العامة للعالم عائلتهل الدينية خلفيةال

 

1المعرفه  1المحتوى   للتعّرف على أهم المصطلحات والقصص ه الطالب وج  يُ  2الهدف  

 والمقاالت والرموز التي يتطرق لها درس الدين

 



7و 2المعرفه  1المحتوى   ه الطالب للتعّرف على السنة الدينية والمناسبات وج  يُ  3الهدف  

 والعادات 

 

7و 3و 2المعرفه  2المحتوى   شجع الطالب للتعّرف على العادات الدينية وتقاليد يُ  4الهدف  

والمدرسة والمحيط القريب للطالب السائدة في الصفالمناسبات   

 

7و 6و 2المعرفه  3و 1المحتوى     معرفة وإدراك أفكاره ومشاعرهلب لشّجع الطايُ  5الهدف  

 

7و 6و 2المعرفه  3و 2و 1المحتوى   مع مكانة  نصاف، يتعايشالطالب على التصرف بإوّجه يُ  6الهدف  

 االخر ويحترم أفكاره وتوجهاته الدينية وكذلك حقوق االنسان 

 

7و 3المعرفه  3المحتوى   على التفّكر األخالقي وإدراك ماذا يعني أن وّجه الطالب يُ  7الهدف  

ن نفسه وعن المجتمع وعن الطبيعةمسؤوال عاالنسان يكون   

 

7و 6و 5و 1المعرفه  3و 1المحتوى   ق للطالب الفرص لممارسة إبداء ارائه و إثباتها يخلُ  8الهدف  

   راء االخر وفهمهااإلستماع أل وكذلك

 

 

2-1المتعلقة بأهداف الدين للمراحل الدراسيه  أقسام المحتوىأهم   

فاد من الفرص المحلية. عند إختيار المحتويات نستنختار المحتويات على أساس أنها تدعم تحقيق األهداف األساسية للمادة الدراسية. 

كمجاميع لكل مرحلة دراسية.  نأخذ بعين األعتبار محيط تجارب الطالب عند إختيارنا للمحتويات ودراستنا نشّكل أقسام المحتوى 

 الدقيقة لها. 

 

العامه للعالم وكذلك نبدأ التدريس بالتعرف على عائلة الطالب: األسرة، التاريخ، الدين والنظرة عالقة الطالب بدينه:  1 المحتوى

المناسبات الدينية واألوقات المقدسة و كذلك محتويات المناسبات المختلفة،  التعرف على العوائل المختلفة. أهم محتويات التدريس هي

لحات معن النظر في أهم المصطأهميتها وطرق إحيائها. تشمل المحتويات كذلك على المقاالت والقصص الدينية والعادات والتقاليد. نُ 

 الدينية و الرموز وكذلك تنّوع الدين.

 

في المجتمع المدرسي للطالب والمحيط عند إختيار المحتوى تكون نقطة االنطالق هي االديان السائده عالم األديان:  2المحتوى 

نأخذ بعين االعتبار عدم التدين أيضا. القريب به و كذلك العادات و المناسبات التابعه لهذه االديان. عند اختيار المحتوى   

 

أهم دقق النظر في قضايا الحياة المتعلقة بوالدة و وفاة االنسان وكذلك إحترام الحياة. في التدريس نُ الحياة الكريمة:  3المحتوى 

التعايش مع مستوى المحتويات هي أفعال الطالب الشخصية وعواقبها، المسؤولية عن االشخاص االخرين و المحيط والطبيعة وكذلك 

نأخذ بنظر االعتبار اإلتفاق ومكانة االخر، كرامة االنسان والخصوصية. نتعرف بصورة مبسطة على حقوق الطفل و أهميته. 

المحتويات تدعم تطّور مهارات الشعور عند الطالب.  هذه العالمي لحقوق االطفال و رفاهية االنسان الشاملة.  

 

2-1تعليم وأساليب العمل في درس الدين للمراحل الدراسية هداف المتعلقة ببيئة الأهم األ  

والى خلق جو للمناقشة مبني على االنفتاح والثقة. من المهم في التدريس اإلستماع وية وعدم األستعجال في التدريس نطمح الى الر  

الشخصية و القبول باإلختالف.  الراءوتعليل ا. نشجع الطالب على التعلّم المتبادل والنقاش و خبراتلكل طالب ولما له من مالحظات 

الطرق اإلبداعية من أساسيات التدريس هو توّجه الطالب و إحترام عالم تجاربه السيما في أثناء إستعراضنا للقضايا األخالقية. 

ثمر يُ من شأنه أن الذي جمعها وه أوالعملية والتجريبية وكذلك المشاريع والحوارات تدعم الطالب بطريقة شاملة وتدعم كذلك حواس  



 حقق المشاريع الجماعية والفردية سواء كانت ضمن حدودفي التدريس نُ طة للطالب. يالمشاركة النشعن العمل المتبادل الفعال و

. متنوع المادة الدراسية أو خارج نطاقها. في التدريس نستغل تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت بشكل تفاعلي و منهاج

والضيوف و الزيارات نستخدمها لدعم العمل المتنوع والدراسة مهارات المسرح الرسم واللعب والموسيقى وو خدم الحكاياتنست

 الممتعة. 

 

2-1الدراسية  اإلرشاد و التفريق و الدعم في درس الدين للمراحل  

ي مهاراته اللغوية و خلفيته الثقافية. نتأمل ف في كل مناهج تدريس الدين نأخذ بعين اإلعتبار إحتياجات وخلفية الطالب الخاصه مثال

سهلة الفهم لجميع الطالب. نستخدم أساليب العمل التي تناسب عمر ونفتح معانيها بحيث اكون  المفاهيم والمصطلحات االساسية

ات التعلّم والتلقائية. د على مهارأكّ في التدريس نخلق األجواء المشتركة التي تعزز التعلّم و المشاركة وكذلك نوّجه ونُ الطالب.   

 

2-1تقييم تعلّم الطالب في درس الدين للمراحل الدراسية   

توجيه و تشجيع الطالب. التقييم الشفوي أي التعليق المتنوع هو جزء من العمل والحوارات المشتركة. التقييم الشفوي تقييم التعلّم هو 

في التدريس نعطي الفرصة و نشجع الطالب لإلستغراب كاره. يوجه الطالب في مهارات العمل المشترك ويشجعه إلستعراض أف

ق للطالب الفرص إلظهار و خلُ وعة ت  نوللتساؤل وكذلك لتعليل االراء الشخصية واالستماع لوجهة نظر االخر. أساليب العمل المت

 معرفة تقدمه وخبرته.  

 

لشفوي في درس الدين هي:من أهم وجهات إعطاء التقييم والتقييم اعلّم فإّن في نطاق عملية الت    

التقدم في تحديد الظواهر )الدينيه( العامة للمحيط القريب من الطالب وتسميتها.إحراز  -  

إحراز التقدم في مهارات العمل المشترك. -  

إحراز التقدم في إظهار وتبيين األفكار و االستماع لالخر. -  

 

2-1المناهج المختلفة في درس الدين للمراحل    

على أن يكون ساسي المأخوذ بها في مرحلة التعليم األالدروس  على أن درس الدين هو أحد 11رقم  التعليم االساسي ينص قانون

ساسي دريس الدين حسب قانون التعليم األخالق و الفلسفه هو الخيار االخر للطالب الذين اليرغبون بدراسة الدين. نطبق تدرس األ

اهج التعليمية الذي ينتمي له وحسب المنشيد بتطبيق التدريس حسب مجتمع الطالب الديني التابع للقانون أعاله والذي ي 13رقم 

تحت سقف ما يسمى بدرس ديانة الطالب الشخصية. لضمان وحدة المادة التعليمية فقد صيغت لكل أنواع درس الديانة  المختلفة

 الشخصية أهداف ومحتويات أساسية موحدة. 

 

لجميع االديان مع المحافظة على طبيعة الديانة موحدة أهداف المادة كون رّكز على أن تختلف األديان نُ ية لمفي إطار المادة الدراس

لمنهاج المادة  مواصفات معينة للمحتوى ولكن بحسب معايير وأهداف موحدة وصيغ الخطط التدريسية المحلية نُ الشخصية للطالب. 

 الدراسية لمختلف االديان.

 

اإلسالمي الدين  

أهداف التدريسية المحلية حسب معايير و صيغ الخططز على أن يكون لكل االديان محتويات مشتركة . نُ ركّ المادة التدريسية نُ  في هذه

 موحدة و لكن بمواصفات معينة للمحتوى و لمنهاج المادة الدراسية لمختلف االديان. 

 

ل التطرق لعائلة الطالب. ندرس بصورة مبسطة نتعرف على االسالم من خالعالقة الطالب بدينه الشخصي:  1المحتوى رقم 

ت العقيدة من أهم المحتويات هي أساسيا المتعلقة بحياة االنسان على مّر عمره. إنّ  التقاليدمناسبات التقويم الهجري و كذلك 

ران، التراث والمجتمع قدسة وااليمان بغير المرئي. نتعرف بصورة مبسطة على القله، االنبياء، الكتب المُ االسالمية: وحدانية اإل

ناقش واجبات المسلم الدينية. المسجد عند المسلمين. نُ  رة التنوع في االسالم وكذلك أهميةاالسالمي. نستعرض ظاه  

 



ديان الحيّة السائده في مجتمع المدرسة والمحيط الخارجي القريب، االبنية المقدسة لهذه نتعرف على األعالم االديان:  2المحتوى 

قاليد المناسبات وكذلك التطرق لعدم التديّن وثقافة عاداته. االديان، ت  

 

هنا هي مدار عمر الطالب والمسائل المتعلقة بالحياة. أهم المحتويات هي  المختارة من أهم المحتوياتالحياة الكريمة:  3المحتوى 

عرف على حقوق و واجبات مكانة االخر. نتناقش التعاطف والتعايش مع إحترام الحياة، قيمة كرامة االنسان و حقوق االطفال. نُ 

ية. من االمور المهمة في المحتوى التدريسي وّضح أهمية إتفاقية حقوق الطفل في حياة الطالب الشخصسرية في االسالم. نُ الحياة األُ 

القبول باالختالف. هي أساسيات الحياة الكريمة في االسالم. باإلضافة لهذا فإننا نستعرض ثقافة عادات عائلة الطالب و نناقش   

 

1المرحلة او الصف   

االسالمي الدين  
 

 
 
 

المعرفة 
واسعة 
 النطاق

 األهداف المحتويات الخاص ببلدية توركو

1المرحلة   

2المعرفه   

4  

 

 نتعرف على االسالم من خالل عائلة الطالب
 

 1المحتوى رقم 
3و 2و  

حفّز إهتمام الطالب تجاه يُ  1الهدف 

خلفية الدراسة الدين ويرشده لمعرفة 
و نظرتهم العامة للعالم لعائلته الدينية  

 

1المعرفه   نتعرف على حياة نبيُّ هللا محمد. 
 

 نتعرف على مفهوم االيمان.
 

 نتعرف على واجبات المسلم الدينية و على أركان الدين.
 

مية: وحدانية االله، نتعرف على أهم أساسيات العقيدة االسال
 االنبياء، القران ككتاب سماوي، االيمان بغير المرئي.

 
 نتعرف على المجتمع االسالمي من خالل مفهوم األ مة. 

 
 نتعرف على التنوع في االسالم.

1المحتوى  ه الطالب للتعّرف على وجيُ  2الهدف  

أهم المصطلحات والقصص والمقاالت 
الدينوالرموز التي يتطرق لها درس   

 2المعرفه 
7 

 
 

 نناقش ثقافة عادات عائلة الطالب.
 

 نتعرف على المناسبات االسالمية عيد الفطر وعيد األضحى.
 

 نتعرف على تقاليد حياة االنسان على مرور عمره.
 

1المحتوى   

 
يُوّجه الطالب للتعّرف على  3الهدف 

 السنة الدينية والمناسبات والعادات

2المعرفه   

4  

7 

 

ؤثرة السائدة في مجتمع المدرسة. على االديان المنتعرف  1المحتوى    

 
يُشجع الطالب للتعّرف على  4الهدف 

العادات الدينية وتقاليد المناسبات 
السائدة في الصف والمدرسة والمحيط 

 القريب للطالب



2المعرفه   

6 

7 

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

3و 1المحتوى   

 
معرفة لب لشّجع الطايُ  5الهدف 

 وإدراك أفكاره و مشاعره

2المعرفه   

6 

7 
 

 نوضح التعامل مع اإلختالف.
 

 نوضح حقوق االطفال.
 

 نتمرن على التعايش مع مكانة ومستوى االخر.
 

 2و 1المحتوى 
3و  

 

وّجه الطالب على التصرف يُ  6الهدف 

تعايش مع مكانة االخر بإنصاف، وال
ويحترم أفكاره وتوجهاته الدينية 

حقوق االنسان إحترام وكذلك  

 3المعرفه 
7 

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

 
 

يوّجه الطالب على التفّكر  7الهدف 

أن يكون األخالقي وإدراك ماذا يعني 
االنسان مسؤوال عن نفسه وعن 

 المجتمع وعن الطبيعة
 

1المعرفه   

5 

6 

7 

 نناقش المشاعر وكذلك الصح و الخطأ.
 

3و 1المحتوى   

 
يخلق للطالب الفرص  8الهدف 

لممارسة إبداء ارائه و إثباتها وكذلك 
 اإلستماع ألراء االخر وفهمها

 

 

2 المرحلة او الصف  

االسالمي الدين  
 

 
 
 

المعرفة 
واسعة 
 النطاق

 األهداف المحتويات الخاص ببلدية توركو
2المرحلة   

1المعرفه   
 

 نتعرف على سور القران القصيرة وأهمية هذه السور. 
 

 نتمّرن على إستخدام القران.
 

 نتعرف على سُنّة النبي محمد.
 

نتعرف على الكتب السماوية االخرى مثل الصحيفة، التوراة، 
اإلنجيل.الزبور و   

 
نتعرف على قصص االنبياء )مثل النبي ادم، نوح، إبراهيم و 

 إسماعيل(.

  1المحتوى

 
ه الطالب للتعّرف على يُوجّ  2الهدف 

أهم المصطلحات والقصص والمقاالت 
 والرموز التي يتطرق لها درس الدين

2المعرفه   

7 
 نتعرف ونكتشف الصاله.

 
وجهة من في دراسة واجبات المسلم الدينية، أركان الدين نتعّمق 

 نظر مرور العام الهجري.
 

 نتعرف على التقويم الهجري.
 

 نتعرف على المسجد كبناء مقدس.

1المحتوى   

 
 

يُوّجه الطالب للتعّرف على  3الهدف 

 السنة الدينية والمناسبات والعادات
 
 



2المعرفه   

3 

7 

 

على االبنية في المحيط القريب وديان السائدة نتعرف على األ
 المقدسة والمناسبات التابعة لهذه االديان. 

2المحتوى   

 
يُشجع الطالب للتعّرف على  4الهدف 

العادات الدينية وتقاليد المناسبات السائدة 
في الصف والمدرسة والمحيط القريب 

 للطالب
 

2المعرفه   

6 

7 

 

المشاعر على غرار القران واالحاديث مثال نتناقش عن 
 واالفكار التي تتولد لدى الطالب من هذه المواضيع.

 1المحتوى 
3و  

 

يشّجع الطالب لمعرفة وإدراك  5الهدف 

 أفكاره و مشاعره

2المعرفه   

6 

7 

 
 

 نتعرف على إتفاقية حقوق الطفل و أهميتها في حياة الطالب. 
 

التعايش مع مكانة ومنزلة االخر  نتمّرن على  

 1المحتوى 
3و 2و  

 

وّجه الطالب على التصرف يُ  6الهدف 

بإنصاف، والتعايش مع مكانة االخر 
ويحترم أفكاره وتوجهاته الدينية وكذلك 

 إحترام حقوق االنسان

3المعرفه   

7 

 
 

 نتعرف على أساسيات الحياة الكريمة في االسالم.
 

نبحث في موضوع إحترام الحياة والقضايا المتعلقة به: مثال 
االختالف و مسؤولية االنسان عن الطبيعة  قيمة االنسان وقبول

 و المحيط.

3المحتوى   

 
وّجه الطالب على التفّكر يُ  7الهدف 

األخالقي وإدراك ماذا يعني أن يكون 
االنسان مسؤوال عن نفسه وعن 

 المجتمع وعن الطبيعة

1المعرفه   

5 

6 

7 

 1المحتوى  نناقش مشاعر الطالب ومواضيع الصح والخطأ.
3و  

 

يخلق للطالب الفرص  8الهدف 

لممارسة إبداء ارائه و إثباتها وكذلك 
 اإلستماع ألراء االخر وفهمها

 

 

 

 

ة لمرحلة التعليم االساسي في مدينة توركوالخطة التدريسي  

6-3الدراسية  احلللمر 41الفصل     

الدين 4.641.   

 وظيفة المادة التعليمية

في الدين والنظرة العامة للعالم. التدريس يمّهد الطالب لتعليم الدين و تنوعه. وظيفة مادة الدين هي إعطاء الطالب الثقافة العامة 

هم التدريس يُعّرف الطالب بالدين والنظرة العامة التقليدية في فنلندا وكذلك االديان والنظرة العامه للمجتمع في العالم. المادة تعزز ف

قة بين الدين والثقافة وتعزز كذلك المعرفة المتنوعة في الدين والنظرة العامة للعالم. التدريس يعطي معلومة متعددة الجوانب عن العال

االديان ويساعد في فهم الحوار الذي يتناول هذه االديان. نرشد الطالب للتفكير النقدي وإستعراض االديان من منظورات مختلفة. في 

لألديان و رمز و مفهموم لها. تدريس الدين  مّحص في العالقة بين الدين والمعرفة وكذلك نتأمل في لغة مميزةالتدريس نتأمل ون

يعطي الجاهزية لحوار األديان والنظرات العامة، الحوار الذي نستخدمه داخل وفيما بين هذه النظرات العامة للعالم. التدريس يشجع 

و والمقدسات الشخصية ومقدسات االخر.  الطالب ألحترام الحياة وكرامة االنسان  

 

شجع الطالب للتأمل في التدريس نتعرف على الدين الُمدّرس والتفكير األخالقي بالنسبة لألديان والنظرات العامة االخرى و كذلك نُ 

إدارة الحياة والتأقلم معها في أنفسهم حول القضايا األخالقية. التدريس يدعم معرفة الطالب لذاته، تقييمه لنفسه و تطوير مهاراته في 

على طول مدة التعليم االساسي. التدريس يعطي للطالب مقومات بناء و تقييم الهوية أي الذات الشخصية و النظرة العامة للحياة 



وللعالم. تدريس الدين يدعم نمو الطالب في أن يصبح عضو مسؤول في المجتمع المحلي والمجتمع الديمقراطي و مواطن على نطاق 

 العالم.

 

في درس الدين نتعرف على عمق المعلومات االساسية في دين الطالب الشخصي. وّسع ويُ تدريس الدين يُ  6-3في المراحل الدراسية 

شجع الطالب على الكتب السماوية، القصص والحكايات، العقيدة االساسية أو المركزية، المبادئ االخالقية، الطقوس والعادات. نُ 

كذلك الحياة الدينية والتساؤل. في التدريس نتعرف على أصول و جذور االديان السائدة في فنلندا وأوربا و  االستغراب، التأمل

والنظره الدينية العامة للعالم في فنلندا الحالية واوربا. يُدرب الطالب مهاراتهم في قراءة اإلعالم و نوجههم الى تقييم و إستخدام 

لومة وكذلك االستفادة منها و إستغاللها في مختلف المواقف. المصادر المختلفة في بحثهم عن المع  

دريس نتمّرن على مهارات الشعور عن أفعاله الشخصية. في الت ل و مسؤولية الفردفي درس الدين نناقش ونبحث في حقوق االطفا

لى شجع الطالب عيرهم لها. نُ التعامل مع االخرين و التواصل معهم وكذلك ندعم الطالب لتكوين نظراتهم الشخصية لالمور وتبرو

ابي في الفصل والمدرسة والعمل ضد العزلة والتمييز. الصداقة، و على بناء مجتمع إيج  

 

6-3أهداف درس الدين للمراحل الدراسية   

أقسام المحتوى المتعلقة  المعرفه واسعة النطاق

 باألهداف

 أهداف التدريس

1المعرفه  1المحتوى   لكتب المقدسة والقصص للتعرف على اه الطالب وجّ يُ  1الهدف  

العقائد والمذاهب االساسية في دينه الذي يدرسهوالروايات و  

 

2و 1المعرفه  1المحتوى   يُوّجه الطالب للتعرف على العادات والطقوس أي  2الهدف  

 الشعائر وكذلك االبنية واالماكن المقدسة في دينه الذي يدرسه

 

4و 3و 2المعرفه  2و 1المحتوى   المميزات الخاصة للغة الدينية إدراك  يساعد الطالب على 3هدف ال 

 و االمثلة والحكايات الرمزية

 

6و 5و 4المعرفه  3و 2و 1المحتوى   يُوّجه الطالب لبحث وتقييم وإستخدام المعلومة المتعلقة  4الهدف  

 بدين الطالب وذلك عن طريق المصادر المختلفه 

 

2و 1المعرفه  2و 1المحتوى   يُوّجه الطالب للتعرف على االصول الدينية والنظرات  5الهدف  

 العامه للدين في فنلندا و اوربا والوضع الحالي لها

 

2المعرفه  3و 2المحتوى   المسيحية للتعرف على الديانات اليهودية و يُوجه الطالب 6الهدف  

 واالسالم وتأثيرها وتاريخها في اوربا

 

6و 5و 2المعرفه  3و 2و 1المحتوى   شجع الطالب على إحترام مقدساته الشخصية ومقدسات يُ  7الهدف  

االخر وكذلك التصرف بشكل مالئم في مختلف االحداث والمواقف 

 الدينية

 

7المعرفه  3و 2و 1المحتوى   علوم دينه االخالقية وكذلك يُوّجه الطالب للتعرف على  8الهدف  

مختلف االديانالتعرف على المبادئ االخالقية التي تجمع   

 

2المعرفه  3و 2المحتوى   يُوّجه الطالب لفهم حقوق االنسان وخاصة إتفاقية حقوق  9الهدف  

 الطفل والقيم التي تتضمنها االتفاقيه من وجهة نظر الفرد والمجتمع

 



6و 3و 1المعرفه  3و 2المحتوى    ته ومناقشة القيم المؤثرة فيايُوّجه الطالب لتقييم إختيار 10الهدف  

 العمل من وجهة نظر المبادئ االخالقية والمستقبل المتين

  

7و 6و 4و 1المعرفه  3و 2و 1المحتوى   التدريس يخلق للطالب الفرص لمناقشة المسائل  11الهدف  

ن  االخالقيه والتعبير بطريقة بناءة االفكار والمشاعر وكذلك التمرُّ

 على تبرير وبرهنة وجهاة النظر الشخصية

 

1المعرفه  3المحتوى   اعد ويدعم الطالب لتشكيل و تثبيت النظرة العامة يس 12الهدف  

 االيجابية للعالم و للذات وللثقة بالنفس

 

 

6-3أهم أقسام المحتوى المتعلقة بأهداف الدين للمراحل الدراسيه   

 

نستغل كل الفرص المحلية الممكنة. ت نختار المحتويات التي تدعم تحقيق األهداف األساسية للمادة الدراسية. عند إختيار المحتويا

نشّكل أقسام المحتوى كمجاميع لكل مرحلة دراسية.  نأخذ بعين األعتبار محيط تجارب الطالب عند إختيارنا للمحتويات ودراستنا 

 الدقيقة لها. 

 

كذلك الموسيقى والرموز رّكز في مصادر الدين، الكتب المقدسة والشخصيات ونُ في المحتويات عالقة الطالب بدينه:  1المحتوى 

أهم المحتويات هي فقه الدين الُمدّرس، العادات والطقوس أي الشعائر و المجتمعات وكذلك التنوع واألبنية واألماكن المقدسة. 

 الداخلي للدين. نُمعن النظر في أهم حكايات وروايات الدين ومدى تعاملها وتواصلها مع الفن والعلم والثقاقة. 

تدين في الثقافة الفنلندية والحياة محتويات التدريس في هذا الفصل هي الدين المسيحي وبقية األديان وعدم الاألديان: عالم  2المحتوى 

ناقش الخلفية في التدريس نُ . نتعرف خاصة على المجتمعات الدينية المؤثرة الموجودة في محيط المدرسة و أبنيتها المقدسة. اليومية

فنلندا و اوربا و وضعها الحالي. نختار المحتوى الذي يشّكل بصورة عامة أصول أوربا الدينية وبصورة  الدينية و النظرة العامة في

خاصة المحتويات االساسية وأهميتها في الديانات اليهودية والمسيحية واإلسالم. عند إختيار المحتويات نأخذ بعين اإلعتبار مناقشة 

قافة العامة.الث المواضيع المتعلقة بالدين في اإلعالم و  

 

الحياة و رعاية الطبيعة. مركز النقاش والتفّكر هي هي قيمة اإلنسان و إحترام  األساسية المحتويات منالحياة الكريمة:  3المحتوى 

ة الناتجة عن العمل. من المحتويات المهمة هي مهارات الحياة و المؤثر ات الطالب الشخصية و القيم و المسؤولية العالميةإختيار

خالقية العامة في الرفاهية الشاملة. نتعرف على العلوم األخالقية األساسية في الدين الُمدّرس وعلى المفاهيم األالذات والشعور و 

قاش األخالقي ولتبرير وجهات النظر الشخصية و طالب األدوات للنلالمحتويات تعطي لاألديان االخرى. نناقش إتفاقية حقوق الطفل. 

 للنقاش القائم حول األديان. 

 

6-3في درس الدين للمراحل الدراسية هداف المتعلقة ببيئة التعليم وأساليب العمل أهم األ  

الوظيفي والجماعي. من الضروريات هو التصّور األولي للقضايا نناقش القضايا بمساعدة التعلّم السردي، المسرحي، التجريبي، 

المراد دراستها. في تدريس الدين نستخدم التطبيقات التكنولوجية التي تعزز دراسة المحتويات حيث سيبرز نشاط الطالب والتفاعل. 

في التدريس دة من الزيارات والضيوف. في التدريس نأكد على الروية و النقاش. في التدريس يمكننا حسب الفرص الُمتاحة اإلستفا

الهدف من هذا هو تجسيد تنوع  يمكننا تحقيق المشاريع الفرديه والجماعية سواء كانت ضمن المنهاج الدراسي أو خارج حدوده. 

 األديان والنظرات العامة السائدة في المدرسة. 

 

6-3الدراسية  اإلرشاد و التفريق و الدعم في درس الدين للمراحل  

 

خلفيات الطالب الدينية اإلعتبار  بالدرس والوظيفة مع اإلخذ بعين الحلول المتعلقةالتمارين وي إطار تحقيق المناهج الدراسية نعمل ف

روف الُموحدة التي تعزز المشاركة اللغة المتطورة. ندعم فهم المصطلحات الجوهرية. في التدريس نخلق الظ المختلفة ومهارات

ونأكد على مهارات التعلّم و التلقائية.  والتعلّم وكذلك نُوّجه  



 

6-3 تقييم تعلّم الطالب في درس الدين للمراحل الدراسية  

 

تقييم التعلّم في درس الدين يكون لغرض التوجيه والتشجيع. عن طريق التقييم الشفوي نطمح لتشجيع الطالب للتعرف على والبحث 

في المالمح و المصادر الجوهرية لألديان و كذلك عمل التفسيرات الشخصية عن األشياء. في التقييم نأخذ بنظر اإلعتبار طرق 

النتاج هو  و كذلك الخبرة والمعرفه الناتجة عن عمل أخر وأشكال التعابير األخرى. المهم من هذامتنوعة اإلنتاج الشفوية والكتابية ال

وعن األفكار. بدال من التركيز على حفظ االمعلومات الخاصة والدقيقة، نأخذ بعين اإلعتبار تطبيق مهارة التعبير عن الذات  إكتساب

رس الدين يقوم المعلم بتقييم خبرة الطالب ومهارته في د أو العالمة الرقمية لتقييم الرقميالمعلومة و تطوير التفكير. في حال إعطاء ا

للمرحلة السادسة أي للصف السادس من أجل  التعلّم باألهداف المحددة في الخطة التدريسية المحلية. في حالة تحديد مستوى مقارنة

تقييم الوطنية لدرس الدين. إعطاء الشهادة النهائية يقوم المعلم بإستخدام معايير ال  

 

 

/ الدرجة أو العالمة ثمانية  التقييم الشفوي الذي يصف التعلّم الجيد  معايير تقييم درس الدين في نهاية المرحلة السادسة  

لمستوى التعلّمجيد / العالمة ثمانية   
 

 وجهات التقييم في المادة
الدراسية   
 

أقسام 
 المحتوى

 

 األهداف

تسمية المصادر والنصوص في يستطيع الطالب 
دينه الذي يدرسة وكذلك وصف  المحتويات 

 األساسية التابعة لها.

السيطرة على المعلومة التي 
وعة نتخص الدين، القراءة المت

 في درس الدين

1المحتوى   

 
 

يُوّجه الطالب للتعرف  1الهدف  

على الكتب المقدسة والقصص 
ذاهب والروايات و العقائد والم

في دينه الذي يدرسهاالساسية   
 

يستطيع الطالب القول بواسطة األمثلة عن 
الطقوس والشعائر األساسية في دينه الُمدّرس 

وكذلك التحدث عن العادات واألماكن المقدسة و 
 وصف أهميتها.

السيطرة على المعلومة التي 
تخص الدين، القراءة المتنوعة 

 في درس الدين

1المحتوى   

 
للتعرف على  يُوّجه الطالب 2الهدف 

العادات والطقوس أي الشعائر 
وكذلك االبنية واالماكن المقدسة في 

 دينه الذي يدرسه

يستطيع الطالب إعطاء األمثلة عن اللغة الدينية 
.عن الحكايات الرمزية في الدين  

 تحليل لغة ورمزية الدين
 

 1المحتوى 
2و  

 

يساعد الطالب على إدراك  3الهدف 

ينية الدالمميزات الخاصة للغة 
االمثلة والحكايات الرمزيةو  

يستطيع الطالب بحث المعلومة من عدة مصادر. 
ى تقييم المعلومة الحاصل يتمّرن الطالب عل
الموضوعية. عليها و الدقة و   

مهارات العلم والتعلّم في دراسة 
 الدين 

 1المحتوى 
3و 2و  

 

يُوّجه الطالب لبحث وتقييم  4الهدف 

المتعلقة بدين وإستخدام المعلومة 
الطالب وذلك عن طريق المصادر 

 المختلفه

يدرك الطالب أهمية األديان في تطور 
المجتمعات، وفي الثقافة و اإلعالم ويستطيع 

 تقديم اإلمثلى عنها. 
يستطيع الطالب وصف أصول التديّن الفنلندي 

.وميزاتها الرئيسيةواالوربي   

المعلومة التي تخص الدين 
 والثقافة والتراث

 1المحتوى 
2و  

 

يُوّجه الطالب للتعرف على  5الهدف 

االصول الدينية والنظرات العامه 
للدين في فنلندا و اوربا والوضع 

 الحالي لها

يستطيع الطالب وصف الميزات األساسية 
 هملليهودية والمسيحية واإلسالم وكذلك عالقات

 المتبادلة.

المعلومة التي تخص الدين 
 والثقافة والتراث

 2المحتوى 
3و  

يُوجه الطالب للتعرف على  6الهدف 

الديانات اليهودية و المسيحية 
واالسالم وتأثيرها وتاريخها في 

 اوربا

يعلم الطالب كيف التصرف والعمل و يطمع 
مختلف االحداث للعمل بصورة مناسبة وبإحترام 

.والمواقف واألماكن الدينية  

 القراءات المتعددة لألديان
 

 1المحتوى 
3و 2و  

شجع الطالب على إحترام يُ  7الهدف 

مقدساته الشخصية ومقدسات االخر 
وكذلك التصرف بشكل مالئم في 
 مختلف االحداث والمواقف الدينية

 



يدرك الطالب ويستطيع تسمية التعاليم األخالقية 
تي في دينه الُمدّرس وكذلك المبادئ األساسية ال

 تجمع األديان والنظرات العامة.

 1المحتوى  المعلومة التي تخص األخالق 
3و 2و  

يُوّجه الطالب للتعرف على  8الهدف 

علوم دينه االخالقية وكذلك التعرف 
على المبادئ االخالقية التي تجمع 

 مختلف االديان
  

المضمون األساسي  يعرف الطالب إتفاقية
ويستطيع قول وإعطاء حقوق الطفل  إلتفاقية

.األمثلة عن حقوق اإلنسان  

 2المحتوى  أخالقيات حقوق اإلنسان
3و  

 

يُوّجه الطالب لفهم حقوق  9الهدف 

االنسان وخاصة إتفاقية حقوق الطفل 
فاقيه من والقيم التي تتضمنها االت

 وجهة نظر الفرد والمجتمع
 

يستطيع الطالب قول وإعطاء األمثلة عن بناء 
 المستقبل المتين. يستطيع الطالب تطبيق مبادئ

 دينه األخالقية في تفّكره.
 

اقشة األخالقمن  
            

 2المحتوى 
3و  

   

يُوّجه الطالب لتقييم  10الهدف 

إختياراته ومناقشة القيم المؤثرة في 
العمل من وجهة نظر المبادئ 

 االخالقية والمستقبل المتين
 

يشترك الطالب في النقاش المشترك و يستطيع 
عن نفسه.اإلصغاء لالخرين والتعبير   

 1المحتوى  مهارات التفكير والتفاعل
3و 2و  

التدريس يخلق للطالب  11الهدف 

الفرص لمناقشة المسائل االخالقيه 
االفكار  عن والتعبير بطريقة بناءة

ن على تبرير  والمشاعر وكذلك التمرُّ
النظر الشخصية وبرهنة وجهات  

 

 ال يؤثر على تكوين الدرجة التقديرية.
نوجه الطالب على التفّكر في تجاربهم  

.ومراجعتها كقسم من أقسام التقييم الذاتي  

3المحتوى  - يساعد ويدعم الطالب  12الهدف  

لتشكيل و تثبيت النظرة العامة 
 االيجابية للعالم و للذات وللثقة بالنفس

 

 

 

6-3 المناهج المختلفة في درس الدين للمراحل  

على أن درس الدين هو إحدى الدروس المأخوذ بها في مرحلة التعليم االساسي على أن يكون  11ينص قانون التعليم االساسي رقم 

درس االخالق و الفلسفه هو الخيار االخر للطالب الذين اليرغبون بدراسة الدين. نطبق تدريس الدين حسب قانون التعليم االساسي 

ه والذي يشيد بتطبيق التدريس حسب مجتمع الطالب الديني الذي ينتمي له وحسب المناهج التعليمية التابع للقانون أعال 13رقم 

المختلفة تحت سقف ما يسمى بدرس ديانة الطالب الشخصية. لضمان وحدة المادة التعليمية فقد صيغت لكل أنواع درس الديانة 

 الشخصية أهداف ومحتويات أساسية موحدة. 

 

الدراسية لمختلف األديان نرّكز على أن تكون أهداف المادة لجميع االديان موحدة مع المحافظة على طبيعة الديانة في إطار المادة 

الشخصية للطالب. نصيغ الخطط التدريسية المحلية حسب معايير و أهداف موحدة و لكن بمواصفات معينة للمحتوى و لمنهاج المادة 

 الدراسية لمختلف االديان.

 

المياإلس الدين  

أهداف التدريسية المحلية حسب معايير و في هذه المادة التدريسية نركز على أن يكون لكل االديان محتويات مشتركة . نصيغ الخطط

 موحدة و لكن بمواصفات معينة للمحتوى و لمنهاج المادة الدراسية لمختلف االديان. 

 



نّة و األساس العقائدي في اإلسالم. في لسُ اإلسالم هي القران، االمحتويات األساسية لتدريس عالقة الطالب بدينه:  1المحتوى 

نتعرف على تأثير اإلسالم العالمي المعماري والفن اإلسالمي.  ر التراث أي التقليد على الثقافة والهندسةمعن النظر في تأثيالتدريس نُ 

لدينية المقدسة في اإلسالم وأهميتها. عند إختيار في التدريس نأخذ بعين اإلعتبار األماكن اعن طريق األدب القديم والتفاسير. 

التعاليم الدينية والروايات المتناسبة مع زمن التقليد اإلسالمي. نتعرف على الرموز الدينية المحتويات فإن االمور المهمة هي 

دينية، المصطلحات اإلسالمية والمناسبات و التقويم الهجري. عند إختيار المحتويات نأخذ بعين اإلعتبار الميزات الخاصة للغة ال

نتعرف على تنوع اإلسالم ونبحث في قصص األنبياء من وجهة نظر الفقه اإلسالمي. في درس وتأثيرها الموحد في العالم اإلسالمي. 

 الدين نتعرف على تاريخ اإلسالم في أوربا وعلى اإلسالم في فنلندا. 

 

نتعرف على األنبياء الذين يجمعوا في التدريس هي اليهودية والمسيحية واإلسالم.  األساسية المحتويات منعالم االديان:  2المحتوى 

نبحث في تأثير الدين اليهودي والمسيحي واإلسالم على الثقافة االوربية. في التدريس والكتب المقدسة واألماكن المقدسة.  هذه األديان

وكذلك أهمية الحوار الديني وكذلك األديان في اإلعالم والثقافة الشعبية بار المجتمعات الدينية المؤثرة في فنلندا ونأخذ بعين اإلعت

 وظيفة األديان في بناء السالم العالمي.

 

أي وقيم الحياة. نتعرف على مفاهيم المسموح والممنوع في التدريس نناقش المعايير األخالقية اإلسالمية  الحياة الكريمة: 3المحتوى 

من المحتويات المهمة كذلك مفهوم الذنب. نناقش عالقة الطبيعة واإلنسان وكذلك المسؤولية العالمية. في اإلسالم والحالل والحرام 

، مهارات التعاطف اإلجتماعي نناقش العالقة بين اإلعتقاد واألفعال، أخالق اإلسالمإتفاقية حقوق الطفل. و حقوق اإلنسان في العيش 

 و المسائل األخالقية الناتجة عن حياة الطالب. 

 

 

3 و الصفأالمرحلة   

االسالمي الدين  
 

 
 

 المعرفه
واسعة 
 النطاق

 األهداف  المحتويات الخاص بمدينة توركو
3المرحلة   

1المعرفة   

 
 نتعرف على حياة النبي محمد وتاريخ والدة اإلسالم.

 
والتعمق في أركان الدين نتعرف على المذاهب األساسية 

 والرحمة ومحبة هللا ومواصفات هللا.  

1المحتوى   

 
 

يُوّجه الطالب للتعرف على الكتب  1الهدف 

المقدسة والقصص والروايات و العقائد 

  والمذاهب االساسية في دينه الذي يدرسه

 1المعرفه 
2و  

بعمر اإلنسان.نتعرف على المناسبات المتعلقة   
 

الهالل كرمز أساسي. نتعرف على   

1المحتوى   
 

يُوّجه الطالب للتعرف على  2الهدف 

العادات والطقوس أي الشعائر وكذلك 

االبنية واالماكن المقدسة في دينه الذي 

 يدرسه
  2المعرفه 

3  

4 

 

نتناقش في المميزات الخاصة بلغة القران وامثلة 
 الروايات والحكايات.

 
نتعرف على المفاهيم الدينية األساسية )على سبيل المثال 

(.التوحيد والشرك  

2و 1المحتوى   
 

يساعد الطالب على إدراك  3الهدف  

المميزات الخاصة للغة الدينية و االمثلة 

 والحكايات الرمزية

 4المعرفه 
5  

6 

 نتدرب على استخدام القران.
 

في مركز السلطة للقران كمصدر قانون ديني. نتناقش   
 

 نتعرف على ايات القران التي تحدثنا عن أركان الدين.

 2و  1المحتوى 
3و  

 

يُوّجه الطالب لبحث وتقييم  4الهدف 

وإستخدام المعلومة المتعلقة بدين الطالب 

  وذلك عن طريق المصادر المختلفه
 



 2المعرفه 
5  

6 

 نوجه الطالب للتعرف على مفهوم القُدسية. 
 

نشجع الطالب للبحث في أهمية القُدسية في حياة الفرد 
 والمجتمع. 

 
 نناقش أهمية التساُمح.

 2و 1المحتوى 
3و   

يشجع الطالب على إحترام  7الهدف 

مقدساته الشخصية ومقدسات االخر وكذلك 

التصرف بشكل مالئم في مختلف االحداث 

الدينيةوالمواقف    
 

7المعرفه   

 
 نتعرف على األخالق اإلسالمية وثقافة التعامل.

 
 نناقش مفهوم الذنب.

 2و  1المحتوى 
3و  

 

يُوّجه الطالب للتعرف على علوم  8الهدف 

دينه االخالقية وكذلك التعرف على المبادئ 

 االخالقية التي تجمع مختلف االديان

   

2المعرفه  كرامة اإلنسان.  نبحث في حقوق اإلنسان ومعنى   
 

لتعامل مع اإلختالف من وجهة نظر حقوق انناقش 
 اإلنسان.

3و 2المحتوى  يُوّجه الطالب لفهم حقوق االنسان  9الهدف  

وخاصة إتفاقية حقوق الطفل والقيم التي 

تتضمنها االتفاقيه من وجهة نظر الفرد 

 والمجتمع

  

 1المعرفه 
3  

6 

 

والمجتمع  الفرد المواضيع المؤثرة في رفاهيةنناقش 
)على سبيل المثال رعاية الطبيعة،  واألجيال القادمة

التنمية المتينة، إحترام االخر، العمل الخيري، اإليثار 
.واإلنصاف(  

 

3و 2المحتوى   

  
يُوّجه الطالب لتقييم إختياراته  10الهدف 

ومناقشة القيم المؤثرة في العمل من وجهة 

المتيننظر المبادئ االخالقية والمستقبل     
 

 1المعرفه 
4  

6  

7 

نناقش على سبيل المثال المشاعر والقيم، الخطأ 
والصواب والحياة الكريمة على صعيد القران 

 واالحاديث. 

 2و 1المحتوى 
3و  

التدريس يخلق للطالب الفرص  11الهدف 

لمناقشة المسائل االخالقيه والتعبير بطريقة 

ن بناءة عن االفكار والمشاعر وكذلك  التمرُّ

على تبرير وبرهنة وجهات النظر 

 الشخصية

   

1المعرفه  إحترام الذات وصورة األنا اإليجابية.ناقش في أهمية تن   
 

نتناقش في المواضيع المتعلقة بالمهارات الحياتية 
 والمهارات العاطفية.

 

  3المحتوى 
 

يساعد ويدعم الطالب لتشكيل و  12الهدف 

االيجابية للعالم و تثبيت النظرة العامة 

   للذات وللثقة بالنفس

 

 

 
4 و الصفأالمرحلة   

االسالمي الدين  
 

 
 

 المعرفه
واسعة 
 النطاق

 األهداف  المحتويات الخاص بمدينة توركو
4المرحلة   

1المعرفة   

 
نتعرف على سور القران القصيرة وعلوم هذه السور 

 لفيل، سورة الفاتحة، سورة)على سبيل المثال سورة ا
.ثر وسورة قريش(، سورة الكوالنصر  

 
نبي هللا صالح،  قصة األنبياء )مثال نتعرف على قصص

 يونس، يعقوب، يوسف و أيوب(.

1المحتوى   

 
 

يُوّجه الطالب للتعرف على الكتب  1الهدف 

المقدسة والقصص والروايات و العقائد 

  والمذاهب االساسية في دينه الذي يدرسه



 1المعرفه 
2 

أهمية الصالة عند المسلمين.نتعرف على   
 

 نتعرف على مفهوم طقوس الطهارة والوضوء.
 

نتعمق في الواجبات الدينية من وجهة نظر التقويم 
 الهجري.

 
نتعرف على المناسبات الهجرية في اإلسالم واأليام 

 التاريخية األساسية.
 

1المحتوى   
 

يُوّجه الطالب للتعرف على  2الهدف 

الشعائر وكذلك العادات والطقوس أي 

االبنية واالماكن المقدسة في دينه الذي 

 يدرسه

 2المعرفه 
3  

4 

نتناقش في المميزات الخاصة بلغة القران وامثلة 
 الروايات والحكايات.

 
نتعرف على المفاهيم الدينية األساسية )على سبيل المثال 

(.الوضوء وأركان اإلسالم  
 

2و 1المحتوى   
 

على إدراك يساعد الطالب  3الهدف  

المميزات الخاصة للغة الدينية و االمثلة 

 والحكايات الرمزية

  4المعرفه 

5  

6 

 نتدرب على استخدام القران.
 

 نبحث في ناريخ نشأة اإلسالم.  
 

 نتعرف على ايات القران التي تحدثنا عن أركان اإلسالم.
 

 2و  1المحتوى 
3و  
 

يُوّجه الطالب لبحث وتقييم  4الهدف 

المعلومة المتعلقة بدين الطالب وإستخدام 

  وذلك عن طريق المصادر المختلفه
 

  1المعرفه 

2 
نتعرف على تاريخ دين الطالب بالتعرف على قصص  

 اإلنبياء.
 

نتعرف على الميزات المشتركة للديانات اليهودية 
 والمسيحية واإلسالم من خالل األنبياء.

 
المحيط القريب نتعرف على األديان المؤثرة السائدة في 

 من المدرسة.
 

2و 1المحتوى  يُوّجه الطالب للتعرف على  5الهدف  

االصول الدينية والنظرات العامه للدين في 

 فنلندا و اوربا والوضع الحالي لها

 2المعرفه 
5  

6 

 نوجه الطالب للتعرف على مفهوم القُدسية. 
 

نشجع الطالب للبحث في أهمية القُدسية في حياة الفرد 
 والمجتمع. 

 
 نناقش أهمية التساُمح.

 

 2و 1المحتوى 
3و   

يشجع الطالب على إحترام  7الهدف 

مقدساته الشخصية ومقدسات االخر وكذلك 

التصرف بشكل مالئم في مختلف االحداث 

  والمواقف الدينية
 

7المعرفه   

 
األساسية  لألخالق اإلسالمية وهي نتعرف المفاهيم 
 الحالل والحرام.

 
 نتعرف على القاعدة الذهبية أو القانون الذهبي.

 
 نعّمق المعرفة في اإلخالق اإلسالمية وثقافة العادات.

 

 2و  1المحتوى 
3و  

 

يُوّجه الطالب للتعرف على علوم  8الهدف 

دينه االخالقية وكذلك التعرف على المبادئ 

التي تجمع مختلف االدياناالخالقية     

2المعرفه  وق الطفل.حق إتفاقية نبحث في   
 

نناقش الحقوق والواجبات والعالقة بينهم كشرط أساسي 
 للعمل في المجتمع.

 

3و 2المحتوى  يُوّجه الطالب لفهم حقوق االنسان  9الهدف  

وخاصة إتفاقية حقوق الطفل والقيم التي 

الفرد تتضمنها االتفاقيه من وجهة نظر 

  والمجتمع

المعرفه 1 
 و3 و6

 

نناقش المواضيع المؤثرة في رفاهية الفرد والمجتمع 
)على سبيل المثال رعاية الطبيعة، واألجيال القادمة 

التنمية المتينة، إحترام االخر، العمل الخيري، اإليثار 
 واإلنصاف(

3و 2المحتوى   

  
يُوّجه الطالب لتقييم إختياراته  10الهدف 

القيم المؤثرة في العمل من وجهة  ومناقشة

   نظر المبادئ االخالقية والمستقبل المتين
 



 1المعرفه 
7و 6و 4و  

المشاعر والقيم، الخطأ  عن نناقش على سبيل المثال
والصواب والحياة الكريمة على صعيد القران 

 واالحاديث. 

 2و 1المحتوى 
3و  

التدريس يخلق للطالب الفرص  11الهدف 

المسائل االخالقيه والتعبير بطريقة لمناقشة 

ن  بناءة عن االفكار والمشاعر وكذلك التمرُّ

على تبرير وبرهنة وجهات النظر 

 الشخصية

   

1المعرفه   نتناقش في أهمية إحترام الذات وصورة األنا اإليجابية. 
 

نتناقش في المواضيع المتعلقة بالمهارات الحياتية 
 والمهارات العاطفية.

 

  3المحتوى 
 

يساعد ويدعم الطالب لتشكيل و  12الهدف 

تثبيت النظرة العامة االيجابية للعالم و 

   للذات وللثقة بالنفس

 

 

 

5 و الصفأالمرحلة   

االسالمي الدين  
 

 
 

 المعرفه
واسعة 
 النطاق

 األهداف  المحتويات الخاص بمدينة توركو
5المرحلة   

1المعرفة   

 
محمد.نتعرف على شخص النبي   

 
نتعرف على قصص األنبياء )مثال قصة نبي هللا 
 إدريس، ُشعيب، موسى، داود، زكريا وعيسى(.

 

1المحتوى   

 
 

يُوّجه الطالب للتعرف على  1الهدف 

الكتب المقدسة والقصص والروايات و 

العقائد والمذاهب االساسية في دينه الذي 

  يدرسه

 1المعرفه 
2و  

أهميته عند المسلمين.نسمع النشيد ونتعرف على  1المحتوى    
 

يُوّجه الطالب للتعرف على  2الهدف 

العادات والطقوس أي الشعائر وكذلك 

االبنية واالماكن المقدسة في دينه الذي 

 يدرسه

 

 4المعرفه 
6و 5و  

 نبحث في كيفية ظهور األديان في اإلعالم.
 

بروز الدين وتأثيره في الفن والثقافة نتعرف على 
 الشعبية.

 
نتعرف على تأثير اإلسالم في الثقافة، الهندسة 

 المعمارية، الفن واالدب. 
 

 2و  1المحتوى 
3و  
 

يُوّجه الطالب لبحث وتقييم  4الهدف 

وإستخدام المعلومة المتعلقة بدين الطالب 

  وذلك عن طريق المصادر المختلفه
 

 1المعرفه 
2و  

ين الطالب بالتعرف على أنشطة د نشأةعلى  نتعرف 
 المسلمين األوائل.

 
نتعرف على العوامل التي ساهمت في إنتشار اإلسالم 

 عالميا.
 

نتعرف على أصول الدين الفنلندي و وصول الدين 
 المسيحي ال فنلندا.

2و 1المحتوى  يُوّجه الطالب للتعرف على  5الهدف  

االصول الدينية والنظرات العامه للدين 

 في فنلندا و اوربا والوضع الحالي لها



2المعرفه  نتعرف على المذاهب الرئيسية في اإلسالم وهي الُسنية  
 والشيعية.

 
نتعرف بشكل مبسط على المذاهب الرئيسية في الدين 
اليهودي والمسيحي وكذلك طقوس هذه األديان وكتبها 

 المقدسه وتاريخ نشأتها.
 

ر المشتركه بين األديان سابقة الذك نناقش الميزات
لمثال األنبياء المشتركون(.واإلسالم )على سبيل ا  

 
 نتعرف على اإلنسانية كمثال النظره للعالم بدون الدين.

 
نتعرف على حوار األديان ومفهوم المسكونيه وهي 
العمل المشترك بين جميع أطراف الدين المسيحي 

 للوصول الى أقرب نقطة إشتراك أي إتصال.
 

3و 2المحتوى  يُوجه الطالب للتعرف على  6الهدف  

الديانات اليهودية و المسيحية واالسالم 

 وتأثيرها وتاريخها في اورب

 2المعرفه 
6و 5و  

  نتعرف على مفهوم القُدسية في مختلف األديان.
 

معنى وأهمية التساُمح. نناقش  

 2و 1المحتوى 
3و   

يشجع الطالب على إحترام  7الهدف 

مقدساته الشخصية ومقدسات االخر 

في مختلف وكذلك التصرف بشكل مالئم 

 االحداث والمواقف الدينية

  

  

7المعرفه   

 
قية المشتركة التي تجمع ألخالا المبادئ على نتعرف

نظرات اإلنسانية اليهودية، المسيحية، اإلسالم وال
 األخرى.

 2و  1المحتوى 
3و  

 

يُوّجه الطالب للتعرف على  8الهدف 

علوم دينه االخالقية وكذلك التعرف على 

االخالقية التي تجمع مختلف المبادئ 

 االديان

   

2المعرفه  موضوع أين نحتاج حقوق اإلنسان.نناقش    
 

 نناقش الشروط األساسية للحياة المشتركة.

3و 2المحتوى  يُوّجه الطالب لفهم حقوق  9الهدف  

االنسان وخاصة إتفاقية حقوق الطفل 

والقيم التي تتضمنها االتفاقيه من وجهة 

والمجتمعنظر الفرد   

  

 1المعرفه 
6و 3و  

 

نناقش المواضيع المؤثرة في رفاهية الفرد والمجتمع 
)على سبيل المثال رعاية الطبيعة، واألجيال القادمة 

التنمية المتينة، إحترام االخر، العمل الخيري، اإليثار 
.واإلنصاف(  

3و 2المحتوى   

  
يُوّجه الطالب لتقييم إختياراته  10الهدف 

القيم المؤثرة في العمل من ومناقشة 

وجهة نظر المبادئ االخالقية والمستقبل 

   المتين
 

 1المعرفه 
7و 6و 4و  

نناقش على سبيل المثال عن المشاعر والقيم، الخطأ 
ريمة.والصواب والحياة الك  

 2و 1المحتوى 
3و  

التدريس يخلق للطالب  11الهدف 

الفرص لمناقشة المسائل االخالقيه 

بطريقة بناءة عن االفكار والتعبير 

ن على تبرير  والمشاعر وكذلك التمرُّ

 وبرهنة وجهات النظر الشخصية

   

1المعرفه   نتناقش في أهمية إحترام الذات وصورة األنا اإليجابية. 
 

نتناقش في المواضيع المتعلقة بالمهارات الحياتية 
 والمهارات العاطفية.

 

  3المحتوى 
 

الطالب لتشكيل يساعد ويدعم  12الهدف 

و تثبيت النظرة العامة االيجابية للعالم و 

   للذات وللثقة بالنفس

 

 

 

 



6 و الصفأالمرحلة   

االسالمي الدين  

 

 
 

 المعرفه
واسعة 
 النطاق

 األهداف  المحتويات الخاص بمدينة توركو
6المرحلة   

1المعرفة   

 
ندرس القران ككتاب، تاريخ نشأته، هيكله أي تركيبه 

 وتفسيره.
 

نتعرف على سور القران القصار تعاليمها )على سبيل 
المثال اية الكرسي، سورة الُهمزه، سورة الماعون، 

سورة الكافرون، سورة المسد، سورة العصر، سورة 
 التكاثر، سورة الكهف(.

 
 نتعرف على حياة، تراث و أحاديث النبي محمد.

 
 نعّمق التعرف على أركان اإلسالم.

 

1المحتوى   

 
 

يُوّجه الطالب للتعرف على  1الهدف 

الكتب المقدسة والقصص والروايات و 

العقائد والمذاهب االساسية في دينه الذي 

  يدرسه

 1المعرفه 
2و  

نعّمق التعرف على واجبات المسلم الدينية، أركان 
 اإلسالم.

 
نتعرف على المدن اإلسالمية المقدسة وهي مّكه، 

 المدينه والقُدس.
 

األديان اليهودية، ات المشتركه بين الميز نتعرف على
الم على ضوء أهمية مدينة القُدس.المسيحية واإلس  

 
 نتعرف على المسجد كبناء وكذلك رمزيته المتشعبة.

 

1المحتوى   
 

يُوّجه الطالب للتعرف على  2الهدف 

العادات والطقوس أي الشعائر وكذلك 

االبنية واالماكن المقدسة في دينه الذي 

 يدرسه

 2المعرفه 
4و 3و  

 التأويلفسير الحرفي أي الظاهر وننافش الفروق بين الت
 أي التفسير الباطن.

 

2و 1المحتوى  يساعد الطالب على إدراك  3الهدف  

والتأويلالمميزات الخاصة للغة الدينية   

 4المعرفه 
6و 5و  

أو ظهرت األديان  رعن طريق األمثلة كيف تظهنبحث 
 في اإلعالم، في الفن وفي الثقافة الشعبية.

 
نناقش اإلختالفات في المعلومة الناتجة من الفن ومن 

 األديان.
 

 2و  1المحتوى 
3و  
 

يُوّجه الطالب لبحث وتقييم  4الهدف 

وإستخدام المعلومة المتعلقة بدين الطالب 

  وذلك عن طريق المصادر المختلفه
 

 1المعرفه 
2و  

خارطة الدين والنظرات العامه في أوربا على  نتعرف 
 في الوقت الحاضر.

2و 1المحتوى  يُوّجه الطالب للتعرف على  5الهدف  

االصول الدينية والنظرات العامه للدين 

 في فنلندا و اوربا والوضع الحالي لها

 

2المعرفه  نتعرف عن طريق األمثله كيف تبرز األديان وتؤثر في  
اضر.في الوقت الح فنلندا وأوربا  

 

3و 2المحتوى  يُوجه الطالب للتعرف على  6الهدف  

الديانات اليهودية و المسيحية واالسالم 

اوتأثيرها وتاريخها في اورب  

 



 2المعرفه 
6و 5و  

طرق الحياة  القُدسية في تعرف على معنى وأهميةن
 سواء في األديان أو عدم التدين.

 
 ننافش كيف نحترم قُدسية االخر.

 
التساُمح. نناقش أهمية  

 

 2و 1المحتوى 
3و   

يشجع الطالب على إحترام  7الهدف 

مقدساته الشخصية ومقدسات االخر 

وكذلك التصرف بشكل مالئم في مختلف 

  االحداث والمواقف الدينية

  

7المعرفه   

 
أخالق القاعدة الذهبية في اإلسالم وفي نتعرف على 

غير المتدينة.األديان االخرى وفي النظرات العامة   
 2و  1المحتوى 

3و  

 

يُوّجه الطالب للتعرف على  8الهدف 

علوم دينه االخالقية وكذلك التعرف على 

المبادئ االخالقية التي تجمع مختلف 

 االديان

   

2المعرفه  إتفاقية حقوق الطفل. نتعرف على   
 

نناقش هل توجد قيم عالميه شاملة تجمع كل شعوب 
 العالم.

3و 2المحتوى  يُوّجه الطالب لفهم حقوق  9الهدف  

االنسان وخاصة إتفاقية حقوق الطفل 

والقيم التي تتضمنها االتفاقيه من وجهة 

 نظر الفرد والمجتمع

  

 1المعرفه 
6و 3و  

 

نناقش المواضيع المؤثرة في رفاهية الفرد والمجتمع 
)على سبيل المثال رعاية الطبيعة، واألجيال القادمة 
إحترام االخر، العمل الخيري، اإليثار التنمية المتينة، 

 واإلنصاف(

3و 2المحتوى   

  
يُوّجه الطالب لتقييم إختياراته  10الهدف 

ومناقشة القيم المؤثرة في العمل من 

وجهة نظر المبادئ االخالقية والمستقبل 

   المتين
 

 1المعرفه 
7و 6و 4و  

نناقش على سبيل المثال عن المشاعر والقيم، الخطأ 
والحياة الكريمة. والصواب  

 2و 1المحتوى 
3و  

التدريس يخلق للطالب  11الهدف 

الفرص لمناقشة المسائل االخالقيه 

والتعبير بطريقة بناءة عن االفكار 

ن على تبرير  والمشاعر وكذلك التمرُّ

وجهات النظر الشخصية وبرهنة  

   

1المعرفه   نتناقش في أهمية إحترام الذات وصورة األنا اإليجابية. 
 

نتناقش في المواضيع المتعلقة بالمهارات الحياتية 
 والمهارات العاطفية.

 

  3المحتوى 
 

يساعد ويدعم الطالب لتشكيل  12الهدف 

و تثبيت النظرة العامة االيجابية للعالم و 

   للذات وللثقة بالنفس

 

 

 

 

ة لمرحلة التعليم االساسي في مدينة توركوالخطة التدريسي  

9-7الدراسية  احلللمر 51الفصل   

الدين 10.4.51   

 وظيفة المادة التعليمية

في الدين والنظرة العامة للعالم. التدريس يمّهد الطالب لتعليم الدين و تنوعه. وظيفة مادة الدين هي إعطاء الطالب الثقافة العامة 

نظرة العامه للمجتمع في العالم. المادة تعزز فهم التدريس يُعّرف الطالب بالدين والنظرة العامة التقليدية في فنلندا وكذلك االديان وال

العالقة بين الدين والثقافة وتعزز كذلك المعرفة المتنوعة في الدين والنظرة العامة للعالم. التدريس يعطي معلومة متعددة الجوانب عن 



تعراض االديان من منظورات مختلفة. في االديان ويساعد في فهم الحوار الذي يتناول هذه االديان. نرشد الطالب للتفكير النقدي وإس

لألديان و رمز و مفهموم لها. تدريس الدين  التدريس نتأمل ونمّحص في العالقة بين الدين والمعرفة وكذلك نتأمل في لغة مميزة

يعطي الجاهزية لحوار األديان والنظرات العامة، الحوار الذي نستخدمه داخل وفيما بين هذه النظرات العامة للعالم. التدريس يشجع 

 الطالب ألحترام الحياة وكرامة االنسان و والمقدسات الشخصية ومقدسات االخر. 

 

لدين الُمدّرس والتفكير األخالقي بالنسبة لألديان والنظرات العامة االخرى و كذلك نشجع الطالب للتأمل في التدريس نتعرف على ا

في أنفسهم حول القضايا األخالقية. التدريس يدعم معرفة الطالب لذاته، تقييمه لنفسه و تطوير مهاراته في إدارة الحياة والتأقلم معها 

يس يعطي للطالب مقومات بناء و تقييم الهوية أي الذات الشخصية و النظرة العامة للحياة على طول مدة التعليم االساسي. التدر

وللعالم. تدريس الدين يدعم نمو الطالب في أن يصبح عضو مسؤول في المجتمع المحلي والمجتمع الديمقراطي و مواطن على نطاق 

 العالم.

 في التدريس نعّمق ونُثريفي تدريس الدين نتعرف على دين الطالب الذي يدرُسه كظاهرة ثقافية وإجتماعية.  9-7لمراحل الدراسية ل

س، مصادره، عقيدته، تعاليمه وكذلك تأثيراته في العالم.  المعلومة عن أصول الدين الُمدر 

ي التدريس نبحث عن التأثير السياسي واإلجتماعي في التدريس نتعرف على تقاليد اكبر أديان العالم وعدم التديّن أي عدم اإليمان. ف

المواضيع الدينية في العلم واإلعالم والفن والثقافة الشعبية.لألديان وكذلك حرية األديان ونتعلّم إدراك وتحليل   

 

عرف على اإلتفاقية في التدريس نناقش المفاهيم األساسية للفكر األخالقي وكذلك المبادئ األخالقية للدين الُمدّرس. في التدريس نت

والنظرات العامه للعالم. في التدريس نناقش المسائل الحياتيه مختلف األديان االراء االخالقية ل العالمية لحقوق اإلنسان وكذلك

 والمشاكل األخالقية االنيّة التابعة لإلنسانية. يقّدم درس الدين للطالب موارد القوة والجاهزية للنمو نحو سن البلوغ. 

 

9-7درس الدين للمراحل الدراسية  أهداف  

أقسام المحتوى المتعلقة  المعرفه واسعة النطاق

 باألهداف

 أهداف التدريس

1المعرفه  2و 1 المحتوى   الطالب إلكتشاف التفاعل بين الدين والثقافة وإدراك  يُوّجه 1الهدف  

الدينالتنوع المرتبط ب  

 

2المعرفه  1المحتوى   لتعميق المعرفه في دينه الُمدّرس وتأثيراتطالب يُوّجه ال 2الهدف    

 

6و 3و 2المعرفه  الطالب للبحث في األديان والنظرات العامة في العالم  يوّجه 3الهدف   2المحتوى  

 وكذلك في عدم اإليمان

 

6و 4و 2المعرفه  3و 2و 1المحتوى   ه الطالب لمعرفة العادات المختلفة والرموز لألديان يُوجّ  4الهدف  

العالم  والنظرات العامة وإدراك المواضيع الدينية في اإلعالم وسياسة

 والفن والثقافة الشعبية

 

7و 5و 4و 2و 1المعرفه  3و 1المحتوى   وّجه الطالب إلكتشاف وتقييم الطرق المختلفة للجدال وكذلك يُ  5الهدف  

 الفروق بين الدين ولغة العلم

 

7و 2المعرفه  3 المحتوى  الطالب للتعرف على المفاهيم األساسية للفكر األخالقي،  يُوجه 6الهدف  

االديان  حقوق اإلنسان والمبادئ االخالقية لدينه الُمدّرس وبقية

 والنظرات العامه للعالم

 



6و 5المعرفه  3و 1المحتوى   يساعد الطالب في البحث عن معنى عالمية األديان والنظرات  7الهدف  

الناس مة كمعايير وتوجيه لخياراتالعا  

 

7المعرفه  3و 2و 1المحتوى   يُشجع الطالب في البحث عن المسائل األخالقية االنيّة  8الهدف  

والمسائل الحياتية المرتبطة باإلنسانية وعالقة القيم الشخصية بهذه 

سائلالم  

 

2و 1المعرفه  3و 2المحتوى   وبحث األبعاد األخالقية للخيارات يُحفّز الطالب لدراسة  9الهدف  

لشخصية وتأثيرها على رفاهية الشخص ويشجع على الطرق المتينة ا

 للحياة

 

6المعرفه  3و 2و 1المحتوى  وفي المستقبل  طالب على التعامل مع االخرين حالياع اليُشج 10الهدف  

 في الدراسة والعمل و وقت الفراغ

 

 

9-7المتعلقة بأهداف الدين للمراحل الدراسيه أهم أقسام المحتوى   

نختار المحتويات التي تدعم تحقيق األهداف األساسية للمادة الدراسية. عند إختيار المحتويات نستغل كل الفرص المحلية الممكنة. 

نشّكل أقسام المحتوى كمجاميع لكل مرحلة دراسية.  نأخذ بعين األعتبار محيط تجارب الطالب عند إختيارنا للمحتويات ودراستنا 

 الدقيقة لها. 

 

بعالقته  س، تنّوع الدين الُمدّرس والمواضيع المتصلةلمحتويات التدريس نختار نشأة الدين الُمدرّ  عالقة الطالب بدينه: 1ى المحتو

. مواضيع البحث ستكون أصول الدين الُمدّرس، المصادر، الفقه والتعاليم كذلك الرموز، اإلنتشار وتأثيرهذا الدين باألديان األخرى

المحتويات األساسية هي المواضيع المتعلقة بالتأثير الثقافي للدين الُمدّرس. في العالم وفي فنلندا.  

 

عدم اإليمان في العالم وفي فنلندا، هي األديان وعدم التدين أي  المحتويات التي نناقشها أثناء التدريس عالم األديان: 2المحتوى 

للبحث األكاديمي. المواضيع األساسية هي األديان كموارد طاقة للفرد إدراك األديان كجزء من الثقافة العامة وكذلك األديان كهدف 

اد الدين وظهور يان على المجتمعات والثقافة، إنتقوالمجتمع وكذلك التفاعل بين الدين والثقافة في مختلف أنحاء العالم، تأثيرات األد

وتقييمها اإلنتقادي  االديان في اإلعالم الب في فهم نقاشارة ان تساعد الطاألديان في الثقافة الشعبية. يجب على المحتويات الُمخت

 وكذلك الحوار والتفاعل بين االديان.

 

 على المحتويات الُمختارة ان تفتح قضايا الحياة، والتساؤالت المتعلقة بعمر الطالب وصورة األنايجب  الحياة الكريمة: 3المحتوى 

إلجتماعية واالنيّة مثال تقافة البيئة اإلجتماعية، المشاركة والتأثير في المجتمع أي الذات. في التدريس نناقش المسائل األخالقية ا

وكذلك األديان في بناء السالم الدولي والعالمي. في المحتويات يجب تسليط الضوء على أخالق الدين الُمدّرس الدولي والمحلي 

عند  اإلنسان. نناقش أيضا إنتهاكات حقوق اإلنسان مثل المحرقه.واالديان والنظرات العامة االخرى وكذلك اإلتفاقية العالمية لحقوق 

 إختيار المحتويات نأخذ بنظر اإلعتبار أهمية تساؤالت االديان والنظرات العامة أثناء نشأة اإلنسان.

  

 

9-7في درس الدين للمراحل الدراسية هداف المتعلقة ببيئة التعليم وأساليب العمل أهم األ  

وتقدير. نناقش المواضيع بمساعدة التعليم المشترك، الوظيفي والتجريبي.  بإحترام نظرات العامةع األديان والتنوّ الهدف هو تجسيد 

والتفكير المشترك للمفاهيم. في تدريس الدين نستخدم التطبيقات التكنولوجية التي تدعم من األساسي تعميق تصّور األمور التعليمية 

في التدريس نطمح للتروي وعدم اإلستعجال. النقاش جزء مهم في التدريس. نطمح في ب وتفاعله. التعليم بحيث تبرز مشاركة الطال

سواء كانت ضمن التدريس لإلستفادة من الزيارات والضيوف قدر اإلمكان. في التدريس يمكننا تنفيذ المشاريع الفردية والجماعية 

وع  األديان والنظرات العامة السائدة في المدرسة.المنهاج الدراسي أو خارج حدوده. الهدف من هذا هو تجسيد تن  

 



9-7الدراسية  اإلرشاد و التفريق و الدعم في درس الدين للمراحل  

في إطار تحقيق المناهج الدراسية نعمل الحلول المتعلقة بالدرس والوظيفة مع اإلخذ بعين اإلعتبار خلفيات الطالب الدينية المختلفة 

لّم دعم فهم المصطلحات الجوهرية. في التدريس نخلق الظروف الُموحدة التي تعزز المشاركة والتعومهارات اللغة المتطورة. ن

 والظروف الموحده التي تدعم التفاعل والمهارات الحوار وكذلك نأّكد على مهارات التعلّم و التلقائية. 

 

9-7 تقييم تعلّم الطالب في درس الدين للمراحل الدراسية  

النتاج المتنوع للطالب. باإلضافة لمضمون النتاج فإننا نقيّم المراحل  على التدقيق فيشات ومالحظات العمل وكذلك يعتمد التقييم مناق

المختلفة للعمل والدراسة. يكون التقييم متنوع والتقييم الشفوي يكون ُموّجه وُمشجع للطالب. نعطي للطالب المعلومة بإنتظام عن تقّدم 

التقييم المقارن بين األقران يدعم إستخدام عملية التقييم. و التعلّم واألداء مقارنة باألهداف الموضوعة. تقييم الطالب الذاتي   

 

. في التقييم النهائي نحدد كيف جميع المواد الدراسية المشتركة دراسة التقييم النهائي يكون في السنة الدراسية التي ينهي فيها الطالب

ائية بمقارنة مستوى تعلّم الطالب مع المعايير الدولية حقق الطالب جميع أهداف مادة الدين في نهاية مدة الدراسة. نشكل العالمة النه

تعّمق مهارات تفكير الطالب. عند تشكيل الدرجة النهائية نأخذ للتقييم النهائي. يتطّور التعلّم في المادة الدراسية بشكل تراكمي مع 

ع الهدف المنشود في الخطة التدريسية المحلية. ألي مرحلة دراسية قد ُوضبنظر اإلعتبار المعايير الدولية للتقييم النهائي بغض النظر 

 8للمعايير الدولية. إّن إجتياز العالمة رقم في حالة إظهاره المستوى التعليمي المتوسط بالنسبة  8يحصل الطالب على العالمة رقم 

.أي رفع العالمة في أهداف دراسية معينة قد يعّوض العالمات الضعيفة الناتجة من أداء بقية األهداف  

 

 

  ( عند إنتهاء المنهج الدراسي8العالمة ) س الدين الذي يصف التعلّم الجيددرل النهائي تقييمالمعايير 

 وجهات التقييم في المادة العالمة ثمانية لمستوى التعلّم
الدراسية   
 أقسام المحتوى
 

التعليم فهد  

يميّز الطالب ويستطيع تسمية الميزات المتعلقة 
المحيطة.بالدين في الثقافة   

إدراك أهمية األديان في الثقافة 
 والمجتمع

 1المحتوى 
2و  

يُوّجه الطالب إلكتشاف  1الهدف  

التفاعل بين الدين والثقافة وإدراك 
 التنوع المرتبط بالدين

 

يستطيع الطالب وصف تاريخ نشأة دينه الذي 
يستطيع الطالب أن يميّز تعاليم  .يدرسه وتأثيره

الدين األساسية وكذلك يستطيع ذكر المصادر 
 األساسية.

المعلومة التي تخص  إتقان
نالدي  

1المحتوى   

 
يُوّجه الطالب لتعميق  2الهدف 

 المعرفه في دينه الُمدّرس وتأثيراته

للمعلومات األساسية عن يُظهر الطالب إتقانه 
العالم وكذلك عدم أكبر األديان المؤثرة في 

التدين. يستطيع الطالب وصف التنوع السائد في 
 االديان والنظرات العامه األخرى.

إدراك أديان العالم والنظرات 
 العامه المختلفة

 

2المحتوى   

 
يوّجه الطالب للبحث في  3الهدف 

األديان والنظرات العامة في العالم 
 وكذلك في عدم اإليمان

مختلف الرموز وعادات تسمية يستطيع الطالب 
يستطيع الطالب إعطاء األمثلة . التقاليد الدينية

عن المواضيع الدينية في اإلعالم والفن والثقافة 
 الشعبية.

 1المحتوى   قراءة الثقافة والدينمهارات 
3و 2و  

يُوّجه الطالب لمعرفة  4الهدف 

ألديان ا العادات المختلفة والرموز في
المواضيع والنظرات العامة وإدراك 

الدينية في اإلعالم وسياسة العالم 
 والفن والثقافة الشعبية

 

ويستطيع إعطاء األمثلة عن طرق يدرك الطالب 
عنه الفروق بين الدين الجدال المختلفة وكذلك 

 ولغة العلم.

 1المحتوى  مهارات التفاعل والتفكير
3و  

 

يُوّجه الطالب إلكتشاف  5الهدف 

للجدال وكذلك وتقييم الطرق المختلفة 
 الفروق بين الدين ولغة العلم

 

يدرك الطالب ويستطيع تسمية المفاهيم األساسية 
لألخالق. يستطيع كذلك تسمية أهم إتفاقيات 

ويستطيع قول أهم مضامينها.  حقوق اإلنسان

المرتبطة باألخالق علومة الم
 وأخالقيات حقوق اإلنسان

3المحتوى  يُوجه الطالب للتعرف على  6الهدف  

المفاهيم األساسية للفكر األخالقي، 
حقوق اإلنسان والمبادئ االخالقية 



يميّز الطالب المبادئ األخالقية في دينه الذي 
 يدرسهُ وفي االديان والنظرات العامة األخرى.

لدينه الُمدّرس وبقية االديان 
 والنظرات العامه للعالم

 

وصف معنى عالمية األديان يعلم الطالب 
كمعايير وتوجيه  العامة للعالموالنظرات 

 لخيارات الناس

معنى عولمة األديان والنظرات 
 العامة للعالم

 

 1المحتوى 
3و  

يساعد الطالب في البحث  7الهدف 

عن معنى عالمية األديان والنظرات 
العامة كمعايير وتوجيه لخيارات 

 الناس

يبحث الطالب في المسائل الحياتية التابعة 
اإلخبار عن المسائل لإلنسانية ويستطيع 

 األخالقية االنيّة.

تفكير األخالقيال  1المحتوى  
3و 2و  

يُشجع الطالب في البحث  8الهدف 

عن المسائل األخالقية االنيّة 
والمسائل الحياتية المرتبطة 

باإلنسانية وعالقة القيم الشخصية 
 بهذه المسائل

 

األبعاد األخالقية للخيارات يبحث الطالب 
ويستطيع القول عن تأثيرها على الشخصية 

رفاهيته الشخصية وعلى الناس االخرين وكذلك 
 تأثيرها على بناء مستقبل متين.

 2المحتوى  التفكير األخالقي
3و  

 

يُحفّز الطالب لدراسة  9الهدف 

وبحث األبعاد األخالقية للخيارات 
الشخصية وتأثيرها على رفاهية 

الشخص ويشجع على الطرق المتينة 
 للحياة

 

 ال يؤثر على تكوين الدرجة التقديرية.
نوجه الطالب على التفّكر في تجاربهم  

  ومراجعتها كقسم من أقسام التقييم الذاتي.

 1 المحتوى            
3و 2و  

   

ع الطالب على يُشج 10الهدف 

التعامل مع االخرين االن وفي 
سواء كان في الدراسة، في  المستقبل
وقت الفراغ في وأالعمل   

 

 

 

9-7 المناهج المختلفة في درس الدين للمراحل  

على أن درس الدين هو إحدى الدروس المأخوذ بها في مرحلة التعليم االساسي على أن يكون  11ينص قانون التعليم االساسي رقم 

درس االخالق و الفلسفه هو الخيار االخر للطالب الذين اليرغبون بدراسة الدين. نطبق تدريس الدين حسب قانون التعليم االساسي 

ه والذي يشيد بتطبيق التدريس حسب مجتمع الطالب الديني الذي ينتمي له وحسب المناهج التعليمية التابع للقانون أعال 13رقم 

المختلفة تحت سقف ما يسمى بدرس ديانة الطالب الشخصية. لضمان وحدة المادة التعليمية فقد صيغت لكل أنواع درس الديانة 

 الشخصية أهداف ومحتويات أساسية موحدة. 

 

الدراسية لمختلف األديان نرّكز على أن تكون أهداف المادة لجميع االديان موحدة مع المحافظة على طبيعة الديانة في إطار المادة 

الشخصية للطالب. نصيغ الخطط التدريسية المحلية حسب معايير و أهداف موحدة و لكن بمواصفات معينة للمحتوى و لمنهاج المادة 

 الدراسية لمختلف االديان.

 

المياإلس الدين  

في هذه المادة التدريسية نركز على أن يكون لكل االديان محتويات مشتركة . نصيغ الخطط التدريسية المحلية حسب معايير وأهداف 

 موحدة و لكن بمواصفات معينة للمحتوى و لمنهاج المادة الدراسية لمختلف االديان. 

 

اإلسالمي في مختلف أنحاء العالم. في التدريس نعّمق دراسة  في التدريس نتعرف على الدينعالقة الطالب بدينه:  1المحتوى 

التاريخ اإلسالمي من زمن النبي محمد الى نمو الدولة اإلسالمية وإستقرار الدين اإلسالمي. من المحتويات األساسية في التدريس هي 



حتويات مقش التسامح الديني والتعايش. من التنّوع اإلسالم وطوائفه األساسية، الحركات اإلسالمية الحديثة واإلسالم السياسي. ننا

البُنية والتفسيرات، معايير اإلسالم الفقهية المهمة في التدريس هي اإلسالم والمسلمين في فنلندا، تاريخ جمع القران والُسنّة النبوية، 

والفن. نعيد تشكيل العالقة الشخصية وتأثير الواجبات الدينية على مختلف نواحي الحياة وكذلك التأثير الثقافي اإلسالمي في العلم 

 باإلسالم والمجتمع الفنلندي والعالم اإلسالمي. 

 

على إنتشار أكبر أديان العالم وتعاليمها األساسية وتأثير هذه األديان على الثقافة في مختلف أنحاء  نتعرف عالم األديان: 2المحتوى 

نظرة من النظرات العامة للعالم. نتعرف على دراسة العلوم الدينية والفروق بين لغة الدين العالم وكذلك تأثيرها على عدم التدين ك

 ولغة العلم. نساعد الطالب في إيجاد االديان في الثقافة وفي اإلعالم والثقافة الشعبية كذلك إدراك تأثير األديان على السياسة. نناقش

ة الثقافية. قبول اإلختالف الديني وكذلك الدين كجزء من الهوي  

هيكل األخالق اإلسالمية، األفعال ونتائجها وكذلك تفسيرات من المحتويات األساسية في التدريس هي الحياة الكريمة:  3المحتوى 

المراجع الدينية و قش عالقة الشريعة اإلسالمية بالقانونالقانون اإلسالمي أي الشريعة في المجتمع الدولي والمجتمع اإلسالمي. ننا

نتعرف على اداب وإخالق اإلسالم. من المحتويات المهمة في التدريس هي إتفاقية حقوق اإلنسان وأخالقيات حقوق اإلنسان  وكذلك

نناقش المسؤولية عن  وكذلك مختلف المسائل األخالقية االنيّة. نتعرف على الحوار الديني وأهمية األديان في بناء السالم اإلجتماعي.

. البيئة وأهميتها لإلنسان  

 

 
7 و الصفأالمرحلة   

االسالمي الدين  

 

 
 

 المعرفه
واسعة 
 النطاق

 األهداف  المحتويات الخاص بمدينة توركو
7 المرحلة  

1المعرفة   

 
 نتعرف على مفاهيم الدين والثقافة.

 
 نناقش الدين كجزء من الثقافة والهوية الثقافية لإلنسان.

 
ندرس أديان العالم وكذلك إنتشار الدين الطبيعي والتأثير 

 على الثقافة في مختلف أنحاء العالم. 
 

 نتعرف على التنّوع الداخلي لألديان والثقافات. 
 

2و 1المحتوى   

 
 

يُوّجه الطالب إلكتشاف التفاعل  1الهدف 

بين الدين والثقافة وإدراك التنوع المرتبط 

 بالدين

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

يُوّجه الطالب لتعميق المعرفه في  2الهدف 

 دينه الُمدّرس وتأثيراته

 

 2المعرفه 
4و 3و  

 نتعرف على التعاليم األساسية ألديان العالم.
 

ت نعّمق المعرفة عن النظرات العالمة للعالم وكذلك نظرا
النزعة اإلنسانية( المثالعدم التدين )على سبيل   

 
إنتقاد الدين نتعرف على المفاهيم: العلمانية، عدم التدين و

 وكذلك أهمية هذه المفاهيم. 
 

2المحتوى   
 

يوّجه الطالب للبحث في األديان  3الهدف  

والنظرات العامة في العالم وكذلك في عدم 

 اإليمان



 2 المعرفه
6و 4و  

هم عاداتثقافات نتعرف على مختلف رموز األديان و
واللبس(. )على سبيل المثال قوانين الطعام  

 
ندرس نظرة األديان لمختلف نواحي الثقافة كالنظرة 

 للفن. 

 2و 1المحتوى 
3و  

 

يُوّجه الطالب لمعرفة العادات  4الهدف 

المختلفة والرموز في األديان والنظرات 

العامة وإدراك المواضيع الدينية في 

والفن والثقافة  اإلعالم وسياسة العالم

 الشعبية

  

 1المعرفه 
 5و 4و 2و
7و  

 نتعرف على الفصل بين الطبيعي والخارق للطبيعي.
 

 نبحث في الفروق الدينية والعلمية والعالمية.
 

االراء المختلفة وكذلك تبرير االراء نمارس إكتشاف 
 الشخصية.

يُوّجه الطالب إلكتشاف وتقييم  5الهدف  المحتوى 1 و3

للجدال وكذلك الفروق بين  المختلفةالطرق 

و الدين لغة العلم  
 

 5المعرفه 
6و  

 نناقش األهمية اإلجتماعية لمختلف النظرات العامة للعالم.
 

نناقش أهمية هذه النظرات أو وجهات النظر في حياة 
 الفرد.

 

يساعد الطالب في البحث عن  7الهدف   المحتوى 1 و3

العامة معنى عالمية األديان والنظرات 

 كمعايير وتوجيه لخيارات الناس
 

 1 المعرفه
2و  

نبحث ونناقش الخيارات الشخصية في الحياة وكذلك 
ونتائجها. هذه الخياراتلاألبعاد األخالقية   

3و 2المحتوى  يُحفّز الطالب لدراسة وبحث  9الهدف  

األبعاد األخالقية للخيارات الشخصية 

وتأثيرها على رفاهية الشخص ويشجع 

الطرق المتينة للحياةعلى   

 

6المعرفه   

 
في المساواة لمختلف النظرات الدينية وكذلك في  ناقشتن

كيفية إحتياجنا للمعلومات األساسية لمختلف األديان 
والنظرات العامة السيما في بيئة تتزايد فيها الثقافات 

 المتعددة.

 2و 1 المحتوى
3و  

  

لى التعامل مع يُشجع الطالب ع 10الهدف 

في المستقبل سواء كان  و االخرين حاليا

  في الدراسة، في العمل أو في وقت الفراغ

 

 

 

8 و الصفأالمرحلة   

االسالمي الدين  

 

 
 

 المعرفه
واسعة 
 النطاق

 األهداف  المحتويات الخاص بمدينة توركو
8المرحلة   

1المعرفة   

 
نمعن النظر في الدين اإلسالمي في مختلف أنحاء العالم 

الوضع الحالي للدين اإلسالمي.وكذلك   
 

الم الثقافية في مختلف أنحاء ات اإلسنتعرف على تأثير
 العالم.

 

2و 1المحتوى   

 
 

يُوّجه الطالب إلكتشاف التفاعل  1الهدف 

بين الدين والثقافة وإدراك التنوع المرتبط 

 بالدين

2المعرفه   ندرس تاريخ الدين اإلسالمي من نشأته حتى إنقسامه. 
 

في تاريخ القران ونشأة األحاديث ومحتواه نبحث 
 األساسي وطرق التفسير أي التأويل.

 

1المحتوى   
 

يُوّجه الطالب لتعميق المعرفه في  2الهدف 

 دينه الُمدّرس وتأثيراته

 



 2المعرفه 
6و 4و  

هذه  سالم وعقائدالطوائف الرئيسية في اإلنتعرف على 
والصوفية.الشيعية الطوائف: الطائفة الُسنيّة و  

 
  نتعرف على الحركات اإلسالمية الحديثة.

 
 نتعرف على أهمية اإلسالم وتأثيره في فنلندا.

 

 2و 1المحتوى 
3و  

 

يُوّجه الطالب لمعرفة العادات  4الهدف 

المختلفة والرموز في األديان والنظرات 

العامة وإدراك المواضيع الدينية في 

اإلعالم وسياسة العالم والفن والثقافة 

 الشعبية

  

 1المعرفه 
 5و 4و 2و
7و  

التفاسير المختلفة لإلسالم ونتائجها.نتعرف على  يُوّجه الطالب إلكتشاف وتقييم  5الهدف  المحتوى 1 و3 

الطرق المختلفة للجدال وكذلك الفروق بين 

 لغة العلم و الدين
 

 2المعرفه 
7و  

 نُمعن النظر في عقائد وأخالقيات طوائف اإلسالم.
 

حرية الدين.نُناقش   
 

نناقش المسكونيه أي العمل المشترك إليجاد التقارب 
الممكن وكذلك أهمية الحوار بين النظرات المختلفة في 

 المحافظة على السالم العالمي.
 

3المحتوى   

 
 

يُوجه الطالب للتعرف على  6الهدف 

المفاهيم األساسية للفكر األخالقي، حقوق 

الُمدّرس  اإلنسان والمبادئ االخالقية لدينه

 وبقية االديان والنظرات العامه للعالم

 5المعرفه 
6و  

تأثير واجبات المسلم الدينية على مختلف مراحل نناقش 
 الحياة.

 
 نبحث في المسائل األخالقية ونناقشها.

 

يساعد الطالب في البحث عن  7الهدف   المحتوى 1 و3

معنى عالمية األديان والنظرات العامة 

لخيارات الناسكمعايير وتوجيه   
 

 1المعرفه 
2و  

نتعرف على توجيهات اإلسالم والقران واألحاديث عن 
 الحياة الكريمة.

 
ي حياة المسلم المقيم نناقش كيف تظهر هذه التوجيهات ف

 في فنلندا.
 

3و 2المحتوى  يُحفّز الطالب لدراسة وبحث  9الهدف  

األبعاد األخالقية للخيارات الشخصية 

رفاهية الشخص ويشجع وتأثيرها على 

 على الطرق المتينة للحياة

 

6المعرفه   

 
نعيد تشكيل العالقة الشخصية باإلسالم والمجتمع الفنلندي 

 واألوربي.
 2و 1المحتوى 

3و  

  

طالب على التعامل مع يُشجع ال 10الهدف 

وفي المستقبل سواء كان في  االخرين حاليا

 الدراسة، في العمل أو في وقت الفراغ

  
 

 

 

9 و الصفأالمرحلة   

االسالمي الدين  

 

 
 

 المعرفه
واسعة 
 النطاق

 األهداف  المحتويات الخاص بمدينة توركو
9المرحلة   

1المعرفة   

 
نمعن النظر في تأثير الدين اإلسالمي في الثقافة )على 

سبيل المثال في صنع القرار اإلجتماعي وتشريع 
 القانون(.

2و 1المحتوى   

 
 

الطالب إلكتشاف التفاعل يُوّجه  1الهدف 

بين الدين والثقافة وإدراك التنوع المرتبط 

 بالدين



2المعرفه  نتعرف على المبادئ األساسية لالداب اإلسالمية )على  
الشريعة وكذلك سبيل المثال األعمال أي األفعال ونتائجها 

 اإلسالمية وتفسيراتها(.
 

 نناقش عالقة الشريعة اإلسالمية بالقانون والمراجع
 الدينية.

 
 نتعرف على اإلسالم السياسي.

 

1المحتوى   
 

يُوّجه الطالب لتعميق المعرفه في  2الهدف 

 دينه الُمدّرس وتأثيراته

 

 2المعرفه 
  4و

6و  

نتعلم إدراك المواضيع المتعلقة بالدين في اإلعالم 
 والسياسة والثقافة الشعبية.

 
وذالك نبحث في المسائل األخالقية المتعلقة بالعادات 

 بمساعدة األمثلة االنية التي تقدمها وسائل اإلعالم.
 

 2و 1المحتوى 
3و  

 

يُوّجه الطالب لمعرفة العادات  4الهدف 

المختلفة والرموز في األديان والنظرات 

العامة وإدراك المواضيع الدينية في 

اإلعالم وسياسة العالم والفن والثقافة 

 الشعبية

  

 1المعرفه 
  2و

4و  

  5و

7و  

الُمعضالت األخالقية وحلولها مع التبرير نتعرف على 
 المناسب.

 
 نُعالج نظريات األخالق.

 
نناقش المشاكل األخالقية و الغموض أو اإللتباس 

 الحاصل فيها.
 

يُوّجه الطالب إلكتشاف وتقييم  5الهدف  المحتوى 1 و3

الطرق المختلفة للجدال وكذلك الفروق بين 

 لغة العلم و الدين
 

 2المعرفه 
7و  

لمختلف النظرات  يةخالقنُمعن النظر في المفاهيم األ
 الدينية ونناقشها.

 
كالتحلي  دراك وفهم المفاهيم األساسية لألخالقتعلم إن

  القيم والمعايير.وبالروح المعنويه 
 

نتعرف على إتفاقية حقوق اإلنسان وأخالقيات حقوق 
 اإلنسان.

 
حرقة.نناقش إنتهاكات حقوق اإلنسان والم  

 

3المحتوى   

 
 

يُوجه الطالب للتعرف على  6الهدف 

المفاهيم األساسية للفكر األخالقي، حقوق 

اإلنسان والمبادئ االخالقية لدينه الُمدّرس 

 وبقية االديان والنظرات العامه للعالم

 5المعرفه 
6و  

)على سبيل  مختلف مراحل الحياة األخالق فينناقش 
.المثال في المجتمع والمحيط(  

 
نعّمق فهم تأثيرات النظرات )الدينية( المختلفة على 

 المجتمع وعلى سياسة العالم.
 

كُمرشد  ةاإلسالمي التشريعات األخالقيةنناقش أهمية 
 لسلوك اإلنسان.

 

يساعد الطالب في البحث عن  7الهدف   المحتوى 1 و3

معنى عالمية األديان والنظرات العامة 

 كمعايير وتوجيه لخيارات الناس
 

7المعرفه  الشخص بنفسه كفاعل  عالقة نناقش اإلنسان وخاصة 
 أخالقي أو ممثل لألخالق.

 
 

 2و 1المحتوى 
3و  

يُشجع الطالب في البحث عن  8الهدف 

المسائل األخالقية االنيّة والمسائل الحياتية 

المرتبطة باإلنسانية وعالقة القيم الشخصية 

 بهذه المسائل

 

 1المعرفه 
2و  

األبعاد األخالقية للخيارات الشخصية وتأثيرها نناقش 
 على رفاهية الشخص وعلى رفاهية االخرين.

 

3و 2المحتوى  يُحفّز الطالب لدراسة وبحث  9الهدف  

األبعاد األخالقية للخيارات الشخصية 

وتأثيرها على رفاهية الشخص ويشجع 

 على الطرق المتينة للحياة

 



6المعرفه   

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

3و  

  

طالب على التعامل مع يُشجع ال 10الهدف 

وفي المستقبل سواء كان في  االخرين حاليا

 الدراسة، في العمل أو في وقت الفراغ

  
 

 


