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املـقـدمـة

      احلمد هلل رب العاملني، وال�شالة وال�شالم على �شيدنا حممد بن عبد اهلل خامت الأنبياء واملر�شلني، وعلى 
اآله و�شحبه ومن تبعهم باإح�شان اإلى يوم الدين، وبعد، فقد جاء هذا الدليل  ليكون مر�شًدا ومعيًنا للمعلم 
املهارات والكفايات  واإثراء  الأخالقية(،  )الرتبية  الإ�شالمية  العلوم  اأهداف تدري�س مبحث  على حتقيق 

التي متكنه من ا�شتخدام ال�شرتاتيجيات والطرائق املنا�شبة لتحقيق ذلك. 
       روعي يف تاأليف الدليل اللتزام بالأطر العامة التي اأعدتها اإدارة املناهج والكتب املدر�شية يف وزارة 
الرتبية والتعليم، وقد ت�شمن العنا�رص الرئي�شة الآتية: املقدمة، والفهر�س، وخطة درا�شية م�شتوفية العنا�رص 
الآتي��ة: الأهداف، والأ�شاليب، والو�شائل، والأن�شطة، وا�شرتاتيجيات التقومي واأدواته، مع مراعاة ما يرد 
يف كل در���س من درو�س الكتاب؛ اأي الأهداف اخلا�شة، والقيم والجتاهات، وم�شادر التعلم واأدواته، 
والإ�شارة اإلى املرجع املحدد يف بع�س املو�شوعات، والو�شائل التعليمية احلديثة، وم�شادر التعلم الإ�شافية، 
وا�شرتاتيجيات التدري�س املتنوعة املقرتح��ة، واخلطوات الإجرائية لتنفيذ الدر�س، وا�شرتاتيجيات التقومي 
متعددة �لأمناط )�ملو�شوعية، و�ملقالية( �لتي ت�شهم يف تنمية �لتفكري لدى �لطلبة، ف�شلاً عن �قرت�ح �أن�شطة 
تعليمي��ة اإ�شافي��ة تلبي حاجات املتعلمني تبًع��ا مل�شتوياتهم املختلفة، وربط مو�شوع��ات الدرو�س باحلياة 
�لعام��ة للطلب��ة، �إلى جانب تنفيذ �لأن�شطة �ل��و�ردة يف �لدرو�س وحل �أ�شئلتها �خلتامي��ة، و�إعد�د �أمنوذج 

لمتحان نهاية �لف�شل �لدر��شي �لأول، و�أمنوذج �آخر لمتحان نهاية �لف�شل �لدر��شي �لثاين. 

واهلل ن�ساأل التوفيق وال�سداد
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عدد احل�س�ص املقررةالدرو�صالزمن
الف�سل الدرا�سي الأول

اأيلول

2الدر�س الأول: البحث العلمي واحل�شارة الإ�شالمية.
2الدر�س الثاين: الأخالق: مفهومها، واأهميتها يف حياتنا.

2الدر�س الثالث: الهدي النبوي يف التعامل مع النا�س.
2الدر�س الرابع: التوبة من الذنوب.

ت�رصين الأول

1الدر�س اخلام�س: ثقافة احلوار. 
2الدر�س ال�شاد�س: تزكية النف�س.

2الدر�س ال�شابع: الأمثال يف القراآن الكرمي.
1الدر�س الثامن: نبي اهلل زكريا عليه ال�شالم.

2الدر�س التا�شع: مرمي بنت عمران.

ت�رصين الثاين

1الدر�س العا�رص: التفكري الإيجابي. 
1الدر�س احلادي ع�رص: ق�شة اأ�شحاب الغار.

1الدر�س الثاين ع�رص: املحافظة على الهوية الإ�شالمية.
1الدر�س الثالث ع�رص: قب�شات من نور ح�شارتنا.

1الدر�س الرابع ع�رص: العناية بكبار ال�شن.
1الدر�س اخلام�س ع�رص: العناية بذوي الإعاقة.

كانون الأول

1الدر�س ال�شاد�س ع�رص: العناية باملوهوبني واملبدعني.
1الدر�س ال�شابع ع�رص: اآداب املجال�س.

1الدر�س الثامن ع�رص: الروؤى والأحالم.
الدر�س التا�شع ع�رص: ال�شحابي اجلليل معاوية بن اأبي �شفيان 

ر�شي اهلل عنه.
2

املخطط الزمني للدرو�س
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عدد احل�س�ص املقرر ةالدرو�صالزمن
الف�سل الدرا�سي الثاين

�شباط

1الدر�س الع�رصون: الكلم الطيب.
الدر�س احلادي والع���رصون: اأخالقيات القي��ادة عند الر�شول 

�شلى اهلل عليه و�شلم. 
2

2الدر�س الثاين والع�رصون: العلماء: دورهم، ومكانتهم.
1الدر�س الثالث والع�رصون: امل�شجد احلرام. 

2الدر�س الرابع والع�رصون: زبيدة زوجة هارون الر�شيد رحمها اهلل.

اآذار

1الدر�س اخلام�س والع�رصون: القيم ال�شيا�شية يف الإ�شالم.
2الدر�س ال�شاد�س والع�رصون: الفن يف الإ�شالم.

1الدر�س ال�شابع والع�رصون: الداعي اإلى اهلل.
2الدر�س الثامن والع�رصون: اأخالق العمل.

2الدر�س التا�شع والع�رصون: الأمانة.

ني�شان

1الدر�س الثالثون: ال�شباب وحتديات الع�رص.
1الدر�س احلادي والثالثون: ال�شياحة واآدابها.

1 الدر�س الثاين والثالثون: ثقافة العتذار.
2الدر�س الثالث والثالثون: ال�شالة: دللت ومعاٍن.

اآيار

1الدر�س الرابع والثالثون: علو الهمة.
1الدر�س اخلام�س والثالثون: اأبو احل�شن الندوي رحمه اهلل.

2الدر�س ال�شاد�س والثالثون: الأذكار النبوية ودللتها.
1الدر�س ال�شابع والثالثون: مو�شى بن ن�شري رحمه اهلل.

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

ة ا
رت

لف
ا

ي.
لأدب

: ا
رع

لف
ا

ر.
ع�ش

ين 
لثا

: ا
ف

�ش
ال

ية
�شل

ة ف
ط

 خ
ذج

منو
ة(.

قي
ال

لأخ
ة ا

رتبي
)ال

ية 
الم

لإ�ش
م ا

لو
لع

: ا
حث

املب
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ث.
حد

 املت
مع

مل 
تعا

ب ال
 اآدا

يان
- ب

عن 
بري 

التع
لى 

ة ع
بوي

 الن
رية

ل�ش
ن ا

ة م
مثل

اء اأ
عط

- اإ
ن.

خري
 الآ

جتاه
بية 

جا
الإي

عر 
�شا

امل
وز 

جا
 الت

يف
لم 

و�ش
ليه 

هلل ع
ى ا

�شل
بي 

بالن
داء 

لقت
- ا

هم.
وات

وهف
�س 

النا
ت 

زل
عن 

مله 
تعا

يف 
لم 

و�ش
ليه 

هلل ع
ى ا

�شل
بي 

 الن
دي

ل ه
 متث

-
س.

لنا�
ع ا

م

ي 
نبو

ث ال
حلدي

 ا
يح 

شح
�(

ف 
�رصي

ال
اأو 

ي، 
خار

الب
م، 

�شل
ح م

حي
�ش

مام 
 الإ

شند
 م�

اأو
د(.

حم
اأ

 
 

 
 

4
ب.

ذنو
ن ال

ة م
توب

ال
ح 

جنو
ب، 

ملذن
، ا

ب
لذن

: ا
لآتية

م ا
اهي

املف
ان 

 بي
-

ل.
طفا

الأ
ب.

ذنو
ن ال

ر م
غائ

ل�ش
 وا

ائر
لكب

ى ا
 عل

مثلة
اء اأ

عط
- اإ

يف 
دة 

وار
ة ال

رصعي
ال�

ت 
الفا

ملخ
ع ا

نوا
ج اأ

تنتا
ا�ش

 -
ية.

رصع
 ال�

�س
�شو

الن
ب.

ذنو
ن ال

م م
شال

لإ�
ف ا

موق
ان 

- بي
يف 

لم 
و�ش

ليه 
هلل ع

ى ا
�شل

بي 
 الن

ب
شالي

ح اأ�
�شي

 تو
-

ني.
ذنب

ع امل
ل م

عام
الت

ني.
ذنب

و امل
نح

مع 
جت

وامل
ولة 

الد
لية 

وؤو
م�ش

ان 
- بي

عن 
ن ل

م ع
و�شل

ليه 
هلل ع

ى ا
�شل

بي 
 الن

هي
ل ن

علي
- ت

ًما.
حمر

عله 
وج

�س 
النا

ت 
ذوا

�س 
النا

مع 
لم 

و�ش
ليه 

هلل ع
ى ا

�شل
بي 

 الن
دي

ل ه
 متث

-
ًعا.

جمي

ب 
كتا

ال
ي، 

ر�ش
املد

ث 
حلدي

عة ا
�شو

مو
از 

جه
ف، 

�رصي
ال

كة 
 �شب

ب،
�شو

حا
ت، 

نرتن
اإ

ن، 
رتو

ت ك
حا

لو
يم 

تنظ
ج 

وذ
من

 )K
W

L(
رفة 

املع
 ،)

1-
4(

حق 
املل

الم 
، اأق

وح
ل

نة.
ملو

يل 
)حتل

�د 
ناق�

ري ال
ك��

التف
م، 

هي��
ملفا

وا
�س 

و��
ن�ش

ال
 ،)

��ي
ذهن

ال
ف 

�ش��
والع

وار 
احل

رص  )
ملبا�

س ا
ري�

لتد
ا

يف 
مل 

الع
ة، 

�ش��
مناق

وال�
 ،)

�شي
در

�م�
ب ال

���ا
لكت

ا
�ي 

ن���
�او

�تع�
ال��

�م 
ل���

التع
ة(.

��ال
زم�

م ال
�ظا

)ن��

عة 
راج

م
ومي 

)تق
ت 

لذا
ا

ت(.
لذا

ا

جل 
�ش

ف 
و�ش شري 
�

لم.
التع

ث 
ثال

س.
�ش�

ح
 )3

-2
(

ين 
�رص

ت
ل.

لأو
ا

5
ار.

حلو
فة ا

ثقا
ار.

حلو
فة ا

ثقا
وم 

مفه
يح 

و�ش
- ت

افة 
ة ثق

مي��
يف تن

�ع 
تم�

ملج
ت ا

ش��ا
�ش�

 موؤ
ور

ن د
ي��ا

- ب
ار.

حلو
ا

اة.
حلي

ع ا
واق

يف 
ف 

هاد
ر ال

حلوا
شة ا

ار�
- مم

فة.
خال

ر امل
لنظ

ت ا
جها

ل و
 تقب

-

ب 
كتا

ال
ي،

ر�ش
املد

ب، 
�شو

حا
از 

جه
�س 

عر
از 

جه
ين.

رتو
اإلك

يف 
مل 

)الع
�رص 

املبا
�س 

دري
الت

ئلة 
لأ�ش

ي، �
ر�ش

�ملد
ب 

كتا
�ل

ة(،
ش��ري

�����
ال��ق

���ة 
�وب

ج��
والأ

يم 
فاه

س امل
ري�

تد
 ،)

ائية
تقر

ل�ش
قة ا

طري
)ال

يف 
لم 

التع
ين )

عاو
 الت

علم
الت

ت(.
وعا

جمم

عة 
راج

م
ومي 

)تق
ت 

لذا
ا

ت(.
لذا

ا

جل 
�ش

ف 
و�ش شري 
�

لم.
التع

ان.
�شت

ح
 )1

3-
4(

ين 
�رص

ت
ل.

لأو
ا
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6
ص.

نف�
ة ال

زكي
ت

س.
نف�

ة ال
زكي

وم ت
مفه

يح 
و�ش

- ت
س.

نف�
ة ال

زكي
ة لت

ي�ش
لرئ

ت ا
وما

املق
ج 

تنتا
 ا�ش

-
ية.

رصع
 ال�

تها
اأدل

س ب
نف�

ة ال
زكي

ط ت
واب

 �ش
بط

- ر
س.

نف�
ة ال

زكي
ل ت

�شائ
ن و

 بيا
-

س.
نف�

ة ال
زكي

ر ت
 اآثا

اج
شتنت

- ا�
س.

نف�
ة ال

زكي
ى ت

 عل
�س

حلر
- ا

مي،
كر

ن ال
قراآ

ال
�شي

در
ب امل

كتا
ال

از 
جه

ل، 
شج

م�
از 

جه
ب، 

�شو
حا

ين، 
رتو

اإلك
�س 

عر
ط 

خطي
الم ت

اأق
رت(.

ما�ش
فلو

(

�رص 
املبا

�س 
دري

الت
ة(.

�رص
حا

ل�م
)ا

وين
تعا

م ال
تعل

ال
ي(.

زمر
م ال

تعل
)ال

عة 
راج

م
ت 

لذا
ا

�م 
قوي

)ت
ت(.

لذا
ا

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
فظ

الل

ث 
ثال

س.
�ش�

ح
 )2

0-
16

(
ين 

�رص
ت

ل.
لأو

ا

7
اآن 

لقر
يف ا

ال 
لأمث

ا
مي.

كر
ال

ين.
قراآ

ل ال
 املث

هوم
 مف

يح
و�ش

- ت
مي.

كر
ن ال

قراآ
يف ال

ال 
لأمث

اد ا
 اإير

ائد
 فو

يان
- ب

اأو 
ب 

رتغي
ى ال

 عل
رمي

الك
اآن 

لقر
ن ا

ل م
مثا

اء اأ
عط

- اإ
ري.

لتنف
ا

ذم.
و ال

ح اأ
مد

ء لل
جا

ي 
الذ

ين 
قراآ

ل ال
 املث

رصح
� -

جاء 
ي 

الذ
ين 

قراآ
ل ال

لمث
شة ل

شو�
ح�

ة امل
ور

ل�ش
ن ا

 بيا
-

ع.
الإقنا

ل
مي.

كر
ن ال

قراآ
يف ال

ال 
لأمث

س ا
ائ�

خ�ش
كر 

- ذ
مي.

كر
ن ال

قراآ
م ال

عظي
- ت

ب 
كتا

ال
ب 

كتا
ي، 

ر�ش
املد

اآن 
لقر

يف ا
ال 

لأمث
ا

يم 
 الق

لبن
رمي 

الك
از 

جه
ة، 

وزي
اجل

ح، 
 لو

ب،
�شو

حا
نة.

ملو
الم 

اأق

ف 
ع�ش

 )ال
اقد

 الن
كري

التف
�رص 

املبا
�س 

دري
 الت

ي(،
ذهن

ال
مل 

 الع
شة،

اق�
واملن

وار 
احل

(
 ،)

�شي
در

ب امل
كتا

يف ال
طة 

خري
ري )

فك
 الت

طة
خري

رص(.
جل�

ا

عة 
راج

م
ومي 

)تق
ت 

لذا
ا

ت(.
لذا

ا

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
فظ

الل

ث 
ثال

س.
�ش�

ح
 )2

4-
23

(
ين 

�رص
ت

ل.
لأو

ا

8
ليه 

ا ع
كري

هلل ز
ي ا

نب
الم.

ل�س
ا

الم.
ل�ش

يه ا
 عل

ريا
زك

هلل 
ي ا

 بنب
ف

عري
 الت

-
ت 

مي بن
 مر

يدة
ل�ش

م با
شال

 ال�
عليه

ريا 
زك

القة 
ن ع

 بيا
-

ن.
مرا

ع
من 

الم 
ل�ش

يه ا
 عل

ريا
زك

ها 
ورث

تي 
ر ال

لأمو
د ا

عدا
- ت

ب.
عقو

ل ي
اآ

من 
عاء 

الد
يف 

الم 
ل�ش

يه ا
 عل

ريا
زك

ب 
 اأد

اج
شتنت

- ا�
مية.

كر
ت ال

لآيا
ا

حلة.
�شا

ة ال
ذري

م ال
شال

 ال�
عليه

ريا 
زك

ب 
 طل

ليل
- تع

دنا 
�شي

عاء 
 لد

الى
 تع

اهلل
ابة 

تج
ا�ش

للة 
ج د

تنتا
ا�ش

 -
الم.

ل�ش
يه ا

 عل
ريا

زك
ى.

تعال
هلل 

ع ا
ء م

دعا
ب ال

م اأد
لتزا

- ا

ي، 
ر�ش

املد
ب 

كتا
ال

�س 
ق�ش

ب ال
كتا

وؤه 
حا

: اإي
اآين

لقر
ا

شل 
ف�

ته ل
حا

ونف
س، 

عبا�
شن 

ح�
شام 

 ال�
الد

طة ب
خري

از 
جه

ني، 
�شط

وفل
كة 

 �شب
ب،

�شو
حا

الم 
، اأق

وح
ت، ل

نرتن
اإ

نة.
ملو

ا�رص
 املب

�س
دري

الت
ة، 

ق�ش
املنا

ر و
حلوا

)ا
وين

تعا
م ال

تعل
،  ال

شة(
ق�

ال
 ،)

مالة
 الز

ظام
)ن

يل 
)حتل

قد 
النا

كري 
التف

ث(.
حدا

والأ
�س 

�شو
الن

عة 
راج

م
ومي 

)تق
ت 

لذا
ا

ت(.
لذا

ا

مة 
قائ

شد.
ر�

ال
ن. 

�شتا
ح

 )2
7-

25
(

ين 
�رص

ت
ل.

لأو
ا
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9
ن.

مرا
ت ع

مي بن
مر

ن.
مرا

ت ع
مي بن

 مبر
ف

عري
 الت

-
يف 

دة 
وار

ن ال
مرا

ت ع
مي بن

 مر
رية

ث �ش
حدا

ع اأ
 تتب

-
س.

در�
ال

رمي 
ة م

لد
ث و

حدا
يف اأ

از 
عج

الإ
شع 

وا�
ن م

بيا
 -

الم.
ل�ش

يه ا
 عل

�شى
 عي

اهلل
بي 

لن
ت.

بها
ل�ش

ن ا
واط

ب م
 جتن

-
ها.

ارت
طه

ا و
فته

يف ع
ان 

مر
ت ع

مي بن
 مبر

داء
لقت

- ا
رمي 

ة م
ق�ش

من 
دة 

تفا
مل�ش

رب ا
والع

�س 
رو

الد
ج 

تنتا
 ا�ش

-
ن.

مرا
ت ع

بن

ي، 
ر�ش

املد
ب 

كتا
ال

شري 
فا�

 الت
ب

 كت
حد

اأ
تبة 

مك
يف 

رة 
واف

املت
شة.

در�
امل

رصد 
)ال�

�رص 
املبا

�س 
دري

الت
يف 

مل 
 الع

ي،
ش�ش

ق�
ال

 ،)
�شي

در
ب امل

كتا
ال

يل 
حل

)الت
قد 

النا
كري 

التف
لم 

ع���
الت�

 ،)
ي�م

�قو
لت��

وا
ال، 

زمي
تِق 

، ان
كر

ين )ف
عاو

الت
ين 

عاو
 الت

علم
 الت

ك(،
شار

م �
ث

ت(.
وعا

جمم
يف 

لم 
التع

(

مد 
ملعت

مي ا
تقو

ال
داء.

 الأ
لى

ع
لم 

�ش
دير 

التق
ي.

فظ
الل

ن. 
�شتا

ح
 )3

1-
30

(
ين 

�رص
ت

ل.
لأو

ا

10
ي.

جاب
الإي

كري 
لتف

ا
ي.

جاب
الإي

كري 
التف

وم 
مفه

يح 
و�ش

- ت
ي.

جاب
الإي

كري 
التف

ت 
وما

 مق
يان

- ب
ية.

رصع
 ال�

تها
اأدل

ي ب
جاب

الإي
كري 

التف
هر 

مظا
ط 

 رب
-

كري 
التف

لى 
 ع

عينة
 امل

ائل
و�ش

ى ال
عل

ثلة 
 اأم

طاء
 اإع

-
ي.

جاب
الإي

اة.
حلي

ع ا
واق

يف 
بي 

جا
الإي

كري 
التف

ثل 
- مت

مي، 
كر

ن ال
قراآ

ال
از 

جه
ل، 

شج
م�

از 
جه

ب، 
�شو

حا
ين، 

رتو
اإلك

�س 
عر

ن، 
رتو

ت ك
حا

لو
ط 

خطي
الم ت

اأق
رت(.

ما�ش
فلو

(

يل 
)حتل

قد 
النا

كري 
التف

�س 
دري

 الت
م(،

اهي
املف

وار 
احل

ة، 
�رص

حا
)امل

�رص 
املبا

ين 
عاو

 الت
علم

 الت
،) 

�شة
ملناق

وا
ي(.

زمر
م ال

تعل
)ال

ت 
لذا

عة ا
راج

م
ت(.

الذا
ي�م 

تقو
(

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
فظ

الل

ن. 
�شتا

ح
 )3

-1
(

ين.
الثا

ين 
�رص

ت

11
ار.

 الغ
ب

حا
اأ�س

�سة 
ق

ب.
طال

ت ال
لما

 بك
غار

ب ال
حا

اأ�ش
�شة 

د ق
 �رص

-
يج 

تفر
يف 

ت 
ع��ا

لطا
ل ا

�ش��
ى ف

عل��
��ة 

مثل
اء اأ

ط��
 اإع

-
ت.

ربا
الك

رد 
الف

ظ 
حف

يف 
�س 

النف
ط 

�شب
ة و

لعف
ر ا

ن اأث
بيا

 -
اد.

ف�ش
ر ال

ظاه
ن م

ع م
جتم

وامل
��ة 

ق�ش
�ن 

ة م�
�اد

شتف�
امل�

�رب 
الع�

س و
و���

در
د ال

�دا
 تع�

-
ار.

 الغ
ب

حا
اأ�ش

�س 
�شو

 الن
يف

منة 
ت�ش

رب امل
والع

�س 
رو

الد
ج 

تنتا
 ا�ش

-
س.

در�
يف ال

دة 
وار

ة ال
رصعي

ال�
ئل 

رذا
ن ال

د ع
تعا

الب
، و

ت
اعا

الط
عل 

ى ف
 عل

بال
لإق

- ا
ت.

كرا
واملن

ي، 
ر�ش

املد
ب 

كتا
ال

لم.
م�ش

يح 
شح

ب �
كتا

�رص 
املبا

�س 
دري

 الت
جية

رتاتي
ا�ش

ي(.
ش�ش

ق�
ب ال

شلو
لأ�

)ا
مد 

ملعت
مي ا

تقو
ال

داء.
 الأ

لى
ع

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
فظ

الل

ن. 
�شتا

ح
 )1

0-
6(

ين.
الثا

ين 
�رص

ت
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12
وية 

اله
لى 

ة ع
فظ

حا
امل

ية.
الم

لإ�س
ا

ح.
فتا

الن
ة و

المي
لإ�ش

ية ا
هو

ي ال
هوم

 مف
يح

و�ش
- ت

�س 
�شو

ن الن
 م��

مية
شال

لإ�
ية ا

هو
ت ال

م��ا
مقو

ان 
 بي��

-
س.

در�
يف ال

دة 
وار

ة ال
رصعي

ال�
ي.

شار
حل�

ني ا
شلم

امل�
داء 

ع اأ
راج

ب ت
�شبا

كر اأ
- ذ

لم 
و�ش

ليه 
هلل ع

ى ا
�شل

بي 
 الن

رية
�ش��

من 
ثلة 

ء اأم
عطا

- اإ
خر.

 الآ
لى

ه ع
اح

انفت
لى 

ة ع
حاب

ل�ش
وا

غري 
ند 

ا ع
 م��

��ى
 عل

اح
فت��

الن
يف 

ط 
اب��

ل�ش
ن ا

ي��ا
- ب

ني.
شلم

امل�
ت 

جزا
ني من

شلم
امل�

هل 
جا

ة لت
شلبي

 ال�
ثار

 الآ
اج

شتنت
- ا�

ى.
خر

 الأ
ت

ارا
حل�ش

ا
وك 

�شل
ى ل

م��
لأع

د ا
لي��

التق
دم 

ع��
�ى 

عل�
�س 

ر��
احل

 -
ن.

خري
الآ

لى 
ه ع

اح
انفت

يف 
��ه 

قيم
م و

�ال
لإ�ش�

ق ا
�ال

اأخ�
�ل 

 متث�
-

خر.
الآ

ي،   
ر�ش

املد
ب 

كتا
ال

ت، 
نرتن

كة اإ
�شب

كة 
لألو

ع ا
موق

ين: 
رتو

لإلك
ا

مية 
شال

لإ�
ية ا

هو
ال

تي 
ت ال

ديا
تح

وال
ها.

جه
توا

ا�رص
 املب

�س
دري

الت
ة(،

ق�ش
املنا

ر و
حلوا

)ا
اط

ن�ش
ق �ل

طري
عن 

لم 
�لتع

ة(.
ظر

املنا
(

مد 
ملعت

مي ا
تقو

ال
داء 

 الأ
لى

ع
�س 

لعر
)ا

ي(.
يح

و�ش
الت

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
فظ

الل

ن. 
�شتا

ح
 )1

5-
6(

ين 
�رص

ت
ين.

الثا

13
ور 

ن ن
ت م

�سا
قب

نا.
ارت

ح�س

ية.
الم

لإ�ش
رة ا

�شا
احل

ب 
وان

ح ج
�شي

 تو
-

رة 
�شا

احل
مام 

اهت
هر 

مظا
لى 

ع
ثلة 

اأم
طاء 

اإع
 -

فل 
كا

والت
ة، 

شح
ال�

، و
ليم

التع
م و

العل
ة ب

المي
لإ�ش

ا
ي.

ماع
جت

ال
رة 

�شا
احل

دم 
 تق

يف
ني 

شلم
امل�

ماء 
العل

ور 
ر د

قدي
- ت

ها.
رقي

ة و
المي

لإ�ش
ا

ية.
الم

لإ�ش
رة ا

�شا
احل

ت 
جمال

كر 
- ذ

ي، 
ر�ش

املد
ب 

كتا
ال

ئع 
روا

من 
ب 

كتا
فى 

�شط
نا مل

ارت
ح�ش

ي.
باع

ل�ش
ا

�رص 
املبا

�س 
دري

الت
يف 

مل 
 الع

رصة،
حا�

)امل
لم 

التع
 ،)

�شي
در

ب امل
كتا

ال
ج(.

وذ
لنم

ت )ا
وعا

جمم
يف 

عة 
راج

م
ومي 

)تق
ت 

لذا
ا

ت(.
لذا

ا

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
فظ

الل

ن.
�شتا

ح
 )2

0-
16

(
ين 

�رص
ت

ين.
الثا

14
ن.

ل�س
ر ا

كبا
ية ب

عنا
ال

ب 
�شي

ي ت
 الت

�شية
النف

ة و
شمي

جل�
ت ا

غريا
 الت

كر
- ذ

ن.
ل�ش

ار ا
كب

ن.
ل�ش

ار ا
بكب

مام 
لهت

ور ا
 �ش

كر
- ذ

ما.
ربه

د ك
 عن

دين
وال

ر ال
ى ب

 عل
مثلة

اء اأ
عط

- اإ
ن.

ل�ش
ار ا

 كب
عاية

ة ر
ولي

�شوؤ
ن م

 بيا
-

ن.
ل�ش

ار ا
 كب

مع
مله 

تعا
يف 

الم 
لإ�ش

م ا
ل قي

- متث

از 
جه

ل، 
شج

م�
ب،  

�شو
حا

ن، 
رتو

ت ك
حا

لو
ط 

خطي
الم ت

اأق
رت(.

ما�ش
فلو

(

�رص 
�ا��

مل��ب�
س ا

����
ري���

���د
ل���ت

ا
وار 

حل����
ة، ا

��رص
ا��

ح���
مل���

)ا
ين 

عاو
 الت

علم
 الت

ة(،
ق�ش

املنا
و

ي(.
زمر

م ال
تعل

)ال

ومي 
التق

ي.
ذات

ال
لم 

�ش
دير 

التق
ي.

دد
الع

ن.
�شتا

ح
 )2

9-
27

(
ين 

�رص
ت

ين.
الثا
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15
ي 

ذو
ية ب

عنا
ال

قة.
لإعا

ا
قة.

لإعا
ي ا

ذو
�س 

خا
لأ�ش

وم ا
مفه

يح 
و�ش

- ت
ليه 

هلل ع
ى ا

�شل
بي 

 الن
ب

شلو
 اأ�

لى
ة ع

مثل
اء اأ

عط
- اإ

قة.
لإعا

ي ا
ذو

مع 
مل 

تعا
يف ال

لم 
و�ش

ني.
عاق

س امل
خا�

لأ�ش
و ا

نح
مع 

جت
ة امل

ولي
�شوؤ

ن م
 بيا

-
لى 

ة ع
رصعي

 ال�
��س

و�
ن�ش

س ال
���

ة بع
لل��

ج د
ت��ا

�شتن
- ا

ني.
عاق

س امل
خا�

لأ�ش
ا

يف 
لم 

و�ش
ليه 

هلل ع
ى ا

�شل
بي 

 الن
دي

 به
داء

لقت
- ا

ني.
عاق

س امل
خا�

لأ�ش
ع ا

ه م
امل

تع

از 
جه

ل، 
شج

م�
از 

��ه
، ج

ب
�شو

حا
ين، 

رتو
اإلك

�س 
عر

ن،  
رتو

ت ك
حا

لو
ط 

خطي
الم ت

اأق
رت(.

ما�ش
فلو

(

رص  
ملبا�

س ا
ري�

لتد
ا

وار 
احل

ة، 
�رص

حا
)امل

.) 
�شة

ملناق
وا

ومي 
التق

ي.
ذات

ال
لم 

�ش
دير 

التق
ي.

فظ
الل

ن.
�شتا

ح
 )6

-4
(

ون 
كان

ل.
لأو

ا

16
اية 

لعن
ا

ني 
هوب

املو
ب

ني.
دع

واملب

ع.
بدا

والإ
ة، 

وهب
ي امل

هوم
 مف

يح
و�ش

- ت
رص.

لب�
ني ا

ها ب
ى ب

تعال
هلل 

يز ا
ي م

 الت
ت

درا
 الق

كر
- ذ

مع 
مل 

تعا
ى ال

 عل
وي

النب
ي 

هد
ن ال

ة م
مثل

اء اأ
عط

- اإ
ني.

دع
واملب

ني 
هوب

املو
ني.

دع
واملب

ني 
هوب

املو
اية 

رع
يف 

رصة 
لأ�

ور ا
ن د

 بيا
-

من 
ني 

هوب
املو

ف 
�شا

اكت
يف 

�شة 
در

ر امل
دو

يح 
و�ش

- ت
هم.

عايت
ور

لبة 
الط

ت.
طاقا

وال
ت 

درا
 الق

 يف
ا�س

 الن
ت

فاو
ل ت

علي
- ت

ها.
وير

وتط
�شة 

خلا
ب ا

واه
ة امل

نمي
ى ت

 عل
�س

حلر
- ا

ي،
ر�ش

املد
ب 

كتا
ال

ت،  
نرتن

كة اإ
�شب

ل.
ملنه

بة ا
مكت

ف 
�شي

)ال
�رص 

املبا
�س 

دري
الت

 ،)
�شة

ملناق
 وا

وار
احل

ر، 
لزائ

ا
و، 

ك�ش
جي

ين )
عاو

 الت
علم

الت
عة 

مو
�ج

،  م
لأم

عة ا
مو

ملج
ا

ء(.
خلربا

ا

م  
وي�

�����
لتق�

ا
مد 

معت
ال�

داء 
 الأ

لى
ع

ت، 
وعا

جم
)امل

و(.
ك�ش

جي

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
دد

الع

ن. 
�شتا

ح
 )8

-7
(

ون 
كان

ل.
لأو

ا

17
ب 

اآدا
ص.

ال�
ملج

ا
س.

ال�
ملج

ف با
عري

 الت
-

ها.
واع

واأن
�س 

جال
ة امل

همي
كر اأ

- ذ
س.

ال�
ملج

ب ا
 اآدا

يان
- ب

س.
ال�

مج
ة لل

رصعي
 ال�

بط
شوا

ال�
ام ب

للتز
- ا

س.
جل�

يف امل
ث 

حلدي
 وا

وار
احل

ب 
 اآدا

متثل
 -

ي،
ر�ش

املد
ب 

كتا
ال

كري 
 تذ

ب
كتا

�س 
جال

وامل
�س 

جلال
ا

�س 
جل

ب امل
اآدا

ب
س.

ال�
ملج

وا

ش�ر 
مبا�

س ال�
ري�

ت�د
ال

يف 
مل 

 الع
رصة،

حا�
)امل

ي(،
ر�ش

املد
ب 

كتا
ال

ا،  
رام

الد
ط )

ن�ش
م ال

تعل
ال

ر(.
دوا

 الأ
ب

لع

مد 
ملعت

مي  ا
تقو

ال
داء 

 الأ
لى

ع
ر(.

دوا
 الأ

ب
)لع

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
فظ

الل

ن.
�شتا

ح
 )1

2-
9(

ون 
كان

ل.
لأو

ا
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18
الم.

لأح
 وا

وؤى
الر

الم.
لأح

 وا
وؤى

 الر
هوم

 مف
يح

و�ش
- ت

لى 
ى اإ

روؤ
م ال

و�شل
ليه 

هلل ع
ى ا

�شل
بي 

ة الن
�شب

ل ن
علي

- ت
ن.

يطا
ل�ش

ى ا
م اإل

حال
والأ

ى، 
تعال

هلل 
ا

اآن 
لقر

ن ا
م م

حال
والأ

ى 
روؤ

ى ال
عل

ثلة 
 اأم

طاء
 اإع

-
ية.

نبو
ة ال

�شن
وال

رمي 
الك

يف 
لم 

و�ش
ليه 

هلل ع
ى ا

�شل
بي 

 الن
ت

يها
وج

ن ت
بيا

 -
اأو 

وؤيا 
الر

ث 
دو

 ح
عند

لم 
مل�ش

ب ا
اآدا

�س 
يخ

ما 
لم.

احل
هلل 

ى ا
 عل

كل
لتو

 وا
ب

�شبا
بالأ

خذ 
 الأ

لى
س ع

ر�
احل

 -
ى.

تعال

مي،
كر

ن ال
قراآ

ال
از 

جه
ل، 

شج
م�

از 
جه

ب، 
�شو

حا
ين، 

رتو
اإلك

�س 
عر

ن، 
رتو

ت ك
حا

لو
ط 

خطي
الم ت

اأق
رت(.

ما�ش
فلو

(

�رص 
�ا��

مل��ب�
س ا

����
ري���

���د
ل���ت

ا
وار 

حل����
ة، ا

��رص
ا��

ح���
مل���

)ا
قد 

النا
كري 

التف
 ،)

�شة
ملناق

وا
لم 

التع
 ،)

يم 
فاه

ل امل
حتلي

 (
ي(.

زمر
م ال

تعل
 )ال

وين
تعا

ال

مد 
ملعت

مي ا
تقو

ال
داء 

 الأ
لى

ع
�س 

لعر
)ا

ي(.
يح

و�ش
الت

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
فظ

الل

ن. 
�شتا

ح
 )1

6-
13

(
ون 

كان
ل.

لأو
ا

19
يل 

جلل
ي ا

حاب
ل�س

ا
ان 

سفي
ي �

ن اأب
ية ب

عاو
م

نه.
هلل ع

ي ا
ر�س

من 
ان 

�شفي
بي 

ن اأ
ة ب

اوي
مع

بي 
حا

ل�ش
ف با

عري
 الت

-
ته.

وفا
، و

المه
واإ�ش

ه، 
�شب

ث: ن
حي

نه.
هلل ع

ي ا
ر�ش

وية 
معا

شل 
 ف�

يان
- ب

الم.
لإ�ش

مة ا
خد

يف 
عنه 

هلل 
ي ا

ر�ش
وية 

معا
ور 

ن د
 بيا

-
نه.

هلل ع
ي ا

ر�ش
وية 

معا
ت 

شفا
ى �

 عل
مثلة

اء اأ
عط

- اإ
مة 

خد
يف 

ان 
في��

ي �ش
 اأب��

��ن
�ة ب

وي�
معا

ور 
ر د

دي��
- تق

الم.
لإ�ش

ا

ي، 
ر�ش

املد
ب 

كتا
ال

يخ 
تار

ب ال
 كت

حد
اأ

ل: 
ي مث

الم
لإ�ش

ا
اية 

لنه
 وا

دية
الب

ري،
 كث

لبن
حر 

 الب
طة

خري
ط 

و�ش
 املت

�س
لأبي

ا
قيا،

فري
ل اإ

شما
و�

الد 
طة ب

خري
از 

جه
د، 

�شن
ال

ب.
�شو

حا

��رص 
ب��ا�

��م��
ال���

�س 
����

دري
��ت��

ال
مل 

 الع
شة،

اق�
واملن

وار 
�ح

)ال
 ،)

�شي
در

ل�م
ب ا

ت��ا
الك

يف 
جة 

ربم�
 )ال

دي
فرا

الإ
لم 

التع
ة(.

خلطي
ا

عة 
راج

م
ومي 

)تق
ت 

لذا
ا

ت(.
لذا

ا

لم 
�ش

دير 
التق

ي.
فظ

الل

ن. 
�شتا

ح
 )2

2-
17

(
ون 

كان
ل.

لأو
ا
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ى
تو

ملح
ل ا

حلي
 لت

رتح
مق

ذج 
منو

رقم
ال

ت
وعا

و�س
امل

ت
حا

طل
مل�س

 وا
يم 

فاه
لـم

ا
ت

يما
عم

والت
ئق 

حلقا
ا

ت
اها

لجت
 وا

قيم
ال

عية
�ر

م ال
كا

لأح
ا

ت
ارا

امله
 1

مي 
العل

ث 
ح��

الب
رة 

�شا
احل

و
ية.

الم
لإ�ش

ا

وم 
العل

ي، 
علم

ث ال
بح

ال
ة، 

اعي
جتم

وال
مية 

شال
لإ�

ا
يل 

لدل
ة، ا

بيقي
لتط

وم ا
العل

ظة 
الح

ل امل
 دلي

ي،
نقل

ال
يل 

، دل
ربة

تج
وال

ط، 
تنبا

ل�ش
 و�

اج
شتنت

ل�
�

ل.
عدي

والت
ح 

جلر
م ا

عل

ب 
شلو

و اأ�
ه��

�ي 
لم�

 الع
ث

ح��
 الب

-
فة.

ملعر
ى ا

ل  اإل
�شو

للو
ظم 

من
دم 

التق
هي 

مي 
العل

ث 
بح

ة ال
غاي

 -
ي.

شار
حل�

 وا
مي

العل
ني 

شلم
امل�

�د 
عن�

مي 
العل

ث 
ح��

للب
 -

رة 
ش��ا

حل�
دم ا

تق��
يف 

�ري 
كب�

��ر 
اأث

ية.
�شان

الإن
ث 

بح
يف ال

ربة 
عت��

ة امل
دل��

 الأ
من

 -
ظة،

الح
ل�م

 وا
ل،

ق���
 الن

ي:
علم

ال
ج،  

ن�تا
��ت�

ل�ش
 وا

بة،
���ر

�ج
الت�

و
ط.

تنبا
ل�ش

و�
ى 

حد
�و اإ

 ه�
�ة(

كم�
 احل

ت
بي��

( -
مي 

العل
ث 

ح��
 الب

ت
ش��ا

�ش�
موؤ

يف 
ت 

ئ��
ِ ن�ش

ُ ي �أ
لت��

ي �
لم��

لإ�ش
�

يد.
ر�ش

ن ال
رو

 ها
يفة

خلل
د ا

عه
ي: 

علم
ث ال

ح��
 الب

ت
�ال

جم�
من 

 -
ة، 

اعي
جتم

وال
نية 

�شا
الإن

وم 
عل��

ال
ية.

طبيق
 الت

لوم
والع

ت 
القيا

 اأخ
متثل

 -
مي 

العل
ث 

بح
ال

به.
واآدا

ماء 
 عل

ور
ر د

قدي
- ت

يف 
ني 

شلم
امل�

عد 
قوا

�س 
اأ�شي

ت
ي.

علم
ث ال

بح
ال

يف 
دقة 

ي ال
حتر

 -
ار.

خب
 الأ

قل
ن

دقة 
ت و

لتثب
ب ا

جو
- و

لبة 
وط

ني 
حث

للبا
قل 

الن
لم.

الع
مي 

العل
ث 

بح
ة ال

حرم
 -

لى 
د ع

يعو
ي 

الذ
رصر.

ال�
ية ب

�رص
الب

ع 
�شا

 اإخ
دم

ب ع
جو

- و
قة 

ملطل
ية ا

لغيب
ور ا

لأم
ا

ي.
علم

ث ال
بح

لل
لبة 

ي ط
 حتل

ب
جو

- و
ت 

القيا
اأخ

م ب
العل

مي 
العل

ث 
بح

ال
ت،  

لتثب
ق، ا

وثي
)الت

ة، 
مان

 الأ
ق،

�شد
ال

ز(.
حي

 الت
دم

، ع
�شرب

ال

يف 
ت 

لتثب
 وا

دقة
- ال

ار.
خب

 الأ
قل

ن
ج.

تنتا
ل�ش

- ا
مل 

والع
ل، 

ا�ش
لتو

- ا
ق.

فري
من 

�ش
كة 

 �شب
دام

تخ
ا�ش

 -
ت. 

نرتن
الإ
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 2
ق: 

خال
الأ

ها، 
هوم

مف
يف 

ها 
ميت

واأه
نا. 

حيات

ة، 
جلن

س ا
رب�

ق، 
خال

الأ
ق.

�شو
 الف

�شم
ال

ن.
لإميا

ار ا
 ثم

من
رة 

 ثم
الق

لأخ
- ا

ب 
ت�ش

تك
��ة 

المي
لإ�ش

ق ا
�ال

لأخ�
- ا

ام.
لإلز

فة ا
�ش

حمل 
ان 

�ش��
الإن

�ل 
جتع�

ق 
�ال

لأخ�
- ا

س.
لنا�

ني ا
ام ب

حرت
ا

ئق 
طرا

من 
�شة 

مار
وامل

ب 
ري��

لتد
- ا

ق.
خال

 الأ
ب

�شا
اكت

وك 
 �شل

 يف
وؤثر

ية ت
ماع

جت
 �ل

بيئة
- �ل

قه.
خال

 واأ
فرد

ال
ني 

ل ب
ا�ش

التف
�س 

شا��
ق اأ�

�ال
لأخ�

- ا
مة.

قيا
م ال

 يو
ا�س

الن

لى 
س ع

ر�
احل

 -
ة، 

�شل
الفا

ق 
خال

الأ
ق 

خال
 الأ

ب
جتنا

وا
مة.

ذمو
امل

هلل 
ى ا

ب اإل
تقر

- ال
حبة 

ى مب
تعال

ن، 
خري

الآ
هم.

 اإلي
شان

ح�
والإ

ق 
خال

بالأ
زاز 

لعت
- ا

ان 
لإمي

 وا
ية،

الم
لإ�ش

ا
كام 

 اأح
نها

باأ
ية.

رصع
�

افة 
 نظ

لى
س ع

ر�
احل

 -
د�م 

تخ
ل�ش

 و�
ئة،

�لبي
رد 

موا
ل لل

لأمث
ا

ية.
طبيع

ال

ق 
خال

بالأ
لي 

تح
ب ال

جو
- و

ل، 
عد

: ال
مثل

ة، 
ميد

احل
ق، 

�شد
وال

ن، 
�شا

لإح
وا

ة. 
مان

والأ
ج 

زو
ر ال

ختيا
ب ا

جو
- و

حلة.
�شا

ة ال
وج

والز
لح 

�شا
ال

ق 
خال

بالأ
لق 

تخ
مي ال

حتر
 -

مة.
ذمي

ال
ة: 

دوب
 املن

الق
لأخ

ن ا
- م

رم.
الك

، و
اعة

شج
ال�

ة: 
حرم

ق امل
خال

 الأ
من

 -
رب.

الِك
، و

�س
والغ

ب، 
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البحث العلمي واحل�سارة الإ�سالمية الدر�ص الأول

م�شادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�شي.
.http://www.wata.cc/forums/showth :املوقع الإلكرتوين -

- لوحة جدارية.
- جهاز حا�شوب.

- جهاز عر�س اإلكرتوين.

- تو�شيح مفهوم البحث العلمي.
- تعرف تاريخ البحث العلمي عند امل�شلمني.

- بيان غاية البحث العلمي عند امل�شلمني.
- تو�شيح اأخالقيات البحث العلمي.

- ذكر جمالت البحث العلمي.
- ا�شتنتاج دللة الن�شو�س ال�رصعية على اأ�شا�شيات البحث العلمي.

- اإعطاء اأمثلة على موؤ�ش�شات البحث العلمي يف وطننا الأردن.
- تقدير جهود العلماء امل�شلمني يف احل�شارة الإن�شانية.

نتاجات الدر�س

- متثل اأخالقيات البحث العلمي واآدابه.
- تقدير دور علماء امل�شلمني يف تاأ�شي�س قواعد البحث العلمي.

- حتري الدقة يف نقل الأخبار.

القيم والجتاهات الرئي�شة

م�شادر تعلم اإ�شافية 
للطالب 

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



21

)�لطريقة  �ملفاهيم  تدري�س  �لق�شرية(،  و�لأجوبة  �لأ�شئلة  �ملدر�شي،  �لكتاب  )�لعمل يف  �ملبا�رش  �لتدري�س   -
القيا�شية(، التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�ص
التمهيد

تعالى: { اهلل  قال  الآتية،  الكرمية  الآية  بتالوة  للدر�س  د  مهِّ  -  1

�لأ�شئلة  �لطلبة  الآيتان190-191(، ثم �طرح على  اآل عمران،   }، )�شورة 
الآتية:

• ما معنى اأويل الألباب؟
• ما الأعمال التي يقوم بها اأولو الألباب كما وردت يف الآية الكرمية؟

• ما نتيجة التفكر والتاأمل يف خلق ال�شماوات والأر�س؟
��ه الطلبة اإلى ا�شتنت��اج اأن التفكر والتاأمل ميثل اأولى خطوات الو�ش��ول اإلى املعرفة، وهي مو�شوع  2 - وجِّ

البحث العلمي )عنوان الدر�س(، ثم اكتب العنوان على اللوح.
 اإجراءات التنفيذ

1 - اكتب مفهوم البحث العلمي على اللوح، ثم حلل املفهوم، مبيًنا معاين الألفاظ والرتاكيب الواردة يف 
املفهوم.

التوا�شل الجتماعي،  امل�شكالت، مواقع  الإ�شاعة، حل  اللوح: املالحظة،  الآتية على  الأمثلة  اكتب   - 2
�شياغة الفر�شيات، العادات والتقاليد.

3 - كلِّف الطلبة ت�شنيف الأمثلة ال�شابقة اإلى اأمثلة تنتمي اإلى مفهوم البحث العلمي، واأمثلة اأخرى ل تنتمي 
اإلى هذا املفهوم.

اأ�شحاب احل�شارات  تاأثرهم فيَمن �شبقهم من  العلمي عند امل�شلمني، مبيًنا  ث عن تاريخ البحث  4 - حتدَّ

استراتيجيات التدريس

التعلم القبلي

- اأق�شام العلوم الدينية والدنيوية.

املفاهيم وامل�شطلحات

البحث العلمي، العلوم الإ�شالمية والجتماعية، العلوم التطبيقية، الدليل النقلي، دليل املالحظة والتجربة، 
دليل �ل�شتنتاج و�ل�شتنباط.
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الأخرى، واأثر منهج امل�شلمني العلمي يف احل�شارة الإن�شانية.
5 - ناق�س �لطلبة يف �لأ�شئلة �لآتية:

• كيف ا�شتفاد علماء امل�شلمني من مناهج البحث العلمي لالأمم التي �شبقتهم مثل اليونان والرومان؟
• كيف ا�شتفادت احل�شارة الغربية من مناهج البحث لدى امل�شلمني؟

اللغات الأجنبية بهدف الإفادة من منجزاتهم  اإلى  اأمثلة على ترجمة كتب علماء امل�شلمني  • هاِت 
احل�شارية.

6 - اطلب اإلى اأحد الطلبة قراءة فقرة )غاية البحث العلمي(. 
7 - ناق�س �لطلبة يف �لأ�شئلة �لآتية:

• ما غاية البحث العلمي لدى امل�شلمني؟
• تتفق غاية البحث العلمي مع الغاية من خلق الإن�شان، ف�رصِّ ذلك.

• بنيِّ موقف الإ�شالم من البحث العلمي الذي ي�رص بالب�رصية.
 { 8 - اقراأ قوله تعالى: {

)�شورة احلجرات، الآية 6(.
9 - ف�رصِّ الآية الكرمية، ثم اطرح ال�شوؤالني الآتيني:

• �أ�شارت �لآية �لكرمية �إلى ُخلق من �أخلق �لباحث، ما هو؟ 
• توجد اأخالق اأخرى ينبغي التحلي بها يف البحث العلمي، اذكر اأمثلة عليها.

10- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها، ثم اكتب ال�شحيح منها على اللوح.
د لكل جمموعة مهمتها كما ياأتي: ع الطلبة اإلى اأربع جمموعات غري متجان�شة، ثم حدِّ 11- وزِّ

املجموعة الأولى: قراءة فقرة )جمالت البحث العلمي(، ثم الإجابة عن ال�شوؤالني الآتيني:
• اذكر جمالت البحث العلمي.

ح املق�شود بالعلوم الإن�شانية والجتماعية، والعلوم التطبيقية، م�شت�شهًدا باأمثلة على كل منها. • و�شًِّ
املجموعة الثانية: قراءة فقرة )مقدمة اأ�شا�شيات البحث العلمي والأ�شا�س الأول منها(، ثم الإجابة عن 

�لأ�شئلة �لآتية:
• من اأين ا�شتمد العلماء امل�شلمون اأ�شا�شيات البحث العلمي؟ 

 { • بنيِّ الأ�شا�س الذي اأ�شارت اإليه الآية الكرمية يف قوله تعالى: {
    )�شورة البقرة، الآية 111(. 

تعالى: { امل�شتفادة من قوله  الأدلة  اأنواع  ح  و�شِّ  •
} )�شورة الإ�رصاء، الآية 36(.
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املجموعة الثالثة: قراءة فقرة )الأ�شا�س الثاين والأ�شا�س الثالث(، ثم الإجابة عن ال�شوؤالني الآتيني:
• اذكر القواعد واملتطلبات التي يجب مراعاتها يف العلوم الآتية:

 علوم القراآن واحلديث ال�رصيف.
 علم الفقه والت�رصيع.

 العلوم التطبيقية.
ح موقف الإ�شالم من البحث يف الأمور الغيبية املطلقة. 12- و�شِّ

املجموعة الرابعة: قراءة فقرة )ماأ�ش�شة البحث العلمي(، ثم الإجابة عن ال�شوؤالني الآتيني:
ح مفهوم ماأ�ش�شة البحث العلمي. • و�شِّ

• هاِت اأمثلة على موؤ�ش�شات للبحث العلمي يف احل�شارة الإ�شالمية، واأخرى يف الع�رص احلديث.
13- اعر�س �شوًرا ملوؤ�ش�شات البحث العلمي يف احل�شارة الإ�شالمية، والع�رص احلايل اإن اأمكن ذلك. 

ًها، ومر�شًدا، وم�شاعًدا. ل بني الطلبة موجِّ 14- جتوَّ
د الوقت الالزم لتنفيذ املهام التعليمية قبل بدء العمل داخل املجموعات. 15- حدِّ

16- اأعلن عن انتهاء وقت العمل يف املجموعات، ثم اطلب اإلى كل جمموعة عر�س ما اأجنزته على اللوحة 
ال�جدارية، ومناق�شة بقية املجموعات يف ذلك.

هم. 17- اأدر جل�شة النقا�س بني الطلبة، ووجِّ
التقومي اخلتامي

�طلب �إلى �لطلبة �لإجابة عن �أ�شئلة �لدر�س.

الربط بني مو�سوع الدر�ص واحلياة العامة

تكرث �لإ�شاعة يف جمتمعنا، و�رشعان ما تنت�رش بني جميع فئاته، موؤثرة �شلباًا يف �لفرد و�ملجتمع؛ لذ� يتعني على 
امل�شلم التحلي باأخالق علماء امل�شلمني، واللتزام بتعليمات دينه يف التثبت وحتري الدقة يف النقل. 
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء )العر�س التو�شيحي(.
م الطلبة بناًء على املعايري الوارد ذكرها  املوقف التقوميي: يف اأثناء مناق�شة كل جمموعة لبقية املجموعات، َقوِّ

يف �شلم التقدير.
اأداة التقومي: �شلم التقدير.

بدرجة �سعيفةبدرجة متو�سطةبدرجة عاليةاملعيارالرقم

د اأ�شا�شيات البحث العلمي حتديًدا دقيًقا.1 اأحدِّ
اأ�شتخدم املفاهيم  وامل�شطلحات الوارد  ذكرها يف الدر�س.2
اأ�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رصعية.3
اأجيب عن ت�شاوؤلت الطلبة بدقة.4
اأجنز املهمة يف الوقت املحدد.5
اأذكر اأمثلة على موؤ�ش�شات البحث العلمي.6

ن�شاط عالجي
الإ�شالمية:  احل�شارة  العلمي يف  البحث  للبحث عن مفهوم  الآتي  الإلكرتوين  املوقع  زيارة  اإلى  الطلبة  ه  وجِّ

.https://dive.uqu.edu./_/jmtabidi/files/manahig.doc
ن�شاط اإثرائي

ه بع�س الطلبة اإلى زيارة املوقع الإلكرتوين الآتي لتعرف مناهج البحث عند امل�شلمني، ثم كتابة تقرير ق�شري  وجِّ
عن ذلك، ثم قراءته يف الإذاعة املدر�شية:

.http://www.sign-ific-ance.co.uk/index.php/jiha a abic/a ticle/view/1147 

اأن�سطة اإ�سافية

رقم ال�شفحةالإجابة��شم �لن�شاط
اأفكر واأناق�ص:

 اأفك��ر واأناق���س زمالئ��ي يف جمالت 
البحث العلمي التي يحتاج اإليها وطننا 

احلبيب للتقدم والرقي احل�شاري.

يف خمتل��ف جمالت احلياة، مث��ل: املجالت العلمية 
الطبية، واملجالت ال�شناعية، واملجالت الزراعية، 
وجمالت اخلدمات، من مثل: اأزمة ال�شري، والبطالة 
بني حملة ال�شه��ادات اجلامعية الأولى وال�شهادات 

العليا يف بع�س التخ�ش�شات، وغري ذلك.

 12  

اإجابات اأن�سطة الدر�ص
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رقم ال�شفحةالإجابةن�س ال�شوؤالالرقم
اإليها بنيِّ مفهوم البحث العلمي.1 والو�شول  املعرفة  اكت�شاف  يف  منظم  اأ�شلوب 

تتاأثر  التي ل  املتاحة  املو�شوعية  الأدوات  با�شتخدام 
بذاتية الباحث وم�شاعره.

8

ا�شتخ��رج الأدلة املعت��ربة يف البحث 2
العلم��ي الت��ي ي�ش��ري اإليها ق��ول اهلل 

تعالى: {
 {

 )�شورة الإ�رصاء، الآية 36(.

 اأ  - الدليل النقلي )ال�شمع(.
ب-  دليل املالحظة والتجربة )الب�رص(.

ج�- دليل �ل�شتنتاج و�ل�شتنباط )�لفوؤ�د(.

 11-10 

اأعِط مثاًل على دق�ة  ع�لماء امل�شلمني 3
وتثبتهم يف الرواية والنقل.

اأب��دع علم��اء احلديث النب��وي ال�رصي��ف يف التثبت 
والدقة التي حتف��ظ للحديث منزلته، فتتبع��وا اأ�شانيد 
الروايات وم��ا فيها من ات�ش��ال وانقطاع، وو�شعوا 
قو�ع��د عل��م �جل��رح و�لتعديل �ل��ذي مُييِّ��ز �لرو�ية 

ال�شحيحة من غريها.

 11 

ت�شمل م�جالت البحث العلمي خمتلف العلوم، وهذه   ما جمالت البحث العلمي؟4
اأهمها:

 اأ - العلوم الإن�شانية: هي العلوم التي ت�شتمل على علوم 
ال�رصيع��ة الإ�شالمية، مثل: الفقه، واأ�شول الفقه، 
وعلوم الرتبية، والجتماع، والنف�س، والقت�شاد، 
والتاري��خ، وعل��وم اللغ��ة العربي��ة، وغري ذلك. 
ب- العل��وم التطبيقية: هي العلوم  التي تعنى بتطبيق 
�ملعرف��ة ونقلها �إل��ى �لبيئ��ة �ملادية غالباً��ا، مثل: 
عل��م الط��ب، وعل��م الهند�ش��ة، والريا�شيات، 

والكيمياء، وغري ذلك.

 12  

البحث العلمي يف الإ�شالم له غايات 5
ح ذلك. نبيلة واأهداف �شامية، و�شِّ

غاية البحث العلمي هي حتقيق التقدم العلمي والرقي 
احل�شاري، والإ�شهام يف تي�شري �شبل احلياة لالإن�شان، 
وبهذا تتحقق عمارة الأر�س وخالفة الإن�شان فيها، 
ويتوافق ذلك مع الغاية الت��ي خلق الإن�شان لأجلها؛ 
فالبح��ث العلمي عبادة يتقرب به��ا الإن�شان اإلى اهلل 

 11 

اإجابات اأ�سئلة الدر�ص



26

تعال��ى، وه��و و�شيل��ة لتحقي��ق اخل��ري وال�شعادة 
للب�رصية. والإ�شالم يرف���س البحث العلمي الذي 
م ��شتخد�مه لإيقاع �ل�رشر  ي�رش بالب�رشية، وُيح��رِّ

بالنا�س. 

يقوم منهج البحث العلمي يف الإ�شالم على 6
جمموعة من الأ�ش�س، اذكرها.

اأ     - اإقامة الدليل لإثبات الفر�شيات والدعاءات.
ب- مراعاة متطلبات كل علم من العلوم.

ج�- عدم اإخ�شاع الأمور الغيبية املطلقة للبحث 
التجريبي.

 11-10 

من 7 الغربية  احل�شارة  ا�شتفادت  ح كيف  و�شِّ
علوم امل�شلمني.

كان ملنهج البحث العلم��ي عند علماء امل�شلمني 
اأثر كبري يف تقدم احل�شارة الإن�شانية ورقيها، ول 
�شيما احل�شارة الغربية؛ فقد كان العامل الإ�شالمي 
قبل��ة الباحث��ني الغربيني الذين نهل��وا من معارفه 
وعلومه، وتعلموا اللغة العربية، وترجموا بع�س 
ما كتبه علماء امل�شلمني )مثل: كتب اخلوارزمي، 
وابن الهيثم، وابن �شينا، والرازي، وابن خلدون، 
وابن ر�شد، وابن النفي�س، والزهراوي(، ونقلوه 
اإلى بلدانهم، وعملوا على درا�شته والإفادة منه، 

فكان من اأهم اأ�شباب نه�شتهم.

 9 

ب��نيِّ دللت الآي��ات الكرمي��ة الآتي��ة على 8
حتقيق املنهج ال�شحيح يف البحث والنظر:

اأ - قال اهلل تع���الى: {  
} )�ش��ورة البق��رة، الآية   

.)111
ب- ق����ال اهلل تعال��ى: {

} )�ش�ورة الأنع��ام، الآي��ة 116(.
ج�- ق�����ال اهلل تع��الى: {      

} )�ش���ورة احلجرات، الآية 6(.

اأ - اإق��ام��ة ال�دل�ي��ل لإث�ب���ات ال��فر�ش�ي��ات 
والدعاءات؛ فال قيم��ة لفكر اأو راأي لي�س 

عليه دليل، ول تقوم به حجة.

 ب- ينبغي للباحث اأن يلتزم باأخالقيات البحث 
�لعلمي، مث��ل �لُبْعد عن �له��وى و�لتع�شب 

والتحيز.
ج�- من اأخالق البحث العلمي التوثيق والتثبت.

 10-9 
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- الكتاب املدر�شي.  
- القراآن الكرمي.

- الو�شائ��ل التعليمي��ة املنا�شبة، مثل: امل�شجل، وجه��از احلا�شوب، وجهاز العر���س الإلكرتوين، وجهاز 
العر�س الراأ�شي، و�شفافيات عر�س الأن�شطة واملهام، ولوحات الكرتون، واأقالم التخطيط.

- تو�شيح مفهوم الأخالق.
- التفريق بني الأخالق املحمودة والأخالق املذمومة.

- بيان طرائق اكت�شاب الأخالق.
- بيان اأهمية الأخالق.

- اإعطاء اأمثلة على �شمول الأخالق لعالقات الإن�شان جميعها.
- ا�شتنتاج املقا�شد الأخالقية لل�شالة والزكاة وال�شيام.

- ا�شتنتاج دللة الأدلة ال�رصعية الواردة يف الدر�س على الأخالق.
- متثل الأخالق الفا�شلة يف �شلوكه.

نتاجات الدر�س

- احلر�س على الأخالق الفا�شلة، واجتناب الأخالق املذمومة.
- التقرب اإلى اهلل تعالى مبحبة الآخرين والإح�شان اإليهم.

- العتزاز بالأخالق الإ�شالمية، والإميان باأنها اأحكام �رصعية.
- �حلر�س على نظافة �لبيئة، و�ل�شتخد�م �لأمثل للمو�رد �لطبيعية.

القيم والجتاهات الرئي�شة

الأخالق: مفهومها، واأهميتها يف حياتنا الدر�ص الثاين

م�شادر التعلم واأدواته

م�شادر تعلم  اإ�شافية
 للطالب

- كتاب فقه ال�شرية ملحمد �شعيد البوطي.
للمعلم

- يختار املعلم ما ينا�شب الدر�س من كتب ال�شرية النبوية، وكتب التاريخ الإ�شالمي.
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املفاهيم وامل�شطلحات

التعلم القبلي

الأخالق، رب�س اجلنة، ال�شم الف�شوق.

- احلكم ال�رصعي، العبادات.

- التدري�س املبا�رص، التعلم اجلماعي. 
خطوات تنفيذ الدر�ص

التمهيد
��د للدر�س با�شتخ��دام اإحدى الو�شائل املتوافرة لتالوة الآية الكرمية الآتية، قال اهلل تعالى: { - مهِّ

}  )�شورة الفرقان، الآية 63(،اأو الآية الكرمية الآتية، 
 } تعال��ى:  اهلل  ق��ال 
د ل��ه باحلديث النبوي  } )�ش��ورة الإ�رصاء، الآي��ة 23(، اأو مهِّ
ال�رصي��ف: ))�إمن��ا بعثت لأمتم مكارم �لأخ��لق(( )1(، اأو بق�شة ق�شرية، اأو بيت �شع��ر عن الأخالق، اأو فيلم 

ق�شري عن خلق اإ�شالمي، واأثره يف احرتام النا�س للم�شلم، واحرتامهم له مثل الأمانة.
 اإجراءات التنفيذ

1- ا�شتخدم فعالية )املحا�رصة( يف احلديث عن مفهوم الأخالق، واأهميتها يف حياة الطلبة.
ل ا�شرتاتيجية )التعلم التعاوين( لتمكني الطلبة من التفريق بني الأخالق املحمودة والأخالق املذمومة،  2- فعِّ

وذلك على النحو الآتي: 
• اعر�س على الطلبة الأدلة ال�رصعية الواردة يف الدر�س باإحدى طرائق العر�س املتوافرة.

ه بع�س الطلبة اإلى ا�شتنتاج الأخالق املحمودة والأخالق املذمومة الواردة فيها. • وجِّ
ل ا�شرتاتيجية )التعلم يف جمموعات: التعلم الزمري(، وذلك على النحو الآتي: 3- فعِّ

ع الطلبة اإلى ثالث جمموعات، ثم اطلب اإلى كل منها اأداء مهمة حمددة، بناًء على الأفكار الرئي�شة  4- وزِّ
الواردة يف الدر�س، ثم �رصحها لبقية املجموعات با�شتخدام لوحة جدارية، وذلك على النحو الآتي:

املجموعة الأولى: قر�ءة مو�شوع  )ثانياًا: تربية �لنف�س على �لأخلق �لفا�شلة(، ثم �لإجابة عن �لأ�شئلة �لآتية:
• ما طرائق اكت�شاب الأخالق؟

استراتيجيات التدريس

)1( البخاري يف الأدب املفرد.
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• ما اأثر ممار�شة ال�شلوك احل�شن يف احلياة اليومية؟
• ملاذا اأوجب الإ�شالم اختيار الزوج والزوجة ال�شاحلني، واختيار ال�شديق ال�شالح؟

املجموعة الثانية: قر�ءة مو�شوع )ثالثاًا: جو�نب �أهمية �لأخلق(، ثم �لإجابة عن �لأ�شئلة �لآتية:
ح ذلك. • ح�شن اخللق ل يكون بالعبادة وحدها، و�شِّ

• لل�شعائر التعبدية يف الإ�شالم مقا�شد اأخالقية، ما معنى ذلك؟
• هاِت مثالني على الأحكام ال�رصعية التي تكت�شبها الأخالق يف الإ�شالم.

املجموعة الثالثة: قراءة مو�شوع )رابًعا: �شمولية الأخالق(، ثم الإجابة عن ال�شوؤالني الآتيني:
• بنيِّ عالقات الإن�شان الدالة على �شمول الأخالق يف الإ�شالم.

• ما �ل�شلوك �لأخلقي �لو�جب جتاه �لبيئة ومو�ردها؟
ه اأفراد كل جمموعة اإلى كتابة اإجاباتهم على لوحة، ثم تعليقها على اجلدار.  5- وجِّ

6- �شاِعد اأفراد املجموعات على ا�شتدراك ما قد فاتهم من ال�رصح.
م جل�شة نقا�س ملا تو�شل اإليه اأفراد املجموعات، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح. 7- نظِّ

التقومي اخلتامي
- �طرح على �لطلبة �أ�شئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
ه الطلبة اإلى بناء خمطط تنظيمي �شامل لأفكار الدر�س جميعها.  - وجِّ

- �طل��ب �إل��ى �لطلبة حل �أ�شئل��ة �لأن�شطة �لو�ردة يف �لدر���س يف حينها، بالطريق��ة �ملقرتحة يف �لكتاب 
املدر�شي، اأو بالطريقة التي تراها منا�شبة لطلبتك.

- اطلب اإلى الطلبة اإكمال املخطط التنظيمي يف �شفحة )28(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�شهم يف 
حمتوياته.

�لإفادة من �لدر�س يف حت�شني �لبيئة �ملدر�شية، وجعلها �آمنة نظيفة فاعلة.
الربط بني مو�سوع الدر�ص واحلياة العامة
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استراتيجيات التقويم وأدواته

�شعيفمقبولممتازاملعيارالرقم
ي��ش��غي ج��يًدا اإلى م�ع�ل�م�ه النتباه.1

وزمالئ��ه، ول يحي��د بب�رصه 
ع��ن ال�متكل��م  يف املوق��ف 
التعليم��ي، ول يتح��دث يف 
اأثن��اء حديث غريه يف املوقف 

التعليمي.

ي�شغ��ي ج��ي��ًدا اإل��ى معلمه 
وزمالئه، ول يحيد بب�رصه عن 
املتكلم يف املوقف التعليمي، 
ولكنه يتحدث يف اأثناء حديث 
غ��ريه يف املوق��ف التعليمي.

ل ي�شغي ج��يًدا  اإلى معلمه 
وزمالئ�ه، ويتح�دث ف��ي 
يف  غ��ريه  حدي��ث  اأثن��اء 

املوقف التعليمي.

ي��ج��ي��ب ب�������رصع���ة وث��ق��ة الفاعلية.2
املفاهيم  م�شتخدًم�ا  واقت��دار، 
الإ�ش�الم�ي�ة،  وامل�شطلح��ات 

ويعزز راأيه بالأدلة املقنعة.

ي��ج��ي��ب ب�����رصع��ة وث��ق��ة 
م�شت�خ��دًم��ا  واق�ت�����دار، 
وامل�شطلح�ات  املف��اه�ي��م 
الإ�شالمية، لكن��ه ل ي�ع��زز 

راأيه بالأدلة املقنعة.

ل ي��جيب بثق�ة واقت��دار، 
ول يعزز راأي���ه بالأدل����ة 

املقنعة.

يف التعاون.3 زم��الئ��ه  م��ع  يت��ع��اون 
قب��ل  املجموع��ة، وي�شت��اأذن 
امله��ام  وي��وؤدي  احلدي��ث، 
ب��ه ب�ش��ورة منا�شبة  املنوط��ة 

�شمن الزمن املحدد.

يف  زمالئ���ه  م���ع  يتع���اون 
قبل  وي�شت��اأذن  املجموع��ة، 
احلدي��ث، ولكن��ه ل يوؤدي 
امله��ام املنوط��ة ب��ه ب�ش��ورة 
منا�شبة �شمن الزمن املحدد.

زم�الئه  م��ع  يتع�اون  ل 
يف املجموعة، ول يوؤدي 
به ب�شورة  املنوط��ة  املهام 
منا�شب������ة �ش�م�ن الزم�ن 

املحدد.

ا�سرتاتيجية التقومي: �لورقة و�لقلم، �لتو��شل )�لأ�شئلة و�لأجوبة(، مر�جعة �لذ�ت )تقومي �لذ�ت(.
ع املهام على املجموعات. وبعد النتهاء من عر�س كل فكرة،  املوقف التقوميي: يف اأثناء �رصح الدر�س، وزِّ
مهم بناءاً على معايري �أد�تي �لتقومي )1(، و)2(. �طرح �لأ�شئلة �ل�شفوية �لبنائية )�لتكوينية( على �لطلبة، وَقوِّ

اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.
اأداة التقومي )1(:

    ممتاز: )3( ثالث عالمات، مقبول: )2( عالمتان، �شعيف: )1( عالمة واحدة.
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اأداة التقومي )2(:
ا�شم الطالب: .............................. .  التاريخ: ............................. . 

م نف�شه ذ�تيًّا، بناءاً على  م �شلم �لتقدير �لآتي للطالب لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد �لنتهاء من �رشح �لدر�س، قدِّ
املعايري الواردة فيه، ثم �شع اإجابة الطالب يف �شجل و�شف �شري التعلم:

مطلًقا نادًرا غالًبا دائًما املعيارالرقم
اأبنيِّ معنى الأخالق.1
ق بني الأخالق املحمودة والأخالق املذمومة.2 اأفرِّ
اأبنيِّ طرائق اكت�شاب الأخالق.3
اأبنيِّ اأهمية الأخالق.4
اأحر�س على متثل الأخالق الفا�شلة.5
اأدعو النا�س اإلى مكارم الأخالق واللتزام بها.6
اأ�شتنتج املقا�شد الأخالقية للعبادات.7
اأذكر اأمثلة على �شمول الأخالق عالقات الإن�شان جميعها.8
اأنبذ الأخالق املذمومة.9

�أحر�س على نظافة بيئتي.10
اأتقرب اإلى اهلل تعالى بح�شن خلقي.11
اأرفق باحليوانات.12
اأبت�شم يف اأثناء تعاملي مع الآخرين.13
ل اأحب ال�شخرية من الآخرين.14
اأحب اخلري لالآخرين.15

دائًما: )3( ثالث عالمات، غالًبا: )2( عالمتان، نادًرا: )1( عالمة واحدة، مطلًقا: )0( �شفر.

اإجابات اأن�سطة الدر�ص

رقم ال�شفحةالإجابة��شم �لن�شاط
اأتاأمل واأ�ستخرج 

اأتاأم��ل احلدي��ث ال�رصيف الآت��ي، واأ�شتخ��رج منه 
الثواب املرتتب على التزام امل�شلم بالأخالق الواردة 
فيه: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: )) اأنا زعيم 
ا،  ببيت يف رب�س اجلنة ملن ترك املراء واإن كان م�حقًّ

- ثواب َمن يرتك اجلدال الذي ل فائدة منه 
بيت يف اأدنى اجلنة.

- ثواب َمن يرتك الكذب واإن كان مازًحا 
فيه بيت يف و�شط اجلنة.

- ثواب َمن التزم بالأخالق احل�شنة بيت يف 

 17 
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ن�شاط عالجي
ا )من وجهة نظره( ير�ه يف �لبيئة �ملدر�شية، ويقرتح �لطريقة �ملنا�شبة  ا مذموماً �طلب �إلى كل طالب �أن يذكر خلقاً

ملعاجلته.
ن�شاط اإثرائي

ه كل طالب اإلى البحث يف اأحد كتب ال�شرية النبوية املوجودة يف مكتبة املدر�شة عن ق�شة تت�شمن  1- وجِّ
خلًقا اإ�شالميًّا حمموًدا، ثم كتابة تقرير عنه يف ن�شف �شفحة، ثم عر�شه على بقية الطلبة يف ال�شف.

ه الطلبة اإلى ا�شتخدام  �شبكة الإنرتنت يف حال عدم وجود مكتبة يف املدر�شة، اأو عدم وجود كتب  2- وجِّ
عن ال�شرية النبوية يف مكتبة املدر�شة.

اأن�سطة اإ�سافية

وببيت يف و�شط اجلنة ملن ترك الكذب واإن كان 
ا، وببيت يف �أعلى �جلنة ملن ح�شن ُخلقه((. مازحاً

 17  اأعلى اجلنة.

اأتدبر واأ�ستنتج 
اأتدبر حديث ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:

 )) ل ت�حق��رن م��ن �ملعروف �شيئاًا، ول��و �أن تلقى 
اأخ��اك بوجه طل��ق((، واأ�شتنتج اأث��ر البت�شامة يف 

توثيق العالقات بني النا�س.

يحثن��ا  ر�شول اهلل �شل��ى اهلل عليه و�شلم على 
ب�شا�ش��ة الوج��ه عند لق��اء الآخري��ن لأن فيه 
اإدخال ال�رصور عليهم، وزي��ادة الود واملحبة 

بني النا�س.

18

اإجابات اأ�سئلة الدر�ص

رقم ال�شفحةالإجابةن�س ال�شوؤالالرقم
الأخ��الق: هي كل م��ا يت�شف به الإن�شان م��ن �شفات، جتعله عرِّف الأخالق.1

 14 حمل تقدير واحرتام بني النا�س، وينال بها الأجر العظيم من اهلل.

بطريقتني، 2 الأخالق  تكت�شب 
حهما. و�شِّ

اأ  - التدري��ب والتعويد؛ فقد بنيَّ ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شل��م اأن خل��ق ال�ش��دق يكت�شب بالت��زام ال�شدق، 
والثبات علي��ه، والتحري عنه، حت��ى ي�شتقر ال�شدق 
يف ال�شلوك، وي�شبح عادة ثابتة، وهكذا يف الأخالق 
جميعها. ول �شك يف اأن ممار�شة ال�شلوك املحمود يف 
احلي��اة اليومية هي طاعة هلل تعال��ى، وتعزيز لالأخالق 

الفا�شلة يف النف�س. 

 14 
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ب- �لبيئ��ة �لجتماعي��ة؛ �إذ تتحق��ق �لتن�شئ��ة على 
�لأخلق عن طري��ق �لبيئ��ة �لجتماعية، مثل: 
الأ���رصة، والرفق��ة، وال�شحب��ة؛ ل��ذا اأوج��ب 
الإ�شالم على امل�شلم اختيار الزوجة ال�شاحلة، ، 
وال�شديق ال�شال��ح، مثلما اأوجب على امل�شلمة 

اختيار الزوج ال�شالح.

 15 

�لنا�س، 3 مع  �لإن�شان  علقة  �لأخلق  م  ُتنظِّ
بنيِّ ذلك.

ينبغ��ي للم�شل��م اأن يتحلى بح�شن اخلل��ق يف عالقته 
وال�ع��دل،  ال�رحم���ة،  م�ث���ل:  جميًع��ا،  بالنا���س 
والإح�ش����ان، وح�ش�ن ال�شلة، والرب بهم؛ على نحو 
يحف��ظ نفو�شه��م واأعرا�شه��م واأمواله��م، ويكفل 
ع��دم العتداء عليه��ا، وبذلك يك��ون املجتمع قويًّا  

متما�شًكا، ويعي�س مبحبة و�شعادة.

 17 

كي��ف نر�ش��ي اهلل تعالى عن طري��ق كل مّما 4
ياأتي:

  اأ - التعامل مع احليوانات.
ب- �لتعام�ل م�ع �ل���ب�ي�ئة ومو�ردها.

 اأ  -  الرفق  مبا حولنا من خملوقات، والرحمة بها.
اإتالفه����ا،  وع��دم  ا�شتخدامه����ا،  بح�ش���ن  ب- 
واملحافظة عليها. فمن واجب الإن�شان الهتمام 
بنظاف��ة بيئت��ه، و�لُبْعد ع��ن �ل�شتغ��لل �جلائر 
للموارد الطبيعية، وعن الإ�رصاف يف ا�شتعمالها.

 18 

بنيِّ املقا�شد الأخالقية للعبادات الآتية:5
 اأ  - ال�شالة.
ب- الزكاة.
ج�- ال�شيام.

 اأ  -  النهي عن الوقوع يف الفواح�س والآثام.
ب- تهذيب النف�س، وتطهريها من ال�شح والبخل.
ج�-  ال�شيام حافٌز عظيٌم  لرتك ال�شلوك املذموم.

16

ا�شتنتج  دللة احلديثني ال�رصيفني على اأهمية 6
الأخالق:

اأ - قال �شلى اهلل عليه و�شلم: ))ل اإي�مان ملن 
ل اأمانة له(( )1(.

ب- قال �شلى اهلل عليه و�شلم: )) اإن اأحبكم 
اإلى اهلل اأو اإيّل، واأقربكم مني جمل�ًشا يوم 

القيامة اأح�شنكم اأخالًقا(( )2(.

اأ   - �شلة الأخالق بالإميان.

ب- الأخالق �شبب للق��رب من الر�شول �شلى اهلل 
عليه و�شلم يف اجلنة.

 16 

 17 

)1( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
)2( �شنن الرتمذي، وهو �شحيح.
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-  الكتاب املدر�شي.
- اأحد كتب احلديث اأو ال�شرية النبوية، مثل: �شحيح البخاري، و�شحيح م�شلم، وم�شند الإمام اأحمد.

− تعداد اأ�شاليب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف تعامله مع النا�س. 
− تو�شيح كيفية توا�شل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مع النا�س.

− بيان اآداب التعامل مع املتحدث.
− اإعطاء اأمثلة من ال�شرية النبوية على التعبري عن امل�شاعر الإيجابية جتاه الآخرين.
− القتداء بالنبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف التجاوز عن زلت النا�س وهفواتهم.

− متثل هدي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف تعامله مع النا�س.

نتاجات الدر�س

- القتداء باأ�شلوب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف التعامل مع النا�س.
- التعامل مع الآخرين بحكمة واإح�شان.

- التوا�شل مع النا�س، وال�شرب على اأخطائهم وزلتهم.

القيم والجتاهات الرئي�شة

الهدي النبوي يف التعامل مع النا�ص الدر�ص الثالث

م�شادر التعلم واأدواته

للطالب 
- كتاب ال�شرية النبوية لبن ه�شام.

للمعلم 
- كتاب ال�شرية النبوية لبن ه�شام.

- م�شند الإمام اأحمد.
- �شحيح البخاري.

- �شحيح م�شلم.
- كتب ال�شنن.

م�شادر تعلم اإ�شافية
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التدري�س املبا�رص، التعلم التعاوين.
خطوات تنفيذ الدر�ص

التمهيد
ز �لطلبة �إلى �لدر�س �جلديد، مثل: ))ا�شتيقظت اليوم �شباًحا،  د للدر�س باإثارة م�شكلة �أو موقف ُيحفِّ - مهِّ
ًها اإلى عملي حتى راأيت يف موقف ال�شيارات رجلني يت�شايحان، وي�شب  وما اإن خرجت من البيت متوجِّ
ال�شيارة  ا�شتخدام موقف  له احلق يف  َمن  اختالفهما على  �شبب ذلك هو  اأن  الآخر، وعرفت  اأحدهما 

الوحيد الفارغ((.
ثم �طرح عليهم �لأ�شئلة �لآتية:

•  ما راأيكم يف ما حدث بني الرجلني؟ 
•  هل كان ممكًنا اأن يختلف رد فعل الرجلني؟ 

•   من اأين ن�شتمد اأخالقنا يف التعامل مع الآخرين؟ 
•  هل ي�شتطيع اأحدكم اأن يذكر حديًثا للنبي �شلى اهلل عليه و�شلم يبني لنا كيفية خمالطة النا�س؟ 

•  اأيكم ي�شتطيع ا�شتنتاج مو�شوع در�شنا لهذا اليوم؟
 اإجراءات التنفيذ

د مهام كل منها كما ياأتي:  ع الطلبة اإلى ثالث جمموعات، ثم حدِّ 1- وزِّ
املجموعة الأولى: قر�ءة �لأ�شلوب �لأول )ح�شن �لتو��شل مع �لنا�س(، ثم �لإجابة عن �لأ�شئلة �لآتية:

ح كيف كان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يتوا�شل مع النا�س. • و�شِّ

استراتيجيات التدريس

املفاهيم وامل�شطلحات

التعلم القبلي

الهدي، الكراع، الرفق، الزجر، الزلت، الهفوات، ال�شتماع، الإن�شات، امل�شورة.

النبوية، مثل قوله  النبي �شلى اهلل عليه و�شلم الوارد ذكرها يف القراآن الكرمي وال�شنة  - معرفة اأخالق 
} )�شورة القلم، الآية 4(، واحلديث ال�رصيف: )) �ُشئلت عائ�شة عن خلق  تعالى: {

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، فقالت: ))كان خلقه القراآن(( )1(.

)1( رواه م�شلم.
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• هاِت اأربعة اأمثلة على كيفية توا�شل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مع النا�س.
• ا�شتنتج اأهمية ح�شن التوا�شل مع النا�س.

2- اطلب اإلى اأفراد املجموعة قراءة الأ�شلوب الثاين )الرفق مبن حوله(، ثم الإجابة عن ال�شوؤالني الآتيني:
} )�شورة  • اقراأ الآية الكرمية، قال تعالى: { 
اآل عمران،  الآية 159(، ثم ا�شتنتج منها اأثر رفق النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بالآخرين يف �شلتهم به.

• هاِت موقفني لرفق النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بالآخرين.
• �أجب عن �شوؤ�ل �لن�شاط )�أتاأمل و��شتنتج(:

اأتاأمل احلديث الآتي، ثم اأ�شتنتج اأثر الرفق يف توثيق ال�شالت بني النا�س: قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم: ))اإن الرفق ل يكون يف �شيء اإل زانه(()1(. 

املجموعة الثانية: قراءة الأ�شلوب الثالث )ال�شتماع للمتحدث والإن�شات له(، ثم الإجابة عن ال�شوؤال الآتي:
• اقراأ ما و�شف به اأبو هريرة ر�شي اهلل عنه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: ))مل يكن اأحد يكلمه اإل اأقبل عليه 
بوجهه ثم مل ي�رصفه عنه حتى يفرغ من كالمه(( )2(، ثم ا�شتنتج منه ما ير�شدنا اإليه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.

• �أجب عن �شوؤ�يل �لن�شاط )�أتلو و�أفكر(:
} )�شورة الأعراف، الآية 204(. ما الفرق  قال تعالى: {

بني ال�شتماع والإن�شات كما ورد يف الآية الكرمية؟
• هاِت موقًفا من حياة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يدل على ح�شن ا�شتماعه لالآخرين.

3- اطلب اإلى اأفراد املجموعة قراءة الأ�شلوب الرابع )التعبري عن امل�شاعر ت�جاه الآخرين(، ثم الإجابة عن 
ال�شوؤالني الآتيني:

• ما الأمور التي يظهرها تعبرينا عن امل�شاعر جتاه الآخرين؟
• بنيِّ بالأمثلة كيف عربَّ النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن م�شاعره جتاه الآخرين.

عن  الإجابة  ثم  وهفواتهم(،  النا�س  زلت  عن  )التجاوز  اخلام�س  الأ�شلوب  قراءة  الثالثة:  املجموعة 
ال�شوؤالني الآتيني:

• اقراأ قول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عندما اأخطاأ امل�رصكون بحقه واآذوه: ))اللهم اغفر لقومي فاإنهم 
ل يعلمون(( )3(، ثم ا�شتنتج منه ما ير�شد اإليه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.

• هاِت موقفني من حياة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم جتاوز فيهما عن زلت الآخرين.

)1( �شحيح م�شلم.
)2( املعجم الأو�شط للطرباين، وهو ح�شن.

)3( �شحيح البخاري.
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• �أجب عن �شوؤ�ل �لن�شاط )�أفكر و�أناق�س(:
للتجاوز عن هفوات النا�س وزلتهم اآثار اإيجابية كثرية، اأفكر يف واحدة منها، واأناق�شها مع زمالئي. 
4- �طلب �إلى �أفر�د �ملجموعة قر�ءة �لأ�شلوب �ل�شاد�س )�مل�شاورة وتقبل �لن�شح(، ثم �لإجابة عن �لأ�شئلة 

الآتية:
• اقراأ قوله تعالى: { } )�شورة اآل عمران، الآية 159(، ثم ا�شتنتج منه مفهوم امل�شاورة.
• ه��اِت موقف��ني م��ن حياة النبي �شل��ى اهلل عليه و�شلم يدلن عل��ى م�شاورته �شل��ى اهلل عليه و�شلم 

لالآخرين.
• ا�شتنتج ثالث فوائد للم�شاورة وتقبل الن�شح.

5- امنح الطلبة )15( دقيقة لأداء املهام وا�شتخال�س النتائج.  
هها.  6- اأ�رصف على املجموعات، ووجِّ

7- اطلب اإلى كل جمموعة اأن تعر�س ما تتو�شل اإليه من نتائج. 
م نقا�ًشا بني املجموعات. 8- نظِّ

9- اأدر عملية النقا�س بني املجموعات. 

استراتيجيات التقويم وأدواته

جيد ممتازاملعيارالرقم
ا �شعيفمقبولجيدجدًّ

د اأ�ش��اليب النبي �ش�لى اهلل عليه و�شل�م يف تعامل�ه مع النا�س.1 اأعدِّ
اأبنيِّ مظاهر توا�شل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مع النا�س.2

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة، العر�س ال�شفوي.
يف  النبوي  بالهدي  اخلا�شة  املفاهيم  عن  الطلبة  ا�شاأل  الدر�س،  �رصح  من  النتهاء  بعد  التقوميي:  املوقف   

مها بناًء على املعايري الواردة يف �شلم التقدير اللفظي. التعامل مع النا�س، ثم ا�شتمع اإلى اإجاباتهم وَقوِّ
اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.

�أمر �هلل تعالى به   �لختلط بالنا�س، وبخا�شة �مل�شلمون، هو من �لعباد�ت، مثل �ل�شلو�ت �خلم�س، ومما 
يلتزم مبا جاء يف  اأن  اأثناء تعامله مع الآخرين  امل�شلم يف  ور�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم، ولكن يجب على 

القراآن الكرمي وما بيَّنه الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم عمليًّا يف �شنته النبوية.

الربط بني مو�سوع الدر�ص واحلياة العامة
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اإجابات اأن�سطة الدر�ص

رقم الإجابة��شم �لن�شاط
ال�شفحة

اأتاأمــل واأ�ستنتج 
اأتاأم���ل احلدي���ث الآتي، واأ�شتنتج اأثر الرفق 
يف توثيق ال�شالت ب��ني النا�س. قال ر�شول 
اهلل �شل��ى اهلل علي��ه و�شل��م: ))اإن الرف��ق ل 

يكون يف �شيء اإل زانه(( )1(. 

اإن الرف��ق يف التعام��ل م��ع النا�س ي��وؤدي اإلى توثيق 
العالقة بينه��م؛ لأن نفو�شهم ل ت�شا���س اإل بالرفق، 
ول يتاأت��ى التاأثري فيه��م اإل بالتلطف معهم، ووجود 
الرفق وال�شماحة يف قوم دليل على اأن اهلل تعالى اأراد 

بهم خرًيا.

23

اأتلو واأفكر 
 ق��ال تعال��ى: { 

الأع��راف،  )�ش��ورة   {
الآية 204(، م��ا الف���رق ب�ي�ن ال�شتماع 

والإن�شات كما ورد يف الآية الكرمية؟

هذا الأمر ع��ام يف ك�ل من �شم��ع كتاب اهلل يتلى؛ 
فاإنه ماأمور بال�شتماع له، والإن�شات اإليه، والفرق 
يكون  الإن�شات  اأن  هو  والإن�شات  ال�شتماع  بني 
يف الظاهر، برتك ال��تحدث، اأو ال�شتغ��ال مبا ي�شغل 
عن ا�شتماعه، اأما ال�شتماع له فهو اأن يلقي امل�شلم 

�شمعه، ويح�رص قلبه،  ويتدبر ما ي�شتمع.

 23  

اأفكر واأناق�ص 
اآثار  وزلتهم  النا�س  هفوات  عن  للتجاوز 
اإيج�ابي��ة ك�ثي��رة، اأفك�ر يف واح�دة منه�ا، 

واأناق�شها مع زمالئي.

اخلطاأ  على جتاوز  وم�شاعدتهم  النا�س،  حمبة  ك�شب 
والزلت.

 25  

)1( �شحيح م�شلم.

اأذكر مثاًل من �شرية النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على ح�شن توا�شله 3
مع الآخرين.

اأ�شتنتج اآثار الرفق بالنا�س يف عالقة بع�شهم ببع�س.4
اأذكر مثاًل من �شرية النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على رفقه بالآخرين.5
ال�شتم�اع 6 يف  و�شل�م  علي�ه  اهلل  �ش��لى  النبي  منهج  ح  اأو�شِّ

للمتحدث، والإن�شات اإليه.
د فوائد امل�شاورة، وتقبُّل الن�شح.7 اأعدِّ
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ن�شاط عالجي
هاِت ثالثة اأمثلة تدل على رفقك بكبار ال�شن.

ن�شاط اإثرائي
ه كل طالب اإلى البحث يف اجلزء الرابع من كتاب ال�شرية النبوية لبن ه�شام عن كيفية تعامل الر�شول �شلى  وجِّ
اهلل عليه و�شلم مع عدي بن حامت، ثم كتابة تقرير عن ذلك مبا ل يزيد على ن�شف �شفحة، ثم قراءته اأمام الزمالء. 

اأن�سطة اإ�سافية

الإجابةن�س ال�شوؤالالرقم
رقم 

ال�شفحة
اذكر اأربع��ة اأمثلة قام بها النبي �شلى 1

اهلل علي��ه و�شل��م ت��دل عل��ى ح�شن 
ت�وا�شل��ه �شلى اهلل علي��ه و�شلم مع 

النا�س.

اأ  - زيارة �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم لأم �ُشليم ر�شي 
اهلل عنها على الدوام.

ب - �شوؤال��ه �شل��ى اهلل علي��ه و�شلم خلادم��ه دائًما، 
بقوله: ))األَك حاجة(( )1(. 

ج�- ا�شت���شافت��ه �شلى اهلل عليه و�شلم �شي�ف�ًا م����ن 
البادية، و�شوؤاله عن النا�س.

د - حر�ش��ه �شلى اهلل عليه و�شلم على اللقاء بالنا�س، 
والتح��دث اإليه��م، واإدخ��ال ال���رصور عليهم. 

 22-21 

اأعِط مثاًل يدل على رفق النبي �شلى 2
اهلل عليه و�شلم بالآخرين.

رفقه �شلى اهلل عليه و�شلم بال�شاب الذي جاءه يطلب 
منه اأن ياأذن ل��ه بالزنا، فاأقبل عليه ال�شحابة ر�شي اهلل 
عنه��م ليزج��روه، فطلب النبي �شل��ى اهلل عليه و�شلم 
م��ن ال�شاب القرتاب، وحاوره خماطًب��ا اإياه باأ�شلوب 
رقي��ق: ))اأحتب��ه لأم��ك، اأو لبنت��ك، اأو لأختك، اأو 
لعمت��ك، اأو خلالت��ك((، فق��ال: ل واهلل، جعلن��ي اهلل 
فداك، فقال له النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: ))ول النا�س 
يحبونه لأمهاتهم، وبناته��م، واأخواتهم، وعماتهم، 
وخالتهم((، ثم دعا اهلل تعالى له، فقال: ))اللهم اغفر 
ن فرجه((، فلم يلتفت ال�شاب  ر قلبه، وح�شِّ ذنبه، وطهِّ

بعد ذلك اإلى �شيء من الزنا )2(.

 22 

اإجابات اأ�سئلة الدر�ص

)1( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.

)2( م�شند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
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و�شف اأبو ه��ريرة ر�شي اهلل عنه النبي �شلى اهلل 3
عليه و�شلم،  فقال: ))اإن ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم مل يكن اأحد  يكلمه اإل اأقبل عليه بوجهه، 

ث�م ل�م ي�رصفه عنه حتى يفرغ من كالمه(( )1(.
ا�شتنت��ج من ال�حدي��ث ال�رصيف ثالث��ة اآداب يف 

التعامل مع املتحدث.

احرتام املتحدث بالنظ��ر اإليه، وال�شتماع 
له، وعدم مقاطعته.

23

  اأ - ت�حري احلق.اذكر ثالث فوائد لل�شورى.4
ب- �لو�شول �إلى �لر�أي �لأكرث �شو�باًا.

ج�- م�شاركة النا�س يف حتمل نتائج القرار.

23

ب��نيِّ دلل��ة الن�ش��ني ال�رصعي��ني الآتي��ني عل��ى 5
اأ�شل��وب النبي �شلى اهلل علي��ه و�شلم يف تعامله 

مع الآخرين:
اأ - دعاء النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ل�من اأخطاأ 
يف حقه بقوله �شلى اهلل عليه و�شلم: ))اللهم 

اغفر لقومي؛ فاإنهم ل يعلمون(( )2(.
ب- اأخ��ذ النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  بيد معاذ 
اب��ن جب��ل ر�شي اهلل عن��ه، وقول��ه: ))اإين 

لأحبك يا معاذ(( )3(.

والعفو  النا�س،  زلت  عن  التجاوز   - اأ 
وال�شفح عنهم، والدعاء لهم.

ب- التعب��ري ع��ن امل�شاعر جت��اه الآخرين، 
فكان �شلى اهلل علي��ه و�شلم اإذا اأحب 

اأحًدا عربَّ له عن حبه.

24

علِّل ما ياأتي:6
اأ - دع��وة النب��ي �شل��ى اهلل علي��ه و�شل��م اإلى 
التجاوز عن الزلت وال�شفح عن امل�شيء.
ب- م�ش�اورت�ه �شلى اهلل عليه و�شلم لأ�شحابه 

مع اأنه موؤيد بالوحي.

اأ   - لأن التجاوز عن الزلت وال�شفح يدمي 
عالقة املحبة بني النا�س، والت�شامح يف 

ما بينهم.
ب- اإن يف امل�ش��ورة توا�شًعا للنا�س، وثقة 
ا  اأي�شً به��م، وجلًبا ملحبته��م، وفيه��ا 
امتث��ال لأم���ر اهلل تعال��ى يف ق��ول��ه: 
} )�شورة اآل عمران،  }

الآية 109(.

25-24

)1( املعجم الأو�شط للطرباين، وهو ح�شن.
)2( �شحيح البخاري.

)3( �شنن الن�شائي، وهو �شحيح.
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- الكتاب املدر�شي. 
 -/http://libay.islamweb.net/hadith :مو�شوعة احلديث ال�رصيف الإلكرتونية -

- جهاز احلا�شوب.
- �شبكة الإنرتنت.

- لوحات الكرتون.
- منوذج تنظيم �ملعرفة )KWL، امللحق: 1-4(.

-  الأقالم امللونة.

− بيان املفاهيم الآتية: الذنب، املذنب، جنوح الأطفال.
− اإعطاء اأمثلة على الكبائر وال�شغائر من الذنوب.

− ا�شتنتاج اأنواع املخالفات ال�رصعية الواردة يف الن�شو�س ال�رصعية.
− بيان موقف الإ�شالم من الذنوب.

− تو�شيح اأ�شاليب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف التعامل مع املذنبني.
− بيان م�شوؤولية الدولة واملجتمع جتاه املذنبني.

− تعليل نهي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن لعن ذات الإن�شان، وجعله حمرًما.
− متثل هدي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مع النا�س جميًعا.

− املبادرة اإلى التوبة من كبائر الذنوب و�شغائرها.

نتاجات الدر�س

- ح�شن التعامل مع املذنبني، وحفظ كرامتهم.
- توجيه الن�شح والإر�شاد اإلى املذنبني.

- الت�شامح والتجاوز عن اأخطاء الآخرين.
- حفظ كرامة املذنبني، وعدم جتريحهم.

- احرتام القانون، وعدم التعدي على حقوق الآخرين.

القيم والجتاهات الرئي�شة

التوبة من الذنوب الدر�ص الرابع

م�شادر التعلم واأدواته
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التفكري الناقد )حتليل الن�شو�س واملفاهيم، الع�شف الذهني(، التدري�س املبا�رص )احلوار واملناق�شة، العمل يف 
الكتاب املدر�شي(، العمل التعاوين )نظام الزمالة(.

خطوات تنفيذ الدر�ص
التمهيد 

��د للدر���س بت��الوة الآي��ات الكرمي��ة الآتي��ة، ق��ال اهلل تعال��ى: {  1- مهِّ
} )�شورة البلد، الآيات 8 –10(، ثم ناق�س الطلبة يف نعم اهلل تعالى على الإن�شان، 

بطرح �لأ�شئلة �لآتية:
ه �خلطاب يف �لآيات �لكرمية؟  • لَمن ُوجِّ

• ما املق�شود بالنجدين؟ 
• هل يختار الإن�شان الطريق الذي ي�شلكه اأم يجرب عليه؟ 

• ملاذا يختار بع�س النا�س طريق ال�شالل؟
• ما الفر�شة التي منحها اهلل تعالى لعباده ال�شالني عن �شبيله؟ 

2- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها للتو�شل اإلى عنوان الدر�س، ثم اكتبه على اللوح.
 اإجراءات التنفيذ

1- �ر�شم على �للوح منوذج �ملعرفة )KWL(: ماذا تعرف؟ اأريد اأن اأتعلم. ماذا تعلمت؟، ثم ناق�س الطلبة 

استراتيجيات التدريس

املفاهيم وامل�شطلحات

التعلم القبلي

الذنب، املذنب، املفل�س، جنوح الأطفال. 

الثاين  ال�شف  الأخالقية،  الرتبية  الإ�شالمية،  العلوم  النا�س، مبحث  مع  التعامل  النبوي يف  الهدي  - در�س 
ع�رص، الفرع الأدبي.

للطالب 
- املوقع الإلكرتوين لإدارة مكافحة املخدرات، مديرية الأمن العام:

./ https://www.psd.gov.jo/index.php/a
للمعلم 

- كتاب التوبة اإلى اهلل: معناها، حقيقتها، ف�شلها، �رصوطها ل�شالح بن غامن بن عبد اهلل  ال�شدلن. 

م�شادر تعلم  اإ�شافية
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يف ما يعرفونه عن �ملو�شوع، بطرح �لأ�شئلة �لآتية:
• هل نحن مع�شومون؟ 

ت يف واجب �رصعي؟  • ماذا تفعل يف حال اأخطاأت بحق اأحد، اأو ق�رصَّ
• ما اأ�شباب وقوع النا�س يف اخلطاأ؟ 

2- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم اطلب اإلى اأحدهم اأن يلخ�شها يف خانة )اأريد اأن اأتعلم(.
ا يف خانة )اأريد اأن اأتعلم(. 3- ناق�س الطلبة يف نتاجات الدر�س، ثم اطلب اإلى اأحدهم اأن يلخ�شها اأي�شً

4- حلِّل مفهومي الذنب، واملذنب  مب�شاركة الطلبة، وذلك بعر�شها على اللوح، اأو كتابتها على لوحة يف 
خانة )ماذ� تعلمت؟(، ثم �طرح عليهم �أ�شئلة �لع�شف �لذهني �لآتية: 

• اذكر بع�س الواجبات ال�رصعية التي كلَّفنا اهلل تعالى بها. 
• اإذا ق�رصَّ الإن�شان يف هذه الواجبات، فماذا يحدث؟ 

مات �لتي ُنهينا عنها.  • �ذكر بع�س �ملحرَّ
مات؟  • ماذ� ُيدعى َمن يرتكب �ملحرَّ

• هل تعد املخالفات ال�رصعية كلها متماثلة من حيث درجة اخلطورة؟  
• ماذا يرتتب على مرتكب املخالفة ال�رصعية؟ 

حتليلها  الطلبة  اإلى  اطلب  ثم  ال�رصعية،  املخالفات  األفاظ  على  امل�شتملة  ال�رصعية  الن�شو�س  اعر�س    -5
وا�شتخراج اللفظ الدال عليها، ثم ناق�شهم يف الفروق بني تلك الألفاظ.

ه بع�س �لأ�شئلة  6 - ��شتعر�س �لن�شو�س �ل�رشعية، مع �لهتمام بالتلوة �ل�شحيحة للآيات �لقر�آنية، ووجِّ
وناق�شهم  يف كل  املذنبني،  مع  التعامل  و�شلم يف  عليه  اهلل  النبي �شلى  اأ�شاليب  الطلبة ل�شتنتاج  اإلى 

اأ�شلوب منها على التوايل:
اأ�سلوب التعريف بالذنب، والتنفري منه: 

• ملاذا كان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يبداأ اأوًل بتعريف املذنب باملع�شية، مبيًنا قبحها؟
• ما املق�شود مبفل�س الدنيا، ومفل�س الآخرة يف احلديث ال�رصيف: ))اأتدرون ما املفل�س((  )1( ؟

• ما وجه ال�شبه بينهما؟
اأ�سلوب فتح باب التوبة للمذنبني، وتب�سريهم باملغفرة: 

• ملاذا حر�س النبي �شلى اهلل عليه و�شلم على تب�شري املذنب برحمة اهلل ومغفرته؟ 
• ما الأ�شلوب الرتبوي الذي ا�شتخدمه النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف التعامل مع املذنبني، والذي

 ا�شتنبط  من قوله تعالى: { 
 } )�شورة الزمر، الآية 53(.

)1( �شحيح م�شلم.
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اأ�سلوب اإر�ساد املذنبني اإلى الأعمال ال�ساحلة التي تكفِّر �سيئاتهم:
• ما �لأعمال �لتي �أر�شد �إليها �لنبي �شلى �هلل عليه و�شلم �ملذنبني لتكفري �شيئاتهم وزيادة �أجورهم؟ 

• ما الدر�س امل�شتفاد من قوله تعالى: {
} )�شورة هود، الآية 114(.    

اأ�سلوب ال�سرت عليهم، وعدم اإ�ساعة ما فعلوه من املعا�سي:
• ما اأهمية ال�شرت على مرتكب املع�شية كما ورد يف احلديث ال�رصيف: )) لو �شرتته بثوبك((؟

• ما الأثر املرتتب على ذلك؟
اأ�سلوب حفظ كرامتهم وحقوقهم:

• كيف راعى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم اإن�شانية املذنبني و�شعورهم؟
• ملاذا نهى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن لعن ذوات النا�س؟

• ملاذا خ�س عليه ال�شالم بع�س الأفعال باللعن على عمومها من دون اأن ي�شمي اأ�شحابها؟ 
7 - ��شتمع �إلى �إجابات �لطلبة، ثم ناق�شهم فيها، ثم خل�س �لنقاط �لرئي�شة يف خانة )ماذ� تعلمت؟(.

ه الطلبة اإلى تنفيذ الأن�شطة املنهجية �شمن جمموعات ثنائية، ثم ناق�شهم فيها. 8 - وجِّ
ع على املجموعات الثنائية املهام ال�شت الآتية: 9 - وزِّ

• املهمة الأولى: بيان دور الأ�رصة يف اإ�شالح �شلوك املذنبني وتوجيههم.
• املهمة الثانية: بيان دور املدر�شة يف التعامل مع الطلبة الذين يرتكبون اأخطاء �شلوكية.

• �ملهمة �لثالثة:  بيان دور �لإعلم يف �لتن�شئة �لجتماعية �ل�شليمة للأفر�د.
• املهمة الرابعة: بيان دور مراكز الإ�شالح والتاأهيل، ومراكز معاجلة الإدمان يف اإعادة تاأهيل اجلناة.

• املهمة اخلام�شة: بيان املق�شود بظاهرة جنوح الأطفال، وكيفية احلد منها.
• املهمة ال�شاد�شة: بيان اأهمية العقوبة يف اإ�شالح �شلوك اخلارجني عن القانون. 

ا �أبرز �لنقاط يف خانة )ماذ�  10- تابع �لطلبة يف �أثناء تنفيذ �ملهام، ثم ناق�شهم يف ما يتو�شلون �إليه، ملخ�شاً
         تعلمت؟(. 

• �طرح على �لطلبة �لأ�شئلة �لتقوميية للتاأكد من �إتقانهم �لتعلم.
التقومي اخلتامي 

ًها،  ل بينهم موجِّ ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �شفحة )49( من الكتاب املدر�شي، وجتوَّ - وجِّ
ومر�شًدا، وم�شاعًدا، ثم ناق�شهم يف حمتوياته.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )تقومي الذات(.
فوا �شلوكاتهم  م للطلبة �شجل و�شف �شري التعلم ليتعرَّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رصح الدر�س، قدِّ

بعد ارتكاب اخلطاأ، ونظرتهم اإلى املذنبني، وكيفية التعامل معهم. 
اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.

ال�شم:.......................................  .                            التاريخ:....................... .
عندما اأرتكب اأي ذنب اأو خطاأ اأقوم ب�................................................................
.....................................................................................................
،...................................................................................................

واأتعامل مع مرتكبي الأخطاء ال�شلوكية  ب�...........................................................
.......................................................... ...........................................
،....................................................................................................
واأحر�س دائًما على الف�شل بني ال�شلوك ومرتكبه ب�شبب............................................
.....................................................................................................
. .. .................................................................................................

مالحظات املعلم: 
.....................................................................................................
. ...................................................................................................

     تعريف الطلبة اأن اخلطاأ والزلل من طبيعة الب�رص، واأن كل �شخ�س يخطئ، واأنه يجب الف�شل بني ال�شخ�س 
وال�شلوك ال�شلبي الذي يرتكبه. مثال ذلك املخالفات ال�شلوكية لبع�س الطلبة يف املدر�شة، وتاأكيد �رصورة 

العرتاف باخلطاأ، والعتذار من الآخرين، والتوبة اإلى اهلل تعالى.

الربط بني مو�سوع الدر�ص واحلياة العامة

اإجابات اأن�سطة الدر�ص

رقم الإجابة��شم �لن�شاط
ال�شفحة

اأ�ستذكر
�أ�شتذكر �رشوط �لتوبة.

�رشوط �لتوبة هي:
  اأ - الندم على القيام باملع�شية.

ب- الإقالع عن الذنوب، وتركها؛ �شغريها، وكبريها.

31
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ن�شاط عالجي
ه الطلبة اإلى تاأمل قوله تعالى: { وجِّ

} )�شورة الفرقان، الآية 70(، ثم اطلب اإليهم اأن يذكروا اأمرين ي�شاعدان الإن�شان على التوبة 
من الذنوب يف حال ارتكابها.  

 ن�شاط اإثرائي
كلِّف �لطلبة �قرت�ح ثلثة �أ�شاليب ميكن �أن ُتعاِلج بها �ملدر�شة خمالفات �لطلبة �ل�شلوكية. 

اأن�سطة اإ�سافية

ج�- العزم ال�شادق بعدم العودة اإليها.
ف��اإن كان الذنب يف حق��وق النا�س فينبغي اأن ترد 

احلقوق اإلى اأ�شحابها.

31

اأتدبر واأ�ستنتج 
 اأتدبر الآية الكرمي��ة الآتية، واأ�شتنتج املطلوب 
عمل��ه م��ن ال�مذن��ب للتكفري عن ذنب��ه، قال 

} تعال��ى:  اهلل 
} )�شورة طه، الآية 82(.

يطلب م��ن املذنب اأوًل اإخال���س التوبة هلل تعالى 
ع��ن ذنبه، والقي��ام بالأعمال ال�شاحل��ة، والثبات 

علىالإميان والهداية.   

 32  

اأتاأمل واأناق�ص 
�أتاأمل قول �ل�شيخ حممد �لغز�يل عندما �شئل عن 
حكم تارك ال�شالة ، فاأجابه: "اأن تاأخذه معك  
اإلى امل�شجد"، واأناق�س زمالئي يف اأثر الأ�شلوب 
يف هداية املذنبني وترغيبهم يف العمل ال�شالح.

هذا يدل على اأن ا�شتخدام الأ�شلوب احل�شن )مثل 
املوعظة الطيبة، والكلمات املوؤثرة التي جتعل تارك 
بال�شالة(   اللتزام  على  يحثه  ملن  ي�شتمع  ال�شالة 
التي  يوؤثر يف الآخرين خالًفا لالأ�شاليب الأخرى 

قد تكون منفرة للنا�س.

 34  

اأثري خرباتي
التابعة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  موقع  اأزور 
التي  الواجبات  واأتعرف  العام،  الأمن  ملديرية 

يقوم بها جتاه املذنبني. 

املذنبني  جتاه  املخدرات  مكافحة  اإدارة  واجبات 
كثرية، منها:

1- التوعي��ة باأخط��ار املخ��درات ع��ن طري��ق 
املحا�رصات والندوات.

مع  بالتن�شيق  املدمنني  عالج  على  الإ�رصاف   -2
وزارة ال�شحة.

ومنعهم  املخدرات  بق�شايا  املتورطني  �شبط   -3
من التعامل بها.

35
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اإجابات اأ�سئلة الدر�ص

رقم ال�شفحةالإجابةن�س ال�شوؤالالرقم
اأ�شباب وقوع الإن�شان يف الذنب:  ما اأ�شباب وقوع الإن�شان يف الذنب؟1

�شع��ف �لإمي��ان، و�لتاأث��ر بالبيئ��ة �ملحيطة، 
وتلبية رغبات النف�س الأمارة بال�شوء.

30

 اأ  - بنيِّ مفهوم كل من:2
1. الذنب.
2. املذنب.

 ب – ف�رصِّ العبارة الآتية: 
))الذنوب لي�شت مت�شاوية يف خطورتها((.

 اأ  - الذن��ب: ت��رك الواجبات، اأو ارتكاب 
املحرمات.

املذنب: كل َمن ارتكب مع�شية؛ �شواء 
اأكانت �شغرية، اأم كبرية.

ب- تتف�اوت ال��ذن�وب بح�ش�ب اآث��اره��ا 
ف�ي الف�رد واملجتمع، ومبا يرتتب عليها 

من عقوبة وجزاء يف الدنيا والآخرة.

31-30

30

تع��ام��ل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مع املذنبني 3
باأ�شاليب متنوعة، اذكر ثالثة منها.

  اأ - التعريف بالذنب، والتنفري منه.
ب- فتح ب��اب التوبة للمذنبني، وتب�شريهم 

باملغفرة.
ج���- اإر�شاد املذنبني اإل��ى الأعمال ال�شاحلة 

ر �شيئاتهم. �لتي تكفِّ

32-31

ِّل ما ياأتي:4  عل
اأ  - كان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يبني للنا�س 

قبح الذنب وخطورته.
ب- نهي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم عن اإيذاء 

املذنبني.
و�ش�لم  عل�ي��ه  اهلل  �ش�ل�ى  ال�نب�ي  ك�ان  ج�- 
الأمل  فيهم  ويبعث  املذنبني،  يب�رص 

والإقبال على اخلري.
د  - تخ�شي�س بع�س الأفعال باللعن.

  اأ - لينفرهم من الذنب.

ب- لإ�شالحه��م، واإر�شاده��م، وحفًظ��ا 
لكرامتهم وحقوقهم.

ج���- حت��ى ل متنعه��م ذنوبهم م��ن التوبة 
والعمل ال�شالح.

د - بي��ان خطره��ا على الف��رد واملجتمع، 
وتنفرًيا من القرتاب منها.

31

33

32

34
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ا�ش�تنت�ج اأ�شل�وب ال�نبي �ش�لى اهلل علي�ه و�شل�م يف 5
التعامل مع املذنبني من الن�شو�س ال�رصعية الآتية:

 } تعالى:  اهلل  قال   - اأ    
 

 {
        )�ش��ورة الزمر، الآية 53(.

ب- قال اهلل تعالى: { 

} )�ش��ورة هود، الآية 114(.
ج�- نهى ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم عن 
لعن �شارب اخلمر، فقال: ))ل تلعنوه، فواهلل 

ما علمت اإل اأنه يحب اهلل ور�شوله(( )1(.

 اأ - فت��ح باب التوب��ة للمذنبني، وتب�شريهم 
باملغفرة.

ب- اإر�ش��اد املذنبني اإل��ى الأعمال ال�شاحلة 
ر �شيئاتهم. �لتي تكفِّ

ج�- حفظ كرامتهم وحقوقهم.

33-32

بنيِّ دور كل من املوؤ�ش�شات التالية يف اإ�شالح 6
املذنبني:

اأ   - الأ�رصة.
ب- املدر�شة.
ج�- الإعالم.

د- مراكز معاجلة الإدمان.

اأ - الأ���رصة: التم�ش��ك باله��دي النبوي يف 
التعامل مع اأبنائها؛ فال تهول اأخطاءهم 
ميك��ن  ل  اأن��ه  ي�شعره��م  نح��و  عل��ى 

معاجلتها، اأو التوبة عنها.
ب- املدر�ش��ة: التعام��ل م��ع الطلب��ة الذين 
يرتكب��ون بع���س الأخط��اء ال�شلوكية 
باأ�شاليب تربوية تهدف اإلى اإ�شالحهم 

وتعديل �شلوكهم.
ج� - الإع��الم: ن�رص الف�شيل��ة والوعي بني 
اأف��راد املجتمع، ببيان خط��ر الذنوب 
اأف��راد املجتم��ع، وعقوبتها يف  عل��ى 

الدنيا والآخرة.
د - مراك��ز معاجلة الإدمان: تقدمي العالج، 

واإعادة تاأهيل اجلناة.

 35-34 

)1( �شحيح م�شلم.
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ماذا تعلمت؟اأريد اأن اأتعلمماذا تعرف؟

امللحق )1-4(

)KWL( منوذج تنظيم املعرفة
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- تو�شيح مفهوم ثقافة احلوار.
- بيان دور موؤ�ش�شات املجتمع يف تنمية ثقافة احلوار.

- ممار�شة احلوار الهادف يف واقع حياته.
- تقبل وجهات النظر املخالفة.

نتاجات الدر�س

- امل�شاركة يف احلوار داخل الأ�رصة.
- احرتام وجهات النظر املخالفة. 

- ن�رص ثقافة احلوار يف مواقع التوا�شل الجتماعي.
- تبني ثقافة احلوار يف واقع احلياة.

القيم والجتاهات الرئي�شة

م�شادر التعلم واأدواته

م�شادر تعلم اإ�شافية

- الكتاب املدر�شي.
- �شبكة الإنرتنت.

- جهاز احلا�شوب.
- جهاز العر�س الإلكرتوين.

للطالب
.http://www.alukah.net/sha :املوقع الإلكرتوين -

     . http://mawdoo3.com. :املوقع الإلكرتوين -
للمعلم

- بحث اأثر احلوار يف التعاي�س مع الآخر لعبد ال�شالم حمود غالب، املوقع الإلكرتوين:
.http://www.alukah.net     

ثقافة احلوار الدر�ص اخلام�ص

املفاهيم وامل�شطلحات

احلوار، ثقافة احلوار.
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�لتدري���س �ملبا���رش )�لعمل يف �لكتاب �ملدر�ش��ي، �لأ�شئلة و�لأجوب��ة �لق�شرية(، تدري���س �ملفاهيم )�لطريقة 
ال�شتقرائية(،  التعلم التعاوين )التعلم يف جمموعات(.

خطوات تنفيذ الدر�ص
التمهيد

د لل�در�س بت�الوة الآيات الكري�مة الآتية، ق�ال اهلل تع�الى: { 1- مهِّ

                                                                                  } )�شورة الكهف، الآيات 38-32(.
2 - ناق�س �لطلبة يف �لأ�شئلة �لآتية:

• ما املثل الذي �رصبه اهلل تعالى يف هذه الآيات الكرمية؟
• ماذا قال �شاحب اجلنة ل�شاحبه؟

ف حال �شاحب اجلنة عندما دخل جنته. • �شِ
• ماذا �شّمى القراآن الكرمي هذا الأ�شلوب يف احلديث؟

3-  ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها للتو�شل اإلى عنوان الدر�س، ثم اكتبه على اللوح.
4- اكتب نتاجات الدر�س على اللوح.

 اإجراءات التنفيذ
1 - اذكر اأمثلة على مفهوم احلوار، مثل: احرتام وجهات النظر املخالفة، وح�شن ال�شتماع اإلى الطرف 

الآخر، واعتماد الأدلة والرباهني يف احلوار.
2-  اذكر اأمثلة اأخرى ل متثل مفهوم احلوار، مثل: التع�شب للراأي، وعدم ال�شتماع اإلى الطرف الآخر، 

والغ�شب والع�شبية يف اأثناء املناق�شة.
3- كلِّف الطلبة ت�شنيف الأمثلة الآتية اإلى اأمثلة متثل احلوار، واأخرى ل متثل احلوار بناًء على ما �شبق عر�شه:

�شالمة النية، مقاطعة الآخرين يف اأثناء حديثهم، ح�شن اختيار الألفاظ،  اعتماد الدليل ال�شحيح،  خماطبة 

استراتيجيات التدريس

التعلم القبلي

- در�س احلوار واآدابه،  مبحث العلوم الإ�شالمية،  الرتبية الأخالقية،  ال�شف احلادي ع�رص،  الفرع الأدبي.
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النا�س على قدر عقولهم، التكرب والإعرا�س عن املتحدث، املناق�شة بهدف ال�شهرة وعر�س قدرات 
املتحدث.

�ملجال  مثال يف  ت�شنيفهم كل  �شبب  تعلل  �أ�شئلة  �لطلبة  �طرح على  ا،  ا �شحيحاً ت�شنيفاً �لأمثلة  ت�شنيف  بعد   -4
املحدد.

5- اكتب مفهوم احلوار على اللوح.
ث عن اأهمية ن�رص احلوار يف املجتمع، وعن الآثار ال�شلبية ملحدودية ممار�شة احلوار يف املجتمع. 6- حتدَّ

7- بنيِّ دور موؤ�ش�شات املجتمع يف تنمية ثقافة احلوار. 
د لكل  جمموعة مهمتها كما ياأتي: ع الطلبة اإلى خم�س جمموعات غري متجان�شة، ثم حدِّ 8- وزِّ

املجموعة الأولى: قراءة مو�شوع )دور الأ�رصة(، ثم الإجابة عن ال�شوؤالني الآتيني:
الكل، وتك�شب  الرحم، وحتمل  لت�شل  اإنك  اأبًدا،  )) واهلل ما يخزيك اهلل  ال�رصيف:  احلديث  اقراأ   •
املعدوم، وتقري ال�شيف، وتعني على نوائب احلق(( )1(، ثم بنيِّ موقف ال�شيدة خديجة ر�شي اهلل 

عنها من التخفيف عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.
• كيف يكون الوالدان قدوًة لأبنائهم يف ممار�شة اأ�شلوب احلوار؟

املجموعة الثانية: بيان دور �مل�شجد يف تنمية ثقافة �حلو�ر، و�لإجابة عن �أ�شئلة ن�شاط )�أفكر و�أناق�س( 
يف �شفحة )39(.

املجموعة الثالثة: بيان دور املوؤ�ش�شات 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.
م امل�شاعدة اإذا لزم الأمر. 9- تابع النقا�س داخل كل جمموعة يف اأثناء عملها، وقدِّ

10- اطلب اإلى كل جمموعة عر�س الإجابات املتفق عليها؛ ملناق�شتها مع املجموعات الأخرى.
11- ناق�س �لطلبة يف �لإجابات ثم خل�شها، ثم �ربط بينها، ثم عززها باأ�شئلة مثرية للتفكري.

التقومي اخلتامي
ه الطلبة اإلى اإكمال املخططات التنظيمية اخلا�شة بالدر�س يف �شفحة )50(. - وجِّ

الفكر  يف  التنوع  اإلى  يوؤدي  ما  واملهارية؛  واجل�شمية  العقلية  قدراتهم  يف  خمتلفني  النا�س  تعالى  اهلل  خلق 
النظر بو�شفه  اإلى اختالف وجهات  النظر  ينبغي  لذا  الإن�شان؛  بني  املعرفة بني  النظر، فتتكامل  ووجهات 

ا فكريًّا يرثي �ملو�شوع، ويعزز قيم �لت�شامح و�لإن�شانية، وينمي �أوجه �لتعاون بني �لب�رش.  تنوعاً
)1( �شحيح م�شلم.

الربط بني مو�سوع الدر�ص واحلياة العامة
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )تقومي الذات(.
م للطلبة منوذج �شجل �شري �لتعلم، وكلِّفهم �لإجابة عّما  املوقف التقوميي: بعد �لنتهاء من �رشح �لدر�س، قدِّ

ورد فيه. 
اأداة التقومي: �شجل و�شف �شري التعلم.

ال�شم:................................. .   املو�شوع:.............. .         التاريخ:.............. .
امللحوظات:

اأمار�س احلوار يف حياتي؛ فعندما اأختلف مع الآخرين اأعمل على......................................
.....................................................................................................

ز وجهة نظري ب�  .................................................................................. . �أُعزِّ
اأ�شارك يف مناق�شة املو�شوعات املطروحة للنقا�س يف ال�شف، فاإذا ظهر ال�شواب عند غريي فاإين

. ...................................................................................................
مالحظات املعلم: ................................................................................ .

اإجابات اأن�سطة الدر�ص

رقم الإجابة ��شم �لن�شاط
ال�شفحة

اأتاأمل واأناق�ص  
اأتاأمل قول الإم��ام ال�شافعي: ))راأيي �شواب 
يحتم��ل اخلطاأ، وراأي غ��ريي خطاأ يحتمل 
ال�شواب((، واأناق���س زمالئي يف دللة هذا 

القول.

ع�دم ال��تع�ش��ب لل�راأي، وتقب���ل وجه��ات النظر 
املخالفة.

 39  

اأفكر واأ�ستنتج  
اأفك��ر يف دور موؤ�ش�ش����ات الإع����الم يف 
املجتم��ع، واأ�شتنت��ج اأث��ر انت�ش��ار الإع��الم 

الهادف يف تنمية ثقافة احلوار.

ملوؤ�ش�شات الإعالم اأثر كبري يف ت�شكيل الراأي العام، 
وت�وطي�د ثقاف�ة ال�حوار، وزي��ادة ال�وعي، ومعرف�ة 
الآخر، وتعزيز ثقافة الت�شامح، ومد ج�شور التوا�شل 

الإن�شاين.

 41  
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ن�شاط عالجي
كلِّف بع�س الطلبة كتابة تقرير ل يتجاوز �شفحة واحدة عن ال�شلوكات الإيجابية وال�شلبية لبع�س الطلبة اأثناء 

احلوار واملناق�شة يف ال�شف.
ن�شاط اإثرائي 

كلِّف بع�س الطلبة الرجوع اإلى املوقع الإلكرتوين الآتي؛ لكتابة تقرير عن بع�س  علماء امل�شلمني يف اأدب 
الختالف،  ثم قراءته  يف الإذاعة املدر�شية:

.http://www.huffposta abi.com/gamal-nassa /post_13368_b_12412650.html

اأن�سطة اإ�سافية

)1( �شحيح م�شلم.

اإجابات اأ�سئلة الدر�ص

رقم ال�شفحةالإجابةن�س ال�شوؤالالرقم
اأثناء  بنيِّ مفهوم احلوار.1 يف  الأفراد  ميار�شه  توا�شل  اأ�شلوب  هو  احلوار:   

ال�شواب  اإلى  الو�شول  الآراء والأفكار بهدف  تبادل 
وفق �شوابط واأ�ش�س �شليمة.  

 37 

 تتكامل املوؤ�ش�شات يف غر�س ثقافة 2
دوًرا  اذكر  املجتمع،  داخل  احلوار 
واحًدا لكل من: الأ�رصة، وامل�شجد، 

والإعالم يف غر�س هذه الثقافة.

بو�شفه  اأفرادها على ممار�شة احلوار  تربية  الأ�رصة:   - 
و�شيلة للتوا�شل،  فت�شبح عادًة عندهم، وطبًعا لهم.

- امل�شجد: اختيار مو�شوعات اخلطب واملواعظ التي 
تنمي ثقافة احلوار.

- الإع��الم: املو�شوعي��ة وال�حي��اد يف نق��ل الأخبار 
والأحداث. 

 40-37 

قال��ت خديج��ة ر�ش��ي اهلل عنه��ا 3
لر�ش��ول اهلل �شل��ى اهلل علي��ه و�شلم 
))كال واهلل م��ا يخزي��ك اهلل اأب��ًدا، 

اإنك لت�شل الرح��م، وحتمل الكل،  
وتك�شب املعدوم، وتقري ال�شيف، 

وتعني على نوائب احلق(( )1(.
 بنيِّ دور زوجة النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم  يف التخفيف عنه.

باأنه  اهلل عليه و�شلم  الر�شول �شلى  املوؤمنني  اأم  ت  ب�رصَّ
النبي املنتظر، م�شتدلة على ذلك مبا ات�شف به الر�شول 
�شلى اهلل علي�ه و�ش�ل�م من مك�ارم الأخ�الق وطي�ب 

الأفعال. 

 38 
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 37-41 5- ا�شتنتج اأثًرا واحًدا ل�شيوع ثقافة احلوار يف املوؤ�ش�شات الآتية ح�شب اجلدول املرفق اأدناه:
الأثراملجال
تعزيز م�شاعر املحبة داخل الأ�رصة.  اأ - الأ�رصة

متا�شك اأفراد املجتمع، وتعزيز الروابط الإميانية والجتماعية بينهم.ب- امل�شجد

تكوين �شخ�شي�ة الإن�ش�ان باإك�شاب�ه ال�عادات ال�شلوكي�ة احل�شن�ة، وتعليم�ه ج�- التعليم
مهارات التوا�شل واحلوار مع الآخرين.

حل اخلالفات باحلوار الذي ي�شل بهم اإلى احلق من دون ا�شتعمال العنف. د - النوادي

علِّل كالًّ مما ياأتي:4
اأ  - ن�رص ثقافة احلوار �رصورة ملحة.
ب- قي��ام امل�شج��د بتنمي��ة ثق�اف�ة 

احلوار.

اأ- لأن ممار�ش���ة هذه الثق�اف���ة ب��شورة حمدودة يف�ش�ي 
اإل��ى العديد من املظاهر ال�شلبي��ة، مثل: التع�شب، 
والتط��رف، والقطيعة، وانت�شار العداوة بني النا�س 

واجلرائم والإرهاب.
ب- لأن اأث��ر ذلك �شيظهر يف متا�ش��ك اأفراد املجتمع، 
وتعزيز الرواب��ط الإميانية بينه��م، واملحافظة على 

وحدتهم.

  37 

 39 
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نتاجات الدر�س

القيم والجتاهات الرئي�شة

تزكية النف�ص الدر�ص ال�ساد�ص

م�شادر التعلم واأدواته

- تو�شيح مفهوم تزكية النف�س.
- ا�شتنتاج املقومات الرئي�شة لتزكية النف�س.

- ربط �شوابط تزكية النف�س باأدلتها ال�رصعية.
- بيان و�شائل تزكية النف�س.
- ا�شتنتاج اآثار تزكية النف�س.
- احلر�س على تزكية النف�س.

- احلر�س على طاعة اهلل تعالى، واجتناب مع�شيته يف ال�رص والعلن.
- تاأدية النوافل قدر الطاقة وال�شتطاعة.

- املبادرة اإلى كل عمل م�رصوع فيه نفع لالأمة واملجتمع والوطن.
- �لُبْعد عن �لرياء، و�إخل�س �لأعمال هلل تعالى.

- احلر�س على ما ي�شتمر ويبقى من الأعمال.
- التحرر من ال�شهوات،  وعدم التعلق بالدنيا.

- الكتاب املدر�شي.  
- القراآن الكرمي.

وجهاز  الإلكرتوين،  العر�س  وجهاز  احلا�شوب،  وجهاز  امل�شجل،  مثل:  املنا�شبة،  التعليمية  الو�شائل   -
العر�س الراأ�شي، و�شفافيات عر�س الأن�شطة واملهام، ولوحات الكرتون، واأقالم التخطيط.

م�شادر تعلم  اإ�شافية
للطالب

كتاب تزكية النف�س لبن تيمية.
 للمعلم  

- كتاب اإحياء علوم الدين للغزايل.
- كتاب �رصح منازل ال�شائرين لبن القيم اجلوزية.
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التدري�س املبا�رص )املحا�رصة(، التعلم التعاوين )التعلم الزمري(.
 خطوات تنفيذ الدر�ص

التمهيد
�شورة  �آيات  فيها  ن  خُمزَّ �أخرى  و�شيلة  �أي  �أو  �ملحمول،  هاتفك  �أو  �مل�شجل،  با�شتخد�م  للدر�س  د  مهِّ  -1

�ل�شم�س، �أو �تُل �أول ع�رش  �آيات منها باإتقان، �أو كلِّف �أحد �لطلبة �ملتقنني تلوتها، ثم ��شاأل �لطلبة: 
• عمَّ حتدثت الآيات الكرمية؟

• ماذا يرتتب على تزكية النف�س اأو عدم تزكيتها؟
• اأق�شم اهلل تعالى بالنف�س، مباذا تف�رصِّ ذلك؟

ه �لطلبة �إلى حل �أ�شئلة ن�شاط )�أتدبر و�أ�شتنتج ( يف �شفحة )43(. 2- وجِّ
 اإجراءات التنفيذ 

1- ا�شتخدم فعالية )املحا�رصة(  يف احلديث عن مفهوم تزكية النف�س، ومقوماتها الرئي�شة.
2- اعر�س الآيات الكرمية )7-10( من �شور ال�شم�س باإحدى و�شائل العر�س املتوافرة، ثم كلِّف بع�س 

الطلبة ا�شتنتاج اأهمية تزكية النف�س يف الدنيا والآخرة.
ل ا�شرتاتيجية )التعلم يف جمموعات (، وذلك على النحو الآتي: 3- فعِّ

ع الطلبة اإلى ثالث جمموعات، ثم اطلب اإلى كل منها اأداء مهمة حمددة،  بناًء على الأفكار الرئي�شة  وزِّ
الواردة يف الدر�س،  ثم �رصحها لبقية املجموعات با�شتخدام  لوحة جدارية،  وذلك على النحو الآتي: 

املجموعة الأولى: قر�ءة مو�شوع  )ثانياًا: �شو�بط تزكية �لنف�س(، ثم �لإجابة عن �لأ�شئلة �لآتية:
• كيف يكون الإخال�س وامل�رصوعية يف العمل الذي يزكي به امل�شلم نف�شه؟

•  ما اأهمية التوازن يف العتدال يف تزكية النف�س؟
• ملاذا ينبغي احلر�س على ال�شتمرار يف اأداء الفرائ�س والنوافل؟

املجموعة الثانية: قر�ءة مو�شوع )ثالثاًا: و�شائل تزكية �لنف�س(، ثم �لإجابة عن �لأ�شئلة �لآتية:
• اذكر ثالثة اأمثلة على الفرائ�س والنوافل.

استراتيجيات التدريس

املفاهيم وامل�شطلحات

التعلم القبلي

تزكية النف�س، التوازن والعتدال، كفالن.

- در�س اأثر العبادات يف النف�س الب�رصية، مبحث العلوم الإ�شالمية،  الرتبية الأخالقية، ال�شف احلادي ع�رص، 
الفرع الأدبي.
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•  كيف يكون التفكر؟ ما اأهميته؟
• ما اأهمية ا�شت�شعار رقابة اهلل تعالى على النف�س؟

ه �لطلبة �إلى حل �أ�شئلة ن�شاط )�أفكر و�أ�شتنتج( يف �شفحة )46(. 4- وجِّ
املجموعة الثالثة: قراءة مو�شوع )رابًعا: اآثار تزكية النف�س(، ثم الإجابة عن ال�شوؤالني الآتيني:

• ملاذ� ي�شعر َمن يوؤدي �لعباد�ت بخ�شوع و�طمئنان بلذة؟
•  علِّل: عندما ي�شتقر الإميان واليقني يف قلب املوؤمن يقل تعلقه بالدنيا.

ه اأفراد كل جمموعة اإلى كتابة اإجابتهم يف لوحة جدارية، ثم تعليقها على اجلدار.  5- وجِّ
6- �شاِعد اأفراد املجموعات على ا�شتدراك ما قد فاتهم من ال�رصح.

م جل�شة نقا�س ملا تو�شل اإليه اأفراد املجموعات، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح.  7- نظِّ
التقومي اخلتامي

ه �لطلبة �إلى حل �أ�شئلة ن�شاط )�أثري خرب�تي( يف �شفحة )47(. -  وجِّ
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف  �شفحة )50(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�شهم يف حمتوياته.  - وجِّ
�ملدر�شي  �لكتاب  ذكرها يف  �لو�رد  �لتقومي  �أ�شئلة  عن  �لإجابة  و�لقلم( يف  )�لورقة  ��شرت�تيجية  ��شتخدم   -

بو�شفها تقوميًا ختاميًّا.

الإفادة من الدر�س يف معاجلة م�شاألة حتليل بع�س النا�س الك�شب احلرام بحجة غالء الأ�شعار.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )التقومي الذاتي(. 
مو� تعلمهم ذ�تيًّا، بناءاً  م للطلبة �شلم �لتقدير �للفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد �لنتهاء من �رشح �لدر�س، قدِّ

ن اإجابة كل منهم يف �شجل و�شف �شري التعلم. على املعايري الواردة فيها، ثم  َدوِّ
 اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.

            ا�شم الطالب:...................................... .  التاريخ:.......................  .
مطلًقا نادًرا غالًبا دائًما املعيارالرقم

اأحر�س على اأداء الفرائ�س، واألتزم بها.1
اأتقرب اإلى اهلل تعالى بالنوافل امل�رصوعة قدر ال�شتطاعة.2
اأبتعد عن الرياء، واأخل�س الأعمال هلل تعالى.3

استراتيجيات التقويم وأدواته

الربط بني مو�سوع الدر�ص واحلياة العامة
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اإجابات اأن�سطة الدر�ص

رقم الإجابة ��شم �لن�شاط
ال�شفحة

اأتدبر واأ�ستنتج   
اأتدب��ر الآيات الكرمي��ة الآتي��ة، واأ�شتنتج اأهمي��ة تزكية 
النف���س يف الدني��ا والآخ��رة: {  

{
)�شورة ال�شم�س، الآيات 10-7(.

  43 تزكية النف�س فالح يف الدنيا والآخرة. 

اأفكر واأ�ستنتج 
))لو تفكر النا�س يف عظمة اهلل ما ع�شوه((. اأتدبر العبارة 

ال�شابقة، واأ�شتنتج اأثر التفكر يف �شلوكي.

اإذا عرف امل�شلم عظمة اهلل ا�شت�شعر رقابة 
اهلل تعالى له، وخ�شي مع�شيته. 

 46  

اأثري خرباتي  
تعالى:{   اهلل  قال 

} )�شورة احلديد، الآية 28(. اأ�شتنتج من الآية 
ال�شابقة ثالثة اآثار لتزكية النف�س.

من اآث�ار تزكي�ة ال�نف�س ال��واردة يف الآي��ة 
الكرمية:

  اأ - كفالن من رحمة اهلل.
ب- نور مي�شون به.

ج�- مغفرة الذنوب. 

 47  

يرتك للطالب حرية �لإجابة، وتالياًا �لإجابات �ملقرتحة لأ�شئلة �لأن�شطة: 

اأحر�س على ما ي�شتمر من الأعمال.4
اأحب العتدال والتوازن يف العبادة وغريها.5
اأوؤمن باأن الرزق والأجل بيد اهلل تعالى. 6
اأ�شت�شعر عظمة اهلل تعالى ورقابته.7
اأحر�س على ر�شا اهلل تعالى يف كل �شيء.8

دائًما: )3( ثالث عالمات، غالًبا: )2( عالمتان، نادًرا: )1( عالمة واحدة، مطلًقا: )0( �شفر.
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اإجابات اأ�سئلة الدر�ص

رقم ال�شفحةالإجابةن�س ال�شوؤالالرقم
الرتق��اء بالنف�س، وتطهريه��ا، وتهذيبها باأح�شن بنيِّ مفهوم تزكية النف�س.1

ال�شف��ات والأخالق؛ لالإرتقاء بالإن�شان، وحتقيق 
الفالح يف الدنيا، والنجاة يف الآخرة.

 43 

د ثالثة 2 لتزكية النف�س �شوابط عدة، عدِّ
منها.

اأ  - الإخال�س وامل�رصوعية.
ب- التوازن والعتدال.

ج�- ال�شتمرارية والدميومة.

 44 

تق��وم تزكي��ة النف���س عل��ى مقومات 3
رئي�شة ثالثة، اذكرها.

  اأ - التخل�س من املعا�شي.
ب- املحافظة على اأداء الفرائ�س، واللتزام بها.

ج�- التحلي بالأخالق احلميدة.

 43 

ل يكلف الإن�شان نف�شه ما ل يطيق من 4
ح ذلك. العبادات، و�شِّ

ينبغي للعبد اأن يوازن ب��ني  تزكية نف�شه وحاجاته 
الأخ��رى؛ فال ي�ش��دد عل��ى نف�ش��ه بتكليفها من 
العب��ادات م��ا ل تطي��ق، ول يهمل ح��ق ج�شده 
بالراحة، والطعام، وال��زواج، وال�شعي يف طلب 
ال��رزق، والرتفي��ه امل�رصوع عن النف���س، واإهمال 
اأهله وعياله بق�شد التفرغ للعبادة، اأو تعطيل عقله 

عن العلم والتفكري.

 44 

اكت��ب مظهرين يدلن عل��ى حمبة اهلل 5
تعالى ل�َمن يزكي نف�شه.

 46  يوفقه اهلل للخري، ويحفظه من ال�شوء.  

ن�شاط عالجي
 اطلب اإلى كل طالب ذكر طريقة معينة ت�شاعده على تزكية نف�شه.  

ن�شاط اإثرائي 
 } تعالى:  قوله  معنى  عن  الطربي  تف�شري  يف  البحث  اإلى  الطلبة  اأر�شد 

} )�شورة ال�شم�س، الآيات 9-11(، ثم قراءة ما يتو�شلون اإليه يف الإذاعة املدر�شية.  

اأن�سطة اإ�سافية
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 ف�رصِّ العبارتني الآتيتني:6
اأ - تك��ون املراقب��ة مبتابع��ة الإن�ش��ان 
نف�شه، ومراقبته��ا من الوقوع يف 

الزلل. 
ب- يحر�س امل�شل��م يف العمل الذي 
يزكي ب��ه نف�شه اأن يك��ون العمل 

م�رصوًعا.

اأ  - تتحقق املراقبة با�شت�شعار ثواب اهلل وعقابه، ليبقى 
��ا على �لطاع��ة، مطمئناًا لأد�ئها  �لإن�شان حمافظاً
دون تثاقل، والبتعاد عن املعا�شي وال�شهوات، 

فيحقق بذلك ال�شتقامة والثبات على احلق.
ب- يجب اأن يكون عمله م�رصوًعا، متبًعا فيه ملا جاء 

به ال�رصع الإ�شالمي.

 46 

 44 

44-747- ما دللة الن�شو�س الآتية على تزكية النف�س:
الدللةالن�س

} )�شورة البينة، الآية 5(. }  الإخال�س هلل تعالى.  اأ - 
 { } ب- 

)�شورة الأحزاب، الآية 2(.
اأن يكون العمل موافًقا ملا 
جاء به ال�رصع الإ�شالمي.  

قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ))وما تقرب اإيل عبدي  ج�- 
ب�شيء اأحب اإيل مما افرت�شت عليه(( )1(.

تقوية ال�شلة باهلل تعالى.

))اإن اهلل كرمي يحب  قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:   د - 
الكرم، ويحب معايل الأخالق، ويكره �شف�شافها(( )2(.

علو الهمة.

))اإن اهلل ل ميل حتى  قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم:  ه�- 
متلوا واإن اأحب الأعمال اإلى اهلل ما دام واإن قل(( )3(.

ال�شتمرارية والدميومة.

)1( �شحيح البخاري.
)2( امل�شتدرك على ال�شحيحني للحاكم الني�شابوري، وهو �شحيح.

)3( متفق عليه.
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- تو�شيح مفهوم املثل القراآين.
- بيان فوائد اإيراد الأمثال يف القراآن الكرمي.

- اإعطاء اأمثلة من القراآن الكرمي على الرتغيب اأو التنفري.
- �رصح املثل القراآين الذي جاء للمدح اأو الذم.

- بيان ال�شورة املح�شو�شة للمثل القراآين الذي جاء لالإقناع.
- ذكر خ�شائ�س الأمثال يف القراآن الكرمي.

- تعظيم القراآن الكرمي.

نتاجات الدر�س

- تعظيم القراآن الكرمي.
- الإفادة من الأمثال يف تو�شيح بع�س الأفكار.

- �حلر�س على �لكلمة �لطيبة، و�لُبْعد عن �لكلمة �ل�شيئة.
- الإميان بعظم كالم اهلل تعالى.

القيم والجتاهات الرئي�شة

م�شادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�شي.
- جهاز احلا�شوب.

- اللوح.
- الأقالم امللونة.

الأمثال يف القراآن الكرمي الدر�ص ال�سابع

م�شادر تعلم اإ�شافية

للطالب
- املوقع الإلكرتوين مللتقى اأهل التف�شري:    

-/https://vb.tafsir.net 
للمعلم

- كتاب الأمثال يف القراآن الكرمي لبن القيم اجلوزية.
- كتاب الأمثال يف القراآن الكرمي  ملحمد جابر الفيا�س.

  .� �ملثل، �حلقائق، �شطئه، �لزر�ع، �أ�شفاراً
املفاهيم وامل�شطلحات
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التفكري الناقد )الع�شف الذهني(، التدري�س املبا�رص )احلوار وال�مناق�شة، العمل يف الكتاب املدر�شي(، خريطة 
التفكري )خريطة اجل�رص(، التعلم يف جمموعات، خرائط املفاهيم ) اجلدول البياين(.

خطوات تنفيذ الدر�ص
التمهيد 

{ د للدر�س بتالوة الآية الكرمية الآتية، ق�ال ت�عالى: {   1- مهِّ
)�شورة ي�س، الآية 13(، والآيتني الكرميتني الآتيتني،  ق��ال تعالى: {  

البقرة،  )�شورة   {
الآيتان 18-17(.

2- �طرح على �لطلبة �لأ�شئلة �لآتية لتمييز �لق�شة من �ملثل �لقر�آين: 
• هل ت�شتطيع اأن تبني من الآية الأولى احلال املراد بيانه، وال�شورة املح�شو�شة، واملعنى املراد تقريبه؟

• هل الآية الثالثة ع�رصة من �شورة )ي�س( ق�شة اأم مثل قراآين؟ 
• ما الدليل على ذلك؟ 

3- ناق�س الطلبة يف اآيتي �شورة )البقرة( ل�شتنتاج عنوان الدر�س، وهو الأمثال يف القراآن الكرمي، واأن در�س 
اليوم يتناول الأمثال القراآنية التي تتيح بيان احلال املق�شود، وال�شورة املح�شو�شة، واملعنى املراد تقريبه؛ 

ذلك اأن الأمثال متعددة الأنواع، واأن بع�س اآيات الق�ش�س )ل جميعها( ت�شتمل على الأمثال.
 اإجراءات التنفيذ

مثال الرتغيب اأو التنفري.
1- ار�شم على اللوح ال�شكل الآتي: 

  مثال الكلمة الطيبة:       الكلمة الطيبة النافعة              مثل:              ال�شجرة الطيبة املثمرة
                                     يبقى اأثرها دائًما يف الدنيا                           جذورها ثابتة، وفروعها ممتدة، 

                                              والآخرة.                                           وتعطي ثمارها يف كل حني.
مثال الكلمة اخلبيثة:        الكلمة اخلبيثة ال�شارة             مثل:         ال�شجرة املقطوعة التي ل تثمر

                                      توؤذي النا�س، وتعود على                           �شعيفة، ول تنفع النا�س.
                                      �شاحبها بال�شوء يف الدنيا والآخرة.

2- ا�شتخدم اجلداول البيانية الواردة يف الكتاب املدر�شي ل�رصح بقية اأمثلة الدر�س.

اأ�شاليب القراآن الكرمي يف الدعوة. 
التعليم القبلي

استراتيجيات التدريس
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جاءت كثري من الأمثال يف القراآن الكرمي لتكون موؤثرة يف النا�س، وميكن ربط  هذه الأمثال كلها اأو بع�شها 
يف ع�رصنا احلا�رص ببع�س النظريات العلمية والكت�شافات التي ظهرت يف الع�رص احلديث، والتي تعد اإعجاًزا  

علميًّا، ودلياًل على اأن القراآن الكرمي هو كالم اهلل تعالى.

التقومي اخلتامي
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �شفحة )66(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�شهم يف حمتوياته. وجِّ

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )تقومي الذات(.
مو� تعلمهم ذ�تيًّا ملفاهيم  م للطلبة �شلم �لتقدير �للفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد �لنتهاء من �رشح �لدر�س، قدِّ

الدر�س. 
اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.

ا جيدمقبول �شعيف املعيارالرقم ممتاز جيد جدًّ
د اأ�شلوبني من اأ�شاليب القراآن الكرمي يف الدعوة.1 اأعدِّ
اأعرِّف مفهوم املثل القراآين.2
اأذكر فوائد ورود الأمثال يف القراآن الكرمي.3
اأ�رصح املثل القراآين الذي �رصب للرتغيب والتنفري.4
ح املعنى املراد تقريبه للمثل القراآين الذي �رصب للمدح.5 اأو�شِّ

اأحلِّل املثل يف قوله تعالى: {6
      

 {                                                                                 
)�شورة احلج، الآية 73(.

اأبنيِّ خ�شائ�س الأمثال يف القراآن الكرمي.7
ا: )4( اأربع عالمات، جيد: )3( ثالث عالمات، مقبول: )2(   ممتاز: )5( خم�س عالمات، جيد جدًّ

عالمتان، �شعيف: )1( عالمة واحدة.

الربط بني مو�سوع الدر�ص واحلياة العامة
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ن�شاط عالجي
ه الطلبة اإلى البحث عن الفرق بني الأمثال والق�ص�ص يف القراآن الكرمي. وجِّ

ن�شاط اإثرائي
كلِّف الطلبة الرجوع اإلى اأحد كتب الأمثال يف القراآن الكرمي، ل�صتخراج غر�ص اآخر مل يرد ذكره يف الدر�ص. 

�أن�ضطة �إ�ضافية

�إجابات �أن�ضطة �لدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�صفحة

اأ�شتخرج واأناق�ش
اأ�صتخ��رج من الآية الكرمية من �صورة الفتح ال�صابقة مثل 
ال�شحاب��ة ر�شوان اهلل عليهم يف الت��وراة، واأناق�شها مع 

جمموعتي.

اهلل عليه��م يف  ال�شحاب��ة ر�ش��وان  كان 
احل��رب والقت��ال اأ�ش��داء عل��ى عدوهم، 
ما�ص��ني يف مواجهت��ه من دون ت��ردد اأو 
خوف، اأرواحهم عل��ى اأكفهم، ي�شبقون 
امل��وت اإل��ى مالقات��ه، ال يخ�شون��ه، وال 
يهابونه. وكانوا يف ال�شلم غاية يف احلب، 

والرقة، ودماثة اخللق، واخل�شوع. 

 53  

اأثري خرباتي
اأتاأمل قول اهلل تعالى: { 

                                             
} )�صورة البقرة، الآية 261(، ثم 

اأبني فائدة اإيراد هذا املثل عن طريق اجلدول االآتي:

املعنى املراد 

تقريبه

ال�شورة 

املح�شو�شة

احلال املراد 

بيانه
ت�شعيف 

الثواب ل�َمن 
اأنفق يف 

�شبيله، وابتغى 
مر�صاته.

ح���بة القمح 
التي اأنبتت 

�شبع �شنابل، 
يف كل �شنبلة 

مئة ح�بة.

الأعمال 
ال�شاحلة 

ينميها اهلل 
عز وجل 
اأ�صحابها.

54

يرتك للطالب حرية االإجابة، وتالًيا االإجابات املقرتحة الأ�شئلة االأن�شطة: 
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�إجابات �أ�ضئلة �لدر�س

رقم ال�شفحةالإجابةن�ص ال�شوؤالالرقم
هو اأ�شلوب من اأ�شاليب الت�شبيه يف القراآن بنينِّ مفهوم املثل القراآين.1

الكرمي، يعمل على تقريب املعنى واإبرازه 
ب�شورة ح�شية.

 51 

اذكر فائدتني من فوائد اإيراد االأمثال يف القراآن 2
الكرمي.

 اأ  - الرتغيب، اأو التنفري. 
 ب-املدح، اأو الذم.

 52-51 

د ثالث خ�شائ�ص للمثل القراآين.3 اأ  - دقة الت�شوير. عدنِّ
ب- ال�شورة احلركية.

ج�- االإيجاز.

 54 

ل قول اهلل تعالى االآتي، ثم اأجب عما يليه: 4  تاأمَّ
  }

                                                           
 {                                                    

)�شورة اإبراهيم، االآيات 26-24(.
اأ  - ما العالقة بني الكلمة الطيبة وال�شجرة الطيبة؟

ب- ما الفائدة من اإيراد هذا املثل؟
الوارد يف االآية الكرمية بتعبئة  ح املثل  ج�- و�شنِّ

املطلوب يف اجلدول االآتي:

املعنى املراد تقريبه ال�شورة 
املح�شو�شة

احلال املراد بيانه

اأ - مثَّل��ت االآي��ة الكرمية الكلم��ة الطيبة 
النافعة املفيدة بال�شجرة الطيبة املثمرة 
الت��ي ال ينقط��ع ثمره��ا؛ فجذورها 
ثابت��ة يف االأر�ص، وفروعها ممتدة يف 
ال�شم��اء. وكم��ا اأن ال�شج��رة الطيبة 
توؤتي اأكلها كل حني، فاإن اأثر الكلمة 
الطيب��ة التي يقولها امل�شلم يبقى دائًما  

متجدًدا  يف كل وقت وحني.
ب- الرتغيب يف الكلمة الطيبة، والتنفري 

من الكلمة اخلبيثة. 
ج�-

املعنى املراد تقريبه
ال�شورة 

املح�شو�شة
احلال املراد 

بيانه
اأثر الكلمة الطيبة يف 

الدنيا واالآخرة.
ال�شجرة 
الطيبة 

الرا�صخة.

الإميان 
الرا�صخ.

اأثر الكلمة اخلبيثة يف 
الدنيا واالآخرة.

ال�شجرة 
اخلبيثة 

املقطوعة.

االنحراف 
عن ال�رصاط 

امل�شتقيم.

51
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نبي اهلل زكريا عليه ال�شالم �لدر�س �لثامن

− التعريف بنبي اهلل زكريا عليه ال�شالم.
− بيان عالقة زكريا عليه ال�شالم بال�شيدة مرمي بنت عمران.

− تعداد االأمور التي ورثها زكريا عليه ال�شالم من اآل يعقوب.
− ا�شتنتاج اأدب زكريا عليه ال�شالم يف الدعاء من االآيات الكرمية.

− تعليل طلب زكريا عليه ال�شالم الذرية ال�شاحلة.
− ا�شتنتاج داللة ا�شتجابة اهلل تعالى لدعاء �شيدنا زكريا عليه ال�شالم.

− التزام اأدب الدعاء مع اهلل تعالى.

نتاجات الدر�س

- االإخال�ص وال�شدق يف الدعاء يف الرخاء وال�شدة.
- االأدب مع اهلل تعالى يف الدعاء.

- كفالة اليتيم، وح�شن تربيته.
- تقدير اأهمية احلرفة، وال�شعي للرزق احلالل.

م�صادر التعلم واأدواته
- الكتاب املدر�شي.

- كتاب الق�ش�ص القراآين: اإيحاوؤه، ونفحاته لف�شل ح�شن عبا�ص.
- خريطة بالد ال�شام وفل�شطني.

- جهاز احلا�شوب.
- �شبكة االإنرتنت.

-  اللوح 
- االأقالم امللونة.

م�صادر تعلم اإ�صافية
للطالب 

- كتاب ق�ش�ص االأنبياء يف القراآن الكرمي لتوفيق يو�شف الواعي.
للمعلم 

- كتاب ق�ش�ص االأنبياء البن كثري.

القيم واالجتاهات الرئي�صة
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التدري�ص املبا�رص )احلوار واملناق�شة، الق�شة(، التعلم التعاوين )نظام الزمالة(، التفكري الناقد )حتليل الن�شو�ص 
واالأحداث(.

خطوات تنفيذ الدر�ش    
التمهيد 

د للدر�ص بطرح ال�شوؤالني االآتيني على الطلبة:  1- مهنِّ
• ما امل�شامني العامة التي ا�شتملت عليها �شور القراآن الكرمي؟ 

• هل تعد الق�ش�ص اأحد هذه امل�شامني؟ 
} تعالى:  قوله  اتُل   -2

} )�صورة يو�صف، الآية 111(، ثم اطرح على الطلبة ال�شوؤال االآتي:
• ما الغاية من اإيراد هذه الق�ش�ص؟ 

3 - ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها ال�شتنتاج عنوان الدر�ص، ثم اكتبه على اللوح.
4 - ناق�ص الطلبة يف اأبرز نتاجات الدر�ص، ثم اكتبها على اللوح.

 اإجراءات التنفيذ
1- كلنِّف الطلبة -�شمن جمموعات ثنائية- كتابة البطاقة التعريفية ل�شيدنا زكريا عليه ال�شالم، بحيث ت�شتمل 

على اال�شم، والن�شب، واملهنة، وترتيب �شيدنا زكريا يف اآل يعقوب.
2- ناق�ص الطلبة يف حمتويات البطاقة التعريفية. 

3- اعر�ص خريطة بالد ال�شام وفل�شطني لتو�شيح مكان اإقامة �شيدنا زكريا عليه ال�شالم، ومكان اأحداث الق�شة.
الطلبة، وحتليل  تفاعل  ل�شمان  الرواية؛  اأثناء  االأ�شئلة يف  واطرح  �شائق،  باأ�شلوب  الق�شة  اأحداث  ارِو   -4

املواقف، وا�شتنتاج العرب منها، مثل:
• ما املهمة التي ُكلنِّف بها زكريا عليه ال�شالم؟

هه اإلى اهلل تعالى وطلب الذرية؟ • كيف اأثَّرت تلك املهمة يف توجُّ
• ما الغاية من طلب الذرية؟

} )�صورة مرمي، الآية 7(؟ • ما املق�شود بقوله تعالى: {

استراتيجيات التدريس

املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي

املحراب، كفالة اليتيم.

 العربة من ق�ش�ص االأنبياء وال�شاحلني يف القراآن الكرمي.
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• ما �شبب قول �شيدنا زكريا عليه ال�شالم كما يف االآية الكرمية: {  
} )�صورة مرمي، الآية 8( بعد اجتهاده يف الدعاء؟

هم اإلى ا�شتنتاج دالالتها، ثم ناق�شهم فيها. 5- كلنِّف الطلبة املجيدين تالوة الن�شو�ص ال�رصعية، ووجنِّ
ه الطلبة اإلى ا�شتنباط اأدب �شيدنا زكريا عليه ال�شالم يف دعائه هلل تعالى من الن�شو�ص ال�رصعية.  6- وجنِّ

7- اطرح االأ�شئلة التقوميية، وخل�ص اأبرز النقاط الرئي�شة على اللوح  مب�شاعدة الطلبة.
التقومي اخلتامي

ا الأبرز حمطات ق�شة �شيدنا زكريا عليه ال�شالم. م ملخ�شً - قدنِّ
- كلنِّف الطلبة حل اأ�شئلة االأن�شطة العالجية واالإثرائية تبًعا مل�شتوياتهم. 

تاأخر  عند  والياأ�ص  القنوط  وعدم  وال�رصاء،  ال�رصاء  تعالى يف  اهلل  اإلى  والتوجه  باالأ�شباب  االأخذ  اأهمية  بيان 
تعالى  اهلل  اإلى  ويتوجه  درا�شته،  يف  ويجتهد  باالأ�شباب،  ياأخذ  اأن  الطالب  على  يتعني  اإذ  الدعاء؛  ا�شتجابة 
بالدعاء، واأاَلاّ يياأ�ص اأو يقنط اإن اأخفق، واأن ي�شتمر يف الدعاء، ويثق بقدرة اهلل تعالى على اال�شتجابة لدعائه. 

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�شرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )تقومي الذات(. 
م للطلبة قائمة الر�شد لتقومي مدى فهمهم ق�شة �شيدنا  املوقف التقوميي: بعد االنتهاء من �رصح الدر�ص، قدنِّ

زكريا عليه ال�شالم ودالالتها، ومدى حر�شهم على اأخذ العربة والعظة منها. 
اأداة التقومي: قائمة الر�شد.

لنعماملعيارالرقم
ف بنبي اهلل زكريا عليه ال�شالم.1 اأعرنِّ
اأعلنِّل �شبب طلب زكريا عليه ال�شالم الذرية ال�شاحلة.2
اأبنينِّ  اأدب زكريا عليه ال�شالم يف دعائه اهلل تعالى.3
اأذكر االأمور التي ورثها زكريا عليه ال�شالم من اآل يعقوب.4
اأ�شتنتج اآداب الدعاء مع اهلل تعالى من الن�شو�ص ال�رصعية. 5
اأ�شتنتج �رصوط ا�شتجابة الدعاء.6
اأحر�ص على التزام اآداب الدعاء مع اهلل تعالى. 7
اأجلاأ اإلى اهلل تعالى يف ال�رصاء وال�رصاء.8

�لربط بني مو�ضوع �لدر�س و�حلياة �لعامة
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�إجابات �أن�ضطة �لدر�س

رقم الإجابةا�شم الن�شاط
ال�صفحة

اأفكر واأ�شتنتج 
نبي من  بالنجارة، وهو  يعمل  ال�شالم  عليه  كان زكريا 

اأنبياء اهلل تعالى، اأ�شتنتج داللة ذلك.

يدل ذل��ك على اأهمية احلرف��ة والك�شب 
احل��الل، وتوا�ش��ع �شيدن��ا زكري��ا علي��ه 
ال�شالم، و عدم االعتماد على االآخرين يف 
ك�شب الرزق، وعلو مكانة العمل ب�رصف 

النظر عن ماهيته وطبيعته ما دام حالاًل.

56

اأتاأمل واأ�شتنتج 
اأتاأمل العبارة االآتية: 

))تعرف على اهلل يف الرخاء يعرفك يف ال�شدة ((، واأ�شتنتج 

اأثر الطاعة يف حالة الرخاء يف ا�شتجابة الدعاء.

يتع��ني على امل��رء اأن يقبل عل��ى اهلل تعالى 
يف ح��ال الي�رص والرخاء، كم��ا يقبل عليه 
يف ح��ال ال�ش��دة؛ الأن مناج��اة اهلل تعالى 
يف حال الرخاء والعافية واالأمن، و�شكره 
ج همَّ  على نعمه، واال�شتغفار الدائم، يفرنِّ
امل�شلم، ويجازيه باالأمن وال�شحة والتوفيق.

58

اأثري خرباتي 
اأ�شتنتج م��ن ق�شة زكري��ا عليه ال�شالم ���رصوط ا�شتجابة 

الدعاء.

- االإخال�ص وال�شدق يف الدعاء.
- البدء بالثناء على اهلل تعالى وحمده.

- طيب املطعم وامل�رصب وامللب�ص.
- االإحلاح، وال�شرب.

- ح�شور القلب.

59

يرتك للطالب حرية االإجابة، وتالًيا االإجابات املقرتحة الأ�شئلة االأن�شطة: 
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ن�شاط عالجي 
كلنِّ��ف الطلب��ة التوفي��ق ب��ني االآية الكرمي��ة الواردة عل��ى ل�شان �شيدن��ا زكريا علي��ه ال�شالم يف قول��ه تعالى: 
} )�صورة مرمي، الآية 6(، وقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم:  }

))نحن معا�رص االأنبياء ال نورث، ما تركناه فهو �شدقة((.

ن�شاط اإثرائي
 {  قال اهلل تعالى خمرًبا عن نبيه زكريا عليه ال�شالم: {
)�صورة مرمي، الآية 10(. كلنِّف الطلبة الرجوع اإلى اأحد كتب التف�شري، لبيان عالمة ا�شتجابة اهلل تعالى لدعاء 

�شيدنا زكريا عليه ال�شالم من االآية الكرمية.

�أن�ضطة �إ�ضافية

�إجابات �أ�ضئلة �لدر�س

رقم ال�شفحةالإجابةن�ص ال�شوؤالالرقم
ف بنبي اهلل تعالى زكريا عليه ال�شالم 1 عرنِّ

من حيث: ن�شبه، عمله، وزمنه.
اإ�رصائيل،  بني  اأنبياء  اأحد  هو  ال�شالم  عليه  زكريا 
عليهما  اإ�شحاق  بن  يعقوب  اإلى  ينتهي  ون�شبه 
ال�شالم، وقد عمل جناًرا، وكان زمنه مت�شاًل بزمن 

نبي اهلل عي�شى عليه ال�شالم.

56

بنينِّ غاية زكريا عليه ال�شالم من طلب 2
الولد من قوله تعالى على ل�شان زكريا 

عليه ال�شالم:{  

            } )�صورة مرمي، الآيتان 6-5(.

رغب زكري��ا عليه ال�شالم اأن يتولى ولده اأمر قومه 
م��ن بعده، وطلب اأن يك��ون مر�شيًّا عنه يف الدنيا 
واالآخ��رة، واأن يتحم��ل بع��ده اأمانة النب��وة؛ الأنه 
خ�ش��ي ف�شاد  قومه و�شاللهم بعده، يف حال عدم 

وجود َمن يوجههم وير�شدهم اإلى احلق.

57
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طالًبا 3 تعالى  اهلل  اإلى  ال�شالم  عليه  زكريا  توجه 
ال��ذرية ال�شال�حة كما ورد يف قول��ه تعالى:

 }
الآية  عمران،  اآل  )�صورة   {

38(، بنينِّ منا�شبة ذلك.

اأيقن زكريا عليه ال�شالم اأن اهلل تعالى قادر اأن 
ا كانت  يرزقه الولد مع تقدمه يف ال�شن، ول�ماّ
اإلى اهلل تعالى طالًبا الذرية  امراأته عاقًرا توجه 

ال�شاحلة.

57

اثنتني 4 اذكر  عدة،  حلكم  الولد  امل�شلم  يطلب 
منها.

الولد مبعث طماأنينة لوالديه، و�شبب ال�شعادة 
لهما يف الدنيا واالآخرة.

57

من 5 ن�ص  امل�شتفاد من كل  الدعاء  اأدب  ا�شتنتج 
الن�شو�ص ال�رصعية االآتية:

اأ - قال اهلل تعالى: {
 {       

       )�صورة اآل عمران، الآية 39(.
 { تع�الى: { اهلل  ب- ق���ال 

)�صورة مرمي، الآية 3(.
ج�- ق��ال اهلل تعالى: {

} )�صورة مرمي، الآية 4(.

اأ - طاعة اهلل تعالى، والتزام اأمره قبل الدعاء.

ب- االإخال�ص وال�شدق يف الدعاء.

والثقة  للدعاء،  تعالى  اهلل  باإجابة  اليقني  ج�- 
به.

 59-58 
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- التعريف مبرمي بنت عمران.
- تتبع اأحداث �شرية مرمي بنت عمران الواردة يف الدر�ص.

- بيان موا�شع االإعجاز يف اأحداث والدة مرمي لنبي اهلل عي�شى عليه ال�شالم.
- جتنب مواطن ال�شبهات.

- االقتداء مبرمي بنت عمران يف عفتها وطهارتها.
- ا�شتنتاج الدرو�ص والعرب امل�شتفادة من ق�شة مرمي بنت عمران.

نتاجات الدر�س

- املحافظة على الدين واخللق.
- العفة، و�شون العر�ص.

- االإميان بقدرة اهلل تعالى.
- االأخذ باالأ�شباب املادية، والتوكل على اهلل تعالى.

- ال�شرب على ال�شدائد، والتوجه اإلى اهلل تعالى يف تفريج الكربات.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�شي.
- اأحد كتب التفا�شري  املتوافرة  يف مكتبة املدر�شة.

- موقع اإ�شالم ويب: ق�شة مرمي عليها ال�شالم يف القراآن.     

م�صادر تعلم اإ�صافية
 للطالب

موقع االألوكة االإلكرتوين، تف�شري �شورة مرمي للنا�شئني )االآيات38-1(:
 -www.alukah.net

للمعلم
موقع نداء االإميان االإلكرتوين، �شورة مرمي، تف�شري ال�شعراوي:

- Al-Eman.www.al-eman.com 

مرمي بنت عمران �لدر�س �لتا�ضع
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التدري�ص املبا�رص )ال�رصد الق�ش�شي، العمل يف الكتاب املدر�شي(، التفكري الناقد )التحليل والتقومي(، التعلم 
التعاوين )فكر -انتِق زمياًل- ثم �شارك، التعلم يف جمموعات(.

خطوات تنفيذ الدر�ش 
التمهيد 

د للدر�ص بذكر عدد من الن�شاء اللواتي ُذِكرن يف القراآن الكرمي، مبيًنا ف�شلهن ومكانتهن، ثم اطرح  1- مهنِّ
على الطلبة ال�صوؤال الآتي:

• ن�شاأت اإحدى هوؤالء الن�شوة يف كنف نبي اهلل زكريا عليه ال�شالم، فَمن هي؟
2- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها،  ثم اكتب ال�شحيح منها على اللوح.

ن نتاجات الدر�ص على اللوح. 3- َدونِّ
اإجراءات التنفيذ

ث عن ق�شة مولد ال�شيدة مرمي،  ثم ناق�ص الطلبة يف االأ�شئلة االآتية: 1- حتدَّ
• ملاذا كان ال�شاحلون قدميًا يهبون اأبناءهم خلدمة بيوت اهلل تعالى؟

• ما املق�شود بقول امراأة عمران: ))ولي�ص الذكر كاالأنثى((؟
• كيف ا�شتجاب اهلل تعالى دعاء اأم مرمي؟

2-كلنِّف اأحد الطلبة قراءة ن�شاط )اأفكر واأبادر( يف �شفحة )61( ب�شوت مرتفع، ثم امنح الطلبة دقيقتني 
للتفكري يف االإجابة،  ثم اطلب اإلى كل طالب اختيار  زميل له ملناق�شته يف االإجابة، ثم م�شاركة جميع 

الطلبة يف ما تو�شال اإليه.
3- ا�شتمع اإلى االإجابات، وقدم امل�شاعدة اإذا لزم االأمر.

ث عن ن�شاأة ال�شيدة مرمي وكفالتها،  ثم ناق�ص الطلبة يف االأ�شئلة االآتية: 4- حتدَّ
• كيف ن�شاأت ال�شيدة مرمي يف رعاية والدها عمران؟

• ملاذا رغب اأقارب ال�شيدة مرمي يف كفالتها بعد وفاة والدها؟
• َمن الذي كفل ال�شيدة مرمي؟

استراتيجيات التدريس

املفاهيم وامل�صطلحات

حمرًرا، زكيًّا، ا�شطفاك، من�شيًّا.

التعلم القبلي

- در�ص نبي اهلل زكريا عليه ال�شالم،  العلوم االإ�شالمية، الرتبية االأخالقية، ال�شف الثاين ع�رص، الفرع االأدبي.
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• كيف ن�شاأت ال�شيدة مرمي عند نبي اهلل زكريا عليه ال�شالم؟
• على ماذا يدل وجود الرزق عند ال�شيدة مرمي من دون اأ�شباب مادية؟

5- كلنِّف الطلبة حل اأ�شئلة ن�شاط )اأفكر واأ�شتنتج( يف �شفحة )62( فرديًّا، وامنحهم وقًتا كافًيا لالإجابة.
6- ا�شتمع اإلى االإجابات، ثم ناق�شها، معزًزا ال�شحيح منها.        

7- ا�رصد ق�شة والدة مرمي لنبي اهلل عي�شى عليه ال�شالم، ثم اطرح على الطلبة االأ�شئلة التحليلية االآتية:
• كيف َتثَّل جربيل عليه ال�شالم لل�شيدة مرمي؟

• ملاذا خافت مرمي بنت عمران من جربيل عليه ال�شالم؟
• ماذا ت�شتنتج من خوف ال�شيدة مرمي من جربيل عليه ال�شالم؟

• بنينِّ موقف جربيل عليه ال�شالم من ال�شيدة مرمي عندما خافت منه.
• ماذا فعلت ال�شيدة مرمي عندما حملت بعي�شى عليه ال�شالم؟

• تنَّت ال�شيدة مرمي املوت عندما جاءها اأمل الوالدة، ف�رصنِّ ذلك.
• اأنطق اهلل تعالى الوليد عي�شى عليه ال�شالم، عالم يدل ذلك؟ 
• ما اأثر حديث عي�شى عليه ال�شالم مع اأمه بعد والدته مبا�رصة؟

• اذكر ثالث معجزات رافقت مولد عي�شى عليه ال�شالم.
8    - كلنِّف الطلبة حل اأ�شئلة ن�شاط )اأفكر واأ�شتنتج( يف �شفحة )63( فرديًّا، وامنحهم وقًتا كافًيا لالإجابة.

9   - ا�شتمع اإلى االإجابات، ثم ناق�شها، معزًزا ال�شحيح منها.
10- اختم الق�شة باحلديث عن موقف قوم ال�شيدة مرمي عندما رجعت اإليهم مبولودها،  ومعجزة عي�شى 
علي��ه ال�ش��الم باأن اأنطقه اهلل تعالى ليداف��ع عن والدته، ويبنينِّ  لهم اأنه عب��د اهلل ونبيه الذي اأر�شله اهلل 

تعالى اإلى بني اإ�رصائيل، م�شتعيًنا بالن�شو�ص القراآنية.
د الوقت املنا�شب  ع الطلبة اإلى اأربع جمموعات، ثم كلنِّف كل جمموعة مبهمة تعليمية خا�شة، وحدنِّ 11- وزنِّ

للعمل داخل املجموعات كما ياأتي:
الن�شو�ص  من  امل�شتفادة  والعرب  الدرو�ص  من  الثانية  والنقطة  االأولى  النقطة  قراءة  الأولى:  املجموعة 

القراآنية االآتية، وربط كل منهما باحلدث املنا�شب من ق�شة ال�شيدة مرمي:
اأ   - قوله تعالى: {

} )�شورة النور، االآية 31(.
} )�شورة الن�شاء، االآية 19(. ب- قوله تعالى: {

ال�شيدة  امل�شتفادة من ق�شة  الدرو�ص والعرب  الرابعة من  الثالثة والنقطة  النقطة  قراءة  الثانية:  املجموعة 
مرمي، وربط كل منهما باملنا�شب من اأحداث الق�شة.
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ُيبتلى االإن�شان يف حياته باأنواع خمتلفة من امل�شائب وال�شدائد، مثل: الفقر، واملر�ص، والظلم، وموت عزيز؛ 
لذا يتعني عليه ال�شرب، والتحمل، واالأخذ باالأ�شباب، ثم التوجه اإلى اهلل تعالى لك�شف البالء. 

 املجموعة الثالثة: قراءة النقطة اخلام�شة والنقطة ال�شاد�شة من الدرو�ص والعرب امل�شتفادة من ق�شة ال�شيدة 
مرمي، وربط كل منهما باملنا�شب من اأحداث الق�شة.

املجموعة الرابعة: حل اأ�شئلة ن�شاط )اأفكر واأ�شتنتج( يف �شفحة )41(.
ًها، ومر�شًدا، وم�شاعًدا. ل بني  املجموعات موجنِّ 12 - جتوَّ

ا �شفويًا اأمام  دته �شلًفا، كلنِّف كل جمموعة تر�شيح ممثل لها، ليقدم عر�شً 13- عند انتهاء الوقت الذي حدَّ
بقية املجموعات يت�شمن ما اتُِّفق عليه يف املجموعة.

ح املعلومات يف اأثناء العر�ص التو�شيحي. 14- ناق�ص الطلبة، و�شحنِّ
التقومي اخلتامي

ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �شفحة )67(.  وجنِّ

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على االأداء.
مرمي، والحظ  ال�شيدة  ق�شة  اأحداث  تتناول  اأ�شئلة  اطرح  الدر�ص،  �رصح  من  االنتهاء  بعد  التقوميي:  املوقف   

مها وفق املعايري الواردة يف �شلم التقدير اللفظي. اإجابات الطلبة وَقونِّ
 اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.

ا مقبول �شعيف املعيارالرقم ممتاز جيد جدًّ
ف بال�شيدة مرمي بنت عمران.1 يعرنِّ
يتتبع اأحداث ق�شة ال�شيدة مرمي ب�شورة �شحيحة.2
يبنينِّ موا�شع االإعجاز يف اأحداث والدة ال�شيدة مرمي لنبي 3

اهلل عي�شى عليه ال�شالم.
ال�شيدة 4 املنا�شبة من ق�شة  الدرو�ص والعرب باالأحداث  يربط 

مرمي.
يعلنِّل وجود الرزق عند ال�شيدة مرمي من غري اأ�شباب مادية.5
يبنينِّ وجه الداللة للن�شو�ص ال�رصعية الواردة يف الدر�ص.6

�لربط بني مو�ضوع �لدر�س و�حلياة �لعامة
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�إجابات �أن�ضطة �لدر�س

ن�شاط عالجي 
كلنِّ��ف جمموعة م��ن الطلبة املقارنة بني خلق اآدم علي��ه ال�شالم وخلق عي�شى عليه ال�ش��الم، وبيان وجه الربط 

بينهما.
ن�شاط اإثرائي 

ه جمموعة م��ن الطلبة اإلى كتابة مق��ال من �شفحة واح��دة، يتحدثون فيه  بن��اًء عل��ى ق�شة ال�شيدة م��رمي، وجنِّ
ع��ن عف��ة املراأة وطهارته��ا، م�شت�شهدين باأح��داث من ق�شة ال�شيدة م��رمي، ثم قراءته يف االإذاع��ة املدر�شية. 

�أن�ضطة �إ�ضافية

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�صفحة

اأفكر واأبادر 
اأفك��ر مع زمالئ��ي يف مب��ادرة ميكن بها تق��دمي خدمة 

لبيوت اهلل تعالى، ونبادر اإلى تنفيذها.

- تنظيف امل�شجد.
- ترتيب املكتبة.

61   

اأفكر واأ�شتنتج
اأفكر يف كفال��ة زكريا عليه ال�شالم مل��رمي بنت عمران،  

واأ�شتنتج احلكمة من ذلك.

62تن�شئتها على ال�شالح يف بيت النبوة.

اأفكر واأ�شتنتج
اأفك��ر يف طلب عي�شى عليه ال�ش��الم من والدته اأن تتنع 
ع��ن الكالم عن��د عودتها اإل��ى قومه��ا، و�شوؤالهم لها،  

واأ�شتنتج احلكمة من ذلك.

تكرميً��ا لل�شي��دة م��رمي، وحماي��ًة لها مما 
قد تالقيه م��ن قومها، وليتول��ى مولودها 
عي�شى عليه ال�شالم تربئتها ببيان معجزته، 

باأن اأنطقه اهلل تعالى وهو مولود.

63

اأفكر واأ�شتنتج
اأ�شتنتج داللة ت�شمية �شورة يف القراآن الكرمي با�شم مرمي.

اإظهاًرا ل��رباءة ال�شيدة م��رمي، وتكرميًا لها 
خا�شة، وللن�شاء بوجه عام.

64
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�إجابات �أ�ضئلة �لدر�س

رقم ال�شفحةالإجابةن�ص ال�شوؤالالرقم
1   ُ  ت���دبر ق�ول اهلل تعالى:{ 

} )�صورة اآل عمران، 
الآية 35(، ثم اأجب عما ياأتي:

اأ  - ما النذر الذي قدمته امراأة عمران هلل 
تعالى؟ وملاذا؟

ب- ماذا طلبت امراأة عمران من اهلل تعالى؟

اأ  - ن��ذرت اأن جتعل مولوده��ا للخدمة يف بيت 
م��ن بي��وت اهلل؛ الأن ال�شاحل��ني قدميًا كانوا 
يرغبون يف خدمة بيوت اهلل تعالى، ويهبون 

اأبناءهم لذلك.
ب- دع��ت اهلل تعال��ى اأن يتقب��ل ابنته��ا م��رمي، 

ويحميها من و�شاو�ص ال�شيطان.

61

 علِّل ما ياأتي:2
اأ  - حر���ص اأقارب مرمي  عل��ى كفالتها 

ورعايتها.
ب- وج��ود ال��رزق عند م��رمي من غري 

اأ�شباب مادية.

اأ  - رغبة اأقربائها بكفالتها ورعايتها؛ ملا ات�شفت 
به م��ن التق��وى وال�شالح، وتقدي��ًرا الأبيها 

العبد ال�صالح عمران.
ب- اإكرام اهلل تعالى ملرمي.

62

والدته 3 ال�شالم  عليه  عي�شى  طماأن  كيف 
عندما حزنت وتنت املوت؟

ال  حتى  اإياها  مطمئًنا  الوليد  طفلها  اهلل  اأنطق 
حتى  النخلة  جذع  تهز  اأن  منها  وطلب  حتزن، 
يت�شاقط عليها الرطب لتاأكل منه، واأن ت�رصب من 
املاء الذي اأجراه بالقرب منها،  وتطهر به نف�شها 
زيادة يف  املهد  لها يف  فكان حديثه  ومولودها. 
الكالم  عن  تتنع  اأن  اإليها  طلب  وقد  الطماأنينة، 

عند عودتها اإلى قومها، و�شوؤالهم اإياها.

63

اأنطق اهلل عي�شى عليه ال�شالم مرتني وهو 4
�صغري، ما م�صمون كل مرة؟

االأولى  املرة  يف  ال�شالم  عليه  عي�شى  اهلل  اأنطق 
زيادة  مرمي حتى ال حتزن، وكان حديثه  مطمئًنا 

يف الطماأنينة.
اأما اإنطاقه يف املرة الثانية فكان لبيان اأنه عبد اهلل 

ور�شوله اإلى بني اإ�رصائيل.

63
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 بنينِّ  الدر�ص امل�شتفاد من كل حدث من االأحداث االآتية يف ق�شة مرمي:5
  اأ - كلما دخل نبي اهلل زكريا على مرمي املحراب وجد عندها رزًقا.

ب- كالم عي�شى عليه ال�شالم يف املهد.
ج�- تربئة اهلل تعالى ملرمي العفيفة الطاهرة.

64

الدر�ش امل�شتفاد احلدث

تاأكيد اأن الرزق هو من عند اهلل تعالى، فال يحزن 
بغري  ي�شاء  َمن  تعالى يرزق  اأحٌد على فواته؛ الأنه 

ح�شاب.

 اأ -كلما دخ��ل نبي اهلل زكريا 
ال�مح��راب  م��رمي  عل��ى 

وجد عندها رزًقا.

اأ�شبابه؛  جميع  له  هيَّاأ  اأمًرا  اأراد  اإذا  تعالى  اهلل  اإن 
فقدرته ال يعجزها �شيء.

ب-كالم عي�ش��ى عليه ال�شالم 
يف املهد.

تاأكي��د اأن اهلل تعالى يدافع عن عب��اده ال�شاحلني، 
ويربئهم من التهم، في�شربون، ويتوجهون اإليه يف 

تفريج الهم.

مل��رمي  تعال��ى  اهلل  ج�-تربئ��ة 
العفيفة الطاهرة.
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- تو�شيح مفهوم التفكري االإيجابي.
- بيان مقومات التفكري االإيجابي.

- ربط مظاهر التفكري االإيجابي باأدلتها ال�رصعية.
- اإعطاء اأمثلة على الو�شائل املعينة على التفكري االإيجابي.

- تثل التفكري االإيجابي يف واقع حياته.

نتاجات الدر�س

- اإح�شان الظن باهلل تعالى، وبالنف�ص، وباالآخرين.
- �شبط الت�رصفات يف املواقف واالأزمات.

- القدرة على تخطيط احلياة لتحقيق االأهداف.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

م�صادر التعلم واأدواته

م�صادر تعلم اإ�صافية

- الكتاب املدر�شي.  
- القراآن الكرمي.

- الو�شائ��ل التعليمي��ة املنا�شبة، مثل: امل�شجل،  وجه��از احلا�شوب، وجهاز العر���ص االإلكرتوين،  وجهاز 
العر���ص الراأ�ش��ي، و�شفافي��ات عر���ص االأن�شط��ة وامله��ام، ولوح��ات الكرت��ون، واأق��الم التخطي��ط.

 للطالب 
كتاب التفكري االإيجابي الإبراهيم الفقي. 

للمعلم  
كتاب قوة التفكري الإبراهيم الفقي.

التفكري الإيجابي �لدر�س �لعا�ضر

املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي 

التفكري االإيجابي، الدافعية، خبثت، لق�شت.

- در�ص ال�شخ�شية االإيجابية، ودر�ص التفكري واالإبداع، مبحث العلوم االإ�شالمية، الرتبية االأخالقية، ال�شف 
احلادي ع�رص،  الفرع االأدبي.
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)التعلم  التعاوين  التعلم  واملناق�شة(،  احلوار  )املحا�رصة،  املبا�رص  التدري�ص  املفاهيم(،  )حتليل  الناقد  التفكري 
الزمري(.

خطوات تنفيذ الدر�ش
التمهيد

د للدر�ص با�شتخدام اإحدى الو�شائل املتوافرة لتالوة االآيات الكرمية )65-82( من �شورة الكهف،   - مهنِّ
ثم اطرح على الطلبة اأ�شئلة عن الق�شة الواردة يف االآيات الكرمية، مثل:

• ما �شبب اعرتا�ص �شيدنا مو�شى عليه ال�شالم يف كل مرة؟
• ما اأهمية ال�شرب للمتعلم؟

ح ذلك. • الرتوي قبل احلكم على االأ�شياء هو من مظاهر التفكري االإيجابي، و�شنِّ
• كيف يكون االطالع وزيادة املعرفة من و�شائل التفكري االإيجابي؟ 

اإجراءات التنفيذ
ث عن التفكري االإيجابي واأهميته يف حياة الطالب.  1- حتدَّ

2- اعر�ص االأدلة ال�رصعية الواردة يف الدر�ص باإحدى طرائق العر�ص املتوافرة اأمام الطلبة.
3- كلنِّف بع�ص الطلبة ا�شتنتاج الغاية من خلق االإن�شان، واأثر ذلك يف ال�شعور بالطماأنينة وال�شكينة.

ل ا�شرتاتيجية )التعلم يف جمموعات(، وذلك على النحو االآتي: 4- فعنِّ
ع الطلبة اإلى اأربع جمموعات، ثم اطلب اإلى كل منها اأداء مهمة حمددة، بناًء على االأفكار الرئي�شة  وزنِّ  

الواردة يف الدر�ص، ثم �رصحها لبقية املجموعات با�شتخدام لوحة جدارية، وذلك على النحو االآتي:
املجموعة الأولى: قراءة مو�شوع )ثانًيا: مقومات التفكري االإيجابي(، ثم االإجابة عن االأ�شئلة االآتية:

• ما مقومات التفكري االإيجابي؟
•  اذكر مظهًرا من مظاهر اإكرام اهلل لالإن�شان.

• ما اأهمية اإح�شان الظن باهلل؟
املجموعة الثانية: قراءة مو�شوع )ثالًثا: مظاهر التفكري االإيجابي(، ثم االإجابة عن ال�شوؤالني االآتيني:

• ما اأهمية و�شوح الهدف وحتديده؟
• كيف يوؤثر التفكري االإيجابي يف نظرة االإن�شان اإلى املجتمع؟

املجموعة الثالثة: قراءة مو�شوع )رابًعا: و�شائل معينة على التفكري االإيجابي(، ثم االإجابة عن ال�شوؤالني 
االآتيني:

• كيف يقوي االإن�شان �شلته باهلل تعالى؟

استراتيجيات التدريس
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ذلك  ومن  واملجتمع،  الفرد  حياة  يف  املوجودة  املعوقات  على  التغلب  يف  االإيجابي  التفكري  من  االإفادة 
التفاوؤل باأن  اهلل تعالى قادر على تغيري اأحوال االأمة اإن هي اأخذت باأ�شباب التغيري، واأنه بيده تعالى تفريج ما 

تتعر�ص له من حمن وكروب اإن هي عادت اإلى دينها، والتاريخ االإ�شالمي حافل مبثل هذه املواقف.

ح اإيجابية احلديث اإلى النف�ص مبثال. • و�شنِّ
املجموعة الرابعة: قراءة مو�شوع )خام�ًشا: اآثار التفكري االإيجابي(، ثم االإجابة عن االأ�شئلة االآتية:

• ما اأهمية االإيجابية يف التفكري؟
• كيف يوؤثر التفكري االإيجابي يف تناق�ص معدل اجلرائم يف املجتمع؟

• ما اأهمية التفكري االإيجابي يف حتقيق التقدم والرقي لالأمة االإ�شالمية؟
6- كلنِّف كل جمموعة اأن تكتب اإجابتها على لوحة، ثم تعلقها على اجلدار. 

7- �شاِعد اأفراد املجموعات على ا�شتدراك ما قد فاتهم من ال�رصح.
م جل�شة نقا�ص ملا تو�شل اإليه اأفراد املجموعات،  ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح.  8- نظنِّ

الكتاب  بالطريقة املقرتحة يف  الدر�ص يف حينها،  الواردة يف  االأن�شطة  اأ�شئلة  الطلبة حل  اإلى  9- اطلب 
املدر�شي، اأو بالطريقة التي تراها منا�شبة  لطلبتك.

التقومي اخلتامي
- اطرح على الطلبة اأ�شئلة �شفوية تقي�ص ما حتقق لديهم من نتاجات.

ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �شفحة )83(، وتابعهم يف هذه االأثناء، ثم ناق�شهم يف حمتوياته. - وجنِّ
- ا�شتخدم ا�شرتاتيجية )الورقة والقلم( يف االإجابة عن اأ�شئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�شي بو�شفها 

تقوميًا ختاميًّا.

�لربط بني مو�ضوع �لدر�س و�حلياة �لعامة
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�شرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �شلم  التقدير اللفظي لُيقونِّ املوقف التقوميي: بعد االنتهاء من �رصح الدر�ص، قدنِّ

اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.  
ا�شم الطالب:..................................... .    التاريخ:.................................... .  

ا ممتاز املعيارالرقم �شعيفمقبول جيد جيد جدًّ
اأبنينِّ معنى التفكري االإيجابي.1
اأبنينِّ مقومات التفكري االإيجابي.2
ح مظاهر التفكري االإيجابي.3 اأو�شنِّ
اأتروى قبل احلكم على االأ�شياء.4
اأعطي اأمثلة على و�شائل التفكري االإيجابي.5
اأجال�ص النا�ص االإيجابيني، واأبتعد عن املثبطني.6
ط لتحقيق اأهدايف يف احلياة.7 اأخطنِّ
اأتفهم اآثار التفكري االإيجابي للفرد واملجتمع.8

ا: )4( اأربع عالمات، جيد: )3( ثالث عالمات، مقبول: )2( عالمتان،   ممتاز: )5( خم�ص عالمات، جيد جدًّ
�شعيف: )1( عالمة واحدة.

رقم الإجابةا�شم الن�شاط
ال�صفحة

اأتدبر واأ�شتنتج 
اأتدب��ر قول اأبي بك��ر ال�شديق ر�شي اهلل عن��ه بعد وفاة 
النبي �شل��ى اهلل عليه و�شلم، حيث وق��ف قائاًل:  ))اأيها 
النا�ص، اإنه َمن كان يعبد حممًدا فاإن حممًدا قد مات، ومن 
كان يعبد اهلل فاإن اهلل حي ال ميوت((. اأتدبر قول اأبي بكر 
ال�شديق ر�شي اهلل عنه، واأ�شتنتج مو�شع االإيجابية فيه.

تتمثل االإيجابية يف ربط النا�ص باهلل، واأن 
احلي��اة ال تتوقف على حي��اة  �شخ�ص اأو 
موته مهما علت مكانت��ه عند اهلل تعالى؛ 
الأن��ه مبوت املخل��وق يبق��ى االأهم، وهو 

اخلالق الذي بيده كل �شيء.

71

�إجابات �أن�ضطة �لدر�س

يرتك للطالب حرية االإجابة، وتالًيا االإجابات املقرتحة الأ�شئلة االأن�شطة:
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اأفكر
طالب جنح يف الثانوية العامة، ومل يح�شل على املعدل 
الذي يطمح اإليه، اأفكر كيف ميكنه اأن يخطط مل�شتقبله 

بطريقة اإيجابية.

يتع��ني علي��ه اأواًل اأن يحم��د اهلل حل�شوله 
على معدل اأعلى من غريه، ووجود طلبة 
اآخرين مل ينجحوا يف الثانوية العامة، واأن 
باإمكان��ه اإع��ادة بع�ص امل��واد لرفع معدله 
فيها، اأو الدخول يف اجلامعة، اأو التحويل 

اإلى التخ�ش�ص الذي يرغب فيه.

72

ن�شاط عالجي 
اطلب اإلى كل طالب عمل تخطيط اإيجابي لتنظيم وقت درا�شته على النحو االأمثل.

ن�شاط اإثرائي
 اطلب اإلى الطلبة البحث يف اأحد كتب ال�شرية النبوية املوجودة يف مكتبة املدر�شة عن ق�شة تت�شمن تفكرًيا 
اإيجابيًّا، ثم تلخي�شها يف ن�شف �شفحة، ثم قراءتها على م�شامع الطلبة يف ال�شف. واإذا مل يوجد يف املدر�شة 

مكتبة، اأو لم يتوافر يف املكتبة كتب ال�شرية النبوية، فاطلب اإليهم ا�شتخدام �شبكة االإنرتنت.

�أن�ضطة �إ�ضافية
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�إجابات �أ�ضئلة �لدر�س

رقم ال�شفحةالإجابةن�ص ال�شوؤالالرقم
هو اأ�شلوب يف التفكري يقوم على التفاوؤل واالأمل  بنينِّ مفهوم التفكري االإيجابي.1

واخل��ري واملحب��ة، والُبْعد ع��ن الياأ���ص والقنوط 
وال�شلبية؛ لتحقيق ال�شعادة يف الدارين.

68

من الو�شائ��ل املعينة على التفك��ري االإيجابي: 2
ح ذلك.  ))توثيق ال�شلة باهلل تعالى((، و�شنِّ

توثيق ال�شلة باهلل تعالى، باإقامة ال�شعائر التعبدية، 
واال�شتقامة على ال�شلوك احل�شن، والر�شا بق�شاء 
اهلل وقدره، كل ذلك يعزز التفكري االإيجابي.

71

اأ  - ال�شعور بالطماأنينة وال�شكينة.للتفكري االإيجابي اآثار عدة، اذكر ثالثة منها.3
ب- حتقيق الدافعية للخري.

ج�- تناق�ص اجلرائم والعنف املجتمعي.

72

��ح كيف يك��ون احلديث م��ع النف�ص من 4 و�شنِّ
الو�شائل املعينة على التفكري االإيجابي.

باهلل  الواثقة  النفو�ص  ت�شنعها  مهارة  االإيجابية 
توجه  فال  قدراتها،  حدود  تعرف  التي  تعالى، 
ر�شائل �شلبية اإلى الذات؛ فقد وجه النبي �شلى اهلل 
لنف�شه حتى  اإلى طلب اخلري  االإن�شان  عليه و�شلم  

بالفاأل احل�شن، ودفع ال�رص عن نف�شه ما اأمكن.

71

 بنينِّ داللة الن�شو�ص ال�رصعية االآتية:5
اأ  - ق��ال اهلل تعالى: {

االإ���رصاء،  )�ش��ورة   {
الآية 70(.

ب- قال اهلل تعالى: {
} )�شورة امللك، االآية 

.)22
))واهلل  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال  ج�- 
ليتمن هذا االأمر، حتى ي�شري الراكب من �شنعاء 
اإال اهلل، والذئب  اإلى ح�رصموت، ال يخاف 

على غنمه، ولكنكم ت�شتعجلون((  )1(.

اأ   -  فهم الذات، ومعرفة قدراتها.

ب- و�شوح الهدف يف احلياة.

ج�- ح�ش��ن الظن ب��اهلل تعال��ى، والتفاوؤل 
والأمل.

69

70

69

)1( �شحيح البخاري.
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�شي.
- اللوح.

- االأقالم امللونة.
- �شبكة االإنرتنت.

- �رصد ق�شة اأ�شحاب الغار بلغته اخلا�شة.
- اإعطاء اأمثلة على ف�شل الطاعات يف تفريج الكربات.

- بيان اأثر العفة و�شبط النف�ص يف حفظ الفرد واملجتمع من مظاهر الف�شاد.
- تعداد الدرو�ص والعرب امل�شتفادة من ق�شة اأ�شحاب الغار.

- ا�شتنتاج الدرو�ص والعرب املت�شمنة يف الن�شو�ص ال�رصعية الواردة يف الدر�ص.
- االإقبال على فعل الطاعات، واالبتعاد عن الرذائل واملنكرات.

نتاجات الدر�س

- االإخال�ص وال�شدق مع اهلل تعالى يف كل االأعمال.
- ال�شرب على امل�شائب واالبتالءات.

- التم�شك بالعفة، والُبْعد عن الفاح�شة.
- الثقة واليقني باهلل تعالى يف كل االأحوال. 

القيم واالجتاهات الرئي�صة

م�صادر تعلم اإ�صافية

للطالب 
- http://www.islamonav.com/mov          :فيلم ق�شة اأ�شحاب الغار، الرابط االإلكرتوين

للمعلم 
الثالثة  الغار  اأ�شحاب  ق�شة  باب  النووي،  زكريا  اأبو  �رصف  بن  ليحيي  م�شلم  على  النووي  �رصح  كتاب 

والتو�صل ب�صالح الأعمال. 

التو�شل، العفة، االبتالء، الكرب.

ق�شة اأ�شحاب الغار �لدر�س �حلادي ع�ضر

املفاهيم وامل�صطلحات



87

الع�شف  الن�ص(،  )حتليل  الناقد  التفكري  املدر�شي(،  الكتاب  العمل يف  الق�ش�شي،  )ال�رصد  املبا�رص  التدري�ص 
الذهني.

خطوات تنفيذ الدر�ش    
التمهيد 

د للدر�ص بقراءة ن�ص ق�شة اأ�شحاب الغار من كتاب �رصح �شحيح م�شلم لالإمام النووي، ثم ا�شاأل  1- مهنِّ
الطلبة االأ�شئلة االآتية.

• ما م�شدر ق�شة اأ�شحاب الغار؟
• ما عدد االأ�شخا�ص الذين ورد ذكرهم يف الق�شة؟

• ماذا فعل كل رجل من اأ�شحاب الغار؟
• ملاذا جناهم اهلل تعالى من الغار؟

• ما اأهمية اإخال�ص النية هلل تعالى؟
2- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها، ثم اكتب عنوان الدر�ص على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
ث عن االأ�شخا�ص  ل ا�شرتاتيجية )التدري�ص املبا�رص: ال�رصد الق�ش�شي( لبيان ق�شة اأ�شحاب الغار، وحتدَّ 1- فعنِّ

واالأحداث الواردة فيها، ثم ناق�ص الطلبة يف االأ�شئلة االآتية:
• متى حدثت هذه الق�شة؟

• ملاذا دخلوا الغار؟
• ماذا ح�شل لهم بعد ذلك؟

• هل اأعاقت ال�شخرة خروجهم من الغار؟
• كيف خرجوا من الغار؟

• ما العمل الذي اأخل�ص به الرجل االأول؟ ما نتيجة اإخال�شه؟
•  ما العمل الذي اأخل�ص به الرجل الثاين؟ ما نتيجة اإخال�شه؟
• ما العمل الذي اأخل�ص به الرجل الثالث؟ ما نتيجة اإخال�شه؟

• ما الدرو�ص امل�شتفادة من الق�شة؟
2- كلنِّف الطلبة تنفيذ ن�شاط )اأتاأمل واأناق�ص(، يف �شفحة )75( فرديًّا، وامنحهم وقًتا كافًيا لالإجابة.

3- ا�شتمع اإلى االإجابات، ثم ناق�شها، معزًزا ال�شحيح منها.        

استراتيجيات التدريس

التعلم القبلي
- العربة من ق�ش�ص االأنبياء وال�شاحلني.
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ال�وال�دين، وعفة امل�شلم عن  القيم االإيجابية الوارد ذكرها يف الق�شة )ب�ر  4- اختم الق�شة باحلديث عن 
القراآن  من  ال�رصعية  بالن�شو�ص  م�شتعيًنا  اأ�شحابها(  اإلى  احلقوق  واأداء  باالأمانة،  والتم�شك  الرذائل، 

الكرمي، وال�شنة النبوية:
اأ  - بر الوالدين:

قوله تعالى: { 
} )�شورة االإ�رصاء، االآية 23(، وقول النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: 
))رغم اأنف، ثم رغم اأنف، ثم رغم اأنف. قيل: َمن يا ر�شول اهلل؟ قال: َمن اأدرك اأبويه عند الكرب 

اأحدهما اأو كالهما فلم يدخل اجلنة(( )1(.
ب- عفة امل�شلم من الرذائل:

} )�شورة االإ�رصاء، االآية 32(، وقول النبي �شلى  قوله تعالى: {
اهلل عليه و�شلم: ))ورجل طلبته امراأة ذات من�شب وجمال، فقال: اإين اأخاف اهلل(( )2(.

ج�- التم�شك باالأمانة، واأداء احلقوق اإلى اأ�شحابها:
} )�شورة الن�شاء، االآية 58(، وقول النبي �شلى اهلل  قوله تعالى: {

ث كذب، واإذا وعد اأخلف، واإذا ائتمن خان(( )3(. عليه و�شلم: )) اآية املنافق ثالث: اإذا حدَّ
ل ا�شرتاتيجية )الع�شف الذهني( بطرح ال�شوؤال االآتي:  5- فعنِّ

ما الدرو�ص والعرب امل�شتفادة من ق�شة اأ�شحاب الغار؟
6- كلنِّف كل طالب كتابة اإجابته يف دفرته، ثم قراءتها اأمام زمالئه يف ال�شف. 

7- �شاِعد الطلبة على ا�شتدراك ما قد فاتهم من ال�رصح.
م جل�شة نقا�ص ملا تو�شل اإليه الطلبة، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح. 8- نظنِّ

9- كلنِّف الطلبة تنفيذ ن�شاط )اأحلل واأ�شتنتج( يف �شفحة )76( فرديًّا، وامنحهم وقًتا كافًيا لالإجابة.
10- ا�شتمع اإلى االإجابات، ثم ناق�شها، معزًزا ال�شحيح منها.

التقومي اخلتامي
- كلنِّف الطلبة حل اأ�شئلة الدر�ص يف �شفحة )77(، وتابعهم يف هذه االأثناء، وزودهم بالتغذية الراجعة. 

- كلنِّف الطلبة حل اأ�شئلة االأن�شطة العالجية واالإثرائية تبًعا مل�شتوياتهم.

)1( �شحيح م�شلم.
)2( �شحيح البخاري.
)3( �شحيح البخاري.

ق��د يغفل االإن�ش��ان يف هذه الدنيا اأحياًنا، ويبتعد عن اهلل تعالى، فيقع يف احل��رام اأو املنكرات؛ لذا فاإن قراءة 
الق�ش�ص التي تنمي القيم االإميانية تنبنِّه الغافل، وتعيده اإلى الطريق ال�شحيح امل�شتقيم.

�لربط بني مو�ضوع �لدر�س و�حلياة �لعامة
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة، العر�ض ال�شفوي.
املوقف التقوميي: بعد االنتهاء من �رشح الدر�ض، اأ�شاأل الطلبة عن املفاهيم اخلا�شة بق�شة اأ�شحاب الغار، ثم 

مها بناًء على املعايري الواردة يف �شلم التقدير العددي. ا�شتمع اإلى اإجاباتهم، وَقوِّ
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.

10 2 3 املعيارالرقم
يقراأ ق�شة اأ�شحاب الغار قراءة �شليمة.  1
ل بها اأ�شحاب الغار.2 يبيِّ  االأعمال ال�شاحلة التي تو�شَّ
د خم�شة من الدرو�ض امل�شتفادة من ق�شة اأ�شحاب الغار.  3 يعدِّ
يعلِّل �شبب توجه االإن�شان باأعماله واأقواله اإلى اهلل تعالى. 4
د عالقة ق�شة يو�شف عليه ال�شالم بق�شة اأ�شحاب الغار. 5 يحدِّ
ح ما يتعي على امل�شلم عمله عند الوقوع يف امل�شائب. 6 يو�شِّ

اإجابات اأن�شطة الدر�س

رقم االإجابةا�شم الن�شاط
ال�شفحة

اأتاأمل واأناق�ش 
اأتاأم��ل العب��ارة االآتية: )) كم م��ن عمل �شالح 
�شغ��ري كربت��ه الني��ة((، واأناق���ض ذل��ك م��ع 

جمموعتي.

ميزان االأعمال عند اهلل تعالى يف الدنيا واالآخرة 
هو ره��ن بنية �شاحبها، ال بك��رب حجمها، فقد 
يت�شدق رجل بدرهم، ويكون عند اهلل عز وجل 
مثل اجلب��ل يف عظمته؛ الأن نيت��ه كانت خال�شة 

لوجهه تعالى.

75

اأحلل واأ�ستنتج 
اأحلل االأفكار الواردة يف ق�شة اأ�شحاب الغار، 

واأ�شتنتج در�ًشا اآخر ا�شتفدته من الق�شة.

76قيمة الق�شة ودورها يف تربية االإن�شان وتعليمه.

يرتك للطالب حرية االإجابة، وتالًيا االإجابات املقرتحة الأ�شئلة االأن�شطة: 
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ن�شاط عالجي
ب�شالح  والتو�شل  الثالثة  الغار  اأ�شحاب  ق�شة  باب  م�شلم،  �شحيح  �رصح  كتاب  اإلى  الرجوع  الطلبة  كلنِّف   

االأعمال، ال�شتخراج معاين الكلمات الغام�شة يف الق�شة، ثم قراءتها اأمام الزمالء يف ال�شف.
ن�شاط اإثرائي

كلنِّف الطلبة اال�شتماع اإلى خطبة اجلمعة التي عنوانها )ق�شة اأ�شحاب الغار( با�شتخدام الرابط االإلكرتوين:     
   - http://www.alukah.net/sharia/051666//

�أن�ضطة �إ�ضافية
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�إجابات �أ�ضئلة �لدر�س

الإجابةن�ص ال�شوؤالالرقم
رقم 

ال�صفحة
م��ا االأعم��ال ال�شاحل��ة الت��ي تو�ش��ل به��ا 1

اأ�شحاب الغار؟
بر الوالدين وف�ش��ل خدمتهما واإيثارهما عمن 
�شواهم��ا، والعفاف، والرجوع عن املحرمات 
بعد القدرة عليها، وح�شن العهد، واأداء االأمانة، 

وال�شماحة يف املعاملة.

74

اذكر ثالث��ة من الدرو�ص والع��رب امل�شتفادة 2
من ق�شة اأ�شحاب الغار.

اأ - وجوب االإخال�ص هلل تعالى يف كل االأعمال.
ب- التو�ش��ل اإل��ى اهلل تعال��ى، والتق��رب اإليه 

باالأعمال ال�شاحلة اأمر م�رصوع.
ج�- ابتالء اهلل تعالى االإن�شان وامتحانه؛ اأي�شكر 

اأم يكفر.

75

له 3 يقع  ما  االإن�شان جتاه  ما يجب على  بنينِّ 
من ابتالء اأو م�شائب.

باأ�شباب اخلروج منه، مع  ياأخذ  اأن  يجب عليه 
التوكل على اهلل تعالى، واللجوء اإليه بالدعاء.

75

ب��نينِّ الدرو�ص والع��رب امل�شتفادة م��ن ق�شة 4
اأ�شح��اب الغار التي ت�ش��ري اإليها الن�شو�ص 

ال�رصعية االآتية:
اأ - ق��ال اهلل تع�الى: {

} )�شورة البينة، االآية 5(.  
ب- قال اهلل تعالى: {  

} )�شورة النمل، االآية 62(.
ج�- ق��ال �شلى اهلل عليه و�شل��م: ))ورجل 
طلبت��ه ام��راأة ذات من�ش��ب وجمال،  

فقال اإين اأخاف اهلل(( )1(.
د- قال �شل��ى اهلل عليه و�شل��م: ))رغم اأنف، 
ثم رغم اأنف، ث��م رغم اأنف. قيل: َمن يا 
ر�شول اهلل؟ قال: َمن اأدرك اأبويه عند الكرب 
اأحدهما اأو كليهما فلم يدخل اجلنة(( )2(.

اأ   - وج��وب االإخ�ال���ص هلل تعال��ى يف ك���ل 
الأعمال.

ب- التو�ش��ل اإل��ى اهلل تعال��ى، والتق��رب اإليه 
باالأعمال ال�شاحلة اأمر م�رصوع.

ج�- العف�ة ع�ن الف�اح�شة من اأ�شب�اب الف���الح 
والنجاح يف الدنيا واالآخرة.

د  - معاملة الوالدي��ن معاملة ح�شنة من اأبواب 
تفريج الكربات.

76-75

)1( �شحيح البخاري.
)2( �شحيح م�شلم.
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�شي.
- موقع االألوك��ة االإلكرتوين، الهوي��ة االإ�شالمي��ة والتحديات التي تواجهها: 

- http://www.alukah.net
- جهاز احلا�شوب.

- اللوح   
- االأقالم امللونة.

− تو�شيح مفهومي الهوية االإ�شالمية، واالنفتاح.
− بيان مقومات الهوية االإ�شالمية من الن�شو�ص ال�رصعية الواردة يف الدر�ص.

− ذكر اأ�شباب تراجع اأداء امل�شلمني احل�شاري.
− اإعطاء اأمثلة من �شرية النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وال�شحابة على انفتاحهم على االآخر.

− بيان ال�شابط يف االنفتاح على ما عند غري امل�شلمني.
− ا�شتنتاج االآثار ال�شلبية لتجاهل امل�شلمني منجزات احل�شارات االأخرى.

− احلر�ص على عدم التقليد االأعمى ل�شلوك االآخرين.
− تثل اأخالق االإ�شالم وقيمه يف انفتاحه على االآخر.

نتاجات الدر�س

- االعتزاز بالهوية والرتاث االإ�شالمي.
- املحافظة على االأ�شالة.

- االأخذ باحلداثة واملعا�رصة مع ال�شوابط  ال�رصعية.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

م�صادر تعلم اإ�صافية

للطالب 
اال�شرتاتيجية الثقافية للعامل االإ�شالمي، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

للمعلم 
كتاب تراثنا الفكري يف ميزان ال�رصع والعقل ملحمد الغزايل.

املحافظة على الهوية الإ�شالمية �لدر�س �لثاين ع�ضر
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الهوية االإ�شالمية، االنفتاح، التقليد االأعمى، املنجنيق.

- در���ص ال�شخ�شية االإ�شالمية ومقوماتها، العلوم االإ�شالمية، الرتبية االأخالقية، ال�شف احلادي ع�رص، الفرع 
الأدبي.

املفاهيم وامل�صطلحات

التعليم القبلي

استراتيجيات التدريس

التدري�ص املبا�رص )احلوار واملناق�شة(، التعلم عن طريق الن�شاط )املناظرة(.  
 خطوات تنفيذ الدر�ش

التمهيد   
د للدر�ص بتالوة االآية الكرمية االآتية، قال تعالى: { 1- مهنِّ

} )�شورة احلجرات، االآية 13(، ثم اطرح على الطلبة االأ�شئلة االآتية: 
• ملاذا خلق اهلل تعالى الب�رص من ذكر واأنثى، وجعلهم �شعوًبا وقبائل؟ 

• ما �شبب التفاوت بني الب�رص؟ 
• ما مظاهر التفاوت بينهم؟ 

• ما ميزان التفا�شل بني الب�رص؟
• ما اأثر الوعي بهذه ال�شنة الكونية يف حياة االأمة اال�شالمية؟

2- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها، ثم خل�شها ال�شتنتاج عنوان الدر�ص، ثم اكتبه على اللوح.
3- ناق�ص الطلبة يف اأبرز نتاجات الدر�ص، ثم اكتبها على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
ل فريقني متقابلني من طلبة ال�شف، يتكون كل منهما من )5-8( طالب. 1- �شكنِّ

ه َمن تب�قى منهم اإلى مت�ابع�ة الف�عالية ب�اهتمام، للم�شاركة يف  2- اخرت ثالثة حكام من بقية الط�لبة، ووجنِّ
املناق�شة فيما بعد.

3-  ناق�ص الطلبة كافة يف معايري تقييم املناظرة، مثل: 
• احرتام الراأي االآخر.

• طرح االأفكار مبو�شوعية.
• ا�شتخدام احلجة والربهان واالأدلة العقلية والنقلية.

• ا�شتخدام امل�شطلحات االإ�شالمية.
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• تفعيل لغة اجل�شد، مثل: االإمياءات، واحليوية.
4- اطرح الق�شية الرئي�شة بقولك: ))نرى الكثري من النا�ص مولعني بثقافة الغرب ومنجزاته، وحري�شني على 
تقليده يف جميع �شوؤون حياتهم، ومتباهني بذلك، يف حني يدعو اآخرون اإلى االنغالق على الذات، 

وحماربة كل امل�شتجدات بحجة املحافظة على االأ�شالة والهوية((. 
5- كلنِّف اأحد الفريقني تبني فكرة املحافظة على االأ�شالة واالنغالق على الذات، وكلنِّف الفريق االآخر تبني 

فكرة االنفتاح على االآخر مع املحافظة على الهوية االإ�شالمية.
ن خط �شري املناظرة لي�شتعني الفريقان باالأفكار االآتية: 6- َدونِّ

• املق�شود بالهوية االإ�شالمية.
•  القيم التي جتعل االأمة االإ�شالمية خري اأمة.

• مقومات الهوية االإ�شالمية التي حتول دون االن�شهار يف الثقافات االأخرى.
• مفهوم االنفتاح على االآخر.

• اأ�شباب ظاهرة التقليد االأعمى للغرب. 
• �شبب تراجع اأداء امل�شلمني احل�شاري. 

• احلكم ال�رصعي للتقليد االأعمى.
• حكم االنعزال واالنغالق على الذات.

• �شابط االنفتاح على االآخر.
• اأمثلة من ال�شرية النبوية، ومواقف من حياة ال�شحابة ر�شي اهلل عنهم على االنفتاح  على االآخر.

ه احلكام يف اأثناء ر�شد االأداء. 7- �شارك الفريقني يف تو�شيح االأفكار الرئي�شة، ووجنِّ
م على اللوح الهيكل التنظيمي املنا�شب لتدوين امللخ�شات، بحيث ت�شمل املفاهيم، واالأ�شباب،  8- �شمنِّ

واملقومات، واحلكم ال�رصعي.
9- امنح يف نهاية الن�شاط كل فريق دقيقتني لتلخي�ص اأفكاره، والراأي الراجح الذي يتبناه، وتقدمي املربرات 

املنطقية، واحلكم ال�رصعي الذي تو�شل اإليه.
10- خل�ص اأبرز النقاط املعرفية املتفق عليها يف كيفية االنفتاح مع احلر�ص على ال�شوابط ال�رصعية، ثم علنِّق 

عليها.
ز القيم واالجتاهات املرغوبة، وكلنِّف الطلبة املراقبني  امل�شاركة يف تلخي�ص اأبرز النقاط يف الهيكل  11- عزنِّ

التنظيمي على اللوح.
12- امنح فريق احلكام فر�شة لعر�ص نتائج الفريقني وفق املعايري املتفق عليها �شلًفا.

13- قينِّم الطلبة مب�شاركة فريق احلكام وفق املعايري املتفق عليها يف اأداة التقومي )�شلم التقدير(.



95

التقومي اخلتامي
اأثناء العمل، وزودهم بالتغذية  اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �شفحة )84(، وتابعهم يف  ه الطلبة  - وجنِّ

الراجعة.
- كلنِّف الطلبة حل اأ�شئلة االأن�شطة العالجية واالإثرائية تبًعا مل�شتوياتهم.

بي��ان مدى انت�شار ظاهرة التقليد يف جمتمعنا، واأث��ر ذلك يف الهوية االإ�شالمية، وحر�ص بع�ص ال�شباب على 
متابعة كل ما هو جديد يف الغرب، مثل: اللبا�ص، وت�رصيحات ال�شعر، وتقليد االآخر من دون وعي اأو تدبر، 

وعدم مراعاة خ�شو�شية الهوية االإ�شالمية يف تلك املظاهر وغريها.  

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على االأداء )املناظرة(. 
ع الطلبة اإل��ى فريقني، اأحدهما يرى ���رصورة املحافظة على االأ�شال��ة واالنغالق على  املوق��ف التقومي��ي: وزنِّ
ال��ذات، والفريق االآخر يدعو اإلى االنفت��اح مع املحافظة على الهوية االإ�شالمي��ة، وكلنِّف عدًدا من احلكام  

ر�شد االأداء وفق املعايري الظاهرة  يف �شلم التقدير.
اأداة التقومي: �شلم التقدير.

ا جيد �شعيف املعيارالرقم ممتاز جيد جدًّ
يتوا�شل مع الفريق االآخر بلغة �شليمة.1
ي�شتخدم املفاهيم وامل�شطلحات االإ�شالمية.2
يتوا�شل ب�رصيًّا مع جميع املتعلمني من الفريق االآخر.3
ي�شتخدم لغة اجل�شد بفعالية )اإمياءات، تعابري الوجه(.4
يجيب عن ت�شاوؤالت الفريق االآخر بجراأة وثقة.5
يحرتم اآراء االآخرين.6
يعزز راأيه باالأدلة العقلية والنقلية املقنعة.7
يلتزم اآداب احلوار.8
يقنع الفريق االآخر براأيه.9

ينجز الفريق املهمة يف الوقت املحدد.10
ا: )3( ثالث عالمات، جيد: )2( عالمتان، �شعيف: )1( عالمة واحدة. ممتاز: )4( اأربع عالمات، جيد جدًّ

�لربط بني مو�ضوع �لدر�س و�حلياة �لعامة
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�إجابات �أن�ضطة �لدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�صفحة

اأفكر واأناق�ش
اأفكر يف التوا�شل الهادف مع االآخرين، واأناق�ص زمالئي 
يف كيف اأحافظ على اأخالقي االإ�شالمية يف اأثناء توا�شلي 

مع غريي. 

يب��داأ امل�شلم َمن لقي��ه بال�ش��الم، ويتب�شم 
يف وجه��ه، ويتكلم بكالم ب��نينِّ وا�شح، 
ويح�ش��ن اال�شتم��اع لالآخ��ر، وال يقابل 
االإ�شاءة باالإ�شاءة، واإمنا يقابلها باالإح�شان.

81

يرتك للطالب حرية االإجابة، وتالًيا االإجابات املقرتحة الأ�شئلة االأن�شطة: 

ن�شاط عالجي
كلنِّف الطلبة ذكر مظهرين من مظاهر التقليد االأعمى يف املنا�شبات االجتماعية، وموقفهم منها.

ن�شاط اإثرائي
    ،http://studies.aljazeea.net :اإلى املوقع االإلكرتوين ملركز اجلزيرة للدرا�شات كلنِّف الطلبة الرجوع 

ثم كتابة تقرير عن الهوية الثقافية وحتديات العوملة، ثم قراءته يف االإذاعة املدر�شية.

�أن�ضطة �إ�ضافية
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رقم ال�شفحةالإجابةن�ص ال�شوؤالالرقم
ب��نيِّ مفهومي ك���ل م�م��ا ياأتي: 1

الهوية االإ�شالمية، االنفتاح.
الهوي��ة االإ�شالمية: جمموعة املب��ادئ والقيم التي يت�شم 

بها املجتمع امل�شلم.
االنفت��اح: التوا�شل مع منج��زات االأمم االأخرى يف 
خمتلف جماالته��ا، واالإفادة منها مب��ا ال يخالف مبادئ 

االإ�شالم وقيمه.

78

80

اذك��ر ثالثة من مقوم��ات الهوية 2
االإ�شالمية.

 اأ - االإ�شالم.  
ب- اللغة العربية.

ج�- التاريخ االإ�شالمي ومنجزات احل�شارة االإ�شالمية 
يف خمتلف جماالت احلياة.

79

بنينِّ ال�شابط االأ�شا�ص يف االنفتاح 3
على غري امل�شلمني. 

81املحافظة على مبادئ االإ�شالم وقيمه.

د ثالث��ة مظاه��ر الهتم���ام4 عدنِّ
 ال�م��ش�لم�ني باللغة العربية.

 اأ- االهتم��ام باللغ��ة العربي��ة الف�شيح��ة، واالعت��زاز 
بتعلمه��ا وتطبيقه��ا يف حياتن��ا اليومي��ة؛ ق��راءًة، 

وكتابًة، وحمادثًة.
ب- ا�شتخدامها يف الندوات واملوؤترات.

ج�- ترجمة كتب العلوم اإليها يف اجلامعات.

79

هاِت ثالثة اأمثلة على انفتاح النبي 5
�شل��ى اهلل عليه و�شل��م و�شحابته 
الكرام على االآخ��ر، واالإفادة مما 

لديه من منجزات.

�رصب لنا النبي �شلى اهلل عليه و�شلم و�شحابته الكرام 
ر�شي اهلل عنهم اأروع االأمثلة يف االنفتاح على االآخر، 

ومن ذلك:
اأ  -كان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  يثني على حلف 
مع  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  �شهده  الذي  الف�شول 

قري�ص قبل البعثة.
ب- اأمر النبي �شلى اهلل عليه و�شلم زيد بن ثابت  ر�شي 

اهلل عنه اأن يتعلم العربانية ليكاتب اليهود بها.
ج�- اأر�شل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بعد خيرب عمرو 
اهلل  ر�شي  �شلمة  بن  وغيالن  الثقفي  م�شعود  ابن 

عنهما اإلى اليمن لتعلُّم �شناعة املنجنيق.

80

�إجابات �أ�ضئلة �لدر�س



98

اأدائه��م 6 ع��ن  امل�شلم��ون  تراج��ع 
ة، اذكر ثالثة  احل�شاري الأ�شباب عداّ

منها.

اأ    - �شع��ف ت�ش��ك امل�شلم��ني بدينه��م واأخالقهم 
وقيمهم.

ب- الفهم اخلطاأ لالإ�شالم.
ج�- عدم االأخذ مبتطلبات البحث العلمي. 

80

علِّل ما ياأتي:7
  اأ - ع��دم التقلي��ل م��ن منج��زات 

االآخر احل�شارية. 
ب- ال يعني االعتزاز باللغة العربية 

عدم درا�شة اللغات االأخرى.

 
الثقافات  ج�- يجب االنفتاح على 

االأخرى.
د- ال ينبغ��ي اأن ي�ش��اب امل�شلمون 
باالنبهار واالندها�ص بالثقافات 

االأخرى.

من  امل�شلمني  َيحِرم  املنجزات  تلك  جتاهل  الأن   - اأ 
خريات االإن�شانية، ويرتكهم يف ذيل االأمم.

ب- ينبغي تعلم اللغات االأخرى ودرا�شتها؛ لتكون 
مفتاًح��ا للتعام��ل م��ع اأ�شحابه��ا يف العالقات 
الدولي��ة والتجارية وغريه��ا، واالإفادة من علوم 

االأمم االأخرى ومعارفها.
ج�- لالنتفاع مبا عندها من خري، واإفادتها مبا لدينا 

من خري.
د - لكيال يفقدوا الثقة بالنف�ص، ويركنوا اإلى التقليد 
االأعمى؛ فيتعمق لديهم ال�شعف والعجز، وعدم 

القدرة على التقدم والرقي.

81-79
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�شي.
- كتاب من روائع ح�شارتنا مل�شطفى ال�شباعي.

- املوقع االإلكرتوين:
- https://100inventionsmusulmanesnet.categoy

- ذكر جماالت احل�شارة االإ�شالمية.
- تو�شيح جوانب احل�شارة االإ�شالمية.

- اإعطاء اأمثلة على مظاهر اهتمام احل�شارة االإ�شالمية بالعلم، والتعليم، وال�شحة، والتكافل االجتماعي.
- تقدير دور العلماء امل�شلمني يف تقدم احل�شارة االإ�شالمية ورقيها.

نتاجات الدر�س

- االعتزاز باحل�شارة االإ�شالمية.
- احلر�ص على اعتماد املنهج العلمي يف البحث واملعرفة.

- احلر�ص على امل�شاركة يف تقدم الوطن ورفعته.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

م�صادر تعلم اإ�صافية
للطالب

- املوقع االإلكرتوين: 
- http://mawdoo3.com. 

للمعلم
- كتاب الرتاث العلمي واحل�شارة االإ�شالمية الأحمد فوؤاد با�شا.

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

املفاهيم وامل�صطلحات

احل�شارة االإ�شالمية، املجال املادي، املجال املعريف، املنهج العلمي، التكافل االجتماعي.

قب�شات من نور ح�شارتنا �لدر�س �لثالث ع�ضر
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التدري�ص املبا�رص )العمل يف الكتاب املدر�شي، االأ�شئلة واالأجوبة الق�شرية، املحا�رصة(، تدري�ص املفاهيم 
)الطريقة اال�شتقرائية(، التعلم التعاوين )التعلم يف جمموعات، النموذج(. 

خطوات تنفيذ الدر�ش
التمهيد

��د للدر���ص باحلديث عن هدف الر�شال��ة االإ�شالمية، وهو حتقيق ال�شعادة والرف��اه لالإن�شانية بتحقيق  1- مهنِّ
اال�شتخ��الف يف االأر���ص وعمارتها؛ ما جع��ل احل�شارة االإ�شالمي��ة تقدم منج��زات ح�شارية متميزة 

للب�رصية،  �شملت جوانب احلياة املختلفة.
2- اكتب على اللوح عنوان الدر�ص، والنتاجات خا�شته.

اإجراءات التنفيذ
1- اكتب على اللوح مفهوم احل�شارة االإ�شالمية الوارد ذكره يف الدر�ص.

2- ناق�ص الطلبة يف املفهوم بطرح االأ�شئلة االآتية عليهم:
• ماذا نعني باملنجزات املادية واملعنوية؟

• هاِت ثالثة اأمثلة على املنجزات املادية، وثالثة اأخرى على املنجزات املعنوية.
• ماذا نق�شد بعبارة: ))وفق الت�شور االإ�شالمي للكون واحلياة واالإن�شان((؟

ز ال�شحيح منها. م اإجابات الطلبة، وعزنِّ 3- قونِّ
4- �شارك الطلبة يف ا�شتنتاج اأن احل�شارة االإ�شالمية تقوم على جمالني؛ مادي، ومعنوي، ثم اكتب مفهوم 

كل منهما على اللوح.
ع الطلبة اإلى ثالث جمموعات غري متجان�شة، ثم كلنِّف كل جمموعة مناق�شة اأحد جوانب ح�شارتنا،  5- وزنِّ
د الزمن املنا�شب لتنفيذ املهام: وت�شميم منوذج ملا يتم االتفاق عليه با�شتخدام  لوحة من الكرتون، وحدنِّ

املجموعة الأولى: قراءة مو�شوع )التعلم والتعليم(، ثم االإجابة عن االأ�شئلة االآتية:
• ما مظاهر عناية احل�شارة االإ�شالمية بالعلم والتعليم، م�شتداًل باالآية الكرمية:

} )�صورة الزمر، الآية 9(؟  }  
• كيف اعتنت ح�شارتنا باملدار�ص؟

• هاِت اأمثلة على ذلك.

استراتيجيات التدريس

- در���ص البحث العلمي واحل�ش��ارة االإ�شالمية، العل��وم االإ�شالمية، الرتبية االأخالقي��ة، ال�شف الثاين ع�رص، 
الفرع الأدبي.

التعليم القبلي
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6- ناق�ص ن�شاط )اأفكر واأ�شتنتج( يف �شفحة )86(.
ث عن بناء اجلامعات يف ح�شارتنا. 7- حتدَّ

8- بنينِّ مناهج املعرفة التي اعتمدها العلماء امل�شلمون.
ذ ن�شاط )اأ�شتذكر( يف �شفحة )86(. 9- نفنِّ

املجموعة الثانية: قراءة مو�شوع )ال�شحة يف ح�شارتنا(، ثم االإجابة عن ال�شوؤالني االآتيني:
• بنينِّ موقف االإ�شالم من �شحة االإن�شان، م�شت�شهًدا باحلديث ال�رصيف الوارد يف الن�ص،  قال ر�شول اهلل 
�شلى اهلل عليه و�شلم: ))تداووا فاإن اهلل عز وجل مل ي�شع داًء اإال و�شع له دواًء غري داء واحد الهرم(( )1(.

• بنينِّ مناذج التقدم احل�شاري عند امل�شلمني يف جمال ال�شحة.
املجموعة الثالثة: قراءة مو�شوع )التكافل االجتماعي يف ح�شارتنا (، ثم االإجابة عن ال�شوؤالني االآتيني:

• بنينِّ موقف امل�شلمني من العطاء يف �شوء قول اهلل تعالى:{  
 } )�صورة اآل عمران، الآية 92(.

• اذكر اأمثلة على املوؤ�ش�شات التي كان لها اأثر يف حتقيق التكافل االجتماعي يف احل�شارة االإ�شالمية.
ذ ن�شاط )اأناق�ص واأ�شتنتج( يف �شفحة )89(. 10- نفنِّ

م لهم امل�شاعدة كلما لزم االأمر. 11- تابع الطلبة يف اأثناء العمل، وقدنِّ
12- اأعلن عن وقت انتهاء العمل داخل املجموعات.

13- كلنِّف كل جمموعة اختيار َمن ميثلها يف عر�ص النموذج اأمام بقية املجموعات.
ه  14- بعد تعليق النماذج على اجلدار، ووقوف كل ممثل جمموعة بجانب النموذج اخلا�ص مبجموعته،  وجنِّ

الطلبة اإلى اإلقاء نظرة على النماذج، ومناق�شة ممثلي املجموعات يف املحتوى املعرو�ص.
15- بعد اكتمال عرو�ص املجموعات كلها، اطلب اإلى الطلبة العودة اإلى اأماكنهم، ثم اطلب اإلى ممثلي 

املجموعات اإلقاء نظرة على النماذج.
التقومي اخلتامي

- ناق�ص الطلبة يف اأ�شئلة الدر�ص.

)1( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.

امل�شاركة يف العطاء وبذل اخلري هما من قيم احل�شارة االإ�شالمية، وم�شاركة الطلبة يف �شندوق القر�ص اخلريي 
باملدر�شة هي اإحدى �شور العطاء وحتقيق التكافل االجتماعي فيها.

�لربط بني مو�ضوع �لدر�س و�حلياة �لعامة
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ا�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على االأداء.
م  املوق��ف التقوميي: بع��د االنتهاء من �رصح الدر���ص، اطرح اأ�شئلًة تتن��اول جوانب احل�ش��ارة االإ�شالمية، وَقونِّ

اإجابات الطلبة وفق املعايري الواردة يف �شلم التقدير اللفظي.
اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.

جيد ممتازاملعيارالرقم
ا �شعيف مقبول جيد جدًّ

ف املفاهي��م وامل�شطلحات االآتية ال��وارد ذكرها يف 1 يع��رنِّ
الدر���ص: احل�ش��ارة االإ�شالمي��ة، املجال امل��ادي، املجال 

املعنوي.
يذكر جوانب احل�شارة االإ�شالمية.2
احل�شارة 3 يف  ومزاياها  امل�شت�شفيات  موا�شفات  ي�شتنتج 

االإ�شالمية.
ح مناهج املعرفة عند علماء امل�شلمني.4 يو�شنِّ
ي�شتنتج داللة الن�شو�ص ال�رصعية الوارد ذكرها يف الدر�ص 5

على جوانب احل�شارة االإ�شالمية.
يذكر اأمثلة على منجزات امل�شلمني احل�شارية يف ال�شحة.6

�إجابات �أن�ضطة �لدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�صفحة

اأفكر واأ�شتنتج
اخلام�ص  القرن  يف  االأق�شى  امل�شجد  ))كان 

الهجري مركًزا حلياة علمية ن�شيطة، �شملت 
واللغة،  والفقه  احلديث  علم  االأخ�ص  على 
امل�شجد  كان يف  اأنه  املوؤرخني  بع�ص  وذكر 
االأق�شى ثالثمائة و�شتون مدر�ًشا حينذاك((.

اأ�شتنتج اأثر هذا العدد الكبري من املدر�شني يف 
النه�شة العلمية يف ظل احل�شارة االإ�شالمية.

ي��رتك للطال��ب حرية االإجاب��ة، وميك��ن للمعلم اأن 
يجيب مبا ياأتي:

كان لذل��ك الع��دد الكب��ري م��ن العلم��اء يف خمتلف 
التخ�ش�شات اأثر يف التقدم احل�شاري يف العديد من 
العلوم، مث��ل: العلوم ال�رصعي��ة، واالآداب، والعلوم 
التطبيقية، مث��ل: الطب، والعمارة االإ�شالمية، وغري 

ذلك.

86

استراتيجيات التقويم وأدواته
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اأ�شتذكر 
كان للعلم��اء امل�شلم��ني اإ�شهام��ات كث��رية 
يف خمتل��ف العل��وم، ما كان له��ا اأثر يف بناء 
ح�ش��ارة متمي��زة. اأ�شتذك��ر جه��ود بع�ص 

العلماء يف ذلك مثل جابر بن حيان.

منجزات جابر بن حيان يف الكيمياء:
القط��رون  اأو  ال��ش��ودا الكاوي����ة،  - اكت�ش����اف 

.)NaOH(
- اأول َمن ح�رصَّ ماء الذهب.

- اأول َم��ن اأدخل طريقة ف�ش��ل الذهب عن الف�شة 
باحل��ل با�شتخ��دام احلمو���ص، وه��ي الطريقة 

ال�شائدة حتى يومنا هذا.
- اأول َمن اكت�شف حم�ص النرتيك.

- اأول َمن اكت�شف حم�ص الهيدروكلوريك.

87

اأناق�ش واأ�شتنتج 
اأناق�ص زمالئي يف اإقامة احل�شارة االإ�شالمية 
موؤ�ش�ش���ات لع��الج احليوان��ات املري�ش��ة، 
واإن�شاء احلظائر لرعاية احليوانات واإطعامها، 

واأ�شتنتج داللة ذلك.

تق��وم احل�شارة االإ�شالمية عل��ى الت�شور االإ�شالمي 
للك��ون واالإن�ش��ان واحلي��اة، وم��ن ذل��ك الرف��ق 

باحلي��وان.

89

ن�شاط عالجي 
كلنِّف بع�ص الطلبة التفريق بني املجال املادي واملجال املعنوي يف احل�شارة االإ�شالمية من حيث: املفهوم، 

واخل�شائ�ص.
ن�شاط اإثرائي 

كلنِّف اأحد الطلبة الرجوع اإلى املوقع االإلكرتوين االآتي؛ لكتابة مقال من �شفحة واحدة عن عطاء امل�شلمني 
- http://mawdoo3.com                                                                                           :احل�شاري

  

�أن�ضطة �إ�ضافية
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�إجابات �أ�ضئلة �لدر�س

رقم ال�شفحةالإجابةن�ص ال�شوؤالالرقم
ات�شم��ت احل�ش��ارة االإ�شالمية باأنها 1

��ح  ح�ش��ارة العل��م واملعرف��ة، و�شنِّ
مظاهر ذلك.

اإلى  اأنها خاطبت العقل، ودعت   من مظاهر ذلك 
البحث العلمي، واعتمدت املنهج التجريبي، ونهت 
عن التقليد االأعمى، ونبذت اخلرافات واالأ�شاطري، 

وكل ما ال يقوم على اأ�شا�ص علمي وا�شح.

86

قام��ت احل�ش��ارة االإ�شالمي����ة على 2
جانب��ني، هم��ا: اجلان��ب امل��ادي، 
��ح عالقة  واجلان��ب املعن��وي، و�شنِّ
اجلانب املعنوي يف احل�شارة االإ�شالمية 

بتميزها.

تتاز احل�شارة االإ�شالمية عن غريها من احل�شارات 
بال�شلوك  اعتنت  فقد  االإميانية.  القيم  على  بقيامها 
االأخالقي للفرد واملجتمع؛ ما اأدى اإلى انت�شار قيم 
للجميع،  والنفع  اخلري  وحب  وامل�شاواة،  العدل، 
وكذا رعاية حقوق االإن�شان. وهذه القيم جميعها 
مرتبطة ب�شلوك امل�شلم يف جوانب حياته املختلفة.

85

تيزت امل�شت�شفيات يف ظل احل�شارة 3
ة، اذكر اثنتني  االإ�شالمية مبيزات ع��داّ

منها.

اأ-اختيار املواقع املنا�شبة لها.
ب- جمانية العالج فيها جلميع اأفراد املجتمع.

88

ت�مي��ز ال�م�شلمون بالعناي��ة النف�شية 4
ح ذلك. للمر�شى، و�شنِّ

كان��ت تخ�ش���ص للمر�ش��ى النف�شي��ني اأق�شام يف 
امل�شت�شفى. وممَّن اهتم بالعالج النف�شي واالأمرا�ص 
الع�شبي��ة ابن �شين��ا، ف��كان اأول َمن اأ�ش��ار اإلى اأثر 
االأح��وال النف�شي��ة يف اجله��از اله�شم��ي، وقرحة 

املعدة، والدورة الدموية، و�رصعة النب�ص.

88

اعتمد العلماء امل�شلمون يف م�شادر 5
اأ�شا�شيني،  ال�معرفة عل��ى منهج��ني 

اذكرهما.

 اأ  - املنه��ج النقلي الثابت يف القراآن الكرمي وال�شنة 
ال�شحيحة.

ب- املنهج التجريبي التطبيقي.

87
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بنينِّ داللة كل من الن�شو�ص  ال�رصعية االآتية 6
على اجلوانب احل�شارية يف االإ�شالم:

اأ   - ق�ول اهلل ت�عالى: { 
} )�صورة اآل عمران، 

الآية 92(.
ب- ق��ول ر�ش��ول اهلل �شل��ى اهلل علي��ه 
و�شلم:  )) تداووا ف��اإن اهلل عز وجل 

مل ي�شع داء اإال و�شع له دواء(( )1(.

  اأ  - التكافل االجتماعي.
 ب- ال�شحة.

88
87

م��ن 7 للم�شلم��ني يف كل  اإجن��اًزا  اذك��ر 
املجاالت االآتية ح�شب اجلدول االآتي:

املثال  جمال الإجناز
اأ  - علم الت�رصيح

ب- العمليات اجلراحية
ج�- علم الب�رصيات

د - املدار�ص واجلامعات
ه�- علم اجلغرافيا

 اأ - علم الت�رصي��ح: حتدي����د وظيف�����ة اأع�ش�اء 
اجل�ش��م، وعروق��ه، وع�شالت��ه. 

ب- العملي��ات اجلراحية: ا�شتخدام التخدير يف 
العمليات اجلراحية.

ج�- علم الب�رصي��ات: اأق�شام العني، ووظيفة كل 
ق�شم فيها.

االأزه��ر،  اجلام��ع  املدار���ص واجلامع��ات:  د - 
واملدار�ص النظامية، وجامعة الزيتونة.

ه�- علم اجلغرافيا: ر�شم اخلرائط.

88-86

)1( �شنن اأبي داود، وهو �شحيح.
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م�صادر التعلم واأدواته
- الكتاب املدر�شي.  

- القراآن الكرمي.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة، مثل: امل�شجل، وجهاز احلا�شوب،  وجهاز العر�ص االإلكرتوين، وجهاز العر�ص 

الراأ�شي، و�شفافيات عر�ص االأن�شطة واملهام، ولوحات الكرتون، واأقالم التخطيط.

- ذكر التغريات اجل�شمية والنف�شية التي ت�شيب كبار ال�شن.
- ذكر �شور االهتمام بكبار ال�شن.

- اإعطاء اأمثلة على بر الوالدين عند كربهما.
- بيان م�شوؤولية رعاية كبار ال�شن.

- تثل قيم االإ�شالم يف تعامله مع كبار ال�شن.

نتاجات الدر�س

- م�شاعدة االآخرين على ق�شاء حوائجهم، وبخا�شة كبار ال�شن.
- بر الوالدين، وخ�شهما مبزيد من العطف والرعاية يف كربهما.

- التلطف مع كبار ال�شن، وتوقريهم.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

م�صادر تعلم اإ�صافية

للطالب 
- كتاب رعاية امل�شنني يف ال�شنة النبوية الأحمد عبد اهلل الباتلي.

للمعلم
- كتاب الرعاية االجتماعية للم�شنني وفق ال�رصيعة االإ�شالمية ل�شاملة عبد اهلل حمد ال�شاعري.

ال�جايف عنه، دور الرعاية.

العناية بكبار ال�شن

املفاهيم وامل�صطلحات

�لدر�س �لر�بع ع�ضر

- در���ص مبادئ التعام��ل االإن�شاين، والتوا�شل االجتماع��ي، العلوم االإ�شالمية، الرتبي��ة االأخالقية، ال�شف 
احلادي ع�رص، الفرع االأدبي.

التعليم القبلي
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استراتيجيات التدريس

التدري�ص املبا�رص )املحا�رصة، احلوار واملناق�شة(، التعلم التعاوين )التعلم الزمري(.
خطوات تنفيذ الدر�ش

التمهيد
د الدر�ص با�شتخدام اإحدى الو�شائل املتوافرة لتالوة االآيتني الكرميتني االآتيتني، قال تعالى:{ 1- مهنِّ

} )�شورة االإ�رصاء، االآيتان24-23(، 
د له بق�شة ق�شرية، اأو فيلم ق�شري عن اإحدى و�شائل العناية بكبار ال�شن، ثم ا�شاأل الطلبة: اأو مهنِّ

• ملاذا ذكر اهلل تعالى االإح�شان اإلى الوالدين مبا�رصة بعد االأمر بعبادته وحده يف االآيتني الكرميتني؟
• َعمَّ نهت االآيتان الكرميتان؟ 

• ما ف�شل االأبوين على االأبناء؟
• هل تقت�رص العناية بكبار ال�شن على الوالدين فقط؟

2- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها ال�شتنتاج عنوان الدر�ص، ثم اكتبه على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

ث ع��ن املراحل العمرية الت��ي مير بها االإن�شان، ثم اطل��ب اإلى الطلبة ذكر اأه��م التغريات اجل�شمية  1- حت��دَّ
والنف�شية التي ترافق كل مرحلة. وبناًء على تلك التغريات، دع الطلبة ي�شتنتجوا �شبب حاجة كبار ال�شن 

اإلى العناية بهم يف هذه املرحلة العمرية. 
ل ا�شرتاتيجية )التعلم يف جمموعات(، وذلك على النحو االآتي: 2- فعنِّ

ع الطلبة اإلى ثالث جمموعات، ثم اطلب اإلى كل منها اأداء مهمة حمددة، بناًء على االأفكار الرئي�شة  3- وزنِّ
الواردة يف الدر�ص، و�رصحها لبقية املجموعات با�شتخدام لوحة جدارية،  وذلك على النحو االآتي: 

املجموعة الأولى: قراءة مو�شوع )اأواًل: �شور االهتمام بكبار ال�شن(، ثم االإجابة عن االأ�شئلة االآتية:
• ما اأهمية طول العمر مع ح�شن العمل؟

• هاِت مظهرين من مظاهر التخفيف على كبار ال�شن يف االأحكام ال�رصعية.
• هاِت �شورة لتوقري كبري ال�شن من ال�شرية النبوية.

ه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة ن�شاط )اأ�شتدل( يف �شفحة )92(. 4- وجنِّ
املجموعة الثانية: قراءة مو�شوع )ثانًيا: الو�شية بالوالدين عند الكرب(، ثم االإجابة عن ال�شوؤالني االآتيني:

• اأو�شى اهلل تعالى بالوالدين اإح�شاًنا يف كل مراحل عمرهما، وخ�شهما بالرب عند الكرب، علنِّل ذلك.
• اذكر اأربع �شور لرب الوالدين عند كربهما.

ه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة ن�شاط )اأتدبر واأ�شتنتج( يف �شفحة )93(. 5- وجنِّ
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املجموعة الثالثة: قراءة مو�شوع )ثالًثا: م�شوؤولية الدولة يف رعاية كبار ال�شن(، ثم االإجابة عن ال�شوؤالني االآتيني:
• على َمن تقع م�شوؤولية رعاية كبار ال�شن؟

• اذكر ثالثة اأمور جتب على املجتمع لتوفري العي�ص الكرمي لكبار ال�شن.
6- كلنِّف كل جمموعة اأن تكتب اإجابتها على لوحة، ثم تعلنِّقها على اجلدار. 

7- �شاِعد اأفراد املجموعات على ا�شتدراك ما قد فاتهم من ال�رصح.
م جل�شة نقا�ص ملا تو�شل اإليه اأفراد املجموعات، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح. 8- نظنِّ

التقومي اخلتامي
- كلنِّف الطلبة االإجابة عن اأ�شئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�شي بو�شفها تقوميًا ختاميًّا.  

ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �شفحة )101(، وتابعهم يف هذه االأثناء، ثم ناق�شهم يف حمتوياته.  - وجنِّ

واالأقارب  الوالدين  ومع  عامة،  املجتمع  ال�شن يف  كبار  مع  الطلبة  تعامل  الدر�ص يف حت�شني  من  االإفادة 
واجلريان من كبار ال�صن بوجه خا�ص.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�شرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا مدى تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �شلم  التقدير اللفظي لُيقونِّ املوقف التقوميي: بعد االنتهاء من �رصح الدر�ص، قدنِّ

اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.
       ا�شم الطالب: ............................. .            التاريخ:.................... .  

ا جيدمقبول �شعيف املعيارالرقم ممتاز جيد جدًّ
اأبنينِّ  التغريات اجل�شمية والنف�شية التي ت�شيب كبار ال�شن.1
اأبنينِّ  �شور االهتمام بكبار ال�شن.2
ح م�شوؤولية رعاية كبار ال�شن.3 اأو�شنِّ
اذكر اأمثلة على بر الوالدين عند كربهما.4
ق�شاء حوائجهم، وبخا�شة كبار 5 االآخرين على  اأ�شاعد 

ال�صن.
اأب��ر والداي، واأخ�صهما ب�مزيد م��ن العطف والرعاية 6

يف كربهما.
اأتلطف مع كبار ال�شن، واأوقرهم.7

ا: )4( اأربع عالمات، جيد: )3( ثالث عالمات، مقبول: )2( عالمتان،  ممتاز: )5( خم�ص عالمات، جيد جدًّ
�شعيف: )1( عالمة واحدة.

�لربط بني مو�ضوع �لدر�س و�حلياة �لعامة
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ن�شاط عالجي 
اطلب اإلى كل طالب و�شع ت�شور لتعامله مع املعلمني وامل�شتخدمني يف املدر�شة.

ن�شاط اإثرائي 
اطلب اإلى الطلبة البحث يف اأحد كتب ال�شرية النبوية املوجودة يف مكتبة املدر�شة عن ق�شة ال�شحابي اجلليل 
علقمة عندما وافته املنية، وتلخي�شها يف ن�شف �شفحة، ثم قراءتها اأمام الطلبة يف ال�شف، اأو االإذاعة املدر�شية.

�أن�ضطة �إ�ضافية

�إجابات �أن�ضطة �لدر�س

رقم الإجابةا�شم الن�شاط
ال�صفحة

اأ�شتدل 
العناية  ب�شواهد من واقع جمتمعي على  اأ�شتدل 

بكبار ال�صن.

- وجود دور رعاية امل�شنني لَمن لي�ص لهم اأبناء اأو 
اأهل يعتنون بهم.

- التاأمني ال�شحي لكبار ال�شن غري املوؤمنني.

92

اأتدبر واأ�شتنتج
 { اأتدب��ر قول��ه تعال��ى: {
)�ش��ورة االإ���رصاء، االآي��ة 23(،  واأ�شتنتج داللة 

( يف االآية الكرمية. كلمة: )

االأ�ش��ل يف اإقام��ة االأبوين اأن تكون عن��د االأبناء 
ليتمكنوا م��ن القيام بحق رعايتهم��ا على النحو 

الأمثل.

93

يرتك للطالب حرية االإجابة، وتالًيا االإجابات املقرتحة الأ�شئلة الن�شاط:
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)1( �سنن الرتمذي، وهو ح�سن.

اإجابات اأ�سئلة الدر�س

الإجابةن�ص ال�سوؤالالرقم
رقم 

ال�سفحة
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: 1

)) لي���ص من��ا م��ن مل يرح��م �سغرينا 

ويعرف حق كبرين��ا (( )1(.  يف �سوء 
احلديث ال�رشيف ال�سابق، بنينِّ  اثنتني 

من �سور توقري كبار ال�سن.

اأ  - التو�سعة لكبار ال�سن يف املجل�ص، واإجال�سهم. 
ب- اإكرام ال�سيخ الكبري باإتيانه، وتلبية حاجاته.

92

اذك��ر مثالني عل��ى التخفي��ف على 2
امل�سن ورفع احلرج عنه.

اأ - اأباح الإ�سالم لل�سيخ الكبري العاجز ال�سالة جال�ًسا 
اإن مل ي�ستطع القيام،  ونائًما اإذا �سقَّ عليه اجللو�ص.

ال�سيام  عن  العاجز  ال�سن  لكبري  الإ�سالم  اأباح  ب- 
الإفطار يف �سهر رم�سان.

92

دعا الإ�سالم اإلى مزيد من بر الوالدين 3
عند كربهما، علنِّل ذلك.

حلاجتهم��ا اإلى املزيد من الرعاي��ة والعناية، ل �سيما اإذا 
وهن العظم، و�سعف اجل�سم، وبداأ بالرتاجع، وكرثت 
الأمرا�ص، وق�رش ال�سمع والب���رش، واأ�سبح كل منهما 
بحاجة �سدي��دة اإلى الأبناء لك��ي ي�سلموا من م�سائب 

احلياة.

93

املجتمع 4 اأمور جتب على  ثالثة  اذكر 
تتعلق يف العناية بكبار ال�سن.

اأ - اإن�ساء دور الرعاية لَمن ل معيل له ول اأبناء، بحيث 
تتوافر يف هذه الدور مقومات احلياة الكرمية.

ومراعاة  ال�سن،  لكبار  ال�سحية  الرعاية  تاأمني  ب- 
اأحوالهم.

ج�- تاأمني الرعاية الجتماعية لكبار ال�سن، مثل اإن�ساء 
جمعيات خريية تعتني باأحوالهم، وترفه عنهم.

94

5  } تعال��ى:  اهلل  ق��ال 
الإ���رشاء،  )�س��ورة   {
��ح ال�س��ورة الت��ي  الآي��ة 24(، و�سنِّ
ينبغي لالبن اأن يكون فيها مع والديه 

كما بيَّنت الآية الكرمية.

اأمرت الآية الكرمية البن بالتلطف مع الوالدين، ودعته 
اإلى التذلل والتوا�س��ع، واحلنو عليهما، و�سمهما اإلى 

�سدره كما ي�سم الطائر �سغاره حناًنا ورحمًة بهما.

93
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�شي.
- اللوح.

- االأقالم امللونة.

- تو�شيح مفهوم االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة.
- اإعطاء اأمثلة على اأ�شلوب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف التعامل مع ذوي االإعاقة.

- بيان م�شوؤولية املجتمع جتاه االأ�شخا�ص املعاقني.
- ا�شتنتاج داللة بع�ص الن�شو�ص ال�رصعية على وجوب االهتمام باالأ�شخا�ص املعاقني.

- االقتداء بهدي النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف تعامله مع االأ�شخا�ص املعاقني.

نتاجات الدر�س

- اتباع تعاليم االإ�شالم وتوجيهاته يف معاملة ذوي االإعاقة.
- مراعاة م�شاعر ذوي االإعاقة عند التعامل معهم.

- اإ�شعار ذوي االإعاقة باأهميتهم يف املجتمع.
- تكليف ذوي االعاقة مهام تنا�شب قدراتهم. 

القيم واالجتاهات الرئي�صة

االإعاقة، القدرات احل�شية والفكرية واجل�شمية.

العناية بذوي الإعاقة

املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
- مفهوم امل�شاواة يف االإ�شالم.

�لدر�س �خلام�س ع�ضر

للطالب 
مقال روؤية اإ�شالمية لالأ�شخا�ص ذوي االحتياجات اخلا�شة، الرابط االإلكرتوين:

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php  
للمعلم

 كتاب حقوق اجلرحى وذوي االإعاقة يف ال�رصيعة االإ�شالمية ملاهر ال�شو�شي وحممد ال�شو�شي.

م�صادر تعلم اإ�صافية
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 الع�شف الذهني، التدري�ص املبا�رص )احلوار واملناق�شة، العمل يف الكتاب املدر�شي(، التعلم يف جمموعات.   
خطوات تنفيذ الدر�ش

التمهيد
د للدر�ص بتالوة االآيات الكرمية االآتية، قال تعالى: { 1- مهنِّ

ثم   ،)16-1 االآيات  عب�ص،  )�شورة   {
اطرح على الطلبة االأ�شئلة االآتية:

• كم عدد االآيات ال�شابقة؟
• ما ا�شم ال�شورة التي وردت فيها هذه االآيات الكرمية؟

• َمن الذي عب�ص؟
• ما ا�شم ال�شحابي الذي عوتب به النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم؟
• ما نوع االإعاقة التي ابتلي بها ال�شحابي، وذكرتها االآيات الكرمية؟

2- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها ال�شتنتاج عنوان الدر�ص، ثم اكتبه على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

1-  اطلب اإلى الطلبة تعريف مفهوم االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، با�شتخدام االأ�شئلة ال�شابرة االآتية: 
• ما معنى االإعاقة؟

• هل تكون االإعاقة يف القدرات احل�شية فقط؟
• هل تكون االإعاقة يف القدرات اجل�شمية والفكرية؟

• كيف توؤثر االإعاقة يف حياة �شاحبها؟
• ملاذا ابتلى اهلل تعالى بع�ص الب�رص بنق�ص يف القدرات؟

• هل احلكم الربانية لالإعاقة موجهة للمعاقني اأم االأ�شحاء؟
• ما هذه احِلكم للمعاقني؟

• ما هذه احِلكم لالأ�شحاء؟
2- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها ال�شتنتاج مفهوم االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، ثم اكتبه على اللوح.

ل ا�شرتاتيجية )التعلم يف جمموعات(، وذلك على النحو االآتي: 3- فعنِّ
ع الطلبة اإلى جمموعتني، ثم اطلب اإلى كل منهما اأداء مهمة حمددة، بناًء على االأفكار الرئي�شة الواردة  وزنِّ

يف الدر�ص، ثم �رصحها لبقية الطلبة با�شتخدام لوحة جدارية:
املجموعة الأولى: قراءة مو�شوع )ثانًيا: اأ�شلوب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف التعامل مع ذوي االإعاقة(، 

استراتيجيات التدريس
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ثم االإجابة عن االأ�شئلة االآتية:
د �شت �شور الأ�شلوب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف التعامل مع ذوي االإعاقة. • عدنِّ

• اذكر مثااًل واحًدا على مراعاة م�شاعر ذوي االإعاقة.
• بنينِّ كيف كان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يب�رص ذوي االإعاقة.
• ارِو ق�شة املراأة املعاقة عقليًّا مع الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم.

• راعى النبي �شلى اهلل عليه و�شلم حالة َمن بهم اإعاقة، بنينِّ ذلك.
ة؟ • على ماذا يدل تكليف النبي �شلى اهلل عليه و�شلم ابن اأم مكتوم اإمارة املدينة مرات عداّ

• قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ))ملعون َمن كمه اأعمى عن الطريق(( )1(، بنينِّ  داللة احلديث ال�رصيف.
و�شلم يف  عليه  اهلل  �شلى  النبي  اأ�شلوب  فيها ال�شتنتاج �شور  ناق�شهم  ثم  الطلبة،  اإجابات  اإلى  ا�شتمع   -4

التعامل مع ذوي االإعاقة، ثم اكتبها يف لوحة، ثم علنِّقها على اجلدار.
ه الطلبة اإلى تنفيذ ن�شاط )اأفكر واأناق�ص( يف �شفحة )98(. 5- وجنِّ

املجموعة الثانية: قراءة مو�شوع )ثالًثا: م�شوؤولية املجتمع نحو االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة(، ثم االإجابة عن 
االأ�شئلة االآتية:

• هل يعد االأ�شخا�ص املعاقون جزًءا من املجتمع؟
• اإذا كان االأ�شخا�ص املعاقون جزًءا من املجتمع، فما واجب املجتمع جتاههم؟

• بنينِّ دور االأ�رصة وواجباتها جتاه االأ�شخا�ص املعاقني.
• بنينِّ دور موؤ�ش�شات املجتمع جتاه االأ�شخا�ص املعاقني.

6- ا�شتمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�شهم فيها ال�شتنتاج م�شوؤولية املجتمع نحو االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة، 
ثم اكتبها يف لوحة، ثم علنِّقها على اجلدار.

ه الطلبة اإلى تنفيذ ن�شاط )اأفكر واأقرتح( يف �شفحة )99(. 7- وجنِّ
8- راِع يف اأثناء تنفيذ املجموعتني للن�شاط ما ياأتي:

اأ  - �شاِعد الطلبة على �شطب الكلمات واالأفكار البعيدة عن املو�شوع االأ�شلي، مبيًنا لهم اأنها زائدة، 
واأنه ال حاجة لنا اإليها، وال تقل اإنها خطاأ؛ لكيال ينزعج اأ�شحاب هذه االأفكار اأمام زمالئهم.

ب- �شاِعد الطلبة على دمج االأفكار التي بينها ت�شابه، وا�شتخدم االأقالم امللونة لتحديد هذه االأفكار.
ج�- اطلب اإلى الطلبة تلخي�ص االأفكار من جديد بح�شب ت�شل�شل اأهميتها.

التقومي اخلتامي
- كلنِّف الطلبة االإجابة عن اأ�شئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�شي بو�شفها تقوميًا ختاميًّا.  

ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �شفحة )102(، وتابعهم يف هذه االأثناء، ثم ناق�شهم يف حمتوياته. - وجنِّ

)1( م�شند االإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.
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دعا االإ�شالم اإلى عدم التفرقة بني الب�رص، وحث على امل�شاواة بينهم، واحلكم على االإن�شان بناًء على عمله، 
ال �شكله ومظهره، وكف االأذى املعنوي عن ذوي االإعاقة؛ �شواء اأكان ذلك بالنظر، اأم الكالم، اأم االإ�شارة.

استراتيجيات التقويم وأدواته
ا�شرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.

موا مدى تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �شلم  التقدير اللفظي لُيقونِّ املوقف التقوميي: بعد االنتهاء من �رصح الدر�ص، قدنِّ
اأداة التقومي: �شلم التقدير اللفظي.

       ا�شم الطالب: .............................. .          التاريخ: ..................... .
ا جيدمقبول �شعيف املعيارالرقم ممتاز جيد جدًّ

 اأبنينِّ  معنى االإعاقة.1
ح كيف توؤثر االإعاقة يف حياة �شاحبها.2  اأو�شنِّ
اأعلنِّل �شبب ابتالء اهلل تعالى بع�ص الب�رص بنق�ص يف القدرات.3
د �شت �شور الأ�شلوب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف 4  اأعدنِّ

التعامل مع ذوي االإعاقة.
 اذكر مثااًل واحًدا على مراعاة م�شاعر ذوي االإعاقة.5
 اأبنينِّ  دور االأ�رصة وواجباتها نحو االأ�شخا�ص املعاقني.6
ح دور موؤ�ش�شات املجتمع جتاه االأ�شخا�ص املعاقني.7  اأو�شنِّ

ا: )4( اأربع عالمات، جيد: )3( ثالث عالمات، مقبول: )2( عالمتان،  ممتاز: )5( خم�ص عالمات، جيد جدًّ
�شعيف: )1( عالمة واحدة.

�لربط بني مو�ضوع �لدر�س و�حلياة �لعامة
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يرتك للطالب حرية االإجابة، ويقرتح اأن يعلنِّق املعلم على اإجابة الطالب.
�إجابات �أن�ضطة �لدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�صفحة

اأفكر واأقرتح 
اأفكر بعم��ل اأخفف به ع��ن ذوي االإعاقة، 
اأن�شطة ت�شاعده��م على اندماجهم  واأقرتح 

يف املجتمع.

ا�شتخدام اأن�شطة وفعاليات ترفيهية، مثل: االألعاب، 
والريا�شة، والتمثيل، والر�شم، والتلوين، واال�شتماع 

اإلى االأنا�شيد واأ�شوات احليوانات.

98

اأفكر واأناق�ش 
اأفكر واأن��اق�ص زمالئ��ي يف كي��ف ي��مكن 
ال�صتفادة من قدرات ذوي االإعاقة يف غري 

ما ابتلوا فيه. 

ال�شوت  اأو  ال�شمع  ميكن مثاًل اال�شتفادة من حا�شة 
عند االأعمى يف قراءة القراآن الكرمي وتعليمه.

98

اأفكر واأقرتح 
باإ�رصاف معلم��ي، اأتع��اون مع زم�الئي يف 
اقرتاح بع�ص االأن�شطة لتغيري النظرة ال�شلبية 
نحو االأ�شخا�ص ذوي االإعاقة يف املدر�شة. 

من��ح املعوقني فر�ش��ة االندماج يف خمتل��ف اأن�شطة 
املدر�ش��ة وفعالياته��ا، وجعله��م اأع�ش��اء فاعل��ني، 

واال�شتفادة من مرافق املدر�شة.

99

ن�شاط عالجي 
 كلنِّ��ف طالًبا الرجوع اإلى اأحد الكت��ب املتخ�ش�شة  لكتابة مقال عن اأوجه االختالف بني االأ�شم واالأبكم، 

ثم قراءته اأمام الطلبة يف ال�شف.
ن�شاط اإثرائي 

اإلى زيارة اإحدى مدار�ص ذوي االإعاقة لتعرف بع�ص الطرائق التي ت�شتخدم يف تعليمهم، ثم  ه الطلبة  وجنِّ
مناق�شتها داخل ال�شف.

�أن�ضطة �إ�ضافية
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�إجابات �أ�ضئلة �لدر�س

رقم ال�شفحةالإجابةن�ص ال�شوؤالالرقم
�شلى 1 النبي  �شرية  من  مثااًل  اذكر 

اهلل عليه و�شلم على كل مما يلي:
اأ  - تعزي��زه �شلى اهلل عليه و�شلم  
لتقدي��ر ال��ذات عن��د ذوي 

االإعاقة.
ب- ق�شاء حوائج ذوي االإعاقة.
االإعاقة،  ذوي  على  ج�-التي�شري 

ورفع امل�شقة عنهم.

)وهو  مكتوم  اأم  ابن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  كلَّف   - اأ  
اأعمى( باإمارة املدينة مرات عديدة.

�شلى  النبي  اإلى  عقلية  اإعاقة  ذات  امراأة  جاءت  ب- 
اهلل عليه و�شلم، فقالت: يا ر�شول اهلل، اإن يل اإليك 

حاجًة، فذهب معها حتى ق�شى لها حاجتها )1(.
ج���- اأِذن النب��ي �شل��ى اهلل عليه و�شلم ل��ذوي االإعاقة 
بال�ش��الة يف البي��ت اإن كان املج��يء اإل��ى �ش��الة 
اجلماع��ة يعر�شهم للخطر؛ فق��د ورد اأن ِعتبان بن 
مالك اأتى ر�ش��ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم، فقال: 
ي��ا ر�شول اهلل، اأنا رج��ل �رصير الب���رص، واأنا اأُ�شلي 
لقوم��ي، فاإذا كان��ت االأمطار �شال ال��وادي الذي 
بيني وبينهم،  ولم اأ�شتطع اأن اآتي م�شجدهم فاأُ�شلي 
بهم، ووددُت يا ر�شول اهلل تاأتيني فت�شلي يف بيتي، 
فاأتخذه ُم�شلى، فقال ل��ه ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 

و�شلم: ))�شاأفعل اإن �شاء اهلل(( )2(.

98-97

ح احلكمة من ابتالء اهلل تعالى 2 و�شنِّ
لعباده يف الدنيا باأج�شادهم.

اإرادة اهلل تعالى ابتالء بع�ص االأ�شخا�ص بنق�ص يف  اقت�شت 
قدراتهم حلكمة اأرادها �شبحانه وتعالى، فاإذا �شرب �شاحب 
االإعاقة على ما ابتاله اهلل تعالى به نال االأجر والثواب، ويف 
تعالى  اهلل  نعمة  فيتذكرون  لالأ�شحاء،  ا  اأي�شً حكمة  ذلك 

وف�شله عليهم، في�شكرونه على ذلك.

96

ح اأثر كل مما ياأتي:3 و�صِّ
اأ - نظ��رة املجتمع��ات قدي�ًم��ا 
لذوي االإعاقة على اأنهم �رص.
ب- دعاء الر�شول �شلى اهلل عليه 
و�ش���ل�م  للمر�شى وامل�شابني 

بال�شفاء.

  اأ - عزلة ذوي االإعاقة اجتماعيًّا، وقتلهم اأحياًنا.
ب- زيادة اأملهم بال�شفاء.

96

)1( �شحيح م�شلم.
)2( متفق عليه.
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ل الن�شو�ص االآتية، ثم بنينِّ التوجيه النبوي يف التعامل 6 تاأمَّ
مع ذوي االإعاقة كما يف اجلدول:

اأ  - التي�شري عليهم، ورفع امل�شقة 
عنهم.

ب- مراعاة م�شاعرهم.

ج���- ق�شاء حوائجه��م، والدعاء 
لهم.

د  - تقبلهم، والتحذير من   اإيذائهم.

98-97 

بنينِّ داللة احلديث ال�رصيف يف قول 4
ر�ش��ول اهلل �شل��ى اهلل عليه و�شلم: 
))ملعون م��ن كمه )�شل��ل( اأعمى 

ع��ن الطريق(( )1( يف تقب��ل املعاقني 
والتحذير من اإيذائهم.

علَّمن��ا ر�ش��ول اهلل �شلى اهلل علي��ه و�شلم  الرحم��ة بال�شعفاء، 
رن��ا م��ن اإيذائه��م، اأو التهك��م به��م، اأو اإحراجهم، اأو  وحَذَّ
ال�شخري��ة منهم؛ فقد توعد اهلل تعالى َم��ن تعمد ت�شليل اأعمى 
عن الطري��ق بالوعيد ال�شديد، والطرد م��ن رحمته؛ ملا يرتتب 

على ذلك من اأذى كبري له.

98

ح م�شوؤولية االأ�رصة وموؤ�ش�شات 5 و�شنِّ
املجتمع يف رعاية ذوي االإعاقة.

اأ - االأ�رصة: االعتناء باالأبناء ذوي االإعاقة منذ الوالدة، بعر�شهم 
على االأطباء املتخ�ش�شني، واإ�رصاكهم يف االأعمال، وعدم 
اإ�شعاره��م بالنق�ص، وتعليمهم ما يتنا�ش��ب مع قدراتهم، 

وتقبلهم مل�شاعدتهم على االندماج  يف املجتمع. 
ب- موؤ�ش�شات املجتم��ع: اإن�شاء معاهد خا�شة لتعليم املعاقني 
احل��رف التي تكنه��م من ك�شب عي�شه��م، وا�شتك�شاف 
مواهبه��م واإبداعاته��م، واالإفادة منه��ا يف العمل املنتج؛ 
لكيال يكونوا عالة يتكففون النا�ص، وتوفري الدعم املادي 
واملعنوي لهم، مثل: املعينات الطبية، والعقاقري واالأدوية، 
واملراكز التي تعتني بهم. ويتعني على االأغنياء اأن ي�شهموا 
يف ذل��ك، ف�شاًل ع��ن توفري فر�ص عمل له��م، مبا ينا�شب 

قدراتهم واإمكاناتهم.

99

)1( م�شند االإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.   )2( ال�شنن الكربى للبيهقي، وهو �شحيح.  
)3( متفق عليه.     )4( م�شند االإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.

الن�ش

 اأ  - قال اهلل تعالى: { 
} )�صورة الفتح، الآية 17( .

ب- قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ))انطلقوا بنا اإلى 
الب�صري(( )2(.

ج�- قال ر�ش��ول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ))اأذهب الباأ�ص 
رب النا�ص، ا�شِف واأنت ال�شايف(( )3(.

 د - قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: ))ملعون من كمه 
اأعمى عن الطريق(( )4(.
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�شي.
- جهاز احلا�شوب.

- اللوح.
- االأقالم امللونة.

- مقال املوهوب بني املنهاج الدرا�شي ومهنة امل�شتقبل، املوقع االإلكرتوين ملكتبة املنهل:
- https://books.google.jo/books 

− تو�شيح مفهومي املوهبة، واالإبداع.
− ذكر القدرات التي مايز اهلل تعالى بها بني الب�رص.

− اإعطاء اأمثلة من الهدي النبوي على التعامل مع املوهوبني واملبدعني.
− بيان دور االأ�رصة يف رعاية املوهوبني واملبدعني.

− تو�شيح دور املدر�شة يف اكت�شاف الطلبة املوهوبني ورعايتهم.
− تعليل تفاوت النا�ص يف القدرات والطاقات.

− احلر�ص على تنمية املواهب اخلا�شة وتطويرها.

نتاجات الدر�س

- تقدير اأ�شحاب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، واالقتداء بهم.
- اكت�شاف املهارات ال�شخ�شية وتطويرها.

- االإفادة من املهارات ال�شخ�شية يف خدمة الدين والوطن.
- تقدير نعمة اهلل تعالى مبنحه النا�ص قدرات متفاوتة ليتكاملوا فيها.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

العناية باملوهوبني واملبدعني  �لدر�س �ل�ضاد�س ع�ضر

للطالب 
- http://www.ibdaajo.gov                    :موقع جمعية اإبداع االإلكرتوين

للمعلم 
- دليل االأ�رصة واملعلم لرتبية املوهوبني واملبدعني حل�شني حممد اأبو فرا�ص. 

- كتاب املوهبة واالإبداع والتفوق لفتحي جروان.

م�صادر تعلم اإ�صافية
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2

جمموعة  االأم،  املجموعة  )جيك�شو،  التعاوين  التعلم  واملناق�شة(،  احلوار  الزائر،  )ال�شيف  املبا�رص  التدري�ص 
اخلرباء(.

- ملحوظة: ت�شتخدم فعالية )ال�شيف الزائر( يف حال كان �شاحب املوهبة امل�شت�شاف من خارج ال�شف.
خطوات تنفيذ الدر�ش    

التمهيد
��د للدر���ص بعر�ص مناذج م��ن طلبة ال�ش��ف اأو املدر�شة الذين تي��زوا مبواهبه��م واإبداعاتهم يف جمال  1- مهنِّ

امل�شابقات الدينية، اأو االأدبية، اأو الفنية، اأو الريا�شية. 
2- اأجِر حواًرا مع كل منهم عن جمال تيزه واإبداعه، وكيفية اكت�شاف موهبته، وكيف تكن من تنميتها، 
ودور املدر�شة واالأ�رصة يف تعزيزه الإبراز قدراته ب�شكل متميز؛ للتو�شل اإلى عنوان الدر�ص، وكتابته على 

اللوح.
3- اأ�رصك الطلبة يف �شياغة نتاجات الدر�ص، وتلخي�شها. 

اإجراءات التنفيذ 
ع الطلبة اإلى جمموعات غري متجان�شة، تتاألف كل منها من )5( طالب، وامنح كل طالب رقًما.  1− وزنِّ

ه املجموعات اإلى توزيع االأدوار )قائد، كاتب، ُموؤقنِّت(.  2− وجنِّ
ع ورقة العمل )ملحق 16-1( على املجموعات كلها، حمدًدا لكل طالب يف املجموعة مهمة واحدة. 3− وزنِّ

4−  رقنِّم الطلبة وفق ت�شل�شل املهام كاالآتي:
  اأ - مفهوم املوهبة واالإبداع: الطالب رقم )1(.

ب- اإبراز النبي عليه ال�شالة وال�شالم مكانة املوهوبني واملبدعني: الطالب رقم )2(.
ج�- تعزيز النبي عليه ال�شالة وال�شالم للموهوبني واملبدعني: الطالب رقم )3(.

 د - اإفادة النبي عليه ال�شالة وال�شالم من قدرات املوهوبني واملبدعني: الطالب رقم )4(.
ه� - م�شوؤولية املجتمع جتاه املوهوبني واملبدعني: الطالب رقم )5(.                                 

استراتيجيات التدريس

املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
- در�ص التفكري واالإبداع، مبحث العلوم االإ�شالمية، الرتبية االأخالقية، ال�شف احلادي ع�رص، الفرع االأدبي.

املوهبة، االإبداع، املوهوبون، املبدعون، مزامري اآل داود، التاأويل. 
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5− اأعد ت�شكيل املجموعات، بحيث ينتقل الطلبة الذين يحملون االأرقام نف�شها من جميع املجموعات، 
والذين يوؤدون املهمة نف�شها، لي�شكلوا جمموعة جديدة ت�شمى جمموعة اخلرباء، بهدف مناق�شة املهمة 

وا�شتيعابها وفهمها ب�شورة  اأف�شل. 
6− امنح الطلبة وقًتا كافًيا الإجناز املهمة املطلوبة يف ورقة العمل. 

ع الطلبة على املناق�شة وتبادل االأفكار، و�شارك اأفراد املجموعات يف اأثناء العمل ال�شتيعاب املهمة،  7− �شجنِّ
ثم نقلها اإلى زمالئهم يف جمموعاتهم االأ�شلية.

8− بعد اإنهاء مناق�شة جمموعات اخلرباء، اطلب اإلى الطلبة العودة اإلى جمموعاتهم االأ�شلية )املجموعة االأم(.
ه الطلبة يف املجموعة االأم اإلى �رصح مهامهم وما تعلموه يف جمموعة اخلرباء لزمالئهم. 9− وجنِّ

10− اأجِر حواًرا مع الطلبة عن مهامهم بالرتتيب، وا�شتمع اإلى اإجاباتهم، وعلنِّق عليها، ثم خل�ص اأبرزها 
على اللوح.

التقومي  اخلتامي
ه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة التقومي، وتابعهم يف هذه االأثناء، للتاأكد من حتقق االأهداف، واإتقان التعلم.  - وجنِّ

- بعد انتهاء املوقف ال�شفي، كلنِّف الطلبة  تنفيذ االأن�شطة االإثرائية والعالجية تبًعا مل�شتوياتهم.

لدى كل طالب موهبة وجمال لالإبداع والتفوق، مثل: اخلطابة، والتالوة، والر�شم، والريا�شة، والتمثيل، وال 
�شيما اإذا كانت لديه االإمكانات والقدرات اخلا�شة، والثقة بالنف�ص، واالهتمام بالتخطيط ال�شليم، والعمل 
اجلاد، والدرا�شة، وتكرار التجربة، واملتابعة امل�شتمرة؛ لذا يتعني على كل طالب اأن يكت�شف موهبته وقدراته 
واإمكاناته، ويبداأ تنميتها وتطويرها، باالطالع على جتارب االآخرين يف املجال نف�شه، والبحث عن �شبل 

الدعم الالزمة التي تعينه على ذلك.  

�لربط بني مو�ضوع �لدر�س و�حلياة �لعامة
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ا�شرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على االأداء )املجموعات، جيك�شو(. 
املوقف التقوميي: يف اأثناء عمل املجموعات، قينِّم الطلبة با�شتخدام �شلم التقدير العددي؛ ملعرفة مدى ممار�شة 

مهارات العمل �شمن الفريق )التعلم التعاوين(، وتوزيع املهام وامل�شوؤوليات بني جميع اأع�شاء الفريق.
اأداة التقومي: �شلم التقدير العددي.

مالحظات املعلم 3 2 1 موؤ�رصات العمل �شمن فريقالرقم
 جرى نقا�ص اأويل �شحيح عن املهمة.1
 لوحظ التوا�شل بني اأع�شاء الفريق.2
 و�شع الفريق خطة زمنية ملزمة الأع�شائه.3
 وزعت اأدوار مت�شاوية ن�شبيًّا على اأع�شاء الفريق.4
 وزعت االأدوار ح�شب رغبات كل ع�شو وقدراته يف الفريق.5
 تكن اأع�شاء الفريق من االندماج يف مهامهم �رصيًعا.6
 انهمك كل ع�شو يف الفريق يف مهمته.7
ا، وعززوا اآراء زمالئهم.8 م اأع�شاء الفريق امل�شاعدة لبع�شهم بع�شً  قدَّ
 اأظهر اأع�شاء الفريق تفكرًيا اإبداعيًّا بتوليد اأفكار جديدة.9

 تو�شل اأع�شاء الفريق اإلى اأفكار متنوعة.10

استراتيجيات التقويم وأدواته

يرتك للطالب حرية االإجابة، ويقرتح اأن يعلنِّق املعلم على اإجابة الطالب.
�إجابات �أن�ضطة �لدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�صفحة

اأ�شتنتج  
اأ�شتنتج اأثًرا اإيجابيًّا اآخر للعناية باملوهوبني يف 

املجتمع. 

اإعداد جيل على قدٍر من املعرفة والوعي، ي�شتطيع 
حتق�يق نه�شة االأمة احل�شاري��ة يف خمتلف جماالته��ا 

العلمية والثقافية واالقت�شادية.

105

اأفكر واأقرتح  
اأفك��ر يف االزدح��ام امل��روري يف العا�شم��ة 

ان، واأقرتح اأفكاًرا اإبداعية للتغلب عليه. عماّ

106اإن�شاء اجل�شور، االأنفاق، القطارات الكهربائية.
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)1( �شنن الرتمذي، وهو �شحيح.

ن�شاط عالجي 
كلنِّف الطلبة التمييز بني كل مفهومني متقابلني مما ياأتي: )املوهبة، واالإبداع(، )املوهوبون، واملبدعون(.

ن�شاط اإثرائي 
كلنِّف الطلبة تنفيذ اأحد الن�شاطني االآتيني بح�شب الرغبة:

- اقرتح اأ�شاليب ت�شاعد على زيادة تفعيل املكتبة، وت�شجع الطلبة على القراءة وامل�شاركة يف امل�شابقات الثقافية. 
- زر موقع  جمعية املوهوبني واملبدعني االأردنيني االإلكرتوين االآتي:      

 http://www.cultu e.gov.jo/node ؛
لتتعرف و�شائل رعاية املوهوبني واملبدعني خارج نطاق املدر�شة، ثم ناق�ص زمالءك يف ذلك.

�أن�ضطة �إ�ضافية

�إجابات �أ�ضئلة �لدر�س

رقم ال�شفحةالإجابةن�ص ال�شوؤالالرقم
ب��نينِّ ث��الث �ش��ور لله��دي النبوي يف 1

التعامل مع املوهوبني واملبدعني.
 اأ - اإب��راز النب��ي �شل��ى اهلل عليه و�شل��م  مكانة 

املوهوبني واملبدعني. 
ب-  تعزيز املوهوبني واملبدعني.

ج�-  االإفادة من قدرات املوهوبني واملبدعني.

104
105

��ح الدر���ص ال��ذي ت�شتنتج��ه م��ن 2 و�شنِّ
الهدي النبوي يف ما ياأتي:

اأ  - طلب النبي من زيد بن ثابت ر�شي 
اهلل عنه تعلم اللغة العربية وكتابتها.

ب- قول��ه �شل����ى اهلل علي���ه و�شل��م: 
))اأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن 

جبل، واأفر�شهم زيد(( )1(.
ج�- اإعجابه �شلى اهلل عليه و�شلم بجمال 
�شوت اأبي مو�ش��ى االأ�شعري عند 

قراءته القراآن الكرمي.

اأ  - االإفادة من قدرات املوهوبني واملبدعني.
ب-  اإبراز النبي �شلى اهلل عليه و�شلم مكانة املوهوبني 

واملبدعني.
ج�- اإب��راز النبي �شل��ى اهلل علي��ه و�شلم مكانة 

املوهوبني واملبدعني.

105
104

 
104

كان النب��ي �شل��ى اهلل علي��ه و�شلم يربز 3
مواه��ب ال�شحاب��ة ر�ش��ي اهلل عنه��م 

وميدحها فيهم، علنِّل ذلك.

- الأن املوهوبني واملبدعني ي�مثلون ثروة ب�رصية 
لالأمة ال تقدر بثمن.

- تطوير قدراتهم االإبداعية حتى ال تفرت.

104
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العناية 4 يف  االآتية  من  كل  م�شوؤولية  بنينِّ 
باملوهوبني واملبدعني:

  اأ - االأ�رصة.
ب- املدر�شة.

املوهوبني  االأول عن  امل�شوؤول  االأ�رصة: هي  اأ -   
اإلى  اأبناءهم  يحفزان  فالوالدان  واملبدعني؛ 
واالإجابة  اأ�شئلتهم،  بتقبل  واالإبداع  املوهبة 
على  ت�شاعدهم  التي  البيئة  وتوفري  عنها، 
والق�ش�ص  بالكتب  تزويدهم  مثل:  التميز، 

الهادفة التي تنا�شب م�شتوياتهم. 
ب- املدر�شة: تعمل املدر�شة على اكت�شاف الطلبة 
املوهوبني، وتنمي��ة مواهبهم، واإثراء ثقافتهم 
عن طريق االأن�شط��ة الال�شفية،  واملخيمات 
العلمية والك�شفية، وامل�شابقات حمليًّا وعامليًّا.

106

106

اكتب ا�شم ال�شحابي املق�شود يف كل حديث من االأحاديث 5
ال�رصيفة يف اجلدول االآتي:

اأ  - ح�شان بن ثابت.  

ب- عبد اهلل بن م�شعود.

ج�- اأبو مو�شى االأ�شعري.

د  - علي بن اأبي طالب.

105

 105

 104 

104 

ال�شحابي املق�شودحديث النبي �شلى اهلل عليه و�شلم
  اأ - قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 
))اإن روح القد�ص ال يزال يوؤيدك ما 

نافحت عن اهلل ور�شوله(( )1(.

 

ب- قال ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: 
كما  ا  غ�شًّ القراآن  يقراأ  اأن  �رصه  ))َمن 

اأُنزل، فليقراأه من ابن اأم عبد(( )2(.
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال  ج�- 
من  مزماًرا  اأُوتيت  لقد   (( و�شلم: 

مزامري اآل داود(( )3(.
عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�شول  قال   - د 

و�شلم: ))اأق�شى اأمتي ...(( )4(.

)1( متفق عليه.
)2( م�شند االإمام اأحمد بن حنبل، وهو �شحيح.

)3( �شحيح البخاري.
)4( �شنن الرتمذي، وهو �شحيح.



124

امللحق )1-16(
ورقة عمل

املوهوبون واملبدعون
توجيهات:

1- كل طالب يف املجموعة االأم لديه رقم خمتلف، وهو نف�ص رقم املهمة املكلنِّف بها تالًيا.
2-جميع الطلبة الذين يحملون الرقم نف�شه ينتقلون اإلى جمموعة جديدة )جمموعة اخلرباء(       )13( دقيقة               
       ملناق�شة املهمة املكلنِّفني بها.                                                                                                                                                                        

الطالب رقم )1(:
ح  املفاهيم االآتية: املوهبة، االإبداع، املوهوبون، املبدعون. - و�شنِّ

- ما الفرق بني املوهبة واالإبداع؟
- بنينِّ اأثر املوهوبني واملبدعني يف منو املجتمع.

الطالب رقم )2(:
-كيف اأبرز النبي عليه ال�شالة وال�شالم املوهوبني واملبدعني من اأ�شحابه؟

-هاِت اأمثلة على املجاالت التي تيز بها اأ�شحاب النبي �شلى اهلل عليه و�شلم.
الطالب رقم )3(:

-  ملاذا حر�ص النبي عليه ال�شالة وال�شالم على تعزيز املوهوبني واملبدعني؟
- اذكر اأمثلة على حتفيز النبي �شلى اهلل عليه و�شلم للمبدعني من اأ�شحابه.

الطالب رقم )4(:
- بنينِّ كيف ا�شتفاد النبي عليه ال�شالة وال�شالم من قدرات املوهوبني واملبدعني. 

الطالب رقم )5(:
- بنينِّ م�شوؤولية كل من: االأ�رصة، واملدر�شة، وموؤ�ش�شات املجتمع جتاه املوهوبني واملبدعني. 

                    
- عد اإلى جمموعتك االأم، وانقل ما تعلمته اإلى زمالئك بالتف�شيل.                                 )12( دقيقة
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�شي.
- تذكري اجلال�ص وال�ُمجال�ص باآداب املجل�ص وال�مجال�ص، الرابط االإلكرتوين:

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

نتاجات الدر�س

- مراعاة اآداب املجال�ص.
- االلتزام باأحكام املجال�ص.

- تثل اآداب احلوار واحلديث يف املجال�ص.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

اآداب املجال�ش

- تعريف املجال�ص. 
- ذكر اأهمية املجال�ص، واأنواعها.

- بيان اآداب املجال�ص.
- االلتزام بال�شوابط ال�رصعية للمجال�ص.

- تثل اآداب احلوار واحلديث يف املجال�ص. 

�لدر�س �ل�ضابع ع�ضر

للطالب
من اآداب املجال�ص، موقع االألوكة االإلكرتوين:

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

بحث يف اآداب املجال�ص ملحمد حممود اإبراهيم عطية، الرابط االإلكرتوين:
- https://vb.tafsi.net/tafsi 42653 /

م�صادر تعلم اإ�صافية

املفاهيم وامل�صطلحات

املجال�ص، املجال�ص العلمية، املجال�ص االجتماعية، جمال�ص العمل، ال�شوابط ال�رصعية للمجال�ص.
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التعلم القبلي

- در�ص ثقاف�ة احلوار، العل��وم االإ�شالمي��ة، الرتبي��ة االأخالقية، ال�شف الثاين ع�رص، الفرع االأدبي.

التدري�ص املبا�رص )املحا�رصة، العمل يف الكتاب املدر�شي(، التعلم الن�شط، الدراما )لعب االأدوار(. 
خطوات تنفيذ الدر�ش

- ملحوظة: يقرتح تنفيذ هذا الدر�ص با�شتخدام ا�شرتاتيجية )لعب االأدوار(؛ لذا يف�شل توزيع االأدوار على 
الطلبة قبل اإعطاء الدر�ص بيوم، وتكليفهم حفظ الدور واال�شتعداد للقيام به يف ال�شف.

التمهيد
د للدر�ص بالقول: ))اإن االإن�شان بطبعه كائن اجتماعي، ي�شتاأن�ص بالنا�ص، ويحتاج اإليهم  لتبادل املنافع  1- مهنِّ
معهم، وال ي�شتغني عنهم، فيلجاأ اإلى خمالطتهم، واجللو�ص معهم يف جمال�شهم العامة واخلا�شة، وقد و�شع 

االإ�شالم لهذه اللقاءات اآداًبا واأحكاًما تدعى اآداب املجال�ص((.
2- اكتب عنوان الدر�ص والنتاجات على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
1- اطرح على الطلبة االأ�شئلة االآتية:

• ماذا نعني باملجال�ص؟
• ما الهدف من هذه املجال�ص؟

• ما �شور هذه املجال�ص؟
للعلم  اللوح كلمات مفتاحية، مثل: لقاءات، اجتماعات،  الطلبة، ثم اكتب على  اإجابات  اإلى  ا�شتمع   -2

واملعرفة، توثيق ال�شالت االجتماعية.
3- اأ�رصك الطلبة يف ا�شتنتاج مفهوم املجال�ص، ثم اكتبه على اللوح.

4- �شاِعد الطلبة على ا�شتنتاج �شور املجال�ص من املفهوم.
5- كلنِّف جمموعة من الطلبة تقم�ص ال�شخ�شيات االآتية، واأداء اأدوار كل منها:

عائلة اأبي ح�شام
االأب: اأبو ح�شام، وهو مدر�ص يف وزارة الرتبية والتعليم. 

االأم: اأم ح�شام، وهي ربة منزل.
ح�شام: طالب جامعي يف ال�شنة الثالثة.

استراتيجيات التدريس
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اأن�ص: طالب يف ال�شف الثاين الثانوي العلمي.
 لني: طالبة يف ال�شف االأول الثانوي االأدبي.

اجلار: اأبو �صامر.
اعتادت اأ�رصة اأبي ح�شام االجتماع ما بني �شالة املغرب والع�شاء، للحديث يف اأمور االأ�رصة وم�شتجداتها 
يف اأثناء تناول ال�شاي. ويف هذه الليلة، ويف اأثناء عودة االأب )اأبو ح�شام( من �شالة املغرب، التقى به جاره 

اأبو �شامر عند مدخل العمارة )ي�شكن اأبو �شامر يف الطابق االأول، وي�شكن اأبو ح�شام يف الطابق الثالث(.
اأبو �شامر: ال�شالم عليكم ورحمة اهلل، كيف حالكم يا جارنا الكرمي؟

اأبو ح�شام: وعليكم ال�شالم ورحمة اهلل وبركاته، نحن واحلمد هلل بخري و�شحة وعافية، كيف حالكم اأنتم 
والعائلة؟

اأبو �شامر: احلمد هلل، اجلميع بخري، اأود اأن األفت انتباهك اإلى ما فعله ابنك اأن�ص حفظه اهلل.
ر اهلل. اأبو ح�شام: تف�شل يا جار، اأرجو اهلل اأال يكون قد �شايقكم، اأو اأ�شاء اإليكم ال قدَّ

هو  اعتاد  ولكنه  بربه،  ينفعكم  اأن  اهلل  اأ�شاأل  لطيف،  مهذب  �شاب  اأن�ص  الكرمي،  اأخي  يا  ال  �شامر:  اأبو 
واأنا  مرتفع،  ب�شوت  وال�شحك  والتحدث  الع�رص،  �شالة  بعد  العمارة  باب  عند  اجللو�ص  واأ�شدقاوؤه 
ال�شيف  ف�شل  ونحن يف  الدرا�شة،  اأثناء  تركيزها يف  ي�شتت  وهذا  تعلم،  كما  العامة  الثانوية  ابنة يف  يل 

والنوافذ مفتوحة، وقد ينك�شف البيت من غري ق�شد. 
اأبو ح�شام: فهمت ق�شدك، واأنا اأعتذر عن ت�رصف ابني، �شاأتولى معاجلة املو�شوع، واأعدك اأال يعود اأن�ص 

واأ�شدقاوؤه اإلى اجللو�ص عند مدخل العمارة مرة اأخرى، تف�شل و�شاركنا تناول ال�شاي.
اأبو �شامر: جزاكم اهلل خرًيا،  ي�رصفني م�شاركتكم تناول ال�شاي، ولكنني م�شغول االآن.

يطرق اأبو ح�شام باب بيته، وي�شلم على عائلته، ثم يدخل ويجل�ص يف مكانه املعتاد بغرفة اجللو�ص حيث 
العائلة يف انتظاره.

الأب: كيف حالكم يا اأبنائي؟
الأبناء: نحن بخري يا والدنا، وكلنا �شوق للحديث معك.

الأب: كيف اأنت والدرا�شة يا اأن�ص؟
اأن�ش: احلمد هلل يا اأبِت، اأبذل جهدي، واأواجه بع�ص ال�شعوبات.

الأب: اأعانك اهلل يا بني، ولكن، كيف تنظم برناجمك الدرا�شي؟
اأن�ش: اأبداأ الدرا�شة بعد �شالة الع�شاء حتى منت�شف الليل،  وبعد �شالة الفجر حتى ال�شاعة ال�شابعة �شباًحا.

الأب: وماذا تفعل ما بني �شالتي الع�رص واملغرب؟
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اأن�ش: اأجل�ص غالًبا مع اأ�شدقائي عند مدخل العمارة نتحدث، ونروح عن اأنف�شنا قلياًل.
الأب: وماذا عن جرياننا يف الطابق االأول،  اأال ي�شبب جلو�شكم االإزعاج واالأذى لهم؟

الأم: اإن جلرياننا ابنة يف الثانوية العامة، وهي تدر�ص غالًبا يف هذا الوقت.
ل��ني: نع��م يا اأمي، وهي تخرج يف بع���ص االأيام للدرا�شة مع بع�ص �شديقاتها يف ه��ذا الوقت، واأخربتني اأنها 

حُترج من املرور يف اأثناء وجود اأخي واأ�شدقائه.
ح�شام: اأما علمت يا اأن�ص اأن للمجال�ص اآداًبا يجب مراعاتها.

الأب: بارك اهلل فيك يا بني، واأول هذه االآداب اختيار املكان املنا�شب للمجل�ص؛ اإذ يتعني على االإن�شان اأن 
يبحث عن املكان املنا�شب له، بحيث ال يت�شبب يف اإيذاء االآخرين، فيحذر من اجللو�ص يف الطرقات الأي 
ر النبي �شلى اهلل عليه و�شلم من اجللو�ص يف الطرقات حتى ال يقع النظر على عورات  �شبب كان. وقد حذَّ
النا�ص، اأو يعوقهم عن امل�شي يف الطريق، قال �شلى اهلل عليه و�شلم : )) اإياكم واجللو�ص يف الطرقات((، فقالوا: 
اإال املجال�ص فاأعطوا الطريق  اأبيتم  اإمنا هي جمال�شنا نتحدث فيها، قال �شلى اهلل عليه و�شلم: ))فاإذا  لنا بد  ما 
حقها((، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: ))غ�ص الب�رص، وكف االأذى، ورد ال�شالم، واأمر باملعروف، ونهي عن 

املنكر(( )1(.
وينبغي لَمن يح�رص املجل�ص احلر�ص على اأن يجل�ص جل�شة الئقة تنا�شب طبيعة املجل�ص، مثل جلو�ص الطالب 
التوقري  لهما  حتفظ  جل�شة  والديه  اأمام  االبن  وجلو�ص  والعلماء،  العلم  هيبة  فيها  يحفظ  جل�شة  معلمه  اأمام 

واالحرتام.
ا اأن يحافظ امل�شلم على خ�شو�شيات النا�ص؛ فال يدخل اأي جمل�ص  فجاأة  الأم: نعم يا اأبنائي، ومن االآداب اأي�شً
من دون طلب االإذن بالدخول؛ منًعا للتطفل على اأهل املجل�ص، وال يخرج حتى ي�شتاأذن من اجلال�شني، واإذا 
اأراد اأن ي�شارك يف احلديث فال ينبغي له اأن يقاطع املتحدث، واإمنا ي�شتاأذن قبل حديثه، كما ي�شتاأذن الطالب 
معلمه اإذا اأراد اأن يناق�شه يف مو�شوع ما، اأو ي�شتو�شح عن اأمر غام�ص مل يفهمه. واال�شتئذان يعطي امل�شارك 

احرتاًما وتقديًرا بني امل�شاركني، ويدل على لباقته.
اأن�ش: وماذا عن مواقع التوا�شل االجتماعي؟ كيف ن�شتاأذن عند دخولها؟ وما اأهمية ذلك اال�شتئذان؟

لني: اأخربتنا معلمة العلوم االإ�شالمية اأن ملواقع التوا�شل اآداًبا يجب مراعاتها، مثل: اال�شتئذان قبل الدخول 
مه اهلل تعالى، والتحلي باالأمانة العلمية يف نقل  ا حرَّ يف املناق�شات اخلا�شة بني االأ�شدقاء، وغ�ص الب�رص عماّ
االأقوال واالأخبار، ووجوب �شرت النا�ص وعدم الت�شهري بهم، واملحافظة على خ�شو�شياتهم، وعدم ت�شويرها 

ون�رصها،  ويف ذلك حفظ خل�شو�شيات النا�ص وعوراتهم.
ا الت�شليم، واجللو�ص يف املكان املنا�شب، فينبغي لَمن يدخل الأب: اأح�شنت يا ابنتي، ومن اآداب املجال�ص اأي�شً

)1( �شحيح البخاري.
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)1( �سنن الرتمذي، وهو ح�سن.
)2( �سحيح م�سلم.              

)3( �سنن الرتمذي، وهو ح�سن.

املجل�س اأن يلقي حتية الإ�سالم على احلا�رضين، قال تعالى: { 
 } )�سورة النور، الآية 27(، واأن يجل�س يف املكان املنا�سب، فاإن طلب اإليه تغيري 
ل�ساحب  تقديًرا  اأو  املكان،  ب�ساحب  اأو  به  متعلقة  فقد يكون ذلك مل�سلحة  ا�ستجاب،   مكان جلو�سه 

مكانة ومنزلة، مثل اإجال�س عاِلـم يف �سدر املجل�س، ونحو ذلك.
وينبغي اأن يجل�س املرء يف اأقرب مكان فارغ،  ول يزاحم اجلال�سني يف اأماكنهم، اأو يتخطى رقابهم،  وهذا 
ما كان يفعله ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم؛  اإذ قال اأحدهم : )) كّنا اإذا اأتينا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم جل�س 

اأحُدنا حيث ينتهي به املجل�س(( )1(.
• تقوم الأم لإح�سار ال�ساي واحللوى.

لقوله  له؛  اأن يف�سحوا  فيه وجب على اجلال�سني  اأحد جمل�ًسا فلم يجد مو�سًعا يجل�س  ح�سام: واإذا دخل 
ومن   .)11 الآية  املجادلة،  )�سورة   { } تعالى: 

متام الأدب اأن يكرم الإن�سان اأحد الداخلني اإلى املجل�س، ويجل�سه يف مكانه.
• تعود الأم ومعها ال�ساي واحللوى، فتجد ابنتها لني قد جل�ست مكانها.

ح�سام )وهو ينظر اإلى اأخته لني(: واإذا قام اأحد اجلال�سني من مكانه حلاجة طارئة ثم رجع، فهو اأحّق مبجل�سه 
الذي كان فيه، قال �سلى اهلل عليه و�سلم : ))اإذا قام اأحدكم من جمل�سه ثم رجع اإليه فهو اأحق به(( )2(، ول 
ق بني اثنني اإل باإذنهما، قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ))ل يحل لرجل  ينبغي لـَمن ح�رض املجل�س متاأخًرا اأن يفرِّ

ق بني اثنني اإل باإذنهما(( )3(، فقد يكون هناك �سبب ما اأجل�سهما بجانب بع�سهما. اأن يفرِّ
لني: عرفت ق�سدك يا ح�سام، تف�سلي يا اأمي، واجل�سي مكانك قرب والدي.

الأم: ل عليك يا ابنتي،  فاأنا اأعلم اأنك حتبني اجللو�س قرب والدك، ابقي مكانك،  فقد اأذنت لك.
• ي�سحك اجلميع معلِّقني: مدللة، َمن مثلها.

اأن�س: وينبغي مراعاة اأدب احلوار واحلديث يف املجل�س، ومن ذلك:
 ح�سن ال�ستماع اإلى املتحدث من غري مقاطعة، مثل ا�ستماع الطلبة اإلى زميلهم يف اأثناء حديثه اإلى 

املعلم، اأو مناق�سته اإياه.
 النتباه اإلى املتحدث من دون ان�سغال ب�سيء، مثل الن�سغال بالهاتف، وعدم ا�ستئثار اأحد باحلديث 

من دون ال�سماح لغريه باحلديث.
 اختيار ال�سوت الهادئ املنا�سب، وعدم رفع ال�سوت لغري �رضورة.
 احرتام الراأي الآخر، وعدم ت�سفيه اآراء الآخرين، اأو ال�ستهزاء بها.
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الأم: وينبغي ملن ح�رض جمل�ًسا األ يطيل فيه، وبخا�سة يف التعزية، اأو عيادة املري�س؛ تخفيًفا عن اأهل العزاء 
واملر�سى وعدم اإحراجهم. فبع�س النا�س مع طول الوقت يف العزاء ين�سون الهدف من الزيارة، وقد يتحدثون 

يف اأمور الدنيا، وي�سحكون؛ ما يوؤذي م�ساعر الآخرين.
ح�سام: وينبغي ختم املجل�س بالدعاء املاأثور عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم،  فقد اأر�سد النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم  اإلى دعاء يقوله اجلال�سون عند ختام املجل�س، ميحون به ما وقع يف جمل�سهم من خطاأ اأو زلل، 
قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ))َمن جل�س يف جمل�س فكرث فيه لغطه، فقال قبل اأن يقوم من جمل�سه ذلك: �سبحانك 

اللهم وبحمدك، اأ�سهد اأن ل اإله اإل اأنت، اأ�ستغفرك واأتوب اإليك، اإّل غفر له ما كان من جمل�سه ذلك(( )1(.
الأب: بارك اهلل فيكم يا اأبنائي، ول تن�سوا اأن للمجال�س �سوابط �رضعية ينبغي مراعاتها، مثل اأن يكون املجل�س 
يف املباحات، فال تكون املجال�س يف مع�سية، اأو بهدف اإيذاء اأحد، اأو التاآمر عليه، ول تكون بهدف الغيبة 
بالطعام  املتعلقة  ال�رضعية  الأحكام  مراعاة  امل�سلم  على  ويتعني  بالآخرين.  وال�سخرية  وال�ستهزاء  والنميمة 

وال�رضاب، واللبا�س، وغ�س الب�رض، وحفظ العورات، وحفظ اأ�رضار املجل�س، وجتنب اإف�سائها.
اأنني لن  اأعدك  اأن ينفعنا بعلمك،  اأن�س: جزاك اهلل خرًيا يا والدي، نحن فخورون بك، ون�ساأل اهلل تعالى 

اأجل�س مرة اأخرى عند مدخل العمارة، و�ساأعتذر اإلى جارنا اأبي �سامر بعد �سالة الع�ساء باإذن اهلل.
الأب: بارك اهلل فيكم يا اأبنائي، ووفقكم ملا يحبه وير�ساه.

6- بعد النتهاء من امل�سهد التمثيلي، ناق�س الطلبة يف الأ�سئلة الآتية:
• مباذا اأخرب اأبو �سامر جاره اأبا ح�سام؟

• اذكر اأربعة من اآداب املجال�س التي ا�ستفدتها من حديث عائلة اأبي ح�سام.
• بنيِّ موقف اأن�س من  اأدب احلوار واحلديث يف املجل�س.

• علِّل قيام لني من مكانها عندما اأح�رضت اأمها ال�ساي واحللوى.
• قال اأبو ح�سام: ))اإن للمجال�س �سوابط �رضعية((، اذكر اأربعة اأمثلة على ذلك.

7- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�سهم فيها، معزًزا ال�سحيح منها.
التقومي اخلتامي

- كلِّف الطلبة اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )123(، و�سفحة )124(، وتابعهم يف اأثناء العمل، 
وزودهم بالتغذية الراجعة.

)1( �سنن الرتمذي، وهو �سحيح.                

تعــد احل�س�س ال�سفية جمال�س علمية، ويجب مراعاة اآداب املجال�س فيها، مثل: ال�ستئذان عند الدخول اأو 
اخلروج، وح�سن ال�ستماع اإلى املتحدث، واحرتام وجهات النظر املخالفة.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء )لعب الأدوار(.
�سلم  الوارد ذكرها يف  الإجناز  الأدوار، وفق معايري  الطلبة  اأداء  اأثناء  ن مالحظاتك يف  َدوِّ التقوميي:  املوقف 

التقدير اللفظي.
اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

يتوا�سل مع زمالئه بلغة �سليمة ب�سيطة.1
ي�ستخــدم املفاهيم وامل�سطلحــات الوارد ذكرهــا يف الدر�س،  2

مثل:  اآداب اجلال�س، واآداب احلوار، وال�سوابط ال�رضعية.
ي�ستخدم حركات اجل�سم، والإمياءات، وتعابري الوجه.3
يلم باملادة العلمية الوارد ذكرها يف الدر�س.4
ينجز الدور يف الوقت املحدد.5
يتفاعل مع املوقف التمثيلي.6

استراتيجيات التقويم وأدواته

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأناق�س واأ�ستنتج 
اأناق�ــس زمالئــي يف طريقــة ال�ستئذان يف 
مواقــع التوا�ســل الجتماعــي، واأ�ستنتــج 

اأهميته.

يجــب ال�ستئذان قبل الدخول يف املناق�سات اخلا�سة 
مه اهلل تعالى،  بني الأ�سدقــاء، وغ�س الب�رض عّمــا حرَّ
والتحلي بالأمانــة العلمية يف نقل الأقوال والأخبار، 
و�ســرت عيوب النا�س وعدم الت�سهــري بهم، واملحافظة 

على خ�سو�سياتهم، وعدم ت�سويرها ون�رضها.

109

اأتاأمل واأ�ستنتج
اأتاأمل العبارة الآتية: ))ينبغي على َمن ح�رض 
جمل�ًسا اأّل يطيل فيه، ول �سيما يف التعزية، اأو 
عيادة املري�س((، واأ�ستنتج احلكمة من ذلك.

التخفيف عن املر�سى واأهل العزاء، وعدم اإحراجهم؛  
فبع�ــس النا�ــس مع طــول الوقــت يف العــزاء ين�سون 
الهــدف من الزيــارة، وقد يتحدثــون يف اأمور الدنيا 

وي�سحكون؛ ما يوؤذي م�ساعر الآخرين.

111

اإجابات اأن�ضطة الدر�س
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�س ال�سوؤالالرقم
اذكــر اأربعــة مــن اآداب احلــوار 1

واحلديث يف املجل�س.
اأ - ح�ســن ال�ستمــاع اإلــى املتحدث من غــري مقاطعة،  
مثل ا�ستماع الطلبة اإلــى زميلهم يف اأثناء حديثه اإلى 

املعلم، اأو مناق�سته اإياه.
ب- النتباه اإلى املتحدث من دون الن�سغال ب�سيء،  مثل 
الن�سغــال بالهاتف، وعدم ا�ستئثــار اأحد باحلديث 

من دون ال�سماح لغريه باحلديث.
جـ-اختيــار ال�ســوت الهــادئ املنا�ســب، وعــدم رفع 

ال�سوت لغري �رضورة.
د - احرتام الراأي الآخر،  وعدم ت�سفيه اآراء الآخرين، اأو 

ال�ستهزاء بها.

110

د ثالًثا من �سور املجال�س.2   اأ - املجال�س الجتماعية. عدِّ
ب- املجال�س العلمية.

جـ - جمال�س العمل.

108

للمجال�ــس �سوابــط �رضعيــة ينبغي 3
ح اثنني منها. اللتزام بها، و�سِّ

  اأ - اأن يكون املجل�س يف املباحات،  فال تكون املجال�س 
يف مع�سية، اأو بهدف اإيذاء اأحد، اأو التاآمر عليه.

ب- األ يكــون املجل�ــس بهــدف الغيبــة والنميمــة 
وال�ستهزاء وال�سخرية بالآخرين.

111

ح 4 من اآداب املجال�س ال�ستئذان،  و�سِّ
موا�سع ال�ستئذان يف املجل�س.

اأ   - عند دخول املجل�س.
ب- عند الرغبة يف امل�ساركة يف احلديث.

جـ - عند اخلروج من املجل�س.

109

ن�شاط عالجي 
بناًء على ما تعرفته من اآداب املجال�س، كيف تتعامل مع خ�سو�سيات النا�س عند م�ساركتهم اأفراحهم؟ 

ن�شاط اإثرائي 
كلِّف اأحد الطلبة كتابة مقال من �سفحة واحدة عن اآداب املجال�س لعلماء امل�سلمني يف جمال�سهم العلمية، 

ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.

اأن�ضطة اإ�ضافية
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)1( �سنن الرتمذي، وهو �سحيح.
)2( �سحيح البخاري.

)3( �سنن الرتمذي، وهو ح�سن.

110ا�ستنتج اأدب املجل�س الذي ير�سد اإليه كل ن�س من الن�سو�س الآتية:   5

الأدبالن�س ال�رضعي

 اأ  - قال تعالى: {
} )�سورة النور،   

الآية 27(.

املــكان  الت�سليــم واجللو�ــس يف 
املنا�سب.

ب- قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ))... َمن قال: �سبحانك 
اأ�ستغفرك  اأنت،  اإل  اإله  اأن ل  اأ�سهد  اللهم وبحمدك، 
واأتوب اإليك، اإّل غفر له ما كان من جمل�سه ذلك(( )1(.

ختــم املجل�س بالدعاء املاأثور عن 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

جـــ- قال ر�ســول اهلل �سلــى اهلل عليه و�سلــم : ))اإياكم 
واجللو�س يف الطرقات(( )2(.

اختيار املكان املنا�سب للمجل�س.

د - )) كّنــا اإذا اأتينــا النبي �سلى اهلل عليــه و�سلم جل�س 
اأحدنا حيث ينتهي(( )3(.

يف  اجلال�ســني  مزاحمــة  عــدم 
اأماكنهم، اأو تخطي رقابهم.
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م�صادر التعلم واأدواته

م�صادر تعلم اإ�صافية

- الكتاب املدر�سي.  
- القراآن الكرمي.

- الو�سائل التعليمية املنا�سبة، مثل: امل�سجل، وجهاز احلا�سوب، وجهاز العر�س الإلكرتوين، وجهاز العر�س 
الراأ�سي، و�سفافيات عر�س الأن�سطة واملهام، ولوحات الكرتون، واأقالم التخطيط.

- تو�سيح مفهوم الروؤى والأحالم.
- تعليل ن�سبة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الروؤى اإلى اهلل تعالى، والأحالم اإلى ال�سيطان.

- اإعطاء اأمثلة على الروؤى والأحالم يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية.
- بيان توجيهات النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف ما يخ�س اآداب امل�سلم عند حدوث الروؤيا اأو احللم.

- احلر�س على الأخذ بالأ�سباب، والتوكل على اهلل تعالى.

نتاجات الدر�س

- اللتزام بالآداب النبوية النبوية الواردة يف الروؤى والأحالم.
- حمد اهلل تعالى على ما يراه امل�سلم من خري.
- جتنب تف�سري روؤى الآخرين من دون علم. 

القيم واالجتاهات الرئي�صة

الروؤى والأحالم الدر�س الثامن  ع�ضر

التعلم القبلي

- در�س التفكري الإيجابي، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف الثاين ع�رض، الفرع الأدبي؛ اإذ 
ميكن الربط بني م�ساألة ح�سن الظن باهلل تعالى، والتفاوؤل والأمل بو�سف ذلك مقوًما لل�سخ�سية الإيجابية، 
و�رضورة عدم ان�سغال امل�سلم بتاأويل الأحالم، والإميان باأن تعبري الروؤى ظني قد ي�سيب وقد يخطئ، واأنه يتعني 
على امل�سلم الأخذ بالأ�سباب والتوكل على اهلل تعالى يف جميع الأحوال والظروف للو�سول اإلى اأف�سل النتائج.

للطالب 
مو�سوعة تف�سري الروؤى والأحالم يف �سوء الكتاب وال�سنة لل�سيخ ثامر بن مبارك العامري.

للمعلم 
كتاب الروؤى والأحالم يف �سوء الكتاب وال�سنة لأحمد بن حجر الع�سقالين )هذا الكتاب خمتار من فتح الباري(. 

املفاهيم وامل�صطلحات
الروؤى، الأحالم، اأ�سغاث.
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استراتيجيات التدريس

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

التمهيد
د للدر�س با�ستخدام اإحدى الو�سائل املتوافرة  لتالوة الآيات الكرمية )4-5( من �سورة يو�سف، والآيات  1- مهِّ

الكرمية )36-49( من �سورة يو�سف، والآية الكرمية )100( من �سورة يو�سف، ثم ا�ساأل الطلبة:
• ماذا راأى يو�سف عليه ال�سالم بح�سب ما ورد يف الآية الرابعة؟
ح له معنى ما راآه؟  • هل احتاج يو�سف عليه ال�سالم اإلى َمن يو�سِّ

• ما �سبب نهي يعقوب عليه ال�سالم لبنه عن ذكر ما راآه لإخوته؟
• ماذا طلب ال�سجينان من يو�سف عليه ال�سالم؟

• ماذا اأخربهما؟
• مباذا اأجاب املالأ امللك عن روؤياه؟ 

• مباذا اأجاب يو�سف عليه ال�سالم امللك عن روؤياه؟
• ما تف�سري روؤيا يو�سف عليه ال�سالم بح�سب ما ورد يف الآية مئة؟

2- ا�ستمع اإلى الإجابات، ثم ناق�سها ل�ستنتاج عنوان الدر�س، ثم اكتبه على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

ث عن الأمور التي يراها الإن�سان يف منامه، ثم ا�ساأل الطلبة عّما يرونه يف املنام، وعن راأيهم يف �سبب  1- حتدَّ
ما يرونه، وما الذي يفعلونه نتيجة ذلك، ومدى تاأثري ما يرونه يف مزاجهم اإيجاًبا و�سلًبا. 

ل ا�سرتاتيجية )التعلم يف جمموعات(، وذلك على النحو الآتي: 2- فعِّ
ع الطلبة اإلى ثالث جمموعات، ثم اطلب اإلى كل منها اأداء مهمة حمددة، بناًء على الأفكار الرئي�سة  3- وزِّ
الواردة يف الدر�س، ثم �رضحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية، وذلك على النحو الآتي:
املجموعة الأولى: قراءة مو�سوع )ثانًيا: الروؤى والأحالم يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية(، ثم الإجابة 

عن الأ�سئلة الآتية:
• ما اأهمية روؤيا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الواردة يف �سورة )الأنفال( عن يوم بدر؟

• اذكر مثاًل على الروؤى يف القراآن الكرمي، ومثاًل  اآخر عليها من ال�سنة النبوية.
• متى حتققت روؤيا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الوارد ذكرها يف �سورة )الفتح(؟

املجموعة الثانية: قراءة مو�سوع )ثالًثا: الروؤى(، ومو�سوع )رابًعا: الأحالم(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر الفرق بني الروؤى والأحالم من حيث الآداب النبوية لكل منهما.
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• لالأحالم اأ�سباب، اذكر اثنني منها.
• ما الأمور التي اأر�سد اإليها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قبل النوم وبعده للوقاية من الأحالم؟

4- بناًء على ق�سة امللك الوارد ذكرها يف �سورة )يو�سف(، دِع الطلبة ي�ستنتجوا الفرق بني مفهوم الروؤيا 
ومفهوم احللم.

ه الطلبة اإلى تنفيذ ن�شاط )اأتدبر واأ�شتنتج( يف �شفحة )114(.  5- وجِّ
املجموعة الثالثة: قراءة مو�سوع )خام�ًسا: تف�سري الروؤى(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

• متى حتتاج الروؤى اإلى تاأويل؟
• ماذا يفعل الإن�سان اإذا عر�ست له روؤيا يف منامه؟

ح ذلك مبثال. • تعبري الروؤى يختلف باختالف اأحوال النا�س، و�سِّ
6- كلِّف كل جمموعة كتابة اإجابتها على لوحة، ثم تعليقها على اجلدار. 

7- �ساِعد اأفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رضح.
م جل�سة نقا�س ملا تو�سل اإليه اأفراد املجموعات، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح. 8- نظِّ

التقومي اخلتامي
- كلِّف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  

ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )124(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�سهم يف حمتوياته. - وجِّ

 حت�سني الطلبة من الأ�سخا�س الذين يتك�سبون من تف�سري الروؤى والأحالم يف ال�سحف، واملواقع الإلكرتونية، 
بالهدي  اللتزام  �رضورة  اإلى  وتوجيههم  تف�سريات،  من  النا�س  عوام  يتداوله  ومما  الف�سائية،  والقنوات 
النبوي يف ما يتعلق بالروؤى والأحالم، ول �سيما اأذكار ما قبل النوم التي توفر اأ�سباب الوقاية من الأحالم. 

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا مدى تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم  التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رضح الدر�س، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.   
ا�سم الطالب:............................ .      التاريخ:........................... .

 

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

ق بني الروؤى والأحالم من حيث: املفهوم، والآداب النبوية لكل منهما.1 اأفرِّ

استراتيجيات التقويم وأدواته

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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 اأعلِّل �سبب ن�سبة الروؤية اإلى اهلل تعالى، واحللم اإلى ال�سيطان.2
اأ�ستح�رض اأمثلة من القراآن الكرمي على الروؤى.3
اذكر اأمثلة من ال�سنة النبوية املطهرة على الروؤى.4
اذكر �سفات معرب الروؤى.5
اأح�سن نف�سي من الأحالم باأذكار ما قبل النوم.6

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

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأتدبر واأ�ستنتج 
اأتدبر احلديث ال�رضيف الآتي:

ر�سول  به  بدئ  ما  ))اأول  عنها:  اهلل  ر�سي  عائ�سة  قالت 
ال�سادقة يف  الروؤيا  الوحي  من  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل 
النوم، فكان ل يرى روؤيا اإل جاءت مثل فلق ال�سبح(( )1(، 

واأ�ستنتج مكانة الروؤيا واأهميتها. 

روؤيا الأنبياء حــق، وروؤيا ال�ساحلني جزء 
مــن النبــوة، وتكمن اأهميتهــا يف اأن اهلل 
تعالــى يطلع الإن�سان فيها على جزء مما ل 

يعرفه، اأو يغيب عنه.

)114(

اإجابات اأن�ضطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة، وتالًيا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�سطة:

ن�شاط عالجي
 اطلب اإلى كل طالب كتابة ما تعلمه يف هذا الدر�س عن التعامل مع ما يراه يف املنام. 

ن�شاط اإثرائي  
اطلب اإلى الطلبة البحث يف اأحد كتب الروؤى والأحالم املوجودة يف مكتبة املدر�سة عن املنهجية املتبعة يف 

تعبري الروؤيا، ثم تلخي�سها يف ن�سف �سفحة، ثم قراءة امللخ�س يف ال�سف، اأو الإذاعة املدر�سية. 

اأن�ضطة اإ�ضافية

)1( �سحيح البخاري.
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ينبغــي 2 �سفــات  ثــالث  اذكــر 
توافرها يف معرب الروؤى.

اأن يكون من اأهــل العلم والدرايــة، والتقوى، وال�سرية 
احل�سنة، واخللق الكرمي.

116

 على معرب الروؤيا مراعاة اأحوال 3
ح ذلك  النا�ــس عند  التعبري، و�سِّ

مبثال.

جــاه رجل اإلى ابــن �سريين وقــال: اإين راأيــت يف النوم 
اأين اأوؤذن، فقــال له: حتج هذا العــام، وجاءه اآخر فقال: 
راأيــت يف النــوم كاأين اأوؤذن، فقــال له: تقطــع يدك يف 
�رضقــة، فقيل له: ما �سبــب اختــالف التف�سريين بالرغم 
مــن اأن الروؤيا واحدة؟ فقال: راأيت على الأول ال�سالح 
} )�سورة احلج،  فتاأولت قوله تعالى: {
الآيــة 27(، ومل اأر�َس هيئة الثــاين فتاأولت قوله تعالى:                                    
} )�سورة يو�سف،   }

الآية 70(.

116

  قارن بني الروؤى والأحالم من حيث:4
113

-114
115

الأحالم الروؤى
مــا يــراه الإن�ســان يف منامــه من  اأ  - املفهوم.

الب�سائر واخلري.
ما يعرت�س الإن�سان يف منامه 

من اأمور خمتلطة.
احللم من ال�سيطان.الروؤيا من اهلل.  ب- امل�سدر.

جـ- الآداب التي اأر�سدنا 
اإليهــا النبــي �سلــى 
اهلل عليــه و�سلم بعد 

حدوثها.

- اأن يحمد الرائي ربه على الروؤيا 
الطيبة.

يحب،  َمن  اإل  بها  ث  ُيحدِّ اأّل   -
مثل العاِلـم النا�سح.

من  تعالى  باهلل  ال�ستعاذة   -
ال�سيطان الرجيم.
- اأّل يرويها لأحد.

- تغيــري اجلنــب الذي كان 
نائًما عليه.

اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�س ال�سوؤالالرقم
الروؤى 1 الكــرمي  القــراآن  تنــاول 

والأحــالم يف عــدة موا�ســع، 
اذكر ثالثة منها.

اأ  - ق�سة يو�سف عليه ال�سالم يف �سورة )يو�سف(.
ب- �سورة )الأنفال( التي حتدثت عن روؤيا النبي �سلى 
قلة؛  امل�رضكني  راأى  بدر حينما  يوم  و�سلم  عليه  اهلل 

ت�سجيًعا له ولأ�سحابه على القتال.
جـ- �سورة )الفتح( التي حتدثت عن روؤيا النبي �سلى اهلل 
اأ�سحابه  مع  املكرمة  مكة  يدخل  وهو  و�سلم  عليه 

معتمرين.

113
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- التعريف بال�سحابي معاوية بن اأبي �سفيان من حيث: ن�سبه، واإ�سالمه، ووفاته.
- بيان ف�سل معاوية ر�سي اهلل عنه.

- بيان دور معاوية ر�سي اهلل عنه يف خدمة الإ�سالم.
- اإعطاء اأمثلة على �سفات معاوية ر�سي اهلل عنه.

- تقدير دور معاوية بن اأبي �سفيان يف خدمة الإ�سالم.

نتاجات الدر�س

- حمبة ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم، والدفاع عنهم.
- تقدير جهود ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم يف ن�رض الإ�سالم.

- العتزاز باإجنازات ال�سحابي معاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�سي.
- اأحد كتب التاريخ الإ�سالمي، مثل: البداية والنهاية لبن كثري، وعيون الأخبار لبن قتيبة الدينوري.

- خريطة البحر الأبي�س املتو�سط و�سمال اإفريقيا، وخريطة بالد ال�سند.
 - جهاز احلا�سوب.

م�صادر تعلم اإ�صافية

للطالب
بحث عن معاوية بن اأبي �سفيان لراغب ال�رضجاين، موقع ق�سة الإ�سالم الإلكرتوين:

- https//:islamstoy.com/a/atical./  للمعلم
- كتاب الإ�سابة يف معرفة ال�سحابة لأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حممد بن حجر الع�سقالين.

- كتاب البداية والنهاية لبن كثري اأبي الفداء اإ�سماعيل بن عمر بن كثري القر�سي الب�رضي الدم�سقي.

ال�سحابي اجلليل معاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه الدر�س التا�ضع ع�ضر

املفاهيم وامل�صطلحات

ال�سحابي، كتبة الوحي، اأوجبوا، عام اجلماعة، الدواوين، اخلراج، الوليات.
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التدري�س املبا�رض )احلوار واملناق�سة، العمل يف الكتاب املدر�سي(، التعلم الإفرادي )الربجمة اخلطية(.   
خطوات تنفيذ الدر�س 

التمهيد 

د للدر�س باحلديث عن اخللفاء الرا�سدين بعد وفاة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، ثم اطرح على الطلبة  1- مهِّ
الأ�سئلة الآتية:

• ما تعريف ال�سحابي؟
• َمن اخللفاء الأربعة بعد وفاة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم؟

دهم بالرتتيب. • عدِّ
• َمن خليفة امل�سلمني بعد اخللفاء الأربعة؟

• هل هو من ال�سحابة؟
2- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�سهم فيها ل�ستنتاج عنوان الدر�س.       

اإجراءات التنفيذ
م للطلبة الإر�سادات والتعليمات اخلا�سة با�ستخدام الربجمة اخلطية على النحو الآتي: 1- قدِّ

�سفيان  اأبي  بن  اجلليل معاوية  )ال�سحابي  لدر�س  ا  التالية عر�سً ال�سفحات  الطالب يف  اأ - جتد عزيزي 
اإطارات �سغرية،  اإلى  املو�سوعات  مت  ُق�سِّ اإذ  �سابًقا؛  تعودتها  عّما  بطريقة خمتلفة  عنه(  اهلل  ر�سي 
ة، وُتِرك  اأو عبارات عدِّ اإطار عبارة  باأرقام مت�سل�سلة، وُكِتب داخل كل  اليمني  وُرقِّمت من جهة 

داخل كل عبارة م�سافة خالية.
ل ما فيه جيًدا، ثم غطِّ الإطار الذي يلي الإطار الذي  ب- اقراأ املكتوب يف كل اإطار قراءة دقيقة، وتاأمَّ

تقراأ فيه، حماوًل اأن تكتب الإجابة ال�سحيحة يف الفراغ لكل اإطار.
جـ- اأزح الورقة اإلى اأ�سفل لتالحظ الإجابة ال�سحيحة لالإطار جهة الي�سار، فاإذا كانت اإجابتك �سحيحة 
فا�ستمر يف الربنامج، واإذا كانت خطاأ فام�سحها، واكتب مكانها الإجابة ال�سحيحة، ثم اقراأ الإطار 

مرة اأخرى بعد معرفة اجلواب ال�سحيح.
د - ل ترتك اأي اإطار قبل اأن تكمل الفراغ فيه ب�سورة �سحيحة.

هـ - ا�ستخدم يف الكـتابة قــلم ر�سا�س لي�سـهل عليك م�سـح الإجابات الـخطاأ، وا�ستبدال الإجابــات 
ال�سحيحة بها.

م لهم ال�سفحات الآتية التي حتوي منت الدر�س �سمن الإطارات. ه الطلبة اإلى قراءة الدر�س يف )7( دقائق، ثم قدِّ 2- وجِّ

استراتيجيات التدريس

 - مفهوم ال�سحابي، ع�رض اخللفاء الرا�سدين.
التعلم القبلي
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1- هو معاوية بن اأبي �سفيان بن حرب بن اأمية، واأمه هند بنت عتبة ر�سي اهلل عنها، 
ويلتقي ن�سبه بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف ...........................، 
ُوِلد قبل البعثة بخم�س �سنوات، وقد اأعلن اإ�سالمه مع اأبيه واأخيه يزيد ر�سي اهلل 

عنهم يوم فتح مكة يف ال�سنة الثامنة للهجرة. 
2- كان لل�سحابي اجلليل معاوية ر�سي اهلل عنه ف�سائل كثرية، منها:

اأ - اأنه اأحد ....................... . عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه اأن اأبا �سفيان 
معـاوية  ابنه  اأن يكون  اهلل عليه و�سلم  النبي �سلى  اهلل عنه، طلب من  ر�سي 

ر�سي اهلل عنه كاتًبا للوحي بني  يديه، فقبل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

اجلد اخلام�س
)عبد مناف(

روى  فقد  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عن   .................... ب- 
اأحاديث عدة عن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

كتبة الوحي 
لر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم 

3- دعــاء النبــي �سلــى اهلل عليــه و�سلــم له، فقــال �سلــى اهلل عليــه و�سلــم: ))اللهم 
اجعله....................... ، واهِد به(( )1(.

رواية احلديث 

4- تب�سريه باملغفرة والرحمة، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اأول جي�س من 
اأوجبوا(( )2(، )اأي ا�ستحقوا املغفرة(، وكان جي�س معاوية  اأمتي يغزون البحر قد 

ر�سي اهلل عنه  .............................. .

هاديًا مهديًّا

5- كان ملعاوية ر�سي اهلل عنه اأدوار يف خدمة الإ�سالم يف ع�رض النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم.................................. ر�سي اهلل عنهم، ويف اأثناء خالفته، 

وفيما ياأتي بيان ذلك:
�سهد معاوية ر�سي اهلل عنه مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم غزوة حنني، و�سارك يف 
غزوة تبوك، و�سهد حرب املرتدين مع اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه، ويف عهد 
عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه  ...........................، وفتح دم�سق، 
وفتح بيت املقد�س، وكان قائَد فتحِ �سمال فل�سطني، وقد وله عمر بن اخلطاب 
ر�سي اهلل عنه الأردن، وبعد موت اأخيه يزيد بن اأبي �سفيان وله دم�سق وما يتبع 

لها من بلدان، ثم وله عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه ال�سام كلها.

اأول َمن غزا البحر 

وع�رض اخللفاء 
الرا�سدين

ال�سحابي اجلليل معاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه

)1( �سحيح البخاري.

)2( �سحيح البخاري.
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اأمرًيا للموؤمنني عام )41( للهجرة، و�ُسّمي هذا العام  6- بويع معاوية ر�سي اهلل عنه 
بعام اجلماعة، وهو العام الذي تنازل فيه................................ عن 
اخلالفة ملعاوية؛ حفاًظا على وحدة امل�سلمني، وقد ا�ستمرت خالفة معاوية ر�سي 

اهلل عنه ت�سع ع�رضة �سنة، وقد اأجنز فيها كثرًيا من املهام، منها ما ياأتي:
اأ  - ن�رض الإ�سالم باجتاه......................... وبالد ال�سند )وت�سمل اإيران، 

واأجزاء من باك�ستان والهند(، و�سمال اإفريقيا.
احلربية  ال�سفن  ل�سناعة  مراكز  ببناء  وذلك  البحري،  بالأ�سطول  الهتمام  ب- 
على...................... ؛ حمايًة  لبالد امل�سلمني من اأي تهديد بحري.

جـ - تطويــر الدواوين املركزية )مثل ديوان اجلند واخلراج( التي اأن�سئت يف عهد 
عمــر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، وا�ستحــداث دواوين مركزية، مثل: ديوان 
الر�سائــل، ..........................، واأوامــره وو�سايــاه اإلى ولته يف 
م  الوليــات، وكتابة عهوده اإلــى البلدان الأخرى، وديــوان الربيد الذي ُينظِّ
حمــل كتب اخلليفة اإلى ولتــه، واإلى الدول الأخرى، وديــوان اخلامت الذي 
يقوم علــى تاأمني املرا�سالت وختمها؛ لبيان جهــة الإر�سال، واملحافظة على 
�رضيــة مرا�سالت اخلليفة، وجتنًبا للتزوير، ومنــع حدوث التالعب يف الكتب 

التي ي�سدرها اخلليفة.

�سهد الريموك

احل�سن بن علي بن 
اأبي طالب ر�سي 

اهلل عنه

بالد الروم
)تركيا حاليًّا(

�سواحل بالد 
ال�سام وم�رض

7- ات�ســف معاويــة ر�سي اهلل عنه بعــدة �سفات حميدة تدل علــى �سخ�سيته، منها: 
.........................، والفطنــة والدهــاء، وخ�سيــة اهلل تعالــى، وكان 
عاِلـًمــا فقيًها، فقد �سهد له بذلك ابــن عبا�س عندما �سئل عنه، قال: ))اإنه فقيه((، 

وفيما ياأتي بيان لبع�س تلك ال�سفات:
اأ  -كان معاوية  ر�سي اهلل عنه  غايًة يف الدهاء والفطنة، وكانت العرب ت�رضب 
بــه املثل، ومن ذلك العبــارة امل�سهــورة:  )).......................(( التي 
تدل علــى حكمته يف ك�ســب الآخرين وح�سن الت�ــرضف معهم، فقد كان 
يقــول: ))ل اأ�ســع �سيفي حيــث يكفيني �سوطــي، ول اأ�ســع �سوطي حيث 
يكفينــي ل�ساين، ولو اأن بينــي وبني النا�س �سعرًة مــا انقطعت. قيل: وكيف 

ذاك؟ قال: كنت اإذا مّدوها خّليتها، واإذا خّلوها مددتها((.

الذي ي�رضف 
على كتابة ر�سائل 

اخلليفة 

لم و�َسعة  ـِ احل
ال�سدر
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التقومي اخلتامي
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )125(، وتابعهم يف هذا الأثناء، ثم ناق�سهم يف  - وجِّ

حمتوياته. 

ب- ا�ستهر معاوية ر�سي اهلل عنه باحللم والعفو، ومن اأمثلة ذلك: ُروي اأن رجاًل 
قال له: يا معاوية لت�ستقيمّن اأو لأقومنك، فقال معاوية ر�سي اهلل عنه: كيف 
تقومني؟  فقال الرجل: باخل�سب، فقال معاوية ر�سي اهلل عنه: اإذن اأ�ستقيم. 
ذنب  يكون  اأن  لأ�ستحيي  اإين  فقال:  له:.......................،  فقيل 
اأحٍد اأعظم من عفوي، اأو جهل اأكرب من حلمي. فلم يعنف معاوية ر�سي اهلل 

عنه الرجل رغم ق�سوة رده.

�سعرة معاوية

8 - ُذِكــر يف جمل�سه اأن اأول َمن ت�سعر بهم النــار ثالثة: .......................... 
مــا خرج يقاتل اإل ليقــال �سجاع، ورجل حافظ للقراآن يقــراأه، ما يفعل ذلك اإل 
ليقال قارئ، ورجل اآتاه اهلل ماًل كثرًيا، يت�سدق به وي�سل رحمه، ما يفعل ذلك اإل 
ليقال جواد كرمي. فعندما �سمع معاوية ر�سي اهلل عنه ذلك، قـال: ))قد ُفِعل بهوؤلء 
هــذا فكيــف ُيفَعل بغريهم من النا�س؟ (( ثم بـكى بــكاًء �سديًدا حتى ظنَّ َمن حوله 
ح عن وجهه ، وقــال: �سدق اهلل ور�سوله، ثم تال قـوله  اأنــه هـالك، ثم اأفاق وُم�سِ

تعالى: { 
 {

)�سورة هود، الآيتان 16-15(.

لو �سطوت عليه؟

9 - لـّما ح�رضت الوفاُة معاوية ر�سي اهلل عنه و�سع خده على الأر�س، ثم اأخذ ُيقلِّب 
وجهه وي�سع اخلد الآخر، ويبكي قائاًل: اللهم اإنك قلت يف كتابك: 

{  } )�سورة الن�ساء، الآية 48(، 
ن ت�ساء اأن تغفر له((. وقد تويف يف .............، رحمه اهلل  ))اللهم اجعلني مـمَّ

تعالى.

يقاتل  رجل ذهب 
يف �سبيل اهلل فقتل

دم�سق �سنة 
)60هـ(
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معاوية ر�سي اهلل عنه هو اأحد ال�سحابة الذين َكرُثَ الطعُن فيهم، والفرتاء عليهم، والظلم والت�سويه لهم، 
ْهر ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وكاتب وحي رب العاملني،  ورمبا يرجع ذلك اإلى اأنه اأمري املوؤمنني، و�سِ

فاإذا ُطِعن فيه اأ�سبح من الي�رض الطعن فيما �سواه من �سحابة ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )تقومي الذات(.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رضح الدر�س، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.

ا جيدمقبول �سعيف املعيارالرقم ممتاز جيد جدًّ
اأعرِّف بن�سب معاوية بن اأبي �سفيان، واإ�سالمه.1
د ف�سائل معاوية بن اأبي �سفيان.2 اأعدِّ
اأبنيِّ دور معاوية بن اأبي �سفيان يف خدمة الإ�سالم يف 3

ع�رض النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.
د بع�س اإجنازات معاوية يف اأثناء خالفته.4 اأعدِّ
اأعرِّف بديواين الربيد، واخلامت.5
بها 6 ات�سف  التي  احلميدة  ال�سفات  على  اأمثلة  اأذكر 

معاوية بن اأبي �سفيان.
اأذكر مكان وفاة معاوية بن اأبي �سفيان، و�سنة وفاته.7

ا: )4( اأربع عالمــات، جيد: )3( ثالث عالمات، مقبــول: )2( عالمتان،  ممتــاز: )5( خم�س عالمات، جيــد جدًّ
�سعيف: )1( عالمة واحدة.

رقم ال�سفحةالإجابة ا�شم الن�شاط
اأ�ستنتج 

�ســارك معاويــة ر�ســي اهلل عنه يف مهمــات متعددة، 
اأ�ستنتج اأثر ذلك يف تكوين �سخ�سيته.

اأك�سبه ذلك مهارات قيادية يف جمال 
الـحــرب، والـخربة يف اإدارة �سوؤون 

الوليات.

119

اأفكر واأقرتح 
ا اآخر له. اأفكر يف اأغرا�س ديوان اخلامت، واأقرتح غر�سً

قبــل  الر�سالــة  فتحــت  اإذا  معرفــة 
و�سولها اإلى �ساحبها اأم ل.

120

اإجابات اأن�ضطة الدر�س

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�س ال�سوؤالالرقم
ف بال�سحابــي اجلليل معاويــة بن اأبي 1 عــرِّ

�سفيــان ر�ســي اهلل عنه، من حيــث: ن�سبه، 
واإ�سالمه.

هو معاوية بن اأبي �سفيان بن حرب بن اأمية، 
اهلل عنها، ويلتقي  بنت عتبة ر�سي  واأمه هند 
ن�سبه بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف اجلد 
اخلام�س )عبد مناف(، ُوِلد قبل البعثة بخم�س 
يزيد  واأخيه  اأبيه  مع  اإ�سالمه  واأعلن  �سنوات، 
ر�سي اهلل عنهم يوم فتح مكة يف ال�سنة الثامنة 

للهجرة.

118

 ملعاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه ف�سائل 2
عدة، اذكر ثالًثا منها.

اهلل  �سلى  اهلل  لر�سول  الوحي  كتبة  اأحد   - اأ   
عليه و�سلم.

ب- روايته احلديث عن ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه و�سلم.

جـ- دعاء النبي له، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
))اللهم اجعله هاديًا مهديًّا، واهِد به((.

-118
119

ن�شاط عالجي 
ه الطلبة  اإلى التفريق بني الدواوين التي اأن�ساأها عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، والدواوين التي اأن�ساأها  وجِّ

معاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه وطورها.
ن�شاط اإثرائي 

كلِّف الطلبة الرجوع اإلى اأحد م�سادر التاريخ الإ�سالمي، مثل تاريخ الطربي؛ لدرا�سة فحوى الر�سالة التي 
اأر�سلها قي�رض الروم اإلى معاوية، ورد معاوية عليه، ثم قراءتها اأمام الزمالء.

اأن�ضطة اإ�ضافية
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ما دللة كل من الن�سني الآتيني على �سفات معاوية 3
ابن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه:

 اأ   -  )) لو اأن بيني وبني النا�س �سعرة ما انقطعت((.
ب- قــول معاويــة ر�ســي اهلل عنه للرجــل: كيف 
تقومني؟ فقال الرجل: باخل�سب، فقال معاوية 

ر�سي اهلل عنه: اإذن اأ�ستقيم.

  اأ - احلكمة، والذكاء.

ب-  احللم، والعفو.

120

اهلل 4 ر�سي  �سفيان  اأبي  بن  معاوية  اإجنازات  توالت 
عنه، اذكر الع�رض/ العهد الذي كان فيه كل مما ياأتي:

عليه  اهلل  �سلى  النبي  عهد  يف  اأ-   
و�سلم.      

ب- يف عهــد اأبــي بكــر ال�سديــق 
ر�سي اهلل عنه. 

جـــ- يف عهــد عمــر بــن اخلطاب 
ر�سي اهلل عنه. 

 د - يف عهد عثمان بن عفان ر�سي 
اهلل عنه. 

 هـ- يف عهد خالفته ر�سي اهلل عنه. 

120-119

يف ع�رض/ عهدالعمل
  اأ - امل�ساركة يف حنني.

ب- امل�ساركة يف حرب املرتدين.
جـ- فتح �سمال فل�سطني.

 د - وليته لل�سام كلها.
 هـ- اإن�ساء الدواوين املركزية.
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ح املق�سود بكل مّما ياأتي: 1 - و�سِّ
الذنب، الأخالق، تزكية النف�س، الإنفتاح، املوهبة، عام اجلماعة.    

2- بناًء على درا�ستك مو�سوع )البحث العلمي(، اأجب عّما ياأتي:
  اأ - ما املق�سود باملنهج التجريبي؟

ب- بنيِّ موقف الإ�سالم من البحث العلمي الذي ي�رض بالب�رضية.
ح مقا�سد كل من العبادتني الآتيتني:  3- لل�سعائر التعبدية يف الإ�سالم مقا�سد اأخالقية، و�سِّ

  اأ - ال�سالة. 
ب- ال�سيام. 

4- ا�ستنتج اأ�سلوب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع املذنبني من الن�سو�س ال�رضعية الآتية:
 { تعــالى: {  قال  اأ  - 

)�سورة الزمر، الآية 53(.
ب- قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اأتدرون ما املفل�س؟(( )1(.

جـ- قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ))وال�سدقة تطفئ اخلطيئة كما يطفئ املاء النار(( )2(.
ح كيف يكون ال�سلوك الأخالقي يف التعامل مع البيئة ومواردها. 5 - و�سِّ

6 - بنيِّ املظاهر ال�سلبية ل�سعف ممار�سة ثقافة احلوار يف املجتمع يف الع�رض احلا�رض.
ح كيف تتحقق مراقبة اهلل تعالى. 7- من و�سائل تزكية النف�س ا�ست�سعار رقابة اهلل تعالى وحما�سبة النف�س، و�سِّ

لك قوله تعالى:{  8 - بناًء على درا�ستك مو�سوع )الأمثال يف القراآن الكرمي(، وتاأمُّ

 } )�سورة الفتح، الآية 29(، اأجب عّما ياأتي:
اأ   - ما الفائدة من اإيراد املثل؟

ب- ما احلال املراد بيانه يف الآية الكرمية؟
جـ- بنيِّ املعنى املراد تقريبه يف الآية الكرمية.

{ 9 -كيف ُتوفِّق بني رغبة �سيدنا زكريا عليه ال�سالم يف توريث ابنه يف قوله تعالى: {
)�سورة مرمي، الآية 6(، وقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم:  ))نحن معا�رض الأنبياء ل نورث((؟

10- بنيِّ كيف طماأن اهلل تعالى ال�سيدة مرمي عندما خافت من قومها ملا �سيحدث معها بعد الولدة.

اأمنوذج لمتحان نهاية الف�سل الدرا�سي الأول 

)1( �سحيح م�سلم.
)2( �سنن الرتمذي، وهو �سحيح.
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11- علِّل كالًّ مـّما ياأتي:
�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  بع�س الأفعال باللعن على عمومها.   اأ - خ�سَّ

ب- توجه زكريا عليه ال�سالم اإلى اهلل تعالى طالًبا الذرية ال�ساحلة، بالرغم من اعتقاده اأن الأمر قد فاته.
جـ- عدم التقليل من منجزات الآخر احل�سارية.

د  - ب�رضَّ اهلل تعالى ذوي الإعاقة باجلنة ل�سربهم على ابتالئهم.
هـ- حر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  على اإبراز مواهب اأ�سحابه ومدحها.

ح ذلك. و  - من مظاهر التفكري الإيجابي، املحافظة على البيئة الإيجابية، و�سِّ
12- بناًء على درا�ستك ق�سة اأ�سحاب الغار، ا�ستنتج الدرو�س والعرب امل�ستفادة من الن�سني ال�رضعيني الآتيني:

} )�سورة النمل، الآية 62(. اأ -  قال تعالى: {
ب- قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: )) اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه(( )1(.

ح اأ�سباب تراجع اأداء امل�سلمني احل�ساري يف الع�رض احلا�رض. 13- و�سِّ
14- اعتمد علماء امل�سلمني يف احل�سارة على منهجني اأ�سا�سيني، اذكرهما.

} تعـــالــى:  قـــــــال   -15
ل   } )�ســورة الإ�رضاء، الآيتــان 23-24(. تاأمَّ

الآيتني الكرميتني، ثم اأجب عّما ياأتي:
رت منهما الآيتان الكرميتان. اأ   - اذكر اأمرين حذَّ

ب- ملاذا خ�س اهلل تعالى الوالدين بالرعاية عند كربهما؟
16- هاِت مثاًل واحًدا على كل مّما ياأتي:

اأ  -  م�ساورة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  اأ�سحابه، والأخذ بن�سحهم.
ب- اأحد مقومات الهوية الإ�سالمية.

جـ- اأدب من اآداب ما بعد الروؤيا. 
د  - ا�ستخدام النبي �سلى اهلل عليه و�سلم احلوار مع اأ�رضته.

17-�سنِّف املجال�س الآتية وفق �سورتها )اجتماعية، علمية، العمل(:
الجتماعات، الدواوين، حلقات امل�ساجد. 

18 - بنيِّ موا�سع ال�ستئذان يف املجال�س.
19- قارن بني الروؤى والأحالم من حيث: املعنى، وامل�سدر.  

} )�سورة  20 - حر�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على م�ساورة اأ�سحابه امتثاًل لقوله تعالى:{
اآل عمران، الآية 159(، بنيِّ فوائد ال�سورى.

)1( �سحيح البخاري.
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21- بنيِّ دللة العبارة امل�سهورة يف قول معاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه: ))ولو اأن بيني وبني النا�س �سعرة 
ما انقطعت((.

22 - اخرت رمز الإجابة ال�سحيحة لكل جملة مـّما ياأتي:
)1( الأ�سلوب الذي اتبعه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  يف التعامل مع �سارب اخلمر يف قوله: ))ل تلعنوه 

فواهلل ما علمت اإل اأنه يحب اهلل ور�سوله(( )1(، هو:
  اأ - ن�سح املذنبني.                                 ب- فتح باب التوبة للمذنبني، وتب�سريهم باملغفرة. 

جـ-حفظ كرامتهم، وحقوقهم.               د - التعريف بالذنب، والتنفري منه.
)2( من مقومات التفكري الإيجابي امل�ستنبطة من ق�سة �سيدنا يعقوب عليه ال�سالم، وفقده ولده يو�سف 

واأخيه:
  اأ - فهم الذات، ومعرفة قدراتها.           ب- الإميان باهلل تعالى، ومعرفة الغاية من خلق الإن�سان. 

جـ- الرغبة يف التغيري نحو الأف�سل.         د  - ح�سن الظن باهلل تعالى، والتفاوؤل والأمل. 
ٍ )3( الفائدة من املثل القراآين يف قوله تعــالى: {

} )�سورة اإبراهيم، الآية 26(، هي:
اأ - الإقناع.              ب- ا لذم.             جـ- دقة الت�سوير.              د- التنفري.

)4( من مظاهر التفكري الإيجابي:
اأ   - الرتوي قبل احلكم على الأ�سياء.      ب- الطالع، وزيادة املعرفة. 

جـ- ح�سن الظن باهلل تعالى.                   د  - فهم الذات، ومعرفة قدراتها. 
)5( اأدب الدعاء الذي التزمه �سيدنا زكريا عليه ال�سالم، والذي ا�سُتنِبط من قوله تعالى: 

} )�سورة مرمي، الآية 4(، هو: }
   اأ - طاعة اهلل، والتزام اأوامره.                            ب- اإظهار ال�سعف والتذلل هلل تعالى. 

جـ- اليقني باإجابة اهلل تعالى للدعاء، والثقة به.     د  - الإخال�س وال�سدق يف الدعاء. 
)6( ال�سحابي الذي كلِّفه النبي �سلى اهلل عليه و�سلم  باإمارة املدينة مرات عدة، هو:

  اأ - علي بن اأبي طالب.                                     ب- اأبو بكر ال�سديق. 
جـ- م�سعب بن عمري.                                        د  - عبد اهلل بن اأم مكتوم.

الكرمية �سابط من  الآية  الآية 286(، يف  البقرة،  )�سورة   { تعالى: { قال   )7(
�سوابط تزكية النف�س، هو:

  اأ - ال�ستمرارية، والدميومة.                              ب- التوازن، والعتدال.
جـ- القناعة، والطماأنينة.                                    د  - الإخال�س، وامل�رضوعية.

)1( �سحيح م�سلم.





الف�سل الدرا�سي 
الثاين
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م�صادر التعلم واأدواته

م�صادر تعلم اإ�صافية

- الكتاب املدر�سي.  
- �سحيح البخاري.    
- �سحيح م�سلم.       

- بطاقات لالأدعية املاأثورة.
- اللوح.

- لوحات الكرتون.
- الأقالم امللونة.

- تعريف مفهوم الكلم الطيب.
- تو�سيح كيفية تنمية الكلم الطيب لدى الفرد واملجتمع. 

- تعليل تنمية الكلم الطيب برتوي�س الل�سان وتعويده على ذكر اهلل تعالى.
- اإعطاء اأمثلة على الكلم الطيب يف ما يخ�س عالقة الإن�سان بربه، وعالقته بالآخرين.

- ذكر ف�سل الكلم الطيب.
- تو�سيح دور الأ�رضة يف تنمية الكلم الطيب لدى اأبنائها.

- بيان اأثر الرقابة الذاتية وحما�سبة النف�س يف تنمية الكلم الطيب.
- املداومة على الكلم الطيب )الذكر( يف الأوقات جميعها.

نتاجات الدر�س

- 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 اإلى اهلل تعالى بذكره و�سكره.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

الكلم الطيب الدر�س   الع�ضرون

للطالب 
-https://www.kutub-pdf.net :كتاب الكلم الطيب لبن تيمية، املوقع الإلكرتوين

للمعلم 
كتاب الوابل ال�سيب من الكلم الطيب لبن القيم اجلوزية.



153

الكلم الطيب، الـُح�سن.

- در�س الذوق واجلمال يف الإ�سالم )جمال احلديث(، العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف احلادي 
ع�رض، الفرع الأدبي. 

التعلم  املفاهيمية(،  اخلرائط  ال�ستقرائية،  )الطريقة  املفاهيم  تدري�س  واملناق�سة(،  )احلوار  املبا�رض  التدري�س   
التعاوين )نظام الزمالة(.

خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد

د للدر�س بذكر مواقف واقعية حدثت يف املدر�سة بني طالب ومعلم، اأو بني الطلبة اأنف�سهم )مثل  1- مهِّ
خالف ن�ساأ عنه م�سادة كالمية(، اأو اعر�س على الطلبة املوقف الآتي:

))خالد طالب يف ال�سف الثاين الثانوي، يرغب دائًما اجللو�س يف الأمام. ويف اإحدى احل�س�س وجد 

خالد زميله عليًّا وقد جل�س على مقعده، فطلب اإليه اأن يقوم عن املقعد، ولكن عليًّا رف�س، قائاًل: اإن 
املقاعد ملك للجميع، وهي لي�ست خم�س�سة لأحد، ثم حدثت بينهما م�سادة كالمية، وتبادل ال�سباب 

وال�ستائم حتى دخل املعلم، واأحالهما اإلى مدير املدر�سة لتخاذ الإجراءات الالزمة بحقهما((.
2- ناق�س الطلبة يف املوقف ال�سابق، ثم اطرح عليهم الأ�سئلة الآتية:

• ما �سبب امل�سكلة؟ 
• ماذا جنم عن �سلوك خالد وعلي؟ 

• ما الآثار املرتتبة على ذلك؟  
• ما احللول البديلة املقرتحة حلل امل�سكلة؟ 
• هل توجد و�سائل لتجنب هذا املواقف؟

اإلى عنوان  ل معهم  تو�سَّ ثم  تعزيزها،  ترغب يف  التي  القيم  اإلى  هم  الطلبة، ووجِّ اإجابات  اإلى  ا�ستمع   -3
الدر�س ونتاجاته، ثم اكتبهما على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
ا تنظيميًّا ميتد من عنوان الدر�س، ويتفرع عنه العناوين الفرعية الآتية: اأمثلة منتمية، مفهوم  1- ار�سم خمططًّ

الكلم الطيب، مثال، ل مثال، ف�سل الكلم الطيب، و�سائل تنمية الكلم الطيب، اآثار الكلم الطيب.  

استراتيجيات التدريس

املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
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2  - اعر�س الأمثلة الآتية على اللوح:
         الدعاء، الت�سبيح، تالوة القراآن، اإ�سداء الن�سيحة، حتية الإ�سالم، الأمر باملعروف.

3   - ناق�س الطلبة يف هذه الأمثلة، ثم ا�ساألهم:
• ماذا تالحظون؟

• هل هي اأفعال اأم اأقوال؟ 
• هل هي اإيجابية اأم �سلبية؟ 

• هل ي�سعد النا�س بها اأم ينزعجون منها؟ 
4   - ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�سهم فيها.

5   - كلِّــف  الطلبــة -�سمن جمموعات ثنائية- �سياغة مفهوم الكلم الطيب، ثم خل�س املفهوم على اللوح 
يف مكانه املخ�س�س، مب�ساعدة اأحد الطلبة.

6   - اعر�ــس جمموعــة اأخرى من الأمثلــة املنتمية اإلى املفهــوم، والأمثلة غري املنتمية اإليــه، مثل: ال�سوم، 
وال�ستغفــار، والعمرة، والزكاة، والنهي عــن املنكر، وقراءة القراآن، ثم كلِّــف الطلبة ت�سنيفها وفق 

مفهوم الكلم الطيب؛ لإتقان التعلم.
7  - اعر�س الن�سو�س ال�رضعية على اللوح، مراعًيا تالوتها تالوة �سحيحة، ثم كلِّف الطلبة ا�ستنتاج ف�سل 

الكلم الطيب من كل منها.
8   - ناق�ــس دور الأ�ــرضة يف تنمية الكلــم الطيب لدى اأبنائهــا بالرتبية ال�ساحلة، وا�ستمع اإلــى اآراء الطلبة 

ومقرتحاتهم، معزًزا الإيجابي منها.
9   - اطرح على الطلبة ال�سوؤال الآتي:

• ما و�سائلك اخلا�سة لتنمية مفهوم الكلم الطيب لي�سبح عادة لديك، وجزًءا من �سخ�سيتك؟
10- امنح الطلبة الوقت الكايف لتنفيذ الن�شاط، ثم ا�شتمع للإجابات، وناق�شها لتعزيز القيم واالجتاهات 

امل�ستهدفة. 
11- ا�ستخل�س مع الطلبة اآثار الكلم الطيب يف حياتهم اإذا التزموا به، واأثره يف املجتمع بوجه عام.

12- احر�س على تنفيذ الأن�سطة املنهجية يف حينها، وبالطريقة املقرتحة.
13- كلِّف عدًدا من الطلبة -بالتناوب- اإكمال املخطط التنظيمي، وتلخي�ص اأبرز النقاط يف حينها.

التقومي اخلتامي
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )145(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�سهم يف حمتوياته. - وجِّ

- بعد انتهاء املوقف ال�سفي، كلِّف الطلبة تنفيذ الأن�سطة الإثرائية والعالجية تبًعا مل�ستوياتهم.
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ن�سمع كل يوم عن اأنا�س ل يتورعون عن قول الفاح�س من الكالم، وي�ست�سهلون املزاح الرخي�س، والنكات 
املحرمة، والتعليقات امل�ستقبحة؛ للفت انتباه الآخرين  اإليهم. ونعلم اأن �ساحب الل�سان البذيء يحتاج اإلى 
اأن يعتذر كثرًيا  من الآخرين، وهذا لي�س من �سفات املوؤمن؛ لذا يجب على كل م�سلم اأن ي�سبط نف�سه، 
ويتحكم يف �سلوكه وت�رضفاته، ويفكر قبل اأن يتحدث، وينتقي اأ�سدقاءه بعناية، بحيث يكونون مهذبني 
اأكد النبي  ومن�سبطني واأ�سحاب ُخلق ودين؛ لكيال يتلفظ اأحد بكلمة بذيئة، ويعتاد فح�س القول، وقد 

عليه ال�سالة وال�سالم ذلك بقوله: )) املرء على دين خليله فلينظر اأحدكم َمن يخالل(( )1(.   

)1( �سنن اأبي داود، وهو ح�سن.

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )تقومي الذات(. 
موا مدى التزامهم بال�سلوكات  م للطلبة �سلم التقدير لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رضح الدر�س، قدِّ

الإيجابية يف عالقتهم بالآخرين، والقيم التي اكت�سبوها بعد درا�ستهم مو�سوع )الكلم الطيب(.
اأداة التقومي: �سلم التقدير. 

مطلًقا نادًرااأحياًنا دائًمااملعيارالرقم
اأراقب الألفاظ التي ت�سدر عني عند حمادثة الآخرين.1
اأحر�س على انتقاء الألفاظ التي ا�ستخدمها يف حديثي اإلى جميع النا�س.2
اأراقب اهلل تعالى يف اختيار الألفاظ التي ت�سدر عني.3
اأحب املجال�س التي يكرث فيها املزاح.4
يعجبني املزاح ولو كان كذًبا.5
اأعتقد اأنه كلما جادلت النا�س ا�ستطعت التفوق عليهم.6
اأهتم بتوجيه اأ�سدقائي اإذا �سدر عنهم األفاظ م�سيئة.7
اأف�سل ال�سديق الذي ي�سحكني، ل ال�سديق الذي ينتقدين.8
اأحر�س على �سبط اأع�سابي حني اأغ�سب.9

اأراقب �سلوكي واأعدله يف �سوء مالحظات الآخرين.10

استراتيجيات التقويم وأدواته

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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رقم ال�سفحةالإجابةن�س ال�سوؤالالرقم
ــح مفهوم الكلم الطيب مــن قوله تعالى:  1 و�سِّ

} )�سورة  }
الأحزاب، الآية70(.

الكلم الطيب: هو ح�سن التعبري عن الأفكار 
وامل�ساعــر با�ستخــدام الألفــاظ املنطوقة اأو 

املكتوبة.

128

 علِّل كالًّ  من العبارتني الآتيتني:2
 اأ - ينمي الإن�سان امل�سلم الكلم الطيب يف 

نف�سه باحلر�س على رقابتها وحما�سبتها.

اأ  - لأن كل كلمة يتلفظ بها الإن�سان حما�سب 
عليها، لذلــك ينبغي اأن يتخــري األفاظه 

ودللتها، فال ينطق اإل ما ير�سي اهلل

 129 

ن�شاط عالجي 
كلِّف الطلبة ت�سنيف ما ياأتي اإلى اأمثلة تت�سل باهلل تعالى، واأمثلة تت�سل بالنا�س:

التنابز بالألقاب، رد ال�سالم، ال�ستغفار، اللباقة يف احلديث.
ن�شاط اإثرائي 

كلِّف الطلبة ت�سميم منوذج  يحث على ح�سن اخلطاب وانتقاء الألفاظ عند خماطبة الآخر.

اأن�ضطة اإ�ضافية

يرتك للطالب حرية الإجابة، ويقرتح اأن يعلِّق املعلم على اإجابة الطالب.
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأتدبر واأناق�س  
اأتدبر قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اإن العبد 
باًل،  لها  يلقي  ل  اهلل–  ر�سوان  –من  بالكلمة  ليتكلم 
يرفعه اهلل بها يف اجلنة، واإن العبد ليتكلم بالكلمة –من 
�سخط اهلل– ل يلقي لها باًل، يهوي بها يف جهنم(()1(، 
واأناق�س مع زمالئي اأثر الكلمة يف حال العبد يوم القيامة

وجوب احلذر من اإ�سدار الأحكام على 
النا�س، وح�سن ال�ستماع اإلى الآخرين، 
وجتنب كرثة الكالم؛ لأنه َمن كرث كالمه 
كرث خطوؤه، وعدم التهور والغ�سب عند 

الختالف مع الآخرين .

 130 

اأفكر واأناق�س  
اأفكر يف العبــارة الآتية: ))الكلمــة املكتوبة من و�سائل 
التعبري عــن الكلم الطيــب((، واأناق�ــس كيفية توظيف 

و�سائل التوا�سل الجتماعي يف خدمة الكلم الطيب.

ي�ستفاد مــن و�سائل التوا�سل الجتماعي 
يف الأمــر باملعروف، والنهي عن املنكر، 

وتوعية النا�س باأمور دينهم.

 131 

)1( متفق عليه.

اإجابات اأ�ضئلة الدر�س
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ب- اأمــر اهلل تعالى بح�ســن اخلطاب مع 2
النا�ــس كافــة بقولــه تعالى: {

} )�ســورة البقرة، الآية 
.)83

تعالى، ويحقق املنفعة له ولالآخرين.
ال�سلوك،  هذا  انت�سار  اأهمية  على  تاأكيًدا  ب- 

وتر�سيخه يف ممار�سات اجلميع.

 129 

 اذكر ثالثة من اآثار الكلم الطيب يف الفرد 3
واملجتمع.

اأ- نيــل ر�سا اهلل تعالــى، ورفع �ساأن �ساحبه يف 
الآخرة،  ووقايته  من النار. 

ب- اإ�ساعــة املحبة بــني النا�ــس، والق�ساء على 
العداوة وال�سحناء بينهــم؛ فبالكلمة الطيبة 
تزول العداوة، ويحل حملها املحبة والإخاء.
جـــ- التخل�ــس مــن كيــد ال�سيطــان، و�سعيــه 
لالإف�ساد بني النا�س، واإيقاع العداوة بينهم.

 131 

هاِت اأمثلة للكلم الطيب لكل مما يلي: 4
اأ  -  اأمثلــة تت�سل بعالقة الإن�سان باهلل عز 

وجل.
ب- اأمثلة تت�سل بعالقة الإن�سان مع غريه 

من النا�س.

  اأ - ذكــر اهلل تعالــى، وتالوة القــراآن الكرمي، 
والدعاء.

ب- الأمــر باملعــروف، والنهــي عــن املنكر، 
واإ�ســداء الن�سيحة، وكل مــا ي�سعد النا�س، 

ويحقق م�ساحلهم يف الدنيا والآخرة.

 128 

 بنيِّ ف�سل الكلم الطيب الذي تدل عليه 5
الن�سو�س ال�رضعية الآتية:

اأ - قال تعالى: { 
} )�سورة فاطر، الآية 27(.

ب- قـال تعــالى: {

الن�ســاء،  )�ســورة   {
الآية 9(.

جـ- قــال تعـــالى: {
 {

)�سورة البقرة، الآية 263(.

اأ  - اإن اهلل تعالى يتقبل الكلم الطيب، ويجازي 
عليه باخلري.

ب- اإن الكلــم الطيب يعني علــى حتقيق اخلري 
وتي�ســري الربكــة علــى الإن�ســان وذريته، 
وحفظهم من ال�سلوك ال�سيئ والنحراف.
جـ- اإن اهلل تعالى جعل الكلم الطيب اأف�سل من 
للفقري،  الغني  يقدمه  الذي  املادي  العطاء 
ويتبعه باأي نوع من اأنواع الإهانة والإيالم 

النف�سي.

 129 -128 
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- الكتاب املدر�سي.
- اأحد كتب احلديث امل�رضوحة، مثل: �سحيح البخاري، و�سحيح م�سلم.

نتاجات الدر�س

- القتداء بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف التعامل مع النا�س.  
- حتمل امل�سوؤولية.

- متثل اأخالقيات القيادة. 

القيم واالجتاهات الرئي�صة

اأخالقيات القيادة عند الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الدر�س احلادي والع�ضرون

- تعريف مفهوم القيادة.
- تعداد العنا�رض املكونة للقيادة.

- بيان اأهمية القيادة يف حياة الأفراد واملجتمع.
- اإعطاء اأمثلة على الأخالقيات القيادية للر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم.

- متثل بع�س الأخالقيات القيادية يف حياته.

م�صادر تعلم اإ�صافية

للطالب 
- �سخ�سية الر�سول القيادية: درا�سة حتليلية، املوقع الإلكرتوين:

-http://site.iugaza.edu.ps/ymastal/ext a/cou  
للمعلم

- الر�سول القائد ملحمود �سيت خطاب، املوقع الإلكرتوين:
  -http://download-islamic- eligion-pdf-ebooks.com  

م�صادر التعلم واأدواته

املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
- در�ــس التاأ�سي بالر�سول �سلى اهلل عليه و�سلــم، العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف احلادي ع�رض، 

الفرع الأدبي.

القيادة، تفوي�س ال�سالحيات، احلزم واحل�سم.
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التدري�ــس املبا�ــرض )الأ�سئلــة والأجوبة(، التعلم التعــاوين )جمموعة اخلرباء، نظام الزمالــة(، التعلم عن طريق  
الن�شاط )االكت�شاف(.

خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد

د للدر�س بطرح ال�سوؤال الآتي: 1- مهِّ
• ما الأدوار القيادية التي �ساهدتها منذ ا�ستيقاظك �سباًحا حتى ح�سورك اإلى املدر�سة؟

اأبنائها  الأم  مثل: رعاية  اللوح،  املفتاحية على  الكلمات  بع�س  اكتب  ثم  الطلبة،  اإجابات  اإلى  ا�ستمع   -2
وجتهيزهم للمدر�سة، ورعاية الأب اأبنائه وتو�سيلهم اإلى املدر�سة، وتنظيم �رضطي املرور حركة ال�سري، 

ورفع فرقة الك�سافة العلم يف اأثناء الطابور ال�سباحي باملدر�سة.
3- اطرح ال�سوؤال الآتي على الطلبة: 

ملاذا يقوم الأب، والأم، و�رضطي املرور، وفرقة الك�سافة بتلك الأدوار؟
اإجابات الطلبة، ثم اكتب بع�س الكلمات املفتاحية على اللوح، مثل: الرعاية، والأمانة،  اإلى  4- ا�ستمع 

وامل�سوؤولية.
5- ا�ست�سهد باحلديث ال�رضيف: ))كلكم راٍع وكلكم م�سوؤول عن رعيته(( )1(، مف�رًضا معنى الرعاية الواردة 

فيه، وعالقتها بامل�سوؤولية.
6- كلِّف الطلبة ذكر اأمثلة على اأنواع امل�سوؤولية الواردة يف احلديث ال�رضيف.

7- �سارك الطلبة يف ا�ستنتاج اأن الرعاية هي مظهر من مظاهر القيادة التي منار�سها يف حياتنا اليومية.
ل مب�ساركة الطلبة اإلى عنوان الدر�س، ثم اكتبه على اللوح. 8- تو�سَّ

9- اكتب نتاجات الدر�س على اللوح، اأو اعر�سها بالطريقة التي تراها منا�سبة.
اإجراءات التنفيذ

1- اكتب مفهوم القيادة الوارد ذكره يف الدر�س على اللوح.
2- ا�رضح املفهوم �رضًحا وافًيا.

3- ناق�س الطلبة يف عنا�رض القيادة امل�ستفادة من التعريف.
4- بنيِّ اأهمية القيادة يف حياة الأفراد واملجتمع.

ث عــن �سخ�سية الر�ســول القائد �سلى اهلل عليه و�سلــم، مبيًنا اأن املتتبع ل�سريتــه العطرة يالحظ  اأ - حتــدَّ
ات�ســاف النبي �سلى اهلل عليــه و�سلم ب�سخ�سية قياديــة مبدعة، متثَّلت يف اأفعالــه وتفاعله يف املواقف 
املختلفــة مــع اأ�سحابه ر�ســي اهلل عنهم، ويف ت�سيريه اأمــور الدولة؛ ما يجعلنا ن�ستمــد منه الكثري من 

الأخالقيات الإدارية والقيادية التي نحن بحاجة اإليها لهداية املجتمع.

استراتيجيات التدريس

)1( �سحيح البخاري.
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ع الطلبة اإلى خم�س جمموعات غري متجان�سة )املجموعة الأم(، ثم كلِّف كل جمموعة  درا�سة موقف  ب- وزِّ
ح يف اأوراق العمــل( من �سرية النبي �سلى اهلل عليه و�سلــم، وحتليله، وا�ستنتاج  اأو اأكــرث )كمــا هو مو�سِّ

ال�سفة القيادية والإدارية التي ات�سف بها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وظهرت يف هذا املوقف.
جـ- اأعِط كل فرد يف املجموعة رقًما مت�سل�ساًل من )1-5( بح�سب موقعه يف املجموعة.

د الزمن الالزم لتنفيذ املهمة التعليمية.  د - حدِّ
ع اأوراق العمل الواردة يف امللحق على املجموعات. هـ - وزِّ

ًها، ومر�سًدا، وم�ساعًدا. ل بني املجموعات موجِّ  و - جتوَّ
 ز - بعــد انتهــاء الزمن املحدد للمجموعــات الأم، اأعد ت�سكيل املجموعات املتولــدة )جمموعات اخلرباء(؛ 

وذلك بجعل كل جمموعة من اخلرباء الذين يحملون نف�س الرقم يف املجموعات الأم.
ح - كلِّــف جمموعات اخلرباء تبادل اخلربات التــي اكت�سبوها من جمموعاتهم ال�سابقة؛ وذلك باأن يعر�س كل 

خبري لزمالئه ما  مت اإجنازه يف جمموعته الأم على التوايل.
د الزمن املنا�شب لتبادل اخلربات.  ط- حدِّ

ًها، ومر�سًدا، وم�ساعًدا. ل بني املجموعات موجِّ ي - جتوَّ
 ك - اأعلن عن انتهاء الوقت، واطلب من جميع اخلرباء العودة اإلى جمموعاتهم الأم.

د وقًتا منا�سًبا تراجع فيه كل جمموعة ما اأجنزته، وتدخل التعديالت وفق التغذية الراجعة من اخلرباء. ل - حدِّ
 م - اأعلن عن انتهاء العمل يف املجموعات، ثم كلِّف كل جمموعة عر�س ما اأجنزته على لوحة جدارية.

ن - ناق�س الطلبة يف ما اأجنزوه من خالل اللوحة اجلدارية.
ب الإجابات اخلطاأ منها. ز الإجابات ال�سحيحة، و�سوِّ �س- عزِّ

التقومي اخلتامي
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )146(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�سهم يف حمتوياته. - وجِّ

ميار�س الإن�سان اأدواًرا قيادية متعددة يف حياته اليومية؛ ما يحتم عليه حتمل امل�سوؤولية جتاه نف�سه وما يقوم 
به من اأعمال، وجتاه الآخرين؛ اقتداًء بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وحتقيًقا للنجاح يف حياته الدنيا، ونيل 

ر�سا اهلل تعالى والفوز بالآخرة.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: تقومي الذات.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم التقديراللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رضح الدر�س، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.

ا ممتازاملعيارالرقم �سعيف مقبولجيد جيد جدًّ
اأعرِّف مفهوم القيادة.     1
د العنا�رض املكونة للقيادة.     2 اأحدِّ
اأبنيِّ اأهمية القيادة يف حياة الفرد واملجتمع.     3
اذكر اأمثلة على الأخالقيات القيادية للر�سول �سلى 4

اهلل عليه و�سلم.     
عليه 5 اهلل  �سلى  للر�سول  القيادية  ال�سفات  اأ�ستنتج 

و�سلم من املواقف والأحداث الواردة يف الدر�س.     
�سلى 6 للر�سول  والإدارية  القيادية  الأخالقيات  اأربط 

واأحداثها  النبوية  ال�سرية  مبواقف  و�سلم  عليه  اهلل 
الواردة يف الدر�س.

يرتك للطالب حرية الإجابة ، ويقرتح اأن يعلِّق املعلم على اإجابة الطالب.
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأناق�س 
1- موقف النبي �سلــى اهلل عليه و�سلم يف 
عمــرة الق�ساء لّما َحلــق �سعره، وذبح 
هديــه، واقتــداء ال�سحابــة ر�سي اهلل 

عنهم  بفعله �سلى اهلل عليه و�سلم.
2- دور القــدوة احل�سنــة للقائد يف اإعطاء 

الثقة به.

 طلب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم من �سحابته التحلل 
مــن الإحرام يف �سلــح احلديبية؛ تنفيــًذا لأحد بنود 
ال�سلــح؛ على اأن يعــودوا اإلى العمرة العــام القادم، 
فحزن امل�سلمون، ومل ي�ستجيبوا للنبي �سلى اهلل عليه 
و�سلــم مبا�رضة يف التحلل، فقــام النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم وحلــق، وذبح، عندئٍذ �ســارع امل�سلمون اإلى 

القتداء به، فحلقوا، وذبحوا.

135

ا: )4( اأربع عالمات، جيد: )3( ثالث عالمات، مقبول: )2( عالمتان،  ممتاز: )5( خم�س عالمات، جيد جدًّ
�سعيف: )1( عالمة واحدة.
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�س ال�سوؤالالرقم
من خالل درا�ستك ملفهوم القيادة، 1

اأجب عن الأ�سئلة الآتية: 
ح املق�سود مبفهوم القيادة. اأ   - و�سِّ

ب- اذكر ثالثة عنا�رض  للقيادة. 
جـ- بنيِّ اأهمية القيادة. 

 اأ - القيــادة: هي عمليــة التاأثري الإيجابــي يف النا�س 
وتوجيههم باأ�ساليب متنوعــة لتحقيق الأهداف 

املن�سودة. 
ب- من عنا�رض القيادة: 

1. الهدف الذي ميثِّل مواقف يوجه النا�س اإليها. 
2. الأفراد الذين ميثِّلون جماعة العمل، اأو الفئة 

امل�ستهدفة. 
3. القائد الذي يعدُّ املوجه واملوؤثر يف جماعة العمل.

جـ- اأهمية القيادة:
1. تنظيم احلياة، واإقامة العدل بني النا�س، ومنع 

اعتداء القوي على ال�سعيف.
2. تعزيز ال�سلوك الإيجابي، والتقليل من وجود 

ال�سلبيات.
3. توجيه الطاقات بالأ�سلوب الأمثل. 

4. تنمية الأفراد، ورعايتهم، وتدريبهم.
ن حياة  5. حتقيــق الأهداف املن�سودة التــي حت�سِّ

الأفراد، وترتقي باملجتمع.  

 133 

 134 

اذكــر اأربــع اأخالقيات متيــزت بها 2
قيادة الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم. 

اأ  - و�سع الإن�سان يف املكان الذي ينا�سبه.
ب- القدوة احل�سنة.

جـ- اكت�ساف املواهب.
د  - تفوي�س ال�سالحيات. 

 135-134

ن�شاط عالجي 
كلِّف بع�س الطلبة مناق�سة العبارة الآتية: ))جمع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني احللم والراأفة واحلزم واحل�سم 

يف اأخالقياته القيادية والإدارية((. 
ن�شاط اإثرائي 

ن ترى فيهم �سمات القيادة - تقدمي نف�سه للطلبة، والتحدث عن ق�سة جناح له متثِّل  كلِّف اأحد الطلبة - مـمَّ
دوًرا قياديًّا يف اأحد جمالت احلياة، مبيًنا العوامل التي �ساعدته على النجاح يف هذا الدور. 

اأن�ضطة اإ�ضافية
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 بــنيِّ  ال�سفــات القيادية التــي تدل عليها 3
مواقف الر�ســول �سلى اهلل عليه و�سلم يف 

كل مما يلي: 
اأ   -قول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: 
))اأق�ساهم علي بن اأبي طالب(()1(.    

ب- نقــل الر�سول �سلــى اهلل عليه و�سلم 
الــرتاب عند حفــر اخلنــدق يف يوم 

الأحزاب. 
جـ- اإر�سال الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
م�سعب بن عمري  ر�سي اهلل عنه  اإلى 
الإ�سالم.  اإلى  داعًيا  املنورة  املدينة 

 

 اأ - اكت�ساف املواهب.

ب-  القدوة احل�سنة.

جـ-  تفوي�س ال�سالحيات.

 135 

بنيِّ كيف جمع النبــي �سلى اهلل عليه 4
و�سلــم يف قيادتــه بني احِللــم والراأفة 

واحلزم واحل�سم؟

بالرغم مـّما حبا اهلل تعالى نبيه �سلى اهلل عليه و�سلم من احِللم 
والراأفة  بالآخرين، فاإنه كان �سلى اهلل عليه و�سلم يغ�سب للحق 
اإذا انتهكت حرمات اهلل، ويوقف الظامل واملعتدي عند حده، 
اأدب  يعرف  ل  عن جاهل  النا�س  اأحلم  فهو  ذلك  عدا  وفيما 

اخلطاب، اأو م�سيء لالأدب، اأو منافق يتظاهر بغري ما يبطن.

 136 

اذكر مثاًلً واحًدا مــن �سرية الر�سول 5
�سلــى اهلل عليه و�سلم لــكل ُخلق من 

الأخالق الآتية:
اأ - و�ســع الإن�ســان يف املكان الذي 

ينا�سبه.
ب- م�ساورة اأ�سحاب الراأي.

جـ- تلم�س حاجات النا�س.

 اأ - جاء اأبو ذر ر�سي اهلل عنه اإلى الر�سول عليه ال�سالم  
يطلب منه الإمارة والولية، فقال له: ))يا اأبا ذر اإنك 
�سعيف، واإنها اأمانة، واإنها يوم القيامة خزي وندامة 
اإل َمن اأخذها بحقها، واأدى الذي عليه فيها(( )2(، 
فقد رف�س النبي �سلى اهلل عليه و�سلم توليته؛ لأنه ل 
ي�سلح لقيادة النا�س بالرغم من جوانب اخلري لديه. 

ب- عندما َهمَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعقد ال�سلح بينه 
وبني غطفان على اأن يعطيهم ثلث ثمار املدينة، عدل 
ا�ست�سارة  بعد  ذلك  و�سلم عن  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 

�سعد بن معاذ و�سعد بن عبادة.
جـــ- كان ر�ســول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلــم يعني اأ�سحاب 
ال�سفــة، ويحــث علــى الإنفــاق عليهم؛ وهــم فقراء 
املهاجريــن الذيــن جاءوا اإلــى املدينة ول مــاأوى لهم، 

ف�سكنوا م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
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)1( �سنن الرتمذي، وهو �سحيح.                            )2( �سحيح م�سلم.
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املوقف الأول:
- اقراأ احلديث الذي دار بني النبي واأبي ذر، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

جاء اأبو ذر ر�سي اهلل عنه يطلب من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم الإمارة والولية، فرف�س النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم توليته، وقال له: ))يا اأبا ذر اإنك �سعيف، واإنها اأمانة، واإنها يوم القيامة خزي وندامة اإل َمن اأخذها 

بحقها، واأدى الذي عليه فيها(( )1(.
 اأ  - ماذا طلب اأبو ذر ر�سي اهلل عنه من النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؟

ب- علِّــل: رف�ــس النبي �سلــى اهلل عليه و�سلــم اإعطاء اأبي ذر ر�ســي اهلل عنه الولية كمــا ورد يف احلديث 
ال�رضيف.

جـ- بنيِّ متطلبات الولية العامة كما بيَّنها النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف احلديث ال�رضيف.
 د - يك�سف موقف الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عن اأحد اأخالقيات القيادة والإدارة عند النبي �سلى اهلل 

ح ذلك. عليه و�سلم، و�سِّ
 املوقف الثاين:

- كان النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإذا اأمر ب�سيء عمل به، واإذا نهى عن �سيء كان اأول املنتهني عنه، ومـّما يدل 
الكبري يف  الأثر  اأ�سحابه يف نقل تراب اخلندق يف غزوة الأحزاب، وقد كان لذلك  اأنه �سارك  على ذلك 

الروح العالية التي �سيطرت على امل�سلمني يف موقع العمل.
اأ   - ما اأثر م�ساركة النبي اأ�سحابه نقل الرتاب يف الروح املعنوية للم�سلمني يف موقع العمل؟

ب- ناق�س كالًّ من املوقفني الآتيني للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم:
1. موقف النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف عمرة الق�ساء لـّمـا َحلق �سعره، وذبح هديه، واقتداء ال�سحابة 

ر�سي اهلل عنهم بفعله.
 2. دور القدوة احل�سنة للقائد يف اإعطاء الثقة به.

جـ - ا�ستنتج ال�سفة القيادية والإدارية للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم التي متثَّلت يف املواقف ال�سابقة.

)1( �سحيح م�سلم.
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ل تعامل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع �سحابته الكرام يف املوقفني الآتيني، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليهما: - تاأمَّ
املوقف الأول:

- راعى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مواهب اأ�سحابه وقدراتهم، وكان يتعامل معهم تعاماًل يتنا�سب مع طاقاتهم 
بن كعب،  اأُبي  اهلل  لكتاب  واأقروؤهم  طالب،  اأبي  بن  علي  ))اأق�ساهم  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  فقال  ونبوغهم، 

واأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، واأفر�سهم زيد؛ اأي: اأعلمهم باملواريث(( )1(.
وكان �سلى اهلل عليه و�سلم يكلِّف كل واحد منهم مبا يتنا�سب وموهبته، فكلَّف ح�سان بن ثابت ر�سي اهلل عنه 
الرد على اأعداء الإ�سالم يف �سعره، وقال له: ))اإن روح الُقُد�س )جربيل عليه ال�سالم( ل يزال يوؤيدك ما نافحَت 

)دافعَت( عن اهلل ور�سوله(( )2(.
اأ - كيف كان يتعامل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم مع �سحابته الكرام؟

ب- علِّل: طلب النبي من ح�سان بن ثابت الرد على اأعداء الإ�سالم يف �سعره.
جـ- ا�ستنتج ال�سفة القيادية ل�سخ�س النبي يف املوقفني ال�سابقني.

 املوقف الثاين:
- اأر�سل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم م�سعب بن عمري  ر�سي اهلل عنه  اإلى املدينة املنورة داعًيا اأهلها اإلى الإ�سالم، 
ُيعلِّم النا�س مبادئ الدين، وُيقِرئهم القراآن الكرمي )3(، حتى �ُسّمَي بالـُمقِرئ، فكان اأول �سفري يف الإ�سالم، 
ر  ا  لقري�س يف �سلح احلديبية، واأمَّ واأر�سل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه مفاو�سً
�سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سامة بن زيد ر�سي اهلل عنه على جي�س كبري فيه من كبار املهاجرين والأن�سار، مثل اأبي 

بكر وعمر ر�سي اهلل عنهما، قبيل وفاته �سلى اهلل عليه و�سلم. 
  اأ - ملاذا اأر�سل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم م�سعب بن عمري ر�سي اهلل عنه اإلى املدينة املنورة؟

ا لقري�س يف �سلح احلديبية، ومل  ب- اأر�سل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عثمان بن عفان ر�سي اهلل عنه مفاو�سً
يذهب هو نف�سه، ف�رضِّ ذلك.

َل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بع�س اأ�سحابه يف اأداء مهام عظيمة وخطرية، ماذا ُي�سّمى هذا الفعل الذي  جـ- وكَّ
قام به النبي عليه ال�سالم؟

د - ا�ستنتج ال�سفة القيادية للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم املتمثلة يف املواقف ال�سابقة.

)1( �سنن الرتمذي ب�سند �سحيح.
)2( متفق عليه.

)3( �سحيح البخاري.
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)1( متفق عليه.

ل احلدث الآتي من ال�سرية النبوية ال�رضيفة، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه: - تاأمَّ
اإ�سالمهم، وي�ستكون من اأوجاٍع يف بطونهم، فاأر�سدهم  عون  اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم َيدَّ َقِدم وفد 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى الذهاب اإلى رعاة الإبل والطلب اإليهم اأن ي�سقوهم من األبانها، ف�رضبوا منها، 
ف�سافاهم اهلل تعالى، فاعتدوا على الرعاة، وقتلوهم، و�رضقوا الإبل، وارتدوا عن الإ�سالم، فبعث اإليهم النبي 
�سلى اهلل عليه و�سلم نفًرا من اأ�سحابه، فقب�سوا عليهم، فاأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بقتلهم )1( اأمام النا�س 
اأمن  ليكونوا عربة؛ ملا �سدر عنهم من حماربة هلل ور�سوله، وغدر، واعتداء، وظلم لغريهم، وحفاًظا على 

املجتمع من اخلارجني عن القانون. 
عون اإ�سالمهم. ما معنى الكلمة التي حتتها خط؟   اأ - َقِدم وفد اإلى النبي �سلى اهلل عليه و�سلم َيدَّ

ب- ما �سكوى الوفد؟
جـ- اإلَم اأر�سدهم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؟

 د - ماذا فعل الوفد بعد اأن �سافاهم اهلل تعالى من اأوجاعهم؟
 هـ- ما موقف النبي من غدرهم وخيانتهم؟

 و - علِّل: اأمر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بقتلهم اأمام النا�س.
 ز - ما راأيك يف معاقبة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم للوفد؟

 ح- ا�ستنتج ال�سفة القيادية للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم املتمثلة يف املوقف ال�سابق.
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ل املوقف الآتي، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:  - تاأمَّ
لـّما ا�ستد البالء على امل�سلمني يف غزوة الأحزاب، ب�سبب اجتماع القبائل العربية وحما�رضتها امل�سلمني، َهمَّ 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعقد ال�سلح بينه وبني غطفان )اإحدى القبائل العربية(؛ على اأن يعطيهم ثلث 

ثمار املدينة، فعدل الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عن ذلك بعد ا�ست�سارة �سعد بن معاذ و�سعد بن عبادة.
اأ   - َهمَّ النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعقد ال�سلح بينه وبني غطفان، ف�رضِّ ذلك.

ب- علِّل: عدول الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم عن راأيه ب�ساأن ال�سلح مع غطفان.
جـ- ا�ستنتج ال�سفة القيادية للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم املتمثلة يف املوقف ال�سابق.
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ل املوقف الآتي من ال�سرية النبوية ال�رضيفة، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:  - تاأمَّ

فقراء  وهم  عليهم؛  الإنفاق  على  ويحث  ال�سفة،  اأ�سحاب  يعني  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  كان 
املهاجرين الذين جاءوا املدينة ول ماأوى لهم، ف�سكنوا م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.

ا، فقاموا ينظرون اإلى م�سدر ال�سوت، ما هو؟ فاإذا هم بالنبي �سلى اهلل  �سمع اأهل املدينة �سوًتا عظيًما جدًّ
عليه و�سلم راجع من م�سدر ال�سوت، وهو يقول لهم: ))مل تراعوا، مل تراعوا(( )1(. فقد ذهب �سلى اهلل 

عليه و�سلم وحده، ومل ينتظر اأحًدا، بل ذهب ورجع بنف�سه عليه ال�سالة وال�سالم.
 اأ  - علِّل: اإنفاق النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على اأ�سحاب ال�سفة.

ب- عالَم يدل �سكن اأ�سحاب ال�سفة يف م�سجد ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؟
جـ- ماذا �سمع اأهل املدينة؟

د  - هرع اأهل املدينة اإلى م�سدر ال�سوت، فاإذا هم بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم راجع من م�سدر ال�سوت، 
وهو يقول لهم: ))مل تراعوا، مل تراعوا(( )2(. ف�رضِّ ذلك.

ح كيف تعامل النبي مع حاجات  النا�س يف �سوء املوقفني ال�سابقني. هـ - و�سِّ
و - يف �سوء املوقف ال�سابق، ا�ستنتج اأحد اأخالقيات القيادة والإدارة للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

)1( رواه م�سلم.

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

نتاجات الدر�س

- احرتام العلماء، والقتداء بهم.
- الرجوع اإلى العلماء املتخ�س�سني يف معرفة اأمور احلياة.

- احلر�س على الدقة يف نقل الفتاوى ال�رضعية. 

القيم واالجتاهات الرئي�صة

العلماء: دورهم، ومكانتهم

ـِم، و�سفاته. - تعريف مفهوم العال
- بيان مكانة العلماء عند اهلل عز وجل.

- تعليل املكانة واملنزلة العالية لعلماء ال�رضيعة.
- تو�سيح واجبات النا�س جتاه العلماء.

- تقدير جهود العلماء يف خدمة الإن�سانية.

م�صادر تعلم اإ�صافية

للطالب 
كتاب ف�سل العلم واآداب طلبته ملحمد ر�سالن. 

للمعلم  
كتاب العلم والعلماء  لزيد الفيا�س.

م�صادر التعلم واأدواته
- الكتاب املدر�سي.    

- القراآن الكرمي.
الو�سائــل التعليمية املنا�سبة، مثل: امل�سجل، وجهــاز احلا�سوب، وجهاز العر�س الإلكرتوين، وجهاز العر�س 

الراأ�سي، و�سفافيات عر�س الأن�سطة واملهام، ولوحات الكرتون، واأقالم التخطيط.

املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي

- در�س البحث العلمي واحل�سارة الإ�سالمية، ودر�س قب�سات من نور ح�سارتنا، مبحث العلوم الإ�سالمية، 
الرتبية الأخالقية، ال�سف الثاين ع�رض، الفرع الأدبي.

العاِلـم، ذوو الهيئات.  



170

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

التمهيد
اإلى ذلك،  املوؤدية  الأمم وازدهارها، والأ�سباب  الإن�سانية ورقي  باحلديث عن احل�سارة  للدر�س  د  1- مهِّ
ق اإلى حال الأمة العربية قبل الإ�سالم، وما و�سلت اإليه من رقي وتقدم بعد دخولها يف الإ�سالم  وتطرَّ
امل�سطفى  احلبيب  نزلت على  اآية  اأول  باأدواته من  العلم والهتمام  التي حثت على  لتعاليمه  وامتثالها 
ث عن اأهمية  �سلى اهلل عليه و�سلم يف قوله تعالى:{  } )�سورة العلق، الآية 1(، ثم حتدَّ

العلم يف حياة امل�سلم الدنيوية والأخروية، واأثر العلماء يف حياة الأفراد واملجتمعات.
2- اكتب عنوان الدر�س، والنتاجات خا�سته على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
ل ا�سرتاتيجية )التعلم يف جمموعات(، وذلك على النحو الآتي: 1- فعِّ

ع الطلبــة اإلى ثالث جمموعات، ثم اطلب اإلى كل منهــا اأداء مهمة حمددة، بناًء على الأفكار الرئي�سة  2- وزِّ
الواردة يف الدر�س، ثم �رضحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية، وذلك على النحو الآتي:

ـِم، مفهومه، و�سفاته(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: املجموعة الأولى: قراءة مو�سوع )اأوًل: العال
ـِم؟ •  ما مفهوم العال

م التي يتعني عليه الت�ساف بها؟ ـِ • ما �سفات العال
ـِم املجتهد فله اأجران، واإذا اجتهد واأخطاأ فله اأجر، علِّل ذلك. • اإذا اأ�ساب العال

 املجموعة الثانية: قراءة مو�سوع )ثانًيا: مكانة العلماء(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• رفع اهلل منزلة العلماء، وجعل لهم مكانة عالية، ما �سبب ذلك؟

• تظهر منزلة العلماء يف اأمور، اذكرها.
• لعلماء ال�رضيعة منزلة ومكانة خا�سة، علِّل ذلك.

ه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة ن�شاط )اأتامل واأ�شتنتج( يف �شفحة )141(.  3- وجِّ
 املجموعة الثالثة: قراءة مو�سوع )ثالًثا: واجبنا نحو العلماء(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

• كيف يكون التاأدب مع العلماء واحرتامهم وتوقريهم؟

• ملاذا ينبغي الرجوع اإلى اأهل الخت�سا�س يف �سوؤون احلياة املختلفة؟
ح ذلك. • دقة النقل عن العلماء مطلب �رضعي، و�سِّ

• ما خطورة الطعن يف علماء ال�رضيعة؟ 
ه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة ن�شاط )اأتامل واأ�شتنتج( يف �شفحة )143(. 4- وجِّ

استراتيجيات التدريس
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5- كلِّف كل جمموعة اأن تكتب اإجابتها على لوحة، ثم تعلِّقها على اجلدار. 
6- �ساِعد اأفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رضح.

م جل�سة نقا�س ملا تو�سل اإليه اأفراد املجموعات، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح.  7- نظِّ
التقومي اخلتامي 

- كلِّف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )147(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�سهم يف  - وجِّ

حمتوياته.

احلــذر من  اإر�سال املعلومات الدينيــة والفتاوى ال�رضعية التي ت�سل الأ�سخا�س عــن طريق مواقع التوا�سل 
الجتماعــي قبــل التحقق منها بالرجــوع اإلى اأ�سحاب الخت�سا�ــس، واحلذر من تناقــل الإ�ساعات التي 

تتعر�س لعلماء الأمة.

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رضح الدر�س، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي. 
ا�سم الطالب:............................ .          التاريخ: .......................... .

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

اأبنيِّ مفهوم العاِلم. 1
اأبنيِّ �سفات العاِلم.2

ح اأ�سباب مكانة العلماء.3 اأو�سِّ
اأعلِّل �سبب املكانة اخلا�سة لعلماء ال�رضيعة مقارنة بغريهم.4
اأ�ستنتج �سبب تف�سيل العاِلم على العابد.5
اأحرتم العلماء، واأقتدي بهم.6
اأرجع اإلى العلماء املتخ�س�سني يف معرفة اأمور احلياة.7
اأحر�س على الدقة يف نقل الفتاوى ال�رضعية. 8

استراتيجيات التقويم وأدواته

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

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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يرتك للطالب حرية الإجابة، ويقرتح اأن يعلِّق املعلم على اإجابة الطالب.
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأتاأمل واأ�ستنتج 
ـِم على   قــال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلــم: ))ف�سل العال
العابد كف�سل القمر علــى �سائر الكواكب(()1(، اأ�ستنتج من 
الت�سبيه الوارد يف احلديث اأهمية وجود العلماء يف املجتمع.

العلماء من دون غريهم ينريون حياة 
النا�س واملجتمعات، كما تفوق اإنارة 
القمر لالأر�س �سائر الكواكب عندما 

يكون بدًرا. 

 141 

اأتاأمل واأ�ستنتج 
 قــال ر�سول اهلل �سلــى اهلل عليه و�سلــم: ))اإن اهلل ل يقب�س 
العلــم انتزاًعا ينتزعه من العبــاد، ولكن يقب�س العلم بقب�س 
ًما اتخذ النا�س روؤو�ًسا جهاًل،  ـِ العلماء، حتى اإذا مل  يبَق عال
ِئلــوا، فاأفتوا بغري علــم، ف�سلوا، واأ�سلــوا(()2(، اأ�ستنتج  ف�سُ
مــن احلديث خطورة غيــاب علماء ال�رضيعــة يف املجتمع.

بغياب العلمــاء يغيب العلم، وي�سود 
اجلهــل، ويفتــي اجلهالء بغــري علم، 
في�سلون، وي�سلون غريهم من النا�س 
ب�سبب جهلهم، وعدم قدرتهم على 

الفتيا.

 143 

)1( �سنن اأبي داود، وهو �سحيح.
)2( �سحيح البخاري.

اأن�ضطة اإ�ضافية

ن�شاط عالجي 
ـِم من مدعي العلم.   اطلب اإلى كل طالب اأن يكتب فقرة عن كيفية متييزه العال

ن�شاط اإثرائي
 اطلب اإلى الطلبة البحث يف اأحد املواقع الإ�سالمية املوثوقة على �سبكة الإنرتنت )مثل: الدفاع عن ال�سنة، 
وامللتقى الفقهي، واالألوكة( عن مقال يتناول دور العلماء ومكانتهم، ثم خل�شه يف نقاط حمددة، ثم اعر�شه 

على زمالئك يف ال�سف.
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)1( الطبقات الكربى لبن �سعد.

اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�س ال�سوؤالالرقم
ح 1 العلم له اأثر كبري يف رقي احلياة، و�سِّ

ذلك.
وتزدهر  هيبتها،  وتزداد  الأمة،  �ساأن  يرتفع  بالعلم 

احلياة، وتبنى احل�سارة.
 139 

د �سفتني مــن ال�سفات التي ينبغي 2 عدِّ
م اأن يت�سف بها. ـِ على العال

ـِم ق�سارى جهده يف البحث والتنقيب    اأ - بذل العال
وفق املنهجية العلمية املنا�سبة لتخ�س�سه.
ـِم ر�سالًة ينفع بها الإن�سانية.  ب- تاأدية العال

 139 

 يتبــواأ علمــاء ال�رضيعة منزلــة ومكانة 3
خا�سة، علِّل ذلك.

فــون النا�س بحقيقــة الديــن والإميان،  لأنهــم ُيعرِّ
وحقيقة وجودهم واأثرهم يف احلياة.

 140 

من واجبنا جتــاه العلماء التاأدب معهم 4
واحرتامهم، بنيِّ كيف يكون ذلك.

هذا مــا كان يفعلــه ال�سحابة ر�ســي اهلل عنهم مع 
العلماء منهم، ومن ذلــك ما فعله ابن عبا�س ر�سي 
اهلل عنــه مع زيد بن ثابت ر�سي اهلل عنه؛ فقد �سلى 
زيد بن ثابت على جنازة، ثم قربت له بغلة لريكبها، 
فجاء ابن عبا�س، فاأخذ بركابه، فقال له زيد: ))خلِّ 
عنهــا يا ابن عم ر�سول اهلل، فقال ابن عبا�س: هكذا 

اأمرنا نفعل بالعلماء والكرباء(( )1(. 

على 5 التجروؤ  اأخطار  من  اأثرين  اذكر   
العلماء والطعن فيهم.

التجروؤ على العلمــاء، والطعن فيهم يمنع النتفاع 
بعلمهم، ويقلل من �ساأنهم بني  النا�س، ويوؤدي اإلى 

فقدان الثقة بهم.

 142 
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ــل الن�سو�س الآتيــة، وا�ستنتج دللتها 6  تاأمَّ
على مكانة العلماء:

قال اهلل تعالى: { اأ  - 
 } )�سورة الزمر، الآية 9(.

قال اهلل تعالى: { ب- 
} )�سـورة النحـل، الآية 

.)43
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:  جـ- 
علًما،  به  يبتغي  طريًقا  �سلك  ))َمن 

�سلك اهلل به طريًقا اإلى اجلنة(()1(.
قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم:  د - 
كف�سلي  العابد  على  ـِم  العال ))ف�سل 

على اأدناكم(( )2(.  

اأ  - رفع اهلل تعالى مكانة العلماء ومنزلتهم يف 
الأجر واملثوبة.

ب- ال�ستجابة لهم، والنتفاع بعلمهم. 

ا ل�ساحبه يدخل  جـ- جعل اهلل تعالى العلم طريًقً
به اجلنــة، ويح�سل به الأجــر والثواب.

ـِم على العابد.  د  - تف�سيل العال

 140 

 141 

 140 

 141 

)1( �سنن الرتمذي، وهو �سحيح.

)2( �سنن الرتمذي، وهو �سحيح.
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نتاجات الدر�س

 

التزام الأدب عند دخول مكة املكرمة.  -
الدعاء واخل�سوع عند دخول امل�سجد احلرام.  -

املواظبة على زيارة املقد�سات.   -
املحافظة على النظام، وعدم مزاحمة النا�س.   -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

امل�سجد احلرام الدر�س الثالث  والع�ضرون

بيان ف�سل مكة املكرمة.  -
-  ذكر املواقع التي ي�ستمل عليها امل�سجد احلرام.

تو�سيح واجب امل�سلم نحو امل�سجد احلرام.  -
ا�ستنتاج مكانة املواقع التي ي�ستمل عليها امل�سجد احلرام.  -

-  احلر�س على زيارة امل�سجد احلرام. 

م�صادر تعلم اإ�صافية

للطالب 
املوقع الإلكرتوين لالأكادميية التعليمية اخلا�سة مبعهد احلرم املكي ال�رضيف )التعليم عن ُبْعد(:

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

- https://www.gph.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx :املوقع الإلكرتوين للم�سجد احلرام

م�صادر التعلم واأدواته

الكتاب املدر�سي.  -
- اللوح.

خريطة احلرم املكي.  -
- الأقالم امللونة.

 - جهاز احلا�سوب.   
- �سبكة الإنرتنت.     
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استراتيجيات التدريس

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

التمهيد 
ــد للدر�س بتالوة الآيتني الكرميتــني، قال اهلل تعالى: { مهِّ  -1

} )�سورة اآل عمران، الآيتان 96-97(، ثم اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
• ما املق�سود باأول بيت؟

• اإلى اأين يحج امل�سلم؟
• اأين يقع هذا البيت؟

• ما ا�سم الدولة وا�سم املدينة اللتني يوجد فيهما؟
• كم ت�ساعف ال�سالة فيه؟

• هل زاره اأحدكم؟
فه لنا. • �سِ

2- ا�ستمع اإلى الإجابات، ثم ناق�سها ل�ستنتاج عنوان الدر�س، ثم اكتبه على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

ل ا�سرتاتيجية )التعلم يف جمموعات(، وذلك على النحو الآتي: 1 - فعِّ
ع الطلبة اإلى ثالث جمموعات، ثم اطلب اإلى كل منها اأداء مهمة حمددة، بناًء على الأفكار الرئي�سة  • وزِّ

الواردة يف الدر�س، ثم �رضحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية، كما ياأتي:  
املجموعة الأولى: قراءة مو�سوع )اأوًل: ف�سل مكة املكرمة(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

• بنيِّ كيف جعل اهلل تعالى مكة املكرمة اأف�سل الأماكن واأطهرها.
• اذكر ثالث ف�سائل لـمكة املكرمة.

- در�ــس مكانــة امل�سجد الأق�سى، احلــرم ال�رضيف، مبحث العلــوم  الإ�سالمية، الرتبيــة الأخالقية، ال�سف 
احلادي ع�رض، الفرع الأدبي.

الكعبة، الركن اليماين، مقام اإبراهيم، الطعم، ال�سقم.
املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
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• جعل اهلل تعالى ملكة املكرمة اأحكاًما خا�سة، اذكر بع�س هذه الأحكام.
• ا�ستنتج من الآيات الكرمية ف�سيلة من ف�سائل مكة املكرمة، قال اهلل تعالى: 

{  } )�سورة التني، الآيات 3-1(.  
بلد،  اأطيبك من  ))ما  املكرمة:  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ف�سيلة من ف�سائل مكة  ا�ستنتج من قول   •

واأحبك اإيل، ولول اأن قومي اأخرجوين منك ما �سكنت غريك(( )1(.
ه الطلبة اإلى تنفيذ ن�شاط )اأناق�ص واأ�شتنتج( يف �شفحة )149(.  2- وجِّ

املجموعة الثانية: قراءة مو�سوع )ثانًيا: امل�سجد احلرام(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر �ستة مواقع يف امل�سجد احلرام.

يت الكعبة بهذا ال�سم؟ • ملاذا �ُسمِّ
• َمن الذي بنى الكعبة امل�رضفة؟

• كم ُجِعل اأجر ال�سالة يف امل�سجد احلرام؟
• ما احلجر الأ�سود؟

• ما طريقة تعظيمه، وتقبيله؟
• ما الركن اليماين؟

• ما ثواب م�سحه، اأو ا�ستالمه؟
• ما مقام اإبراهيم؟

• ما ال�سنة التي �سنَّها الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم خلفه؟
• ما اأهمية ماء زمزم للم�سلم؟

• ما ال�سفا واملروة؟
• ما الن�سك الذي يوؤدى فيهما؟

املجموعة الثالثة: قراءة مو�سوع )ثالًثا: واجب امل�سلم نحو امل�سجد احلرام(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما واجب امل�سلم جتاه امل�سجد احلرام؟

• ما اآداب دخول امل�سجد احلرام؟
• كيف ميكن للم�سلم املحافظة على امل�سجد احلرام؟

د ثالثة من احلقوق التي يجب اأن يوؤديها امل�سلم للم�سجد احلرام. • عدِّ
• اذكر الدعاء امل�سنون عند دخول امل�سجد احلرام.

• اكتب الدعاء امل�سنون الذي يقوله امل�سلم عند روؤية الكعبة.  
ه الطلبة اإلى تنفيذ ن�شاط )اأناق�ص( يف �شفحة )153(. 3- وجِّ

)1( �سنن الرتمذي، وهو ح�سن.
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حتت�سن مكة بيت اهلل احلرام حيث الكعبة امل�رضفة، تلك البقعة املباركة التي تعدُّ قبلة ال�سالة، واأكرث الأماكن 
قد�سية عند امل�سلمني؛ اإذ يزور احلرم �سنويًّا ماليني املعتمرين واحلجاج لأداء املنا�سك، وق�ساء ركن عظيم من 
اأركان الإ�سالم وتعادل ال�سالة فيه مئة األف �سالة، وهو من امل�ساجد الثالثة التي ُي�سد اإليها الرحال، وقد 
ا اأو  تعهد اهلل بالأمان لكل َمن يدخل مكة املكرمة، وجاء يف احلديث اأنه من ذهب اإلى امل�سجد احلرام حاجًّ

معتمًرا فاإنه يرجع مغفور الذنب طاهًرا كيوم ولدته اأمه.

4- كلِّف كل جمموعة كتابة اإجابتها على لوحة، ثم تعليقها على اجلدار. 
5- �ساِعد اأفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رضح.

م جل�سة نقا�س ملا تو�سل اإليه اأفراد املجموعات، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح. 6- نظِّ
التقومي اخلتامي  

كلِّف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.    -
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )165(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�سهم يف حمتوياته. وجِّ  -

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

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم  التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رضح الدر�س، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي. 
ا�سم الطالب:.............................. .          التاريخ: .......................... .

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

اذكر ثالث ف�سائل ملكة املكرمة. 1
اأعلِّل �سبب جعل اهلل تعالى مكة املكرمة من اأف�سل الأماكن واأطهرها.2
اأعدد ثالثة من واجبات امل�سلم جتاه بيت اهلل احلرام.3
ح الأثر املرتتب على ال�سالة يف احلرم املكي.4 اأو�سِّ
اأبنيِّ اأجر الطواف حول الكعبة.5
اأعلِّل �سبب ت�سمية الكعبة بهذا ال�سم.6
ف الركن اليماين.7 اأعرِّ
ح ما ينبغي لل�ساعي اأن ي�ستح�رضه بني ال�سفا واملروة.8 اأو�سِّ

استراتيجيات التقويم وأدواته

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأناق�س واأ�ستنتج 
و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قول  اأناق�س 
 ،)1( اإيل((  اأحبك  وما  بلد،  من  اأطيبك  ))ما 

واأ�ستنتج اأثر ذلك على حمبتي لوطني.

علَّمنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم حب الوطن؛ فقد 
اأحب مكة؛ ما يحفز كل م�سلم اإلى حب بالده.

149

اأناق�س 
اأناق�ــس زمالئي يف ما تقوم به اململكة العربية 
ال�سعوديــة يف العناية باحلجــاج واملعتمرين، 

وتو�سعة امل�سجد احلرام.

تبــذل اململكــة العربيــة ال�سعودية جهــوًدا عظيمة 
ا يف خدمــة امل�سجد احلرام وتو�سعته، ف�ساًل عن  جدًّ

تقدميها اخلدمات املتنوعة للحجاج واملعتمرين.

153

يرتك للطالب حرية االإجابة، وتالًيا االإجابات املقرتحة الأ�شئلة الن�شاط:

ن�شاط عالجي 
- اطلب اإلى كل طالب الرجوع اإلى اأحد كتب احلديث النبوي ل�ستخراج ما قاله عمر بن اخلطاب ر�سي 
اهلل عنه يف اأثناء العمرة عن احلجر الأ�سود: ))اإين لأعلم اأنك حجر ل ت�رض ول تنفع، ولول اأين راأيت النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم ُيقبِّلك، ما قبَّلتك(( )2(، ثم قراءته اأمام الزمالء.
ن�شاط اإثرائي

لتعرف  ال�رضيفني )املت�سفح اجلغرايف للحرم املكي(؛  املوقع الإلكرتوين للحرمني  اإلى زيارة  الطلبة  ه  وجِّ  -
- http://82.147.216.121/HaramExplorer      :اأماكن العبادة يف امل�سجد احلرام

اأن�ضطة اإ�ضافية

)1( �سنن الرتمذي، وهو ح�سن.
)2( �سحيح البخاري.
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)1( املعجم الأو�سط للطرباين، وهو �سحيح.

اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�س ال�سوؤالالرقم
 اأ - جعلهــا اهلل تعالــى مهــد خامتــة الر�ســالت  اذكر ثالث ف�سائل ملكة املكرمة.1

ال�سماوية.
ب-جعلهــا اهلل تعالــى قبلــة امل�سلمــني اإلــى قيام 

ال�ساعة.
من  بها  خا�سة  اأحكاًما  لها  تعالى  اهلل  جعل  جـ- 

دون غريها. 

148

علِّل: جعل اهلل تعالى مكة املكرمة من 2
اأف�سل الأماكن واأطهرها. 

لأنهــا مهبط الوحي، ومهــد الر�سالة، وت�سم عدًدا 
من املواقــع املعظمة، واملقامات املباركة، وامل�ساعر 
املقد�ســة، والآيــات البينــات؛ ما يزيدهــا ت�رضيًفا، 

وتعظيًما، واإكراًما. 

148

مــا املق�سود بقــول النبــي �سلى اهلل 3
عليــه و�سلم عــن ماء زمــزم: ))طعام 

الطعم، و�سفاء ال�سقم(( )1(.

واأنه  الأر�س،  ماء على وجه  اأنه خري  املق�سود هو 
طعام طيب مبارك، و�سفاء نافع باإذن اهلل تعالى.

152

د ثالثة من واجبــات امل�سلم جتاه 4 عــدِّ
بيت اهلل احلرام.

  اأ - تعاهد زيارته بح�سب ال�ستطاعة والقدرة.
ب- الدخول اإليه بخ�سوع واأدب.

جـ- املحافظة عليه، والدفاع عنه من اأي اعتداء.  

153

 اكتب الأجر املرتتب على القيام بالأعمال الواردة م�ستعيًنا باجلدول الآتي:5
 

151
الأجرالعمل

اأ- اأجر مئة األف �سالة.اأ- ال�سالة يف امل�سجد احلرام.
ب- اأجر الطواف عظيم؛ فقد قال النبي �سلى اهلل ب- الطواف حول الكعبة.

له  اهلل   كتب  بالبيت  طاف  ))َمن  و�سلم:  عليه 
بكل خطوة ح�سنة، وحما عنه �سيئة((.

جـــ- تقبيــل الـحجــر الأ�ســود، 
وم�سح الركن اليماين.

جـــ- بنيَّ النبــي �سلــى اهلل عليه و�سلــم اأجر ذلك 
ان اخلطيئة((. بقوله: ))اإن م�سحهما َيُحَطّ
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م�صادر التعلم واأدواته

م�صادر تعلم اإ�صافية

- الكتاب املدر�سي.
- خريطة اجلزيرة العربية.

- اللوح.
- الأقالم امللونة.

- جهاز احلا�سوب.
- �سبكة الإنرتنت.

 - https://www.youtube.com/watch? v=BMlG2TwS  :فيلم �ساقية احلجيج، املوقع الإلكرتوين -

تو�سيح مفهومي: درب زبيدة، وعني زبيدة.  -
التعريف بال�سيدة زبيدة من حيث: ا�سمها، ون�سبها.  -

ذكر اأبرز �سفات ال�سيدة زبيدة.  -
تعليل حر�س ال�سيدة زبيدة على اإكرام العلماء والأدباء.  -

اإعطاء اأمثلة على جهود ال�سيدة زبيدة يف خدمة الإ�سالم.  -
ا�ستنتاج اأبرز الدرو�س امل�ستفادة من مواقف ال�سيدة زبيدة امل�رضفة.  -

العتزاز بدور املراأة امل�سلمة يف بناء احل�سارة الإن�سانية.  -

نتاجات الدر�س

احلر�س على العمل العام وخدمة املجتمع.   -
الإقبال على وقف املال لوجوه اخلري.  -

تقدير جهود املراأة امل�سلمة يف خدمة الإ�سالم.  -
م�ساركة املراأة امل�سلمة يف اإبداء الراأي واتخاذ القرار.  -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

زبيدة زوجة هارون الر�سيد رحمها اهلل  الدر�س الرابع  والع�ضرون

للطالب
كتاب تاريخ الطربي.

للمعلم
كتاب مروج الذهب ومعادن اجلوهر لعلي بن ح�سن امل�سعودي.
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التدري�ص املبا�رش )احلوار واملناق�شة، العمل يف الكتاب املدر�شي(، التعلم عن طريق الن�شاط )لعب االأدوار، 
كر�سي اخلبري، الكر�سي ال�ساخن(.  

خطوات تنفيذ الدر�س    
التمهيد 

د للدر�س بطرح اأ�سئلة عن دور املراأة امل�سلمة يف بناء املجتمع. 1- مهِّ
2- ا�ستعر�س مناذج لن�ساء م�سلمات متيزن باأدوارهن يف خدمة الإ�سالم، مثل: اأم عمارة، ون�سيبة املازنية، 

وخولة بنت الأزور، واخلن�ساء، ثم ا�ساأل الطلبة:
• فيَم برعن هوؤلء الن�سوة؟

• ماذا ت�ستنتج من م�ساركتهن يف بناء املجتمع؟
• ما ال�سوابط ال�رضعية التي التزمن بها؟

3- ا�ستمع اإلى الإجابات، ثم ناق�سها ل�ستنتاج عنوان الدر�س ونتاجاته، ثم اكتبها على اللوح.
4- اعر�س فيلم �ساقية احلجيج، موجًها الطلبة اإلى ا�ستثمار ما يعر�س يف اإثراء النقا�س فيما بعد.

اإجراءات التنفيذ
1- اطلب اإلى الطلبة اجللو�س ب�سكل دائري، اأو على �سكل حرف )U(، ثم �سع كر�سي اخلبري يف مواجهة 

اجلميع.
ه الطلبة اإلى طرح الأ�سئلة التف�سيلية؛ لتعرف حياة ال�سيدة زبيدة واإجنازاتها. 2- وجِّ

با�سمها، ون�سبها،  ًفا  ال�سيدة زبيدة، معرِّ –بعد تدريب وا�ستعداد– تقم�س �سخ�سية  الطلبة  اأحد  3- كلِّف 
و�سفاتها.

4- اجل�س على كر�سي اخلبري؛ لالإجابة عن اأ�سئلة الطلبة، اأو كلِّف اأحد الطلبة املجيدين اأداء مهمة اخلبري، 
وميكنك ال�ستعانة ب�سيف زائر للقيام باملهمة.

5- �سارك الطلبة يف طرح الأ�سئلة التف�سيلية على اخلبري، وعلِّق بكلمات مفتاحية مل�ساعدة اخلبري على الإجابة.
6- خل�س - مب�ساركة اأحد الطلبة- البطاقة التعريفية لل�سيدة زبيدة، و�سفاتها، واأبرز املحطات امل�رضقة يف 

استراتيجيات التدريس

درب زبيدة، عني زبيدة.
املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي

- در�س العمل التطوعي، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف احلادي ع�رض، الفرع الأدبي.
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من �سمات املجتمعات الراقية اعتمادها اأ�ساليب العمل الجتماعي التطوعي للنهو�س بها، وم�ساركة احلكومات 
يف تلبية خمتلف حاجات النا�س، وحتقيق رفاهيتهم؛ لذا كان لزاًما وجود هيئات اأهلية ت�ساند احلكومات، وتكمل 
دورها. ولأننا جمتمع فتي؛ فاإنه يتعني على كل مّنا الإ�سهام يف اخلدمة العامة والعمل التطوعي؛ �سواء كان ذلك 
على م�ستوى املدر�سة، اأو احلي، اأو الوطن، مثل: الهتمام بالبيئة، واملحافظة على النظافة، وزراعة احلدائق، 
فــكل ذلك يك�سبنا مهارات اجتماعية، وي�سعرنا بامل�سوؤوليــة، وي�سقل �سخ�سياتنا، فينمو املجتمع ويزدهر.

حياتها.
7- تتبع على اخلريطة درب زبيدة، واأبرز اخلدمات التي ا�ستملت عليه، والطريق الذي يربط بني مكة 

والكوفة، وطرق احلج الأخرى التي تربط مكة باليمن وال�سام.
التقومي اخلتامي

ه االأ�شئلة اإلى الطلبة؛ ال�شتنباط القيم والدرو�ص  ا الأبرز املحطات يف حياة ال�شيدة زبيدة، ووجِّ م ملخ�شً - قدِّ
امل�ستفادة من كل حمطة، معزًزا القيم والجتاهات الإيجابية.

- كلِّف الطلبة تنفيذ الأن�سطة العالجية والإثرائية تبًعا مل�ستوياتهم.

ا�سرتاتيجية التقومي: الورقة والقلم )اختبار ق�سري(.
ه الطلبة اإلى اإجابة اأ�سئلة التقومي اخلتامي من دون ال�ستعانة  املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رضح الدر�س، وجِّ

بالكتاب املدر�سي، وتابعهم يف اأثناء ذلك، ثم ناق�سهم يف الإجابات، م�سحًحا اخلطاأ منها.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ن�شاط عالجي
كلِّف الطلبة تنفيذ اأحد الن�ساطني الآتيني: 

تتبع درب زبيدة، مبيًنا 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 

املياة اإلى مكة: ))اعمل ولو كلَّفتك �رضبة الفاأ�س ديناًرا((.
ن�شاط اإثرائي

-https://giem.kantakji.com :كلِّف الطلبة الرجوع اإلى املوقع الإلكرتوين ملجلة القت�ساد الإ�سالمي العاملية
لكتابة تقرير عن اأهمية الوقف الإ�سالمي يف بناء احل�سارة، ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.

اأن�ضطة اإ�ضافية

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�س ال�سوؤالالرقم
ف بال�سيدة زبيدة من حيث:1 عرِّ

   اأ - ا�سمها.  
 ب- ن�سبها. 

 اأ  - ا�سمها اأََمُة العزيز بنت جعفر بن املن�سور.
ب- جدها املن�سور، وكنيتها اأم جعفر، وهي زوجة 
اخلليفة العبا�سي هارون الر�سيد، واأم ولده الأمني.

155

العلماء 2 تكرم  زبيدة  ال�سيدة  كانت 
والأدباء، علِّل ذلك. 

155ت�سجيًعا  لهم على البحث وطلب العلم.

امل�ــرضوع الــذي قامت بــه ال�سيدة 3
زبيدة ل�سقاية احلجاج يعدُّ م�رضوًعا 

ف هذا امل�رضوع. �سخًما، �سِ

اأمرت ال�سيــدة زبيدة باإن�ساء قنــاة �سخمة جتر املياه 
على امتــداد الطريق بني مكــة والطائف، لتمتد يف 
ال�سحراء قنوات للمياه ُت�سّمى عني زبيدة، فاأو�سلت 
املياه اإلى منطقة عرفات، ثم املزدلفة ومنى، ثم مكة 

املكرمة.

156

بنيِّ الأعمــال العمرانية التي قامت 4
الطريــق  يف  زبيــدة  ال�سيــدة  بهــا 
الوا�ســل مــن الكوفــة اإلــى مكــة 

املكرمة.

حتويل الطريق مــن الكوفة اإلى مكة اإلى طريق عامر 
ممهد، فيه كل ما يلــزم امل�سافر من خدمات، والأمر 
باإن�ساء الآبــار والربك والقنوات على طول الطريق، 
واإقامــة ال�سرتاحات واأماكــن الإيــواء، اإ�سافة اإلى 
امل�ساعــل الليلية لإ�ساءة الطريــق، وو�سع عالمات 
تر�ســد احلجــاج اإلــى الطريــق ال�سحيــح، وو�سع 
حرا�سات حلمايتهم من قطاع الطرق، وعلى امتداده 

اأن�سئت القرى التي تقدم اخلدمات للحجاج.  

157-156

يف 5 م�رضقــة  حمطــات  لزبيــدة  كان 
اجلانب العلمي، بنيِّ اثنتني منهما.

  اأ - العنايــة بالقراآن الكــرمي؛ اإذ كان لل�سيدة زبيدة 
اهتمام يف حفظ القراآن الكرمي وحتفيظه.

ب- الهتمام بــالأدب وال�سعر؛ اإذ اهتمت ال�سيدة 
زبيدة بال�سعــر والأدب، فكانت تتذوق ال�سعر 
وتنظمــه، وتنقــد مــا كتبــه ال�سعــراء والأدباء 

وت�سححه، وتكافئ املجيدين منهم.

156
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�سي.
- اللوح.

- الأقالم امللونة.
- جهاز احلا�سوب.
- �سبكة الإنرتنت.

-http://www.saaid.net/Doat/mehan :مقال العدل يف الإ�سالم، موقع �سبكة �سيد الفوائد الإلكرتوين -

تعريف مفهوم القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم.  -
بيان اأهمية القيم ال�سيا�سية يف احلياة.  -

ذكر �سور من القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم.  -
ا�ستنتاج اآثار القيم ال�سيا�سية يف الفرد واملجتمع.  -

متثل قيم املواطنة ال�ساحلة.   -

نتاجات الدر�س

احرتام النظام، واللتزام بالقوانني.  -
احرتام وجهة النظر املخالفة.  -

امل�ساركة يف النتخابات الربملانية والبلدية.  -
احلر�س على انتخاب القوي الأمني.  -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم الدر�س   اخلام�س    والع�ضرون

للطالب
كتاب القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم لإ�سماعيل عبد الفتاح. لتحميل الكتاب من �سبكة الإنرتنت:

  - https://www.kutub-pdf.com 
للمعلم

كتاب النظرية العامة لنظام احلكم يف الإ�سالم لعطية عدلن.

م�صادر تعلم اإ�صافية
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التدري�ص املبا�رش )احلوار واملناق�شة(، التعلم عن طريق الن�شاط )املناظرة(.
خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
د للدر�س بتالوة الآية الكرمية، قال اهلل تعالى: {  1- مهِّ

} )�سورة النحل، الآية 9(، ثم اطرح على الطلبة 
الأ�سئلة الآتية: 

• مباذا اأمر اهلل تعالى النا�س يف الآية الكرمية؟
• ما الأمور التي نهى اهلل تعالى عن ارتكابها يف هذه الآية؟

}؟ • ما معنى قوله تعالى: {
• ملاذا اأمر اهلل تعالى بالعدل والإح�سان، ونهى عن الفواح�س واملنكرات؟

• ما اأثر التزام اأوامر اهلل تعالى واجتناب نواهيه يف الفرد واملجتمع؟
2- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�سهم فيها ل�ستنتاج عنوان الدر�س، ثم اكتبه على اللوح.

ن -بالتعاون مع الطلبة- اأبرز نتاجات الدر�س. 3- َدوِّ
اإجراءات التنفيذ

ل فريقني متقابلني من طلبة ال�سف، يتكون كل منهما من )5- 8( طالب. 1- �سكِّ
ه َمن تبّقى منهم اإلى متابعة الفعالية باهتمام؛ للم�ساركة يف املناق�سة  2- اخرت ثالثة حكام من بقية الطلبة، ووجِّ

فيما بعد.
3-  ناق�س الطلبة كافة يف معايري تقييم املناظرة، مثل: 

• احرتام الراأي الآخر.
• طرح الأفكار مبو�سوعية.

• ا�ستخدام احلجة والربهان والأدلة العقلية والنقلية.

استراتيجيات التدريس

القيــم ال�سيا�سيــة يف الإ�سالم، العدل وامل�ساواة، ال�ســورى، احلرية، التعاون والتكافــل، املواطنة ال�ساحلة، 
امل�ساركة ال�سيا�سية.

املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
در�س مبادئ العالقات الإن�سانية، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف احلادي ع�رض، الفرع 

الأدبي.
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• ا�ستخدام امل�سطلحات الإ�سالمية.
• تفعيل لغة اجل�سد، مثل: الإمياءات، واحليوية.

4- اطرح الق�سية الرئي�سة بقولك: ))يعتقد الكثري من النا�س اأن مبادئ احلكم يف الإ�سالم ل ت�سلح لأنظمة 
القيم  اأن  اآخرون  يرى  فيما  املدنية،  للدولة  مناذج  املتقدمة  الدول  احلديثة، ويرون يف  املدنية  احلكم 

ل القواعد واملبادئ لنظام حكم اإ�سالمي معا�رض((. ال�سيا�سية يف الإ�سالم ت�سكِّ
لنظام حكم  واملبادئ  القواعد  الإ�سالم  ال�سيا�سية يف  القيم  ت�سكيل  فكرة  تبني  الفريقني  اأحد  كلِّف   -5

معا�رض، وكلِّف الفريق الآخر تبني مبادئ الدولة املدنية احلديثة.
ن خط �سري املناظرة؛ لي�ستعني الفريقان بالأفكار الآتية: 6- َدوِّ

  اأ - املق�سود بالقيم ال�سيا�سية.
ب- اأثر القيم ال�سيا�سية يف حتقيق احلياة الكرمية للمجتمع.

جـ- �سور من القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم، طاعة احلاكم، العدل وامل�ساواة، احلقوق واحلريات التي 
كفلها الإ�سالم لأفراد املجتمع، ال�سورى، احلرية، التعاون والتكافل.

 د - القيم ال�سيا�سية امل�ستفادة من حديث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم: ))واأمي اهلل لو اأن فاطمة بنت 
حممد �رضقت لقطعت يدها(( )1(.  

هـ - اآثار القيم ال�سيا�سية يف ممار�سات الأفراد واملجتمع.
 و - حتقيق املوطنة ال�ساحلة.

 ز - انت�سار الأمن وال�ستقرار.
ح - امل�ساركة ال�سيا�سية.

ه احلكام يف اأثناء ر�شد االأداء. 7- �شارك الفريقني يف تو�شيح االأفكار والنقاط الرئي�شة، ووجِّ
م على اللوح الهيكل التنظيمي املنا�سب لتدوين امللخ�سات، بحيث ي�سمل املفاهيم، والأهمية،  8- �سمِّ

وال�سور، والآثار.
9- امنح - يف نهاية الن�شاط- كل فريق دقيقتني، لتلخي�ص اأفكاره، والراأي الراجح الذي يتبناه، وتقدمي 

ل اإليه. املربرات املنطقية، واحلكم ال�رضعي الذي تو�سَّ
ال�شيا�شية امل�شتمدة من املبادئ والقواعد الواردة  القيم  النقاط املعرفية املتفق عليها يف  اأبرز  10- خل�ص 
يف القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رضيفة، واملمار�سات ال�سيا�سية عرب الع�سور املختلفة لتطور احلياة 

ال�سيا�سية يف الإ�سالم، ثم علِّق عليها.
ز القيم واالجتاهات املرغوبة، وكلِّف الطلبة املراقبني امل�شاركة يف تلخي�ص اأبرز النقاط يف الهيكل  11- عزِّ

التنظيمي على اللوح.
)1( �سحيح البخاري.
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12- امنح فريق احلكام فر�سة لعر�س نتائج الفريقني وفق املعايري املتفق عليها �سلًفا.
13- قيِّم الطلبة -مب�ساركة فريق احلكام- وفق املعايري املتفق عليها يف اأداة التقومي )�سلم التقدير(.

التقومي اخلتامي
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )166(، وتابعهم يف اأثناء العمل، وزودهم بالتغذية  وجِّ  -

الراجعة.
كلِّف الطلبة تنفيذ الأن�سطة العالجية والإثرائية تبًعا مل�ستوياتهم.   -

من اآثار القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم املواطنة ال�ساحلة التي تعربِّ عن ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه اأفراد املجتمع 
جميًعا، والنتماء اإلى الوطن، ويظهر ذلك من خالل التعامل مع الآخرين، واحلر�س على تقدمي اخلري لهم، 

واللتزام بالأنظمة والقوانني، واملحافظة على املمتلكات العامة.  
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء )املناظرة(.
ع الطلبة اإلى فريقني، اأحدهما يعتقد اأن مبادئ احلكم يف الإ�سالم ل ت�سلح لأنظمة احلكم  املوقف التقوميي: وزِّ
املدنية احلديثة، ويرى يف الدول املتقدمة مناذج للدولة املدنية، والفريق الآخر يرى اأن القيم ال�سيا�سية يف 
اإ�سالمي معا�رض، ثم كلِّف عدًدا من احلكام ر�سد الأداء  ل القواعد واملبادئ لنظام حكم  الإ�سالم ت�سكِّ

وفق املعايري الوارد ذكرها يف �سلم التقدير.
 اأداة التقومي: �سلم التقدير.

ا مقبول �سعيف املعيارالرقم ممتاز جيد جدًّ
يتوا�سل مع الفريق الآخر بلغة �سليمة.1
ي�ستخدم املفاهيم وامل�سطلحات الإ�سالمية.2
يتوا�سل ب�رضيًّا مع جميع املتعلمني من الفريق الآخر.3
ي�ستخدم لغة اجل�سد بفاعلية )الإمياءات، وتعابري الوجه(.4
يجيب عن ت�ساوؤلت الفريق الآخر بجراأة وثقة.5
يحرتم اآراء الآخرين.6
يعزز راأيه بالأدلة العقلية والنقلية املقنعة.7
يلتزم اآداب احلوار.8
يقنع الفريق الآخر براأيه.9

ينجز الفريق املهمة يف الوقت املحدد.10
ا: )3( ثالث عالمات، مقبول: )2( عالمتان، �سعيف: )1( عالمة واحدة.   ممتاز: )4( اأربع عالمات، جيد جدًّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

  اأتذكر واأناق�س 
لأفراد  الإ�سالم  كفلها  التي  واحلريات  احلقوق 

املجتمع.  

 كفل الإ�سالم لالإن�سان الكثري من احلقوق واحلريات 
التــي ت�سمن له احلياة الكرميــة، مثل: حق احلياة، 
والعتقاد، والتملك، والعدل، وامل�ساواة، وحرية 
التعبــري واإبداء الــراأي، وحرية التنقــل والإقامة.

160

اأتدبر واأ�ستخرج 
اأتدبر قول ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))واأمي اهلل 
لو اأن فاطمة بنت حممد �رضقت لقطعت يدها(( )1(، 
واأ�ستخرج القيم ال�سيا�سية التي ميثِّلها هذا احلديث.

161العدل وامل�ساواة يف تطبيق القانون.

يرتك للطالب حرية الإجابة ، ويقرتح اأن يعلِّق املعلم على اإجابة الطالب. 

ن�شاط عالجي 
- كلِّف بع�س الطلبة تو�سيح العبارة الآتية، معززين اأقوالهم بالأدلة املنا�سبة: ))تعدُّ النتخابات �سورة من 

�سور امل�ساركة ال�سيا�سية، وهي تدخل يف مفهوم ال�سورى((.
ن�شاط اإثرائي 

كلِّف بع�س الطلبة زيارة موقع الألوكة الإلكرتوين: http://www.alukah.net/sha؛ لكتابة تقرير   -
عن الفرق بني العدل وامل�ساواة، ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.

اأن�ضطة اإ�ضافية

)1( �سحيح البخاري.

اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�س ال�سوؤالالرقم
ما مفهوم كل من: 1

اأ - القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم.
ب- املواطنة ال�ساحلة.
جـ - العدل وامل�ساواة.

  اأ - املبــادئ والقواعد امل�ستمدة من القراآن الكرمي وال�سنة 
النبويــة التي ت�سبــط عالقة موؤ�س�ســات احلكم بع�سها 
ببع�ــس، وعالقتها بالأفــراد، وت�سبط عالقــة الدولة 

بغريها من الدول. 

159
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ب- ال�سعــور بامل�سوؤوليــة جتــاه اأفــراد املجتمــع كافة، مع  
ال�سعــور باملحبــة والنتمــاء اإلى الوطن. فقــد فطر اهلل 
تعالــى الإن�سان على حب وطنــه الذي ن�ساأ فيــه اآمًنا،  

وانتفع من خريه وثماره.
جـــ- العــدل هو اإعطــاء كل ذي حق حقه؛ مــا يحقق اأمن 
املجتمعــات وا�ستقرارهــا. اأمــا امل�ســاواة فتعنــي عدم 
التمييز بني املواطنني علــى اأ�سا�س العرق، اأو الدين، اأو 

القت�ساد، اأو املجتمع.

162

160

للمواطنة 2 ثالثــة مظاهــر  اذكر 
ال�ساحلــة تظهر يف �سلوك الفرد 

جتاه الدولة. 

  اأ - احرتام الدولة وموؤ�س�ساتها والد�ستور.
ب- اللتزام بالأنظمة والقوانني.

جـ- املحافظة على املمتلكات العامة. 

 162 

علِّل كالًّ مما ياأتي:3
 اأ  - وجوب طاعة ويل الأمر.

ب- اأهميــة امل�ساركة ال�سيا�سية 
يف الإ�سالم يف مواقع �سنع 

القرار.

اأ- لأن حفظ الدين واحلقــوق والأمن وال�ستقرار رهن 
بطاعــة ويل الأمــر والنقيــاد له؛ فطاعتــه طاعة هلل 

تعالى.
ن النا�س من احل�سول على حقوقهم. ب-لأنها متكِّ

160

162

تظهــر اأهميــة القيــم ال�سيا�سية 4
يف الإ�ســــالم مــن جــانبــني، 

حهما. و�سِّ

اأ - متثيلهــا املعايري التي متيز ال�سلوك املرغوب من ال�سلوك 
املرفو�س.

ب- تنظيم احلقوق والواجبات لأفراد املجتمع كافة.  

159

160
د خم�ًســا من �ســور القيم 5 عــدِّ

ال�سيا�سية يف الإ�سالم.
  اأ - طاعة احلاكم.

ب- العدل وامل�ساواة.
جـ- ال�سورى.

 د - احلرية.
هـ - التعاون والتكافل.

160

ال�سيا�سية 6 للقيم  اآثار  اذكر ثالثة 
مـمار�سة  الإ�سالم تظهر يف  يف 

الأفراد واملجتمع.

  اأ -  احلر�س على تقدمي اخلري لالآخرين.
ب- تقبل وجهات النظر املخالفة.

جـ- احــرتام الدولة وموؤ�س�ساتهــا والد�ستور، واللتزام 
بالأنظمة والقوانني. 

162
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م�صادر التعلم واأدواته

م�صادر تعلم اإ�صافية

الكتاب املدر�سي.    -
القراآن الكرمي.  -

الو�سائل التعليمية املنا�سبة، مثل: امل�سجل، وجهاز احلا�سوب، وجهاز العر�س الإلكرتوين، وجهاز العر�س   -
الراأ�سي، و�سفافيات عر�س الأن�سطة واملهام، ولوحات الكرتون، واأقالم التخطيط.

تعريف مفهوم الفن.  -
بيان موقف الإ�سالم من الفن.  -

تعداد جمالت الفن.  -
ذكر مناذج من الفن الإ�سالمي.  -

اإ�سدار اأحكام على بع�س الفنون وفًقا لتعاليم الإ�سالم.  -

نتاجات الدر�س

التعبري عن الأفكار وامل�ساعر باأ�سلوب راٍق.  -
املبادرة اإلى حت�سني ال�سوت يف قراءة القراآن الكرمي.  -

تقدير الفن امللتزم ب�سوابط الإ�سالم.  -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

الفن يف الإ�سالم، الفن الت�سكيلي، الفن ال�سوتي، الفن احلركي، التغني بالقراآن، الأهازيج واحلداء، تدففان 
وت�رضبان، م�رضح الدمى.

املفاهيم وامل�صطلحات

الفن يف الإ�سالم الدر�س ال�ضاد�س  والع�ضرون

للطالب
كتاب يف الفنون الإ�سالمية لزكي حممد ح�سن.

للمعلم
منهج الفن الإ�سالمي ملحمد قطب.
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التدري�س املبا�رش )احلوار واملناق�شة(، التعلم التعاوين )التعلم الزمري(.  -
خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
د للدر�س با�شتخدام اإحدى الو�شائل املتوافرة لتالوة الآية الكرمية، قال تعالى: { 1- مهِّ

} )�شورة النحل، الآية 6(، اأو اقراأ احلديث النبوي ال�رشيف: ))اإن اهلل جميل يحب 
اجلمال(( )1(، ثم ا�شاأل الطلبة: 

• ملاذا ترتاح النف�س الب�رشية لالأ�شياء اجلميلة؟
• ما مظاهر اجلمال يف الطبيعة؟

• ما الذي يوؤثر يف جمال الأ�شياء؟
• هل لالأ�شوات، اأو الألوان، اأو الأ�شكال تاأثري فينا؟

• متى يكون تاأثريها اإيجابيًّا؟
2- ا�شتمع اإلى الإجابات، ثم ناق�شها ل�شتنتاج عنوان الدر�س، ثم اكتبه على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
ل ا�شرتاتيجية )التعلم يف جمموعات(، وذلك على النحو الآتي: 1- فعِّ

ع الطلبة اإلى جمموعتني، ثم اطلب اإلى كل منهما اأداء مهمة حمددة، بناًء على الأفكار الرئي�شة الواردة  2- وزِّ
يف الدر�س، ثم عر�شها لبقية الطلبة با�شتخدام لوحة جدارية، وذلك على النحو الآتي:

املجموع��ة الأول��ى: قراءة مو�ش��وع )اأوًل: مفه��وم الفن يف الإ�ش��الم(، ومو�شوع )ثانًي��ا: جمالت الفن 
ومناذجها يف الإ�شالم(، ثم الإجابة عن الأ�شئلة الآتية:

• ما مفهوم الفن يف الإ�شالم؟
• اذكر جمالت الفن الإ�شالمي.

• ما �شبب اهتمام امل�شلمني باخلط؟
• اذكر اأمثلة على معال�م معمارية اإ�شالمية.

• كيف يكون التغني بالقراآن الكرمي؟
ه �لطلبة �إلى حل �أ�صئلة ن�صاط )�أتعاون و�أناق�ش( يف �صفحة )169(. 3- وجِّ

املجموعة الثانية: قراءة مو�شوع  )ثالًثا: �شوابط الفن يف الإ�شالم(، ومو�شوع  )رابًعا: دور الفن يف احلياة(،

استراتيجيات التدريس

)1( �شحيح م�شلم.

التعلم القبلي
در���س الذوق واجلم��ال، مبحث العل��وم الإ�شالمية، الرتبية الأخالقي��ة، ال�شف احلادي ع���رش، الفرع الأدبي.  -
در�س قب�شات من نور ح�شارتنا، مبحث العلوم الإ�شالمية، الرتبية الأخالقية، ال�شف احلادي ع�رش، الفرع الأدبي.  -
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ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
ح ذلك. • من �سوابط الفن يف الإ�سالم عدم تناق�سه مع عقيدة التوحيد، و�سِّ

• اذكر اأمرين يحرم ت�سمينهما الفن يف الإ�سالم.
ح ذلك. • الفن ر�سالة اإذا ان�سبطت ب�سوابطها ال�رشعية حتقق اخلري لالإن�سان، و�سِّ

4- كلِّف كل جمموعة كتابة اإجابتها على لوحة، ثم تعليقها على اجلدار. 
5- �ساِعد اأفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.

م جل�سة نقا�ش ملا تو�سل اإليه اأفراد املجموعات، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح. 6- نظِّ
التقومي اخلتامي

كلِّف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.    -
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )183(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�سهم يف حمتوياته. وجِّ  -

بالنظافة وجمال  والهتمام  الكرمي،  القراآن  قراءة  اأثناء  الطلبة يف  اأ�سوات  الدر�ش يف حت�سني  من  الإفادة 
املرافق العامة يف املجتمع.

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم  التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي. 
ا�سم الطالب:............................. .          التاريخ: ......................... .

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

اأعرِّف مفهوم الفن 1
 اأبنيِّ موقف الإ�سالم من الفن.2
د جمالت الفن.3 اأعدِّ
اذكر مناذج من الفن الإ�سالمي.4
اأ�سدر اأحكاًما على بع�ش الفنون يف �سوء الإ�سالم.5
اأعبِّ عن اأفكاري وم�ساعري باأ�سلوب راٍق.6
اأبادر اإلى حت�سني �سوتي يف اأثناء قراءة القراآن الكرمي.7
ر الفن امللتزم ب�سوابط الإ�سالم.8 اأقدِّ

استراتيجيات التقويم وأدواته

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

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
عرِّف املفاهيم الآتية: 1

الإ�سلللالم،  فلللي  الللفللن 
الفللن الت�سكيلللي، الفللن 

ال�سوتي، الفن احلركي.

اأ  - الفللن يف الإ�سللالم: هللو التعبللري اجلميل عللن الإح�سا�ش 
باحلقائق والأحللداث با�ستخدام و�سائللل مادية اأو معنوية 

وفق الت�سور الإ�سالمي للوجود.
ب- الفللن الت�سكيلي: هو التعبري عن الأفكار وامل�ساعر باإعادة 
�سياغللة الواقللع ب�سللور جديدة، مثللل: الر�سللم، واخلط، 

والنحت، وفن العمارة، والت�سميم.
جل- الفن ال�سوتي: هو فن يخت�ش بالتعبري عن الأفكار وامل�ساعر 
بال�سوت املوؤثر يف نف�ش ال�سامع، في�ست�سعر القيم اجلمالية 
الأنا�سيد، وال�سعر، واخلطابة، وال�سوت  ي�سمعه، مثل:  ملا 

اجلميل يف قراءة القراآن الكرمي  وجتويده.

167

167

168

يرتك للطالب حرية الإجابة، وتالًيا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�سطة:
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأتعاون واأناق�ش 
اأتعاون مع زمالئي، واأناق�سهم يف العبارة الآتية: 

))ترتبط اخلطبة يف الإ�سالم ب�سعائر تعبدية((.

ترتبط اخلطبة غالًبا بالعبادات، مثل: �سالة اجلمعة، 
وقد  احلج،  يف  عرفة  ويوم  العيدين،  و�سالة 
تكون يف اجلهاد، اأو الدعوة اإلى دين اهلل تعالى.

 169 

ن�شاط عالجي
 اطلب اإلى كل طالب ر�سم لوحة تتوافق مع �سوابط الفن يف الإ�سالم.

ن�شاط اإثرائي
اطلب اإلى الطلبة البحث يف مكتبة املدر�سة عن  اأحد كتب الفن التي تتحدث عن الإ�سالم، وا�ستخراج اأمنوذجني 

من مناذج الفن يف الإ�سالم منها، ثم عر�سهما على الزمالء يف ال�سف، اأو قراءتهما يف الإذاعة املدر�سية.

اأن�ضطة اإ�ضافية
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د- الفن الـحركي: يق�ضد به اإ�ضافة عن�رص احلركة اإلى املنتج 
الدمى،  وم�رصح  املتحركة،  ال�ضور  اأفالم  مثل:  الفني، 
ويت�ضل بذلك ما ميكن اأن ينتج من الأفالم وامل�رصحيات 

التي جت�ضد القيم الإميانية امللتزمة بال�ضوابط ال�رصعية. 

169

اذكــر ثالثة �ضوابط للفن يف 2
الإ�ضالم.

اأ - األ يناق�ــض عقيدة التوحيد، فيتجــرد من كل باطل، ومن 
الوثنيات واخلرافات والأوهام والأ�ضاطري، مثل: ت�ضوير 
الذات الإلهية، و�ضور الأنبياء عليهم ال�ضالم، والق�ض�ض 

التي حتاك حول الآلهة وغريها.
ب- اأن يخلــو مــن املحرمــات واملمنوعات، مثــل: ت�ضوير 

العورات، اأو و�ضفها، اأو اإثارة ال�ضهوات، وغري ذلك.
جـ- اأن يرتبط بهدف نبيل، ور�ضالة اإن�ضانية �ضامية تناأى به عن 

العبثية والع�ضوائية. 

170

علِّل: اهتمام امل�ضلمني باخلط 3
وحت�ضينه.

يعزى هذا االهتمام اإلى ارتباط حياة امل�سلمني بالقراآن الكرمي 
168الذي تعلقت به اأفئدتهم. 

ا�ضتخدام 4 ح الهدف من  و�ضِّ
اخلطابة يف الإ�ضالم.

الهــدف منهــا هو التاأثــري يف نف�ــض ال�ضامع واإثــارة عواطفه 
لي�ضتجيب مل�ضمون الر�ضالة؛ بتقبلها، واللتزام بها. 

169

اأعِط اأمنوذجني اثنني من مناذج الفن يف الإ�ضالم لكل جمال من جمالت الفن الآتية:5
مناذجها يف الإ�ضالمجمالت الفن

- اخلط العربي.اأ- الفن الت�ضكيلي.
- العمارة الإ�ضالمية.

- اأفالم ال�ضور املتحركة.ب-الفن احلركي.
- م�رصح الدمى.

- التغني يف قراءة القراآن الكرمي وجتويده.جـ-الفن ال�ضوتي.
- اخلطابة.

            169-168
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م�صادر التعلم واأدواته

م�صادر تعلم اإ�صافية

الكتاب املدر�سي.  -
جهاز احلا�سوب.  -

- اللوح.
- �سبكة الإنرتنت.

- الأقالم امللونة.

تعريف مفهوم الدعوة اإلى اهلل، ومفهوم الداعي.  -
بيان �سفات الداعي الناجح.  -

حتديد مهارات الداعي الناجح.  -
ذكر املحاذير التي ينبغي للداعي جتنبها.  -

ا�ست�سعار اأهمية وجود الداعي يف املجتمع.  -

نتاجات الدر�س

اإعداد امل�سلم نف�سه ليكون داعًيا ناجًحا.  -
-  الإفادة من التقنيات احلديثة يف الدعوة اإلى اهلل تعالى.

معاملة الداعي اإلى اهلل باحرتام.   -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

الدعوة، الداعي، التقنية احلديثة، القدح.

املفاهيم وامل�صطلحات

الداعي اإلى اهلل الدر�س ال�ضابع والع�ضرون

للطالب 
كتاب الدعوة الإ�سالمية يف عهدها املكي لروؤوف �سلبي.

للمعلم
-http://www.alukah.net/sharia                            :كيفية �سناعة الدرو�ش، املوقع الإلكرتوين 
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استراتيجيات التدريس

التدري�ش املبا�رش )احلوار واملناق�سة(، حتليل الن�سو�ش واملواقف، التعلم التعاوين )العمل يف جمموعات(. 
خطوات تنفيذ الدر�ش

التمهيد
د للدر�ش بعر�ش موقف لأحد الدعاة با�ستخدام جهاز احلا�سوب، ثم اطرح على الطلبة جمموعة من  1- مهِّ

الأ�سئلة، مثل:
• ماذا ن�سمي ال�سخ�ش الذي يقوم بهذا العمل؟

• هل يقت�رش هذا الواجب على اأ�سخا�ش معينني؟
• ما ال�رشوط الواجب توافرها فيَمن يقوم بها العمل؟

ر اإجابتك. • هل يعدُّ وجود الدعاة �رشورة يف احلياة؟ برِّ
• كيف و�سل الإ�سالم اإلينا؟

2- ا�ستمع اإلى الإجابات، ثم ناق�سها ل�ستنتاج عنوان الدر�ش، ثم اكتبه على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

ع الطلبة اإلى ثالث جمموعات غري متجان�سة، ثم كلِّف كل جمموعة مبهمة تعليمية خا�سة. 1- وزِّ
2- كلِّف اأفراد كل جمموعة كتابة ما يتفقون عليه على ورق قالب، اأو كرتون؛ متهيًدا لعر�سه على لوحة 

جدارية.
3- اطلب اإلى كل جمموعة اختيار ممثل لها؛ لعر�ش نتائج عمل املجموعة، ومناق�سة املجموعات الأخرى فيها.

د الزمن الالزم للعمل داخل املجموعات. 4- حدِّ
م لهم امل�ساعدة. 5- تابع اأفراد املجموعات يف اأثناء العمل، وقدِّ

ع املهام على املجموعات كالآتي: 6- وزِّ
الإجابة عن  ثم  الناجح،  الداعي  والداعي، و�سفات  الدعوة،  من:  مفهوم كل  بيان  الأولى:  املجموعة 

الأ�سئلة الآتية:
ف الدعوة اإلى اهلل تعالى. • عرِّ

• عرِّف مفهوم الداعي اإلى اهلل تعالى.

التعلم القبلي

- در�للش الأخالق: مفهومها، واأهميتها يف حياتنا، مبحث العلللوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف 
الثاين ع�رش، الفرع الأدبي.
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• علِّل: ل بد من وجود دعاة متخ�س�سني للقيام بهذه املهمة.
د ثالًثا من �سفات الداعي الناجح. • عدِّ

• ا�ستنتج �سفة الداعي التي اأ�سارت اإليها الآية الكرمية، قال تعالى: { 
  } )�سورة الفرقان، الآية 57(.

املجموعة الثانية: بيان مهارات الداعي الناجح، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• يحتاج الداعي الناجح اإلى مهارات عديدة، اذكر اأربًعا منها.

اإليها الآياتان الكرميتان، قال تعالى: { • ا�ستنتج مهارة الداعي التي اأ�سارت 
 } )�سورة طه، الآيتان 44-43(.

تعالى: { قال  الكرمية،  الآيات  اإليها  اأ�سارت  التي  الداعي  مهارة  • ا�ستنتج 

                                                                              } )�سورة نوح، الآيات 9-5(.
• بنيِّ منهج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف مراعاة الأولويات يف دعوته.

املجموعة الثالثة: بيان املحاذير التي يتجنبها الداعي اإلى اهلل تعالى، ثم الإجابة على الأ�سئلة الآتية:
• ا�ستنتللج املحللذور الللذي ينبغللي للداعي جتنبلله، والللذي اأ�سللارت اإليه الآيللة الكرمية، قللال تعالى: 

{ } )�سورة النجم، الآية 32(.
• ا�ستنتج اخللق الذي ينبغي للداعي التاأدب به، والذي اأ�سار اإليه قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اإنكم 
قادمون على اإخوانكم، فاأ�سلحوا رحالكم، واأ�سلحوا لبا�سكم حتى تكونوا كاأنكم �سامة يف النا�ش، 

فاإن اهلل ل يحب الفح�ش ول التفح�ش(( )1(.
• بنيِّ  منهج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف حتذير النا�ش من القدح بالآخرين.

7- عند انتهاء الوقت املحدد، اأعلن عن انتهاء العمل يف املجموعات.
8- كلِّف كل ممثل ملجموعته باخلروج، وعر�ش منجزات جمموعته على اللوحة اجلدارية على التوايل.

9- �سارك اأفراد املجموعات الأخرى يف مناق�سة ممثل املجموعة.
ب اخلطاأ منها. ز الإجابات ال�سحيحة، و�سوِّ 10- تابع �سري املناق�سة، وعزِّ

ه ممثل املجموعة اإلى تعديل املعلومات اخلطاأ على اللوحة اجلدارية. 11- وجِّ
التقومي اخلتامي 

ناق�ش الطلبة يف اأ�سئلة التقومي يف �سفحة )177(.  -
كلِّف الطلبة تنفيذ الأن�سطة العالجية والإثرائية تبًعا مل�ستوياتهم.  -

)1( امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم الني�سابوري، وهو �سحيح.
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نظًرا اإلى تطور و�سائل الت�سال احلديثة؛ فاإنه ميكن للداعي اأن ي�ستفيد من �سبكة املعلومات الدولية يف بث 
ا للمدعو اأن ي�ستفيد مّما فيها من العلوم ال�رشعية؛ اإذ حتوي الكثري من الكتب ال�رشعية،  الدعوة، وميكن اأي�سً
واملواعظ، واخلطب، واملحا�رشات، والدرو�ش، وغري ذلك من البامج النافعة، مع �رشورة احلذر مّما فيها من 

اخلبث.

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي. 

ا�سم الطالب:............................. .          التاريخ: ......................... .

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

اأعرِّف مفهوم الدعوة.1
 اأعرِّف مفهوم الداعي.2
اأعلِّل �رشورة وجود الدعاة املتخ�س�سني يف املجتمع.3
اذكر ثالث �سفات للداعية الناجح.4
ح منهج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف مراعاة الأولويات يف دعوته.5 اأو�سِّ
اأبنيِّ منهج النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف التخفيف على املدعوين، وعدم 6

الت�سديد عليهم.
اأذكر ثالثة من املحاذير التي يجب اأن يتجنبها الداعي.7
اأبنيِّ اأثر التقنيات احلديثة يف و�سول الدعوة اإلى املدعوين.8

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

استراتيجيات التقويم وأدواته

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأفكر 
قللال اهلل تعالى: { 

 } )�سللورة التوبة، الآية 128(، اأفكر 
يف �سفة الداعي التي ت�سري اإليها الآية الكرمية.

املدعوين وراأفته بهم؛  الداعية على  حر�ش 
لذا فهو يبذل كل جهد لإبالغهم الدعوة. 

 173 

اأناق�ش 
اأناق�للش زمالئللي يف اأثر اإتقللان الداعللي ل�ستخدام 

التقنيات احلديثة على دعوته للنا�ش.

ت�سهيللل عر�للش بع�للش جوانللب الدعللوة 
للمدعوين.

 174 

يرتك للطالب حرية االإجابة، وتالًيا االإجابات املقرتحة الأ�شئلة الن�شاط:

ن�شاط عالجي
اطلب اإلى الطلبة الرجوع اإلى اأحد الكتب املتخ�س�سة يف الدعوة اإلى اهلل تعالى؛ لكتابة الفرق بني الداعي 

العاِللم، والداعي اجلاهل.
ن�شاط اإثرائي 

 اطلب اإلى الطلبة الرجوع اإلى اأحد كتب ال�سرية النبوية؛ لكتابة مقال يف ن�سف �سفحة عن موقف الدعوة 
اإلى اهلل باحلكمة يف ق�سة م�سعب بن عمري مع اأهل املدينة املنورة، ثم اطلب اإلى اأحد الطلبة املجيدين قراءته 

اأمام زمالئه يف ال�سف.

اأن�ضطة اإ�ضافية
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
عرِّف مفهوم كل من: 1

الدعوة، والداعي.
 اأ - الدعوة: تبليغ النا�ش دين الإ�سالم، وترغيبهم فيه، وحثهم 
على اتباعه، والتم�سك باأحكامه واأخالقه، ون�رش اخلري 

بينهم.
ب- الداعي: هو العاِللم بمبادئ الدين الإ�سالمي ومقا�سده 
فيه،  يعي�ش  الذي  المجتمع  لواقع  والمدرك  واأحكامه، 

وق�ساياه، واأ�ساليب تبليغ الدعوة لأفراده.

172

بيِّللن اأهميللة وجللود الدعاة 2
بمهمة  للقيام  المتخ�س�سين 

الدعوة اإلى اهلل.

بناء املفاهيم ال�سليمة، وت�سحيح املفاهيم غري ال�سحيحة، ون�رش 
الإ�سالم و�سوًل اإلى احلياة الطيبة الهانئة.

172

اذكر ثالث �سفات للداعية 3
الناجح.

  اأ - الإخال�ش يف الدعوة اإلى اهلل تعالى.
ب- اللتزام بالأخالق احلميدة.

جل- العلم و�سعة الطالع.

172

مللن 4 الأولويللات  مللراعللاة 
مهارات الداعي يف دعوته، 

ح ذلك. و�سِّ

الداعللي الناجللح يقللدم مللا ي�ستحللق التقللدمي، ويوؤخللر ما 
ينا�سبلله التاأخري، ويوازن بللني امل�سالح واملفا�سللد الناجتة عن 
دعوتلله للنا�للش، وهذا منهللج �سيدنللا حممد �سلللى اهلل عليه 
و�سلللم يف دعوتلله؛ فقللد ا�ستمر يدعللو النا�ش اإلللى الإ�سالم 
يف مكللة مللن دون اأن يهللدم لهم �سنًمللا، وبعللد اأن دخلوا 
يف الإ�سللالم،  ومتكللن الإميللان يف نفو�سهللم، واأدركللوا اأن 

الإ�سالم هو الدين احلق اأمر بهدم الأ�سنام. 

174

ح منهج النبي �سلى اهلل 5 و�سِّ
التخفيف  و�سلللم يف  عليلله 

وعدم الت�سدد على النا�ش.

كان ر�سللول اهلل �سلللىاهلل عليه و�سلم ما ُخريِّ بللني اأمرين اإل 
اختار اأي�رشهما، فقد روت عائ�سة زوج النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم، اأنها قالللت: ))ما ُخريِّ ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
بللني اأمرين اإّل اأخذ اأي�رشهما، ما مل يكللن اإثًما، فاإن كان اإثًما 

كان اأبعد النا�ش منه(( )1(.

175

)1( متفق عليه.
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175-176�سنِّف �سلوكيات الداعية الآتية اإلى اإيجابية اأو �سلبية، وبنيِّ اآثارها يف املدعوين:6
الأثر يف املدعوين�سلبياإيجابيال�سلوك

  اأ - التجمل باللبا�ش وح�سن 
    اإيجابياملظهر.

ح�سللن  علللى  املدعللو  يحمللل 
ال�ستقبال وال�ستجابة.

ب- ات�سلللللاع اللملعلرفللللة 
والطالع.

يحقق للله الحللرتام بللني النا�ش اإيجابي
والتاأثري فيهم.

جل- ال�ستللدلل بالروايات 
�سلبيغري املقبولة.

ير�سللخ املعتقللدات والت�سورات 
والعادات الباطلة عند املدعوين، 

ويعززها.
�سبيل �رشيع الو�سللول اإلى قلوب اإيجابي د- التوا�سع.

النا�ش، وتقبلهم الدعوة.
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م�صادر التعلم واأدواته

م�صادر تعلم  اإ�صافية

- الكتاب املدر�سي.
- اللوح.

- الأقالم امللونة.
- �سبكة الإنرتنت.

- http://www.alukah.net :مقال اأخالق العمل يف الإ�سالم، موقع الألوكة الإلكرتوين -
- جهاز احلا�سوب.

تو�سيح مفهوم عقد العمل.  -
بيان اأهمية العمل يف الإ�سالم.  -

ا�ستنتاج اأخالق العامل و�ساحب العمل من الن�سو�ش ال�رشعية.  -
ذكر �سور اأمانة العامل و�سدق اإميانه.  -

تو�سيح كيفية تطبيق �ساحب العمل ملفهوم العدل وامل�ساواة.   -
ذكر احلقوق التي كفلها القانون للعامل.  -

تقدير دور العمال يف تقدم املجتمع ورقيه.  -

نتاجات الدر�س

احرتام العمال، وتقديرهم، وحفظ كرامتهم واإن�سانيتهم.  -
اإتقان العمل واإجنازه على اأكمل وجه.   -

العدل يف تقدير حقوق العمال واأجورهم.   -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

اأخالق العمل الدر�س الثامن والع�ضرون

للطالب
كتاب خلق امل�سلم ملحمد الغزايل.

للمعلم
كتاب اأخالقيات املهنة لر�سيد عبد احلميد وحممود احلياري.
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استراتيجيات التدريس

التدري�ش املبا�رش )احلوار واملناق�سة(، تنال القمرà )مهارات ما وراء املعرفة(، التفكري الناقد )حتليل الن�سو�ش 
والأحداث، اخلرائط املعرفية(.

خطوات تنفيذ الدر�ش
التمهيد

د للدر�ش بعر�ش الآية الكرمية الآتية على اللوح، قال تعالى: {  1- مهِّ
 } )�سورة التوبة، الآية 105(.

2- اتُل الآية الكرمية، ثم كلِّف  الطلبة حتليلها، وبيان الدرو�ش التي ا�ستملت عليها، وما تر�سد اإليه، ثم ناق�ش 
اإجاباتهم، وعلِّق عليها ل�ستنتاج عنوان الدر�ش، ثم اكتبه على اللوح.

3- اعر�ش اأمام الطلبة خطوات ا�سرتاتيجية )تنال القمر( على اللوح، مو�سًحا اأن اأحرفها تلخ�ش خطواتها 
)تنال القمر: تنباأ، نظم، ابحث، خل�ش، قيِّم(.

اإجراءات التنفيذ
ع الطلبة اإلى اأربع جمموعات غري متجان�سة. 1- وزِّ

2- اعر�ش اأمام الطلبة عنوان الدر�ش، ثم كلِّف اأفراد كل جمموعة كتابة تنبوؤاتهم مبا وراء العنوان، وتوقعاتهم 
مبا �سيتعلمون من نتاجات تتعلق مبو�سوع الدر�ش.

3- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة من دون تعليق اأو ت�سحيح.
ه الطلبة اإلى تنظيم ما يعرفونه ويتوقعونه من اأفكار عن مو�سوع الدر�ش بخريطة معرفية. 4- وجِّ

5-  اذكر مثاًل دالًّ على كيفية تنظيم اخلريطة املعرفية على اللوح، مب�ساعدة الطلبة؛ لتدريبهم على ذلك.
ه الطلبة اإلى البحث يف مو�سوع الدر�ش وقراءته للتاأكد من �سدق توقعاتهم. 6- وجِّ

à ا�سرتاتيجية )تنال القمر(: ا�سرتاتيجية تدري�ش يرمز كل حرف من اأحرفها اإلى خطوة من خطواتها 
)ت: تنباأ، ن: نظم، ا: ابحث، ل: خل�ش، ق: قيِّم(، وهي تنمي مهارات ما وراء املعرفة لدى الطلبة، 

مثل: التخطيط، والتوجيه، والتقييم الذاتي، وميكن تنفيذها فرديًّا، اأو ثنائيًّا، اأو �سمن جمموعات.

اأخالقيات العمل، عقد العمل، العدل وامل�ساواة. 
املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي

در�للش اآداب التعامل التجللاري، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقيللة، ال�سف احلادي ع�رش، الفرع 
الأدبي.
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7- ناق�ش الطلبة يف التوقعات التي توافقت مع م�سمون الدر�ش.
والتف�سيلية، بحيث  العامة  املو�سوع  اأخرى لأفكار  معرفية  التلخي�ش، وتكوين خريطة  الطلبة  كلِّف   -8

حتوي ما ياأتي: 
 اأ  - اأهمية العمل يف الإ�سالم.

ب- مفهوم عقد العمل.
جل- تو�سيح اأخالق العامل.

 د  - اأخالقيات �ساحب العمل.
9-  ناق�ش الطلبة يف مكونات اخلريطة املعرفية، ثم اطرح اأ�سئلة التقومي البنائي للتاأكد من حتقق الأهداف.

ه الطلبة اإلى حل الأن�سطة املنهجية، ثم ا�ستمع اإلى الإجابات، وعلِّق عليها مبا تراه منا�سًبا. 10- وجِّ
ه الطلبة اإلى تقييم منجزاتهم، باإجراء مقارنة بني خرائطهم املعرفية التي اأعدوها من توقعاتهم يف  11- وجِّ

املرحلة الثانية، واخلرائط التي اأعدوها يف املرحلة الرابعة بعد قراءتهم مو�سوع الدر�ش.
12- كلِّف كل جمموعة كتابة الفروق بني املرحلتني.

13- ناق�ش املجموعات يف نتائج مقارناتها، واأيها كانت منجزاتها متوافقة مع اخلريطتني، واأقرب اإلى ال�سواب.
14- كلِّف املجموعة الف�سلى عر�ش خريطتها املعرفية على اللوح. 

ز القيم والجتاهات الإيجابية التي تبني �رشورة المتهان، واأهمية اإتقان  15- اثِن على مهارات الطلبة، وعزِّ
العمل، واحرتام العمال كافة.

التقومي اخلتامي
ا لأبرز الأفكار الرئي�سة التي تناولها مو�سوع الدر�ش.  م ملخ�سً قدِّ  -

àتوجيه: بعد انتهاء املوقف ال�سفي، كلِّف الطلبة تنفيذ الأن�سطة الإثرائية والعالجية تبًعا مل�ستوياتهم.

الإفادة من الدر�ش يف بيان اأهمية اللتزام باأوقات العمل، واملحافظة عليها؛ لأن ذلك يعدُّ من اأبرز واجبات 
العمللل التي تن�للش عليها الأنظمة والقوانني، وعللدم الن�سغال يف اأثناء العمل باأمللور وم�سالح �سخ�سية ل 

عالقة لها بالعمل.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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 بدرجة عالية: )3( ثالث عالمات، بدرجة متو�سطة: )2( عالمتان، بدرجة �سعيفة: )1( عالمة واحدة.

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

ي�ستعد لالأ�سئلة والأجوبة.1
 يعد اأ�سئلة لتوجيهها اإلى زمالئه، واإلى املعلم.2
تتميز اأ�سئلة املتعلم بالو�سوح.3
تتميز اأ�سئلة املتعلم بارتباطها باملو�سوع.4
ه �سوؤاله من دون تردد.5 يوجِّ
يجيب عن ت�ساوؤلت املتعلمني بجراأة وثقة.6
ي�ستطيع التو�سل اإلى ا�ستنتاجات.7
ي�ستمع لالآخرين باهتمام.8
يلتزم بقواعد املناق�سة.9

يقيِّم الواقع، وي�سدر اأحكاًما على جمرياته.10

ا�سرتاتيجية التقومي: التوا�سل )الأ�سئلة والأجوبة(.   -
املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية، وامنحهم وقًتا ملناق�ستها   -

يف ما بينهم:
ح ذلك. • ال�سوؤال الأول: للعمل اأهمية كبرية يف الإ�سالم، و�سِّ

• ال�سوؤال الثاين: ا�ستنتج اآثار اإبرام عقد العمل بني العامل و�ساحب العمل.
• ال�سوؤال الثالث: براأيك، ما اأثر اإتقان العمل يف تقدم املجتمع ورقيه؟

• ال�سوؤال الرابع: كيف تقيِّم مدى التزام املوظفني يف الدوائر احلكومية املختلفة باأعمالهم؟
 اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.

استراتيجيات التقويم وأدواته
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ن�شاط عالجي 
كلِّف الطلبة كتابة البنود التي ميكن اأن يت�سمنها عقد العمل بني العامل و�ساحب العمل. 

ن�شاط اإثرائي 
كلِّللف الطلبللة اقرتاح اإجللراءات وقائية يتعني على �ساحللب العمل توفريها حلماية العمللال من خماطر العمل 

واإ�ساباته املختلفة.

اأن�ضطة اإ�ضافية

اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابةا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأفكر واأدون 
اأفكر يف اأهمية اأخرى للعمل يف الإ�سالم، واأدونها 

يف دفرتي.

العمللل �سبيل لعمارة الأر�للش، وحتقيق غاية 
العبودية.

179

اأفكر واأ�ستنتج 
اأفكر يف اأهمية اإبرام عقد العمل، واأ�ستنتج اأثر ذلك 

يف احلد من اخلالفات بني طريف العقد.

عقد العمل يحفظ حقوق العامل و�ساحب 
مينع  ما  منهما؛  كل  واجبات  ويبنيِّ  العمل، 

حدوث اخلالفات بينهما.

179

اأتعاون واأناق�ش 
اأتعاون مع زمالئللي، واأناق�سهم يف اأثر التزام العامل 

بهذه الأخالق يف ك�سب رزقه.

اكت�سللاب العامللل ال�سمعة الطيبللة، وزيادة 
فر�ش العمل والإقبال عليه من قبل اأ�سحاب 

العمل.

180

اأقرتح 
اأقرتح خلًقا اآخر ينبغي ل�ساحب العمل التحلي به.

النظللر يف مظامل العمال، وتفقللد اأحوالهم، 
واإن�ساف املظلوم منهم.

181

يرتك للطالب حرية االإجابة، وتالًيا االإجابات املقرتحة الأ�شئلة الن�شاط:
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
الإ�سالم يف جوانب 1 العمل يف  اأهمية  تبز 

كثرية، بنيِّ واحًدا منها.
َعدَّ الإ�سالم العمل عبادة يتقرب بها الإن�سان 

اإلى ربه مبتغًيا الأجر والثواب.

178

حللث الإ�سللالم علللى اللتللزام بالأخالق 2
احلميدة يف العمل، علِّل ذلك.

ليكون العمل مقبوًل عند اهلل تعالى، وموؤتًيا  
ثماره الكاملة.

178

و�سللع الإ�سللالم اأخالقيات ينبغللي للعامل 3
اللتزام بها، اذكر ثالًثا منها.

  اأ -  الأمانة.
ب- الإجناز والإتقان.

جل- التعامل احل�سن.

179

ا�ستنتج اأثًرا واحًدا لكل خلق من الأخالق 4
الآتية، واكتبه يف الفراغ:

ومتابعللة  للعمللل  العامللل  اإتقللان   - اأ 
امل�ستجدات يف جمال عمله اأو مهنته.
ب-اإبللرام عقللد للعمللل بللني العامل 

و�ساحب العمل.

 اأ  - يجعله ذلك اأقدر على اأداء عمله باإتقان 
ومهارة.

ب- �سمان حتقيق العدالة بني الطرفني، وقد 
اأمر الإ�سالم بالوفاء مبا اتفق عليه الطرفان 

)�ساحب العمل، والعامل(.

179

ا�ستنتج خلًقا من اأخالق العمل من كل ن�ش 5
من الن�سو�ش ال�رشعية الآتية:
اأ  - قللال اهلل تعالى: { 

} )�سورة املائدة، الآية 1(.
ب- قال اهلل تعالى: {

                     } )�سورة املائدة، الآية 8(.
جل- قال اأن�ش ر�سي اهلل عنه:  خدمت 
النبللي �سلى اهلل عليلله و�سلم ع�رش 
، ول: ِلَم  �سنني، فما قللال يل: اأفٍّ

�سنعت؟ ول: األ �سنعت )1(.

 اأ -الوفاء بالعمل وفق ما يقت�سيه العقد؛ �سواء 
اأكان مكتوًبا، اأم �سفهيًّا.

ب-العللدل وامل�سللاواة، وذلللك بللاأن ي�سللاوي 
�ساحللب العمل بني العمللال عند تكليفهم 
بالأعمال، من حيث: حجمها، و�سعوبتها.
وذلك  واإن�سانيته،  العامل  كرامة  جل-احرتام 
باجتناب كل �سلوك اأو ت�رشف فيه اإهانة 
اأم  بقول،  ذلك  اأكان  �سواء  له؛  اأو حتقري 

بعمل، اأم باإ�سارة.

 179

 181

180

)1( �سحيح البخاري.
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م�صادر التعلم واأدواته

م�صادر تعلم اإ�صافية

الكتاب املدر�سي.  -
�سبكة الإنرتنت.  -

 - https://saaid.net/Minute :مقال الأمانة واأنواعها، موقع �سبكة �سيد الفوائد الإلكرتوين -
- جهاز احلا�سوب.

اللوح.  -
الأقالم امللونة.  -

اأحد كتب التف�سري املتوافرة يف مكتبة املدر�سة، مثل �سفوة التفا�سري.  -

تعريف مفهوم الأمانة.  -

ا�ستنتاج حكم الأمانة.  -
بيان اأهمية الأمانة.  -

اإعطاء اأمثلة على اجلوانب التي ت�سملها الأمانة.  -
ا�ستنتاج اأثر �سفة الأمانة يف الفرد واملجتمع.  -

متثل خلق الأمانة يف حياته.  -

نتاجات الدر�س

احلر�ش على اأداء الأمانة.  -
تقدير الإن�سان الذي يحر�ش على اأداء الأمانة.  -
احلر�ش على اأداء الأمانة يف كل جمالت احلياة.  -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

الأمانة الدر�س  التا�ضع   والع�ضرون

للطالب
-http://www.saaid.net/Doat/hamesabad /186.htm :مقال الإ�سالم وحفظ الأمانة، املوقع الإلكرتوين

للمعلم 
كتاب ريا�ش ال�ساحلني، باب الأمر باأداء الأمانة لالإمام النووي.
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الأمانة، الودائع.
املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
- در�للش الأخالق: مفهومهللا، واأهميتها، يف حياتنا، ودر�ش اأخالق العمللل، مبحث العلوم الإ�سالمية، 

الرتبية الأخالقية، ال�سف الثاين ع�رش، الفرع الأدبي.

استراتيجيات التدريس
- التدري�ش املبا�رش )احلوار واملناق�سة(، منوذج التاءات الأربعة لتدري�ش القيم )التيقظ القيمي، التعقل القيمي، 
التخلللق القيمللي، التمثللل القيمي(، حتليللل الن�سو�ش واملواقللف، التعلم التعاوين، العمللل يف جمموعات 

)امل�سابقات والنماذج(.

خطوات تنفيذ الدر�ش
 التمهيد

تعالى: { الكرمية، قال اهلل  الآية  للدر�ش بتالوة  د  - مهِّ
م�سمون  الطلبة يف  ناق�ش  ثم  الآية 72(،  الأحزاب،  )�سورة   {

الآية الكرمية، للتو�سل اإلى عنوان الدر�ش، ثم اكتبه على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

1- ا�رشد ق�سة النبي �سلىاهلل عليه و�سلم مع علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه ليلة الهجرة عندما طلب اإليه 
اأن يعيد الأمانات اإلى اأ�سحابها.
2- اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:

• ماذا طلب النبي �سلىاهلل عليه و�سلم من علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه؟
• ملاذا طلب النبي �سلىاهلل عليه و�سلم من علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه اأن يرد الأمانات اإلى اأهلها 

بالرغم من اأنهم م�رشكون واأعداء للنبي �سلىاهلل عليه و�سلم؟
• هل تتعلق الأمانة باحلقوق املادية فقط؟

• هل تتعلق احلقوق بالعباد فقط؟
• اذكر اأمثلة على حقوق للخالق واأخرى للمخلوق.

3- اجمع الكلمات املفتاحية من اإجابات الطلبة، ثم اكتبها على اللوح.
4- �ساِعد الطلبة على ا�ستنتاج مفهوم الأمانة، ثم اكتبه على اللوح. 
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} )�سورة الن�ساء،  5- اتُل على م�سامع الطلبة الآية الكرمية، قال اهلل تعالى: {
ها، مبيًِّنا حكم اأداء الأمانة اإلى اأ�سحابها. الآية 58(، ثم ف�رشِّ

اإلى َمن ائتمنك، ول تخن َمن خانك(( )1(، ثم اطرح على الطلبة  )) اأدِّ الأمانة  6-  اقراأ احلديث ال�رشيف: 
ال�سوؤال الآتي:

• هل يرتبط اأداء الأمانة اإلى اأ�سحابها بالدين، اأو اجلن�ش، اأو اللون؟
ز الإجابة ال�سحيحة، موؤكًدا حكم اأداء الأمانة للنا�ش جميًعا من دون متييز بينهم.  7- عزِّ

8- ا�ستعر�ش الن�سو�ش ال�رشعية الواردة يف املحور الثاين من الدر�ش )اأهمية الأمانة(، ثم كلِّف الطلبة حتليلها 
وبيان دللتها.

9- كلِّف الطلبة ذكر مواقف من حياتهم اأدوا فيها الأمانة اإلى اأ�سحابها، ومواقف اأخرى امتنعوا فيها عن 
اأداء الأمانة.

10- ناق�ش الطلبة يف اأ�سباب املبادرة اإلى اأداء الأمانة، واأ�سباب المتناع عن اأدائها؛ ل�ستخال�ش اأهمية اأداء 
االأمانة واأثرها يف الفرد واملجتمع يف �شوء الن�شاط ال�شابق )حتليل الن�شو�ص ال�رشعية(.

11- كلِّف الطلبة -�شمن جمموعات ثنائية- تنفيذ ن�شاط )اأفكر واأناق�ص( يف �شفحة )187(.
ًبا اخلطاأ منها. 12- ناق�ش الطلبة يف ما تو�سلوا اإليه، معزًزا الإجابات ال�سحيحة، وم�سوِّ

13- اكتب على اللوح الأفكار الإبداعية واملتميزة.
العمل )1-29(، حمدًدا  اأ�سئلة ورقة  اإلى كل منها حل  اأربع جمموعات، ثم اطلب  اإلى  الطلبة  ع  14- وزِّ

الوقت الالزم لتنفيذ املهمة.
ه كل جمموعة اإلى عر�ش ما اأجنزته على لوحة جدارية. 15- وجِّ

ل جلنة حتكيم ت�سم ثالثة اأع�ساء، ثم كلِّفهم تر�سيح الأفكار املتميزة يف �سوء املعايري الآتية: 16- �سكِّ
• ا�ستخدام املفاهيم وامل�سطلحات ال�رشعية الواردة يف الدر�ش.

• ال�ستدلل بالن�سو�ش ال�رشعية.
• بيان وجه الدللة من الن�سو�ش ال�رشعية.

• �رشب اأمثلة من ال�سرية النبوية واحلياة العملية.
17- ناق�ش اأفراد املجموعات يف اأعمالهم املعرو�سة على اللوحة اجلدارية، مبًزا الأفكار املتميزة والإبداعية 

مب�ساعدة جلنة التحكيم.
18- كلِّف جلنة التحكيم اإعالن الأفكار املتميزة، وت�سميم النموذج متهيًدا لعر�سه. 

)1( �سنن اأبي داود، وهو �سحيح.



212

الأمانة خلق يتناول جميع عالقات الإن�سان باهلل تعالى، والنف�ش، والنا�ش، والكائنات احلية، واجلمادات، 
وهللو يعنللي اللتزام مبنهج اهلل تعالى يف التعامل، والُبْعد عن كل مللا نهى عنه اهلل تعالى، فينبغي للم�سلم اأن 
يكون موؤمتًنا على كل ما يقوم به يف هذه الدنيا من اأفعال واأقوال؛ لأنه م�سوؤول عن ذلك، وحما�سب عليه.  

ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )تقومي الذات(.
م للطلبة �سلم التقدير ليتعرفوا انطباعاتهم واجتاهاتهم والقيم  املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، قدِّ

التي اكت�سبوها بعد درا�سة مو�سوع )الأمانة(.
 اأداة التقومي: �سلم التقدير.

اأبًدانادًرااأحياًنادائًمااملعيارالرقم

اأقوم باأداء ال�سالة على وجهها الأكمل.1
 اأعتني بنظافة ج�سمي، واأقلم اأظافري.2
اأحافظ على عقلي بال�ستزادة من العلم واملعرفة.3
اأمار�ش عبادة الذكر، واأحفظ ل�ساين من الكذب والغيبة والنميمة.4
اأحفظ ال�رش، ول اأف�سيه.5
اأتقن ما يوكل اإيل من اأعمال.6
اأرد الوديعة اإلى اأ�سحابها من دون اإنكار لها، اأو تعدٍّ عليها.7
اأن�رش اخلري بني النا�ش، ول اأكتم العلم.8
اأخل�ش يف تقدمي امل�سورة للَمن ا�ست�سارين.9

   دائًما: )4( اأربع عالمات، اأحياًنا: )3( ثالث عالمات، نادًرا: )2( عالمتان، اأبًدا: )1( عالمة واحدة.

استراتيجيات التقويم وأدواته

التقومي اخلتامي
العمل، وزودهم  اأثناء  وتابعهم يف  التنظيمي يف �سفحة )202(،  املخطط  اإكمال  اإلى  الطلبة  ه  - وجِّ

بالتغذية الراجعة.
- كلِّف الطلبة تنفيذ الأن�سطة العالجية والإثرائية تبًعا مل�ستوياتهم.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة



213

ن�شاط عالجي 
 كلِّف بع�ش الطلبة املقارنة بني الأمانة يف العمل، والأمانة الوارد ذكرها يف هذا الدر�ش من حيث:  املفهوم، 

واملجالت.
ن�شاط اإثرائي  

-http://www.saaid.net/Doat/hamesabad/186.htm:كلِّف بع�ش الطلبة زيارة املوقع الإلكرتوين الآتي
ثم كتابة تقرير يف ن�سف �سفحة عن عالقة الأمانة بامل�سوؤولية، ثم قراءته يف بداية احل�سة القادمة.

اأن�ضطة اإ�ضافية

اإجابات اأن�ضطة الدر�س

يرتك للطالب حرية الإجابة، ويقرتح اأن يعلِّق املعلم على اإجابة الطالب.

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

 اأفكر واأناق�ش 
 اأفكر يف العبارة الآتية: ))يعدُّ حبي لوطني 
دافًعللا يل يف حتللري الأمانللة((، واأناق�للش 

زمالئي يف كيفية ذلك.

يعبِّ حللب الوطن عن ال�سعللور بامل�سوؤولية جتاه كل َمن 
ي�ساركنللا العي�ش فيلله، فن�سعللى لتقدمي اخلللري، وح�سن 
التعامل معهم، وحمايتهم من كل ما قد يوؤذيهم. وتظهر 
الأمانة مبا حتققه من اآثار اإيجابية يف املجتمع، مثل الق�ساء 
على كثري مللن معوقات النمو والتطور يف املجتمع، من 

مثل: الغ�ش، والحتكار، والر�سوة، وال�رشقة.

187

اأثري خرباتي 
اأ�ستخرج من حياتي اأمًرا تظهر فيه الأمانة.

189يرتك للطالب حرية الإجابة.
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
الأمانة: هي حفظ حقللوق اخلالق واملخلوق، بنيِّ مفهوم الأمانة.1

واأداوؤهما على الوجه ال�سحيح.
186

اذكر احلكللم ال�رشعي الللذي ت�ستخرجه 2
من الن�سني الآتيني:
اأ  - قال اهلل تعالى:

 { }     
)�سورة الن�ساء، الآية 58(.

ب- قللال ر�سللول اهلل �سلللى اهلل عليلله 
و�سلم: )) اأدِّ الأمانة اإلى َمن ائتمنك، 

ول تخن َمن خانك(( )1(.

 اأ  - وجللوب حفظ الأمانللة واأداوؤها على اأمت 
حال.

ب- وجوب اأداء الأمانة، وعدم معاملة اخلائن 
باملثل.

186

اذكر ثالثة مظاهر تدل على اأهمية الأمانة 3
يف الإ�سالم.

اأ- خلق اهلل تعالى الإن�سان وفطره على حب 
ال�سليمة  الفطرة  فاأ�سحاب  الأمانة، 

يتعاملون بها بطبيعتهم من دون تكلف.
اأداء  ب- ربط النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بني 
الأمانة واإميان الإن�سان، فقال عليه ال�سالم: 

)) ل اإميان لَمن ل اأمانة له(( )2(.

جللل- الأمانة اأعظم ال�سفللات التي ات�سف بها 
الأنبيللاء والر�سللل عليهم ال�سللالم، فكانوا 
يوؤكدون لأقوامهم  ات�سافهم بخلق الأمانة.

187

)1( �سنن اأبي داود، وهو �سحيح.
)1( م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �سحيح.
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بنيِّ كيللف تكللون الأمانة يف ما 4
ياأتي:

 اأ  - التكاليف ال�رشعية.
 ب- اإتقان العمل. 
جل- تقدمي امل�سورة.

د  - تبليغ العلم.

اأ  - التكاليف ال�رشعية: يجب على امل�سلم  اأداء التكاليف 
ال�رشعيللة جميعها كما اأمر اهلل تعالى، من دون زيادة 
اأو نق�سان؛ اإذ يتعني على الإن�سان - مثاًل - اأن يوؤدي 
ال�سالة على وجهها الأكمل؛ باأركانها، و�رشوطها، 

وهيئاتها، وكذلك باقي العبادات والتكاليف.
ب- اإتقان العمل: يجب القيام بالعمل من غري اإهمال، 
اأو ِغ�للش، اأو تاأخر عن موعللد العمل، اأو مغادرته 
قبل انتهاء موعده؛ �سللواء اأكانت الأعمال خا�سة 
اأم عامللة؛ فاإن الإهمال يف الأعمللال العامة ُيلِحق 
ال�رشر باملجتمع كله، وهو اعتداء على حقوق كل 
فرد فيه، فكان اللتزام بها وح�سن اأدائها من اأهم 

الأمانات املوكولة اإلى امل�سلم.
جللل- تقللدمي امل�سللورة: اإذا ا�ست�سري اإن�سللان فاإنه يتعني 
م امل�سللورة باأمانة، بحيث يكون راأيه  عليلله اأن يقدِّ

�سديًدا، من غري كتمان للحقيقة.
د - تبليللغ العلللم: َمللن تعلَّم علًمللا نافًعللا  فلين�رشه بني 
النا�للش، ول يكتمه عنهم، وَمللن نقل علًما فليكن 
اأميًنا يف نقله بحيث ين�سبه اإلى �ساحبه، وينقله عنه 
من غري حتريف اأو اجتزاء، ول ين�سبه اإلى غري قائله.

188

 
188

189 

189

بنيِّ كيللف يكون الإن�سللان اأميًنا 5
على عقله، ول�سانه.

عقللل الإن�سللان اأمانة؛ لللذا يجللب اأن ي�سغللله بالعلم 
والفكر، ويوظفلله يف خدمة نف�سلله وجمتمعه ووطنه، 
ا اأمانة عند �ساحبه  ول يعطله اأو يوؤذيلله. والل�سان اأي�سً
ي�ستعمللله يف ذكر اهلل تعالى، ويف مللا ينفعه من علوم، 
ه عن الكذب،  ويف التوا�سل مع غللريه يف اخلري، وُيِعفُّ

اأو الغيبة، اأو النميمة، اأو ال�سخرية.

188
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ورقة العمل )1-29(

1- ت�سمل الأمانة جميع واجبات الإن�سان جتاه اخلالق واملخلوق، بنيِّ كيف توؤدى الأمانة يف كل جمال من 
املجالت الواردة يف اجلدول الآتي، مبيًِّنا وجه الدللة من الن�سو�ش ال�رشعية الواردة يف املجال، واملظهر 

ال�سلوكي لأداء الأمانة.
ملحوظة: ا�ستعن مبا ورد يف ال�سفحات )187-189( من الكتاب املدر�سي.

املظهر ال�سلوكياملثالوجه الدللةالدليل ال�رشعياملجال
اأداء التكاليف 

ال�رشعية.
ال�سالة.---------------

اأثر ح�سن 
الت�رشف بنعم 
اهلل تعالى يف 

الإن�سان.

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

 { قال اهلل تعالى: { 
)�سورة التكاثر، الآية 8(.

} تعالللى:  اهلل  قللال 
} )�سورة البلد، الآيتان 9-8(.

اجل�سم،
العقل،
الل�سان.

حفظ الودائع  
والأ�رشار.

قال ر�سللول اهلل �سلى اهلل عليلله و�سلم: ))اإذا 
ث الرجللل باحلديللث ثللم التفللت فهو  حللدَّ

اأمانللة((   )1(.

الودائع 
املادية،

الأ�رشار.
العمل.------------- اإتقان العمل.

))ن�رش     العلم. و�سلم:  عليه  اهلل  اهلل �سلى  ر�سول  قال 
اهلل امراأً �سمع مّنا �سيًئا فبلَّغه كما �سمعه، فرب 

مبلغ اأوعى من �سامع(( )2(.

تبليغ 
العلم.

قللال ر�سللول اهلل �سلللى اهلل عليلله و�سلللم: تقدمي امل�سورة.
امل�سورة.))امل�ست�سار موؤمتن(( )3(.

 2- اكتب اأمًرا اآخر من حياتك تظهر فيه الأمانة.
)1( �سنن اأبي داود، وهو �سحيح.

)2( �سنن اأبي داود، و�سححه الرتمذي وابن حيان.
)3( �سحيح البخاري.
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م�صادر التعلم واأدواته

م�صادر تعلم اإ�صافية

- الكتاب املدر�سي.  
- القراآن الكرمي.

- الو�سائل التعليمية املنا�سبة مثل: امل�سجل، وجهاز احلا�سوب، وجهاز العر�ش الإلكرتوين، وجهاز العر�ش 
الراأ�سي، و�سفافيات عر�ش الأن�سطة واملهام، ولوحات الكرتون، واأقالم التخطيط.

- بيان مظاهر عناية الإ�سالم بال�سباب.
- ذكر اأبرز التحديات التي تواجه ال�سباب.

- حتديد اأ�سباب ظهور التحدي الثقايف والفكري.
- ا�ستنتاج احللول املنا�سبة ملواجهة النحالل اخللقي.

- متثل الأخالق الفا�سلة يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة.

نتاجات الدر�س

- تقدير اهتمام الإ�سالم بال�سباب.
- احلر�ش على ال�ستخدام الآمن لو�سائل التوا�سل الجتماعي.

- العمل يف مهنة �رشيفة، وعدم اللتفات اإلى ثقافة العيب.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

ال�سباب وحتديات الع�رص الدر�س  الثالثون 

للطالب 
بحث املنهج النبوي يف مواجهة التحديات العقائدية لل�سباب وال�ستفادة منه يف الع�رش احلا�رش، املوؤمتر   -

العاملي الثامن للندوة العاملية لل�سباب الإ�سالمي.
بحث ال�سباب امل�سلم والتحديات املعا�رشة ل�سليمان بن قا�سم العيد.  -

للمعلم    
كتاب ال�سباب امل�سلم يف مواجهة التحديات لعبد اهلل نا�سح علوان.
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ال�سباب، التحدي الثقايف والفكري، البطالة، التخطيط ال�سرتاتيجي، النحالل اخللقي.
املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
- در�ش دور ال�سباب يف بناء املجتمع، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف احلادي ع�رش، 

الفرع الأدبي.

استراتيجيات التدريس
- التدري�ش املبا�رش )احلوار واملناق�سة، العمل يف الكتاب املدر�سي(، التعلم التعاوين )التعلم الزمري(.

خطوات تنفيذ الدر�ش
التمهيد

للد للدر�ش با�ستخدام اإحدى الو�سائل املتوافرة لتالوة الآية الكرمية، قال تعالى: {  1- مهِّ
} )�سورة الكهف، الآية 13(، اأو اقراأ حديث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اغتنم خم�ًسا 

قبل خم�ش: ... ، �سبابك قبل هرمك(( )1(، ثم ا�ساأل الطلبة:  
• ملاذا مدح اهلل تعالى الفتية يف ق�سة اأهل الكهف؟

• ما اأهم مرحلة من مراحل عمر الإن�سان؟  
• هل كان لل�سباب امل�سلم دور يف الدعوة اإلى الإ�سالم؟

• مباذا متتاز فرتة ال�سباب من فرتة الهرم؟
• ما اأبرز امل�سكالت التي تواجه ال�سباب يف هذا الع�رش؟

2- ا�ستمع اإلى الإجابات، ثم ناق�سها ل�ستنتاج عنوان الدر�ش، ثم اكتبه على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

ل ا�سرتاتيجية )التعلم يف جمموعات(، وذلك على النحو الآتي: 1- فعِّ
ع الطلبة اإلى ثالث جمموعات، ثم اطلب اإلى كل منها اأداء مهمة حمددة، بناًء على الأفكار الرئي�سة  وزِّ  

الواردة يف الدر�ش، ثم �رشحها لبقية املجموعات با�ستخدام لوحة جدارية، وذلك على النحو الآتي:
املجموعة الأولى: قراءة مو�سوع )اأوًل: عناية الإ�سالم بال�سباب(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

• ما مظاهر اهتمام الإ�سالم بال�سباب؟
• اذكر دوًرا اأ�سنده النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإلى كل من علي بن اأبي طالب، واأ�سامة بن زيد يف فرتة �سبابهما.

• َمن اأول �سفري يف الإ�سالم؟
ه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة ن�شاط )اأ�شتنتج( يف �شفحة )192(. 2- وجِّ

)1( امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم الني�سابوري، وهو �سحيح.
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املجموعة الثانية: قراءة مو�سوع )ثانًيا: التحديات التي تواجه ال�سباب(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما �سبب ظهور التحدي الثقايف والفكري اأمام ال�سباب امل�سلم؟

• متى ي�سبب الكم ال�سخم من املعلومات والأفكار عبًئا على ال�سباب؟
• ما التوجيهات املطلوبة حلماية ال�سباب من الأفكار املنحرفة؟

• كيف ميكن للدولة حماربة الفقر والبطالة؟
ه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة ن�شاط )اأفكر واأ�شتنتج( يف �شفحة )193(. 3- وجِّ

املجموعة الثالثة: قراءة مو�سوع )ثالًثا: النحالل اخللفي(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• اذكر اأربعة اأمور اأر�سد اإليها الإ�سالم لوقاية ال�سباب من النحالل اخللقي؟

• كيف ميكن ملء فراغ ال�سباب؟
• ما اأهمية الرفقة ال�ساحلة يف حياة ال�سباب؟

• ما خطورة و�سائل الإعالم على ال�سباب؟
ه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة ن�شاط )اأثري خرباتي( يف �شفحة )195(. 4- وجِّ

5- كلِّف كل جمموعة اأن تكتب اإجابتها على لوحة، ثم تعلِّقها على اجلدار. 
6- �ساِعد اأفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.

م جل�سة نقا�ش ملا تو�سل اإليه اأفراد املجموعات، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح. 7- نظِّ
التقومي اخلتامي

- كلِّف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )203( وتابعهم يف هذه الأثناء، وناق�سهم يف حمتوياته.  - وجِّ

الإفادة من الدر�ش يف حت�سني الطلبة من التحدي الثقايف والفكري، والنحالل اخللقي. 

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم  التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.   
ا�سم الطالب:...................... .       التاريخ:......................................... . 

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

بيان مظاهر عناية الإ�سالم بال�سباب.1
ذكر اأبرز التحديات التي تواجه ال�سباب.2
حتديد اأ�سباب ظهور التحدي الثقايف والفكري.3
ا�ستنتاج احللول املنا�سبة ملواجهة النحالل اخللقي.4
متثل الأخالق الفا�سلة يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة.5
تقدير اهتمام الإ�سالم بال�سباب.6
احلر�ش على ال�ستخدام الآمن لو�سائل التوا�سل الجتماعي.7
تقدير العمل يف مهنة �رشيفة، وعدم اللتفات اإلى ثقافة العيب.8

استراتيجيات التقويم وأدواته

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

يرتك للطالب حرية الإجابة، وتالًيا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�سطة:
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأ�ستنتج 
اأر�سللل النبللي �سلللى اهلل عليه و�سلللم ال�سللاب م�سعب 
ابن عمري اإلللى املدينة املنورة يدعو اأهلهللا اإلى الإ�سالم، 
ويعلمهللم القللراآن الكرمي، فلللم يدع بيًتللا يف املدينة اإل 

ودخله. اأ�ستنتج دللة ذلك.

تقديللر النبللي �سلللى اهلل عليلله و�سلللم 
لدور ال�سبللاب يف حتمل املهام والأعباء 
املختلفة، وتوزيللع الأدوار عليهم، ول 

�سيما الدعوة اإلى الإ�سالم.

  192 

اأفكر واأ�ستنتج 
اأفكر يف اأ�سباب اأخرى للفقر والبطالة، واأ�ستنتج اآثارها 

يف ال�سباب.

اجلهل، وعدم التخ�س�ش يف املجالت 
التي يحتاج اإليها �سوق العمل.

 193 
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ن�شاط عالجي 
اطلب اإلى كل طالب كتابة تقرير عن ا�ستخدامه و�سائل التوا�سل الجتماعي.

ن�شاط اإثرائي 
اطلب اإلى الطلبة البحث يف مكتبة املدر�سة عن اأحد كتب ال�سرية النبوية؛ لكتابة مثال منه على منح النبي �سلى اهلل 
عليه و�سلم ال�سحابة ال�سباب دوًرا يف املجالت املختلفة، ثم قراءته اأمام الزمالء يف ال�سف، اأو يف الإذاعة املدر�سية.

اأن�ضطة اإ�ضافية

اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

الإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
رقم 

ال�سفحة
بنيِّ اخل�سائ�ش النف�سية واجل�سمية 1

التي تتمتع بها فئة ال�سباب.
القللوة اجل�سديللة، والندفللاع، والأمل، والتفللاوؤل، وحب 

ال�ستطالع، واملغامرة.
191

اهتللم الإ�سالم بفئللة ال�سباب، 2
اذكللر ثالثللة اأمور تللدل على 

ذلك.

 اأ - ُذِكر ال�سباب يف القراآن الكرمي يف �سياق املدح كما يف 
ق�سة اأهل الكهف، قال اهلل تعالى: 

} )�سورة الكهف،  }       
الآية 13(.

ب- َعللدَّ النبي �سلللى اهلل عليه و�سلم ال�سللاب الذي ن�ساأ يف 
عبللادة اهلل تعالى من ال�سبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم 
القيامللة، فقال: ))�سبعة يظلهللم اهلل يف ظله يوم ل ظل اإل 

ظله((، وذكر منهم: ))�ساب ن�ساأ يف عبادة اهلل(( )1(.
جللل- احلث على اغتنللام هذه املرحلة من العمللر؛ ملا لها من 
اأهميللة يف تكويللن �سخ�سية ال�سللاب الإميانيللة والعقلية 
والعملية، قال ر�سللول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اغتنم 

خم�ًسا قبل خم�ش: ...، �سبابك قبل هرمك(( )2(.

191

اأثري خرباتي
اأذكر مثللاًل علللى الأخطللار الجتماعية التللي تخلفها 

النحرافات اخللقية.

اأو  الأ�رشة،  �سواء يف  املجتمعي؛  العنف 
يف  ذلك  واأثر  اجلامعات،  اأو  املدر�سة، 

زيادة ن�سبة اجلرمية.

195 

)1( �سحيح البخاري.
)2( امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم الني�سابوري، وهو �سحيح.
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ح �سببني لظهور التحدي الثقايف 3 و�سِّ
والفكري اأمام ال�سباب.

 اأ - اختالط ال�شحيح بغريه يف ما يتدفق من معلومات، 
فاإن اأخذ به ال�سباب من دون متييز ف�سدت اأخالقهم، 

واختلطت مفاهيمهم.
ب- ال�ستخدام غري الآمن لو�سائل التقنية احلديثة، مثل:  
�سبكللة الإنرتنت، وو�سائللل التوا�سللل الجتماعي 
اجلاذبللة لل�سبللاب، وما فيهللا من �سلبيللات توؤثر يف 

اأفكارهم واأخالقهم.

192

اذكر ثالثة اآثار للفقر والبطالة يف فئة 4
ال�سباب.

اإلى  يوؤدي  ما  ال�سباب؛  بني  البطالة  ن�سبة  ارتفاع   - اأ   
زيادة الأزمات يف املجتمع.

طموحاتهم  حتقيق  من  ال�سباب  متكن  عدم  ب- 
وتطلعاتهم اإلى امل�ستقبل.

جل- جلوء بع�ش ال�سباب اإلى الطرائق املخالفة لالأخالق 
والقانون لتحقيق رغباتهم.

193

اكتب توجيهني لل�سباب يحافظون بهما على اأنف�سهم اأمام كل حتد من التحديات الآتية:5

التوجيه التحدي

العتزاز  على  وتربيتهم  ال�سباب،  نفو�ش  يف  الإميان  تعميق   - اأ   
بالإ�سالم والنتماء اإليه.

ب- توعية ال�سباب ب�رشورة التحري والتثبت مما ي�سلهم من معلومات.

اأ - التحدي الفكري.

 اأ - املبادرة اإلى ريادة الأعمال.
ب- البتعاد عن ثقافة العيب يف كثري من املهن التي يعزف عنها ال�سباب.

ب- الفقر والبطالة.

 اأ - ا�ست�سعللار رقابللة اهلل تعالللى، واليقني باأن النا�للش حما�سبون على 
اأعمالهم )�سغريها، وكبريها( يوم القيامة.

ب- ملء الفراغ مبا هللو نافع، مثل: ممار�سة الريا�سة، وقراءة الكتب 
النافعة.

جل- النحالل اخللقي.

193
 

 193

194
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م�صادر التعلم واأدواته
- الكتاب املدر�سي.  

- القراآن الكرمي.
الو�سائل التعليمية املنا�سبة، مثل: امل�سجل، وجهاز احلا�سوب، وجهاز العر�ش الإلكرتوين، وجهاز العر�ش 

الراأ�سي، و�سفافيات عر�ش الأن�سطة واملهام، ولوحات الكرتون، واأقالم التخطيط.

- تعريف مفهوم ال�سياحة يف الإ�سالم.
- تعداد اأبرز اأهداف ال�سياحة، وفوائدها.

- ذكر اآداب ال�سياحة، واأحكامها.
- بيان واجبات امل�سلم جتاه ال�سياح.

- احرتام الأماكن ال�سياحية، واملحافظة عليها.

نتاجات الدر�س

- التزام اآداب ال�سياحة.
- معاملة ال�سياح بلطف ورفق.

- املحافظة على الأماكن العامة يف اأثناء الرتحال. 

القيم واالجتاهات الرئي�صة

ال�سياحة واآدابها الدر�س احلادي والثالثون

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

التعلم القبلي

- در�ش الأخالق: مفهومها، واأهميتها يف حياتنا، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف الثاين 
ع�رش، الفرع الأدبي.

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

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

- كتاب اأحكام ال�سياحة واآثارها: درا�سة �رشعية مقارنة لنزار عبد الكرمي احلمداين.

م�صادر تعلم اإ�صافية
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التدري�ش املبا�رش، التعلم التعاوين.
خطوات تنفيذ الدر�ش    

التمهيد 
د للدر�ش بطرح اأ�سئلة حتفز اأذهان الطلبة اإلى الدر�ش اجلديد، من مثل:  1- مهِّ

• هل زار اأحدكم مدينة جر�ش الأثرية؟
• َمن زار مدينة العقبة؟

• ملاذا زرتها؟
• اأيكم �سافر لأداء منا�سك العمرة؟

ف لنا ما قمت به يف هذه الزيارة. • �سِ
• اأيكم �سافر يف رحلة �سياحية خارج البالد؟

• هل ميكن اأن ت�سف لنا ما �ساهدت يف هذه الزيارة؟
2- ا�ستمع اإلى الإجابات، ثم ناق�سها ل�ستنتاج عنوان الدر�ش، ثم اكتبه على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
د مهام كل جمموعة كما ياأتي:  ع الطلبة اإلى اأربع جمموعات، ثم حدِّ 1- وزِّ

املجموعة الأولى: قراءة مو�سوع )اأوًل: مفهوم ال�سياحة يف الإ�سالم(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• هل توجد �سياحة يف الإ�سالم؟

• اذكر دلياًل �رشعيًّا ذكر ال�سياحة.
• ملاذا اأ�سبح الرتويح عن النف�ش حاجة �رشورية؟

• عرِّف بكلماتك اخلا�سة مفهوم ال�سياحة يف الإ�سالم.
املجموعة الثانية: قراءة مو�سوع )ثانًيا: فوائد ال�سياحة(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

اآل  )�سورة   { } تللعالى:  قولله  اقلللراأ    •
عمران، الآية 137(، ثم ا�ستنتج منه فائدة من فوائد ال�سياحة يف الأر�ش.

د الأماكن الدينية واحل�سارية التي ميكن زيارتها بهدف الرتويح عن النف�ش. • عدِّ
• ما العالقة بني ال�سياحة واملنافع القت�سادية.

} تعالى:  قوله  من  ا�ستنتج   •
} )�سورة احلجرات، الآية 13( فائدة اأخرى من فوائد ال�سياحة.

• اأجب عن �شوؤال ن�شاط )اأفكر واأ�شتنتج( يف �شفحة )198(.

استراتيجيات التدريس
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املجموعة الثالثة: قراءة مو�سوع )ثالًثا: اآداب ال�سياحة واأحكامها(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• هل لل�سياحة اآداب واأخالق يجب اأن يلتزم بها ال�سائح؟

• اذكر ثالثة من الآداب الإ�سالمية يف اأثناء ال�سياحة.
} )�سورة الأعراف، الآية 31( اأحد اآداب  • ا�ستنتج من قوله تعالى: {

ال�سياحة يف الإ�سالم.
•  اأجب عن �شوؤال ن�شاط )اأفكر واأكتب( يف �شفحة )199(.

املجموعة الرابعة: قراءة مو�سوع )واجبنا نحو ال�سائحني يف بلدنا(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• هل يجوز العتداء على ال�سائحني الذين ياأتون اإلى بلدنا؟

• براأيك، كيف يجب التعامل مع هوؤلء ال�سائحني؟
الفاح�ش، ول  واللعان ول  بالطعان  املوؤمن  ))لي�ش  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول  قول  من  ا�ستنتج   •

البذيء(( )1( واجًبا من واجبات امل�سلم جتاه ال�سائحني يف بلدنا.
• اأجب عن �شوؤال ن�شاط )اأناق�ص( يف �شفحة )200(.

2− امنح الطلبة )15( دقيقة لتلخي�ش النتائج التي تو�سلوا اإليها.  
هها يف اأثناء العمل.  3− اأ�رشف على املجموعات، ووجِّ

4− اطلب اإلى كل جمموعة اأن تعر�ش ما تتو�سل اإليه من نتائج. 
م نقا�ًسا بني املجموعات. 5− نظِّ

6− اأدر عملية النقا�ش بني املجموعات. 
التقومي اخلتامي

- كلِّف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  
يف  وناق�سهم  الأثناء،  هذه  يف  وتابعهم   ،)204( �سفحة  يف  التنظيمي  املخطط  اإكمال  اإلى  الطلبة  ه  وجِّ  -

حمتوياته.

)1( م�سند الإمام اأحمد بن حنبل، وهو �سحيح.

الإن�سان امل�سلم الذي يلتزم بالإ�سالم واأخالقه ل يتخلى عن الآداب التي جاء بها الإ�سالم؛ لذا فاإنه يبقى 
متميًزا وملتزًما باأخالق الإ�سالم يف اأثناء جتوله و�سفره يف اأنحاء هذا الكون.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة، العر�ش ال�سفوي.
املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، ا�ساأل الطلبة عن املفاهيم اخلا�سة بال�سياحة واآدابها، ثم ا�ستمع 

مها، بناًء على املعايري الواردة يف �سلم التقدير اللفظي. اإلى اإجاباتهم وَقوِّ
اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

اأبنيِّ املق�سود بال�سياحة يف الإ�سالم.1
د فوائد ال�سياحة يف الإ�سالم.2  اأعدِّ
اأذكر ثالثة من الآداب التي ينبغي مراعاتها مع ال�سياح يف بالدنا. 3
اأذكر مثاًل على ال�سياحة يف الأماكن الدينية.4
اأعلِّل  �سبب كون الرتويح عن النف�ش حاجة �رشورية يف الع�رش احلا�رش.5

استراتيجيات التقويم وأدواته

يرتك للطالب حرية الإجابة، وتالًيا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�سطة:
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابةا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأفكر واأ�ستنتج 
اأندوني�سيللا مللن الللدول الإ�سالمية التللي انت�رش فيها 
الإ�سللالم عن طريق التجللار امل�سلمني. اأفكر يف هذه 
العبللارة، واأ�ستنتللج اأثر اأخالق التجللار امل�سلمني يف 

دخول الإ�سالم اإليها.

اأ�سهمللت اأخللالق التجللار امل�سلمللني )مثل: 
ال�سللدق، والتوا�سع، والكللرم، والعفة( يف 
دخللول اأندوني�سيا يف الإ�سللالم، فعندما راأى 
�سكانهللا هوؤلء التجار تقربوا اإليهم، ودخلوا 

يف دين الإ�سالم.

198

اأفكر واأكتب 
اأفكر يف اآداب اأخرى لل�سياحة، واأكتبها يف دفرتي.

 اأ - البتعاد عن املحرمات من اأكل و�رشب. 
ب- عدم النظر اإلى عورات الآخرين.

199

اأناق�ش 
على  تعود  التي  الإيجابية  الآثار  زمالئي  مع  اأناق�ش 

وطني عند معاملة ال�سائح باحل�سنى.

 اأ - املنافع القت�سادية واملالية.
ب- ال�سمعة احل�سنة الطيبة عن الوطن واأبنائه.

جل- دخول بع�ش ال�سياح يف الإ�سالم.

200
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ن�شاط عالجي
ه الطلبة اإلى كتابة مو�سوع يف ن�سف �سفحة عن الفرق بني الزيارة الدينية والزيارة ال�سياحية، ثم اطلب  وجِّ

اإلى اأحد الطلبة املجيدين قراءة ما كتبه اأمام الزمالء. 
ن�شاط اإثرائي

يف  احلائط  جملة  على  تعليقه  ثم  الأردن،  يف  ال�سياحي  الوعي  اأهمية  عن  من�سور  عمل  الطلبة  اإلى  اطلب 
املدر�سة. 

اأن�ضطة اإ�ضافية
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
يف 1 بال�سياحللة  املق�سللود  للح  و�سِّ

الإ�سالم.
ال�سياحة يف الإ�سالم: هي النتقال يف الأر�ش للرتويح 
عن النف�للش، وحتقيق غر�للش م�رشوع، مثللل: التنزه، 

وطلب العلم، والعبادة.

197

 لل�سياحة يف الإ�سالم فوائد كثرية، 2
اذكر ثالًثا منها.

 اأ - التفكر والتاأمل بهدف العتبار.
ب- الرتويح عن النف�ش والتنزه.

جل- حتقيق املنفعة القت�سادية لكثري من البلدان.

198

التللي 3 الآداب  مللن  ثالثللة  د  عللدِّ
ينبغي مراعاتها مللع ال�سياح الذين 

يدخلون اإلى بالدنا.

 اأ - جتنللب الإ�ساءة اإلللى ال�سيللاح، اأو العتداء عليهم 
بقول اأو فعل.

ب- تي�سري اأمورهم، وت�سهيللل معامالتهم، والتعامل 
معهم بلطف وب�سا�سة.

جل- اإر�ساد التائهني منهم اإلى املكان الذي يق�سدونه، 
وهللذا من حقللوق الطريق التي اأخللب عنها النبي 

�سلى اهلل عليه و�سلم: ))واإر�ساد ال�سبيل((.

200

 ا�ستنتج من الأدلة ال�رشعية الآتية  اآداب ال�سياحة:4

199

الأدب الدليل ال�رصعي
جتنللب املظاهللر ال�سلوكية ال�سيئللة يف اأثناء 
ال�سياحللة، وذلللك باملحافظة علللى نظافة 

املكان، وجتنب تلويث البيئة.

اأ  - قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اأعطوا 
الطريق حقه(( )1(.

جتنب الإ�سللاءة اإلى ال�سيللاح، اأو العتداء 
عليهم بقول اأو فعل.

ب- قال ر�سول اهلل �سلللى اهلل عليه و�سلم: ))َمن 
قتللل معاهًدا مل يرح رائحة اجلنة واإن ريحها 

توجد من م�سرية اأربعني عاًما(( )2(.
الدعاء عند النزول يف املكان. جل- قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اللهم  

اإنللا ن�ساألك خري هذه القريللة، وخري اأهلها، 
وخري مللا فيها، ونعوذ بك مللن �رشها، و�رش 

اأهلها، و�رش ما فيها(( )3(.
)1( �سحيح البخاري.
)2( �سحيح البخاري.

)3( �سنن الن�سائي، وهو �سحيح.
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�سي.
- جهاز احلا�سوب.
- �سبكة الإنرتنت.

- اللوح.
- الأقالم امللونة.

- تعريف مفهوم العتذار، ومفهوم الإعذار.
- تو�سيح اأهمية العتذار بني النا�ش.

- ذكر مناذج على العتذار من �سرية ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم.
- تعداد اآداب العتذار.

- ا�ستنتاج اآثار العتذار يف الفرد واجلماعة.
- التزام خلق العتذار حال وقوعه يف اخلطاأ.

نتاجات الدر�س

- املبادرة  اإلى العتذار ملن نخطئ يف حقه.
- الت�سامح والتجاوز عن اأخطاء الآخرين.

- اختيار الأ�سلوب املنا�سب لالعتذار.
- تقدير قيمة ثقافة العتذار يف املحافظة على متا�سك املجتمع. 

القيم واالجتاهات الرئي�صة

ثقافة العتذار الدر�س الثاين  والثالثون

للطالب
- http://blogs.aljazee   :مقال ثقافة العتذار، مدونات اجلزيرة، املوقع الإلكرتوين

للمعلم
 كتاب فن العتذار جلون كادورز.

م�صادر تعلم اإ�صافية

العتذار، الإعذار، ياأتل.
املفاهيم وامل�صطلحات
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النا�ش، ودر�ش الأخالق: مفهومها، واأهميتها يف حياتنا، مبحث  التعامل مع  النبوي يف  - در�ش الهدي 
العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف الثاين ع�رش، الفرع الأدبي.

استراتيجيات التدريس

التدري�ش املبا�رش )احلوار واملناق�سة(، منوذج التاءات الأربع  لتدري�ش القيم )التيقظ القيمي، التعقل القيمي، 
التعاوين  العمل  املناظرة،  الذهني،  الع�سف  واملواقف،  الن�سو�ش  حتليل  القيمي(،  التمثل  القيمي،  التخلق 

)نظام الزمالة(. 
خطوات تنفيذ الدر�ش 

التمهيد 
} )�سورة الأعراف،  - اتُل على م�سامع الطلبة الآية الكرمية، قال تعالى: {
الآية 199(، ثم اطلب اإليهم تدبرها وا�شتنباط االأحكام ال�رشعية الواردة فيها، ثم ناق�شهم يف ما يتو�شلون 

اإليه؛ ل�ستنتاج عنوان الدر�ش واأبرز نتاجاته، ثم اكتبها على اللوح.
اإجراءات التنفيذ 

التيقظ القيمي  
1- ا�رشد ق�سة اعتذار اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنه من عمر بن اخلطاب، مبيًِّنا موقف النبي �سلى اهلل عليه 

و�سلم من ذلك.
التعقل القيمي 

2-  اطرح بع�ش الأ�سئلة عن املهارات الجتماعية التي تك�سب الفرد احرتاًما لذاته واحرتام الآخرين )ثقافة 
العتذار(، مثل: 

• ما موجبات العتذار؟ 
• ما اأ�ساليبه التي ميار�سها النا�ش عادة يف حياتهم اليومية؟

3- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم اكتبها على اللوح يف �سورة كلمات مفتاحية.
4- كلِّف الطلبة -�سمن جمموعات ثنائية- �سياغة مفهومي العتذار والإعذار، ثم عر�ش ما يتو�سلون 

اإليه، ثم خل�ش املفاهيم على اللوح مب�ساركة الطلبة.
الطلبة  الواردة يف مو�سوع )اأوًل: مفهوم العتذار واأهميته(، ثم كلِّف  ال�رشعية  الن�سو�ش  ا�ستعر�ش   -5

حتليلها، وبيان دللتها.
التخلق القيمي 

6- كلِّف الطلبة ذكر مواقف من حياتهم اليومية اعتذروا فيها اإلى الآخرين، ومواقف اأخرى امتنعوا فيها 

التعلم القبلي
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عن العتذار وقبول العذر. 
املواقف  يف  عنه  الإحجام  واأ�سباب  املواقف،  تلك  يف  العتذار  اإلى  املبادرة  اأ�سباب  يف  الطلبة  ناق�ش   -7

الأخرى؛ ل�ستخال�ش اآثار العتذار والإعذار يف الفرد والأ�رشة واملجتمع.
ن اأخطاأوا يف حقه. 8- اطرح على الطلبة اأ�سئلة تتعلق باآداب العتذار التي ينبغي اللتزام بها عند العتذار ملمَّ

 التمثل القيمي 
ع الطلبة اإلى فريقني للمناظرة، ثم عنيِّ ثالثة حكام ومراقبني؛ ملناق�سة فكرة مفادها اعتقاد بع�ش النا�ش  9-  وزِّ
اأن العتذار عن اخلطاأ هو تقليل من �ساأن املعتذر، واأن َمن يعتذر يتهم نف�سه، ثم اطلب اإلى اأحد الفريقني 
تبني هذه الفكرة، واطلب اإلى الفريق الآخر تبني فكرة اأن العتذار ميثِّل ثقافة راقية للفرد واملجتمع.

ه الطلبة اإلى ال�ستدلل بالن�سو�ش ال�رشعية، واملواقف احلياتية، والآثار الإيجابية املرتتبة على كل  10- وجِّ
راأي للفريقني بناًء على اخلبة ال�سابقة.

والجتاهات  القيم  معزًزا  املناظرة،  اإليه  تو�سلت  ما  وخل�ش  احلكام،  اإلى  ال�ستماع  بعد  الأداء  قيِّم   -11
الإيجابية، ومثنًيا على اأداء الطلبة. 

التقومي اخلتامي
ههم اإلى التزام اأدب العتذار  - ا�ستخل�ش القيم امل�ستفادة من مو�سوع الدر�ش، بالتعاون مع الطلبة، ووجِّ

يف حياتهم اليومية.
توجيه: بعد انتهاء املوقف ال�سفي، كلِّف الطلبة تنفيذ الأن�سطة الإثرائية والعالجية تبًعا مل�ستوياتهم.

اخلطاأ من طبيعة الب�رش، والعرتاف باخلطاأ ف�سيلة، وال�سعور بالندم توبة لقول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: 
))  كل بني اآدم خطاء، وخري اخلطائني التوابون (( )  1(. فالطالب قد يخطئ اأحياًنا يف حق اأهله، اأو اأ�سحابه، 

ميثِّله ذلك من �سجاعة، وقوة، و�سمو يف الأخالق،  ملا  اإلى العتذار؛  يبادر  اأن  اأو معلميه، ويجب عليه 
وُبْعد عن التعايل والِكب، فيك�سب احرتام النا�ش، ور�سا اهلل تعالى. ول نن�سى اأن نردد دائًما حديث �سيد 

ال�ستغفار.

)1( رواه الرتمذي.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات )تقومي الذات(.
فللوا انطباعاتهم واجتاهاتهم  م للطلبللة قائمة الر�سد ليتعرَّ املوق��ف التقومي��ي: بعد النتهللاء من �رشح الدر�ش، قدِّ

والقيم التي اكت�سبوها بعد درا�ستهم مو�سوع )العتذار(.
اأداة التقومي: قائمة الر�سد.

لنعماملعيارالرقم

ا�سطراري العتذار اإلى الآخرين ي�سعرين بالأ�سف.1
 العتذار يتطلب قوة �سخ�سية، واتزاًنا يف التفكري.2
العتذار يقلل من احرتامي لذاتي.3
العتذار يزيد من تقدير النا�ش يل.4
العتذار يطهر قلبي من احلقد والكره.5
التزام خلق العتذار يعزز التوا�سع.6
قبول اأعذار النا�ش ي�سجعهم على فعل اخلري.7
العتذار يتطلب �سجاعة يف مواجهة الواقع.8
العتذار مينحني �سعوًرا وقوة.9

اخلطاأ يف حق الآخرين يجعلني اأحر�ش على العتذار اإليهم.10

استراتيجيات التقويم وأدواته

اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأ�ستنتج  
روي اأن عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه قال: ))اأعقل 
النا�ش اأعذرهم للنا�ش((. اأ�ستنتج احلكمة من و�سف 

َمن يقبل اعتذار املعتذر بالعقالنية.

لأنه ي�سبللط نف�سه من الغ�سللب، ول يقابل 
الإ�ساءة بالإ�ساءة، ول يحب النتقام.
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اأفكر واأذكر 
)اآ�سللف( كلمللة اأ�ستخدمهللا للتعبللري عللن اعتذاري 
ل�سخ�ش اأخطللاأت يف حقه. اأذكر عبللارات اأخرى 

تدل على العتذار.

- اأرجو املعذرة. 
- للم اأق�سد الإ�ساءة.

207
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ن�شاط عالجي 
اذكر خم�سة م�سطلحات ت�ستخدم يف العتذار عن اخلطاأ يف حال ارتكابه.

ن�شاط اإثرائي 
 اقرتح خم�ش مهارات �سلوكية ُتلجنِّب الفرد اخلطاأ يف حق الآخرين يف حال التزامها. 

اأن�ضطة اإ�ضافية

اأ�ستنتج
املجتمع  اأفراد  بني  العتذار  ثقافة  ن�رش  يوؤدي  كيف 

اإلى متا�سك املجتمع؟ 

بتخلي�للش النا�ش من احلقد وال�سغينة وحب 
النتقللام؛ مللا يولِّللد بينهم املللودة والرحمة 

والتكافل.
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اأثري خرباتي
اأفكللر يف دور واحد لكل من: الأ�للرشة، واملدر�سة، 

وامل�سجد، والإعالم يف ن�رش ثقافة العتذار.

الأ�للرشة: توجيه الأبنللاء اإلى العتللذار عند 
اخلطاأ مبا�رشة.

املدر�سة: تو�سيح اأ�ساليب العتذار واأثرها.
امل�سجد: تعزيز اجلانب الديني، وبيان الأجر 

والثواب.
الإعللالم: التوعيللة باأثر ثقافللة العتذار يف 

متا�سك املجتمع.

208

اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
ياأتللي: 1 بللنيِّ مفهللوم كل ملّمللا 

العتذار، والإعذار.
العتذار: هللو رجوع املخطئ عن اخلطاأ، واإظهار ذلك 
للَمن كان اخلطاأ يف حقه باأ�سلوب لني، ومقبول، وطلب 

امل�ساحمة منه.
الإعللذار: هو اأن يقبللل الطرف الآخر العتللذار، برفع 

اللوم عن املخطئ، وقبول اعتذاره وم�ساحمته.

205
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هللاِت مثللاًل واحللللًدا لعلتللذار 2
ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم  لبع�سهم 

ا. بع�سً

اعتذار اأبي ذر لبالل بن رباح ر�سي اهلل عنهما، عندما 
نادى اأبو ذر بالًل بقوله: ))يا ابن ال�سوداء((، وكان ذلك 
ف�سكا بالل  اهلل عليهم،  ال�سحابة ر�سوان  اأمام مالأ من 
ذلك للنبي �سلى اهلل عليه و�سلم، فقال لأبي ذر الغفاري: 
ته باأمه؟(( )1(، فقام اأبو ذر وو�سع راأ�سه على الرتاب  ))اأعريَّ

يف طريق بالل، وطلب منه اأن يطاأه بقدمه اعتذاًرا  له، 
فقام بالل ر�سي اهلل عنه، واأخذ ُيقبِّل راأ�ش اأبي ذر ر�سي 

اهلل عنه  دلياًل على قبول اعتذاره.

206

د ثالثة من اآداب العتذار.3 اأ - اختيار الوقت املنا�سب لالعتذار للَمن وقع اخلطاأ يف عدِّ
حقه. 

ب- ا�ستخدام الأ�سلوب املنا�سب لالعتذار؛ �سواء اأكان 
اأم  اللطيفة،  العبارات  ا�ستعمال  مثل  بالقول  ذلك 

بالأفعال احل�سنة التي تدل على الندم.
جل- العتذار يف املكان املنا�سب؛ اإذ يتعني على املعتذر 
وقع  الذي  لل�سخ�ش  املنا�سب  املكان  يتحرى  اأن 
اإلى  املكان  اختيار  �سوء  اأدى  فرمبا  حقه،  يف  اخلطاأ 

جرح امل�ساعر وتفاقم امل�سكلة.

207

بللنيِّ عالم يدل قللول ر�سول اهلل 4
�سلللى اهلل عليه و�سلللم: ))ما زاد 

ا (( )2(. اهلل عبًدا بعفو اإل عزًّ

العتللذار والإعللذار يحققللان احرتام الإن�سللان لنف�سه؛ 
فالقوي هو الذي يت�سامح وي�سفح.

205

اذكللر ثالثة مللن اآثللار العتذار 5
والإعذار يف الفرد واملجتمع. 

اأ - حت�سيللل ر�سللا اهلل عز وجللل وحمبته؛ فللاهلل �سبحانه 
ير�سى عن عبده الذي يقف بني يديه معتذًرا معرتًفا 

بخطئه وتق�سريه.
ب- تقوية اأوا�رش املحبة بني اأفراد املجتمع.

جل- زوال اخل�سومات بني املتخا�سمني، وعودة املحبة، 
واإعادة العالقة بينهم على اأ�سا�ش الود.

-207
208

)1( �سحيح البخاري.
)2( �سحيح م�سلم.
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�سي.
- مقال يف رحاب ال�سالة من التكبري اإلى الت�سليم، املوقع الإلكرتوين:

- https://kalemtayeb.com/safahat/item/43606 
- جهاز احلا�سوب.

- اللوح.
- الأقالم امللونة.

- تعريف مفهوم ال�سالة.
- تو�سيح بع�ش معاين ال�سالة، ودللتها.

- ذكر مظاهر ال�ستعداد لل�سالة.
- بيان اآثار اأفعال ال�سالة يف الفرد.

- ا�ستح�سار معاين اأعمال ال�سالة يف �سالته.

نتاجات الدر�س

- ا�ستح�سار معاين اأعمال ال�سالة، والتاأمل فيها. 
- احلر�ش على اخل�سوع يف ال�سالة. 

- احلر�ش على جعل ال�سالة منهاج حياة.   

القيم واالجتاهات الرئي�صة

ال�سالة: دللت، ومعاٍن الدر�س الثالث والثالثون

للطالب 
مقال يف رحاب ال�سالة من التكبري اإلى الت�سليم، املوقع الإلكرتوين:

 - https://kalemtayeb.com/safahat/item/43606
للمعلم

كتاب اأ�رشار ال�سالة ملريزا جواد مكي التبيزي، املوقع الإلكرتوين:
- http://www.najes-libay.com/201111//blog-post_8939.html

م�صادر تعلم اإ�صافية
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- در�ش اأثر العبادات يف حياة امل�سلم، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف احلادي ع�رش، 
الفرع الأدبي.

استراتيجيات التدريس

التدري�ش املبا�رش )احلوار واملناق�سة(، حتليل الن�سو�ش واملواقف، التعلم التعاوين )العمل يف جمموعات(.
خطوات تنفيذ الدر�ش 

 التمهيد 
د للدر�ش بطرح الأ�سئلة الآتية على الطلبة: 1- مهِّ

• َمن �سّلى الفجر هذا اليوم؟
ف �سعورك حني ت�سّلي الفجر. • �سِ

• ما �سعورك حني تفوتك �سالة الفجر؟
2- ناق�ش الطلبة يف اإجاباتهم، ثم حلِّل الأفكار املت�سمنة فيها.

3- �ساِعد الطلبة على ا�ستنتاج اأثر �سالة الفجر يف م�ساعر امل�سلم الإيجابية، واأثر تركها يف �سلوكه.
4- �سارك الطلبة يف ا�ستنتاج عنوان الدر�ش، ثم اكتبه على اللوح. 

5- اقراأ احلديث ال�رشيف قراءة معبة، قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: )) اإن اأول ما يحا�سب به العبد 
يوم القيامة من عمله �سالته، فاإن �سلحت فقد اأفلح واأجنح، واإن ف�سدت فقد خاب وخ�رش(( )1(.

6- بنيِّ مكانة ال�سالة يف الإ�سالم يف �سوء احلديث ال�رشيف، واأثرها يف حياة امل�سلم، وعاقبة اأمره يف الآخرة.
اإجراءات التنفيذ

ع الطلبة اإلى خم�ش جمموعات غري متجان�سة، ثم كلِّف كل جمموعة مبهمة تعليمية خا�سة. 1- وزِّ
2- كلِّف اأفراد كل جمموعة كتابة ما يتفقون عليه على ورق قالب اأو كرتون؛ متهيًدا لعر�سه على لوحة جدارية.
3- اطلب اإلى كل جمموعة اختيار ممثل لها؛ لعر�ش نتائج عمل املجموعة، ومناق�سة املجموعات الأخرى فيها.

د الزمن الالزم للعمل داخل املجموعات. 4- حدِّ
م لهم امل�ساعدة. 5- تابع اأفراد املجموعات يف اأثناء العمل، وقدِّ

)1( �سنن الن�سائي، وهو �سحيح.                    

ال�سالة، الو�سوء  لغًة وا�سطالًحا، دعاء ال�ستفتاح. 

املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
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ع املهام على املجموعات كالآتي: 6- وزِّ
املجموعة الأولى: ال�ستعداد اإلى ال�سالة.

الإح�سان يف الو�سوء 
- اقراأ احلديث ال�رشيف الآتي، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليه:

• قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))ما من امرئ يتو�ساأ فيح�سن و�سوءه، اإل غفر له ما بينه وبني 
ال�سالة الأخرى حتى ي�سّليها (( )1(. 

• بنيِّ عالقة الو�سوء بال�سالة.
• اإذا علمت اأن الو�سوء م�ستق من الو�ساءة والإ�رشاق، فما اأثر الو�سوء يف وجه املتو�سئ وقلبه وروحه؟

ح العالقة بني املعنى اللغوي للو�سوء ومعناه ال�سطالحي. • و�سِّ
• كيف يكون الإح�سان يف الو�سوء؟

• بنيِّ ف�سل اإح�سان الو�سوء بح�سب احلديث ال�رشيف.
• ا�ستنتج اأثر اإح�سان الو�سوء يف حياة امل�سلم. 

ترديد الأذان
حث ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  على ترديد الأذان مع املوؤذن لرت�سيخ معانيه وقيمه يف فكر امل�سلم و�سلوكه:
• بنيِّ املعاين املت�سمنة يف كلمات الأذان، واأثرها يف قيم امل�سلم و�سلوكه، كما يف املثال الأول من اجلدول الآتي:

اأثرها يف قيم امل�سلم و�سلوكهاملعنى    كلمات الأذان    

ه اإليه وحده.تعظيم اهلل �سبحانه وتعالى اهلل اأكب ي�ست�سعر عظمة اهلل تعالى، فيتوجَّ
ال�سهادتان

حي على ال�سالة،
حي على الفالح

  
• يف �سوء املعاين ال�سابقة، ا�ستنتج اأثر ترديد تلك العبارات يف حياة امل�سلم بوجه عام.

املجموعة الثانية: الدخول يف ال�سالة.
- اقراأ العبارة الآتية، ثم اأجب عن الأ�سئلة التي تليها:

))اإذا اأح�سن امل�سلم يف �سالته فاإن �سالته ت�سل به اإلى غايتها من الهداية والرحمة، وبالإح�سان فيها 

اإلى غايتها يف تزكية النف�ش  اإلى مرتبة املراقبة، وبهذا ال�سلوك التعبدي ت�سل ال�سالة  ي�سل الإن�سان 
وتهذيب ال�سلوك((.

)1( �سحيح ابن خزمية، وهو �سحيح.                    
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• بنيِّ مفهوم تكبرية الإحرام، ومفهوم دعاء ال�ستفتاح، ومو�سع كل منهما.
• ا�ستنتج الدللت واملعاين املت�سمنة يف كل من:

• تكبرية الإحرام )اهلل اأكب(:
........................................................................................
........................................................................................

• دعاء ال�ستفتاح:
........................................................................................
........................................................................................

هُت وجهي للذي فطر ال�سماوات والأر�ش  • كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم  ي�ستفتح قائاًل: ))وجَّ
حنيًفا وما اأنا من امل�رشكني. اإن �سالتي ون�سكي وحمياي ومماتي هلل رب العاملني ل �رشيك له، وبذلك 

اأُِمرُت واأنا من امل�سلمني(( )1(.
• ناق�ش زمالءك يف دللت دعاء ال�ستفتاح، واأثره يف نف�سك.

املجموعة الثالثة: قراءة �سورة الفاحتة. 
• قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: )) قال اهلل تعالى: ق�سمت ال�سالة بيني وبني عبدي ن�سفني، ولعبدي 
ما �ساأل، فاإذا قال العبد: ))احلمد هلل رب العاملني((، قال اهلل تعالى: حمدين عبدي. واإذا قال: ))الرحمن 
الرحيم((، قال اهلل تعالى: اأثنى علي عبدي. واإذا قال: ))مالك يوم الدين((، قال: جمدين عبدي. فاإذا 
))اهدنا  قال:  فاإذا  �ساأل.  ما  ولعبدي  بيني وبني عبدي،  ن�ستعني((، قال: هذا  واإياك  نعبد  ))اإياك  قال: 
ال�رشاط امل�شتقيم �رشاط الذين اأنعمت عليهم غري املغ�شوب عليهم وال ال�شالني((، قال: هذا لعبدي، 

ولعبدي ما �ساأل(( )2(. 
 7- يف �سوء احلديث ال�سابق، اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

• بللنيِّ املق�سللود يف ق�سم العبد وق�سم اهلل تعالى يف قوله �سلللى اهلل عليه و�سلم: )) ق�سمت ال�سالة بيني 
وبني عبدي ن�سفني، ولعبدي ما �ساأل((.

• هات مثاًل 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�سلي من و�سعية القيام اإلى و�سعية الركوع، التي يزداد بها قرًبا من اهلل تعالى.

)1( �سحيح م�سلم.
)2( �سحيح م�سلم.                       
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• علِّل: يزداد امل�سلي يف الركوع قرًبا من اهلل تعالى.
ح املعاين والدللت التي ميكن ا�ستخال�سها من الركوع، واأثرها يف نف�ش امل�سلي. • و�سِّ

• اقراأ احلديث ال�رشيف الآتي، ثم ا�ستنتج منه ف�سل الذكر يف الركوع:
 روي عن ال�سحابة  ر�سي اهلل عنهم  قولهم: كّنا يوًما ن�سّلي وراء ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، فلما 
رفع راأ�سه من الركعة، وقال: �سمع اهلل ملن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك احلمد حمًدا كثرًيا طيًبا 
مبارًكا فيه، فلما ان�رشف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال:))َمن املتكلم اآنًفا؟((، فقال رجل: اأنا يا 
ر�سول اهلل، فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))لقد راأيت ب�سًعا وثالثني ملًكا يبتدرونها، يت�سابقون 

اأيهم يكتبها اأول(( ) 1 (. 
املجموعة اخلام�سة: ال�سجود والت�سليم.

ال�سجود: به يكون العبد اأقرب ما يكون اإلى اهلل عز وجل؛ فاإن فيه اأبلغ �سور التذلل هلل رب العاملني 
والفتقار اإليه، فهو يف �سجوده ينخف�ش باأعلى ما فيه، في�سع جبهته واأنفه على الأر�ش.

ح اأثر ال�سجود يف نظرة امل�سلم اإلى النا�ش، وتعامله معهم. • و�سِّ
• يف نهاية ال�سالة، ُي�سلِّم امل�سلي عن ميينه وي�ساره، قائاًل: ))ال�سالم عليكم ورحمة اهلل((. ا�ستنتج دللة 

انتهاء ال�سالة بالت�سليم.
8- عند انتهاء الوقت املحدد، اطلب اإلى اأفراد املجموعات التوقف عن العمل.

9- كلِّف كل ممثل ملجموعته اخلروج، وعر�ش منجزات جمموعته على اللوحة اجلدارية على التوايل.
10- �سارك اأفراد املجموعات الأخرى يف مناق�سة ممثل املجموعة.

ب اخلطاأ منها. ز الإجابات ال�سحيحة، و�سوِّ 11- تابع املناق�سة، وعزِّ
ه ممثل املجموعة اإلى ت�سحيح املعلومات اخلطاأ على اللوحة اجلدارية. 12- وجِّ

التقومي اخلتامي
- ناق�ش الطلبة يف اأ�سئلة التقومي يف �سفحة )214(.

- كلِّف الطلبة تنفيذ الأن�سطة العالجية والإثرائية تبًعا مل�ستوياتهم. 

)1( رواه البخاري.                       

اإلى اهلل تعالى، وفيها يتوا�سل العبد مع خالقه؛ لذا يجب عليه اأن يح�سن التوا�سل  ال�سالة معراج املوؤمن 
بح�سن ال�ستعداد والقيام والذكر والدعاء لينال الأجر والثواب وح�سن الإجابة، ويحظى بالتوفيق والهداية 

يف جميع �سوؤون حياته.  

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء.
املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، ناق�ش الطلبة يف مواقف تطبيقية للدر�ش، ولحظ اإجاباتهم، 

مها بناًء على معايري الإجناز الوارد ذكرها يف �سلم التقدير.  وَقوِّ
اأداة التقومي: �سلم التقدير.

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا ممتازاملعيارالرقم مقبولجيد جيد جدًّ
يبنيِّ مكانة ال�سالة يف الإ�سالم.1
يعرِّف مفهوم ال�سالة.2
يذكر مظاهر ال�ستعداد لل�سالة.3
ح اآثار اأعمال ال�سالة يف الفرد.4 يو�سِّ
ي�ستنتج الدللت املرتبطة باأعمال ال�سالة.5
يربط املعنى اللغوي للو�سوء باملعنى ال�سطالحي.6
ي�ستنتج دللت دعاء ال�ستفتاح.7
يعلِّل اأن امل�سلم يزداد قرًبا من اهلل تعالى يف الركوع.8
ي�ستنتج دللة ختم ال�سالة واخلروج منها بال�سالم.9

ا: )3( ثالث عالمات، جيد: )2( عالمتان، مقبول: )1( عالمة واحدة.   ممتاز: )4( اأربع عالمات، جيد جدًّ
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ن�شاط عالجي 
اأثر الإح�سان يف الو�سوء والإتقان يف �سوؤون احلياة  كلِّف بع�ش الطلبة كتابة تقرير يف ن�سف �سفحة عن 

جميعها.
ن�شاط اإثرائي 

كلِّف اأحد الطلبة كتابة تقرير يف �سفحة واحدة عن اخلطوات العملية التي ميكن بها م�ساعدة امل�سلني على 
اخل�سوع، وا�ستح�سار عظمة اهلل تعالى، ومراقبته يف ال�سالة، يف �سوء ما تعلمه من الدر�ش.

اأن�ضطة اإ�ضافية

اإجابات اأن�ضطة الدر�س
يرتك للطالب حرية الإجابة ، ويقرتح اأن يعلُّق املعلم على اإجابة الطالب. 

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

 اأناق�ش 
واأثره  ال�ستفتاح،  اأناق�ش مع زمالئي دللت دعاء 

يف نف�سي.

تعظيم اهلل تعالى، وتاأكيد اإخال�ش الإن�سان، 
هه ومبادرته اإلى اخلري. و�سدق توجُّ

211

اأقراأ واأ�ستنتج 
اأقراأ احلديللث ال�رشيف الآتي، ثللم اأ�ستنتج منه ف�سل 
الذكللر يف الركللوع: روي عللن ال�سحابة ر�سي اهلل 
عنهللم  قولهم: كّنا يوًما ن�سّلي وراء ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليلله و�سلم، فلما رفع راأ�سلله من الركعة، وقال: 
�سمللع اهلل ملن حمللده، قال رجللل وراءه: ربنا ولك 
احلمللد حمًدا كثللرًيا طيًبا مبارًكا فيلله، فلما ان�رشف 
ر�سللول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قللال: ))َمن املتكلم 
اآنًفللا؟((، فقال رجل: اأنا يللا ر�سول اهلل، فقال ر�سول 
اهلل �سلللى اهلل عليه و�سلم: ))لقد راأيت ب�سًعا وثالثني 
ملًكا يبتدرونها - يت�سابقون- اأيهم يكتبها اأول(( )1(.

تعظيللم اهلل تعالللى، والثنللاء عليلله، وتنزيهه 
�سبحانه، والإقرار له ب�سفات الكمال، ويف 
ذلك تربية للنف�ش علللى اخل�سوع، والتذلل 
هلل تعالى، اإ�سافًة اإلى التناف�ش يف الطاعات، 
ه اإليه تعالللى. ويف احلديث  و�سللدق التوجُّ
اإ�سللارة اإلى قبول الثنللاء، وذكر اهلل تعالى يف 

الركوع، ونيل ر�ساه.

212

)1( �سحيح م�سلم.
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
لل�سالة مكانة عظيمة يف الإ�سالم، 1

ح ذلك. و�سِّ
ال�سالة هي الركن الثاين من اأركان الإ�سالم، واأول ما 

يحا�سب عليه الإن�سان يوم القيامة.
210

اذكر اأمريللن ي�ستعد بهمللا امل�سلم 2
لأداء �سالته.

  اأ - الإح�سان يف الو�سوء.
ب- ترديد الأذان.

-210
211

 بنيِّ الدللت املرتبطة بكل عمل 3
من اأعمال ال�سالة الآتية: 

  اأ - دعاء ال�ستفتاح.

ب- تكبرية الإحرام.
جل- الركوع.
د  - ال�سجود.

اأ   - دعللاء ال�ستفتاح: يف هذا الدعاء تاأكيد لإخال�ش 
هه ومبادرته اإلى اخلري. الإن�سان، و�سدق توجُّ

 ب- تكبرية الإحللرام: الإقبال على اهلل تعالى، وترك 
الن�سغال بغريه. 

 جل- الركوع: يزداد به امل�سلي قرًبا من اهلل تعالى؛ لأن 
يف الركللوع اإظهاًرا لتذلللل الإن�سان لربه، فيزداد 
بذلللك اإحلاًحللا يف طلب ر�سا ربلله، ويف اإعالن 

خ�سوعه مبا يردده من دعاء وغريه.
 د- ال�سجللود: فيه اأبلغ �سور التذلللل هلل رب العاملني 
والفتقار اإليه؛  اإذ اإنه يزيل الغرور واخليالء اللذيِن 
يتعالى بهما الأغنيللاء على الفقراء، والأقوياء على 
ال�سعفاء، فاجلميع اأمام عظمة اهلل تعالى �سواء.      

-211
213

علِّل ما ياأتي: 4
ي الو�سوء بهذا ال�سم. اأ   - �ُسلمِّ

اأعظللم  ال�سجللود مللن  ب- ُيعللدُّ 
اأعمال ال�سالة.

للي الو�سللوء بهذا ال�سللم ا�ستقاًقا من الو�ساءة  اأ  - �ُسمِّ
والإ�للرشاق؛ فاملتو�سللئ ي�للرشق وجهلله وروحه 

وقلبه، مع ما له من عظيم الثواب والأجر.
 ب- يعدُّ ال�سجود من اأعظم اأعمال ال�سالة؛ لأن العبد 
يكون به اأقرب ما يكون اإلى اهلل عز وجل؛ فاإن 
والفتقار  العاملني  رب  هلل  التذلل  �سور  اأبلغ  فيه 

اإليه.

210

213
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م�صادر التعلم واأدواته

- الكتاب املدر�سي.  
- الو�سائل التعليمية املنا�سبة، مثل: امل�سجل، وجهاز احلا�سوب، وجهاز العر�ش الإلكرتوين، وجهاز العر�ش 

الراأ�سي، و�سفافيات عر�ش الأن�سطة واملهام، ولوحات الكرتون، واأقالم التخطيط.

- تعريف مفهوم علو الهمة.
- حتديد الو�سائل امل�ساعدة على حت�سيل علو الهمة.

- بيان دور القدوة احل�سنة يف علو الهمة.
- جتنب الياأ�ش والتذمر.

نتاجات الدر�س

- احلر�ش على علو الهمة يف �سوؤون احلياة كلها.
- ال�سب وحتمل ال�سعاب يف �سبيل حتقيق الغايات امل�رشوعة.

- جتنب الياأ�ش والتذمر.

القيم واالجتاهات الرئي�صة

علو الهمة، �سفا�سفها، التن�سئة الجتماعية، املحاكاة.
املفاهيم وامل�صطلحات

التعلم القبلي
- در�ش التفكري الإيجابي، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف الثاين ع�رش، الفرع الأدبي.

علو الهمة الدر�س الرابع  والثالثون

م�سادر تعلم اإ�سافية
للطالب 

كتاب علو الهمة ملحمد بن اإ�سماعيل املقدم.
للمعلم    

كتاب �سالح الأمة يف علو الهمة ل�سيد ح�سني العفاين.

م�صادر تعلم اإ�صافية
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استراتيجيات التدريس

التدري�ش املبا�رش )احلوار واملناق�سة، العمل يف الكتاب املدر�سي(، التعلم التعاوين )التعلم الزمري(.
خطوات تنفيذ الدر�ش

التمهيد
د للدر�ش بعر�ش احلديث الآتي: ))عن عبد اهلل بن عمرو ر�سي اهلل عنهما، قال: اأمر ر�سول اهلل �سلى  1- مهِّ
اهلل عليه و�سلم باخلندق على املدينة، فاأتاه قوم فاأخبوه اأنهم وجدوا �سفاة مل ي�ستطيعوا اأن ينقبوها، فقام 
ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، وقمنا معه، فاأخذ املعول ف�رشب، فلم اأ�سمع �رشبة من رجل كانت اأكب 
�سوًتا منها، فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: اهلل اأكب فتحت فار�ش، ثم �رشب اأخرى مثلها، فقال �سلى اهلل 
عليه و�سلم: اهلل اأكب فتحت الروم، ثم �رشب اأخرى مثلها،  فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: اهلل اأكب جاء اهلل 

بحمري اأعواًنا واأن�ساًرا(( )1(، ثم ا�ساأل الطلبة:
• ما اأهمية م�ساركة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف الأعمال بو�سفه قائًدا؟

• ماذا ت�ستنتج من قول النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اهلل اأكب فتحت فار�ش((، ثم قوله: )) اهلل اأكب فتحت 
الروم((، بالرغم من الظرف ال�سعب الذي تعر�سوا له؟

• ما تاأثري ما قام به النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، وما قاله يف نفو�ش اأ�سحابه؟  
2- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�سهم فيها ل�ستنتاج عنوان الدر�ش، ثم اكتبه على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
ل ا�سرتاتيجية )التعلم التعاوين(، وذلك على النحو الآتي: 1- فعِّ

ع الطلبة اإلى جمموعتني، ثم اطلب اإلى كل منهما اأداء مهمة حمددة، بناًء على الأفكار الرئي�سة الواردة  2- وزِّ
يف الدر�ش، ثم �رشحها لبقية الطلبة با�ستخدام لوحة جدارية، وذلك على النحو الآتي:

املجموعة الأولى: قراءة مو�سوع )اأوًل: مفهوم علو الهمة(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• عرِّف مفهوم علو الهمة.

• ما تاأثري علو الهمة يف ال�سخ�ش؟
• ماذا يفعل من فرتت نف�سه؟

املجموعة الثانية: قراءة مو�سوع )ثانًيا: و�سائل علو الهمة(، ثم الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
• ما اأثر الطموح والغايات يف علو الهمة؟

• كيف يكون العلم و�سيلة من و�سائل علو الهمة؟ 
ح العالقة بني النجاح والثقة بالنف�ش. • و�سِّ

• ما تاأثري القدوات يف رفع الهمم؟

)1( املطالب العالية بزوائد امل�سانيد الثمانية لبن حجر الع�سقالين.



245

ه الطلبة اإلى حل اأ�شئلة ن�شاط )اأناق�ص واأ�شتنتج( يف �شفحة )216(. 3- وجِّ
4- كلِّف كل جمموعة كتابة اإجابتها على لوحة، ثم تعليقها على اجلدار. 

5- �ساِعد اأفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
م جل�سة نقا�ش ملا تو�سل اإليه اأفراد املجموعات، ثم اطلب اإليهم كتابة ما اتُِّفق عليه على اللوح. 6- نظِّ

التقومي اخلتامي
- كلِّف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  

ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )221(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�سهم يف  - وجِّ
حمتوياته. 

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.   
ا�سم الطالب:............................. .          التاريخ: ......................... .

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

تعريف مفهوم علو الهمة.1
 حتديد الو�سائل امل�ساعدة على حت�سيل علو الهمة.2
بيان دور القدوة احل�سنة يف علو الهمة.3
جتنب الياأ�ش والتذمر.4
احلر�ش على علو الهمة يف �سوؤون احلياة كلها.5
ال�سب وحتمل ال�سعاب يف �سبيل حتقيق الغايات امل�رشوعة.6

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

استراتيجيات التقويم وأدواته

اأحداث وا�سطرابات،  الأمة من  له  تتعر�ش  ما  امل�سلم يف ظل  ال�سباب  الدر�ش يف رفع همة  الإفادة من 
و�رشورة اأن يكون لكل منهم اأهداف وغايات ترتقي به وباملجتمع الذي يعي�ش فيه. 

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
ح املق�سود بعلو الهمة.1 قوة الإرادة والعزمية الأكيدة يف بلوغ الأهداف والغايات و�سِّ

النبيلة، وجتاوز العقبات للو�سول اإلى معايل الأمور.
215

يف �سلللوء قلوللله تعلالى: {2

امللك،  } )�سللورة 
لح اأثللر الطموح  الآية 22(، و�سِّ
الهمللة. علللو  يف  والغايللات 

للطموح والغايللات النبيلة اأهمية كبللرية يف علو الهمة؛ 
ف�ساحبهللا ميتلك روؤيللة وا�سحة، وي�سع لنف�سلله اأهداًفا 
ر الزمن  مرحلية ميكن حتقيقها بو�سائل مو�سلة اإليها، فيقدِّ
الللالزم لها، ويبداأ التنفيذ م�ستعيًنللا باهلل تعالى، ومتوكاًل 
عليه، قا�سًدا ر�ساه تعالى يف كل عمل يقوم به، في�ستثمر 

طاقاته، ويبذل و�سعه لتحقيق طموحه.

216

يرتك للطالب حرية الإجابة، وتالًيا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�سطة:
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأناق�ش واأ�ستنتج 
اأناق�ش مع زمالئي مفهوم التن�سئة الجتماعية، 

واأ�ستنتج اأثرها يف علو الهمة.

املجتمع الذي يعي�ش فيه ال�سخ�ش ي�سهم اإ�سهاًما 
كبرًيا يف بناء �سخ�سيته، والتاأثري يف علو همته.

216

ن�شاط عالجي
اطلب اإلى كل طالب كتابة ا�سم ال�سخ�ش الذي يقتدي به، و�سبب اختياره دون غريه.

ن�شاط اإثرائي
اطلب اإلى الطلبة البحث يف مكتبة املدر�سة عن اأحد كتب ال�سرية النبوية التي حتوي ق�سة تدل على رفع 
النبي �سلى اهلل عليه لهمة اأ�سحابه، وتلخي�سها يف ن�سف �سفحة، ثم قراءتها يف ال�سف، اأو يف الإذاعة 

املدر�سية.

اأن�ضطة اإ�ضافية
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العلم واإدارة املعرفة من و�سائل 3
علو الهمة، بنيِّ ذلك.

العلللم ير�سد الإن�سان اإلى م�ساحللله، وينري دربه، فيب�رشه 
باأ�سبللاب جناحلله، وي�سعه اأمام التحديللات التي تواجهه 
يف طريللق تخ�س�سه؛ ما يحفزه اإلللى مواجهة ال�سعاب، 
وحل امل�سكالت بالإفللادة من معرفته وخباته ال�سابقة، 
فيك�سب معارف جديدة وخبات تقوده اإلى جناح اآخر، 
فكل جناح يحققه يكون دافًعا اإلى التقدم والنجاح اأكرث.

216

مللا الدافع عند �ساحللب الهمة 4
العالية يف ا�ست�سعار الأثر واجلزاء 

وحتمل امل�سوؤولية؟

يحر�ش �ساحب الهمة العاليللة على نيل ر�سا اهلل تعالى 
فيمللا يقوم بلله من اأعمللال، فيدفعلله ذلك اإلللى اللتزام 
بواجباتلله وال�سعللور بامل�سوؤولية، والجتهللاد يف اإتقان 
عمله، وجتاوز ما يعرت�سه من عقبات ب�سبه وقوة حتمله؛ 
لإدراكه مللا ينتظره من الثواب ونيل الدرجات العليا يف 

الدنيا والآخرة.

216

الثقة بالنف�ش من اأهم مقومات 5
النجاح، ف�رشِّ هذه العبارة.

ميتلك الإن�سان من القدرات ما ميكنه من حتقيق النجاح؛ 
ف�ساحللب الهمة العالية ي�ستمد ثقتلله بنف�سه من ثقته باهلل 
تعالللى، فياأخللذ بالأ�سباب، ويتوكل علللى اهلل تعالى يف 
النتائللج، ول يقف عند املعوقات، فللاإذا اأخفق مل يياأ�ش، 
بل ي�ستمر يف �سعيه الدوؤوب اإلى النجاح، وهو موؤمن اأن 

اأ�سد الظروف ق�ساوة هي بداية الفرج.

217
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اللغة الأوردية، الإي�س�سكو.

م�صادر التعلم واأدواته

الكتاب املدر�سي.  -
كتاب ماذا خ�رش العالم بانحطاط امل�شلمني؟ الأبي ح�شن الندوي.  -

- �سورة لأبي احل�سن الندوي.
- لوحات الكرتون.

-  الأقالم امللونة.

التعريف باأبي احل�سن الندوي من حيث: ا�سمه، ون�سبه.  -
بيان احلياة العلمية لأبي احل�سن الندوي.  -

�رشح دور اأبي احل�سن الندوي يف الدعوة اإلى اهلل.  -
ذكر اأبرز موؤلفات اأبي احل�سن الندوي.  -

تقدير جهود اأبي احل�سن الندوي يف الدعوة الإ�سالمية.  -

نتاجات الدر�س

تقدير جهد اأبي احل�سن الندوي يف ن�رش الدعوة الإ�سالمية.  -
احلر�ش على تعلم اللغات وتوظيفها يف خدمة الإ�سالم.   -

ا�ستثمار الوقت يف كل ما هو مفيد.  -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

اأبو احل�سن الندوي رحمه اهلل الدر�س اخلام�س والثالثون

للطالب
ال�سيخ ال�سيد اأبي احل�سن علي احل�سني الندوي، املوقع الإلكرتوين:  -

- https://kingfaisalprize.org/ar/sayyid-abul-hasan-ali-al-hasani-al-nadawi 

للمعلم 
كتاب ماذا خ�رش العالم بانحطاط امل�شلمني؟ الأبي احل�شن الندوي.  -

م�صادر تعلم اإ�صافية

املفاهيم وامل�صطلحات
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استراتيجيات التدريس

التدري�ش املبا�رش )احلوار واملناق�سة، العمل يف الكتاب املدر�سي(، اخلريطة الذهنية.
خطوات تنفيذ الدر�ش

التمهيد 
د للدر�ص بعر�ص كتاب )ماذا خ�رش العالم بانحطاط امل�شلمني؟( اأمام الطلبة، ثم اطرح عليهم االأ�شئلة  1- مهِّ

الآتية:
• اأيكم يعرف هذا الكتاب؟

• هل قراأه اأحدكم؟
• ما مو�سوعه؟

• َمن يعرف موؤلفه؟
2- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�سهم فيها ل�ستنتاج عنوان الدر�ش، ثم اكتبه على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
1- �سع لوحة كرتون كبرية على اللوح اأمام الطلبة، ثم ثبِّتها با�ستخدام �رشيط ل�سق. 

اأبي  األ�سق يف و�سطها �سورة  اأو  الندوي رحمه اهلل(،  )اأبو احل�سن  الدر�ش  اللوحة عنوان  2- اكتب على 
احل�سن الندوي؛ للتعبري عن فكرة الدر�ش الرئي�سة، ثم اطرح على الطلبة بع�ش الأ�سئلة، مثل:

• ما عنوان در�سنا لهذا اليوم؟
• لَمن هذه ال�سورة؟

• مباذا ا�ستهر هذا العاِلم؟
3- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�سهم فيها، معزًزا ال�سحيح منها.

4- ا�شتخدم اخلطوط املنحنية واالأ�شهم واالأيقونات يف توزيع العنا�رش املكونة للدر�ص، وا�شتعمل االألوان 
للتمييز بني العنا�رش الرئي�سة والعنا�رش الفرعية.

با�ستعمال  متييزه  بغية  الدر�ش؛  مو�سوع  على  تدل  التي  الفرعية(  )املفاهيم  املفتاحية  الكلمات  اكتب   -5
الألوان والأ�سكال، مثل: الدوائر، واملربعات، وا�ستخدم اأ�سكاًل غري هند�سية خمتلفة لكل مفهوم فرعي؛ 

بغية متييزه من بقية املفاهيم، على النحو الآتي:

التعلم القبلي
در�ش علو الهمة، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف الثاين ع�رش، الفرع الأدبي.  -
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ا منحنًيا اإلى جهة اليمني، ثم ار�سم يف نهاية اخلط دائرة، ثم اكتب داخلها )التعريف   اأ  - ار�سم خطًّ
به(، ثم ار�شم من طرف الدائرة اأربعة خطوط منحنية، ثم ار�شم يف نهاية كل خط مربًعا، ثم اكتب 
يف املربع الأول )ا�سمه(، ويف املربع الثاين )ن�سبه(، ويف املربع الثالث )مولده(، ويف املربع الرابع 

)ن�ساأته(.
ع عليهم املهام على النحو الآتي: ب- اطلب اإلى اأربعة طالب الوقوف اأمام زمالئهم، ثم وزِّ

1. الطالب الأول: كتابة ما ياأتي بعد املربع الأول )ا�سمه(:
هو اأبو احل�سن علي بن عبد احلي احل�سني الهندي الندوي.

2. الطالب الثاين: كتابة ما ياأتي بعد املربع الثاين )ن�سبه(:
ينتهي ن�سبه اإلى احل�سن بن علي ر�سي اهلل عنهما، عا�ست اأ�رشته يف الهند، ولقب بالندوي ن�سبة 

اإلى دار العلوم )ندوة العلماء(.
3. الطالب الثالث: كتابة ما ياأتي بعد املربع الثالث )مولده(:

ُوِلد يف الهند عام 1914م.
4. الطالب الرابع: كتابة ما ياأتي بعد املربع الرابع )ن�ساأته(:

ن�ساأ يف اأ�رشة متدينة، نبغ عدد منها بالعلم، فكان اأبوه �ساحب م�سنفات م�سهورة.
ر اخلطوات ال�سابقة نف�سها لبقية فروع الدر�ش، وهي: 6- كرِّ

 اأ  - حياته العلمية التي يتفرع منها: يف البيت، يف قريته، يف املرحلة اجلامعية، يف اأثناء التحاقه بدار 
العلوم، يف البلدان العربية، عند عودته اإلى الهند، متيزه مبنهج خا�ش بالتاأليف، اأهم موؤلفاته.

ب- دوره يف الدعوة اإلى اهلل تعالى: جهده يف الدعوة، اأ�ساليبه يف الدعوة اإلى اهلل، جوائزه العاملية.
جل- وفاته: ال�سنة، املكان، العمر.

ملحوظة: ميكن ال�ستعانة باخلريطة الذهنية يف امللحق )1-35(.
التقومي اخلتامي

كلِّف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.    -
ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )236(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�سهم يف حمتوياته. وجِّ  -

القدوة احل�سنة ق�سية رئي�سة لل�سباب خا�سة، وللنا�ش عامة، وهي من اأهم اأ�سباب النجاح يف احلياة؛ فوجود 
�سخ�سية علمية متميزة مثل �سخ�سية اأبي احل�سن الندوي يوؤثر تاأثرًيا عظيًما  يف بناء ال�سخ�سية لدى فئة ال�سباب، 

اإذا اأُح�سن ا�ستثمار هذه ال�سخ�سية، وتقدميها للنا�سئة ب�سورة تدفعهم اإلى الإجناز والتميز. 

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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يرتك للطالب حرية الإجابة، وتالًيا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�سطة:
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأفكر واأ�ستنتج 
 على ماذا يدل ارحتال اأبي احل�سن اإلى عدد من البلدان 

العربية؟

يللدل ذلك على حبلله ال�سديد لتح�سيل 
العلللوم ال�رشعيللة مللن خمتلللف البلدان 

الإ�سالمية وعلمائها.

223

اأفكر واأ�ستنتج   
))بلغت موؤلفات اأبي احل�سن رحمه اهلل تعالى مئة و�ستة 

و�سبعني موؤلًفا((، واأ�ستنتج عالم يدل ذلك.

يدل ذلللك على غللزارة علملله، و�سعة 
اطالعه على العلوم املختلفة.

223

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

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.   
ا�سم الطالب:............................. .          التاريخ: ......................... .

بدرجة املعيارالرقم
عالية 

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

ف باأبي احل�سن الندوي من حيث: ا�سمه، ون�سبه.1 اأعرِّ
اأذكر ثالث لغات اأتقنها اأبو احل�سن الندوي.2
د ثالثة علوم برع فيها اأبو احل�سن الندوي.3 اأعدِّ
اأبنيِّ منهج اأبي احل�سن الندوي يف التاأليف.4
ح اأهم �سفات الداعية التي متثلها اأبو احل�سن الندوي. 5 اأو�سِّ
اأذكر مثاًل على اإجنازات اأبي احل�سن الندوي يف تاأ�سي�ش املوؤ�س�سات العلمية.6

استراتيجيات التقويم وأدواته
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ن�شاط عالجي
اإلى كل طالب ر�سم خط زمني لتعلم اأبي احل�سن الندوي العلوم املختلفة، بدًءا بالبيت، وانتهاًء  اطلب   -

بعودته اإلى التدري�ش يف الهند.
ن�شاط اإثرائي

اطلب اإلى كل طالب قراءة الف�شل الرابع من كتاب )ماذا خ�رش العالم بانحطاط امل�شلمني؟(، ثم تلخي�شه   -
يف �سفحة واحدة، ثم اطلب اإلى اأحد الطلبة قراءة التلخي�ش يف ال�سف.

اأن�ضطة اإ�ضافية
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
اأبللي احل�سللن 1 بالعاّلمللة  ف  عللرِّ

ا�سملله،  حيللث:  مللن  النللدوي 
ون�سبه.

الهندي  احل�سني  احلي  عبد  بن  علي  احل�سن  اأبو  هو   
اهلل  ر�سي  علي  بن  احل�سن  اإلى  ن�سبه  انتهى  الندوي، 
عنهما، وعا�ست اأ�رشته يف الهند. وقد لقب اأبو احل�سن 
بالندوي ن�سبًة اإلى دار العلوم )ندوة العلماء( يف الهند.

222

د ثالًثا من اللغات التي اأتقنها 2 عدِّ
اأبو احل�سن الندوي.

222 اللغة العربية، واللغة الإجنليزية، واللغة الفار�سية.

اأبو احل�سن مبنهج خا�ش يف 3 متيز 
ح ذلك. التاأليف، و�سِّ

 متيز اأبو احل�سن مبنهج خا�ش يف التاأليف؛ ملعرفته عدًدا 
اللغات، و�َسَعة اطالعه على موؤلفات احل�سارات  من 

الأخرى.

223

عللت طللرق اأبللي احل�سن يف 4 تنوَّ
الدعوة اإلللى اهلل تعالى، بنيِّ ثالًثا 

منها.

والنللدوات،  واملحا�للرشات،  الدعويللة،  اخلطللب 
واملوؤمتللرات، وتاأليللف الكتب، والر�سائللل، واإ�سدار 
العديد من املجالت بلغللات خمتلفة، وتاأ�سي�ش املجمع 
الإ�سالمي العلمي يف الهند، ورابطة الأدب الإ�سالمية.

223

التي 5 الداعية  اأهم �سفات  ح  و�سِّ
متثلها اأبو احل�سن الندوي.

زاهًدا،  متوا�سًعا،  تعالى  اهلل  رحمه  احل�سن  اأبو  كان   
حكيًما، وا�سع الثقافة، اأديًبا، �ساحب اأ�سلوب راٍق.

222

اأعِط مثاًل واحًدا على اإجنازات اأبي احل�سن يف املجالت الواردة يف اجلدول اأدناه:6

املثالجمالت الإجناز
كتابه امل�شهور: ماذا خ�رش العالم بانحطاط امل�شلمني؟التاأليف.

تدري�سه يف دار العلوم يف الهند.التدري�ش.

اإ�سداره العديد من املجالت بلغات خمتلفة.ال�سحافة.
ات�ساله بالنا�ش لن�رش الإ�سالم يف مدن الهند وقراها.الدعوة اإلى اهلل تعالى.

223
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مقرتح اخلريطة العقلية لدر�ش )اأبو احل�سن الندوي رحمه اهلل(.
خطوات ر�سم اخلريطة الذهنية:

- حتديد املو�سوع.
- ا�ستخراج املفاهيم الأ�سا�سية.

- تعيني و�سط الورقة مركًزا لالنطالق، ثم ر�سم دائرة �سغرية مثاًل، وو�سع املو�سوع اأو العنوان يف �سورة 
كتابة، اأو رمز، اأو ر�سم ب�سيط يعبِّ عن املو�سوع الرئي�ش، وميثِّل الفكرة بحيث ي�سهل تذكره.

عات؛ �رشيطة احلفاظ على الجتاه كل مرة عند ر�سم خريطة ذهنية. - اختيار الجتاه لر�سم التفرُّ
عات من مركز الورقة )الكلمة التي تخت�رش املو�سوع الرئي�ش( متثِّل الأفكار الأ�سا�سية، وحتديد  - و�سع تفرُّ
اأن تكون هذه  كلمة مفتاحية لكل فرع )بكتابتها فوق الفرع( با�ستخدام الألوان املختلفة للفروع؛ على 
ا من جهة املركز، لي�سبح اأكرث دقة عند نهايته، مع اإمكانية ر�سم خط اأو دائرة  ا منحنًيا عري�سً الفروع خطًّ

حول الفكرة املهمة لإبرازها على نحو لفت.
- ميكن و�سع �سور رمزية على كل فرع من الفروع ال�سابقة تعبِّ عن معناه. اأّما الهدف من ا�ستخدام هذه 

ال�سور والألوان فهو حتبيب النف�ش اإلى الر�سم وتو�سيحه، وت�سنيف الأفكار.
- ميكن تفريع كل فرع من الفروع الرئي�سة اإلى فروع ثانوية، وو�سع ما ميثِّلها من كلمات مع ر�سوم اأو رموز.

عات اجلزئية بالفكرة الرئي�سة. - تو�سيل التفرُّ
عات متثِّل اأفكار املو�سوع وخمتلف جوانبه، بطريقة مت�سل�سلة  - احل�سول يف نهاية املطاف على �سجرة حتوي تفرُّ

منظمة.

امللحق )1-35(

مولده
ن�سبه

ا�سمه

ن�ساأته

وفاته
ال�سن

املكان

الهند
85 عاًما 1999م

العام

دوره يف الدعوةالتعريف به

هو اأبو احل�سن 
علي بن عبد احلي 

احل�سني الندوي
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تعريف مفهوم ذكر اهلل تعالى.  -
بيان اأهمية ذكر اهلل تعالى يف حياة امل�سلم.  -

تو�سيح دللت اأذكار ال�سباح وامل�ساء، وال�ستفتاح، واخلروج من املنزل ودخوله.  -
تعليل �سبب ت�سمية دعاء ال�ستفتاح بهذا ال�سم.   -

ا�ستنتاج ف�سل الذكر من الن�سو�ش ال�رشعية.  -
تعليل �سبب الدعاء بالرحمة عند دخول امل�سجد، والدعاء بالف�سل عند اخلروج منه.  -

القتداء بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف ذكر اهلل تعالى.  -

نتاجات الدر�س

الأذكار النبوية ودللتها الدر�س ال�ضاد�س والثالثون

احلر�ش على ذكر اهلل تعالى يف جميع الأوقات.   -
تقدير اأهمية ذكر اهلل تعالى يف بث الطماأنينة وال�سكينة يف النفو�ش.   -

القتداء بالنبي عليه ال�سالة وال�سالم يف ذكر ما بعد العبادات، والأماكن، والأوقات املندوبة.  -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

م�صادر التعلم واأدواته

الكتاب املدر�سي.  -
- ن�رشات الأذكار النبوية املختلفة )بح�سب عدد طلبة ال�سف(.

كتيب ح�سن امل�سلم لل�سيخ �سعيد بن وهف القحطاين.  -
اللوح.  -

- الأقالم امللونة.

م�سادر تعلم اإ�سافية
للطالب

 كتاب احل�سن احل�سني من كالم �سيد املر�سلني �سلى اهلل عليه و�سلم لالإمام اجلزري.
للمعلم 

كتاب �سيغ ال�ستغفار يف القراآن وال�سنة لعبد اهلل حممد العمري.
كتاب ال�سحيح امل�سند من اأذكار اليوم والليلة مل�سطفى العدوي.

م�صادر تعلم اإ�صافية
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استراتيجيات التدريس

التدري�ص املبا�رش )احلوار واملناق�شة(، التعلم التعاوين )التدري�ص التباديل(، التعلم عن طريق الن�شاط )التطبيق العملي(.  
خطوات تنفيذ الدر�ش

التمهيد
للد للدر�ش بدعللاء اهلل تعالى، وال�سالة على ر�سللول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم، ثللم اطرح على الطلبة  1- مهِّ

الأ�سئلة الآتية:
• هل �سّلى اأحدكم الفجر اليوم؟

• اأيكم ذكر اهلل تعالى بعد �سالته؟
• َمن قراأ اأذكار ال�سباح هذا اليوم؟

• اأيكم قراأ دعاء اخلروج من املنزل؟
2- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ثم ناق�سهم فيها، ُمثِنًيا على امللتزمني منهم بهذه العبادات.     

3- اعر�ش على اللوح الآيتني الكرميتني الآتيتني، قال تعالى: {
} )�سورة الأعراف، الآية 205(، {

} )�سورة اجلمعة، الآية10(.
ا�ستملت عليهما، وما  التي  اتُل الآيتني الكرميتني، ثم كلِّف الطلبة حتليل كل منهما، وبيان الدرو�ش    -4

تر�سدان اإليه، ثم ناق�سهم يف ذلك ل�ستنتاج عنوان الدر�ش.
5- ناق�ش الطلبة يف اأبرز نتاجات الدر�ش، ثم اكتبها على اللوح. 

اإجراءات التنفيذ
ع الطلبة اإلى خم�ش جمموعات. 1- وزِّ

اإدارة احلوار، وتوزيع الأدوار الآتية على  2- اطلب اإلى كل جمموعة تعيني قائد لها يقوم بدور املعلم يف 
ح، املتوقع، مع مراعاة تبادل الأدوار يف ما بينهم.  اأفرادها: امللخ�ش، املت�سائل، املو�سِّ

3- بنيِّ لكل فرد دوره يف املجموعة، ويف حال عدم قدرة الطالب على طرح الأ�سئلة اأو الإجابة عنها، 
فاطلب اإلى زميله يف املجموعة اأداء هذه املهمة.

- در�للش التاأ�سي بالر�سول �سلللى اهلل عليه و�سلم، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبيللة الأخالقية، ال�سف احلادي ع�رش، 
الفرع الأدبي.

التعلم القبلي

ذكر اهلل تعالى، دعاء ال�ستفتاح.
املفاهيم وامل�صطلحات
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د ماهية هلذه الأدوار على النحو الآتي: 4- حدِّ
ا للفكرة. م ملخ�سً  اأ  - امللخ�ش: يقدِّ

ب- املت�سائل: يطرح اأ�سئلة عن التفا�سيل.
ح: يجيب عن الأ�سئلة املطروحة.  جل- املو�سِّ

 د - املتوقع: يقرتح ا�ستف�سارات متوقعة من الطلبة.
5- كلِّف املجموعات باملهام الآتية:

املجموعة الأولى: بيان مفهوم ذكر اهلل تعالى، والقيم امل�ستفادة.
املجموعة الثانية: بيان اأهمية ذكر اهلل تعالى، وتنفيذ ن�شاط )اأفكر واأ�شتنتج( يف �شفحة )227(.

املجموعة الثالثة: بيان اأذكار ال�سباح وامل�ساء، ودللتها.
املجموعة الرابعة: بيان اأذكار ما بعد العبادات، ودللتها.

املجموعة اخلام�سة: بيان اأذكار االأماكن املخ�شو�شة، وتنفيذ ن�شاط )اأتدبر واأعلِّل( يف �شفحة )229(.
التباديل داخل املجموعات، بحيث يدير القائد احلوار، ويعر�ش كل فرد داخل جمموعته  6- ابداأ احلوار 

مهمته  على بقية اأفراد املجموعة، ويجيب عن ا�ستف�ساراتهم.
االأفكار  اأ�شفل  خطوط  من  ي�شاء  ما  وو�شع  املقرر،  اجلزء  لقراءة  فر�شة  املجموعة  يف  فرد  كل  امنح   -7

الأ�سا�سية، اأو كتابة بع�ش الأفكار التي �سيطرحها على زمالئه يف املجموعة يف ورقة منفردة.
م  8- تابع ما يجري داخل كل جمموعة، وناق�ش اأفراد املجموعات يف مهامهم، وا�ستمع للحوارات، وقدِّ

العون وامل�ساعدة.
9- قيِّم اأداء الطلبة يف اأثناء العمل التعاوين.

10- كلِّف كل جمموعة عر�ش ما تو�سلت اإليه اأمام بقية املجموعات، بحيث يخرج جميع اأفرادها، ويوؤدي كل 
منهم مهمته.

11- اطرح اأ�سئلة على املجموعات الأخرى بعد كل عر�ش؛ للتاأكد من اإتقان املعرفة اجلديدة.  
ز الطلبة اإلى املداومة على الذكر يف خمتلف الأوقات والأماكن املندوبة. ز القيم والجتاهات الإيجابية، وحفِّ 12- عزِّ

التقومي اخلتامي
اأذكار الأوقات والأماكن املخ�سو�سة؛ ملتابعة  - كلِّف كل جمموعة ت�سميم منوذج )قائمة ر�سد(، ي�سمل 

مدى التزام الطلبة بالذكر، ومداومتهم عليه.
- كلِّف الطلبة عر�ش الت�ساميم، وناق�سهم فيها، وا�ستمع اإلى اآرائهم بخ�سو�ش اأف�سل ت�سميم.

- ثبِّت اأف�سل ت�سميم على لوحة ال�سف، وكلِّف رئي�ش الأ�رشة ال�سفية تذكري الطلبة بالتدوين بداية كل يوم 
درا�سي؛ لتعرف مدى التزامهم بالأذكار اليومية، وتابع ذلك يف احل�س�ش التالية؛ ل�سمان ال�ستمرارية، 

واملداومة على الذكر. 
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عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه، عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، قال: ))اإن هلل تبارك وتعالى مالئكة �سيارة، 
باأجنحتهم  ا  فاإذا وجدوا جمل�ًسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بع�سهم بع�سً يبتغون جمال�ش الذكر،  ف�ساًل، 
حتى ميالأوا ما بينهم وبني ال�سماء الدنيا، فاإذا تفرقوا عرجوا و�سعدوا اإلى ال�سماء (( )1(. ولّما علمنا ف�سل 
الذكر واأهميته يف حياة امل�سلم، فاإنه يجب علينا جميًعا املحافظة على ذكر اهلل تعالى يف جميع الأوقات، 
ال�سباح وامل�ساء، واأذكار  اأذكار  ال�سلوات، وبعد الأذان(، واملداومة على  والأماكن املخ�سو�سة )ما بعد 
ا احلذر من  دخول املنزل واخلروج منه، واأذكار ال�سفر، واأذكار النوم، وتذكري اأُ�رشنا بذلك. يجب علينا اأي�سً
بع�ش الروايات املتداولة عب و�سائل التوا�سل الجتماعي، التي تزعم وجوب ذكر دعاء ما، اأو ذكره بعدد 

كذا وكذا، واإل �سن�ساب بالأذى، وهو ما مل يرد )اأو يثبت( عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم.

توجيه
دهم بالن�رشة التي اأعددتها، وقيِّمهم  ه الطلبة اإلى اأهمية حفظ اأذكار الأوقات والأماكن املندوبة، وزوِّ وجِّ  -

يف احل�س�ش التالية.
كلِّف الطلبة تنفيذ الأن�سطة العالجية والإثرائية تبًعا مل�ستوياتهم.  -

)1( رواه م�سلم.

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي املعتمد على الأداء )العمل �سمن فريق(. 
م اأداء الطلبة يف اأثناء متابعتهم وم�ساركتهم، بحيث  املوقف التقوميي: يف اأثناء تنفيذ املجموعات مهامها، َقوِّ

تر�سد كل ع�سو يف املجموعة با�ستخدام �سلم التقدير العددي. 
اأداة التقومي: �سلم التقدير العددي.

4321املعيارالرقم
يتوا�سل مع اأفراد جمموعته بفاعلية.1
يحر�ش على ا�ستثمار وقته بفاعلية.2
ي�سارك اأفراد جمموعته التفكري يف الإجابات املقرتحة.3
يعمل بروح الفريق لإجناز العمل.4
يتحدث يف اأثناء الن�شاط بهدوء وروية. 5
يحر�ش على اأدب احلوار، ويتقبل اآراء الآخرين.6
ينجز ما يطلب منه يف الوقت املحدد. 7

استراتيجيات التقويم وأدواته

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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ن�شاط عالجي
ورد دعاء ال�ستفتاح عن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ب�سيغ عدة، اكتب روايتني مّما تعرف، مبيًِّنا درجة �سحتهما.

ن�شاط اإثرائي 
1- كلِّللف الطلبللة حفللظ اأذكار ال�سباح وامل�سللاء، وذكر دعاء اخلللروج من املنزل ودخوللله، وقيِّمهم بعد 

اختبارهم باحلفظ.
2- كلِّللف الطلبللة ت�سفح �سبكة الإنرتنللت؛ لكتابة تقرير عن كيفيللة التفريق بني الذكللر ال�سحيح والذكر 

البدعي، ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.

اأن�ضطة اإ�ضافية

يظهر قدرة على القيادة والتنظيم.8
يبدي ا�ستعداًدا للتعلم.9

يح�سن الإ�سغاء اإلى الآخرين.10

يرتك للطالب حرية الإجابة، وتالًيا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�سطة:
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأفكر واأ�ستنتج 
ذكللر النبي �سلللى اهلل عليه و�سلللم من ال�سبعللة الذين 
يظلهللم اهلل يف ظللله يللوم القيامة يوم ل ظللل اإل ظله: 
))ورجللل ذكر اهلل خالًيا، ففا�ست عينللاه(( )1(، اأ�ستنتج 

اأهمية اأخرى لذكر اهلل تعالى.

227لني القلب من الق�سوة، ويقظة ال�سمري.

)1( �سحيح البخاري.

اأتدبر واأعلِّل 
 اأتدبر دعاء النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ال�سابق يف دخول 
امل�سجللد واخلروج منه، واأعلِّل ملللاذا خ�ش ))الرحمة(( 

بالدخول للم�سجد، والف�سل باخلروج منه.

يف دخللول امل�سجللد يطلب امل�سلللم املغفرة 
ور�سللا اهلل تعالللى، ويجللب اأن ينقطع عن 
الدنيا، ويف اخلروج ي�سعى امل�سلم اإلى العمل 

وطلب الرزق والف�سل من اهلل تعالى.

229
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
ذكللر اهلل تعالى: هللو مداومة العبد على ذكللره تعالى باألفاظ بنيِّ مفهوم ذكر اهلل تعالى.1

يجريها علللى قلبه ول�سانه، تت�سمن الثنللاء على اهلل عز وجل 
بجميللل اأو�سافه، واأ�سمائلله، واأفعاله، وتللالوة اآياته، ونحو 
ذلك مّمللا ورد الرتغيب فيه، واحلث عليلله بالآيات القراآنية، 

والأحاديث النبوية يف خمتلف الأحوال واملنا�سبات.

226

لأذكار ال�سبللاح وامل�سللاء 2
دللت عظيمة، بنيِّ ثالًثا 

من تلك الدللت.

 اأ - حفظ الإن�سان وحمايته.
ب- ا�ست�سعللار امل�سلللم وجود اهلل تعالى معلله يف كل اليوم، 

و�سعوره بالطماأنينة والراحة.
جل- منح امل�سلم القوة ليقوم باأعماله اليومية.

227

ال�ستفتاح 3 دعاء  ت�سمية  علِّل 
بهذا ال�سم.

ي دعاء ال�ستفتاح بهذا ال�سم لأنه يكون بداية ال�سالة؛  �ُسمِّ
اأي ن�ستفتح فيه ال�سالة بعد اأن نكب تكبرية الإحرام.

228

يعلللدُّ اللذكللر بعللد ال�سلللالة 4
املفرو�سة مللن العبادات التي 
فيها ت�سابق اإلى اخلري، بنيِّ ثالثة 
اأمور يوؤدي اإليها هذا الت�سابق.

- احل�سول على درجات عالية عند اهلل يف اجلنة.
- املحافظة على ال�سلة والتوا�سل مع اهلل عز وجل يف ال�سدة 

والرخاء.
- تعميق الإخال�ش هلل تعالى. 

228

بنيِّ ما تدل عليه الن�سو�ش ال�رشعية الآتية من ف�سل واأهمية لذكر اهلل تعالى.5
ف�سل ذكلر اهلل تعالى واأهميتهالن�سو�ش ال�رشعية

 اأ - قلللال تعللالى: {
} )�سورة الأحزاب، 

الآية 35(.

حت�سيل املغفرة من الذنوب.

ب- قلللال تعالى: {
} )�سورة الرعد، الآية 28(.       

الطماأنينللة وال�سكينة يف  بعللث 
النفو�للش، والر�سللللا، وهلللدوء 

البال.

جل- قللللال تعالى: {
} )�سورة البقرة، الآية 152(.

رفع منزلة الإن�سان ودرجته عند 
ربه عز وجل.

-226
227
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م�صادر التعلم واأدواته

الكتاب املدر�سي.  -
- اللوح.

- الأقالم امللونة.
خريطة البحر الأبي�ش املتو�سط وجزره.  -

لوحات الكرتون.  -

تعريف مو�سى بن ن�سري من حيث: مولده، ون�ساأته.  -
حتديد الأعمال الإدارية التي متيز فيها مو�سى بن ن�سري.  -
ذكر الأعمال التي تدل على علو همة مو�سى بن ن�سري.  -

اإعطاء مناذج م�رشقة من حياة مو�سى بن ن�سري.  -
تقدير جهود مو�سى بن ن�سري يف خدمة الإ�سالم.  -

نتاجات الدر�س

العتزاز بجهود مو�سى بن ن�سري يف خدمة الإ�سالم.  -
احلر�ش على اأن اأكون �ساحب همة عالية.  -

التخطيط والتنظيم لإجناز املهام.  -

القيم واالجتاهات الرئي�صة

مو�سى بن ن�سري رحمه اهلل الدر�س ال�ضابع  والثالثون

م�سادر تعلم اإ�سافية
للطالب 

- http://www.alukah.net/culture :مو�سى بن ن�سري، املوقع الإلكرتوين  -
للمعلم

كتاب الإمامة وال�سيا�سة لبن قتيبة الدينوري.  -
- كتاب �سري اأعالم النبالء للذهبي.

م�صادر تعلم اإ�صافية

قبائل الببر، الأندل�ش، العدل.

املفاهيم وامل�صطلحات
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استراتيجيات التدريس

خرائط التفكري )خريطة الدائرة، خريطة ال�سجرة(.  
خطوات تنفيذ الدر�ش

التمهيد
د للدر�ش بتالوة الآية الكرمية الآتية، قال اهلل تعالى: { 1- مهِّ

} )�سورة الأحزاب، الآية 21(، ثم اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
• َمن ي�رشح لنا هذه الآية الكرمية؟

• ما الأمر املهم الذي اأ�سارت اإليه الآية الكرمية؟
• ملاذا يحر�ش امل�سلم على التاأ�سي بر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم؟
• هل يجوز لنا اأن نقتدي باأ�سحاب الف�سل واخلري والهمة العالية؟ 

2- ا�ستمع اإلى اإجابات الطلبة، ُمثِنًيا على املجيدين يف اإجاباتهم، ثم ناق�سهم فيها ل�ستنتاج عنوان الدر�ش، 
ثم اكتبه على اللوح. 

اإجراءات التنفيذ
الدر�ش يف مركز  اكتب عنوان  ثم  اللوح،  امللحق )37-1( على  املو�سحة يف  الدائرة  ار�سم خريطة   -1

الدائرة ال�سغرية.
2- اطلب اإلى الطلبة قراءة در�ش )مو�سى بن ن�سري رحمه اهلل( من الكتاب املدر�سي قراءة �سامتة.

3- اطرح على الطلبة ال�سوؤالني الآتيني:
• ما الذي تعرفه عن مو�سى بن ن�سري رحمه اهلل؟

• من اأين عرفت املعلومات املتعلقة مبو�سى بن ن�سري رحمه اهلل؟
4- اطلب اإلى الطلبة الإجابة عن ال�سوؤالني ال�سابقني با�ستخدام خريطة الدائرة املوجودة على اللوح، بحيث 
تكون اإجابة ال�سوؤال الأول يف الدائرة الكبرية، واإجابة ال�سوؤال الثاين يف املربع الذي يحيط بالدائرة.
لَمن  امل�ساعدة  م  الأثناء، وقدِّ ال�سوؤالني، وتابعهم يف هذه  الطلبة يف الإجابة عن  اأ�رشك عدًدا كبرًيا من   -5

يحتاج اإليها، واأجب عن ا�ستف�ساراتهم. 
ز الإجابات ال�سحيحة، وا�ستبعد  لها، ثم عزِّ 6- اطلب اإلى الطلبة بعد انتهاء الفرتة املحددة قراءة اخلريطة وتاأمُّ

التعلم القبلي

- در�للش التاأ�سي بالر�سول �سلللى اهلل عليه و�سلم، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف احلادي 
ع�رش، الفرع الأدبي.

- در�ش علو الهمة، مبحث العلوم الإ�سالمية، الرتبية الأخالقية، ال�سف الثاين ع�رش، الفرع الأدبي.
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الإجابات غري ال�سحيحة.
7-  اطلب اإلى الطلبة تاأكيد اأبرز ال�ستنتاجات التي مت التو�سل اإليها، ثم كتابتها حتت اخلريطة.

8- ار�سم خريطة ال�سجرة املو�سحة يف امللحق )37-2( على اللوح، ثم اكتب العنوان الرئي�ش للدر�ش يف 
اأعلى اخلريطة.

9- اطلب اإلى الطلبة  اإكمال خريطة ال�سجرة على اللوح باملفاهيم واملعلومات وفًقا لبنود اخلريطة وتفرعاتها.
م امل�ساعدة لَمن يحتاج  10- اأ�رشك عدًدا كبرًيا من الطلبة يف اإكمال اخلريطة، وتابعهم يف هذه الأثناء، وقدِّ

اإليها، واأجب عن ا�ستف�ساراتهم. 
للد الإجابات ال�سحيحة،  لها، ثم اأكِّ 11- اطلللب اإلى الطلبة بعللد انتهاء الفرتة املحددة قللراءة اخلريطة وتاأمُّ

وا�ستبعد الإجابات غري ال�سحيحة.
12-  اطلب اإلى الطلبة تاأكيد اأبرز ال�ستنتاجات التي مت التو�سل اإليها، ثم كتابتها حتت اخلريطة.

التقومي اخلتامي
- كلِّف الطلبة الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  

ه الطلبة اإلى اإكمال املخطط التنظيمي يف �سفحة )237(، وتابعهم يف هذه الأثناء، ثم ناق�سهم يف  - وجِّ
حمتوياته.

القدوة هي التاأثر ب�سخ�سية معينة، ومتابعتها، وتقليدها، والتاأ�سي بها، وقد تكون هذه القدوة ح�سنة اأو �سيئة.
ويتعني على ال�سباب خا�سًة التحلي ب�سخ�سية اإيجابية فاعلة، والإفادة من جتارب احلياة؛ بغية تطوير النف�ش 

والقدرات، وحتديد الرغبات والجتاهات، وبخا�سة يف جمال القيادة وريادة الأعمال.

ا�سرتاتيجية التقومي: التقومي الذاتي.
موا تعلمهم ذاتيًّا. م للطلبة �سلم التقدير اللفظي لُيقوِّ املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�ش، قدِّ

اأداة التقومي: �سلم التقدير اللفظي.   
ا�سم الطالب:............................. .          التاريخ:............................. .

بدرجة املعيارالرقم
عالية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

اأعرِّف مبو�سى بن ن�سري من حيث: مولده، ون�ساأته.1
اأذكر ثالثة اأمور تدل على متيز مو�سى بن ن�سري يف الإدارة والقيادة.2

استراتيجيات التقويم وأدواته

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
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د ثالثة اأعمال تدل على علو همة مو�سى بن ن�سري.3 اأعدِّ
ح كيف عمل مو�سى بن ن�سري على ن�رش الإ�سالم يف �سمال اإفريقيا.4 اأو�سِّ
اأعطي مثاًل على عدل مو�سى بن ن�سري واإن�سافه.5
اأ�ستنتج اأثر اإدارة مو�سى بن ن�سري لبع�ش الوليات يف �سخ�سيته القيادية.6
اأبنيِّ كيفية وفاة مو�سى بن ن�سري.7

يرتك للطالب حرية الإجابة، وتالًيا الإجابات املقرتحة لأ�سئلة الأن�سطة:
اإجابات اأن�ضطة الدر�س

رقم الإجابة ا�شم الن�شاط
ال�سفحة

اأ�ستنتج 
وليات  اإدارة  يف  اهلل  رحمه  ن�سري  بن  مو�سى  �سارك 

عدة، اأ�ستنتج اأثر ذلك على �سخ�سيته القيادية.

اأك�سبه ذلك خبات قيادية كثرية اأ�سهمت 
بفاعليللة يف �سقل �سخ�سيتلله القيادية فيما 

بعد. 

232

اأ�ستنتج 
اأهميللة فتللح مو�سى بللن ن�سري جللزر البحللر الأبي�ش 

املتو�سط يف تاأمني طريقه لالأندل�ش.

اإمللداد  مراكللز  اجلللزر  هللذه  اأ�سبحللت 
واإ�سنللاد جلي�للش امل�سلمني وهللو يف طريقه 
اإلللى الأندل�للش، وكانللت اأ�سبلله بالرديف 

ال�سرتاتيجي له. 

233

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

ن�شاط عالجي
من  اهتمام كل  بني  مقارنة  لعمل  الإ�سالمي؛  التاريخ  م�سادر  اأحد  اإلى  الرجوع  اإلى كل طالب  اطلب   -

معاوية بن اأبي �سفيان، ومو�سى بن ن�سري بالأ�سطول البحري.
ن�شاط اثرائي

اطلب اإلى كل طالب تتبع خريطة جزر البحر الأبي�ش املتو�سط التي فتحها مو�سى بن ن�سري.  -

اأن�ضطة اإ�ضافية
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اإجابات اأ�ضئلة الدر�س

رقم ال�سفحةالإجابةن�ش ال�سوؤالالرقم
عرِّف مبو�سى بن ن�سري رحمه اهلل 1

من حيث: مولده، ون�ساأته. 
الرحمن عام )19(هل،  بن عبد  ن�سري  بن  ُوِلد مو�سى 
اإحدى  يف عهد عمر بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه، يف 
علم  بيت  يف  ون�ساأ  فل�سطني،  �سمال  اجلليل  قرى 
القراآن الكرمي، وكثرًيا  الكتابة، وَحِفَظ  واأدب، فتعلَّم 

من الأحاديث النبوية ال�رشيفة، ونظم ال�سعر.

231

تعددت جهللود مو�سى بن ن�سري 2
رحملله اهلل التي تللدل على علو 
د  همتلله يف خدمة الإ�سللالم، عدِّ

ثالثًة منها. 

 - قيادة احلمالت البحرية.
- بناء الأ�سطول البحري.

- فتح الأندل�ش. 

232

حر�للش مو�سى بللن ن�سري رحمه 3
اهلل على ن�للرش الإ�سالم يف �سمال 
اإفريقيللا، اذكر مثللاًل  يدل على 

ذلك.

مل  اإفريقيا  �سمال  �سكان  اأن  ن�سري  بن  مو�سى  لحظ 
الإ�سالم،  تعليمهم  فبداأ  املعرفة،  حق  الإ�سالم  يعرفوا 
وكان ياأتي بالعلماء ليعلموهم اأمور دينهم، فعمل على 
تثبيت دعائم الإ�سالم وتوطيدها يف ال�سمال الإفريقي.

233

اذكللر ثالثة اأعمال تدل على متيز 4
مو�سللى بن ن�سللري رحمه اهلل يف 

ح�سن  اإدارته الأمور.

- عمل مو�سى بن ن�سري مع عبد العزيز بن مروان وايل 
م�رش، وكان م�ساعًدا له.

- توّلى ولية الب�رشى.
- عيَّنلله اخلليفة عبد العزيز بن مروان والًيا على �سمال 

اإفريقيا.

231

قام مو�سى بن ن�سري رحمه اهلل باأعمال عظيمة، بنيِّ يف اأي عهد قام بالأعمال تلك م�ستعيًنا 5
باجلدول الآتي:

يف عهدالعمل
اخلليفة معاوية بن اأبي �سفيان ر�سي اهلل عنه. اأ  - اإعادة فتح جزيرة قب�ش.

عبد العزيز بن مروان.ب- وليته ل�سمال اإفريقيا.
الوليد بن عبد امللك.جل- فتح الأندل�ش.  

232
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خريطة الدائرة
امللحق )1-37(

خريطللة الدائرة: هي دائرة كبرية يف مركزها دائرة �سغللرية، ويحيط بالدائرة الكبرية مربع، ويكتب يف الدائرة 
ال�سغللرية عنللوان الدر�ش اأو املو�سوع، ويف خارجهللا تو�سع كلمات، اأو �سللور، اأو اأي اإ�سارة، اأو رمز لتمثيل 

املو�سوع، اأو ت�سويره، اأو متثيل الهدف، اأو الفكرة التي يحاول الطالب فهمها، اأو تعريفها. 
ترتبط هذه اخلريطة بعملية تعريف املعلومات والأفكار يف �سياق معني، وت�ستخدم يف ما ياأتي: 

• متكني الطلبة من اإيجاد معلومات ذات عالقة باملو�سوع الذي ُمثِّل يف مركز الدائرة.
• قيام الطلبة بعملية ع�سف ذهني لالأفكار املتعلقة باملو�سوع.
• عر�ش معلومات الطلبة ال�سابقة عن املو�سوع املراد تعلمه.

• م�ساعدة الطلبة على التفكري غري اخلطي، باإبعادهم عن اإعداد القوائم، اأو املجموعات اخلطية للمعلومات. 
• م�ساعدة املعلم على الو�سول اإلى تفكري الطلبة، وتقييمه، والو�سول اإلى معرفة الطلبة ال�سابقة عن املو�سوع 
ت�ستخدم  اأن اخلريطة  يعني  بديلة، وهذا  اأو  لديهم من مفاهيم غري �سحيحة،  اكت�ساف ما  ثم  تعلمه،  املراد 

اأداًة للتقييم.

ُوِلد عام )19( هل

مو�سى بن ن�سري

من الكتاب املدر�سي
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امللحق )2-37(
خريطة ال�سجرة

خريطة ال�شجرة: هي جمموعة من اخلطوط على �شكل �شجرة معكو�شة، يو�شع يف اأعالها الفكرة اأو املفاهيم 
الفكرة  حتت  ت�سنيفها  يقع  التي  التفا�سيل  اأو  الفرعية  الأفكار  عن  تعبِّ  فروع  عدة  منها  يتفرع  ثم  الرئي�سة، 
الرئي�سة. ترتبط هذه اخلريطة بعملية ت�سنيف الأفكار اأو الأ�سياء �سمن عناقيد اأو جمموعات، وت�ساعد الطلبة 
على عمل الت�سنيفات املتنوعة لالأفكار واملفاهيم با�ستخدام طرائق التفكري ال�ستقرائي، والتفكري ال�ستنتاجي، 
الأفكار  وت�سنيف  ال�سجرة،  اأعلى  وت�سنيفها يف  للمو�سوعات،  الرئي�سة  الأفكار  اأو  العامة  املفاهيم  وتكوين 

الفرعية والتف�سيالت املحددة يف الفروع ال�سفلية لل�سجرة.

مو�سى بن ن�سري

ح�سن اإدارته الأمور
همته العاليةمولده ون�ساأته ت�ميَّز ب�

طاعة ويل الأمر

عمل مع ُوِلد

ون�ساأ

قيادة احلمالت
البحرية

وفاتهمواقف من حياته
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ح املق�سود بكل مّما ياأتي: 1- و�سِّ
الكلم الطيب، عني زبيدة، ال�سورى، الأمانة، ذكر اهلل تعالى.             

2- ا�ستنتج خلًقا من اأخالقيات القيادة يف كل من الن�سو�ش ال�رشعية واملواقف الآتية:
} )�سورة اآل عمران، الآية 159(.   اأ - قال تعالى:{

ب- اإر�سال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم م�سعب بن عمري اإلى املدينة املنورة داعًيا  اأهلها اإلى الإ�سالم.
جل- قوله �سلى اهلل عليه و�سلم: ))يا اأبا ذر اإنك �سعيف، واإنها اأمانة(( )1(.

ح  ذلك. 3-جعل اهلل تعالى ملكة اأحكاًما  خا�سة بها دون غريها، و�سِّ
4- قارن بني كل مفهومني من حيث املعنى يف ما ياأتي:

  اأ - العدل وامل�ساواة.                             ب- العتذار والإعذار.
ة، اذكر اثنني منها. 5- للفن يف الإ�سالم �سوابط عدَّ

} )�سورة الن�ساء، الآية 58(، بنيِّ كيف يكون حفظ الأمانة  6- قال تعالى: {
واأداوؤها يف ما ياأتي:

  اأ - حفظ العقل.                               ب-  اأداء ال�سهادة. 
ح ذلك. 7-  ينبغي للداعي اإلى اهلل تعالى اأن يتجنب ال�ستدلل بالروايات غري املقبولة يف دعوته، و�سِّ

8- ا�ستنتج مظهًرا من مظاهر اهتمام الإ�سالم بال�سباب مّما ياأتي:
} )�سورة الكهف، الآية 13(.  اأ  - قال تعالى {

ب- قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اغتنم خم�ًسا قبل خم�ش: ...، �سبابك قبل هرمك(( )2(.
9- علِّل كالًّ مّما ياأتي:

 اأ  - حث النبي �سلى اهلل عليه و�سلم على �رشورة تروي�ش الل�سان وتعويده على ذكر اهلل تعالى.
ب- وجوب الدفاع عن علماء ال�رشيعة، وجتنب الطعن فيهم.

جل- حر�ش ال�سيدة زبيدة على اإكرام العلماء والأدباء.
 د - وجوب اإبرام عقد عمل بني العامل و�ساحب العمل.

 هل- الرتويح عن النف�ش حاجة اجتماعية �رشورية.
10- اذكر ثالثة من اآداب العتذار.

11- لل�سالة دللت ومعاٍن كثرية، بنيِّ دللة كل عمل من اأعمالها الآتية:
 اأ  - تكبرية الإحرام.                      ب- ال�سجود.                           جل- الت�سليم. 

12- ا�ستنتج اإحدى و�سائل علو الهمة من الن�سو�ش القراآنية الآتية:
)1( �سحيح م�سلم.

)2( امل�ستدرك على ال�سحيحني للحاكم الني�سابوري، وهو �سحيح.

اأمنوذج لمتحان نهاية الف�سل الدرا�سي الثاين 
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} )�سورة امللك، الآية 22(.  اأ  - قال تعالى: {
} )�سورة التوبة، الآية 105(.  ب- قال تعالى: {
} )�سورة الن�ساء، الآية 66(. جـ- قال تعالى: {

13- بناًء على درا�ستك �سرية اأبي احل�سن الندوي، اأجب عّما ياأتي:
 اأ  - اذكر منجًزا من منجزاته.                         ب-  بينِّ منهجه يف التاأليف.

14- هاِت مثاًل واحًدا على كل مّما ياأتي:
 اأ  - اأحد واجبات الأمة نحو علمائها.            ب- اأخالق العامل يف الإ�سالم.

جـ- اأحد اآثار الركوع  يف ال�سالة. 
ل الأذكار النبوية الآتية، وبينِّ وقتها ودللتها:  15-تاأمَّ

 اأ  - قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اللهم اإين اأعوذ بك من اأن اأ�سل اأو اأ�سل، اأو اأزل اأو اأزل(( )1(.
ب- قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ))�سبحانك اللهم وبحمدك(( )2(.

جـ- قال �سلى اهلل عليه و�سلم: ))رب اغفر يل ذنوبي، وافتح يل اأبواب ف�سلك(( )3(.
ل بها، اذكر ثالثة من الأعمال الدالة على ح�سن قيادته واإدارته. 16- متيَّز مو�سى بن ن�سري باإدارته للمهام التي ُوكنِّ

17- اخرت رمز الإجابة ال�سحيحة لكل جملة مّما ياأتي:
)1( يعدُّ حكم الطواف حول الكعبة للحاج واملعتمر:

ا.                 جـ- مندوًبا.                د- ركًنا.                             اأ  - �ُسنًَّة.               ب- فر�سً
)2(  من �سور القيم ال�سيا�سية يف الإ�سالم امل�ستنبطة من قوله تعالى: {

} )�سورة حممد، الآية 22(:         
 اأ -ال�سورى.   ب- طاعة احلاكم.   جـ- التعاون والتكافل.   د - انت�سار الأمن وال�ستقرار. 

)3( من الأمثلة على الفن الت�سكيلي يف الإ�سالم:
 اأ - م�رسح الدمى.         ب-اخلط العربي.         جـ-الأهازيج.         د-ال�سور املتحركة.

} )�سورة النور،  )4( اأثر العتذار الوارد يف قوله تعالى: {
الآية 22( هو:

 اأ  - تقوية اأوا�رس املحبة بي النا�س.     ب- ال�سعور بالراحة والطماأنينة.
  جـ- حت�سيل ر�سا اهلل تعالى وحمبته.    د - زوال اخل�سومات وعودة املحبة.

)5( يعدُّ الو�سوء لل�سالة:
 اأ  - ركًنا.                       ب- �رسًطا.                 جـ- مباًحا.                د- مندوًبا.

)6( ُموؤلنِّف كتاب حياة ال�سحابة هو:
 اأ  - اأبو احل�سن الندوي.   ب- مو�سى بن ن�سري.    جـ- الكاندهلوي.    د- ال�سيخ عبد احلي الندوي.

)1( �سنن الرتمذي، وهو �سحيح.       )2( �سنن اأبي داود، وهو �سحيح.       )3( �سنن الرتمذي، وهو �سحيح.
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