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 :وصف المادة الدراسية
يصففةار ميفميففةث ثقافة ففس ,م ةئفعففة مداففاث عة –م ثقيتعلفففس ععففة عريففا ثقافة ففس ثيةففبييس معيففةا يعةضيعففة ميملففم ةتعة مثقففض ت

مثقعبقففس عففيا ثقعلففم مثيييففةا  مثقعلففم,ثيةففبم  ,ثيةففبييسخصففةئا ثقافة ففس  , ليعففةثيةففبييس مثكرنففةا مثكةفف  ثقتفف  تفففمم 
ييس مثآلاثب ثقشففر يس  فف  ثكخففبا ثيةففب ,ثيةففبمرا ثقشففععةث ثقتفف  تاففةر حففم   ,ثيةففبييسثقتحففايةث ثقتفف  تمثلففا ثقافة ففس ,

   ثيةبييس.ثقض م ,إطةر ثقافة س ثيةبييس
 

 أهداف المادة الدراسية:
 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على تحقيق األهداف التالية:

 
  نر.  ثقتعرا  لى حفيفس ثيةبم مرمح افة تا محلةرتا مطعيعس اذث ثقايا يا  فياة م عةاة مدخبا م  .1
 يتييزة.تضييس شخصيس ثقطةقب ثيةبييس عحيث تصعح شخصيس  .2
 م  يارنةتعة. ديلةا م    لي  صحيح عحفيفس ثيةبم حيث يصعح صةحب  فياة,  ةقيًة علمثضععة مدععةااة م .3

ء عحيث تيضحا اذه ثقعفياة ثقحصةضس مثقيضة س تلةه ثك نةر مثقعفةئا مثالتلةاةث ثقاخيلس متضي  قايا شعمر ثقمال
 كيتا. 

تصحيح ثك نةر ثقخةطئس ثقت  دشة عة خصمم ثيةبم عأَا ةعب تخلا ثقشعمب ثيةبييس ام ثقتيةك  .4
 عةيةبم.

ارثةس قلةية افة يس يعةصرة يا يض مر إةبي  تا   لى شيم  ثيةبم منيةقا متحصيا ثقطةقب يا  .5
  ثيةبم.ثقشععةث ثقت  تاةر حم  
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  العام:الوصف 
رقم 
 حدةالو 

 الزمن محتوى الوحدة اسم الوحدة

1. 
مدددددددخا إلددددددى الثقافددددددة 

 اإلسالمية

  ميفعميعة عشن    ةم,عشن   ثيةبييسيفعمم ثقافة س
 خةا.

  بقس ثقافة س ثيةبييس عغيراة يا ثقيصطلحةث 
( , ثقفنرثقحلةرة, ثقياضيس, ثقترعيس ثقعلم, ثقتةقيس:)ثقايا,

 مثقايرة ثقيترتعس  لى ذقك.
 ميملم ةتعة ثقافة س ثيةبييس تحايا دااثا. 

 

2. 
مصادر الثقافة 

 وروافدها.اإلسالمية 

  صطبحةً  ثقنريمثقفرآا  ضزمقا مليعا ,يعضى ثقفرآا قغس مث 
 منتعا,ثقتفةير مدضمث ا  مثقياضيس,ثقةمر ثقينيس  مث لةزه,

  قلافة س.يصاريتا 
  يفعمم ثقةضس  ,مثيصطبح   ثقلغس  ثقضعميس, ثقةضسثقةضس

 ,,تاميا ثقةضس ثقنريمينةضس ثقةضس يا ثقفرآا  ,مثقحايث
يصاريس ثقةضس  ععة.ج يصاريس ث قةضس قألحنةم مثالحتلة

  قلافة س.
 ,ثالةبي   ثيةبي  مثقترثث , ثقففا  ثقفنر ثقلغس ثقعرعيس

 .ثقتةريخ ثالةبي  ,اذثاعمي

 

3. 
خصائص الثقافة 

 اإلسالمية 

 رعةضيسثق.   
  مثقفطرة.قعف  ثيمث فس  
 مثقنية يم  ثقش. 
 غلمم ام ثق ثقمةطيس ثقتمثزا.  
 ثقاعةث مثقتطمر. 
 ثقمثقعيس.  
 ثاليلةعيس. 
  (ثقعةقييس)ثيضةةضيس.  

 

 اإلسالم والعلم  .4
 .صطبحًة  يفعمم ثقعلم قغس مث 
 ينةضس ثقعلم    ثيةبم. 
  ثقعلم مثقيعر سيصةار.  
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 , ثقحمث . ثقعف , ثقمح  
  مثقتلرعس.ثقعحث  
  إضةةضيس ثقعلم.  
 قاياةعةب ثقلفمة ثقيفتعلس عيا ثقعلم مثد. 

5. 
 وطبيددددة ثقافيددددة قضددددايا
 معاصرة 

  ثقيحة  س  لى ثقعيئس 
  مثقيةنرثث.حيةيس ثقيلتيع يا آ ةث ثقيخارثث مثقخير  
 تألير ثقرحم. 
   ثكضةعيب.دطفة 
 .ثقعفم 

 

6. 
تحددديات توا ددث الثقافددة 

 اإلسالمية

  رثا.مثالةتشتحايةث ثقعمقيس مثقعليةضيس مثقتعشير  
  )   ثقافة ةث ثقمث اة ) ثقتغريب ثقافة 
  مثقتععيس.ثقتفليا 

 

7. 
رد الشددبتات التددا تثددار 

 حوا اإلسالم 

  مثيراةب.ثقتطرا مثقعضا 
  ثقزملةث.ض ةم ثقطبا    ثيةبم متعاا 
     ثيةبم.ينةضس ثقيردة  
 ثقطعا    ثقصحةعس مثقرا  ليا. 

 

8. 
نظددددددام األخددددددالق فددددددا 

 اإلسالم.

 ثيةبم.با    دة  ثكخ 
  نةقصاا,ضيةذج يا ثكخبا ثيةبييس متطعيفةتعة 

 .ثقم ةء عةقععا ثكيةضس, ثيياةر, ثقحيةء, ثقتمثلع,
 

   يةاإلسالمنظم ال .9
  ,ثاللتية  , ثقةيةة , ثالقتصةاي,ثقض ةم ثقعفاي 

   .ثقعفمعةث ثقفلةئ ,

 
 الكتب والمرا ع : 

 ا. شرا ثقفلةه مآخرما, طععس حاياا يحةلرثث    ثقافة س ثالةبييس, تأقيا .1
اثر ثقيةيرة  ,ا.يحيى رثيز نمنش  مثالةتةذ خةقا ثعرثايم ثقفتيةض   ,قمثلح    ثقافة س ثكةبييسث .2

 .2007 , يةا ,قلضشر مثقتمزيع
 . 2002يضةع ثقفطةا, يؤةةس ثقرةةقس, ,يعةحث     لمم ثقفرآا .3
 . 1983ر ةقا , اثر ثقفرقةا ,  يةا , ض رثث    ثقافة س ثيةبييس ,  ز ثقايا ثقخطيب م  .4
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, يؤةةس ثقرةةقس , قعضةا , ينتعس ثقضمر , قيعية ,   ايةا يعةقم    ثقافة س ثيةبييس ,  عا ثقنريم .5
1972  . 


