
ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة1ّّرقمّاملذكرة ّساعتانّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّثانويّاألوىلنةّالس 

ّ

ّةعلميّ الوحدةّالتّ ّ:ّمنّهديّالقرآنّالكريماألولّجالامل
ّّّدالئلّالقدرة

ّ(55ّاآليةّإىل59ّّاآليةّاألنعام:ّمنسورةّ)

 

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملقتحةّشاطاتالن ّّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ ّالعنارص

 نص اآليات -

 رشح األلفاظ الصعبة -

 جممل معنى اآليات -

 اهلل خالق الكون -

 الكون مسخر لإلنسان -

 القرآن حيث عىل إعامل العقل -

 إعامل العقل يوصل إىل اإليامن -

 املنهاج والوثيقة املرافقة -

منها  كتب التفاسري: -

ابن  تفسري الطربي، تفسري

كثري، تفسري القرطبي، 

 تفسري السعدي...

 كتاب القاموس املحيط -

باالستامع إىل قراءة األستاذ أو التالوة  -

من املسجل يتدرب املتعلم عىل حسن 

 التالوة. 

من خالل مناقشة هادفة يتعرف  -

 املتعلم عىل مدلوالت اآليات ومعانيها.

من خالل نقاش حتلييل يتوصل املتعلم  -

 إرشادات اآليات.إىل 

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

القدرةّعىلّاستظهارّ

اآلياتّاستظهاراّ

صحيحا،ّومعرفةّ

دعوةّالقرآنّاملسلمنيّ

ّإىلّإعاملّالعقل

 

ّمراحلّسريّالدرس:

ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

 االنطالق

ّ

ّائقدق59ّّ

 

ّّتالوةّصحيحةاآلياتّالقرآنيةّّتالوةّّّ-

االستامعّإىلّالتالوةّ

معّاملالحظةّ

ّلوالتحلي

ّ

ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّالتعلامت

 

 

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة49ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

ّالميذّقراءةّاآلياتالتّ ّيبعضّيطلبّمنّ-

ّاملضامنيّالتالية:الميذّيبمناقشةّالتّ يكلفّاألستاذّّ-

ّجمملّمعنىّاآلياتّ-2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-1

ّالكونّمسخرّلإلنسانّ-4ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاهللّخالقّالكونّ-3

ّالقرآنّحيثّعىلّإعاملّالعقلّ-9

ّإعاملّالعقلّيوصلّإىلّاإليامنّ-6

 

ّ

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّكتايبياّ

ّعنّنشاطاهتم

ّ

ّ

 

 

 

ّالتقويمّالبنائي

 

 

 

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقائق15ّ

 

ّ

 

ّلةّالنتائجّلكيّتعرضّعىلّالسبورةالتالميذّويكلفهمّيبمقايبحوصلةّنشاطاتّّينظمّاألستاذّ-

ّدوينّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهيطلبّمنّالتالميذّتّ-

 امللخص:

ّرشحّاأللفاظّالصعبة:

َّوالنََّوى: ّاحَلبِّ  الثرى، فيخرج من احلب النبات ومن النوى الشجر أي يشقه يف َفالُِق

 كيف ترصفون عن احلق وتعدلون عنه إىل الباطل َفأنَّىُّتوَفُكوَن:

 يف أصالب الرجال َوُمْسَتْوَدٌع:                    /يف األرحام                         َفُمْسَتَقٌر:

اكًِبا:  مجع ِقنو وهو العرجون  قِنَْواٌن:        /                           بعضه فوق بعض ُمَتَ

نِْعِه:                  /متدلية                                         َدانَِيٌة:       نضجه ي 

ّجمملّمعنىّاآليات:ّ-2

ّفقدّخلقّاحلبّ ّعىلّعباده، ّوكثريّنعمه ّيفّخلقّالكائناتّكلها ّاهللّعنّقدرته خيربنا

ّوأوالن ّ ّاملاء ّوأنزل ّيبالصبح، ّالظلمة ّوشق ّّحيىوى، ّمما ّيبرمحته ّكلّيشء يستوجبّيبه

ّ.وحدهّأنّنتفكرّيفّهذاّاخللقّيبعقولناّلنهتديّإىلّاإليامنّيباهللّتعاىلّعلينا

ّ:اهللّخالقّالكونّ-3

عددّاهللّتعاىلّيفّهذهّاآلياتّيبعضّمظاهرّقدرتهّالباهرةّوحكمتهّالبالغة،ّفهوّخالقّ

ّكلّيشءّوربّكلّيشء،ّلذاّوجبّأنّيعبدّوحدهّدونّسواه.

ّالكونّمسخرّلإلنسان:ّ-4

ّ ّجعل ّالص  ّللرّ اهلل ّوالليل ّوالن ّبح ّوالعمل، ّوالبحر،ّاحة ّالرب ّيف ّهبا ّلالهتداء جوم

ّ ّمسّوالقمرّحلسابّاألوقات،ّواملاءّأخرجّيبهّالن ّوالش  جرّوالفواكهّاملختلفةّباتّوالش 

يفّملكوتّاهللّّالنظرّفيهاّوالتأملّعليهستوجبّسخرتّلإلنسانّمماّيفكلّهذهّالنعمّ

ّ.قلبهّويعبدّاهللّعىلّيبصرية،ّحتىّيستقرّاإليامنّيفّتعاىل

ّالقرآنّحيثّعىلّإعاملّالعقل:ّّ-9

ديبرّيفّنعمهّالتيّسخرهاّوأمرهّيبالتّ ويبهّميزهّعنّسائرّخملوقاته،ّمّاهللّاإلنسانّيبالعقلّكرّ 

ّّ؛له ّيف ّتأمل ّحكمتهّّدالئلحيثّلو ّوكامل ّصنعه ّويبدائع ّومجيلّخلقه ّاهللّوعظمته قدرة

ّويعلمونّأنهّهوّاحلقّوأنّعبادةّماّسواهّيباطلة.ّماّيبهّيعرفونهّويوحدونهوحسنّتديبره،ّ

ّالعلمّطريقّلإليامن:ّ-6

ّأنّ  ّأيقنوا ّالفلكّوالرياضياتّوغريها ّيفّعلم ّويبحثّالعلامء ّتطورتّالعلوم هذاّّملا

َلْوّ"الكونّحيكمهّإلــهّواحدّحيثّلوّتعددتّاآلهلةّالختلّنظامّالكونّقالّاهللّتعاىل:

ّ ٌةّإاِلَّ َّيِصُفونََّّكاَنّفِيِهاَمَّآهِلَ ّاْلَعْرِشَّعامَّ 22ّّ:األنبياءّّّّّّّّّّّّّ"اهللََُّّلَفَسَدَتاَّفُسْبَحاَنّاهللََِّّربِّ

ّأنّ  ّيفّّكام ّجاء ّيبام ّتقر ّعلوم ّمن ّاكتشفوه ّيبسببّما ّالغربّأسلموا ّعلامء ّمن الكثري

القرآنّالكريمّكقصةّاالستايلّالذيّأسلمّيبسببّنملةّحنيّاكتشفّأهناّخلقتّمنّ

ّتعاىل: ّلقوله َّأُّيَّّ"الزجاجّمصداقا َّيا َّنْمَلٌة َّقاَلْت ّالنَّْمِل َّواِد َّعىَل َّأَتْوا ّإَِذا ّالنَّْمُلَّحتَّى ا

11ّّ:النملّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"َمَساكِنَُكْمّاَلّحَيْطَِمنَُّكْمُّسَلياَْمُنَّوُجنُوُدُهَّوُهْمّاَلَّيْشُعُرونَُّّلوااْدُخّ

ّ

ّ

يناقشونّويقارنونّّ

النتائجّاملتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّيقتحونّ

يفّكتايبةّاخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّ

إليهاّمنّخاللّ

ّالنشاطات

 

 

 

التقويمّ

ّاخلتامي

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة2ّّرقمّاملذكرة ّساعتانّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ّةعلميّ التّ الوحدةّّاألول:ّمنّهديّالقرآنّالكريمّجالامل
ّالوصاياّالعرش

ّ(193ّّاآليةّإىل191ّّاآليةّاألنعام:ّمنسورةّّ)

 

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّشاطاتّاملقتحةالن ّّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ ّالعنارص

 نص اآليات -

 رشح األلفاظ الصعبة -

 جممل معنى اآليات -

 / اإلحسان إىل الوالدين / الرشك اجتناب -

اجتناب الفواحش الظاهرة  / رعاية األبناء

حفظ مال / اجتناب قتل النفس / والباطنة

العدل /   الكيل وامليزانالعدل يف   / اليتيم

 الوفاء بالعهد /  يف القول 

 املنهاج والوثيقة املرافقة -

تفسري منها كتب التفاسري:  -

الطربي، تفسري ابن كثري، تفسري 

لعذب ، االقرطبي، تفسري السعدي

النمري، تفسري حدائق الروح 

والرحيان، املحرر الوجيز يف تفسري 

 ...الكتاب العزيز 

 كتاب القاموس املحيط -

باالستامع إىل قراءة األستاذ   -

 حسن التالوةيتدرب املتعلم عىل 

من خالل مناقشة هادفة  -

يتعرف املتعلم عىل مدلوالت 

 اآليات ومعانيها

نقاش حتلييل يتوصل من خالل  -

 إىل إرشادات اآليات املتعلم

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

القدرةّعىلّاستظهارّ

اآلياتّاستظهاراّ

صحيحا،ّوتطبيقّ

الوصاياّلتيّجاءتّ

ّهباّاآليات

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

 االنطالق

إىل59ّّّمنّ

ّائقدق15

ّّما ّالتيّجيبّأنّيبنىّعليهاهيّأهم ّّالقواعد ّالبرشيةّاملجتمع ّكيّتنعم ّالسليم، املسلم

ّ؟يبالسعادةّيفّالدارين
ّ

يالحظّوحيللّ

ّويستنتج
ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة19ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّتالوةّصحيحةاآلياتّالقرآنيةّّتالوةّّّ-

ّالميذّقراءةّاآلياتالتّ ّيبعضّيطلبّمنّ-

ّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّجمملّمعنىّاآلياتّ-2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-1

اجتنابّّ/ّرعايةّاأليبناءّ/ّاإلحسانّإىلّالوالدينّ/ّالرشكّالوصاياّالعرش:ّاجتنابّ-3ّ

الكيلّالعدلّيفّّّ/ّحفظّمالّاليتيم/ّفساجتنابّقتلّالن ّّ/ّاهرةّوالباطنةالفواحشّالظّ 

ّالوفاءّيبالعهدّ/ّّالعدلّيفّالقول/ّّّوامليزان

ّتعرضّعىلّالسبورةلكيّويكلفهمّيبمقايبلةّالنتائجّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّّينظمّاألستاذّ-

ّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهيطلبّمنّالتالميذّتدوينّّ-

ّ

االستامعّإىلّالتالوةّ

معّاملالحظةّ

ّلوالتحلي

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّ

كتايبياّعنّ

ّنشاطاهتم

ّ

 

 

ّقويمّالبنائيالتّ 

 

 

 

 

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة29ّ

 

ّ

ّامللخص:

ّرشحّاأللفاظّالصعبة:ّ-1ّ

ّأقرأّوأقصَّأْتُل:

ّاشتقاقهّمنّاملََلقات،ّوهي:ّاحلجارةّالضخامّ.ّومعناهّيفّاآلية:ّالفقرّإِْماَلق:

نوبّالَفَواِحَش: ّّماّاشتدّقبحهّكالكبائرّوالذ 

ّعنّوليهّالذيّمنّشأنهّأنّيقومّيبأمرهّمنّالُيْتِمّومعناه:ّاالنفراد،ّأي:إنفرادهّالَيتِيم:

ه: ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمجعّسبيلّوهوّالطريقّالُسُبل:/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعدلّالِقْسط:/ّّّّّّّّّّّّّّّّّقوتهّّّّّّّّّّّأشدَّ

ّجمملّمعنىّاآليات:ّّ-2ّ

ّاالمتثالّ  ّيف ّواملتمثلة ّهنجها ّعىل ّالسري ّينبغي ّالتي ّالوصايا ّمن ّمجلة ّتعاىل ّاهلل ّلنا يبني

ّالدنيويةّوإتباعّالرصاطّاملوصلّإىلّ لبعضّاألوامرّواجتنابّالنواهيّقصدّتنظيمّاحلياة

ّالسعادةّيفّاحلياةّاألخروية.

ّالوصاياّالعرش:ّ-3ّ

كامّيعظمّّأوّيعظمّ،املخلوقّكامّيعبدّاهللحقيقةّالرشكّيباهللّأنّيعبدّّ:اجتنابّالرشكّ*

ّ.يفّمجيعّأحوالهّهللّتعاىلخملصاّاّمَوِحًدّّكلهّصارالرِشكّالعبدّاهلل،ّفإذاَّتركّ

ّالوالدينّ* ّإىل ّّ:اإلحسان ّالوالدين ّإىل ّتعاىلّاإلحسان ّاهلل ّعند ّالذخائر ّأعظم من

ّ ّمع ّالنار ّولدخول ّاهلل ّلسخط ّاملوجبة ّالذنوب ّأكرب ّمن ّالدنيا،ّوعقوقهام ّيف قبحها

ّ.ّواإلساءةّإليهامّأذيتهامّحمبتهامّواجتنابوحفظهامّوّإليهامّيكونّيبربمهاّاإلحسانو

ّيقتلونّّ:رعايةّاأليبناءّ* كانّذلكّموجوداّيفّاجلاهليةّالقاسيةّالظاملة،ّوذلكّأهنمّكانوا

ّ.االفتقارالعارّوالذكورّخشيةّكامّسولتّهلمّالشياطني،ّفكانواّيئدونّالبناتّخشيةّّأوالدهم

هنىّاهللّمجيعّخلقهّعنّأنّيقريبواّالفواحشّفضالّّ:اجتنابّالفواحشّالظاهرةّوالباطنةّ*

ّعنّأنّيرتكبوهاّسواءّكانتّيفّالظاهرّوالعلنّأويفّالباطنّيبحيثّالّيطلعّعليهاّإالّاهلل.

املسلمنيّّيبنييبالعهدّّأو ،وفاجرّيبرّوأنثىاملسلمةّمنّذكرّفسّوهيّالن ّّ:اجتنابّقتلّالنفسّ*

ّوغريهمّكأهلّالكتابّاملقيمنيّيبينناّيبعهدّوأمان،ّفعصمةّدمائهمّوأمواهلمّكاملسلمني.

صالحهّوتثمريه،ّوذلكّّرصفّيفّمالّاليتيمّإالّيبامّفيهفالّجيوزّالتّ :ّحفظّمالّاليتيمّ*

ّ .العقلقوتهّيفّالبدنّويفّاليتيمّحتىّيبلغّّ،وتثمريّفروعهّيبحفظّأصوله

ّيبالكيلّوامليزانّيكونّمنّاجلانبنيّحنيّالبيعّّ:وامليزانالعدلّيفّالكيلّّ* وحنيّاإليفاء

ّ منّحرصّعىلّاإليفاءّيفّالكيلّوالوزن،ّثمّو،ّاءّفري ىّاملرءّلغريهّماّيرضاهّلنفسهالرش 

ّحصلّمنهّتقصريّملّيفرطّفيهّوملّيعلمهّفإنّاهللّعفوّغفور.

ولوّكانّاملقولّ،ّعىلّأحدّقضاءّأوّشهادةّوأحكمّّيفإذاّقلناّقوالّالعدلّّجيبّ:العدلّيفّالقولّ*

ّ.ا،ّإذّيبالعدلّتصلحّشؤونّاألممّواألفراد،ّفهوّأساسّيفّاألمورّاالجتامعيةلهّأوّعليهّذاّقرايبةّمن ّ

ّيبالعهدّ* ّووصاهمّ:الوفاء ّإىلّعباده ّاهللّتعاىل ّعهد ّيبام ّشامل ّعليهم،ّّوهو ّوأوجبه يبه

ويشملّماّأوجبهّاإلنسانّعىلّنفسهّكنذرّونحوه،ّويبامّعاهدّالناسّيبعضهمّيبعضا،ّفالكلّ

ّجيبّالوفاءّيبه،ّوحيرمّنقضهّأوّاإلخاللّيبه.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يناقشونّويقارنونّّ

النتائجّاملتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّ

ويسامهونّيفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّ

إليهاّمنّخاللّ

ّالنشاطات

 

 

 

 

 

 

 

ّقويمّاخلتاميالتّ 

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة3ّّرقمّاملذكرة ّتانساعّالوحدةزمنّّ-آدابجذعّمشتكّّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ّةعلميّ التّ ّةالوحدّاألول:ّمنّهديّالقرآنّالكريمّجالامل
 صفاتّعبادّالرمحن

ّ(77ّّإىلّاآلية63ّّسورةّالفرقان:ّمنّاآليةّّ)ّ
 

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّشاطاتّاملقتحةالن ّّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ العنارصّ

 نص اآليات -1

 األلفاظ الصعبة رشح -2

 جممل معنى اآليات -3

وام الد   /واضعالت  ّصفات عباد الرمحن: -3

 /االستعاذة باهلل من النار/ عىل العبادة

اجتناب  /وحيدالت   /االعتدال يف اإلنفاق

تعظيم /الرتفع عن اللغو/وبةالت   /الكبائر

 اللجوء إىل اهلل تعاىل/آيات اهلل

 جزاء عباد الرمحن -3 

 املرافقة والوثيقة املنهاج -

تفسري  :منها فاسريكتب الت   -

تفسري  الطربي، تفسري ابن كثري،

اجلامع ألحكام القرآن،  عدي،الس  

وح  أضواء البيان، تفسري حدائق الر 

حيان، املحرر الوجيز يف تفسري  والر 

 ..الكتاب العزيز.

 كتاب القاموس املحيط -

باالستامع إىل قراءة األستاذ   -

 الوةاملتعلم عىل حسن الت   يتدرب

من خالل مناقشة هادفة   -

يتعرف املتعلم عىل مدلوالت 

 اآليات ومعانيها

بنقاش حتلييل يتوصل املتعلم  -

محن يف القرآن إىل صفات عباد الر  

 الكريم

 الكتاب املدريس -

 بورةالس   -

 حوار متبادل -

القدرةّعىلّاستظهارّ

اآلياتّاستظهاراّ

حيلّصحيحا،ّوالتّ 

يبصفاتّعبادّ

ّالرمحن

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

 االنطالق

59ّمنّ

إىلّ

ّّدقائق15

ّ؟يبالفردّواملجتمعّلالرتقاءماّهيّأهمّاألخالقّوالفضائلّالتيّدعاّإليهاّاإلسالمّّ-

َكَّلَعاَلُّخُلٍقّ}:يستفادّمنّقولهّتعاىلّّاماذّ- ّ؟ّ{َعظِيمٍَّوإِنَّ
ّ

يالحظّ

وحيللّ

ّويستنتج

ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

19ّ

ّدقيقة

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّتالوةّصحيحةاآلياتّالقرآنيةّّتالوةّّّ-

ّالميذّقراءةّاآلياتالتّ ّيبعضّيطلبّمنّ-

ّّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّجمملّمعنىّاآلياتّ-2ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-1

3-ّّ ّالرمحن: ّعباد ّالعبادةّ/التواضعصفات ّعىل ّالنارّ/الدوام ّمن ّيباهلل ّيفّّ/االستعاذة االعتدال

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاللجوءّإىلّاهللّتعاىلّ/تعظيمّآياتّاهللّ/التفعّعنّاللغوّ/التويبة/اجتنابّالكبائر/التوحيدّ/اإلنفاق

ّجزاءّعبادّالرمحنّ-4ّ

ّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّالنتائجّلكيّتعرضّعىلّالسبورةّينظمّاألستاذّ-

ّيطلبّمنّالتالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهّ-

االستامعّإىلّ

التالوةّمعّ

املالحظةّ

ّلحليوالتّ 

ّ

يتناقشونّ

وحيللونّ

وحيررونّأثراّ

ّكتايبياّعن

ّنشاطاهتم

ّ

 

 

ّقويمّالبنائيالتّ 

 

 

 

 

 

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة29

 

ّ

ّامللخص:

ّ :األلفاظّالصعبةّرشحّ-1ّ

اّدائاًمّوهالًكاّالزًماّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:َغَراًماسداًدا،ّيسلمونّفيهّمنّاألذىّواإلثمّ/ّّّ:َساَلًماسكينةّووقارّّ/ّّ:َهْوًنا ّّرشًّ

ُّيْسِّ ْ ّّ:ُفوامَل ّ /ّ ّ ّ ّاإلنفاق ّيف ّاملرشوع ّاحلد ّجياوزوا وامل ُّيْقِتُ ْ ّالشحيحّّّّّّّّّّّّمل:مَل ّتضييق ّّّّّّّّّّّّّّّّّيضي قوا

رجةّالعلياّيفّاجلنةَّنّالُغْرَفَة:َزوّْجُيّّّّّّّّّْ/ّّّّّّّّالكالمّالقبيحّ:اللَّْغوّّّّّّ/عقويبةّشديدةَّّّّّّّيْلَقّآَثاًما: ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالد 

ّ:معنىّاآلياتّجمملّ-2ّ

ّ ّاهلل ّذكر ّاآلياتّالكريمة ّهذه ّأوصافّخلّ يف ّويبني  ّاملؤمنني، ّصّعباده ّالص  ّفاضل ّمن ّهلم فاتّوكاملّّما

ّمنّذلكّاألخالقّالتيّألجلهاّاستحقواّجزيلّالثّ  صفاتّّعرشوابّمنّرهبم،ّوأكرمّألجلهاّمثواهمّوقدّعد 

ّ ّإليهاّأعناقّالعاملني،ّوتتطلعّإليهاّنفوسّالص  ّاحلنيمماّترشئب 

ّ:صفاتّعبادّالرمحنّ-3

ّّ:واضعالتّ  ّهلم ّاهللّالذينّحق ّيمشونعباد ّالذين ّهم ّمنّرهبم ّواملثويبة ّالّّاجلزاء ّووقار، يفّسكينة

ّوالّيتكربونّوالّيتجربون،ّوالّيريدونّعلًواّيفّاألرضّوالّفساًداّيرضيبونّيبأقدامهمّّ

ياء،ّّوهذاّيبيانّحلاهلمّيفّمعاملتهمّمعّوامّعىلّالعبادة:الد ّ مّووصفّّالعبادةّيبالليلّأشقّوأيبعدّمنّالر  رهب 

ّفيهاّلرهبمّمتذللنيّلهّوأهنمّيكثرونّمنّصالةّالليلّخملصنيّليلهمّيبعدّوصفّهنارهم،ّ

وهذاّمنهمّعىلّوجهّالت رضعّلرهبم،ّويبيانّشدةّحاجتهمّإليه،ّوأهنمّليسّيفّّّاالستعاذةّيباهللّمنّالنار:

ّطاقتهمّاحتاملّهذاّالعذابّ

فالّينفقونّفوقّاحلاجة،ّوالّيببخالءّعىلّأنفسهمّفاقهم،ّأيّليسواّيبمبذرينّيفّإنّاالعتدالّيفّاإلنفاق:

ّأوسطهاّوخريّاألمورّوأهليهم،ّفيقرصونّفيامّجيبّنحوهم،ّيبلّينفقونّعدالّووسطاّ

ينّحنفاءّمقبلنيّعليه،ّالّّوحيد:التّ  مسعودّّعنّايبنيدعونّمعّاهللّإهلاّآخر،ّيبلّيعبدونهّوحدهّخملصنيّلهّالد 

نبَّأعظم؟ّقال:َّأنّجتعلّهللّندًاّوهو:ّسَألتّرسولّاهللّصىلّقال ّ"خلقك..ّاهللّعليهّوسلم:َّأُيّالذَّ

الفةّيلقّيفّاآلخرةّجزاءّإثمهّوذنبهّالذيّّاجتنابّالكبائر: منّيفعلّخصلةّمنّخصالّالفجورّالس 

هّالعذابّيومّالقيامة،ّوجيعلهّخالًداّأيبًداّيفّالن ارّمعّاملهانةّواالحتقار ّارتكبه،ّيبلّيضاعفّلهّريب 

التيّفعلهاّوندمّعىلّماّفرط،ّوزكىّنفسهّيبصالحّاألعامل،ّفإنهّيتوبّإىلّاملعايصّمنّتابّعنّّويبة:التّ 

ّاهللّتويبةّنصوًحاّمقبولًةّلديه،ّماحيةّللعقابّحمصلةّجلزيلّالث واب

ّ ّاللغو:الت  ّعن ّّفع فهاءّوهو ّالس  ّككالم ّدينية، ّوال ّدنيوية ّفائدة ّفيه ّوال ّفيه ّخري ّال ّالذي الكالم

احلونّينزهونّأنفسهمّويكرموهناّعنّاخلوضّفيه،ّألنهّسفهّونقصّللمروءة ّونحوهم،ّفالص 

ّيادّفيزدادونّإيامناّيباهللّتعاىلكرواّيبآياتّاهللّقايبلوهاّيبالقبولّواالنقإذاّذُّّتعظيمّآياتّاهلل:

ّاهلل: ّإىل ّيبالذ ّّاللجوء ّيرزقهم ّأن ّاهلل ّيدعون ّالص  ّرية ّويكتملّرسورهم ّيعبدوه ّحتى يبالدخولّاحلة

ّللمتقنيّيفّاتّالن ّمعهمّإىلّجن ّ ّقدوة ّكيّيكونوا ّاإلمامة ّيبالوصولّإىلّدرجة ّيدعونّرهبم ّكام عيم،

ّأهلّاخلريّخلفهمّفيهدونّوّيتدونّويسريّ،أقواهلمّوأفعاهلم

ّالرمحانّ-4 ّعباد ّالرّ ّ:جزاء ّاملنازل ّجيزون ّواآلداب ّاألخالق ّيبفضائل ّاملوسومون فيعةّأولئك

وقريّواالحتام،ّاعاتّواجتناهبمّللمنكرات،ّوسيلقونّالتّ يبصربهمّعىلّفعلّالطّ رجاتّالعاليةّوالد ّ

ّفلهمّالسالمّوعليهمّالسالم

ّ

ّ

ّ

ّ

يناقشونّّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّكليةالميذّالتّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّ

ويسامهونّ

يفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّ

إليهاّمنّ

خاللّ

ّشاطاتالن ّ

 

 

 

 

 

 

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة4ّّرقمّاملذكرة ّةساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ةمنّهديّّث اينالّجالامل ن ةّالن بوي  ّأمهيةّالكسبّاحلاللّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالس 

 

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ ّالعنارص

  ص احلديثن -

 رشح األلفاظ الصعبة -

 التعريف بالصحايب راوي احلديث -

 الرشح اإلمجايل للحديث -

 بإن اهلل طي -

  األعامل إال الطيبةهلل تعاىل من ال يقبل ا -

 رشط قبول الدعاءاملطعم وامللبس تطييب  -

ّاملنهاجّوالوثيقةّاملرافقةّ-

 صحيح مسلم برشح النووي،  :يبعضّرشوحّصحيحّمسلمّ-

فتح املنعم رشح ، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم

 منة املنعم يف رشح صحيح مسلم ،صحيح مسلم

 جامع العلوم واحلكم، مفهوم الغذاء احلالل، كتبّمتفرقة،ّمنها:

نة، الفقه اإلسالمي القاموس املحيط ، املوسوعة الفقهية، فقه الس 

 وأدلته، نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء

 الكتاب املدريس -

 ورةالسب   -

 حوار متبادل -

القدرةّعىلّاستظهارّ

احلديثّاستظهاراّ

صحيحا،ّوحتريّ

ّزقيبّمنّالرّ الطّ 

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

 االنطالق
ّائقدق59ّ

-ّّ ّديقّرشبّأيبوّيبكرّالص  ّلَّريضّاهللّعنه ّمِّبَّجرعة ذلكّحتىّهّأجهَدّ،ّفَّاهَّاءَّقَّتَّاْسّّةٍّهَّبّْنُّشٍّن

ّ،ّفقيلّله:ّأكُّتقي أها ،ّسمعتّألخرجتهاّيبنفيسّخترجّإال ّ؟!ّفقال:ّواهلل!ّلوّملّةٍّيبَّلّذلكّيفّرَشْ

ّرواهّالطرباينّيفّالكبريّّ"هِّّيبِّىَلّوّْأَّّرُّاالنَّّفٍَّّتّْحُّسّّنّْمَِّّتّبَّنَّّحلمٍُّّلّكُّ"يقول:ّصىلّاهللّعليهّوسلمّرسولّاهللّ

ّ ؟منّهذهّالقصةّماذاّتستنتج
ّ

يالحظّوحيللّ

ّويستنتج
ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة49ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّقراءةالالميذّالتّ ّيبعضّيطلبّمناحلديثّالن بويّقراءةّنموذجية،ّثمّّّقراءةّّ-

ّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّّّّّالتعريفّيبالصحايبّراويّاحلديثّ-2/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-1

ّ:ّّّالرشحّاإلمجايلّللحديثّ-3

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإنّاهللّطيبّ-

ّالّيقبلّاهللّتعاىلّمنّاألعاملّإالّالطيبةّّ-

ّّتطييبّاملطعمّوامللبسّرشطّقبولّالدعاءّ-

ّلكيّتائجّالن ّويكلفهمّيبمقايبلةّالميذّحوصلةّنشاطاتّالتّ ّينظمّاألستاذّ* ّبورةتعرضّعىلّالس 

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهيطلبّمنّالتّ ّ*

ّ

ّاالستامعّإىلّالقراءة

معّاملالحظةّ

ّلوالتحلي

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّ

كتايبياّعنّ

ّنشاطاهتم

ّ

 

 

ّقويمّالبنائيالتّ 

 

 

 

 

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقائق15ّ

 

ّ

ّامللخص:

1ّ-ّّ ّعبة:رشحّاأللفاظّالص 

هّعنّالنقائصّوالعيوبّوكلهاّ:ٌبّيِّّطَّّاهللَّإنَّّ سّمنز  ّأي:ّأنّاهللّسبحانهّوتعاىلّمقد 

َّمْنَّعاَلّرأُسهّأوّجسُدهّالُغبارّ:َأْغرَبَّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّّّّّّّّهّوانترَشَّقّشعرّرأِسّمنّتفرَّّّ:َأْشَعَثّ

َرامِّ ُّّأْطِعَمّيباحَلَراِمّّّّ:ُغِذَيّيبِاحْلَ

ّكيفّيستجابّله،ّفهوّاستفهامّوقعّعىلّوجهّالتعُجبّواالستبعادَّفَأنَّىُّيْسَتَجاُبّلَِذلَِكّ

ّالتّ ّ-2ّ ّحايبّراويّاحلديث:ّعريفّيبالص 

ّ ّاملجتهد ّالفقيه ّاإلمام ّاألثباتسي د ّاحلفاظ ّاهلل ّصاحبّرسول ،ّ ّوسلم ّعليه ّاهلل عبدّصىل

ّالدّ  ّيبنّصخر ّعلاًمّالرمحن ّالنبي ّعن ّمحل ّدوسّيباليمن، ّقبيلة ّإىل ّطيبًّّكثريًّويسّنسبة اّا

فكانّّةًّتامَّّّايبعةّللهجرة،ّأسلمّعىلّيديهّوالزمهّمالزمةًّنةّالس ّمّاملدينةّيفّالس ّدِّاّفيه،ّقَّمباركًّ

ّ ّّّّّّّّّّّّّودفنّيبالبقيعّهـ97ّّحديث،ّتويفّسنة9374ّ،ّروىّللحديِثّّحايبةّروايةًّيبذلكّأكثرّالص 

حّاإلمجايلّللحديثّّ-3ّ ّّ:الرش 

ّ:ّإنّاهللّطيب

ّ}تعاىل:ّولهقهذاّكامّيفّوّّ،هّعنّالنقائصّوالعيوبّكلهاسّمنزَّّتعاىلّمقدَّّسبحانهّونّاهللّإ

ّّهونّعنّأدناسّالفواحشنزَّّاملّ،ّواملراد:[26لنور:]اّ{اِتّبَّيِّّللطّ ّونَّبُّيِّّالطَّّوَّّنيَّبِّيِّّللطَّّّاُتّبَّيِّّالطَّّوَّ

ّ:بةيِّّمنّاألعاملّإالّالطّ تعاىلّالّيقبلّاهللّ

ّالّيقبلّاهللّ فّرصللمتصدق،ّوهوّممنوعّمنّالتّ لوكّدقةّمنّاملالّاحلرام،ّألنهّغريّممالص 

ّالقلوب،ّوهذاّاحلكمّيصدقّعىلّ،ّوالتّ فيه صدقّيبهّترصفّفيه،ّوألنّأكلّاحلرامّيفسُد

إذّالّيقبلّّ،يبّيوصفّيبهّاألفعالّواألقوالّواألموالّواالعتقاداتفإنّالطّ ّنا،أعاملكلّ

ٍّبّْسّكَّّنّْمِّّةٍّقََّدَّصّدّيبَِّحّأَُّّقّدََّّصّتَّيَّّالَّّ":ففيّاحلديثّالصحيحاهللّالعملّإالّيبأكلّاحلاللّ

ّأخرجهّالبخاريّومسلمّّّّّّ"ابًّيِّّطَّّالَّّإِّّاهللُُّلّبَّقّْيَّّالَّ،ّوٍَّبّيِّّطَّ

ّ:ّتطييبّاملطعمّوامللبسّرشطّقبولّالدعاء

عاء،ّوإىلّاألسبابّالتيّتقتيضّإجايبته،ّوإىلّماّيمنعّيفّهذاّاحلديثّإشارةّإىلّآدابّالد ّ

عاء،ّإجايبتهّمن ّ:أريبعةّفذكرّمنّاألسبابّالتيّتقتيضّإجايبةّالد 

ّّّّّّّّّّإطالةّالسفر*ّ

عثّواإلغبارّ ّ*ّحصولّالتبُذلّيفّاللباسّواهليئةّيبالش 

امءّّ ّ*ّمدّاليدينّإىلّالس 

عاءّ ّ*ّاإلحلاحّعىلّاهللّيبتكريرّذكرّريبويبيته،ّوهوّمنّأعظمّماّيطلبّيبهّإجايبةّالد 

ّأنّ- ّاحلديثّإىل ّأشار ّفقد عاء، ّالد  ّإجايبة ّيمنع ّما ّيفالتّ ّهوأما ّورشيًباّوسع ّأكالً ّاحلرام

عاءّولبًسا يّيبهّسببّموجبّلعدمّإجايبةّالد  ّوتغذيًة،ّفأكلّاحلرامّورشيبهّولبسهّوالتغذِّ

لف:ّالّتستبطئّاإلجايبةّوقدّسددتّطرقهاّيباملعايصّ ّقالّيبعضّالس 

ّكَّيِفّّهَّلَّواّاإلِّعُّدّْنَّّنُّْحّنَّوأنشدّيبعضمّهذاّاملعنىّفقال:ّ َّننَْساُهّعنَْدَّكْشِفّالُكُروِبٍّّّّّّّّبّرُّّْكلِّ ُّثمَّ

َّكْيَفَّنْرُجــواّإَجــايَبــًةّلُِدَعــاءٍَّّّّّّّّقْدَّسَدْدَنــاَّطريَقـَهـاّيبالُذنوِبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويقارنونّيناقشونّّ

النتائجّاملتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّ

ويسامهونّيفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّ

إليهاّمنّخاللّ

ّالنشاطات

 

 

 

 

 

 

 

ّقويمّاخلتاميالتّ 

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةالوطنيّ ةّيبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة9ّّرقمّاملذكرة ّةساعّزمنّالوحدةّ-مشتكّآدابّجذعّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ةمنّهديّّث اينالّجالامل ن ةّالن بوي  ّسعةّفضلّاهللّوّعدلهّوّقدرتهّتعاىلّّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالس 

 

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ العنارصّ

ّصّاحلديثنّ-

ّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-

ّاحلديثالتعريفّيبالصحايبّراويّّ-

ّالرشحّاإلمجايلّللحديثّ-

ّاهللّتعاىلّواسعّالفضلّّ-

 الّيظلمّاهللّتعاىلّعبادهّّ-

ّاملنهاجّوالوثيقةّاملرافقةّ-

القاري رشح صحيح البخاري،  عمدة  :البخارييبعضّرشوحّصحيحّّ-

فتح الباري رشح صحيح البخاري، رشح صحيح البخاري البن بطال، 

راري رشح صحيح البخاري  الكواكب الد 

ّمنها: ، املوسوعة القاموس املحيط جامع العلوم واحلكم، كتبّمتفرقة،

الفقهية، جبال احلسنات بدقائق معدودات، نزهة الفضالء هتذيب سري 

 صحيح مسلم، صحيح مسلم برشح النوويفتح املنعم رشح أعالم النبالء، 

 الكتاب املدريس -

 ورةالسب   -

 حوار متبادل -

القدرةّعىلّاستظهارّ

احلديثّاستظهاراّ

صحيحا،ّومعرفةّ

سعةّفضلّاهللّتعاىلّ

ّورمحتهّيبعباده

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

ّ

وضعيةّ

 االنطالق

ّ

ّ

ّائقدق59ّ

ّ

قدّجتدّيفّالدنياّأصحابّاألموالّيسارعونّيفّالصدقاتّفينالونّاألجرّالوفريّالذيّحرمّّ-

ّمنهّالفقراء؛ّإالّأنّالفقراءّيدخلونّاجلنةّمعّاألغنياءّيفّنفسّالدرجةّ؟

ّيفّاجلنةّوضحّاألسبابّالتيّجعلتّالفقراءّينالونّهذهّاملنزلةّاملعادلةّلألغنياءّ-
ّ

ّ

يالحظّوحيللّ

ّتجويستن

ّ

ّ

ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة49ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّقراءةالالميذّالتّ ّيبعضّيطلبّمناحلديثّالن بويّقراءةّنموذجية،ّثمّّّقراءةّّ-

ّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-1

ّّّّّالتعريفّيبالصحايبّراويّاحلديثّ-2

ّّّّالرشحّاإلمجايلّللحديثّ-3

ّاهللّتعاىلّواسعّالفضلّّ-4ّ

ّالّيظلمّاهللّتعاىلّعبادهّّ-9

ّبورةتائجّلكيّتعرضّعىلّالس ّويكلفهمّيبمقايبلةّالن ّالميذّحوصلةّنشاطاتّالتّ ّينظمّاألستاذّ*

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهيطلبّمنّالتّ ّ*

ّ

االستامعّإىلّالقراءةّ

معّاملالحظةّ

ّلوالتحلي

ّ

ّ

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّكتايبياّ

ّعنّنشاطاهتم

ّ

 

 

 

 

ّقويمّالبنائيالتّ 
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقائق15ّ

 

ّ

ّامللخص:

1ّ-ّّ ّعبة:رشحّاأللفاظّالص 

ِه: ّّّّّّّهذاّمنّاألحاديثّالقدسيةّفِياَمَّيْرِويَّعْنَّريبِّ

يئاتَّكَتَب: رّمقاديرّاحلسناتّوالس  ّقد 

َّذلَِك: َ ّيَبنيَّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأي:ّفصلهّووضحهُّثمَّ

: ّعزمّونوىَّهمَّ

ّالتّ ّ-2ّ ّحايبّراويّاحلديث:ّعريفّيبالص 

ّوف ّالتّ قحربّاألمة ّالعرصّوإمام ّاهللّايبنّعمّرسولّاهللّفسرييه ّالعباسّعبد ّأيبو صىلّاهللّعليهّ،

ّيبثالثّسنني،َّصِحبّالن بيّّوسلم ُّولدّقبلّعامّاهلجرة صىلّاهللّعليهّالعباسّيبنّعبدّاملطلب،

ىّالَبْحَرّلكثرةّعلمه،ّوعنّوسلمّ نحواّمنّثالثنيّشهًرا،ّعنّجماهدّقال:ّكانّايبنّعباسُّيسمَّ

ّايبَنّعباسّفخالفوه،ّفلمّ ّذاكروا طاووسّقال:ّأدركتّنحًواّمنّمخسّمئةّمنّالصحايبةّإذا

ُرهمّحتىَّينتهواّإىلّقوله،ّمسندهَّيزلَّيقَّ ّحديًثا،ّتويفّسنةّثامنّأوّسبعّوستني1665ّرِّ

3-ّّ ّ:حّاإلمجايلّللحديثالرش 

ّفيهّالن بيّ يبأنّجازاهمّمقدارّتفضلّاهللّعىلّعبادهّصىلّاهللّعليهّوسلمّهذاّاحلديثّالرشيفّيبني 

ّتعاىلّاّيدلّعىلّأنّاهللمم ّّ،يئاتّفجازىّعليهاّيباملثلّواملغفرةاّالس ّعىلّاحلسناتّيبالضعف،ّأمّ 

يئاتّمنّواسعّالفضلّورحيمّيبعباده ،ّولوالّهذاّالتفضلّالعظيمّملّيدخلّأحدّاجلنة،ّألنّالس 

ّالعبادّأكثرّمنّاحلسنات

ّّاهللّتعاىلّواسعّالفضل:ّ-4

ّتضمنّهذاّاحلديثّكتايبةّاحلسناتّوالسيئات،ّواهلمّيباحلسنةّوالسيئة،ّفهذهّأريبعةّأنواع:

ّإىلّسبعاحلسنةّيبتضاعفّفّ:احلسناتّعملّّ*ّ ّ،مائةّضعفّإىلّأضعافّكثريةّعرشّأمثاهلا

ّقال ّمسعود ّايبن ّخمطومةّ":عن ّيبناقة ّرجل ّاهللّ:فقالّ،جاء ّسبيل ّيف ّهذه ّاهلل! ّرسول ّ.يا

ّمسلمّرواهّ"ناقةلكّهباّيومّالقيامةّسبعّمائةّّ"فقال:

ّ ّالسيئات* ّّ:عمل ّكام ّمضاعفة، ّغري ّمن ّيبمثلها ّفتكتبّالسيئة ّقال ّاءََّجّّنّْمَّوَّّ}تعاىل:اهلل

ّيبِّ ّ[165ّ:األنعام]ّّ{ونَّمُّلَّظّْيُّّالَّّمّْهُّاّوَّهَّلُّثّْمِّّالَّّىّإِّزَّجُيّّْالَّفَّّةِّئَّيِّّالسَّ

ّكتبتّلهّّ:اتاهلمّيباحلسنّ* ّفإنّملّيستطعّفعلها ذلكّيبالقصدّوالعزمّوالتصميمّعلّفعلها

ّ،ّوإنّملّيعملها،ّففيّحديثّأيبّهحسنةّكاملة ّالذيّخرجه ّحتدثّعبديّّ"مسلم:ريرة إذا

ّ والظاهرّأنّاملرادّيبالتحدثّحديثّالنفسّوهوّاهلمُّ،ّ"يبأنّيعملّحسنة،ّفأناّأكتبهاّلهّحسنة

ّهمّاملسلمّيبالسيئةّوملّيعملهاّخوفاّمنّاهللّّ:اتاهلمّيبالسيئّ* تعاىلّالّريبّأنهّيكتبّلهّإذا

ّّيبذلكّحسنة، ّمنّأما ّخوفا ّثمّتركّعملها ّيباملعصية ّهلم،إنّهمَّ عوقبّّاملخلوقنيّأوّمراءاًة

ّخوفّاملخلوقنيّعىلّخوفّاهللّحمرمألنّتقديمّ

ّ:الّيظلمّاهللّتعاىلّعبادهّ-9

فاهللّملّيساويّيبنيّاحلسناتّوالسيئاتّيبلّاحلسنةّتضاعفّوالسيئةّالّتضاعفّوإنامّتغفرّقالّ

ّ[46ّفصلت:ّّ]ّّّّ{َفَعَلْيَهاَّوَماَّريُبَكّيبَِظالٍَّمّلْلَعبِيدِّّْنَّعِمَلَّصاحِلًاَّفلِنَْفِسِهَّوَمْنَّأَسآءَّمَّّ}:تعاىل

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يناقشونّويقارنونّّ

النتائجّاملتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّ

يفّكتايبةّويسامهونّ

اخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّ

إليهاّمنّخاللّ

ّالنشاطات

 

 

 

 

 

 

 

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة6ّّرقمّاملذكرة ّةساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ةمنّهديّّث اينالّجالامل ن ةّالن بوي  عورّيبنيّاملؤمننيّةعلميّ التّ ّالوحدةّالس  ّّوحدةّالش 
 

ّاملستهدفةالكفاءةّّالوسائلّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ العنارصّ

ّصّاحلديثنّ-

ّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-

ّالتعريفّيبالصحايبّراويّاحلديثّ-

ّالرشحّاإلمجايلّللحديثّ-

ّالتوادّوالتاحمّوالتعاطفّ-

ّلفرحهمّويفرحونّيبعضهماملؤمنونّحيزنونّحلزنّّ-

ّاملنهاجّوالوثيقةّاملرافقةّ-

 صحيح مسلم برشح النووي،  :يبعضّرشوحّصحيحّمسلمّ-

فتح املنعم رشح ، املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم

 منة املنعم يف رشح صحيح مسلم ،صحيح مسلم

القاموس  حقا،أخالقنا حني نكون مؤمنني هذه  كتبّمتفرقة،ّمنها:

 ، جبال احلسنات بدقائق معدودات النبالء أعالم ،  سرياملحيط

ّالكتابّاملدريسّ-

ّورةالسبّ ّ-

 حوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّ

استظهارّاحلديثّ

استظهاراّ

صحيحا،ّ

وجتسيدّمبدأّ

ّالتكافلّمعّالغري

ّ

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

ّ

ّ

وضعيةّ

 االنطالق

ّ

ّ

ّ

ّائقدق59ّ

ّ

ّعىلّ" ّقوّيا ّويغري ّوتتعادىّشعوهبا، ّيبطوهنا، ّتتناحر ّقبلية، ّعريبية ّيبيئة ّيف ّاإلسالم ّنشأ لقد

ّحتىّقالّقائلهم: ّثمّجاءّّضعيفها، ّوايبنّعميّعىلّالغريب، ّوأنا ّوأخيّعىلّايبنّعمي، أنا

ايبط  "اإلسالمّإىلّهذهّالبيئةّاملتناحرةّاملفككة،ّفغرسّفيهاّعنارصّالت 

ايبطّوأقواهاّتأثرًياّالتيّعنارصّماّهيّأهمّ ّّ؟ّاالجتامعيامسكّالتّ لتجسيدّّإليهاّاإلسالمدعاّّالت 

ّ

ّ

ّ

يالحظّوحيللّ

ّويستنتج

ّ

ّ

ّ

ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة49ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّقراءةالالميذّالتّ ّيبعضّيطلبّمناحلديثّالن بويّقراءةّنموذجية،ّثمّّّقراءةّّ-

ّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-1

ّالتّ ّ-2 ّّّّّحايبّراويّاحلديثعريفّيبالص 

3-ّّ ّّّّحّاإلمجايلّللحديثالرش 

ّالتّ ّ-4 ّعاطفوالتّ احمّوادّوالت 

ّلفرحهمّاملؤمنونّحيزنونّحلزنّيبعضهمّويفرحونّ-9

ّبورةتائجّلكيّتعرضّعىلّالس ّالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّالن ّحوصلةّنشاطاتّالتّ ّينظمّاألستاذّ*

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهيطلبّمنّالتّ ّ*

ّ

ّ

االستامعّإىلّالقراءةّ

معّاملالحظةّ

ّلوالتحلي

ّ

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّكتايبياّ

ّعنّنشاطاهتم

ّ

ّ

 

 

 

ّقويمّالبنائيالتّ 
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقائق15ّ

 

ّ

ّامللخص:

عبةّ-1ّ ّرشحّاأللفاظّالص 

ِهمّْ ّواملحبةّوالتواصلهيّاأللفةّّ:َتَوادِّ

ّالشفقةّوالرفقّ:َتَرامُحِِهمّْ

ّإعانةّيبعضهمّيبعضاّّ:َتَعاُطِفِهمّْ

ّأيّدعاّيبعضهّيبعضاّإىلّاملشاركةّيفّاألملّ:َتَداَعى

ى ّألنّأملّالعضوّيشعلّاحلرارةّوالقشعريرةّيفّاجلسدّكلهّ:احُلمَّ

ّ

ّالتّ ّ-2ّ ّحايبّراويّاحلديثعريفّيبالص 

وايبنّّصىلّاهللّعليهّوسلماألمريّالعاملّأيبوّعبدّاهللّالن عامنّيبنّيبشريّيبنّسعد،ّصاحبّرسولّاهللّ

بيانّيباتفاق،ّصىلّاهللّعليهّوسلمّصاحبه،ّولدّسنةّاثنتني،ّوسمعّمنّالنبيّ حايبةّالص  ّمنّالص  وُعدَّ

ة،ّثمَّويلّقضاءّدمشق،ّثمَّويلّإلم ّالكوفةّمد  رةّمحص،ّماتّوكانّمنّأمراءّمعاوية؛ّفوالَّه

ّحديثا114ّهـّوكانّشاعًراّوخطيًبا،ّرويّله69ّّسنةّ

ّ

3-ّّ  حّاإلمجايلّللحديثالرش 

مّبيّبنيّلناّالن ّالعظيم،ّييفّهذاّاحلديثّ ّكالبنيانّاملرصوصّيشدّنيأنّاملسلمصىلّاهللّعليهّوسل 

،ّفاملؤمنّأخوّاملؤمنّحيُبّلهّماّحيُبّلنفسه،ّوحيزُنُهّماّحيزنّأخاهّاملسلم،ّفهمّيدّيبعضهّيبعضا

ودائميّالعونّلبعضهمّالبعضّيفّالبأساءّّ،جتدهمّيعيشونّيفّأخوةّوحمبةعىلّمنّسواهم،ّ

ّ ّخاءّوالفرحأوّيفّالرّ ّ،اءوالرض 

 

ّالتّ ّ-4 ّعاطفاحمّوالتّ وادّوالت 

ّوالتوادد ّفأماّّالتاحم ّلطيف، ّفرق ّيبينهام ّلكن ّاملعنى، ّيف ّمتقاريبة ّكانت ّوإن والتعاطف

يرحمّالقويّكأنّّالّيبسببّيشءّآخر،ّّّالتاحمّفاملرادّيبه:ّّيرحمّيبعضهمّيبعضاّيبإخوةّاإليامن

ّ مْحَنُّّ":صىلّاهللّعليهّوسل معيفّلقولهّالض  ُهُمّالرَّ َّيْرمَحُ امِحُوَن َّمْنّيفّْاألَْرِضَّيرّّْ،الرَّ ُكْمّمَحُّاْرمَحُوا

امءِّ ّالت واددّفاملقصودّيبهّالت واصلّاجلالبّللمحبة،ّكالت زاورّوالت هاديّوّ،"َمْنّيفّالسَّ ا ّهمنوأم 

ّ ّوسل مقوله ّحتايبواّ":صىلّاهللّعليه ّيبه:"هتادوا ّالت عاطفّفاملراد ا ّوأم  إعانةّيبعضهمّيبعضا،ّمنّّ،

ّّ:مثلّ،إعانةّاملسلمنيّيبعضهمّلبعضّيبوسائلذلكّ ّلاقّ،عاونوالقرضّوالتّ ّكاةدقةّوالزّ الص 

52ّّ:ّاملائدةّسورةّّ{انِّوَّدّْالعُّوَّّمّْثّّْاإلِّىَلّواّعَّنُّاوَّعَّتَّّالَّىّوَّوَّقّْالتَّّوَّّّالرِبِّّىَلّواّعَّنُّاوَّعَّتَّوَّّ}:تعاىلّاهللّ

ّ

ّاملؤمنونّحيزنونّحلزنّيبعضهمّويفرحونّلفرحهمّ-9

ّواحلقدحيُبّلنفسهّإذاّسلمّحيُبّالرجُلّألخيهّماّ ّوالغشِّ ،ّّيشعرّيبامّيشعرّمنّاحلسدّوالغلِّ

خفيفّالتّ ّإنّأصابّأحدهمّرضاّسارعّالباقونّإىليبهّإخوانهّفيفرحّلفرحهمّوحيزنّحلزهنم،ّف

هاينّعنّصاحبّاملصيبةّوإعانتهّعليها،ّوإنّفرحّأحدهمّأوّنجحّسارعواّيبتقديمّاهلداياّوالتّ 

ّأِلِخيهّماّحُيُِبّلِنَْفِسهِّالُّيْؤمِّّ":صىلّاهللّعليهّوسل مبيّقالّالن ّ ّّّّّّ"ِمَنّاخَلرْيُِّّنَّأحُدُكْمّحتىّحُيِبَّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يناقشونّويقارنونّّ

النتائجّاملتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّ

ويسامهونّيفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّ

إليهاّمنّخاللّ

ّالنشاطات

 

 

 

 

 

 

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                     ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة7ّّرقمّاملذكرة ّةساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ن ةّمنّهديّّث اينالّجالامل ةالس  ّّالن هيّعنّالت كربّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالن بوي 
 

ّاملستهدفةالكفاءةّّالوسائلّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ العنارصّ

ّصّاحلديثنّ-

ّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-

ّالتعريفّيبالصحايبّراويّاحلديثّ-

ّالرشحّاإلمجايلّللحديثّ-

ّالكربّّمظاهرّ-

ّاملتكربينّّجزاءّ-

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

ّمسلمّ- ّصحيح ّ:يبعضّرشوح ّالنووي،ّ ّيبرشح ّمسلم ّملاّّصحيح املفهم

فتحّاملنعمّرشحّصحيحّمسلم،ّمنةّاملنعمّ،ّأشكلّمنّتلخيصّكتابّمسلم

ّيفّرشحّصحيحّمسلم

ّمنهاّ- ّمتفرقة، ّحقا،كتب ّمؤمنني ّنكون ّحني ّأخالقنا ّهذه القاموسّّ:

،ّ،ّّسريّأعالمّالنبالءملسلمشخصيةّااألخالقّاإلسالميةّوأسسها،ّ،ّاملحيط

نوب ّخمترصّمنهاجّالقاصدين،ّتصفيةّالقلوبّمنّأدرانّاألوزارّوالذ 

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

 حوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّ

ّاحلديثاستظهارّ

استظهاراّصحيحا،ّ

وجتنبّخلقّالكربّ

ّيبكلّمظاهره

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

ّ

ّ

وضعيةّ

 االنطالق

ّ

ّ

ّ

ّائقدق59ّ

ّ

ةّ الكربّآفةّعظيمةّوفيهّّيلكّاخلواص،ّوقل امّينفكّعنهّالعبادّوالزهادّوالعلامءّفضالّعنّعام 

ّالن اس،ّوهوّخلقّيباطٌنّتصدرّعنهّأعامٌلّهيّثمرته،ّفيظهرّعىلّاجلوارحّ

ّماّهيّاألسبابّالتيّتدفعّاإلنسانّإىلّالكرب؟ّ

غبةّيفّعدمّاخلضوعّألحدّ ّحبّالتميزّعنّاآلخرينّ( -حماولةّإخفاءّنقصّيفّذاتهّّ-)الر 

ّ

ّ

يالحظّوحيللّ

ّويستنتج

ّ

ّ

ّ

ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

ّ
ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة49ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّقراءةالالميذّالتّ ّيبعضّيطلبّمناحلديثّالن بويّقراءةّنموذجية،ّثمّّّقراءةّّ-

ّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-1

ّالتّ ّ-2 ّّّّّحايبّراويّاحلديثعريفّيبالص 

3-ّّ ّّّّحّاإلمجايلّللحديثالرش 

ّالكربّّمظاهرّ-4

ّاملتكربينّجزاءّ-9

ّبورةتائجّلكيّتعرضّعىلّالس ّالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّالن ّحوصلةّنشاطاتّالتّ ّينظمّاألستاذّ*

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهيطلبّمنّالتّ ّ*

ّ

االستامعّإىلّالقراءةّ

معّاملالحظةّ

ّلوالتحلي

ّ

ّ

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّكتايبياّ

ّعنّنشاطاهتم

ّ

 

 

 

ّقويمّالبنائيالتّ 

 

 

 

 

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقائق15ّ

 

ّ

ّامللخص:

عبةّ-1ّ ّرشحّاأللفاظّالص 

ّمقدارّمنّالوزنّ:ِمْثَقاُلّ

ةٍّ ّشعريصغارّالنمل،ّومئةّمنهاِّزَنُةّحبَّةّّ:َذرَّ

ّقيَل:ّهوّمالكّيبنُّمرارة،ّوقيل:ّهوّعبدّاهللّيبنّعمروّيبنّالعاص...ّ:َقاَلَّرُجٌلّ

ّ ّدفعهّوإنكارهّترفًعاّوجترًباّ:يَبْطُرّاحَلقِّ

لةّواهلوانّ:َغْمُطّالنَّاسِّ ّاحتقارهمّوالن ظرّإليهمّيبعنيّالذ 

ّ

ّالتّ ّ-2ّ ّحايبّراويّاحلديثعريفّيبالص 

ّأيبوّعبدّالرمحنّ ّاألمة ايبقنيّاإلمامّفقيه عبدّاهللّيبنّمسعودّيبنّغافلّيبنّحبيب،ّكانّمنّالس 

ّحيثّرويّعنهّ ّكثرًيا، ّروىّعلاًم ّغزيرة، ّمناقبه ّيبدًرا، ّشهد ّالعاملني، ّومنّالن جباء األولني،

ّهـّودفنّهبا32حديًثا،ّتويفّيباملدينةّسنة145ّّ

ّ

3-ّّ ّحّاإلمجايلّللحديثالرش 

سولّاحلديثّّيفّهذا رّالر  ـهّالط غيـانّعنـدّالن عمـةّوعـدمّّصىلّاهللّعليـهّوسـل محذ  مـنّالكـرب،ّوأن 

فعّعنّالن اس،ّكامّدلّاحلديثّعىلّأنّلـبسّ كر،ّواالعتدادّيبالن فسّوالت  الت وجهّإىلّاملنعمّيبالش 

ورةّليسّمنّقبيلّالكربّماّملّيصحبهّعجبّيفّالـن فس،ّ اجلميلّمنّالث يابّوحتسنيّاهليئةّوالص 

عور،ّوترفعّعن ّيبيانّجزاءّاملتكـربينفيهّأيضاّواحلقّوعنّالن اس،ّّوخيالءّيفّاإلحساسّوالش 

ّإىلّاجلن ةّمنّالدخولّمارّوحرماهنالن ّّميبدخوهل

ّ

ّمظاهرّالكربّ-4

هوّردّاحلقّوعدمّقبولهّورفضّاخلضوعّلهّواالحتكـامّإليـهّحتـىّولـوّتبـنيّلـهّّيبطرّاحلق:ّ*

ّنحوّذلكاّأوّتلميذاّأوّضعيفاّأوّاّلكونّالذيّمعهّاحلقّصغرياّأوّفقريخطؤهّإمّ 

أيّاحتقارهمّوانتقاصهمّواالسـتهانةّهبـمّحيـثّيسـتعظمّاملـرءّنفسـهّفـريىّّغمطّالناس:ّ*

ّالناسّدونهّوهوّفوقهمّوأفضلّمنهم

ّ

ّجزاءّاملتكربينّ-9

هلمّعقويبةّيفّالدنياّوهيّقسوةّالقلبّوذهابّاخلريّكلهّوعـذابّشـديدّيفّاآلخـرةّواحلرمـانّ

ّماّينفكّداءّالكربّمنّدخولّاجلنة هادّوالعلامءّفضـالّعـنّعـوامّالن ـاس،ّ،ّوقل  عنّالعبادّوالز 

ٍةّّّ":صىلّاهللّعليهّوسل مقالّّوكيفّالّتعظمّآفتهّوقد الََّيْدُخُلّاجَلنَّـَةَّمـْنَّكـاَنّيِفَّقْلبِـِهِّمْثَقـاَلَّذرَّ

كّوإن امّصارّحجايًباّعنّاجلن ةّألن هّحيولّيبنيّالعبدّويبنيّأخالقّاملـؤمننيّكلهـا،ّوتلـ،ّ"ِّمْنّكرِْبٍّ

ّّّّّّاألخالقّهيّمفاتيحّأيبوابّاجلنة،ّوالكربّوعزةّالنفسّتغلقّتلكّاأليبوابّكلهاّ

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يناقشونّويقارنونّّ

النتائجّاملتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّ

ويسامهونّيفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّ

إليهاّمنّخاللّ

ّالنشاطات

 

 

 

 

 

 

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوهرانّةّلواليةيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                     ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة1ّّرقمّاملذكرة ّةساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ةمنّهديّّث اينالّجالامل ن ةّالن بوي  يئةّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالس  حبةّالس  احلةّوالص  حبةّالص  ّّالص 

 

ّاملستهدفةالكفاءةّّالوسائلّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ العنارصّ

ّصّاحلديثنّ-

ّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-

ّالتعريفّيبالصحايبّراويّاحلديثّ-

ّالرشحّاإلمجايلّللحديثّ-

الحّوفضلهّ- احبّالص  ّّالص 

يئّوخطرهّ- احبّالس  ّّالص 

ّاملنهاجّوالوثيقةّاملرافقةّ-

ّومسلمّ- ّالبخاري ّصحيح ّ:يبعضّرشوح ّصحيحّّ ّرشح ّالقاري عمدة

ّالبخاريالبخار ّصحيح ّرشح ّالباري ّفتح ّي، ّصحيحّ، ّرشح ّاملنعم فتح

 مسلم،ّاملفهمّملاّأْشَكلّمنّتلخيصّكتابّمسلم

ّمنهاّ- ّمتفرقة، ّكتب عية: ّالرش  ّاملحيطّ،اآلداب ّالقاموس األخالقّ،

ّ ّوأسسها، ّاملسلماإلسالمية ّشخصية ّ ،ّ ّهتذيب ّالفضالء ّأعالمّنزهة سري

ّاألوزارّالنبالء ّأدران ّمن ّالقلوب ّتصفية ّالقاصدين، ّمنهاج ّخمترص ،

نوب،ّأينّنحنّمنّهؤالء ّوالذ 

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

 حوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّ

ّاحلديثاستظهارّ

صحيحا،ّّاستظهاراّ

ومعرفةّأثرّ

الصحبةّيفّحياةّ

ّاإلنسان

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

ّ

ّ

وضعيةّ

 االنطالق

ّ

ّ
ّ

ّائقدق59ّ

نياّويقطعّمراحلّحياتهّاإلنسانّوهوّّإنّ " فيهاّحيتاجّإىلّمنّيؤانسهّيفّالط ريقّيسريّيفّهذهّالد 

فر ّوحدتهّيفّالسَّ تّواحلوادث،ّيفرحّلفرحهّوحيزنّويسيلِّ  "حلزنه،ّويكونّلهّعوًناّعندّنزولّامللامَّ

ّماّمدىّتأثريّالصداقةّيفّحياةّالفردّ؟يبناءّعىلّهذهّاملقولةّواستناداّإىلّمعارفكّالقبلية،ّّ-

ّ
ّ

يالحظّوحيللّ

ّويستنتج

ّ

ّ
ّ

ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

ّ
ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة49ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّقراءةالالميذّالتّ ّيبعضّيطلبّمناحلديثّالن بويّقراءةّنموذجية،ّثمّّّقراءةّّ-

ّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-1

ّالتّ ّ-2 ّّّّّحايبّراويّاحلديثعريفّيبالص 

3-ّّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّحّاإلمجايلّللحديثالرش 

الحّوفضلهّّ-4 احبّالص  ّالص 

يئّوخطرهّّ-9 احبّالس  ّالص 

ّبورةتائجّلكيّتعرضّعىلّالس ّالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّالن ّحوصلةّنشاطاتّالتّ ّينظمّاألستاذّ*

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهيطلبّمنّالتّ ّ*

ّ

االستامعّإىلّالقراءةّ

معّاملالحظةّ

ّلوالتحلي

ّ

ّ

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّكتايبياّ

ّعنّنشاطاهتم

ّ

 

 

 

ّقويمّالبنائيالتّ 
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقائق15ّ

 

ّ

ّامللخص:

عبةّ-1ّ ّرشحّاأللفاظّالص 

ّهوّاحلداد،ّوالكري:ّآلةّلنفخّالن ارّوإشعاهلاّ:َنافِخّالكرِي

ّتشتيّمنهَّتْبَتاَعِّمنُْه:

ّيعطيكّمسًكاّهديةّيبدونّمقايبل،ّيقالّلغة:ّأحذاهّحُيذيهّإذاّأعطاهّ:حُيِْذيَكّ

ّكرّيةّومنتنةّ:َخبِيَثةًّ

ّالتّ ّ-2ّ ّحايبّراويّاحلديثعريفّيبالص 

،ّأيبوّموسىّصىلّاهللّعليهّوسلمهوّعبدّاهللّيبنّقيسّيبنُّسليم،ّاإلمامّالكبريّصاحبّرسولّاهللّ

ومحلّعنهّعلامّكثريا،ّوملّصىلّاهللّعليهّوسلمّاألشعريّالتميميّالفقيهّاملقرئ،ّجاهدّمعّالنبيّ

،ّورويّلهّمنّريضّاهللّعنهاميكنّأحدّمنّالصحايبةّأحسنّمنهّصوتا،ّّويلّإمارةّالكوفةّلعمرّ

ّهـّيبالكوفة95حديثا،ّتويفّسنة365ّّاألحاديثّ

ّ

3-ّّ ّحّاإلمجايلّللحديثالرش 

سولّاحلديثّّيفّهذا مّرغبّالر  ـاحلنيّوحـذرّمـنّجمالسـةّأهـلّصىلّاهللّعليهّوسل  يفّجمالسةّالص 

نوب،ّيبـلّ ـيئات،ّألنّجملسـهمّخيلـوّمـنّالـذ  احلنيّمحايـةّمـنّالس  الرشّوالفساد،ّفمجالسةّالص 

محة،ّلذلكّشبهّالن بيّ احنيّمتاماّكاجللوسّيبجوارّصىلّاهللّعليهّوسـلمّوحتفهّمالئكةّالر  جمالسةّالص 

اّأنّتشتيّمنـهّفتحمـل ـاّأنّّيـديكّملسـةّمـنّّحاملّاملسكّويبائعه؛ّإم  معـكّمـاّينفعـك،ّوإم 

اّأنّتنتفعّفتةّجوارهّيبالريحّالطيبة. ّمسكه،ّوإم 

ادّالـذيّيـنفخّيفّالكـريّليصـنعّاحلديـد،ّ ـّوالفسـادّفهـيّكمجالسـةّاحلـد  اّجمالسةّأهـلّالرش  أم 

ر،ّفيحرقّثيايبكّأوّيصيبكّدخانه،ّورحيهّاخلبيثـة،ّّكـذلكّعـدوىّاألخـالقّ فيتطايرّمنهّالرش 

يئ ـاحلنيّوأهـلّاخلـريّفجالسـهم،ّوكـرهّالس  ةّكعـدوىّاألمـراض،ّورحـمّاهللّامـرأّأحـبّالص 

ّفجانبهم.ّّّّّّّ ّالفاسدينّوأهلّالرش 

ّ

الحّوفضلهّّ-4 احبّالص  ّالص 

هوّالذيّتنعمّيبمجالستهّوتسعدّيبصحبته،ّفهوّعونّلكّيفّالشدائدّومنبهّلكّعنـدّالعثـرات،ّ

ّعليـهّاإلسـالم،ّملـاّفـيهامّمـنّوهوّإعانةّلكّعىلّاخلريّ،ّفاملصاحبةّواملجال سةّالصاحلةّمم اّحث 

ّتدعيمّللروحّاجلامعيةّيبنيّاملسلمني،ّوتقويةّللمود ات،ّوشدّألوارصّالصالت

ّ

يئّوخطرهّ-9 احبّالس  ّالص 

ـاّأنّيعـديكّرشهـمّفتنسـاقّمعهـمّإىلّّوءالس ّّسياّجلأمّ  فإنهّيؤذيّجليسهّعىلّكلّحال،ّفإم 

اّأنّ ،ّفتحيطّوالّينفعّيرضتسمعّمنهمّماّمواقعّاإلثمّالتيّهمّفيها،ّفتمسكّنارّاملعصية،ّّوإم 

اّ أنّيضعكّالناسّيفّحـزهبمّوسـمعتهم،ّوإنّّّ-عىلّاألقلّّ-يبكّالشياطنيّكامّحتيطّهبم،ّوإم 

ّطريقهمّومنواهلمملّتكنّمنهمّوالّعىلّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يناقشونّويقارنونّّ

النتائجّاملتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّ

ويسامهونّيفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّ

إليهاّمنّخاللّ

ّالنشاطات

 

 

 

 

 

 

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                     البيةّاجلديدةثانويةّعنيّ 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة9ّّرقمّاملذكرة  عتانساّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ةمنّهديّّث اينالّجالامل ن ةّالن بوي  ّّمنّكاملّاإليامنّةعلميّ حدةّالتّ والّالس 

 

ّاملستهدفةالكفاءةّّالوسائلّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ العنارصّ

ّصّاحلديثنّ-

ّاأللفاظّالصعبةرشحّّ-

ّالتعريفّيبالصحايبّراويّاحلديثّ-

ّالرشحّاإلمجايلّللحديثّ-

ّحيفظّاهللّمنّحيفظهّيفّنفسهّ-

ّاهللّهوّمالذّاملؤمننيّ-

ّاخلريّكلهّيبيدّاهللّ-

ّّاهللالّيرضّاخللقّإالّيبامّكتبهّّ-

ّاملنهاجّوالوثيقةّاملرافقةّ-

-ّّ ّالتمذييبعضّرشوح ّ:سنن ّالتمذيّ ّجامع ّيبرشح ّاألحوذي ّ،حتفة

ّعارضةّاألحوذيّيبرشحّجامعّالتمذي

ّمنهاّ- ّمتفرقة، ّكتب ّواحلكم: ّالعلوم ّجامع ّمن ّاملنتقى ّاهلمم ّ،إيقاظ

ّحيفظك،القاموسّاملحيط ّاهلل ّاحفظ ّوأسسها، ّاإلسالمية ّاألخالق نزهةّّ،

ّالنبالء ّأعالم ّسري ّهتذيب ّاألوزارّالفضالء ّأدران ّمن ّالقلوب ّتصفية ،

ّاألريبعنيّ ّرشح ّيف ّاملتني ّالقوي ّفتح ّوالقدر، ّالقضاء ّيف ّرسالة نوب، والذ 

ةّاخلمسني ّوتتم 

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

 حوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّ

استظهارّاحلديثّ

استظهاراّصحيحا،ّّ

معيةّّواستشعار

اهلل،ّواللجوءّإليهّ

ّعندّاحلاجة

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

ّ

وضعيةّ

 االنطالق

59ّمنّ

إىلّ

ّدقائق15

ّ ّما ّاهللّهو ّمعية ّاستشعار ّأثر ّنفوسنا، ّيف دةّوتعاىل ّالش  ّحال ّيف ّفعله ّاملؤمن ّجيبّعىل ماذا

ّ؟والكربّ

ّ

يالحظّوحيللّ

ّويستنتج

ّ

ّ

ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

ّ
ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة19ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّقراءةالالميذّالتّ ّيبعضّيطلبّمناحلديثّالن بويّقراءةّنموذجية،ّثمّّّقراءةّّ-

ّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرشحّاأللفاظّالصعبةّ-1

ّالتّ ّ-2 ّّّّّحايبّراويّاحلديثعريفّيبالص 

3-ّّ ّّّّحّاإلمجايلّللحديثالرش 

ّاهللّهوّمالذّاملؤمننيّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحيفظّاهللّمنّحيفظهّيفّنفسهّ-أ

ّّالّيرضّاخللقّإالّيبامّكتبهّاهللّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاخلريّكلهّيبيدّاهللّ-ج

ّبورةتائجّلكيّتعرضّعىلّالس ّالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّالن ّحوصلةّنشاطاتّالتّ ّينظمّاألستاذّ*

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهيطلبّمنّالتّ ّ*

ّ

االستامعّإىلّالقراءةّ

معّاملالحظةّ

ّلوالتحلي

ّ

ّ

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّكتايبياّ

ّعنّنشاطاهتم

ّ

 

 

 

ّقويمّالبنائيالتّ 

 

 

 

 

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية

1as.ency-education.com



 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّةقدقي29ّ

 

ّ

ّامللخص:

عبةّرشحّ-1ّ ّاأللفاظّالص 

ّقفّعندّأوامرهّيباالمتثالّوعندّنواهيهّيباالجتنابّ:اْحَفِظّاهللَ

ّيصونكّوحيميكّويعينكّويوفقكّيفّنفسكّوأهلك،ّودينكّودنياكّ:حَيَْفْظَكّ

اَهَكّ ّجتدّاهللّمعكّيفّكلّأحوالك،ّحيثّتوجهتّحييطكّوينرصكّوحيفظكّويوفِّقكّ:جُتَ

عاءّهوّالعبادةسؤالّاهللّهوّّ:َفاْسَأِلّاهللَ ّدعاؤهّوالد 

ّالُصُحُفّ ِت َّوَجفَّ ّاألَْقاَلُم ّّ:ُرفَِعِت ّكتايبة ّتقدم ّعن ّكلّ كِناية ّمناملقادير ّمنها ّوالفراغ أمدّّها

تةّيبالقدريبعيد،ّوالّيبدّمنّوقوعه،ّوهذهّاجلملّفيهاّإثباتّاإليامنّ ّوهوّأحدّأصولّاإليامنّالس 

ّالتّ ّ-2ّ ّحايبّراويّاحلديثعريفّيبالص 

ّالتّ قوفّحربّاألمة ّالعرصّوإمام ّاهللّايبنّعمّرسولّاهللّفسرييه ّالعباسّعبد ّأيبو صىلّاهللّعليهّ،

ّيبثالثّسنني،َّصِحبّالن بيّّوسلم ُّولدّقبلّعامّاهلجرة صىلّاهللّعليهّالعباسّيبنّعبدّاملطلب،

ىّالَبْحَرّلكثرةّعلمه،ّوعنّوسلمّ نحواّمنّثالثنيّشهًرا،ّعنّجماهدّقال:ّكانّايبنّعباسُّيسمَّ

ّايبَنّعباسّفخالفوه،ّفلمّ ّذاكروا طاووسّقال:ّأدركتّنحًواّمنّمخسّمئةّمنّالصحايبةّإذا

ُرهمّحتىَّينتهواّإىلّقوله،ّمسندهّ ّحديًثا،ّتويفّسنةّثامنّأوّسبعّوستني1665َّيزلَّيَقرِّ

ّ

3-ّّ ّحّاإلمجايلّللحديثالرش 

كليـاتّملّعـىلّكليـاتّكـربىّمـنّتأصلّعظيمّمنّأصـولّاإلسـالم،ّوهـوّيشـّاحلديثّهذا

سولّّالعقيدة ا،ّيتمثلّيباهتاممّالر  ّجدًّ ّمهمٌّ صىلّاهللّعليهّواألخالقّاإلسالمي ة،ّففيهّجانبّتريبوي 

غارّاألصولّالكربىّللعقيدةّواألخالق،ّكـامّاشـتملّهـذاّاحلـديثّالت وجيـهّّوسـلم يبتعليمّالص 

بّّيفّكـلّللمحافظةّعىلّأداءّالواجبّاإلهلي،ّوهوّرأسّالفضائلّاخللقية،ّكذلكّتعليقّالقل

ضاّيبقضاءّاهللّّأيًضاّاملطالبّيباهللّتعاىل،ّكامّدل ّسوىّاهللّتعاىلعىلّالر  ّّّّّوقدرهّورصفّالقلبّعام 

ّ

مــنّحفــظّاهللّيبامتثــالّأوامـرهّواجتنــابّنواهيــهّوتصــديقّّ:نفسـهّحيفـظّاهللّمــنّحيفظــهّيفّّ-أ

ّفالعملّحفٌظّواجلزاءّحفظٌّجزاًء،ّودنياهّدينهّّيفّأمورّرشع،ّحيفظهّاهللأخبارهّوعبادتهّوفقاّملاّ

ّ

عاءّوالط لبّّ:اهللّهوّمالذّاملؤمننيّ-ب الّّ-ويباألخصّيفّاملسائلّالغيبيةّّ-إذاّأرادّاملسلمّالد 

هللّوحده،ّفهوّملجؤناّألنهّهوّوحدهّالقادرّعىلّمنحّاملعونةّاحلقيقية ّجيوزّلهّأنّيوجههّإالّ 

ّ

منّحفظّاهللّوجدّاهللّأمامهّيفّكلّأمرّمنّأموره،ّمعينًاّونـارًصا،ّومُمـًداّّ:اخلريّكلهّيبيدّاهللّ-ج

يبامّالّحُيىصّمنّالعطاياّواهلبات،ّومؤنًساّيفّالوحشة،ّوصـاحًباّيفّالوحـدة،ّوأهـالّيفّالغريبـة،ّ

ّوموفًقاّعندّكلّأزمةّيتعرضّهلاّاملؤمنّيفّحياته،ّكلّهذاّاخلريّيبيدّاهللّتباركّوتعاىلّوحده

ّ

ًرا،ّألحدّنفٌعّإالّ ّالّحيصلّ:اهلليرضّاخللقّإالّيبامّكتبهّّالّ-دّ رضرّإالّ والّيندفعّعنهّإذاّكانّمقد 

ًرا،ّماّشاءّاهللّكانّ هذاّالبيانّتريبيةّعىلّخلـقّالصـربّوالرضـاّوماّملّيشأّملّيكن،ّويفّإذاّكانّمقد 

ّنفسهّال ّمقاديرّاهللّنافذةّالّحمالةّأعد  ّستقباهلاّيبصربّورضاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيبقضاءّاهللّوقدره،ّفمنّأيقنّأن 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يناقشونّويقارنونّّ

النتائجّاملتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّ

ويسامهونّيفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّ

إليهاّمنّخاللّ

ّالنشاطات

 

 

 

 

 

 

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                     ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة15ّّرقمّاملذكرة  عةساّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ةّث الثالّجالامل ّّأثرّاإليامنّيفّحياةّالفردّواملجتمعّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالقيمّاإليامني ةّوالت عبدي 

 

ّاملستهدفةالكفاءةّّالوسائلّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ العنارصّ

ّاإليامنّّ-1ّ

ّأثرّاإليامنّيفّحياةّالفردّ-2ّ

ّّأثرّاإليامنّيفّحياةّاملجتمعّ-3ّ

ّاملنهاجّوالوثيقةّاملرافقةّ-

ّمنهاّ- ّمتفرقة، ّالتّ كتب :ّ ّوالبيان ّاإليامن،وضيح ّواحلياة،ّّلشجرة اإليامن

ّ،ّالقاموسّاملحيطحقيقةّاإليامن،ّزيادةّاإليامنّونقصانه،ّفهمّرسيعّلإليامن،ّ

ّإيقاظّاهلممّاملنتقىّمنّجامعّالعلومّواحلكم

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

 حوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّمتثلّآثارّ

ّاإليامنّيفّاحلياة

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

ّ

وضعيةّ

 االنطالق

ّ

ّدقائق59ّ
ّالن فسّوطمأنينةّ ّيبسكينة ّحياهتم ّيعيشوا ّأن ّويريدون عادة، ّالس  ّعن يلهثّالن اسّيبحًثا

عادةّاحلقيقية؟ّيغمرّجوانحهم..ّّالقلب،ّوأنّيتمتعواّيباألمنّالداخيل ّفامّهوّالط ريقّإىلّالس 

ّ

ّاالستامعّمعّاملالحظة

ّلوالتحلي

ّ

ّ

ّقويمّاملبدئيالتّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة49ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّدقائق15ّ

 

ّ

ّ

ّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّاإليامنّّ-1ّ

ّأثرّاإليامنّيفّحياةّالفردّ-2ّ

ّّاإليامنّيفّحياةّاملجتمعّأثرّ-3ّ

ّاألستاذّ* ّنشاطاتّالتّ ّينظم ّالن ّحوصلة ّيبمقايبلة ّويكلفهم تائجّلكيّتعرضّعىلّالميذ

ّ ّبورةالس 

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّاملتوصلّإليهيطلبّمنّالتّ ّ*

ّ

ّامللخص:

ّاإليامنّ-1ّ

ّمفهومه:

ّالطمأنينةّواإلقرار،ّوهوّمنّاألمن،ّأي:ّاّفهوّمؤمنٌّمصدرّآمنّيؤمنّإيامنًّّلغة:

ّيباملعصيةيزيدّيبالط اعةّوينقصّّ،وعملّيباجلوارحّواعتقادّيباجلنانهوّقولّيباللسانّاصطالحا:ّ

ّ

يالحظّوحيللّ

ّويستنتج

ّ

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّكتايبياّ

ّعنّنشاطاهتم

ّ

ّ

ّ

يناقشونّويقارنونّّ

إليهاّالنتائجّاملتوصلّ

ّفيامّيبنيّالتالميذّكلية

ّ

ّ

 

 

 

ّقويمّالبنائيالتّ 

 

 

 

 

 

 

ّقويمّاخلتاميالتّ 

 

 

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّ

فهوّالتصديقّاجلازمّواالعتافّالت امّيبجميعّماّأمرّاهللّورسولهّيبـاإليامنّيبـه،ّواالنقيـادّلـهّ

ظاهًراّويباطنًا،ّومنّأعظـمّأصـولّاإليـامن:ّاإليـامنّيبـاهللّومالئكتـهّوكتبـهّورسـلهّواليـومّ

ّاآلخرّوالقدرّخريهّورشهّ

ّ

ّأثرّاإليامنّيفّحياةّالفردّ-2ّ

ّ

ّأنّجتدهاّيفّغريه،ّومنّهذهّالث امر:إذاّاستقرّاإليامنّيفّقلبّأحدّ ّأثمرّصفاتّمحيدةّقل 

ّ

ّّ–ّأ ِرُجهُّ}قالّاهللّتعاىل:ّة:االغتباطّيبواليةّاهللّاخلاص  ّالَِّذيَنّآَمنُواّخُيْ ـَنّالُظُلـاَمِتّّماهللَُّويِلُ مِّ

ّّّ[297]البقرة:ّّ{ورِّإىَِلّالنُّ

ّ

َوَعـَدّاهللُّاملُـْؤِمننَِيّواملُْؤِمنَـاِتَّجنَّـاٍتّّ}:اهللّتعـاىلقالّّالفوزّيبرضاءّاهللّودارّكرامته:ّ–ّب

تَِهاّاألهَنَاُرَّخالِِديَنّفِيَها... ِريِّمْنّحَتْ ّ[72]التويبة:ّ{جَتْ

ّ

ّصاحبهّعنّاملصائبّواملكاره:يُّّ–ّج قدّجتدّاثننيّتصيبهمّمصيبةّواحدةّأوّمتقاريبـة،ّّسيلِّ

وأحدمهاّعندهّإيامنّواآلخرّفاقدّله،ّجتدّالفرقّعظيمّيبنيّحـاليهام،ّوتأثريهـاّيفّظاهرمهـاّ

اءّ ربّيفّحالةّالرض  ّويباطنهام،ّفاإليامنّحيملّصاحبهّعىلّالص 

ّ

يّصىلّاهللّعليهّقالّالنبّالصحيحّيمنعّالعبدّمنّالوقوعّيفّاملويبقاتّاملهلكة:اإليامنّّ–ّد

َّيْزيِنّّ":وسلم َّوُهَوّالزَّّّالَ ُق َّيْسِ ِّحنَي اِرُق ّالسَّ ُق َّيْسِ َّوالَ ُّمْؤِمٌن، َّوُهَو َّيْزيِن ِّحنَي ايِن

  رواهّالبخاريّومسلمّمنّحديثّأيبّهريرةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"ُمْؤِمٌن...

 

ّاإليامنّيفّحياةّاملجتمعّأثرّ-3ّ

ّ

ّ ،ّكامّاألخالقّمرتبطةّيباإليامن،ّوضعفهاّدليلّعىلّضعفّاإليامنّاإليامنّواألخالق:ّ–أ

َّقاَل:ّّ":صىلّاهللّعليهّوسلميفّقولهّ ّ ّاهللِ؟ َّرُسوَل َّيا َّمْن ُّيْؤِمُن،ّقِيَل: ّالَ ُّيْؤِمُنّواهللِ ّالَ واهللِ

ور،ّ"الِذيّالََّيْأَمُنَّجاُرُهّيَبَوائَِقهُّ ّوالبوائقّهي:ّالرش 

ّ

نياّموقوفانّعىلّّاإليامنّواإلنتاج:ّ–بّ عادةّيفّاآلخرةّوالن جاحّيفّالد  املؤمنّيوقنّأنّالس 

ّأهلّاجلدّواإلتقانّوالعمل ّهيّدار ّألنّاجلنة ّقالّاهللّتعاىلالعملّواإلنتاج، َوتِْلَكّّ}:،

ّّ[72]الزخرف:ّّّ{اجَلنَُّةُّأوِرْثُتُموَهاّيباَِمُّكنُتْمَّتْعَمُلونَّ

ّ

ّ ّواإلصالح:ّ–ج ّّاإليامن ّمن ّإال ّاإلصالح ّإىل ّينقاد ّيبخشيتهّال ّقلبه ّوَعَمَر ّيباهلل، آمن

ّاهللّتباركّوتعاىلوتقو ّقال ّّ}:اه، ُّهْم َّوالَ َّعَلْيِهْم َّخْوٌف َّفالَ ّاتََّقىَّوَأْصَلَح َزُنونََّفَمِن ّّّّّّّّّ{حَيْ

ّ[39ّ]ّاألعراف:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّويسامهونّيفّ

كتايبةّاخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّإليهاّ

ّمنّخاللّالنشاطات

 

 

ّ
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ّيمقراطيّ ةّالد ّةّاجلزائريّ اجلمهوريّ  ّةعبيّ ةّالش 

ّ ّةةّالوطنيّ يبيّ وزارةّالت 

ّ ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّةّلواليةّوهرانيبيّ مديريةّالت 

 حممدّهردويل                                     ثانويةّعنيّالبيةّاجلديدة 

 

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة11ّّرقمّاملذكرة  عةساّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ةالقيمّاإليامنيّ ّث الثالّجالامل ّّأدبّاملؤمنّمعّاهللّتعاىلّةعلميّ الوحدةّالتّ ّةّوالت عبدي 

 

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّاملستهدفةّللبناءّةاملفاهيميّ العنارصّ

ّأدبّمعّاهللالتّ ّّ-1ّ

ّأدبّمعّاهللفضائلّالتّ ّ-2ّ

ّمعّاهللّعليهّوسلمصىلّاهللّّسولتأدبّالرّ ّ-3ّ

ّأدبّمعّاهللمظاهرّالتّ ّ-4ّ

ّكفريّعنّالقسمالتّ ّ-9ّ

ّاملنهاجّوالوثيقةّاملرافقةّ-

ّمنهاّ- ّمتفرقة، ّكتب :ّ ّالسعدي، ّتفسري ّكثري، ّايبن األخالقّتفسري

منّّتعطريّاألنفاسّ،اإلسالميةّوأسسها،ّالكفاراتّيفّالفقهّاإلسالمي

ّاملسلم،ّإحتافّاخللق،ّمنهاجّاخلوفّمنّاهللّتعاىلّحديثّاإلخالص،

 عليهعىلّنعمتهّوماّجيبّللشكرّمنّاملنَعمّّفضيلةّالشكرّهلليبمعرفةّاخلالق،ّ

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

 حوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّتقويةّ

الصلةّيباهللّتعاىلّمنّ

خاللّمعرفةّمظاهرّ

ّمعينةّيفّالتأدب

 

ّمراحلّسريّالدرس:
ّّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

 االنطالق

ّ

ّدقائق59ّ
أنعمّاملوىلّتباركّوتعاىلّعليناّيبنعمّالّتعدّوالّحتىص،ّفامذاّجيبّعليناّمنّواجباتّاجتاههّقدّ

ّتباركّوتعاىلّ؟ّّ

يالحظّوحيللّ

ّويستنتج

ّ

ّقويمّاملبدئيالتّ 

 

ّ

ّ

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 

 

 

ّ

ّ

الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقيقة49ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّدقائق15ّ

 

ّ

ّ

ّاملضامنيّالتالية:يكلفّاألستاذّالت الميذّيبمناقشةّّ-

ّأدبّمعّاهللفضائلّالتّ ّ-2ّ/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأدبّمعّاهللالتّ ّّ-1ّ

ّمعّاهللّصىلّاهللّعليهّوسلمّسولتأدبّالرّ ّ-3ّ

ّّكفريّعنّالقسمالتّ ّ-9ّ/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأدبّمعّاهللمظاهرّالتّ ّ-4ّ

ّالنتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةّمقايبلةالتالميذّمنّّالنشاطاتّويطلبّاألستاذّحوصلةينظمّّ*

ّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهّيطلبّمنّالتالميذّتدوين

ّ

ّامللخص:

ّمعّاهللّالتأدبّ-1

ّّيكون ّاهلل ّمع ّالتأدب ّنعمهتعاىل ّعىل ّوشكره ّإىلّيبطاعته ّامليل ّعند ّتعاىل ّمنه ّواحلياء ،

ّ...إليه،ّوالتوكلّعليهّورجاءّرمحتهّةمعصيته،ّوصدقّاإلنايب

ّ

ّواالستنتاجّلالتحلي

ّ

ّ

يتناقشونّوحيللونّ

وحيررونّأثراّكتايبياّ

ّعنّنشاطاهتم

ّ

ّ

يناقشونّويقارنونّّ

النتائجّاملتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

 

 

ّالبنائيقويمّالتّ 

 

 

 

 

 

ّقويمّاخلتاميالتّ 

 

 

 فنيةّلوضعيةّتعلميةيبطاقةّ
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

ّ

ّفضائلّالتأدبّمعّاهللّ-2

ّإىلّاهللّتعاىلّالتقربّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنيلّاألجرّوالثوابّ-

ّسدااملفّاملصالحّودرءلبّجّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحيفظناّاهللّيفّدينناّودنياناّ-

ّّةّاهللّتعاىلّوهيّأكربّمقصدّيطلبهّاإلنسانبحمنيلّّ-

ّسولّصىلّاهللّعليهّوسل مّمعّاهللتأدبّالرّ ّ-3

ّعىلّخلقّعظيم،ّفقالّتباركّوتعاىلّيفّسورةيبأنهّصىلّاهللّعليهّوسلمّوصفّاهللّرسولهّحممًداّ

ويكثرّّيقومّالليل،ّشكوًرا،هللّكريمّأخالقهّأنهّكانّعبًداّومنّّ،{ُّخُلٍقَّعظِيمٍَّوإِنََّكّلََعىَلّ}القلم:

عاء،ّرغمّأنهّغفرّلهّماّتقدمّمنّذنبهّوماّتأخر،ّ ّإِّّاهللِّوَّّ":الصالةّوالسالمّّعليهّقالمنّالد  ّينِّ

ّ"هُّلَّّمّْاكُّقَّتّْأَّوَّّهللِّمّْاكَُّشّْخّأَلَّ

ّأدبّمعّاهللمظاهرّالتّ ّ-4

ّيُّاحَلّّوَّهُّ}:اهللّتعاىل،ّقالّختليصّوتصفيةّالقلبّمنّكلّشوبّيكدرّصفاءهّاإلخالص:ّ-

ّّ[69]سورةّغافر:ّ{ينَّالدِّّّهُّلَّّنيَِّصّلِّخُمّّْوهُّعُّادّْفَّّوَّهُّّالَّّإِّّهَّلَّإِّّالَّ

االعتامدّعىلّاهللّتعاىلّاعتامداّصادقاّيفّجلبّاملنافعّودفعّاملضار،ّوهوّمنّمتامّّوكل:التّ ّ-

ّ[23]سورةّاملائدة:ّّ{نيَّنِّمِّؤّْمّمُّنتُّنّكُّواّإِّلُّكَّّوَّتَّفَّّّاهللِىَلّعَّوَّ}اإليامن،ّقالّاهللّتعاىل:ّ

-ّّ ّاملتاعبّّرب:الص  ل ّلتحم  ّنفسه ّضبط ّمن ّاإلنسان ّمتكن ّاإلرادة، ّقوى ّمن ّخلقية قوة

ّواملشقاتّواآلالم،ّوضبطهاّعنّاالندفاعّيبعواملّاجلزعّوالعجلة،ّوالغضبّوالط يش

-ّّ ،ّهاهللّعىلّنعمهّكلّ مدّهوّاالعتافّيبنعمةّاملنعمّعىلّوجهّاخلضوع،ّويتضمنّاحلّكر:الش 

ّّ"اهللَّرِّكُّْشّيَّّالَّّاَسّرّالنَّّكُّْشّيَّّالَّّنّْمَّوَّ":عليهّوسلمصىلّاهللّقالّالرسولّ

ّمنّعقابّاهللّاخلوف:ّ- ّإىلّاخلرياتّخوفا ّقالّاهللّتعاىل:تعاىلّاملسارعة اُفوُهْمّّ}، ّخَتَ َفاَل

ّ[179]سورةّآلّعمران:ّ{َوَخاُفوِنّإِنُّكنُتْمُّمْؤِمننِيَّ

هوّطمعّأوّانتظارّاليشءّاملحبوب،ّوالرجاءّاملتضمنّللخضوعّوالذلّالّيكونّجاء:الرّ ّ-

ْكّيبِِعَباَدِةّ}قالّسبحانه:إالّهللّتعاىل،ّ ِهَّفْلَيْعَمْلَّعَماًلَّصاحِلًاَّوالَُّيرْشِ َفَمنَّكاَنَّيْرُجوْاّلَِقآَءَّريبِّ

ِهَّأَحًدا ّ[115سورةّالكهف:ّ]{َريبِّ

ّّاحلياء:ّ- ّاحلياء، ّاهلمة ّخلق ّعلو ّظواهر ّمن ّعن ّتعرب ّظاهرة ّالظهورّفاحلياء اخلوفّمن

صىلّوتعربّعنّترفعّالنفسّعنه،ّعنّعمرانّيبنّحمصنّقال:ّقالّرسولّاهللّيبمظاهرّالنقص،ّ

 [البخاريّومسلم]ّّّّّ"رْيٌَّخّّهُّلّ كُّّاءُّيَّاحَلّ"ويفّروايةّ:ّّ"رْيٍَّخّيبِّّالَّّّإِِّتّأّْيَّّالَّّاءُّيَّاحَلّّ":ّاهللّعليهّوسلم

ليسّمنّاألدبّأنّييسءّاملرءّالظ نّيباهللّفيعصيهّوخيرجّعنّطاعته،ّّنّيباهلل:حسنّالظّ ّّ-

ّويظنّأنهّغريّمطلعّعليهّّ

ّنّْمَّ"ّ:صىلّاهللّعليهّوسلممنّاألدبّمعّاهللّأنّالّنقسمّإالّيبهّسبحانه،ّلقولهّّ:يباهللّالقسمّ-

ّّ"ْتّمُّْصّيَّلِّّوّْأَّّاهللِيبِّّْفّلِّْحّيَّلّْاّفَّفًّالَِّحّّانَّكَّ

ّكفريّعنّالقسمالتّ ّ-9

ّعَّّامُّعَّطّْإِّّهُّتُّارَّفَّّكَّفَّ"ّاهللّتعاىل:ّقالّ َّسّمَّّةِّرَشَ
ّمُّهُتُّوَّْسّكِّّوّْأَّّمُّيكُّلِّهّْأَّّونَّمُّعِّطّْاّتُّمَّّطَِّسّوّْأَّّنمِّّنيَّاكِ

ّْمَّفَّّةٍّبَّقَّرَّّيرُّرِّحَتّّْوّْأَّ ّّنّملَّ
ّذَّّامٍّيَّّأَّّةِّثَّالَّثَّّامُّيَِّصّفَّّْدّجَيِ

 ّ[15املائدة:]سورةّ"..مّْتُّفّْلِّاَّحّذَّإِّّمّْكُّنِّاَمّيّْأَّّةُّارَّفَّّكََّّكّلِ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

يقتحونّ

ويسامهونّيفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّاملتوصلّ

إليهاّمنّخاللّ

ّالنشاطات

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة12ّّرقمّاملذكرة  عاتسا4ّّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ةّث الثالّجالامل ّيفّاإلسالمّّةالعبادّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالقيمّاإليامنيةّوالت عبدي 
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّالعبادةّ-أ

ّالغايةّمنّالعبادةّ-ب

ّ:الشعائرّالكربىّ-ج

1-ّّ كاةّّ -2ّّ    ّ /ّّّ   ّّالةالص  ّالز 

ومّّّّ-3ّ ّاحلجّ-4ّّّّ   ّ/ّّّ   الص 

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ ّجمموعة ّالفقهيةّ: ّاملوسوعة ّوأدلته، ّاملالكي الفقه

ّاإلسالميّ ّالفقه نة، ّالس  ّفقه ّاملطهرة، ّالكتابّوالسنة ّفقه ّيف امليسة

ّمدونةّ ّالكويتية، ّاملوسوعة ّوالكتاب، نة ّالس  ّفقه ّاللبابّيف وأدلته،

ّأحكامّ ّجلل ّالت لخيصات ّالزكاة، ّفقه ّوأدلته، ّاملالكي الفقه

ّمناسكّاحلجّوالعمرة.ّالزكاة،رسالةّرمضان،ّامللخصّالفقهي،

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

ّالواسعّللعبادةّمعرفةّاملعنى

والقدرةّعىلّّوالغايةّمنها،

متييزّشعائرهاّالكربىّوماّ

ّتنطويّعليهّمنّأرسار

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

إىل59ّّّمنّ

 ائقدق15

اعر: ّقالّالش 

ّفــيـاّعـجبـاّمـنّمـعرضّعنّحـيـاتـهّّّّّّّّّّوعـنّحـظهّالعــايلّويـلـهـواّويـلعبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّولــوّعــلــمّاملــحـرومّأّيّيبـضـــاعـةّّّّّّّّّّأضاعّألمــسـىّقـــلــبــهّيـــتــلـهــفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّفــإنّكــانّيــدريّفــتــلــكّمـصـيـبـةّّّّّّّّّّوإنّكــانّالّيـدريّفاملصيبةّأصعبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

نياّواآلخرةّ؟ عادةّ؟ّوكيفّيسعدّالعبدّيفّالد   كيفّالط ريقّإىلّالس 

يالحظّ

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد175

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّّ*

ّالميذّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:يطلبّمنّالتّ ّ*

ّالعبادةّ-أ

ّالغايةّمنّالعبادةّ-ب

ّّ-1:ّّّالشعائرّالكربىّ-ج كاةّّ-2ّّّّ   /ّّّّّّّ  ّّّّّّالةالص  ّالز 

ومّّّّّ-3ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّاحلج ّ-4ّّّّّّّ  /ّّّّّّّّ  الص 

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهيطلبّمنّالتّ *ّ

يصغيّ

ويستمعّ

ويصححّ

ّأخطاءه
ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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ّ

الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 ةققيد65

ّامللخص:

ّمفهومّالعبادةّّ-أّ

ّاخلضوعّوالتذللّلغة:

ّماّحيبهّاهللّويرضاهّمنّاألقوالّّاصطالحا: ّالباطنةّوالظاهرةّواألعاملّاسٌمّجامٌعّلكل 

ّالغايةّمنّالعبادةّ-ب

وحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّّّّّّّّّّّ-ّ ّمتييزّاخلبيثّمنّالطي بّ-راحةّالقلبّوالر 

-ّّ ّهللّتعاىلرضعّواخلضوعّإظهارّالتّ ّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنياّواآلخرةفعّيفّالد ّالحّوالن ّنيلّاخلريّوالص 

ّوإنقاذهّمنّغرورّاحلياةّالفانيةّائمةاإلنسانّيباحلياةّالد ّّتعليقّ-

ّّ-ج ّعائرّالكربىالش 

ّّإنّ  ّالش  ّاألسسّالتي ّهي ّالكربىّللعبادة ّاإلسالمعائر ّيبأركان ّوتسمى ّعليها ّتقوم ّالش  ّوتتمث لّيف ّهادتني،

ّو ّوالزّ الص  ّالة ّوالص  ّواحلجكاة ّّ،يام ّفعنّايبنّعمر ّعنهام ّريضّاهلل ّالنّ عن ّبي ّوسلم ّعليه ّاهلل ّقال:صىل ّيَّنِّيبُّّ"أنه

ّرًَّدّمَّّحُمَّّنَّّأَّاهللّوَّّالَّّإِّّهَّلَّإِّّالَّّأنّّْةُّادَّهََّشّّ:سٍّّمَخّْىَلّعَّّمُّالَّْسّاإلِّ ّّامُّقَّإِّوَّّاهللِّّوُلُّسّا ّمُّوَّْصّوَُّّجّاحَلّوَّّاةِّكَّالزَّّّاءُّيتَّإِّوَّّةِّالَّالصَّ

ّأخرجهّالبخاريّومسلمّ."انَضّمَّرَّ

1-ّّ ّالةالص 

َّصّوَّ}:تعاىلالدعاءّقالّاهللّّلغة:ّ:تعريفها ّ.،ّأي:ّأدعّهلم[153يبة:ّو]سورةّالتّ{مّْهلَُّّنٌّكََّسَّّكّتَّالََّصّّنَّّإِّّمّْهِّيّْلَّعَّّلِّ

ّ.سليممفتتحةّيبالتكبريّخمتتمةّيبالتّ ّخمصوصةّهيّأقوالّوأفعالرشعا:ّّّّّّّّّّّّّّّّ

نةّواإلمجاع:ّواجبةّ:حكمها ّيبالكتابّوالس 

ا ّيمُّقِّيُّوَّّينَّالدِّّّهُّلَّّنيَِّصّلِّخُمّّْواّاهللَُدّبُّعّْيَّلِّّالَّّواّإِّرُّمِّاّأُّمَّوَّّ}فقولّاهللّتعاىل:ّالكتابّأم  َّكّلِّذَّوَّّاةَّكَّواّالزَّّتُّؤّْيُّوَّّةَّالَّواّالصَّ

ّ[9]سورة:البينة:ّّ.{ةمَّيِّّالقَّّينُّدِّ

اّ ّ:سٍّّمَخّْىَلّعَّّمُّالَّْسّاإلِّّيَّنِّيبُّّ"أنهّقال:صىلّاهللّعليهّوسلمّبيّعنّالنّ ريضّاهللّعنهامّّفقدّثبتّعنّايبنّعمرنةّالس ّوأم 

ّرًَّدّمَّّحُمَّّنَّّأَّاهللّوَّّالَّّإِّّهَّلَّإِّّالَّّأنّّْةُّادَّهََّشّ ّّامُّقَّإِّوَّّاهللِّوُلُّسّا ّ"انَضّمَّرَّّمُّوَّْصّوَُّّجّاحَلّوَّّاةِّكَّالزَّّّاءُّيتَّإِّوَّّةِّالَّالصَّ أخرجهّ.

ّالبخاريّومسلم

اّا ّفقدّأمجعتّاألمةّعىلّوجوبّمخسّصلواتّيفّاليومّوالليلة.ّإلمجاعوأم 

ّ:تاركهاإثمّ

ّ الةّواجبةّعىلّكلّمسلمّيبالغّعاقلّطاهر،ّوهيّعبادةّيبدنيةّحمضةّالّتقبلّالن يايبةّاتفقّاملسلمونّعىلّأنّالص 

ّاألخرويةّ ّوالعقويبة ّاهلل ّلغضب ّمستحقا ّتاركها ّوكان ّعاص ّفهو ّوهتاونا ّتكاسال ّتركها ّفمن أصال،

نيوية ّْواّالُّقَّّرٍّقََّّسّيِفّّمّْكُّكَّلَّاَّسّمَّ}:،ّفلدّقالّتعاىلوالد   {ّنيَّلَِّصّاملُّّنَّمُِّّكّنَّّمَل

ّّ:الغايةّمنّترشيعها

لةّيبنيّالعبدّوريبه،ّيبامّفيهاّمنّلذةّاملناجاةّللخالقّّّّّّّ/ّّّّّّّ- ّتقويةّأسسّاألخوةّيبنيّاملصلنيّ-عقدّالص 

يئاتّواخلطاياّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّ- ّتنهىّعنّالفحشاءّواملنكرّ-طريقّالفوزّوالفالح،ّوتكفريّالس 

ّراحةّنفسيةّكبرية،ّوطمأنينةّروحيةّ-مدرسةّخلقيةّعمليةّتريبّفضيلةّالصدقّواألمانةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّّ-

نياّومغرياهتاّوأهوائهاّ- ّالت قربّهباّإىلّاهللّتعاىل،ّوالُسموّعنّالد 

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

يامّيبنيّإليهاّف

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّيفّ

كتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّإليهاّ

منّخاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي
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ّ

ّكاةالزّ ّ-2

رعّإذاّناموالزيادةّءامالن ّّلغة:ّ:تعريفها ّزادوّ،ّيقال:ّزكاّالز 

ّّخمصوصّملالكّخمصوصّإخراجّجزءّخمصوصّمنّمالّرشعا:ّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالعظام،ّوهيّّ:حكمها ّفهيّأحدّأركانّاإلسالمّومبانيه ّعينياّأمجعّاملسلمونّعىلّفرضيتها، واجبةّوجويبا

ّيمُّقِّأَّوَّّ}تعاىل:ّكلّمسلمّتتوفرّفيهّرشوطها،ّقالّاهللّعىل ]سورةّّ{نيَّعِّاكِّالرَّّّعَّواّمَّعُّكَّارّْوَّّاةَّكَّواّالزَّّآتُّوَّّةَّالَّواّالصَّ

رسولّاةّماله؟ّفقالّالرجلّزكإنّأدىّقالّرجل:ّياّرسولّاهلل؟ّأرأيتّقال:ّريضّاهللّعنهّوعنّجايبرّّ،[43البقرة:ّ

ّّهُّنّْعََّّبّهَّذَّّْدّقَّفَّّهِّالِّمَّّاةَّكَّىّزَّدَّّأَّّنّْمَّّ":صىلّاهللّعليهّوسلماهللّ ّأخرجهّالطرباينّ."هُّرَشُ

ّّ(،ّوالعمالتّالورقيةهبّوالفضةالذ ّالن قدينّ)زكاةّّ-ّ:األموالّالتيّجتبّفيها

ّامر.والثّ ّحلبوبزكاةّاّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّصدّيبيعهاجارةّالتيّيقزكاةّعروضّالتّ ّ-

ّ(دفائنّاجلاهلية)ّكاززكاةّاملعادنّوالرّ ّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاألنعامّ)ّاإليبلّوالبقرّوالغنمّ(هبيمةّزكاةّّ-

كاةّألحدّاألصنافّالث امنيةّاملذكورينّيفّقولهّتعاىلّ:هامصارف ّاَمّنَّّإِّ}:ترصفّالز  َواملََساكنِِيّّاءِّرَّقُّفُّلّْلِّّاُتّقََّدّّالصَّ

ْمّوَّ ّّنِّايبّْوَّّاهللِّيلِّبَِّّسّيِفّوَّّنيَّمِّارِّالغَّوَّّاِبّقَّّالرِّّيِفَّوالَعاِملنَِيَّعَلْيَهاَّواملَُؤلََّفِةُّقُلوهُبُ ّيمٌّلِّعَّّاهللُوَّّاهللِّنَّمِّّةًّيَضّرِّفَّّيلِّبِّالسَّ

ّّ{يمٌّكَِّحّ ّالتويبة: ّالذينّجعلهمّاهللّحمالّّ،[65]سورة كاة ّالكريمةّهمّأهلّالز  ّاآلية فهؤالءّاملذكورونّيفّهذه

ّّلدفعهاّإليهم،ّفلوّرصفتّلغريهمّملّتصح.

ّّ:ّالغايةّمنّترشيعها

ّشكراّلنعمةّاملالّوجبتّ-عونّللفقراءّواملحتاجنيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّّّ-

نسّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّالقضاءّعىلّالفقرّوالبطالةتساهمّيفّّ- ُّطهرةّللاملّمنّالد 

خاءّ- دّاملؤمنّالبذلّوالس  حّوالبخل،ّوُتَعوِّ ّتطهرّالن فسّمنّداءّالش 

ّالصومّ-3

ّّلغة:ّ:تعريفه ّّ}:امّيفّقولهّتعاىل،كاإلمساكوّهوّالكف  ـننِّإيِنِّ مْحَ  [26]سورةّمريم:ّ.{َصْومًاَّّّنَذْرُتّلِلرَّ

ّط عامّاإلمساكّعنّالّرشعا:ّّّّّّّّّّّّّّ ّالوقاع،ّيبني ةّخالصةّهللّتعاىلّيفّمجيعّالن هار.بّواوالرش 

ّقاّ:حكمه ين، ّهوّركنّمنّأركانّالد  ّأَّيَّ}لّاهللّتعاىل:جيبّصيامّرمضانّإذ ّالذُِّّيَّا ّكُّنُّآمَّّينَّا مّكُّيّْلَّعََّّبّتِّوا

ّ ّّ[113]سورةّالبقرة:ّّ.{ونَّقُّتَّّتَّّمّْكُّلَّّعَّلَّّمّْكُّلِّبّْقَّّنّْمِّّينَّّالذِّىَلّعََّّبّتِّّكُّاَمّكَّّامُّيَّالصِّ

ّكُفّاللسانّواجلوارحّعنّفضولّاألقوالّواألفعال.ّ-ّ:آدابّالصوم

مس،ّفعنّسهلّيبنّسعدعندّالت حققّمنّغروبّّتعجيلّالفطرّ- ّرسولّاهللّّريضّاهللّعنهّالش  صىلّاهللّعليهّأن 

ّأخرجهّالبخاريّومسلمّ.ّ"رَّطّْواّالفِّلُّجَّّاّعَّمَّّرْيٍَّخّاسّيبِّالنَّّّاُلّزَّيَّّالَّّ"قال:وسلمّ

عاءّعندّالفطر،ّفعنّايبنّعمرّّ- َّبّهَّذَّّ"إذاّافطرّقال:صىلّاهللّعليهّوسلمّقال:ّكانّرسولّاهللّريضّاهللّعنهامّالد 

ّأخرجهّأيبوّداود.ّ"اهللّاءََّشّّنّْإِّّرُّْجّاألََّّتّبَّثَّوَّّوُقّرُّالعُّّْتّلَّّتَّايبّْوَّّأُّمَّالظَّّ

ّفعنّأنسّيبنّمالكّحورالس ّّ- ،ّ ّقالّالنبيّريضّاهللّعنه ّوسلمّصىلقال: ّفَّرُّحََّّسّتَّّ":اهللّعليه ّورِّّالُسُحّيِفّّنَّّإِّوا

ّأخرجهّالبخاريّومسلمّّ."ةكَّرَّيبَّ

ّ:الغايةّمنّترشيعه

ذيلةّ- ّتزكيةّللن فسّوتطهرياّوتنقيةّهلاّمنّاألخالقّالر 
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نياّوشهواهتاّوترغيبّيفّّ- ّاآلخرةتزهيدّيفّالد 

ّيباعثّعىلّالعطفّعىلّاملساكنيّواإلحساسّيبآالمهمّ-

فاءّوّاإلخالصّن،ّيبحيثّيعيشّاإلنساحتقيقّالعبوديةّهللّ- ّأرفعّدرجاتّالص 

حةّوالبدنّّ- ومّآثارّنافعةّعىلّالص  ّللص 

ّاحلجّ-4

ّالقصد.ّلغة:ّ:تعريفه

ّالقصدّإىلّأماكنّخمصوصةّللقيامّيبأعاملّخمصوصةّرشعا:ّّّّّّّّّّّّّّّ

ّاعَّطَّتَّاْسّّنِّمَِّّتّيّْالبَُّّجّحِّّاسِّّالنَّّىَلّعَّّهللِوَّّ}قالّاهللّتعاىل:ّم،احلجّركنّمنّأركانّاإلسالمّومبانيهّالعظاّ:حكمه

ِّالعَّّنِّعَّّيٌّّنِّغَّّاهللَّنَّّإِّفَّّرَّفَّكَّّنّْمَّوَّّيالًّبَِّسّّهِّيّْلَّإِّ ّآلّعمراّ{نيَّاملَ ّن]سورة ،ّوجيبّعىلّكلّمسلمّيبالغّعاقلّحرّ[57:

ةّيفّالعمرّ ّنّْمَّّ":صىلّاهللّعليهّوسلمقالّرسولّاهللّّ:قالريضّاهللّعنهامّفهنّايبنّعباسّعىلّالفور،ّمستطيعّمر 

ّتَّيض،ّوَّرِّاملَُّّضّرَّمّْيَّّْدّقَّّهُّنَّّإِّل،ّفَّجَّّعَّتَّيَّلّْفَّّجَّّاحَلّّادَّرَّأَّ ُّّلّضِّ ّّأمحدّوايبنّماجةأخرجهّّ.ّ"ةاَجّاحَلُّّضّرِّعّْتَّة،ّوَّالَّالضَّ

ّّ:أركانه

ّاملسلمّحيرمّعىلّنفسهّّاإلحرام:ّ- خولّيفّالن سك،ّسميّيبذلكّألن  أولّمناسكّاحلجّاإلحرام،ّوهوّنيةّالد 

أسّوأشياءّمنّاللباس. ّيبنيتهّماّكانّمباحاّلهّقبلّاإلحرامّمنّالن كاحّوالط يبّوتقليمّاألظافرّوحلقّالر 

-ّّ ّالس  ّّنَّّإِّ}تعاىل:قالّاهللّّ:فاّواملروةعيّيبنيّالص  ّوَّفَّالصَّ ّالَّفَّّرَّمَّتَّاعّّْوِّأََّّتّيّْالبَّّجََّّحّّنّْمَّفَّّاهللِّرِّائِّعََّشّّنّْمِّّةَّوَّرّْاملَّا

ّفَّرْيًَّخّّعَّوَّّطَّتَّّْ  نمَّّوَّاَمّهِبَِّّفّوَّّطَّّيَّّنّْأَّّهِّيّْلَّعَّّاَحّنَُّجّ ّ .{يمٌّلِّعَّّرٌّاكَِّشّّاهللَّنَّّإِّا ّالبقرة: ّ[191]سورة ّعىلّ، ّتدل فاآلية

عيّ فاّواملروةّيباإلخبارّعنهامّيبأهنامّمنّشعائرّاهلل.وجوبّالس   يبنيّالص 

ْييلّقال:ّأتيتّرسولّاهللّّ:الوقوفّيبعرفةّ- صىلّاهللّوهوّركنّاحلجّاألعظم،ّفعنّعبدّالرمحنّيبنّيعمرّالدَّ

ّ ّوسلم ّاهللّعليه ّرسول ّفأمروا ّناسّمنّأهلّنجد، ّفجاء ّيبعرفة، ّوسلموهو ّعليه ّاهلل ّفأمرّصىل ّكيفّاحلج؟ :

 أخرجهّأيبوّداودّوالتمذيّّ."ة..فَّرَّمّعَّوّْيَُّّجّاحَلُّّجّاحَلّّ":رجالّفنادىصىلّاهللّعليهّوسلمّرسولّاهللّ

ّ،ّسبعّأشواطيطوفّيبالبيتّّطوافّاإلفاضة:ّ- ّلهّكل  ّالن ساء.حتىّيباإلحرام،ّعليهّيشءّحُرمّوهبذاّالط وافّحيل 

ّمقبوالّّ:آدايبه ّوسعيه ّمربورا، ّحجه ّليكون ّهبا، ّويأخذ ّيقفّعندها ّأن ّيباحلاج ّحيسن للحجّآدابّكثرية،

ّإخالصّالن يةّهللّتعاىلّّ-ّّّّّمشكورا،ّومنها:

ّاملبادرةّإىلّالت ويبةّالن صوحّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

فقّواحلرصّعىلّراحةّاحلجاج،ّواحلذرّمنّأذيتهمّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ كينةّواستعاملّالر  ّلزومّالس 

مانّواملكانّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّاستشعارّعظمةّالز 

ّللقرآناغتنامّاألوقاتّيبفعلّماّيقربّإىلّاهللّمنّذكرّوقراءةّّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّواملساواةّّوإحياءّللوحدةّإظهارّ-ّّ:الغايةّمنّترشيعه

ّالءّكلمةّاهللّوحدهّالّرشيكّلهاإلعالنّيبتوحيدّاهللّوتلبيتهّيبإعّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّشحنةّروحيةّإيامنيةّوعاطفيةّتالزمّاملؤمنّطوالّحياتهّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّواخلضوعّلهيةّالصلةّيباهللّتعاىلّوالتذللّتقوّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّعّاملسلمنيّكافةّعىلّكلمةّواحدةمجّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

نيويةّ-ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ينيةّوالد  ّتبادلّاملنافعّالد 
 

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة13ّّرقمّاملذكرة  ساعتانّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ةالقيمّاإليامنيةّّث الثالّجالامل ّاحلكمّالتكليفيّورشوطّالتكليفّّةعلميّ الوحدةّالتّ ّوالت عبدي 
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

1-ّّ ّعياحلكمّالرش 

ّاحلكمّالتكليفيّ-2

ّالتكليفّ-3

ّالغايةّمنّالتكليفّ-4

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ ّجمموعة ّإىلّحتقيقّّاألصولّ: ّالفحول ّإرشاد ّاألصول، منّعلم

ّأصولّ ّمعامل ّاألصول، ّمبادئ ّرشح ّيف ّاملأمول ّالفتح ّاألصول، ّعلم ّمن احلق

ّإعالمّاملوقعنيّعنّربّالعاملني ّالناظر، ،ّالفقه،ّمذكرةّأصولّالفقهّعىلّروضة

ّنظريةّاحلكمّومصادرّالترشيعّيفّأصولّالفقهّاإلسالمي

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّمتييزّأنواعّ

ّ عي،ّاحلكمّالرش 

ومعرفةّالغايةّمنّ

ّكليفّورشوطهالتّ 

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

59ّّمنّ

إىلّ

 ائقدق15

ّكُّيّْلَّعََّّبّتِّواّكُّنُّآمَّّينَّاّالذُِّّيَّاّأَّيَّ}تعاىل:قالّاهللّ ّ[113البقرة:ّ]ّ.{ونَّقُّتَّّتَّّمّْكُّلَّّعَّلَّّمّْكُّلِّبّْقَّّنّْمِّّينَّّالذِّىَلّعََّّبّتِّّكُّاَمّكَّّامُّيَّمّالصِّ

ّمنّحيثّاحلكمّ؟الكريمةّماذاّاستفدتّمنّاآليةّّ-

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد19

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّّ*

ّالميذّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:يطلبّمنّالتّ ّ*

1-ّّ ّاحلكمّالتكليفيّ-2/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعياحلكمّالرش 

ّّالغايةّمنّالتكليفّ-4/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالتكليفّ-3

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةالن ّشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهيطلبّمنّالتّ *ّ

ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ
ّةققيد29

ّّ-1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامللخص: ّعياحلكمّالرش 

ّا.اّأوّوضعًّاّأوّختيريًّاملكلفني،ّطلبًّّأعاملهوّخطابّاهللّاملتعلقّيبّ:تعريفهّ

ّرشحّالت عريف:

ّمُّكّْنّاحُلّإِّ}تعاىل:لهّإذّالت رشيعّواحلكمّالّيكونّإال ّيبخطابّاهللّوكلّترشيعّمنّغريهّفهوّيباطلّلقوّخطابّاهلل:

ّّ[45ّ،67]سورةّيوسف:ّّ.{هللِّالَّّإِّ

ّماّمنّشأهنمّالتكليفّفالّيشملّالصغريّواملجنون،ّواملكلفّهو:البالغّالعاقلّالذاكرّغريّاملكرهّاملكلفني:

يشملّطلبّالفعلّوطلبّالتك،ّوالطلبّقدّيكونّعىلّسبيلّاجلزمّأوّاألفضلية،ّفصارتّاألقسامّأريبعة:ّّطلًبا:

ّالواجبّاملحرمّاملندوبّواملكروه.

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 

ّاملرادّيبهّاملباح،ّألنّاملباحّخمريّفيه.ّّختيرًيا:

ماّوضعّعالمةّعىلّيشءّكالصحةّوالفساد،ّمثالّذلك:ّرجلّحجّحجة،ّوهوّغريّعاقلّ)جمنون(ّّوضًعا:

 فالّيصحّحجهّوهوّملغى.ّ

عيّأقسام  ينقسمّإىلّقسمني:ّاحلكمّالتكليفيّواحلكمّالوضعي.ّّ:احلكمّالرش 

ّاحلكمّالتكليفيّ-2

ّ.ااّأوّختيريًّاملكلفني،ّطلبًّّعاملهوّخطابّاهللّاملتعلقّيبأّ:تعريفه

ّ،ّواملحرم،ّواملكروه،ّواملباحندوبللحكمّّالتكليفيّمخسةّأقسامّهي:ّالواجب،ّواملّ:أقسامه

ّّ:الواجبّ-1

ّّلغة: ّاْسَمّاهللِّ}تعاىل:ّقالّاهللاقطّوّالالزم،ّالس  َّوَجَبْتَّّفاْذُكُروا َّفإَذاَّ َّّعَلْيَهاَّصَوافَّ ِّمنَْها َّفُكُلوا ا ّ{ُجنُوهُبَ

ّ.أيّسقطتّميتةّالزمةّحمل هاّ"فإذاّوجبت"،ّ[36ّاحلجّ:ّسورةّ]

ّ.هوّماّكانّطلبّفعلهّعىلّسبيلّاجلزم،ّيبحيثّيثابّفاعلهّامتثاالّويستحقّتاركهّالعقاباصطالحا:

ّالصالةّاملكتويبةّمثاله:

ّ:لغةّ:)املستحب(املندوبّ-2 ّا*يفّالنائباتّعىلّماّقالّيبرهان:الّيسألونّأخاهمّحنيّيندهبماعراملدعوّكقولّالش 

ّ.كانّطلبّفعلهّالّعىلّسبيلّاجلزم،ّيبحيثّيثابّفاعلهّامتثاالّوالّيعاقبّتاركهّهوّماّاصطالحا:

ّصيامّالت طوعمثاله:

مّ-3 ّ[12ّ]سورةّالقصص:ّ.{لبّْقَّّنّْمِّّعَّاِضّرَّاملَّّهِّيّْلَّاّعَّنَّمّْرََّّحّوَّّ}ّتعاىل:هللاّمنهّقولواملمنوع،ّّ:لغةّ:املحر 

ّ.العقابّويستحقّفاعلهماّكانّطلبّتركهّعىلّسبيلّاجلزم،ّيبحيثّيثابّتاركهّامتثاالّّهواصطالحا:

ّعقوقّالوالدينمثاله:

ّ[46التويبة:سورةّ]ّ.{انبَِعاَثُهمَّفَثبََّطُهمَّّْلكِْنَّكِرَهّاهللُوَّ}املُبغض،ّمثالّذلكّقولهّتعاىل:ّّلغة:ّ:املكروهّ-4

ّتركهّالّعىلّسبيلّاجلزم،ّيبحيثّيثابّتاركهّامتثاالّوالّيعاقبّفاعله.ّطلبّكانّهوّماّّاصطالحا:

ّدوامّالنومّعنّقيامّصالةّالليلّمثاله:

َفُثّإىَلّنَِسائُِكمّْأُّ}املعلنّوّاملأذونّفيه،ّكقولهّتعاىل:ّلغة:ّ:املباحّ-9 َياِمّالرَّ َّلُكْمَّلْيَلَةّالصِّ ّ[117ّ]البقرة:ّ.{ِحلَّ

ّماّالّيتعلقّيبفعلهّمدحّوالّذمّهواصطالحا:

ّاألكلّيفّرمضانّليالًّّمثاله:

ّالتكليفّ-3

ّإلزامّماّفيهّكلفة،ّوالكلفةّهيّاملشقةهوّّلغة:ّتعريفه:

ّإلزامّمقتىضّخطابّالرشع،ّا:اصطالًحّّّّّّّّّّّّّّ

ّواملرادّيبمقتىضّخطابّالرشع:ّاألمرّوالنهيّواإليباحةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالعقلّّيشتطّيفّاآلدميّاملكلفّرشوط:ّرشوطه: ّاخلطابّ/ ّفهم ّعىلّاالمتثالّالقدرة/ ّواالستطاعة

ع. بي،ّألهنامّالّيفهامنّوالّيدركانّخطابّالرش  وطّاملجنونّوالص  ّفخرجّهبذهّالرش 

ّالغايةّمنّالتكليفّ-4

ّذللّواالمتثالّوالطاعةّهللّتعاىلإظهارّالتّ-

ّضبطّسلوكّاملكل فّوتوجيههّ-/ّّّّالسي ئاتكسبّاحلسناتّواجتنابّّ-
  

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّإليهاّ

فيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّيفّ

كتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّإليهاّ

منّخاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

ّ

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّالوطنيةوزارةّالتيبيةّ

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيةّاجلديدةّّّّثانويةّعنيّالبّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة14ّّرقمّاملذكرة  عتانساّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّثانوينةّاألوىلّالس 
ّ

ايبعالّجالامل ّاملودةّوالسكينةّودورمهاّيفّيبناءّاألرسةّّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالقيمّاالجتامعيةّواألرسيةّر 
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّقةّاألرسيةّيفّاحلضاراتّالقديمةالعالّ-1

ّالعالقةّاألرسيةّيفّاجلاهليةّ-2

ّالعالقةّاألرسيةّيفّاإلسالمّ-3

ّيبناءّاألرسةّواملحافظةّعليهاّ-4

ّاملودّ ّ-9 ّكينةةّوالس 

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ ّجمموعة ّحقّ: ّتفسريّايبنّكثري، تفسريّالسعدي،

جلّواملرأةّيفّاإلسالم،ّاملرأةّماضيهاّوحارضها،ّ املساواةّيبنيّالر 

ّواملسيحيةّ ّاليهودية ّيف ّاملرأة ّومكانة ّاألنبياء ّنساء تعدد

ّاإلصالح:ّ ّجملة وجني، ّالز  ّوخالف عيد ّالس  ّالبيت واإلسالم،

ّ.(؟ّنّينتهي)مقالّيبعنوان:ّاإلصالحّيفّاألرسةّمنّأينّيبدأّوإىلّأي

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

معرفةّقدسيةّاألرسةّيفّ

اإلسالمّواألسسّالتيّتقومّ

عليهاّمقارنةّملاّكانتّعليهّ

ةّواحلضاراتّييفّاجلاهل

ّالقديمةّاملختلفة

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

إىل59ّّمن

 ائقدق15

ويبنـاءّّ،وتنشـئةّاألجيـالّ،فـوسمجعاءّأنّجاءناّيبمنهاجّشاملّقـويمّيفّتريبيـةّالن ّالبرشيةّاهللّتعاىلّعىلّمنّفضلّ "

بيلّّ.احلضارات ّلكنّماّالس  حيحةّيفّتكوينّهذاّوماّالبدايةّّ؟اميةإىلّحتقيقّهذهّاألهدافّالس  الحالص  ّ"؟ّاملجتمعّالص 

يالحظّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد19

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّّ*

ّالميذّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:يطلبّمنّالتّ ّ*

ّالعالقةّاألرسيةّيفّاجلاهليةّ-2/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقةّاألرسيةّيفّاحلضاراتّالقديمةالعالّ-1

ّيبناءّاألرسةّواملحافظةّعليها,ّ-4/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعالقةّاألرسيةّيفّاإلسالمّ-3

ّاملودّ ّ-9 ّّكينةةّوالس 

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالذيّتوصلواّإليهالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّيطلبّمنّالتّ *ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ
ّةققيد29

ّامللخص:

ّمتهيد

ّيفّاحلياةّاالجتامعية،ّفالَّغْرَوّأنّاإلسالمّ حياةّاألرسةّجديرةّمنّدونّريبّيبالعناية،ّألهناّكانتّوالّتزالّأصالً

اّيفّصددّاألرسة،ّألنّاملجتمعّأوالهاّعنايةّكبرية،ّ ظهرّذلكّجليًّاّفيامّاحتواهّالقرآنّالكريمّمنّآياتّعديدةّجدًّ

ا بنةّلكانّجمتمعاّقويًّ .يبأحكامّاهللّيتكونّمنّأرس،ّوهيَّلبِنَاُتُه،ّفلوّصلحتّاللَّ ُ ّ،ُّيِشُعّاخلرَي،ّوالّينُفُذّإليهّالرشَّ

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 

ّالعالقةّاألرسيةّيفّاحلضاراتّالقديمةّ-2

أيّحقوقّتذكرّقبلّظهورّاإلسالم،ّفلقدّكانتّحمقرةّحبيسةّاجلدرانّعندّاليونان،ّحمرومةّّةملّتكنّللمرأ

لطةّاملطلقةّ ومانّيبأيةّحقوقّفهيّحتتّوصايةّالس  منّحقّاختيارّزوجها،ّومنّاإلرث،ّفلمّيعتفّهلاّالر 

ّيفّت ّحرية ّأية ّيكنّهلا ّومل وج، ّالز  ّتزوجتّكانتّحتتّوصاية ّفإذا ّزواجها، ّيبلّلألبّحتىّيتم رصفاهتا،

جل،ّويذكرناّالت اريخّيبأنّالكثريّمنّاملؤمتراتّكانتّتعقدّيفّروماّللبحثّ كانتّشيئاّمنّاألشياءّالت ايبعةّللر 

اّأغوتّآدمّوأخرجتهّمنّاجلن ة. ّحولّاملرأةّوروحها،ّولقدّاعتربهاّاليهودّنوعّمنّالل عنةّألهن 

ّالعالقةّاألرسيةّيفّاجلاهليةّ-1

ّاألرس ّالعالقة ّوضع ّيفّأما ّعليه ّكانت ّمما ّحاالً ّأسوأ ّفكانت ّاإلسالم ّظهور ّقبل ّالعريبية ّاجلزيرة ّيف ية

احلضاراتّالقديمة،ّفقدّكانتّاألرسةّتنشأّمنّغريّضوايبط،ّوتسلبّّاملرأةّحقهاّيفّاختيارّالزوج،يبلّكانتّ

ريمّذلكّيفّتعتربّعاًراّحيرصّأولياؤهاّعىلّالت خلصّمنهاّوقتلهاّحيةّساعةّوالدهتا،ّوقدّأوضحّالقرآنّالك

ّاّيبُّذَّإِّوَّ}:تعاىلقولّاهللّ َ ّيبِّّمّْهُُّدَّحّأَّّرشِّ
ّىّظَّثَّنّْاألُ ّاّيبُّمَّّوءُِّسّّنّْمِّّمِّوّْالقَّّنَّىّمِّارَّوَّتَّ*ّيَّّيمٌّظِّكَّّوَّهُّاّوَّدًّّوَّْسّمُّّهُّهُّْجّوَّّلَّ َ ّرشِّ

 [95-91النحل:ّ]سورةّّ{ونَّمُّكُّاّحَيّْمَّّاءََّسّّالَّأَّّاِبّّالُتَّيِفّّهُُّسُّدّيَّّمّْأَّّونٍّّهُّىَلّعَّّهُّكُِّسّمّْيُّأَّّهِّيبِّ

ّالعالقةّاألرسيةّيفّاإلسالمّ-3

بِنَةّاألوىلّ ّاألرسةّيفّاإلسالمّهيّالن واةّواحلجرّاألساس،ّواللَّ يبحكمتهّسبحانهّوتعاىلّّفاهلليفّتكوينّاملجتمع،ّإنَّ

مّكُّلََّّقّلََّخّّنّْأَّّهِّاتِّايَّءَّّنّْمِّوَّ}:،ّقالّتعاىلإليهويسكنواّالذيّهيأهّلألزواج،ّكيّيستقرواّفيهّجعلهاّاملأوىّالكريمّ

ّّذَّيِفّّنَّّإِّّةًّمْحَّرَّوَّّةًّدَّّموََّّّمّْكُّنَّيّْيبََّّلّعََّجّاّوَّهَّيّْلَّإِّواّنُّكُّْسّتَّلِّاّاًجّوَّزّْأَّّمّْكُِّسّفُّنّْنّأَّمِّّ
ّ[21]سورةّالروم:ّّ{ونَّرُّكَّّفَّتَّيَّّمٍّوّْقَّلِّّآَلَياٍتَّّكّلِ

ّ ّاآلماد، ّتتولدّعالقةّأرسيةّعميقةّاجلذورّيبعيدة ليمّلألرسة، ّالن شوءّالس  ّتكونّصلةّومنّهذا ّما ّأشبه ا إهن 

ّّنَّّهُّ}:ولهقيبينهاّتعاىلّيفّكامّّ،سهللمرءّيبنف
تبنىّّ،هذهّالعالقة[117]سورةّالبقرة:ّّ{نَّّـهُّلَّّاٌسّبِّلِّّمّْتُّنّْأَّوَّّمّْكُّلَّّاٌسّبَّلِ

ّومودةّ ّالقلوبّحمبة ّمتتلئ ّوهبذا ّصاحبه، وجنيّحقوق ّالز  ّمن ّواحد ّكل ّيراعي ّواالحتام، ّالت قدير عىل

عادة.وتسودّحياهتامّ كينةّواالطمئنانّوالس  ّالس 

ّيبناءّاألرسةّواملحافظةّعليهاّ-4

ّاألرسةّيفّاإلسالمّيبدأّيبناؤهاّيبالزّ  ّيبهّاحلياةّالزّ واجّالرش  ّوتستمر  الحّمعّوجية،ّعيّالذيّتستقر  جلّالص  فالر 

ّواإلنصافّوتقوىّاهللّومكارم ّواملحبة ة ّاملود  ِّملُؤه ّصاحًلا، ّيبيتا َّيْبنِيان احلة ّالص  األخالقّواآلداب،ّّاملرأة

والت عليمّواإلصالح،ّوتوطنيّالن فسّعىلّقبولّّاخلريمجيعّأفرادهاّعىلّّتعاونّيتطلبواحلفاظّعىلّاألرسةّ

جلّ ّعنّيبعضّاملنغصات،ّوالر  ّاألرسةّّ-يبعضّاملضايقات،ّوالغض  مطالبّيبتبصريّنفسهّأكثرّ -وهوّرب 

عجزتّعنّكلّيشء،ّواملبالغةّيفّتقويمهاّيقودّمنّاملرأة،ّوقدّعلمّأهناّضعيفة،ّإذاّحوسبتّعىلّكلّيشءّ

ّاملودّ ّ-9ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإىلّكسها. ّكينةةّوالس 

اّعالقةّروحيةّكريمة،ّأساسهاّّ وجنيّليستّعالقةّدنيويةّمادية،ّوالّشهوانيةّهبيمية،ّإهن  إنّالعالقةّيبنيّالز 

حبةّواالقتانّ ّالعالقةّعميقةّاجلذورّيبعيدةّاآلماد،ّفضالًّالص  ّهذه كينةّوالت آلف،ّإن  ّوالس  القائامنّعىلّالود 

ٍةّكادحة،ّوأُيّيبيئةّ يفّظلّأمومةّحانيةّوُأيُبوَّ ّهتي ئهّمنّتريبيةّالبننيّوالبناتّوكفالةّالن شء،ّالتيّالّتكونّإالّ  عام 

ّأزكىّمنّهذاّاجلوّاألرسيّالكريم؟

اّمتتدّإىلّاحلياةّاآلخرةّيبوحينامَّتصُحّهذهّال لة،ّفإهن  ّاُتّنََّّجّ}:تعاىلاهللّقالّّ،عدّاملامتعالقةّوتصدقّهذهّالص 

ّّ[23]سورةّالرعد:ّ.ّ{مّْاهِتِّيَّّرِّّذُّوَّّمّْهِّاجِّوَّزّْأَّوَّّمّْهِّائِّيبَّأَّّنّْمَِّّحّلََّصّّنّْمَّاّوَّوهَنَّلُُّخّْدّيَّّنٍّْدّعَّ

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّيفّ

كتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّإليهاّ

منّخاللّ
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ّ

ّ

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة19ّّرقمّاملذكرة  عتانساّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ايبعالّجالامل ّخطرّاآلفاتّواملفاسدّاالجتامعيةّّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالقيمّاالجتامعيةّواألرسيةّر 
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّنظرةّاإلسالمّإىلّاملجتمعّ-1

ّاآلفاتّواملفاسدّاالجتامعيةّوأخطارهاّ-2

ّحماريبةّاإلسالمّلآلفاتّواملفاسدّاالجتامعيةّ-3

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ ّعىلّّ:جمموعة ّالل مع ّاإلسالمية، ّالعلوم ّيف الوايف

كتابّإصالحّاملجتمع،ّاملجتمعّاإلسالميّيفّظلّاإلسالم،ّجمتمعّ

منهاجّهؤالء؟!،ّاملُثل،ّاألخالقّاإلسالميةّوأسسها،ّأينّنحنّمنّ

ّامليسةاملسلم،ّاملوسوعةّالفقهيةّ ّ،ّهذه حنيّنكونّمؤمننيّأخالقنا

ّحقا،ّجملةّاإلصالح.

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّجتنبّ

اآلفاتّواملفاسدّ

االجتامعيةّمنّخاللّ

معرفةّأخطارهاّوكيفّ

ّحارهباّاإلسالم

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

إىل59ّّمن

 ائقدق15

واسترشاؤهاّيفّخمتلفّطبقاتهّأضحتّظاهرةّاجتامعيةّالّختفىّعىلّأحـد،ّكثرةّاآلفاتّواملفاسدّيفّاملجتمع،ّ"

 ."ويبخاصةّماّيتعلقّمنهاّيباجلانبّاألخالقي

بيلّاألنجعّلعالجهّوحمارصته؟ّّّ- اءّالعضال؟ّثمّماّهوّالس  ببّالرئييسّهلذاّالد   فامّهوّياّترىّالس 

ّوحيللّيالحظ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد19

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّّ*

ّنظرةّاإلسالمّإىلّاملجتمعّ-1

ّاآلفاتّواملفاسدّاالجتامعيةّوأخطارهاّ-2

ّحماريبةّاإلسالمّلآلفاتّواملفاسدّاالجتامعيةّ-3

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةمقايبلةّالن ّشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهيطلبّمنّالتّ *ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّأثراّ

كتايبياّعنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ
ّةققيد29

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامللخص:

ّنظرةّاإلسالمّإىلّاملجتمعّ-1

ّعىلّّاالّفضلّفيهّ،أرسةّواحدةكفيهّاسّالن ّّهوّأنّيعيشنظرةّاإلسالمّإىلّاملجتمعّ ،ّوالّألألعريب  ّسودعجمي 

.ّ{مّْاكُّقَّتّْأَّّاهللَِّدّنّْعِّّمّْكُّمَّرَّكّْأَّّنَّّإِّّ}:ّتعاىللقولّاهللمصداقاّ،ّاألنسابيبّاسّفيهالن ّوالّيوزنّ،ّقوىيبالتّ إالّأيبيضّعىلّ

بوالّيعرفّالتّ ،ّوالّقومي جمتمعّعامليّالّعنرصيّ  ينّواإليامنّجمتمعّمفتوحّجلميعّيبنيّّ،عص  آدم،ّمبادئهّالد 

َّنفِّّيُّّجمتمعّ،عقيدةّاإلسالموفقّّوالعدل لّ،،ّويعملّيباألسبابِفّرّمنّالتَّ ّ.تعاىلّعىلّاهللهّأفرادُّّويتوك 

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 

ّواملفاسدّاالجتامعيةّوخطرهاّاآلفاتّ-2

ّ ّّ:مفهومهاّ-أ ّترضّالفرد واءّواملجتمعهيّسلوكاتّوأخالقّذميمة ّالس  ّويتتبّعنهاعىل ّللقيمّّ، انتهاك

ّوقدّتكونّسبًباّيفّانتشارّالعداوةّوالبغضاءّيبنيّاألفراد.ّ،واملعايريّالتيّحتكمّسريّاملجتمع

ّ:يبعضّاآلفاتّواملفاسدّّ-ّب

ّّ:لمالظّ  ّالقلبّعنّقبولّاحلق،ّّءهوّوضعّاليش  يفّغريّموضعه،ّوقدّيكونّمنّظواهرّاالنحرافّوقسوة

محةوقدّيك نوب،ّقالّاهللونّمنّظواهرّفقدانُّخُلقّالر  ّْمُّلَّظَّواّوَّرُّفَّكَّّينَّالذِّّنَّّإِّّ}:ّتعاىل،ّوهوّمنّكبائرّالذ  ّواّمَل

ّ[116النساء:ّّ]ّسورة.ّ{ايقًّرِّطَّّمَّّْيُّدِّهّْيَّلِّّالَّوَّّمّْهلَّّرَّفِّغّْيَّلِّّاهللُّنِّكُّيَّ

ّ نوب،ّ،ّعىلّوجهّاالختفاءّهيّأخذّاليشءّاملحَرزّمنّالغريّقة:الس  اهللّّولقّحتريمهاّودليلّوهيّمنّكبائرّالذ 

اِرَقُةَّفاْقَطُعواَّأْيِدَّيُاَمَّجَزاًءّيباَِمَّكَسَباَّنَكاالًِّمَنّاهللِ}:تعاىل اِرُقَّوالسَّ ّ[31:املائدة]سورةّ.{َعِزيٌزَّحكِيمٌَّّواهللَُّوالسَّ

ّوهيّكلّماّيزيلّالعقلّويسكر،ّكاحلشيشةّامللعونة.ّاملخدرات:

ّوهوّاخلصوماتّوالن زاعاتّيبنيّاألفرادّواجلامعات،ّوالقائمةّعىلّالباطلّوسوءّالظ ن.ّفسادّذاتّالبني:

ّّالعنف: فقة.فقّوالرّ دةّوالقسوةّوالفظاظة،ّعكسّالرّ وهوّالش  ّمحةّوالش 

نا: انِيَُةّّ}:نوب،ّقالّاهللّتعاىلمنّكبائرّالذ ّّوجلّواملرأة،ّوهالرّ هوّاتصالّجنيسّيبغريّنكاحّرشعيّيبنيّّالز  الزَّ

َّواِحٍدِّمنُْهاَمِّماَئَةَّجْلَدةٍّ ايِنَّفاْجلُِدواُّكلَّ ّ[2]سورةّالنور:ّّ.{...َوالزَّ

وسلبّاألموال،ّوهتكّوسفكّالدماء،ّ،ّإلحداثّالفو ىّ،هيّخروجّطائفةّمسلحةّيفّدارّاإلسالمّرايبة:احلِّ

ّاألعراض،ّوإتالفّاملمتلكات.

ّّالعبُثّّ-:ّاآلفاتّواملفاسدّاالجتامعيةّأخطار ّّانحاللّاألخالقّ-ّّّّّ/ّّّّّّّّّّّّّّّيعةيبمقاصدّالرش 

ّضياعّاألمنّوانتشارّاخلوفّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعداوةّوالبغضاءّ-

ّعديّعىلّاألعراضالتّ ّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفوسإضعافّقيمةّالعملّيفّالن ّّ-

ّهدمّالرّ ّ-ّّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاألنساباختالطّّ- ّعيةوايبطّالرش 

ّهتديدّمصالحّالعبادّوالبالدّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعبّواخلوفّيفّاملجتمعنرشّالرّ ّ-

ّاالجتامعيةّحماريبةّاإلسالمّلآلفاتّواملفاسدّ-3

ّ ّاهللّوااليبتعادّعنّمعصيته، هتدفّإىلّّالعباداتواإلسالمّمفهومّشاملّيعنيّاخلضوعّواالستسالمّألوامر

الةّالتيّ يامّالذيّيكبحّإيبعادّاملؤمنّعنّاآلفاتّواملفاسدّاالجتامعية،ّكالص  تنهىّعنّالفحشاءّواملنكر،ّوالص 

ّمنّأسبابّالوقوعّيفّاالنحراف،ّويدخلّيفّضمنّذلكّ هواتّالتيّتعربّسبًبا ّالش  ّ،اهللّحدودتنفيذّأيًضا

رة.وهيّ عيةّاملقد  ّالعقويباتّالرش 

ّّاإليامنويعتربّ إحساسّّووه،ّآلفاتّواملفاسدّاالجتامعيةمنّالوقوعّيفّاركيزةّوقوةّعاصمةّللن فسّأيضا

ّهذاّاإليامنّإذاّحتكمّيفّالقلبّوسيطرّعىلّ واستشعارّيبَرقايبةّاهللّتعاىل،ّوخوفّمنّلقائهّعىلّغريّهدى،ّإن 

ّوالعلن،ّّنحرافنّوأحاسيسهّحالّيبينهّويبنيّاالشعورّاإلنسا يدفعّاملؤمنّإىلّّمثاًل:ّيبالقدرّفاإليامنيفّالس 

ّالذيّيكونّسبباّلآلفات.الط معّواجلشعّّضاّيبقسمةّاهلل،ّفيكبحّنوازعالرّ 

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّيفّ

كتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّإليهاّ

منّخاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

ّ

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة16ّّرقمّاملذكرة  عةساّزمنّالوحدةّ-مشتكّآدابّجذعّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ايبعالّجالامل ّطوعيّوأثرهّيفّخدمةّاملجتمعالعملّالتّ ّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالقيمّاالجتامعيةّواألرسيةّر 
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّالعملّالتطوعيّ-1

ّالواجبّالكفائيّ-2

ّالعملّالتطوعيّيفّاملجتمعّجماالتّ-3

ّّفضلّالعملّ-4

ّدورّالعملّالتطوعيّيفّخدمةّالفردّواملجتمعّ-9

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ ّّ:جمموعة ّجنسّاجلزاء ّمنّمن ّنحن ّأين العمل،

يفّأصولّرسالةّلطيفةّ،ّحقاهؤالء؟!،ّهذهّأخالقناّحتىّنكونّمؤمننيّ

الفقهّاملهمة،ّمنّقضاياّالعملّواملالّيفّاإلسالم،ّصحيحّالبخاريّ

ّ.)عنوانّيبمقال:ّالتجارةّالتيّلنّتبور(اإلصالحّصحيحّمسلم،ّجملةّ

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّاملبادرةّ

طوعيّإىلّالعملّالتّ 

ّالذيّخيدمّاملجتمع

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

إىل59ّّمن

 ائقدق15

ّعليكمّ ّفقال:ّأوّكف  كانّزيدّيبنّاحلارثّإذاّكانتّليلةّمطريةّأضاءّيبشعلةّمنّنارّفطافّعىلّعجائزّاحلي 

وقّحاجة؟ّأتريدون ّويقول:ّألكمّيفّالس  ّشيئا؟ّالبيت؟ّأتريدونّنارا؟ّفإذاّأصبحّطافّعىلّعجائزّاحلي 

 حللّالقصة،ّوماذاّاستفدتّمنهاّ؟ّ-

ّوحيللّيالحظ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد49

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّّ*

ّالعملّالتطوعيّ-1

ّالواجبّالكفائيّ-2

ّالعملّالتطوعيّيفّاملجتمعّجماالتّ-3

ّّفضلّالعملّ-4

ّدورّالعملّالتطوعيّيفّخدمةّالفردّواملجتمعّ-9

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهيطلبّمنّالتّ *ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

أثراّوحيررونّ

كتايبياّعنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ
ّةققيد15

ّامللخص:

قوى،ّويبعيًداّعنّاألصلّيفّجمتمعّاملسلمنيّأنهّجمتمعّتعاونّوتكاتفّوتعاضد،ّولكنّيباجتاهّاخلريّوالربّوالتّ 

ّ ّ.ّواإلثمّوالعدوان،ّفاملسلمّيسعىّإىلّتقديمّاخلدمةّواملنفعةّملنّحيتاجهاالرش 

ّ

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ

 فنيةّلوضعيةّتعلميةيبطاقةّ
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الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 

ّطوعيالعملّالتّ ّ-1

لوكاتّهوّ ،ّوليستّيبواجبةّهباّاملنفعةّللفردّواملجتمعوحتصلّاجلامعاتّاألفرادّأوّقومّهباّيالتيّاخلرييةّالس 

ّ.مقايبلّماديّأوّمعنويّدونّعىلّالت عيني،ّّو

ّالواجبّالكفائيّ-2

إنّعنّالبقية،ووجويبهّسقطّفإنّقامّيبهّالبعضّواحدّيبعينه،ّهوّالذيّيطلبّحصولهّمنّاملكلفني،ّالّمنّكلّّ

ّتركهّاجلميعّأثمواّمجيًعا.

ّالعملّالت طوعيّيفّاملجتمعّجماالتّ-3

ّيمكنّإمجالّذلكّيفّجمالنيّمها:

ّعبادهّعىلّأريبحّجتارةّوأزكاها،ّّالعبادات:ّجمالّ-أّ ّاهللّيبمن هّوكرمهّدل  فهوّالّخيلوّمنّالعملّالت طوعي،ّوإن 

ائمّواملضمون،ّوالتيّوصفهاّاهللّتعاىلّيبعدمّ يبحّالد  ّنَّّإِّّ}:البوارّفقالوهيّالت جارةّالت يّضمنّأصحاهباّالر 

اَلَةّواّامُّقَّأَّوَّّاهللِّاَبّتَّكِّّونَّلُّتّْيَّّينَّالذِّ َّاَّرَزْقنَاُهْمَّوَأْنَفُقواّالصَّ ّمِم ّّّ[25]سورةّفاطر:ّّ{ورَّبُّتَّّنّْلَّّةًّارَّجِتَّّونَُّجّرّْيَّّةًّيَّنِّالَّعَّاّوَّرِسًّ

ن ةّماّرواهّأيبّهريرةّ ّمَّوّْمّاليَّكُّنّْمَِّّحّبَّْصّأَّّنّْمَّّ":صىلّاهللّعليهّوسلمقال:ّقالّرسولّاهللّريضّاهللّعنهّومثالهّمنّالس 

ّا؟ينًّكِّْسّمِّّمَّوّْاليَّّمَّعَّطّْأَّّنّْمَّقالّأيبوّيبكر:ّأنا،ّقال:ّّ؟ةًّازَّنََّجّّمَّوّْاليَّّمكُّنّْمَِّّدّهَِّشّّنّْمَّقالّأيبوّيبكر:ّأنا،ّقال:ّّ؟اًمّائَِّصّ

ّّ."ةَّنَّّاجَلَّّلَّخّدَّّالَّّإِّّمٍّوّّْيَّيِفّّلٍُّجّّرَّيِفّّاُلَّصّاخلِّّهِّذِّهَّّْتّعَّمَّتَّاّاْجّمَّ:ّصىلّاهللّعليهّوسلمقالّأيبوّيبكر:ّأنا،ّقالّرسولّاهللّ

ّأخرجهّمسلمّوالبخاريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.

ةّسواءّكانّاجلهدّأوّاملسامهةّيفّيبناءّّاملساجد،بناءّيمكنّالت مثيلّلذلكّيبّجمالّاملعامالت:ّ-بّ املرافقّالعام 

ويفّكلّهذهّالعاملّالت شجري،ّالط ريق،ّوأيضاّمحالتّاألذىّعنّمادياّأوّيبدنيا،ّأوّتزينيّاملحيطّوتنظيفهّوإماطةّ

ّوِفّرُّعّْاملَّّعُّائِّنََّصّ":صىلّاهللّعليهّوسلمقال:ّقالّرسولّاهللّريضّاهللّعنهّأيبّأمامةّفعنّ،ّالوافراخلريّالكثريّواألجرّ

ِّّةُّقََّدَّصّ،ّوَّوءِّالُسّّعَّارَِّصّيّمَّقِّتَّ ّالرََّّّبَّضّغَّّئُّفِّطّْتُّّالسِّ ّّرواهّالطرباينّيفّالكبريّ ."مرِّّالعُّيِفّّيُدّزِّتَّّمِّحِّالرَّّّةُّلَِّصّ،ّوَّبِّ

ّفضلّالعملّ-4

األرضّّممتناّيبأنّهيأّهلمّاهللّتعاىل،ّقالّحتصيلّالرزقلقدّحثتّرشيعةّاإلسالمّالناسّعىلّأنّيسعواّيفّسبيلّ

ّ[19ّ:امللكسورةّ]ّ.{َّمنَاكِبَِهاَّوُكُلواِّمنِّرْزقِِهَّوإَِلْيِهّالنُُشورواّيِفُّشّامّْفَّّوالًّلُّذََّّضّرّْمّاألَّكُّلََّّلّعََّجّّيالذِّّوَّهُّّ}:

ّواستخراجّكنوزها،ّوالوسيلةّاألوىلّلضامنّمعيشةّاإلنسانّواستقرارّحياته،ّلعمرانّاألرضّأساسّالعملّو

اّيفّحتصيلُّقوتهّوسدّرمقه،ّولقدّنوهّايبنّخلدونّيبأمهيةّالعملّكادًحّومنذّأنّوجدّاإلنسانّانطلقّيعملّ

ّواعتربهّركنّاإلنتاجّوأساسّكلّرزقّوكسب.

ّّدورّالعملّالتطوعيّيفّخدمةّالفردّواملجتمعّ-9

ّيكسبّاحلسناتّواألجرّالعظيمّ-

ّسول،ّالبطالة(لبيةّ)الفقر،ّالتّ القضاءّعىلّاملظاهرّاالجتامعيةّالس ّوّاءّواملحتاجنيإعانةّالفقرّ-

ّعىلّاألوساخّواألمراضّالقضاءّتزينيّاملحيطّوّ-

ولةّّ- ّّختفيفّالعبءّاملايلّواملسؤولياتّامللقاةّعىلّعاتقّالد 

ّاملساعدةّعىلّسدّحاجاتّالن اسّوخاصةّمنّفقدواّعائالهتمّكاألراملّواأليتامّ-

ّغتنامّاألوقاتّيفّتوصيلّاخلريّلآلخرينا-

الحّالعامّاغتنامّالطاقاتّواخلرباتّ- ّلوحدةّاملسلمنيّجتسيدّ-/ّّّّّّّّيفّخدمةّالص 

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّيفّ

كتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّإليهاّ

منّخاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

ّ

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة17ّّرقمّاملذكرة  عةساّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ايبعالّجالامل ّرعايةّالط فولةّيفّاإلسالمّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالقيمّاالجتامعيةّواألرسيةّر 
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّفولة.الطّ ّ-1

ّفلحقوقّالطّ ّ-2

ّ:فلتريبيةّالطّ ّجماالتّ-3

ّفسالن ّّ-ّاجلسمّ-العقل

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

تنشئةّالطفلّوسبلّالوالدينّيفّعاملتهّومواجهةّمشكالته،ّّ:جمموعةّكتب؛ّمنهاّ-

ّحتفةّ ّكيفّنريبّأوالدنا، ّيفّاإلسالم، ّاألوالد ّتريبية عهدّحقوقّالطفلّيفّاإلسالم،

ّامليسةّاملودود ّالفقهية ّاملوسوعة ّوأسسّتأهيلهم، ّاألوالد ّتريبية ّاملولود، ،ّيبأحكام

ّتريبيةّاأليبناءّمراحلّعمريةّوخطواتّعمليةّووسائلّتريبوية.

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّمتييزّ

فلّيفّحقوقّالطّ 

ّاإلسالم

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

إىل59ّّمن

 ائقدق15

ـَفـاُهَّذلِـيـ ّّاحَلـيَــاِةَّّوَخـلَّ اعر)أمحدّشوقي(:َّّّّّلْيَسّالَيتِيُمَّمِنّاْنَتَهىَّأيَبَواُهِّمْنَّّّّّّّهـمِّ ّالًّقالّالش 

يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالـَيـتِيَمُّهـَوّّالذِّ ـلَّـْتَّّأْوَّّأيًبـاَّّمْشُغوالًّّّإِنِّ ــاّّخَتَ َّتـْلـَقىَّلـُهُّّّّّّّأمًّ

ّلّوناقشحلّ ّ-

ّوحيللّيالحظ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد49

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّّ*

ّفولة.الطّ ّ-1

ّفلالطّ ّحقوقّ-2

ّ:فلجماالتّتريبيةّالطّ ّ-3

ّفسالن ّّ-ّاجلسمّ-العقل

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّأثراّ

كتايبياّعنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ
ّةققيد15

ّالطفولةّ-1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامللخص:

ّتتميزّيبالّهيّمرحلةمتتدّمرحلةّالط فولةّمنّوالدةّالط فلّإىلّالبلوغ،ّو ،ّوتنقسمّإىلّطورين:ّالط فولةّعفض 

ميزة.ّ ميزة،ّوالط فولةّالـم  ّغريّالـم 

ّحقوقّالطفلّ-2

ةّاإلسالمّأهناّيبينتّكلّماّيتصلّيبالط فلّمنّأحكامّوحقوق،ّوماّيرتبطّ يعةّاإلسالميةّعىلّأم  منّفضلّالرش 

هناكّالعديدّوّيقومّيبهّجتاهّطفله،كلّواجبّيبهّمنّمبادئّتريبويةّهامة،ّحتىّيكونّاملريبّعىلّيبينةّمنّاألمرّيفّ

ّ:ّحقوقّالط فل،ّمنهامنّ

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 

ّ

ّالوالدة:ّّقبلّ-أّ

ينّواألخالقّمنّأهمّماّحيققّللزوجنيّسعادهتامّّ:حسنّاختيارّأيبويهّلبعضهامّ- االختيارّعىلّأساسّالد 

ّالكاملة،ّولألوالدّتريبيتهمّاإلسالميةّالفاضلة،ّولألرسةّرشفهاّالث ايبتّواستقرارهاّاملنشود.

يبدأّاتصالّالط فلّيببيئتهّمنذّأنّيصبحّجنيناّيفّرحمّأمه،ّفهوّيتأثرّيبأغلبّماّّّ:االهتاممّيباألمّيفّفتةّمحلهاّ-

يةّوانفعالية،ّلذاّوجبّاالهتاممّهبا،ّوحينامّيولدّالط فلّمنّأيبوينّصفةّاالستقرارّ تتأثرّيبهّاألمّمنّأمورّحس 

ّالسلوكيةّاحلادة.ّوالتعاطفّواحلنانّيكونّأكثرّاتزاناّمنّالناحيةّالنفسيةّ،ّوأكثرّيبعداّعنّاملشكالت

ّيفّيبطنّأمهّأوّيفّحالةّتعرضّأمهّللوفاة،ّوحيرمّّ:احلياةيفّقّاحلّ- ّمنذّكونهّجنينا للطفلّاحلقّيفّاحلياة،

ّاإلجهاضّإالّيفّحاالتّالرضورةّالتيّتقتضيهاّمصلحةّاألم،ّولهّحقّالنسبّوالتملكّواملرياثّوالنفقة.ّ

ّيبعدّالوالدة:ّّ-بّ

إنّمم اّجيبّأنّّيتمّيبهّالوالدينّعندّتسميةّالولد،ّأنّينتقىّلهّمنّاألسامءّأحسنهاّّّ:اختيارّاالسمّاملناسبّ-

خريةّمنه. ّوأمجلها،ّكامّعليهامّأنّجينباهّاالسمّالقبيحّالذيّيمسّكرامته،ّويكونّمدعاةّلالستهزاءّيبهّوالس 

هّمنّحنيّأنّيعقلّويتفهمّإذاّكانّاإلسالمّقدّاعتنىّيبالولدّمنّحيثّالوالدة،ّفاعتناؤهّيبّ:تهلرعايفرغّالتّ ّ-

احلياة،ّويدركّحقائقّاألشياء،ّيكونّأيبلغّوأعظم،ّوأسمىّوأكرب،ّوتتمّتنشئةّالط فلّمادًياّيبتغذيتهّورعايتهّ

جسميا،ّوتنشئُتهّروحياّيبتزويدهّيبامّيزكيّنفَسهّوَيسموّهبا،ّوتنشئُتهّعقلياّيبتزويدهّيبمختلفّرضوبّالعلومّ

يبسالمةّالت نشئة.ّوأنواعّاملعارف،ّإذّالّيسلمّالعقلّ ّإالّ 

يعةّاإلسالميةّأحكامّالرضاعةّواحلضانةّوالكفالةّلتحافظّّة:كفالالالرضاعةّواحلضانةّوّ- قدّوضعتّالرش 

قّالوالدانّفيها. ّعىلّاألطفالّيفّأرسةّقدّاهنارتّوتفر 

ّ

ّجماالتّتريبيةّالطفلّ-3

ة،ّوطريقّطويل،ّوميدانّواسع،ّوحلقاتّمتسلسلةّيأخذّيبعضهاّ يبيةّشأهناّعظيم،ّفهيّرضورةُّملح  ّالت  إن 

ّأمهها:ّّ ّيبرقابّيبعضّويكملّيبعضهاّيبعضا،ّوهناكّالعديدّمنّجماالتّتريبيةّالط فلّلعل 

يبيةّّّ-أّ ةّالعقلّوفسادهّاستقامةّالط فلّمنوطةّيبسالمةّعقله،ّوانحرافهّمنوطّيبفسادّعقله،ّّ:يةالعقلالت  وصح 

غرّومرحلةّاإلعداد،ّل ةّيفّحالّالص  كانّلزاًماّتكوينّفكرّالط فلّيبكلّذلكّيرتبطانّيبصفةّتوجيهه،ّوخاص 

ّ عية ّالرش  ّالعلوم ّمن ّنافع ّهو ّّ-ما ّخالقه ّمعرفة ّعىل ّوتدريبه ا ّعقدي  ّتريبيته ّطليعتها ّيف ّيأت ّيبه ّ-واإليامن

ّريةّواحلضارية.العلميةّوالعرصية،ّوالت وعيةّالفكوالث قافةّ

ّّ-ب يبية ّّ:يةاجلسمالت  ّواملسكن الح، ّالص  ّالغذاء ّيبتهيئة ّالقدرّوذلك ّوتوفري الح، ّالص  ّوالكساء الح، الص 

حتىّالّتتعرضّأجسامهمّلألسقام،ّولينشأّاألطفالّّّ،ياضةيباإلضافةّإىلّممارسةّالرّ ّ،احةوالرّ ّومالن ّالال زمّمنّ

حةّواحليوية.ينشؤونّعليهّمنّقوةّاجلسمّعىلّخريّماّ ّّّّّّوسالمةّالبدن،ّومظاهرّالص 

ّالن فسية:ّ-جّ يبية ّوحبّاخلريّلآلخرين،ّالت  احة، ّوالرص  ّأنّيعقلّعىلّاجلرأة ّمنذ ّالولد ّتريبية ّهبا: املقصود

ّعند ّّواالنضباط ّاألخالق ّومكارم ّيبالفضائل ّوالت حيل ّوالغضب، ذائل، ّالر  ّواجتناب ّّاألمنتوفري ّ.هلم.

يبي ّالت  ّيبلغّسنّالتكليفّّ-ةّتكوينّشخصيةّالطفلّواتزاهنا،ّحتىّيستطيعّواهلدفّمنّهذه أنّيقومّّ-إذا

ّيبالواجباتّعىلّأحسنّوجهّوأنبلّمعنى.

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّيفّ

كتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّإليهاّ

منّخاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

ّ

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة11ّّرقمّاملذكرة  عةساّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ايبعالّجالامل سولّصىلّاهللّعليهّوسل مّيفّيبيتهّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالقيمّاالجتامعيةّواألرسيةّر  ّالر 

ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّبيّصىلّاهللّعليهّوسلمّيفّيبيتههديّالن ّّ-1

ّأسبابّاستقرارّالبيتّواستمرارهّ-2

ّاملنهاجّوالوثيقةّاملرافقةّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ سول،ّ:جمموعة ّوالر  سالة ّيفّهديّّزادّ الر  املعاد

ّيفّ ّاألنوار ّالعباد، ّخري ّسرية ّيف شاد ّوالر  ّاهلدى ّسبيل العباد،

شامئلّالن بيّاملختار،ّهذاّاحلبيبّحممدّرسولّاهللّصىلّاهللّعليهّ

ّاألوالدّ ّتريبية وجني، عيدّوخالفّالز  ّالبيتّالس  ّحمب، وسلمّيا

ّّّوأسسّتأهيلهم،ّجملةّاإلصالح.

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّمتييزّيبعضّ

أسبابّاستقرارّالبيتّ

منّخاللّّ،واستمراره

االقتداءّهبديّالنبيّصىلّ

ّاهللّعليهّوسلمّيفّيبيته

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:

ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

إىل59ّّمن

 ائقدق15

ّ

ضا،ّرسيعّيفّئّالعرشة،ّسيّ ّ،رُبّالبيتّثقيلّالط بعّ" ل،ّيبطيءّيفّالر  ضيقّاألفق،ّيغلبهّمحق،ّويعميهّتعج 

،ّوإذاّخرجّفيس ّ  ."ءّالظنالغضب،ّإذاّدخلّفكثريّاملن 

ّّّكيفّهوّحالّهذهّاألرسةّ؟ّوماّمدىّاستقرارّأركاهناّ؟)ّحل لّوناقشّ(ّ-

ّوحيللّيالحظ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد49

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّ*ّ

ّبيّصىلّاهللّعليهّوسلمّيفّيبيتههديّالن ّّ-1

ّأسبابّاستقرارّالبيتّواستمرارهّ-2

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهيطلبّمنّالتّ *ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّأثراّ

كتايبياّعنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

ّ
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الوضعيةّ

ّاخلتامية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 قائقد15

ّ

ّامللخص:

ّبيّصىلّاهللّعليهّوسلمّيفّيبيتههديّالن ّّ-1
ّ

ّ ّاملصطفى حّسرية ّتصف  ّإن  ّوسلم ّعليه ّاهلل ّصىل ّالكريم ّعنّخلقه ّمرشقًة ّيعطيّصوًرا الم ّوالس  الة ّالص  يفّعليه

ّوعمقّعاطفته،ّ ّطباعه، ة ّعىلّرق  ّخاصة ّداللة ّله ّأزواجه ّومع ّيفّيبيته ّولكنّسلوكه ّالن اسّمجيًعا، معاملة

ّدا ،ّما ةّعىلّمراعاةّمشاعرّأزواجهّواحتامّرغباهتن  عّوأحكامه،ّوقدرتهّالفذ  متّالّخترجّعنّحدودّالرش 

ّويداريّ ، ّويتلطفّإليهن  ّالن عل، ّوخيرز اة، ّوحيلبّالش  ّيبيده، ّيبيته ّفيقم  ، ّويعينهن  ّعىلّأزواجه ّحينو فتجده

ّالبرش سول ّعاشّالر  ّوهكذا ، ّوحيتملّهفواهتن  ّالغرية، ّمن ّويراعيّماجبلنّعليه ، ّيبينهن  ّويعدل ّغضبهن 

ّتلتصقّخطوا ّإنسانّالّمالك، ائعةّعىلّمجيلّطبعه،ّعيشة ّالر  امء،ّومنّاألمثلة ّيباألرضّوقلبهّمعلقّيبالس  ته

ّوحسنّمعارشته،ّورفقّمعاملته:

ّملّجيدّغضاضةّيفّأنّحيبّامرأته،ّوأنّيصارحهاّيبذلكّمعرًباّعنّعاطفةّخرية،ّّ- سولّالبرش  ّحممًداّالر  أن 

َّلّوُسّاّرَّيََّّكّيّْلَّإُِّّبَّحّأَّّاسِّالنَّّّيُّأَّّ":سلمصىلّاهللّعليهّوروىّالبخاريّعنّعمروّيبنّالعاصّأنهّقالّلرسولّاهللّ

ّّّ."اوهَّيبُّ:ّأَّاَلّ؟ّقَّالَِّجّالرِّّّنَّمِّ:ّفَّاَلّة،ّقََّشّائِّ:ّعَّاَلّ؟ّقَّاهللِ

-ّّ ّجيد ّومل ّوسلم ّصىلّاهللّعليه ّيفّأنّيسايبقّعائشة ّغضاضة مرتنيّيفّمنأىّعنّالن اسّإلدخالّريضّاهللّعنها

ورّعىلّقلبها.ّقالتّعائشةّ ّيّبِّالنَّّّعَّمَُّّتّْجّرََّخّّ":عنهاّريضّاهللالس  اّنَّأَّ،ّوَّهِّارِّفَّْسّأَّّضِّعّّْيبَّيِفّصىلّاهللّعليهّوسلم

ّْيَّارَِّجّ ّمَل ّْوَّّمَّْحّاللَّّّْلّمْحِّأَّّة ّدِّأيبّمَل ّتَّاسِّلنَّّلَّّاَلّقَّفَّن، ّفَّمُّدَّّقَّ: ّتَّمُّدَّّقَّتَّوا ّثمّقالّيل: ّفَِّكّقُّايبَِّسّّأُّايِلّعَّوا، ،ّهُّتُّقّْبََّسّفَّّهُّتُّقّْايبََّسّ،

َّحّنِّّعََّّتّكََّسّفَّ ّإِّتَّّي ّمَحِّذَّى ّتَّاسِّلنَّّلِّّاَلّقَّفَّّهِّارِّفَّْسّأَّّضِّعّّْيبَّيِفّّهُّعَّمَُّّتّْجّرََّخّّيُتِّسّنَّوَُّّتّنّْدِّيبَّوَّّمَّْحّاللَُّّّتّلّْا واّمُّدَّّقَّ:

ّّ."كلّْتِّيبِّّهِّذِّ:ّهَّوُلّقُّيَّّوَّهُّوَُّّكَّحّْضّيََّّلّعََّجّي،ّفَّنِّقَّبََّسّفَّّهُّتُّقّْايبََّسّ،ّفَِّكّقُّايبَِّسّىّأُّتََّّّحّايِلّعَّ:ّتَّاَلّقَّّمَّّواّثُّمُّدَّّقَّتَّفَّ

هّّ- مل اّرجعّمنّغزوةّخيربّتزوجّصفيةّيبنتّحي يّكانّيديرّكساًءّحولّصىلّاهللّعليهّوسلمّوروّالبخاريّأن 

ّالبعريّالذيّتركبهّيستهاّيبه،ّثمّجيلسّعندّيبعريهّفيضعّركبتهّفتضعّركبتهاّعىلّركبتهّحتىّيركب!!

سولّوملّيكنّهذاّاملشهدّيبعيًداّعنّأعنيّالن اس،ّيبلّكانّعىلّمشهدّمنّجيشهّ ّالر  املنترص،ّكانّيعلمهمّأنّ  

ّالبرشّوالن بيّالرمحةّوالقائدّاملظفرّالّينقصّمنّقدرهّأنّيتواضعّلزوجه،ّوأنّيعينهاّويسعدها.

ّرارهمأسبابّاستقرارّالبيتّواستّ-2
ّ

ّالت مسكّيبعروةّاإليامنّالوثقىّ)ّاإليامنّيباهللّوتقواهّ(ّ-

ّاملعارشةّيباملعروفّوحسنّاملعاملةّ-

ّلّونضجّتفكريّاألبّوتوطنيّنفسهّعىلّقبولّيبعضّاملضايقاترجاحةّعقّ-

ّواألوالدّّوجةالوالدّيبواجبّالنفقة،ّوجتهيزّامللبس،ّواملسكنّللزّ ّقيام -

ّعاونّعىلّأداءّالواجباتّالدينيةالتّ وّأداءّاملسؤولياتّ-

ّيبنيّمجيعّأفرادّالعائلةّوقريّواإلحساناالحتامّوالتّ ّتبادلّ-

ّيكوناّقدوةّحسنةّوأسوةّصاحلةّأليبنائهمعىلّالوالدينّأنّّ-

ّالعملّيبمبدأّّ-ّ وجنيّورىالش  ّيبنيّالز 

ّإزالةّاملنكراتّمنّالبيتّ-
ّ

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

ّالتالميذّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّيفّ

كتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّإليهاّ

منّخاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة15ّّرقمّاملذكرة  ةساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ّّالعلمّوأخالقياتهّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالفكريةّوالعقليةالقيمّّامساخلّجالامل
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّوجوبّطلبّالعلمّ-1

ّمنزلةّالعلامءّ-2

ّأخالقياتّالعلمّ-3

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

أخالقّالعلامء،ّاجلامعّيفّاحلثّعىلّحفظّ:ّجمموعةّكتب؛ّمنهاّ-

العلم،ّقواعدّيفّالتعاملّمعّالعلامء،ّحليةّطالبّالعلم،ّاملجالسةّ

ّّكتابّالعلم.ّوجواهرّالعلم،ّجامعّيبيانّالعلمّوفضله،

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّاالجتهادّيفّ

حتصيلّالعلمّمنّخاللّ

معرفةّمكانةّالعلمّوالعلامءّ

ّيفّاإلسالم
ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

59ّّمنّ

إىلّ

 ائقدق15

ّعنّسليامن:قالّاهللّتعاىلّحكايةّ

ّ

ّ
ببّالذيّأنجىّاهلدهدّمنّالت عذيبّأوّالذيبحّ؟ّوماذاّتستنتج؟ ّمنّخاللّتديبركّهلاتهّاآليات،ّماّهوّالس 

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد49

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّّ*

ّالميذّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:يطلبّمنّالتّ ّ*

ّأخالقياتّالعلمّ-3/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنزلةّالعلامءّ-2/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّوجوبّطلبّالعلمّ-1

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهالميذّتدوينّاألثرّيطلبّمنّالتّ *ّ

ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ
ّقائقد15

ّوجوبّطلبّالعلمّ-1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامللخص:ّّّّّ

لعلمّمنّيكفيّصارّيفّحقّاآلخرينّسنة،ّوقدّيكونّطلبّاّإذاّقامّيبهطلبّالعلمّواجبّعىلّاملسلمني،ّوهوّفرضّكفايةّ

،ّوضايبطهّأنّيتوقفّعليهّمعرفةّعبادةّيريدّفعلهاّأوّمعاملةّيريدّالقيامّهبا،ّفإنهّجيبّعليهّيفّهذهّواجبًاّعىلّاإلنسانّعيناًّ

ّ،وكيفّيقومّهبذهّاملعاملةّ،احلالّأنّيعرفّكيفّيتعبدّهللّهبذهّالعبادة

َعْنَّأَنِسّيْبِنّفَّيبلّأجرهّيبمنزلةّاجلهادّيفّسبيلّاهللّالقريباتّالتيّيتقربّهباّالعبدّإىلّريب هّّمنّأفضلّوالّشكّأنّطلبّالعلمّ

مََّمالٍِكَّقاَل:َّقاَلَّرُسوُلّاهللَِّّ ّاللَّهمَّعَلْيِهَّوَسلَّ ّالتمذيّرواهّّّّّّّّّّّ."َمْنَّخَرَجّيِفَّطَلِبّالِْعْلِمَّكاَنّيِفَّسبِيِلّاهللََِّّحتَّىَّيْرِجعَّّ":َصىلَّ

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 

ّ
ّ

ّمنزلةّالعلامءّ-2

مقاماّرفيعا،ّوأقامتهمّأدالءّهلمّّوجعلتالناس،ّليستّلغريهمّمنّلقدّاعتربتّالرشيعةّاإلسالميةّللعلامءّمنزلةّ

يعةّغريّمنحرصة،ّمنها:ّ ّللن اسّعىلّأحكامّاهلل،ّوأدلةّهذهّاملنزلةّوهذاّاالعتبارّللعلامءّيفّالرش 

 [95النساء:ّّ]ّّّ.{مّْنكُّمِّّرِّمّّْاالَّيِلّوّْأُّوَّّوَلُّسّواّالرَّّيعُّطِّأَّوَّّواّاهللَيعُّطِّواّأَّنُّمََّءاّينَّاّالذِّأُّيَّآّيَّّ}:أنّاهللّتعاىلّأمرّيبطاعتهم،ّفقالّ*

ّتعاىلّ* ّلقوله ّدرجاتّطالبّالعلم ّيباَِمّّ}:رفع َّواهللُ َّدَرَجاٍت ّاْلِعْلَم ُّأوُتوْا َّوالِذيَن ِّمنُكْم ّآَمنُوْا ّالِذيَن ّاهللُ َيْرَفِع

ّ[11ّ:املجادلة]ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّ{َتْعَمُلوَنَّخبرٌِيّ

ُهّالَّإَِلـنَهّإاِلَُّّهَوّّاهللَُشِهَدّ}:لّعزّوجلاقعظمّاهللّسبحانهّقدرهمّفأشهدهمّدونّغريهمّعىلّأعظمّمشهود،ّّ* َأنَّ

ّيبِاْلِقْسِطّالَّإَِلـنهَّ كِيمَُّّواملْاَلئَِكُةَّوُأْوُلوْاّاْلِعْلِمَّقآئاَِمً ُهَوّاْلَعِزيُزّاحْلَ ّ[11ّ:آلّعمرانّ]ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{إاِلَّّ

ّهِّيبِّّدّاهللٌرِّيُّّنّْمَّ":صىلّاهللّعليهّوسلمقال:ّقالّرسولّاهللّريضّاهللّعنهامّايبنّعباسّاهللّتعاىلّأرادّيبالعلامءّخرًيا،ّفعنّّ*

ّرواهّالبخاريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّ"ينِّّالدِّّيِفّّهُّقِّفَّاّيُّرْيًَّخّ

قالّسمعتّرسولّاهللّريضّاهللّعنهّالدرداءّ،ّفعنّأيبّ،ّوهمّاملفضلونّيبعدّاألنبياءّعىلّسائرّالبرشاألنبياءّةالعلامءّورثّ*

ّةُّثَّرَّوَّّءَّاَمّلَّالعُّّنَّّإِّ،ّوَِّبّاكِّوَّالكَّّرِّائَِّّسّىَلّعَّّرِّدّْالبَّّةَّلَّيّْلَّّرِّمَّالقَّّلِّْضّفَّكَّّدِّايبِّّالعَّىَلّعَّّامِلِّالعَُّّلّْضّفَّ":يقولصىلّاهللّعليهّوسلمّ

ّّْاءَّيَّنبِّاألَّّنَّّإِّاء،ّوَّيَّبِّنّْاألَّ ّرواهّأمحدّوالتمذيّّ."رٍّافِّوَّّظّ َحّيبَِّّذَّخّأَّّهَُّذَّخّأَّّنّْمَّفَّّمَّلّْواّالعِّثُّرَّّوَّّمّْهُّنَّّكِّلَّ،ّوَّامَهًّرّْدِّّالَّوَّاّارًّينَّواّدِّثُّرِّوَّيُّّمَل

قال:ّسمعتّريضّاهللّعنهامّنجاةّالناسّمنوطةّيبوجودّالعلامء،ّفإنُّيقبضّالعلامءّّيلكوا.ّعنّعبدّاهللّيبنّعمروّّ*

ّالََّيْقبُِضّالّ":يقولّعليهّوسلمّصىلّاهللرسولّاهللّ ّاهللَ ْلَمّاْنتَِزاًعاَّينَْتِزُعُهِّمَنّالِعَباِد،َّوَلكِنَّيْقبُِضّالِعْلَمّيبَِقْبِضّعِّإِنَّ

ِّعْلٍم،ّفَّ االًَّفُسئُِلواَّفَأْفَتْواّيبَِغرْيِ َذّالنَّاسُّرُؤوًساُّجهَّ َ    رواهّالبخاريّّّّّّّّ."ُلواَضَّضُلواَّوأَّالُعَلاَمِءَّحتَّىّإَِذاّمَلُّْيْبِقَّعاملًِا،ّاختَّ

ّواملخلوقاتّلطالبّالعلماستغّ* ّاملالئكة ّّ،فار ّوسل ملقوله ّعليه ّاهلل ِّرَضاًءّ":صىل َّأْجنَِحَتَها َّلَتَضُع ّاملَْاَلئَِكَة َوإِنَّ

يَتاُنّيِفّ َمَواِتَّوَمْنّيِفّاأْلَْرِضَّحتَّىّاحْلِ ّاْلَعامِلََّلَيْسَتْغِفُرَّلُهَّمْنّيِفّالسَّ ّالتمذيّوالدارميرواهّّّ."املَْاءِّلَِطالِِبّاْلِعْلِمَّوإِنَّ

َوَمْنَّسَلَكَّطِريًقاّ":صىلّاهللّعليهّوسل ملقولهّّ،اجلن ةّدخولومنّأدلةّعلوّمنزلةّالعلامء،ّأنّجزاءهمّيومّالقيامةّّ*

َلّ نَّةِّّاهللَُيْلَتِمُسّفِيِهِّعْلاًمَّسهَّ ّمسلمّرواهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ."َلُهّيبِِهَّطِريًقاّإىَِلّاجْلَ

ّأخالقياتّالعلمّ-3

.ّقالوا:ّوكيفّ"ملنّصلحتّنيتهّيشءيعدلهّّالعلمّال"أمحد:اإلمامّّل،ّقاتعاىلّيفّطلبّالعلمّالنيةّهللإخالصّّ~

ّ."عنّنفسهّوعنّغريهّينويّرفعّاجلهل"تصحّالنيةّياّأيباّعبدّاهلل؟ّقال:ّ

ّالتّ ّ~ ّّوالعلن.حيلّيبدوامّاملراقبةّهللّتعاىلّيفّالس 

~ّّ ّعورّيباملسؤولية:ّفهوّمسؤولّعنّأيّكلمةّيقوهلاّأوّعملّيقومّيبه.الش 

ّ.فيكونّأميناّيفّنقله،ّويكونّأميناّيفّوصفهاألمانةّالعلمية:ّّ~

ّ.كربوالتّ وخفضّاجلناحّونبذّاخليالءّّالتواضعّّ~

ّ~ّّ ّوالت خيلّعنالت حيل ّوالت واضع، ّواخلشوع ّوالوقار كينة ّالس  ّدوام ّمن ّالصالح، ّواهلدي ّاألخالق ّيبمحاسن

 ."كانواّيتعلمونّاهلديّكامّيتعلمونّالعلمّ"قال:رمحهّاهللّ،ّفعنّايبنّسريينّنواقضها

ّ.ّهعملّيبالنرشّالعلمّوّّ~ّ

ّ
 

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

التالميذّ

ّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّ

يفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّ

إليهاّمنّ

خاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

ّ

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة25ّّرقمّاملذكرة  تانساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

يعةّاإلسالميةّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالفكريةّوالعقليةالقيمّّامساخلّجالامل ّّخصائصّالرش 
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

1-ّّ ّّيعةالرش 

ّرشيعالغايةّمنّالتّ ّّ-2

3-ّّّ ّّ:يعةخصائصّالرش 

ّالوسطيةّ-/ّبّّّّالريبانيةّ–أّ

ّاليسّورفعّاحلرجّ-دّ/ّّّّّالعامليةّ-ج

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ ّجمموعة ّاإلسالميةّ: يعة ّخصائصّالرش  القاموسّاملحيط،

ّإعالمّ ّاإلسالمية، يعة ّالرش  ّيف ّوالتطبيق ّالت رشيع ّيف ّالتدرج ومميزاهتا،

ّمكانّ ّكل ّيف ّللت طبيق ّصاحلة ّاإلسالم ّرشيعة ّربّالعاملني، املوقعنيّعن

ّوزمان،ّمنهجّالتيسريّاملعارص،ّمنهجّاإلسالمّالعلميّيفّدعوةّالرسل.ّ

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّمتييزّ

ّ يعةّخصائصّالرش 

اإلسالمية،ّومعرفةّ

ّرشيع.الغايةّمنّالتّ 

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

59ّّمنّ

إىلّ

 ائقدق15

يعةّاإلسالميةّهيّخامتةّ ّكانتّالرش  ّأنّتتمي زّلـام  ّكانتّمنّاهللّسبحانهّوتعاىل،ّفإن هّالّيبد  ة،ّولـام  اموي  ائعّالس  الرش 

ائع ّ.يبخصائصّجتعلهاّتسموّوتعلوّعىلّكلّالرش 

 فامّهيّهذهّاخلصائص؟

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد19

ّ

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّّ*

ّالميذّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:يطلبّمنّالتّ ّ*

1-ّّّ ّّيعةالرش 

ّرشيعالغايةّمنّالتّ ّّ-2

3-ّّّ ّّ:يعةخصائصّالرش 

ّالوسطيةّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالريبانيةّ-أّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّاليسّورفعّاحلرجّ-دّ/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالعامليةّ-جّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّتوصلواّإليهالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّيطلبّمنّالتّ *ّ

ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ
ّقيقةد29

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامللخص:ّّّّّ

ّالرشيعةّ-1

ّوالطريقةّاملستقيمة.الذيّهوّأساسّاحلياة،ّموردّاملاءّّّّّّّّّّلغة:ّ-أ

ّللنظمّواألحكامّالتيّسنهاّاهللّتعاىلّلعباده،ّكيّتنتظمّحياهتمّيفّالدنياّواآلخرة.اسمّّرشعا:ّ-ب

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 

ّ

ّرشيعالغايةّمنّالتّ ّ-2

ّتكوينّاإلنسانّالصالحّلعامرةّاألرضّ~

ّالدنياّوآلخرةحتقيقّمصالحّّالعبادّيفّّ~

ّتطهريّاألرضّمنّالظلمّوالفسادّ~

اخليةّواخلارجيةّ~ ّجاءتّوافيةّحلاجاتّاألمةّيفّتديبريّشؤوهناّالد 

ّحتقيقّمبدأّالعدالةّوالرمحةّوالتعاونّّيبنيّالناسّ~

ّإعدادّالفردّيبدنياّوعقلياّوخلقياّوذلكّعنّطريقّالتيبيةّوالتعليمّ~

ّإقامةّجمتمعّمساواةّالّيعتفّيبالفوارقّوالطبقاتّ~

ّوالتفريقّيبنيّاحلياةّالبهيميةّواحلياةّاإلنسانيةّ،اخلطأّواجلهلالوقوعّيفّتفاديّّّ~

ّظامّالعاماحلفاظّعىلّالن ّّّ~

ّخصائصّالرشيعةّ-3

ّالريبانية:ّ-أ

عّأحكامهّومناهجه،ّهوّاهللّّإنّمصدرّاإلسالمّ ّواملرادّيبخاصيةّالريبانيةّأمران:وحده،ّسبحانهّوتعاىلّومرش 

قالّاهللّّ،صىلّاهللّعليهّوسلمرسالةّسامويةّمنزلةّمنّعندّاهللّتعاىلّعىلّخاتمّأنبيائهّحممدّاإلسالمّفّريبانيةّاملصدر:

ّّ}تعاىل:ّ ّالَعاملنَِيَّكَِتاِبّاَلَّرْيَبّفِيِهِّمْنّرََّّتنِْزيُلّالّ*َاَلـمِّ ّّ[2ّ-1ّ:السجدة]ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{ّبِّ

،ّفقلبّاملؤمنّالدعوةّإىلّتوحيدّاهللّعزّوجلّوختصيصهّيباأللوهيةّوالريبويبيةّواألسامءّوالصفاتّّالغاية:ريبانيةّ

لةّيبه، ّّهللَِّّومَمَاِتَّّيّْآَصاَلِتَّوُنُسكِيَّوحَمْيَّّنَّّاُِّّقلِّّ}:تعاىلّلاقّالّيمألّإال ّيباإليامنّيباهللّتعاىلّوتوثيقّالص  اْلَعاملنََِيَّّربِّ

يَكّلَّ لَِكُّأِمْرُتَّوَأنَّ*ّالَّرَشِ ُلّالّآُهَّويبِذن ّ[163ّ-162:ّاألنعامّ]ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{ْسلِِمنيَّـمَُّأوَّ

ّالوسطية:ّ-ب

ّالوسطّ ّيبلّتوسطّواعتدالهيّرشيعة ّتلبيّحاجاتّالروحّواجلسمّالّإفراطّوالّتفريطّيفّترشيعاهتا ّألهنا ،

ًةَّوَسطًاّلِّت ُكوُنواُّشَهَدآَءَّعىَلّالنَّاِسّّوَوَكَذلَِكَّجَعْلنَاُكمُّّ}ّتعاىل:اهللّلاقّوحاجاتّالفردّواجلامعةّيفّتوازنّتام،ّ ُأمَّ

ُسوُلَّعَلْيُكمّْ ّ[143]البقرة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّ{ِهيًداَشَّّوَيُكوَنّالرَّ

ّالعاملية:ّ-ج

جاءتّلكافةّالناسّفهيّغريّخاصةّّ،صىلّاهللّعليهّوسلميفّالقرآنّالكريمّآياتّكثريةّتشريّإىلّعمومّدعوةّحممدّ

ّيبشعبّمعنيّوالّ ّلقولّاهللّتعاىلزمانّأوّمكانّمعني  ّمصداقا َّوَنِذيًراّّ}:، ِشرًيا ّيب  ّلِّلنَّاِس َّكآَفًة ّ ّإاِلَّ َّأْرَسْلنَاَك َوَمآ

َّأْكَثَرّالنَّاِسّالََّيْعَلُمونَّ ّ[21ّ]سبأ:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{َوَلكِنَّ

ّاليسّورفعّاحلرج:ّ-د

ّاملسلم ّعىل ّمرفوعة ّواملشقة ّللتنفيذ ّميسة ّوالتكاليف ّللفهم ّميسة ّوالعقيدة ّللذكر ّميس ّلقولهّفالقرآن ني

ّّ}:تعاىل َّوالَُّيِريُدّيبُِكُمّاْلُعْسَ ّ[119ّ:البقرة]ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{ُيِريُدّاهللُّيبُِكُمّاْلُيْسَ

يعةّاإلسالميةّيتشعبّإىلّفرعني: ّوُيُسّالرش 

اّاليسّاألصيل: ً ّالصغريّمنّرسيانّاألحكامّالتكليفيةّعليهام.إعفاءّّمثاله:،ّوهوّماّرشعّمنّاألحكامّمنّأصلهّميس 

ّيفّالسفر.الصالةّقرصّّيبعضّاملكلفني،ّمثاله:،ّوأحوالّختصّظروفّاستثنائيةهوّماّحيدثّيبسببّّاليسّالتخفيفي:

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

التالميذّ

ّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّ

يفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّ

إليهاّمنّ

خاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

ّ

ّ

1as.ency-education.com



ّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبيةاجلمهوريةّ

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة21ّّرقمّاملذكرة  ساعتانّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

نة(ّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالقيمّالفكريةّوالعقليةّامساخلّجالامل ّمصادرّالت لقيّ)ّالقرآنّوالس 
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

 القرآنّالكريمّّ-1

ّّحجيةّالقرآنّالكريمّ-/ّّّّّّّبّّّّّّّّّخصائصّالقرآنّالكريمّّ-أ

ّّّّّتدوينّالقرآنّالكريمّ-/ّّّّّّّّّدّّّّّّّّّّّّّّّّنزولّالقرآنّالكريمّ-ج

 ّّّّّالقرآنّاملكيّواملدينّ-هـ

 نةّالنبويةالس ّّ-2ّ

ّّ-أ ّّّّّّّّّّّنةّالنبويةأقسامّالس ّّ-/ّّّّّّّبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنةّالنبويةحجيةّالس 

ّةبويّ نةّالن ّمنزلةّالس ّّ-جّ

 ةبويّ نةّالن ّمجلةّاألحكامّالتيّجاءّهباّالقرآنّالكريمّوالس ّّ-3

ّّأيبطلهاّالقرآنمجلةّاألحكامّالتيّّ-4 ّةبويّ نةّالن ّالكريمّوالس 

ّاملنهاجّوالوثيقةّاملرافقةّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ ّجمموعة ّالقرآن،ّ: ّعلوم ّيف اإلتقان

ّعلومّّمناهل ّمباحثّيف ّالقرآن، ّعلوم ّيف العرفان

ّالقرآن، ّنفهم ّكيف ّأدلةّّالقرآن، ّيف ّاملفيد القول

السنةّالنبويةّرؤيةّتريبوية،ّالسنةّومكانتهاّّالتوحيد،

حجيةّالسنة،ّتيسريّمصطلحّّيفّالترشيعّاإلسالمي،

ّاحلديث.

ّالكتابّاملدريسّ-

ّبورةالس ّّ-

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّتعريفّ

األساسينيّّاملصدرين

ينّرشيعّيفّالد ّللتّ 

اإلسالمي،ّويبيانّ

ّمكانتهامّيفّاإلسالم.

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

59ّّمنّ

إىلّ

 ائقدق15

عاصمّهلاّمنّّواإلنسانيةّاملعذيبةّيفّضمريها،ّاملضطريبةّيفّأنظمتها،ّاملتداعيةّيفّأخالقها،ّال"قالّيبعضّاحلكامء:

يّرِّكّْذِّّنّْعََّّضّرَّعّْأَّّنّْمَّىّ*ّوَّقَّْشّيَّّالَّوَُّّلِّضّيَّّالَّفَّّايََّدّهُّّعَّبَّاتَّّّنِّمَّفَّّ}:،ّقالّاهللّتعاىلقرآناهلاويةّالتيّتتدىّفيهاّإالّال

ّْحّنَّوَّّاكًّنَّْضّّةًّيَشّعِّمَّّهُّلَّّنَّّإِّفَّ ّ[124-123]سورةّطه:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{ىمَّعّْأَّّةِّامَّيَّالقِّّمَّوّْيَّّهُّرُشُ

ّلّوناقش؟ماذاّتستنتج،ّحلّ ّ-

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد19

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّ*ّ

ّّالميذّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:يطلبّمنّالتّ ّ*

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّنزولّالقرآنّالكريمّ-/ّّّّّّجّّّّحجيةّالقرآنّالكريمّ-/ّّّّبّّّخصائصّالقرآنّالكريمّّ-:ّّأالقرآنّالكريمّّ-1

 ّّّّّالقرآنّاملكيّواملدينّ-/ّّّّّّهـّّّّّّّّّّتدوينّالقرآنّالكريمّ-دّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّّ-أّّّّّ:نةّالنبويةالس ّّ-2ّ ّةبويّ نةّالن ّمنزلةّالس ّّ-/ّّّّّّجّّّّّّّنةّالنبويةأقسامّالس ّّ-/ّّّّّبّّّّّّّّّّّّّنةّالنبويةحجيةّالس 

 ةبويّ نةّالن ّمجلةّاألحكامّالتيّجاءّهباّالقرآنّالكريمّوالس ّّ-3

ّّأيبطلهاّالقرآناألحكامّالتيّّمجلةّ-4 ّةبويّ نةّالن ّالكريمّوالس 

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهيطلبّمنّالتّ *ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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الوضعيةّ

اخلتاميةّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 قيقةد29

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامللخص:ّّّ

ّ:القرآنّالكريمّّ-1

ّواملتعبدّيبتالوته.ّاملنزلّعىلّسيدناّحممدّصىلّاهللّعليهّوسل مّيبواسطةّجربيلّعليهّالسالم،تعاىلّهوّكالمّاهللّ

ّ:القرآنّالكريمّخصائصّّ-أ

ّاهللّأوِحَيّيبهّإىلّرسولّاهللّيبلفظه،ّوحتدىّاهللّيبهّالعرب،ّفهوّمعجزةّخالدةّإىلّيومّالدين.القرآنّالكريمّكالمّّ-

ّ.الثبوت،ّفهوّقطعيّاملنقولّإليناّيبالتواترّّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّألفاظّالقرآنّومعانيهّمنّعندّاهللّتعاىل.ّ-

ّاملعجزّيبألفاظهّومعانيه.ّ-/ّّّّّّّ.عليهّالسالميبواسطةّجربيلّصىلّاهللّعليهّوسل مّأنزلّعىلّحممدّّ-

ّقراءتهّعبادةّيثيبّاهللّتعاىلّعليها.ّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.والتبديلّتحريفهّفالّيلحقهّالتكفلّاهللّيبحفظّ-

كّوالن فاق.ّّّّّّ- ّالصالةّالّتصحّإالّيبقراءةّالقرآن.ّّّّّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالقرآنّشفاءّالقلوبّمنّأمراضّالرش 

ّ:حجيةّالقرآنّالكريمّ-ب

ّإَِلْيَكّّ}تعاىل:اهللّّقالّ،وأحكامهّواجبةّاإلتباعّةالكريمّيعتربّاملصدرّاألولّللترشيع،ّوهوّحجالقرآنّ اَّأنَزْلنَا اِنَّ

ّالنَّاِسّيباَِمّ ّلَِتْحُكَمّيَبنْيَ قِّ ّ[159ّ]النساء:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{َأَراَكّاهللَُّوالََّتُكنّلِّْلَخائِننَِيَّخِصياًمّاْلكَِتاَبّيبِاحْلَ

ْكتُْمّهِباَِم:ّكَِتاَبّاهللَّوُسنَِّةَّنبِيِّهِّّ":صىلّاهللّعليهّوسل مقالّالنبيّو ّمالكّرواهّّّّّّّ."َتَرْكُتّفِيُكْمَّأْمَرْيِنَّلْنَّتِضُلواَّماّمتَسَّ

ّ:نزولّالقرآنّالكريمّ-ج

صىلّاهللّعليهّحممدّّعىلمفرقاّّمنّالسامءّالدنياّإىلّيبيتّالعزةّمجلةّواحدة،ّثمّنزلّيبعدّذلكالكريمّنزلّالقرآنّ

ّ،ّويفّذلكّحكمّيبالغةّمنها:ثالثّوعرشينّسنةّيفوسلمّ

ّفظهّوفهمه.حتيسريّّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.صىلّاهللّعليهّوسل مفؤادّالنبيّّتثبيتّ-

ّالتحديّواإلعجازّ-/ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ةّاحلوادثمسايروّلترشيعالتدرجّيفّاّ-

ّ:تدوينّالقرآنّالكريمّ-د

مّالقرآنّيفّعهدّالنبيّّكتب*ّ ّّومعاوية،ّوزيد.الصحايبة،ّكأيبّيبنّكعب،ّوعيل،ّّعىلّيدّجمموعةصىلّاهللّعليهّوسل 

اءّيفّمعركةّالياممة،ّوأوكلتّمهمةّريضّاهللّعنهّأيبّيبكرّالصديقّ*ّثمّمجعّالقرآنّيفّعهد ،ّيبعدماّاشتدّالقتلّيبالقر 

ّاجلمعّلزيدّيبنّثايبتّفتتبعهّومجعهّيفّصحف،ّوكانتّعندّأيبّيبكر،ّثمّعندّعمر،ّثمّّعندّايبنتهّحفصة.

ّيبعدّاتساعّيبلدّاإلسالم*ّ ّكانتّغزوة ّوملا ّّ"أرمينية"، منّأهلّالعراق،ّكانّفيمنّغزامهاّ "أذريبيجان"وغزوة

ذيفةّيبنّاليامن،ّفرأىّاختالفاّكثرًياّيفّوجوهّالقراءة،ّويبعضهاّمشوبّيباخلطأ،ّحينئذّفزعّإىلّعثامنّالصحايبّح

،ّوأخربهّيبامّرأى،ّفأرسلّعثامنّإىلّحفصةّيبأنّترسلتّإليهّتلكّالصحف،ّثمّأمرّزيدّيبنّثايبت،ّريضّاهللّعنه

ّ،ّفنسخوهاّيفّاملصاحف.وعبدّاهللّيبنّالزيبري،ّوسعيدّيبنّالعاص،ّوعبدّالرمحنّيبنّاحلارثّيبنّهشام

ّ:القرآنّاملكيّواملدينّ-هـ

ّ.مكةّيبغريّوإنّكانقبلّاهلجرةّهوّماّنزلّّاملكي:

ّ.ّاملدينةّيبغريّوإنّكاناهلجرةّّيبعدهوّماّنزلّّّاملدين:

ّخصائصهام:

ّالدعوةّإىلّعبادةّاهللّتعاىل،ّوجمادلةّاملرشكنيّيبالرباهنيّالعقلية.ّ-املكي:ّ

ّوضعّاألسسّالعامةّللترشيع.ّ-ذكرّقصصّاألنبياءّواألممّالسايبقة.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّّّّ-

ّقرصّاآلياتّوعّقوةّاأللفاظ.ّ-ذكرّالقيامةّوهوهلاّواجلنةّونعيمهاّوالنارّوعذاهبا.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّّّّ-

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

التالميذّ

ّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّ

يفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّ

إليهاّمنّ

خاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي
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ّاملدين:

ّيبيانّالعباداتّواحلدودّواملعامالت.ّ-النصارىّإىلّاإلسالم،ّويبيانّحتريفهمّلكتبّاهلل.ّّّّ/ّّّّّّّّدعوةّاليهودّوّ-

ّطولّاآليات.ّّ-يبيانّالعالقاتّالدوليةّيفّالسلمّواحلرب.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّّّ-

ّ:نةّالنبويةالس ّّ-2ّ

ّ.حممودةّكانتّأوّمذمومةّوالطريقةّالسريةتطلقّعىلّّّّّّّّّّّّّّّلغة:ّ-أّ

مّعنّرسولّاهللّّأثرماّّاصطالحا:ّ-ب ّمنّقولّأوّفعلّأوّتقرير.صىلّاهللّعليهّوسل 

ّّ-أ ّ:نةّالنبويةحجيةّالس 

ُسوُلّّ}:اإلتباع،ّقالّاهللّتعاىلّةواجبّالواردةّفيهاّاألحكامتعتربّاملصدرّالث اينّللترشيعّيفّاإلسالم،ّّ َوَمآَّءاَتاُكُمّالرَّ

ّ[7]سورةّاحلرش:ّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ{اَفُخُذوُهَّوَماّهَنَاُكْمَّعنُْهَّفانَتُهو

ََّوَأْنَزْلنَاّإَِلْيَكّالذِّّّ}ا:أيضّقالو ُرونَّّلِلنَّاِسَّماُّنزَلّْكَرّلُِتَبنيِّ ُهْمَّيَتَفكَّ ّ[44ّ:حلالن ّ]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{إَِلْيِهْمَّوَلَعلَّ

ّ:نةّالنبويةأقسامّالس ّّ-ب

ّ ّبويةّيباعتبارّوصوهلاّإليناّإىلّقسمني:نةّالن ّتنقسمّالس 

-ّّ ّعددّكثريّحتيلّالعادةّتواطؤهمّعىلّالكذب.ماّرواهاّّنةّاملتواترة:الس 

ّملّجتمعّرشوطّاملتواتر.هيّماّّسنةّاآلحاد:ّ-

ّ:ةبويّ نةّالن ّمنزلةّالس ّّ-ج

 ة:منزلةّالسنةّمنّالقرآنّمنّجهةّماّوردّفيهاّمنّالقضاياّالّتعدوّواحداّمنّثالث

ّتعاىل.ّحتريمّالرشكّيباهللاألمرّيبإقامةّالصالةّوإيتاءّالزكاة،ّومقررةّومؤكدةّحكامّجاءّيفّالقرآن:ّكّ*

ّيفّالقرآنّ* ّورد ّملا ّّمبينة ّمنهومظهرة ّاملراد ّالذِّّّ}تعاىل:ّاهللّلقول: ّإَِلْيَك ََّوَأْنَزْلنَا ّلُِتَبنيِّ ُّنزِّّْكَر َّما ّإَِلْيِهْمّّلِلنَّاِس َل

ُرونَّ ُهْمَّيَتَفكَّ ّّ[44ّ:حلالن ّ]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{َوَلَعلَّ

ّيبترشيعّاألحكامّفيامّليسّفيهّنصّكتاب.مستقلةّّ*

 ةبويّ نةّالن ّمجلةّاألحكامّالتيّجاءّهباّالقرآنّالكريمّوالس ّّ-3

ّ.كالتوحيد،ّوأركانّاإليامنّ:يةحكامّالعقائداألّ-أّ

ّوهيّالتيّهلاّصلةّيبالعباداتّواملعامالت.ّ:مليةحكامّالعاألّ-بّ

ّوهيّاملتعلقةّيباآلدابّاالجتامعيةّوالفضائلّاألخالقية.ّ:األحكامّاألخالقيةّ-جّ

ّّأيبطلهاّالقرآنمجلةّاألحكامّالتيّّ-4 ّةبويّ نةّالن ّالكريمّوالس 

ّ:ّّّاإلسالمّيبعضّالعقائدّواملعامالت،ّواألعرافّوالعاداتّالفاسدة،ّفنهىّعنهاّوأيبطلها،ّمنهاكانّللعربّقبلّ

ّومظاهرّالرشكّيباهللّتعاىل.ّ،الوثنيةّحتريمّالعقائدّ*

ّاألعاملّوالعاداتّالقبيحةّكوأدّالبناتّواخلمرّوامليس.ّ*

ّ*ّاملعامالتّاملاليةّالظاملة،ّكالريباّوالغشّوالتطفيفّيفّامليزان

ّالظلمّاالجتامعيّيبشتىّأنواعه.ّ*

ّتع ّاهلل َّفاّ}اىل:قال ْيَطاِن ّالشَّ َّعَمِل ّمْن ِّرْجٌس َّواألَْزالَُم َّواألَنَصاُب َّواملَْْيِسُ ْمُر ّاخْلَ اَم ّإِنَّ ّآَمنُوْا ّالَِّذيَن ْجَتنُِبوُهَّيـَأُّيَا

ُكْمُّتْفلُِحونَّ ّ[55]سورةّاملائدة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{َلَعلَّ
ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة22ّّرقمّاملذكرة  تانساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ّإسهاماتّاملسلمنيّيفّاحلضارةّالعاملي ةّةعلميّ الوحدةّالتّ ّالفكريةّوالعقليةالقيمّّامساخلّجالامل
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّأقسامّالعلومّّ-1

ّإسهاماتّاملسلمنيّيفّشتىّالعلومّ-2ّ

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ ّجمموعة ّاألورويبية،ّ: ّاحلضارة ّيف ّاملسلمني ّالعلامء أثر

موسوعةّكشافّاصطالحاتّالفنونّوالعلوم،ّتعليمّالطبّيفّاملرشقّ

ّاإلسالمي،ّشمسّالعربّتسطعّعىلّالغرب.

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

االطالعّعىلّإسهاماتّ

املسلمنيّيفّاحلضارةّ

العاملية،ّواالعتزازّيباالنتامءّ

ّإىلّاألمةّاإلسالمية
ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

59ّّمنّ

إىلّ

 ائقدق15

ّغريسيب ّالدكتور ّاملسلمون:ّقال ّالطالب ّأقامه ّحفل ّيف ّفيها، ّالطب ّورئيسّفرع ّيبرلني ّجامعة أّياّّ"مدير

الطالبّاملسلمون،ّواآلنّقدّانعكسّاألمر،ّفنحنّاألوريبيونّجيبّأنّنؤديّماّعليناّاجتاهكم،ّفامّهذهّالعلومّإالّ

ّ ّآيبائكم، ّلعلوم ّتارخيكم،امتدادا ّالطلبة ّأّيا ّفالّتنسوا ّونظرياهتم، ّملعارفهم ّاملتواصلّّورشحا ّيبالعمل وعليكم

ّ."لتعيدواّجمدكمّالغايبر...ّوسالمّعليكمّياّطاليبناّإنّكناّيفّاملايضّطاليبكمّ

 حللّهذاّالقول،ّوماذاّتستنتج؟ّ-

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد19

ّتعرضّعىلّالسبورةّالنتائجّلكيينظمّاألستاذّحوصلةّنشاطاتّالتالميذّويكلفهمّيبمقايبلةّ*ّ

ّالميذّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:يطلبّمنّالتّ ّ*

ّأقسامّالعلومّّ-1

ّإسهاماتّاملسلمنيّيفّشتىّالعلومّ-2ّ

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّتوصلواّإليهّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيمنّالتّ األستاذّيطلبّ*ّ

ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ
ّ

ّأقسامّالعلومّّ-1ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:امللخص

ّتنقسمّالعلومّإىلّقسمني:ّ

يعةّاإلسالمية،ّكوهيّاملتعلقةّّة:يعلومّالرشعالّ-أّ ،ّوهذهّالعلومّوغريهاّوالسريةوالفقهّّالتفسريوّالعقيدةيبالرش 

ّهوّواجبّ ّما ّومنها ّالعباداتّواألخالق، ّوأحكام ّكالعقيدة ّهوّواجبّالت علمّعينيا ّما ّالرشيعةّمنها منّعلوم

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالت علمّعىلّالكفايةّكعلمّاحلديثّوأصولّالفقه.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّمنّحيثّجلبّالتيّتسهلّمعاشّاإلنسانّهووّ:املحمودّن،ّمنهاايبتكرهاّاإلنساّعلومّهيّالعلومّالكونية:ّ-بّ

ّ.كعلمّالسحريبغريهّّيبصاحبهاّأوجتنىّمنه،ّسوىّإحلاقّالرضرّماّالّفائدةّّيهوّ:املذموم،ّومنهاّالرضرودفعّاملنفعةّ

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 دقيقة29

ّ

ّإسهاماتّاملسلمنيّيفّشتىّالعلومّّ-2ّ
ّ

الّشكّيفّأنّأثرّالعلامءّاملسلمنيّيفّشتىّالعلومّواضح،ّالّينكرهّإالّمكايبر،ّوقدّقامواّيفّيبناءّالنهضةّالعلميةّ

ّ ّوقدموا ّهنضتها،ّألوريباالعاملية، ّقالّعىلّسبيلّاملثالّزاد ّالّكام ّّلالبنديتّجواهر ملحاتّمنّ"هنروّيفّكتايبه

ّيبحقّآيباءّالعلمّاحلديث،ّوإنّيبغدادّتفوقتّعىلّكلّالعواصمّاألوريبيةّّ"ّ:"تاريخّالعامل ّقرطبةّ-كانوا ّ-عدا

مي،ّوالبريوين،ّلكيّيظهر:ّعاصمةّإسبانياّالعريبية،ّوأنهّكانّالّيبدّمنّوجود:ّايبنّاهليثم،ّوايبنّسينا،ّواخلوارز

ّ."ّجاليليو،ّوكبلر،ّوكويبرينق،ّونيوتن...

ّيبعضّإسهاماتّاملسلمنيّيفّيبعضّالعلوم:وفيامّييلّ

 

ّالعلمّاهتامماّكبرياّمنّالعلامءّاملسلمنيّمنّأمثالّالبريوينّواخلوارزميّوكانّّالرياضيات:علمّّ- لقدّلقيّهذا

وارتقائه،ّفهوّأولّمنّاستعملّعلمّاجلربّيبشكلّمستقلّعنّاحلساب،ّّيفّتقدمّهذاّالعلماألكربّهلذاّاألخريّاألثرّ

كامّأنهّأولّمنّاستعملّكلمةّ)اجلرب(ّللعلمّاملعروفّهبذاّاالسم،ّوهوّأولّمنّألفّكتايباّيفّاجلرب،ّوهلذاّالكتابّ

ّتاع.قيمةّتارخييةّوعلميةّكبرية،ّوالّخيفىّماّهلذاّالعلمّمنّأثرّيفّاحلضارة،ّمنّحيثّاالكتشافّواالخ

وإنّمنّأكربّاملآثرّالتيّجادّهباّالعربّأيضاّعىلّاحلضارة،ّنقلهمّاحلسابّاهلندي،ّوهتذيبهمّألرقامه،ّوكونواّ

منهاّسلسلتنيّعرفتّإحداهاّيباسمّ)األرقامّاهلندية(،ّوعرفتّالثانيةّيباسمّ)األرقامّالغبارية(،ّوكامّينسبّعلمّ

ّعلامءّاملسلمني.ّينسبّإىلاهلندسةّلعلامءّاليونان،ّفإنّعلمّحسابّاملثلثاتّ

ّ

يعدّعلمّالطبّمنّالعلومّالتيّعنيّهباّالعربّعنايةّكبرية،ّوألفواّالكثريّمنّاملؤلفاتّفيهاّوالتيّّالطب:علمّّ-

كانّهلاّتأثريّكبريّيفّعاملّالطبّلعدةّقرون،ّوقدّأفادّالغريبيونّمنّاملؤلفاتّالعريبيةّيفّالطب،ّيبعدماّترمجتّإىلّ

سّيفّاجلامعاتّاألوريبيةّحتىّمنتصفّالقرنّالسادسّعرش.اللغاتّالالتينية،ّ ّوظلتّهذهّاملؤلفاتّتدر 

ّثمّأصبحواّ ّجيلبونّالعقاقريّمنّاهلندّومنّغريها، ّفكانوا ّالصيدلة، ّأسسّصناعة والعربّهمّالذينّوضعوا

ّيصنعونّخمتلفّالعقاقري،ّويعاجلونّهباّاملر ى،ّويؤلفونّالكتبّحوهلا.

ّ،ّواهتمواووضعواّقواعدّاجلراحةّوأسسواّخمازنّتوزيعّاألدوية،،ّاملستشفياتّةّكثرّيبناءويفّأيامّاخلالفةّالعباسي

ّوأيبوّالقاسمّالقرطبي.ومنّأهمّالعلامء:ّايبنّسينا،ّوأيبوّيبكرّالرازي،ّّ،يبطبّالعيون

ّ

ّالعلمّعندّاليونانّواألممّالسايبقةّيعتمدّعىلّالفلسفةّواالستنباطاتّالعقلية،ّوحنيّّالفيزياء:ّعلمّ- كانّهذا

ّوهيّالطريقةّالتيّينتهجهاّالعلامءّاليوم،ّ،ستنتاجاالوواالستقراءّعىلّالتجريبةّّفيهّاعتمدوااهتمّيبهّعلامءّاملسلمنيّ

ّالفنّ وكانتّمؤلفاتهّاملرجعّاملعتمدّيفّيفّعلمّالبرصيات،ّّويبخاصةّايبنّهيثمومنّأيبرزّعلامءّاملسلمنيّيفّهذا

ّ.انّواجلاذيبيةّوالثقليفّاألوزالذيّيبرعّاخلازينّكذلكّالعاملّوأوريباّحتىّالقرنّالسادسّعرشّللميالد،ّ

يعدّاخلليفةّاملأمونّأولّمنّاهتمّيبعلمّالفلك،ّوجعلّيبغدادّمركزاّللعلم،ّوقدّكانّجلميعّاملدنّّ:الفلكّعلمّ-

حينئذّمراصدّتقريًبا،ّويرجعّالفضلّإىلّاملسلمنيّيفّتطهريّعلمّالفلكّمنّأدرانّالتنجيم،ّوجعلهّعلامّالكربىّ

 رياضياّمبنياّعىلّالرصدّواحلساب،ّويعدّنصريّالدينّالطويسّمنّأعالمّالعربّيفّهذاّالعلم.

علامءّاملسلمنيّالكتبّالفلكيةّعنّاليونانّوالفرسّواهلنود،ّوصححواّيبعضهاّونقحواّيبعضهاّاآلخرّّكامّّترجم

وزادواّعليها،ّوملّيقفواّيفّعلمّالفلكّعندّحدّالنظرياتّيبلّخرجواّإىلّالعملياتّوالرصد،ّوهمّأولّمنّقالواّ

سمّعليها. ّيباستدارةّاألرضّوأولّمنّعرفّأصولّالر 

يقتحونّ

يناقشونّ

نونّويقار

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

التالميذّ
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ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوهرانمديريةّالتيبيةّلواليةّّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة23ّّرقمّاملذكرة  ةساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ادسّجالامل ّاإلسالمّيدعوّإىلّترشيدّاالستهالكّةعلميّ الوحدةّالتّ ّاالقتصاديةّواملاليةالقيمّّالس 

ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّاالعتدالّّ-1

ّترشيدّاالستهالكّ-2ّ

ّأثرّترشيدّاالستهالكّعىلّحياةّالفردّواملجتمعّ-3ّ

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

أينّنحنّمنّهؤالء،ّمنهاجّاملسلم،ّ:ّجمموعةّكتب؛ّمنهاّ-

ّوالشباب،ّ ّللناشئني ّاإلسالمي ّالقاموس ّالسعدي، تفسري

ّاملوسوعةّالفقهية.

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّاجتنابّ

السلوكياتّغريّالرشيدةّيفّ

االستهالك،ّوالتزامّ

ّاالعتدال

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:

ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

59ّّمنّ

إىلّ

 ائقدق15

ّ

ّلـتـطـلـبّالــريبــحّمـمــاّفــيـهّخــســرانّّّّّّّ*قالّالشاعر:ّيـاّخـادمّاجلسمّكمّتشقىّيبخدمـتـهّّّّّّّ

ّيبـالـنـفـسّالّيبـالـجــسـمّإنـســانفـأنـتّ       *أقبلّعىلّالنفسّواستكملّفضائلهـاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّوقالّيبعضّاحلكامء:إنامّيبطنكّياّايبنّآدمّشربّيفّشربَّفلَِمّيدخلكّالنار؟

ّحللّوناقش.ّ-

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد49

ّ

ّالميذّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:يطلبّمنّالتّ ّ*

ّاالعتدالّّ-1

ّاالستهالكّترشيدّ-2ّ

ّأثرّترشيدّاالستهالكّعىلّحياةّالفردّواملجتمعّ-3ّ

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهمنّالتّ األستاذّيطلبّ*ّ

ّ

ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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الوضعيةّ

اخلتاميةّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 قائقد15

ّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّامللخص:ّّّّّ

ّاالعتدالّّ-1ّ

ومهاّاخللقانّالذميامن،ّواالعتدالّأخوّاالستقامة،ّوهوّمنّأرشفّاإلفراطّوالتفريطّّالطريقّالوسطّيبنيهوّّ-

مّعليه. ّحرِّ ةّفيكتفيّيبامُّأحلّلهّعام  ّالفضائلّوأسمىّاألخالق،ّفهوّالذيّيعلمّصاحبهّالعف 

ّالَِّذينَّ}ويكفيّصاحبهاّرشًفاّوفخًراّقولّاهللّتعاىل:ّ ّاْسّّإِنَّ َوالَُّهْمِّّهمَّْتَقاُمواَّفاَلَّخْوٌفَّعَليَّْقاُلواَّريُبَناّاهللُُّثمَّ

َزُنوَنّ نَِّةَّخالِِديَنّفِيَهاَّجَزاًءّيباَِمَّكاُنواَّيْعَلُمونَّّ*حَيْ ّ[14-13]سورةّاألحقاف:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{ُأْوَلئَِكَّأْصَحاُبّاجْلَ

ّ

ّترشيدّاالستهالكّّ-2ّ

ّهوّ ّلذلكّيفّيبابّاالستهالكّوضعّاإلسالمّعدداّمنّاملبادئّوالضوايبطّنذكرّمنها:ّالقصدّيفّمجيعّاألمور،احلق 

ّاملسلمّأنّّ* ّوطاعةاعتقاد َّطيًِّباّ}قالّاهللّتعاىل:ّ،االستهالكّعبادة ّاالَْرِضَّحَلاًل ّيِف َّا ّمِم ّالنَّاُسُّكُلوا َّأُّيَا َوالََّّيا

ُهَّلُكْمَّعُدُوُّمبنِيٌّ ْيَطاِنّإِنَّ  [161البقرة:ّ]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{َتتَّبُِعواُّخْطَواِتّالشَّ

َواْلِذيَنّإَِذاَّأْنَفُقوْاّ}تعاىل:قالّاهللّّاحلاجةّمنّغريّإرسافّوالّتبذير،عىلّقدرّجيبّأنّيكونّاإلنفاقّعىلّالنفسّّ*

َّذلَِكَّقَوامًاّ وْاَّوَكاَنّيَبنْيَ ُفوْاَّومَلُّْيْقِتُ
ّ[67:الفرقانّ]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{مَلُّْيْسِ

ّالطيباتّفقطّ* ّاالستهالكأكل ّيشتمل ّأن ّوالّجيوز ّّعىلّحمرمّ، ّالص  ّعىل ّوالنفسية،ّحةحفاظا لقولهّّالبدنية

اُهَّتْعُبُدونَّّ}تعاىل: َأُّيَاّالَِّذيَنّآَمنُوْاُّكُلوْاِّمنَّطيَباِتَّماَّرَزْقنَاُكْمَّواْشُكُروْاّهللَِّّإِنُّكنْتُْمّإِيَّ ّ[172ّ:البقرة]سورةّ.ّّّّّّّّّّ{ين

ّ

ّواملجتمعستهالكّعىلّحياةّالفردّأثرّترشيدّاالّّ-3ّ

ّّّّّ.اجلسميةّوالنفسيةمحايةّاألفرادّواملجتمعاتّمنّاألمراضّّ-

ّاحلفاظّعىلّاملالّالذيّهوّعصبّاحلياة.ّ-

ّّ.الّوالغذاءّواللباسّالزائدّإليهمسدّحاجاتّالفقراءّواملساكنيّيبتوجيهّاملّ-

ّعنهّانحرافاتّّ- ّخطرية.ومفاسدّالتحصنيّمنّالفقرّالذيّتنجر 

ّدفعّعجلةّالتنميةّاالقتصادية.اإلنتاج،ّوالزيادةّيفّّ-

ّكافلّيبنيّالناس.التّ روحّوّحبةاملّانتشارّ-
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة24ّّاملذكرةرقمّ  ةساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ادسّجالامل ّمنّآلياتّالت كافلّاملايلّيفّاإلسالمّةعلميّ الوحدةّالتّ ّاالقتصاديةّواملاليةالقيمّّالس 
ّ

ّاملستهدفةّالكفاءةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّاملايلّالتكافلّّّ-1

ّاهلديةّ،ّالقرضّ،العاريةّ،الوقفّ،الصدقةّ،الزكاةّ–2ّ

ّفضلّوثوابّالتكافلّاملايلّ-3ّ

ّأثرّالتكافلّاملايلّعىلّحياةّالفردّواملجتمعّ-4ّ

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

ّمنهاّ- ّكتب؛ ّجمموعة ّفقهّ: ّالعارية، ّضامن ّاألعامل، فضائل

الرشيعةّاإلسالميةّوأثرهّيفّتنميةّاملجتمع،ّّالزكاة،ّالوقفّيف

األخالقّاإلسالميةّوأسسها،ّهذهّأخالقناّحنيّنكونّمؤمننيّ

ّاملؤمنني،ّ ّمع ّواملعامالت ّاألخالق ّفقه ّاملسلم، ّمنهاج حقا،

 املوسوعةّالفقهية،ّأينّنحنّمنّهؤالء؟

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّممارسةّ

منّخاللّالتكافلّ

معرفةّالدورّ

االجتامعيّللاملّيفّ

ّاإلسالم

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

59ّّمنّ

إىلّ

 ائقدق15

عف،ّملّيسبقّهلاّنظريّيفّديانةّ"قالّيبعضّالعلامء:ّ عنايةّاإلسالمّيبعالجّالفقر،ّورعايةّالفقراءّوذويّاحلاجةّوالض 

يبيةّوالت وجيه،ّوماّيتعلقّيبجانبّالت رشيعّوالت نظيم،ّوماّ ساموية،ّوالّيفّرشيعةّوضعية،ّسواءّماّيتعلقّيبجانبّالت 

ّّ."ذيتعلقّيبجانبّالت طبيقّوالت نفي

ّحللّهذاّالقول،ّوماذاّتستنتج؟ّ-

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد49

ّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:الميذّيطلبّمنّالتّ ّ*

ّاملايلّكافلالتّ ّّّ-1

ّّ،كاةالزّ ّ–2ّ ّاهلديةّ،ّالقرضّ،العاريةّ،الوقفّ،دقةالص 

ّكافلّاملايلفضلّوثوابّالتّ ّ-3ّ

ّكافلّاملايلّعىلّحياةّالفردّواملجتمعأثرّالتّ ّ-4ّ

ّعىلّالسبورةتائجّالتيّتعرضّشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهمنّالتّ األستاذّيطلبّ*ّ

ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

الوضعيةّ

ّاخلتامية
ّقائقد15

ّامللخص:ّّّ

ّكافلّاملايلالتّ ّّ-1ّ

ّيفّقضاءّحاجةّاملضطرّحتىّيزولّمههّويندملّجرحه.ّواملشاركةّ،ّوالتآزرّمحتاجنيللّيفّتقديمّالعونّاملاديصفٌةّتتمثلّ

والّينعدمّخلقّالت كافلّاملايلّإالّحينامّتسودّاألنانية،ّوتفتّاملشاعرّاألخوية،ّويستغرقّالن اسّيفّمهومهمّالفرديةّ

خصية. ّومشاغلهمّالش 

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية

1as.ency-education.com



الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 

ّآلياتّالت كافلّاملايلّيفّاإلسالمّيبعضّّ–2

ّرشعّاإلسالمّوسائلّكثريةّألجلّحتقيقّالتكافلّاملايل،ّمنها:

ّيبلّهيّركنّأسايسّمنّّكاة:الزّ ّ- ّمنّخاللّاخلري، هيّحقّللفقراءّيفّأموالّاألغنياء،ّوهيّليستّجمردّخلةّحسنةّ

هيّليستّإحساناّاختيارياّوالّصدقةّتطوعية،ّأركانّاإلسالم،ّوشعريةّمنّشعائرهّالكربى،ّيوصفّيبالفسقّمنّمنعها،ّف

ّيمُّقِّأَّوَّّ}تعاىل:ّوإنامّهيّفريضةّرشعية،ّقالّاهلل ّ[43]سورةّالبقرة:ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ..{نيَّعِّاكِّالرَّّّعَّواّمَّعُّكَّارّْوَّّاةَّكَّواّالزَّّآتُّوَّّةَّالَّواّالصَّ

-ّّ ّالقريباتدقة:الص  ّأفضل ّورسورّمن ؤال، ّالس  ّعن ّوإغناء ّللُكرب، ّتفريج ّففيها ّاجلهاد، ّمن ّأفضل ّوهي ،

احمّيبنيّاملسلمني،ّالصدقةّأسمىّصورّالت كافلّيدخلّعىلّقلبّالكبريّوفرحةّللصغري،ّوتتجىلّيفّ والت عاونّوالت 

ُقوا":هللّعليهّوسلمصىلّاقالّالنبيّ ّمَتَْرٍة،َّفإِْنّمَلّْجَتُِدواَّفبَِكلَِمٍةَّطيَِّبةٍّّاتَّ ّرواهّمسلمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ."النَّاَرَّوَلْوّيبِِشقِّ

ّاألعاملّالتيُّيقصدّهباّالت قربّإىلّاهللّتعاىل،ّألهناّطريقّمنّطرقّّهوالوقف:ّّ- دقات،ّومنّأجل  منّأفضلّالص 

يبةّللمتصدق،ّومنافعّالوقفّتستفيدّمنهّاألمةّجيالّيبعدّجيل،ّوهذاّماّامتازّيبهّالوقفّإدرارّاخلري،ّوإجزالّاملثو

دقات،ّوملّيسبقّإليهّنظامّيبلّوملُّيدانهّنظام ّ.عىلّسائرّالص 

ه،ّكأنَّيستعريّمسلمّمنّآخَرّقلاًمّيكتبّّالعارية:ّ- هيّإيباحةّاالنتفاعّيبامّحيلّاالنتفاعّيبهّزمناّيبالّعوضّثمّيرد 

،ّقالّاهللّكافلّاالجتامعيومنّمظاهرّالتّ ّاملّالرب،أعّوهيّمنيبهّثمّيرجعه،ّوالعاريةّمستحبةّعندّعامةّالفقهاءّ

َّوالََّتَعاَوُنوْاَّعىَلّااِلَّّوَتَعاَوُنوْاَّعىَلّاْلرِبِّّّ}:تعاىل ّ[52ّ:املائدة]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{ْثِمَّواْلُعْدَوانَِّوالتَّْقَوىن

ال نفعّللمقتض،ّإيصالّهوّمنّأيبرزّطرقّالت ضامنّيبنيّأيبناءّاملجتمع،ّوهوُّقريبةّمنّالقربّملاّفيهّمنّّالقرض:ّ-

ّيرُدّيبدلُه،ّكأنّيقولّحمتاجّللمقِرض:ّ وقضاءّحاجتهّوتفريجّكريبته،ّوالقرضّهو:ّدفعّمالّإرفاقاّملنّينتفعّيبهّثمَّ

ّمنّمالّمدةّثمّأرُدهّعليك،ّفيفعل.ّقالّالنبيّ َّأِخيِهّ":صىلّاهللّعليهّوسلمأقرضنيّأوّأسلفنيّكذا َسَّعْن َّنفَّ َمْن

َسّاهللَُّعنُْهُّكْريَبًةِّمْنُّكَرِبَّيْوِمّالِقيَُّكْريَبًةِّمْنُّكَرِبّا ّرواهّالتمذيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّ"اَمةِّلُدْنَياَّنفَّ

غائنّوتأليفّالقلوب،ّوفيهّإشعارّّاهلدية:ّ- للهديةّعظيمّاألثرّيفّاستجالبّاملحبةّوإثباتّاملودةّوإذهابّالض 

ّ ّلذلكّحثّالنبي ّواالحتام، ّيبالت قدير ّوسلم ّعليه ّاهلل ّاهلصىل ّالت هاديّوعىلّقبول ّحيثّقال:عىل واّادَّهَتَّّ"دايا،

 يفّاألدبّاملفردّرواهّالبخاريّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ."واايبَّحَتَّ

ّكافلّاملايلفضلّوثوابّالتّ ّّ-3ّ

ّللتّ  ّأن  ّ:ّمنها،ّواألدلةّعىلّذلكّكثرية؛ّوابّاجلزيلّيومّالقيامةوالثّ تعاىلّكافلّاملايلّاألجرّالعظيمّعندّاهللّالّشك 

َّّلـُهمّْالَِّذيَنُّينِْفُقوَنَّأْمَوا}اهللّتعاىل:ّولقّ* ْيِلَّوالنََّهاِرّرِسًّ ِّيبِاللَّ َّفَلُهْمَّأْجُرُهْمِّعنَدَّرهبِّ َّخْوٌفَّعَلْيِهْمّاَّوَعاَلنَِيًة ْمَّوالَ

ّ[274ّ:البقرة]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{َوالَُّهْمّحَيَْزُنونَّ

َّعىَلّن":صىلّاهللّعليهّوسل مالنبيّّولقو * َ ُهّاهلل َُّّوَمْنَّيسَّ ُّمْسلاًِم،َّسَتَ ّاهلل َُّعَلْيِهّيِفّالُدْنَياَّواآلِخَرِة.َّوَمْنَّسَتَ َ ،َّيسَّ ُمْعِسٍ

ّمسلمّرواهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّّ"يِفّالُدْنَياَّواآلِخَرِة.َّواهلل ُّيِفَّعْوِنّاْلَعْبِدَّماَّكاَنّاْلَعْبُدّيِفَّعْوِنَّأِخيهِّ

ّاملايلّعىلّحياةّالفردّواملجتمعّكافلأثرّالتّ ّّ-4ّ

ّاحلصولّعىلّاألجرّوالثواب.ّ-محايةّاملالّمنّعبثّالعايبثني،ّكإرسافّولدّأوّترصفّقريب.ّّّّّّّ/ّّّّّّّّّّّ-

ّتزكيةّالنفسّواملال.ّ-حتقيقّمصالحّاألمةّوتوفريّاحتياجاهتا،ّودعمّتطورهاّورقيها.ّّّّّ/ّّّّّّّّّّ-

ّّ-حتقيقّمبدأّالت كافلّاالجتامعيّيبنيّاملسلمني.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ/ّّّّّّّّّّّ- ّوايبطّيبنيّالناس.الةّوالرّ تقويةّالص 

ّّ.)املحتاجني(ّاتّاملجتمعّالواحدالعيشّالكريمّألفرادّومجاعّتوفريّ-

ّبقيةّواآلفاتّاالجتامعية.القضاءّعىلّالطّ ّ-

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

التالميذّ

ّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّ

يفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّ

إليهاّمنّ

خاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

ّ

ّ
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ّالديمقراطيةّالشعبيةاجلمهوريةّاجلزائريةّ

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةاإلسالميّ العلومّّاملادة29ّّرقمّاملذكرة  ةساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 
ّ

ايبعّجالامل ّواصلّرضورةّيبرشيةّومطلبّرشعيعارفّوالتّ التّ ّةعلميّ الوحدةّالتّ ّوالتواصلية القيمّاإلعالميةّالس 
ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّعارفالتّ ّ-1ّ

ّالت واصلّ-2ّ

ّثامرّالتعارفّوالتواصلّ-3ّ

ّواصلعارفّوالتّ حماريبةّاإلسالمّملفسداتّالتّ ّ-4ّ

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

تيسريّالكريمّاملنانّيفّتفسريّالقرآن،ّتفسريّ:ّجمموعةّكتب؛ّمنهاّ-

ايبنّكثري،ّلسانّالعرب،ّاحلوارّمعّأهلّالكتابّأسسهّومناهجهّيفّ

 والسنة،ّأحكامّالتعاملّمعّغريّاملسلمني.الكتابّ

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّالتواصلّ

اإلجيايبّمعّاآلخر،ّ

وجتسيدّدعوةّاإلسالمّ

عارف،ّواجتنابّإىلّالتّ 

ّنافركلّأسبابّالتّ 
ّ

ّمراحلّسريّالدرس:
ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

59ّّمنّ

إىلّ

 ائقدق15

اًلّدخولهّيفّاإلسالم:ّ والّأستطيعّاليومّأنّأقولّأيّالن واحيّقدّاستهوتنيّ"قالّأحدّاملسترشقنيّالن مساوينيّمعل 

نعة،وكلّأجزائهّقدّصنعتّليتممّيبعضهاّيبعضا،ّويشدّ أكثرّمنّغريها،ّفإنّاإلسالمّعىلّماّيبدواّيلّيبناءّتامّالص 

عنّذلكّائتالفّمتزنّمرصوص،ّيفّيشء،ّفنتجّّحاجةّإليه،ّوليسّهناكّنقصّيبعضهاّيبعضا،ّفليسّهناكّيشءّال

عورّمنّأنّمجيعّماّيفّاإلسالمّمنّتعاليمّوفرائضّقدّوضعتّمواضعهاّهوّالذيّكانّلهّأقوىّ ّالش  ولعلّهذا

ّّّ."يساألثرّيفّنف

ّهيّالوسائلّالتيّمنّاملمكنّّ- ّما ّإىلّاعتناقّاإلسالم، ّلبعضّاألسبابّالتيّدفعتّيبقائله ّالقولِّذكٌر يفّهذا

ينّاإلسالمي؟ّ ّأتيحتّللمسترشقّالن مساوي،ّّكيّيصلّإىلّحقيقةّحماسنّالد 

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد49

ّ

ّوفهمّاملضامنيّالتالية:الميذّرشحّيطلبّمنّالتّ ّ*

ّعارفالتّ ّ-1ّ

ّالت واصلّ-2ّ

ّثامرّالتعارفّوالتواصلّ-3ّ

ّّواصلعارفّوالتّ حماريبةّاإلسالمّملفسداتّالتّ ّ-4ّ

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالذيّتوصلواّإليهّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبمنّالتّ األستاذّيطلبّ*ّ

ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 قائقد15

ّامللخص:ّّّ

 الت عارفّ-1ّ

ّتعارفّاجلمُعّإذاَّعرفّيبعضهمّيبعضاًّ َحتَّىَّيْعِرَفَك،ّوقدّتعارفّالقوُم،ّأي:ّ،ّتقولّائِتّفالناّفاْسَتْعِرفّإَِلْيِه

َّعَرَفّيَبْعُضُهْمّيَبْعضا.

هّالت نافر،ّوعاطفوالتّ ّآلفالتّ ّمنّثمراتهعارفّوالتّ  ّاملؤد يّإىلّاالختالفّواالفتاق.ّضد 

ّ

ّالت واصلّ-2ّ

ّادَّرَّأَّّنّْمَّّ"ثّالرشيف:،ّضدهّالتصارمّواهلجران،ّوالوصلّخالفّالفصل،ّويفّاحلدياالستمرارهوّاالتصالّو

ّ."هُّمِحَّرَّّْلِّصّيَّلّْفَّّهُّرُّمّْعُّّوَلّطُّيَّّنّْأَّ

ّ ّقصدّّيبالت عارفّوالت واصلواملقصود ّإجيايبيا، ّاالت صالّيباألممّاألخرىّواالنفتاحّعليها ّهو: يفّموضوعّدرسنا

ّالت عارفّوتبادلّاملنافعّواخلرباتّمعها.

ّواصلعارفّوالتّ ثامرّالتّ ّ-3ّ

ّمنها:وآثارّطيبةّعىلّحياةّالن اس،ّ،ّةواصلّثامرّكثريةّومتنوععارفّوالتّ للتّ 

ّ.الت نارصّوالتعاونّوالتوارث،ّوالقيامّيبحقوقّاألقاربّ*

ّ*ّانتشارّاملحبةّواأللفةّواملودة.

ينّاإلسالميّمنّمجيعّالنواحي. ّ*ّالوقوفّعىلّكاملّالد 

ّ*ّانتقالّالعلومّواملعارفّوانتشارها.

ّواآلداب.*ّتأثرّالن اسّيبعضهمّيببعضّيفّالعاداتّواألفكارّ

ّعايشّمعّالغري،ّوجتنبّالعزلة.فسّعىلّالتّ ترويضّالن ّّ*

ّوإيصالّاحلاجاتّملستحقيها.ّّاإلعاناتتقديمّّ*

اّيَّ}ّقالّاهللّتعاىل: ّ[13احلجرات:]سورةّّّّ.{لَِتَعاَرُفواّْئَِلّآَوَجَعْلنَاُكْمُّشُعويبًاَّوَقبََّثىَّخَلْقَناُكْمِّمْنَّذَكٍرَّوُأنَأُّيَاّالنَّاُسّإِنَّ

ّّنّْمَّ":ّصىلّاهللّعليهّوسلمقالّالرسولّ ّزّّْرِّيِفّّهُّلَّّطََّسُّيبّّْنّْأَّّهُّرَسَّ
ّمتفقّعليهّّّّّّّّّّّ.ّ"هُّمِحَّرَّّْلِّصّيَّلّْفَّّهِّرِّثَّّأَّيِفّّهُّلَّّأََّسُّينّّْنّْأَّوَّّهِّقِ

ّحماريبةّاإلسالمّملفسداتّالت عارفّوالت واصلّ-4ّ

فكلّماّ،ّاأللفةّواملودةوّالت عارفّوالت واصلّوالت عاونّوالت نارصّالتيّجيتمعّالناسّحوهلاّهي:عالقةّاألصلّيفّالّ

نيويّواألخروي. ّمنّشأنهّأنّيفسدّهذهّالعالقةّالبن اءة،ّوقعّعليهّالل ومّواستحقّالعقابّالد 

ّذلكّيوجب ّألن  رتّمنّاهلجرّوأسبايبه، ّمنّالن صوصّالن بويةّحذ  ّكثريا ّنجدّأن  ّّلذا ّفواخلصومةالفرقة عنّ،

ُمْسلاًِمّّّالَّحَيُِلّملُِْسلٍِمّأْنُّيَصاِرمَّ"ّيقول:صىلّاهللّعليهّوسلمّّّرسولّاهللأنَّهّسمعّّريضّاهللّعنهعامرّاألنصاريّهشامّيبنّ

اَُمَّناكَِباِنَّعنِّ،َّفإَِّفْوَقَّثاَلٍثّ اِمِهاَمّّهنَّ َّماَّداَماَّعىَلّرِصَ ّرواهّالبخاريّيفّاألدبّاملفردّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ." احَلقِّ

ّإِّ":وسلمّصىلّاهللّعليهّوقالّ ْعَرَّوَلكِْنُّّقوُلَّمِمَّقْبَلُكْم:ّاحَلَسُدَّوالَبْغَضاُء،ِّهَيّاحَلالَِقُة،ّالَّأََّلْيُكْمَّداُءّاألَُّدبَّ لُِقّالشَّ حَتْ

يَن،ّ لُِقّالدِّ ايُبوا،ّأَفالََّوالِذيَّنْفيِسّيبَِيِدِهّالََّتْدُخُلواّاجَلنََّةَّحتَّىُّتؤّْحَتْ اُكْم[ّبُِّئُكْمّيباَِمُّيَثبُِّتّ]ذَّنَّأُِّّمنُوا،َّوالٌَّتْؤِمنُواَّحتَّىّحَتَ

اَلَمّيَبْينَُكمّْلُكْم؟ّأَّ ّرواهّالتمذيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ."ْفُشواّالسَّ

خُرَّلُهّيِفّاآلِخَرةِّ":أيضاوسلمّصىلّاهللّعليهّوقالّ َلّاهللُّلَِصاِحبِِهّالُعُقويَبَةّيِفّالُدْنَياَّمَعَّماَّيدَّ َماِّمْنَّذْنٍبَّأْجَدُرَّأْنُّيَعجِّ

 رواهّالتمذيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ."ِحمِِّمَنّالَبْغِيَّوَقطِيَعِةّالرَّّ

يقتحونّ

يناقشونّ

ويقارنونّ

تائجّالن ّ

املتوصلّ

إليهاّفيامّيبنيّ

التالميذّ

ّكلية

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ويسامهونّ

يفّكتايبةّ

اخلالصاتّ

واملعارفّ

املتوصلّ

إليهاّمنّ

خاللّ

ّشاطاتالن ّ

ّ

قويمّالتّ 

ّاخلتامي

ّ
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ّاجلمهوريةّاجلزائريةّالديمقراطيةّالشعبية

ّوزارةّالتيبيةّالوطنية

ّاألستاذّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمديريةّالتيبيةّلواليةّوهرانّّّّّ

ّحممدّهردويلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّثانويةّعنيّالبيةّاجلديدةّّّّّ
ّ

ّ

ّّاملستوىّةالعلومّاإلسالميّ ّاملادة26ّّرقمّاملذكرة  ةساعّزمنّالوحدةّ-جذعّمشتكّآدابّ-ّنةّاألوىلّثانويالس 

ّ

ايبعّجالامل لمياإلسالمّيدعوّإىلّالت عايشّّّةعلميّ الوحدةّالتّ ّوالتواصلية القيمّاإلعالميةّالس  ّالس 

ّ

ّالكفاءةّاملستهدفةّالوسائلّاملراجعّالعنارصّاملفاهيميةّاملستهدفةّللبناء

ّالتّ ّّ-1ّ ّلميعايشّالس 

ّعايشّالسلميحماريبةّاإلسالمّلكلّماّخيلّيبالتّ ّ-2ّ

 لميعايشّالس ّثامرّالتّ ّ-3ّ

ّوالوثيقةّاملرافقةاملنهاجّّ-

تيسريّاملوسوعةّالفقهية،ّمنهاجّاملسلم،ّ:ّجمموعةّكتب؛ّمنهاّ-

ّالعرب،ّ ّلسان ّتفسريّايبنّكثري، ّاملنانّيفّتفسريّالقرآن، الكريم

ّوالسنة،ّ ّالكتاب ّيف ّومناهجه ّأسسه ّالكتاب ّأهل ّمع احلوار

ّأحكامّالتعاملّمعّغريّاملسلمني.

ّالكتابّاملدريسّ-

-ّّ ّبورةالس 

ّحوارّمتبادلّ-

القدرةّعىلّحتقيقّمبدأّ

ّالتّ  لميّمعّعايشّالس 

اآلخرين،ّمنّخاللّ

يبعضّأحكامّمعرفةّ

ّلماإلسالمّيفّالس ّ

ّ

ّمراحلّسريّالدرس:

ّ

ّقويمالتّ ّلميذالتّ ّاألستاذّاملدةّالوضعيات

وضعيةّ

ّاالنطالق

59ّّمنّ

إىلّ

 ائقدق15

ّ

هذاّماّأعطىّعبدّاهللّأمريّاملؤمننيّعمرّ":ّريضّاهللّعنهعمرّّمريةّألهلّالقدسّعندماّفتحهاّقولجاءّيفّالعهدةّالع

ّ."القدس(ّمنّاألمان،ّأعطاهمّأماناّألنفسهمّوأمواهلمّوكنائسهمّوصلباهنم...)يبنّاخلطابّأهلّألياءّ

ّ.مبيناّأثرّماّوردّيفّالعهدةّعىلّاملجتمعّ،لّهذاّاملقطعحلّ ّ-

ّ

وحيللّ

ّويستنتج

قويمّالتّ 

ّاملبدئي

يبناءّوضعيةّ

ّعلامتالتّ 
ّقيقةد49

ّ

ّالميذّرشحّوفهمّاملضامنيّالتالية:يطلبّمنّالتّ ّ*

ّلميالس ّعايشّالتّ ّّ-1ّ

ّعايشّالسلميحماريبةّاإلسالمّلكلّماّخيلّيبالتّ ّ-2ّ

ّّلميعايشّالس ّثامرّالتّ ّ-3ّ

ّتائجّالتيّتعرضّعىلّالسبورةشاطاتّويطلبّمنّالتالميذّمقايبلةّالن ّينظمّاألستاذّحوصلةّالن ّ*ّ

ّالميذّتدوينّاألثرّالكتايبّالذيّتوصلواّإليهمنّالتّ األستاذّيطلبّ*ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّيتناقشون

وحيللونّ

وحيررونّ

أثراّكتايبياّ

عنّ

ّنشاطاهتم

قويمّالتّ 

ّالبنائي

ّ

 يبطاقةّفنيةّلوضعيةّتعلمية
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الوضعيةّ

ّاخلتاميةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

الصياغةّ

)استثامرّ

ّاملكتسبات(

 قائقد15

ّ

ّامللخص:ّّّ

ّالتّ ّّ-1ّ ّلميعايشّالس 

ّاَسّالنََّّّلّعَّجَلََّّكّيبُّرَّّاءََّشّّوّْلَّوَّ}:إنّاختالفّالبرشّيفّدياناهتمّواقعّيبمشيئةّاهللّتعاىلّومرتبطّيبحكمته،ّقالّاهللّتعاىل

،ّوملاّكانّاالختالفّآيةّمنّآياتّاهللّفإنّ[111،115]هودّّ{َكّيبًّّرَّّمَّحِّنّرَّمَّّالَّّ*ّإِّّنيَّفِّلِّتَّخُمّّْونَّالُّزَّيَّّالَّوَّّةًَّدّاحِّوَّّةًّمَّّأُّ

لميّيبالت عايشّواملسلمّرغمّاعتقادهّذلكّفهوّمطالبّعددّكليةّفإنامّيرومّحماالّ،ّالذيّيسعىّإللغاءّهذاّالتّ  الس 

ّطريق ّوذلكّعن ّغريه، ّاآلخرينّمع ّحقوقهمّ،قبول ّمعاملوّ،واحتام ّمعهّتهم،حسن ّكانّّموالقسط مهام

ّ.جنسهمّوعقيدهتم

ّ

ّلميعايشّالس ّحماريبةّاإلسالمّلكلّماّخيلّيبالتّ ّّ-2ّ

لميّّألجلّحتقيق ّيبنيّالناسّمجيعًا:ّالت عايشّالس 

ّالدعوةّلإلصالحّيبنيّاملتخاصمني.ّ-

مّاإلسالمّ- اّغليظا،،ّيبغريّوجهّحقفسّقتلّالن ّّحر  َّنْفٍسّ}:قالّاهللّتعاىلّورت بّعىلّذلكّحدًّ َمْنَّقَتَلَّنْفسًاّيبَِغرْيِ

اَمَّقَتَلّالنَّاَسّمَجِيعاًّالََّأْوَّفَساٍدّيِفّا ّ[32:املائدة]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{ّْرِضَّفَكَأنَّ

ّّوةدعّ- ّحُيُِبّاملُْْحِسننِيَّّ}تعاىل:اهللّقالّ،الثأرّوذمسامحّفحّوالتّ اإلسالمّإىلّالص  ّاهللََّ ّّّّّّّ.{َفاْعُفَّعنُْهْمَّواْصَفْحّإِنَّ

ّ.ّّ ّ ّّ ّ[13:املائدة]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

مّاإلسالمّترويعّّ- اَمَّجَزاُءّالِذيَنّحُيَاِريُبوَنّاهللََّوَرُسوَلُهَّوَيْسَعْوَنّ}ونرشّاخلوفّفيهم،ّقالّاهللّتعاىل:ّاآلمننيحر  إِنَّ

ُبوْاَّأْوُّتَقطََّعَّأْيِدّيِْمَّوَأْرُجُلُهْمِّمْنِّخاَلٍفَّأْوُّينَْفوّْ ْمِّخْزٌيّيِفّاألَْرِضَّفَسادًاَّأْنُّيَقتَُّلوْاَّأْوُّيَصلَّ ْاِّمَنّاألَْرِضَّذلَِكّهَلُ

مّْ ّّ[33:املائدة]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{ظِيٌمّيِفّاآلِخَرِةَّعَذاٌبّعَّّيِفّالُدْنَياَّوهَلُ

ّممارسةّّ- ّأيباحّهلم ّيبل ّدينهم، ّعىل ّالبقاء ّيف ّاحلرية ّفلهم ّاملسلمنيّعىلّاعتناقّاإلسالم ّغري ّاإلسالم ُّيكره ال

ّ ّعىلّأماكنّعبادهتمشعائرهم ّواملحافظة ،،ّّ َّشآَءّ}تعاىل:اهللّقال َّوَمن َّفْلُيْؤِمن َّشآَء َّفَمن يبُكْم ّرَّ ِّمن ُق ّاحْلَ َوُقِل

ّ[25:الكهف]سورةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.{َفْلَيْكُفرّْ

املسلمّليسّمكلفاّيبمحاسبةّوّ،إيامنّاملسلمّيبأنّاهللّيأمرهّيبالعدلّوالقسطّومكارمّاألخالقّولوّمعّاملرشكنيّ-

ّيبكرامةّكلّإنسانّمهامّكانّدينهّوجنسهّاده،ّيبلّاعتقالكافرينّعىلّكفرهم

ّ

ّلميعايشّالس ّثامرّالتّ ّّ-3ّ

ّيَبنِيّ}:تعاىل،ّقالّعمّالتيّمنحهاّاهللّلإلنسانيباحلقوقّوالن ّّالتمت عوّ،ولالد ّتبادلّاملصالحّواملنافعّيبنيّّ- ْمنَا َوَلَقْدَّكرَّ

ّ ْلنَاُهْمّيِفّالرَبِّ ْلنَاُهْمَّعىَلَّكثرٍِيّمِمَّْنَّوَرَزْقنَاُهْمِّمَنّالَطيَِّباِتَّوالَبْحِرّآَدَمَّومَحَ ّ[75ّ:اإلرساء]سورةّ.ّّّّ{َخَلْقنَاَّتْفِضياًلَّوَفضَّ

ينّاإلسالمي،ّوالوقوفّعىلّّ- ّهّوفضائله،ّفيكونّذلكّسبباّيفّاعتناقّاإلسالم.أخالقالتعريفّيبمحاسنّالد 

اَّّوإِنّْ}:ّقالّاهللّتعاىلّوماّتلحقهّمنّدمار،مأنينة،ّوجتن بّاحلربّاستتبابّاألمنّوالطّ ّ- ْلِمَّفاْجنَْحّهَلَ َجنَُحوْاّلِلسَّ

ِميُعّالَعلِيمُّ ُهُّهَوّالسَّ ْلَّعىَلّاهللِّإِنَّ ّ[61:األنفالةّ]سورّ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ{َوَتَوكَّ

ّ،ّألنهّمطلبّفطريّوالكلّينشده.سيادةّاألمنّواالستقرارّ-

-ّّ ّاع.احتامّاملوروثّاحلضاريّلكلّاحلضارات،ّونرشّحوارّاحلضاراتّيبدلّالرص 

ّكّيبعضّاآلفاتّاالجتامعيةّالقضاءّعىلّ- ّ.وإرادةّاملكروهّللغريحناءّوالبغضاءّالش 
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