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املـقـدمـة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد بن عبد اهلل خامت الأنبياء واملر�سلني ،وعلى
مر�شدا ومعي ًنا للمعلم
�آله و�صحبه ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين ،وبعد ،فقد جاء هذا الدليل ليكون
ً
على حتقيق �أهداف تدري�س مبحث العلوم الإ�سالمية (الرتبية الأخالقية) ،و�إثراء املهارات والكفايات
التي متكنه من ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات والطرائق املنا�سبة لتحقيق ذلك.
روعي يف ت�أليف الدليل االلتزام بالأطر العامة التي �أعدتها �إدارة املناهج والكتب املدر�سية يف وزارة
الرتبية والتعليم ،وقد ت�ضمن العنا�رص الرئي�سة الآتية :املقدمة ،والفهر�س ،وخطة درا�سية م�ستوفية العنا�رص
الآتي��ة :الأهداف ،والأ�ساليب ،والو�سائل ،والأن�شطة ،وا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته ،مع مراعاة ما يرد
يف كل در���س من درو�س الكتاب؛ �أي الأهداف اخلا�صة ،والقيم واالجتاهات ،وم�صادر التعلم و�أدواته،
والإ�شارة �إلى املرجع املحدد يف بع�ض املو�ضوعات ،والو�سائل التعليمية احلديثة ،وم�صادر التعلم الإ�ضافية،
وا�سرتاتيجيات التدري�س املتنوعة املقرتح��ة ،واخلطوات الإجرائية لتنفيذ الدر�س ،وا�سرتاتيجيات التقومي
متعددة الأمناط (املو�ضوعية ،واملقالية) التي ت�سهم يف تنمية التفكري لدى الطلبة ،اً
ف�ضل عن اقرتاح �أن�شطة
تعليمي��ة �إ�ضافي��ة تلبي حاجات املتعلمني تب ًع��ا مل�ستوياتهم املختلفة ،وربط مو�ضوع��ات الدرو�س باحلياة
العام��ة للطلب��ة� ،إلى جانب تنفيذ الأن�شطة ال��واردة يف الدرو�س وحل �أ�سئلتها اخلتامي��ة ،و�إعداد �أمنوذج
المتحان نهاية الف�صل الدرا�سي الأول ،و�أمنوذج �آخر المتحان نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين.
واهلل ن�س�أل التوفيق وال�سداد

املخطط الزمني للدرو�س
الزمن

�أيلول

ت�رشين الأول

ت�رشين الثاين

كانون الأول
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الدرو�س

الف�صل الدرا�سي الأول

عدد احل�ص�ص املقررة

الدر�س الأول :البحث العلمي واحل�ضارة الإ�سالمية.

2

الدر�س الثاين :الأخالق :مفهومها ،و�أهميتها يف حياتنا.

2

الدر�س الثالث :الهدي النبوي يف التعامل مع النا�س.

2

الدر�س الرابع :التوبة من الذنوب.

2

الدر�س اخلام�س :ثقافة احلوار.

1

الدر�س ال�ساد�س :تزكية النف�س.

2

الدر�س ال�سابع :الأمثال يف القر�آن الكرمي.

2

الدر�س الثامن :نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم.

1

الدر�س التا�سع :مرمي بنت عمران.

2

الدر�س العا�رش :التفكري الإيجابي.

1

الدر�س احلادي ع�رش :ق�صة �أ�صحاب الغار.

1

الدر�س الثاين ع�رش :املحافظة على الهوية الإ�سالمية.

1

الدر�س الثالث ع�رش :قب�سات من نور ح�ضارتنا.

1

الدر�س الرابع ع�رش :العناية بكبار ال�سن.

1

الدر�س اخلام�س ع�رش :العناية بذوي الإعاقة.

1

الدر�س ال�ساد�س ع�رش :العناية باملوهوبني واملبدعني.

1

الدر�س ال�سابع ع�رش� :آداب املجال�س.
الدر�س الثامن ع�رش :الر�ؤى والأحالم.

1
1

الدر�س التا�سع ع�رش :ال�صحابي اجلليل معاوية بن �أبي �سفيان
ر�ضي اهلل عنه.

2

الزمن

الدرو�س

الف�صل الدرا�سي الثاين

الدر�س الع�رشون :الكلم الطيب.

�شباط

�آذار

ني�سان

�آيار

عدد احل�ص�ص املقرر ة

1

الدر�س احلادي والع��شرون� :أخالقيات القي��ادة عند الر�سول
�صلى اهلل عليه و�سلم.

2

الدر�س الثاين والع�رشون :العلماء :دورهم ،ومكانتهم.

2

الدر�س الثالث والع�رشون :امل�سجد احلرام.

1

الدر�س الرابع والع�رشون :زبيدة زوجة هارون الر�شيد رحمها اهلل.

2

الدر�س اخلام�س والع�رشون :القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم.

1

الدر�س ال�ساد�س والع�رشون :الفن يف الإ�سالم.

2

الدر�س ال�سابع والع�رشون :الداعي �إلى اهلل.

1

الدر�س الثامن والع�رشون� :أخالق العمل.

2

الدر�س التا�سع والع�رشون :الأمانة.

2

الدر�س الثالثون :ال�شباب وحتديات الع�رص.

1

الدر�س احلادي والثالثون :ال�سياحة و�آدابها.

1

الدر�س الثاين والثالثون :ثقافة االعتذار.

1

ٍ
ومعان.
الدر�س الثالث والثالثون :ال�صالة :دالالت

2

الدر�س الرابع والثالثون :علو الهمة.

1

الدر�س اخلام�س والثالثون� :أبو احل�سن الندوي رحمه اهلل.

1

الدر�س ال�ساد�س والثالثون :الأذكار النبوية ودالالتها.

2

الدر�س ال�سابع والثالثون :مو�سى بن ن�صري رحمه اهلل.

1

ملحوظة :مت مراعاة الفرتات التقوميية الأولى ،والثانية ،والثالثة ،والنهائية.
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3

2

1

الرقم

النتاجات

الهدي النبوي يف
التعامل مع النا�س.

الكتاب
املدر�سي,
م�سجل ،جـهـاز
حا�سوب ،جهاز
عر�ض �إلكرتوين،
لوحات كرتون،
�أقالم تخطيط
(فلوما�سرت).

لوحة جدارية،
جهاز حا�سوب،
جهاز عر�ض
�إلكرتوين.

م�صادر التعلم

 تع��داد �أ�سالي��ب النب��ي �صلى اهلل علي��ه و�سلم يفالكتاب
تعامله مع النا�س.
املدر�سي،
 تو�ضيح كيفية توا�صل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�أحد كتب ال�سرية
مع النا�س.
النبوية� ،أو

 تو�ضيح مفهوم البحث العلمي.البحث العلمي
 تعرف تاريخ البحث العلمي عند امل�سلمني.واحل�ضـارة الإ�سالمية.
 بيان غاية البحث العلمي عند امل�سلمني. تو�ضيح �أخالقيات البحث العلمي. ذكر جماالت البحث العلمي. ا�ستنتاج داللة الن�صو�ص ال�رشعية على �أ�سا�سياتالبحث العلمي.
 �إعطاء �أمثلة على م�ؤ�س�سات البحث العلمي يفوطننا الأردن.
الأخالق :مفهومها - ،تو�ضيح مفهوم الأخالق.
 التفريق بني الأخ�لاق املحمودة والأخ�لاقو�أهميتها يف حياتنا.
املذمومة.
 بيان طرائق اكت�ساب الأخالق. بيان �أهمية الأخالق. �إعط��اء �أمثلة عل��ى �شمول الأخ�لاق عالقاتالإن�سان جميعها.
 ا�ستنتاج املقا�صد الأخالقية لل�صالة والزكاة وال�صيام. ا�ستنتاج داللة الأدلة ال�رشعية الواردة يف الدر�سعلى الأخالق.

الدرو�س

ال�صف :الثاين ع�شر.
الفرع :الأدبي.

منوذج خطة ف�صلية

التدري�س املبا�رش ،التعلم
التعاوين (التعلم يف
جمموعات).

التدري�س املبا�رش،
التعلم التعاوين (التعلم
يف جمموعات).

املالحظة،
العر�ض
ال�شفوي.

مراجعة
الذات (تقومي
الذات).

الكتاب املدر�سي ،الأ�سئلة
والأج���وب���ة ال��ق�����ص�يرة) ،التقومي املعتمد
تدري�س املفاهيم (الطريقة على الأداء،
القيا�سية) ،التــعلم التعاوين العر�ض
التو�ضيحي.
(التعلم يف جمموعات).

�سلم
التقدير
اللفظي.

�سلم
التقدير
اللفظي.

�سلم
التقدير.

ح�صتان.

ح�صتان.

ح�صتان.

()29-28
�أيلول.

()27-25
�أيلول.

()11-2
�أيلول.

التدري�س املبا�رش (العمل يف اال�سرتاتيجيات الأدوات عدد احل�ص�ص التاريخ

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي

الزمن

املبحث :العلوم الإ�سالمية (الرتبية الأخالقية).
الفرتة الزمنية :من / / :م �إلى / / :م.
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 5ثقافة احلوار.

 4التوبة من الذنوب.

الكتاب
 تو�ضيح مفهوم ثقافة احلوار.املدر�سي،
 بي��ان دور م�ؤ�س�س��ات املجتم��ع يف تنمي��ة ثقافةجهاز حا�سوب،
احلوار.
جهاز عر�ض
 ممار�سة احلوار الهادف يف واقع احلياة.�إلكرتوين.
 -تقبل وجهات النظر املخالفة.

الكتاب
املدر�سي،
مو�سوعة احلديث
ال�رشيف ،جهاز
حا�سوب� ،شبكة
�إنرتنت،
لوحات كرتون،
منوذج تنظيم
املعرفة ()KWL
امللحق (،)1-4
لوح� ،أقالم
ملونة.

التدري�س املبا�رش (العمل يف مراجعة
الكتاب املدر�سي ،الأ�سئلة الذات (تقومي
والأج���وب���ة ال��ق�����ص�يرة) ،الذات).
تدري�س املفاهيم
(الطريقة اال�ستقرائية)،
التعلم التعاوين (التعلم يف
جمموعات).

التفك�ير الناق��د (حتليل
مراجعة
الن�صو���ص واملفاهي��م ،الذات (تقومي
والع�ص��ف الذهن��ي) ،الذات).
التدري�س املبا�رش (احلوار
والـمناق�ش��ة ،العمل يف
الكتـ��اب الـمـدر�سي)،
التعلــ��م الـــتعــاونــ��ي
(نـــظام الزمـــالة).

 بيان املفاهيم الآتية :الذنب ،املذنب ،جنوحالأطفال.
 �إعطاء �أمثلة على الكبائر وال�صغائر من الذنوب. ا�ستنتاج �أنواع املخالفات ال�رشعية الواردة يفالن�صو�ص ال�رشعية.
 بيان موقف الإ�سالم من الذنوب. تو�ضيح �أ�ساليب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يفالتعامل مع املذنبني.
 بيان م�س�ؤولية الدولة واملجتمع نحو املذنبني. تعليل نهي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن لعنذوات النا�س وجعله حمر ًما.
 متثل هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع النا�سجمي ًعا.

 بيان �آداب التعامل مع املتحدث.احلديث النبوي
 �إعطاء �أمثلة من ال�سرية النبوية على التعبري عن ال�رشيف (�صحيحامل�شاعر الإيجابية جتاه الآخرين.
البخاري� ،أو
 االقتداء بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التجاوز �صحيح م�سلم،عن زالت النا�س وهفواتهم.
�أو م�سند الإمام
 متثل هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف تعامله�أحمد).
مع النا�س.

�سجل
و�صف
�سري
التعلم.

�سجل
و�صف
�سري
التعلم.

ح�صتان.

ثالث
ح�ص�ص.

()13-4
ت�رشين
الأول.

()3-2
ت�رشين
الأول.
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8

7

6

نبي اهلل زكريا عليه
ال�سالم.

الأمثال يف القر�آن
الكرمي.

تزكية النف�س.

 التعريف بنبي اهلل زكريا عليه ال�سالم. بيان عالقة زكريا عليه ال�سالم بال�سيدة مرمي بنتعمران.
 تعداد الأمور التي ورثها زكريا عليه ال�سالم من�آل يعقوب.
 ا�ستنتاج �أدب زكريا عليه ال�سالم يف الدعاء منالآيات الكرمية.
 تعليل طلب زكريا عليه ال�سالم الذرية ال�صاحلة. ا�ستنتاج داللة ا�ستجابة اهلل تعالى لدعاء �سيدنازكريا عليه ال�سالم.
 -التزام �أدب الدعاء مع اهلل تعالى.

التفكري الناقد (الع�صف
مراجعة
الذهني) ،التدري�س املبا�رش الذات (تقومي
(احلوار واملناق�شة ،العمل الذات).
يف الكتاب املدر�سي)،
خريطة التفكري (خريطة
اجل�رس).

التدري�س املبا�رش
الكتاب املدر�سي،
مراجعة
(احلوار واملناق�شة،
كتاب الق�ص�ص
الذات (تقومي
التعاوين
التعلم
الق�صة)،
القر�آين� :إيحا�ؤه
الذات).
(نظام الزمالة)،
ونفحاته لف�ضل
التفكري الناقد (حتليل
ح�سن عبا�س،
الن�صو�ص والأحداث).
خريطة بالد ال�شام
وفل�سطني ،جهاز
حا�سوب� ،شبكة
�إنرتنت ،لوح� ،أقالم
ملونة.

 تو�ضيح مفهوم املثل القر�آين.الكتاب
 بيان فوائد �إيراد الأمثال يف القر�آن الكرمي.املدر�سي ،كتاب
 �إعطاء �أمثال من القر�آن الكرمي على الرتغيب �أو الأمثال يف القر�آنالتنفري.
الكرمي البن القيم
 �رشح املثل القر�آين الذي جاء للمدح �أو الذم.اجلوزية ،جهاز
 بيان ال�صورة املح�سو�سة للمثل القر�آين الذي جاءحا�سوب ،لوح،
للإقناع.
�أقالم ملونة.
 ذكر خ�صائ�ص الأمثال يف القر�آن الكرمي. -تعظيم القر�آن الكرمي.

 تو�ضيح مفهوم تزكية النف�س. ا�ستنتاج املقومات الرئي�سة لتزكية النف�س. ربط �ضوابط تزكية النف�س ب�أدلتها ال�رشعية. بيان و�سائل تزكية النف�س. ا�ستنتاج �آثار تزكية النف�س. -احلر�ص على تزكية النف�س.

القر�آن الكرمي،
الكتاب املدر�سي
م�سجل ،جهاز
حا�سوب ،جهاز
عر�ض �إلكرتوين،
�أقالم تخطيط
(فلوما�سرت).

التدري�س املبا�رش
(الـمحا�رضة).
التعلم التعاوين
(التعلم الزمري).

مراجعة
الذات
(تقويـم
الذات).

قائمة
الر�صد.

�سلم
التقدير
اللفظي.

�سلم
التقدير
اللفظي.

ح�صتان.

ثالث
ح�ص�ص.

ثالث
ح�ص�ص.

()27-25
ت�رشين
الأول.

()24-23
ت�رشين
الأول.

()20-16
ت�رشين
الأول.
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التفكري الناقد (حتليل
املفاهيم) ،التدري�س
املبا�رش (املحا�رضة ،احلوار
واملناق�شة ) ،التعلم التعاوين
(التعلم الزمري).

�سلم
التقدير
اللفظي.

مراجعة الذات �سلم
(تقويـم الذات) .التقدير
اللفظي.

ح�صتان)10-6( .
ت�رشين الثاين.

ح�صتان)3-1( .
ت�رشين الثاين.

الكتاب املدر�سي ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش التقومي املعتمد
 11ق�صة �أ�صحاب الغار� - .رسد ق�صة �أ�صحاب الغار بكلمات الطالب.
على الأداء.
 �إعط��اء �أمثل��ة عل��ى ف�ض��ل الطاع��ات يف تفريج كتاب �صحيح م�سلم( .الأ�سلوب الق�ص�صي).الكربات.
 بيان �أثر العفة و�ضبط النف�س يف حفظ الفردواملجتمع من مظاهر الف�ساد.
 تع��داد الدرو���س والع�بر امل�ستف��ادة م��ن ق�ص��ة�أ�صحاب الغار.
 ا�ستنتاج الدرو�س والعرب املت�ضمنة يف الن�صو�صال�رشعية الواردة يف الدر�س.
 الإقبال على فعل الطاعات ،واالبتعاد عن الرذائلواملنكرات.

 10التفكري الإيجابي.

9

مرمي بنت عمران.

 التعريف مبرمي بنت عمران.الكتاب املدر�سي،
 تتبع �أحداث �سرية مرمي بنت عمران الواردة يف �أحد كتب التفا�سريالدر�س.
املتوافرة يف مكتبة
 بيان موا�ضع الإعجاز يف �أحداث والدة مرمياملدر�سة.
لنبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم.
 جتنب مواطن ال�شبهات. االقتداء مبرمي بنت عمران يف عفتها وطهارتها. ا�ستنتاج الدرو�س والعرب امل�ستفادة من ق�صة مرميبنت عمران.
 تو�ضيح مفهوم التفكري الإيجابي.القر�آن الكرمي،
 بيان مقومات التفكري الإيجابي.م�سجل ،جهاز
 ربط مظاهر التفكري الإيجابي ب�أدلتها ال�رشعية.حا�سوب ،جهاز
 �إعطاء �أمثلة على الو�سائل املعينة على التفكري عر�ض �إلكرتوين،الإيجابي.
لوحات كرتون،
 متثل التفكري الإيجابي يف واقع احلياة.�أقالم تخطيط
(فلوما�سرت).

التدري�س املبا�رش (ال�رسد
الق�ص�صي ،العمل يف
الكتاب املدر�سي)،
التفكري الناقد (التحليل
والتـــقويـم) ،التـعـــلم
انتق زميلاً ،
التعاوين (فكرِ ،
ثم �شارك) ،التعلم التعاوين
(التعلم يف جمموعات).

التقومي املعتمد
على الأداء.

�سلم
التقدير
اللفظي.

ح�صتان)31-30( .
ت�رشين
الأول.
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 14العناية بكبار ال�سن.

 13قب�سات من نور
ح�ضارتنا.

 ذكر التغريات اجل�سمية والنف�سية التي ت�صيب م�سجل ،جهازكبار ال�سن.
حا�سوب،
 ذكر �صور االهتمام بكبار ال�سن.لوحات كرتون،
 �إعطاء �أمثلة على بر الوالدين عند كربهما.�أقالم تخطيط
 بيان م�س�ؤولية رعاية كبار ال�سن.(فلوما�سرت).
 -متثل قيم الإ�سالم يف تعامله مع كبار ال�سن.

ال���ت���دري�������س امل��ب��ا��شر
(امل���ح���ا��ض�رة ،احل����وار
واملناق�شة) ،التعلم التعاوين
(التعلم الزمري).

التقومي
الذاتي.

 ا�ستنتاج الآثار ال�سلبية لتجاهل امل�سلمني منجزاتاحل�ضارات الأخرى.
 احلر���ص عل��ى ع��دم التقلي��د الأعم��ى ل�سلوكالآخرين.
 متث��ل �أخ�لاق الإ�س�لام وقيم��ه يف انفتاحه علىالآخر.
 تو�ضيح جوانب احل�ضارة الإ�سالمية.الكتاب املدر�سي،
التدري�س املبا�رش
مراجعة
(املحا�رضة ،العمل يف الذات (تقومي
 �إعطاء �أمثلة على مظاهر اهتمام احل�ضارة كتاب من روائعالإ�سالمية بالعلم والتعليم ،وال�صحة ،والتكافل ح�ضارتنا مل�صطفى الكتاب املدر�سي) ،التعلم الذات).
االجتماعي.
يف جمموعات (النموذج).
ال�سباعي.
 تقدير دور العلماء امل�سلمني يف تقدم احل�ضارةالإ�سالمية ورقيها.
 -ذكر جماالت احل�ضارة الإ�سالمية.

 12املحافظة على الهوية  -تو�ضيح مفهومي الهوية الإ�سالمية واالنفتاح .الكتاب املدر�سي،
 بي��ان مقوم��ات الهوية الإ�سالمية م��ن الن�صو�ص �شبكة �إنرتنت،الإ�سالمية.
ال�رشعية الواردة يف الدر�س.
موقع الألوكة
 ذكر �أ�سباب تراجع �أداء امل�سلمني احل�ضاري.الإلكرتوين:
 �إعطاء �أمثلة من �س�يرة النبي �صلى اهلل عليه و�سلمالهوية الإ�سالمية
وال�صحابة على انفتاحه على الآخر.
 بي��ان ال�ضاب��ط يف االنفت��اح عل��ى م��ا عند غري والتحديات التيتواجهها.
امل�سلمني.

التدري�س املبا�رش
التقومي املعتمد
(احلوار واملناق�شة)،
على الأداء
التعلم عن طريق الن�شاط
(العر�ض
(املناظرة).
التو�ضيحي).

�سلم
التقدير
العددي.

�سلم
التقدير
اللفظي.

�سلم
التقدير
اللفظي.

ح�صتان.

ح�صتان.

ح�صتان.

()29-27
ت�رشين
الثاين.

()20-16
ت�رشين
الثاين.

()15-6
ت�رشين
الثاين.
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17
�آداب
املجال�س.

 16العناية
باملوهوبني
واملبدعني.

15

 تو�ضيح مفهومي املوهبة ،والإبداع.الكتاب املدر�سي،
 ذكر القدرات التي ميز اهلل تعالى بها بني الب�رش� .شبكة �إنرتنت، �إعطاء �أمثلة من الهدي النبوي على التعامل مع مكتبة املنهل.املوهوبني واملبدعني.
 بيان دور الأ�رسة يف رعاية املوهوبني واملبدعني. تو�ضيح دور املدر�سة يف اكت�شاف املوهوبني منالطلبة ورعايتهم.
 تعليل تفاوت النا�س يف القدرات والطاقات. احلر�ص على تنمية املواهب اخلا�صة وتطويرها.الكتاب املدر�سي،
 التعريف باملجال�س.كتاب تذكري
 ذكر �أهمية املجال�س و�أنواعها. بيان �آداب املجال�س.اجلال�س واملجال�س
 االلتزام بال�ضوابط ال�رشعية للمجال�س.ب�آداب املجل�س
 متثل �آداب احلوار واحلديث يف املجل�س.واملجال�س.

العناية بذوي  -تو�ضيح مفهوم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة.
 �إعطاء �أمثلة على �أ�سلوب النبي �صلى اهلل عليهالإعاقة.
و�سلم يف التعامل مع ذوي الإعاقة.
 بيان م�س�ؤولية املجتمع نحو الأ�شخا�ص املعاقني. ا�ستنت��اج دالل��ة بع���ض الن�صو���ص ال�رشعية علىالأ�شخا�ص املعاقني.
 االقتداء بهدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يفتعامله مع الأ�شخا�ص املعاقني.

م�سجل ،جهاز
حا�سوب ،جــهاز
عر�ض �إلكرتوين،
لوحات كرتون،
�أقالم تخطيط
(فلوما�سرت).

التـدري�س الـمبا�شـر
(املحا�رضة ،العمل يف
الكتاب املدر�سي)،
التعلم الن�شط (الدراما،
لعب الأدوار).

التقــــــويـم
الـمعتمد
على الأداء
(املجموعات،
جيك�سو).

التقومي املعتمد
على الأداء
(لعب الأدوار).

التدري�س املبا�رش (ال�ضيف
الزائر ،احلوار واملناق�شة)،
التعلم التعاوين (جيك�سو،
املجموعة الأم ،مـجموعة
اخلرباء).

التدري�س املبا�رش
(املحا�رضة ،احلوار
واملناق�شة ).

التقومي
الذاتي.

�سلم
التقدير
اللفظي.

�سلم
التقدير
العددي.

�سلم
التقدير
اللفظي.

ح�صتان.

ح�صتان.

()12-9
كانون
الأول.

()8-7
كانون
الأول.

ح�صتان.

()6-4
كانون
الأول.
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 19ال�صحابي اجلليل
معاوية بن �أبي �سفيان
ر�ضي اهلل عنه.

18

الر�ؤى والأحالم.

 التعريف بال�صحابي معاوية بن �أبي �سفيان منحيث :ن�سبه ،و�إ�سالمه ،ووفاته.
 بيان ف�ضل معاوية ر�ضي اهلل عنه. بيان دور معاوية ر�ضي اهلل عنه يف خدمة الإ�سالم. �إعطاء �أمثلة على �صفات معاوية ر�ضي اهلل عنه. تقدي��ر دور معاوي��ة ب��ن �أب��ي �سفي��ان يف خدمةالإ�سالم.

 تو�ضيح مفهوم الر�ؤى والأحالم. تعليل ن�سبة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الر�ؤى �إلىاهلل تعالى ،والأحالم �إلى ال�شيطان.
 �إعطاء �أمثلة على الر�ؤى والأحالم من القر�آنالكرمي وال�سنة النبوية.
 بيان توجيهات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يفما يخ�ص �آداب امل�سلم عند حدوث الر�ؤيا �أو
احللم.
 احلر�ص على الأخذ بالأ�سباب والتوكل على اهللتعالى.

الكتاب املدر�سي ،ال��ت��دري�����س ال��ـ��م��ب��ا��شر مراجعة
�أحد كتب التاريخ (الـحوار واملناق�شة ،العمل الذات (تقومي
الإ�سالمي مثل :يف الكتــاب الـمدر�سي) ،الذات).
البدية والنهاية التعلم الإفرادي (الربمـجة
اخلطية).
البن كثري،
خريطة البحر
الأبي�ض املتو�سط
و�شمال �إفريقيا،
خريطة بالد
ال�سند ،جهاز
حا�سوب.

القر�آن الكرمي ،ال���ت���دري�������س امل��ب��ا��شر
م�سجل ،جهاز (امل���ح���ا��ض�رة ،احل����وار
حا�سوب ،جهاز واملناق�شة) ،التفكري الناقد
عر�ض �إلكرتوين ( ،حتليل املفاهيم ) ،التعلم
التعاوين (التعلم الزمري).
لوحات كرتون،
�أقالم تخطيط
(فلوما�سرت).

التقومي املعتمد
على الأداء
(العر�ض
التو�ضيحي).

�سلم
التقدير
اللفظي.

�سلم
التقدير
اللفظي.

ح�صتان.

ح�صتان.

()22-17
كانون
الأول.

()16-13
كانون
الأول.
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1

الرقم

العلوم التطبيقية ،الدليل

علم اجلرح والتعديل.

اال�ستنتاج واال�ستنباط،

والتجربة ،دليل

النقلي ،دليل املالحظة

الإ�سالمية.

واحل�ضارة

الإ�سالمية واالجتماعية،

البح��ث العلمي البحث العلمي ،العلوم

املو�ضوعات

الـمفاهيم وامل�صطلحات

والعلوم التطبيقية.

العل��وم الإن�سانية واالجتماعية،

 -من جم��االت البح��ث العلمي:

واال�ستنباط.
 (بي��ت احلكم��ة) ه��و �إحدىم�ؤ�س�س��ات البح��ث العلمي
الإ�سالم��ي الت��ي �أُ ِ
ن�شئ��ت يف
عهد اخلليفة هارون الر�شيد.

 البح��ث العلم��ي ه��و �أ�سلوب  -متثل �أخالقياتمنظم للو�صول �إلى املعرفة.
البحث العلمي
 غاية البحث العلمي هي التقدم و�آدابه.العلمي واحل�ضاري.
 تقدير دور علماء للبح��ث العلمي عن��د امل�سلمنيامل�سلمني يف
�أث��ر كب�ير يف تق��دم احل�ض��ارة
ت�أ�سي�س قواعد
الإن�سانية.
البحث العلمي.
 من الأدل��ة املعت�برة يف البحث حتري الدقة يفالعلمي :النقـــل ،والـمالحظة،
والتــجـــربة ،واال�ســتـنـتاج ،نقل الأخبار.

احلقائق والتعميمات

القيم واالجتاهات

منوذج مقرتح لتحليل املحتوى

 وجوب التثبت ودقة  -الدقة والتثبت يفالنقل للباحثني وطلبة
نقل الأخبار.
العلم.
 اال�ستنتاج. حرمة البحث العلمي التوا�صل ،والعملالذي يعود على
�ضمن فريق.
الب�رشية بال�رضر.
 وجوب عدم �إخ�ضاع  -ا�ستخدام �شبكةالإنرتنت.
الأمور الغيبية املطلقة
للبحث العلمي.
 وجوب حتلي طلبةالعلم ب�أخالقيات
البحث العلمي
(التوثيق ،التثبت،
ال�صدق ،الأمانة،
ال�صرب ،عدم التحيز).

الأحكام ال�رشعية

املهارات
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حياتنا.

و�أهميتها يف

مفهومها ،اال�سم الف�سوق.

الأخالق:

النا�س يوم القيامة.

 -الأخ�لاق �أ�سا���س التفا�ضل بني

الفرد و�أخالقه.

	-البيئة االجتماعية ت�ؤثر يف �سلوك

اكت�ساب الأخالق.

 -التدري��ب واملمار�سة من طرائق

احرتام بني النا�س.

 -الأخ�لاق جتع��ل الإن�س��ان حمل

�صفة الإلزام.

 -الأخ�لاق الإ�سالمي��ة تكت�سب

الطبيعية.

الأمثل للموارد

البيئة ،واال�ستخدام

 -احلر�ص على نظافة

�رشعية.

ب�أنها �أحكام

الإ�سالمية ،والإميان

 -االعتزاز بالأخالق

والإح�سان �إليهم.

الآخرين،

تعالى مبحبة

 -التقرب �إلى اهلل

املذمومة.

واجتناب الأخالق

الأخالق الفا�ضلة،

الأخالق ،رب�ض اجلنة - ،الأخالق ثمرة من ثمار الإميان - .احلر�ص على

 وجوب التحلي بالأخالق  -الت�صنيف.احلميدة ،مثل :العدل،
والإح�سان ،وال�صدق،
 حتليل الن�صو�ص،والأمانة.
وا�ستنتاج
 وجوب اختيار الزوجدالالتها.
ال�صالح والزوجة ال�صاحلة.
 اال�ستق�صاء. حترمي التخلق بالأخالق اتخاذ القرارالذميمة.
والتقومي الذاتي.
 من الأخالق املندوبة:ال�شجاعة ،والكرم.
 مهارة العر�ض. من الأخالق املحرمة:والكرب.
الكذب ،والغ�شِ ،
 حرمة الإ�رسافواال�ستغالل اجلائر
للم�صادر الطبيعية.
 وجوب الرفق مبخلوقاتاهلل تعالى ،مثل:
احليوانات ،والنباتات.
 وجوب الأمر باملعروفوالنهي عن املنكر.
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3

التوبة من
الذنوب.

املفل�س ،جنوح
الأطفال.

الذنب ،املذنب،

 اختالف الذنوب وتباينها تب ًعا  -ح�سن التعامل معاملذنبني ،وحفظ
خلطورتها ،و�آثارها.
كرامتهم.
 الإ�رصار على �صغائر الذنوب توجيه الن�صحهو من الكبائر.
 تب�شري املذنب باملغفرة هو طريق والإر�شاد �إلىاملذنبني.
ل�صالحه وتوبته.
 الت�سامح والتجاوز التوبة مع املداومة علىعن �أخطاء
الأعمال ال�صاحلة تكفر
الآخرين.
الذنوب.

الهدي
الهدي ،الكراع - ،حر�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
النبوي يف الرفق ،الزجر،
عل��ى التعامل مع جمي��ع �رشائح
التعامل
الزالت ،الهفوات ،املجتم��ع ،وتنويع��ه يف �أ�ساليب
التعامل معهم وفق �أحوالهم.
مع النا�س .اال�ستماع،
 من �آداب التعامل :االلتفات �إلىالإن�صات،
املتحدث ،واال�ستماع له.
امل�شورة.
 ال�ش��ورى ت�ساع��د عل��ى حترياحل��ق ،والو�ص��ول �إل��ى الر�أي  -التوا�صل مع النا�س،
ال�صواب.
وال�صرب على
 التج��اوز ع��ن زالت الآخرين �أخطائهم وزالتهم.يدمي املحبة والت�سامح.

 االقتداء بنهجالنبي �صلى اهلل
عليه و�سلم يف
التعامل مع النا�س.
 التعامل معالآخرين بحكمة
و�إح�سان.

 وجوب متثل هدي النبي�صلى اهلل عليه و�سلم يف
التعامل مع النا�س ،مثل:
ح�سن التوا�صل ،والعفو،
والت�سامح ،والرحمة،
والتوا�ضع.
 وجوب االلتزام ب�أدباحلديث ،مثل :احرتام
املتحدث ،والنظر �إليه،
واال�ستماع له ،وعدم
مقاطعته.
 وجوب امل�سارعة يف التوبةمن الذنب.
 وجوب اال�ستغفار يف حالارتكاب الذنوب.
 حرمة الغيبة والنميمة. حترمي الظلم. حترمي الكبائر ،مثل :الزنا،وال�رسقة ،وعقوق الوالدين،
وتناول امل�سكرات
واملخدرات.

 حتليل الن�صو�ص،واال�ستنتاج.
 -التقومي الذاتي.

 م��ه��ـ��ـ��ارة �ضـبطالنف�س.

ال�رشعية.
 مهارات العملاجلماعي
(التوا�صل� ،إدارة
الوقت ،القيادة،
التعاون).

 -تالوة الن�صو�ص
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5
ثقافة
احلوار.

 وجوب التزام النا�س بالهدي  -مهارة احلوار.احلوار ،ثقافة  -احلوار هو من �أ�ساليب التوا�صل  -امل�شاركة يف احلوار
النبوي يف التوا�صل الفكري � -ضبط النف�س.
داخل الأ�رسة.
والتفاهم بني النا�س.
احلوار.
 ا�ستقراء املفاهيم.واالجتماعي والثقايف.
 احرتام وجهات النظر الأ�رسة هي �أولى امل�ؤ�س�سات حترمي التع�صب ،والتطرف - ،التالوة ،وحتليلاملخالفة.
التي تغر�س ثقافة احلوار.
الن�صو�ص.
 الآباء قدوة لأبنائهم يف ال�سلوك - .ن��شر ثقاف��ة الـح��وار والعنف ،والقطيعة. الت�صنيف.يف مــواق��ع التوا�ص��ل  -وجوب احرتام وجهات
 للم�ؤ�س�سات التعليمية الدور التقومي.النظر املخالفة.
االجتماعي.
الأكرب يف تنمية ثقافة احلوار.
 تبني ثقافة احلوار يف  -كراهية اجلدال واملراء. التع�صب والتطرف هما منندب عقد املجال�س العلميةواقع احلياة.
املظاهر ال�سلبية ل�ضعف ممار�سة
والرتبوية يف امل�ساجد.
ثقافة احلوار.

واملدر�سة والإعالم واملجتمع - .احرتام القانون ،وعدم
 �سي��ادة القان��ون والنظ��ام حتقق التعدي على حقوقالآخرين.
الأمن للمجتمع.
 -ال�شعور بالأمن يعزز االنتماء.

 التن�شئ��ة االجتماعي��ة ال�صحيحة  -حفظ كرامة املذنبني - ،حرمة �سب املذنبني ولعنهم. حترمي لعن ذوات النا�س.هي م�س�ؤولية ت�شاركية بني الأ�رسة وعدم جتريحهم.
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الف�صل الدرا�سي
الأول

الدر�س الأول

البحث العلمي واحل�ضارة الإ�سالمية

نتاجات الدر�س

 تو�ضيح مفهوم البحث العلمي. تعرف تاريخ البحث العلمي عند امل�سلمني. بيان غاية البحث العلمي عند امل�سلمني. تو�ضيح �أخالقيات البحث العلمي. ذكر جماالت البحث العلمي. ا�ستنتاج داللة الن�صو�ص ال�رشعية على �أ�سا�سيات البحث العلمي. �إعطاء �أمثلة على م�ؤ�س�سات البحث العلمي يف وطننا الأردن. -تقدير جهود العلماء امل�سلمني يف احل�ضارة الإن�سانية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 متثل �أخالقيات البحث العلمي و�آدابه. تقدير دور علماء امل�سلمني يف ت�أ�سي�س قواعد البحث العلمي. -حتري الدقة يف نقل الأخبار.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. املوقع الإلكرتوين.http://www.wata.cc/forums/showth : لوحة جدارية. جهاز حا�سوب. -جهاز عر�ض �إلكرتوين.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 املوقع الإلكرتوين:للمعلم
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- http://shamela.ws/b owse.php/book-8368/page-473

املفاهيم وامل�صطلحات
البحث العلمي ،العلوم الإ�سالمية واالجتماعية ،العلوم التطبيقية ،الدليل النقلي ،دليل املالحظة والتجربة،
دليل اال�ستنتاج واال�ستنباط.

التعلم القبلي
 �أق�سام العلوم الدينية والدنيوية.استراتيجيات التدريس

 التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،الأ�سئلة والأجوبة الق�صرية) ،تدري�س املفاهيم (الطريقةالقيا�سية) ،التعلم التعاوين.
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 - 1م ِّهد للدر�س بتالوة الآية الكرمية الآتية ,قال اهلل تعالى} :
{�( ،سورة �آل عمران ،الآيتان ،)191-190ثم اطرح على الطلبة الأ�سئلة

الآتية:
• ما معنى �أويل الألباب؟
• ما الأعمال التي يقوم بها �أولو الألباب كما وردت يف الآية الكرمية؟
• ما نتيجة التفكر والت�أمل يف خلق ال�سماوات والأر�ض؟
وج��ه الطلبة �إلى ا�ستنت��اج �أن التفكر والت�أمل ميثل �أولى خطوات الو�ص��ول �إلى املعرفة ،وهي مو�ضوع
ِّ - 2
البحث العلمي (عنوان الدر�س) ،ثم اكتب العنوان على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 - 1اكتب مفهوم البحث العلمي على اللوح ،ثم حلل املفهوم ،مبي ًنا معاين الألفاظ والرتاكيب الواردة يف
املفهوم.
 - 2اكتب الأمثلة الآتية على اللوح :املالحظة ،الإ�شاعة ،حل امل�شكالت ،مواقع التوا�صل االجتماعي،
�صياغة الفر�ضيات ،العادات والتقاليد.
 - 3ك ِّلف الطلبة ت�صنيف الأمثلة ال�سابقة �إلى �أمثلة تنتمي �إلى مفهوم البحث العلمي ،و�أمثلة �أخرى ال تنتمي
�إلى هذا املفهوم.
فيمن �سبقهم من �أ�صحاب احل�ضارات
َّ - 4
حتدث عن تاريخ البحث العلمي عند امل�سلمني ،مبي ًنا ت�أثرهم َ
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الأخرى ،و�أثر منهج امل�سلمني العلمي يف احل�ضارة الإن�سانية.
 - 5ناق�ش الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
• كيف ا�ستفاد علماء امل�سلمني من مناهج البحث العلمي للأمم التي �سبقتهم مثل اليونان والرومان؟
• كيف ا�ستفادت احل�ضارة الغربية من مناهج البحث لدى امل�سلمني؟
هات �أمثلة على ترجمة كتب علماء امل�سلمني �إلى اللغات الأجنبية بهدف الإفادة من منجزاتهم
• ِ
احل�ضارية.
 - 6اطلب �إلى �أحد الطلبة قراءة فقرة (غاية البحث العلمي).
 - 7ناق�ش الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
• ما غاية البحث العلمي لدى امل�سلمني؟
• تتفق غاية البحث العلمي مع الغاية من خلق الإن�سان ،ف�سرِّ ذلك.
• بينِّ موقف الإ�سالم من البحث العلمي الذي ي�رض بالب�رشية.
 - 8اقر�أ قوله تعالى} :
{
(�سورة احلجرات ,الآية .)6
 - 9ف�سرِّ الآية الكرمية ،ثم اطرح ال�س�ؤالني الآتيني:
• �أ�شارت الآية الكرمية �إلى ُخلق من �أخالق الباحث ،ما هو؟
• توجد �أخالق �أخرى ينبغي التحلي بها يف البحث العلمي ،اذكر �أمثلة عليها.
 -10ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ،ثم اكتب ال�صحيح منها على اللوح.
حدد لكل جمموعة مهمتها كما ي�أتي:
 -11و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�سة ،ثم ِّ
املجموعة الأولى :قراءة فقرة (جماالت البحث العلمي) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
• اذكر جماالت البحث العلمي.
م�ست�شهدا ب�أمثلة على كل منها.
و�ضح املق�صود بالعلوم الإن�سانية واالجتماعية ،والعلوم التطبيقية،
• ًِّ
ً
املجموعة الثانية :قراءة فقرة (مقدمة �أ�سا�سيات البحث العلمي والأ�سا�س الأول منها) ،ثم الإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
• من �أين ا�ستمد العلماء امل�سلمون �أ�سا�سيات البحث العلمي؟
• بينِّ الأ�سا�س الذي �أ�شارت �إليه الآية الكرمية يف قوله تعالى} :
(�سورة البقرة ،الآية .)111
و�ضح �أنواع الأدلة امل�ستفادة من قوله تعالى} :
• ِّ
{ (�سورة الإ�رساء ،الآية .)36
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{

املجموعة الثالثة :قراءة فقرة (الأ�سا�س الثاين والأ�سا�س الثالث) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
• اذكر القواعد واملتطلبات التي يجب مراعاتها يف العلوم الآتية:
علوم القر�آن واحلديث ال�رشيف.
علم الفقه والت�رشيع.
العلوم التطبيقية.
و�ضح موقف الإ�سالم من البحث يف الأمور الغيبية املطلقة.
ِّ -12
املجموعة الرابعة :قراءة فقرة (م�أ�س�سة البحث العلمي) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
و�ضح مفهوم م�أ�س�سة البحث العلمي.
• ِّ
هات �أمثلة على م�ؤ�س�سات للبحث العلمي يف احل�ضارة الإ�سالمية ،و�أخرى يف الع�رص احلديث.
• ِ
�صورا مل�ؤ�س�سات البحث العلمي يف احل�ضارة الإ�سالمية ،والع�رص احلايل �إن �أمكن ذلك.
 -13اعر�ض
ً
وم�ساعدا.
ومر�شدا،
موج ًها،
ً
ً
جتول بني الطلبة ِّ
َّ -14
حدد الوقت الالزم لتنفيذ املهام التعليمية قبل بدء العمل داخل املجموعات.
ِّ -15
� -16أعلن عن انتهاء وقت العمل يف املجموعات ،ثم اطلب �إلى كل جمموعة عر�ض ما �أجنزته على اللوحة
الـجدارية ،ومناق�شة بقية املجموعات يف ذلك.
ووجهم.
� -17أدر جل�سة النقا�ش بني الطلبةِّ ،
التقومي اخلتامي
اطلب �إلى الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة الدر�س.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
�سلبا يف الفرد واملجتمع؛ لذا يتعني على
تكرث الإ�شاعة يف جمتمعنا ،و�رسعان ما تنت�رش بني جميع فئاته ،م�ؤثرة ً
امل�سلم التحلي ب�أخالق علماء امل�سلمني ،وااللتزام بتعليمات دينه يف التثبت وحتري الدقة يف النقل.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء (العر�ض التو�ضيحي).
املوقف التقوميي :يف �أثناء مناق�شة كل جمموعة لبقية املجموعات ،ق َِّوم الطلبة بنا ًء على املعايري الوارد ذكرها
يف �سلم التقدير.
�أداة التقومي� :سلم التقدير.
الرقم

املعيار

بدرجة عالية بدرجة متو�سطة بدرجة �ضعيفة

حتديدا دقيقًا.
أحدد �أ�سا�سيات البحث العلمي
ً
ِّ � 1
� 2أ�ستخدم املفاهيم وامل�صطلحات الوارد ذكرها يف الدر�س.
� 3أ�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية.
� 4أجيب عن ت�سا�ؤالت الطلبة بدقة.

� 5أجنز املهمة يف الوقت املحدد.

� 6أذكر �أمثلة على م�ؤ�س�سات البحث العلمي.

�إجابات �أن�شطة الدر�س
رقم ال�صفحة
الإجابة
ا�سم الن�شاط
�أفكر و�أناق�ش:
12
يف خمتل��ف جماالت احلياة ،مث��ل :املجاالت العلمية
�أفك��ر و�أناق���ش زمالئ��ي يف جماالت الطبية ،واملجاالت ال�صناعية ،واملجاالت الزراعية،
البحث العلمي التي يحتاج �إليها وطننا وجماالت اخلدمات ،من مثل� :أزمة ال�سري ،والبطالة
بني حملة ال�شه��ادات اجلامعية الأولى وال�شهادات
احلبيب للتقدم والرقي احل�ضاري.
العليا يف بع�ض التخ�ص�صات ،وغري ذلك.

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
وجه الطلبة �إلى زيارة املوقع الإلكرتوين الآتي للبحث عن مفهوم البحث العلمي يف احل�ضارة الإ�سالمية:
ِّ
.https://dive.uqu.edu./_/jmtabidi/files/manahig.doc
ن�شاط �إثرائي
وجه بع�ض الطلبة �إلى زيارة املوقع الإلكرتوين الآتي لتعرف مناهج البحث عند امل�سلمني ،ثم كتابة تقرير ق�صري
ِّ
عن ذلك ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية:
.http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.php/jiha a abic/a ticle/view/1147
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س

الإجابة
ن�ص ال�س�ؤال
الرقم
رقم ال�صفحة
8
�أ�سلوب منظم يف اكت�شاف املعرفة والو�صول �إليها
 1بينِّ مفهوم البحث العلمي.
با�ستخدام الأدوات املو�ضوعية املتاحة التي ال تت�أثر
بذاتية الباحث وم�شاعره.
11-10
 2ا�ستخ��رج الأدلة املعت�برة يف البحث أ�  -الدليل النقلي (ال�سمع).
العلم��ي الت��ي ي�ش�ير �إليها ق��ول اهلل ب -دليل املالحظة والتجربة (الب�رص).
جـ -دليل اال�ستنتاج واال�ستنباط (الف�ؤاد).
تعالى} :
{
(�سورة الإ�رساء ،الآية .)36
مثال على دقـة عـلماء امل�سلمني �أب��دع علم��اء احلديث النب��وي ال�رشي��ف يف التثبت 11
ِ � 3
أعط اً
والدقة التي حتف��ظ للحديث منزلته ،فتتبع��وا �أ�سانيد
وتثبتهم يف الرواية والنقل.
الروايات وم��ا فيها من ات�ص��ال وانقطاع ،وو�ضعوا
قواع��د عل��م اجل��رح والتعديل ال��ذي يمُ ِّي��ز الرواية
ال�صحيحة من غريها.
12
ت�شمل مـجاالت البحث العلمي خمتلف العلوم ،وهذه
 4ما جماالت البحث العلمي؟
�أهمها:
أ�  -العلوم الإن�سانية :هي العلوم التي ت�شتمل على علوم
ال�رشيع��ة الإ�سالمية ،مثل :الفقه ،و�أ�صول الفقه،
وعلوم الرتبية ،واالجتماع ،والنف�س ،واالقت�صاد،
والتاري��خ ،وعل��وم اللغ��ة العربي��ة ،وغري ذلك.
ب -العل��وم التطبيقية :هي العلوم التي تعنى بتطبيق
غالب��ا ،مثل:
املعرف��ة ونقلها �إل��ى البيئ��ة املادية ً
عل��م الط��ب ،وعل��م الهند�س��ة ،والريا�ضيات،
والكيمياء ،وغري ذلك.
 5البحث العلمي يف الإ�سالم له غايات غاية البحث العلمي هي حتقيق التقدم العلمي والرقي 11
و�ضح ذلك .احل�ضاري ،والإ�سهام يف تي�سري �سبل احلياة للإن�سان،
نبيلة و�أهداف �ساميةِّ ،
وبهذا تتحقق عمارة الأر�ض وخالفة الإن�سان فيها،
ويتوافق ذلك مع الغاية الت��ي خلق الإن�سان لأجلها؛
فالبح��ث العلمي عبادة يتقرب به��ا الإن�سان �إلى اهلل
25

تعال��ى ،وه��و و�سيل��ة لتحقي��ق اخل�ير وال�سعادة
للب�رشية .والإ�سالم يرف���ض البحث العلمي الذي
ح��رم ا�ستخدامه لإيقاع ال�رضر
ي�رض بالب�رشية ،و ُي ِّ
بالنا�س.
 6يقوم منهج البحث العلمي يف الإ�سالم على أ� � -إقامة الدليل لإثبات الفر�ضيات واالدعاءات11-10 .
ب -مراعاة متطلبات كل علم من العلوم.
جمموعة من الأ�س�س ،اذكرها.
جـ -عدم �إخ�ضاع الأمور الغيبية املطلقة للبحث
التجريبي.
9
و�ضح كيف ا�ستفادت احل�ضارة الغربية من كان ملنهج البحث العلم��ي عند علماء امل�سلمني
ِّ 7
�أثر كبري يف تقدم احل�ضارة الإن�سانية ورقيها ،وال
علوم امل�سلمني.
�سيما احل�ضارة الغربية؛ فقد كان العامل الإ�سالمي
قبل��ة الباحث�ين الغربيني الذين نهل��وا من معارفه
وعلومه ،وتعلموا اللغة العربية ،وترجموا بع�ض
ما كتبه علماء امل�سلمني (مثل :كتب اخلوارزمي،
وابن الهيثم ،وابن �سينا ،والرازي ،وابن خلدون،
وابن ر�شد ،وابن النفي�س ،والزهراوي) ،ونقلوه
�إلى بلدانهم ،وعملوا على درا�سته والإفادة منه،
فكان من �أهم �أ�سباب نه�ضتهم.
 8ب�ِّي�نِّ دالالت الآي��ات الكرمي��ة الآتي��ة على �أ � -إقــام��ة الـدلـي��ل لإثـبـ��ات الــفر�ضـي��ات 10-9
حتقيق املنهج ال�صحيح يف البحث والنظر:
واالدعاءات؛ فال قيم��ة لفكر �أو ر�أي لي�س
عليه دليل ،وال تقوم به حجة.
�أ  -قال اهلل تعـــالى} :
{ (�س��ورة البق��رة ،الآية
.)111
ب -ينبغي للباحث �أن يلتزم ب�أخالقيات البحث
ب -قــ��ال اهلل تعال��ى} :
الب ْعد عن اله��وى والتع�صب
العلمي ،مث��ل ُ
{ (�سـورة الأنعــام ،الآيــة .)116
والتحيز.
جـ -من �أخالق البحث العلمي التوثيق والتثبت.
جـ -قـــــال اهلل تعــالى} :
{ (�ســـورة احلجرات ،الآية .)6
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الدر�س الثاين

الأخالق :مفهومها ،و�أهميتها يف حياتنا

نتاجات الدر�س

 تو�ضيح مفهوم الأخالق. التفريق بني الأخالق املحمودة والأخالق املذمومة. بيان طرائق اكت�ساب الأخالق. بيان �أهمية الأخالق. �إعطاء �أمثلة على �شمول الأخالق لعالقات الإن�سان جميعها. ا�ستنتاج املقا�صد الأخالقية لل�صالة والزكاة وال�صيام. ا�ستنتاج داللة الأدلة ال�رشعية الواردة يف الدر�س على الأخالق. -متثل الأخالق الفا�ضلة يف �سلوكه.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 احلر�ص على الأخالق الفا�ضلة ،واجتناب الأخالق املذمومة. التقرب �إلى اهلل تعالى مبحبة الآخرين والإح�سان �إليهم. االعتزاز بالأخالق الإ�سالمية ،والإميان ب�أنها �أحكام �رشعية. -احلر�ص على نظافة البيئة ،واال�ستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. القر�آن الكرمي. الو�سائ��ل التعليمي��ة املنا�سبة ،مثل :امل�سجل ،وجه��از احلا�سوب ،وجهاز العر���ض الإلكرتوين ،وجهازالعر�ض الر�أ�سي ،و�شفافيات عر�ض الأن�شطة واملهام ،ولوحات الكرتون ،و�أقالم التخطيط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 كتاب فقه ال�سرية ملحمد �سعيد البوطي.للمعلم
 يختار املعلم ما ينا�سب الدر�س من كتب ال�سرية النبوية ،وكتب التاريخ الإ�سالمي.27

املفاهيم وامل�صطلحات
الأخالق ،رب�ض اجلنة ،اال�سم الف�سوق.

التعلم القبلي
 احلكم ال�رشعي ،العبادات.استراتيجيات التدريس

 التدري�س املبا�رش ،التعلم اجلماعي.خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد

 م ِّه��د للدر�س با�ستخ��دام �إحدى الو�سائل املتوافرة لتالوة الآية الكرمية الآتية ،قال اهلل تعالى} :{ (�سورة الفرقان ،الآية �,)63أو الآية الكرمية الآتية،
ق��ال اهلل تعال��ى} :
{ (�س��ورة الإ�رساء ،الآي��ة � ،)23أو م ِّهد ل��ه باحلديث النبوي

ال�رشي��ف�(( :إمن��ا بعثت لأمتم مكارم الأخ�لاق)) (� ،)1أو بق�صة ق�صرية� ،أو بيت �شع��ر عن الأخالق� ،أو فيلم
ق�صري عن خلق �إ�سالمي ،و�أثره يف احرتام النا�س للم�سلم ،واحرتامهم له مثل الأمانة.
�إجراءات التنفيذ
 -1ا�ستخدم فعالية (املحا�رضة) يف احلديث عن مفهوم الأخالق ،و�أهميتها يف حياة الطلبة.
 -2ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم التعاوين) لتمكني الطلبة من التفريق بني الأخالق املحمودة والأخالق املذمومة،
وذلك على النحو الآتي:
• اعر�ض على الطلبة الأدلة ال�رشعية الواردة يف الدر�س ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
وجه بع�ض الطلبة �إلى ا�ستنتاج الأخالق املحمودة والأخالق املذمومة الواردة فيها.
• ِّ
 -3ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات :التعلم الزمري) ،وذلك على النحو الآتي:
 -4و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم اطلب �إلى كل منها �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة
الواردة يف الدر�س ،ثم �رشحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية ،وذلك على النحو الآتي:
(ثانيا :تربية النف�س على الأخالق الفا�ضلة) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع ً
• ما طرائق اكت�ساب الأخالق؟
( )1البخاري يف الأدب املفرد.
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• ما �أثر ممار�سة ال�سلوك احل�سن يف احلياة اليومية؟
• ملاذا �أوجب الإ�سالم اختيار الزوج والزوجة ال�صاحلني ،واختيار ال�صديق ال�صالح؟
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا :جوانب �أهمية الأخالق) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح ذلك.
• ح�سن اخللق ال يكون بالعبادة وحدهاِّ ،
• لل�شعائر التعبدية يف الإ�سالم مقا�صد �أخالقية ،ما معنى ذلك؟
هات مثالني على الأحكام ال�رشعية التي تكت�سبها الأخالق يف الإ�سالم.
• ِ
املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (راب ًعا� :شمولية الأخالق) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
• بينِّ عالقات الإن�سان الدالة على �شمول الأخالق يف الإ�سالم.
• ما ال�سلوك الأخالقي الواجب جتاه البيئة ومواردها؟
وجه �أفراد كل جمموعة �إلى كتابة �إجاباتهم على لوحة ،ثم تعليقها على اجلدار.
ِّ -5
ِ -6
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِّ -7
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ات ُِّفق عليه على اللوح.
التقومي اخلتامي
 اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.وجه الطلبة �إلى بناء خمطط تنظيمي �شامل لأفكار الدر�س جميعها.
 ِّ اطل��ب �إل��ى الطلبة حل �أ�سئل��ة الأن�شطة الواردة يف الدر���س يف حينها ،بالطريق��ة املقرتحة يف الكتاباملدر�سي� ،أو بالطريقة التي تراها منا�سبة لطلبتك.
 اطلب �إلى الطلبة �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)28وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يفحمتوياته.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
الإفادة من الدر�س يف حت�سني البيئة املدر�سية ،وجعلها �آمنة نظيفة فاعلة.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم ،التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة) ،مراجعة الذات (تقومي الذات).
املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س ،و ِّزع املهام على املجموعات .وبعد االنتهاء من عر�ض كل فكرة،
اطرح الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) على الطلبة ،وق َِّومهم بنا ًء على معايري �أداتي التقومي ( ،)1و(.)2
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
�أداة التقومي (:)1
�ضعيف
مقبول
ممتاز
الرقم املعيار
جــيدا �إلى مـعـلـمـه ي�صغ��ي
 1االنتباه .يـ�صــغي
ً
ً
جــيدا �إلى معلمه
جــي��دا �إل��ى معلمه ال ي�صغي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحي��د بب�رصه وزمالئه ،وال يحيد بب�رصه عن وزمالئـه ،ويتحـدث فــي
ع��ن الـمتكل��م يف املوق��ف املتكلم يف املوقف التعليمي� ،أثن��اء حدي��ث غ�يره يف
التعليم��ي ،وال يتح��دث يف ولكنهيتحدثيف�أثناءحديث املوقف التعليمي.
�أثن��اء حديث غريه يف املوقف غ�يره يف املوق��ف التعليمي.
التعليمي.
 2الفاعلية .ي��ج��ي��ب ب�����س�رع���ة وث��ق��ة ي��ج��ي��ب ب����سرع��ة وث��ق��ة ال يــجيب بثقـة واقتــدار،
واقتــدار ،م�ستخد ًمـا املفاهيم واقـتـــــدار ،م�ستـخــد ًمــا وال يعزز ر�أيـــه بالأدلــــة
وامل�صطلحــات الإ�سـالمـيـة ،املفــاهـيــم وامل�صطلحـات املقنعة.
ويعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة .الإ�سالمية ،لكنــه ال يـعــزز
ر�أيه بالأدلة املقنعة.
 3التعاون .يتــع��اون م��ع زمــالئ��ه يف يتعـ��اون مـ��ع زمالئـ��ه يف ال يتعـاون م��ع زمـالئه
املجموع��ة ،وي�ست���أذن قب��ل املجموع��ة ،وي�ست���أذن قبل يف املجموعة ،وال ي�ؤدي
احلدي��ث ،وي���ؤدي امله��ام احلدي��ث ،ولكن��ه ال ي�ؤدي املهام املنوط��ة به ب�صورة
املنوط��ة ب��ه ب�ص��ورة منا�سبة امله��ام املنوط��ة ب��ه ب�ص��ورة منا�سبــــ��ة �ضـمـن الزمـن
منا�سبة �ضمن الزمن املحدد .املحدد.
�ضمن الزمن املحدد.
ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
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�أداة التقومي (:)2
ا�سم الطالب . .............................. :التاريخ. ............................. :
ذاتيا ،بنا ًء على
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم �سلم التقدير الآتي للطالب ُلي ِّ
قوم نف�سه ًّ
املعايري الواردة فيه ،ثم �ضع �إجابة الطالب يف �سجل و�صف �سري التعلم:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

املعيار

أ�بينِّ معنى الأخالق.
أفرق بني الأخالق املحمودة والأخالق املذمومة.
� ِّ
أ�بينِّ طرائق اكت�ساب الأخالق.
أ�بينِّ �أهمية الأخالق.
�أحر�ص على متثل الأخالق الفا�ضلة.
�أدعو النا�س �إلى مكارم الأخالق وااللتزام بها.
�أ�ستنتج املقا�صد الأخالقية للعبادات.
�أذكر �أمثلة على �شمول الأخالق عالقات الإن�سان جميعها.
�أنبذ الأخالق املذمومة.
�أحر�ص على نظافة بيئتي.
�أتقرب �إلى اهلل تعالى بح�سن خلقي.
�أرفق باحليوانات.
�أبت�سم يف �أثناء تعاملي مع الآخرين.
ال �أحب ال�سخرية من الآخرين.
�أحب اخلري للآخرين.

نادرا مطلقًا
غالبا
دائما
ً
ً
ً

نادرا )1( :عالمة واحدة ،مطلقًا� )0( :صفر.
غالبا )2( :عالمتانً ،
ً
دائما )3( :ثالث عالماتً ،

�إجابات �أن�شطة الدر�س
ا�سم الن�شاط

�أت�أمل و�أ�ستخرج
�أت�أم��ل احلدي��ث ال�رشيف الآت��ي ،و�أ�ستخ��رج منه
الثواب املرتتب على التزام امل�سلم بالأخالق الواردة
فيه :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� (( :أنا زعيم
ببيت يف رب�ض اجلنة ملن ترك املراء و�إن كان مـحقًّا،

الإجابة

 ثواب َمن يرتك اجلدال الذي ال فائدة منهبيت يف �أدنى اجلنة.
مازحا
 ثواب َمن يرتك الكذب و�إن كانً
فيه بيت يف و�سط اجلنة.
 -ثواب َمن التزم بالأخالق احل�سنة بيت يف

رقم ال�صفحة

17
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وببيت يف و�سط اجلنة ملن ترك الكذب و�إن كان �أعلى اجلنة.
مازحا ،وببيت يف �أعلى اجلنة ملن ح�سن ُخلقه)).
ً

17

يحثن��ا ر�سول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سلم على
�أتدبر و�أ�ستنتج
�أتدبر حديث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :ب�شا�ش��ة الوج��ه عند لق��اء الآخري��ن لأن فيه
(( ال تـحق��رن م��ن املعروف �شي ًئا ،ول��و �أن تلقى �إدخال ال�رسور عليهم ،وزي��ادة الود واملحبة
�أخ��اك بوجه طل��ق)) ،و�أ�ستنتج �أث��ر االبت�سامة يف بني النا�س.
توثيق العالقات بني النا�س.

18

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
اطلب �إلى كل طالب �أن يذكر خلقًا مذمو ًما (من وجهة نظره) يراه يف البيئة املدر�سية ،ويقرتح الطريقة املنا�سبة
ملعاجلته.
ن�شاط �إثرائي
وجه كل طالب �إلى البحث يف �أحد كتب ال�سرية النبوية املوجودة يف مكتبة املدر�سة عن ق�صة تت�ضمن
ِّ -1
إ�سالميا حممو ًدا ،ثم كتابة تقرير عنه يف ن�صف �صفحة ،ثم عر�ضه على بقية الطلبة يف ال�صف.
خلقًا �
ًّ
وجه الطلبة �إلى ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف حال عدم وجود مكتبة يف املدر�سة� ،أو عدم وجود كتب
ِّ -2
عن ال�سرية النبوية يف مكتبة املدر�سة.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

عرف الأخالق.
1
ِّ

الإجابة

الأخ�لاق :هي كل م��ا يت�صف به الإن�سان م��ن �صفات ،جتعله
حمل تقدير واحرتام بني النا�س ،وينال بها الأجر العظيم من اهلل.

 2تكت�سب الأخالق بطريقتني� ،أ  -التدري��ب والتعويد؛ فقد بينَّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سل��م �أن خل��ق ال�ص��دق يكت�سب بالت��زام ال�صدق،
و�ضحهما.
ِّ
والثبات علي��ه ،والتحري عنه ،حت��ى ي�ستقر ال�صدق
يف ال�سلوك ،وي�صبح عادة ثابتة ،وهكذا يف الأخالق
جميعها .وال �شك يف �أن ممار�سة ال�سلوك املحمود يف
احلي��اة اليومية هي طاعة هلل تعال��ى ،وتعزيز للأخالق
الفا�ضلة يف النف�س.
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رقم ال�صفحة

14
14

3

4

5

6

ب -البيئ��ة االجتماعي��ة؛ �إذ تتحق��ق التن�شئ��ة على 15
الأخالق عن طري��ق البيئ��ة االجتماعية ،مثل:
الأ��سرة ،والرفق��ة ،وال�صحب��ة؛ ل��ذا �أوج��ب
الإ�سالم على امل�سلم اختيار الزوجة ال�صاحلة، ،
وال�صديق ال�صال��ح ،مثلما �أوجب على امل�سلمة
اختيار الزوج ال�صالح.
ُنظم الأخالق عالقة الإن�سان مع النا�س ،ينبغ��ي للم�سل��م �أن يتحلى بح�سن اخلل��ق يف عالقته 17
ت ِّ
بالنا���س جمي ًع��ا ،مـثـ��ل :الـرحمـ��ة ،والـع��دل،
بينِّ ذلك.
والإح�ســ��ان ،وح�سـن ال�صلة ،والرب بهم؛ على نحو
يحف��ظ نفو�سه��م و�أعرا�ضه��م و�أمواله��م ،ويكفل
ع��دم االعتداء عليه��ا ،وبذلك يك��ون املجتمع قو ًّيا
ً
متما�سكا ،ويعي�ش مبحبة و�سعادة.
كي��ف نر�ض��ي اهلل تعالى عن طري��ق كل ّمما �أ  -الرفق مبا حولنا من خملوقات ،والرحمة بها18 .
ب -بح�سـ��ن ا�ستخدامهــ��ا ،وع��دم �إتالفهــ��ا،
ي�أتي:
واملحافظة عليها .فمن واجب الإن�سان االهتمام
أ�  -التعامل مع احليوانات.
والب ْعد ع��ن اال�ستغ�لال اجلائر
ب -التعامـل مـع الـــبـيـئة ومواردها.
بنظاف��ة بيئت��هُ ،
للموارد الطبيعية ،وعن الإ�رساف يف ا�ستعمالها.
16
�أ  -النهي عن الوقوع يف الفواح�ش والآثام.
بينِّ املقا�صد الأخالقية للعبادات الآتية:
�أ  -ال�صالة.
ب -تهذيب النف�س ،وتطهريها من ال�شح والبخل.
ب -الزكاة.
عظيم لرتك ال�سلوك املذموم.
جـ -ال�صيام حاف ٌز
ٌ
جـ -ال�صيام.
ا�ستنتج داللة احلديثني ال�رشيفني على �أهمية
الأخالق:
16
�أ  -قال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ال �إيـمان ملن �أ � -صلة الأخالق بالإميان.
()1

ال �أمانة له)) .
ب -قال �صلى اهلل عليه و�سلم� (( :إن �أحبكم ب -الأخالق �سبب للق��رب من الر�سول �صلى اهلل 17
�إلى اهلل �أو �إ ّ
عليه و�سلم يف اجلنة.
جمل�سا يوم
يل ،و�أقربكم مني ً
()2
القيامة �أح�سنكم �أخالقًا)) .

( )1م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو �صحيح.
(� )2سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.
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الدر�س الثالث

الهدي النبوي يف التعامل مع النا�س

نتاجات الدر�س

 −تعداد �أ�ساليب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف تعامله مع النا�س.
 −تو�ضيح كيفية توا�صل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع النا�س.
 −بيان �آداب التعامل مع املتحدث.
� −إعطاء �أمثلة من ال�سرية النبوية على التعبري عن امل�شاعر الإيجابية جتاه الآخرين.
 −االقتداء بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التجاوز عن زالت النا�س وهفواتهم.
 −متثل هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف تعامله مع النا�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 االقتداء ب�أ�سلوب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع النا�س. التعامل مع الآخرين بحكمة و�إح�سان. -التوا�صل مع النا�س ،وال�صرب على �أخطائهم وزالتهم.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي.� -أحد كتب احلديث �أو ال�سرية النبوية ،مثل� :صحيح البخاري ،و�صحيح م�سلم ،وم�سند الإمام �أحمد.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
 كتاب ال�سرية النبوية البن ه�شام.للمعلم
 كتاب ال�سرية النبوية البن ه�شام. م�سند الإمام �أحمد. �صحيح البخاري. �صحيح م�سلم. كتب ال�سنن.34

املفاهيم وامل�صطلحات
الهدي ،الكراع ،الرفق ،الزجر ،الزالت ،الهفوات ،اال�ستماع ،الإن�صات ،امل�شورة.

التعلم القبلي
 معرفة �أخالق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الوارد ذكرها يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،مثل قولهتعالى} :
{ (�سورة القلم ،الآية  ،)4واحلديث ال�رشيف�ُ (( :سئلت عائ�شة عن خلق
()1
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقالت(( :كان خلقه القر�آن)) .
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد

�صباحا،
 م ِّهد للدر�س ب�إثارة م�شكلة �أو موقف ُيحفِّز الطلبة �إلى الدر�س اجلديد ،مثل(( :ا�ستيقظت اليومً

متوج ًها �إلى عملي حتى ر�أيت يف موقف ال�سيارات رجلني يت�صايحان ،وي�سب
وما �إن خرجت من البيت
ِّ
�أحدهما الآخر ،وعرفت �أن �سبب ذلك هو اختالفهما على َمن له احلق يف ا�ستخدام موقف ال�سيارة
الوحيد الفارغ)).
ثم اطرح عليهم الأ�سئلة الآتية:
• ما ر�أيكم يف ما حدث بني الرجلني؟
• هل كان ممك ًنا �أن يختلف رد فعل الرجلني؟
• من �أين ن�ستمد �أخالقنا يف التعامل مع الآخرين؟
• هل ي�ستطيع �أحدكم �أن يذكر حدي ًثا للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يبني لنا كيفية خمالطة النا�س؟
• �أيكم ي�ستطيع ا�ستنتاج مو�ضوع در�سنا لهذا اليوم؟
�إجراءات التنفيذ
حدد مهام كل منها كما ي�أتي:
 -1و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم ِّ
املجموعة الأولى :قراءة الأ�سلوب الأول (ح�سن التوا�صل مع النا�س) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح كيف كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يتوا�صل مع النا�س.
• ِّ

( )1رواه م�سلم.
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هات �أربعة �أمثلة على كيفية توا�صل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع النا�س.
• ِ
• ا�ستنتج �أهمية ح�سن التوا�صل مع النا�س.
 -2اطلب �إلى �أفراد املجموعة قراءة الأ�سلوب الثاين (الرفق مبن حوله) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
{ (�سورة
• اقر�أ الآية الكرمية ،قال تعالى} :
�آل عمران ،الآية  ،)159ثم ا�ستنتج منها �أثر رفق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بالآخرين يف �صلتهم به.
هات موقفني لرفق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بالآخرين.
• ِ
• �أجب عن �س�ؤال الن�شاط (�أت�أمل وا�ستنتج):
�أت�أمل احلديث الآتي ،ثم �أ�ستنتج �أثر الرفق يف توثيق ال�صالت بني النا�س :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
()1
و�سلم�(( :إن الرفق ال يكون يف �شيء �إال زانه)) .
املجموعة الثانية :قراءة الأ�سلوب الثالث (اال�ستماع للمتحدث والإن�صات له) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
• اقر�أ ما و�صف به �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(( :مل يكن �أحد يكلمه �إال �أقبل عليه
()2
بوجهه ثم مل ي�رصفه عنه حتى يفرغ من كالمه))  ،ثم ا�ستنتج منه ما ير�شدنا �إليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
• �أجب عن �س�ؤايل الن�شاط (�أتلو و�أفكر):
{ (�سورة الأعراف ،الآية  .)204ما الفرق
قال تعالى} :
بني اال�ستماع والإن�صات كما ورد يف الآية الكرمية؟
هات موقفًا من حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يدل على ح�سن ا�ستماعه للآخرين.
• ِ
 -3اطلب �إلى �أفراد املجموعة قراءة الأ�سلوب الرابع (التعبري عن امل�شاعر تـجاه الآخرين) ،ثم الإجابة عن
ال�س�ؤالني الآتيني:
• ما الأمور التي يظهرها تعبرينا عن امل�شاعر جتاه الآخرين؟
• بينِّ بالأمثلة كيف عبرَّ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن م�شاعره جتاه الآخرين.
املجموعة الثالثة :قراءة الأ�سلوب اخلام�س (التجاوز عن زالت النا�س وهفواتهم) ،ثم الإجابة عن
ال�س�ؤالني الآتيني:
• اقر�أ قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عندما �أخط�أ امل�رشكون بحقه و�آذوه(( :اللهم اغفر لقومي ف�إنهم
()3
ال يعلمون))  ،ثم ا�ستنتج منه ما ير�شد �إليه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
هات موقفني من حياة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جتاوز فيهما عن زالت الآخرين.
• ِ
(� )1صحيح م�سلم.
( )2املعجم الأو�سط للطرباين ،وهو ح�سن.
(� )3صحيح البخاري.
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• �أجب عن �س�ؤال الن�شاط (�أفكر و�أناق�ش):
للتجاوز عن هفوات النا�س وزالتهم �آثار �إيجابية كثرية� ،أفكر يف واحدة منها ،و�أناق�شها مع زمالئي.
 -4اطلب �إلى �أفراد املجموعة قراءة الأ�سلوب ال�ساد�س (امل�شاورة وتقبل الن�صح) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة
الآتية:
{ (�سورة �آل عمران ،الآية  ،)159ثم ا�ستنتج منه مفهوم امل�شاورة.
• اقر�أ قوله تعالى} :
ه��ات موقف�ين م��ن حياة النبي �صل��ى اهلل عليه و�سلم يدالن عل��ى م�شاورته �صل��ى اهلل عليه و�سلم
•
ِ
للآخرين.
• ا�ستنتج ثالث فوائد للم�شاورة وتقبل الن�صح.
 -5امنح الطلبة ( )15دقيقة لأداء املهام وا�ستخال�ص النتائج.
ووجهها.
� -6أ�رشف على املجموعاتِّ ،
 -7اطلب �إلى كل جمموعة �أن تعر�ض ما تتو�صل �إليه من نتائج.
ِّ -8
نقا�شا بني املجموعات.
نظم ً
� -9أدر عملية النقا�ش بني املجموعات.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
االختالط بالنا�س ،وبخا�صة امل�سلمون ،هو من العبادات ،مثل ال�صلوات اخلم�س ،ومما �أمر اهلل تعالى به
ور�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم ،ولكن يجب على امل�سلم يف �أثناء تعامله مع الآخرين �أن يلتزم مبا جاء يف
عمليا يف �سنته النبوية.
القر�آن الكرمي وما َّبينه الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ًّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،العر�ض ال�شفوي.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،ا�س�أل الطلبة عن املفاهيم اخلا�صة بالهدي النبوي يف
التعامل مع النا�س ،ثم ا�ستمع �إلى �إجاباتهم وق َِّومها بنا ًء على املعايري الواردة يف �سلم التقدير اللفظي.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.

الرقم

املعيار

أعدد �أ�ســاليب النبي �صـلى اهلل عليه و�سلـم يف تعاملـه مع النا�س.
ِّ � 1

جيد
ممتاز
جدا
ًّ

جيد مقبول �ضعيف

 2أ�بينِّ مظاهر توا�صل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع النا�س.
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� 3أذكر اً
مثال من �سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على ح�سن توا�صله
مع الآخرين.
� 4أ�ستنتج �آثار الرفق بالنا�س يف عالقة بع�ضهم ببع�ض.
� 5أذكر اً
مثال من �سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على رفقه بالآخرين.

أو�ضح منهج النبي �صــلى اهلل عليـه و�سلـم يف اال�ستمـاع
ِّ � 6
للمتحدث ،والإن�صات �إليه.
وتقبل الن�صح.
ِّ � 7
أعدد فوائد امل�شاورةُّ ،

�إجابات �أن�شطة الدر�س
رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
�إن الرف��ق يف التعام��ل م��ع النا�س ي���ؤدي �إلى توثيق 23
�أت�أمــل و�أ�ستنتج
�أت�أمـ��ل احلديـــث الآتي ،و�أ�ستنتج �أثر الرفق العالقة بينه��م؛ لأن نفو�سهم ال ت�سا���س �إال بالرفق،
يف توثيق ال�صالت ب�ين النا�س .قال ر�سول وال يت�أت��ى الت�أثري فيه��م �إال بالتلطف معهم ،ووجود
اهلل �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م�(( :إن الرف��ق ال الرفق وال�سماحة يف قوم دليل على �أن اهلل تعالى �أراد
()1
خريا.
يكون يف �شيء �إال زانه)) .
بهم ً
هذا الأمر عــام يف كـل من �سمــع كتاب اهلل يتلى؛
�أتلو و�أفكر
ف�إنه م�أمور باال�ستماع له ،والإن�صات �إليه ،والفرق
ق��ال تعال��ى} :
{ (�س��ورة الأع��راف ،بني اال�ستماع والإن�صات هو �أن الإن�صات يكون
الآية  ،)204مــا الفـ��رق بـيـن اال�ستماع يف الظاهر ،برتك الــتحدث� ،أو اال�شتغــال مبا ي�شغل
عن ا�ستماعه� ،أما اال�ستماع له فهو �أن يلقي امل�سلم
والإن�صات كما ورد يف الآية الكرمية؟
�سمعه ،ويح�رض قلبه ،ويتدبر ما ي�ستمع.
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ك�سب حمبة النا�س ،وم�ساعدتهم على جتاوز اخلط�أ
�أفكر و�أناق�ش
للتجاوز عن هفوات النا�س وزالتهم �آثار والزالت.
�إيجـابيــة كـثيــرة� ،أفكـر يف واحـدة منهـا،
و�أناق�شها مع زمالئي.

25

(� )1صحيح م�سلم.
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
هات ثالثة �أمثلة تدل على رفقك بكبار ال�سن.
ِ
ن�شاط �إثرائي
وجه كل طالب �إلى البحث يف اجلزء الرابع من كتاب ال�سرية النبوية البن ه�شام عن كيفية تعامل الر�سول �صلى
ِّ
اهلل عليه و�سلم مع عدي بن حامت ،ثم كتابة تقرير عن ذلك مبا ال يزيد على ن�صف �صفحة ،ثم قراءته �أمام الزمالء.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

 1اذكر �أربع��ة �أمثلة قام بها النبي �صلى
اهلل علي��ه و�سل��م تــدل عل��ى ح�سن
تـوا�صل��ه �صلى اهلل علي��ه و�سلم مع
النا�س.

ِ � 2
أعط اً
مثال يدل على رفق النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم بالآخرين.

الإجابة

رقم
ال�صفحة

�أ  -زيارة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لأم ُ�سليم ر�ضي 22-21
اهلل عنها على الدوام.
دائما،
ب � -س�ؤال��ه �صل��ى اهلل علي��ه و�سلم خلادم��ه ً
()1
بقولهَ �(( :
ألك حاجة)) .
جـ -ا�ستــ�ضافتــه �صلى اهلل عليه و�سلم �ضيـفـًا مــــن
البادية ،و�س�ؤاله عن النا�س.
د  -حر�ص��ه �صلى اهلل عليه و�سلم على اللقاء بالنا�س،
والتح��دث �إليه��م ،و�إدخ��ال ال��سرور عليهم.
رفقه �صلى اهلل عليه و�سلم بال�شاب الذي جاءه يطلب 22
منه �أن ي�أذن ل��ه بالزنا ،ف�أقبل عليه ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنه��م ليزج��روه ،فطلب النبي �صل��ى اهلل عليه و�سلم
خماطب��ا �إياه ب�أ�سلوب
م��ن ال�شاب االقرتاب ،وحاوره
ً
رقي��ق�(( :أحتب��ه لأم��ك� ،أو البنت��ك� ،أو لأختك� ،أو
لعمت��ك� ،أو خلالت��ك)) ،فق��ال :ال واهلل ،جعلن��ي اهلل
فداك ،فقال له النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(( :وال النا�س
يحبونه لأمهاتهم ،وبناته��م ،و�أخواتهم ،وعماتهم،
وخاالتهم)) ،ثم دعا اهلل تعالى له ،فقال(( :اللهم اغفر
ذنبه ،وط ِّهر قلبه،
وح�صن فرجه)) ،فلم يلتفت ال�شاب
ِّ
بعد ذلك �إلى �شيء من الزنا (.)2

( )1م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو �صحيح.
( )2م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو �صحيح.
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 3و�صف �أبو هــريرة ر�ضي اهلل عنه النبي �صلى اهلل احرتام املتحدث بالنظ��ر �إليه ،واال�ستماع
عليه و�سلم ،فقال�(( :إن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه له ،وعدم مقاطعته.
و�سلم مل يكن �أحد يكلمه �إال �أقبل عليه بوجهه،
()1
ثـم لـم ي�رصفه عنه حتى يفرغ من كالمه)) .
ا�ستنت��ج من الـحدي��ث ال�رشيف ثالث��ة �آداب يف
التعامل مع املتحدث.
 4اذكر ثالث فوائد لل�شورى.

 5ب�ِّي�نِّ دالل��ة الن�ص�ين ال�رشعي�ين الآتي�ين عل��ى
�أ�سل��وب النبي �صلى اهلل علي��ه و�سلم يف تعامله
مع الآخرين:
�أ  -دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم لـمن �أخط�أ
يف حقه بقوله �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اللهم
()2

�أ  -تـحري احلق.
ب -الو�صول �إلى الر�أي الأكرث �صوا ًبا.
جـ -م�شاركة النا�س يف حتمل نتائج القرار.

أ�  -التجاوز عن زالت النا�س ،والعفو
وال�صفح عنهم ،والدعاء لهم.
ب -التعب�ير ع��ن امل�شاعر جت��اه الآخرين،
فكان �صلى اهلل علي��ه و�سلم �إذا �أحب
أحدا عبرَّ له عن حبه.
� ً

23

23

24

اغفر لقومي؛ ف�إنهم ال يعلمون)) .
ب� -أخ��ذ النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بيد معاذ
اب��ن جب��ل ر�ضي اهلل عن��ه ،وقول��ه�(( :إين
()3
لأحبك يا معاذ)) .
أ�  -لأن التجاوز عن الزالت وال�صفح يدمي 25-24
 6ع ِّلل ما ي�أتي:
عالقة املحبة بني النا�س ،والت�سامح يف
�أ  -دع��وة النب��ي �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م �إلى
ما بينهم.
التجاوز عن الزالت وال�صفح عن امل�سيء.
ب -م�شـاورتـه �صلى اهلل عليه و�سلم لأ�صحابه ب� -إن يف امل�ش��ورة توا�ض ًعا للنا�س ،وثقة
أي�ضا
به��م،
وجلبا ملحبته��م ،وفيه��ا � ً
ً
مع �أنه م�ؤيد بالوحي.
امتث��ال لأمـ��ر اهلل تعال��ى يف قــول��ه:
{ (�سورة �آل عمران،
}
الآية .)109

( )1املعجم الأو�سط للطرباين ،وهو ح�سن.
(� )2صحيح البخاري.
(� )3سنن الن�سائي ،وهو �صحيح.
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الدر�س الرابع

التوبة من الذنوب

نتاجات الدر�س

 −بيان املفاهيم الآتية :الذنب ،املذنب ،جنوح الأطفال.
� −إعطاء �أمثلة على الكبائر وال�صغائر من الذنوب.
 −ا�ستنتاج �أنواع املخالفات ال�رشعية الواردة يف الن�صو�ص ال�رشعية.
 −بيان موقف الإ�سالم من الذنوب.
 −تو�ضيح �أ�ساليب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع املذنبني.
 −بيان م�س�ؤولية الدولة واملجتمع جتاه املذنبني.
 −تعليل نهي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن لعن ذات الإن�سان ،وجعله حمر ًما.
 −متثل هدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع النا�س جمي ًعا.
 −املبادرة �إلى التوبة من كبائر الذنوب و�صغائرها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 ح�سن التعامل مع املذنبني ،وحفظ كرامتهم. توجيه الن�صح والإر�شاد �إلى املذنبني. الت�سامح والتجاوز عن �أخطاء الآخرين. حفظ كرامة املذنبني ،وعدم جتريحهم. -احرتام القانون ،وعدم التعدي على حقوق الآخرين.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. مو�سوعة احلديث ال�رشيف الإلكرتونية-/http://libay.islamweb.net/hadith : جهاز احلا�سوب. �شبكة الإنرتنت. لوحات الكرتون. منوذج تنظيم املعرفة ( ،KWLامللحق.)1-4 : -الأقالم امللونة.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 املوقع الإلكرتوين لإدارة مكافحة املخدرات ،مديرية الأمن العام:./ https://www.psd.gov.jo/index.php/a
للمعلم
 -كتاب التوبة �إلى اهلل :معناها ،حقيقتها ،ف�ضلها� ،رشوطها ل�صالح بن غامن بن عبد اهلل ال�سدالن.

املفاهيم وامل�صطلحات
الذنب ،املذنب ،املفل�س ،جنوح الأطفال.

التعلم القبلي
 در�س الهدي النبوي يف التعامل مع النا�س ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاينع�رش ،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التفكري الناقد (حتليل الن�صو�ص واملفاهيم ،الع�صف الذهني) ،التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،العمل يف
الكتاب املدر�سي) ،العمل التعاوين (نظام الزمالة).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّه��د للدر���س بت�لاوة الآي��ات الكرمي��ة الآتي��ة ،ق��ال اهلل تعال��ى} :
{ (�سورة البلد ،الآيات  ،)10– 8ثم ناق�ش الطلبة يف نعم اهلل تعالى على الإن�سان،
بطرح الأ�سئلة الآتية:
• َلمن ُو ِّجه اخلطاب يف الآيات الكرمية؟
• ما املق�صود بالنجدين؟
• هل يختار الإن�سان الطريق الذي ي�سلكه �أم يجرب عليه؟
• ملاذا يختار بع�ض النا�س طريق ال�ضالل؟
• ما الفر�صة التي منحها اهلل تعالى لعباده ال�ضالني عن �سبيله؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها للتو�صل �إلى عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1ار�سم على اللوح منوذج املعرفة ( :)KWLماذا تعرف؟ �أريد �أن �أتعلم .ماذا تعلمت؟ ،ثم ناق�ش الطلبة
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يف ما يعرفونه عن املو�ضوع ،بطرح الأ�سئلة الآتية:
• هل نحن مع�صومون؟
• ماذا تفعل يف حال �أخط�أت بحق �أحد� ،أو ق�صرَّ ت يف واجب �رشعي؟
• ما �أ�سباب وقوع النا�س يف اخلط�أ؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم اطلب �إلى �أحدهم �أن يلخ�صها يف خانة (�أريد �أن �أتعلم).
أي�ضا يف خانة (�أريد �أن �أتعلم).
 -3ناق�ش الطلبة يف نتاجات الدر�س ،ثم اطلب �إلى �أحدهم �أن يلخ�صها � ً
 -4ح ِّلل مفهومي الذنب ،واملذنب مب�شاركة الطلبة ،وذلك بعر�ضها على اللوح� ،أو كتابتها على لوحة يف
خانة (ماذا تعلمت؟) ،ثم اطرح عليهم �أ�سئلة الع�صف الذهني الآتية:
• اذكر بع�ض الواجبات ال�رشعية التي ك َّلفنا اهلل تعالى بها.
• �إذا ق�صرَّ الإن�سان يف هذه الواجبات ،فماذا يحدث؟
املحرمات التي ُنهينا عنها.
• اذكر بع�ض
َّ
املحرمات؟
• ماذا ُيدعى َمن يرتكب
َّ
• هل تعد املخالفات ال�رشعية كلها متماثلة من حيث درجة اخلطورة؟
• ماذا يرتتب على مرتكب املخالفة ال�رشعية؟
 -5اعر�ض الن�صو�ص ال�رشعية امل�شتملة على �ألفاظ املخالفات ال�رشعية ،ثم اطلب �إلى الطلبة حتليلها
وا�ستخراج اللفظ الدال عليها ،ثم ناق�شهم يف الفروق بني تلك الألفاظ.
ووجه بع�ض الأ�سئلة
 - 6ا�ستعر�ض الن�صو�ص ال�رشعية ،مع االهتمام بالتالوة ال�صحيحة للآيات القر�آنيةِّ ،
�إلى الطلبة ال�ستنتاج �أ�ساليب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع املذنبني ،وناق�شهم يف كل
�أ�سلوب منها على التوايل:
�أ�سلوب التعريف بالذنب ،والتنفري منه:
• ملاذا كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يبد�أ � اً
أول بتعريف املذنب باملع�صية ،مبي ًنا قبحها؟
()1
• ما املق�صود مبفل�س الدنيا ،ومفل�س الآخرة يف احلديث ال�رشيف�(( :أتدرون ما املفل�س)) ؟
• ما وجه ال�شبه بينهما؟
�أ�سلوب فتح باب التوبة للمذنبني ،وتب�شريهم باملغفرة:
• ملاذا حر�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على تب�شري املذنب برحمة اهلل ومغفرته؟
• ما الأ�سلوب الرتبوي الذي ا�ستخدمه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع املذنبني ،والذي
ا�ستنبط من قوله تعالى} :
{ (�سورة الزمر ،الآية .)53
(� )1صحيح م�سلم.
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�أ�سلوب �إر�شاد املذنبني �إلى الأعمال ال�صاحلة التي تكفِّر �سيئاتهم:
• ما الأعمال التي �أر�شد �إليها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم املذنبني لتكفري �سيئاتهم وزيادة �أجورهم؟
• ما الدر�س امل�ستفاد من قوله تعالى} :
{ (�سورة هود ،الآية .)114
�أ�سلوب ال�سرت عليهم ،وعدم �إ�شاعة ما فعلوه من املعا�صي:
• ما �أهمية ال�سرت على مرتكب املع�صية كما ورد يف احلديث ال�رشيف (( :لو �سرتته بثوبك))؟
• ما الأثر املرتتب على ذلك؟
�أ�سلوب حفظ كرامتهم وحقوقهم:
• كيف راعى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إن�سانية املذنبني و�شعورهم؟
• ملاذا نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن لعن ذوات النا�س؟
• ملاذا خ�ص عليه ال�سالم بع�ض الأفعال باللعن على عمومها من دون �أن ي�سمي �أ�صحابها؟
 - 7ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ،ثم خل�ص النقاط الرئي�سة يف خانة (ماذا تعلمت؟).
وجه الطلبة �إلى تنفيذ الأن�شطة املنهجية �ضمن جمموعات ثنائية ،ثم ناق�شهم فيها.
ِّ - 8
 - 9و ِّزع على املجموعات الثنائية املهام ال�ست الآتية:
• املهمة الأولى :بيان دور الأ�رسة يف �إ�صالح �سلوك املذنبني وتوجيههم.
• املهمة الثانية :بيان دور املدر�سة يف التعامل مع الطلبة الذين يرتكبون �أخطاء �سلوكية.
• املهمة الثالثة :بيان دور الإعالم يف التن�شئة االجتماعية ال�سليمة للأفراد.
• املهمة الرابعة :بيان دور مراكز الإ�صالح والت�أهيل ،ومراكز معاجلة الإدمان يف �إعادة ت�أهيل اجلناة.
• املهمة اخلام�سة :بيان املق�صود بظاهرة جنوح الأطفال ،وكيفية احلد منها.
• املهمة ال�ساد�سة :بيان �أهمية العقوبة يف �إ�صالح �سلوك اخلارجني عن القانون.
 -10تابع الطلبة يف �أثناء تنفيذ املهام ،ثم ناق�شهم يف ما يتو�صلون �إليه ،ملخ�صً ا �أبرز النقاط يف خانة (ماذا
تعلمت؟).
• اطرح على الطلبة الأ�سئلة التقوميية للت�أكد من �إتقانهم التعلم.

التقومي اخلتامي

موج ًها،
وجتول بينهم ِّ
 ِّوجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( )49من الكتاب املدر�سيَّ ،
وم�ساعدا ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
ومر�شدا،
ً
ً
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
تعريف الطلبة �أن اخلط�أ والزلل من طبيعة الب�رش ،و�أن كل �شخ�ص يخطئ ،و�أنه يجب الف�صل بني ال�شخ�ص
وال�سلوك ال�سلبي الذي يرتكبه .مثال ذلك املخالفات ال�سلوكية لبع�ض الطلبة يف املدر�سة ،وت�أكيد �رضورة
االعرتاف باخلط�أ ،واالعتذار من الآخرين ،والتوبة �إلى اهلل تعالى.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).
ليتعرفوا �سلوكاتهم
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سجل و�صف �سري التعلم َّ
بعد ارتكاب اخلط�أ ،ونظرتهم �إلى املذنبني ،وكيفية التعامل معهم.
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
التاريخ. .......................:
اال�سم. .......................................:
عندما �أرتكب �أي ذنب �أو خط�أ �أقوم بـ................................................................
.....................................................................................................
،...................................................................................................

و�أتعامل مع مرتكبي الأخطاء ال�سلوكية بـ...........................................................

.......................................................... ...........................................
،....................................................................................................

دائما على الف�صل بني ال�سلوك ومرتكبه ب�سبب............................................
و�أحر�ص ً
.....................................................................................................

. .. .................................................................................................

مالحظات املعلم:

.....................................................................................................
. ...................................................................................................

�إجابات �أن�شطة الدر�س
ا�سم الن�شاط
�أ�ستذكر
�أ�ستذكر �رشوط التوبة.

الإجابة
�رشوط التوبة هي:
أ�  -الندم على القيام باملع�صية.
ب -الإقالع عن الذنوب ،وتركها؛ �صغريها ،وكبريها.

رقم
ال�صفحة
31

45

جـ -العزم ال�صادق بعدم العودة �إليها.
ف���إن كان الذنب يف حق��وق النا�س فينبغي �أن ترد
احلقوق �إلى �أ�صحابها.

31

�أتدبر و�أ�ستنتج
يطلب م��ن املذنب � اً
أول �إخال���ص التوبة هلل تعالى
�أتدبر الآية الكرمي��ة الآتية ،و�أ�ستنتج املطلوب ع��ن ذنبه ،والقي��ام بالأعمال ال�صاحل��ة ،والثبات
عمل��ه م��ن الـمذن��ب للتكفري عن ذنب��ه ،قال علىالإميان والهداية.
اهلل تعال��ى} :
{ (�سورة طه ،الآية .)82

32

�أت�أمل و�أناق�ش
�أت�أمل قول ال�شيخ حممد الغزايل عندما �سئل عن
حكم تارك ال�صالة  ،ف�أجابه�" :أن ت�أخذه معك
�إلى امل�سجد" ،و�أناق�ش زمالئي يف �أثر الأ�سلوب
يف هداية املذنبني وترغيبهم يف العمل ال�صالح.
�أثري خرباتي
�أزور موقع �إدارة مكافحة املخدرات التابعة
ملديرية الأمن العام ،و�أتعرف الواجبات التي
يقوم بها جتاه املذنبني.

هذا يدل على �أن ا�ستخدام الأ�سلوب احل�سن (مثل
املوعظة الطيبة ،والكلمات امل�ؤثرة التي جتعل تارك
ال�صالة ي�ستمع ملن يحثه على االلتزام بال�صالة)
ي�ؤثر يف الآخرين خالفًا للأ�ساليب الأخرى التي
قد تكون منفرة للنا�س.
واجبات �إدارة مكافحة املخدرات جتاه املذنبني
كثرية ،منها:
 -1التوعي��ة ب�أخط��ار املخ��درات ع��ن طري��ق
املحا�رضات والندوات.
 -2الإ�رشاف على عالج املدمنني بالتن�سيق مع
وزارة ال�صحة.
� -3ضبط املتورطني بق�ضايا املخدرات ومنعهم
من التعامل بها.

34

35

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
وجه الطلبة �إلى ت�أمل قوله تعالى} :
ِّ
{ (�سورة الفرقان ،الآية  ،)70ثم اطلب �إليهم �أن يذكروا �أمرين ي�ساعدان الإن�سان على التوبة
من الذنوب يف حال ارتكابها.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف الطلبة اقرتاح ثالثة �أ�ساليب ميكن �أن تُعا ِلج بها املدر�سة خمالفات الطلبة ال�سلوكية.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

1

ن�ص ال�س�ؤال

ما �أ�سباب وقوع الإن�سان يف الذنب؟

الإجابة

�أ�سباب وقوع الإن�سان يف الذنب:
�ضع��ف الإمي��ان ،والت�أث��ر بالبيئ��ة املحيطة،
وتلبية رغبات النف�س الأمارة بال�سوء.

رقم ال�صفحة

30

�أ  -الذن��ب :ت��رك الواجبات� ،أو ارتكاب 31-30
2
�أ  -بينِّ مفهوم كل من:
املحرمات.
 .1الذنب.
املذنب :كل َمن ارتكب مع�صية؛ �سواء
 .2املذنب.
�أكانت �صغرية� ،أم كبرية.
30
ب – ف�سرِّ العبارة الآتية:
ب -تتفـاوت الــذنـوب بح�سـب �آثــارهــا
((الذنوب لي�ست مت�ساوية يف خطورتها)).
فـي الفـرد واملجتمع ،ومبا يرتتب عليها
من عقوبة وجزاء يف الدنيا والآخرة.
32-31
 3تعــامــل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع املذنبني أ�  -التعريف بالذنب ،والتنفري منه.
ب -فتح ب��اب التوبة للمذنبني ،وتب�شريهم
ب�أ�ساليب متنوعة ،اذكر ثالثة منها.
باملغفرة.
ج��ـ� -إر�شاد املذنبني �إل��ى الأعمال ال�صاحلة
التي تكفِّر �سيئاتهم.

4

علِّل ما ي�أتي:
�أ  -كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يبني للنا�س
قبح الذنب وخطورته.
ب -نهي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن �إيذاء
املذنبني.
جـ -كـان الـنبـي �صـلـى اهلل علـيــه و�سـلم
يب�رش املذنبني ،ويبعث فيهم الأمل
والإقبال على اخلري.
د  -تخ�صي�ص بع�ض الأفعال باللعن.

�أ  -لينفرهم من الذنب.
ً
وحفظ��ا
ب -لإ�صالحه��م ،و�إر�شاده��م،
لكرامتهم وحقوقهم.
ج��ـ -حت��ى ال متنعه��م ذنوبهم م��ن التوبة
والعمل ال�صالح.
د  -بي��ان خطره��ا على الف��رد واملجتمع،
وتنفريا من االقرتاب منها.
ً

31
33
32
34
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5

ا�سـتنتـج �أ�سلـوب الـنبي �صـلى اهلل عليـه و�سلـم يف أ�  -فت��ح باب التوب��ة للمذنبني ،وتب�شريهم 33-32
باملغفرة.
التعامل مع املذنبني من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
ب� -إر�ش��اد املذنبني �إل��ى الأعمال ال�صاحلة
�أ  -قال اهلل تعالى} :
التي تكفِّر �سيئاتهم.
جـ -حفظ كرامتهم وحقوقهم.
{
(�ســورة الزمر ،الآية .)53
ب -قال اهلل تعالى} :

{ (�ســورة هود ،الآية .)114
جـ -نهى ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم عن
لعن �شارب اخلمر ،فقال(( :ال تلعنوه ،فواهلل
ما علمت �إال �أنه يحب اهلل ور�سوله)) (.)1
6

ب دور كل من امل�ؤ�س�سات التالية يف �إ�صالح �أ  -الأ��سرة :التم�س��ك باله��دي النبوي يف 35-34
ينِّ
التعامل مع �أبنائها؛ فال تهول �أخطاءهم
املذنبني:
أ�  -الأ�رسة.
عل��ى نح��و ي�شعره��م �أن��ه ال ميك��ن
ب -املدر�سة.
معاجلتها� ،أو التوبة عنها.
جـ -الإعالم.
ب -املدر�س��ة :التعام��ل م��ع الطلب��ة الذين
د -مراكز معاجلة الإدمان.
يرتكب��ون بع���ض الأخط��اء ال�سلوكية
ب�أ�ساليب تربوية تهدف �إلى �إ�صالحهم
وتعديل �سلوكهم.
جـ  -الإع�لام :ن�رش الف�ضيل��ة والوعي بني
�أف��راد املجتمع ،ببيان خط��ر الذنوب
عل��ى �أف��راد املجتم��ع ،وعقوبتها يف
الدنيا والآخرة.
د  -مراك��ز معاجلة الإدمان :تقدمي العالج،
و�إعادة ت�أهيل اجلناة.

(� )1صحيح م�سلم.
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امللحق ()1-4

منوذج تنظيم املعرفة ()KWL
ماذا تعرف؟

�أريد �أن �أتعلم

ماذا تعلمت؟
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الدر�س اخلام�س

ثقافة احلوار

نتاجات الدر�س

 تو�ضيح مفهوم ثقافة احلوار. بيان دور م�ؤ�س�سات املجتمع يف تنمية ثقافة احلوار. ممار�سة احلوار الهادف يف واقع حياته. -تقبل وجهات النظر املخالفة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 امل�شاركة يف احلوار داخل الأ�رسة. احرتام وجهات النظر املخالفة. ن�رش ثقافة احلوار يف مواقع التوا�صل االجتماعي. -تبني ثقافة احلوار يف واقع احلياة.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. �شبكة الإنرتنت. جهاز احلا�سوب. -جهاز العر�ض الإلكرتوين.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 املوقع الإلكرتوين.http://www.alukah.net/sha : املوقع الإلكرتوين. http://mawdoo3.com. :للمعلم
 بحث �أثر احلوار يف التعاي�ش مع الآخر لعبد ال�سالم حمود غالب ،املوقع الإلكرتوين:.http://www.alukah.net

املفاهيم وامل�صطلحات
احلوار ،ثقافة احلوار.
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التعلم القبلي
 در�س احلوار و�آدابه ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش ،الفرع الأدبي.استراتيجيات التدريس

التدري���س املبا��شر (العمل يف الكتاب املدر�س��ي ،الأ�سئلة والأجوب��ة الق�صرية) ،تدري���س املفاهيم (الطريقة
اال�ستقرائية) ،التعلم التعاوين (التعلم يف جمموعات).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للـدر�س بتـالوة الآيات الكريـمة الآتية ،قـال اهلل تعـالى} :

{ (�سورة الكهف ،الآيات .)38-32

 - 2ناق�ش الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
• ما املثل الذي �رضبه اهلل تعالى يف هذه الآيات الكرمية؟
• ماذا قال �صاحب اجلنة ل�صاحبه؟
• ِ�صف حال �صاحب اجلنة عندما دخل جنته.
�سمى القر�آن الكرمي هذا الأ�سلوب يف احلديث؟
• ماذا ّ
 -3ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها للتو�صل �إلى عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
 -4اكتب نتاجات الدر�س على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 - 1اذكر �أمثلة على مفهوم احلوار ،مثل :احرتام وجهات النظر املخالفة ،وح�سن اال�ستماع �إلى الطرف
الآخر ،واعتماد الأدلة والرباهني يف احلوار.
 -2اذكر �أمثلة �أخرى ال متثل مفهوم احلوار ،مثل :التع�صب للر�أي ،وعدم اال�ستماع �إلى الطرف الآخر،
والغ�ضب والع�صبية يف �أثناء املناق�شة.
 -3ك ِّلف الطلبة ت�صنيف الأمثلة الآتية �إلى �أمثلة متثل احلوار ،و�أخرى ال متثل احلوار بنا ًء على ما �سبق عر�ضه:
�سالمة النية ،مقاطعة الآخرين يف �أثناء حديثهم ،ح�سن اختيار الألفاظ ،اعتماد الدليل ال�صحيح ،خماطبة
51

النا�س على قدر عقولهم ،التكرب والإعرا�ض عن املتحدث ،املناق�شة بهدف ال�شهرة وعر�ض قدرات
املتحدث.
�صحيحا ،اطرح على الطلبة �أ�سئلة تعلل �سبب ت�صنيفهم كل مثال يف املجال
 -4بعد ت�صنيف الأمثلة ت�صني ًفا
ً
املحدد.
 -5اكتب مفهوم احلوار على اللوح.
حتدث عن �أهمية ن�رش احلوار يف املجتمع ،وعن الآثار ال�سلبية ملحدودية ممار�سة احلوار يف املجتمع.
َّ -6
 -7بينِّ دور م�ؤ�س�سات املجتمع يف تنمية ثقافة احلوار.
حدد لكل جمموعة مهمتها كما ي�أتي:
 -8و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات غري متجان�سة ،ثم ِّ
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (دور الأ�رسة) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
أبدا� ،إنك لت�صل الرحم ،وحتمل الكل ،وتك�سب
• اقر أ� احلديث ال�رشيف (( :واهلل ما يخزيك اهلل � ً
املعدوم ،وتقري ال�ضيف ،وتعني على نوائب احلق)) ( ،)1ثم بينِّ موقف ال�سيدة خديجة ر�ضي اهلل
عنها من التخفيف عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
• كيف يكون الوالدان قدو ًة لأبنائهم يف ممار�سة �أ�سلوب احلوار؟
املجموعة الثانية :بيان دور امل�سجد يف تنمية ثقافة احلوار ،والإجابة عن �أ�سئلة ن�شاط (�أفكر و�أناق�ش)
يف �صفحة (.)39
املجموعة الثالثة :بيان دور امل�ؤ�س�سات التعليمية يف تنمية ثقافة احلوار.
املجموعة الرابعة :بيان دور الإعالم يف تنمية ثقافة احلوار.
املجموعة اخلام�سة :بيان دور النوادي وامللتقيات يف تنمية ثقافة احلوار.
وقدم امل�ساعدة �إذا لزم الأمر.
 -9تابع النقا�ش داخل كل جمموعة يف �أثناء عملهاِّ ،
 -10اطلب �إلى كل جمموعة عر�ض الإجابات املتفق عليها؛ ملناق�شتها مع املجموعات الأخرى.
 -11ناق�ش الطلبة يف الإجابات ثم خل�صها ،ثم اربط بينها ،ثم عززها ب�أ�سئلة مثرية للتفكري.
التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخططات التنظيمية اخلا�صة بالدر�س يف �صفحة (.)50
ِّ -

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
خلق اهلل تعالى النا�س خمتلفني يف قدراتهم العقلية واجل�سمية واملهارية؛ ما ي�ؤدي �إلى التنوع يف الفكر
ووجهات النظر ،فتتكامل املعرفة بني بني الإن�سان؛ لذا ينبغي النظر �إلى اختالف وجهات النظر بو�صفه
تنوعا فكر ًّيا يرثي املو�ضوع ،ويعزز قيم الت�سامح والإن�سانية ،وينمي �أوجه التعاون بني الب�رش.
ً
(� )1صحيح م�سلم.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).
عما
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة منوذج �سجل �سري التعلم ،وك ِّلفهم الإجابة ّ
ورد فيه.
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
التاريخ. ..............:
اال�سم . .................................:املو�ضوع. ..............:
امللحوظات:
�أمار�س احلوار يف حياتي؛ فعندما �أختلف مع الآخرين �أعمل على......................................
.....................................................................................................
�أُع ِّزز وجهة نظري بـ . ..................................................................................
�أ�شارك يف مناق�شة املو�ضوعات املطروحة للنقا�ش يف ال�صف ،ف�إذا ظهر ال�صواب عند غريي ف�إين
. ...................................................................................................
مالحظات املعلم. ................................................................................ :

�إجابات �أن�شطة الدر�س
رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
39
�أت�أمل و�أناق�ش
عـدم الــتع�ص��ب للـر�أي ،وتقبـ��ل وجهــات النظر
((
�أت�أمل قول الإم��ام ال�شافعي :ر�أيي �صواب املخالفة.
يحتم��ل اخلط�أ ،ور�أي غ�يري خط�أ يحتمل
ال�صواب)) ،و�أناق���ش زمالئي يف داللة هذا
القول.
41
�أفكر و�أ�ستنتج
مل�ؤ�س�سات الإعالم �أثر كبري يف ت�شكيل الر�أي العام،
�أفك��ر يف دور م�ؤ�س�ســ��ات الإعــ�لام يف وتـوطيـد ثقافـة الـحوار ،وزيــادة الـوعي ،ومعرفـة
املجتم��ع ،و�أ�ستنت��ج �أث��ر انت�ش��ار الإع�لام الآخر ،وتعزيز ثقافة الت�سامح ،ومد ج�سور التوا�صل
الهادف يف تنمية ثقافة احلوار.
الإن�ساين.
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�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
ك ِّلف بع�ض الطلبة كتابة تقرير ال يتجاوز �صفحة واحدة عن ال�سلوكات الإيجابية وال�سلبية لبع�ض الطلبة �أثناء
احلوار واملناق�شة يف ال�صف.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف بع�ض الطلبة الرجوع �إلى املوقع الإلكرتوين الآتي؛ لكتابة تقرير عن بع�ض علماء امل�سلمني يف �أدب
االختالف ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية:
.http://www.huffposta abi.com/gamal-nassa /post_13368_b_12412650.html

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

بينِّ مفهوم احلوار.

1

2

تتكامل امل�ؤ�س�سات يف غر�س ثقافة
دورا
احلوار داخل املجتمع ،اذكر ً
واحدا لكل من :الأ�رسة ،وامل�سجد،
ً
والإعالم يف غر�س هذه الثقافة.

3

قال��ت خديج��ة ر�ض��ي اهلل عنه��ا
لر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل علي��ه و�سلم
أب��دا،
((كال واهلل م��ا يخزي��ك اهلل � ً
�إنك لت�صل الرح��م ،وحتمل الكل،
وتك�سب املعدوم ،وتقري ال�ضيف،
()1
وتعني على نوائب احلق)) .
بينِّ دور زوجة النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف التخفيف عنه.

(� )1صحيح م�سلم.
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الإجابة

رقم ال�صفحة

37

احلوار :هو �أ�سلوب توا�صل ميار�سه الأفراد يف �أثناء
تبادل الآراء والأفكار بهدف الو�صول �إلى ال�صواب
وفق �ضوابط و�أ�س�س �سليمة.
 الأ�رسة :تربية �أفرادها على ممار�سة احلوار بو�صفه 40-37و�سيلة للتوا�صل ،فت�صبح عاد ًة عندهم ،وطب ًعا لهم.
 امل�سجد :اختيار مو�ضوعات اخلطب واملواعظ التيتنمي ثقافة احلوار.
 الإع�لام :املو�ضوعي��ة والـحي��اد يف نق��ل الأخباروالأحداث.
ب�شرَّ ت �أم امل�ؤمنني الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ب�أنه 38
النبي املنتظر ،م�ستدلة على ذلك مبا ات�صف به الر�سول
�صلى اهلل عليـه و�سـلـم من مكـارم الأخـالق وطيـب
الأفعال.

 4ع ِّلل كلاًّ مما ي�أتي:
أ�  -ن�رش ثقافة احلوار �رضورة ملحة� .أ -لأن ممار�سـ��ة هذه الثقـافـ��ة بـ�صورة حمدودة يف�ضـي
�إل��ى العديد من املظاهر ال�سلبي��ة ،مثل :التع�صب،
ب -قيــام امل�سجــد بتنميــة ثقـافـة
والتط��رف ،والقطيعة ،وانت�شار العداوة بني النا�س
احلوار.
واجلرائم والإرهاب.
ب -لأن �أث��ر ذلك �سيظهر يف متا�س��ك �أفراد املجتمع،
وتعزيز الرواب��ط الإميانية بينه��م ،واملحافظة على
وحدتهم.

واحدا ل�شيوع ثقافة احلوار يف امل�ؤ�س�سات الآتية ح�سب اجلدول املرفق �أدناه:
أثرا
ً
 -5ا�ستنتج � ً
املجال

�أ  -الأ�رسة

37

39

41-37

الأثر

تعزيز م�شاعر املحبة داخل الأ�رسة.

ب -امل�سجد

متا�سك �أفراد املجتمع ،وتعزيز الروابط الإميانية واالجتماعية بينهم.

جـ -التعليم

تكوين �شخ�صيـة الإن�سـان ب�إك�سابـه الـعادات ال�سلوكيـة احل�سنـة ،وتعليمـه
مهارات التوا�صل واحلوار مع الآخرين.

د  -النوادي

حل اخلالفات باحلوار الذي ي�صل بهم �إلى احلق من دون ا�ستعمال العنف.
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الدر�س ال�ساد�س

تزكية النف�س

نتاجات الدر�س
 تو�ضيح مفهوم تزكية النف�س. ا�ستنتاج املقومات الرئي�سة لتزكية النف�س. ربط �ضوابط تزكية النف�س ب�أدلتها ال�رشعية. بيان و�سائل تزكية النف�س. ا�ستنتاج �آثار تزكية النف�س. -احلر�ص على تزكية النف�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 احلر�ص على طاعة اهلل تعالى ،واجتناب مع�صيته يف ال�رس والعلن. ت�أدية النوافل قدر الطاقة واال�ستطاعة. املبادرة �إلى كل عمل م�رشوع فيه نفع للأمة واملجتمع والوطن.الب ْعد عن الرياء ،و�إخال�ص الأعمال هلل تعالى.
 ُ احلر�ص على ما ي�ستمر ويبقى من الأعمال. -التحرر من ال�شهوات ،وعدم التعلق بالدنيا.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. القر�آن الكرمي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة ،مثل :امل�سجل ،وجهاز احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين ،وجهازالعر�ض الر�أ�سي ،و�شفافيات عر�ض الأن�شطة واملهام ،ولوحات الكرتون ،و�أقالم التخطيط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
كتاب تزكية النف�س البن تيمية.
للمعلم
 كتاب �إحياء علوم الدين للغزايل. كتاب �رشح منازل ال�سائرين البن القيم اجلوزية.56

املفاهيم وامل�صطلحات
تزكية النف�س ،التوازن واالعتدال ،كفالن.

التعلم القبلي

 در�س �أثر العبادات يف النف�س الب�رشية ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (املحا�رضة) ،التعلم التعاوين (التعلم الزمري).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س با�ستخدام امل�سجل� ،أو هاتفك املحمول� ،أو �أي و�سيلة �أخرى مخُ َّزن فيها �آيات �سورة
ال�شم�س� ،أو ُ
اتل �أول ع�رش �آيات منها ب�إتقان� ،أو ك ِّلف �أحد الطلبة املتقنني تالوتها ،ثم ا�س�أل الطلبة:
عم حتدثت الآيات الكرمية؟
• َّ
• ماذا يرتتب على تزكية النف�س �أو عدم تزكيتها؟
• �أق�سم اهلل تعالى بالنف�س ،مباذا تف�سرِّ ذلك؟
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أتدبر و�أ�ستنتج ) يف �صفحة (.)43
ِّ -2
�إجراءات التنفيذ
 -1ا�ستخدم فعالية (املحا�رضة) يف احلديث عن مفهوم تزكية النف�س ،ومقوماتها الرئي�سة.
 -2اعر�ض الآيات الكرمية ( )10-7من �سور ال�شم�س ب�إحدى و�سائل العر�ض املتوافرة ،ثم ك ِّلف بع�ض
الطلبة ا�ستنتاج �أهمية تزكية النف�س يف الدنيا والآخرة.
 -3ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات ) ،وذلك على النحو الآتي:
و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم اطلب �إلى كل منها �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة
الواردة يف الدر�س ،ثم �رشحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية ،وذلك على النحو الآتي:
(ثانيا� :ضوابط تزكية النف�س) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع
ً
• كيف يكون الإخال�ص وامل�رشوعية يف العمل الذي يزكي به امل�سلم نف�سه؟
• ما �أهمية التوازن يف االعتدال يف تزكية النف�س؟
• ملاذا ينبغي احلر�ص على اال�ستمرار يف �أداء الفرائ�ض والنوافل؟
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا :و�سائل تزكية النف�س) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر ثالثة �أمثلة على الفرائ�ض والنوافل.
57

• كيف يكون التفكر؟ ما �أهميته؟
• ما �أهمية ا�ست�شعار رقابة اهلل تعالى على النف�س؟
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أفكر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)46
ِّ -4
املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (راب ًعا� :آثار تزكية النف�س) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
• ملاذا ي�شعر َمن ي�ؤدي العبادات بخ�شوع واطمئنان بلذة؟
• ع ِّلل :عندما ي�ستقر الإميان واليقني يف قلب امل�ؤمن يقل تعلقه بالدنيا.
وجه �أفراد كل جمموعة �إلى كتابة �إجابتهم يف لوحة جدارية ،ثم تعليقها على اجلدار.
ِّ -5
ِ -6
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِّ -7
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ات ُِّفق عليه على اللوح.
التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أثري خرباتي) يف �صفحة (.)47
 ِّوجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)50وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
 ِّ ا�ستخدم ا�سرتاتيجية (الورقة والقلم) يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الوارد ذكرها يف الكتاب املدر�سيختاميا.
بو�صفها تقوميًا
ًّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
الإفادة من الدر�س يف معاجلة م�س�ألة حتليل بع�ض النا�س الك�سب احلرام بحجة غالء الأ�سعار.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (التقومي الذاتي).
ذاتيا ،بنا ًء
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
على املعايري الواردة فيها ،ثم َد ِّون �إجابة كل منهم يف �سجل و�صف �سري التعلم.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
ا�سم الطالب . ......................................:التاريخ. .......................:
املعيار
الرقم
� 1أحر�ص على �أداء الفرائ�ض ،و�ألتزم بها.
� 2أتقرب �إلى اهلل تعالى بالنوافل امل�رشوعة قدر اال�ستطاعة.
� 3أبتعد عن الرياء ،و�أخل�ص الأعمال هلل تعالى.
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نادرا مطلقًا
غالبا
دائما
ً
ً
ً

4
5
6
7
8

�أحر�ص على ما ي�ستمر من الأعمال.
�أحب االعتدال والتوازن يف العبادة وغريها.
�أ�ؤمن ب�أن الرزق والأجل بيد اهلل تعالى.
�أ�ست�شعر عظمة اهلل تعالى ورقابته.
�أحر�ص على ر�ضا اهلل تعالى يف كل �شيء.

نادرا )1( :عالمة واحدة ،مطلقًا� )0( :صفر.
غالبا )2( :عالمتانً ،
ً
دائما )3( :ثالث عالماتً ،

�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،
ا�سم الن�شاط

الإجابة

رقم
ال�صفحة
43

�أتدبر و�أ�ستنتج
�أتدب��ر الآيات الكرمي��ة الآتي��ة ،و�أ�ستنتج �أهمي��ة تزكية
النف���س يف الدني��ا والآخ��رة} :
{
(�سورة ال�شم�س ،الآيات .)10-7
�إذا عرف امل�سلم عظمة اهلل ا�ست�شعر رقابة 46
�أفكر و�أ�ستنتج
))
((
لو تفكر النا�س يف عظمة اهلل ما ع�صوه � .أتدبر العبارة اهلل تعالى له ،وخ�شي مع�صيته.
ال�سابقة ،و�أ�ستنتج �أثر التفكر يف �سلوكي.
�أثري خرباتي
من �آثـار تزكيـة الـنف�س الــواردة يف الآيــة 47
قال اهلل تعالى}:
الكرمية:
تزكية النف�س فالح يف الدنيا والآخرة.

�أ  -كفالن من رحمة اهلل.
{ (�سورة احلديد ،الآية � .)28أ�ستنتج من الآية ب -نور مي�شون به.
جـ -مغفرة الذنوب.
ال�سابقة ثالثة �آثار لتزكية النف�س.
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
اطلب �إلى كل طالب ذكر طريقة معينة ت�ساعده على تزكية نف�سه.
ن�شاط �إثرائي
�أر�شد الطلبة �إلى البحث يف تف�سري الطربي عن معنى قوله تعالى} :
{ (�سورة ال�شم�س ،الآيات  ،)11-9ثم قراءة ما يتو�صلون �إليه يف الإذاعة املدر�سية.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

 1بينِّ مفهوم تزكية النف�س.

الإجابة

رقم ال�صفحة

االرتق��اء بالنف�س ،وتطهريه��ا ،وتهذيبها ب�أح�سن
ال�صف��ات والأخالق؛ للإرتقاء بالإن�سان ،وحتقيق
الفالح يف الدنيا ،والنجاة يف الآخرة.

43

عدد ثالثة �أ  -الإخال�ص وامل�رشوعية.
 2لتزكية النف�س �ضوابط عدةِّ ،
ب -التوازن واالعتدال.
منها.
جـ -اال�ستمرارية والدميومة.
 3تق��وم تزكي��ة النف���س عل��ى مقومات �أ  -التخل�ص من املعا�صي.
ب -املحافظة على �أداء الفرائ�ض ،وااللتزام بها.
رئي�سة ثالثة ،اذكرها.
جـ -التحلي بالأخالق احلميدة.
 4ال يكلف الإن�سان نف�سه ما ال يطيق من ينبغي للعبد �أن يوازن ب�ين تزكية نف�سه وحاجاته
الأخ��رى؛ فال ي�ش��دد عل��ى نف�س��ه بتكليفها من
و�ضح ذلك.
العباداتِّ ،
العب��ادات م��ا ال تطي��ق ،وال يهمل ح��ق ج�سده
بالراحة ،والطعام ،وال��زواج ،وال�سعي يف طلب
ال��رزق ،والرتفي��ه امل�رشوع عن النف���س ،و�إهمال
�أهله وعياله بق�صد التفرغ للعبادة� ،أو تعطيل عقله
عن العلم والتفكري.

44

 5اكت��ب مظهرين يدالن عل��ى حمبة اهلل يوفقه اهلل للخري ،ويحفظه من ال�سوء.
لـمن يزكي نف�سه.
تعالى َ
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43

44

46

 6ف�سرِّ العبارتني الآتيتني:
�أ  -تك��ون املراقب��ة مبتابع��ة الإن�س��ان
نف�سه ،ومراقبته��ا من الوقوع يف
الزلل.
ب -يحر�ص امل�سل��م يف العمل الذي
يزكي ب��ه نف�سه �أن يك��ون العمل
م�رشوعا.
ً

أ�  -تتحقق املراقبة با�ست�شعار ثواب اهلل وعقابه ،ليبقى
ً
حمافظ��ا على الطاع��ة ،مطمئ ًنا لأدائها
الإن�سان
دون تثاقل ،واالبتعاد عن املعا�صي وال�شهوات،
فيحقق بذلك اال�ستقامة والثبات على احلق.
م�رشوعا ،متب ًعا فيه ملا جاء
ب -يجب �أن يكون عمله
ً
به ال�رشع الإ�سالمي.

 -7ما داللة الن�صو�ص الآتية على تزكية النف�س:
الن�ص

�أ } -

الداللة

46

44
47-44

{ (�سورة البينة ،الآية  .)5الإخال�ص هلل تعالى.

�أن يكون العمل موافقًا ملا
{
ب} -
جاء به ال�رشع الإ�سالمي.
(�سورة الأحزاب ،الآية .)2
جـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :وما تقرب �إيل عبدي تقوية ال�صلة باهلل تعالى.
ب�شيء �أحب �إيل مما افرت�ضت عليه)) (.)1
د  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إن اهلل كرمي يحب علو الهمة.
الكرم ،ويحب معايل الأخالق ،ويكره �سف�سافها)) (.)2
هـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إن اهلل ال ميل حتى اال�ستمرارية والدميومة.
متلوا و�إن �أحب الأعمال �إلى اهلل ما دام و�إن قل)) (.)3

(� )1صحيح البخاري.
( )2امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم الني�سابوري ،وهو �صحيح.
( )3متفق عليه.
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الدر�س ال�سابع

الأمثال يف القر�آن الكرمي

نتاجات الدر�س

 تو�ضيح مفهوم املثل القر�آين. بيان فوائد �إيراد الأمثال يف القر�آن الكرمي. �إعطاء �أمثلة من القر�آن الكرمي على الرتغيب �أو التنفري. �رشح املثل القر�آين الذي جاء للمدح �أو الذم. بيان ال�صورة املح�سو�سة للمثل القر�آين الذي جاء للإقناع. ذكر خ�صائ�ص الأمثال يف القر�آن الكرمي. -تعظيم القر�آن الكرمي.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تعظيم القر�آن الكرمي. الإفادة من الأمثال يف تو�ضيح بع�ض الأفكار.والب ْعد عن الكلمة ال�سيئة.
 احلر�ص على الكلمة الطيبةُ ، -الإميان بعظم كالم اهلل تعالى.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. جهاز احلا�سوب. اللوح. -الأقالم امللونة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 املوقع الإلكرتوين مللتقى �أهل التف�سري:-/https://vb.tafsir.net
للمعلم
 كتاب الأمثال يف القر�آن الكرمي البن القيم اجلوزية. -كتاب الأمثال يف القر�آن الكرمي ملحمد جابر الفيا�ض.

املفاهيم وامل�صطلحات

املثل ،احلقائق� ،شطئه ،الزراع� ،أ�سفارًا.
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التعليم القبلي

�أ�ساليب القر�آن الكرمي يف الدعوة.
استراتيجيات التدريس

التفكري الناقد (الع�صف الذهني) ،التدري�س املبا�رش (احلوار والـمناق�شة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،خريطة
التفكري (خريطة اجل�رس) ،التعلم يف جمموعات ،خرائط املفاهيم ( اجلدول البياين).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
{
 -1م ِّهد للدر�س بتالوة الآية الكرمية الآتية ،قـال تـعالى} :
(�سورة ي�س ،الآية  ،)13والآيتني الكرميتني الآتيتني ،قــال تعالى} :
{ (�سورة البقرة،
الآيتان .)18-17
 -2اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية لتمييز الق�صة من املثل القر�آين:
• هل ت�ستطيع �أن تبني من الآية الأولى احلال املراد بيانه ،وال�صورة املح�سو�سة ،واملعنى املراد تقريبه؟
• هل الآية الثالثة ع�رشة من �سورة (ي�س) ق�صة �أم مثل قر�آين؟
• ما الدليل على ذلك؟
 -3ناق�ش الطلبة يف �آيتي �سورة (البقرة) ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،وهو الأمثال يف القر�آن الكرمي ،و�أن در�س
اليوم يتناول الأمثال القر�آنية التي تتيح بيان احلال املق�صود ،وال�صورة املح�سو�سة ،واملعنى املراد تقريبه؛
ذلك �أن الأمثال متعددة الأنواع ،و�أن بع�ض �آيات الق�ص�ص (ال جميعها) ت�شتمل على الأمثال.
�إجراءات التنفيذ
مثال الرتغيب �أو التنفري.
 -1ار�سم على اللوح ال�شكل الآتي:
ال�شجرة الطيبة املثمرة
مثل:
مثال الكلمة الطيبة :الكلمة الطيبة النافعة
جذورها ثابتة ،وفروعها ممتدة،
دائما يف الدنيا
يبقى �أثرها ً
وتعطي ثمارها يف كل حني.
والآخرة.
مثل:

ال�شجرة املقطوعة التي ال تثمر
�ضعيفة ،وال تنفع النا�س.

مثال الكلمة اخلبيثة :الكلمة اخلبيثة ال�ضارة
ت�ؤذي النا�س ،وتعود على
�صاحبها بال�سوء يف الدنيا والآخرة.
 -2ا�ستخدم اجلداول البيانية الواردة يف الكتاب املدر�سي ل�رشح بقية �أمثلة الدر�س.
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التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)66وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
ِّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
جاءت كثري من الأمثال يف القر�آن الكرمي لتكون م�ؤثرة يف النا�س ،وميكن ربط هذه الأمثال كلها �أو بع�ضها
يف ع�رصنا احلا�رض ببع�ض النظريات العلمية واالكت�شافات التي ظهرت يف الع�رص احلديث ،والتي تعد �إعجا ًزا
علميا ،ودليلاً على �أن القر�آن الكرمي هو كالم اهلل تعالى.
ًّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).
ذاتيا ملفاهيم
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
الدر�س.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
جدا ممتاز
�ضعيف مقبول جيد جيد ًّ

املعيار

الرقم
أعدد �أ�سلوبني من �أ�ساليب القر�آن الكرمي يف الدعوة.
ِّ � 1
2
أعرف مفهوم املثل القر�آين.
� ِّ
� 3أذكر فوائد ورود الأمثال يف القر�آن الكرمي.
� 4أ�رشح املثل القر�آين الذي �رضب للرتغيب والتنفري.

أو�ضح املعنى املراد تقريبه للمثل القر�آين الذي �رضب للمدح.
ِّ � 5
� 6أح ِّلل املثل يف قوله تعالى} :

(�سورة احلج ،الآية .)73

{

� 7أبينِّ خ�صائ�ص الأمثال يف القر�آن الكرمي.
جدا� )4( :أربع عالمات ،جيد )3( :ثالث عالمات ،مقبول)2( :
ممتاز )5( :خم�س عالمات ،جيد ًّ

عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
كان ال�صحاب��ة ر�ض��وان اهلل عليه��م يف 53
�أ�ستخرج و�أناق�ش
�أ�ستخ��رج من الآية الكرمية من �سورة الفتح ال�سابقة مثل احل��رب والقت��ال �أ�ش��داء عل��ى عدوهم،
ال�صحاب��ة ر�ضوان اهلل عليهم يف الت��وراة ،و�أناق�شها مع ما�ض�ين يف مواجهت��ه من دون ت��ردد �أو
جمموعتي.
خوف� ،أرواحهم عل��ى �أكفهم ،ي�سبقون
امل��وت �إل��ى مالقات��ه ،ال يخ�شون��ه ،وال
يهابونه .وكانوا يف ال�سلم غاية يف احلب،
�أثري خرباتي
�أت�أمل قول اهلل تعالى} :
{ (�سورة البقرة ،الآية  ،)261ثم
�أبني فائدة �إيراد هذا املثل عن طريق اجلدول الآتي:

والرقة ،ودماثة اخللق ،واخل�ضوع.
احلال املراد

ال�صورة

املعنى املراد

بيانه

املح�سو�سة

تقريبه

54

ت�ضعيف
الأعمال حـــبة القمح
لـمن
ال�صاحلة
التي �أنبتت الثواب َ
�أنفق يف
ينميها اهلل �سبع �سنابل،
عز وجل يف كل �سنبلة �سبيله ،وابتغى
مر�ضاته.
�أ�صحابها .مئة حـبة.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
وجه الطلبة �إلى البحث عن الفرق بني الأمثال والق�ص�ص يف القر�آن الكرمي.
ِّ
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف الطلبة الرجوع �إلى �أحد كتب الأمثال يف القر�آن الكرمي ،ال�ستخراج غر�ض �آخر مل يرد ذكره يف الدر�س.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

 1نِّبي مفهوم املثل القر�آين.

الإجابة

هو �أ�سلوب من �أ�ساليب الت�شبيه يف القر�آن
الكرمي ،يعمل على تقريب املعنى و�إبرازه
ب�صورة ح�سية.

 2اذكر فائدتني من فوائد �إيراد الأمثال يف القر�آن أ�  -الرتغيب� ،أو التنفري.
ب-املدح� ،أو الذم.
الكرمي.
عدد ثالث خ�صائ�ص للمثل القر�آين.
3
ِّ

�أ  -دقة الت�صوير.

ب -ال�صورة احلركية.
جـ -الإيجاز.
 4ت� َّأمل قول اهلل تعالى الآتي ،ثم �أجب عما يليه� :أ  -م َّثل��ت الآي��ة الكرمية الكلم��ة الطيبة
النافعة املفيدة بال�شجرة الطيبة املثمرة
}
الت��ي ال ينقط��ع ثمره��ا؛ فجذورها
ثابت��ة يف الأر�ض ،وفروعها ممتدة يف
ال�سم��اء .وكم��ا �أن ال�شج��رة الطيبة
ت�ؤتي �أكلها كل حني ،ف�إن �أثر الكلمة
{
دائما
(�سورة �إبراهيم ،الآيات .)26-24
الطيب��ة التي يقولها امل�سلم يبقى ً
متجد ًدا يف كل وقت وحني.
�أ  -ما العالقة بني الكلمة الطيبة وال�شجرة الطيبة؟
ب -الرتغيب يف الكلمة الطيبة ،والتنفري
ب -ما الفائدة من �إيراد هذا املثل؟
من الكلمة اخلبيثة.
جـ -و�ضِّ ح املثل الوارد يف الآية الكرمية بتعبئة
جـ-
املطلوب يف اجلدول الآتي:
احلال املراد بيانه

ال�صورة
املح�سو�سة

املعنى املراد تقريبه

احلال املراد
بيانه
الإميان
الرا�سخ.
االنحراف
عن ال�رصاط
امل�ستقيم.
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ال�صورة
املح�سو�سة
ال�شجرة �أثر الكلمة الطيبة يف
الدنيا والآخرة.
الطيبة
الرا�سخة.
ال�شجرة �أثر الكلمة اخلبيثة يف
الدنيا والآخرة.
اخلبيثة
املقطوعة.
املعنى املراد تقريبه

رقم ال�صفحة

51

52-51
54
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الدر�س الثامن

نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم

نتاجات الدر�س

 −التعريف بنبي اهلل زكريا عليه ال�سالم.
 −بيان عالقة زكريا عليه ال�سالم بال�سيدة مرمي بنت عمران.
 −تعداد الأمور التي ورثها زكريا عليه ال�سالم من �آل يعقوب.
 −ا�ستنتاج �أدب زكريا عليه ال�سالم يف الدعاء من الآيات الكرمية.
 −تعليل طلب زكريا عليه ال�سالم الذرية ال�صاحلة.
 −ا�ستنتاج داللة ا�ستجابة اهلل تعالى لدعاء �سيدنا زكريا عليه ال�سالم.
 −التزام �أدب الدعاء مع اهلل تعالى.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 الإخال�ص وال�صدق يف الدعاء يف الرخاء وال�شدة. الأدب مع اهلل تعالى يف الدعاء. كفالة اليتيم ،وح�سن تربيته. -تقدير �أهمية احلرفة ،وال�سعي للرزق احلالل.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. كتاب الق�ص�ص القر�آين� :إيحا�ؤه ،ونفحاته لف�ضل ح�سن عبا�س. خريطة بالد ال�شام وفل�سطني. جهاز احلا�سوب. �شبكة الإنرتنت. اللوح -الأقالم امللونة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 كتاب ق�ص�ص الأنبياء يف القر�آن الكرمي لتوفيق يو�سف الواعي.للمعلم
 كتاب ق�ص�ص الأنبياء البن كثري.67

املفاهيم وامل�صطلحات

املحراب ،كفالة اليتيم.

التعلم القبلي

العربة من ق�ص�ص الأنبياء وال�صاحلني يف القر�آن الكرمي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،الق�صة) ،التعلم التعاوين (نظام الزمالة) ،التفكري الناقد (حتليل الن�صو�ص
والأحداث).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بطرح ال�س�ؤالني الآتيني على الطلبة:
• ما امل�ضامني العامة التي ا�شتملت عليها �سور القر�آن الكرمي؟
• هل تعد الق�ص�ص �أحد هذه امل�ضامني؟
ُ -2
اتل قوله تعالى} :
{ (�سورة يو�سف ،الآية  ،)111ثم اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الآتي:

• ما الغاية من �إيراد هذه الق�ص�ص؟
 - 3ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
 - 4ناق�ش الطلبة يف �أبرز نتاجات الدر�س ،ثم اكتبها على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1ك ِّلف الطلبة �-ضمن جمموعات ثنائية -كتابة البطاقة التعريفية ل�سيدنا زكريا عليه ال�سالم ،بحيث ت�شتمل
على اال�سم ،والن�سب ،واملهنة ،وترتيب �سيدنا زكريا يف �آل يعقوب.
 -2ناق�ش الطلبة يف حمتويات البطاقة التعريفية.
 -3اعر�ض خريطة بالد ال�شام وفل�سطني لتو�ضيح مكان �إقامة �سيدنا زكريا عليه ال�سالم ،ومكان �أحداث الق�صة.
ارو �أحداث الق�صة ب�أ�سلوب �شائق ،واطرح الأ�سئلة يف �أثناء الرواية؛ ل�ضمان تفاعل الطلبة ،وحتليل
ِ -4
املواقف ،وا�ستنتاج العرب منها ،مثل:
• ما املهمة التي ُكلِّف بها زكريا عليه ال�سالم؟
توجهه �إلى اهلل تعالى وطلب الذرية؟
• كيف �أ َّثرت تلك املهمة يف ُّ
• ما الغاية من طلب الذرية؟
{ (�سورة مرمي ،الآية )7؟
• ما املق�صود بقوله تعالى} :
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• ما �سبب قول �سيدنا زكريا عليه ال�سالم كما يف الآية الكرمية} :
{ (�سورة مرمي ،الآية  )8بعد اجتهاده يف الدعاء؟
ووجهم �إلى ا�ستنتاج دالالتها ،ثم ناق�شهم فيها.
 -5ك ِّلف الطلبة املجيدين تالوة الن�صو�ص ال�رشعيةِّ ،
وجه الطلبة �إلى ا�ستنباط �أدب �سيدنا زكريا عليه ال�سالم يف دعائه هلل تعالى من الن�صو�ص ال�رشعية.
ِّ -6
 -7اطرح الأ�سئلة التقوميية ،وخل�ص �أبرز النقاط الرئي�سة على اللوح مب�ساعدة الطلبة.
التقومي اخلتامي
ملخ�صا لأبرز حمطات ق�صة �سيدنا زكريا عليه ال�سالم.
قدم
 ًِّ
 -ك ِّلف الطلبة حل �أ�سئلة الأن�شطة العالجية والإثرائية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
بيان �أهمية الأخذ بالأ�سباب والتوجه �إلى اهلل تعالى يف ال�رساء وال�رضاء ،وعدم القنوط والي�أ�س عند ت�أخر
ا�ستجابة الدعاء؛ �إذ يتعني على الطالب �أن ي�أخذ بالأ�سباب ،ويجتهد يف درا�سته ،ويتوجه �إلى اهلل تعالى
بالدعاء ،و� َاّأل يي�أ�س �أو يقنط �إن �أخفق ،و�أن ي�ستمر يف الدعاء ،ويثق بقدرة اهلل تعالى على اال�ستجابة لدعائه.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).
قدم للطلبة قائمة الر�صد لتقومي مدى فهمهم ق�صة �سيدنا
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
زكريا عليه ال�سالم ودالالتها ،ومدى حر�صهم على �أخذ العربة والعظة منها.
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
ال
نعم
املعيار
الرقم
1
أعرف بنبي اهلل زكريا عليه ال�سالم.
� ِّ
 2أ�علِّل �سبب طلب زكريا عليه ال�سالم الذرية ال�صاحلة.
أبي �أدب زكريا عليه ال�سالم يف دعائه اهلل تعالى.
 � 3نِّ
� 4أذكر الأمور التي ورثها زكريا عليه ال�سالم من �آل يعقوب.
� 5أ�ستنتج �آداب الدعاء مع اهلل تعالى من الن�صو�ص ال�رشعية.

� 6أ�ستنتج �رشوط ا�ستجابة الدعاء.
� 7أحر�ص على التزام �آداب الدعاء مع اهلل تعالى.

� 8أجل�أ �إلى اهلل تعالى يف ال�رساء وال�رضاء.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س
وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
يدل ذل��ك على �أهمية احلرف��ة والك�سب 56
�أفكر و�أ�ستنتج
كان زكريا عليه ال�سالم يعمل بالنجارة ،وهو نبي من احل�لال ،وتوا�ض��ع �سيدن��ا زكري��ا علي��ه
�أنبياء اهلل تعالى� ،أ�ستنتج داللة ذلك.
ال�سالم ،و عدم االعتماد على الآخرين يف
ك�سب الرزق ،وعلو مكانة العمل ب�رصف
النظر عن ماهيته وطبيعته ما دام حاللاً .

�أت�أمل و�أ�ستنتج
يتع�ين على امل��رء �أن يقبل عل��ى اهلل تعالى
�أت�أمل العبارة الآتية:
يف ح��ال الي�رس والرخاء ،كم��ا يقبل عليه
))
((
تعرف على اهلل يف الرخاء يعرفك يف ال�شدة  ,و�أ�ستنتج يف ح��ال ال�ش��دة؛ لأن مناج��اة اهلل تعالى
�أثر الطاعة يف حالة الرخاء يف ا�ستجابة الدعاء.
يف حال الرخاء والعافية والأمن ،و�شكره
هم
يفرج َّ
على نعمه ،واال�ستغفار الدائمِّ ،
امل�سلم ،ويجازيه بالأمن وال�صحة والتوفيق.

58

�أثري خرباتي
 الإخال�ص وال�صدق يف الدعاء.�أ�ستنتج م��ن ق�صة زكري��ا عليه ال�سالم ��شروط ا�ستجابة  -البدء بالثناء على اهلل تعالى وحمده.
الدعاء.
 طيب املطعم وامل�رشب وامللب�س. الإحلاح ،وال�صرب. -ح�ضور القلب.

59

70

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
ك ِّل��ف الطلب��ة التوفي��ق ب�ين الآية الكرمي��ة الواردة عل��ى ل�سان �سيدن��ا زكريا علي��ه ال�سالم يف قول��ه تعالى:
{ (�سورة مرمي ،الآية  ،)6وقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
}
((نحن معا�رش الأنبياء ال نورث ،ما تركناه فهو �صدقة)).
ن�شاط �إثرائي
{
قال اهلل تعالى خم ًربا عن نبيه زكريا عليه ال�سالم} :
(�سورة مرمي ،الآية  .)10ك ِّلف الطلبة الرجوع �إلى �أحد كتب التف�سري ،لبيان عالمة ا�ستجابة اهلل تعالى لدعاء
�سيدنا زكريا عليه ال�سالم من الآية الكرمية.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

عرف بنبي اهلل تعالى زكريا عليه ال�سالم زكريا عليه ال�سالم هو �أحد �أنبياء بني �إ�رسائيل،
1
ِّ
ون�سبه ينتهي �إلى يعقوب بن �إ�سحاق عليهما
من حيث :ن�سبه ،عمله ،وزمنه.
جنارا ،وكان زمنه مت�صلاً بزمن
ال�سالم ،وقد عمل ً
نبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم.

56

 2نِّبي غاية زكريا عليه ال�سالم من طلب رغب زكري��ا عليه ال�سالم �أن يتولى ولده �أمر قومه
مر�ضيا عنه يف الدنيا
الولد من قوله تعالى على ل�سان زكريا م��ن بعده ،وطلب �أن يك��ون
ًّ
عليه ال�سالم}:
والآخ��رة ،و�أن يتحم��ل بع��ده �أمانة النب��وة؛ لأنه
خ�ش��ي ف�ساد قومه و�ضاللهم بعده ،يف حال عدم
وجود َمن يوجههم وير�شدهم �إلى احلق.
{ (�سورة مرمي ،الآيتان .)6-5
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طالبا �أيقن زكريا عليه ال�سالم �أن اهلل تعالى قادر �أن
 3توجه زكريا عليه ال�سالم �إلى اهلل تعالى ً
ولـما كانت
الــذرية ال�صالـحة كما ورد يف قولــه تعالى :يرزقه الولد مع تقدمه يف ال�سنّ ،
}
طالبا الذرية
عاقرا توجه �إلى اهلل تعالى ً
امر�أته ً
{ (�سورة �آل عمران ،الآية ال�صاحلة.
 ،)38نِّبي منا�سبة ذلك.

57

 4يطلب امل�سلم الولد حلكم عدة ،اذكر اثنتني الولد مبعث طم�أنينة لوالديه ،و�سبب ال�سعادة
منها.
لهما يف الدنيا والآخرة.

57

 5ا�ستنتج �أدب الدعاء امل�ستفاد من كل ن�ص من
الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
أ�  -قال اهلل تعالى} :

{
(�سورة �آل عمران ،الآية .)39
ب -قـــال اهلل تعـالى} :
(�سورة مرمي ،الآية .)3
جـ -ق��ال اهلل تعالى} :
{ (�سورة مرمي ،الآية .)4
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59-58
�أ  -طاعة اهلل تعالى ،والتزام �أمره قبل الدعاء.

{ ب -الإخال�ص وال�صدق يف الدعاء.
جـ -اليقني ب�إجابة اهلل تعالى للدعاء ،والثقة
به.

الدر�س التا�سع

مرمي بنت عمران

نتاجات الدر�س

 التعريف مبرمي بنت عمران. تتبع �أحداث �سرية مرمي بنت عمران الواردة يف الدر�س. بيان موا�ضع الإعجاز يف �أحداث والدة مرمي لنبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم. جتنب مواطن ال�شبهات. االقتداء مبرمي بنت عمران يف عفتها وطهارتها. -ا�ستنتاج الدرو�س والعرب امل�ستفادة من ق�صة مرمي بنت عمران.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 املحافظة على الدين واخللق. العفة ،و�صون العر�ض. الإميان بقدرة اهلل تعالى. الأخذ بالأ�سباب املادية ،والتوكل على اهلل تعالى. -ال�صرب على ال�شدائد ،والتوجه �إلى اهلل تعالى يف تفريج الكربات.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. �أحد كتب التفا�سري املتوافرة يف مكتبة املدر�سة. -موقع �إ�سالم ويب :ق�صة مرمي عليها ال�سالم يف القر�آن.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
موقع الألوكة الإلكرتوين ,تف�سري �سورة مرمي للنا�شئني (الآيات:)38-1

-www.alukah.net

للمعلم
موقع نداء الإميان الإلكرتوين� ,سورة مرمي ،تف�سري ال�شعراوي:
- Al-Eman.www.al-eman.com
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املفاهيم وامل�صطلحات
من�سيا.
زكيا ،ا�صطفاك،
ً
ًّ
حمرراًّ ،

التعلم القبلي

 در�س نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم ،العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاين ع�رش ،الفرع الأدبي.استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (ال�رسد الق�ص�صي ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التفكري الناقد (التحليل والتقومي) ،التعلم
انتق زميلاً  -ثم �شارك ،التعلم يف جمموعات).التعاوين (فكر
ِ
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بذكر عدد من الن�ساء اللواتي ُذ ِكرن يف القر�آن الكرمي ،مبي ًنا ف�ضلهن ومكانتهن ،ثم اطرح
على الطلبة ال�س�ؤال الآتي:
فمن هي؟
• ن�ش�أت �إحدى ه�ؤالء الن�سوة يف كنف نبي اهلل زكريا عليه ال�سالمَ ،
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ،ثم اكتب ال�صحيح منها على اللوح.
َ -3د ِّون نتاجات الدر�س على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
حتدث عن ق�صة مولد ال�سيدة مرمي ،ثم ناق�ش الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
َّ -1
• ملاذا كان ال�صاحلون قدميًا يهبون �أبناءهم خلدمة بيوت اهلل تعالى؟
• ما املق�صود بقول امر�أة عمران(( :ولي�س الذكر كالأنثى))؟
• كيف ا�ستجاب اهلل تعالى دعاء �أم مرمي؟
-2ك ِّلف �أحد الطلبة قراءة ن�شاط (�أفكر و�أبادر) يف �صفحة ( )61ب�صوت مرتفع ،ثم امنح الطلبة دقيقتني
للتفكري يف الإجابة ،ثم اطلب �إلى كل طالب اختيار زميل له ملناق�شته يف الإجابة ،ثم م�شاركة جميع
الطلبة يف ما تو�صال �إليه.
 -3ا�ستمع �إلى الإجابات ،وقدم امل�ساعدة �إذا لزم الأمر.
حتدث عن ن�ش�أة ال�سيدة مرمي وكفالتها ،ثم ناق�ش الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
َّ -4
• كيف ن�ش�أت ال�سيدة مرمي يف رعاية والدها عمران؟
• ملاذا رغب �أقارب ال�سيدة مرمي يف كفالتها بعد وفاة والدها؟
• َمن الذي كفل ال�سيدة مرمي؟
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• كيف ن�ش�أت ال�سيدة مرمي عند نبي اهلل زكريا عليه ال�سالم؟
• على ماذا يدل وجود الرزق عند ال�سيدة مرمي من دون �أ�سباب مادية؟
كافيا للإجابة.
 -5ك ِّلف الطلبة حل �أ�سئلة ن�شاط (�أفكر و�أ�ستنتج) يف �صفحة ( )62فرد ًّيا ،وامنحهم وق ًتا ً
 -6ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ،معز ًزا ال�صحيح منها.
 -7ا�رسد ق�صة والدة مرمي لنبي اهلل عي�سى عليه ال�سالم ،ثم اطرح على الطلبة الأ�سئلة التحليلية الآتية:
• كيف تمَ َّثل جربيل عليه ال�سالم لل�سيدة مرمي؟
• ملاذا خافت مرمي بنت عمران من جربيل عليه ال�سالم؟
• ماذا ت�ستنتج من خوف ال�سيدة مرمي من جربيل عليه ال�سالم؟
• نِّبي موقف جربيل عليه ال�سالم من ال�سيدة مرمي عندما خافت منه.
• ماذا فعلت ال�سيدة مرمي عندما حملت بعي�سى عليه ال�سالم؟
• مت َّنت ال�سيدة مرمي املوت عندما جاءها �أمل الوالدة ،ف�سرِّ ذلك.
• �أنطق اهلل تعالى الوليد عي�سى عليه ال�سالم ،عالم يدل ذلك؟
• ما �أثر حديث عي�سى عليه ال�سالم مع �أمه بعد والدته مبا�رشة؟
• اذكر ثالث معجزات رافقت مولد عي�سى عليه ال�سالم.
كافيا للإجابة.
 - 8ك ِّلف الطلبة حل �أ�سئلة ن�شاط (�أفكر و�أ�ستنتج) يف �صفحة ( )63فرد ًّيا ،وامنحهم وق ًتا ً
 - 9ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ،معز ًزا ال�صحيح منها.
 -10اختم الق�صة باحلديث عن موقف قوم ال�سيدة مرمي عندما رجعت �إليهم مبولودها ،ومعجزة عي�سى
ويبي لهم �أنه عب��د اهلل ونبيه الذي �أر�سله اهلل
علي��ه ال�س�لام ب�أن �أنطقه اهلل تعالى ليداف��ع عن والدته ،نِّ
تعالى �إلى بني �إ�رسائيل ،م�ستعي ًنا بالن�صو�ص القر�آنية.
وحدد الوقت املنا�سب
 -11و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات ،ثم ك ِّلف كل جمموعة مبهمة تعليمية خا�صةِّ ،
للعمل داخل املجموعات كما ي�أتي:
املجموعة الأولى :قراءة النقطة الأولى والنقطة الثانية من الدرو�س والعرب امل�ستفادة من الن�صو�ص
القر�آنية الآتية ،وربط كل منهما باحلدث املنا�سب من ق�صة ال�سيدة مرمي:
أ�  -قوله تعالى} :
{ (�سورة النور ،الآية .)31
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)19
ب -قوله تعالى} :
املجموعة الثانية :قراءة النقطة الثالثة والنقطة الرابعة من الدرو�س والعرب امل�ستفادة من ق�صة ال�سيدة
مرمي ،وربط كل منهما باملنا�سب من �أحداث الق�صة.
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املجموعة الثالثة :قراءة النقطة اخلام�سة والنقطة ال�ساد�سة من الدرو�س والعرب امل�ستفادة من ق�صة ال�سيدة
مرمي ،وربط كل منهما باملنا�سب من �أحداث الق�صة.
املجموعة الرابعة :حل �أ�سئلة ن�شاط (�أفكر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)41
وم�ساعدا.
ومر�شدا،
موج ًها،
ً
ً
جتول بني املجموعات ِّ
َّ - 12
عر�ضا �شفويًا �أمام
حددته �سلفًا ،ك ِّلف كل جمموعة تر�شيح ممثل لها ،ليقدم ً
 -13عند انتهاء الوقت الذي َّ
بقية املجموعات يت�ضمن ما ات ُِّفق عليه يف املجموعة.
و�صحح املعلومات يف �أثناء العر�ض التو�ضيحي.
 -14ناق�ش الطلبة،
ِّ
التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة (.)67
ِّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
ُيبتلى الإن�سان يف حياته ب�أنواع خمتلفة من امل�صائب وال�شدائد ،مثل :الفقر ،واملر�ض ،والظلم ،وموت عزيز؛
لذا يتعني عليه ال�صرب ،والتحمل ،والأخذ بالأ�سباب ،ثم التوجه �إلى اهلل تعالى لك�شف البالء.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،اطرح �أ�سئلة تتناول �أحداث ق�صة ال�سيدة مرمي ،والحظ
�إجابات الطلبة وق َِّومها وفق املعايري الواردة يف �سلم التقدير اللفظي.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
الرقم
1
2
3

املعيار
يعرف بال�سيدة مرمي بنت عمران.
ِّ
يتتبع �أحداث ق�صة ال�سيدة مرمي ب�صورة �صحيحة.
يبي موا�ضع الإعجاز يف �أحداث والدة ال�سيدة مرمي لنبي
نِّ
اهلل عي�سى عليه ال�سالم.

 4يربط الدرو�س والعرب بالأحداث املنا�سبة من ق�صة ال�سيدة
مرمي.
 5يعلِّل وجود الرزق عند ال�سيدة مرمي من غري �أ�سباب مادية.
6
يبي وجه الداللة للن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س.
نِّ
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جدا ممتاز
�ضعيف مقبول جيد ًّ

�إجابات �أن�شطة الدر�س
ا�سم الن�شاط

الإجابة

�أفكر و�أبادر
 تنظيف امل�سجد.�أفك��ر مع زمالئ��ي يف مب��ادرة ميكن بها تق��دمي خدمة  -ترتيب املكتبة.
لبيوت اهلل تعالى ،ونبادر �إلى تنفيذها.
�أفكر و�أ�ستنتج
�أفكر يف كفال��ة زكريا عليه ال�سالم مل��رمي بنت عمران،
و�أ�ستنتج احلكمة من ذلك.

تن�شئتها على ال�صالح يف بيت النبوة.

رقم
ال�صفحة
61

62

�أفكر و�أ�ستنتج
تكرميً��ا لل�سي��دة م��رمي ،وحماي�� ًة لها مما
�أفك��ر يف طلب عي�سى عليه ال�س�لام من والدته �أن متتنع قد تالقيه م��ن قومها ،وليتول��ى مولودها
ع��ن الكالم عن��د عودتها �إل��ى قومه��ا ،و�س�ؤالهم لها ،عي�سى عليه ال�سالم تربئتها ببيان معجزته،
و�أ�ستنتج احلكمة من ذلك.
ب�أن �أنطقه اهلل تعالى وهو مولود.
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�أفكر و�أ�ستنتج
إظهارا ل�براءة ال�سيدة م��رمي ،وتكرميًا لها
� ً
�أ�ستنتج داللة ت�سمية �سورة يف القر�آن الكرمي با�سم مرمي .خا�صة ،وللن�ساء بوجه عام.
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�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
ك ِّل��ف جمموعة م��ن الطلبة املقارنة بني خلق �آدم علي��ه ال�سالم وخلق عي�سى عليه ال�س�لام ،وبيان وجه الربط

بينهما.
ن�شاط �إثرائي
وجه جمموعة م��ن الطلبة �إلى كتابة مق��ال من �صفحة واح��دة ،يتحدثون فيه
بن��ا ًء عل��ى ق�صة ال�سيدة م��رميِّ ،
ع��ن عف��ة املر�أة وطهارته��ا ،م�ست�شهدين ب�أح��داث من ق�صة ال�سيدة م��رمي ،ثم قراءته يف الإذاع��ة املدر�سية.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

أ�  -ن��ذرت �أن جتعل مولوده��ا للخدمة يف بيت
 1تـــدبر قـول اهلل تعالى}:
ُ
م��ن بي��وت اهلل؛ لأن ال�صاحل�ين قدميًا كانوا
يرغبون يف خدمة بيوت اهلل تعالى ،ويهبون
{ (�سورة �آل عمران،
�أبناءهم لذلك.
الآية  ،)35ثم �أجب عما ي�أتي:
�أ  -ما النذر الذي قدمته امر�أة عمران هلل ب -دع��ت اهلل تعال��ى �أن يتقب��ل ابنته��ا م��رمي،
ويحميها من و�ساو�س ال�شيطان.
تعالى؟ وملاذا؟
ب -ماذا طلبت امر�أة عمران من اهلل تعالى؟

�أ  -رغبة �أقربائها بكفالتها ورعايتها؛ ملا ات�صفت
 2ع ِّلل ما ي�أتي:
وتقدي��را لأبيها
به م��ن التق��وى وال�صالح،
ً
�أ  -حر���ص �أقارب مرمي عل��ى كفالتها
العبد ال�صالح عمران.
ورعايتها.
ب -وج��ود ال��رزق عند م��رمي من غري ب� -إكرام اهلل تعالى ملرمي.
�أ�سباب مادية.
 3كيف طم�أن عي�سى عليه ال�سالم والدته �أنطق اهلل طفلها الوليد مطمئ ًنا �إياها حتى ال
عندما حزنت ومتنت املوت؟
حتزن ،وطلب منها �أن تهز جذع النخلة حتى

رقم ال�صفحة

61

62

63

يت�ساقط عليها الرطب لت�أكل منه ،و�أن ت�رشب من
املاء الذي �أجراه بالقرب منها ،وتطهر به نف�سها
ومولودها .فكان حديثه لها يف املهد زيادة يف
الطم�أنينة ،وقد طلب �إليها �أن متتنع عن الكالم
عند عودتها �إلى قومها ،و�س�ؤالهم �إياها.

� 4أنطق اهلل عي�سى عليه ال�سالم مرتني وهو �أنطق اهلل عي�سى عليه ال�سالم يف املرة الأولى
مطمئ ًنا مرمي حتى ال حتزن ،وكان حديثه زيادة
�صغري ،ما م�ضمون كل مرة؟
يف الطم�أنينة.
�أما �إنطاقه يف املرة الثانية فكان لبيان �أنه عبد اهلل
ور�سوله �إلى بني �إ�رسائيل.
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 5نِّبي الدر�س امل�ستفاد من كل حدث من الأحداث الآتية يف ق�صة مرمي:
�أ  -كلما دخل نبي اهلل زكريا على مرمي املحراب وجد عندها رزقًا.
ب -كالم عي�سى عليه ال�سالم يف املهد.
جـ -تربئة اهلل تعالى ملرمي العفيفة الطاهرة.
احلدث

64

الدر�س امل�ستفاد

�أ -كلما دخ��ل نبي اهلل زكريا ت�أكيد �أن الرزق هو من عند اهلل تعالى ،فال يحزن
أحد على فواته؛ لأنه تعالى يرزق َمن ي�شاء بغري
عل��ى م��رمي الـمح��راب � ٌ
وجد عندها رزقًا.
ح�ساب.
هي أ� له جميع �أ�سبابه؛
أمرا َّ
ب-كالم عي�س��ى عليه ال�سالم �إن اهلل تعالى �إذا �أراد � ً
يف املهد.
فقدرته ال يعجزها �شيء.
جـ-تربئ��ة اهلل تعال��ى مل��رمي ت�أكي��د �أن اهلل تعالى يدافع عن عب��اده ال�صاحلني،
العفيفة الطاهرة.
ويربئهم من التهم ،في�صربون ،ويتوجهون �إليه يف
تفريج الهم.
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الدر�س العا�شر

التفكري الإيجابي

نتاجات الدر�س

 تو�ضيح مفهوم التفكري الإيجابي. بيان مقومات التفكري الإيجابي. ربط مظاهر التفكري الإيجابي ب�أدلتها ال�رشعية. �إعطاء �أمثلة على الو�سائل املعينة على التفكري الإيجابي. -متثل التفكري الإيجابي يف واقع حياته.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 �إح�سان الظن باهلل تعالى ،وبالنف�س ،وبالآخرين. �ضبط الت�رصفات يف املواقف والأزمات. -القدرة على تخطيط احلياة لتحقيق الأهداف.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. القر�آن الكرمي. الو�سائ��ل التعليمي��ة املنا�سبة ،مثل :امل�سجل ،وجه��از احلا�سوب ،وجهاز العر���ض الإلكرتوين ،وجهازالعر���ض الر�أ�س��ي ،و�شفافي��ات عر���ض الأن�شط��ة وامله��ام ،ولوح��ات الكرت��ون ،و�أق�لام التخطي��ط.

املفاهيم وامل�صطلحات

التفكري الإيجابي ،الدافعية ،خبثت ،لق�ست.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
كتاب التفكري الإيجابي لإبراهيم الفقي.
للمعلم
كتاب قوة التفكري لإبراهيم الفقي.

التعلم القبلي

 در�س ال�شخ�صية الإيجابية ،ودر�س التفكري والإبداع ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صفاحلادي ع�رش ،الفرع الأدبي.
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استراتيجيات التدريس

التفكري الناقد (حتليل املفاهيم) ،التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،احلوار واملناق�شة) ،التعلم التعاوين (التعلم
الزمري).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 م ِّهد للدر�س با�ستخدام �إحدى الو�سائل املتوافرة لتالوة الآيات الكرمية ( )82-65من �سورة الكهف،ثم اطرح على الطلبة �أ�سئلة عن الق�صة الواردة يف الآيات الكرمية ،مثل:
• ما �سبب اعرتا�ض �سيدنا مو�سى عليه ال�سالم يف كل مرة؟
• ما �أهمية ال�صرب للمتعلم؟
• الرتوي قبل احلكم على الأ�شياء هو من مظاهر التفكري الإيجابي ،و�ضِّ ح ذلك.
• كيف يكون االطالع وزيادة املعرفة من و�سائل التفكري الإيجابي؟
�إجراءات التنفيذ
حتدث عن التفكري الإيجابي و�أهميته يف حياة الطالب.
َّ -1
 -2اعر�ض الأدلة ال�رشعية الواردة يف الدر�س ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة.
 -3ك ِّلف بع�ض الطلبة ا�ستنتاج الغاية من خلق الإن�سان ،و�أثر ذلك يف ال�شعور بالطم�أنينة وال�سكينة.
 -4ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات) ،وذلك على النحو الآتي:
و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات ،ثم اطلب �إلى كل منها �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة
الواردة يف الدر�س ،ثم �رشحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية ،وذلك على النحو الآتي:
(ثانيا :مقومات التفكري الإيجابي) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع ً
• ما مقومات التفكري الإيجابي؟
مظهرا من مظاهر �إكرام اهلل للإن�سان.
• اذكر
ً
• ما �أهمية �إح�سان الظن باهلل؟
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا :مظاهر التفكري الإيجابي) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
• ما �أهمية و�ضوح الهدف وحتديده؟
• كيف ي�ؤثر التفكري الإيجابي يف نظرة الإن�سان �إلى املجتمع؟
املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (راب ًعا :و�سائل معينة على التفكري الإيجابي) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني
الآتيني:
• كيف يقوي الإن�سان �صلته باهلل تعالى؟
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• و�ضِّ ح �إيجابية احلديث �إلى النف�س مبثال.
(خام�سا� :آثار التفكري الإيجابي) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الرابعة :قراءة مو�ضوع
ً
• ما �أهمية الإيجابية يف التفكري؟
• كيف ي�ؤثر التفكري الإيجابي يف تناق�ص معدل اجلرائم يف املجتمع؟
• ما �أهمية التفكري الإيجابي يف حتقيق التقدم والرقي للأمة الإ�سالمية؟
 -6ك ِّلف كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِ -7
ِّ -8
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ا ُّت ِفق عليه على اللوح.
 -9اطلب �إلى الطلبة حل �أ�سئلة الأن�شطة الواردة يف الدر�س يف حينها ،بالطريقة املقرتحة يف الكتاب
املدر�سي� ،أو بالطريقة التي تراها منا�سبة لطلبتك.
التقومي اخلتامي
 اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)83وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
 ِّ ا�ستخدم ا�سرتاتيجية (الورقة والقلم) يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفهاختاميا.
تقوميًا
ًّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
الإفادة من التفكري الإيجابي يف التغلب على املعوقات املوجودة يف حياة الفرد واملجتمع ،ومن ذلك
التفا�ؤل ب�أن اهلل تعالى قادر على تغيري �أحوال الأمة �إن هي �أخذت ب�أ�سباب التغيري ،و�أنه بيده تعالى تفريج ما
تتعر�ض له من حمن وكروب �إن هي عادت �إلى دينها ،والتاريخ الإ�سالمي حافل مبثل هذه املواقف.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
ا�سم الطالب . .....................................:التاريخ. ....................................:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

املعيار
�أ نِّبي معنى التفكري الإيجابي.
�أ نِّبي مقومات التفكري الإيجابي.
�أو�ضِّ ح مظاهر التفكري الإيجابي.
�أتروى قبل احلكم على الأ�شياء.
�أعطي �أمثلة على و�سائل التفكري الإيجابي.
�أجال�س النا�س الإيجابيني ،و�أبتعد عن املثبطني.
خطط لتحقيق أ�هدايف يف احلياة.
أ� ِّ
�أتفهم �آثار التفكري الإيجابي للفرد واملجتمع.

جدا جيد مقبول �ضعيف
ممتاز جيد ًّ

جدا� )4( :أربع عالمات ،جيد )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان،
ممتاز )5( :خم�س عالمات ،جيد ًّ

�ضعيف )1( :عالمة واحدة.

�إجابات �أن�شطة الدر�س
وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،
ا�سم الن�شاط
�أتدبر و�أ�ستنتج
�أتدب��ر قول �أبي بك��ر ال�صديق ر�ضي اهلل عن��ه بعد وفاة
النبي �صل��ى اهلل عليه و�سلم ،حيث وق��ف قائلاً �(( :أيها
حممدا قد مات ،ومن
حممدا ف�إن ً
النا�س� ،إنه َمن كان يعبد ً
كان يعبد اهلل ف�إن اهلل حي ال ميوت))� .أتدبر قول �أبي بكر
ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،و�أ�ستنتج مو�ضع الإيجابية فيه.

رقم
الإجابة
ال�صفحة
تتمثل الإيجابية يف ربط النا�س باهلل ،و�أن 71
احلي��اة ال تتوقف على حي��اة �شخ�ص �أو
موته مهما علت مكانت��ه عند اهلل تعالى؛
لأن��ه مبوت املخل��وق يبق��ى الأهم ،وهو
اخلالق الذي بيده كل �شيء.
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يتع�ين علي��ه �أولاً �أن يحم��د اهلل حل�صوله
�أفكر
طالب جنح يف الثانوية العامة ،ومل يح�صل على املعدل على معدل �أعلى من غريه ،ووجود طلبة
الذي يطمح �إليه� ،أفكر كيف ميكنه �أن يخطط مل�ستقبله �آخرين مل ينجحوا يف الثانوية العامة ،و�أن
ب�إمكان��ه �إع��ادة بع�ض امل��واد لرفع معدله
بطريقة �إيجابية.
فيها� ،أو الدخول يف اجلامعة� ،أو التحويل
�إلى التخ�ص�ص الذي يرغب فيه.

�أن�شطة �إ�ضافية

72

ن�شاط عالجي
اطلب �إلى كل طالب عمل تخطيط �إيجابي لتنظيم وقت درا�سته على النحو الأمثل.
ن�شاط �إثرائي
تفكريا
اطلب �إلى الطلبة البحث يف �أحد كتب ال�سرية النبوية املوجودة يف مكتبة املدر�سة عن ق�صة تت�ضمن
ً
إيجابيا ،ثم تلخي�صها يف ن�صف �صفحة ،ثم قراءتها على م�سامع الطلبة يف ال�صف .و�إذا مل يوجد يف املدر�سة
� ًّ
مكتبة� ،أو لم يتوافر يف املكتبة كتب ال�سرية النبوية ،فاطلب �إليهم ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

الإجابة

رقم ال�صفحة

هو �أ�سلوب يف التفكري يقوم على التفا�ؤل والأمل
والب ْعد ع��ن الي�أ���س والقنوط
واخل�ير واملحب��ةُ ،
وال�سلبية؛ لتحقيق ال�سعادة يف الدارين.

68

 2من الو�سائ��ل املعينة على التفك�ير الإيجابي :توثيق ال�صلة باهلل تعالى ،ب�إقامة ال�شعائر التعبدية،
واال�ستقامة على ال�سلوك احل�سن ،والر�ضا بق�ضاء
((توثيق ال�صلة باهلل تعالى)) ،و�ضِّ ح ذلك.
اهلل وقدره ،كل ذلك يعزز التفكري الإيجابي.

71

 3للتفكري الإيجابي �آثار عدة ،اذكر ثالثة منها� .أ  -ال�شعور بالطم�أنينة وال�سكينة.
ب -حتقيق الدافعية للخري.
جـ -تناق�ص اجلرائم والعنف املجتمعي.

72

 1نِّبي مفهوم التفكري الإيجابي.

 4و�ضِّ ��ح كيف يك��ون احلديث م��ع النف�س من الإيجابية مهارة ت�صنعها النفو�س الواثقة باهلل
تعالى ،التي تعرف حدود قدراتها ،فال توجه
الو�سائل املعينة على التفكري الإيجابي.

71

ر�سائل �سلبية �إلى الذات؛ فقد وجه النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم الإن�سان �إلى طلب اخلري لنف�سه حتى

بالف�أل احل�سن ،ودفع ال�رش عن نف�سه ما �أمكن.

 5نِّبي داللة الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�أ  -قــال اهلل تعالى} :

الآية .)70

ب -قال اهلل تعالى} :
.)22

�أ  -فهم الذات ،ومعرفة قدراتها.

{ (�س��ورة الإ��سراء،

ب -و�ضوح الهدف يف احلياة.

70

{ (�سورة امللك ،الآية

جـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :واهلل جـ -ح�س��ن الظن ب��اهلل تعال��ى ،والتفا�ؤل
ليتمن هذا الأمر ،حتى ي�سري الراكب من �صنعاء
والأمل.
�إلى ح�رضموت ،ال يخاف �إال اهلل ،والذئب
على غنمه ،ولكنكم ت�ستعجلون)) (.)1
(� )1صحيح البخاري.
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الدر�س احلادي ع�شر

ق�صة �أ�صحاب الغار

نتاجات الدر�س

 �رسد ق�صة �أ�صحاب الغار بلغته اخلا�صة. �إعطاء �أمثلة على ف�ضل الطاعات يف تفريج الكربات. بيان �أثر العفة و�ضبط النف�س يف حفظ الفرد واملجتمع من مظاهر الف�ساد. تعداد الدرو�س والعرب امل�ستفادة من ق�صة �أ�صحاب الغار. ا�ستنتاج الدرو�س والعرب املت�ضمنة يف الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س. -الإقبال على فعل الطاعات ،واالبتعاد عن الرذائل واملنكرات.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 الإخال�ص وال�صدق مع اهلل تعالى يف كل الأعمال. ال�صرب على امل�صائب واالبتالءات.والب ْعد عن الفاح�شة.
 التم�سك بالعفةُ ، -الثقة واليقني باهلل تعالى يف كل الأحوال.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. اللوح. الأقالم امللونة.� -شبكة الإنرتنت.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
- http://www.islamonav.com/mov
فيلم ق�صة �أ�صحاب الغار ،الرابط الإلكرتوين:
للمعلم
كتاب �رشح النووي على م�سلم ليحيي بن �رشف �أبو زكريا النووي ،باب ق�صة �أ�صحاب الغار الثالثة
والتو�سل ب�صالح الأعمال.

املفاهيم وامل�صطلحات
التو�سل ،العفة ،االبتالء ،الكرب.
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التعلم القبلي

 العربة من ق�ص�ص الأنبياء وال�صاحلني.استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (ال�رسد الق�ص�صي ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التفكري الناقد (حتليل الن�ص) ،الع�صف
الذهني.
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بقراءة ن�ص ق�صة �أ�صحاب الغار من كتاب �رشح �صحيح م�سلم للإمام النووي ،ثم ا�س�أل
الطلبة الأ�سئلة الآتية.
• ما م�صدر ق�صة �أ�صحاب الغار؟
• ما عدد الأ�شخا�ص الذين ورد ذكرهم يف الق�صة؟
• ماذا فعل كل رجل من �أ�صحاب الغار؟
• ملاذا جناهم اهلل تعالى من الغار؟
• ما �أهمية �إخال�ص النية هلل تعالى؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ،ثم اكتب عنوان الدر�س على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
وحتدث عن الأ�شخا�ص
 -1ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التدري�س املبا�رش :ال�رسد الق�ص�صي) لبيان ق�صة �أ�صحاب الغارَّ ،
والأحداث الواردة فيها ،ثم ناق�ش الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
• متى حدثت هذه الق�صة؟
• ملاذا دخلوا الغار؟
• ماذا ح�صل لهم بعد ذلك؟
• هل �أعاقت ال�صخرة خروجهم من الغار؟
• كيف خرجوا من الغار؟
• ما العمل الذي �أخل�ص به الرجل الأول؟ ما نتيجة �إخال�صه؟
• ما العمل الذي �أخل�ص به الرجل الثاين؟ ما نتيجة �إخال�صه؟
• ما العمل الذي �أخل�ص به الرجل الثالث؟ ما نتيجة �إخال�صه؟
• ما الدرو�س امل�ستفادة من الق�صة؟
كافيا للإجابة.
 -2ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (�أت�أمل و�أناق�ش) ،يف �صفحة ( )75فرد ًّيا ،وامنحهم وق ًتا ً
 -3ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ،معز ًزا ال�صحيح منها.
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 -4اختم الق�صة باحلديث عن القيم الإيجابية الوارد ذكرها يف الق�صة (بـر الـوالـدين ،وعفة امل�سلم عن
الرذائل ،والتم�سك بالأمانة ،و�أداء احلقوق �إلى �أ�صحابها) م�ستعي ًنا بالن�صو�ص ال�رشعية من القر�آن
الكرمي ،وال�سنة النبوية:
أ�  -بر الوالدين:
قوله تعالى} :
{ (�سورة الإ�رساء ،الآية  ،)23وقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
((رغم �أنف ،ثم رغم �أنف ،ثم رغم �أنف .قيلَ :من يا ر�سول اهلل؟ قالَ :من �أدرك �أبويه عند الكرب
�أحدهما �أو كالهما فلم يدخل اجلنة)) (.)1
ب -عفة امل�سلم من الرذائل:
{ (�سورة الإ�رساء ،الآية  ،)32وقول النبي �صلى
قوله تعالى} :
اهلل عليه و�سلم(( :ورجل طلبته امر�أة ذات من�صب وجمال ،فقال� :إين �أخاف اهلل)) (.)2
جـ -التم�سك بالأمانة ،و�أداء احلقوق �إلى �أ�صحابها:
{ (�سورة الن�ساء ،الآية  ،)58وقول النبي �صلى اهلل
قوله تعالى} :
حدث كذب ،و�إذا وعد �أخلف ،و�إذا ائتمن خان)) (.)3
عليه و�سلم� (( :آية املنافق ثالث� :إذا َّ
 -5ف ِّعل ا�سرتاتيجية (الع�صف الذهني) بطرح ال�س�ؤال الآتي:
ما الدرو�س والعرب امل�ستفادة من ق�صة �أ�صحاب الغار؟
 -6ك ِّلف كل طالب كتابة �إجابته يف دفرته ،ثم قراءتها �أمام زمالئه يف ال�صف.
�ساعد الطلبة على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِ -7
ِّ -8
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه الطلبة ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ا ُّت ِفق عليه على اللوح.
كافيا للإجابة.
 -9ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (�أحلل و�أ�ستنتج) يف �صفحة ( )76فرد ًّيا ،وامنحهم وق ًتا ً
 -10ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ،معز ًزا ال�صحيح منها.
التقومي اخلتامي
 ك ِّلف الطلبة حل �أ�سئلة الدر�س يف �صفحة ( ،)77وتابعهم يف هذه الأثناء ،وزودهم بالتغذية الراجعة. -ك ِّلف الطلبة حل �أ�سئلة الأن�شطة العالجية والإثرائية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

ق��د يغفل الإن�س��ان يف هذه الدنيا �أحيا ًنا ،ويبتعد عن اهلل تعالى ،فيقع يف احل��رام �أو املنكرات؛ لذا ف�إن قراءة
تنبه الغافل ،وتعيده �إلى الطريق ال�صحيح امل�ستقيم.
الق�ص�ص التي تنمي القيم الإميانية ِّ

(� )1صحيح م�سلم.
(� )2صحيح البخاري.
(� )3صحيح البخاري.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،العر�ض ال�شفوي.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س� ،أ�س�أل الطلبة عن املفاهيم اخلا�صة بق�صة �أ�صحاب الغار ،ثم
ا�ستمع �إلى �إجاباتهم ،وق َِّومها بنا ًء على املعايري الواردة يف �سلم التقدير العددي.
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
الرقم
1

3

املعيار

يقر�أ ق�صة �أ�صحاب الغار قراءة �سليمة.

2
4

تو�سل بها �أ�صحاب الغار.
نِّ
يبي الأعمال ال�صاحلة التي َّ
يعدد خم�سة من الدرو�س امل�ستفادة من ق�صة �أ�صحاب الغار.
ِّ

يعلِّل �سبب توجه الإن�سان ب�أعماله و�أقواله �إلى اهلل تعالى.

5

يحدد عالقة ق�صة يو�سف عليه ال�سالم بق�صة �أ�صحاب الغار.
ِّ

3

6

2

1

0

يو�ضح ما يتعني على امل�سلم عمله عند الوقوع يف امل�صائب.
ِّ

�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
ميزان الأعمال عند اهلل تعالى يف الدنيا والآخرة 75
�أت�أمل و�أناق�ش
�أت�أم��ل العب��ارة الآتية (( :كم م��ن عمل �صالح هو ره��ن بنية �صاحبها ،ال بك�بر حجمها ،فقد
�صغ�ير كربت��ه الني��ة)) ،و�أناق���ش ذل��ك م��ع يت�صدق رجل بدرهم ،ويكون عند اهلل عز وجل
مثل اجلب��ل يف عظمته؛ لأن نيت��ه كانت خال�صة
جمموعتي.
لوجهه تعالى.

�أحلل و�أ�ستنتج
�أحلل الأفكار الواردة يف ق�صة �أ�صحاب الغار،
در�سا �آخر ا�ستفدته من الق�صة.
و�أ�ستنتج ً

قيمة الق�صة ودورها يف تربية الإن�سان وتعليمه.

76

89

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
ك ِّلف الطلبة الرجوع �إلى كتاب �رشح �صحيح م�سلم ،باب ق�صة �أ�صحاب الغار الثالثة والتو�سل ب�صالح
الأعمال ،ال�ستخراج معاين الكلمات الغام�ضة يف الق�صة ،ثم قراءتها �أمام الزمالء يف ال�صف.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف الطلبة اال�ستماع �إلى خطبة اجلمعة التي عنوانها (ق�صة �أ�صحاب الغار) با�ستخدام الرابط الإلكرتوين:
- http://www.alukah.net/sharia/051666//
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

الإجابة

 1م��ا الأعم��ال ال�صاحل��ة الت��ي تو�س��ل به��ا بر الوالدين وف�ض��ل خدمتهما و�إيثارهما عمن
�سواهم��ا ،والعفاف ،والرجوع عن املحرمات
�أ�صحاب الغار؟
بعد القدرة عليها ،وح�سن العهد ،و�أداء الأمانة،
وال�سماحة يف املعاملة.

 2اذكر ثالث��ة من الدرو�س والع�بر امل�ستفادة �أ  -وجوب الإخال�ص هلل تعالى يف كل الأعمال.
من ق�صة �أ�صحاب الغار.
ب -التو�س��ل �إل��ى اهلل تعال��ى ،والتق��رب �إليه
بالأعمال ال�صاحلة �أمر م�رشوع.
جـ -ابتالء اهلل تعالى الإن�سان وامتحانه؛ �أي�شكر
�أم يكفر.
 3نِّبي ما يجب على الإن�سان جتاه ما يقع له يجب عليه �أن ي�أخذ ب�أ�سباب اخلروج منه ،مع
التوكل على اهلل تعالى ،واللجوء �إليه بالدعاء.
من ابتالء �أو م�صائب.
4
ب�ِّي� الدرو�س والع�بر امل�ستفادة م��ن ق�صة
نِّ
�أ�صح��اب الغار التي ت�ش�ير �إليها الن�صو�ص
ال�رشعية الآتية:

رقم
ال�صفحة

74

75

75
76-75

أ�  -وج��وب الإخـال���ص هلل تعال��ى يف كـ��ل
الأعمال.
ب -التو�س��ل �إل��ى اهلل تعال��ى ،والتق��رب �إليه
بالأعمال ال�صاحلة �أمر م�رشوع.
جـ -العفـة عـن الفـاح�شة من �أ�سبـاب الفـــالح
والنجاح يف الدنيا والآخرة.

�أ  -قــال اهلل تعـالى} :
{ (�سورة البينة ،الآية .)5
ب-قالاهللتعالى}:
{ (�سورة النمل ،الآية .)62
جـ -ق��ال �صلى اهلل عليه و�سل��م(( :ورجل
طلبت��ه ام��ر�أة ذات من�ص��ب وجمال،
فقال �إين �أخاف اهلل)) (.)1
د -قال �صل��ى اهلل عليه و�سل��م(( :رغم �أنف ،د  -معاملة الوالدي��ن معاملة ح�سنة من �أبواب
تفريج الكربات.
ثم رغم �أنف ،ث��م رغم �أنف .قيلَ :من يا
ر�سول اهلل؟ قالَ :من �أدرك �أبويه عند الكرب
�أحدهما �أو كليهما فلم يدخل اجلنة)) (.)2

(� )1صحيح البخاري.
(� )2صحيح م�سلم.
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الدر�س الثاين ع�شر

املحافظة على الهوية الإ�سالمية

نتاجات الدر�س

 −تو�ضيح مفهومي الهوية الإ�سالمية ،واالنفتاح.
 −بيان مقومات الهوية الإ�سالمية من الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س.
 −ذكر �أ�سباب تراجع �أداء امل�سلمني احل�ضاري.
� −إعطاء �أمثلة من �سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سلم وال�صحابة على انفتاحهم على الآخر.
 −بيان ال�ضابط يف االنفتاح على ما عند غري امل�سلمني.
 −ا�ستنتاج الآثار ال�سلبية لتجاهل امل�سلمني منجزات احل�ضارات الأخرى.
 −احلر�ص على عدم التقليد الأعمى ل�سلوك الآخرين.
 −متثل �أخالق الإ�سالم وقيمه يف انفتاحه على الآخر.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االعتزاز بالهوية والرتاث الإ�سالمي. املحافظة على الأ�صالة. -الأخذ باحلداثة واملعا�رصة مع ال�ضوابط ال�رشعية.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. موقع الألوكــة الإلكرتوين ،الهويــة الإ�سالميــة والتحديات التي تواجهها:- http://www.alukah.net
 جهاز احلا�سوب. اللوح			 -الأقالم امللونة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
اال�سرتاتيجية الثقافية للعامل الإ�سالمي ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
للمعلم
كتاب تراثنا الفكري يف ميزان ال�رشع والعقل ملحمد الغزايل.
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املفاهيم وامل�صطلحات

الهوية الإ�سالمية ،االنفتاح ،التقليد الأعمى ،املنجنيق.

التعليم القبلي
 در���س ال�شخ�صية الإ�سالمية ومقوماتها ،العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش ،الفرعالأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،التعلم عن طريق الن�شاط (املناظرة).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بتالوة الآية الكرمية الآتية ،قال تعالى} :
{ (�سورة احلجرات ،الآية  ،)13ثم اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
• ملاذا خلق اهلل تعالى الب�رش من ذكر و�أنثى ،وجعلهم �شعو ًبا وقبائل؟
• ما �سبب التفاوت بني الب�رش؟
• ما مظاهر التفاوت بينهم؟
• ما ميزان التفا�ضل بني الب�رش؟
• ما �أثر الوعي بهذه ال�سنة الكونية يف حياة الأمة اال�سالمية؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ،ثم خل�صها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
 -3ناق�ش الطلبة يف �أبرز نتاجات الدر�س ،ثم اكتبها على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
ِّ -1
�شكل فريقني متقابلني من طلبة ال�صف ،يتكون كل منهما من ( )8-5طالب.
ووجه َمن تبـقى منهم �إلى متـابعـة الفـعالية بـاهتمام ،للم�شاركة يف
 -2اخرت ثالثة حكام من بقية الطـلبةِّ ،
املناق�شة فيما بعد.
 -3ناق�ش الطلبة كافة يف معايري تقييم املناظرة ،مثل:
• احرتام الر�أي الآخر.
• طرح الأفكار مبو�ضوعية.
• ا�ستخدام احلجة والربهان والأدلة العقلية والنقلية.
• ا�ستخدام امل�صطلحات الإ�سالمية.
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• تفعيل لغة اجل�سد ،مثل :الإمياءات ،واحليوية.
 -4اطرح الق�ضية الرئي�سة بقولك(( :نرى الكثري من النا�س مولعني بثقافة الغرب ومنجزاته ،وحري�صني على
تقليده يف جميع �ش�ؤون حياتهم ،ومتباهني بذلك ،يف حني يدعو �آخرون �إلى االنغالق على الذات،
وحماربة كل امل�ستجدات بحجة املحافظة على الأ�صالة والهوية)).
 -5ك ِّلف �أحد الفريقني تبني فكرة املحافظة على الأ�صالة واالنغالق على الذات ،وك ِّلف الفريق الآخر تبني
فكرة االنفتاح على الآخر مع املحافظة على الهوية الإ�سالمية.
َ -6د ِّون خط �سري املناظرة لي�ستعني الفريقان بالأفكار الآتية:
• املق�صود بالهوية الإ�سالمية.
• القيم التي جتعل الأمة الإ�سالمية خري �أمة.
• مقومات الهوية الإ�سالمية التي حتول دون االن�صهار يف الثقافات الأخرى.
• مفهوم االنفتاح على الآخر.
• �أ�سباب ظاهرة التقليد الأعمى للغرب.
• �سبب تراجع �أداء امل�سلمني احل�ضاري.
• احلكم ال�رشعي للتقليد الأعمى.
• حكم االنعزال واالنغالق على الذات.
• �ضابط االنفتاح على الآخر.
• �أمثلة من ال�سرية النبوية ،ومواقف من حياة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم على االنفتاح على الآخر.
ووجه احلكام يف �أثناء ر�صد الأداء.
� -7شارك الفريقني يف تو�ضيح الأفكار الرئي�سةِّ ،
�صمم على اللوح الهيكل التنظيمي املنا�سب لتدوين امللخ�صات ،بحيث ت�شمل املفاهيم ،والأ�سباب،
ِّ -8
واملقومات ،واحلكم ال�رشعي.
 -9امنح يف نهاية الن�شاط كل فريق دقيقتني لتلخي�ص �أفكاره ،والر�أي الراجح الذي يتبناه ،وتقدمي املربرات
املنطقية ،واحلكم ال�رشعي الذي تو�صل �إليه.
 -10خل�ص �أبرز النقاط املعرفية املتفق عليها يف كيفية االنفتاح مع احلر�ص على ال�ضوابط ال�رشعية ،ثم ع ِّلق
عليها.
 -11ع ِّزز القيم واالجتاهات املرغوبة ،وك ِّلف الطلبة املراقبني امل�شاركة يف تلخي�ص �أبرز النقاط يف الهيكل
التنظيمي على اللوح.
 -12امنح فريق احلكام فر�صة لعر�ض نتائج الفريقني وفق املعايري املتفق عليها �سلفًا.
ِّ -13قيم الطلبة مب�شاركة فريق احلكام وفق املعايري املتفق عليها يف �أداة التقومي (�سلم التقدير).
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التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)84وتابعهم يف �أثناء العمل ،وزودهم بالتغذية
 ِّالراجعة.
 -ك ِّلف الطلبة حل �أ�سئلة الأن�شطة العالجية والإثرائية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
بي��ان مدى انت�شار ظاهرة التقليد يف جمتمعنا ،و�أث��ر ذلك يف الهوية الإ�سالمية ،وحر�ص بع�ض ال�شباب على
متابعة كل ما هو جديد يف الغرب ،مثل :اللبا�س ،وت�رسيحات ال�شعر ،وتقليد الآخر من دون وعي �أو تدبر،
وعدم مراعاة خ�صو�صية الهوية الإ�سالمية يف تلك املظاهر وغريها.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء (املناظرة).
املوق��ف التقومي��ي :و ِّزع الطلبة �إل��ى فريقني� ،أحدهما يرى ��ضرورة املحافظة على الأ�صال��ة واالنغالق على
ال��ذات ،والفريق الآخر يدعو �إلى االنفت��اح مع املحافظة على الهوية الإ�سالمي��ة ،وك ِّلف عد ًدا من احلكام
ر�صد الأداء وفق املعايري الظاهرة يف �سلم التقدير.
�أداة التقومي� :سلم التقدير.
املعيار
الرقم
 1يتوا�صل مع الفريق الآخر بلغة �سليمة.
 2ي�ستخدم املفاهيم وامل�صطلحات الإ�سالمية.
 3يتوا�صل ب�رص ًّيا مع جميع املتعلمني من الفريق الآخر.
 4ي�ستخدم لغة اجل�سد بفعالية (�إمياءات ،تعابري الوجه).
 5يجيب عن ت�سا�ؤالت الفريق الآخر بجر�أة وثقة.
 6يحرتم �آراء الآخرين.
 7يعزز ر�أيه بالأدلة العقلية والنقلية املقنعة.
 8يلتزم �آداب احلوار.
 9يقنع الفريق الآخر بر�أيه.
 10ينجز الفريق املهمة يف الوقت املحدد.

جدا ممتاز
�ضعيف جيد جيد ًّ

جدا )3( :ثالث عالمات ،جيد )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
ممتاز� )4( :أربع عالمات ،جيد ًّ
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
يب��د�أ امل�سلم َمن لقي��ه بال�س�لام ،ويتب�سم 81
�أفكر و�أناق�ش
�أفكر يف التوا�صل الهادف مع الآخرين ،و�أناق�ش زمالئي
ب�ِّي� وا�ضح،
يف وجه��ه ،ويتكلم بكالم نِّ
يف كيف �أحافظ على �أخالقي الإ�سالمية يف �أثناء توا�صلي ويح�س��ن اال�ستم��اع للآخ��ر ،وال يقابل
مع غريي.
الإ�ساءة بالإ�ساءة ،و�إمنا يقابلها بالإح�سان.

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
ك ِّلف الطلبة ذكر مظهرين من مظاهر التقليد الأعمى يف املنا�سبات االجتماعية ،وموقفهم منها.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف الطلبة الرجوع �إلى املوقع الإلكرتوين ملركز اجلزيرة للدرا�سات،http://studies.aljazeea.net :
ثم كتابة تقرير عن الهوية الثقافية وحتديات العوملة ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

1

2

3
4

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ب� مفهومي كـ��ل مـم��ا ي�أتي :الهوي��ة الإ�سالمية :جمموعة املب��ادئ والقيم التي يت�سم
ِّي�نِّ
بها املجتمع امل�سلم.
الهوية الإ�سالمية ،االنفتاح.
االنفت��اح :التوا�صل مع منج��زات الأمم الأخرى يف
خمتلف جماالته��ا ،والإفادة منها مب��ا ال يخالف مبادئ
الإ�سالم وقيمه.
اذك��ر ثالثة من مقوم��ات الهوية �أ  -الإ�سالم.
الإ�سالمية.
ب -اللغة العربية.
جـ -التاريخ الإ�سالمي ومنجزات احل�ضارة الإ�سالمية
يف خمتلف جماالت احلياة.
نِّبي ال�ضابط الأ�سا�س يف االنفتاح املحافظة على مبادئ الإ�سالم وقيمه.
على غري امل�سلمني.
عدد ثالثــة مظاهــر الهتمـــام �أ -االهتم��ام باللغ��ة العربي��ة الف�صيح��ة ،واالعت��زاز
ِّ
بتعلمه��ا وتطبيقه��ا يف حياتن��ا اليومي��ة؛ ق��راءةً،
الـمـ�سـلمـني باللغة العربية.
وكتابةً ،وحمادثةً.
ب -ا�ستخدامها يف الندوات وامل�ؤمترات.
جـ -ترجمة كتب العلوم �إليها يف اجلامعات.

هات ثالثة �أمثلة على انفتاح النبي �رضب لنا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�صحابته الكرام
5
ِ
�صل��ى اهلل عليه و�سل��م و�صحابته ر�ضي اهلل عنهم �أروع الأمثلة يف االنفتاح على الآخر،
الكرام على الآخ��ر ،والإفادة مما ومن ذلك:
أ� -كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يثني على حلف
لديه من منجزات.
الف�ضول الذي �شهده �صلى اهلل عليه و�سلم مع
قري�ش قبل البعثة.
ب� -أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم زيد بن ثابت ر�ضي
اهلل عنه �أن يتعلم العربانية ليكاتب اليهود بها.
جـ� -أر�سل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعد خيرب عمرو
ابن م�سعود الثقفي وغيالن بن �سلمة ر�ضي اهلل
عنهما �إلى اليمن لتع ُّلم �صناعة املنجنيق.

رقم ال�صفحة

78
80

79

81
79

80
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 6تراج��ع امل�سلم��ون ع��ن �أدائه��م �أ � -ضع��ف مت�س��ك امل�سلم�ين بدينه��م و�أخالقهم
وقيمهم.
عدة ،اذكر ثالثة
احل�ضاري لأ�سباب ّ
ب -الفهم اخلط�أ للإ�سالم.
منها.
جـ -عدم الأخذ مبتطلبات البحث العلمي.

80

 7ع ِّلل ما ي�أتي:
حرم امل�سلمني من
أ�  -ع��دم التقلي��ل م��ن منج��زات �أ  -لأن جتاهل تلك املنجزات َي ِ
خريات الإن�سانية ،ويرتكهم يف ذيل الأمم.
الآخر احل�ضارية.
ب -ال يعني االعتزاز باللغة العربية ب -ينبغي تعلم اللغات الأخرى ودرا�ستها؛ لتكون
مفتاح��ا للتعام��ل م��ع �أ�صحابه��ا يف العالقات
عدم درا�سة اللغات الأخرى.
ً
الدولي��ة والتجارية وغريه��ا ،والإفادة من علوم
الأمم الأخرى ومعارفها.
جـ -يجب االنفتاح على الثقافات جـ -لالنتفاع مبا عندها من خري ،و�إفادتها مبا لدينا
من خري.
الأخرى.
د -ال ينبغ��ي �أن ي�ص��اب امل�سلمون د  -لكيال يفقدوا الثقة بالنف�س ،ويركنوا �إلى التقليد
الأعمى؛ فيتعمق لديهم ال�ضعف والعجز ،وعدم
باالنبهار واالندها�ش بالثقافات
القدرة على التقدم والرقي.
الأخرى.

81-79
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الدر�س الثالث ع�شر

قب�سات من نور ح�ضارتنا

نتاجات الدر�س

 ذكر جماالت احل�ضارة الإ�سالمية. تو�ضيح جوانب احل�ضارة الإ�سالمية. �إعطاء �أمثلة على مظاهر اهتمام احل�ضارة الإ�سالمية بالعلم ،والتعليم ،وال�صحة ،والتكافل االجتماعي. -تقدير دور العلماء امل�سلمني يف تقدم احل�ضارة الإ�سالمية ورقيها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 االعتزاز باحل�ضارة الإ�سالمية. احلر�ص على اعتماد املنهج العلمي يف البحث واملعرفة. -احلر�ص على امل�شاركة يف تقدم الوطن ورفعته.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. كتاب من روائع ح�ضارتنا مل�صطفى ال�سباعي. -املوقع الإلكرتوين:

- https://100inventionsmusulmanesnet.categoy

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 -املوقع الإلكرتوين:

- http://mawdoo3.com.

للمعلم
 كتاب الرتاث العلمي واحل�ضارة الإ�سالمية لأحمد ف�ؤاد با�شا. -املوقع الإلكرتوين:

- https://100inventionsmusulmanes.net/categoy/

املفاهيم وامل�صطلحات
احل�ضارة الإ�سالمية ،املجال املادي ،املجال املعريف ،املنهج العلمي ،التكافل االجتماعي.

99

التعليم القبلي
 در���س البحث العلمي واحل�ض��ارة الإ�سالمية ،العل��وم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقي��ة ،ال�صف الثاين ع�رش،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ،الأ�سئلة والأجوبة الق�صرية ،املحا�رضة) ،تدري�س املفاهيم
(الطريقة اال�ستقرائية) ،التعلم التعاوين (التعلم يف جمموعات ،النموذج).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّه��د للدر���س باحلديث عن هدف الر�سال��ة الإ�سالمية ،وهو حتقيق ال�سعادة والرف��اه للإن�سانية بتحقيق
اال�ستخ�لاف يف الأر���ض وعمارتها؛ ما جع��ل احل�ضارة الإ�سالمي��ة تقدم منج��زات ح�ضارية متميزة
للب�رشية� ،شملت جوانب احلياة املختلفة.
 -2اكتب على اللوح عنوان الدر�س ،والنتاجات خا�صته.
�إجراءات التنفيذ
 -1اكتب على اللوح مفهوم احل�ضارة الإ�سالمية الوارد ذكره يف الدر�س.
 -2ناق�ش الطلبة يف املفهوم بطرح الأ�سئلة الآتية عليهم:
• ماذا نعني باملنجزات املادية واملعنوية؟
هات ثالثة �أمثلة على املنجزات املادية ،وثالثة �أخرى على املنجزات املعنوية.
• ِ
• ماذا نق�صد بعبارة(( :وفق الت�صور الإ�سالمي للكون واحلياة والإن�سان))؟

قوم �إجابات الطلبة ،وع ِّزز ال�صحيح منها.
ِّ -3
� -4شارك الطلبة يف ا�ستنتاج �أن احل�ضارة الإ�سالمية تقوم على جمالني؛ مادي ،ومعنوي ،ثم اكتب مفهوم
كل منهما على اللوح.
 -5و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات غري متجان�سة ،ثم ك ِّلف كل جمموعة مناق�شة �أحد جوانب ح�ضارتنا،
وحدد الزمن املنا�سب لتنفيذ املهام:
وت�صميم منوذج ملا يتم االتفاق عليه با�ستخدام لوحة من الكرتونِّ ،
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (التعلم والتعليم) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما مظاهر عناية احل�ضارة الإ�سالمية بالعلم والتعليم ،م�ستدلاً بالآية الكرمية:
}
{ (�سورة الزمر ،الآية )9؟
• كيف اعتنت ح�ضارتنا باملدار�س؟
هات �أمثلة على ذلك.
• ِ
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 -6ناق�ش ن�شاط (�أفكر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)86
حتدث عن بناء اجلامعات يف ح�ضارتنا.
َّ -7
 -8نِّبي مناهج املعرفة التي اعتمدها العلماء امل�سلمون.
 -9نفِّذ ن�شاط (�أ�ستذكر) يف �صفحة (.)86
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (ال�صحة يف ح�ضارتنا) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
م�ست�شهدا باحلديث ال�رشيف الوارد يف الن�ص ،قال ر�سول اهلل
• نِّبي موقف الإ�سالم من �صحة الإن�سان،
ً
�صلى اهلل عليه و�سلم(( :تداووا ف�إن اهلل عز وجل مل ي�ضع دا ًء �إال و�ضع له دوا ًء غري داء واحد الهرم)) (.)1
• نِّبي مناذج التقدم احل�ضاري عند امل�سلمني يف جمال ال�صحة.
املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (التكافل االجتماعي يف ح�ضارتنا ) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
• نِّبي موقف امل�سلمني من العطاء يف �ضوء قول اهلل تعالى}:
{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)92

• اذكر �أمثلة على امل�ؤ�س�سات التي كان لها �أثر يف حتقيق التكافل االجتماعي يف احل�ضارة الإ�سالمية.
 -10نفِّذ ن�شاط (�أناق�ش و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)89
وقدم لهم امل�ساعدة كلما لزم الأمر.
 -11تابع الطلبة يف �أثناء العملِّ ،
� -12أعلن عن وقت انتهاء العمل داخل املجموعات.
 -13ك ِّلف كل جمموعة اختيار َمن ميثلها يف عر�ض النموذج �أمام بقية املجموعات.
وجه
 -14بعد تعليق النماذج على اجلدار ،ووقوف كل ممثل جمموعة بجانب النموذج اخلا�ص مبجموعتهِّ ،
الطلبة �إلى �إلقاء نظرة على النماذج ،ومناق�شة ممثلي املجموعات يف املحتوى املعرو�ض.
 -15بعد اكتمال عرو�ض املجموعات كلها ،اطلب �إلى الطلبة العودة �إلى �أماكنهم ،ثم اطلب �إلى ممثلي
املجموعات �إلقاء نظرة على النماذج.
التقومي اخلتامي
 -ناق�ش الطلبة يف �أ�سئلة الدر�س.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
امل�شاركة يف العطاء وبذل اخلري هما من قيم احل�ضارة الإ�سالمية ،وم�شاركة الطلبة يف �صندوق القر�ش اخلريي
باملدر�سة هي �إحدى �صور العطاء وحتقيق التكافل االجتماعي فيها.
(� )1سنن �أبي داود ،وهو �صحيح.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
املوق��ف التقوميي :بع��د االنتهاء من �رشح الدر���س ،اطرح �أ�سئل ًة تتن��اول جوانب احل�ض��ارة الإ�سالمية ،وق َِّوم
�إجابات الطلبة وفق املعايري الواردة يف �سلم التقدير اللفظي.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
املعيار

الرقم

1
يع��رف املفاهي��م وامل�صطلحات الآتية ال��وارد ذكرها يف
ِّ
الدر���س :احل�ض��ارة الإ�سالمي��ة ،املجال امل��ادي ،املجال
املعنوي.
2
3

4
5
6

جيد
ممتاز
جدا
ًّ

جيد مقبول �ضعيف

يذكر جوانب احل�ضارة الإ�سالمية.
ي�ستنتج موا�صفات امل�ست�شفيات ومزاياها يف احل�ضارة
الإ�سالمية.
يو�ضِّ ح مناهج املعرفة عند علماء امل�سلمني.
ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الوارد ذكرها يف الدر�س
على جوانب احل�ضارة الإ�سالمية.
يذكر �أمثلة على منجزات امل�سلمني احل�ضارية يف ال�صحة.

�إجابات �أن�شطة الدر�س
ا�سم الن�شاط
�أفكر و�أ�ستنتج
((كان امل�سجد الأق�صى يف القرن اخلام�س
الهجري مرك ًزا حلياة علمية ن�شيطة� ،شملت
على الأخ�ص علم احلديث والفقه واللغة،
وذكر بع�ض امل�ؤرخني �أنه كان يف امل�سجد
مدر�سا حينذاك)).
الأق�صى ثالثمائة و�ستون
ً
�أ�ستنتج �أثر هذا العدد الكبري من املدر�سني يف
النه�ضة العلمية يف ظل احل�ضارة الإ�سالمية.
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رقم
الإجابة
ال�صفحة
ي�ترك للطال��ب حرية الإجاب��ة ،وميك��ن للمعلم �أن 86
يجيب مبا ي�أتي:
كان لذل��ك الع��دد الكب�ير م��ن العلم��اء يف خمتلف
التخ�ص�صات �أثر يف التقدم احل�ضاري يف العديد من
العلوم ،مث��ل :العلوم ال�رشعي��ة ،والآداب ،والعلوم
التطبيقية ،مث��ل :الطب ،والعمارة الإ�سالمية ،وغري
ذلك.

�أ�ستذكر
منجزات جابر بن حيان يف الكيمياء:
كان للعلم��اء امل�سلم�ين �إ�سهام��ات كث�يرة  -اكت�شــ��اف الـ�ص��ودا الكاويــ��ة� ،أو القط��رون
يف خمتل��ف العل��وم ،ما كان له��ا �أثر يف بناء (.)NaOH
ح�ض��ارة متمي��زة� .أ�ستذك��ر جه��ود بع�ض � -أول َمن ح�ضرَّ ماء الذهب.
العلماء يف ذلك مثل جابر بن حيان.
 �أول َم��ن �أدخل طريقة ف�ص��ل الذهب عن الف�ضةباحل��ل با�ستخ��دام احلمو���ض ،وه��ي الطريقة
ال�سائدة حتى يومنا هذا.
 �أول َمن اكت�شف حم�ض النرتيك.� -أول َمن اكت�شف حم�ض الهيدروكلوريك.

�أناق�ش و�أ�ستنتج
تق��وم احل�ضارة الإ�سالمية عل��ى الت�صور الإ�سالمي
�أناق�ش زمالئي يف �إقامة احل�ضارة الإ�سالمية للك��ون والإن�س��ان واحلي��اة ،وم��ن ذل��ك الرف��ق
م�ؤ�س�ســـات لع�لاج احليوانــات املري�ضــة ،باحلي��وان.
و�إن�شاء احلظائر لرعاية احليوانات و�إطعامها،
و�أ�ستنتج داللة ذلك.

87

89

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
ك ِّلف بع�ض الطلبة التفريق بني املجال املادي واملجال املعنوي يف احل�ضارة الإ�سالمية من حيث :املفهوم،
واخل�صائ�ص.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف �أحد الطلبة الرجوع �إلى املوقع الإلكرتوين الآتي؛ لكتابة مقال من �صفحة واحدة عن عطاء امل�سلمني
- http://mawdoo3.com
احل�ضاري:
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم
 1ات�سم��ت احل�ض��ارة الإ�سالمية ب�أنها من مظاهر ذلك �أنها خاطبت العقل ،ودعت �إلى
ح�ض��ارة العل��م واملعرف��ة ،و�ضِّ ��ح البحث العلمي ،واعتمدت املنهج التجريبي ،ونهت
عن التقليد الأعمى ،ونبذت اخلرافات والأ�ساطري،
مظاهر ذلك.
وكل ما ال يقوم على �أ�سا�س علمي وا�ضح.
ن�ص ال�س�ؤال

 2قام��ت احل�ض��ارة الإ�سالميــ��ة على
جانب�ين ،هم��ا :اجلان��ب امل��ادي،
واجلان��ب املعن��وي ،و�ضِّ ��ح عالقة
اجلانب املعنوي يف احل�ضارة الإ�سالمية
بتميزها.

الإجابة

متتاز احل�ضارة الإ�سالمية عن غريها من احل�ضارات
بقيامها على القيم الإميانية .فقد اعتنت بال�سلوك
الأخالقي للفرد واملجتمع؛ ما �أدى �إلى انت�شار قيم
العدل ،وامل�ساواة ،وحب اخلري والنفع للجميع،
وكذا رعاية حقوق الإن�سان .وهذه القيم جميعها
مرتبطة ب�سلوك امل�سلم يف جوانب حياته املختلفة.

رقم ال�صفحة

86

85

 3متيزت امل�ست�شفيات يف ظل احل�ضارة �أ-اختيار املواقع املنا�سبة لها.
ع��دة ،اذكر اثنتني ب -جمانية العالج فيها جلميع �أفراد املجتمع.
الإ�سالمية مبيزات ّ
منها.

88

 4تـمي��ز الـم�سلمون بالعناي��ة النف�سية كان��ت تخ�ص���ص للمر�ض��ى النف�سي�ين �أق�سام يف
امل�ست�شفى .و َّممن اهتم بالعالج النف�سي والأمرا�ض
للمر�ضى ،و�ضِّ ح ذلك.
الع�صبي��ة ابن �سين��ا ،ف��كان �أول َمن �أ�ش��ار �إلى �أثر
الأح��وال النف�سي��ة يف اجله��از اله�ضم��ي ،وقرحة
املعدة ،والدورة الدموية ،و�رسعة النب�ض.

88

 5اعتمد العلماء امل�سلمون يف م�صادر �أ  -املنه��ج النقلي الثابت يف القر�آن الكرمي وال�سنة
ال�صحيحة.
الـمعرفة عل��ى منهج�ين �أ�سا�سيني،
ب -املنهج التجريبي التطبيقي.
اذكرهما.

87

104

88
87

 6نِّبي داللة كل من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية أ�  -التكافل االجتماعي.
ب -ال�صحة.
على اجلوانب احل�ضارية يف الإ�سالم:
�أ  -قـول اهلل تـعالى} :
{ (�سورة �آل عمران،
الآية .)92
ب -ق��ول ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل علي��ه
و�سلم (( :تداووا ف���إن اهلل عز وجل
()1
مل ي�ضع داء �إال و�ضع له دواء)) .
 7اذك��ر �إجن��ا ًزا للم�سلم�ين يف كل م��ن �أ  -علم الت�رشي��ح :حتديــ��د وظيفـــ��ة �أع�ضـاء 88-86
اجل�س��م ،وعروق��ه ،وع�ضالت��ه.
املجاالت الآتية ح�سب اجلدول الآتي:
ب -العملي��ات اجلراحية :ا�ستخدام التخدير يف
املثال
جمال الإجناز
العمليات اجلراحية.
�أ  -علم الت�رشيح
جـ -علم الب�رصي��ات� :أق�سام العني ،ووظيفة كل
ب -العمليات اجلراحية
جـ -علم الب�رصيات
ق�سم فيها.
د  -املدار�س واجلامعات
د  -املدار���س واجلامع��ات :اجلام��ع الأزه��ر،
هـ -علم اجلغرافيا
واملدار�س النظامية ،وجامعة الزيتونة.
هـ -علم اجلغرافيا :ر�سم اخلرائط.

(� )1سنن �أبي داود ،وهو �صحيح.
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الدر�س الرابع ع�شر

العناية بكبار ال�سن

نتاجات الدر�س

 ذكر التغريات اجل�سمية والنف�سية التي ت�صيب كبار ال�سن. ذكر �صور االهتمام بكبار ال�سن. �إعطاء �أمثلة على بر الوالدين عند كربهما. بيان م�س�ؤولية رعاية كبار ال�سن. -متثل قيم الإ�سالم يف تعامله مع كبار ال�سن.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 م�ساعدة الآخرين على ق�ضاء حوائجهم ،وبخا�صة كبار ال�سن. بر الوالدين ،وخ�صهما مبزيد من العطف والرعاية يف كربهما. -التلطف مع كبار ال�سن ،وتوقريهم.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. القر�آن الكرمي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة ،مثل :امل�سجل ،وجهاز احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين ،وجهاز العر�ضالر�أ�سي ،و�شفافيات عر�ض الأن�شطة واملهام ،ولوحات الكرتون ،و�أقالم التخطيط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 كتاب رعاية امل�سنني يف ال�سنة النبوية لأحمد عبد اهلل الباتلي.للمعلم
 -كتاب الرعاية االجتماعية للم�سنني وفق ال�رشيعة الإ�سالمية ل�ساملة عبد اهلل حمد ال�شاعري.

املفاهيم وامل�صطلحات

الـجايف عنه ،دور الرعاية.

التعليم القبلي
 در���س مبادئ التعام��ل الإن�ساين ،والتوا�صل االجتماع��ي ،العلوم الإ�سالمية ،الرتبي��ة الأخالقية ،ال�صفاحلادي ع�رش ،الفرع الأدبي.
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استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،احلوار واملناق�شة) ،التعلم التعاوين (التعلم الزمري).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد الدر�س با�ستخدام �إحدى الو�سائل املتوافرة لتالوة الآيتني الكرميتني الآتيتني ،قال تعالى}:
{ (�سورة الإ�رساء ،الآيتان،)24-23
�أو م ِّهد له بق�صة ق�صرية� ،أو فيلم ق�صري عن �إحدى و�سائل العناية بكبار ال�سن ،ثم ا�س�أل الطلبة:
• ملاذا ذكر اهلل تعالى الإح�سان �إلى الوالدين مبا�رشة بعد الأمر بعبادته وحده يف الآيتني الكرميتني؟
• َع َّم نهت الآيتان الكرميتان؟
• ما ف�ضل الأبوين على الأبناء؟
• هل تقت�رص العناية بكبار ال�سن على الوالدين فقط؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
حت��دث ع��ن املراحل العمرية الت��ي مير بها الإن�سان ،ثم اطل��ب �إلى الطلبة ذكر �أه��م التغريات اجل�سمية
َّ -1
والنف�سية التي ترافق كل مرحلة .وبنا ًء على تلك التغريات ،دع الطلبة ي�ستنتجوا �سبب حاجة كبار ال�سن
�إلى العناية بهم يف هذه املرحلة العمرية.
 -2ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات) ،وذلك على النحو الآتي:
 -3و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم اطلب �إلى كل منها �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة
الواردة يف الدر�س ،و�رشحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية ،وذلك على النحو الآتي:
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (�أولاً � :صور االهتمام بكبار ال�سن) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما �أهمية طول العمر مع ح�سن العمل؟
هات مظهرين من مظاهر التخفيف على كبار ال�سن يف الأحكام ال�رشعية.
• ِ
هات �صورة لتوقري كبري ال�سن من ال�سرية النبوية.
• ِ
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أ�ستدل) يف �صفحة (.)92
ِّ -4
(ثانيا :الو�صية بالوالدين عند الكرب) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع ً
• �أو�صى اهلل تعالى بالوالدين �إح�سا ًنا يف كل مراحل عمرهما ،وخ�صهما بالرب عند الكرب ،ع ِّلل ذلك.
• اذكر �أربع �صور لرب الوالدين عند كربهما.
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أتدبر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)93
ِّ -5
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املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا :م�س�ؤولية الدولة يف رعاية كبار ال�سن) ،ثم الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
• على َمن تقع م�س�ؤولية رعاية كبار ال�سن؟
• اذكر ثالثة �أمور جتب على املجتمع لتوفري العي�ش الكرمي لكبار ال�سن.
 -6ك ِّلف كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة ،ثم تع ِّلقها على اجلدار.
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِ -7
ِّ -8
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ات ُِّفق عليه على اللوح.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)101وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
ِّ -

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

الإفادة من الدر�س يف حت�سني تعامل الطلبة مع كبار ال�سن يف املجتمع عامة ،ومع الوالدين والأقارب
واجلريان من كبار ال�سن بوجه خا�ص.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا مدى تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
التاريخ. ....................:
ا�سم الطالب. ............................. :
املعيار
الرقم
أبي التغريات اجل�سمية والنف�سية التي ت�صيب كبار ال�سن.
 � 1نِّ
أبي �صور االهتمام بكبار ال�سن.
 � 2نِّ
3

4
5
6
7

جدا ممتاز
�ضعيف مقبول جيد جيد ًّ

�أو�ضِّ ح م�س�ؤولية رعاية كبار ال�سن.
اذكر �أمثلة على بر الوالدين عند كربهما.
�أ�ساعد الآخرين على ق�ضاء حوائجهم ،وبخا�صة كبار
ال�سن.
�أب��ر والداي ،و�أخ�صهما بـمزيد م��ن العطف والرعاية
يف كربهما.
�أتلطف مع كبار ال�سن ،و�أوقرهم.

جدا� )4( :أربع عالمات ،جيد )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان،
ممتاز )5( :خم�س عالمات ،جيد ًّ
�ضعيف )1( :عالمة واحدة.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الن�شاط:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
 وجود دور رعاية امل�سنني َلمن لي�س لهم �أبناء �أو 92�أ�ستدل
�أهل يعتنون بهم.
�أ�ستدل ب�شواهد من واقع جمتمعي على العناية
 الت�أمني ال�صحي لكبار ال�سن غري امل�ؤمنني.بكبار ال�سن.

�أتدبر و�أ�ستنتج
الأ�ص��ل يف �إقام��ة الأبوين �أن تكون عن��د الأبناء
�أتدب��ر قول��ه تعال��ى} :
{ ليتمكنوا م��ن القيام بحق رعايتهم��ا على النحو
(�س��ورة الإ��سراء ،الآي��ة  ،)23و�أ�ستنتج داللة الأمثل.
كلمة ) ( :يف الآية الكرمية.
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�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
اطلب �إلى كل طالب و�ضع ت�صور لتعامله مع املعلمني وامل�ستخدمني يف املدر�سة.
ن�شاط �إثرائي
اطلب �إلى الطلبة البحث يف �أحد كتب ال�سرية النبوية املوجودة يف مكتبة املدر�سة عن ق�صة ال�صحابي اجلليل
علقمة عندما وافته املنية ،وتلخي�صها يف ن�صف �صفحة ،ثم قراءتها �أمام الطلبة يف ال�صف� ،أو الإذاعة املدر�سية.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم
1

2

3

4

5

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

92

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� :أ  -التو�سعة لكبار ال�سن يف املجل�س ،و�إجال�سهم.
(( لي���س من��ا م��ن مل يرح��م �صغرينا ب� -إكرام ال�شيخ الكبري ب�إتيانه ،وتلبية حاجاته.
()1
ويعرف حق كبرين��ا ))  .يف �ضوء
احلديث ال�رشيف ال�سابق ،نِّبي اثنتني
من �صور توقري كبار ال�سن.
جال�سا 92
اذك��ر مثالني عل��ى التخفي��ف على �أ � -أباح الإ�سالم لل�شيخ الكبري العاجز ال�صالة
ً
�شق عليه اجللو�س.
�إن مل ي�ستطع القيام،
امل�سن ورفع احلرج عنه.
ونائما �إذا َّ
ً
ب� -أباح الإ�سالم لكبري ال�سن العاجز عن ال�صيام
الإفطار يف �شهر رم�ضان.
دعا الإ�سالم �إلى مزيد من بر الوالدين حلاجتهم��ا �إلى املزيد من الرعاي��ة والعناية ،ال �سيما �إذا 93
وهن العظم ،و�ضعف اجل�سم ،وبد أ� بالرتاجع ،وكرثت
عند كربهما ،ع ِّلل ذلك.
الأمرا�ض ،وق�رص ال�سمع والب��صر ،و�أ�صبح كل منهما
بحاجة �شدي��دة �إلى الأبناء لك��ي ي�سلموا من م�صائب
احلياة.
اذكر ثالثة �أمور جتب على املجتمع �أ � -إن�شاء دور الرعاية َلمن ال معيل له وال �أبناء ،بحيث 94
تتعلق يف العناية بكبار ال�سن.
تتوافر يف هذه الدور مقومات احلياة الكرمية.
ب -ت�أمني الرعاية ال�صحية لكبار ال�سن ،ومراعاة
�أحوالهم.
جـ -ت�أمني الرعاية االجتماعية لكبار ال�سن ،مثل �إن�شاء
جمعيات خريية تعتني ب�أحوالهم ،وترفه عنهم.

�أمرت الآية الكرمية االبن بالتلطف مع الوالدين ،ودعته 93
ق��ال اهلل تعال��ى} :
{ (�س��ورة الإ��سراء� ،إلى التذلل والتوا�ض��ع ،واحلنو عليهما ،و�ضمهما �إلى
الآي��ة  ،)24و�ضِّ ��ح ال�ص��ورة الت��ي �صدره كما ي�ضم الطائر �صغاره حنا ًنا ورحم ًة بهما.
ينبغي لالبن �أن يكون فيها مع والديه
كما َّبينت الآية الكرمية.

(� )1سنن الرتمذي ،وهو ح�سن.
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الدر�س اخلام�س ع�شر

العناية بذوي الإعاقة

نتاجات الدر�س

 تو�ضيح مفهوم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة. �إعطاء �أمثلة على �أ�سلوب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع ذوي الإعاقة. بيان م�س�ؤولية املجتمع جتاه الأ�شخا�ص املعاقني. ا�ستنتاج داللة بع�ض الن�صو�ص ال�رشعية على وجوب االهتمام بالأ�شخا�ص املعاقني. -االقتداء بهدي النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف تعامله مع الأ�شخا�ص املعاقني.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 اتباع تعاليم الإ�سالم وتوجيهاته يف معاملة ذوي الإعاقة. مراعاة م�شاعر ذوي الإعاقة عند التعامل معهم. �إ�شعار ذوي الإعاقة ب�أهميتهم يف املجتمع. -تكليف ذوي االعاقة مهام تنا�سب قدراتهم.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. اللوح. -الأقالم امللونة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
مقال ر�ؤية �إ�سالمية للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�صة ،الرابط الإلكرتوين:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php
للمعلم
كتاب حقوق اجلرحى وذوي الإعاقة يف ال�رشيعة الإ�سالمية ملاهر ال�سو�سي وحممد ال�سو�سي.

املفاهيم وامل�صطلحات
الإعاقة ،القدرات احل�سية والفكرية واجل�سمية.

التعلم القبلي

 مفهوم امل�ساواة يف الإ�سالم.111

استراتيجيات التدريس

الع�صف الذهني ،التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم يف جمموعات.
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بتالوة الآيات الكرمية الآتية ،قال تعالى} :

{ (�سورة عب�س ،الآيات  ،)16-1ثم

اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
• كم عدد الآيات ال�سابقة؟
• ما ا�سم ال�سورة التي وردت فيها هذه الآيات الكرمية؟
• َمن الذي عب�س؟
• ما ا�سم ال�صحابي الذي عوتب به النبي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم؟
• ما نوع الإعاقة التي ابتلي بها ال�صحابي ،وذكرتها الآيات الكرمية؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1اطلب �إلى الطلبة تعريف مفهوم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،با�ستخدام الأ�سئلة ال�سابرة الآتية:
• ما معنى الإعاقة؟
• هل تكون الإعاقة يف القدرات احل�سية فقط؟
• هل تكون الإعاقة يف القدرات اجل�سمية والفكرية؟
• كيف ت�ؤثر الإعاقة يف حياة �صاحبها؟
• ملاذا ابتلى اهلل تعالى بع�ض الب�رش بنق�ص يف القدرات؟
• هل احلكم الربانية للإعاقة موجهة للمعاقني �أم الأ�صحاء؟
احلكم للمعاقني؟
• ما هذه ِ
احلكم للأ�صحاء؟
• ما هذه ِ

 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج مفهوم الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة ،ثم اكتبه على اللوح.

 -3ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات) ،وذلك على النحو الآتي:
و ِّزع الطلبة �إلى جمموعتني ،ثم اطلب �إلى كل منهما �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة الواردة
يف الدر�س ،ثم �رشحها لبقية الطلبة با�ستخدام لوحة جدارية:
(ثانيا� :أ�سلوب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع ذوي الإعاقة)،
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع ً
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ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
عدد �ست �صور لأ�سلوب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع ذوي الإعاقة.
• ِّ
• اذكر مثالاً
واحدا على مراعاة م�شاعر ذوي الإعاقة.
ً
• نِّبي كيف كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يب�رش ذوي الإعاقة.
عقليا مع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
• ِ
ارو ق�صة املر�أة املعاقة ًّ
• راعى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حالة َمن بهم �إعاقة ،نِّبي ذلك.
عدة؟
• على ماذا يدل تكليف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ابن �أم مكتوم �إمارة املدينة مرات ّ

• قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ملعون َمن كمه �أعمى عن الطريق)) ( ،)1نِّبي داللة احلديث ال�رشيف.

 -4ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج �صور �أ�سلوب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف
التعامل مع ذوي الإعاقة ،ثم اكتبها يف لوحة ،ثم ع ِّلقها على اجلدار.
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاط (�أفكر و�أناق�ش) يف �صفحة (.)98
ِّ -5
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا :م�س�ؤولية املجتمع نحو الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة) ،ثم الإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
• هل يعد الأ�شخا�ص املعاقون جز ًءا من املجتمع؟
• �إذا كان الأ�شخا�ص املعاقون جز ًءا من املجتمع ،فما واجب املجتمع جتاههم؟
• نِّبي دور الأ�رسة وواجباتها جتاه الأ�شخا�ص املعاقني.
• نِّبي دور م�ؤ�س�سات املجتمع جتاه الأ�شخا�ص املعاقني.
 -6ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج م�س�ؤولية املجتمع نحو الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
ثم اكتبها يف لوحة ،ثم ع ِّلقها على اجلدار.
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاط (�أفكر و�أقرتح) يف �صفحة (.)99
ِّ -7
راع يف �أثناء تنفيذ املجموعتني للن�شاط ما ي�أتي:
ِ -8
�أ ِ -
�ساعد الطلبة على �شطب الكلمات والأفكار البعيدة عن املو�ضوع الأ�صلي ،مبي ًنا لهم �أنها زائدة،
و�أنه ال حاجة لنا �إليها ،وال تقل �إنها خط�أ؛ لكيال ينزعج �أ�صحاب هذه الأفكار �أمام زمالئهم.
بِ -
�ساعد الطلبة على دمج الأفكار التي بينها ت�شابه ،وا�ستخدم الأقالم امللونة لتحديد هذه الأفكار.
جـ -اطلب �إلى الطلبة تلخي�ص الأفكار من جديد بح�سب ت�سل�سل �أهميتها.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)102وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
 ِّ( )1م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو �صحيح.
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
دعا الإ�سالم �إلى عدم التفرقة بني الب�رش ،وحث على امل�ساواة بينهم ،واحلكم على الإن�سان بنا ًء على عمله،
ال �شكله ومظهره ،وكف الأذى املعنوي عن ذوي الإعاقة؛ �سواء �أكان ذلك بالنظر� ،أم الكالم� ،أم الإ�شارة.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا مدى تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
التاريخ. ..................... :
ا�سم الطالب. .............................. :
املعيار

الرقم
أبي معنى الإعاقة.
 � 1نِّ
� 2أو�ضِّ ح كيف ت�ؤثر الإعاقة يف حياة �صاحبها.
3

جدا ممتاز
�ضعيف مقبول جيد جيد ًّ

�أع ِّلل �سبب ابتالء اهلل تعالى بع�ض الب�رش بنق�ص يف القدرات.

أعدد �ست �صور لأ�سلوب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف
ِّ � 4
التعامل مع ذوي الإعاقة.
 5اذكر مثالاً
واحدا على مراعاة م�شاعر ذوي الإعاقة.
ً
6
7

أبي دور الأ�رسة وواجباتها نحو الأ�شخا�ص املعاقني.
� نِّ

�أو�ضِّ ح دور م�ؤ�س�سات املجتمع جتاه الأ�شخا�ص املعاقني.

جدا� )4( :أربع عالمات ،جيد )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان،
ممتاز )5( :خم�س عالمات ،جيد ًّ
�ضعيف )1( :عالمة واحدة.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة ،ويقرتح �أن يع ِّلق املعلم على �إجابة الطالب.
رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
ا�ستخدام �أن�شطة وفعاليات ترفيهية ،مثل :الألعاب98 ،
�أفكر و�أقرتح
�أفكر بعم��ل �أخفف به ع��ن ذوي الإعاقة ،والريا�ضة ،والتمثيل ،والر�سم ،والتلوين ،واال�ستماع
و�أقرتح �أن�شطة ت�ساعده��م على اندماجهم �إلى الأنا�شيد و�أ�صوات احليوانات.
يف املجتمع.

�أفكر و�أناق�ش
ميكن مثلاً اال�ستفادة من حا�سة ال�سمع �أو ال�صوت
�أفكر و�أنــاق�ش زمالئــي يف كيــف يــمكن عند الأعمى يف قراءة القر�آن الكرمي وتعليمه.
اال�ستفادة من قدرات ذوي الإعاقة يف غري
ما ابتلوا فيه.
�أفكر و�أقرتح
من��ح املعوقني فر�ص��ة االندماج يف خمتل��ف �أن�شطة
ب�إ�رشاف معلمــي� ،أتعــاون مع زمـالئي يف املدر�س��ة وفعالياته��ا ،وجعله��م �أع�ض��اء فاعل�ين،
اقرتاح بع�ض الأن�شطة لتغيري النظرة ال�سلبية واال�ستفادة من مرافق املدر�سة.
نحو الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة يف املدر�سة.

98

99

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
طالبا الرجوع �إلى �أحد الكت��ب املتخ�ص�صة لكتابة مقال عن �أوجه االختالف بني الأ�صم والأبكم،
ك ِّل��ف ً
ثم قراءته �أمام الطلبة يف ال�صف.
ن�شاط �إثرائي
وجه الطلبة �إلى زيارة �إحدى مدار�س ذوي الإعاقة لتعرف بع�ض الطرائق التي ت�ستخدم يف تعليمهم ،ثم
ِّ
مناق�شتها داخل ال�صف.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

 1اذكر مثالاً من �سرية النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم على كل مما يلي:
أ�  -تعزي��زه �صلى اهلل عليه و�سلم
لتقدي��ر ال��ذات عن��د ذوي
الإعاقة.
ب -ق�ضاء حوائج ذوي الإعاقة.
جـ-التي�سري على ذوي الإعاقة،
ورفع امل�شقة عنهم.

الإجابة

رقم ال�صفحة

�أ  -ك َّلف �صلى اهلل عليه و�سلم ابن �أم مكتوم (وهو 98-97
�أعمى) ب�إمارة املدينة مرات عديدة.
ب -جاءت امر�أة ذات �إعاقة عقلية �إلى النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم ،فقالت :يا ر�سول اهلل� ،إن يل �إليك
حاج ًة ،فذهب معها حتى ق�ضى لها حاجتها (.)1
ج��ـِ � -أذن النب��ي �صل��ى اهلل عليه و�سلم ل��ذوي الإعاقة
بال�ص�لاة يف البي��ت �إن كان املج��يء �إل��ى �ص�لاة
اجلماع��ة يعر�ضهم للخطر؛ فق��د ورد �أن ِعتبان بن
مالك �أتى ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال:
ي��ا ر�سول اهلل� ،أنا رج��ل �رضير الب��صر ،و�أنا �أُ�صلي
لقوم��ي ،ف�إذا كان��ت الأمطار �سال ال��وادي الذي
بيني وبينهم ،ولم �أ�ستطع �أن �آتي م�سجدهم ف�أُ�صلي
ووددت يا ر�سول اهلل ت�أتيني فت�صلي يف بيتي،
بهم،
ُ
ف�أتخذه ُم�صلى ،فقال ل��ه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�(( :س�أفعل �إن �شاء اهلل)) (.)2
اقت�ضت �إرادة اهلل تعالى ابتالء بع�ض الأ�شخا�ص بنق�ص يف 96

 2و�ضِّ ح احلكمة من ابتالء اهلل تعالى
قدراتهم حلكمة �أرادها �سبحانه وتعالى ،ف�إذا �صرب �صاحب
لعباده يف الدنيا ب�أج�سادهم.
الإعاقة على ما ابتاله اهلل تعالى به نال الأجر والثواب ،ويف
أي�ضا للأ�صحاء ،فيتذكرون نعمة اهلل تعالى
ذلك حكمة � ً
وف�ضله عليهم ،في�شكرونه على ذلك.

3
و�ضح �أثر كل مما ي�أتي:
ِّ
اجتماعيا ،وقتلهم �أحيا ًنا.
�أ  -عزلة ذوي الإعاقة
ًّ
أ�  -نظ��رة املجتمع��ات
قديـم��ا ب -زيادة �أملهم بال�شفاء.
ً
لذوي الإعاقة على �أنهم �رش.

ب -دعاء الر�سول �صلى اهلل عليه
و�ســـلـم للمر�ضى وامل�صابني
بال�شفاء.
(� )1صحيح م�سلم.
( )2متفق عليه.
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 4نِّبي داللة احلديث ال�رشيف يف قول ع َّلمن��ا ر�س��ول اهلل �صلى اهلل علي��ه و�سلم الرحم��ة بال�ضعفاء98 ،
ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سلم:
ََّ
وحذرن��ا م��ن �إيذائه��م� ،أو التهك��م به��م� ،أو �إحراجهم� ،أو
((
ملعون م��ن كمه (�ضل��ل) �أعمى ال�سخري��ة منهم؛ فقد توعد اهلل تعالى َم��ن تعمد ت�ضليل �أعمى
)) ()1
ع��ن الطريق يف تقب��ل املعاقني عن الطري��ق بالوعيد ال�شديد ،والطرد م��ن رحمته؛ ملا يرتتب
والتحذير من �إيذائهم.
على ذلك من �أذى كبري له.

 5و�ضِّ ح م�س�ؤولية الأ�رسة وم�ؤ�س�سات �أ  -الأ�رسة :االعتناء بالأبناء ذوي الإعاقة منذ الوالدة ،بعر�ضهم 99
على الأطباء املتخ�ص�صني ،و�إ�رشاكهم يف الأعمال ،وعدم
املجتمع يف رعاية ذوي الإعاقة.
�إ�شعاره��م بالنق�ص ،وتعليمهم ما يتنا�س��ب مع قدراتهم،
وتقبلهم مل�ساعدتهم على االندماج يف املجتمع.
ب -م�ؤ�س�سات املجتم��ع� :إن�شاء معاهد خا�صة لتعليم املعاقني
احل��رف التي متكنه��م من ك�سب عي�شه��م ،وا�ستك�شاف
مواهبه��م و�إبداعاته��م ،والإفادة منه��ا يف العمل املنتج؛
لكيال يكونوا عالة يتكففون النا�س ،وتوفري الدعم املادي
واملعنوي لهم ،مثل :املعينات الطبية ،والعقاقري والأدوية،
واملراكز التي تعتني بهم .ويتعني على الأغنياء �أن ي�سهموا
يف ذل��ك ،ف�ضلاً ع��ن توفري فر�ص عمل له��م ،مبا ينا�سب
قدراتهم و�إمكاناتهم.

98-97

 6ت� َّأمل الن�صو�ص الآتية ،ثم نِّبي التوجيه النبوي يف التعامل
مع ذوي الإعاقة كما يف اجلدول:
الن�ص

�أ  -قال اهلل تعالى} :

أ�  -التي�سري عليهم ،ورفع امل�شقة
{ (�سورة الفتح ،الآية . )17
عنهم.
((
ب -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :انطلقوا بنا �إلى ب -مراعاة م�شاعرهم.

الب�صري)) (.)2

جـ -قال ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :أذهب الب�أ�س ج��ـ -ق�ضاء حوائجه��م ،والدعاء
لهم.
)) ()3
ِ

رب النا�س ،ا�شف و�أنت ال�شايف

.

د  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ملعون من كمه
�أعمى عن الطريق)) (.)4
		
( )1م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو �صحيح.
				
( )3متفق عليه.

د  -تقبلهم ،والتحذير من �إيذائهم.

( )2ال�سنن الكربى للبيهقي ،وهو �صحيح.
( )4م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو �صحيح.
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الدر�س ال�ساد�س ع�شر

العناية باملوهوبني واملبدعني

نتاجات الدر�س

 −تو�ضيح مفهومي املوهبة ،والإبداع.
 −ذكر القدرات التي مايز اهلل تعالى بها بني الب�رش.
� −إعطاء �أمثلة من الهدي النبوي على التعامل مع املوهوبني واملبدعني.
 −بيان دور الأ�رسة يف رعاية املوهوبني واملبدعني.
 −تو�ضيح دور املدر�سة يف اكت�شاف الطلبة املوهوبني ورعايتهم.
 −تعليل تفاوت النا�س يف القدرات والطاقات.
 −احلر�ص على تنمية املواهب اخلا�صة وتطويرها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 تقدير �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،واالقتداء بهم. اكت�شاف املهارات ال�شخ�صية وتطويرها. الإفادة من املهارات ال�شخ�صية يف خدمة الدين والوطن. -تقدير نعمة اهلل تعالى مبنحه النا�س قدرات متفاوتة ليتكاملوا فيها.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. جهاز احلا�سوب. اللوح. الأقالم امللونة. مقال املوهوب بني املنهاج الدرا�سي ومهنة امل�ستقبل ،املوقع الإلكرتوين ملكتبة املنهل:- https://books.google.jo/books

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
- http://www.ibdaajo.gov
			
موقع جمعية �إبداع الإلكرتوين:
للمعلم
 دليل الأ�رسة واملعلم لرتبية املوهوبني واملبدعني حل�سني حممد �أبو فرا�ش. كتاب املوهبة والإبداع والتفوق لفتحي جروان.118

املفاهيم وامل�صطلحات
املوهبة ،الإبداع ،املوهوبون ،املبدعون ،مزامري �آل داود ،الت�أويل.

التعلم القبلي

 در�س التفكري والإبداع ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش ،الفرع الأدبي. 2استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (ال�ضيف الزائر ،احلوار واملناق�شة) ،التعلم التعاوين (جيك�سو ،املجموعة الأم ،جمموعة
اخلرباء).
 ملحوظة :ت�ستخدم فعالية (ال�ضيف الزائر) يف حال كان �صاحب املوهبة امل�ست�ضاف من خارج ال�صف.خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّه��د للدر���س بعر�ض مناذج م��ن طلبة ال�ص��ف �أو املدر�سة الذين متي��زوا مبواهبه��م و�إبداعاتهم يف جمال
امل�سابقات الدينية� ،أو الأدبية� ،أو الفنية� ،أو الريا�ضية.
حوارا مع كل منهم عن جمال متيزه و�إبداعه ،وكيفية اكت�شاف موهبته ،وكيف متكن من تنميتها،
أجر
ِ � -2
ً
ودور املدر�سة والأ�رسة يف تعزيزه لإبراز قدراته ب�شكل متميز؛ للتو�صل �إلى عنوان الدر�س ،وكتابته على
اللوح.
� -3أ�رشك الطلبة يف �صياغة نتاجات الدر�س ،وتلخي�صها.
�إجراءات التنفيذ
رقما.
 −1و ِّزع الطلبة �إلى جمموعات غري متجان�سة ،تت�ألف كل منها من ( )5طالب ،وامنح كل طالب ً
وجه املجموعات �إلى توزيع الأدوار (قائد ،كاتبُ ،م�ؤقِّت).
ِّ −2
 −3و ِّزع ورقة العمل (ملحق  )1-16على املجموعات كلها ،حمد ًدا لكل طالب يف املجموعة مهمة واحدة.
 −4رقِّم الطلبة وفق ت�سل�سل املهام كالآتي:
�أ  -مفهوم املوهبة والإبداع :الطالب رقم (.)1
ب� -إبراز النبي عليه ال�صالة وال�سالم مكانة املوهوبني واملبدعني :الطالب رقم (.)2
جـ -تعزيز النبي عليه ال�صالة وال�سالم للموهوبني واملبدعني :الطالب رقم (.)3
د � -إفادة النبي عليه ال�صالة وال�سالم من قدرات املوهوبني واملبدعني :الطالب رقم (.)4
هـ  -م�س�ؤولية املجتمع جتاه املوهوبني واملبدعني :الطالب رقم (.)5
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� −5أعد ت�شكيل املجموعات ،بحيث ينتقل الطلبة الذين يحملون الأرقام نف�سها من جميع املجموعات،
والذين ي�ؤدون املهمة نف�سها ،لي�شكلوا جمموعة جديدة ت�سمى جمموعة اخلرباء ،بهدف مناق�شة املهمة
وا�ستيعابها وفهمها ب�صورة �أف�ضل.
كافيا لإجناز املهمة املطلوبة يف ورقة العمل.
 −6امنح الطلبة وق ًتا ً
�شجع الطلبة على املناق�شة وتبادل الأفكار ،و�شارك �أفراد املجموعات يف �أثناء العمل ال�ستيعاب املهمة،
ِّ −7
ثم نقلها �إلى زمالئهم يف جمموعاتهم الأ�صلية.
 −8بعد �إنهاء مناق�شة جمموعات اخلرباء ،اطلب �إلى الطلبة العودة �إلى جمموعاتهم الأ�صلية (املجموعة الأم).
وجه الطلبة يف املجموعة الأم �إلى �رشح مهامهم وما تعلموه يف جمموعة اخلرباء لزمالئهم.
ِّ −9
حوارا مع الطلبة عن مهامهم بالرتتيب ،وا�ستمع �إلى �إجاباتهم ،وع ِّلق عليها ،ثم خل�ص �أبرزها
أجر
ِ � −10
ً
على اللوح.
التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة التقومي ،وتابعهم يف هذه الأثناء ،للت�أكد من حتقق الأهداف ،و�إتقان التعلم.
 ِّ -بعد انتهاء املوقف ال�صفي ،ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة الإثرائية والعالجية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
لدى كل طالب موهبة وجمال للإبداع والتفوق ،مثل :اخلطابة ،والتالوة ،والر�سم ،والريا�ضة ،والتمثيل ،وال
�سيما �إذا كانت لديه الإمكانات والقدرات اخلا�صة ،والثقة بالنف�س ،واالهتمام بالتخطيط ال�سليم ،والعمل
اجلاد ،والدرا�سة ،وتكرار التجربة ،واملتابعة امل�ستمرة؛ لذا يتعني على كل طالب �أن يكت�شف موهبته وقدراته
و�إمكاناته ،ويبد أ� تنميتها وتطويرها ،باالطالع على جتارب الآخرين يف املجال نف�سه ،والبحث عن �سبل
الدعم الالزمة التي تعينه على ذلك.

120

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء (املجموعات ،جيك�سو).
املوقف التقوميي :يف �أثناء عمل املجموعاتِّ ،قيم الطلبة با�ستخدام �سلم التقدير العددي؛ ملعرفة مدى ممار�سة
مهارات العمل �ضمن الفريق (التعلم التعاوين) ،وتوزيع املهام وامل�س�ؤوليات بني جميع �أع�ضاء الفريق.
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
الرقم
1
2
3
4

م�ؤ�رشات العمل �ضمن فريق
جرى نقا�ش �أويل �صحيح عن املهمة.
لوحظ التوا�صل بني �أع�ضاء الفريق.
و�ضع الفريق خطة زمنية ملزمة لأع�ضائه.
ن�سبيا على �أع�ضاء الفريق.
وزعت �أدوار مت�ساوية ًّ

 3 2 1مالحظات املعلم

 5وزعت الأدوار ح�سب رغبات كل ع�ضو وقدراته يف الفريق.
 6متكن �أع�ضاء الفريق من االندماج يف مهامهم �رسي ًعا.

 7انهمك كل ع�ضو يف الفريق يف مهمته.

بع�ضا ،وعززوا �آراء زمالئهم.
قدم �أع�ضاء الفريق امل�ساعدة لبع�ضهم ً
َّ 8
إبداعيا بتوليد �أفكار جديدة.
� 9أظهر �أع�ضاء الفريق
ً
تفكريا � ًّ

 10تو�صل �أع�ضاء الفريق �إلى �أفكار متنوعة.

�إجابات �أن�شطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة ،ويقرتح �أن يع ِّلق املعلم على �إجابة الطالب.
رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
�إعداد جيل على قدرٍ من املعرفة والوعي ،ي�ستطيع 105
�أ�ستنتج
أثرا � ًّ
إيجابيا �آخر للعناية باملوهوبني يف حتقـيق نه�ضة الأمة احل�ضاريــة يف خمتلف جماالتهــا
�أ�ستنتج � ً
املجتمع.
العلمية والثقافية واالقت�صادية.
�أفكر و�أقرتح
�أفك��ر يف االزدح��ام امل��روري يف العا�صم��ة
أفكارا �إبداعية للتغلب عليه.
عمان ،و�أقرتح � ً
ّ

�إن�شاء اجل�سور ،الأنفاق ،القطارات الكهربائية.
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�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
ك ِّلف الطلبة التمييز بني كل مفهومني متقابلني مما ي�أتي( :املوهبة ،والإبداع)( ،املوهوبون ،واملبدعون).
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف الطلبة تنفيذ �أحد الن�شاطني الآتيني بح�سب الرغبة:
 اقرتح �أ�ساليب ت�ساعد على زيادة تفعيل املكتبة ،وت�شجع الطلبة على القراءة وامل�شاركة يف امل�سابقات الثقافية. زر موقع جمعية املوهوبني واملبدعني الأردنيني الإلكرتوين الآتي: http://www.cultu e.gov.jo/node؛
لتتعرف و�سائل رعاية املوهوبني واملبدعني خارج نطاق املدر�سة ،ثم ناق�ش زمالءك يف ذلك.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم
ب�ِّي� ث�لاث �ص��ور لله��دي النبوي يف �أ � -إب��راز النب��ي �صل��ى اهلل عليه و�سل��م مكانة
1
نِّ
املوهوبني واملبدعني.
التعامل مع املوهوبني واملبدعني.
ب -تعزيز املوهوبني واملبدعني.
جـ -الإفادة من قدرات املوهوبني واملبدعني.
 2و�ضِّ ��ح الدر���س ال��ذي ت�ستنتج��ه م��ن �أ  -الإفادة من قدرات املوهوبني واملبدعني.
ب� -إبراز النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مكانة املوهوبني
الهدي النبوي يف ما ي�أتي:
واملبدعني.
�أ  -طلب النبي من زيد بن ثابت ر�ضي
اهلل عنه تعلم اللغة العربية وكتابتها .جـ� -إب��راز النبي �صل��ى اهلل علي��ه و�سلم مكانة
املوهوبني واملبدعني.
ب -قول��ه �صلــ��ى اهلل عليـ��ه و�سل��م:
((�أعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن
جبل ،و�أفر�ضهم زيد)) (.)1
جـ� -إعجابه �صلى اهلل عليه و�سلم بجمال
�صوت �أبي مو�س��ى الأ�شعري عند
قراءته القر�آن الكرمي.
 3كان النب��ي �صل��ى اهلل علي��ه و�سلم يربز  -لأن املوهوبني واملبدعني يـمثلون ثروة ب�رشية
مواه��ب ال�صحاب��ة ر�ض��ي اهلل عنه��م للأمة ال تقدر بثمن.
 تطوير قدراتهم الإبداعية حتى ال تفرت.وميدحها فيهم ،ع ِّلل ذلك.
ن�ص ال�س�ؤال

(� )1سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.
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الإجابة

رقم ال�صفحة

104
105

105
104
104

104

4

5

نِّبي م�س�ؤولية كل من الآتية يف العناية �أ  -الأ�رسة :هي امل�س�ؤول الأول عن املوهوبني 106
واملبدعني؛ فالوالدان يحفزان �أبناءهم �إلى
باملوهوبني واملبدعني:
املوهبة والإبداع بتقبل �أ�سئلتهم ،والإجابة
�أ  -الأ�رسة.
ب -املدر�سة.
عنها ،وتوفري البيئة التي ت�ساعدهم على
التميز ،مثل :تزويدهم بالكتب والق�ص�ص
الهادفة التي تنا�سب م�ستوياتهم.
ب -املدر�سة :تعمل املدر�سة على اكت�شاف الطلبة 106
املوهوبني ،وتنمي��ة مواهبهم ،و�إثراء ثقافتهم
عن طريق الأن�شط��ة الال�صفية ،واملخيمات
وعامليا.
حمليا
ًّ
العلمية والك�شفية ،وامل�سابقات ًّ
اكتب ا�سم ال�صحابي املق�صود يف كل حديث من الأحاديث
ال�رشيفة يف اجلدول الآتي:
حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
�أ  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
((�إن روح القد�س ال يزال ي�ؤيدك ما
نافحت عن اهلل ور�سوله)) (.)1

أ�  -ح�سان بن ثابت.

ب -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
غ�ضا كما
(( َمن �رسه �أن يقر�أ القر�آن ًّ
�أُنزل ،فليقر�أه من ابن �أم عبد)) (.)2

ب -عبد اهلل بن م�سعود.

105

جـ� -أبو مو�سى الأ�شعري.

104

د  -علي بن �أبي طالب.

104

جـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
مزمارا من
و�سلم (( :لقد �أُوتيت
ً
مزامري �آل داود)) (.)3
د  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم�(( :أق�ضى �أمتي .)4( ))...

ال�صحابي املق�صود

105

( )1متفق عليه.
( )2م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو �صحيح.
(� )3صحيح البخاري.
(� )4سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.
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امللحق ()1-16
ورقة عمل
املوهوبون واملبدعون

توجيهات:
تاليا.
 -1كل طالب يف املجموعة الأم لديه رقم خمتلف ،وهو نف�س رقم املهمة املك ِّلف بها ً
-2جميع الطلبة الذين يحملون الرقم نف�سه ينتقلون �إلى جمموعة جديدة (جمموعة اخلرباء) ( )13دقيقة
ملناق�شة املهمة املك ِّلفني بها.
الطالب رقم (:)1
 و�ضِّ ح املفاهيم الآتية :املوهبة ،الإبداع ،املوهوبون ،املبدعون. ما الفرق بني املوهبة والإبداع؟ نِّبي �أثر املوهوبني واملبدعني يف منو املجتمع.الطالب رقم (:)2
كيف �أبرز النبي عليه ال�صالة وال�سالم املوهوبني واملبدعني من �أ�صحابه؟هات �أمثلة على املجاالت التي متيز بها �أ�صحاب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.ِ
الطالب رقم (:)3
 ملاذا حر�ص النبي عليه ال�صالة وال�سالم على تعزيز املوهوبني واملبدعني؟ اذكر �أمثلة على حتفيز النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للمبدعني من �أ�صحابه.الطالب رقم (:)4
 نِّبي كيف ا�ستفاد النبي عليه ال�صالة وال�سالم من قدرات املوهوبني واملبدعني.الطالب رقم (:)5
 نِّبي م�س�ؤولية كل من :الأ�رسة ،واملدر�سة ،وم�ؤ�س�سات املجتمع جتاه املوهوبني واملبدعني. -عد �إلى جمموعتك الأم ،وانقل ما تعلمته �إلى زمالئك بالتف�صيل.
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( )12دقيقة

الدر�س ال�سابع ع�شر

�آداب املجال�س

نتاجات الدر�س
 تعريف املجال�س. ذكر �أهمية املجال�س ،و�أنواعها. بيان �آداب املجال�س. االلتزام بال�ضوابط ال�رشعية للمجال�س. -متثل �آداب احلوار واحلديث يف املجال�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 مراعاة �آداب املجال�س. االلتزام ب�أحكام املجال�س. -متثل �آداب احلوار واحلديث يف املجال�س.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي.والـمجال�س ب�آداب املجل�س والـمجال�س ،الرابط الإلكرتوين:
 -تذكري اجلال�س ُ

- http://www.saaid.net/Doat/dhafe/54.htm

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
من �آداب املجال�س ،موقع الألوكة الإلكرتوين:

- http://www.alukah.net/sha ia/0106079//

للمعلم
بحث يف �آداب املجال�س ملحمد حممود �إبراهيم عطية ،الرابط الإلكرتوين:

- https://vb.tafsi.net/tafsi 42653 /

املفاهيم وامل�صطلحات
املجال�س ،املجال�س العلمية ،املجال�س االجتماعية ،جمال�س العمل ،ال�ضوابط ال�رشعية للمجال�س.
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التعلم القبلي
 در�س ثقافـة احلوار ،العلــوم الإ�سالميــة ،الرتبيــة الأخالقية ،ال�صف الثاين ع�رش ،الفرع الأدبي.استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم الن�شط ،الدراما (لعب الأدوار).
خطوات تنفيذ الدر�س
 ملحوظة :يقرتح تنفيذ هذا الدر�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية (لعب الأدوار)؛ لذا يف�ضل توزيع الأدوار علىالطلبة قبل �إعطاء الدر�س بيوم ،وتكليفهم حفظ الدور واال�ستعداد للقيام به يف ال�صف.
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بالقول�(( :إن الإن�سان بطبعه كائن اجتماعي ،ي�ست�أن�س بالنا�س ،ويحتاج �إليهم لتبادل املنافع
معهم ،وال ي�ستغني عنهم ،فيلج�أ �إلى خمالطتهم ،واجللو�س معهم يف جمال�سهم العامة واخلا�صة ،وقد و�ضع
الإ�سالم لهذه اللقاءات �آدا ًبا و�أحكا ًما تدعى �آداب املجال�س)).

 -2اكتب عنوان الدر�س والنتاجات على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
• ماذا نعني باملجال�س؟
• ما الهدف من هذه املجال�س؟
• ما �صور هذه املجال�س؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم اكتب على اللوح كلمات مفتاحية ،مثل :لقاءات ،اجتماعات ،للعلم
واملعرفة ،توثيق ال�صالت االجتماعية.
� -3أ�رشك الطلبة يف ا�ستنتاج مفهوم املجال�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�ساعد الطلبة على ا�ستنتاج �صور املجال�س من املفهوم.
ِ -4
 -5ك ِّلف جمموعة من الطلبة تقم�ص ال�شخ�صيات الآتية ،و�أداء �أدوار كل منها:
عائلة �أبي ح�سام
الأب� :أبو ح�سام ،وهو مدر�س يف وزارة الرتبية والتعليم.
الأم� :أم ح�سام ،وهي ربة منزل.
ح�سام :طالب جامعي يف ال�سنة الثالثة.
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�أن�س :طالب يف ال�صف الثاين الثانوي العلمي.
لني :طالبة يف ال�صف الأول الثانوي الأدبي.
اجلار� :أبو �سامر.
اعتادت �أ�رسة �أبي ح�سام االجتماع ما بني �صالة املغرب والع�شاء ،للحديث يف �أمور الأ�رسة وم�ستجداتها
يف �أثناء تناول ال�شاي .ويف هذه الليلة ،ويف �أثناء عودة الأب (�أبو ح�سام) من �صالة املغرب ،التقى به جاره
�أبو �سامر عند مدخل العمارة (ي�سكن �أبو �سامر يف الطابق الأول ،وي�سكن �أبو ح�سام يف الطابق الثالث).
�أبو �سامر :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل ،كيف حالكم يا جارنا الكرمي؟
�أبو ح�سام :وعليكم ال�سالم ورحمة اهلل وبركاته ،نحن واحلمد هلل بخري و�صحة وعافية ،كيف حالكم �أنتم
والعائلة؟
�أبو �سامر :احلمد هلل ،اجلميع بخري� ،أود �أن �ألفت انتباهك �إلى ما فعله ابنك �أن�س حفظه اهلل.
قدر اهلل.
�أبو ح�سام :تف�ضل يا جار� ،أرجو اهلل �أال يكون قد �ضايقكم� ،أو �أ�ساء �إليكم ال َّ
�أبو �سامر :ال يا �أخي الكرمي� ،أن�س �شاب مهذب لطيف� ،أ�س�أل اهلل �أن ينفعكم بربه ،ولكنه اعتاد هو
و�أ�صدقا�ؤه اجللو�س عند باب العمارة بعد �صالة الع�رص ،والتحدث وال�ضحك ب�صوت مرتفع ،و�أنا
يل ابنة يف الثانوية العامة كما تعلم ،وهذا ي�شتت تركيزها يف �أثناء الدرا�سة ،ونحن يف ف�صل ال�صيف
والنوافذ مفتوحة ،وقد ينك�شف البيت من غري ق�صد.
�أبو ح�سام :فهمت ق�صدك ،و�أنا �أعتذر عن ت�رصف ابني� ،س�أتولى معاجلة املو�ضوع ،و�أعدك �أال يعود �أن�س
و�أ�صدقا�ؤه �إلى اجللو�س عند مدخل العمارة مرة �أخرى ،تف�ضل و�شاركنا تناول ال�شاي.
خريا ،ي�رشفني م�شاركتكم تناول ال�شاي ،ولكنني م�شغول الآن.
�أبو �سامر :جزاكم اهلل ً
يطرق �أبو ح�سام باب بيته ،وي�سلم على عائلته ،ثم يدخل ويجل�س يف مكانه املعتاد بغرفة اجللو�س حيث
العائلة يف انتظاره.
الأب :كيف حالكم يا �أبنائي؟
الأبناء :نحن بخري يا والدنا ،وكلنا �شوق للحديث معك.
الأب :كيف �أنت والدرا�سة يا �أن�س؟
أبت� ،أبذل جهدي ،و�أواجه بع�ض ال�صعوبات.
�أن�س :احلمد هلل يا � ِ
الأب� :أعانك اهلل يا بني ،ولكن ،كيف تنظم برناجمك الدرا�سي؟
�صباحا.
�أن�س� :أبد�أ الدرا�سة بعد �صالة الع�شاء حتى منت�صف الليل ،وبعد �صالة الفجر حتى ال�ساعة ال�سابعة
ً
الأب :وماذا تفعل ما بني �صالتي الع�رص واملغرب؟
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غالبا مع �أ�صدقائي عند مدخل العمارة نتحدث ،ونروح عن �أنف�سنا قليلاً .
�أن�س� :أجل�س ً
الأب :وماذا عن جرياننا يف الطابق الأول� ،أال ي�سبب جلو�سكم الإزعاج والأذى لهم؟
غالبا يف هذا الوقت.
الأم� :إن جلرياننا ابنة يف الثانوية العامة ،وهي تدر�س ً
ل�ين :نع��م يا �أمي ،وهي تخرج يف بع���ض الأيام للدرا�سة مع بع�ض �صديقاتها يف ه��ذا الوقت ،و�أخربتني �أنها
تحُ رج من املرور يف �أثناء وجود �أخي و�أ�صدقائه.

ح�سام� :أما علمت يا �أن�س �أن للمجال�س �آدا ًبا يجب مراعاتها.
الأب :بارك اهلل فيك يا بني ،و�أول هذه الآداب اختيار املكان املنا�سب للمجل�س؛ �إذ يتعني على الإن�سان �أن
يبحث عن املكان املنا�سب له ،بحيث ال يت�سبب يف �إيذاء الآخرين ،فيحذر من اجللو�س يف الطرقات لأي
�سبب كان .وقد َّ
حذر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من اجللو�س يف الطرقات حتى ال يقع النظر على عورات
النا�س� ،أو يعوقهم عن امل�شي يف الطريق ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم � (( :إياكم واجللو�س يف الطرقات)) ،فقالوا:
ما لنا بد �إمنا هي جمال�سنا نتحدث فيها ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ف�إذا �أبيتم �إال املجال�س ف�أعطوا الطريق
حقها)) ،قالوا :وما حق الطريق؟ قال(( :غ�ض الب�رص ،وكف الأذى ،ورد ال�سالم ،و�أمر باملعروف ،ونهي عن
املنكر)) (.)1
وينبغي َلمن يح�رض املجل�س احلر�ص على �أن يجل�س جل�سة الئقة تنا�سب طبيعة املجل�س ،مثل جلو�س الطالب
�أمام معلمه جل�سة يحفظ فيها هيبة العلم والعلماء ،وجلو�س االبن �أمام والديه جل�سة حتفظ لهما التوقري
واالحرتام.
أي�ضا �أن يحافظ امل�سلم على خ�صو�صيات النا�س؛ فال يدخل �أي جمل�س فج�أة
الأم :نعم يا �أبنائي ،ومن الآداب � ً
من دون طلب الإذن بالدخول؛ من ًعا للتطفل على �أهل املجل�س ،وال يخرج حتى ي�ست�أذن من اجلال�سني ،و�إذا
�أراد �أن ي�شارك يف احلديث فال ينبغي له �أن يقاطع املتحدث ،و�إمنا ي�ست�أذن قبل حديثه ،كما ي�ست�أذن الطالب
معلمه �إذا �أراد �أن يناق�شه يف مو�ضوع ما� ،أو ي�ستو�ضح عن �أمر غام�ض مل يفهمه .واال�ستئذان يعطي امل�شارك
وتقديرا بني امل�شاركني ،ويدل على لباقته.
احرتا ًما
ً
�أن�س :وماذا عن مواقع التوا�صل االجتماعي؟ كيف ن�ست�أذن عند دخولها؟ وما �أهمية ذلك اال�ستئذان؟
لني� :أخربتنا معلمة العلوم الإ�سالمية �أن ملواقع التوا�صل �آدا ًبا يجب مراعاتها ،مثل :اال�ستئذان قبل الدخول
حرمه اهلل تعالى ،والتحلي بالأمانة العلمية يف نقل
يف املناق�شات اخلا�صة بني الأ�صدقاء ،وغ�ض الب�رص ّ
عما َّ
الأقوال والأخبار ،ووجوب �سرت النا�س وعدم الت�شهري بهم ،واملحافظة على خ�صو�صياتهم ،وعدم ت�صويرها
ون�رشها ،ويف ذلك حفظ خل�صو�صيات النا�س وعوراتهم.
أي�ضا الت�سليم ،واجللو�س يف املكان املنا�سب ،فينبغي َلمن يدخل
الأب� :أح�سنت يا ابنتي ،ومن �آداب املجال�س � ً
(� )1صحيح البخاري.
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املجل�س �أن يلقي حتية الإ�سالم على احلا�رضين ،قال تعالى} :
{ (�سورة النور ،الآية  ،)27و�أن يجل�س يف املكان املنا�سب ،ف�إن طلب �إليه تغيري
تقديرا ل�صاحب
مكان جلو�سه ا�ستجاب ،فقد يكون ذلك مل�صلحة متعلقة به �أو ب�صاحب املكان� ،أو
ً
مكانة ومنزلة ،مثل �إجال�س عا ِلـم يف �صدر املجل�س ،ونحو ذلك.
وينبغي �أن يجل�س املرء يف �أقرب مكان فارغ ،وال يزاحم اجلال�سني يف �أماكنهم� ،أو يتخطى رقابهم ،وهذا
ما كان يفعله ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم؛ �إذ قال �أحدهم  (( :ك ّنا �إذا �أتينا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم جل�س
أحدنا حيث ينتهي به املجل�س)) (.)1
� ُ
• تقوم الأم لإح�ضار ال�شاي واحللوى.
جمل�سا فلم يجد مو�ض ًعا يجل�س فيه وجب على اجلال�سني �أن يف�سحوا له؛ لقوله
ح�سام :و�إذا دخل �أحد ً
{ (�سورة املجادلة ،الآية  .)11ومن
تعالى} :
متام الأدب �أن يكرم الإن�سان �أحد الداخلني �إلى املجل�س ،ويجل�سه يف مكانه.
• تعود الأم ومعها ال�شاي واحللوى ،فتجد ابنتها لني قد جل�ست مكانها.
أحق مبجل�سه
ح�سام (وهو ينظر �إلى �أخته لني) :و�إذا قام �أحد اجلال�سني من مكانه حلاجة طارئة ثم رجع ،فهو � ّ
الذي كان فيه ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم �(( :إذا قام �أحدكم من جمل�سه ثم رجع �إليه فهو �أحق به)) ( ،)2وال
يفرق بني اثنني �إال ب�إذنهما ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ال يحل لرجل
ينبغي َ
لـمن ح�رض املجل�س مت� ً
أخرا �أن ِّ
يفرق بني اثنني �إال ب�إذنهما)) ( ،)3فقد يكون هناك �سبب ما �أجل�سهما بجانب بع�ضهما.
�أن ِّ
لني :عرفت ق�صدك يا ح�سام ،تف�ضلي يا �أمي ،واجل�سي مكانك قرب والدي.
الأم :ال عليك يا ابنتي ،ف�أنا �أعلم �أنك حتبني اجللو�س قرب والدك ،ابقي مكانك ،فقد �أذنت لك.
• ي�ضحك اجلميع مع ِّلقني :مدللةَ ،من مثلها.
�أن�س :وينبغي مراعاة �أدب احلوار واحلديث يف املجل�س ،ومن ذلك:
ح�سن اال�ستماع �إلى املتحدث من غري مقاطعة ،مثل ا�ستماع الطلبة �إلى زميلهم يف �أثناء حديثه �إلى
املعلم� ،أو مناق�شته �إياه.
االنتباه �إلى املتحدث من دون ان�شغال ب�شيء ،مثل االن�شغال بالهاتف ،وعدم ا�ستئثار �أحد باحلديث
من دون ال�سماح لغريه باحلديث.
اختيار ال�صوت الهادئ املنا�سب ،وعدم رفع ال�صوت لغري �رضورة.
احرتام الر�أي الآخر ،وعدم ت�سفيه �آراء الآخرين� ،أو اال�ستهزاء بها.
(� )1سنن الرتمذي ،وهو ح�سن.
(� )2صحيح م�سلم.
(� )3سنن الرتمذي ،وهو ح�سن.
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جمل�سا �أال يطيل فيه ،وبخا�صة يف التعزية� ،أو عيادة املري�ض؛ تخفيفًا عن �أهل العزاء
الأم :وينبغي ملن ح�رض ً
واملر�ضى وعدم �إحراجهم .فبع�ض النا�س مع طول الوقت يف العزاء ين�سون الهدف من الزيارة ،وقد يتحدثون
يف �أمور الدنيا ،وي�ضحكون؛ ما ي�ؤذي م�شاعر الآخرين.
ح�سام :وينبغي ختم املجل�س بالدعاء امل�أثور عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد �أر�شد النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم �إلى دعاء يقوله اجلال�سون عند ختام املجل�س ،ميحون به ما وقع يف جمل�سهم من خط�أ �أو زلل،
قال �صلى اهلل عليه و�سلمَ (( :من جل�س يف جمل�س فكرث فيه لغطه ،فقال قبل �أن يقوم من جمل�سه ذلك� :سبحانك
اللهم وبحمدك� ،أ�شهد �أن ال �إله �إال �أنت� ،أ�ستغفرك و�أتوب �إليك � ،اّإل غفر له ما كان من جمل�سه ذلك)) (.)1
الأب :بارك اهلل فيكم يا �أبنائي ،وال تن�سوا �أن للمجال�س �ضوابط �رشعية ينبغي مراعاتها ،مثل �أن يكون املجل�س
يف املباحات ،فال تكون املجال�س يف مع�صية� ،أو بهدف �إيذاء �أحد� ،أو الت�آمر عليه ،وال تكون بهدف الغيبة
والنميمة واال�ستهزاء وال�سخرية بالآخرين .ويتعني على امل�سلم مراعاة الأحكام ال�رشعية املتعلقة بالطعام
وال�رشاب ،واللبا�س ،وغ�ض الب�رص ،وحفظ العورات ،وحفظ �أ�رسار املجل�س ،وجتنب �إف�شائها.
خريا يا والدي ،نحن فخورون بك ،ون�س�أل اهلل تعالى �أن ينفعنا بعلمك� ،أعدك �أنني لن
�أن�س :جزاك اهلل ً
�أجل�س مرة �أخرى عند مدخل العمارة ،و�س�أعتذر �إلى جارنا �أبي �سامر بعد �صالة الع�شاء ب�إذن اهلل.
الأب :بارك اهلل فيكم يا �أبنائي ،ووفقكم ملا يحبه وير�ضاه.
 -6بعد االنتهاء من امل�شهد التمثيلي ،ناق�ش الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
• مباذا �أخرب �أبو �سامر جاره �أبا ح�سام؟
• اذكر �أربعة من �آداب املجال�س التي ا�ستفدتها من حديث عائلة �أبي ح�سام.
• بينِّ موقف �أن�س من �أدب احلوار واحلديث يف املجل�س.
• ع ِّلل قيام لني من مكانها عندما �أح�رضت �أمها ال�شاي واحللوى.
• قال �أبو ح�سام�(( :إن للمجال�س �ضوابط �رشعية)) ،اذكر �أربعة �أمثلة على ذلك.
 -7ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ،معز ًزا ال�صحيح منها.
التقومي اخلتامي
 ك ِّلف الطلبة �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)123و�صفحة ( ،)124وتابعهم يف �أثناء العمل،وزودهم بالتغذية الراجعة.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
تع��د احل�ص�ص ال�صفية جمال�س علمية ،ويجب مراعاة �آداب املجال�س فيها ،مثل :اال�ستئذان عند الدخول �أو
اخلروج ،وح�سن اال�ستماع �إلى املتحدث ،واحرتام وجهات النظر املخالفة.
(� )1سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء (لعب الأدوار).
املوقف التقومييَ :د ِّون مالحظاتك يف �أثناء �أداء الطلبة الأدوار ،وفق معايري الإجناز الوارد ذكرها يف �سلم
التقدير اللفظي.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
الرقم

املعيار

1
2

يتوا�صل مع زمالئه بلغة �سليمة ب�سيطة.
ي�ستخ��دم املفاهيم وامل�صطلح��ات الوارد ذكره��ا يف الدر�س،
مثل� :آداب اجلال�س ،و�آداب احلوار ،وال�ضوابط ال�رشعية.

3
4
5
6

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
�ضعيفة

ي�ستخدم حركات اجل�سم ،والإمياءات ،وتعابري الوجه.
يلم باملادة العلمية الوارد ذكرها يف الدر�س.
ينجز الدور يف الوقت املحدد.
يتفاعل مع املوقف التمثيلي.

�إجابات �أن�شطة الدر�س
ا�سم الن�شاط

رقم
الإجابة
ال�صفحة
يج��ب اال�ستئذان قبل الدخول يف املناق�شات اخلا�صة 109

�أناق�ش و�أ�ستنتج
�أناق���ش زمالئ��ي يف طريق��ة اال�ستئذان يف
حرمه اهلل تعالى،
بني الأ�صدق��اء ،وغ�ض الب�رص ّ
عم��ا َّ
مواق��ع التوا�ص��ل االجتماع��ي ،و�أ�ستنت��ج والتحلي بالأمان��ة العلمية يف نقل الأقوال والأخبار،
�أهميته.
و�س�تر عيوب النا�س وعدم الت�شه�ير بهم ،واملحافظة
على خ�صو�صياتهم ،وعدم ت�صويرها ون�رشها.
�أت�أمل و�أ�ستنتج
التخفيف عن املر�ضى و�أهل العزاء ،وعدم �إحراجهم؛
((
�أت�أمل العبارة الآتية :ينبغي على َمن ح�رض فبع���ض النا���س مع ط��ول الوق��ت يف الع��زاء ين�سون
ً
جمل�سا � اّأل يطيل فيه ،وال �سيما يف التعزية� ،أو اله��دف من الزي��ارة ،وقد يتحدث��ون يف �أمور الدنيا
))
عيادة املري�ض  ،و�أ�ستنتج احلكمة من ذلك .وي�ضحكون؛ ما ي�ؤذي م�شاعر الآخرين.
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�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
بنا ًء على ما تعرفته من �آداب املجال�س ،كيف تتعامل مع خ�صو�صيات النا�س عند م�شاركتهم �أفراحهم؟
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف �أحد الطلبة كتابة مقال من �صفحة واحدة عن �آداب املجال�س لعلماء امل�سلمني يف جمال�سهم العلمية،
ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

1

2

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

اذك��ر �أربع��ة م��ن �آداب احل��وار �أ  -ح�س��ن اال�ستم��اع �إل��ى املتحدث من غ�ير مقاطعة،
مثل ا�ستماع الطلبة �إل��ى زميلهم يف �أثناء حديثه �إلى
واحلديث يف املجل�س.
املعلم� ،أو مناق�شته �إياه.
ب -االنتباه �إلى املتحدث من دون االن�شغال ب�شيء ،مثل
االن�شغ��ال بالهاتف ،وعدم ا�ستئث��ار �أحد باحلديث
من دون ال�سماح لغريه باحلديث.
جـ-اختي��ار ال�ص��وت اله��ادئ املنا�س��ب ،وع��دم رفع
ال�صوت لغري �رضورة.
د  -احرتام الر�أي الآخر ،وعدم ت�سفيه �آراء الآخرين� ،أو

عدد ثال ًثا من �صور املجال�س.
ِّ

اال�ستهزاء بها.

�أ  -املجال�س االجتماعية.
ب -املجال�س العلمية.
جـ  -جمال�س العمل.

 3للمجال���س �ضواب��ط �رشعي��ة ينبغي �أ � -أن يكون املجل�س يف املباحات ،فال تكون املجال�س
يف مع�صية� ،أو بهدف �إيذاء �أحد� ،أو الت�آمر عليه.
و�ضح اثنني منها.
االلتزام بهاِّ ،
ب� -أال يك��ون املجل���س به��دف الغيب��ة والنميم��ة
واال�ستهزاء وال�سخرية بالآخرين.
و�ضح �أ  -عند دخول املجل�س.
 4من �آداب املجال�س اال�ستئذانِّ ،
ب -عند الرغبة يف امل�شاركة يف احلديث.
موا�ضع اال�ستئذان يف املجل�س.
جـ  -عند اخلروج من املجل�س.
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رقم ال�صفحة

110

108

111

109

 5ا�ستنتج �أدب املجل�س الذي ير�شد �إليه كل ن�ص من الن�صو�ص الآتية:
الن�ص ال�رشعي
�أ  -قال تعالى} :

110
الأدب

الت�سلي��م واجللو���س يف امل��كان
{ (�سورة النور ،املنا�سب.

الآية .)27
ب -قال �صلى اهلل عليه و�سلمَ ...(( :من قال� :سبحانك خت��م املجل�س بالدعاء امل�أثور عن
اللهم وبحمدك� ،أ�شهد �أن ال �إله �إال �أنت� ،أ�ستغفرك ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
و�أتوب �إليك � ،اّإل غفر له ما كان من جمل�سه ذلك)) (.)1
ج��ـ -قال ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سل��م �(( :إياكم اختيار املكان املنا�سب للمجل�س.
واجللو�س يف الطرقات)) (.)2
د  (( -ك ّن��ا �إذا �أتين��ا النبي �صلى اهلل علي��ه و�سلم جل�س ع��دم مزاحم��ة اجلال�س�ين يف
�أماكنهم� ،أو تخطي رقابهم.
�أحدنا حيث ينتهي)) (.)3

(� )1سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.
(� )2صحيح البخاري.
(� )3سنن الرتمذي ،وهو ح�سن.
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الدر�س الثامن ع�شر

الر�ؤى والأحالم

نتاجات الدر�س

 تو�ضيح مفهوم الر�ؤى والأحالم. تعليل ن�سبة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الر�ؤى �إلى اهلل تعالى ،والأحالم �إلى ال�شيطان. �إعطاء �أمثلة على الر�ؤى والأحالم يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية. بيان توجيهات النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ما يخ�ص �آداب امل�سلم عند حدوث الر�ؤيا �أو احللم. -احلر�ص على الأخذ بالأ�سباب ،والتوكل على اهلل تعالى.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 االلتزام بالآداب النبوية النبوية الواردة يف الر�ؤى والأحالم. حمد اهلل تعالى على ما يراه امل�سلم من خري. -جتنب تف�سري ر�ؤى الآخرين من دون علم.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. القر�آن الكرمي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة ,مثل :امل�سجل ،وجهاز احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين ،وجهاز العر�ضالر�أ�سي ،و�شفافيات عر�ض الأن�شطة واملهام ،ولوحات الكرتون ،و�أقالم التخطيط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
مو�سوعة تف�سري الر�ؤى والأحالم يف �ضوء الكتاب وال�سنة لل�شيخ ثامر بن مبارك العامري.
للمعلم
كتاب الر�ؤى والأحالم يف �ضوء الكتاب وال�سنة لأحمد بن حجر الع�سقالين (هذا الكتاب خمتار من فتح الباري).

املفاهيم وامل�صطلحات

الر�ؤى ،الأحالم� ،أ�ضغاث.

التعلم القبلي
 در�س التفكري الإيجابي ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاين ع�رش ،الفرع الأدبي؛ �إذميكن الربط بني م�س�ألة ح�سن الظن باهلل تعالى ،والتفا�ؤل والأمل بو�صف ذلك مقو ًما لل�شخ�صية الإيجابية،
و�رضورة عدم ان�شغال امل�سلم بت�أويل الأحالم ،والإميان ب�أن تعبري الر�ؤى ظني قد ي�صيب وقد يخطئ ،و�أنه يتعني
على امل�سلم الأخذ بالأ�سباب والتوكل على اهلل تعالى يف جميع الأحوال والظروف للو�صول �إلى �أف�ضل النتائج.
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استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،احلوار واملناق�شة) ،التفكري الناقد (حتليل املفاهيم) ،التعلم التعاوين (التعلم الزمري).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد

 -1م ِّهد للدر�س با�ستخدام �إحدى الو�سائل املتوافرة لتالوة الآيات الكرمية ( )5-4من �سورة يو�سف ،والآيات
الكرمية ( )49-36من �سورة يو�سف ،والآية الكرمية ( )100من �سورة يو�سف ،ثم ا�س�أل الطلبة:
• ماذا ر�أى يو�سف عليه ال�سالم بح�سب ما ورد يف الآية الرابعة؟
يو�ضح له معنى ما ر�آه؟
• هل احتاج يو�سف عليه ال�سالم �إلى َمن ِّ
• ما �سبب نهي يعقوب عليه ال�سالم البنه عن ذكر ما ر�آه لإخوته؟
• ماذا طلب ال�سجينان من يو�سف عليه ال�سالم؟
• ماذا �أخربهما؟
ل امللك عن ر�ؤياه؟
• مباذا �أجاب امل أ
• مباذا �أجاب يو�سف عليه ال�سالم امللك عن ر�ؤياه؟
• ما تف�سري ر�ؤيا يو�سف عليه ال�سالم بح�سب ما ورد يف الآية مئة؟
 -2ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
عما يرونه يف املنام ،وعن ر�أيهم يف �سبب
َّ -1
حتدث عن الأمور التي يراها الإن�سان يف منامه ،ثم ا�س�أل الطلبة ّ
و�سلبا.
ما يرونه ،وما الذي يفعلونه نتيجة ذلك ،ومدى ت�أثري ما يرونه يف مزاجهم �إيجا ًبا
ً
 -2ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات) ،وذلك على النحو الآتي:
 -3و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم اطلب �إلى كل منها �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة
الواردة يف الدر�س ،ثم �رشحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية ،وذلك على النحو الآتي:
(ثانيا :الر�ؤى والأحالم يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية) ،ثم الإجابة
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع ً
عن الأ�سئلة الآتية:
• ما �أهمية ر�ؤيا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الواردة يف �سورة (الأنفال) عن يوم بدر؟
اً
• اذكر اً
ومثال �آخر عليها من ال�سنة النبوية.
مثال على الر�ؤى يف القر�آن الكرمي،
• متى حتققت ر�ؤيا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الوارد ذكرها يف �سورة (الفتح)؟
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا :الر�ؤى) ،ومو�ضوع (راب ًعا :الأحالم) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر الفرق بني الر�ؤى والأحالم من حيث الآداب النبوية لكل منهما.
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• للأحالم �أ�سباب ،اذكر اثنني منها.
• ما الأمور التي �أر�شد �إليها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قبل النوم وبعده للوقاية من الأحالم؟
دع الطلبة ي�ستنتجوا الفرق بني مفهوم الر�ؤيا
 -4بنا ًء على ق�صة امللك الوارد ذكرها يف �سورة (يو�سف)ِ ،
ومفهوم احللم.
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاط (�أتدبر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)114
ِّ -5
(خام�سا :تف�سري الر�ؤى) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع
ً
• متى حتتاج الر�ؤى �إلى ت�أويل؟
• ماذا يفعل الإن�سان �إذا عر�ضت له ر�ؤيا يف منامه؟
و�ضح ذلك مبثال.
• تعبري الر�ؤى يختلف باختالف �أحوال النا�سِّ ،
 -6ك ِّلف كل جمموعة كتابة �إجابتها على لوحة ،ثم تعليقها على اجلدار.
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِ -7
ِّ -8
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ات ُِّفق عليه على اللوح.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)124وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
ِّ -

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
حت�صني الطلبة من الأ�شخا�ص الذين يتك�سبون من تف�سري الر�ؤى والأحالم يف ال�صحف ،واملواقع الإلكرتونية،
والقنوات الف�ضائية ،ومما يتداوله عوام النا�س من تف�سريات ،وتوجيههم �إلى �رضورة االلتزام بالهدي
النبوي يف ما يتعلق بالر�ؤى والأحالم ،وال �سيما �أذكار ما قبل النوم التي توفر �أ�سباب الوقاية من الأحالم.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا مدى تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
ا�سم الطالب . ............................:التاريخ. ...........................:
الرقم

املعيار

1
فرق بني الر�ؤى والأحالم من حيث :املفهوم ،والآداب النبوية لكل منهما.
�أ ِّ
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بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

2
3
4
5
6

أ�علِّل �سبب ن�سبة الر ؤ�ية إ�لى اهلل تعالى ،واحللم إ�لى ال�شيطان.
�أ�ستح�رض �أمثلة من القر�آن الكرمي على الر�ؤى.
اذكر �أمثلة من ال�سنة النبوية املطهرة على الر�ؤى.
اذكر �صفات معرب الر�ؤى.
�أح�صن نف�سي من الأحالم ب�أذكار ما قبل النوم.

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.

�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،
ا�سم الن�شاط

رقم
الإجابة
ال�صفحة
ر�ؤيا الأنبياء ح��ق ،ور�ؤيا ال�صاحلني جزء ()114

�أتدبر و�أ�ستنتج
�أتدبر احلديث ال�رشيف الآتي:
م��ن النب��وة ،وتكمن �أهميته��ا يف �أن اهلل
((
قالت عائ�شة ر�ضي اهلل عنها� :أول ما بدئ به ر�سول تعال��ى يطلع الإن�سان فيها على جزء مما ال
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم من الوحي الر�ؤيا ال�صادقة يف يعرفه� ،أو يغيب عنه.
النوم ،فكان ال يرى ر�ؤيا �إال جاءت مثل فلق ال�صبح)) (،)1
و�أ�ستنتج مكانة الر�ؤيا و�أهميتها.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
اطلب �إلى كل طالب كتابة ما تعلمه يف هذا الدر�س عن التعامل مع ما يراه يف املنام.
ن�شاط �إثرائي
اطلب �إلى الطلبة البحث يف �أحد كتب الر�ؤى والأحالم املوجودة يف مكتبة املدر�سة عن املنهجية املتبعة يف
تعبري الر�ؤيا ،ثم تلخي�صها يف ن�صف �صفحة ،ثم قراءة امللخ�ص يف ال�صف� ،أو الإذاعة املدر�سية.

(� )1صحيح البخاري.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

 1تن��اول الق��ر�آن الك��رمي الر�ؤى �أ  -ق�صة يو�سف عليه ال�سالم يف �سورة (يو�سف).
والأح�لام يف ع��دة موا�ض��ع ،ب� -سورة (الأنفال) التي حتدثت عن ر�ؤيا النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم يوم بدر حينما ر�أى امل�رشكني قلة؛
اذكر ثالثة منها.
ت�شجي ًعا له ولأ�صحابه على القتال.
جـ� -سورة (الفتح) التي حتدثت عن ر�ؤيا النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم وهو يدخل مكة املكرمة مع �أ�صحابه
معتمرين.
 2اذك��ر ث�لاث �صف��ات ينبغ��ي �أن يكون من �أه��ل العلم والدراي��ة ،والتقوى ،وال�سرية
احل�سنة ،واخللق الكرمي.
توافرها يف معرب الر�ؤى.
 3على معرب الر�ؤيا مراعاة �أحوال ج��اه رجل �إلى اب��ن �سريين وق��ال� :إين ر�أي��ت يف النوم
و�ضح ذلك �أين �أ�ؤذن ،فق��ال له :حتج هذا الع��ام ،وجاءه �آخر فقال:
النا���س عند التعبريِّ ،
ر�أي��ت يف الن��وم ك�أين أ��ؤذن ،فق��ال له :تقط��ع يدك يف
مبثال.
�رسق��ة ،فقيل له :ما �سب��ب اخت�لاف التف�سريين بالرغم
م��ن �أن الر�ؤيا واحدة؟ فقال :ر�أيت على الأول ال�صالح
{ (�سورة احلج،
فت�أولت قوله تعالى} :
أر�ض هيئة الث��اين فت�أولت قوله تعالى:
الآي��ة  ،)27ومل � َ
{ (�سورة يو�سف،
}
الآية .)70
قارن بني الر�ؤى والأحالم من حيث:
4
الر�ؤى

الأحالم

م��ا ي��راه الإن�س��ان يف منام��ه من ما يعرت�ض الإن�سان يف منامه
�أ  -املفهوم.
من �أمور خمتلطة.
الب�شائر واخلري.
احللم من ال�شيطان.
الر�ؤيا من اهلل.
ب -امل�صدر.
جـ -الآداب التي �أر�شدنا � -أن يحمد الرائي ربه على الر�ؤيا  -اال�ستعاذة باهلل تعالى من
ال�شيطان الرجيم.
�إليه��ا النب��ي �صل��ى الطيبة.
حدث بها �إال َمن يحب � - ،اّأل يرويها لأحد.
اهلل علي��ه و�سلم بعد  � -اّأل ُي ِّ
 تغي�ير اجلن��ب الذي كانمثل العا ِلـم النا�صح.
حدوثها.
نائما عليه.
ً
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رقم ال�صفحة

113

116
116

113

-114
115

الدر�س التا�سع ع�شر

ال�صحابي اجلليل معاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه

نتاجات الدر�س

 التعريف بال�صحابي معاوية بن �أبي �سفيان من حيث :ن�سبه ،و�إ�سالمه ،ووفاته. بيان ف�ضل معاوية ر�ضي اهلل عنه. بيان دور معاوية ر�ضي اهلل عنه يف خدمة الإ�سالم. �إعطاء �أمثلة على �صفات معاوية ر�ضي اهلل عنه. -تقدير دور معاوية بن �أبي �سفيان يف خدمة الإ�سالم.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 حمبة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ،والدفاع عنهم. تقدير جهود ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف ن�رش الإ�سالم. -االعتزاز ب�إجنازات ال�صحابي معاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. �أحد كتب التاريخ الإ�سالمي ،مثل :البداية والنهاية البن كثري ،وعيون الأخبار البن قتيبة الدينوري. خريطة البحر الأبي�ض املتو�سط و�شمال �إفريقيا ،وخريطة بالد ال�سند. -جهاز احلا�سوب.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
بحث عن معاوية بن �أبي �سفيان لراغب ال�رسجاين ،موقع ق�صة الإ�سالم الإلكرتوين:
للمعلم

- https//:islamstoy.com/a/atical./

 كتاب الإ�صابة يف معرفة ال�صحابة لأبي الف�ضل �أحمد بن علي بن حممد بن حجر الع�سقالين. -كتاب البداية والنهاية البن كثري �أبي الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�شي الب�رصي الدم�شقي.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�صحابي ،كتبة الوحي� ،أوجبوا ،عام اجلماعة ،الدواوين ،اخلراج ،الواليات.
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التعلم القبلي

 مفهوم ال�صحابي ،ع�رص اخللفاء الرا�شدين.استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم الإفرادي (الربجمة اخلطية).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد

 -1م ِّهد للدر�س باحلديث عن اخللفاء الرا�شدين بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،ثم اطرح على الطلبة
الأ�سئلة الآتية:
• ما تعريف ال�صحابي؟
• َمن اخللفاء الأربعة بعد وفاة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم؟
عددهم بالرتتيب.
• ِّ
• َمن خليفة امل�سلمني بعد اخللفاء الأربعة؟
• هل هو من ال�صحابة؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج عنوان الدر�س.
�إجراءات التنفيذ
قدم للطلبة الإر�شادات والتعليمات اخلا�صة با�ستخدام الربجمة اخلطية على النحو الآتي:
ِّ -1
عر�ضا لدر�س (ال�صحابي اجلليل معاوية بن �أبي �سفيان
أ�  -جتد عزيزي الطالب يف ال�صفحات التالية
ً
عما تعودتها �سابقًا؛ �إذ ق ُِّ�سمت املو�ضوعات �إلى �إطارات �صغرية،
ر�ضي اهلل عنه) بطريقة خمتلفة ّ
ورقِّمت من جهة اليمني ب�أرقام مت�سل�سلةُ ،
عدة ،وت ُِرك
وك ِتب داخل كل �إطار عبارة �أو عبارات ِّ
ُ
داخل كل عبارة م�سافة خالية.
جيدا ،ثم ِّ
غط الإطار الذي يلي الإطار الذي
ب -اقر�أ املكتوب يف كل �إطار قراءة دقيقة ،وت� َّأمل ما فيه ً
اً
حماول �أن تكتب الإجابة ال�صحيحة يف الفراغ لكل �إطار.
تقر�أ فيه،
جـ� -أزح الورقة �إلى �أ�سفل لتالحظ الإجابة ال�صحيحة للإطار جهة الي�سار ،ف�إذا كانت �إجابتك �صحيحة
فا�ستمر يف الربنامج ،و�إذا كانت خط�أ فام�سحها ،واكتب مكانها الإجابة ال�صحيحة ،ثم اقر�أ الإطار
مرة �أخرى بعد معرفة اجلواب ال�صحيح.
د  -ال ترتك �أي �إطار قبل �أن تكمل الفراغ فيه ب�صورة �صحيحة.
هـ  -ا�ستخدم يف الكـتابة قــلم ر�صا�ص لي�سـهل عليك م�سـح الإجابات الـخط�أ ،وا�ستبدال الإجابــات
ال�صحيحة بها.
وجه الطلبة �إلى قراءة الدر�س يف ( )7دقائق ،ثم قدِّ م لهم ال�صفحات الآتية التي حتوي منت الدر�س �ضمن الإطارات.
ِّ -2
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ال�صحابي اجلليل معاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه
 -1هو معاوية بن �أبي �سفيان بن حرب بن �أمية ،و�أمه هند بنت عتبة ر�ضي اهلل عنها،
ويلتقي ن�سبه بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف ،...........................
ُو ِلد قبل البعثة بخم�س �سنوات ،وقد �أعلن �إ�سالمه مع �أبيه و�أخيه يزيد ر�ضي اهلل
عنهم يوم فتح مكة يف ال�سنة الثامنة للهجرة.
 -2كان لل�صحابي اجلليل معاوية ر�ضي اهلل عنه ف�ضائل كثرية ،منها:
�أ � -أنه �أحد  . .......................عن ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنه �أن �أبا �سفيان
ر�ضي اهلل عنه ،طلب من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أن يكون ابنه معـاوية
كاتبا للوحي بني يديه ،فقبل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
ر�ضي اهلل عنه ً

اجلد اخلام�س
(عبد مناف)

كتبة الوحي

ب .................... -عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقد روى
لر�سول اهلل �صلى
�أحاديث عدة عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
اهلل عليه و�سلم
 -3دع��اء النب��ي �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م له ،فق��ال �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م(( :اللهم رواية احلديث
واهد به)) (.)1
اجعلهِ ، .......................

 -4تب�شريه باملغفرة والرحمة ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :أول جي�ش من
�أمتي يغزون البحر قد �أوجبوا)) (�( ،)2أي ا�ستحقوا املغفرة) ،وكان جي�ش معاوية
ر�ضي اهلل عنه . ..............................

هاديًا مهد ًّيا

 -5كان ملعاوية ر�ضي اهلل عنه �أدوار يف خدمة الإ�سالم يف ع�رص النبي �صلى اهلل عليه �أول َمن غزا البحر
و�سلم ..................................ر�ضي اهلل عنهم ،ويف �أثناء خالفته،
وفيما ي�أتي بيان ذلك:
�شهد معاوية ر�ضي اهلل عنه مع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم غزوة حنني ،و�شارك يف
وع�رص اخللفاء
غزوة تبوك ،و�شهد حرب املرتدين مع �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه ،ويف عهد
الرا�شدين
عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه  ،...........................وفتح دم�شق،
قائد فتح ِ �شمال فل�سطني ،وقد واله عمر بن اخلطاب
وفتح بيت املقد�س ،وكان َ
ر�ضي اهلل عنه الأردن ،وبعد موت �أخيه يزيد بن �أبي �سفيان واله دم�شق وما يتبع
لها من بلدان ،ثم واله عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه ال�شام كلها.

(� )1صحيح البخاري.
(� )2صحيح البخاري.
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�شهد الريموك

و�س ّمي هذا العام
أمريا للم�ؤمنني عام ( )41للهجرةُ ،
 -6بويع معاوية ر�ضي اهلل عنه � ً
بعام اجلماعة ،وهو العام الذي تنازل فيه ................................عن
ً
حفاظا على وحدة امل�سلمني ،وقد ا�ستمرت خالفة معاوية ر�ضي
اخلالفة ملعاوية؛
احل�سن بن علي بن
كثريا من املهام ،منها ما ي�أتي:
اهلل عنه ت�سع ع�رشة �سنة ،وقد �أجنز فيها ً
أ�  -ن�رش الإ�سالم باجتاه .........................وبالد ال�سند (وت�شمل �إيران� ،أبي طالب ر�ضي
اهلل عنه
و�أجزاء من باك�ستان والهند) ،و�شمال �إفريقيا.
ب -االهتمام بالأ�سطول البحري ،وذلك ببناء مراكز ل�صناعة ال�سفن احلربية
بالد الروم
على ......................؛ حماي ًة لبالد امل�سلمني من �أي تهديد بحري.
حاليا)
(تركيا ًّ
جـ  -تطوي��ر الدواوين املركزية (مثل ديوان اجلند واخلراج) التي �أن�شئت يف عهد
عم��ر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،وا�ستح��داث دواوين مركزية ،مثل :ديوان
الر�سائ��ل ،.......................... ،و�أوام��ره وو�صاي��اه �إلى والته يف
الوالي��ات ،وكتابة عهوده �إل��ى البلدان الأخرى ،ودي��وان الربيد الذي ُي ِّ
نظم
حم��ل كتب اخلليفة �إلى والت��ه ،و�إلى الدول الأخرى ،ودي��وان اخلامت الذي
يقوم عل��ى ت�أمني املرا�سالت وختمها؛ لبيان جه��ة الإر�سال ،واملحافظة على
وجتنبا للتزوير ،ومن��ع حدوث التالعب يف الكتب
�رسي��ة مرا�سالت اخلليفة،
ً
التي ي�صدرها اخلليفة.

�سواحل بالد
ال�شام وم�رص

 -7ات�ص��ف معاوي��ة ر�ضي اهلل عنه بع��دة �صفات حميدة تدل عل��ى �شخ�صيته ،منها :الذي ي�رشف
 ،.........................والفطن��ة والده��اء ،وخ�شي��ة اهلل تعال��ى ،وكان على كتابة ر�سائل
اخلليفة
ـم��ا فقي ًها ،فقد �شهد له بذلك اب��ن عبا�س عندما �سئل عنه ،قال�(( :إنه فقيه))،
عا ِل ً
وفيما ي�أتي بيان لبع�ض تلك ال�صفات:
و�سعة
أ� -كان معاوية ر�ضي اهلل عنه غاي ًة يف الدهاء والفطنة ،وكانت العرب ت�رضب احل ِـلم َ
ال�صدر
ب��ه املثل ،ومن ذلك العب��ارة امل�شه��ورة )).......................(( :التي
تدل عل��ى حكمته يف ك�س��ب الآخرين وح�سن الت��صرف معهم ،فقد كان
يق��ول(( :ال �أ�ض��ع �سيفي حي��ث يكفيني �سوط��ي ،وال �أ�ض��ع �سوطي حيث
يكفين��ي ل�ساين ،ولو �أن بين��ي وبني النا�س �شعر ًة م��ا انقطعت .قيل :وكيف
مدوها خ ّليتها ،و�إذا خ ّلوها مددتها)).
ذاك؟ قال :كنت �إذا ّ
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ب -ا�شتهر معاوية ر�ضي اهلل عنه باحللم والعفو ،ومن �أمثلة ذلكُ :روي �أن رجلاً

�شعرة معاوية

لت�ستقيمن �أو لأقومنك ،فقال معاوية ر�ضي اهلل عنه :كيف
قال له :يا معاوية
ّ
تقومني؟ فقال الرجل :باخل�شب ،فقال معاوية ر�ضي اهلل عنه� :إذن �أ�ستقيم.
فقيل له ،.......................:فقال� :إين لأ�ستحيي �أن يكون ذنب
أحد �أعظم من عفوي� ،أو جهل �أكرب من حلمي .فلم يعنف معاوية ر�ضي اهلل
� ٍ
عنه الرجل رغم ق�سوة رده.

ُ - 8ذ ِك��ر يف جمل�سه �أن �أول َمن ت�سعر بهم الن��ار ثالثة .......................... :لو �سطوت عليه؟
م��ا خرج يقاتل �إال ليق��ال �شجاع ،ورجل حافظ للقر�آن يق��ر�أه ،ما يفعل ذلك �إال
ليقال قارئ ،ورجل �آتاه اهلل اً
كثريا ،يت�صدق به وي�صل رحمه ،ما يفعل ذلك �إال
مال ً
ليقال جواد كرمي .فعندما �سمع معاوية ر�ضي اهلل عنه ذلك ،قـال(( :قد ف ُِعل به�ؤالء
ظن َمن حوله
ه��ذا فكي��ف ُيف َعل بغريهم من النا�س؟ )) ثم بـكى ب��كا ًء
ً
�شديدا حتى َّ
�أن��ه هـالك ،ثم �أفاق و ُم ِ�سح عن وجهه  ،وق��ال� :صدق اهلل ور�سوله ،ثم تال قـوله
تعالى} :
{
(�سورة هود ،الآيتان .)16-15
 - 9لـما ح�رضت الوفا ُة معاوية ر�ضي اهلل عنه و�ضع خده على الأر�ض ،ثم �أخذ ُيق ِّلب رجل ذهب يقاتل
ّ
يف �سبيل اهلل فقتل
وجهه وي�ضع اخلد الآخر ،ويبكي قائلاً  :اللهم �إنك قلت يف كتابك:
{ (�سورة الن�ساء ،الآية ،)48

}
((
مـمن ت�شاء �أن تغفر له)) .وقد تويف يف  ،.............رحمه اهلل
اللهم اجعلني َّ
تعالى.

دم�شق �سنة
(60هـ)

التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)125وتابعهم يف هذا الأثناء ،ثم ناق�شهم يف
 ِّحمتوياته.
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

معاوية ر�ضي اهلل عنه هو �أحد ال�صحابة الذين َكثرُ َ
الطعن فيهم ،واالفرتاء عليهم ،والظلم والت�شويه لهم،
ُ
و�ص ْهر ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وكاتب وحي رب العاملني،
ورمبا يرجع ذلك �إلى �أنه �أمري امل�ؤمننيِ ،
ف�إذا ُط ِعن فيه �أ�صبح من الي�رس الطعن فيما �سواه من �صحابة ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ,
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
املعيار
الرقم
عرف بن�سب معاوية بن �أبي �سفيان ،و�إ�سالمه.
� 1أ ِّ
عدد ف�ضائل معاوية بن �أبي �سفيان.
� 2أ ِّ
� 3أبينِّ دور معاوية بن �أبي �سفيان يف خدمة الإ�سالم يف
ع�رص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
4
5
6
7

جدا ممتاز
�ضعيف مقبول جيد جيد ًّ

عدد بع�ض �إجنازات معاوية يف �أثناء خالفته.
�أ ِّ
عرف بديواين الربيد ،واخلامت.
�أ ِّ

�أذكر �أمثلة على ال�صفات احلميدة التي ات�صف بها
معاوية بن �أبي �سفيان.
�أذكر مكان وفاة معاوية بن �أبي �سفيان ،و�سنة وفاته.

جدا� )4( :أربع عالم��ات ،جيد )3( :ثالث عالمات ،مقب��ول )2( :عالمتان،
ممت��از )5( :خم�س عالمات ،جي��د ًّ
�ضعيف )1( :عالمة واحدة.

�إجابات �أن�شطة الدر�س
رقم ال�صفحة
الإجابة
ا�سم الن�شاط
119
�أ�ستنتج
�أك�سبه ذلك مهارات قيادية يف جمال
�ش��ارك معاوي��ة ر�ض��ي اهلل عنه يف مهم��ات متعددة ،الـح��رب ،والـخربة يف �إدارة �ش�ؤون
�أ�ستنتج �أثر ذلك يف تكوين �شخ�صيته.
الواليات.
120
�أفكر و�أقرتح
معرف��ة �إذا فتح��ت الر�سال��ة قب��ل
�أفكر يف �أغرا�ض ديوان اخلامت ،و�أقرتح ً
غر�ضا �آخر له .و�صولها �إلى �صاحبها �أم ال.
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�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
وجه الطلبة �إلى التفريق بني الدواوين التي �أن�ش�أها عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،والدواوين التي �أن�ش�أها
ِّ
معاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه وطورها.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف الطلبة الرجوع �إلى �أحد م�صادر التاريخ الإ�سالمي ،مثل تاريخ الطربي؛ لدرا�سة فحوى الر�سالة التي
�أر�سلها قي�رص الروم �إلى معاوية ،ورد معاوية عليه ،ثم قراءتها �أمام الزمالء.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

1

2

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ع��رف بال�صحاب��ي اجلليل معاوي��ة بن �أبي هو معاوية بن �أبي �سفيان بن حرب بن �أمية،
ِّ
�سفي��ان ر�ض��ي اهلل عنه ،من حي��ث :ن�سبه ،و�أمه هند بنت عتبة ر�ضي اهلل عنها ،ويلتقي
ن�سبه بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف اجلد
و�إ�سالمه.
اخلام�س (عبد مناف)ُ ،و ِلد قبل البعثة بخم�س
�سنوات ،و�أعلن �إ�سالمه مع �أبيه و�أخيه يزيد
ر�ضي اهلل عنهم يوم فتح مكة يف ال�سنة الثامنة
للهجرة.

رقم ال�صفحة

118

ملعاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه ف�ضائل �أ � -أحد كتبة الوحي لر�سول اهلل �صلى اهلل -118
عليه و�سلم.
119
عدة ،اذكر ثال ًثا منها.
ب -روايته احلديث عن ر�سول اهلل �صلى اهلل
عليه و�سلم.
جـ -دعاء النبي له ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم:
((اللهم اجعله هاديًا مهد ًّياِ ،
واهد به)).
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120

 3ما داللة كل من الن�صني الآتيني على �صفات معاوية
ابن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه:
أ�  (( -لو �أن بيني وبني النا�س �شعرة ما انقطعت))� .أ  -احلكمة ،والذكاء.
ب -ق��ول معاوي��ة ر�ض��ي اهلل عنه للرج��ل :كيف
تقومني؟ فقال الرجل :باخل�شب ،فقال معاوية ب -احللم ،والعفو.
ر�ضي اهلل عنه� :إذن �أ�ستقيم.

 4توالت �إجنازات معاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل
عنه ،اذكر الع�رص /العهد الذي كان فيه كل مما ي�أتي:
العمل

�أ  -امل�شاركة يف حنني.

ب -امل�شاركة يف حرب املرتدين.

جـ -فتح �شمال فل�سطني.

د  -واليته لل�شام كلها.
هـ� -إن�شاء الدواوين املركزية.
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يف ع�رص /عهد

120-119

�أ -يف عهد النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم.
ب -يف عه��د �أب��ي بك��ر ال�صدي��ق
ر�ضي اهلل عنه.
ج��ـ -يف عه��د عم��ر ب��ن اخلطاب
ر�ضي اهلل عنه.
د  -يف عهد عثمان بن عفان ر�ضي
اهلل عنه.
هـ -يف عهد خالفته ر�ضي اهلل عنه.

�أمنوذج المتحان نهاية الف�صل الدرا�سي الأول
مما ي�أتي:
ِّ - 1
و�ضح املق�صود بكل ّ
الذنب ،الأخالق ،تزكية النف�س ،الإنفتاح ،املوهبة ،عام اجلماعة.
عما ي�أتي:
 -2بنا ًء على درا�ستك مو�ضوع (البحث العلمي)� ،أجب ّ
�أ  -ما املق�صود باملنهج التجريبي؟
ب -بينِّ موقف الإ�سالم من البحث العلمي الذي ي�رض بالب�رشية.
و�ضح مقا�صد كل من العبادتني الآتيتني:
 -3لل�شعائر التعبدية يف الإ�سالم مقا�صد �أخالقيةِّ ،
�أ  -ال�صالة.
ب -ال�صيام.
 -4ا�ستنتج �أ�سلوب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع املذنبني من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:

{

أ�  -قال تعــالى} :
(�سورة الزمر ،الآية .)53
ب -قال �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :أتدرون ما املفل�س؟)) (.)1
جـ -قال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :وال�صدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار)) (.)2
و�ضح كيف يكون ال�سلوك الأخالقي يف التعامل مع البيئة ومواردها.
ِّ - 5
 - 6بينِّ املظاهر ال�سلبية ل�ضعف ممار�سة ثقافة احلوار يف املجتمع يف الع�رص احلا�رض.
و�ضح كيف تتحقق مراقبة اهلل تعالى.
 -7من و�سائل تزكية النف�س ا�ست�شعار رقابة اهلل تعالى وحما�سبة النف�سِّ ،
 - 8بنا ًء على درا�ستك مو�ضوع (الأمثال يف القر�آن الكرمي) ،وت� ُّأملك قوله تعالى}:

عما ي�أتي:
{ (�سورة الفتح ،الآية � ،)29أجب ّ
�أ  -ما الفائدة من �إيراد املثل؟
ب -ما احلال املراد بيانه يف الآية الكرمية؟
جـ -بينِّ املعنى املراد تقريبه يف الآية الكرمية.
- 9كيف تُو ِّفق بني رغبة �سيدنا زكريا عليه ال�سالم يف توريث ابنه يف قوله تعالى} :
(�سورة مرمي ،الآية  ،)6وقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(( :نحن معا�رش الأنبياء ال نورث))؟
 -10بينِّ كيف طم�أن اهلل تعالى ال�سيدة مرمي عندما خافت من قومها ملا �سيحدث معها بعد الوالدة.

(� )1صحيح م�سلم.
(� )2سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.
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{

مـما ي�أتي:
 -11ع ِّلل كلاًّ ّ
خ�ص�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بع�ض الأفعال باللعن على عمومها.
�أ َّ -
طالبا الذرية ال�صاحلة ،بالرغم من اعتقاده �أن الأمر قد فاته.
ب -توجه زكريا عليه ال�سالم �إلى اهلل تعالى ً
جـ -عدم التقليل من منجزات الآخر احل�ضارية.
د  -ب�شرَّ اهلل تعالى ذوي الإعاقة باجلنة ل�صربهم على ابتالئهم.
هـ -حر�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على �إبراز مواهب �أ�صحابه ومدحها.
و�ضح ذلك.
و  -من مظاهر التفكري الإيجابي ،املحافظة على البيئة الإيجابيةِّ ،
 -12بنا ًء على درا�ستك ق�صة �أ�صحاب الغار ،ا�ستنتج الدرو�س والعرب امل�ستفادة من الن�صني ال�رشعيني الآتيني:

{ (�سورة النمل ،الآية .)62
أ�  -قال تعالى} :
ب -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم فيما يرويه عن ربه عز وجل� (( :أنا عند ظن عبدي بي ،و�أنا معه)) (.)1
و�ضح �أ�سباب تراجع �أداء امل�سلمني احل�ضاري يف الع�رص احلا�رض.
ِّ -13
 -14اعتمد علماء امل�سلمني يف احل�ضارة على منهجني �أ�سا�سيني ،اذكرهما.
 -15قـــــ��ال تعـــال��ى} :
{ (�س��ورة الإ�رساء ،الآيت��ان  .)24-23ت� َّأمل
عما ي�أتي:
الآيتني الكرميتني ،ثم �أجب ّ
أ�  -اذكر �أمرين َّ
حذرت منهما الآيتان الكرميتان.
ب -ملاذا خ�ص اهلل تعالى الوالدين بالرعاية عند كربهما؟
هات اً
مما ي�أتي:
مثال
ِ -16
ً
واحدا على كل ّ
�أ  -م�شاورة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أ�صحابه ،والأخذ بن�صحهم.
ب� -أحد مقومات الهوية الإ�سالمية.
جـ� -أدب من �آداب ما بعد الر�ؤيا.
د  -ا�ستخدام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم احلوار مع �أ�رسته.
�-17ص ِّنف املجال�س الآتية وفق �صورتها (اجتماعية ،علمية ،العمل):
االجتماعات ،الدواوين ،حلقات امل�ساجد.
 - 18بينِّ موا�ضع اال�ستئذان يف املجال�س.
 -19قارن بني الر�ؤى والأحالم من حيث :املعنى ،وامل�صدر.
اً
{ (�سورة
امتثال لقوله تعالى}:
 - 20حر�ص النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على م�شاورة �أ�صحابه
�آل عمران ،الآية  ،)159بينِّ فوائد ال�شورى.
(� )1صحيح البخاري.
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 -21بينِّ داللة العبارة امل�شهورة يف قول معاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه(( :ولو �أن بيني وبني النا�س �شعرة
ما انقطعت)).
مـما ي�أتي:
 - 22اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة لكل جملة ّ
( )1الأ�سلوب الذي اتبعه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع �شارب اخلمر يف قوله(( :ال تلعنوه

فواهلل ما علمت �إال �أنه يحب اهلل ور�سوله)) ( ،)1هو:
ب -فتح باب التوبة للمذنبني ،وتب�شريهم باملغفرة.
أ�  -ن�صح املذنبني.
د  -التعريف بالذنب ،والتنفري منه.
جـ-حفظ كرامتهم ،وحقوقهم.
( )2من مقومات التفكري الإيجابي امل�ستنبطة من ق�صة �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم ،وفقده ولده يو�سف
و�أخيه:
ب -الإميان باهلل تعالى ،ومعرفة الغاية من خلق الإن�سان.
�أ  -فهم الذات ،ومعرفة قدراتها.
د  -ح�سن الظن باهلل تعالى ،والتفا�ؤل والأمل.
جـ -الرغبة يف التغيري نحو الأف�ضل.
( )3الفائدة من املثل القر�آين يف قوله تعــالى} :
ٍ
{ (�سورة �إبراهيم ،الآية  ،)26هي:
د -التنفري.
جـ -دقة الت�صوير.
ب -ا لذم.
�أ  -الإقناع.
( )4من مظاهر التفكري الإيجابي:
�أ  -الرتوي قبل احلكم على الأ�شياء .ب -االطالع ،وزيادة املعرفة.
د  -فهم الذات ،ومعرفة قدراتها.
جـ -ح�سن الظن باهلل تعالى.
(� )5أدب الدعاء الذي التزمه �سيدنا زكريا عليه ال�سالم ،والذي ا�س ُتنبِط من قوله تعالى:
{ (�سورة مرمي ،الآية  ،)4هو:
}
ب� -إظهار ال�ضعف والتذلل هلل تعالى.
�أ  -طاعة اهلل ،والتزام �أوامره.
جـ -اليقني ب�إجابة اهلل تعالى للدعاء ،والثقة به .د  -الإخال�ص وال�صدق يف الدعاء.
( )6ال�صحابي الذي ك ِّلفه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�إمارة املدينة مرات عدة ،هو:
ب� -أبو بكر ال�صديق.
أ�  -علي بن �أبي طالب.
د  -عبد اهلل بن �أم مكتوم.
جـ -م�صعب بن عمري.
{ (�سورة البقرة ،الآية  ،)286يف الآية الكرمية �ضابط من
( )7قال تعالى} :
�ضوابط تزكية النف�س ،هو:
ب -التوازن ،واالعتدال.
�أ  -اال�ستمرارية ،والدميومة.
د  -الإخال�ص ،وامل�رشوعية.
جـ -القناعة ،والطم�أنينة.

(� )1صحيح م�سلم.
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الف�صل الدرا�سي
الثاين

الدر�س الع�شرون

الكلم الطيب

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم الكلم الطيب. تو�ضيح كيفية تنمية الكلم الطيب لدى الفرد واملجتمع. تعليل تنمية الكلم الطيب برتوي�ض الل�سان وتعويده على ذكر اهلل تعالى. �إعطاء �أمثلة على الكلم الطيب يف ما يخ�ص عالقة الإن�سان بربه ،وعالقته بالآخرين. ذكر ف�ضل الكلم الطيب. تو�ضيح دور الأ�رسة يف تنمية الكلم الطيب لدى �أبنائها. بيان �أثر الرقابة الذاتية وحما�سبة النف�س يف تنمية الكلم الطيب. -املداومة على الكلم الطيب (الذكر) يف الأوقات جميعها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 انتقاء الكلمات قبل التلفظ بها. ا�ستخدام الكلم الطيب يف مواقف احلياة جميعها. تعويد الل�سان على ح�سن اخلطاب ،ولني اجلانب ،وعدم الغلظة. -التقرب �إلى اهلل تعالى بذكره و�شكره.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. �صحيح البخاري. �صحيح م�سلم. بطاقات للأدعية امل�أثورة. اللوح. لوحات الكرتون. -الأقالم امللونة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
كتاب الكلم الطيب البن تيمية ،املوقع الإلكرتوين-https://www.kutub-pdf.net :
للمعلم
كتاب الوابل ال�صيب من الكلم الطيب البن القيم اجلوزية.
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املفاهيم وامل�صطلحات
الـح�سن.
الكلم الطيبُ ،

التعلم القبلي
 در�س الذوق واجلمال يف الإ�سالم (جمال احلديث) ،العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلاديع�رش ،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،تدري�س املفاهيم (الطريقة اال�ستقرائية ،اخلرائط املفاهيمية) ،التعلم
التعاوين (نظام الزمالة).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بذكر مواقف واقعية حدثت يف املدر�سة بني طالب ومعلم� ،أو بني الطلبة �أنف�سهم (مثل
خالف ن�ش�أ عنه م�شادة كالمية)� ،أو اعر�ض على الطلبة املوقف الآتي:
((
دائما اجللو�س يف الأمام .ويف �إحدى احل�ص�ص وجد
خالد طالب يف ال�صف الثاين الثانوي ،يرغب ً
عليا رف�ض ،قائلاً � :إن
عليا وقد جل�س على مقعده ،فطلب �إليه �أن يقوم عن املقعد ،ولكن ًّ
خالد زميله ًّ
املقاعد ملك للجميع ،وهي لي�ست خم�ص�صة لأحد ،ثم حدثت بينهما م�شادة كالمية ،وتبادال ال�سباب
وال�شتائم حتى دخل املعلم ،و�أحالهما �إلى مدير املدر�سة التخاذ الإجراءات الالزمة بحقهما)).
 -2ناق�ش الطلبة يف املوقف ال�سابق ،ثم اطرح عليهم الأ�سئلة الآتية:
• ما �سبب امل�شكلة؟
• ماذا جنم عن �سلوك خالد وعلي؟
• ما الآثار املرتتبة على ذلك؟
• ما احللول البديلة املقرتحة حلل امل�شكلة؟
• هل توجد و�سائل لتجنب هذا املواقف؟
تو�صل معهم �إلى عنوان
ووجهم �إلى القيم التي ترغب يف تعزيزها ،ثم َّ
 -3ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبةِّ ،
الدر�س ونتاجاته ،ثم اكتبهما على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
ًّ
تنظيميا ميتد من عنوان الدر�س ،ويتفرع عنه العناوين الفرعية الآتية� :أمثلة منتمية ،مفهوم
خمططا
 -1ار�سم
ًّ
الكلم الطيب ،مثال ،ال مثال ،ف�ضل الكلم الطيب ،و�سائل تنمية الكلم الطيب� ،آثار الكلم الطيب.
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 - 2اعر�ض الأمثلة الآتية على اللوح:
الدعاء ،الت�سبيح ،تالوة القر�آن� ،إ�سداء الن�صيحة ،حتية الإ�سالم ،الأمر باملعروف.
 - 3ناق�ش الطلبة يف هذه الأمثلة ،ثم ا�س�ألهم:
• ماذا تالحظون؟
• هل هي �أفعال �أم �أقوال؟
• هل هي �إيجابية �أم �سلبية؟
• هل ي�سعد النا�س بها �أم ينزعجون منها؟
 - 4ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
 - 5ك ِّل��ف الطلب��ة �-ضمن جمموعات ثنائية� -صياغة مفهوم الكلم الطيب ،ثم خل�ص املفهوم على اللوح
يف مكانه املخ�ص�ص ،مب�ساعدة �أحد الطلبة.
 - 6اعر���ض جمموع��ة �أخرى من الأمثل��ة املنتمية �إلى املفه��وم ،والأمثلة غري املنتمية �إلي��ه ،مثل :ال�صوم،
واال�ستغف��ار ،والعمرة ،والزكاة ،والنهي ع��ن املنكر ،وقراءة القر�آن ،ثم ك ِّل��ف الطلبة ت�صنيفها وفق
مفهوم الكلم الطيب؛ لإتقان التعلم.
مراعيا تالوتها تالوة �صحيحة ،ثم ك ِّلف الطلبة ا�ستنتاج ف�ضل
 - 7اعر�ض الن�صو�ص ال�رشعية على اللوح،
ً
الكلم الطيب من كل منها.
 - 8ناق���ش دور الأ��سرة يف تنمية الكل��م الطيب لدى �أبنائه��ا بالرتبية ال�صاحلة ،وا�ستمع �إل��ى �آراء الطلبة
ومقرتحاتهم ،معز ًزا الإيجابي منها.
 - 9اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الآتي:
• ما و�سائلك اخلا�صة لتنمية مفهوم الكلم الطيب لي�صبح عادة لديك ،وجز ًءا من �شخ�صيتك؟
 -10امنح الطلبة الوقت الكايف لتنفيذ الن�شاط ،ثم ا�ستمع للإجابات ،وناق�شها لتعزيز القيم واالجتاهات
امل�ستهدفة.
 -11ا�ستخل�ص مع الطلبة �آثار الكلم الطيب يف حياتهم �إذا التزموا به ،و�أثره يف املجتمع بوجه عام.
 -12احر�ص على تنفيذ الأن�شطة املنهجية يف حينها ،وبالطريقة املقرتحة.
 -13ك ِّلف عد ًدا من الطلبة -بالتناوب� -إكمال املخطط التنظيمي ،وتلخي�ص �أبرز النقاط يف حينها.
التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)145وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
 ِّ -بعد انتهاء املوقف ال�صفي ،ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة الإثرائية والعالجية تب ًعا مل�ستوياتهم.
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
ن�سمع كل يوم عن �أنا�س ال يتورعون عن قول الفاح�ش من الكالم ،وي�ست�سهلون املزاح الرخي�ص ،والنكات
املحرمة ،والتعليقات امل�ستقبحة؛ للفت انتباه الآخرين �إليهم .ونعلم �أن �صاحب الل�سان البذيء يحتاج �إلى
كثريا من الآخرين ،وهذا لي�س من �صفات امل�ؤمن؛ لذا يجب على كل م�سلم �أن ي�ضبط نف�سه،
�أن يعتذر ً
ويتحكم يف �سلوكه وت�رصفاته ،ويفكر قبل �أن يتحدث ،وينتقي �أ�صدقاءه بعناية ،بحيث يكونون مهذبني
ومن�ضبطني و�أ�صحاب ُخلق ودين؛ لكيال يتلفظ �أحد بكلمة بذيئة ،ويعتاد فح�ش القول ،وقد �أكد النبي
عليه ال�صالة وال�سالم ذلك بقوله (( :املرء على دين خليله فلينظر �أحدكم َمن يخالل)) (.)1
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).
قوموا مدى التزامهم بال�سلوكات
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير ُلي ِّ
الإيجابية يف عالقتهم بالآخرين ،والقيم التي اكت�سبوها بعد درا�ستهم مو�ضوع (الكلم الطيب).
�أداة التقومي� :سلم التقدير.
الرقم

املعيار

� 1أراقب الألفاظ التي ت�صدر عني عند حمادثة الآخرين.
� 2أحر�ص على انتقاء الألفاظ التي ا�ستخدمها يف حديثي �إلى جميع النا�س.
� 3أراقب اهلل تعالى يف اختيار الألفاظ التي ت�صدر عني.
� 4أحب املجال�س التي يكرث فيها املزاح.
 5يعجبني املزاح ولو كان كذ ًبا.
� 6أعتقد �أنه كلما جادلت النا�س ا�ستطعت التفوق عليهم.
� 7أهتم بتوجيه �أ�صدقائي �إذا �صدر عنهم �ألفاظ م�سيئة.
� 8أف�ضل ال�صديق الذي ي�ضحكني ،ال ال�صديق الذي ينتقدين.
� 9أحر�ص على �ضبط �أع�صابي حني �أغ�ضب.
� 10أراقب �سلوكي و�أعدله يف �ضوء مالحظات الآخرين.

دائما �أحيانًا
نادرا مطلقًا
ً
ً

(� )1سنن �أبي داود ،وهو ح�سن.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة ،ويقرتح �أن يع ِّلق املعلم على �إجابة الطالب.
ا�سم الن�شاط

رقم
الإجابة
ال�صفحة
وجوب احلذر من �إ�صدار الأحكام على 130
النا�س ،وح�سن اال�ستماع �إلى الآخرين،
وجتنب كرثة الكالم؛ لأنه َمن كرث كالمه
كرث خط�ؤه ،وعدم التهور والغ�ضب عند
االختالف مع الآخرين .

�أتدبر و�أناق�ش
�أتدبر قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إن العبد
ليتكلم بالكلمة –من ر�ضوان اهلل– ال يلقي لها اً
بال،
يرفعه اهلل بها يف اجلنة ،و�إن العبد ليتكلم بالكلمة –من
()1
�سخط اهلل– ال يلقي لها اً
بال ،يهوي بها يف جهنم)) ،
و�أناق�ش مع زمالئي �أثر الكلمة يف حال العبد يوم القيامة
�أفكر و�أناق�ش
ي�ستفاد م��ن و�سائل التوا�صل االجتماعي 131
�أفكر يف العب��ارة الآتية(( :الكلم��ة املكتوبة من و�سائل يف الأم��ر باملعروف ،والنهي عن املنكر،
التعبري ع��ن الكلم الطي��ب)) ،و�أناق���ش كيفية توظيف وتوعية النا�س ب�أمور دينهم.
و�سائل التوا�صل االجتماعي يف خدمة الكلم الطيب.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
ك ِّلف الطلبة ت�صنيف ما ي�أتي �إلى �أمثلة تت�صل باهلل تعالى ،و�أمثلة تت�صل بالنا�س:
التنابز بالألقاب ،رد ال�سالم ،اال�ستغفار ،اللباقة يف احلديث.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف الطلبة ت�صميم منوذج يحث على ح�سن اخلطاب وانتقاء الألفاظ عند خماطبة الآخر.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

و�ض��ح مفهوم الكلم الطيب م��ن قوله تعالى :الكلم الطيب :هو ح�سن التعبري عن الأفكار
1
ِّ
{ (�سورة وامل�شاع��ر با�ستخ��دام الألف��اظ املنطوقة �أو
}
املكتوبة.
الأحزاب ،الآية.)٧٠
أ�  -لأن كل كلمة يتلفظ بها الإن�سان حما�سب
 2ع ِّلل كلاًّ من العبارتني الآتيتني:
عليها ،لذل��ك ينبغي �أن يتخ�ير �ألفاظه
أ�  -ينمي الإن�سان امل�سلم الكلم الطيب يف
ودالالتها ،فال ينطق �إال ما ير�ضي اهلل
نف�سه باحلر�ص على رقابتها وحما�سبتها.
( )1متفق عليه.

156

رقم ال�صفحة

128

129

تعالى ،ويحقق املنفعة له وللآخرين.
 2ب� -أم��ر اهلل تعالى بح�س��ن اخلطاب مع
ب -ت�أكيدً ا على �أهمية انت�شار هذا ال�سلوك،
النا���س كاف��ة بقول��ه تعالى} :
وتر�سيخه يف ممار�سات اجلميع.
{ (�س��ورة البقرة ،الآية
.)83

 3اذكر ثالثة من �آثار الكلم الطيب يف الفرد �أ -ني��ل ر�ضا اهلل تعال��ى ،ورفع �ش�أن �صاحبه يف
الآخرة ،ووقايته من النار.
واملجتمع.
ب� -إ�شاع��ة املحبة ب�ين النا���س ،والق�ضاء على
العداوة وال�شحناء بينه��م؛ فبالكلمة الطيبة
تزول العداوة ،ويحل حملها املحبة والإخاء.
ج��ـ -التخل���ص م��ن كي��د ال�شيط��ان ،و�سعي��ه
للإف�ساد بني النا�س ،و�إيقاع العداوة بينهم.

4
ِ
�أ  -ذك��ر اهلل تعال��ى ،وتالوة الق��ر�آن الكرمي،
هات �أمثلة للكلم الطيب لكل مما يلي:
والدعاء.
�أ � -أمثل��ة تت�صل بعالقة الإن�سان باهلل عز
ب -الأم��ر باملع��روف ،والنه��ي ع��ن املنكر،
وجل.
و�إ�س��داء الن�صيحة ،وكل م��ا ي�سعد النا�س،
ب� -أمثلة تت�صل بعالقة الإن�سان مع غريه
ويحقق م�صاحلهم يف الدنيا والآخرة.
من النا�س.
 5بينِّ ف�ضل الكلم الطيب الذي تدل عليه
الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:

129

131

128

129 -128

�أ � -إن اهلل تعالى يتقبل الكلم الطيب ،ويجازي
أ�  -قال تعالى} :
عليه باخلري.
{ (�سورة فاطر ،الآية .)27
ب-قـالتعــالى}:
ب� -إن الكل��م الطيب يعني عل��ى حتقيق اخلري
وتي�س�ير الربك��ة عل��ى الإن�س��ان وذريته،
{ (�س��ورة الن�س��اء،
وحفظهم من ال�سلوك ال�سيئ واالنحراف.
الآية .)9
جـ� -إن اهلل تعالى جعل الكلم الطيب �أف�ضل من
جـ -قــال تعـــالى} :
العطاء املادي الذي يقدمه الغني للفقري،
{
ويتبعه ب�أي نوع من �أنواع الإهانة والإيالم
(�سورة البقرة ،الآية .)263
النف�سي.
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الدر�س احلادي والع�شرون

�أخالقيات القيادة عند الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم

نتاجات الدر�س
 تعريف مفهوم القيادة. تعداد العنا�رص املكونة للقيادة. بيان �أهمية القيادة يف حياة الأفراد واملجتمع. �إعطاء �أمثلة على الأخالقيات القيادية للر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم. -متثل بع�ض الأخالقيات القيادية يف حياته.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 االقتداء بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع النا�س. حتمل امل�س�ؤولية. -متثل �أخالقيات القيادة.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي.� -أحد كتب احلديث امل�رشوحة ،مثل� :صحيح البخاري ،و�صحيح م�سلم.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
 �شخ�صية الر�سول القيادية :درا�سة حتليلية ،املوقع الإلكرتوين:-http://site.iugaza.edu.ps/ymastal/ext a/cou
للمعلم
 الر�سول القائد ملحمود �شيت خطاب ،املوقع الإلكرتوين:-http://download-islamic- eligion-pdf-ebooks.com

املفاهيم وامل�صطلحات
القيادة ،تفوي�ض ال�صالحيات ،احلزم واحل�سم.

التعلم القبلي

 در���س الت�أ�سي بالر�سول �صلى اهلل عليه و�سل��م ،العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش،الفرع الأدبي.
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استراتيجيات التدريس

التدري���س املبا��شر (الأ�سئل��ة والأجوبة) ،التعلم التع��اوين (جمموعة اخلرباء ،نظام الزمال��ة) ،التعلم عن طريق
الن�شاط (االكت�شاف).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي:
�صباحا حتى ح�ضورك �إلى املدر�سة؟
• ما الأدوار القيادية التي �شاهدتها منذ ا�ستيقاظك
ً
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم اكتب بع�ض الكلمات املفتاحية على اللوح ،مثل :رعاية الأم �أبنائها
وجتهيزهم للمدر�سة ،ورعاية الأب �أبنائه وتو�صيلهم �إلى املدر�سة ،وتنظيم �رشطي املرور حركة ال�سري،
ورفع فرقة الك�شافة العلم يف �أثناء الطابور ال�صباحي باملدر�سة.
 -3اطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ملاذا يقوم الأب ،والأم ،و�رشطي املرور ،وفرقة الك�شافة بتلك الأدوار؟
 -4ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم اكتب بع�ض الكلمات املفتاحية على اللوح ،مثل :الرعاية ،والأمانة،
وامل�س�ؤولية.
((
مف�رسا معنى الرعاية الواردة
راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته)) (،)1
ً
 -5ا�ست�شهد باحلديث ال�رشيف :كلكم ٍ

فيه ،وعالقتها بامل�س�ؤولية.
 -6ك ِّلف الطلبة ذكر �أمثلة على �أنواع امل�س�ؤولية الواردة يف احلديث ال�رشيف.
� -7شارك الطلبة يف ا�ستنتاج �أن الرعاية هي مظهر من مظاهر القيادة التي منار�سها يف حياتنا اليومية.
تو�صل مب�شاركة الطلبة �إلى عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
َّ -8
 -9اكتب نتاجات الدر�س على اللوح� ،أو اعر�ضها بالطريقة التي تراها منا�سبة.
�إجراءات التنفيذ
 -1اكتب مفهوم القيادة الوارد ذكره يف الدر�س على اللوح.
وافيا.
 -2ا�رشح املفهوم ً
�رشحا ً
 -3ناق�ش الطلبة يف عنا�رص القيادة امل�ستفادة من التعريف.
 -4بينِّ �أهمية القيادة يف حياة الأفراد واملجتمع.
حت��دث ع��ن �شخ�صية الر�س��ول القائد �صلى اهلل عليه و�سل��م ،مبي ًنا �أن املتتبع ل�سريت��ه العطرة يالحظ
أ� َّ -
ات�ص��اف النبي �صلى اهلل علي��ه و�سلم ب�شخ�صية قيادي��ة مبدعة ،مت َّثلت يف �أفعال��ه وتفاعله يف املواقف
املختلف��ة م��ع �أ�صحابه ر�ض��ي اهلل عنهم ،ويف ت�سيريه �أم��ور الدولة؛ ما يجعلنا ن�ستم��د منه الكثري من
الأخالقيات الإدارية والقيادية التي نحن بحاجة �إليها لهداية املجتمع.

(� )1صحيح البخاري.
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ب -و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات غري متجان�سة (املجموعة الأم) ،ثم ك ِّلف كل جمموعة درا�سة موقف
مو�ضح يف �أوراق العم��ل) من �سرية النبي �صلى اهلل عليه و�سل��م ،وحتليله ،وا�ستنتاج
�أو �أك�ثر (كم��ا هو ِّ
ال�صفة القيادية والإدارية التي ات�صف بها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وظهرت يف هذا املوقف.
جـِ � -
رقما مت�سل�سلاً من ( )5-1بح�سب موقعه يف املجموعة.
أعط كل فرد يف املجموعة ً
حدد الزمن الالزم لتنفيذ املهمة التعليمية.
د ِّ -
هـ  -و ِّزع �أوراق العمل الواردة يف امللحق على املجموعات.
وم�ساعدا.
ومر�شدا،
موج ًها،
ً
ً
جتول بني املجموعات ِّ
و َّ -
ز  -بع��د انته��اء الزمن املحدد للمجموع��ات الأم� ،أعد ت�شكيل املجموعات املتول��دة (جمموعات اخلرباء)؛
وذلك بجعل كل جمموعة من اخلرباء الذين يحملون نف�س الرقم يف املجموعات الأم.
ح  -ك ِّل��ف جمموعات اخلرباء تبادل اخلربات الت��ي اكت�سبوها من جمموعاتهم ال�سابقة؛ وذلك ب�أن يعر�ض كل
خبري لزمالئه ما مت �إجنازه يف جمموعته الأم على التوايل.
حدد الزمن املنا�سب لتبادل اخلربات.
طِّ -
وم�ساعدا.
ومر�شدا،
موج ًها،
ً
ً
جتول بني املجموعات ِّ
ي َّ -
ك � -أعلن عن انتهاء الوقت ،واطلب من جميع اخلرباء العودة �إلى جمموعاتهم الأم.
منا�سبا تراجع فيه كل جمموعة ما �أجنزته ،وتدخل التعديالت وفق التغذية الراجعة من اخلرباء.
حدد وق ًتا
ل ِّ -
ً
م � -أعلن عن انتهاء العمل يف املجموعات ،ثم ك ِّلف كل جمموعة عر�ض ما �أجنزته على لوحة جدارية.
ن  -ناق�ش الطلبة يف ما �أجنزوه من خالل اللوحة اجلدارية.
و�صوب الإجابات اخلط�أ منها.
عزز الإجابات ال�صحيحة،
�سِّ -
ِّ
التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)146وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
ِّ -

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
أدوارا قيادية متعددة يف حياته اليومية؛ ما يحتم عليه حتمل امل�س�ؤولية جتاه نف�سه وما يقوم
ميار�س الإن�سان � ً
به من �أعمال ،وجتاه الآخرين؛ اقتدا ًء بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وحتقيقًا للنجاح يف حياته الدنيا ،ونيل
ر�ضا اهلل تعالى والفوز بالآخرة.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :تقومي الذات.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقديراللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
املعيار
الرقم
عرف مفهوم القيادة.
� 1أ ِّ
2
3
4

5

جدا جيد مقبول �ضعيف
ممتاز جيد ًّ

حدد العنا�رص املكونة للقيادة.
�أ ِّ
�أبينِّ �أهمية القيادة يف حياة الفرد واملجتمع.
اذكر �أمثلة على الأخالقيات القيادية للر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم.
�أ�ستنتج ال�صفات القيادية للر�سول �صلى اهلل عليه
و�سلم من املواقف والأحداث الواردة يف الدر�س.

� 6أربط الأخالقيات القيادية والإدارية للر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم مبواقف ال�سرية النبوية و�أحداثها
الواردة يف الدر�س.
جدا� )4( :أربع عالمات ،جيد )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان،
ممتاز )5( :خم�س عالمات ،جيد ًّ
�ضعيف )1( :عالمة واحدة.

�إجابات �أن�شطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة  ،ويقرتح �أن يع ِّلق املعلم على �إجابة الطالب.
ا�سم الن�شاط
�أناق�ش
 -1موقف النبي �صل��ى اهلل عليه و�سلم يف
لما َحل��ق �شعره ،وذبح
عم��رة الق�ضاء ّ
هدي��ه ،واقت��داء ال�صحاب��ة ر�ضي اهلل
عنهم بفعله �صلى اهلل عليه و�سلم.
 -2دور الق��دوة احل�سن��ة للقائد يف �إعطاء
الثقة به.

رقم
الإجابة
ال�صفحة
طلب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم من �صحابته التحلل 135
ً
تنفي��ذا لأحد بنود
م��ن الإحرام يف �صل��ح احلديبية؛
ال�صل��ح؛ على �أن يع��ودوا �إلى العمرة الع��ام القادم،
فحزن امل�سلمون ،ومل ي�ستجيبوا للنبي �صلى اهلل عليه
و�سل��م مبا�رشة يف التحلل ،فق��ام النبي �صلى اهلل عليه
ٍ
عندئذ �س��ارع امل�سلمون �إلى
و�سلم وحل��ق ،وذبح،
االقتداء به ،فحلقوا ،وذبحوا.
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�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
ك ِّلف بع�ض الطلبة مناق�شة العبارة الآتية(( :جمع النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بني احللم والر�أفة واحلزم واحل�سم
يف �أخالقياته القيادية والإدارية)).
ن�شاط �إثرائي
مـمن ترى فيهم �سمات القيادة  -تقدمي نف�سه للطلبة ،والتحدث عن ق�صة جناح له مت ِّثل
ك ِّلف �أحد الطلبة َّ -
دورا قياد ًّيا يف �أحد جماالت احلياة ،مبي ًنا العوامل التي �ساعدته على النجاح يف هذا الدور.
ً

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

 1من خالل درا�ستك ملفهوم القيادة،
�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح املق�صود مبفهوم القيادة.
�أ ِّ -
ب -اذكر ثالثة عنا�رص للقيادة.
جـ -بينِّ �أهمية القيادة.

 2اذك��ر �أرب��ع �أخالقيات متي��زت بها
قيادة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.

162

الإجابة

رقم ال�صفحة

133

أ�  -القي��ادة :هي عملي��ة الت�أثري الإيجاب��ي يف النا�س
وتوجيههم ب�أ�ساليب متنوع��ة لتحقيق الأهداف
املن�شودة.
ب -من عنا�رص القيادة:
 .1الهدف الذي مي ِّثل مواقف يوجه النا�س �إليها.
 .2الأفراد الذين مي ِّثلون جماعة العمل� ،أو الفئة
امل�ستهدفة.
يعداملوجهوامل�ؤثريفجماعةالعمل.
.3القائدالذي ُّ
جـ� -أهمية القيادة:
 .1تنظيم احلياة ،و�إقامة العدل بني النا�س ،ومنع
134
اعتداء القوي على ال�ضعيف.
 .2تعزيز ال�سلوك الإيجابي ،والتقليل من وجود
ال�سلبيات.
 .3توجيه الطاقات بالأ�سلوب الأمثل.
 .4تنمية الأفراد ،ورعايتهم ،وتدريبهم.
حت�سن حياة
 .5حتقي��ق الأهداف املن�شودة الت��ي ِّ
الأفراد ،وترتقي باملجتمع.
135-134
�أ  -و�ضع الإن�سان يف املكان الذي ينا�سبه.
ب -القدوة احل�سنة.
جـ -اكت�شاف املواهب.
د  -تفوي�ض ال�صالحيات.

 3ب�ِّي�نِّ ال�صف��ات القيادية الت��ي تدل عليها
مواقف الر�س��ول �صلى اهلل عليه و�سلم يف
كل مما يلي:
�أ -قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� :أ  -اكت�شاف املواهب.
()1
((�أق�ضاهم علي بن �أبي طالب)) .
ب -نق��ل الر�سول �صل��ى اهلل عليه و�سلم ب -القدوة احل�سنة.
ال�تراب عند حف��ر اخلن��دق يف يوم
الأحزاب.
جـ� -إر�سال الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم جـ -تفوي�ض ال�صالحيات.
م�صعب بن عمري ر�ضي اهلل عنه �إلى
داعيا �إلى الإ�سالم.
املدينة املنورة ً

135

احللم 136
مـما حبا اهلل تعالى نبيه �صلى اهلل عليه و�سلم من ِ
 4بينِّ كيف جمع النب��ي �صلى اهلل عليه بالرغم ّ
احلل��م والر�أفة والر�أفة بالآخرين ،ف�إنه كان �صلى اهلل عليه و�سلم يغ�ضب للحق
و�سل��م يف قيادت��ه بني ِ
�إذا انتهكت حرمات اهلل ،ويوقف الظامل واملعتدي عند حده،
واحلزم واحل�سم؟
وفيما عدا ذلك فهو �أحلم النا�س عن جاهل ال يعرف �أدب
اخلطاب� ،أو م�سيء للأدب� ،أو منافق يتظاهر بغري ما يبطن.
واحدا م��ن �سرية الر�سول �أ  -جاء �أبو ذر ر�ضي اهلل عنه �إلى الر�سول عليه ال�سالم 134
 5اذكر ًاً
مثال
ً

يطلب منه الإمارة والوالية ،فقال له(( :يا �أبا ذر �إنك
�ضعيف ،و�إنها �أمانة ،و�إنها يوم القيامة خزي وندامة
�إال َمن �أخذها بحقها ،و�أدى الذي عليه فيها)) (،)2
فقد رف�ض النبي �صلى اهلل عليه و�سلم توليته؛ لأنه ال
ي�صلح لقيادة النا�س بالرغم من جوانب اخلري لديه.

�صل��ى اهلل عليه و�سلم ل��كل ُخلق من
الأخالق الآتية:

�أ  -و�ض��ع الإن�س��ان يف املكان الذي
ينا�سبه.
ب -م�شاورة �أ�صحاب الر�أي.
ب -عندما َه َّم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعقد ال�صلح بينه 136
جـ -تلم�س حاجات النا�س.
وبني غطفان على �أن يعطيهم ثلث ثمار املدينة ،عدل

الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن ذلك بعد ا�ست�شارة

�سعد بن معاذ و�سعد بن عبادة.

ج��ـ -كان ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سل��م يعني �أ�صحاب 136
ال�صف��ة ،ويح��ث عل��ى الإنف��اق عليهم؛ وه��م فقراء

املهاجري��ن الذي��ن جاءوا �إل��ى املدينة وال م���أوى لهم،

ف�سكنوا م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
(� )1سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.

(� )2صحيح م�سلم.
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ورقة العمل ()1-21
املوقف الأول:
 اقر�أ احلديث الذي دار بني النبي و�أبي ذر ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:جاء �أبو ذر ر�ضي اهلل عنه يطلب من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم الإمارة والوالية ،فرف�ض النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم توليته ،وقال له(( :يا �أبا ذر �إنك �ضعيف ،و�إنها �أمانة ،و�إنها يوم القيامة خزي وندامة �إال َمن �أخذها
بحقها ،و�أدى الذي عليه فيها)) (.)1
أ�  -ماذا طلب �أبو ذر ر�ضي اهلل عنه من النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؟
ب -ع ِّل��ل :رف���ض النبي �صل��ى اهلل عليه و�سل��م �إعطاء �أبي ذر ر�ض��ي اهلل عنه الوالية كم��ا ورد يف احلديث
ال�رشيف.
جـ -بينِّ متطلبات الوالية العامة كما َّبينها النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�رشيف.
د  -يك�شف موقف الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن �أحد �أخالقيات القيادة والإدارة عند النبي �صلى اهلل
و�ضح ذلك.
عليه و�سلمِّ ،
املوقف الثاين:
ومـما يدل
 كان النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إذا �أمر ب�شيء عمل به ،و�إذا نهى عن �شيء كان �أول املنتهني عنهّ ،على ذلك �أنه �شارك �أ�صحابه يف نقل تراب اخلندق يف غزوة الأحزاب ،وقد كان لذلك الأثر الكبري يف
الروح العالية التي �سيطرت على امل�سلمني يف موقع العمل.
أ�  -ما �أثر م�شاركة النبي �أ�صحابه نقل الرتاب يف الروح املعنوية للم�سلمني يف موقع العمل؟
ب -ناق�ش كلاًّ من املوقفني الآتيني للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
لـمـا َحلق �شعره ،وذبح هديه ،واقتداء ال�صحابة
 .1موقف النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف عمرة الق�ضاء ّ
ر�ضي اهلل عنهم بفعله.
 .2دور القدوة احل�سنة للقائد يف �إعطاء الثقة به.
جـ  -ا�ستنتج ال�صفة القيادية والإدارية للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم التي مت َّثلت يف املواقف ال�سابقة.

(� )1صحيح م�سلم.
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ورقة العمل ()2-21
 ت� َّأمل تعامل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع �صحابته الكرام يف املوقفني الآتيني ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليهما:املوقف الأول:
 راعى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مواهب �أ�صحابه وقدراتهم ،وكان يتعامل معهم تعاملاً يتنا�سب مع طاقاتهمونبوغهم ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :أق�ضاهم علي بن �أبي طالب ،و�أقر�ؤهم لكتاب اهلل �أُبي بن كعب،
و�أعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ،و�أفر�ضهم زيد؛ �أي� :أعلمهم باملواريث)) (.)1
وكان �صلى اهلل عليه و�سلم يك ِّلف كل واحد منهم مبا يتنا�سب وموهبته ،فك َّلف ح�سان بن ثابت ر�ضي اهلل عنه
نافحت
الرد على �أعداء الإ�سالم يف �شعره ،وقال له�(( :إن روح الق ُُد�س (جربيل عليه ال�سالم) ال يزال ي�ؤيدك ما
َ
(دافعت) عن اهلل ور�سوله)) (.)2
َ
أ�  -كيف كان يتعامل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم مع �صحابته الكرام؟
ب -ع ِّلل :طلب النبي من ح�سان بن ثابت الرد على �أعداء الإ�سالم يف �شعره.
جـ -ا�ستنتج ال�صفة القيادية ل�شخ�ص النبي يف املوقفني ال�سابقني.
املوقف الثاين:
داعيا �أهلها �إلى الإ�سالم،
 �أر�سل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�صعب بن عمري ر�ضي اهلل عنه �إلى املدينة املنورة ًقرئ ،فكان �أول �سفري يف الإ�سالم،
بالـم ِ
ُيع ِّلم النا�س مبادئ الدين ،و ُي ِ
قرئهم القر�آن الكرمي ( ،)3حتى ُ�س ّم َي ُ
مفاو�ضا لقري�ش يف �صلح احلديبية ،و� َّأمر
و�أر�سل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه
ً
�صلى اهلل عليه و�سلم �أ�سامة بن زيد ر�ضي اهلل عنه على جي�ش كبري فيه من كبار املهاجرين والأن�صار ،مثل �أبي
بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما ،قبيل وفاته �صلى اهلل عليه و�سلم.
�أ  -ملاذا �أر�سل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�صعب بن عمري ر�ضي اهلل عنه �إلى املدينة املنورة؟
مفاو�ضا لقري�ش يف �صلح احلديبية ،ومل
ب� -أر�سل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه
ً
يذهب هو نف�سه ،ف�سرِّ ذلك.
جـَّ -
�سمى هذا الفعل الذي
وك َل النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بع�ض �أ�صحابه يف �أداء مهام عظيمة وخطرية ،ماذا ُي ّ
قام به النبي عليه ال�سالم؟
د  -ا�ستنتج ال�صفة القيادية للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم املتمثلة يف املواقف ال�سابقة.

(� )1سنن الرتمذي ب�سند �صحيح.
( )2متفق عليه.
(� )3صحيح البخاري.
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ورقة العمل ()3-21
 ت� َّأمل احلدث الآتي من ال�سرية النبوية ال�رشيفة ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:أوجاع يف بطونهم ،ف�أر�شدهم
ق َِدم وفد �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َي َّدعون �إ�سالمهم ،وي�شتكون من �
ٍ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى الذهاب �إلى رعاة الإبل والطلب �إليهم �أن ي�سقوهم من �ألبانها ،ف�رشبوا منها،
ف�شافاهم اهلل تعالى ،فاعتدوا على الرعاة ،وقتلوهم ،و�رسقوا الإبل ،وارتدوا عن الإ�سالم ،فبعث �إليهم النبي
نفرا من �أ�صحابه ،فقب�ضوا عليهم ،ف�أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بقتلهم (� )1أمام النا�س
�صلى اهلل عليه و�سلم ً
ً
وحفاظا على �أمن
ليكونوا عربة؛ ملا �صدر عنهم من حماربة هلل ور�سوله ،وغدر ،واعتداء ،وظلم لغريهم،
املجتمع من اخلارجني عن القانون.
أ�  -ق َِدم وفد �إلى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم َي َّدعون �إ�سالمهم .ما معنى الكلمة التي حتتها خط؟
ب -ما �شكوى الوفد؟
جـ� -إال َم �أر�شدهم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم؟
د  -ماذا فعل الوفد بعد �أن �شافاهم اهلل تعالى من �أوجاعهم؟
هـ -ما موقف النبي من غدرهم وخيانتهم؟
و  -ع ِّلل� :أمر النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بقتلهم �أمام النا�س.
ز  -ما ر�أيك يف معاقبة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم للوفد؟
ح -ا�ستنتج ال�صفة القيادية للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم املتمثلة يف املوقف ال�سابق.

( )1متفق عليه.
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ورقة العمل ()4-21
 ت� َّأمل املوقف الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:لـما ا�شتد البالء على امل�سلمني يف غزوة الأحزاب ،ب�سبب اجتماع القبائل العربية وحما�رصتها امل�سلمنيَ ،ه َّم
ّ
النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعقد ال�صلح بينه وبني غطفان (�إحدى القبائل العربية)؛ على �أن يعطيهم ثلث
ثمار املدينة ،فعدل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن ذلك بعد ا�ست�شارة �سعد بن معاذ و�سعد بن عبادة.
�أ َ -ه َّم النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بعقد ال�صلح بينه وبني غطفان ،ف�سرِّ ذلك.
ب -ع ِّلل :عدول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن ر�أيه ب�ش�أن ال�صلح مع غطفان.
جـ -ا�ستنتج ال�صفة القيادية للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم املتمثلة يف املوقف ال�سابق.
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ورقة العمل ()5-21
 ت� َّأمل املوقف الآتي من ال�سرية النبوية ال�رشيفة ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يعني �أ�صحاب ال�صفة ،ويحث على الإنفاق عليهم؛ وهم فقراء
املهاجرين الذين جاءوا املدينة وال م�أوى لهم ،ف�سكنوا م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم.
جدا ،فقاموا ينظرون �إلى م�صدر ال�صوت ،ما هو؟ ف�إذا هم بالنبي �صلى اهلل
�سمع �أهل املدينة �صوتًا
عظيما ًّ
ً
عليه و�سلم راجع من م�صدر ال�صوت ،وهو يقول لهم(( :مل تراعوا ،مل تراعوا)) ( .)1فقد ذهب �صلى اهلل
أحدا ،بل ذهب ورجع بنف�سه عليه ال�صالة وال�سالم.
عليه و�سلم وحده ،ومل ينتظر � ً
أ�  -ع ِّلل� :إنفاق النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على �أ�صحاب ال�صفة.
ب -عال َم يدل �سكن �أ�صحاب ال�صفة يف م�سجد ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟
جـ -ماذا �سمع �أهل املدينة؟
د  -هرع �أهل املدينة �إلى م�صدر ال�صوت ،ف�إذا هم بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم راجع من م�صدر ال�صوت،
وهو يقول لهم(( :مل تراعوا ،مل تراعوا)) ( .)2ف�سرِّ ذلك.
و�ضح كيف تعامل النبي مع حاجات النا�س يف �ضوء املوقفني ال�سابقني.
هـ ِّ -
و  -يف �ضوء املوقف ال�سابق ،ا�ستنتج �أحد �أخالقيات القيادة والإدارة للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم.

( )1رواه م�سلم.
( )2رواه م�سلم.
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الدر�س الثاين والع�شرون

العلماء :دورهم ،ومكانتهم

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم العال ِـم ،و�صفاته. بيان مكانة العلماء عند اهلل عز وجل. تعليل املكانة واملنزلة العالية لعلماء ال�رشيعة. تو�ضيح واجبات النا�س جتاه العلماء. -تقدير جهود العلماء يف خدمة الإن�سانية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 احرتام العلماء ،واالقتداء بهم. الرجوع �إلى العلماء املتخ�ص�صني يف معرفة �أمور احلياة. -احلر�ص على الدقة يف نقل الفتاوى ال�رشعية.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. القر�آن الكرمي.الو�سائ��ل التعليمية املنا�سبة ،مثل :امل�سجل ،وجه��از احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين ،وجهاز العر�ض
الر�أ�سي ،و�شفافيات عر�ض الأن�شطة واملهام ،ولوحات الكرتون ،و�أقالم التخطيط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
كتاب ف�ضل العلم و�آداب طلبته ملحمد ر�سالن.
للمعلم
كتاب العلم والعلماء لزيد الفيا�ض.

املفاهيم وامل�صطلحات
العا ِلـم ،ذوو الهيئات.

التعلم القبلي

 در�س البحث العلمي واحل�ضارة الإ�سالمية ،ودر�س قب�سات من نور ح�ضارتنا ،مبحث العلوم الإ�سالمية،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاين ع�رش ،الفرع الأدبي.
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استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم اجلماعي (التعلم الزمري).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س باحلديث عن احل�ضارة الإن�سانية ورقي الأمم وازدهارها ،والأ�سباب امل�ؤدية �إلى ذلك،
وتطرق �إلى حال الأمة العربية قبل الإ�سالم ،وما و�صلت �إليه من رقي وتقدم بعد دخولها يف الإ�سالم
َّ
وامتثالها لتعاليمه التي حثت على العلم واالهتمام ب�أدواته من �أول �آية نزلت على احلبيب امل�صطفى
حتدث عن �أهمية
�صلى اهلل عليه و�سلم يف قوله تعالى}:
{ (�سورة العلق ،الآية  ،)1ثم َّ
العلم يف حياة امل�سلم الدنيوية والأخروية ،و�أثر العلماء يف حياة الأفراد واملجتمعات.
 -2اكتب عنوان الدر�س ،والنتاجات خا�صته على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات) ،وذلك على النحو الآتي:
 -2و ِّزع الطلب��ة �إلى ثالث جمموعات ،ثم اطلب �إلى كل منه��ا �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة
الواردة يف الدر�س ،ثم �رشحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية ،وذلك على النحو الآتي:
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (� اً
أول :العال ِـم ،مفهومه ،و�صفاته) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما مفهوم العال ِـم؟
• ما �صفات العال ِـم التي يتعني عليه االت�صاف بها؟
• �إذا �أ�صاب العال ِـم املجتهد فله �أجران ،و�إذا اجتهد و�أخط�أ فله �أجر ،ع ِّلل ذلك.
(ثانيا :مكانة العلماء) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع ً
• رفع اهلل منزلة العلماء ،وجعل لهم مكانة عالية ،ما �سبب ذلك؟
• تظهر منزلة العلماء يف �أمور ،اذكرها.
• لعلماء ال�رشيعة منزلة ومكانة خا�صة ،ع ِّلل ذلك.
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أتامل و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)141
ِّ -3
املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا :واجبنا نحو العلماء) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• كيف يكون الت�أدب مع العلماء واحرتامهم وتوقريهم؟
• ملاذا ينبغي الرجوع �إلى �أهل االخت�صا�ص يف �ش�ؤون احلياة املختلفة؟
و�ضح ذلك.
• دقة النقل عن العلماء مطلب �رشعيِّ ،
• ما خطورة الطعن يف علماء ال�رشيعة؟
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أتامل و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)143
ِّ -4
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 -5ك ِّلف كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة ،ثم تع ِّلقها على اجلدار.
ِ -6
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِّ -7
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ات ُِّفق عليه على اللوح.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)147وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف
 ِّحمتوياته.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
احل��ذر من �إر�سال املعلومات الديني��ة والفتاوى ال�رشعية التي ت�صل الأ�شخا�ص ع��ن طريق مواقع التوا�صل
االجتماع��ي قب��ل التحقق منها بالرج��وع �إلى �أ�صحاب االخت�صا���ص ،واحلذر من تناق��ل الإ�شاعات التي
تتعر�ض لعلماء الأمة.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
التاريخ. .......................... :
ا�سم الطالب. ............................:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

�أبينِّ مفهوم العا ِلم.
�أبينِّ �صفات العا ِلم.
أو�ضح �أ�سباب مكانة العلماء.
� ِّ

املعيار

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

�أع ِّلل �سبب املكانة اخلا�صة لعلماء ال�رشيعة مقارنة بغريهم.
�أ�ستنتج �سبب تف�ضيل العا ِلم على العابد.
�أحرتم العلماء ،و�أقتدي بهم.
�أرجع �إلى العلماء املتخ�ص�صني يف معرفة �أمور احلياة.
�أحر�ص على الدقة يف نقل الفتاوى ال�رشعية.

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة ،ويقرتح �أن يع ِّلق املعلم على �إجابة الطالب.
رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
العلماء من دون غريهم ينريون حياة 141
�أت�أمل و�أ�ستنتج
((
ق��ال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سل��م :ف�ضل العال ِـم على النا�س واملجتمعات ،كما تفوق �إنارة
()1
))
من
أ�ستنتج
�
،
العابد كف�ضل القمر عل��ى �سائر الكواكب
القمر للأر�ض �سائر الكواكب عندما
الت�شبيه الوارد يف احلديث �أهمية وجود العلماء يف املجتمع.
بدرا.
يكون ً

�أت�أمل و�أ�ستنتج

ق��ال ر�سول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سل��م�(( :إن اهلل ال يقب�ض

انتزاعا ينتزعه من العب��اد ،ولكن يقب�ض العلم بقب�ض
العل��م
ً
اً
جهال،
ؤو�سا
العلماء ،حتى �إذا مل َ
يبق عالـ ًِما اتخذ النا�س ر� ً
))()2
ف�س ِئل��وا ،ف�أفتوا بغري عل��م ،ف�ضلوا ،و�أ�ضل��وا � ،أ�ستنتج
ُ
م��ن احلديث خطورة غي��اب علماء ال�رشيع��ة يف املجتمع.

�أن�شطة �إ�ضافية

بغياب العلم��اء يغيب العلم ،وي�سود 143
اجله��ل ،ويفت��ي اجلهالء بغ�ير علم،
في�ضلون ،وي�ضلون غريهم من النا�س
ب�سبب جهلهم ،وعدم قدرتهم على
الفتيا.

ن�شاط عالجي
		
اطلب �إلى كل طالب �أن يكتب فقرة عن كيفية متييزه العال ِـم من مدعي العلم.
ن�شاط �إثرائي
اطلب �إلى الطلبة البحث يف �أحد املواقع الإ�سالمية املوثوقة على �شبكة الإنرتنت (مثل :الدفاع عن ال�سنة،
وامللتقى الفقهي ،والألوكة) عن مقال يتناول دور العلماء ومكانتهم ،ثم خل�صه يف نقاط حمددة ،ثم اعر�ضه
على زمالئك يف ال�صف.

(� )1سنن �أبي داود ،وهو �صحيح.
(� )2صحيح البخاري.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

و�ضح بالعلم يرتفع �ش�أن الأمة ،وتزداد هيبتها ،وتزدهر
 1العلم له �أثر كبري يف رقي احلياةِّ ،
احلياة ،وتبنى احل�ضارة.
ذلك.

139

عدد �صفتني م��ن ال�صفات التي ينبغي أ�  -بذل العال ِـم ق�صارى جهده يف البحث والتنقيب
2
ِّ
وفق املنهجية العلمية املنا�سبة لتخ�ص�صه.
على العال ِـم �أن يت�صف بها.
ب -ت�أدية العال ِـم ر�سال ًة ينفع بها الإن�سانية.

139

عرف��ون النا�س بحقيق��ة الدي��ن والإميان،
 3يتب��و�أ علم��اء ال�رشيعة منزل��ة ومكانة لأنه��م ُي ِّ
وحقيقة وجودهم و�أثرهم يف احلياة.
خا�صة ،ع ِّلل ذلك.
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 4من واجبنا جت��اه العلماء الت�أدب معهم هذا م��ا كان يفعل��ه ال�صحابة ر�ض��ي اهلل عنهم مع
واحرتامهم ،بينِّ كيف يكون ذلك .العلماء منهم ،ومن ذل��ك ما فعله ابن عبا�س ر�ضي
اهلل عن��ه مع زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه؛ فقد �صلى
زيد بن ثابت على جنازة ،ثم قربت له بغلة لريكبها،
فجاء ابن عبا�س ،ف�أخذ بركابه ،فقال له زيدِّ (( :
خل
عنه��ا يا ابن عم ر�سول اهلل ،فقال ابن عبا�س :هكذا
�أمرنا نفعل بالعلماء والكرباء)) (.)1

 5اذكر �أثرين من �أخطار التجر�ؤ على التجر�ؤ على العلم��اء ،والطعن فيهم يمنع االنتفاع
بعلمهم ،ويقلل من �ش�أنهم بني النا�س ،وي�ؤدي �إلى
العلماء والطعن فيهم.
فقدان الثقة بهم.

142

( )1الطبقات الكربى البن �سعد.
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 6ت� َّأم��ل الن�صو�ص الآتي��ة ،وا�ستنتج داللتها
على مكانة العلماء:
�أ  -قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة الزمر ،الآية .)9
ب -قال اهلل تعالى} :
{ (�سـورة النحـل ،الآية
.)43
جـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
((
علما،
َمن �سلك طريقًا يبتغي به ً
()1
�سلك اهلل به طريقًا �إلى اجلنة)) .
د  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم:
((ف�ضل العال ِـم على العابد كف�ضلي
()2
على �أدناكم)) .

(� )1سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.
(� )2سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.
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�أ  -رفع اهلل تعالى مكانة العلماء ومنزلتهم يف
الأجر واملثوبة.
ب -اال�ستجابة لهم ،واالنتفاع بعلمهم.

جـ -جعل اهلل تعالى العلم طري ًقًا ل�صاحبه يدخل
به اجلن��ة ،ويح�صل به الأج��ر والثواب.
د  -تف�ضيل العال ِـم على العابد.
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141
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141

الدر�س الثالث والع�شرون

امل�سجد احلرام

نتاجات الدر�س
 بيان ف�ضل مكة املكرمة. ذكر املواقع التي ي�شتمل عليها امل�سجد احلرام. تو�ضيح واجب امل�سلم نحو امل�سجد احلرام. ا�ستنتاج مكانة املواقع التي ي�شتمل عليها امل�سجد احلرام. -احلر�ص على زيارة امل�سجد احلرام.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 التزام الأدب عند دخول مكة املكرمة. الدعاء واخل�شوع عند دخول امل�سجد احلرام. املواظبة على زيارة املقد�سات. -املحافظة على النظام ،وعدم مزاحمة النا�س.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. اللوح. خريطة احلرم املكي. الأقالم امللونة. جهاز احلا�سوب.� -شبكة الإنرتنت.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
املوقع الإلكرتوين للأكادميية التعليمية اخلا�صة مبعهد احلرم املكي ال�رشيف (التعليم عن ُب ْعد):

- https://www.gph.gov.sa/ar-sa/Pages/news-details.aspx?nID=40145

للمعلم
املوقع الإلكرتوين للم�سجد احلرام- https://www.gph.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx :
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املفاهيم وامل�صطلحات
الكعبة ،الركن اليماين ،مقام �إبراهيم ،الطعم ،ال�سقم.

التعلم القبلي

 در���س مكان��ة امل�سجد الأق�صى ،احل��رم ال�رشيف ،مبحث العل��وم الإ�سالمية ،الرتبي��ة الأخالقية ،ال�صفاحلادي ع�رش ،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم التعاوين (التعلم الزمري).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد

 -1م ِّه��د للدر�س بتالوة الآيتني الكرميت�ين ،قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة �آل عمران ،الآيتان  ،)97-96ثم اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
• ما املق�صود ب�أول بيت؟
• �إلى �أين يحج امل�سلم؟
• �أين يقع هذا البيت؟
• ما ا�سم الدولة وا�سم املدينة اللتني يوجد فيهما؟
• كم ت�ضاعف ال�صالة فيه؟
• هل زاره �أحدكم؟
• ِ�صفه لنا.
 -2ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 - 1ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات) ،وذلك على النحو الآتي:
• و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم اطلب �إلى كل منها �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة
الواردة يف الدر�س ،ثم �رشحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية ،كما ي�أتي:
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (� اً
أول :ف�ضل مكة املكرمة) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• بينِّ كيف جعل اهلل تعالى مكة املكرمة �أف�ضل الأماكن و�أطهرها.
• اذكر ثالث ف�ضائل لـمكة املكرمة.
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• جعل اهلل تعالى ملكة املكرمة �أحكا ًما خا�صة ،اذكر بع�ض هذه الأحكام.
• ا�ستنتج من الآيات الكرمية ف�ضيلة من ف�ضائل مكة املكرمة ،قال اهلل تعالى:
{ (�سورة التني ،الآيات .)3-1
}
• ا�ستنتج من قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ف�ضيلة من ف�ضائل مكة املكرمة(( :ما �أطيبك من بلد،
و�أحبك �إيل ،ولوال �أن قومي �أخرجوين منك ما �سكنت غريك)) (.)1
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاط (�أناق�ش و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)149
ِّ -2
(ثانيا :امل�سجد احلرام) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع ً
• اذكر �ستة مواقع يف امل�سجد احلرام.
• ملاذا ُ�س ِّميت الكعبة بهذا اال�سم؟
• َمن الذي بنى الكعبة امل�رشفة؟
• كم ُج ِعل �أجر ال�صالة يف امل�سجد احلرام؟
• ما احلجر الأ�سود؟
• ما طريقة تعظيمه ،وتقبيله؟
• ما الركن اليماين؟
• ما ثواب م�سحه� ،أو ا�ستالمه؟
• ما مقام �إبراهيم؟
• ما ال�سنة التي �س َّنها الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم خلفه؟
• ما �أهمية ماء زمزم للم�سلم؟
• ما ال�صفا واملروة؟
• ما الن�سك الذي ي�ؤدى فيهما؟
املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا :واجب امل�سلم نحو امل�سجد احلرام) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما واجب امل�سلم جتاه امل�سجد احلرام؟
• ما �آداب دخول امل�سجد احلرام؟
• كيف ميكن للم�سلم املحافظة على امل�سجد احلرام؟
عدد ثالثة من احلقوق التي يجب �أن ي�ؤديها امل�سلم للم�سجد احلرام.
• ِّ
• اذكر الدعاء امل�سنون عند دخول امل�سجد احلرام.
• اكتب الدعاء امل�سنون الذي يقوله امل�سلم عند ر�ؤية الكعبة.
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاط (�أناق�ش) يف �صفحة (.)153
ِّ -3
(� )1سنن الرتمذي ،وهو ح�سن.
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 -4ك ِّلف كل جمموعة كتابة �إجابتها على لوحة ،ثم تعليقها على اجلدار.
ِ -5
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِّ -6
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ات ُِّفق عليه على اللوح.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)165وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
ِّ -

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
تعد قبلة ال�صالة ،و�أكرث الأماكن
حتت�ضن مكة بيت اهلل احلرام حيث الكعبة امل�رشفة ،تلك البقعة املباركة التي ُّ
قد�سية عند امل�سلمني؛ �إذ يزور احلرم �سنو ًّيا ماليني املعتمرين واحلجاج لأداء املنا�سك ،وق�ضاء ركن عظيم من
�أركان الإ�سالم وتعادل ال�صالة فيه مئة �ألف �صالة ،وهو من امل�ساجد الثالثة التي ُي�شد �إليها الرحال ،وقد
حاجا �أو
تعهد اهلل بالأمان لكل َمن يدخل مكة املكرمة ،وجاء يف احلديث �أنه من ذهب �إلى امل�سجد احلرام ًّ
طاهرا كيوم ولدته �أمه.
معتمرا ف�إنه يرجع مغفور الذنب
ً
ً
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
التاريخ. .......................... :
ا�سم الطالب. ..............................:
الرقم

املعيار

1
2
3
4
5
6
7
8

اذكر ثالث ف�ضائل ملكة املكرمة.
�أعلِّل �سبب جعل اهلل تعالى مكة املكرمة من �أف�ضل الأماكن و�أطهرها.
�أعدد ثالثة من واجبات امل�سلم جتاه بيت اهلل احلرام.
أو�ضح الأثر املرتتب على ال�صالة يف احلرم املكي.
� ِّ
أ�بينِّ �أجر الطواف حول الكعبة.
�أعلِّل �سبب ت�سمية الكعبة بهذا اال�سم.
أعرف الركن اليماين.
� ِّ
أو�ضح ما ينبغي لل�ساعي �أن ي�ستح�رضه بني ال�صفا واملروة.
� ِّ

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.

178

�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الن�شاط:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
ع َّلمنا النبي �صلى اهلل عليه و�سلم حب الوطن؛ فقد 149
�أناق�ش و�أ�ستنتج
�أناق�ش قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� :أحب مكة؛ ما يحفز كل م�سلم �إلى حب بالده.
((ما �أطيبك من بلد ،وما �أحبك �إيل)) (،)1
و�أ�ستنتج �أثر ذلك على حمبتي لوطني.
تب��ذل اململك��ة العربي��ة ال�سعودية جه��و ًدا عظيمة 153
�أناق�ش
جدا يف خدم��ة امل�سجد احلرام وتو�سعته ،ف�ضلاً عن
�أناق���ش زمالئي يف ما تقوم به اململكة العربية ًّ
ال�سعودي��ة يف العناية باحلج��اج واملعتمرين ،تقدميها اخلدمات املتنوعة للحجاج واملعتمرين.
وتو�سعة امل�سجد احلرام.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
 اطلب �إلى كل طالب الرجوع �إلى �أحد كتب احلديث النبوي ال�ستخراج ما قاله عمر بن اخلطاب ر�ضياهلل عنه يف �أثناء العمرة عن احلجر الأ�سود�(( :إين لأعلم �أنك حجر ال ت�رض وال تنفع ،ولوال �أين ر�أيت النبي
قبلك ،ما َّقبلتك)) ( ،)2ثم قراءته �أمام الزمالء.
�صلى اهلل عليه و�سلم ُي ِّ
ن�شاط �إثرائي
وجه الطلبة �إلى زيارة املوقع الإلكرتوين للحرمني ال�رشيفني (املت�صفح اجلغرايف للحرم املكي)؛ لتعرف
 ِّ- http://82.147.216.121/HaramExplorer
		
�أماكن العبادة يف امل�سجد احلرام:

(� )1سنن الرتمذي ،وهو ح�سن.
(� )2صحيح البخاري.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

1

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

�أ  -جعله��ا اهلل تعال��ى مه��د خامت��ة الر�س��االت
ال�سماوية.
ب-جعله��ا اهلل تعال��ى قبل��ة امل�سلم�ين �إل��ى قيام
ال�ساعة.
جـ -جعل اهلل تعالى لها �أحكا ًما خا�صة بها من
دون غريها.

148

 2ع ِّلل :جعل اهلل تعالى مكة املكرمة من لأنه��ا مهبط الوحي ،ومه��د الر�سالة ،وت�ضم عد ًدا
من املواق��ع املعظمة ،واملقامات املباركة ،وامل�شاعر
�أف�ضل الأماكن و�أطهرها.
املقد�س��ة ،والآي��ات البين��ات؛ ما يزيده��ا ت�رشيفًا،
وتعظيما ،و�إكرا ًما.
ً
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 3م��ا املق�صود بق��ول النب��ي �صلى اهلل املق�صود هو �أنه خري ماء على وجه الأر�ض ،و�أنه
علي��ه و�سلم ع��ن ماء زم��زم(( :طعام طعام طيب مبارك ،و�شفاء نافع ب�إذن اهلل تعالى.
الطعم ،و�شفاء ال�سقم)) (.)1
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اذكر ثالث ف�ضائل ملكة املكرمة.

ع��دد ثالثة من واجب��ات امل�سلم جتاه أ�  -تعاهد زيارته بح�سب اال�ستطاعة والقدرة.
4
ِّ
ب -الدخول �إليه بخ�شوع و�أدب.
بيت اهلل احلرام.
جـ -املحافظة عليه ،والدفاع عنه من �أي اعتداء.
 5اكتب الأجر املرتتب على القيام بالأعمال الواردة م�ستعي ًنا باجلدول الآتي:
العمل
�أ -ال�صالة يف امل�سجد احلرام.

الأجر
�أ� -أجر مئة �ألف �صالة.

ب� -أجر الطواف عظيم؛ فقد قال النبي �صلى اهلل
ب -الطواف حول الكعبة.
عليه و�سلمَ (( :من طاف بالبيت كتب اهلل له
بكل خطوة ح�سنة ،وحما عنه �سيئة)).
ج��ـ -تقبي��ل الـحج��ر الأ�س��ود ،ج��ـ -بينَّ النب��ي �صل��ى اهلل عليه و�سل��م �أجر ذلك
بقوله�(( :إن م�سحهما َي ُح َّطان اخلطيئة)).
وم�سح الركن اليماين.
( )1املعجم الأو�سط للطرباين ،وهو �صحيح.
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الدر�س الرابع والع�شرون

زبيدة زوجة هارون الر�شيد رحمها اهلل

نتاجات الدر�س

 تو�ضيح مفهومي :درب زبيدة ،وعني زبيدة. التعريف بال�سيدة زبيدة من حيث :ا�سمها ،ون�سبها. ذكر �أبرز �صفات ال�سيدة زبيدة. تعليل حر�ص ال�سيدة زبيدة على �إكرام العلماء والأدباء.	�إعطاء �أمثلة على جهود ال�سيدة زبيدة يف خدمة الإ�سالم. ا�ستنتاج �أبرز الدرو�س امل�ستفادة من مواقف ال�سيدة زبيدة امل�رشفة. -االعتزاز بدور املر�أة امل�سلمة يف بناء احل�ضارة الإن�سانية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على العمل العام وخدمة املجتمع. الإقبال على وقف املال لوجوه اخلري. تقدير جهود املر�أة امل�سلمة يف خدمة الإ�سالم. -م�شاركة املر�أة امل�سلمة يف �إبداء الر�أي واتخاذ القرار.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. خريطة اجلزيرة العربية. اللوح. الأقالم امللونة. جهاز احلا�سوب. �شبكة الإنرتنت. -فيلم �ساقية احلجيج ،املوقع الإلكرتوين:

- https://www.youtube.com/watch? v=BMlG2TwS

م�صادر تعلم �إ�صافية
للطالب
كتاب تاريخ الطربي.
للمعلم
كتاب مروج الذهب ومعادن اجلوهر لعلي بن ح�سن امل�سعودي.
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املفاهيم وامل�صطلحات

درب زبيدة ،عني زبيدة.

التعلم القبلي
 در�س العمل التطوعي ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش ،الفرع الأدبي.استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (لعب الأدوار،
كر�سي اخلبري ،الكر�سي ال�ساخن).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بطرح �أ�سئلة عن دور املر�أة امل�سلمة يف بناء املجتمع.
 -2ا�ستعر�ض مناذج لن�ساء م�سلمات متيزن ب�أدوارهن يف خدمة الإ�سالم ،مثل� :أم عمارة ،ون�سيبة املازنية،
وخولة بنت الأزور ،واخلن�ساء ،ثم ا�س�أل الطلبة:
فيم برعن ه�ؤالء الن�سوة؟
• َ
• ماذا ت�ستنتج من م�شاركتهن يف بناء املجتمع؟
• ما ال�ضوابط ال�رشعية التي التزمن بها؟
 -3ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ونتاجاته ،ثم اكتبها على اللوح.
 -4اعر�ض فيلم �ساقية احلجيج ،موج ًها الطلبة �إلى ا�ستثمار ما يعر�ض يف �إثراء النقا�ش فيما بعد.
�إجراءات التنفيذ
 -1اطلب �إلى الطلبة اجللو�س ب�شكل دائري� ،أو على �شكل حرف ( ،)Uثم �ضع كر�سي اخلبري يف مواجهة
اجلميع.
وجه الطلبة �إلى طرح الأ�سئلة التف�صيلية؛ لتعرف حياة ال�سيدة زبيدة و�إجنازاتها.
ِّ -2
معرفًا با�سمها ،ون�سبها،
 -3ك ِّلف �أحد الطلبة –بعد تدريب وا�ستعداد– تقم�ص �شخ�صية ال�سيدة زبيدةِّ ،
و�صفاتها.
 -4اجل�س على كر�سي اخلبري؛ للإجابة عن �أ�سئلة الطلبة� ،أو ك ِّلف �أحد الطلبة املجيدين �أداء مهمة اخلبري،
وميكنك اال�ستعانة ب�ضيف زائر للقيام باملهمة.
� -5شارك الطلبة يف طرح الأ�سئلة التف�صيلية على اخلبري ،وع ِّلق بكلمات مفتاحية مل�ساعدة اخلبري على الإجابة.
 -6خل�ص  -مب�شاركة �أحد الطلبة -البطاقة التعريفية لل�سيدة زبيدة ،و�صفاتها ،و�أبرز املحطات امل�رشقة يف
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حياتها.
 -7تتبع على اخلريطة درب زبيدة ،و�أبرز اخلدمات التي ا�شتملت عليه ،والطريق الذي يربط بني مكة
والكوفة ،وطرق احلج الأخرى التي تربط مكة باليمن وال�شام.
التقومي اخلتامي
ووجه الأ�سئلة �إلى الطلبة؛ ال�ستنباط القيم والدرو�س
قدم
 ًِّ
ملخ�صا لأبرز املحطات يف حياة ال�سيدة زبيدةِّ ،
امل�ستفادة من كل حمطة ،معز ًزا القيم واالجتاهات الإيجابية.
 -ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة العالجية والإثرائية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
من �سمات املجتمعات الراقية اعتمادها �أ�ساليب العمل االجتماعي التطوعي للنهو�ض بها ،وم�شاركة احلكومات
يف تلبية خمتلف حاجات النا�س ،وحتقيق رفاهيتهم؛ لذا كان لزا ًما وجود هيئات �أهلية ت�ساند احلكومات ،وتكمل
دورها .ولأننا جمتمع فتي؛ ف�إنه يتعني على كل م ّنا الإ�سهام يف اخلدمة العامة والعمل التطوعي؛ �سواء كان ذلك
على م�ستوى املدر�سة� ،أو احلي� ،أو الوطن ،مثل :االهتمام بالبيئة ،واملحافظة على النظافة ،وزراعة احلدائق،
ف��كل ذلك يك�سبنا مهارات اجتماعية ،وي�شعرنا بامل�س�ؤولي��ة ،وي�صقل �شخ�صياتنا ،فينمو املجتمع ويزدهر.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم (اختبار ق�صري).
وجه الطلبة �إلى �إجابة �أ�سئلة التقومي اخلتامي من دون اال�ستعانة
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
م�صححا اخلط�أ منها.
بالكتاب املدر�سي ،وتابعهم يف �أثناء ذلك ،ثم ناق�شهم يف الإجابات،
ً

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
ك ِّلف الطلبة تنفيذ �أحد الن�شاطني الآتيني:
 تتبع درب زبيدة ،مبي ًنا ثالث مدن رئي�سة متر به. ا�ستنتج الدرو�س امل�ستفادة من عبارة ال�سيدة زبيدة عندما تردد رئي�س العمال يف حفر عني زبيدة ،و�سحب((
دينارا)).
املياة �إلى مكة :اعمل ولو ك َّلفتك �رضبة الف�أ�س ً
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف الطلبة الرجوع �إلى املوقع الإلكرتوين ملجلة االقت�صاد الإ�سالمي العاملية-https://giem.kantakji.com :
لكتابة تقرير عن �أهمية الوقف الإ�سالمي يف بناء احل�ضارة ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

عرف بال�سيدة زبيدة من حيث:
1
ِّ
�أ  -ا�سمها.
ب -ن�سبها.

الإجابة

�أ  -ا�سمها �أَ َم ُة العزيز بنت جعفر بن املن�صور.
ب -جدها املن�صور ،وكنيتها �أم جعفر ،وهي زوجة
اخلليفة العبا�سي هارون الر�شيد ،و�أم ولده الأمني.

 2كانت ال�سيدة زبيدة تكرم العلماء ت�شجي ًعا لهم على البحث وطلب العلم.
والأدباء ،ع ِّلل ذلك.
 3امل��شروع ال��ذي قامت ب��ه ال�سيدة �أمرت ال�سي��دة زبيدة ب�إن�شاء قن��اة �ضخمة جتر املياه
م�رشوعا على امت��داد الطريق بني مك��ة والطائف ،لتمتد يف
يعد
زبيدة ل�سقاية احلجاج ُّ
ً
ُ�سمى عني زبيدة ،ف�أو�صلت
�ضخما�ِ ،صف هذا امل�رشوع.
ً
ال�صحراء قنوات للمياه ت ّ

رقم ال�صفحة

155

155
156

املياه �إلى منطقة عرفات ،ثم املزدلفة ومنى ،ثم مكة
املكرمة.

 4بينِّ الأعم��ال العمرانية التي قامت حتويل الطريق م��ن الكوفة �إلى مكة �إلى طريق عامر 157-156
به��ا ال�سي��دة زبي��دة يف الطري��ق ممهد ،فيه كل ما يل��زم امل�سافر من خدمات ،والأمر
الوا�ص��ل م��ن الكوف��ة �إل��ى مك��ة ب�إن�شاء الآب��ار والربك والقنوات على طول الطريق،
و�إقام��ة اال�سرتاحات و�أماك��ن الإي��واء� ،إ�ضافة �إلى
املكرمة.
امل�شاع��ل الليلية لإ�ضاءة الطري��ق ،وو�ضع عالمات
تر�ش��د احلج��اج �إل��ى الطري��ق ال�صحي��ح ،وو�ضع
حرا�سات حلمايتهم من قطاع الطرق ،وعلى امتداده
�أن�شئت القرى التي تقدم اخلدمات للحجاج.
 5كان لزبي��دة حمط��ات م�رشق��ة يف �أ  -العناي��ة بالقر�آن الك��رمي؛ �إذ كان لل�سيدة زبيدة
اجلانب العلمي ،بينِّ اثنتني منهما.
اهتمام يف حفظ القر�آن الكرمي وحتفيظه.
ب -االهتمام ب��الأدب وال�شعر؛ �إذ اهتمت ال�سيدة
زبيدة بال�شع��ر والأدب ،فكانت تتذوق ال�شعر
وتنظم��ه ،وتنق��د م��ا كتب��ه ال�شع��راء والأدباء
وت�صححه ،وتكافئ املجيدين منهم.
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الدر�س اخلام�س والع�شرون

القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم. بيان �أهمية القيم ال�سيا�سية يف احلياة. ذكر �صور من القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم. ا�ستنتاج �آثار القيم ال�سيا�سية يف الفرد واملجتمع. -متثل قيم املواطنة ال�صاحلة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احرتام النظام ،وااللتزام بالقوانني. احرتام وجهة النظر املخالفة. امل�شاركة يف االنتخابات الربملانية والبلدية. -احلر�ص على انتخاب القوي الأمني.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. اللوح. الأقالم امللونة. جهاز احلا�سوب. �شبكة الإنرتنت. -مقال العدل يف الإ�سالم ،موقع �شبكة �صيد الفوائد الإلكرتوين-http://www.saaid.net/Doat/mehan :

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
كتاب القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم لإ�سماعيل عبد الفتاح .لتحميل الكتاب من �شبكة الإنرتنت:
للمعلم
كتاب النظرية العامة لنظام احلكم يف الإ�سالم لعطية عدالن.

- https://www.kutub-pdf.com
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املفاهيم وامل�صطلحات
القي��م ال�سيا�سي��ة يف الإ�سالم ،العدل وامل�ساواة ،ال�ش��ورى ،احلرية ،التعاون والتكاف��ل ،املواطنة ال�صاحلة،
امل�شاركة ال�سيا�سية.

التعلم القبلي

در�س مبادئ العالقات الإن�سانية ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش ،الفرع
الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،التعلم عن طريق الن�شاط (املناظرة).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد

 -1م ِّهد للدر�س بتالوة الآية الكرمية ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة النحل ،الآية  ،)9ثم اطرح على الطلبة
الأ�سئلة الآتية:
• مباذا �أمر اهلل تعالى النا�س يف الآية الكرمية؟
• ما الأمور التي نهى اهلل تعالى عن ارتكابها يف هذه الآية؟
{؟
• ما معنى قوله تعالى} :
• ملاذا �أمر اهلل تعالى بالعدل والإح�سان ،ونهى عن الفواح�ش واملنكرات؟
• ما �أثر التزام �أوامر اهلل تعالى واجتناب نواهيه يف الفرد واملجتمع؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
َ -3د ِّون -بالتعاون مع الطلبة� -أبرز نتاجات الدر�س.
�إجراءات التنفيذ
ِّ -1
�شكل فريقني متقابلني من طلبة ال�صف ،يتكون كل منهما من ( )8 -5طالب.
ووجه َمن تبقّى منهم �إلى متابعة الفعالية باهتمام؛ للم�شاركة يف املناق�شة
 -2اخرت ثالثة حكام من بقية الطلبةِّ ،
فيما بعد.
 -3ناق�ش الطلبة كافة يف معايري تقييم املناظرة ،مثل:
• احرتام الر�أي الآخر.
• طرح الأفكار مبو�ضوعية.
• ا�ستخدام احلجة والربهان والأدلة العقلية والنقلية.
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• ا�ستخدام امل�صطلحات الإ�سالمية.
• تفعيل لغة اجل�سد ،مثل :الإمياءات ،واحليوية.
 -4اطرح الق�ضية الرئي�سة بقولك(( :يعتقد الكثري من النا�س �أن مبادئ احلكم يف الإ�سالم ال ت�صلح لأنظمة
احلكم املدنية احلديثة ،ويرون يف الدول املتقدمة مناذج للدولة املدنية ،فيما يرى �آخرون �أن القيم
ال�سيا�سية يف الإ�سالم ِّ
ت�شكل القواعد واملبادئ لنظام حكم �إ�سالمي معا�رص)).
 -5ك ِّلف �أحد الفريقني تبني فكرة ت�شكيل القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم القواعد واملبادئ لنظام حكم
معا�رص ،وك ِّلف الفريق الآخر تبني مبادئ الدولة املدنية احلديثة.
َ -6د ِّون خط �سري املناظرة؛ لي�ستعني الفريقان بالأفكار الآتية:
�أ  -املق�صود بالقيم ال�سيا�سية.
ب� -أثر القيم ال�سيا�سية يف حتقيق احلياة الكرمية للمجتمع.
جـ� -صور من القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم ،طاعة احلاكم ،العدل وامل�ساواة ،احلقوق واحلريات التي
كفلها الإ�سالم لأفراد املجتمع ،ال�شورى ،احلرية ،التعاون والتكافل.
د  -القيم ال�سيا�سية امل�ستفادة من حديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم(( :و�أمي اهلل لو �أن فاطمة بنت

حممد �رسقت لقطعت يدها)) (.)1
هـ � -آثار القيم ال�سيا�سية يف ممار�سات الأفراد واملجتمع.
و  -حتقيق املوطنة ال�صاحلة.
ز  -انت�شار الأمن واال�ستقرار.
ح  -امل�شاركة ال�سيا�سية.
ووجه احلكام يف �أثناء ر�صد الأداء.
� -7شارك الفريقني يف تو�ضيح الأفكار والنقاط الرئي�سةِّ ،
�صمم على اللوح الهيكل التنظيمي املنا�سب لتدوين امللخ�صات ،بحيث ي�شمل املفاهيم ،والأهمية،
ِّ -8
وال�صور ،والآثار.
 -9امنح  -يف نهاية الن�شاط -كل فريق دقيقتني ،لتلخي�ص �أفكاره ،والر�أي الراجح الذي يتبناه ،وتقدمي
تو�صل �إليه.
املربرات املنطقية ،واحلكم ال�رشعي الذي َّ
 -10خل�ص �أبرز النقاط املعرفية املتفق عليها يف القيم ال�سيا�سية امل�ستمدة من املبادئ والقواعد الواردة
يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة ،واملمار�سات ال�سيا�سية عرب الع�صور املختلفة لتطور احلياة
ال�سيا�سية يف الإ�سالم ،ثم ع ِّلق عليها.
 -11ع ِّزز القيم واالجتاهات املرغوبة ،وك ِّلف الطلبة املراقبني امل�شاركة يف تلخي�ص �أبرز النقاط يف الهيكل
التنظيمي على اللوح.

(� )1صحيح البخاري.
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 -12امنح فريق احلكام فر�صة لعر�ض نتائج الفريقني وفق املعايري املتفق عليها �سلفًا.
ِّ -13قيم الطلبة -مب�شاركة فريق احلكام -وفق املعايري املتفق عليها يف �أداة التقومي (�سلم التقدير).
التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)166وتابعهم يف �أثناء العمل ،وزودهم بالتغذية
 ِّالراجعة.
 -ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة العالجية والإثرائية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
من �آثار القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم املواطنة ال�صاحلة التي تعبرِّ عن ال�شعور بامل�س�ؤولية جتاه �أفراد املجتمع
جمي ًعا ،واالنتماء �إلى الوطن ،ويظهر ذلك من خالل التعامل مع الآخرين ،واحلر�ص على تقدمي اخلري لهم،
وااللتزام بالأنظمة والقوانني ،واملحافظة على املمتلكات العامة.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء (املناظرة).
املوقف التقوميي :و ِّزع الطلبة �إلى فريقني� ،أحدهما يعتقد �أن مبادئ احلكم يف الإ�سالم ال ت�صلح لأنظمة احلكم
املدنية احلديثة ،ويرى يف الدول املتقدمة مناذج للدولة املدنية ،والفريق الآخر يرى �أن القيم ال�سيا�سية يف
الإ�سالم ِّ
ت�شكل القواعد واملبادئ لنظام حكم �إ�سالمي معا�رص ،ثم ك ِّلف عد ًدا من احلكام ر�صد الأداء
وفق املعايري الوارد ذكرها يف �سلم التقدير.
�أداة التقومي� :سلم التقدير.
املعيار
الرقم
 1يتوا�صل مع الفريق الآخر بلغة �سليمة.
 2ي�ستخدم املفاهيم وامل�صطلحات الإ�سالمية.
 3يتوا�صل ب�رص ًّيا مع جميع املتعلمني من الفريق الآخر.
 4ي�ستخدم لغة اجل�سد بفاعلية (الإمياءات ،وتعابري الوجه).
 5يجيب عن ت�سا�ؤالت الفريق الآخر بجر�أة وثقة.
 6يحرتم �آراء الآخرين.
 7يعزز ر�أيه بالأدلة العقلية والنقلية املقنعة.
 8يلتزم �آداب احلوار.
 9يقنع الفريق الآخر بر�أيه.
 10ينجز الفريق املهمة يف الوقت املحدد.

جدا ممتاز
�ضعيف مقبول جيد ًّ

جدا )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
ممتاز� )4( :أربع عالمات ،جيد ًّ
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة  ،ويقرتح �أن يع ِّلق املعلم على �إجابة الطالب.
رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
كفل الإ�سالم للإن�سان الكثري من احلقوق واحلريات 160
�أتذكر و�أناق�ش
احلقوق واحلريات التي كفلها الإ�سالم لأفراد الت��ي ت�ضمن له احلياة الكرمي��ة ،مثل :حق احلياة،
املجتمع.
واالعتقاد ،والتملك ،والعدل ،وامل�ساواة ،وحرية
التعب�ير و�إبداء ال��ر�أي ،وحرية التنق��ل والإقامة.
�أتدبر و�أ�ستخرج
161
العدل وامل�ساواة يف تطبيق القانون.
�أتدبر قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :و�أمي اهلل
لو �أن فاطمة بنت حممد �رسقت لقطعت يدها)) (،)1
و�أ�ستخرج القيم ال�سيا�سية التي مي ِّثلها هذا احلديث.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
تعد االنتخابات �صورة من
 ك ِّلف بع�ض الطلبة تو�ضيح العبارة الآتية ،معززين �أقوالهم بالأدلة املنا�سبةُّ (( :�صور امل�شاركة ال�سيا�سية ،وهي تدخل يف مفهوم ال�شورى)).
ن�شاط �إثرائي
 ك ِّلف بع�ض الطلبة زيارة موقع الألوكة الإلكرتوينhttp://www.alukah.net/sha :؛ لكتابة تقريرعن الفرق بني العدل وامل�ساواة ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

�أ  -املب��ادئ والقواعد امل�ستمدة من القر�آن الكرمي وال�سنة
 1ما مفهوم كل من:
النبوي��ة التي ت�ضب��ط عالقة م�ؤ�س�س��ات احلكم بع�ضها
أ�  -القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم.
ببع���ض ،وعالقتها بالأف��راد ،وت�ضبط عالق��ة الدولة
ب -املواطنة ال�صاحلة.
بغريها من الدول.
جـ  -العدل وامل�ساواة.

رقم ال�صفحة

159

(� )1صحيح البخاري.
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ب -ال�شع��ور بامل�س�ؤولي��ة جت��اه �أف��راد املجتم��ع كافة ،مع
ال�شع��ور باملحب��ة واالنتم��اء �إلى الوطن .فق��د فطر اهلل
تعال��ى الإن�سان على حب وطن��ه الذي ن�ش�أ في��ه �آم ًنا،
وانتفع من خريه وثماره.
ج��ـ -الع��دل هو �إعط��اء كل ذي حق حقه؛ م��ا يحقق �أمن
املجتمع��ات وا�ستقراره��ا� .أم��ا امل�س��اواة فتعن��ي عدم
التمييز بني املواطنني عل��ى �أ�سا�س العرق� ،أو الدين� ،أو
االقت�صاد� ،أو املجتمع.
 2اذكر ثالث��ة مظاه��ر للمواطنة �أ  -احرتام الدولة وم�ؤ�س�ساتها والد�ستور.
ال�صاحل��ة تظهر يف �سلوك الفرد ب -االلتزام بالأنظمة والقوانني.
جـ -املحافظة على املمتلكات العامة.
جتاه الدولة.
�أ -لأن حفظ الدين واحلق��وق والأمن واال�ستقرار رهن
 3ع ِّلل كلاًّ مما ي�أتي:
بطاع��ة ويل الأم��ر واالنقي��اد له؛ فطاعت��ه طاعة هلل
�أ  -وجوب طاعة ويل الأمر.
تعالى.
ب� -أهمي��ة امل�شاركة ال�سيا�سية
يف الإ�سالم يف مواقع �صنع ب-لأنها ِّ
متكن النا�س من احل�صول على حقوقهم.
القرار.
 4تظه��ر �أهمي��ة القي��م ال�سيا�سية �أ  -متثيله��ا املعايري التي متيز ال�سلوك املرغوب من ال�سلوك
املرفو�ض.
يف الإ�ســ�لام م��ن جــانب�ين،
ب -تنظيم احلقوق والواجبات لأفراد املجتمع كافة.
و�ضحهما.
ِّ
خم�س��ا من �ص��ور القيم �أ  -طاعة احلاكم.
ع��دد
ِّ
5
ً
ب -العدل وامل�ساواة.
ال�سيا�سية يف الإ�سالم.
جـ -ال�شورى.
د  -احلرية.
هـ  -التعاون والتكافل.
 6اذكر ثالثة �آثار للقيم ال�سيا�سية �أ  -احلر�ص على تقدمي اخلري للآخرين.
يف الإ�سالم تظهر يف مـمار�سة ب -تقبل وجهات النظر املخالفة.
جـ -اح�ترام الدولة وم�ؤ�س�ساته��ا والد�ستور ،وااللتزام
الأفراد واملجتمع.
بالأنظمة والقوانني.
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الدر�س ال�ساد�س والع�شرون

الفن يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم الفن. بيان موقف الإ�سالم من الفن. تعداد جماالت الفن. ذكر مناذج من الفن الإ�سالمي.�	-إ�صدار �أحكام على بع�ض الفنون وفقًا لتعاليم الإ�سالم.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
راق.
 التعبري عن الأفكار وامل�شاعر ب�أ�سلوب ٍ املبادرة �إلى حت�سني ال�صوت يف قراءة القر�آن الكرمي. -تقدير الفن امللتزم ب�ضوابط الإ�سالم.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. القر�آن الكرمي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة ،مثل :امل�سجل ،وجهاز احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين ،وجهاز العر�ضالر�أ�سي ،و�شفافيات عر�ض الأن�شطة واملهام ،ولوحات الكرتون ،و�أقالم التخطيط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
كتاب يف الفنون الإ�سالمية لزكي حممد ح�سن.
للمعلم
منهج الفن الإ�سالمي ملحمد قطب.

املفاهيم وامل�صطلحات
الفن يف الإ�سالم ،الفن الت�شكيلي ،الفن ال�صوتي ،الفن احلركي ،التغني بالقر�آن ،الأهازيج واحلداء ،تدففان
وت�رضبان ،م�رسح الدمى.
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التعلم القبلي

 در���س الذوق واجلم��ال ،مبحث العل��وم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقي��ة ،ال�صف احلادي ع��شر ،الفرع الأدبي. در�س قب�سات من نور ح�ضارتنا ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش ،الفرع الأدبي.استراتيجيات التدريس

 التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،التعلم التعاوين (التعلم الزمري).خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س با�ستخدام �إحدى الو�سائل املتوافرة لتالوة الآية الكرمية ،قال تعالى} :
{ (�سورة النحل ،الآية � ،)6أو اقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف�(( :إن اهلل جميل يحب
اجلمال)) ( ،)1ثم ا�س�أل الطلبة:
• ملاذا ترتاح النف�س الب�رشية للأ�شياء اجلميلة؟
• ما مظاهر اجلمال يف الطبيعة؟
• ما الذي ي�ؤثر يف جمال الأ�شياء؟
• هل للأ�صوات� ،أو الألوان� ،أو الأ�شكال ت�أثري فينا؟
إيجابيا؟
• متى يكون ت�أثريها � ًّ
 -2ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات) ،وذلك على النحو الآتي:
 -2و ِّزع الطلبة �إلى جمموعتني ،ثم اطلب �إلى كل منهما �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة الواردة
يف الدر�س ،ثم عر�ضها لبقية الطلبة با�ستخدام لوحة جدارية ،وذلك على النحو الآتي:
املجموع��ة الأول��ى :قراءة مو�ض��وع (� اً
(ثاني��ا :جماالت الفن
أول :مفه��وم الفن يف الإ�س�لام) ،ومو�ضوع ً
ومناذجها يف الإ�سالم) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما مفهوم الفن يف الإ�سالم؟
• اذكر جماالت الفن الإ�سالمي.
• ما �سبب اهتمام امل�سلمني باخلط؟
• اذكر �أمثلة على معالـم معمارية �إ�سالمية.
• كيف يكون التغني بالقر�آن الكرمي؟
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أتعاون و�أناق�ش) يف �صفحة (.)169
ِّ -3
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا� :ضوابط الفن يف الإ�سالم) ،ومو�ضوع (راب ًعا :دور الفن يف احلياة)،

(� )1صحيح م�سلم.
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ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح ذلك.
• من �ضوابط الفن يف الإ�سالم عدم تناق�ضه مع عقيدة التوحيدِّ ،
• اذكر �أمرين يحرم ت�ضمينهما الفن يف الإ�سالم.
و�ضح ذلك.
• الفن ر�سالة �إذا ان�صبطت ب�ضوابطها ال�رشعية حتقق اخلري للإن�سانِّ ،
 -4ك ِّلف كل جمموعة كتابة �إجابتها على لوحة ،ثم تعليقها على اجلدار.
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِ -5
ِّ -6
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ات ُِّفق عليه على اللوح.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)183وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
ِّ -

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

الإفادة من الدر�س يف حت�سني �أ�صوات الطلبة يف �أثناء قراءة القر�آن الكرمي ،واالهتمام بالنظافة وجمال
املرافق العامة يف املجتمع.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
التاريخ. ......................... :
ا�سم الطالب. .............................:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

أعرف مفهوم الفن
� ِّ
أ�بينِّ موقف الإ�سالم من الفن.
أعدد جماالت الفن.
� ِّ
اذكر مناذج من الفن الإ�سالمي.

املعيار

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

�أ�صدر �أحكا ًما على بع�ض الفنون يف �ضوء الإ�سالم.
أعب عن �أفكاري وم�شاعري ب�أ�سلوب ٍ
راق.
� رِّ
�أبادر �إلى حت�سني �صوتي يف �أثناء قراءة القر�آن الكرمي.
أقدر الفن امللتزم ب�ضوابط الإ�سالم.
� ِّ

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س
وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
غالبا بالعبادات ،مثل� :صالة اجلمعة169 ،
�أتعاون و�أناق�ش
ترتبط اخلطبة ً
�أتعاون مع زمالئي ،و�أناق�شهم يف العبارة الآتية :و�صالة العيدين ،ويوم عرفة يف احلج ،وقد
))
((
ترتبط اخلطبة يف الإ�سالم ب�شعائر تعبدية  .تكون يف اجلهاد� ،أو الدعوة �إلى دين اهلل تعالى.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
اطلب �إلى كل طالب ر�سم لوحة تتوافق مع �ضوابط الفن يف الإ�سالم.
ن�شاط �إثرائي
اطلب �إلى الطلبة البحث يف مكتبة املدر�سة عن �أحد كتب الفن التي تتحدث عن الإ�سالم ،وا�ستخراج �أمنوذجني
من مناذج الفن يف الإ�سالم منها ،ثم عر�ضهما على الزمالء يف ال�صف� ،أو قراءتهما يف الإذاعة املدر�سية.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم
عرف املفاهيم الآتية� :أ  -الف��ن يف الإ�س�لام :ه��و التعب�ير اجلميل ع��ن الإح�سا�س
1
ِّ
باحلقائق والأح��داث با�ستخدام و�سائ��ل مادية �أو معنوية
الــف��ن فـ��ي الإ�سـ�لام،
وفق الت�صور الإ�سالمي للوجود.
الف��ن الت�شكيل��ي ،الف��ن
ال�صوتي ،الفن احلركي .ب -الف��ن الت�شكيلي :هو التعبري عن الأفكار وامل�شاعر ب�إعادة
�صياغ��ة الواق��ع ب�ص��ور جديدة ،مث��ل :الر�س��م ،واخلط،
والنحت ،وفن العمارة ،والت�صميم.
جـ -الفن ال�صوتي :هو فن يخت�ص بالتعبري عن الأفكار وامل�شاعر
بال�صوت امل�ؤثر يف نف�س ال�سامع ،في�ست�شعر القيم اجلمالية
ملا ي�سمعه ،مثل :الأنا�شيد ،وال�شعر ،واخلطابة ،وال�صوت
اجلميل يف قراءة القر�آن الكرمي وجتويده.
ن�ص ال�س�ؤال
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الإجابة

رقم ال�صفحة
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د -الفن الـحركي :يق�صد به �إ�ضافة عن�رص احلركة �إلى املنتج
الفني ،مثل� :أفالم ال�صور املتحركة ،وم�رسح الدمى،
ويت�صل بذلك ما ميكن �أن ينتج من الأفالم وامل�رسحيات
التي جت�سد القيم الإميانية امللتزمة بال�ضوابط ال�رشعية.
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 2اذك��ر ثالثة �ضوابط للفن يف �أ � -أال يناق���ض عقيدة التوحيد ،فيتج��رد من كل باطل ،ومن
الوثنيات واخلرافات والأوهام والأ�ساطري ،مثل :ت�صوير
الإ�سالم.
الذات الإلهية ،و�صور الأنبياء عليهم ال�سالم ،والق�ص�ص
التي حتاك حول الآلهة وغريها.
ب� -أن يخل��و م��ن املحرم��ات واملمنوعات ،مث��ل :ت�صوير
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العورات� ،أو و�صفها� ،أو �إثارة ال�شهوات ،وغري ذلك.
جـ� -أن يرتبط بهدف نبيل ،ور�سالة �إن�سانية �سامية تن�أى به عن
العبثية والع�شوائية.
 3ع ِّلل :اهتمام امل�سلمني باخلط يعزى هذا االهتمام �إلى ارتباط حياة امل�سلمني بالقر�آن الكرمي
الذي تعلقت به �أفئدتهم.
وحت�سينه.
و�ضح الهدف من ا�ستخدام اله��دف منه��ا هو الت�أث�ير يف نف���س ال�سامع و�إث��ارة عواطفه
ِّ 4
لي�ستجيب مل�ضمون الر�سالة؛ بتقبلها ،وااللتزام بها.
اخلطابة يف الإ�سالم.

أعط �أمنوذجني اثنني من مناذج الفن يف الإ�سالم لكل جمال من جماالت الفن الآتية:
ِ � 5
جماالت الفن
�أ -الفن الت�شكيلي.
ب-الفن احلركي.

مناذجها يف الإ�سالم
 اخلط العربي. العمارة الإ�سالمية. �أفالم ال�صور املتحركة. -م�رسح الدمى.

جـ-الفن ال�صوتي.

 التغني يف قراءة القر�آن الكرمي وجتويده. -اخلطابة.

168
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الدر�س ال�سابع والع�شرون

الداعي �إلى اهلل

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم الدعوة �إلى اهلل ،ومفهوم الداعي. بيان �صفات الداعي الناجح. حتديد مهارات الداعي الناجح. ذكر املحاذير التي ينبغي للداعي جتنبها. -ا�ست�شعار �أهمية وجود الداعي يف املجتمع.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
ناجحا.
داعيا
ً
	�إعداد امل�سلم نف�سه ليكون ً الإفادة من التقنيات احلديثة يف الدعوة �إلى اهلل تعالى. -معاملة الداعي �إلى اهلل باحرتام.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. جهاز احلا�سوب. اللوح. �شبكة الإنرتنت. -الأقالم امللونة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
كتاب الدعوة الإ�سالمية يف عهدها املكي لر�ؤوف �شلبي.
للمعلم
-http://www.alukah.net/sharia
كيفية �صناعة الدرو�س ،املوقع الإلكرتوين:

املفاهيم وامل�صطلحات
الدعوة ،الداعي ،التقنية احلديثة ،القدح.
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التعلم القبلي
 در���س الأخالق :مفهومها ،و�أهميتها يف حياتنا ،مبحث العل��وم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صفالثاين ع�رش ،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،حتليل الن�صو�ص واملواقف ،التعلم التعاوين (العمل يف جمموعات).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بعر�ض موقف لأحد الدعاة با�ستخدام جهاز احلا�سوب ،ثم اطرح على الطلبة جمموعة من
الأ�سئلة ،مثل:
• ماذا ن�سمي ال�شخ�ص الذي يقوم بهذا العمل؟
• هل يقت�رص هذا الواجب على �أ�شخا�ص معينني؟
فيمن يقوم بها العمل؟
• ما ال�رشوط الواجب توافرها َ
يعد وجود الدعاة �رضورة يف احلياة؟ ِّبرر �إجابتك.
• هل ُّ
• كيف و�صل الإ�سالم �إلينا؟
 -2ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات غري متجان�سة ،ثم ك ِّلف كل جمموعة مبهمة تعليمية خا�صة.
متهيدا لعر�ضه على لوحة
 -2ك ِّلف �أفراد كل جمموعة كتابة ما يتفقون عليه على ورق قالب� ،أو كرتون؛
ً
جدارية.
 -3اطلب �إلى كل جمموعة اختيار ممثل لها؛ لعر�ض نتائج عمل املجموعة ،ومناق�شة املجموعات الأخرى فيها.
حدد الزمن الالزم للعمل داخل املجموعات.
ِّ -4
وقدم لهم امل�ساعدة.
 -5تابع �أفراد املجموعات يف �أثناء العملِّ ،
 -6و ِّزع املهام على املجموعات كالآتي:
املجموعة الأولى :بيان مفهوم كل من :الدعوة ،والداعي ،و�صفات الداعي الناجح ،ثم الإجابة عن
الأ�سئلة الآتية:
عرف الدعوة �إلى اهلل تعالى.
• ِّ
عرف مفهوم الداعي �إلى اهلل تعالى.
• ِّ
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• ع ِّلل :ال بد من وجود دعاة متخ�ص�صني للقيام بهذه املهمة.
عدد ثال ًثا من �صفات الداعي الناجح.
• ِّ
• ا�ستنتج �صفة الداعي التي �أ�شارت �إليها الآية الكرمية ،قال تعالى} :
{ (�سورة الفرقان ،الآية .)57
املجموعة الثانية :بيان مهارات الداعي الناجح ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• يحتاج الداعي الناجح �إلى مهارات عديدة ،اذكر �أرب ًعا منها.
• ا�ستنتج مهارة الداعي التي �أ�شارت �إليها الآياتان الكرميتان ،قال تعالى} :
{ (�سورة طه ،الآيتان .)44-43
• ا�ستنتج مهارة الداعي التي �أ�شارت �إليها الآيات الكرمية ،قال تعالى} :
{ (�سورة نوح ،الآيات .)9-5
• بينِّ منهج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف مراعاة الأولويات يف دعوته.
املجموعة الثالثة :بيان املحاذير التي يتجنبها الداعي �إلى اهلل تعالى ،ثم الإجابة على الأ�سئلة الآتية:
• ا�ستنت��ج املح��ذور ال��ذي ينبغ��ي للداعي جتنب��ه ،وال��ذي �أ�ش��ارت �إليه الآي��ة الكرمية ،ق��ال تعالى:
{ (�سورة النجم ،الآية .)32
}
• ا�ستنتج اخللق الذي ينبغي للداعي الت�أدب به ،والذي �أ�شار �إليه قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إنكم
قادمون على �إخوانكم ،ف�أ�صلحوا رحالكم ،و�أ�صلحوا لبا�سكم حتى تكونوا ك�أنكم �شامة يف النا�س،
ف�إن اهلل ال يحب الفح�ش وال التفح�ش)) (.)1
• بينِّ منهج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف حتذير النا�س من القدح بالآخرين.
 -7عند انتهاء الوقت املحدد� ،أعلن عن انتهاء العمل يف املجموعات.
 -8ك ِّلف كل ممثل ملجموعته باخلروج ،وعر�ض منجزات جمموعته على اللوحة اجلدارية على التوايل.
� -9شارك �أفراد املجموعات الأخرى يف مناق�شة ممثل املجموعة.
و�صوب اخلط أ� منها.
 -10تابع �سري املناق�شة ،وع ِّزز الإجابات ال�صحيحة،
ِّ
وجه ممثل املجموعة �إلى تعديل املعلومات اخلط أ� على اللوحة اجلدارية.
ِّ -11
التقومي اخلتامي
 ناق�ش الطلبة يف �أ�سئلة التقومي يف �صفحة (.)177 ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة العالجية والإثرائية تب ًعا مل�ستوياتهم.( )1امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم الني�سابوري ،وهو �صحيح.
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

نظرا �إلى تطور و�سائل االت�صال احلديثة؛ ف�إنه ميكن للداعي �أن ي�ستفيد من �شبكة املعلومات الدولية يف بث
ً
مما فيها من العلوم ال�رشعية؛ �إذ حتوي الكثري من الكتب ال�رشعية،
الدعوة ،وميكن � ً
أي�ضا للمدعو �أن ي�ستفيد ّ
مما فيها من
واملواعظ ،واخلطب ،واملحا�رضات ،والدرو�س ،وغري ذلك من الربامج النافعة ،مع �رضورة احلذر ّ
اخلبث.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
ا�سم الطالب. .............................:

التاريخ. ......................... :

الرقم

املعيار

1
2
3
4
5
6

أعرف مفهوم الدعوة.
� ِّ
أعرف مفهوم الداعي.
� ِّ
�أع ِّلل �رضورة وجود الدعاة املتخ�ص�صني يف املجتمع.
اذكر ثالث �صفات للداعية الناجح.
أو�ضح منهج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف مراعاة الأولويات يف دعوته.
� ِّ
أ�بينِّ منهج النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف التخفيف على املدعوين ،وعدم
الت�شديد عليهم.
�أذكر ثالثة من املحاذير التي يجب �أن يتجنبها الداعي.
أ�بينِّ �أثر التقنيات احلديثة يف و�صول الدعوة �إلى املدعوين.

7
8

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الن�شاط:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،
ا�سم الن�شاط
�أفكر
ق��ال اهلل تعالى} :

رقم
الإجابة
ال�صفحة
حر�ص الداعية على املدعوين ور�أفته بهم؛ 173
لذا فهو يبذل كل جهد لإبالغهم الدعوة.

{ (�س��ورة التوبة ،الآية � ،)128أفكر
يف �صفة الداعي التي ت�شري �إليها الآية الكرمية.
ت�سهي��ل عر���ض بع���ض جوان��ب الدع��وة 174
�أناق�ش
�أناق���ش زمالئ��ي يف �أثر �إتق��ان الداع��ي ال�ستخدام للمدعوين.
التقنيات احلديثة على دعوته للنا�س.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
اطلب �إلى الطلبة الرجوع �إلى �أحد الكتب املتخ�ص�صة يف الدعوة �إلى اهلل تعالى؛ لكتابة الفرق بني الداعي
العا ِلـم ،والداعي اجلاهل.
ن�شاط �إثرائي
اطلب �إلى الطلبة الرجوع �إلى �أحد كتب ال�سرية النبوية؛ لكتابة مقال يف ن�صف �صفحة عن موقف الدعوة
�إلى اهلل باحلكمة يف ق�صة م�صعب بن عمري مع �أهل املدينة املنورة ،ثم اطلب �إلى �أحد الطلبة املجيدين قراءته
�أمام زمالئه يف ال�صف.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

عرف مفهوم كل من:
1
ِّ
الدعوة ،والداعي.

الإجابة

�أ  -الدعوة :تبليغ النا�س دين الإ�سالم ،وترغيبهم فيه ،وحثهم
على اتباعه ،والتم�سك ب�أحكامه و�أخالقه ،ون�رش اخلري
بينهم.
ب -الداعي :هو العا ِلـم بمبادئ الدين الإ�سالمي ومقا�صده
و�أحكامه ،والمدرك لواقع المجتمع الذي يعي�ش فيه،
وق�ضاياه ،و�أ�ساليب تبليغ الدعوة لأفراده.

ِّ 2بي��ن �أهمي��ة وج��ود الدعاة بناء املفاهيم ال�سليمة ،وت�صحيح املفاهيم غري ال�صحيحة ،ون�رش
اً
و�صول �إلى احلياة الطيبة الهانئة.
المتخ�ص�صين للقيام بمهمة الإ�سالم
الدعوة �إلى اهلل.

 3اذكر ثالث �صفات للداعية �أ  -الإخال�ص يف الدعوة �إلى اهلل تعالى.
ب -االلتزام بالأخالق احلميدة.
الناجح.
جـ -العلم و�سعة االطالع.
 4مــراع��اة الأولوي��ات م��ن الداع��ي الناج��ح يق��دم م��ا ي�ستح��ق التق��دمي ،وي�ؤخ��ر ما
مهارات الداعي يف دعوته ،ينا�سب��ه الت�أخري ،ويوازن ب�ين امل�صالح واملفا�س��د الناجتة عن
دعوت��ه للنا���س ،وهذا منه��ج �سيدن��ا حممد �صل��ى اهلل عليه
و�ضح ذلك.
ِّ
و�سل��م يف دعوت��ه؛ فق��د ا�ستمر يدع��و النا�س �إل��ى الإ�سالم
�صنم��ا ،وبع��د �أن دخلوا
يف مك��ة م��ن دون �أن يه��دم لهم ً
يف الإ�س�لام ،ومتك��ن الإمي��ان يف نفو�سه��م ،و�أدرك��وا �أن
الإ�سالم هو الدين احلق �أمر بهدم الأ�صنام.
و�ضح منهج النبي �صلى اهلل كان ر�س��ول اهلل �صل��ىاهلل عليه و�سلم ما ُخيرِّ ب�ين �أمرين �إال
5
ِّ
علي��ه و�سل��م يف التخفيف اختار �أي�رسهما ،فقد روت عائ�شة زوج النبي �صلى اهلل عليه
وعدم الت�شدد على النا�س .و�سلم� ،أنها قال��ت(( :ما ُخيرِّ ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
إثما
إثما ،ف�إن كان � ً
ب�ين �أمرين � اّإل �أخذ �أي�رسهما ،ما مل يك��ن � ً

رقم ال�صفحة

172

172

172

174

175

كان �أبعد النا�س منه)) (.)1

( )1متفق عليه.
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� 6ص ِّنف �سلوكيات الداعية الآتية �إلى �إيجابية �أو �سلبية ،وبينِّ �آثارها يف املدعوين:
الأثر يف املدعوين
�إيجابي �سلبي
ال�سلوك
�أ  -التجمل باللبا�س وح�سن
املظهر.

�إيجابي

ب -ات�ســـ��اع الـمـعـرفــ��ة �إيجابي
واالطالع.

يحم��ل املدع��و عل��ى ح�س��ن
اال�ستقبال واال�ستجابة.

يحقق ل��ه االح�ترام ب�ين النا�س
والت�أثري فيهم.

ير�س��خ املعتق��دات والت�صورات
جـ -اال�ست��دالل بالروايات
�سلبي والعادات الباطلة عند املدعوين،
غري املقبولة.
ويعززها.
�سبيل �رسيع الو�ص��ول �إلى قلوب
�إيجابي
د -التوا�ضع.
النا�س ،وتقبلهم الدعوة.
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176-175

الدر�س الثامن والع�شرون

�أخالق العمل

نتاجات الدر�س

 تو�ضيح مفهوم عقد العمل. بيان �أهمية العمل يف الإ�سالم. ا�ستنتاج �أخالق العامل و�صاحب العمل من الن�صو�ص ال�رشعية. ذكر �صور �أمانة العامل و�صدق �إميانه. تو�ضيح كيفية تطبيق �صاحب العمل ملفهوم العدل وامل�ساواة. ذكر احلقوق التي كفلها القانون للعامل. -تقدير دور العمال يف تقدم املجتمع ورقيه.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احرتام العمال ،وتقديرهم ،وحفظ كرامتهم و�إن�سانيتهم.	�إتقان العمل و�إجنازه على �أكمل وجه. -العدل يف تقدير حقوق العمال و�أجورهم.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. اللوح. الأقالم امللونة. �شبكة الإنرتنت. مقال �أخالق العمل يف الإ�سالم ،موقع الألوكة الإلكرتوين- http://www.alukah.net : -جهاز احلا�سوب.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
كتاب خلق امل�سلم ملحمد الغزايل.
للمعلم
كتاب �أخالقيات املهنة لر�شيد عبد احلميد وحممود احلياري.
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املفاهيم وامل�صطلحات
�أخالقيات العمل ،عقد العمل ،العدل وامل�ساواة.

التعلم القبلي
در���س �آداب التعامل التج��اري ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقي��ة ،ال�صف احلادي ع�رش ،الفرع
الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،تنال القمر( àمهارات ما وراء املعرفة) ،التفكري الناقد (حتليل الن�صو�ص
والأحداث ،اخلرائط املعرفية).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بعر�ض الآية الكرمية الآتية على اللوح ،قال تعالى} :
{ (�سورة التوبة ،الآية .)105
ُ -2
اتل الآية الكرمية ،ثم ك ِّلف الطلبة حتليلها ،وبيان الدرو�س التي ا�شتملت عليها ،وما تر�شد �إليه ،ثم ناق�ش
�إجاباتهم ،وع ِّلق عليها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
مو�ضحا �أن �أحرفها تلخ�ص خطواتها
 -3اعر�ض �أمام الطلبة خطوات ا�سرتاتيجية (تنال القمر) على اللوح،
ً
(تنال القمر :تنب�أ ،نظم ،ابحث ،خل�صِّ ،قيم).
�إجراءات التنفيذ
 -1و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�سة.
 -2اعر�ض �أمام الطلبة عنوان الدر�س ،ثم ك ِّلف �أفراد كل جمموعة كتابة تنب�ؤاتهم مبا وراء العنوان ،وتوقعاتهم
مبا �سيتعلمون من نتاجات تتعلق مبو�ضوع الدر�س.
 -3ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة من دون تعليق �أو ت�صحيح.
وجه الطلبة �إلى تنظيم ما يعرفونه ويتوقعونه من �أفكار عن مو�ضوع الدر�س بخريطة معرفية.
ِّ -4
 -5اذكر اً
مثال اًّ
دال على كيفية تنظيم اخلريطة املعرفية على اللوح ،مب�ساعدة الطلبة؛ لتدريبهم على ذلك.
وجه الطلبة �إلى البحث يف مو�ضوع الدر�س وقراءته للت�أكد من �صدق توقعاتهم.
ِّ -6
 àا�سرتاتيجية (تنال القمر) :ا�سرتاتيجية تدري�س يرمز كل حرف من �أحرفها �إلى خطوة من خطواتها
(ت :تنب�أ ،ن :نظم ،ا :ابحث ،ل :خل�ص ،قِّ :قيم) ،وهي تنمي مهارات ما وراء املعرفة لدى الطلبة،
ثنائيا� ،أو �ضمن جمموعات.
مثل :التخطيط ،والتوجيه ،والتقييم الذاتي ،وميكن تنفيذها فرد ًّيا� ،أو ًّ
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 -7ناق�ش الطلبة يف التوقعات التي توافقت مع م�ضمون الدر�س.
 -8ك ِّلف الطلبة التلخي�ص ،وتكوين خريطة معرفية �أخرى لأفكار املو�ضوع العامة والتف�صيلية ،بحيث
حتوي ما ي�أتي:
�أ � -أهمية العمل يف الإ�سالم.
ب -مفهوم عقد العمل.
جـ -تو�ضيح �أخالق العامل.
د � -أخالقيات �صاحب العمل.
 -9ناق�ش الطلبة يف مكونات اخلريطة املعرفية ،ثم اطرح �أ�سئلة التقومي البنائي للت�أكد من حتقق الأهداف.
منا�سبا.
وجه الطلبة �إلى حل الأن�شطة املنهجية ،ثم ا�ستمع �إلى الإجابات ،وع ِّلق عليها مبا تراه
ِّ -10
ً
وجه الطلبة �إلى تقييم منجزاتهم ،ب�إجراء مقارنة بني خرائطهم املعرفية التي �أعدوها من توقعاتهم يف
ِّ -11
املرحلة الثانية ،واخلرائط التي �أعدوها يف املرحلة الرابعة بعد قراءتهم مو�ضوع الدر�س.
 -12ك ِّلف كل جمموعة كتابة الفروق بني املرحلتني.
 -13ناق�ش املجموعات يف نتائج مقارناتها ،و�أيها كانت منجزاتها متوافقة مع اخلريطتني ،و�أقرب �إلى ال�صواب.
 -14ك ِّلف املجموعة الف�ضلى عر�ض خريطتها املعرفية على اللوح.
اثن على مهارات الطلبة ،وع ِّزز القيم واالجتاهات الإيجابية التي تبني �رضورة االمتهان ،و�أهمية �إتقان
ِ -15
العمل ،واحرتام العمال كافة.
التقومي اخلتامي
ملخ�صا لأبرز الأفكار الرئي�سة التي تناولها مو�ضوع الدر�س.
قدم
 ًِّ
àتوجيه :بعد انتهاء املوقف ال�صفي ،ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة الإثرائية والعالجية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
يعد من �أبرز واجبات
الإفادة من الدر�س يف بيان �أهمية االلتزام ب�أوقات العمل ،واملحافظة عليها؛ لأن ذلك ُّ
العم��ل التي تن���ص عليها الأنظمة والقوانني ،وع��دم االن�شغال يف �أثناء العمل ب�أم��ور وم�صالح �شخ�صية ال
عالقة لها بالعمل.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة). املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية ،وامنحهم وق ًتا ملناق�شتهايف ما بينهم:
و�ضح ذلك.
• ال�س�ؤال الأول :للعمل �أهمية كبرية يف الإ�سالمِّ ،
• ال�س�ؤال الثاين :ا�ستنتج �آثار �إبرام عقد العمل بني العامل و�صاحب العمل.
• ال�س�ؤال الثالث :بر�أيك ،ما �أثر �إتقان العمل يف تقدم املجتمع ورقيه؟
تقيم مدى التزام املوظفني يف الدوائر احلكومية املختلفة ب�أعمالهم؟
• ال�س�ؤال الرابع :كيف ِّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
الرقم

املعيار

 1ي�ستعد للأ�سئلة والأجوبة.
 2يعد �أ�سئلة لتوجيهها �إلى زمالئه ،و�إلى املعلم.
 3تتميز �أ�سئلة املتعلم بالو�ضوح.
 4تتميز �أ�سئلة املتعلم بارتباطها باملو�ضوع.
يوجه �س�ؤاله من دون تردد.
5
ِّ
 6يجيب عن ت�سا�ؤالت املتعلمني بجر�أة وثقة.
 7ي�ستطيع التو�صل �إلى ا�ستنتاجات.
 8ي�ستمع للآخرين باهتمام.
 9يلتزم بقواعد املناق�شة.
يقيم الواقع ،وي�صدر �أحكا ًما على جمرياته.
10
ِّ

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الن�شاط:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
العم��ل �سبيل لعمارة الأر���ض ،وحتقيق غاية 179
�أفكر و�أدون
�أفكر يف �أهمية �أخرى للعمل يف الإ�سالم ،و�أدونها العبودية.
يف دفرتي.
عقد العمل يحفظ حقوق العامل و�صاحب 179
�أفكر و�أ�ستنتج
�أفكر يف �أهمية �إبرام عقد العمل ،و�أ�ستنتج �أثر ذلك العمل ،ويبينِّ واجبات كل منهما؛ ما مينع
حدوث اخلالفات بينهما.
يف احلد من اخلالفات بني طريف العقد.
اكت�س��اب العام��ل ال�سمعة الطيب��ة ،وزيادة 180
�أتعاون و�أناق�ش
�أتعاون مع زمالئ��ي ،و�أناق�شهم يف �أثر التزام العامل فر�ص العمل والإقبال عليه من قبل �أ�صحاب
العمل.
بهذه الأخالق يف ك�سب رزقه.
النظ��ر يف مظامل العمال ،وتفق��د �أحوالهم181 ،
�أقرتح
�أقرتح خلقًا �آخر ينبغي ل�صاحب العمل التحلي به .و�إن�صاف املظلوم منهم.

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
ك ِّلف الطلبة كتابة البنود التي ميكن �أن يت�ضمنها عقد العمل بني العامل و�صاحب العمل.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّل��ف الطلب��ة اقرتاح �إج��راءات وقائية يتعني على �صاح��ب العمل توفريها حلماية العم��ال من خماطر العمل
و�إ�صاباته املختلفة.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 1تربز �أهمية العمل يف الإ�سالم يف جوانب َع َّد الإ�سالم العمل عبادة يتقرب بها الإن�سان
واحدا منها.
ً
كثرية ،بينِّ
مبتغيا الأجر والثواب.
�إلى ربه ً

اً
مقبول عند اهلل تعالى ،وم� ًؤتيا
 2ح��ث الإ�س�لام عل��ى االلت��زام بالأخالق ليكون العمل
احلميدة يف العمل ،ع ِّلل ذلك.
ثماره الكاملة.
 3و�ض��ع الإ�س�لام �أخالقيات ينبغ��ي للعامل �أ  -الأمانة.
ب -الإجناز والإتقان.
االلتزام بها ،اذكر ثال ًثا منها.
جـ -التعامل احل�سن.
واحدا لكل خلق من الأخالق
أثرا
ً
 4ا�ستنتج � ً
�أ  -يجعله ذلك �أقدر على �أداء عمله ب�إتقان
الآتية ،واكتبه يف الفراغ:
ومهارة.
�أ � -إتق��ان العام��ل للعم��ل ومتابع��ة
امل�ستجدات يف جمال عمله �أو مهنته .ب� -ضمان حتقيق العدالة بني الطرفني ،وقد
�أمر الإ�سالم بالوفاء مبا اتفق عليه الطرفان
ب�-إب��رام عق��د للعم��ل ب�ين العامل
(�صاحب العمل ،والعامل).
و�صاحب العمل.
 5ا�ستنتج خلقًا من �أخالق العمل من كل ن�ص
من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:

�أ -الوفاء بالعمل وفق ما يقت�ضيه العقد؛ �سواء
�أ  -ق��ال اهلل تعالى} :
�شفهيا.
�أكان مكتو ًبا� ،أم
ًّ
{ (�سورة املائدة ،الآية .)1
ب-الع��دل وامل�س��اواة ،وذل��ك ب���أن ي�س��اوي
ب -قال اهلل تعالى} :
�صاح��ب العمل بني العم��ال عند تكليفهم
بالأعمال ،من حيث :حجمها ،و�صعوبتها.
{ (�سورة املائدة ،الآية  .)8جـ-احرتام كرامة العامل و�إن�سانيته ،وذلك
باجتناب كل �سلوك �أو ت�رصف فيه �إهانة
جـ -قال �أن�س ر�ضي اهلل عنه :خدمت
�أو حتقري له؛ �سواء �أكان ذلك بقول� ،أم
النب��ي �صلى اهلل علي��ه و�سلم ع�رش
بعمل� ،أم ب�إ�شارة.
ف ،والِ :ل َم
�سنني ،فما ق��ال يل :أ� ٍّ
�صنعت؟ وال� :أال �صنعت (.)1

(� )1صحيح البخاري.
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رقم ال�صفحة

178

178
179

179

179
181

180

الدر�س التا�سع والع�شرون

الأمانة

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم الأمانة. ا�ستنتاج حكم الأمانة. بيان �أهمية الأمانة.	�إعطاء �أمثلة على اجلوانب التي ت�شملها الأمانة. ا�ستنتاج �أثر �صفة الأمانة يف الفرد واملجتمع. -متثل خلق الأمانة يف حياته.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على �أداء الأمانة. تقدير الإن�سان الذي يحر�ص على �أداء الأمانة. -احلر�ص على �أداء الأمانة يف كل جماالت احلياة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي.� -شبكة الإنرتنت.

 -مقال الأمانة و�أنواعها ،موقع �شبكة �صيد الفوائد الإلكرتوين- https://saaid.net/Minute :

 جهاز احلا�سوب. اللوح. الأقالم امللونة.�	-أحد كتب التف�سري املتوافرة يف مكتبة املدر�سة ،مثل �صفوة التفا�سري.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
مقال الإ�سالم وحفظ الأمانة ،املوقع الإلكرتوين-http://www.saaid.net/Doat/hamesabad /186.htm :
للمعلم
كتاب ريا�ض ال�صاحلني ،باب الأمر ب�أداء الأمانة للإمام النووي.
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املفاهيم وامل�صطلحات
الأمانة ،الودائع.

التعلم القبلي

 در���س الأخالق :مفهومه��ا ،و�أهميتها ،يف حياتنا ،ودر�س �أخالق العم��ل ،مبحث العلوم الإ�سالمية،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاين ع�رش ،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

 التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،منوذج التاءات الأربعة لتدري�س القيم (التيقظ القيمي ،التعقل القيمي،التخل��ق القيم��ي ،التمث��ل القيمي) ،حتلي��ل الن�صو�ص واملواق��ف ،التعلم التعاوين ،العم��ل يف جمموعات
(امل�سابقات والنماذج).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 م ِّهد للدر�س بتالوة الآية الكرمية ،قال اهلل تعالى} :{ (�سورة الأحزاب ،الآية  ،)72ثم ناق�ش الطلبة يف م�ضمون
الآية الكرمية ،للتو�صل �إلى عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1ا�رسد ق�صة النبي �صلىاهلل عليه و�سلم مع علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه ليلة الهجرة عندما طلب �إليه
�أن يعيد الأمانات �إلى �أ�صحابها.
 -2اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
• ماذا طلب النبي �صلىاهلل عليه و�سلم من علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه؟
• ملاذا طلب النبي �صلىاهلل عليه و�سلم من علي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن يرد الأمانات �إلى �أهلها
بالرغم من �أنهم م�رشكون و�أعداء للنبي �صلىاهلل عليه و�سلم؟
• هل تتعلق الأمانة باحلقوق املادية فقط؟
• هل تتعلق احلقوق بالعباد فقط؟
• اذكر �أمثلة على حقوق للخالق و�أخرى للمخلوق.
 -3اجمع الكلمات املفتاحية من �إجابات الطلبة ،ثم اكتبها على اللوح.
�ساعد الطلبة على ا�ستنتاج مفهوم الأمانة ،ثم اكتبه على اللوح.
ِ -4
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ُ -5
اتل على م�سامع الطلبة الآية الكرمية ،قال اهلل تعالى} :
مبي ًنا حكم �أداء الأمانة �إلى �أ�صحابها.
الآية  ،)58ثم ف�سرِّ هاِّ ،
 -6اقر�أ احلديث ال�رشيف� (( :أ ِّد الأمانة �إلى َمن ائتمنك ،وال تخن َمن خانك)) ( ،)1ثم اطرح على الطلبة
ال�س�ؤال الآتي:
• هل يرتبط �أداء الأمانة �إلى �أ�صحابها بالدين� ،أو اجلن�س� ،أو اللون؟
ؤكدا حكم �أداء الأمانة للنا�س جمي ًعا من دون متييز بينهم.
 -7ع ِّزز الإجابة ال�صحيحة ،م� ً
 -8ا�ستعر�ض الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف املحور الثاين من الدر�س (�أهمية الأمانة) ،ثم ك ِّلف الطلبة حتليلها
وبيان دالالتها.
 -9ك ِّلف الطلبة ذكر مواقف من حياتهم �أدوا فيها الأمانة �إلى �أ�صحابها ،ومواقف �أخرى امتنعوا فيها عن
�أداء الأمانة.
 -10ناق�ش الطلبة يف �أ�سباب املبادرة �إلى �أداء الأمانة ،و�أ�سباب االمتناع عن �أدائها؛ ال�ستخال�ص �أهمية �أداء
الأمانة و�أثرها يف الفرد واملجتمع يف �ضوء الن�شاط ال�سابق (حتليل الن�صو�ص ال�رشعية).
 -11ك ِّلف الطلبة �-ضمن جمموعات ثنائية -تنفيذ ن�شاط (�أفكر و�أناق�ش) يف �صفحة (.)187
وم�صو ًبا اخلط أ� منها.
 -12ناق�ش الطلبة يف ما تو�صلوا �إليه ،معز ًزا الإجابات ال�صحيحة،
ِّ
 -13اكتب على اللوح الأفكار الإبداعية واملتميزة.
 -14و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات ،ثم اطلب �إلى كل منها حل �أ�سئلة ورقة العمل ( ،)29-1حمد ًدا
الوقت الالزم لتنفيذ املهمة.
وجه كل جمموعة �إلى عر�ض ما �أجنزته على لوحة جدارية.
ِّ -15
ِّ -16
�شكل جلنة حتكيم ت�ضم ثالثة �أع�ضاء ،ثم ك ِّلفهم تر�شيح الأفكار املتميزة يف �ضوء املعايري الآتية:
• ا�ستخدام املفاهيم وامل�صطلحات ال�رشعية الواردة يف الدر�س.
• اال�ستدالل بالن�صو�ص ال�رشعية.
• بيان وجه الداللة من الن�صو�ص ال�رشعية.
• �رضب �أمثلة من ال�سرية النبوية واحلياة العملية.
 -17ناق�ش �أفراد املجموعات يف �أعمالهم املعرو�ضة على اللوحة اجلدارية ،مرب ًزا الأفكار املتميزة والإبداعية
مب�ساعدة جلنة التحكيم.
متهيدا لعر�ضه.
 -18ك ِّلف جلنة التحكيم �إعالن الأفكار املتميزة ،وت�صميم النموذج ً
{ (�سورة الن�ساء،

(� )1سنن �أبي داود ،وهو �صحيح.
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التقومي اخلتامي
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)202وتابعهم يف �أثناء العمل ،وزودهم
 ِّبالتغذية الراجعة.
 -ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة العالجية والإثرائية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
الأمانة خلق يتناول جميع عالقات الإن�سان باهلل تعالى ،والنف�س ،والنا�س ،والكائنات احلية ،واجلمادات،
والب ْعد عن كل م��ا نهى عنه اهلل تعالى ،فينبغي للم�سلم �أن
وه��و يعن��ي االلتزام مبنهج اهلل تعالى يف التعاملُ ،
يكون م�ؤمت ًنا على كل ما يقوم به يف هذه الدنيا من �أفعال و�أقوال؛ لأنه م�س�ؤول عن ذلك ،وحما�سب عليه.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).
قدم للطلبة �سلم التقدير ليتعرفوا انطباعاتهم واجتاهاتهم والقيم
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
التي اكت�سبوها بعد درا�سة مو�ضوع (الأمانة).
�أداة التقومي� :سلم التقدير.
الرقم

املعيار

1
2
3
4
5
6
7
8
9

�أقوم ب�أداء ال�صالة على وجهها الأكمل.
�أعتني بنظافة ج�سمي ،و�أقلم �أظافري.
�أحافظ على عقلي باال�ستزادة من العلم واملعرفة.
�أمار�س عبادة الذكر ،و�أحفظ ل�ساين من الكذب والغيبة والنميمة.
�أحفظ ال�رس ،وال �أف�شيه.
�أتقن ما يوكل �إيل من �أعمال.
تعد عليها.
�أرد الوديعة �إلى �أ�صحابها من دون �إنكار لها� ،أو ٍّ
�أن�رش اخلري بني النا�س ،وال �أكتم العلم.
لـمن ا�ست�شارين.
�أخل�ص يف تقدمي امل�شورة َ

دائما
ً

�أحيانًا

نادرا
ً

أبدا
� ً

أبدا )1( :عالمة واحدة.
نادرا )2( :عالمتانً � ،
دائما� )4( :أربع عالمات� ،أحيا ًنا )3( :ثالث عالماتً ،
ً
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة ،ويقرتح �أن يع ِّلق املعلم على �إجابة الطالب.

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
يعب ح��ب الوطن عن ال�شع��ور بامل�س�ؤولية جتاه كل َمن 187
�أفكر و�أناق�ش
رِّ
�أفكر يف العبارة الآتيةُّ (( :
يعد حبي لوطني ي�شاركن��ا العي�ش في��ه ،فن�سع��ى لتقدمي اخل�ير ،وح�سن
داف ًع��ا يل يف حت��ري الأمان��ة)) ،و�أناق���ش التعامل معهم ،وحمايتهم من كل ما قد ي�ؤذيهم .وتظهر
الأمانة مبا حتققه من �آثار �إيجابية يف املجتمع ،مثل الق�ضاء
زمالئي يف كيفية ذلك.
على كثري م��ن معوقات النمو والتطور يف املجتمع ،من
مثل :الغ�ش ،واالحتكار ،والر�شوة ،وال�رسقة.
�أثري خرباتي
189
يرتك للطالب حرية الإجابة.
أمرا تظهر فيه الأمانة.
�أ�ستخرج من حياتي � ً

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
ك ِّلف بع�ض الطلبة املقارنة بني الأمانة يف العمل ،والأمانة الوارد ذكرها يف هذا الدر�س من حيث :املفهوم،
واملجاالت.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف بع�ض الطلبة زيارة املوقع الإلكرتوين الآتي-http://www.saaid.net/Doat/hamesabad/186.htm:
ثم كتابة تقرير يف ن�صف �صفحة عن عالقة الأمانة بامل�س�ؤولية ،ثم قراءته يف بداية احل�صة القادمة.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم
 1بينِّ مفهوم الأمانة.

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

الأمانة :هي حفظ حق��وق اخلالق واملخلوق،
و�أدا�ؤهما على الوجه ال�صحيح.

186

 2اذكر احلك��م ال�رشعي ال��ذي ت�ستخرجه
من الن�صني الآتيني:
�أ  -وج��وب حفظ الأمان��ة و�أدا�ؤها على �أمت
�أ  -قال اهلل تعالى:
حال.
}
{
(�سورة الن�ساء ،الآية .)58
ب -ق��ال ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل علي��ه ب -وجوب �أداء الأمانة ،وعدم معاملة اخلائن
باملثل.
و�سلم� (( :أ ِّد الأمانة �إلى َمن ائتمنك،
وال تخن َمن خانك)) (.)1
 3اذكر ثالثة مظاهر تدل على �أهمية الأمانة �أ -خلق اهلل تعالى الإن�سان وفطره على حب
الأمانة ،ف�أ�صحاب الفطرة ال�سليمة
يف الإ�سالم.
يتعاملون بها بطبيعتهم من دون تكلف.
ب -ربط النبي �صلى اهلل عليه و�سلم بني �أداء
الأمانة و�إميان الإن�سان ،فقال عليه ال�سالم:
(( ال �إميان َلمن ال �أمانة له)) (.)2
ج��ـ -الأمانة �أعظم ال�صف��ات التي ات�صف بها
الأنبي��اء والر�س��ل عليهم ال�س�لام ،فكانوا
ي�ؤكدون لأقوامهم ات�صافهم بخلق الأمانة.

186

(� )1سنن �أبي داود ،وهو �صحيح.
( )1م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو �صحيح.
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187

4

5

بينِّ كي��ف تك��ون الأمانة يف ما �أ  -التكاليف ال�رشعية :يجب على امل�سلم �أداء التكاليف
ال�رشعي��ة جميعها كما �أمر اهلل تعالى ،من دون زيادة
ي�أتي:
�أو نق�صان؛ �إذ يتعني على الإن�سان  -مثلاً � -أن ي�ؤدي
أ�  -التكاليف ال�رشعية.
ال�صالة على وجهها الأكمل؛ ب�أركانها ،و�رشوطها،
ب� -إتقان العمل.
وهيئاتها ،وكذلك باقي العبادات والتكاليف.
جـ -تقدمي امل�شورة.
ب� -إتقان العمل :يجب القيام بالعمل من غري �إهمال،
د  -تبليغ العلم.
�أو ِغ���ش� ،أو ت�أخر عن موع��د العمل� ،أو مغادرته
قبل انتهاء موعده؛ �س��واء �أكانت الأعمال خا�صة
لحق
�أم عام��ة؛ ف�إن الإهمال يف الأعم��ال العامة ُي ِ
ال�رضر باملجتمع كله ،وهو اعتداء على حقوق كل
فرد فيه ،فكان االلتزام بها وح�سن �أدائها من �أهم
الأمانات املوكولة �إلى امل�سلم.
ج��ـ -تق��دمي امل�ش��ورة� :إذا ا�ست�شري �إن�س��ان ف�إنه يتعني
يقدم امل�ش��ورة ب�أمانة ،بحيث يكون ر�أيه
علي��ه �أن ِّ
�سديدا ،من غري كتمان للحقيقة.
ً
علم��ا ناف ًع��ا فلين�رشه بني
د  -تبلي��غ العل��مَ :م��ن تع َّلم ً
علما فليكن
النا���س ،وال يكتمه عنهم ،و َم��ن نقل ً
�أمي ًنا يف نقله بحيث ين�سبه �إلى �صاحبه ،وينقله عنه
من غري حتريف �أو اجتزاء ،وال ين�سبه �إلى غري قائله.
بينِّ كي��ف يكون الإن�س��ان �أمي ًنا عق��ل الإن�س��ان �أمانة؛ ل��ذا يج��ب �أن ي�شغل��ه بالعلم
والفكر ،ويوظف��ه يف خدمة نف�س��ه وجمتمعه ووطنه،
على عقله ،ول�سانه.
أي�ضا �أمانة عند �صاحبه
وال يعطله �أو ي�ؤذي��ه .والل�سان � ً
ي�ستعمل��ه يف ذكر اهلل تعالى ،ويف م��ا ينفعه من علوم،
ويف التوا�صل مع غ�يره يف اخلري ،و ُي ِعفُّه عن الكذب،
�أو الغيبة� ،أو النميمة� ،أو ال�سخرية.

188

188

189

189

188
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ورقة العمل ()1-29
 -1ت�شمل الأمانة جميع واجبات الإن�سان جتاه اخلالق واملخلوق ،بينِّ كيف ت�ؤدى الأمانة يف كل جمال من
مبي ًنا وجه الداللة من الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف املجال ،واملظهر
املجاالت الواردة يف اجلدول الآتيِّ ،
ال�سلوكي لأداء الأمانة.
ملحوظة :ا�ستعن مبا ورد يف ال�صفحات ( )189-187من الكتاب املدر�سي.
املجال

الدليل ال�رشعي

وجه الداللة

�أداء التكاليف
ال�رشعية.
�أثر ح�سن
الت�رصف بنعم
اهلل تعالى يف
الإن�سان.

---------

------

حفظ الودائع
والأ�رسار.

ال�صالة.

ق��ال اهلل تعالى} :
{ (�سورة النحل ،الآية .)18

قال اهلل تعالى} :

{

(�سورة التكاثر ،الآية .)8
ق��ال اهلل تعال��ى} :
{ (�سورة البلد ،الآيتان .)9-8

قال ر�س��ول اهلل �صلى اهلل علي��ه و�سلم�(( :إذا

ح��دث الرج��ل باحلدي��ث ث��م التف��ت فهو
َّ
�أمان��ة)) (.)1

------�إتقان العمل.
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ن�رض
العلم.
اهلل امر�أً �سمع م ّنا �شي ًئا فب َّلغه كما �سمعه ،فرب
مبلغ �أوعى من �سامع)) (.)2
تقدمي امل�شورة .ق��ال ر�س��ول اهلل �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م:
((امل�ست�شار م�ؤمتن)) (.)3
أمرا �آخر من حياتك تظهر فيه الأمانة.
 -2اكتب � ً
(� )1سنن �أبي داود ،وهو �صحيح.
(� )2سنن �أبي داود ،و�صححه الرتمذي وابن حيان.
(� )3صحيح البخاري.
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املثال

اجل�سم،
العقل،
الل�سان.

الودائع
املادية،
الأ�رسار.

 -----العمل.تبليغ
العلم.

امل�شورة.

املظهر ال�سلوكي

الدر�س الثالثون

ال�شباب وحتديات الع�رص

نتاجات الدر�س

 بيان مظاهر عناية الإ�سالم بال�شباب. ذكر �أبرز التحديات التي تواجه ال�شباب. حتديد �أ�سباب ظهور التحدي الثقايف والفكري. ا�ستنتاج احللول املنا�سبة ملواجهة االنحالل اخللقي. -متثل الأخالق الفا�ضلة يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير اهتمام الإ�سالم بال�شباب. احلر�ص على اال�ستخدام الآمن لو�سائل التوا�صل االجتماعي. -العمل يف مهنة �رشيفة ،وعدم االلتفات �إلى ثقافة العيب.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. القر�آن الكرمي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مثل :امل�سجل ،وجهاز احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين ،وجهاز العر�ضالر�أ�سي ،و�شفافيات عر�ض الأن�شطة واملهام ،ولوحات الكرتون ،و�أقالم التخطيط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
 بحث املنهج النبوي يف مواجهة التحديات العقائدية لل�شباب واال�ستفادة منه يف الع�رص احلا�رض ،امل�ؤمترالعاملي الثامن للندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي.
 بحث ال�شباب امل�سلم والتحديات املعا�رصة ل�سليمان بن قا�سم العيد.				
للمعلم
كتاب ال�شباب امل�سلم يف مواجهة التحديات لعبد اهلل نا�صح علوان.
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املفاهيم وامل�صطلحات
ال�شباب ،التحدي الثقايف والفكري ،البطالة ،التخطيط اال�سرتاتيجي ،االنحالل اخللقي.

التعلم القبلي

 در�س دور ال�شباب يف بناء املجتمع ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

 التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم التعاوين (التعلم الزمري).خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّه��د للدر�س با�ستخدام �إحدى الو�سائل املتوافرة لتالوة الآية الكرمية ،قال تعالى} :
خم�سا
{ (�سورة الكهف ،الآية � ،)13أو اقر�أ حديث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اغتنم
ً
		
قبل خم�س� ، ... :شبابك قبل هرمك)) ( ،)1ثم ا�س�أل الطلبة:
• ملاذا مدح اهلل تعالى الفتية يف ق�صة �أهل الكهف؟
		
• ما �أهم مرحلة من مراحل عمر الإن�سان؟
• هل كان لل�شباب امل�سلم دور يف الدعوة �إلى الإ�سالم؟
• مباذا متتاز فرتة ال�شباب من فرتة الهرم؟
• ما �أبرز امل�شكالت التي تواجه ال�شباب يف هذا الع�رص؟
 -2ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات) ،وذلك على النحو الآتي:
و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم اطلب �إلى كل منها �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة
الواردة يف الدر�س ،ثم �رشحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية ،وذلك على النحو الآتي:
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (� اً
أول :عناية الإ�سالم بال�شباب) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما مظاهر اهتمام الإ�سالم بال�شباب؟
• اذكر دو ًرا �أ�سنده النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �إلى كل من علي بن �أبي طالب ،و�أ�سامة بن زيد يف فرتة �شبابهما.
• َمن �أول �سفري يف الإ�سالم؟
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)192
ِّ -2
( )1امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم الني�سابوري ،وهو �صحيح.
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(ثانيا :التحديات التي تواجه ال�شباب) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع ً
• ما �سبب ظهور التحدي الثقايف والفكري �أمام ال�شباب امل�سلم؟
• متى ي�سبب الكم ال�ضخم من املعلومات والأفكار عب ًئا على ال�شباب؟
• ما التوجيهات املطلوبة حلماية ال�شباب من الأفكار املنحرفة؟
• كيف ميكن للدولة حماربة الفقر والبطالة؟
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أفكر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)193
ِّ -3
املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا :االنحالل اخللفي) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر �أربعة �أمور �أر�شد �إليها الإ�سالم لوقاية ال�شباب من االنحالل اخللقي؟
• كيف ميكن ملء فراغ ال�شباب؟
• ما �أهمية الرفقة ال�صاحلة يف حياة ال�شباب؟
• ما خطورة و�سائل الإعالم على ال�شباب؟
وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أثري خرباتي) يف �صفحة (.)195
ِّ -4
 -5ك ِّلف كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة ،ثم تع ِّلقها على اجلدار.
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِ -6
ِّ -7
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ات ُِّفق عليه على اللوح.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( )203وتابعهم يف هذه الأثناء ،وناق�شهم يف حمتوياته.
ِّ -

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
الإفادة من الدر�س يف حت�صني الطلبة من التحدي الثقايف والفكري ،واالنحالل اخللقي.
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ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
ا�سم الطالب . ......................:التاريخ. .........................................:
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

املعيار
بيان مظاهر عناية الإ�سالم بال�شباب.
ذكر �أبرز التحديات التي تواجه ال�شباب.
حتديد �أ�سباب ظهور التحدي الثقايف والفكري.
ا�ستنتاج احللول املنا�سبة ملواجهة االنحالل اخللقي.
متثل الأخالق الفا�ضلة يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة.
تقدير اهتمام الإ�سالم بال�شباب.
احلر�ص على اال�ستخدام الآمن لو�سائل التوا�صل االجتماعي.
تقدير العمل يف مهنة �رشيفة ،وعدم االلتفات �إلى ثقافة العيب.

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.

�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
تقدي��ر النب��ي �صل��ى اهلل علي��ه و�سل��م 192
�أ�ستنتج
�أر�س��ل النب��ي �صل��ى اهلل عليه و�سل��م ال�ش��اب م�صعب لدور ال�شب��اب يف حتمل املهام والأعباء
ابن عمري �إل��ى املدينة املنورة يدعو �أهله��ا �إلى الإ�سالم ،املختلفة ،وتوزي��ع الأدوار عليهم ،وال
ويعلمه��م الق��ر�آن الكرمي ،فل��م يدع بي ًت��ا يف املدينة �إال �سيما الدعوة �إلى الإ�سالم.
ودخله� .أ�ستنتج داللة ذلك.
�أفكر و�أ�ستنتج
اجلهل ،وعدم التخ�ص�ص يف املجاالت
�أفكر يف �أ�سباب �أخرى للفقر والبطالة ،و�أ�ستنتج �آثارها التي يحتاج �إليها �سوق العمل.
يف ال�شباب.
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193

�أثري خرباتي
العنف املجتمعي؛ �سواء يف الأ�رسة� ،أو
اً
�أذكر
مث��ال عل��ى الأخط��ار االجتماعية الت��ي تخلفها املدر�سة� ،أو اجلامعات ،و�أثر ذلك يف
االنحرافات اخللقية.
زيادة ن�سبة اجلرمية.

195

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
اطلب �إلى كل طالب كتابة تقرير عن ا�ستخدامه و�سائل التوا�صل االجتماعي.
ن�شاط �إثرائي
اطلب �إلى الطلبة البحث يف مكتبة املدر�سة عن �أحد كتب ال�سرية النبوية؛ لكتابة مثال منه على منح النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم ال�صحابة ال�شباب دو ًرا يف املجاالت املختلفة ،ثم قراءته �أمام الزمالء يف ال�صف� ،أو يف الإذاعة املدر�سية.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

رقم
ال�صفحة

 1بينِّ اخل�صائ�ص النف�سية واجل�سمية الق��وة اجل�سدي��ة ،واالندف��اع ،والأمل ،والتف��ا�ؤل ،وحب 191
اال�ستطالع ،واملغامرة.
التي تتمتع بها فئة ال�شباب.
 2اهت��م الإ�سالم بفئ��ة ال�شباب� ،أ ُ -ذ ِكر ال�شباب يف القر�آن الكرمي يف �سياق املدح كما يف 191
اذك��ر ثالث��ة �أمور ت��دل على
ق�صة �أهل الكهف ،قال اهلل تعالى:
ذلك.
{ (�سورة الكهف،
}
الآية .)13
��د النبي �صل��ى اهلل عليه و�سلم ال�ش��اب الذي ن�ش�أ يف
بَ -ع َّ
عب��ادة اهلل تعالى من ال�سبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم
القيام��ة ،فقال�(( :سبعة يظله��م اهلل يف ظله يوم ال ظل �إال
ظله)) ،وذكر منهم�(( :شاب ن�ش�أ يف عبادة اهلل)) (.)1
ج��ـ -احلث على اغتن��ام هذه املرحلة من العم��ر؛ ملا لها من
�أهمي��ة يف تكوي��ن �شخ�صية ال�ش��اب الإمياني��ة والعقلية
والعملية ،قال ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اغتنم
خم�سا قبل خم�س� ،... :شبابك قبل هرمك)) (.)2
ً

(� )1صحيح البخاري.
( )2امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم الني�سابوري ،وهو �صحيح.
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3

4

5

و�ضح �سببني لظهور التحدي الثقايف �أ  -اختالط ال�صحيح بغريه يف ما يتدفق من معلومات192 ،
ِّ
ف�إن �أخذ به ال�شباب من دون متييز ف�سدت �أخالقهم،
والفكري �أمام ال�شباب.
واختلطت مفاهيمهم.
ب -اال�ستخدام غري الآمن لو�سائل التقنية احلديثة ،مثل:
�شبك��ة الإنرتنت ،وو�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماعي
اجلاذب��ة لل�شب��اب ،وما فيه��ا من �سلبي��ات ت�ؤثر يف
�أفكارهم و�أخالقهم.
اذكر ثالثة �آثار للفقر والبطالة يف فئة أ�  -ارتفاع ن�سبة البطالة بني ال�شباب؛ ما ي�ؤدي �إلى 193
زيادة الأزمات يف املجتمع.
ال�شباب.
ب -عدم متكن ال�شباب من حتقيق طموحاتهم
وتطلعاتهم �إلى امل�ستقبل.
جـ -جلوء بع�ض ال�شباب �إلى الطرائق املخالفة للأخالق
والقانون لتحقيق رغباتهم.
اكتب توجيهني لل�شباب يحافظون بهما على �أنف�سهم �أمام كل حتد من التحديات الآتية:
التحدي

التوجيه

�أ  -التحدي الفكري .أ�  -تعميق الإميان يف نفو�س ال�شباب ،وتربيتهم على االعتزاز 193
بالإ�سالم واالنتماء �إليه.
ب -توعية ال�شباب ب�رضورة التحري والتثبت مما ي�صلهم من معلومات.
ب -الفقر والبطالة .أ�  -املبادرة �إلى ريادة الأعمال.
ب -االبتعاد عن ثقافة العيب يف كثري من املهن التي يعزف عنها ال�شباب193 .
جـ -االنحالل اخللقي� .أ  -ا�ست�شع��ار رقاب��ة اهلل تعال��ى ،واليقني ب�أن النا���س حما�سبون على
�أعمالهم (�صغريها ،وكبريها) يوم القيامة.
ب -ملء الفراغ مبا ه��و نافع ،مثل :ممار�سة الريا�ضة ،وقراءة الكتب
194
النافعة.
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الدر�س احلادي والثالثون

ال�سياحة و�آدابها

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم ال�سياحة يف الإ�سالم. تعداد �أبرز �أهداف ال�سياحة ،وفوائدها. ذكر �آداب ال�سياحة ،و�أحكامها. بيان واجبات امل�سلم جتاه ال�سياح. -احرتام الأماكن ال�سياحية ،واملحافظة عليها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 التزام �آداب ال�سياحة. معاملة ال�سياح بلطف ورفق. -املحافظة على الأماكن العامة يف �أثناء الرتحال.

م�صادر التعلم و�أدواته

 الكتاب املدر�سي. القر�آن الكرمي.الو�سائل التعليمية املنا�سبة ,مثل :امل�سجل ،وجهاز احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين ،وجهاز العر�ض
الر�أ�سي ،و�شفافيات عر�ض الأن�شطة واملهام ،ولوحات الكرتون ،و�أقالم التخطيط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 -مفهوم ال�سياحة يف القر�آن وال�سنة ،املوقع الإلكرتوين:

- http://www.nebrasselhaq.com/201052-21-20-14-06-/item/1077

للمعلم
 -كتاب �أحكام ال�سياحة و�آثارها :درا�سة �رشعية مقارنة لنزار عبد الكرمي احلمداين.

املفاهيم وامل�صطلحات
الرتويح ،الطعان ،اللعان ،الفاح�ش ،البذيء.

التعلم القبلي
 در�س الأخالق :مفهومها ،و�أهميتها يف حياتنا ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاينع�رش ،الفرع الأدبي.
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التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بطرح �أ�سئلة حتفز �أذهان الطلبة �إلى الدر�س اجلديد ،من مثل:
• هل زار �أحدكم مدينة جر�ش الأثرية؟
• َمن زار مدينة العقبة؟
• ملاذا زرتها؟
• �أيكم �سافر لأداء منا�سك العمرة؟
• ِ�صف لنا ما قمت به يف هذه الزيارة.
• �أيكم �سافر يف رحلة �سياحية خارج البالد؟
• هل ميكن �أن ت�صف لنا ما �شاهدت يف هذه الزيارة؟
 -2ا�ستمع �إلى الإجابات ،ثم ناق�شها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
حدد مهام كل جمموعة كما ي�أتي:
 -1و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات ،ثم ِّ
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (� اً
أول :مفهوم ال�سياحة يف الإ�سالم) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• هل توجد �سياحة يف الإ�سالم؟
• اذكر دليلاً
�رشعيا ذكر ال�سياحة.
ًّ
• ملاذا �أ�صبح الرتويح عن النف�س حاجة �رضورية؟
عرف بكلماتك اخلا�صة مفهوم ال�سياحة يف الإ�سالم.
• ِّ
(ثانيا :فوائد ال�سياحة) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع ً
{ (�سورة �آل
• اقـــر�أ قولـه تــعالى} :
عمران ،الآية  ،)137ثم ا�ستنتج منه فائدة من فوائد ال�سياحة يف الأر�ض.
عدد الأماكن الدينية واحل�ضارية التي ميكن زيارتها بهدف الرتويح عن النف�س.
• ِّ
• ما العالقة بني ال�سياحة واملنافع االقت�صادية.
• ا�ستنتج من قوله تعالى} :
{ (�سورة احلجرات ،الآية  )13فائدة �أخرى من فوائد ال�سياحة.
• �أجب عن �س�ؤال ن�شاط (�أفكر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)198
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املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (ثال ًثا� :آداب ال�سياحة و�أحكامها) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• هل لل�سياحة �آداب و�أخالق يجب �أن يلتزم بها ال�سائح؟
• اذكر ثالثة من الآداب الإ�سالمية يف �أثناء ال�سياحة.
{ (�سورة الأعراف ،الآية � )31أحد �آداب
• ا�ستنتج من قوله تعالى} :
ال�سياحة يف الإ�سالم.
• �أجب عن �س�ؤال ن�شاط (�أفكر و�أكتب) يف �صفحة (.)199
املجموعة الرابعة :قراءة مو�ضوع (واجبنا نحو ال�سائحني يف بلدنا) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• هل يجوز االعتداء على ال�سائحني الذين ي�أتون �إلى بلدنا؟
• بر�أيك ،كيف يجب التعامل مع ه�ؤالء ال�سائحني؟
• ا�ستنتج من قول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم(( :لي�س امل�ؤمن بالطعان واللعان وال الفاح�ش ،وال
)) ()1
البذيء
واجبا من واجبات امل�سلم جتاه ال�سائحني يف بلدنا.
ً
• �أجب عن �س�ؤال ن�شاط (�أناق�ش) يف �صفحة (.)200
 −2امنح الطلبة ( )15دقيقة لتلخي�ص النتائج التي تو�صلوا �إليها.
ووجهها يف �أثناء العمل.
� −3أ�رشف على املجموعاتِّ ،
 −4اطلب �إلى كل جمموعة �أن تعر�ض ما تتو�صل �إليه من نتائج.
ِّ −5
نقا�شا بني املجموعات.
نظم ً
� −6أدر عملية النقا�ش بني املجموعات.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)204وتابعهم يف هذه الأثناء ،وناق�شهم يف
 ِّحمتوياته.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
الإن�سان امل�سلم الذي يلتزم بالإ�سالم و�أخالقه ال يتخلى عن الآداب التي جاء بها الإ�سالم؛ لذا ف�إنه يبقى
متمي ًزا وملتز ًما ب�أخالق الإ�سالم يف �أثناء جتوله و�سفره يف �أنحاء هذا الكون.

( )1م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،وهو �صحيح.
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ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة ،العر�ض ال�شفوي.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،ا�س�أل الطلبة عن املفاهيم اخلا�صة بال�سياحة و�آدابها ،ثم ا�ستمع
�إلى �إجاباتهم وق َِّومها ،بنا ًء على املعايري الواردة يف �سلم التقدير اللفظي.
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
املعيار

الرقم
1

أ�بينِّ املق�صود بال�سياحة يف الإ�سالم.
أعدد فوائد ال�سياحة يف الإ�سالم.
� ِّ

4

�أذكر اً
مثال على ال�سياحة يف الأماكن الدينية.
�أع ِّلل �سبب كون الرتويح عن النف�س حاجة �رضورية يف الع�رص احلا�رض.

2
3
5

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

�أذكر ثالثة من الآداب التي ينبغي مراعاتها مع ال�سياح يف بالدنا.

�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
�أ�سهم��ت �أخ�لاق التج��ار امل�سلم�ين (مثل198 :
�أفكر و�أ�ستنتج
�أندوني�سي��ا م��ن ال��دول الإ�سالمية الت��ي انت�رش فيها ال�ص��دق ،والتوا�ضع ،والك��رم ،والعفة) يف
الإ�س�لام عن طريق التج��ار امل�سلمني� .أفكر يف هذه دخ��ول �أندوني�سيا يف الإ�س�لام ،فعندما ر�أى
العب��ارة ،و�أ�ستنت��ج �أثر �أخالق التج��ار امل�سلمني يف �سكانه��ا ه�ؤالء التجار تقربوا �إليهم ،ودخلوا
يف دين الإ�سالم.
دخول الإ�سالم �إليها.
�أ  -االبتعاد عن املحرمات من �أكل و�رشب199 .
�أفكر و�أكتب
�أفكر يف �آداب �أخرى لل�سياحة ،و�أكتبها يف دفرتي .ب -عدم النظر �إلى عورات الآخرين.
أ�  -املنافع االقت�صادية واملالية.
�أناق�ش
�أناق�ش مع زمالئي الآثار الإيجابية التي تعود على ب -ال�سمعة احل�سنة الطيبة عن الوطن و�أبنائه.
جـ -دخول بع�ض ال�سياح يف الإ�سالم.
وطني عند معاملة ال�سائح باحل�سنى.
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200

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
وجه الطلبة �إلى كتابة مو�ضوع يف ن�صف �صفحة عن الفرق بني الزيارة الدينية والزيارة ال�سياحية ،ثم اطلب
ِّ
�إلى �أحد الطلبة املجيدين قراءة ما كتبه �أمام الزمالء.
ن�شاط �إثرائي
اطلب �إلى الطلبة عمل من�شور عن �أهمية الوعي ال�سياحي يف الأردن ،ثم تعليقه على جملة احلائط يف
املدر�سة.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

رقم ال�صفحة

و�ض��ح املق�ص��ود بال�سياح��ة يف ال�سياحة يف الإ�سالم :هي االنتقال يف الأر�ض للرتويح
1
ِّ
عن النف���س ،وحتقيق غر���ض م�رشوع ،مث��ل :التنزه،
الإ�سالم.
وطلب العلم ،والعبادة.

197

 2لل�سياحة يف الإ�سالم فوائد كثرية� ،أ  -التفكر والت�أمل بهدف االعتبار.
ب -الرتويح عن النف�س والتنزه.
اذكر ثال ًثا منها.
جـ -حتقيق املنفعة االقت�صادية لكثري من البلدان.
ع��دد ثالث��ة م��ن الآداب الت��ي أ�  -جتن��ب الإ�ساءة �إل��ى ال�سي��اح� ،أو االعتداء عليهم
3
ِّ
بقول �أو فعل.
ينبغي مراعاتها م��ع ال�سياح الذين

198

يدخلون �إلى بالدنا.

4

ب -تي�سري �أمورهم ،وت�سهي��ل معامالتهم ،والتعامل
معهم بلطف وب�شا�شة.
جـ� -إر�شاد التائهني منهم �إلى املكان الذي يق�صدونه،
وه��ذا من حق��وق الطريق التي �أخ�بر عنها النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم(( :و�إر�شاد ال�سبيل)).

ا�ستنتج من الأدلة ال�رشعية الآتية �آداب ال�سياحة:
الدليل ال�رشعي

الأدب

�أ  -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :أعطوا جتن��ب املظاه��ر ال�سلوكية ال�سيئ��ة يف �أثناء
ال�سياح��ة ،وذل��ك باملحافظة عل��ى نظافة
الطريق حقه)) (.)1
املكان ،وجتنب تلويث البيئة.
ب -قال ر�سول اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سلمَ (( :من جتنب الإ�س��اءة �إلى ال�سي��اح� ،أو االعتداء
معاهدا مل يرح رائحة اجلنة و�إن ريحها عليهم بقول �أو فعل.
قت��ل
ً
توجد من م�سرية �أربعني عا ًما)) (.)2

جـ -قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اللهم الدعاء عند النزول يف املكان.
�إن��ا ن�س�ألك خري هذه القري��ة ،وخري �أهلها،
وخري م��ا فيها ،ونعوذ بك م��ن �رشها ،و�رش
�أهلها ،و�رش ما فيها)) (.)3

(� )1صحيح البخاري.
(� )2صحيح البخاري.
(� )3سنن الن�سائي ،وهو �صحيح.
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200

199

الدر�س الثاين والثالثون

ثقافة االعتذار

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم االعتذار ،ومفهوم الإعذار. تو�ضيح �أهمية االعتذار بني النا�س. ذكر مناذج على االعتذار من �سرية ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم. تعداد �آداب االعتذار. ا�ستنتاج �آثار االعتذار يف الفرد واجلماعة. -التزام خلق االعتذار حال وقوعه يف اخلط�أ.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 املبادرة �إلى االعتذار ملن نخطئ يف حقه. الت�سامح والتجاوز عن �أخطاء الآخرين. اختيار الأ�سلوب املنا�سب لالعتذار. -تقدير قيمة ثقافة االعتذار يف املحافظة على متا�سك املجتمع.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. جهاز احلا�سوب. �شبكة الإنرتنت. اللوح. -الأقالم امللونة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
مقال ثقافة االعتذار ،مدونات اجلزيرة ،املوقع الإلكرتوين- http://blogs.aljazee :
للمعلم
كتاب فن االعتذار جلون كادورز.

املفاهيم وامل�صطلحات

االعتذار ،الإعذار ،ي�أتل.
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التعلم القبلي
 در�س الهدي النبوي يف التعامل مع النا�س ،ودر�س الأخالق :مفهومها ،و�أهميتها يف حياتنا ،مبحثالعلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاين ع�رش ،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،منوذج التاءات الأربع لتدري�س القيم (التيقظ القيمي ،التعقل القيمي،
التخلق القيمي ،التمثل القيمي) ،حتليل الن�صو�ص واملواقف ،الع�صف الذهني ،املناظرة ،العمل التعاوين
(نظام الزمالة).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 ُ{ (�سورة الأعراف،
اتل على م�سامع الطلبة الآية الكرمية ،قال تعالى} :
الآية  ،)199ثم اطلب �إليهم تدبرها وا�ستنباط الأحكام ال�رشعية الواردة فيها ،ثم ناق�شهم يف ما يتو�صلون
�إليه؛ ال�ستنتاج عنوان الدر�س و�أبرز نتاجاته ،ثم اكتبها على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
التيقظ القيمي
مبي ًنا موقف النبي �صلى اهلل عليه
 -1ا�رسد ق�صة اعتذار �أبي بكر ال�صديق ر�ضي اهلل عنه من عمر بن اخلطابِّ ،
و�سلم من ذلك.
التعقل القيمي
 -2اطرح بع�ض الأ�سئلة عن املهارات االجتماعية التي تك�سب الفرد احرتا ًما لذاته واحرتام الآخرين (ثقافة
االعتذار) ،مثل:
• ما موجبات االعتذار؟
• ما �أ�ساليبه التي ميار�سها النا�س عادة يف حياتهم اليومية؟
 -3ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم اكتبها على اللوح يف �صورة كلمات مفتاحية.
 -4ك ِّلف الطلبة �-ضمن جمموعات ثنائية� -صياغة مفهومي االعتذار والإعذار ،ثم عر�ض ما يتو�صلون
�إليه ،ثم خل�ص املفاهيم على اللوح مب�شاركة الطلبة.
 -5ا�ستعر�ض الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف مو�ضوع (� اً
أول :مفهوم االعتذار و�أهميته) ،ثم ك ِّلف الطلبة
حتليلها ،وبيان دالالتها.
التخلق القيمي
 -6ك ِّلف الطلبة ذكر مواقف من حياتهم اليومية اعتذروا فيها �إلى الآخرين ،ومواقف �أخرى امتنعوا فيها
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عن االعتذار وقبول العذر.
 -7ناق�ش الطلبة يف �أ�سباب املبادرة �إلى االعتذار يف تلك املواقف ،و�أ�سباب الإحجام عنه يف املواقف
الأخرى؛ ال�ستخال�ص �آثار االعتذار والإعذار يف الفرد والأ�رسة واملجتمع.
مـمن �أخط�أوا يف حقه.
 -8اطرح على الطلبة �أ�سئلة تتعلق ب�آداب االعتذار التي ينبغي االلتزام بها عند االعتذار َّ
التمثل القيمي
 -9و ِّزع الطلبة �إلى فريقني للمناظرة ،ثم عينِّ ثالثة حكام ومراقبني؛ ملناق�شة فكرة مفادها اعتقاد بع�ض النا�س
�أن االعتذار عن اخلط�أ هو تقليل من �ش�أن املعتذر ،و�أن َمن يعتذر يتهم نف�سه ،ثم اطلب �إلى �أحد الفريقني
تبني هذه الفكرة ،واطلب �إلى الفريق الآخر تبني فكرة �أن االعتذار مي ِّثل ثقافة راقية للفرد واملجتمع.
وجه الطلبة �إلى اال�ستدالل بالن�صو�ص ال�رشعية ،واملواقف احلياتية ،والآثار الإيجابية املرتتبة على كل
ِّ -10
ر�أي للفريقني بنا ًء على اخلربة ال�سابقة.
ِّ -11قيم الأداء بعد اال�ستماع �إلى احلكام ،وخل�ص ما تو�صلت �إليه املناظرة ،معز ًزا القيم واالجتاهات
ومثنيا على �أداء الطلبة.
الإيجابية،
ً
التقومي اخلتامي
ووجههم �إلى التزام �أدب االعتذار
 ا�ستخل�ص القيم امل�ستفادة من مو�ضوع الدر�س ،بالتعاون مع الطلبةِّ ،يف حياتهم اليومية.
توجيه :بعد انتهاء املوقف ال�صفي ،ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة الإثرائية والعالجية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
اخلط أ� من طبيعة الب�رش ،واالعرتاف باخلط أ� ف�ضيلة ،وال�شعور بالندم توبة لقول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
((كل بني �آدم خطاء ،وخري اخلطائني التوابون)) ( .)1فالطالب قد يخطئ �أحيا ًنا يف حق �أهله� ،أو �أ�صحابه،
�أو معلميه ،ويجب عليه �أن يبادر �إلى االعتذار؛ ملا مي ِّثله ذلك من �شجاعة ،وقوة ،و�سمو يف الأخالق،
دائما حديث �سيد
و ُب ْعد عن التعايل ِ
والكرب ،فيك�سب احرتام النا�س ،ور�ضا اهلل تعالى .وال نن�سى �أن نردد ً
اال�ستغفار.

( )1رواه الرتمذي.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).
ليتعرف��وا انطباعاتهم واجتاهاتهم
املوق��ف التقومي��ي :بعد االنته��اء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلب��ة قائمة الر�صد َّ
والقيم التي اكت�سبوها بعد درا�ستهم مو�ضوع (االعتذار).
�أداة التقومي :قائمة الر�صد.
الرقم

املعيار

نعم

ال

 1ا�ضطراري االعتذار �إلى الآخرين ي�شعرين بالأ�سف.
 2االعتذار يتطلب قوة �شخ�صية ،واتزا ًنا يف التفكري.
 3االعتذار يقلل من احرتامي لذاتي.
 4االعتذار يزيد من تقدير النا�س يل.
 5االعتذار يطهر قلبي من احلقد والكره.
 6التزام خلق االعتذار يعزز التوا�ضع.
 7قبول �أعذار النا�س ي�شجعهم على فعل اخلري.
 8االعتذار يتطلب �شجاعة يف مواجهة الواقع.
�شعورا وقوة.
 9االعتذار مينحني
ً
 10اخلط�أ يف حق الآخرين يجعلني �أحر�ص على االعتذار �إليهم.

�إجابات �أن�شطة الدر�س
رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
لأنه ي�ضب��ط نف�سه من الغ�ض��ب ،وال يقابل 205
�أ�ستنتج
((
روي �أن عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه قال� :أعقل الإ�ساءة بالإ�ساءة ،وال يحب االنتقام.
النا�س �أعذرهم للنا�س))� .أ�ستنتج احلكمة من و�صف
َمن يقبل اعتذار املعتذر بالعقالنية.
207
�أفكر و�أذكر
 �أرجو املعذرة.(�آ�س��ف) كلم��ة �أ�ستخدمه��ا للتعب�ير ع��ن اعتذاري  -لـم �أق�صد الإ�ساءة.
ل�شخ�ص �أخط���أت يف حقه� .أذكر عب��ارات �أخرى
تدل على االعتذار.
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�أ�ستنتج
بتخلي���ص النا�س من احلقد وال�ضغينة وحب
كيف ي�ؤدي ن�رش ثقافة االعتذار بني �أفراد املجتمع االنتق��ام؛ م��ا يولِّ��د بينهم امل��ودة والرحمة
�إلى متا�سك املجتمع؟
والتكافل.

208

�أثري خرباتي
الأ��سرة :توجيه الأبن��اء �إلى االعت��ذار عند
�أفك��ر يف دور واحد لكل من :الأ��سرة ،واملدر�سة ،اخلط�أ مبا�رشة.
وامل�سجد ،والإعالم يف ن�رش ثقافة االعتذار.
املدر�سة :تو�ضيح �أ�ساليب االعتذار و�أثرها.
امل�سجد :تعزيز اجلانب الديني ،وبيان الأجر
والثواب.
الإع�لام :التوعي��ة ب�أثر ثقاف��ة االعتذار يف
متا�سك املجتمع.

208

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
اذكر خم�سة م�صطلحات ت�ستخدم يف االعتذار عن اخلط�أ يف حال ارتكابه.
ن�شاط �إثرائي
اقرتح خم�س مهارات �سلوكية تُـج ِّنب الفرد اخلط�أ يف حق الآخرين يف حال التزامها.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

1

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

مـم��ا ي�أت��ي :االعتذار :ه��و رجوع املخطئ عن اخلط�أ ،و�إظهار ذلك
ب�ِّي�نِّ مفه��وم كل ّ
لـمن كان اخلط أ� يف حقه ب�أ�سلوب لني ،ومقبول ،وطلب
االعتذار ،والإعذار.
َ
امل�ساحمة منه.
الإع��ذار :هو �أن يقب��ل الطرف الآخر االعت��ذار ،برفع
اللوم عن املخطئ ،وقبول اعتذاره وم�ساحمته.

رقم ال�صفحة

205
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2

3

4

5

واحــ��دا العـت��ذار اعتذار �أبي ذر لبالل بن رباح ر�ضي اهلل عنهما ،عندما
ِ
اً
مث��ال
ه��ات
ً
ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم لبع�ضهم نادى �أبو ذر اً
بالل بقوله(( :يا ابن ال�سوداء)) ،وكان ذلك
ل من ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،ف�شكا بالل
�أمام م أ
بع�ضا.
ً
ذلك للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،فقال لأبي ذر الغفاري:
((�أعيرَّ ته ب�أمه؟)) ( ،)1فقام �أبو ذر وو�ضع ر�أ�سه على الرتاب
اعتذارا له،
يف طريق بالل ،وطلب منه �أن يط�أه بقدمه
ً
قبل ر�أ�س �أبي ذر ر�ضي
فقام بالل ر�ضي اهلل عنه ،و�أخذ ُي ِّ
اهلل عنه دليلاً على قبول اعتذاره.
لـمن وقع اخلط أ� يف
عدد ثالثة من �آداب االعتذار� .أ  -اختيار الوقت املنا�سب لالعتذار َ
ِّ
حقه.
ب -ا�ستخدام الأ�سلوب املنا�سب لالعتذار؛ �سواء �أكان
ذلك بالقول مثل ا�ستعمال العبارات اللطيفة� ،أم
بالأفعال احل�سنة التي تدل على الندم.
جـ -االعتذار يف املكان املنا�سب؛ �إذ يتعني على املعتذر
�أن يتحرى املكان املنا�سب لل�شخ�ص الذي وقع
اخلط�أ يف حقه ،فرمبا �أدى �سوء اختيار املكان �إلى
جرح امل�شاعر وتفاقم امل�شكلة.
ب�ِّي�نِّ عالم يدل ق��ول ر�سول اهلل االعت��ذار والإع��ذار يحقق��ان احرتام الإن�س��ان لنف�سه؛
�صل��ى اهلل عليه و�سل��م(( :ما زاد فالقوي هو الذي يت�سامح وي�صفح.
عبدا بعفو �إال ع ًّزا )) (.)2
اهلل ً

206

207

205

اذك��ر ثالثة م��ن �آث��ار االعتذار أ�  -حت�صي��ل ر�ض��ا اهلل عز وج��ل وحمبته؛ ف��اهلل �سبحانه -207
معتذرا معرتفًا 208
ير�ضى عن عبده الذي يقف بني يديه
والإعذار يف الفرد واملجتمع.
ً
بخطئه وتق�صريه.
ب -تقوية �أوا�رص املحبة بني �أفراد املجتمع.
جـ -زوال اخل�صومات بني املتخا�صمني ،وعودة املحبة،
و�إعادة العالقة بينهم على �أ�سا�س الود.

(� )1صحيح البخاري.
(� )2صحيح م�سلم.
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ٍ
ومعان
ال�صالة :دالالت،

الدر�س الثالث والثالثون

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم ال�صالة. تو�ضيح بع�ض معاين ال�صالة ،ودالالتها. ذكر مظاهر اال�ستعداد لل�صالة. بيان �آثار �أفعال ال�صالة يف الفرد. -ا�ستح�ضار معاين �أعمال ال�صالة يف �صالته.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 ا�ستح�ضار معاين �أعمال ال�صالة ،والت�أمل فيها. احلر�ص على اخل�شوع يف ال�صالة. -احلر�ص على جعل ال�صالة منهاج حياة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. مقال يف رحاب ال�صالة من التكبري �إلى الت�سليم ،املوقع الإلكرتوين: جهاز احلا�سوب. اللوح. -الأقالم امللونة.

- https://kalemtayeb.com/safahat/item/43606

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
مقال يف رحاب ال�صالة من التكبري �إلى الت�سليم ،املوقع الإلكرتوين:
- https://kalemtayeb.com/safahat/item/43606

للمعلم
كتاب �أ�رسار ال�صالة ملريزا جواد مكي التربيزي ،املوقع الإلكرتوين:

- http://www.najes-libay.com/201111//blog-post_8939.html
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املفاهيم وامل�صطلحات
وا�صطالحا ،دعاء اال�ستفتاح.
ال�صالة ،الو�ضوء لغ ًة
ً

التعلم القبلي

 در�س �أثر العبادات يف حياة امل�سلم ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،حتليل الن�صو�ص واملواقف ،التعلم التعاوين (العمل يف جمموعات).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بطرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة:
• َمن �ص ّلى الفجر هذا اليوم؟
• ِ�صف �شعورك حني ت�ص ّلي الفجر.
• ما �شعورك حني تفوتك �صالة الفجر؟
 -2ناق�ش الطلبة يف �إجاباتهم ،ثم ح ِّلل الأفكار املت�ضمنة فيها.
�ساعد الطلبة على ا�ستنتاج �أثر �صالة الفجر يف م�شاعر امل�سلم الإيجابية ،و�أثر تركها يف �سلوكه.
ِ -3
� -4شارك الطلبة يف ا�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
 -5اقر�أ احلديث ال�رشيف قراءة معربة ،قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم� (( :إن �أول ما يحا�سب به العبد
يوم القيامة من عمله �صالته ،ف�إن �صلحت فقد �أفلح و�أجنح ،و�إن ف�سدت فقد خاب وخ�رس)) (.)1
 -6بينِّ مكانة ال�صالة يف الإ�سالم يف �ضوء احلديث ال�رشيف ،و�أثرها يف حياة امل�سلم ،وعاقبة �أمره يف الآخرة.

�إجراءات التنفيذ
 -1و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات غري متجان�سة ،ثم ك ِّلف كل جمموعة مبهمة تعليمية خا�صة.
 -2ك ِّلف �أفراد كل جمموعة كتابة ما يتفقون عليه على ورق قالب �أو كرتون؛ متهيدً ا لعر�ضه على لوحة جدارية.
 -3اطلب �إلى كل جمموعة اختيار ممثل لها؛ لعر�ض نتائج عمل املجموعة ،ومناق�شة املجموعات الأخرى فيها.
حدد الزمن الالزم للعمل داخل املجموعات.
ِّ -4
وقدم لهم امل�ساعدة.
 -5تابع �أفراد املجموعات يف �أثناء العملِّ ،
(� )1سنن الن�سائي ،وهو �صحيح.
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 -6و ِّزع املهام على املجموعات كالآتي:
املجموعة الأولى :اال�ستعداد �إلى ال�صالة.
الإح�سان يف الو�ضوء
 اقر�أ احلديث ال�رشيف الآتي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليه:• قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :ما من امرئ يتو� أض� فيح�سن و�ضوءه� ،إال غفر له ما بينه وبني
ال�صالة الأخرى حتى ي�ص ّليها )) (.)1
• بينِّ عالقة الو�ضوء بال�صالة.
• �إذا علمت �أن الو�ضوء م�شتق من الو�ضاءة والإ�رشاق ،فما �أثر الو�ضوء يف وجه املتو�ضئ وقلبه وروحه؟
و�ضح العالقة بني املعنى اللغوي للو�ضوء ومعناه اال�صطالحي.
• ِّ
• كيف يكون الإح�سان يف الو�ضوء؟
• بينِّ ف�ضل �إح�سان الو�ضوء بح�سب احلديث ال�رشيف.
• ا�ستنتج �أثر �إح�سان الو�ضوء يف حياة امل�سلم.
ترديد الأذان
حث ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم على ترديد الأذان مع امل�ؤذن لرت�سيخ معانيه وقيمه يف فكر امل�سلم و�سلوكه:
• بينِّ املعاين املت�ضمنة يف كلمات الأذان ،و�أثرها يف قيم امل�سلم و�سلوكه ،كما يف املثال الأول من اجلدول الآتي:
كلمات الأذان

املعنى

�أثرها يف قيم امل�سلم و�سلوكه

اهلل �أكرب

تعظيم اهلل �سبحانه وتعالى

فيتوجه �إليه وحده.
ي�ست�شعر عظمة اهلل تعالى،
َّ

ال�شهادتان
حي على ال�صالة،
حي على الفالح

		
• يف �ضوء املعاين ال�سابقة ،ا�ستنتج �أثر ترديد تلك العبارات يف حياة امل�سلم بوجه عام.
املجموعة الثانية :الدخول يف ال�صالة.
 اقر أ� العبارة الآتية ،ثم �أجب عن الأ�سئلة التي تليها:((�إذا �أح�سن امل�سلم يف �صالته ف�إن �صالته ت�صل به �إلى غايتها من الهداية والرحمة ،وبالإح�سان فيها
ي�صل الإن�سان �إلى مرتبة املراقبة ،وبهذا ال�سلوك التعبدي ت�صل ال�صالة �إلى غايتها يف تزكية النف�س
وتهذيب ال�سلوك)).
(� )1صحيح ابن خزمية ،وهو �صحيح.
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• بينِّ مفهوم تكبرية الإحرام ،ومفهوم دعاء اال�ستفتاح ،ومو�ضع كل منهما.
• ا�ستنتج الدالالت واملعاين املت�ضمنة يف كل من:
• تكبرية الإحرام (اهلل �أكرب):
........................................................................................
........................................................................................
• دعاء اال�ستفتاح:
........................................................................................
........................................................................................
((
هت وجهي للذي فطر ال�سماوات والأر�ض
وج ُ
• كان ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ي�ستفتح قائلاً َّ :
حنيفًا وما �أنا من امل�رشكني� .إن �صالتي ون�سكي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني ال �رشيك له ،وبذلك
رت و�أنا من امل�سلمني)) (.)1
�أُ ِم ُ
• ناق�ش زمالءك يف دالالت دعاء اال�ستفتاح ،و�أثره يف نف�سك.
املجموعة الثالثة :قراءة �سورة الفاحتة.
• قال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم (( :قال اهلل تعالى :ق�سمت ال�صالة بيني وبني عبدي ن�صفني ،ولعبدي
ما �س�أل ،ف�إذا قال العبد(( :احلمد هلل رب العاملني)) ،قال اهلل تعالى :حمدين عبدي .و�إذا قال(( :الرحمن
الرحيم)) ،قال اهلل تعالى� :أثنى علي عبدي .و�إذا قال(( :مالك يوم الدين)) ،قال :جمدين عبدي .ف�إذا
قال�(( :إياك نعبد و�إياك ن�ستعني)) ،قال :هذا بيني وبني عبدي ،ولعبدي ما �س�أل .ف�إذا قال(( :اهدنا
ال�رصاط امل�ستقيم �رصاط الذين �أنعمت عليهم غري املغ�ضوب عليهم وال ال�ضالني)) ،قال :هذا لعبدي،
ولعبدي ما �س�أل)) (.)2
 -7يف �ضوء احلديث ال�سابق� ،أجب عن الأ�سئلة الآتية:
• ب�ِّي�نِّ املق�ص��ود يف ق�سم العبد وق�سم اهلل تعالى يف قوله �صل��ى اهلل عليه و�سلم (( :ق�سمت ال�صالة بيني
وبني عبدي ن�صفني ،ولعبدي ما �س�أل)).
• هات اً
مثال على كل من :حمد اهلل تعالى ،والثناء على اهلل تعالى ،والدعاء بالهداية.
• اكتب العبارة الدالة على ا�ستجابة اهلل تعالى لدعاء عبده.
• املجموعة الرابعة :الركوع.
الركوع :انتقال امل�صلي من و�ضعية القيام �إلى و�ضعية الركوع ،التي يزداد بها قر ًبا من اهلل تعالى.
(� )1صحيح م�سلم.
(� )2صحيح م�سلم.
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• ع ِّلل :يزداد امل�صلي يف الركوع قر ًبا من اهلل تعالى.
و�ضح املعاين والدالالت التي ميكن ا�ستخال�صها من الركوع ،و�أثرها يف نف�س امل�صلي.
• ِّ
• اقر أ� احلديث ال�رشيف الآتي ،ثم ا�ستنتج منه ف�ضل الذكر يف الركوع:
روي عن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم قولهم :ك ّنا يو ًما ن�ص ّلي وراء ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،فلما
طيبا
رفع ر�أ�سه من الركعة ،وقال� :سمع اهلل ملن حمده ،قال رجل وراءه :ربنا ولك احلمد
ً
حمدا ً
كثريا ً
ً
مباركا فيه ،فلما ان�رصف ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم قالَ ((:من املتكلم �آنفًا؟)) ،فقال رجل� :أنا يا
ر�سول اهلل ،فقال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم(( :لقد ر�أيت ب�ض ًعا وثالثني ً
ملكا يبتدرونها ،يت�سابقون
�أيهم يكتبها �أول)) ( .) 1
املجموعة اخلام�سة :ال�سجود والت�سليم.
ال�سجود :به يكون العبد �أقرب ما يكون �إلى اهلل عز وجل؛ ف�إن فيه �أبلغ �صور التذلل هلل رب العاملني
واالفتقار �إليه ،فهو يف �سجوده ينخف�ض ب�أعلى ما فيه ،في�ضع جبهته و�أنفه على الأر�ض.
و�ضح �أثر ال�سجود يف نظرة امل�سلم �إلى النا�س ،وتعامله معهم.
• ِّ
• يف نهاية ال�صالةُ ،ي�س ِّلم امل�صلي عن ميينه وي�ساره ،قائلاً (( :ال�سالم عليكم ورحمة اهلل)) .ا�ستنتج داللة

انتهاء ال�صالة بالت�سليم.
 -8عند انتهاء الوقت املحدد ،اطلب �إلى �أفراد املجموعات التوقف عن العمل.
 -9ك ِّلف كل ممثل ملجموعته اخلروج ،وعر�ض منجزات جمموعته على اللوحة اجلدارية على التوايل.
� -10شارك �أفراد املجموعات الأخرى يف مناق�شة ممثل املجموعة.
و�صوب اخلط أ� منها.
 -11تابع املناق�شة ،وع ِّزز الإجابات ال�صحيحة،
ِّ
وجه ممثل املجموعة �إلى ت�صحيح املعلومات اخلط�أ على اللوحة اجلدارية.
ِّ -12
التقومي اخلتامي
 ناق�ش الطلبة يف �أ�سئلة التقومي يف �صفحة (.)214 -ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة العالجية والإثرائية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
ال�صالة معراج امل�ؤمن �إلى اهلل تعالى ،وفيها يتوا�صل العبد مع خالقه؛ لذا يجب عليه �أن يح�سن التوا�صل
بح�سن اال�ستعداد والقيام والذكر والدعاء لينال الأجر والثواب وح�سن الإجابة ،ويحظى بالتوفيق والهداية
يف جميع �ش�ؤون حياته.
( )1رواه البخاري.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،ناق�ش الطلبة يف مواقف تطبيقية للدر�س ،والحظ �إجاباتهم،
وق َِّومها بنا ًء على معايري الإجناز الوارد ذكرها يف �سلم التقدير.
�أداة التقومي� :سلم التقدير.
املعيار
الرقم
 1يبينِّ مكانة ال�صالة يف الإ�سالم.
2
3

يعرف مفهوم ال�صالة.
ِّ

يذكر مظاهر اال�ستعداد لل�صالة.

4
5

يو�ضح �آثار �أعمال ال�صالة يف الفرد.
ِّ

ي�ستنتج الدالالت املرتبطة ب�أعمال ال�صالة.

6

يربط املعنى اللغوي للو�ضوء باملعنى اال�صطالحي.

7

ي�ستنتج دالالت دعاء اال�ستفتاح.

8

يعلِّل �أن امل�سلم يزداد قر ًبا من اهلل تعالى يف الركوع.

9

ممتاز

جدا
جيد ًّ

جيد

مقبول

ي�ستنتج داللة ختم ال�صالة واخلروج منها بال�سالم.

جدا )3( :ثالث عالمات ،جيد )2( :عالمتان ،مقبول )1( :عالمة واحدة.
ممتاز� )4( :أربع عالمات ،جيد ًّ
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة  ،ويقرتح �أن يع ُّلق املعلم على �إجابة الطالب.

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
تعظيم اهلل تعالى ،وت�أكيد �إخال�ص الإن�سان211 ،
�أناق�ش
توجهه ومبادرته �إلى اخلري.
�أناق�ش مع زمالئي دالالت دعاء اال�ستفتاح ،و�أثره و�صدق ُّ
يف نف�سي.

�أقر�أ و�أ�ستنتج
�أقر�أ احلدي��ث ال�رشيف الآتي ،ث��م �أ�ستنتج منه ف�ضل
الذك��ر يف الرك��وع :روي ع��ن ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنه��م قولهم :ك ّنا يو ًما ن�ص ّلي وراء ر�سول اهلل �صلى
اهلل علي��ه و�سلم ،فلما رفع ر�أ�س��ه من الركعة ،وقال:
�سم��ع اهلل ملن حم��ده ،قال رج��ل وراءه :ربنا ولك
ً
مباركا في��ه ،فلما ان�رصف
طيبا
حمدا
احلم��د ً
ً
كث�يرا ً
ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق��الَ (( :من املتكلم

تعظي��م اهلل تعال��ى ،والثن��اء علي��ه ،وتنزيهه
�سبحانه ،والإقرار له ب�صفات الكمال ،ويف
ذلك تربية للنف�س عل��ى اخل�شوع ،والتذلل
هلل تعالى� ،إ�ضاف ًة �إلى التناف�س يف الطاعات،
التوجه �إليه تعال��ى .ويف احلديث
و�ص��دق
ُّ
�إ�ش��ارة �إلى قبول الثن��اء ،وذكر اهلل تعالى يف
الركوع ،ونيل ر�ضاه.

212

�آنفً��ا؟)) ،فقال رجل� :أنا ي��ا ر�سول اهلل ،فقال ر�سول
اهلل �صل��ى اهلل عليه و�سلم(( :لقد ر�أيت ب�ض ًعا وثالثني
ً
ملكا يبتدرونها  -يت�سابقون� -أيهم يكتبها �أول)) (.)1

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
ك ِّلف بع�ض الطلبة كتابة تقرير يف ن�صف �صفحة عن �أثر الإح�سان يف الو�ضوء والإتقان يف �ش�ؤون احلياة
جميعها.
ن�شاط �إثرائي
ك ِّلف �أحد الطلبة كتابة تقرير يف �صفحة واحدة عن اخلطوات العملية التي ميكن بها م�ساعدة امل�صلني على
اخل�شوع ،وا�ستح�ضار عظمة اهلل تعالى ،ومراقبته يف ال�صالة ،يف �ضوء ما تعلمه من الدر�س.

(� )1صحيح م�سلم.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

1

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

لل�صالة مكانة عظيمة يف الإ�سالم ،ال�صالة هي الركن الثاين من �أركان الإ�سالم ،و�أول ما
يحا�سب عليه الإن�سان يوم القيامة.
و�ضح ذلك.
ِّ

210

2

اذكر �أمري��ن ي�ستعد بهم��ا امل�سلم �أ  -الإح�سان يف الو�ضوء.
ب -ترديد الأذان.
لأداء �صالته.

-210
211

4

علِّل ما ي�أتي:
�أ �ُ -س ِّم��ي الو�ض��وء بهذا اال�س��م ا�شتقاقًا من الو�ضاءة
ـمي الو�ضوء بهذا اال�سم.
والإ��شراق؛ فاملتو�ض��ئ ي��شرق وجه��ه وروحه
�أ �ُ -س ِّ
وقلبه ،مع ما له من عظيم الثواب والأجر.
ع��د ال�سج��ود م��ن �أعظ��م
بُ -ي ُّ
يعد ال�سجود من �أعظم �أعمال ال�صالة؛ لأن العبد
�أعمال ال�صالة.
بُّ -
يكون به �أقرب ما يكون �إلى اهلل عز وجل؛ ف�إن
فيه �أبلغ �صور التذلل هلل رب العاملني واالفتقار
�إليه.
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بينِّ الدالالت املرتبطة بكل عمل �أ  -دع��اء اال�ستفتاح :يف هذا الدعاء ت�أكيد لإخال�ص -211
213
توجهه ومبادرته �إلى اخلري.
من �أعمال ال�صالة الآتية:
الإن�سان ،و�صدق ُّ
ب -تكبرية الإح��رام :الإقبال على اهلل تعالى ،وترك
�أ  -دعاء اال�ستفتاح.
االن�شغال بغريه.
ب -تكبرية الإحرام.
جـ -الركوع :يزداد به امل�صلي قر ًبا من اهلل تعالى؛ لأن
جـ -الركوع.
إظهارا لتذل��ل الإن�سان لربه ،فيزداد
د  -ال�سجود.
يف الرك��وع � ً
إحلاح��ا يف طلب ر�ضا رب��ه ،ويف �إعالن
بذل��ك � ً
خ�ضوعه مبا يردده من دعاء وغريه.
د -ال�سج��ود :فيه �أبلغ �صور التذل��ل هلل رب العاملني
اللذين
واالفتقار �إليه؛ �إذ �إنه يزيل الغرور واخليالء
ِ
يتعالى بهما الأغني��اء على الفقراء ،والأقوياء على
ال�ضعفاء ،فاجلميع �أمام عظمة اهلل تعالى �سواء.
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الدر�س الرابع والثالثون

علو الهمة

نتاجات الدر�س

 تعريف مفهوم علو الهمة. حتديد الو�سائل امل�ساعدة على حت�صيل علو الهمة. بيان دور القدوة احل�سنة يف علو الهمة. -جتنب الي�أ�س والتذمر.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على علو الهمة يف �ش�ؤون احلياة كلها. ال�صرب وحتمل ال�صعاب يف �سبيل حتقيق الغايات امل�رشوعة. -جتنب الي�أ�س والتذمر.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة ،مثل :امل�سجل ،وجهاز احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين ،وجهاز العر�ضالر�أ�سي ،و�شفافيات عر�ض الأن�شطة واملهام ،ولوحات الكرتون ،و�أقالم التخطيط.

إ�ضافيةإ�ضافية
تعلم �تعلم �
م�صادر
م�صادر

للطالب
كتاب علو الهمة ملحمد بن �إ�سماعيل املقدم.
				
للمعلم
كتاب �صالح الأمة يف علو الهمة ل�سيد ح�سني العفاين.

املفاهيم وامل�صطلحات

علو الهمة� ،سفا�سفها ،التن�شئة االجتماعية ،املحاكاة.

التعلم القبلي

 در�س التفكري الإيجابي ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاين ع�رش ،الفرع الأدبي.243

استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم التعاوين (التعلم الزمري).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بعر�ض احلديث الآتي(( :عن عبد اهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنهما ،قال� :أمر ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم باخلندق على املدينة ،ف�أتاه قوم ف�أخربوه �أنهم وجدوا �صفاة مل ي�ستطيعوا �أن ينقبوها ،فقام
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،وقمنا معه ،ف�أخذ املعول ف�رضب ،فلم �أ�سمع �رضبة من رجل كانت �أكرب
�صوتًا منها ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم :اهلل �أكرب فتحت فار�س ،ثم �رضب �أخرى مثلها ،فقال �صلى اهلل
عليه و�سلم :اهلل �أكرب فتحت الروم ،ثم �رضب �أخرى مثلها ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم :اهلل �أكرب جاء اهلل
أن�صارا)) ( ،)1ثم ا�س�أل الطلبة:
بحمري �أعوا ًنا و� ً
قائدا؟
• ما �أهمية م�شاركة النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف الأعمال بو�صفه ً
• ماذا ت�ستنتج من قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اهلل �أكرب فتحت فار�س)) ،ثم قوله (( :اهلل �أكرب فتحت
الروم)) ،بالرغم من الظرف ال�صعب الذي تعر�ضوا له؟
		
• ما ت�أثري ما قام به النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،وما قاله يف نفو�س �أ�صحابه؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1ف ِّعل ا�سرتاتيجية (التعلم التعاوين) ،وذلك على النحو الآتي:
 -2و ِّزع الطلبة �إلى جمموعتني ،ثم اطلب �إلى كل منهما �أداء مهمة حمددة ،بنا ًء على الأفكار الرئي�سة الواردة
يف الدر�س ،ثم �رشحها لبقية الطلبة با�ستخدام لوحة جدارية ،وذلك على النحو الآتي:
املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (� اً
أول :مفهوم علو الهمة) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
عرف مفهوم علو الهمة.
• ِّ
• ما ت�أثري علو الهمة يف ال�شخ�ص؟
• ماذا يفعل من فرتت نف�سه؟
(ثانيا :و�سائل علو الهمة) ،ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع ً
• ما �أثر الطموح والغايات يف علو الهمة؟
• كيف يكون العلم و�سيلة من و�سائل علو الهمة؟
و�ضح العالقة بني النجاح والثقة بالنف�س.
• ِّ
• ما ت�أثري القدوات يف رفع الهمم؟
( )1املطالب العالية بزوائد امل�سانيد الثمانية البن حجر الع�سقالين.
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وجه الطلبة �إلى حل �أ�سئلة ن�شاط (�أناق�ش و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)216
ِّ -3
 -4ك ِّلف كل جمموعة كتابة �إجابتها على لوحة ،ثم تعليقها على اجلدار.
�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
ِ -5
ِّ -6
نظم جل�سة نقا�ش ملا تو�صل �إليه �أفراد املجموعات ،ثم اطلب �إليهم كتابة ما ات ُِّفق عليه على اللوح.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)221وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف
 ِّحمتوياته.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
الإفادة من الدر�س يف رفع همة ال�شباب امل�سلم يف ظل ما تتعر�ض له الأمة من �أحداث وا�ضطرابات،
و�رضورة �أن يكون لكل منهم �أهداف وغايات ترتقي به وباملجتمع الذي يعي�ش فيه.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
التاريخ. ......................... :
ا�سم الطالب. .............................:
الرقم
1
2
3
4
5
6

املعيار
تعريف مفهوم علو الهمة.
حتديد الو�سائل امل�ساعدة على حت�صيل علو الهمة.
بيان دور القدوة احل�سنة يف علو الهمة.
جتنب الي�أ�س والتذمر.
احلر�ص على علو الهمة يف �ش�ؤون احلياة كلها.
ال�صرب وحتمل ال�صعاب يف �سبيل حتقيق الغايات امل�رشوعة.

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.
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�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
املجتمع الذي يعي�ش فيه ال�شخ�ص ي�سهم �إ�سها ًما 216
�أناق�ش و�أ�ستنتج
�أناق�ش مع زمالئي مفهوم التن�شئة االجتماعية،
كبريا يف بناء �شخ�صيته ،والت�أثري يف علو همته.
ً
و�أ�ستنتج �أثرها يف علو الهمة.

�أن�شطة �إ�ضافية
ن�شاط عالجي
اطلب �إلى كل طالب كتابة ا�سم ال�شخ�ص الذي يقتدي به ،و�سبب اختياره دون غريه.
ن�شاط �إثرائي
اطلب �إلى الطلبة البحث يف مكتبة املدر�سة عن �أحد كتب ال�سرية النبوية التي حتوي ق�صة تدل على رفع
النبي �صلى اهلل عليه لهمة �أ�صحابه ،وتلخي�صها يف ن�صف �صفحة ،ثم قراءتها يف ال�صف� ،أو يف الإذاعة
املدر�سية.

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

1
و�ضح املق�صود بعلو الهمة.
ِّ

الإجابة

رقم ال�صفحة

قوة الإرادة والعزمية الأكيدة يف بلوغ الأهداف والغايات
النبيلة ،وجتاوز العقبات للو�صول �إلى معايل الأمور.

215

 2يف �ضـ��وء قـول��ه تعـالى } :للطموح والغاي��ات النبيلة �أهمية كب�يرة يف علو الهمة؛
ف�صاحبه��ا ميتلك ر�ؤي��ة وا�ضحة ،وي�ضع لنف�س��ه �أهدافًا
فيقدر الزمن
{ (�س��ورة امللك ،مرحلية ميكن حتقيقها بو�سائل مو�صلة �إليهاِّ ،
و�ضـح �أثــر الطموح ال�لازم لها ،ويبد أ� التنفيذ م�ستعي ًن��ا باهلل تعالى ،ومتوكلاً
الآية ِّ ،)22
قا�صدا ر�ضاه تعالى يف كل عمل يقوم به ،في�ستثمر
والغاي��ات يف عل��و الهم��ة .عليه،
ً
طاقاته ،ويبذل و�سعه لتحقيق طموحه.
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 3العلم و�إدارة املعرفة من و�سائل
علو الهمة ،بينِّ ذلك.

 4م��ا الدافع عند �صاح��ب الهمة
العالية يف ا�ست�شعار الأثر واجلزاء
وحتمل امل�س�ؤولية؟

 5الثقة بالنف�س من �أهم مقومات
النجاح ،ف�سرِّ هذه العبارة.

العل��م ير�شد الإن�سان �إلى م�صاحل��ه ،وينري دربه ،فيب�رصه
ب�أ�سب��اب جناح��ه ،وي�ضعه �أمام التحدي��ات التي تواجهه
يف طري��ق تخ�ص�صه؛ ما يحفزه �إل��ى مواجهة ال�صعاب،
وحل امل�شكالت بالإف��ادة من معرفته وخرباته ال�سابقة،
فيك�سب معارف جديدة وخربات تقوده �إلى جناح �آخر،
فكل جناح يحققه يكون داف ًعا �إلى التقدم والنجاح �أكرث.
يحر�ص �صاحب الهمة العالي��ة على نيل ر�ضا اهلل تعالى
فيم��ا يقوم ب��ه من �أعم��ال ،فيدفع��ه ذلك �إل��ى االلتزام
بواجبات��ه وال�شع��ور بامل�س�ؤولية ،واالجته��اد يف �إتقان
عمله ،وجتاوز ما يعرت�ضه من عقبات ب�صربه وقوة حتمله؛
لإدراكه م��ا ينتظره من الثواب ونيل الدرجات العليا يف
الدنيا والآخرة.
ميتلك الإن�سان من القدرات ما ميكنه من حتقيق النجاح؛
ف�صاح��ب الهمة العالية ي�ستمد ثقت��ه بنف�سه من ثقته باهلل
تعال��ى ،في�أخ��ذ بالأ�سباب ،ويتوكل عل��ى اهلل تعالى يف
النتائ��ج ،وال يقف عند املعوقات ،ف���إذا �أخفق مل يي�أ�س،
بل ي�ستمر يف �سعيه الد�ؤوب �إلى النجاح ،وهو م�ؤمن �أن
�أ�شد الظروف ق�ساوة هي بداية الفرج.
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الدر�س اخلام�س والثالثون

�أبو احل�سن الندوي رحمه اهلل

نتاجات الدر�س

 التعريف ب�أبي احل�سن الندوي من حيث :ا�سمه ،ون�سبه. بيان احلياة العلمية لأبي احل�سن الندوي. �رشح دور �أبي احل�سن الندوي يف الدعوة �إلى اهلل. ذكر �أبرز م�ؤلفات �أبي احل�سن الندوي. -تقدير جهود �أبي احل�سن الندوي يف الدعوة الإ�سالمية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 تقدير جهد �أبي احل�سن الندوي يف ن�رش الدعوة الإ�سالمية. احلر�ص على تعلم اللغات وتوظيفها يف خدمة الإ�سالم. -ا�ستثمار الوقت يف كل ما هو مفيد.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. كتاب ماذا خ�رس العالم بانحطاط امل�سلمني؟ لأبي ح�سن الندوي. �صورة لأبي احل�سن الندوي. لوحات الكرتون. -الأقالم امللونة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 ال�شيخ ال�سيد �أبي احل�سن علي احل�سني الندوي ،املوقع الإلكرتوين:- https://kingfaisalprize.org/ar/sayyid-abul-hasan-ali-al-hasani-al-nadawi

للمعلم
 -كتاب ماذا خ�رس العالم بانحطاط امل�سلمني؟ لأبي احل�سن الندوي.

املفاهيم وامل�صطلحات
اللغة الأوردية ،الإي�س�سكو.
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التعلم القبلي

 در�س علو الهمة ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاين ع�رش ،الفرع الأدبي.استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،اخلريطة الذهنية.
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بعر�ض كتاب (ماذا خ�رس العالم بانحطاط امل�سلمني؟) �أمام الطلبة ،ثم اطرح عليهم الأ�سئلة
الآتية:
• �أيكم يعرف هذا الكتاب؟
• هل قر�أه �أحدكم؟
• ما مو�ضوعه؟
• َمن يعرف م�ؤلفه؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج عنوان الدر�س ،ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
� -1ضع لوحة كرتون كبرية على اللوح �أمام الطلبة ،ثم ِّثبتها با�ستخدام �رشيط ال�صق.
 -2اكتب على اللوحة عنوان الدر�س (�أبو احل�سن الندوي رحمه اهلل)� ،أو �أل�صق يف و�سطها �صورة �أبي
احل�سن الندوي؛ للتعبري عن فكرة الدر�س الرئي�سة ،ثم اطرح على الطلبة بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
• ما عنوان در�سنا لهذا اليوم؟
• َلمن هذه ال�صورة؟
• مباذا ا�شتهر هذا العا ِلم؟
 -3ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ،معز ًزا ال�صحيح منها.
 -4ا�ستخدم اخلطوط املنحنية والأ�سهم والأيقونات يف توزيع العنا�رص املكونة للدر�س ،وا�ستعمل الألوان
للتمييز بني العنا�رص الرئي�سة والعنا�رص الفرعية.
 -5اكتب الكلمات املفتاحية (املفاهيم الفرعية) التي تدل على مو�ضوع الدر�س؛ بغية متييزه با�ستعمال
اً
أ�شكال غري هند�سية خمتلفة لكل مفهوم فرعي؛
الألوان والأ�شكال ،مثل :الدوائر ،واملربعات ،وا�ستخدم �
بغية متييزه من بقية املفاهيم ،على النحو الآتي:
249

أ�  -ار�سم ًّ
منحنيا �إلى جهة اليمني ،ثم ار�سم يف نهاية اخلط دائرة ،ثم اكتب داخلها (التعريف
خطا
ً
به) ،ثم ار�سم من طرف الدائرة �أربعة خطوط منحنية ،ثم ار�سم يف نهاية كل خط مرب ًعا ،ثم اكتب
يف املربع الأول (ا�سمه) ،ويف املربع الثاين (ن�سبه) ،ويف املربع الثالث (مولده) ،ويف املربع الرابع
(ن�ش�أته).
ب -اطلب �إلى �أربعة طالب الوقوف �أمام زمالئهم ،ثم و ِّزع عليهم املهام على النحو الآتي:
 .1الطالب الأول :كتابة ما ي�أتي بعد املربع الأول (ا�سمه):
هو �أبو احل�سن علي بن عبد احلي احل�سني الهندي الندوي.
 .2الطالب الثاين :كتابة ما ي�أتي بعد املربع الثاين (ن�سبه):
ينتهي ن�سبه �إلى احل�سن بن علي ر�ضي اهلل عنهما ،عا�شت �أ�رسته يف الهند ،ولقب بالندوي ن�سبة
�إلى دار العلوم (ندوة العلماء).
 .3الطالب الثالث :كتابة ما ي�أتي بعد املربع الثالث (مولده):
ُو ِلد يف الهند عام 1914م.
 .4الطالب الرابع :كتابة ما ي�أتي بعد املربع الرابع (ن�ش�أته):
ن�ش�أ يف �أ�رسة متدينة ،نبغ عدد منها بالعلم ،فكان �أبوه �صاحب م�صنفات م�شهورة.
كرر اخلطوات ال�سابقة نف�سها لبقية فروع الدر�س ،وهي:
ِّ -6
�أ  -حياته العلمية التي يتفرع منها :يف البيت ،يف قريته ،يف املرحلة اجلامعية ،يف �أثناء التحاقه بدار
العلوم ،يف البلدان العربية ،عند عودته �إلى الهند ،متيزه مبنهج خا�ص بالت�أليف� ،أهم م�ؤلفاته.
ب -دوره يف الدعوة �إلى اهلل تعالى :جهده يف الدعوة� ،أ�ساليبه يف الدعوة �إلى اهلل ،جوائزه العاملية.
جـ -وفاته :ال�سنة ،املكان ،العمر.
ملحوظة :ميكن اال�ستعانة باخلريطة الذهنية يف امللحق (.)1-35
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)236وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
ِّ -

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
القدوة احل�سنة ق�ضية رئي�سة لل�شباب خا�صة ،وللنا�س عامة ،وهي من �أهم �أ�سباب النجاح يف احلياة؛ فوجود
عظيما يف بناء ال�شخ�صية لدى فئة ال�شباب،
أثريا
�شخ�صية علمية متميزة مثل �شخ�صية �أبي احل�سن الندوي ي�ؤثر ت� ً
ً
�إذا �أُح�سن ا�ستثمار هذه ال�شخ�صية ،وتقدميها للنا�شئة ب�صورة تدفعهم �إلى الإجناز والتميز.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
التاريخ. ......................... :
ا�سم الطالب. .............................:
الرقم

املعيار

1
2
3
4
5
6

أعرف ب�أبي احل�سن الندوي من حيث :ا�سمه ،ون�سبه.
� ِّ
�أذكر ثالث لغات �أتقنها �أبو احل�سن الندوي.
أعدد ثالثة علوم برع فيها �أبو احل�سن الندوي.
� ِّ
�أبينِّ منهج �أبي احل�سن الندوي يف الت�أليف.
أو�ضح �أهم �صفات الداعية التي متثلها �أبو احل�سن الندوي.
� ِّ
�أذكر اً
مثال على �إجنازات �أبي احل�سن الندوي يف ت�أ�سي�س امل�ؤ�س�سات العلمية.

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.

�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
ي��دل ذلك على حب��ه ال�شديد لتح�صيل 223
�أفكر و�أ�ستنتج
على ماذا يدل ارحتال �أبي احل�سن �إلى عدد من البلدان العل��وم ال�رشعي��ة م��ن خمتل��ف البلدان
العربية؟
الإ�سالمية وعلمائها.
يدل ذل��ك على غ��زارة علم��ه ،و�سعة 223
�أفكر و�أ�ستنتج
((
بلغت م�ؤلفات �أبي احل�سن رحمه اهلل تعالى مئة و�ستة اطالعه على العلوم املختلفة.
و�سبعني م�ؤلفًا)) ،و�أ�ستنتج عالم يدل ذلك.
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�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
 اطلب �إلى كل طالب ر�سم خط زمني لتعلم �أبي احل�سن الندوي العلوم املختلفة ،بد ًءا بالبيت ،وانتها ًءبعودته �إلى التدري�س يف الهند.
ن�شاط �إثرائي
 اطلب �إلى كل طالب قراءة الف�صل الرابع من كتاب (ماذا خ�رس العالم بانحطاط امل�سلمني؟) ،ثم تلخي�صهيف �صفحة واحدة ،ثم اطلب �إلى �أحد الطلبة قراءة التلخي�ص يف ال�صف.

252

�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم
الم��ة �أب��ي احل�س��ن هو �أبو احل�سن علي بن عبد احلي احل�سني الهندي
1
ع��رف بالع ّ
ِّ
الن��دوي م��ن حي��ث :ا�سم��ه ،الندوي ،انتهى ن�سبه �إلى احل�سن بن علي ر�ضي اهلل
عنهما ،وعا�شت �أ�رسته يف الهند .وقد لقب �أبو احل�سن
ون�سبه.
بالندوي ن�سب ًة �إلى دار العلوم (ندوة العلماء) يف الهند.
ن�ص ال�س�ؤال

2
3

الإجابة

عدد ثال ًثا من اللغات التي �أتقنها اللغة العربية ،واللغة الإجنليزية ،واللغة الفار�سية.
ِّ
�أبو احل�سن الندوي.
متيز �أبو احل�سن مبنهج خا�ص يف متيز �أبو احل�سن مبنهج خا�ص يف الت�أليف؛ ملعرفته عد ًدا
و�ضح ذلك.
الت�أليفِّ ،

و�س َعة اطالعه على م�ؤلفات احل�ضارات
من اللغاتَ ،
الأخرى.

رقم ال�صفحة

222

222
223

4

تنوع��ت ط��رق �أب��ي احل�سن يف اخلط��ب الدعوي��ة ،واملحا��ضرات ،والن��دوات،
َّ
الدعوة �إل��ى اهلل تعالى ،بينِّ ثال ًثا وامل�ؤمت��رات ،وت�ألي��ف الكتب ،والر�سائ��ل ،و�إ�صدار
العديد من املجالت بلغ��ات خمتلفة ،وت�أ�سي�س املجمع
منها.
الإ�سالمي العلمي يف الهند ،ورابطة الأدب الإ�سالمية.

223

5

زاهدا،
و�ضح �أهم �صفات الداعية التي كان �أبو احل�سن رحمه اهلل تعالى متوا�ض ًعا،
ِّ
ً
راق.
متثلها �أبو احل�سن الندوي.
أديبا� ،صاحب �أ�سلوب ٍ
ً
حكيما ،وا�سع الثقافةً � ،

222

6

أعط اً
واحدا على �إجنازات �أبي احل�سن يف املجاالت الواردة يف اجلدول �أدناه:
مثال
� ِ
ً

223

جماالت الإجناز
الت�أليف.
التدري�س.

املثال
كتابه امل�شهور :ماذا خ�رس العالم بانحطاط امل�سلمني؟
تدري�سه يف دار العلوم يف الهند.

ال�صحافة.

�إ�صداره العديد من املجالت بلغات خمتلفة.

الدعوة �إلى اهلل تعالى.

ات�صاله بالنا�س لن�رش الإ�سالم يف مدن الهند وقراها.
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امللحق ()1-35
هو �أبو احل�سن
علي بن عبد احلي
احل�سني الندوي

ن�سبه
ا�سمه

مولده

ن�ش�أته

التعريف به

دوره يف الدعوة

وفاته
العام
1999م

املكان
الهند

ال�سن
 85عا ًما

مقرتح اخلريطة العقلية لدر�س (�أبو احل�سن الندوي رحمه اهلل).
خطوات ر�سم اخلريطة الذهنية:
 حتديد املو�ضوع. ا�ستخراج املفاهيم الأ�سا�سية. تعيني و�سط الورقة مرك ًزا لالنطالق ،ثم ر�سم دائرة �صغرية مثلاً  ،وو�ضع املو�ضوع �أو العنوان يف �صورةيعب عن املو�ضوع الرئي�س ،ومي ِّثل الفكرة بحيث ي�سهل تذكره.
كتابة� ،أو رمز� ،أو ر�سم ب�سيط رِّ
التفرعات؛ �رشيطة احلفاظ على االجتاه كل مرة عند ر�سم خريطة ذهنية.
 اختيار االجتاه لر�سم ُّتفرعات من مركز الورقة (الكلمة التي تخت�رص املو�ضوع الرئي�س) مت ِّثل الأفكار الأ�سا�سية ،وحتديد
 و�ضع ُّكلمة مفتاحية لكل فرع (بكتابتها فوق الفرع) با�ستخدام الألوان املختلفة للفروع؛ على �أن تكون هذه
الفروع ًّ
عري�ضا من جهة املركز ،لي�صبح �أكرث دقة عند نهايته ،مع �إمكانية ر�سم خط �أو دائرة
منحنيا
خطا
ً
ً
حول الفكرة املهمة لإبرازها على نحو الفت.
تعب عن معناهّ � .أما الهدف من ا�ستخدام هذه
 ميكن و�ضع �صور رمزية على كل فرع من الفروع ال�سابقة رِّال�صور والألوان فهو حتبيب النف�س �إلى الر�سم وتو�ضيحه ،وت�صنيف الأفكار.
 ميكن تفريع كل فرع من الفروع الرئي�سة �إلى فروع ثانوية ،وو�ضع ما مي ِّثلها من كلمات مع ر�سوم �أو رموز.التفرعات اجلزئية بالفكرة الرئي�سة.
 تو�صيل ُّتفرعات مت ِّثل �أفكار املو�ضوع وخمتلف جوانبه ،بطريقة مت�سل�سلة
 احل�صول يف نهاية املطاف على �شجرة حتوي ُّمنظمة.
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الدر�س ال�ساد�س والثالثون

الأذكار النبوية ودالالتها

نتاجات الدر�س
 تعريف مفهوم ذكر اهلل تعالى. بيان �أهمية ذكر اهلل تعالى يف حياة امل�سلم. تو�ضيح دالالت �أذكار ال�صباح وامل�ساء ،واال�ستفتاح ،واخلروج من املنزل ودخوله. تعليل �سبب ت�سمية دعاء اال�ستفتاح بهذا اال�سم. ا�ستنتاج ف�ضل الذكر من الن�صو�ص ال�رشعية. تعليل �سبب الدعاء بالرحمة عند دخول امل�سجد ،والدعاء بالف�ضل عند اخلروج منه. -االقتداء بالنبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف ذكر اهلل تعالى.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على ذكر اهلل تعالى يف جميع الأوقات. تقدير �أهمية ذكر اهلل تعالى يف بث الطم�أنينة وال�سكينة يف النفو�س. -االقتداء بالنبي عليه ال�صالة وال�سالم يف ذكر ما بعد العبادات ،والأماكن ،والأوقات املندوبة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. ن�رشات الأذكار النبوية املختلفة (بح�سب عدد طلبة ال�صف). كتيب ح�صن امل�سلم لل�شيخ �سعيد بن وهف القحطاين. اللوح. -الأقالم امللونة.

إ�ضافيةإ�ضافية
تعلم �تعلم �
م�صادر
م�صادر

للطالب
كتاب احل�صن احل�صني من كالم �سيد املر�سلني �صلى اهلل عليه و�سلم للإمام اجلزري.
للمعلم
كتاب �صيغ اال�ستغفار يف القر�آن وال�سنة لعبد اهلل حممد العمري.
كتاب ال�صحيح امل�سند من �أذكار اليوم والليلة مل�صطفى العدوي.
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املفاهيم وامل�صطلحات
ذكر اهلل تعالى ،دعاء اال�ستفتاح.

التعلم القبلي

 در���س الت�أ�سي بالر�سول �صل��ى اهلل عليه و�سلم ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبي��ة الأخالقية ،ال�صف احلادي ع�رش،الفرع الأدبي.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) ،التعلم التعاوين (التدري�س التباديل) ،التعلم عن طريق الن�شاط (التطبيق العملي).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّه��د للدر�س بدع��اء اهلل تعالى ،وال�صالة على ر�س��ول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ث��م اطرح على الطلبة
الأ�سئلة الآتية:
• هل �ص ّلى �أحدكم الفجر اليوم؟
• �أيكم ذكر اهلل تعالى بعد �صالته؟
• َمن قر�أ �أذكار ال�صباح هذا اليوم؟
• �أيكم قر أ� دعاء اخلروج من املنزل؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيهاُ ،مث ِن ًيا على امللتزمني منهم بهذه العبادات.

 -3اعر�ض على اللوح الآيتني الكرميتني الآتيتني ،قال تعالى} :
{ (�سورة الأعراف ،الآية } ،)205
{ (�سورة اجلمعة ،الآية.)10
ُ -4
اتل الآيتني الكرميتني ،ثم ك ِّلف الطلبة حتليل كل منهما ،وبيان الدرو�س التي ا�شتملت عليهما ،وما
تر�شدان �إليه ،ثم ناق�شهم يف ذلك ال�ستنتاج عنوان الدر�س.
 -5ناق�ش الطلبة يف �أبرز نتاجات الدر�س ،ثم اكتبها على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات.
 -2اطلب �إلى كل جمموعة تعيني قائد لها يقوم بدور املعلم يف �إدارة احلوار ،وتوزيع الأدوار الآتية على
املو�ضح ،املتوقع ،مع مراعاة تبادل الأدوار يف ما بينهم.
�أفرادها :امللخ�ص ،املت�سائل،
ِّ
 -3بينِّ لكل فرد دوره يف املجموعة ،ويف حال عدم قدرة الطالب على طرح الأ�سئلة �أو الإجابة عنها،
فاطلب �إلى زميله يف املجموعة �أداء هذه املهمة.
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حدد ماهية هـذه الأدوار على النحو الآتي:
ِّ -4
ملخ�صا للفكرة.
يقدم
�أ  -امللخ�صِّ :
ً
ب -املت�سائل :يطرح �أ�سئلة عن التفا�صيل.
املو�ضح :يجيب عن الأ�سئلة املطروحة.
جـ-
ِّ
د  -املتوقع :يقرتح ا�ستف�سارات متوقعة من الطلبة.
 -5ك ِّلف املجموعات باملهام الآتية:
املجموعة الأولى :بيان مفهوم ذكر اهلل تعالى ،والقيم امل�ستفادة.
املجموعة الثانية :بيان �أهمية ذكر اهلل تعالى ،وتنفيذ ن�شاط (�أفكر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)227
املجموعة الثالثة :بيان �أذكار ال�صباح وامل�ساء ،ودالالتها.
املجموعة الرابعة :بيان �أذكار ما بعد العبادات ،ودالالتها.
املجموعة اخلام�سة :بيان �أذكار الأماكن املخ�صو�صة ،وتنفيذ ن�شاط (�أتدبر و�أع ِّلل) يف �صفحة (.)229
 -6ابد�أ احلوار التباديل داخل املجموعات ،بحيث يدير القائد احلوار ،ويعر�ض كل فرد داخل جمموعته
مهمته على بقية �أفراد املجموعة ،ويجيب عن ا�ستف�ساراتهم.
 -7امنح كل فرد يف املجموعة فر�صة لقراءة اجلزء املقرر ،وو�ضع ما ي�شاء من خطوط �أ�سفل الأفكار
الأ�سا�سية� ،أو كتابة بع�ض الأفكار التي �سيطرحها على زمالئه يف املجموعة يف ورقة منفردة.
وقدم
 -8تابع ما يجري داخل كل جمموعة ،وناق�ش �أفراد املجموعات يف مهامهم ،وا�ستمع للحواراتِّ ،
العون وامل�ساعدة.
ِّ -9قيم �أداء الطلبة يف �أثناء العمل التعاوين.
 -10ك ِّلف كل جمموعة عر�ض ما تو�صلت �إليه �أمام بقية املجموعات ،بحيث يخرج جميع �أفرادها ،وي�ؤدي كل
منهم مهمته.
 -11اطرح �أ�سئلة على املجموعات الأخرى بعد كل عر�ض؛ للت�أكد من �إتقان املعرفة اجلديدة.
 -12ع ِّزز القيم واالجتاهات الإيجابية ،وح ِّفز الطلبة �إلى املداومة على الذكر يف خمتلف الأوقات والأماكن املندوبة.
التقومي اخلتامي
 ك ِّلف كل جمموعة ت�صميم منوذج (قائمة ر�صد) ،ي�شمل �أذكار الأوقات والأماكن املخ�صو�صة؛ ملتابعةمدى التزام الطلبة بالذكر ،ومداومتهم عليه.
 ك ِّلف الطلبة عر�ض الت�صاميم ،وناق�شهم فيها ،وا�ستمع �إلى �آرائهم بخ�صو�ص �أف�ضل ت�صميم. ِّثبت �أف�ضل ت�صميم على لوحة ال�صف ،وك ِّلف رئي�س الأ�رسة ال�صفية تذكري الطلبة بالتدوين بداية كل يومدرا�سي؛ لتعرف مدى التزامهم بالأذكار اليومية ،وتابع ذلك يف احل�ص�ص التالية؛ ل�ضمان اال�ستمرارية،
واملداومة على الذكر.
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توجيه
وقيمهم
 ِّوجه الطلبة �إلى �أهمية حفظ �أذكار الأوقات والأماكن املندوبة ،وز ِّودهم بالن�رشة التي �أعددتهاِّ ،
يف احل�ص�ص التالية.
 -ك ِّلف الطلبة تنفيذ الأن�شطة العالجية والإثرائية تب ًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،قال�(( :إن هلل تبارك وتعالى مالئكة �سيارة،
بع�ضا ب�أجنحتهم
جمل�سا فيه ذكر قعدوا معهم ،وحف بع�ضهم ً
ف�ضلاً  ،يبتغون جمال�س الذكر ،ف�إذا وجدوا ً
)) ()1
ولما علمنا ف�ضل
حتى ميلأوا ما بينهم وبني ال�سماء الدنيا ،ف�إذا تفرقوا عرجوا و�صعدوا �إلى ال�سماء ّ .
الذكر و�أهميته يف حياة امل�سلم ،ف�إنه يجب علينا جمي ًعا املحافظة على ذكر اهلل تعالى يف جميع الأوقات،
والأماكن املخ�صو�صة (ما بعد ال�صلوات ،وبعد الأذان) ،واملداومة على �أذكار ال�صباح وامل�ساء ،و�أذكار
أي�ضا احلذر من
دخول املنزل واخلروج منه ،و�أذكار ال�سفر ،و�أذكار النوم ،وتذكري �أُ�رسنا بذلك .يجب علينا � ً
بع�ض الروايات املتداولة عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،التي تزعم وجوب ذكر دعاء ما� ،أو ذكره بعدد
كذا وكذا ،و�إال �سن�صاب بالأذى ،وهو ما مل يرد (�أو يثبت) عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء (العمل �ضمن فريق).
املوقف التقوميي :يف �أثناء تنفيذ املجموعات مهامها ،ق َِّوم �أداء الطلبة يف �أثناء متابعتهم وم�شاركتهم ،بحيث
تر�صد كل ع�ضو يف املجموعة با�ستخدام �سلم التقدير العددي.
�أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.
املعيار
الرقم
 1يتوا�صل مع �أفراد جمموعته بفاعلية.
 2يحر�ص على ا�ستثمار وقته بفاعلية.
 3ي�شارك �أفراد جمموعته التفكري يف الإجابات املقرتحة.
 4يعمل بروح الفريق لإجناز العمل.
 5يتحدث يف �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.
 6يحر�ص على �أدب احلوار ،ويتقبل �آراء الآخرين.
 7ينجز ما يطلب منه يف الوقت املحدد.
( )1رواه م�سلم.
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 8يظهر قدرة على القيادة والتنظيم.
 9يبدي ا�ستعدا ًدا للتعلم.
 10يح�سن الإ�صغاء �إلى الآخرين.

�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،
ا�سم الن�شاط
�أفكر و�أ�ستنتج
ذك��ر النبي �صل��ى اهلل عليه و�سل��م من ال�سبع��ة الذين
يظله��م اهلل يف ظل��ه ي��وم القيامة يوم ال ظ��ل �إال ظله:
((
خاليا ،ففا�ضت عين��اه)) (� ،)1أ�ستنتج
ورج��ل ذكر اهلل ً

الإجابة
لني القلب من الق�سوة ،ويقظة ال�ضمري.

رقم
ال�صفحة
227

�أهمية �أخرى لذكر اهلل تعالى.

يف دخ��ول امل�سج��د يطلب امل�سل��م املغفرة 229
�أتدبر و�أع ِّلل
�أتدبر دعاء النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ال�سابق يف دخول ور�ض��ا اهلل تعال��ى ،ويج��ب �أن ينقطع عن
امل�سج��د واخلروج منه ،و�أع ِّلل مل��اذا خ�ص ((الرحمة)) الدنيا ،ويف اخلروج ي�سعى امل�سلم �إلى العمل
وطلب الرزق والف�ضل من اهلل تعالى.
بالدخول للم�سجد ,والف�ضل باخلروج منه.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
مبي ًنا درجة �صحتهما.
ورد دعاء اال�ستفتاح عن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ب�صيغ عدة ،اكتب روايتني ممّا تعرفِّ ،
ن�شاط �إثرائي
وقيمهم بعد
 -1ك ِّل��ف الطلب��ة حف��ظ �أذكار ال�صباح وامل�س��اء ،وذكر دعاء اخل��روج من املنزل ودخول��هِّ ،
اختبارهم باحلفظ.
 -2ك ِّل��ف الطلب��ة ت�صفح �شبكة الإنرتن��ت؛ لكتابة تقرير عن كيفي��ة التفريق بني الذك��ر ال�صحيح والذكر
البدعي ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.
(� )1صحيح البخاري.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم
 1بينِّ مفهوم ذكر اهلل تعالى.

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

ذك��ر اهلل تعالى :ه��و مداومة العبد على ذك��ره تعالى ب�ألفاظ
يجريها عل��ى قلبه ول�سانه ،تت�ضمن الثن��اء على اهلل عز وجل
بجمي��ل �أو�صافه ،و�أ�سمائ��ه ،و�أفعاله ،وت�لاوة �آياته ،ونحو
ذلك ّمم��ا ورد الرتغيب فيه ،واحلث علي��ه بالآيات القر�آنية،
والأحاديث النبوية يف خمتلف الأحوال واملنا�سبات.
 2لأذكار ال�صب��اح وامل�س��اء �أ  -حفظ الإن�سان وحمايته.
دالالت عظيمة ،بينِّ ثالثًا ب -ا�ست�شع��ار امل�سل��م وجود اهلل تعالى مع��ه يف كل اليوم،
و�شعوره بالطم�أنينة والراحة.
من تلك الدالالت.
جـ -منح امل�سلم القوة ليقوم ب�أعماله اليومية.

رقم ال�صفحة

226

227

 3ع ِّلل ت�سمية دعاء اال�ستفتاح ُ�س ِّمي دعاء اال�ستفتاح بهذا اال�سم لأنه يكون بداية ال�صالة؛
�أي ن�ستفتح فيه ال�صالة بعد �أن نكرب تكبرية الإحرام.
بهذا اال�سم.

228

 احل�صول على درجات عالية عند اهلل يف اجلنة. املحافظة على ال�صلة والتوا�صل مع اهلل عز وجل يف ال�شدةوالرخاء.
 -تعميق الإخال�ص هلل تعالى.

228

4
يعـ��د الـذك��ر بع��د ال�صـ�لاة
ُّ
املفرو�ضة م��ن العبادات التي
فيها ت�سابق �إلى اخلري ،بينِّ ثالثة
�أمور ي�ؤدي �إليها هذا الت�سابق.
 5بينِّ ما تدل عليه الن�صو�ص ال�رشعية الآتية من ف�ضل و�أهمية لذكر اهلل تعالى.
الن�صو�ص ال�رشعية
�أ  -قـــال تعــالى} :
الآية .)35
ب -قـــال تعالى} :

حت�صيل املغفرة من الذنوب.
{ (�سورة الأحزاب،
بع��ث الطم�أنين��ة وال�سكينة يف
{ (�سورة الرعد ،الآية  .)28النفو���س ،والر�ضــ��ا ،وهـ��دوء
البال.

جـ -قــــال تعالى} :
{ (�سورة البقرة ،الآية .)152
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ف�ضل ذكـر اهلل تعالى و�أهميته

رفع منزلة الإن�سان ودرجته عند
ربه عز وجل.

-226
227

الدر�س ال�سابع والثالثون

مو�سى بن ن�صري رحمه اهلل

نتاجات الدر�س

 تعريف مو�سى بن ن�صري من حيث :مولده ،ون�ش�أته. حتديد الأعمال الإدارية التي متيز فيها مو�سى بن ن�صري. ذكر الأعمال التي تدل على علو همة مو�سى بن ن�صري.	�إعطاء مناذج م�رشقة من حياة مو�سى بن ن�صري. -تقدير جهود مو�سى بن ن�صري يف خدمة الإ�سالم.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االعتزاز بجهود مو�سى بن ن�صري يف خدمة الإ�سالم. احلر�ص على �أن �أكون �صاحب همة عالية. -التخطيط والتنظيم لإجناز املهام.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الكتاب املدر�سي. اللوح. الأقالم امللونة. خريطة البحر الأبي�ض املتو�سط وجزره. -لوحات الكرتون.

إ�ضافيةإ�ضافية
تعلم �تعلم �
م�صادر
م�صادر

للطالب
 مو�سى بن ن�صري ،املوقع الإلكرتوين- http://www.alukah.net/culture :للمعلم
 كتاب الإمامة وال�سيا�سة البن قتيبة الدينوري. -كتاب �سري �أعالم النبالء للذهبي.

املفاهيم وامل�صطلحات
قبائل الرببر ،الأندل�س ،العدل.
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التعلم القبلي
 در���س الت�أ�سي بالر�سول �صل��ى اهلل عليه و�سلم ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف احلاديع�رش ،الفرع الأدبي.
 در�س علو الهمة ،مبحث العلوم الإ�سالمية ،الرتبية الأخالقية ،ال�صف الثاين ع�رش ،الفرع الأدبي.استراتيجيات التدريس

خرائط التفكري (خريطة الدائرة ،خريطة ال�شجرة).
خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد
 -1م ِّهد للدر�س بتالوة الآية الكرمية الآتية ،قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة الأحزاب ،الآية  ،)21ثم اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
• َمن ي�رشح لنا هذه الآية الكرمية؟
• ما الأمر املهم الذي �أ�شارت �إليه الآية الكرمية؟
• ملاذا يحر�ص امل�سلم على الت�أ�سي بر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم؟
• هل يجوز لنا �أن نقتدي ب�أ�صحاب الف�ضل واخلري والهمة العالية؟
 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبةُ ،مث ِن ًيا على املجيدين يف �إجاباتهم ،ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج عنوان الدر�س،
ثم اكتبه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 -1ار�سم خريطة الدائرة املو�ضحة يف امللحق ( )1-37على اللوح ،ثم اكتب عنوان الدر�س يف مركز
الدائرة ال�صغرية.
 -2اطلب �إلى الطلبة قراءة در�س (مو�سى بن ن�صري رحمه اهلل) من الكتاب املدر�سي قراءة �صامتة.
 -3اطرح على الطلبة ال�س�ؤالني الآتيني:
• ما الذي تعرفه عن مو�سى بن ن�صري رحمه اهلل؟
• من �أين عرفت املعلومات املتعلقة مبو�سى بن ن�صري رحمه اهلل؟
 -4اطلب �إلى الطلبة الإجابة عن ال�س�ؤالني ال�سابقني با�ستخدام خريطة الدائرة املوجودة على اللوح ،بحيث
تكون �إجابة ال�س�ؤال الأول يف الدائرة الكبرية ،و�إجابة ال�س�ؤال الثاين يف املربع الذي يحيط بالدائرة.
وقدم امل�ساعدة َلمن
كبريا من الطلبة يف الإجابة عن ال�س�ؤالني ،وتابعهم يف هذه الأثناءِّ ،
� -5أ�رشك عد ًدا ً
يحتاج �إليها ،و�أجب عن ا�ستف�ساراتهم.
 -6اطلب �إلى الطلبة بعد انتهاء الفرتة املحددة قراءة اخلريطة وت� ُّأملها ،ثم ع ِّزز الإجابات ال�صحيحة ،وا�ستبعد
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الإجابات غري ال�صحيحة.
 -7اطلب �إلى الطلبة ت�أكيد �أبرز اال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها ،ثم كتابتها حتت اخلريطة.
 -8ار�سم خريطة ال�شجرة املو�ضحة يف امللحق ( )2-37على اللوح ،ثم اكتب العنوان الرئي�س للدر�س يف
�أعلى اخلريطة.
 -9اطلب �إلى الطلبة �إكمال خريطة ال�شجرة على اللوح باملفاهيم واملعلومات وفقًا لبنود اخلريطة وتفرعاتها.
وقدم امل�ساعدة َلمن يحتاج
كبريا من الطلبة يف �إكمال اخلريطة ،وتابعهم يف هذه الأثناءِّ ،
� -10أ�رشك عد ًدا ً
�إليها ،و�أجب عن ا�ستف�ساراتهم.
 -11اطل��ب �إلى الطلبة بع��د انتهاء الفرتة املحددة ق��راءة اخلريطة وت� ُّأملها ،ثم � ِّأك��د الإجابات ال�صحيحة،
وا�ستبعد الإجابات غري ال�صحيحة.
 -12اطلب �إلى الطلبة ت�أكيد �أبرز اال�ستنتاجات التي مت التو�صل �إليها ،ثم كتابتها حتت اخلريطة.
التقومي اخلتامي
ختاميا.
 ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
وجه الطلبة �إلى �إكمال املخطط التنظيمي يف �صفحة ( ،)237وتابعهم يف هذه الأثناء ،ثم ناق�شهم يف
 ِّحمتوياته.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

القدوة هي الت�أثر ب�شخ�صية معينة ،ومتابعتها ،وتقليدها ،والت�أ�سي بها ،وقد تكون هذه القدوة ح�سنة �أو �سيئة.
ويتعني على ال�شباب خا�ص ًة التحلي ب�شخ�صية �إيجابية فاعلة ،والإفادة من جتارب احلياة؛ بغية تطوير النف�س
والقدرات ،وحتديد الرغبات واالجتاهات ،وبخا�صة يف جمال القيادة وريادة الأعمال.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.
ذاتيا.
املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي ُلي ِّ
قوموا تعلمهم ًّ
�أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
التاريخ. .............................:
ا�سم الطالب. .............................:
الرقم
1
2

املعيار

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة �ضعيفة

أعرف مبو�سى بن ن�صري من حيث :مولده ،ون�ش�أته.
� ِّ
�أذكر ثالثة �أمور تدل على متيز مو�سى بن ن�صري يف الإدارة والقيادة.
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3
4
5
6
7

أعدد ثالثة �أعمال تدل على علو همة مو�سى بن ن�صري.
� ِّ
أو�ضح كيف عمل مو�سى بن ن�صري على ن�رش الإ�سالم يف �شمال �إفريقيا.
� ِّ
�أعطي اً
مثال على عدل مو�سى بن ن�صري و�إن�صافه.
�أ�ستنتج �أثر �إدارة مو�سى بن ن�صري لبع�ض الواليات يف �شخ�صيته القيادية.
�أبينِّ كيفية وفاة مو�سى بن ن�صري.

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة �ضعيفة )1( :عالمة واحدة.

�إجابات �أن�شطة الدر�س

وتاليا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�شطة:
يرتك للطالب حرية الإجابةً ،

رقم
الإجابة
ا�سم الن�شاط
ال�صفحة
�أك�سبه ذلك خربات قيادية كثرية �أ�سهمت 232
�أ�ستنتج
�شارك مو�سى بن ن�صري رحمه اهلل يف �إدارة واليات بفاعلي��ة يف �صقل �شخ�صيت��ه القيادية فيما
عدة� ،أ�ستنتج �أثر ذلك على �شخ�صيته القيادية.
بعد.
�أ�صبح��ت ه��ذه اجل��زر مراك��ز �إم��داد 233
�أ�ستنتج
�أهمي��ة فت��ح مو�سى ب��ن ن�صري ج��زر البح��ر الأبي�ض و�إ�سن��اد جلي���ش امل�سلمني وه��و يف طريقه
املتو�سط يف ت�أمني طريقه للأندل�س.
�إل��ى الأندل���س ،وكان��ت �أ�شب��ه بالرديف
اال�سرتاتيجي له.

�أن�شطة �إ�ضافية

ن�شاط عالجي
 اطلب �إلى كل طالب الرجوع �إلى �أحد م�صادر التاريخ الإ�سالمي؛ لعمل مقارنة بني اهتمام كل منمعاوية بن �أبي �سفيان ،ومو�سى بن ن�صري بالأ�سطول البحري.
ن�شاط اثرائي
 -اطلب �إلى كل طالب تتبع خريطة جزر البحر الأبي�ض املتو�سط التي فتحها مو�سى بن ن�صري.
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�إجابات �أ�سئلة الدر�س
الرقم
عرف مبو�سى بن ن�صري رحمه اهلل ُو ِلد مو�سى بن ن�صري بن عبد الرحمن عام ()19هـ،
1
ِّ
يف عهد عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه ،يف �إحدى
من حيث :مولده ،ون�ش�أته.
قرى اجلليل �شمال فل�سطني ،ون�ش�أ يف بيت علم
وكثريا
وح ِف َظ القر�آن الكرمي،
و�أدب ،فتع َّلم الكتابةَ ،
ً
من الأحاديث النبوية ال�رشيفة ،ونظم ال�شعر.
ن�ص ال�س�ؤال

2

تعددت جه��ود مو�سى بن ن�صري
رحم��ه اهلل التي ت��دل على علو
عدد
همت��ه يف خدمة الإ�س�لامِّ ،
ثالث ًة منها.

الإجابة

 قيادة احلمالت البحرية. بناء الأ�سطول البحري. -فتح الأندل�س.

رقم ال�صفحة

231

232

3

حر���ص مو�سى ب��ن ن�صري رحمه الحظ مو�سى بن ن�صري �أن �سكان �شمال �إفريقيا مل
اهلل على ن��شر الإ�سالم يف �شمال يعرفوا الإ�سالم حق املعرفة ،فبد أ� تعليمهم الإ�سالم،
اً
مث��ال يدل على وكان ي�أتي بالعلماء ليعلموهم �أمور دينهم ،فعمل على
�إفريقي��ا ،اذكر
تثبيت دعائم الإ�سالم وتوطيدها يف ال�شمال الإفريقي.
ذلك.

233

4

اذك��ر ثالثة �أعمال تدل على متيز  -عمل مو�سى بن ن�صري مع عبد العزيز بن مروان وايل
م�ساعدا له.
مو�س��ى بن ن�ص�ير رحمه اهلل يف م�رص ،وكان
ً
 تو ّلى والية الب�رصى.ح�سن �إدارته الأمور.
واليا على �شمال
عين��ه اخلليفة عبد العزيز بن مروان ً
 َّ�إفريقيا.

231

5

قام مو�سى بن ن�صري رحمه اهلل ب�أعمال عظيمة ،بينِّ يف �أي عهد قام بالأعمال تلك م�ستعي ًنا
باجلدول الآتي:
العمل
�أ � -إعادة فتح جزيرة قرب�ص.
ب -واليته ل�شمال �إفريقيا.

يف عهد
اخلليفة معاوية بن �أبي �سفيان ر�ضي اهلل عنه.
عبد العزيز بن مروان.

جـ -فتح الأندل�س.

الوليد بن عبد امللك.

232
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امللحق ()1-37
خريطة الدائرة

خريط��ة الدائرة :هي دائرة كبرية يف مركزها دائرة �صغ�يرة ،ويحيط بالدائرة الكبرية مربع ،ويكتب يف الدائرة
ال�صغ�يرة عن��وان الدر�س �أو املو�ضوع ،ويف خارجه��ا تو�ضع كلمات� ،أو �ص��ور� ،أو �أي �إ�شارة� ،أو رمز لتمثيل
املو�ضوع� ،أو ت�صويره� ،أو متثيل الهدف� ،أو الفكرة التي يحاول الطالب فهمها� ،أو تعريفها.
ترتبط هذه اخلريطة بعملية تعريف املعلومات والأفكار يف �سياق معني ،وت�ستخدم يف ما ي�أتي:
• متكني الطلبة من �إيجاد معلومات ذات عالقة باملو�ضوع الذي ُم ِّثل يف مركز الدائرة.
• قيام الطلبة بعملية ع�صف ذهني للأفكار املتعلقة باملو�ضوع.
• عر�ض معلومات الطلبة ال�سابقة عن املو�ضوع املراد تعلمه.
• م�ساعدة الطلبة على التفكري غري اخلطي ،ب�إبعادهم عن �إعداد القوائم� ،أو املجموعات اخلطية للمعلومات.
• م�ساعدة املعلم على الو�صول �إلى تفكري الطلبة ،وتقييمه ،والو�صول �إلى معرفة الطلبة ال�سابقة عن املو�ضوع
املراد تعلمه ،ثم اكت�شاف ما لديهم من مفاهيم غري �صحيحة� ،أو بديلة ،وهذا يعني �أن اخلريطة ت�ستخدم
�أدا ًة للتقييم.
من الكتاب املدر�سي
ُو ِلد عام ( )19هـ
مو�سى بن ن�صري
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امللحق ()2-37

خريطة ال�شجرة
خريطة ال�شجرة :هي جمموعة من اخلطوط على �شكل �شجرة معكو�سة ،يو�ضع يف �أعالها الفكرة �أو املفاهيم
تعب عن الأفكار الفرعية �أو التفا�صيل التي يقع ت�صنيفها حتت الفكرة
الرئي�سة ،ثم يتفرع منها عدة فروع رِّ
الرئي�سة .ترتبط هذه اخلريطة بعملية ت�صنيف الأفكار �أو الأ�شياء �ضمن عناقيد �أو جمموعات ،وت�ساعد الطلبة
على عمل الت�صنيفات املتنوعة للأفكار واملفاهيم با�ستخدام طرائق التفكري اال�ستقرائي ،والتفكري اال�ستنتاجي،
وتكوين املفاهيم العامة �أو الأفكار الرئي�سة للمو�ضوعات ،وت�صنيفها يف �أعلى ال�شجرة ،وت�صنيف الأفكار
الفرعية والتف�صيالت املحددة يف الفروع ال�سفلية لل�شجرة.
مو�سى بن ن�صري

مولده ون�ش�أته
ُولِد

ون�ش�أ

ح�سن �إدارته الأمور
تـميَّز بـ
عمل مع

همته العالية

مواقف من حياته

وفاته

قيادة احلمالت
البحرية
طاعة ويل الأمر
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�أمنوذج المتحان نهاية الف�صل الدرا�سي الثاين
مما ي�أتي:
ِّ -1
و�ضح املق�صود بكل ّ
الكلم الطيب ،عني زبيدة ،ال�شورى ،الأمانة ،ذكر اهلل تعالى.
 -2ا�ستنتج خلقًا من �أخالقيات القيادة يف كل من الن�صو�ص ال�رشعية واملواقف الآتية:
{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)159
أ�  -قال تعالى}:
داعيا �أهلها �إلى الإ�سالم.
ب� -إر�سال النبي �صلى اهلل عليه و�سلم م�صعب بن عمري �إلى املدينة املنورة ً
جـ -قوله �صلى اهلل عليه و�سلم(( :يا �أبا ذر �إنك �ضعيف ،و�إنها �أمانة)) (.)1
و�ضح ذلك.
-3جعل اهلل تعالى ملكة �أحكا ًما خا�صة بها دون غريهاِّ ،
 -4قارن بني كل مفهومني من حيث املعنى يف ما ي�أتي:
ب -االعتذار والإعذار.
�أ  -العدل وامل�ساواة.
عدة ،اذكر اثنني منها.
 -5للفن يف الإ�سالم �ضوابط َّ
{ (�سورة الن�ساء ،الآية  ،)58بينِّ كيف يكون حفظ الأمانة
 -6قال تعالى} :
و�أدا�ؤها يف ما ي�أتي:
ب� -أداء ال�شهادة.
�أ  -حفظ العقل.
و�ضح ذلك.
 -7ينبغي للداعي �إلى اهلل تعالى �أن يتجنب اال�ستدالل بالروايات غري املقبولة يف دعوتهِّ ،
مما ي�أتي:
 -8ا�ستنتج
مظهرا من مظاهر اهتمام الإ�سالم بال�شباب ّ
ً
{ (�سورة الكهف ،الآية .)13
أ�  -قال تعالى }
خم�سا قبل خم�س� ،... :شبابك قبل هرمك)) (.)2
ب -قال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اغتنم
ً
مما ي�أتي:
 -9ع ِّلل كلاًّ ّ
أ�  -حث النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على �رضورة تروي�ض الل�سان وتعويده على ذكر اهلل تعالى.
ب -وجوب الدفاع عن علماء ال�رشيعة ،وجتنب الطعن فيهم.
جـ -حر�ص ال�سيدة زبيدة على �إكرام العلماء والأدباء.
د  -وجوب �إبرام عقد عمل بني العامل و�صاحب العمل.
هـ -الرتويح عن النف�س حاجة اجتماعية �رضورية.
 -10اذكر ثالثة من �آداب االعتذار.
 -11لل�صالة دالالت ومعانٍ كثرية ،بينِّ داللة كل عمل من �أعمالها الآتية:
جـ -الت�سليم.
ب -ال�سجود.
�أ  -تكبرية الإحرام.
 -12ا�ستنتج �إحدى و�سائل علو الهمة من الن�صو�ص القر�آنية الآتية:
(� )1صحيح م�سلم.
( )2امل�ستدرك على ال�صحيحني للحاكم الني�سابوري ،وهو �صحيح.
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{ (�سورة امللك ،الآية .)22
�أ  -قال تعالى} :
{ (�سورة التوبة ،الآية .)105
ب -قال تعالى} :
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)66
جـ -قال تعالى} :
عما ي�أتي:
 -13بنا ًء على درا�ستك �سرية �أبي احل�سن الندوي� ،أجب ّ
ب -نِّبي منهجه يف الت�أليف.
�أ  -اذكر منج ًزا من منجزاته.
هات اً
مما ي�أتي:
مثال
ِ -14
ً
واحدا على كل ّ
ب� -أخالق العامل يف الإ�سالم.
�أ � -أحد واجبات الأمة نحو علمائها.
جـ� -أحد �آثار الركوع يف ال�صالة.
وبي وقتها وداللتها:
-15ت� َّأمل الأذكار النبوية الآتية ،نِّ
�أ  -قال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :اللهم �إين �أعوذ بك من �أن �أ�ضل �أو �أ�ضل� ،أو �أزل �أو �أزل)) (.)1
ب -قال �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :سبحانك اللهم وبحمدك)) (.)2
جـ -قال �صلى اهلل عليه و�سلم(( :رب اغفر يل ذنوبي ،وافتح يل �أبواب ف�ضلك)) (.)3
متيز مو�سى بن ن�صري ب�إدارته للمهام التي ُو ِّكل بها ،اذكر ثالثة من الأعمال الدالة على ح�سن قيادته و�إدارته.
َّ -16
مما ي�أتي:
 -17اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة لكل جملة ّ
يعد حكم الطواف حول الكعبة للحاج واملعتمر:
(ُّ )1
د -رك ًنا.
جـ -مندو ًبا.
فر�ضا.
�أ �ُ -س َّنةً.
بً -
( )2من �صور القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم امل�ستنبطة من قوله تعالى} :
{ (�سورة حممد ،الآية :)22

أ� -ال�شورى .ب -طاعة احلاكم .جـ -التعاون والتكافل .د  -انت�شار الأمن واال�ستقرار.
( )3من الأمثلة على الفن الت�شكيلي يف الإ�سالم:
د-ال�صور املتحركة.
جـ-الأهازيج.
ب-اخلط العربي.
أ�  -م�رسح الدمى.
{ (�سورة النور،
(� )4أثر االعتذار الوارد يف قوله تعالى} :
الآية  )22هو:
ب -ال�شعور بالراحة والطم�أنينة.
		
�أ  -تقوية �أوا�رص املحبة بني النا�س.
د  -زوال اخل�صومات وعودة املحبة.
		
جـ -حت�صيل ر�ضا اهلل تعالى وحمبته.
يعد الو�ضوء لل�صالة:
(ُّ )5
بً -
د -مندو ًبا.
مباحا.
�رشطا.
�أ  -رك ًنا.
جـً -
(ُ )6م�ؤلِّف كتاب حياة ال�صحابة هو:
�أ � -أبو احل�سن الندوي .ب -مو�سى بن ن�صري .جـ -الكاندهلوي .د -ال�شيخ عبد احلي الندوي.

(� )1سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.

(� )2سنن �أبي داود ،وهو �صحيح.

(� )3سنن الرتمذي ،وهو �صحيح.
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