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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني؛ نبينا حممد ،وعلى �آله و�صحبه
ومرجعا له عند الإجابة عن الأ�سئلة
مر�شدا للمعلم،
�أجمعني ،وبعد ،فقد جاء هذا الدليل ليكون
ً
ً
والأن�شطة ،ومعي ًنا له على حتقيق �أهداف تدري�س مبحث العلوم الإ�سالمية (الرتبية الأخالقية).
ومن�س��جما مع تطلعات التطوير
ملبيا حلاجات املعلم،
ً
روع��ي يف ت�أليف الدلي��ل �أن يكون ً
الرتب��وي من حي��ث تقدمي املقرتح��ات والبدائل ،م��ع يقيننا ب�أن ل��دى املعلمني م��ن املهارات
والكفاي��ات ما ميكنهم من ا�س��تخدام ا�س�تراتيجيات وطرائق عدة يف حتقي��ق �أهداف املبحث
اخلا�صة.
يتك��ون الدلي��ل من درو���س الكتاب مرتب��ة وفق املبحث املدر�س��ي ،والنتاجات اخلا�ص��ة
بالدرو���س ،والنتاجات العامة للف�ص��لني :الأول والث��اين ،واخلطط الف�ص��لية جلميع الدرو�س،
وا�س�تراتيجيات التدري�س ،وم�ص��ادر املعرفة ،و�أن��واع الأن�ش��طة ،و�أوراق العمل ،ومناذج من
ا�س�تراتيجيات التق��ومي و�أدواته التي ميكن للطال��ب الإفادة منها يف حت�س�ين النتاجات التعلمية
وتطويرها؛ �س��واء �أكانت يف املطبوعات� ،أم يف الربامج احلا�س��وبية واملو�سوعات ،وقد ت�ضمن
أي�ضا خطوات تنفيذية للمواقف التعليمية وال�صفية يف املبحث نف�سه.
الدليل � ً
واهلل ن�س�أل التوفيق وال�سداد

املخطط الزمني للدرو�س
ال�شهر

الدرو�س

عدد الح�ص�ص

الف�صل الدرا�سي الأول
�أيلول

تعظيم �شعائر اهلل تعالى ،من خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي� ،أثر العبادات
يف حياة الإن�سان ،احلب يف الإ�سالم ،حب الوطن.

) )10ح�ص�ص

ت�شرين
الأول

ال�شخ�ص��ية الإ�س�لامية ،ال�شخ�ص��ية الإيجابية ،التفكري والإبداع� ،أبو
القا�سم الزهراوي.

) )9ح�ص�ص

ت�شرين الثاني

القيم ال�صحية يف الإ�سالم� ،إدارة الوقت ،الذوق واجلمال يف الإ�سالم،
�آداب الإنفاق يف الإ�سالم.

) )9ح�ص�ص

كانون الأول

التعام��ل مع ال�ض��غوط النف�س��ية ،عم��ارة الأر�ض ،مب��ادئ العالقات
الإن�سانية ،الإمام النووي.

) )8ح�ص�ص
) )36ح�صة

الف�صل الدرا�سي الثاني
�شباط

مكانة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم ،عناية الر�سول  برتبية ال�شباب

و�إعدادهم ،التكافل االجتماعي يف الإ�سالم.

) )9ح�ص�ص

�آذار

العمل التطوعي ،الت�أ�سي بالر�سول  ،مكانة ال�صحابة ر�ضي اهلل
عنهم ،ال�صحابي اجلليل زيد بن ثابت  ،الرتويح عن النف�س.

) )9ح�ص�ص

ني�سان

ال�صحبة يف الإ�سالم ،احلوار و�آدابه ،اخلالف و�آدابه� ،آداب التوا�صل
االجتماعي.

) )9ح�ص�ص

�أيار

�آداب التعام��ل التج��اري ،تكرمي الإ�س�لام للإن�س��ان ،الإ�ش��اعة ،ابن
خلدون.

) )9ح�ص�ص
) )36ح�صة
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النتاجات

 -من خ�صـائ�ص --يبني خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي.الت�رشيـــــــــع --ي�ستنتج الفرق بني الثبات واملرونة
يف الت�رشيع الإ�سالمي.
الإ�سالمي.

 -تعظيم �ش��عائر --يبني مع��اين الألف��اظ والرتاكيبالواردة يف الدرو�س.
اهلل تعالى.
-يب�ين �ص��ور تعظي��م �ش��عائر اهللتعالى.

املحتوى

ال�صف :احلادي ع�شر .
الفرع :الأدبي .

-الكتاب املدر�سي.�-شبكة الإنرتنت.-مكتبة املدر�سة.-املكتبــة ال�ش��ـاملة(مو�س��ــــــــــوعة
�إلكرتونية).
-دليل املعلم.--الن�رشات.

م�صادر التعلم

-التعلم املبا�رش.-التعلم القائم علىاال�ستق�صاء وحل
امل�شكالت.
-التعلم القائم علىالعمل اجلماعي.

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

نموذج خطة فصلية

الأدوات

-املالحظة�-- .س��لــــــــم --توجيـــــــه الطلبة�إلى كتابـــة تقارير
-التقـــــ��ومي التقدير.املعتمد على --قائمــــــــــة عن املو�ضــوعات
املق��ررة بالرجوع
ال�شطب.
الأداء.
-الــورقـــــة - -االختبارات� .إلـــــ��ى مكتبـــ��ةاملدر�سة� ،أو �شبكة
والقلم.
الإنرتنت.

اال�سرتاتيجيات

التقومي

الأن�شطة املرفقة

املبحث :العلوم الإ�سالمية (الرتبية الأخالقية).
الف�صل الدرا�سي :الأول.
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8
النتاجات

املحتوى

 -ال�شخ�صيةالإ�سالمية.

م�صادر التعلم

-الكتاب املدر�سي. �-أثر العبادات --يبني �أثر العبادات يف حياةالإن�سان.
يف حياة
�-شبكة الإنرتنت.-يو�ضح الأ�سباب التي ت�ساعدالإن�سان.
-مكتبة املدر�سة.امل�سلم على اخل�شوع يف ال�صالة.
-املكتبــة ال�ش��ـاملة-يبني �صور احلب يف الإ�سالم. -احلب يف(مو�س��ــــــــــوعة
الإ�سالم.
�إلكرتونية).
 -حب الوطن-- .ي�ستنتج مفهوم حب الوطن،-دليل املعلم.ويبني واجبنا جتاه وطننا.
--الن�رشات.

-يبين معالم ال�شخ�صية الإ�سالمية،�سلبا يف هذه
والعوامل التي ت�ؤثر ً
ال�شخ�صية.
-يتمثل القيم واالجتاهات الواردةيف املو�ضوعات.

معلومات عامة عن الطلبة:
توقيع من�سق املبحث:
توقيع مدير املدر�سة:

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة
-التعلم عن طريق --املالحظة�-- .س��لــــــــم --ا�س��تـــــــــــخدامالن�شاط.
احلا�س��ــــــــــوب
-التقـــــ��ومي التقدير.-التعلم القائم على املعتمد على --قائمــــــــــة يف البـــــــــــحثالتفكري الناقد.
عــن �أحــــــاديث
ال�شطب.
الأداء.
�-أوراق العمل-- .الــورقـــــة - -االختبارات� .أخ��رى تتعــــل��قبالمو�ضــــوعات
-الع�صف الذهني .والقلم.املقررة.

�إعداد املعلمني:
توقيع امل�رشف الرتبوي:
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املحتوى

النتاجات

م�صادر التعلم

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة

 -ال�شخ�صيـــــة --يب�ين مع��اين الألف��اظ والرتاكيب --الكتاب املدر�سي-- .التعلم املبا�رش-- .املالحظة�-- .س��لـــــــــم توجي��ه الطلبة �إلى ماالإيجابية.
الواردة يف الدرو�س.
ي�أتي:
التقدير.
�-شبكة الإنرتنت-- .التعلم القائم على --التقـــــومياال�ستق�صاء وحل املعتمد على --قائمــــــــ��ة .1كتاب��ة تقارير عن
-يب�ين الإيجابية يف الق��ر�آن الكرمي --مكتبة املدر�سة.وال�سنة النبوية.
املو�ضـــــــوعات
ال�شطب.
الأداء.
-املكتبــة ال�شـــاملة امل�شكالت.-يب�ين �أهمية الإيجابي��ة و�أثرها يف (مو�س��ــــــــوعــة --التعلــــ��م القائم --الورقـــــــة - -االختبارات .املق��ررة بالرجوعالفرد واملجتمع.
�إلــــــى مكتبـــــــة
عل��ى العمــــــل والقلم.
�إلكرتونية).
-يو�ض��ح معوق��ات الإيجابي��ة،املدر�سة� ،أو �شبكة
اجلماعي.
-دليل املعلم.وكيفية التعامل معها.
الإنرتنت.
-الن�رشات. -التفكري-يبني �سمات ال�شخ�صية املبدعة-- .الرحالت.والإبداع-- .يو�ضح موقف الإ�سالم من التفكري
ال�سطحي والتفكري ال�سلبي.

�--أبو القا�سم

الزهراوي.

-يع��رف ب�أب��ي القا�س��م الزهراويرحمه اهلل.
-يعـــدد �إبداعــــات �أبــــي القا�سمالزهراوي العلمية.
تقري��را ع��ن �شخ�ص��ية
-يكت��بً
الزهراوي العلمية.
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املحتوى

النتاجات

 -القيم ال�صحية --يبني ال�س��لـــوكـــات ال�ص��ــــحيةيف الإ�سالم.
ال�شخ�صية الذاتية اخلا�صة بالفرد.
-يب�ين ال�س��لوكــــات االجتماعي��ةال�صحيـــــة التـــي حتفـظ املجتمع،
وترتقي به.

 �-إدارة الوقت-- .يبني فوائد �إدارة الوقت ،ومعوقاته.-ي�س��تنتج بع�ض الأم��ور التي تدلعلى �أهمية الوقت.

-الـــــــــذوق --ي�ستنتج مفهوم الإ�سالم للجمال،واجلمـال يف ويبني مظاهر االهتمام به.
الإ�سالم.

معلومات عامة عن الطلبة:
توقيع من�سق املبحث:

م�صادر التعلم
-الكتاب املدر�سي.�-شبكة الإنرتنت.-مكتبة املدر�سة.-املكتبــة ال�ش��ـاملة(مو�س��ــــــــــوعة
�إلكرتونية).
-دليل املعلم.--الن�رشات.

توقيع مدير املدر�سة:

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة
-التعلم عن طريق --املالحظة�-- .س��لــــــــم  .2ا�ستـــــــــــخداماحلا�س��ــــــــــوب
-التقـــــ��ومي التقدير.الن�شاط.
-التعلـــ��م القائـم املعتمد على --قائمــــــــــة يف البـــــــــــحثعــن �أحــــــاديث
ال�شطب.
علــــى التفكـــري الأداء.
-الــورقـــــة - -االختبارات� .أخ��رى تتعــــل��قالناقد.
بالمو�ضــــوعات
والقلم.
�-أوراق العمل.املقررة.
-الع�صــــــــــــفالذهني.

�إعداد املعلمني:
توقيع امل�رشف الرتبوي:
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املحتوى

النتاجات

م�صادر التعلم

�-آداب الإنفـاق --يو�ضح مفهوم الإنفاق.-الكتاب املدر�سي.يف الإ�سالم-- .يفـــرق بني الإنفــــاق املحمـــــود �--شبكة الإنرتنت.
والإنفاق املحرم.
-مكتبة املدر�سة.-ي�ست�شعر نعمة املال.-املكتبـة ال�ش��ــاملة(مو�سوعـــــــــــة
-التعامـــل مــع --يبني مظاهر ال�ض��غوط النف�س��ية� ،إلكرتونية).ال�ضـــــــغـوط و�أثرها يف الفرد واملجتمع.
-دليل املعلم.النف�سية.
-يو�ض��ح كي��ف عال��ج الإ�س�لام --الن�رشات.م�شكلة ال�ضغوط النف�سية.
 -الرحالت.-يتمثل القيم واالجتاهات الواردةيف املو�ضوعات.

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة
-التعلم املبا�رش-- .املالحظة�-- .سلم التقدير-- .توجي��ه الطلبة �إلى-التعلم القائـــم --التقـــــــومي --قائمـــــــــــة كتابـة تقــاريـر عناملــــو�ضوعــــات
على اال�ستق�صاء املعتمــــــد ال�شطب.
وحــــــــــــــل على الأداء-- .االختبارات .املقــررة بالرجوع
�إلــــ��ى مكتبــــ��ة
امل�شكالت-- .الــــورقـــة
املدر�سة� ،أو �شبكة
-التعل��م القائ��م والقلم.الإنرتنت.
علـــى العمـــل
اجلماعي.
-التعلــــ��م ع��نطريق الن�شاط.
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املحتوى

النتاجات

م�صادر التعلم

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

 -عمـــــــــــارة --يب�ين مع��اين الألف��اظ والرتاكيب --الكتاب املدر�سي-- .التعلـــم القائـــم --املالحظة�-- .س��لــــــــمعلـــــى التفكــري --التقـــــ��ومي التقدير.
�-شبكة الإنرتنت.الواردة يف الدرو�س.
الأر�ض.
املعتمد على --قائمــــــــــة
الناقد.
-يو�ض��ح م�س���ؤولية الإن�س��ان عن --مكتبة املدر�سة.ال�شطب.
الأداء.
عمارة الأر���ض ،وامل�ؤهالت التي --املكتبــة ال�ش��ـاملة �--أوراق العمل.
(مو�س��ــــــــــوعة --الع�صــــــــــــف --الــورقـــــة - -االختبارات.
تعينه على ذلك.
والقلم.
الذهني.
�إلكرتونية).
 -مبــــــــــادئ --يبني مب��ادئ العالقات الإن�س��انية-دليل املعلم.العالقــــــات يف الإ�سالم.
-الن�رشات.الإن�سانية-- .ي�ستنتج بع�ض حقوق غري امل�سلمني
يف املجتمع الإ�سالمي.

 -الإمـــــــــــام --يعرف بالإمام النووي ،ويبني�صفاته و�سريته العلمية والعلوم
النووي.
التي متيز بها.

معلومات عامة عن الطلبة:
توقيع من�سق املبحث:
توقيع مدير املدر�سة:

�إعداد املعلمني:
توقيع امل�رشف الرتبوي:

الأن�شطة املرفقة
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النتاجات

-يحدد �أهم معالم الم�سجد الأق�صى.-يو�ضح مكانة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم.-يع��دد مظاه��ر اهتمام امل�س��لمني بامل�س��جدالأق�صى.
-يب�ين دور الها�ش��ميني يف رعاي��ة امل�س��جدالأق�صى.
-ي�س��تنتج واج��ب امل�س��لمني جت��اه امل�س��جدالأق�صى.

املحتوى

-مكانة امل�سجدالأق�صى يف
الإ�سالم.

-عنايــة الر�س��ول --يذك��ر الأ�س���س الت��ي رب��ى عليه��ا النبي  برتبيــــــــــة ال�شباب من �أ�صحابه.
ال�ش��بــــــــــاب --يذكر �أمثلة على دور ال�شباب يف حتمل
و�إعدادهم.
امل�س�ؤولية يف عهد النبي .
-يقدر دور ال�شباب يف بناء املجتمع.--يبني مفهوم التكافل االجتماعي.

م�صادر التعلم

ا�سرتاتيجيات
التدري�س
 -العمــــــــــــــل-الكتاب املدر�سي .اجلماعي.-اللوح.-التعلــــــــم عن�-أوراق العمل.طريق الن�شاط.
-التفا�سري.-التعلــــم القائم-ال�سرية النبويةعلى التفــــكري
البن ه�شام.
الناقد.
 -جهاز احلا�سوب-- .التــــــــــدري�س �-شبكة الإنرتنت.املبا�رش.
--حل امل�شكالت.

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة
-املالحظة�- - .سلم التقــدير --املناظرة.-املناق�شة.-التقـــــــومي العددي.املعتمد على - -قائمـــــــــــة --توجيه الطلبة
�إلى كتــــابة
ال�شطب.
الأداء.
-التوا�صل- - .االختبارات .تقـــارير عناملو�ضوعات
-الـــورقـــةاملقررة.
والقلم.
-حـــــــــــــلالأن�شطة.
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املحتوى

النتاجات

م�صادر التعلم

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

-الكتاب املدر�سي- - .العمــــــــــــــل-التــــــــــكاف��ل --يبني مفهوم التكامل االجتماعي.اجلماعي.
-اللوح.�صورا للتكافل االجتماعي.
االجتماعــــي يف --يذكر
ً
-التعلــــــــم عن-ي�ستنتج �آثار التكافــل االجتمــاعي يف الفرد �--أوراق العمل.الإ�سالم.
طريق الن�شاط.
-التفا�سري.واملجتمع.
-ال�سرية النبوية البن --التعلــــم القائم-يتمثل الأخ�ل�اق والأح��ك��ام ال���واردة يفعلى التفــــكري
ه�شام.
الآيات.
 -جهاز احلا�سوب.الناقد.
-يعدد جماالت التكافل االجتماعي. �-شبكة الإنرتنت.-التــــــــــدري�س-العمــــــــــــــل --يبني مفهوم العمل التطوعي.املبا�رش.
-حل امل�شكالت.-يو�ضح �أهمية العمل التطوعي.التطوعي.

--يذكر مناذج من العمل التطوعي.

- -يطبق مناذج عملية من العمل التطوعي يف الأردن.

--الت�أ�سي بالر�سول --يبني مفهوم الت�أ�سي بالر�سول .

.

--يعدد جماالت الت�أ�سي بالر�سول .

--يقتدي بالر�سول  يف حياته.

معلومات عامة عن الطلبة:
توقيع من�سق املبحث:
توقيع مدير املدر�سة:

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة
-املالحظة�- - .سلم التقــدير --املناظرة.-املناق�شة.-التقـــــــومي العددي.املعتمد على - -قائمـــــــــــة --توجيه الطلبة
�إلى كتــــابة
ال�شطب.
الأداء.
-التوا�صل- - .االختبارات .تقـــارير عناملو�ضوعات
-الـــورقـــةاملقررة.
والقلم.
-حـــــــــــــلالأن�شطة.

�إعداد املعلمني:
توقيع امل�رشف الرتبوي:
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املحتوى

النتاجات

م�صادر التعلم

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة

-الكتـــــــــــــاب - -العمل اجلماعي-- .املالحظة�- - .س��لم التقدير --املناظرة.-مكان��ة ال�ص��حابة --يبني مفهوم ال�صحابي.-املناق�شة.-التعلم عن طريق --التقـــــــومي العددي.ر�ضي اهلل عنهم-- .يعدد ف�ضائل ال�صحابة ومناقبهم.
املدر�سي.
املعتمد على - -قائمــــــــــــة - -توجيه الطلبـة
الن�شاط.
-ي�ستنتج واجب الأمة جتاه ال�صحابة.-اللوح.�إلـــى كتابــــة
ال�شطب.
�-أوراق العمل-- .التعلم القائم على الأداء.-يدافع عن ال�صحابة ،ويحبهم.التفكري الناقد-- .التوا�صل- - .االختبارات .تقاريـــــر عن
-يقدر دور ال�صحابة يف ن�رش الإ�سالم.-التفا�سري.املو�ضوعات
-ال�ســـرية النبــوية --التدري�س املبا�رش-- .الورقـــــ��ة -ال�ص��حابي اجللي��ل --يعرف بزيد بن ثابت .املقررة.
-حل امل�شكالت.البن ه�شام.
والقلم.
-حــــــــــــ��لزيد بن ثابت ر�ضي --يذكر ال�صفات التي متيز بها زيد بن ثابت- - .جهاز احلا�سوب.
اهلل عنه.
الأن�شطة.
 �-شبكة الإنرتنت.--يقدر دور زيد يف جمع القر�آن الكرمي.

-الرتويـــــــ��ح ع��ن --يو�ضح مفهوم الرتويح عن النف�س.-يحدد �ضوابط الرتويح عن النف�س.النف�س.
-يبني الآثار املرتتبة على الرتويح عن النف�س.-يق��در حر�ص الإ�س�لام عل��ى الرتويح عنالنف�س.
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املحتوى

-ال�صحبـــة يفالإ�سالم.

--احلوار و�آدابه.

النتاجات

-يو�ضح �أهمية ال�صحبة ال�صاحلة.-يبني �آداب ال�صحبة.-ي�ستنتج مف�سدات ال�صحبة.-يو�ضح خطورة ال�صحبة غري ال�صاحلة.حر�صا على اختيار ال�صحبة
-يبديً
ال�صاحلة.
-يبني مفهوم احلوار.-يذكر الأ�س�س التي يقوم عليها احلوار.-يبني فوائد احلوار.--يلتزم ب�آداب احلوار.

معلومات عامة عن الطلبة:
توقيع من�سق املبحث:

م�صادر التعلم

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة
-الكتـــــــــــــاب - -العمل اجلماعي-- .املالحظة�- - .س��لم التقدير --املناظرة.-املناق�شة.-التعلم عن طريق --التقـــــــومي العددي.املدر�سي.
املعتمد على - -قائمــــــــــــة - -توجيه الطلبـة
الن�شاط.
-اللوح.�إلـــى كتابــــة
�-أوراق العمل-- .التعلـــم القـــائم الأداء.ال�شطب.
على التفـــــكري --التوا�صل- - .االختبارات .تقاريـــــر عن
-التفا�سري.املو�ضوعات
-ال�ســـرية النبــوية الناقد.-الورقـــــ��ةاملقررة.
البن ه�شام.
-التدري�س املبا�رش .والقلم.-حــــــــــــ��ل -جهاز احلا�سوب-- .حل امل�شكالت.الأن�شطة.
�- -شبكة الإنرتنت.

توقيع مدير املدر�سة:

�إعداد املعلمني:
توقيع امل�رشف الرتبوي:
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املحتوى

النتاجات

م�صادر التعلم

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

 -اخلالف و�آدابه-- .يبني مفهوم اخلالف ،و�أ�سبابه ،و�آدابه-- .الكتاب املدر�سي- - .العمـــــــــلاجلماعي.
-اللوح.-تف�سري الطربي-- .التعلـــــــــمعن طـــريق
-تف�سري اجلاللني.الن�شاط.
�-أوراق العمل. -جهاز احلا�سوب-- .التـــــدري�س �-شبكة الإنرتنت.املبا�رش.
-حــــــــــ��لامل�شكالت.

�-آداب التوا�ص��ل --يعدد �آداب ا�س��تخدام و�س��ائل التوا�صلاالجتماعي.
االجتماعي احلديثة.
-يذكر �آداب ا�س��تخدام و�س��ائل التوا�صلاالجتماعي.
-يبني الآثار الإيجابية ال�س��تخدام و�سائلالتوا�صل االجتماعي.
-يبتعد عن اال�س��تخدام ال�س��لبي لو�س��ائلالتوا�صل االجتماعي.

�-آداب التعاملالتجاري.

-يعلل �إباحة التعامل التجاري.--يعدد �آداب ال�سوق.

التقومي
اال�سرتاتيجيات

الأدوات

الأن�شطة املرفقة
 �-سلــم التقــــدير --املناظرة.-املالحظة.-املناق�شة.-التقــــومي املعتمد العددي. -قائمة ال�شطب- - .توجيه الطلبـةعلى الأداء.
�إلـــــى كتابــــة
 -االختبار.-التوا�صل.تقاريــــــر عن
-الورقة والقلم.املو�ضوعات
املقررة.
--حل الأن�شطة.
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املحتوى

-تكرمي الإ�سالمللإن�سان.

--الإ�شاعة.

- -ابن خلدون.

النتاجات

م�صادر التعلم

ا�سرتاتيجيات
التدري�س

-يعدد مظاهر تكرمي الإ�سالم للإن�سان-- .الكتاب املدر�سي-- .العمـــــــــلاجلماعي.
-يبني احرتام الإ�سالم للإن�سان.-اللوح.-يو�ضح القيم الكربى التي يحتكم �إليها --تف�سري الطربي-- .التعلـــــــــمعن طـــريق
جميعا.
النا�س
-تف�سري اجلاللني.ً
الن�شاط.
-يحرتم القيم الإن�سانية.�-أوراق العمل. -جهاز احلا�سوب-- .التـــــدري�س-يعرف مفهوم الإ�شاعة. �-شبكة الإنرتنت.املبا�رش.
-يعدد �أ�سباب انت�شار الإ�شاعة.-حــــــــــ��ل-يبني موقف امل�سلم من الإ�شاعة.امل�شكالت.
--يحارب الإ�شاعة يف مدر�سته وجمتمعه.

اال�سرتاتيجيات

التقومي
الأدوات

الأن�شطة املرفقة
 �-سلــم التقــــدير --املناظرة.-املالحظة.-املناق�شة.-التقــــومي املعتمد العددي. -قائمة ال�شطب- - .توجيه الطلبـةعلى الأداء.
�إلـــــى كتابــــة
 -االختبار.-التوا�صل.تقاريــــــر عن
-الورقة والقلم.املو�ضوعات
املقررة.
--حل الأن�شطة.

مدير املدر�سة:

		
اال�سم والتوقيع .....................:التاريخ.................:

-يعرف باب��ن خلدون ،ويبني �ص��فاتهو�سريته العلمية والعلوم التي متيز بها.
 -يتمث��ل القي��م واالجتاه��ات ال��واردة يفاملو�ضوعات.
امل�رشف الرتبوي:
اال�سم والتوقيع .....................:التاريخ...................:

� -2أثــــــــــر --العبادة اخلا�صة.
العبـــادات --العبادة العامة.
يف حيـــــاة --اخل�شوع.
الإن�سان-- .ال�صالة.
-ال�صيام.-احلج.-التقوى.-التوبة.--قول الزور.

 -1تعظيـــــم --ال�شعرية.
�شعائر اهلل-- .القر�آن الكرمي.
-حرمة الإن�سان.-املعروف.--املنكر.

-العبادات اخلا�ص��ة ت�ؤدي --ا�ست�ش��عار عظم��ة عب��ادات --وجوب االلتزام ب���أداء العبادات  -اال�ستنتاج.�إلى عمارة الأر�ض.
-حتليل الن�صو�صال�ص�لاة وال�ص��وم واحل��ج ،الآتية:
ال�رشعية.
-العب��ادات تهذب �س��لوك وبذل اجلهد للقي��ام بها على ال�صالة ،ال�صيام ،احلج.الإن�سان.
-وجوب اخل�شوع يف ال�صالة-- .تطوير الذات.�أكمل وجه.
-حترمي الرفث والف�سوق يف احلج�-- .ضبط النف�س.-العب��ادات غاي��ة خلق اهلل --التقوى.للإن�سان.
 -الورع.-االن�ضباط ال�سلوكي.--ال�صرب على الطاعات.

 -خ�شية اهلل تتجذر يف النف�س؛�اب��ا يف فكر
م��ا ي ��ؤث��ر �إي��ج� ً
الإن�سان وم�شاعره و�سلوكه.
-احرتام حقوق الإن�سان.-التحل��ي بالأخ�لاق احلميدةيف التعامل مع الآخرين.
--التحلي بال�صرب.

-وجوب تعظيم القر�آن الكرمي-- .اال�ستنتاج.-وجوب تعظيم الر�س��ول الكرمي --الأمر باملعروفوالنهي عن
باالقتداء ب�سنته.
املنكر.
-وجوب تعظيم ال�صحابة.-وجوب تعظيم حرمة الإن�سان�-- .ضبط النف�س.-وجود تعظيم الأماكن املقد�سة -- .حتليـــــــــــلالن�صو�ص.

الأحكام ال�رشعية

املهارات
-تعظيم �شعائر اهلل تعالى منعالمات الإميان ال�صادق.
-ال�س��خرية من �ش��عائر اهللمن عالمات النفاق.
-االلتــــزام ب�أحكــــام اهللتعالى.

املو�ضوعات

املفاهيم وامل�صطلحات

احلقائق والتعميمات

القيم واالجتاهات

نموذج مقترح لتحليل المحتوى
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املو�ضوعات

املفاهيم وامل�صطلحات

احلقائق والتعميمات

القيم واالجتاهات

الأحكام ال�رشعية

 -3الحب يف --بر الوالدين.
الإ�سالم-- .احلب امل�رشوع.
-حب الر�سول .-احلب يف الإ�سالم.-حب ال�صحــــــابةر�ضي اهلل عنهم.

املهارات
-ا�ستخدام �شبكة-وجوب بر الوالدين.-وجوب حب امل�سلـــم هلل تعالى الإنرتنت.عمــا --حتليـــــــــــ��ل
ور�سولـــه ،وتف�ضيلهمـــا ّ
الن�صو�ص.
�سواهما.
-حترمي احلب غري امل�رشوع.-وجوب حمبة ال�صحابة ،والدفاععنهم.

 -4مكانــــــة --تعظيــــــم ال�شعائر
ا مل�سجـــــد الدينية.
الأق�صى يف --امل�سجد الأق�صى.
الإ�سالم -- .البلدة القدمية.
-العهدة العمرية.-الإ�رساء واملعراج.-الفتح العمري.--الأماكن املقد�سة.

-حب هلل تعالى مدعاة �إلى --حتقيق حمبة اهلل تعالى.الت��زام �أوامره ،واجتناب --تقدير الوالدين ،وال�سعي �إلى
نواهيه.
برهما.
-االلتزام بطاع��ة الوالدين-ال�س��عي ق ُُد ًم��ا �إل��ى احل��بما مل تكن يف مع�صية.
امل��شروع ،واالبتع��اد ع��ن
-احلب بني النا�س ير�س��خالرحمة واملودة بني �أفراد احلب غري امل�رشوع.
املجتمع.
-املحب��ة الزوجي��ة جتل��بال�سعادة.
-ح��ق امل�س��لمني ب�أر���ضفل�س��طني عام��ة ،ومبدينة
القد�س وامل�سجد الأق�صى
بوجه خا�ص.
-الت�س��امــــــح الدين��ي يفالإ�سالم.
-الأق�صى هو �أولى القبلتنيوثالث احلرمني ال�رشيفني.
-معج��زة حادث��ة الإ��سراءواملعراج.
--الأق�صى �أر�ض مباركة.

-وجوب تعظيم �شعائر اهلل ،مبا يف --حتديـــــد �أبــرز-تعظيم ال�شعائر.معالم امل�س��جد
ذلك الأماكن املقد�سة.
-امل�سجد الأق�صى.الأق�صى.
-حترمي جميع �أنواع الظلم.-البلدة القدمية.-وج��وب االعتق��اد ب���أن الإ�رساء --اال�ستنتاج.-العهدة العمرية.-مهارة العر�ض.واملعراج معجزة �إلهية.
-الإ�رساء.-ا�ستخدام �شبكة-الأماكن املقد�سة.الإنرتنت.
-تقديـر دور الهـــــا�شميني يف-العمــــــــــــ��لاملحافظـــة علـــــى امل�سجد
التطوعي.
الأق�صى.
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احلقائق والتعميمات
�-أهمية مرحلة ال�شباب يفبن��اء املجتم��ع يف خمتلف
املجاالت.
-الأموال مظهر من مظاهرالتكافل االجتماعي.
-الرف��ق والرحم��ة قاع��دة�سلوكية عامة يف املجتمع.
-للقيم الإميانية �أثر كبري يفاملجتمع.
-حتم��ل امل�س���ؤولية ينم��يالثقة بالنف�س ،ويعززها.

املفاهيم وامل�صطلحات

 -ال�شباب :الإيجابية،والفاعلية.
-القيم الإميانية.-الرتبية املتوازنة.-حتمل امل�س�ؤولية.-الرفق ،الرحمة.-عمارة الأر�ض.�-صلح احلديبية.-الهجرة.-الفداء.-الثقة بالنف�س.-الو�س��طيــــــــــــةواالعتدال.

املو�ضوعات

 -5عنايـــــــة
الر�ســـــول
 برتبيـــة
ال�شبـــــاب
و�إعدادهم.

املهارات
-التقومي الذاتي.-اال�ستنتاج.-حتليل الن�صو�صالنوعية.
-اتخاذ القرار.--مهارة العر�ض.

الأحكام ال�رشعية
-وجــوب تربيــــة الأوالد تربيـــة�صحيحة.
-وجــــوب التحلــي بالأخــــالقاحلميدة.
-وجوب الأمر باملعروف والنهيعن املنكر.
-وجـــ��وب تق��وى اهلل تعالـــ��ىوطاعته.
-وجوب تنمية النف�س الإن�س��انيةبالثقة ع��ن طريق العمل ،وحتمل
امل�س�ؤولية.

القيم واالجتاهات
-االعتــــ��زاز بالأخـــــــ�لاقالإ�س�لامية ،والإمي��ان ب�أنه��ا
�أحكام �رشعية.
-االقتــ��داء بالر�س��وم الك��رمييف تربي��ة الأوالد ،واهتم��ام
اجلهات املخت�صة بال�شباب.
-التقــ��رب �إلــ��ى اهلل تعــال��ىباملندوب من الأعمال ،مثل:
م�ساعدة الآخرين ،والوقف.
-حريــــ��ة الـــر�أي والتعبيـــر،والتوا�صل مع النا�س ،وال�صرب
عليهم.
--توجيه النا�س و�إر�شادهم.
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املو�ضوعات

املفاهيم وامل�صطلحات

احلقائق والتعميمات

 -6التكاف��ل --التكــــــــــــــــافل --الأموال مظهر من مظاهر
التكافل االجتماعي.
االجتماعي االجتماعي.
-التكافل االجتماعي يعوديف الإ�سالم-- .الكفارات.
باخلري والنف��ع على الفرد
-اال�ستعارة.واملجتمع.
-الرب والإح�سان.-التكاف��ل االجتماع��ي يف-الوقف.الإ�س�لام ال يقت��صر على
-الزكاة.امل�سلمني فقط.
-اليتيم.-الفقري.-امل�سكني.--البطالة.

املهارات
 -العمـــــــــــــلالتطوعي.
-ا�ستخدام �شبكةالإنرتنت.
-حتليل الن�صو�صال�رشعية.
-التوا�صل.-العمـــل �ضـمنفريق.

الأحكام ال�رشعية
-وج��وب التحل��ي بالأخ�لاقاحلمي��دة عن��د التعامـــ��ل م��ع
الآخرين.
-وجوب ت�أدية الكفارات.-وجوب الزكاة على القادر.-حت��رمي التع��دي عل��ى حق��وقالآخرين.
-حت��رمي ال�س��خرية واال�س��تهزاءبالفقراء وامل�ساكني واليتامى.
-ن��دب الإ�س�لام الوق��فواال�ستعارة حلاجة النا�س.
-وجوب توافر الرعاية ال�صحية.-وجــوب ا�س��تثمار الأمــــوالبالطرائق امل�رشوعة.

القيم واالجتاهات
-التقـــ��رب �إلــــى اهلل تعــالىباملندوب من الأعمال ،مثل:
م�ساعدة الآخرين ،والوقف.
-التوا�ص��ل مع النا�س ،وال�صربعليهم.
-الرحمة والعطف.-احلب والت�سامح.--الرب والإح�سان.

الف�صل الدرا�سي الأول

الدر�س الأول

تعظيم �شعائر اهلل تعالى

نتاجات الدر�س

-تو�ضيح مفهوم تعظيم �شعائر اهلل.-بيان �أهمية تعظيم �شعائر اهلل.-ذكر �صور تعظيم �شعائر اهلل.-تعظيم �شعائر اهلل.--تقدير �أهمية املحافظة على الأماكن املقد�سة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-احلر�ص على تعظيم اهلل تعالى.-تعظيم القر�آن الكرمي.-تعظيم ال�سنة النبوية ال�رشيفة.-تعظيم �أحكام اهلل تعالى.--االقتداء بر�سول اهلل .

م�صادر التعلم و�أدواته
-القر�آن الكرمي� ،سورة احلج ،الآية (.)32-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
-تعظيم حرمات اهلل و�شعائره ،موقع منارات الدعوة الإلكرتوين.للمعلم
--كتاب تعظيم �شعائر اهلل وحرماته تعالى� ،سعيد القحطاين.

24

املفاهيم وامل�صطلحات
تعظيم �شعائر اهلل تعالى ,يوم الرجيع.

التعلم القبلي
الذبح يوم عيد الأ�ضحى من �شعائر اهلل ،فما الأمور املرتبطة به؟
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،املحاكاة والتدريب� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،البطاقات اخلاطفة ،العمل يف
الكتاب املدر�سي).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
1  -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (املحا�رضة) على النحو الآتي:
 ُاتل الآية ( )32من �سوره احلج ،مرب ًزا مو�ضوعاتها ،و�أهميتها للطلبة.
2  -2اعر�ض على الطلبة مفهوم تعظيم �شعائر اهلل ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
3  -3ك ِّلف بع�ض الطلبة قراءة املفهوم قراءة �صحيحة.
4  -4ك ِّلف باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
�إجراءات التنفيذ
1  -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (املحاكاة والتدريب).
2  -2اطلب �إلى الطلبة تالوة الآيات الكرمية مراعني �أحكام التجويد.
3  -3اعر�ض على الطلبة الآيات الكرمية ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
مراعيا تطبيق �أحكام التالوة والتجويد ،ثم ِّ
ُ 4  -4
نظم جل�سة
اتل الآية ( )1من �سورة الطالق تالوة منوذجية،
ً
حوار ونقا�ش مع الطلبة با�ستخدام فاعلية (الأ�سئلة والأجوبة):
•ما مفهوم حدود اهلل الواردة يف الآية ( )1من �سورة الطالق؟
•ا�ستنتج من الآية ( )87من �سورة احلجر ،والآية ( )2من �سورة احلجرات �صور تعظيم �شعائر اهلل تعالى.
5  -5ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (البطاقات اخلاطفة) يف بيان �صور التعظيم.
�صورا ملنا�سك احلج با�ستخدام البطاقات اخلاطفة ،ثم ناق�شهم فيها.
6  -6اعر�ض على الطلبة
ً
7  -7اعر�ض على الطلبة جمموعة من الن�صو�ص القر�آنية الواردة يف الكتاب املدر�سي ،ثم ك ِّلفهم ا�ستخراج
أتدبر و� ِّ
أفكر) يف �صفحة (.)8
�صور تعظيم �شعائر اهلل تعالى الواردة يف ن�شاط (� َّ
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8  -8اطلب �إلى الطلبة تنفيذ ن�شاط (�أناق�ش و�أقرتح) يف �صفحة (.)9
ِّ 9  -9
ونقا�شا عن �صور التعظيم.
حوارا
نظم
ً
ً
1010اطلب �إلى الطلبة تنفيذ ن�شاط (�أت� َّأمل و�أجيب) يف �صفحة (.)10
أتدبر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)11
1111اطلب �إلى الطلبة تنفيذ ن�شاط (� َّ
التقومي اخلتامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة �إن�ش��اء خمط��ط تنظيمي لأفكار الدر�س ب�ص��ورة تختلف عن املخطط ال��وارد يف الكتاب
املدر�سي لقيا�س حتقق نتاجات الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احل��وار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
3  -3امن��ح الطلبة وق ًت��ا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-تعظيم �شعائر اهلل من الق�ضايا املهمة يف حياة الطالب ،ومن ذلك:• التعامل ال�صحيح مع امل�صاحف التالفة �أوراقها.
•تعظيم الر�سول  ،والرد ال�صحيح على َمن ي�سيء �إليه عليه ال�سالم يف الإذاعة املدر�سية.
•تعظيم ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم ،ورد ال�شبهات التي تثار حولهم ،وتعظيم الأماكن املقد�سة ،وبيان
كيفية املحافظة عليها.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.-املوقف التقوميي :تقومي الطلبة يف �إجابات الأ�سئلة التي طرحها املعلم.�-أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار
الرقم
 1يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.
 2يحر�ص على ا�ستثمار وقته.
 3ي�شارك �أفراد مجموعته التفكير في الإجابات المقترحة.
 4يعمل بروح الفريق.
 5يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.
 6يتقبل �آراء الآخرين.
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3

2

1

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
8

ا�سم الن�شاط

الإجابة

(�أتدبَّر و� ِّ
أفكر)
-املداومة على قراءة القر�آن الكرمي.أتدبر قول اهلل تعالى} :
-املحافظ��ة على الق��ر�آن الكرمي بع��دم الكتابة� َّ
عليه� ،أو تعري�ضه للتلف والتمزيق.
{ (�س��ورة احل�رش ،الآي��ة  ،)21ثم � ِّ
أفكر يف --قراءة القر�آن الكرمي بتدبر وخ�شوع.
�ص��ور �أحقق بها تعظيم الق��ر�آن الكرمي يف --الإن�صات عند تالوة �آي القر�آن الكرمي.
حياتي.

9

-جمع امل�صاحف املمزقة ،ثم و�ضعها يف مكان(�أناق�ش و�أقرتح)
�أناق���ش م��ع زمالئ��ي ومعلمي مو�ض��وع طاهر.
التعام��ل مع امل�ص��احف املمزق��ة ،و�أقرتح --جمع امل�صاحف املمزقة ،ثم حرقها ودفنها يف
اً
مكان نظيف.
حلول للتعامل معها.

10

(�أت� َّأمل و�أجيب)
�أت� َّأمل قول عم��ر بن اخلطاب  " :ال يبع �أ  -يج��ب على التاج��ر �أن يتعلم �أح��كام البيع
وال�رشاء وما يتعلق بالربا حتى يتجنبه.
يف �س��وقنا �إال َمن قد تفق��ه يف الدين وفهم
�أ�ص��ول البي��ع وال��شراء" ،ث��م �أجي��ب عن ب -يكون تعظيم �ش��عائر اهلل تعالى يف ال�س��وق
بتطبيق �أحكام البيع وال�رشاء ،واحلر�ص على
ال�س�ؤالني الآتيني:
عدم الوقوع يف املعا�صي.
�أ  -ما �أهمية التفقه يف �أحكام البيع وال�رشاء
للتجار؟
ب -كي��ف يكون تعظيم �ش��عائر اهلل تعالى
يف ال�سوق؟

11

وعد اهلل تعالى َمن ِّ
يعظم �ش��عائره بالأجر العظيم
(�أتدبَّر و�أ�ستنتج)
أتدب��ر قــ��ول اهلل تعال��ى الآتي ،و�أ�س��تنتج والثواب اجلزيل .ومن �ص��ور تعظيم �ش��عائر اهلل
� َّ
�صورة من �صور تعظيم �ش��عائر اهلل تعالى :تعالى :ال�س��عي ب�ين ال�ص��فا وامل��روة طاع ًة هلل،
وتعظيما لأمره.
}
ً
{ (�سورة البقرة ،الآية .)158
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
 -ما ال�سبل التي ميكن بها احلد من احللف بغري اهلل؟�إثراء
-تكليف الطلبة كتابة كلمات �صباحية عن مو�ضوع تعظيم �شعائر اهلل يف منا�سك احلج ،ثم قراءتها يفالإذاعة املدر�سية.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

و�ضـــح املق�صــــود بتعظيــم  - -يق�صد بتعظيم �شعائر اهلل تعالى �إجالل �أحكام الإ�سالم ،وتقدير
ِّ 1-1
تعاليمه ،وذلك بالعمل ب�أوامر اهلل ،واالبتعاد عن نواهيه.
�شعائر اهلل تعالى.

8

2-2ب�ِّي�نِّ ثال ًثا م��ن ال�ص��ور التي �أ  -تعظيم الر�سول  ،بتقديم �أمره ونهيه على غيره من
يتحقق بها تعظيم �ش��عائر اهلل
النا�س ،والر�ضا بما جاء به ،واتباع �سنته ،والدفاع عن
تعالى.
�شريعتـــه ،قـــال اهلل تعالى} :
{ (�سورة �آل عمران ،الآية  ،)31وال ي�ؤمن
�أحد حتى يكون النبي � أحب �إليه من نف�سه و�أهله
والنا�س �أجمعين.
ويظهر حب النبي  بتقديم �أمره على كل �أمر .ومن
�أمثلة حب ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم له ،موقف زيد بن
الدثنة  ،وقد �س�أله �أبو �سفيان -وهو على ال�شرك
ٍ
وقتئذ -حينما �أخرجه �أهل مكة من الحرم ليقلتوه،

9-8

وكان قد �أ�سر يوم الرجيع� :أن�شدك اهلل يا زيد� ،أتحب
محمدا الآن عندنا مكانك ن�ضرب عنقه ،و�إنك
�أن
ً
محمدا الآن في
في �أهلك؟ قال :واهلل ما �أحب �أن
ً
مكانه الذي هو فيه ،ت�صيبه �شوكة ت�ؤذيه و�إني جال�س
أحدا
في �أهلي ،فقال �أبو �سفيان :ما ر�أيت من النا�س � ً
محمدا.
أحدا كحب �أ�صحاب محمد
ً
يحب � ً
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

ب -تعظيم الأماكن الإ�س�لامية التي ورد الن�ص في تعظيمها،
مثل تعظيم الم�س��جد الح��رام ،ومعرفة مكانته ومنزلته،
و�أنه �أ�ش��رف البقاع عل��ى وجه الأر���ض ،و�أن الذنوب
فيه �أ�ش��د حرمة من غيره ،وكذلك تعظيم م�سجد ر�سول
اهلل  و�س��لم ،وتعظيم الم�سجد الأق�صى ،وال�سعي �إلى
�إنقاذه من �أيدي �أعداء اهلل تعالى .وهكذا ينبغي �أن تكون
حالنا؛ تعظيم جميع الم�س��اجد ،وال�سعي �إلى عمارتها؛
بالمحافظة على ال�صالة ،وذكر اهلل تعالى فيها.
جـ -تعظيم العبادات التي �شرعها اهلل تعالى لنا ،مثل :تعظيم
�صيام �شهر رم�ضان ،وقيام ليله ،واالجتهاد في الع�شر
والب ْعد عن الإ�س��راف وم�ضيعة الوقت،
الأواخر منهُ ،
وتعظي��م الع�ش��ر الأوائل من ذي الحج��ة بالطاعات
واالجتهاد بها ،والطواف وال�سعي.

10-9

3-3اذك��ر �أربعة �أعم��ال تعظم بها �أ  -احترام القر�آن الكريم ،وحفظه ،واالعتناء به.
ب -تنفي��ذ �أمر الق��ر�آن الكريم ،واجتن��اب نهيه ،وتعظيم
القر�آن الكرمي.
�ش���أنه .وال يقت�صر تعظيم كالم اهلل تعالى على تجويد
قراءت��ه فح�س��ب ،بل يج��ب الم�س��ارعة �إل��ى تنفيذ
�أحكامه ،والعمل بها في �ش�ؤون الحياة كلها.
طاهرا عند ق��راءة القر�آن
جـ-حر���ص الم�س��لم �أن يك��ون
ً
الكريم ،و�أن يرفعه عن الأر�ض ،وال ي�ضع فوقه �شي ًئا.
د � -أن يحاف��ظ الم�س��لم عل��ى الق��ر�آن الكري��م؛ فال يمزق
�أوراق��ه ،وال يعر�ض��ها للتلف ،وال يكت��ب عليها ،و�أن
يجمع الم�صاحف الممزقة ثم ي�ضعها في مكان طاهر.

9

معا��صرا لتعظيم --املحافظة على نعم اهلل تعالى علينا ،باملحافظة على نظافة
اذكرنموذجا
4-4
ً
ً
امل��كان والبيئ��ة املحيطة بنا؛ حت��ى تنعم الأجي��ال ببيئة
�شعائر اهلل تعالى.
�صاحلة للحياة ،وحتقيق عمارة الإن�سان للأر�ض.
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

5-5ا�س��تنتج �ص��ورة واح��دة من
�ص��ور تعظيم �شعائر اهلل تعالى
ل��كل ن���ص م��ن الن�ص��و�ص
ال�رشعية الآتية:
�أ  -قـال تعـالى} :
�أ  -تعظيم القر�آن الكريم.
{.
ب -قـال تعـالى} :

ب -تعظيم الر�سول .

{.
جـ -ق��ال الر�س��ول " :ف�إن جـ -تعظيم حرمة الإن�سان.
اهلل تب��ارك وتعال��ى ق��د
حرم دماءك��م و�أموالكم
و�أعرا�ض��كم �إال بحقه��ا
كحرمة يومك��م هذا في
بلدك��م هذا في �ش��هركم
هذا".
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رقم ال�صفحة

10-9

الدر�س الثاين

من خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي

نتاجات الدر�س

-بيان خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي.-تو�ضيح مفهوم الربانية.-تف�سري املق�صود ب�أن ال�رشيعة الإ�سالمية ربانية الغاية.-تو�ضيح الثبات واملرونة يف �أحكام ال�رشيعة.-حتديد وجوه كمال الت�رشيع.-ذكر �أمثلة على التوازن يف الت�رشيع.--تقدير خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-االعتزاز بالإ�سالم وت�رشيعاته.-اليقني والإميان بعظمة الت�رشيع الإ�سالمي ومتيزه.--الإميان ب�سماحة ت�رشيعات الإ�سالم ،وتوازنها ،وي�رسها.

م�صادر التعلم و�أدواته
-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي ،اللوح� ،أقالم التخطيط.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
-املجل�س العلمي :خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.للمعلم
--كتاب خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي ،فتحي الدريني.
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املفاهيم وامل�صطلحات
الربانية ،الثبات واملرونة ،الواقعية ،العاملية ،التوازن.

التعلم القبلي
مزايا ر�سالة �سيدنا حممد  التي ُدرِ �ست �ساب ًقا ,ومزايا ر�سالة الإ�سالم.
استراتيجيات التدريس

التدري���س املبا��شر (املحا��ضرة ،املح��اكاة والتدريب� ،أن�ش��طة القراءة املبا��شرة ،البطاق��ات اخلاطفة ،العمل
يف الكتاب املدر�س��ي ،الأ�س��ئلة والأجوبة ،التحليل) ،العمل اجلماعي (جل�س��ة النم��وذج) ،التعلم التعاوين
اجلماعي ،التعلم الن�شط (�أنا � ِّ
أفكر ،نحن نفكر).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
1  -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة).
2  -2اطرح على الطلبة �أ�سئلة عن �أهم مزايا الت�رشيع الإ�سالمي التي در�سوها يف ال�صفوف ال�سابقة ،مثل:
•ما م�صادر الت�رشيع الإ�سالمي؟
•ماذا تعرف عن مزايا الت�رشيع الإ�سالمي؟
3  -3ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ,ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج �أهمية هذه املزايا ،و�أثرها يف حياة امل�سلم.
�إجراءات التنفيذ
4  -4ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ �أنا � ِّ
أفكر ،نحن نفكر).
5  -5بينِّ للطلبة خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي ،وذلك باتباع ما ي�أتي:
-و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات غري متجان�سة.-اطرح على �أفراد املجموعات ال�س�ؤال الآتي:-ما خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي؟-ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.-ك ِّلف كل جمموعة ر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيك َتب فيه عبارة�( :أنا � ِّأفكر) ،والثاين ُيك َتب فيه
عبارة( :نحن نفكر).
جميعا قراءة املكتوب يف اللوحة،
-ك ِّلف كل طالب تعبئة العمود الأول ،ثم اطلب �إلى �أفراد املجموعةً
ثم االتفاق على �صيغة موحدة ،ثم كتابتها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
--ناق�ش �أفراد املجموعات يف ما تو�صلوا �إليه.
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6  -6ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة النموذج) ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة
املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي).
7  -7و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�سة ،ثم اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة قراءة الفقرة اخلا�صة
بخ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي ،ثم و ِّزع عليها املهام كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :بيان مفهوم خا�صية الربانية يف الت�رشيع الإ�سالمي.
•املجموعة الثانية :بيان خا�صية الربانية من حيث الأهداف يف الت�رشيع الإ�سالمي.
•املجموعة الثالثة :بيان �آثار الربانية يف الت�رشيع الإ�سالمي.
•املجموعة الرابعة :ذكر �أمثلة على الربانية يف الت�رشيع الإ�سالمي.
8  -8اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب نتائج �أعمالها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
9  -9ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما ا ُّت ِفق عليه.
�1010ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1111اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
1212ناق�ش الطلبة يف ن�شاط (� ِّ
أفكر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)13
1313ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة النموذج) ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة
املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي).
1414و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�سة ،ثم اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة قراءة خ�صائ�ص الت�رشيع
الإ�سالمي ،ثم و ِّزع عليها املهام كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :بيان مفهوم خا�صية الثبات واملرونة يف الت�رشيع الإ�سالمي.
•املجموعة الثانية :بيان خا�صية الثبات واملرونة يف �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية.
•املجموعة الثالثة :بيان وجوه كمال الت�رشيع الإ�سالمي من حيث �أخالقيته.
•املجموعة الرابعة :بيان وجوه كمال الت�رشيع الإ�سالمي من حيث واقعيته.
1515اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب نتائج �أعمالها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
1616ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما ا ُّت ِفق عليه.
�1717ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1818اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
1919ناق�ش الطلبة يف ن�شاط (� ِّ
أدون) يف �صفحة (.)14
أفكر و� ِّ
2020ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط (فكر ،ان ِتق زميلاً  ،ثم �شارك).
2121و ِّزع على الطلبة ورقة العمل التي حتوي الن�شاط يف �صفحة (.)18
2222اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الوارد فيها ،ثم اطلب �إليهم التفكري يف الإجابة ،ثم تدوينها يف ورقة.
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2323اطلب �إلى كل طالب �أن يختار زميلاً له ي�شاركه يف �إجابته.
2424ك ِّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة املجموعات الأخرى يف �إجابتها.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة قبل الت�أكد من حتقق الفكرة
2525ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
التي �سبقتها.
التقومي اخلتامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف جمموعات الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احل��وار ،واطرح الأ�س��ئلة عليهم ً
ً
3  -3امن��ح الطلبة وق ًت��ا ً
مل�ستوياتهم.
4  -4ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-لفت انتباه الطلبة �إلى �أن الت�رشيع الإ�سالمي قادر على تنظيم حياة الب�رش ،ومعاجلة ق�ضاياهم ،وا�ستيعاباحلوادث املتجددة يف احلياة ،وتقدمي حلول لها ،ومواكبة التغريات احلديثة مع املوازنة بني العبادات.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة ،اطرح عى الطلبة الأ�سئلةال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم بنا ًء على معايري �أداة التقومي.
�-أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار

الرقم
1

يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.

2

يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد مجموعته التفكير في الإجابات المقترحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.

6

يتقبل �آراء الآخرين.
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3

2

1

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
13

14

ا�سم الن�شاط

الإجابة

(� ِّ
تعديل ال�سلوك الإيجابي للإن�سان يف جميع
أفكر و�أ�ستنتج)
أثرا
واحدا يرتت��ب على كون ال�رشيعة جماالت احلياة.
ً
�أ�س��تنتج � ً
الإ�سالمية ربانية امل�صدر والغاية غري ما ورد يف
الفقرتني ال�سابقتني.
(� ِّ
أدون)
املعام�لات امل�رصفية البنكي��ة املعا�رصة ،مثل
أفكر و� ِّ
� ِّ
أفكر مع زمالئ��ي يف �أمثلة �أخرى على �أحكام الإجارة املنتهية بالتملك.
�رشعي��ة م�س��تجدة تدل عل��ى مرون��ة الت�رشيع
أدونها يف دفرتي.
الإ�سالمي ،ثم � ِّ

16

(�أنظِّم حلقة حوارية)
� ِّ
أنظم مع زمالئي جل�سة حوارية نناق�ش فيها �أثر
�أخالقية الت�رشيع الإ�سالمي يف الفرد واملجتمع.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

16

أعب)
�أت� َّأمل و� رِّ
�أت� َّأمل الرواية ال�س��ابقة ،و�أعبرِّ يف فقرة واحدة
عن و�سطية الإ�سالم واعتداله يف العبادات.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

18

(�أتعاون و�أ�ستذكر)
امل�سح على اخلفني واجلوربني ،وامل�سح على
�أتعاون مع زمالئي يف ذكر بع�ض الرخ�ص ال�رشعية اجلبرية.
التي �أباحها اهلل تعالى تخفيفًا على النا�س.

18

(�أتعاون و�أدلِّل)
�أتع��اون مع زمالئ��ي ،و�أدلِّل ب�أمثل��ة �أخرى على
حتقيق الإ�سالم للتوازن يف احلقوق والواجبات.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
بناء على فهمك خا�صية التوازن،كيف ميكن معاجلة ظاهرة التطرف الفكري؟
ً -�إثراء
 -ك ِّلف الطلبة كتابة تقرير عن �أثر خ�صائ�ص الت�رشيع الإ�سالمي يف النف�س الإن�سانية ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.35

إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1-1من خ�ص��ائ�ص ال�رشيع��ة الإ�س�لامية �أنها --رباني��ة امل�ص��در� :أك�س��بت ه��ذه الرباني��ة
ربانية امل�ص��در وربانية الغاي��ة ،بينِّ الأثر ال�رشيعة الإ�س�لامية الع�ص��مة م��ن التناق�ض
والب ْعد عن التحي��ز والهوى،
املرتتب على كل منهما.
والتط��رفُ ،
ف�أن�ص��فت الإن�س��ان ،وحررته من عبوديته
لب�رش مثله� ،أو خملوق �شبهه.
--ربانية الغاية :و َّلدت ال�رشيعة الإ�س�لامية يف

رقم ال�صفحة
13

الإن�س��ان احرتامه للنظام ،و�سهولة انقياده
للأحكام؛ ما ي�ش��يع الطم�أنينة يف املجتمع،
وين�رش العدل وامل�س��اواة فيه ،وبخا�ص��ة �أن
أخرويا ،خالفًا للقوانني
دنيويا و�
فيها جزاء
ًّ
ًّ
الو�ضعية التي قد يفلت الإن�سان من رقابتها
ب�س��هولة .ي�ض��اف �إل��ى ذل��ك �أن ال�رشيعة
الإ�س�لامية فيه��ا رقاب��ة رباني��ة ،فال�ص��ائم
ميكن��ه ب�س��هولة �أن ي��شرب امل��اء �أو يتناول
الطعام ويفطر ،ولكن ما مينعه عن ذلك هو
ا�ست�شعاره رقابة اهلل تعالى.

2-2ا�س��تنتج الفرق بني الثب��ات واملــرونة يف --يجمع الت�رشيع الإ�سالمي بني الثبات واملرونة
الـتــ�شـريع الإ�سالمي.
يف تنا�سق مبدع؛ الثبات فيما يجب �أن يخلد
ويبقى ،واملرونة فيما ينبغي �أن يتغري ويتطور.
وه��ذه اخل�صي�ص��ة البارزة خا�ص��ة بر�س��الة
الإ�س�لام ،وفيها جند الثبات على الأهداف
والغايات ،واملرونة يف الو�سائل والأ�ساليب؛
الثب��ات على الأ�ص��ول والكليات ،واملرونة
يف الف��روع واجلزئي��ات؛ الثبات على القيم
الديني��ة والأخالقية ،واملرونة يف ال�ش���ؤون
الدنيوية والعلمية.
36

14

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

3-3الت�رشيع الإ�سالمي ت�رشيع �أخالقي يربز يف أ�  -تحري��م كل عمل ال �أخالقي ي�ض��ر بالفرد
والمجتمع ،مثل :جريمة الزنا التي تم�س
�صور كثرية ،اذكر ثال ًثا منها.
الأخالق ،والتي يعاقب عليها الإن�س��ان
في كل الأحوال ،والكذب مهما �ضعف
�ضرره.
ب -االهتمام بتقويم ال�سلوك الفردي ،حتى
في �أب�سط الأمور.
جـ -تنظيم �سلوك الإن�سان ،حتى مع غير بني
الب�شر ،بحيث ي�شمل البيئة المحيطة به
بكل مكوناتها ،والرفق بالحيوان.
�أ � -س��ماحة الت�ش��ريع الإ�س�لامي وي�س��ر
4-4دلِّل على كل مما ي�أتي مبثال واحد:
�أ� -سماحة الت�شريع الإ�سالمي وي�سر �أحكامه.
�أحكامه� :إباحة الفطر للمري�ض في �شهر
ب -المرونة في الت�شريع الإ�سالمي.
رم�ضان.
جـ -الثبات في الت�شريع الإ�سالمي.
ب -المرونة في الت�ش��ريع الإ�سالمي :تطبيق
ال�شورى.
جـ -الثبات في الت�ش��ريع الإ�س�لامي� :أركان
الإ�سالم.

رقم ال�صفحة
15

16

17

14
14

 -5من فهمك الن�صو�ص ال�رشعية الآتيةِّ ،بين

خــــا�صية التــ�شريع الإ�ســـالمي املرتبطة

بكل منها:

�أ  -قال تعالى} :

{.

ب -قال تعالى} :

�أ  -ربانية الغاية.

13

ب -كمال الت�شريع (�أخالقية).

15

{.
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

جـ-التكامل وعدم التعار�ض.

جـ -قال تعالى} :
{.
د  -قال تعالى} :
هـ -قـــــال تعــــالى} :

د -كمال الت�شريع وي�سر �أحكامه.
{.

{.
و  -قال ر�سول اهلل " :بعثت لأمتم �صالح
الأخالق".

حمذرا" :عذبت
ز  -قـــال ر�ســول اهلل ً 

امر�أة يف هرة �سجنتها حــتى مــاتت،
فدخـلت فيها النار ،ال هي �أطعمتها

و�سقتها �إذ حب�ستها ،وال هي تركتها

ت�أكل من خ�شا�ش الأر�ض".

38

هـ -العالمية.

و  -كمال الت�شريع (�أخالقية).
ز � -أخالقية تنظم �سلوك الإن�سان مع غير بني
الب�شر.

رقم ال�صفحة
17

17
18

15
15

الدر�س الثالث

�أثر العبادات يف حياة الإن�سان

نتاجات الدر�س

-تعريف مفهوم العبادة.-بيان �أثر العبادات يف النف�س الب�رشية.-تو�ضيح �آثار العبادات يف حياة الفرد واملجتمع.-تو�ضيح �أهمية العبادات (ال�صالة ،ال�صيام ،احلج).-االلتزام بالأخالقيات املرتتبة على �أداء العبادات.-ا�ستنتاج ِحكم ال�صيام يف احلياة و�آثاره.-ا�ست�شعار عظمة العبادات.-ا�ستنتاج معاين احلج والعمرة ،وداللة كل منهما.-بيان الفوائد العامة للحج والعمرة.--ذكر �آثار احلج والعمرة يف النف�س الب�رشية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-االقتداء ب�أ�سلوب النبي  يف التعامل مع النا�س.-التعامل مع الآخرين بحكمة و�إح�سان.--التوا�صل مع النا�س ،وال�صرب على �أخطائهم وزالتهم.

م�صادر التعلم و�أدواته
-القر�آن الكرمي� ،سورة الذاريات ،الآية (.)56-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،البطاقات اخلاطفة ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
-العبادة و�أثرها يف �إ�صالح الفرد واملجتمع ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.-كتاب االختيار لتعليل املختار ،عبد اهلل بن حممود املو�صلي احلنفي.للمعلم
-مقال العبادات يف الإ�سالم ،عبد املح�سن بن حمد العبادي.--كتاب مفهوم العبادات يف الإ�سالم� ،أحمد ديدات.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�صالة ،ال�صيام ،احلج ،الرفث ،الف�سق ،احلج املربور.

التعلم القبلي
-قراءة احلديث ال�رشيف الآتي:عن �أبي هريرة ،قال الر�سول " :ال�صلوات اخلم�س واجلمعة �إلى اجلمعة يكفرن ما بينهما �إن اجتنبت
الكبائر ،ويف لفظ �آخر :كفارات ملا بينهن �إال الكبائر" .رواه م�سلم.
استراتيجيات التدريس

التدري���س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�س��ي� ،أن�ش��طة القراءة املبا�رشة ،طرح الأ�س��ئلة واملناق�ش��ة) ،التعلم
التعاوين اجلماعي (التعلم الن�شط؛ جل�سة النموذج)�( ،أنا � ِّ
ِ
(فكر،انتق زميلاً  ،ثم �شارك)،
أفكر ،نحن نفكر)،
التعلم القائم على التفكري الناقد (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة).
ِّ 1  -1
ُ 2  -2
اتل الآيــة ( )56من �ســـورة الذاريـات ،قال تعـــالى} :
على الطلبة ال�س�ؤالني الآتيني:
• ما الغاية من خلق الإن�سان كما جاء يف الآية الكرمية؟
•ما �أنواع العبادات؟
�إجراءات التنفيذ
1  -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (التحليل).

40

{ ،ثم اطرح

•اعر�ض على الطلبة مفهوم العبادات ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
•ك ِّلف �أحد الطلبة قراءة املفهوم قراءة �صحيحة.
•ك ِّلف بع�ض الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
2  -2ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ �أنا � ِّ
أفكر ،نحن نفكر) لبيان �أهمية العبادات ،وذلك
باتباع ما ي�أتي:
•و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات متجان�سة.
جيدا يف ال�س�ؤال.
•اطرح على �أفراد املجموعات �س� اًؤال عن �أهمية العبادات ،ثم اطلب �إليهم التفكري ً
•ك ِّلف �أفراد كل جمموعة ر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيك َتب فيه عبارة�( :أنا � ِّ
أفكر) ،والثاين
ُيك َتب فيه عبارة( :نحن نفكر).
جميعا قراءة املكتوب يف اللوحة،
3  -3ك ِّلف كل طالب تعبئة العمود الأول ،ثم اطلب �إلى �أفراد املجموعة
ً
ثم االتفاق على �صيغة موحدة ،وتدوينها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
4  -4ناق�ش �أفراد املجموعات يف ما تو�صلوا �إليه.
5  -5ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة النموذج) ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة
املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) على النحو الآتي:
 -و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات غري متجان�سة ،ثم ك ِّلف كل جمموعة قراءة �آثار العبادات ،ثم و ِّزعاملهام عليها كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :بيان �أثر ال�صالة يف الإن�سان ،والأ�سباب التي ت�ساعد على اخل�شوع يف ال�صالة ،ثم
أتدبر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)20
تنفيذ ن�شاط (� َّ
• املجموعة الثانية :بيان �أثر ال�صيام يف الإن�سان ،و�أثره يف النف�س الب�رشية ،ثم تنفيذ ن�شاط (�أبحث
أطبق) يف �صفحة (.)22
و� ِّ
•املجموعة الثالثة :بيان �أثر احلج يف الإن�سان ،وا�ست�شعار النا�س يف احلج عظمه اهلل تعالى ،ثم تنفيذ
ن�شاط (�أفهم و�أربط) يف �صفحة (.)23
6  -6اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب نتائج �أعمالها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
7  -7ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما كتبته يف اللوحة.
�8  -8ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
9  -9اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
1010ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط (فكر ،انتق زميلاً  ،ثم �شارك) على النحو الآتي:
-و ِّزع على الطلبة ورقة العمل ( )3التي حتوي الن�شاط الوارد ذكره يف �صفحة (.)2341

-اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الوارد فيها ،ثم اطلب �إليهم التفكري يف الإجابة ،ثم تدوينها يف ورقة.-اطلب �إلى كل طالب �أن يختار زميلاً له ي�شاركه يف �إجابته. -ك ِّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة املجموعات الأخرى يف �إجابتها.تبعا
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
-امنح الطلبة وق ًتا ًمل�ستوياتهم.
التقومي اخلتامي
1-1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2-2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

عما نه��ى عنه ،والتحل��ي بالأخالق احلميدة،
-توجي��ه الطلبة �إل��ى االمتثال لأوامر اهلل تعال��ى ،واالبتعاد ّوااللتزام ب�أداء العبادات ب�صورة �صحيحة لتحقيق مبد�أ اال�ستخالف يف الأر�ض.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة ،اطرح على الطلبة الأ�سئلةال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم بنا ًء على معايري �أداة التقومي.
�-أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.الرقم
1
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املعيار

ممتاز

جيــدا �إلــــى معلمـــه
االنتباه .ي�صغـــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
وال يتح��دث يف �أثن��اء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

مقبول

�ضعيف

جيــدا �إلــــى معلمـــه
ي�صغـــي
ً
وزمــالئه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
لكنه يتح��دث يف �أثناء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

جي��دا �إلى
ال ي�ص��غي
ً
مــعلم��ه وزمـــــالئه،
ويتحــ��دث يف �أثنـــاء
حـــدي��ث غــ�يره يف
املوقف التعليمي.

الرقم

املعيار

ممتاز

�ضعيف

مقبول

 2الفاعلية .يـــــجي��ب ب�س��ـــرعة وثقـــ��ة يـــــجي��ب ب�س��ـــرعة وثقـــ��ة ال يجيب بثقة واقتدار،
م�س��تخدما املفاهيـــم واقتدار،
واقتدار،
م�س��تخدما املفاهيـــم وال يعزز ر�أي��ه بالأدلة
ً
ً
وامل�صطلحــــات الإ�سالميـــة ،وامل�صطلحات الإ�سالمية ،لكنه املقنعة.
ال يعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ويعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
3

التعاون .ي���ت���ع���اون م���ع زم�ل�ائ���ه يف
املجموعـــة ،وي�ستـــ�أذن قبـــل
احلديث ،وي�ؤدي املهام املوكولة
�إليه ب�صورة منا�سبة �ضمن الزمن
املحدد.

يتعــــ��اون مـ��ع زمالئـــ��ه يف
املجموعـــ��ة ،وي�س��تــ�أذن قبل
احلديث ،لكن��ه ال ي�ؤدي املهام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

ال يتع��اون مع زمالئه
يف املجمـــــوعة ،وال
ي�ؤدي امله��ام املوكولة
�إلي��ه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
المعيار

الرقم

1

�أبين معاني المفردات والتراكيب الغريبة.

2

�أف�سر الآيات المقررة ذات ال�صلة بالعبادات.

3

�أ�ستنتج �آثار ال�صالة في حياة الفرد والمجتمع.

4

�أف�سر �أهمية ال�صالة.

5

�أحر�ص على �أداء ال�صالة.

6

�أدعو النا�س �إلى الإ�سالم ،و�إلى االلتزام بتعاليمه.
�أو�ضح ِحكم ال�صيام في حياتنا و�آثاره.

7

بدرجة عالية

بدرجة متو�سطة

بدرجة قليلة

� 8ألتزم ب�أخالقيات ال�صائم.
بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة قليلة )1( :عالمة واحدة.
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إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
20

ا�سم الن�شاط

الإجابة

(�أتدبَّر و�أ�ستنتج)
عود الإن�سان على ال�صرب ،والإنفاق يف
ال�ص�لاة ُت ِّ
أتدبر قول اهلل تعالى ،و�أ�ستنتج فائدة واحدة �سبيل اهلل تعالى.
� َّ
لل�صـالة}:
{ (�ســــورة املعــارج،
الآيات .)23-19

22

�أمرن��ا اهلل تعالى باال�س��تزادة يف العب��ادات ،وال
(�أبحث و�أطبِّق)
يف احلديث ال�سابق ربط وا�ضح بني ال�صيام �س��يما يف �شهر رم�ض��ان املبارك ،ومن ذلك قيام
والقي��م� ,أبحث ع��ن هذه العالق��ة ,و� ِّأبين الليل وبخا�صة ليلة القدر؛ فعلى امل�سلم �أن يحيي
أطبق هذا التوجيه النبوي �إلى �س��لوك هذه الليلة زيادة يف الأجر والثواب.
كيف � ِّ
عملي يف �شهر رم�ضان.

23

يبني هذا احلديث �أن احلج املربور الذي ال يخالطه
(�أفهم و�أربط)
ق��ال ر�س��ول اهلل " :احلج امل�برور لي�س فح���ش يف القول �أو مع�ص��ية ج��زا�ؤه اجلنة؛ لأن
خاليا من الذنوب
ل��ه ج��زاء �إال اجلنة"� .أج��د العالقة بني هذا احلاج يرجع كيوم ولدته �أم��ه ً
واملعا�صي.
احلديث واحلديث ال�سابق.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-كيف يكون ال�صوم وقاية من الوقوع يف املعا�صي؟�إثراء
-ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن احلكمة من بع�ض �شعائر عبادة احلج ،مثل ال�سعي بني ال�صفا واملروة ،ثمتقريرا عن ذلك ،ثم اقر�أه يف الإذاعة املدر�سية.
اكتب
ً
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1-1اذك��ر ثالث��ة م��ن الأم��ور التي �أ  -اال�ستعداد لل�صالة ،والتهي�ؤ لها.
ت�س��اعــد عل��ى اخل�ش��ــوع يف ب -ال�ش��عور ب�أن��ك تق��ف بي��ن ي��دي اهلل تعالى في
ال�صالة.
ال�صالة؟
جـ -تد ُّبر الآيات التي تقر�ؤها وت�سمعها في ال�صالة.

تدبر الآيتني الكرميتني ،وا�ستنبط أ�  -ال�صالة �سبيل للنجاح ،وتزكية النف�س ،وتطهيرها.
َّ 2-2
منهما �أثر ال�صالة يف امل�سلم:
ب -ال�صالة تعلم الإن�سان ال�صبر.
أ�  -قـــال تعـــالى} :
{.

رقم ال�صفحة
21

21-20

ب-قال تعالى} :
{.

3-3ناق���ش العب��ارة الآتي��ة ،وب�ِّينِ �شهر رم�ض��ان فيه توحيد مل�شاعر امل�سلمني ،وجمعهم
على ال�شعور بالألفة واملحبة واملودة ،وفر�صة لإ�صالح
املق�صود بها:
"�ش��هر رم�ضان مدر�س��ة تربوية النف�س ،والإكثار من �ص��لة الأرحام ،والإ�ص�لاح بني
النا�س ،وم�س��اعدة الفق��راء واملحتاجني ،وا�ست�ش��عار
�أخالقية".
لعظي��م نع��م اهلل تعال��ى عل��ى الإن�س��ان ،وتقديرها،
واحلفاظ عليها ،و�شكرها.

21

4-4اذك��ر دلي ً
ال
"من حج فلم يرفث ولم يف�س��ق
ًّ
�رشعيا على �أن احلج ق��ال ر�س��ول اهلل َ :
مكفر للذنوب واخلطايا.
رجع كيوم ولدته �أمه".

22

و�ضح كيف ي�ست�شعر النا�س يف ي�ست�ش��عر النا���س يف احلج عظم��ة اهلل تعال��ى بتعظيم
ِّ 5-5
�شعائره وحرماته؛ ما يحقق التقوى لديهم.
احلج عظمه اهلل تعالى.

23
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الدر�س الرابع

احلب يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

-بيان مفهوم قيم احلب يف الإ�سالم.-تو�ضيح كيف يكون احلب يف الإ�سالم.-بيان �صور احلب امل�رشوع يف الإ�سالم.-غر�س حمبة اهلل تعالى ور�سوله  يف النف�س.-حب الوالدين حب طاعة و�إح�سان.-تو�ضيح حقيقة احلب بني الزوجني.-االبتعاد عن �صور احلب ال�سلبية.-ممار�سة احلب الإيجابي.--ا�ست�شعار بركة بر الوالدين.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-احلر�ص على �أداء الطاعات.�-إدراك الفوائد العامة من حمبه اهلل ور�سوله.-احلر�ص على بر الوالدين.-املداومة على �أداء العبادات يف وقتها.-ا�ست�شعار عظمة اهلل تعالى يف ت�رشيع العبادات.-الإميان بت�أثري العبادات يف حياة الإن�سان.--ا�ست�شعار قيمة احلب ،واحلر�ص عليها؛ لتح�صيل نفعها يف احلياة.

م�صادر التعلم و�أدواته
-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،البطاقات اخلاطفة ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
-مقال املحبة بني امل�ؤمنني ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.للمعلم
-مقال حب الوطن ،موقع املنتدى العاملي للو�سطية الإلكرتوين.--كتاب احلب يف الإ�سالم ،مربوك عطية.

املفاهيم وامل�صطلحات
احلب ,بر الوالدين.

التعلم القبلي
بيان حب النبي  عند امل�سلمني.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،التحليل ،القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) ،التعلم التعاوين
اجلماعي (التعلم الن�شط؛ فكرِ ،
انتق زميلاً  ،ثم �شارك) ،العمل اجلماعي (جل�سة النموذج).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة).
ِّ 1  -1
وجه �أ�سئلة �إلى الطلبة عن حب الر�سول  لزوجاته ،مثل:
ِّ 2  -2
• َمن �أحب الزوجات على قلب �سيدنا حممد ؟
•قال عليه ال�سالم" :ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنف�سه" ،ماذا ق�صد النبي عليه ال�سالم
بقوله" :ال ي�ؤمن"؟
3  -3ناق�ش الطلبة يف �أهمية معرفة الهدف من احلديث ال�رشيف ،و�أثره يف حياة امل�سلم.
�إجراءات التنفيذ
1  -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (التحليل).
2  -2اعر�ض على الطلبة مفهوم احلب ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
3  -3ك ِّلف �أحد الطلبة قراءة املفهوم قراءة �صحيحة.
4  -4ك ِّلف باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
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5  -5ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ �أنا � ِّ
أفكر ،نحن نفكر).
6  -6بينِّ للطلبة �أهمية احلب.
7  -7و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات متجان�سة.
جيدا.
8  -8اطرح على الطلبة �س� اًؤال عن �أهمية احلب ،ثم اطلب �إليهم التفكري فيه ً
9  -9ك ِّلف �أفراد كل جمموعة ر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيك َتب فيه عبارة�( :أنا � ِّ
أفكر) ،والثاين ُيك َتب
فيه عبارة( :نحن نفكر).
1010ك ِّلف كل طالب تعبئة العمود الأول ،ثم االتفاق على �صيغة موحدة ،ثم تدوينها يف العمود الثاين ،ثم
تعليق اللوحة على اجلدار.
1111ناق�ش �أفراد املجموعات يف ما تو�صلوا �إليه.
1212ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة النموذج) ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة
املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي) على النحو الآتي:
 و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات غري متجان�سة ،ثم ك ِّلف كل جمموعة قراءة مو�ضوع (�صوراحلب يف الإ�سالم) ،ثم وزع عليها املهام كما ي�أتي:
أعب) يف
•املجموعة الأولى :بيان حب اهلل تعالى وحب ر�سوله  ،ثم حل �أ�سئلة ن�شاط (�أت� َّأمل و� رِّ
�صفحة (.)25
• املجموعة الثانية :بيان حب ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.
•املجموعة الثالثة :بيان حب الوالدين ،ثم حل �أ�سئلة ن�شاط (�أت� َّأمل و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)26
•املجموعة الرابعة :بيان احلب بني الزوجني.
بع�ضا ،ثم حل �أ�سئلة ن�شاط (�أت� َّأمل و�أجيب) يف �صفحة (.)27
•املجموعة اخلام�سة :بيان حمبة النا�س بع�ضهم ً
1313اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب نتائج �أعمالها و�إجاباتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
1414ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما كتبته يف اللوحة.
�1515ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1616اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
1717ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط (فكرِ ،
انتق زميلاً  ،ثم �شارك).
1818اطلب �إلى الطلبة حل �أ�سئلة ن�شاط (�أت� َّأمل و�أ�ستنتج) يف �صفحة ( ،)28و�أ�سئلة ن�شاط (�أقر أ� و�أ�ستنتج)
يف �صفحة (.)28
1919ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ،ثم اطلب �إليهم كتابة الإجابات يف ورقة.
2020اطلب �إلى كل طالب �أن يختار زميلاً له ي�شاركه يف �إجابته.
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2121ك ِّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة املجموعات الأخرى يف �إجابتها.
التقومي اخلتامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3  -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4  -4امنح الطلبة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-لفت انتباه الطلبة �إلى �أن احلب هو من الأمور الفطرية التي ي�شعر بها الإن�سان جتاه نف�سه والآخرين ،و�أنله م�سارات �صحيحة منظمة ب�أحكام حمددة من�ضبطة.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة ،اطرح على الطلبة الأ�سئلةال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم بنا ًء على معايري �أداة التقومي.
�-أداه التقومي� :سلم التقدير اللفظي.الرقم

املعيار

ممتاز

مقبول

�ضعيف

جيـــدا �إلــى معلمـــه
ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
لكنه يتح��دث يف �أثناء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

جي��دا �إلى
ال ي�ص��غي
ً
مــعلمـ��ه وزمــالئ��ه،
ويتحــــدث يف �أثنـــاء
حـــدي��ث غيــــره يف
املوقف التعليمي.

1

جيـــدا �إلــى معلمـــه
االنتباه .ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
وال يتح��دث يف �أثن��اء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

2

الفاعلية .يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة ال يـــــجي��ب بثــقــة
م�س��تخدما املفاهيم واقتــ��دار ،وال يعــزز
م�ستخدما املفاهيــم واقت��دار،
واقتــدار،
ً
ً
وامل�صطلحــــات الإ�ســــالمية ،وامل�صطلحات الإ�سالمية ،لكنه ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ال يعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ويعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
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الرقم
3

املعيار

ممتاز

التعاون .يتـعـــ��اون مـــ��ع زمــالئ��ه يف
املجموعـــة ،وي�س��ــت�أذن قبــل
احلــدي��ث ،ويـــ���ؤدي املهـــام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

مقبول

�ضعيف

يتـعـــ��اون م��ع زمــالئـــ��ه يف
املجموعــة ،وي�س��تــ�أذن قبـــل
احلديث ،لكن��ه ال ي�ؤدي املهام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

ال يتع��اون مع زمالئه
يف املجموعـــــة ،وال
ي�ؤدي امله��ام املوكولة
�إليــه ب�صــورة منــا�سبة
�ضمن الزمن املحدد.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
ا�ستراتيجية التقويم :مراجعة الذات.
�أداة التقويم� :سلم التقدير.
الرقم

المعيار

1

�أبين معاني المفردات والتراكيب الغريبة.

2

�أف�سر الآيات المقررة ذات ال�صلة بالحب.

3

�أ�ستنتج �آثار الحديث ال�شريف" :تهادوا تحابوا".

4

�أذكر حقوق الوطن على �أبنائه.

5

�أحر�ص على بر الوالدين.

6

�أدعو النا�س �إلى الإ�سالم ،و�إلى االلتزام بتعاليمه.

7

�أو�ضح مظاهر الحب بين النا�س.

بدرجة عالية

بدرجة متو�سطة

بدرجة قليلة

� 8ألتزم بطاعه اهلل ور�سوله.
بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة قليلة )1( :عالمة واحدة.
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رقم ال�صفحة
25

ا�سم الن�شاط

الإجابة

أعب)
تـدل على �صـــدق المحبة لر�سول
(�أت� َّأمل و� رِّ
غـاب النبي  عن ثوبان خادمه ،وحينما جـاء قال له اهلل .
ثوبـــــان� :أوح�شــــتني يا ر�ســـول اهلل وبكــــى ،فقـــال
النبـــي �" :أهــذا يبكيــك؟" قــال ثوبـان :ال يا ر�ســول
اهلل ،ولكن تذكرت مكانك يف اجلنة ومكاين ،فذكرت
الوح�شة ،فنزل قول اهلل تعالـى} :
{.

26

يدل على �أهميــــة بر الوالدين في
(�أت� َّأمل و�أ�ستنتج)
�أت� َّأمل يف احلديث ال�سابق ،و�أ�ستنتج داللة تقدمي النبي  الإ�سالم.
بر الوالدين على اجلهاد يف �سبيل اهلل تعالى.

27

(�أت� َّأمل و�أجيب)
عن �أبي هريرة ر�ض��ي اهلل عن��ه ،عن النبي �" :أن رجلاً
زار � ًأخ��ا ل��ه يف قرية �أخ��رى ،ف�أر�ص��د اهلل على مدرجته
ً
ملكا ،فلما �أتى عليه قال� :أين تريد؟ قال� :أريد � ًأخا يل يف
ه��ذه القرية .قال :هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال :ال،
غ�ير �أين �أحبه يف اهلل .قال :ف�إين ر�س��ول اهلل �إليك� :إن اهلل
قد �أحبك كما �أحببته فيه".
�أ  -في الحـــديث ال�شريف مبـــد�أ مهــم في اختيـارنا �أ  -المبد أ� هو ال�صدق في محبة
النا�س ،والإخال�ص في ذلك
�أ�صدقاءناِّ ،بينه.
لوجه اهلل تعالى.
ب -ما الف�ضل الذي يح�صل عليه الم�سلم عند زيارته
ب -محب��ة اهلل تعال��ى ،ودخول
�صديقه �أو جاره؟
الجنة.
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رقم ال�صفحة
28

الإجابة

ا�سم الن�شاط

(�أت� َّأمل و�أ�ستنتج)
 �إف�شـــاء ال�سالم ،والتحـاب،�أت� َّأمل وجمموعتي الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ،و�أجيب عن
والكرم.
الأ�سئلة التي تليها:
 الـحـب في اهلل �سبيــــــل �إلىالجنة ،وطريق مو�صل �إليها.
 قال اهلل تعالى} :{ (�ســــــورة

احل�رش ،الآية .)9
 عن �أبي هريرة ر�ض��ي اهلل عنه قال :قال ر�س��ول اهلل " :التدخل��ون اجلنة حتى ت�ؤمنوا ،وال ت�ؤمن��وا حتى حتابوا� ،أوال
�أدلكم على �شيء �إذا فعلتموه حتاببتم؟ �أف�شوا ال�سالم بينكم".

 قال " :تهادوا حتابوا".-م��ا الأم��ور التي تزي��د املحبة ب�ين النا�س كـم��ا بينتهاالن�صو�ص ال�رشعية؟
َ --مب تع ِّلل ربط النبي  احلب بالإميان؟

28

(�أقر�أ و�أ�ستنتج)
ربانيا
�أقر�أ الآية الكريمة الآتية ،ثم �أ�ستنتج منها توجي ًها ًّ
واحدا ي�ؤدي �إلى المحبة بين النا�س:
ً
قال اهلل تـعالى} :

28

(�أثري خرباتي)
�أرجع �إلى �أحد كتب ال�سيرة ،و�أبحث عن ق�ص�ص
�أخرى عن الحب في الإ�سالم.

�إخ��راج الأحق��اد من ال�ص��دور،
وعدم الحقد على الآخرين.

{ (�سورة احل�رش ،الآية .)10

يحرم االحتف��ال بهذا اليوم ،وهو
م��ن �ش��عائر غير الم�س��لمين ،وال
يجوز الت�شبه بهم فيه.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-ما �آثار املحبة بني النا�س يف الفرد واملجتمع؟�إثراء
-ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن كيفية �إ�سهام حب �صحابة ر�سول اهلل يف بناء املجتمع الإ�سالمي و�أثره يفتقريرا عن ذلك ،ثم اقر�أه يف الإذاعة املدر�سية.
ن�رش الدين الإ�سالمي ،ثم اكتب
ً
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -1بينِّ �صورة احلب التي ت�شتمل عليها كل
من الن�صو�ص الآتية:
أ�  -قال ر�سول اهلل �" :إن اهلل تعالى �أ  -الحب في اهلل تعالى.
يقــول يــوم القيــامة� :أين املتحابون
بجاليل؟ اليوم �أظلهم يف ظلي يوم ال
ظل �إال ظلي".
بع�ضا.
ب -قال ر�سول اهلل " :ال تدخلون اجلنة ب -محبة النا�س بع�ضهم ً
حتى ت�ؤمنوا ،وال ت�ؤمنوا حتى حتابوا،
�أوال �أدلكم على �شيء �إذا فعلتموه
حتاببتم؟ �أف�شوا ال�سالم بينكم".
جـ -عن عمرو بن العا�ص ر�ضي اهلل عنه ،جـ -الحب بين الزوجين.
�أن النبي  بعثه على جي�ش ذات
ال�سال�سل ف�أتيته ،فقلت� :أي النا�س
�أحب �إليك؟ قال " :عائ�شة ".

رقم ال�صفحة

25

26

27

�أ  -الإ�س�لام يدع��و �أبن��اءه �إل��ى الم��ودة
1-1املأ الفراغ يف كل من اجلمل الآتية:
والب ْع��د ع��ن
�أ  -الإ�سالم يدعو �أبناء المجتمع �إلى،...
والرحم��ة والمحب��ةُ ،
ال�شحناء والبغ�ضاء.
والب ْعد عن. ...
ُ
ب -من ثمرات حب الزوجين بع�ضهما ب -م��ن ثمرات حب الزوجين بع�ض��هما
بع�ضا العي�ش في �سعادة وهناء.
بع�ضا. ...
ً
ً
ج��ـ -يك��ون ح��ب الوالدي��ن بطاعتهما
جـ -يكون حب الوالدين بـ. ...
وبرهما.

26

واحدا من مظاهر حب النا�س �أن يفرح��وا لخير يكرمه��م اهلل تعالـى به،
مظهرا
ً
2-2بينِّ
ً
ويحزنوا ل�ض��ر �أ�صابهم ،و�أن ُي ِعين بع�ضهم
بع�ضا.
بع�ضهم ً
بع�ضا عند الحاجة.
ً

28

و�ضح كيف ن�ؤدي واجب حمبة ال�صحابة نـ�ؤدي واجب محبة ال�ص��حابة بتعظيمهم،
ِّ 3-3
وتوقيره��م ،وتكريمه��م ،والدع��اء لهم،
ر�ضي اهلل عنهم.
واالقت��داء بهم ،والدف��اع عنهم ،واالبتعاد
عن كل ما ي�ش��ينهم� ،أو يقلل من مكانتهم؛
من :ذم ،ونكات ،وغير ذلك.

26
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الدر�س اخلام�س

حب الوطن

نتاجات الدر�س

-تعريف مفهوم حب الوطن.-اال�ستدالل بالن�صو�ص ال�رشعية من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية على حب الوطن.-بيان واجبنا جتاه الوطن.-االلتزام بتطبيق القوانني والأنظمة لي�صبح مواط ًنا �صا ًحمبا لوطنه.
حلا ًّ
--تقدير حر�ص الإ�سالم على حب الوطن.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
َ -تم ُّثل قيم القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية يف ما يخ�ص حب الوطن ،والذود عنه.-االلتزام بواجبات املواطن ال�صالح جتاه وطنه.-ال�صدق يف حمبة الوطن. -احلر�ص على حماية الوطن ،وحتقيق �أمنه وا�ستقراره.--احلر�ص على بناء الوطن ،وتقدمه ،ورفعته.

م�صادر التعلم و�أدواته
-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح ،البطاقات اخلاطفة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
-مقال حب الوطن ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.للمعلم
--مقال حب الوطن ،موقع املنتدى العاملي للو�سطية الإلكرتوين.

املفاهيم وامل�صطلحات
حب الوطن.
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التعلم القبلي

هجرة النبي  من مكة املكرمة �إلى املدينة املنورة.
استراتيجيات التدريس

حل امل�شكالت ،التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،التحليل) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بعر�ض �ص��ور �س��لبية ال�س��تخدام بع�ض النا���س الأماكن العامة ،مث��ل :احلدائق ،واملدار�س،
 ِّ -وال�شوارع ،وذلك با�ستخدام جهاز العر�ض� ،أو �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
�إجراءات التنفيذ
1  -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت بطرح �أ�سئلة على الطلبة ،مثل:
•ماذا ترى يف ال�صور املعرو�ضة؟
•ما ر�أيك فيها؟
2  -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
3  -3ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (التحليل).
4  -4اعر�ض على الطلبة مفهوم حب الوطن ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
5  -5ك ِّلف �أحد الطلبة قراءة املفهوم قراءة �صحيحة.
6  -6ك ِّلف باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
أتدبر و�أ�ستخرج) ،ون�شاط (�أت� َّأمل و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)31
7  -7ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (� َّ
8  -8ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) للحديث عن �أهمية حب الوطن.
وحدد الزمن املنا�سب لتنفيذ املهام.
مقررا لكل جمموعةِّ ،
9  -9و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات متجان�سة ،ثم عينِّ
ً
1010ك ِّلف الطلبة الإجابة عن �أ�سئلة الن�شاط اخلتامي (�أ�شارك زمالئي) يف �صفحة (.)31
1111بعد انتهاء الزمن املحدد ،اطلب �إلى مقرر كل جمموعة �أن يعر�ض نتائج جمموعته على املجموعات
الأخرى ملناق�شتها.
التقومي اخلتامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
3  -3امنح الطلبة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-توجيه الطلبة �إلى �أن الوطن هو املكان الذي ي�شعر فيه املواطن بالطم�أنينة والراحة التامة ،ويتعرف فيهحقوقه وواجباته ،ولهذا يجب املحافظة على هذا احل�ضن الدافئ ،والعمل على رقيه وازدهاره بامل�شاركة
يف الأعمال التطوعية.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة ،اطرح على الطلبة الأ�سئلةال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم بنا ًء على معايري �أداة التقومي.
� -أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار
الرقم
 1يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.
 2يحر�ص على ا�ستثمار وقته.
 3ي�شارك �أفراد مجموعته التفكير في الإجابات المقترحة.
 4يعمل بروح الفريق.
 5يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.
 6يتقبل �آراء الآخرين.

3

2

1

-ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي الذاتي.-املوق��ف التقومي��ي :بعد االنتهاء من ��شرح الدر�س ،و�أداء املجموع��ات مهامها ،و ِّزع على الطلب��ة �أداة التقوميذاتيا.
ُلي ِّ
قوموا �أداءهم ًّ
�-أداة التقومي :قائمة الر�صد.الرقم

المعيار

1
2
3
4
5
6

�أحافظ على ممتلكات ال�صف ومرافق المدر�سة.
�أحترم الأنظمة والقوانين ،و�أطبقها ب�إخال�ص.
�أ�شارك في الأعمال التطوعية التي تخدم الوطن.
�أ�شارك في كلمات �صباحية في الإذاعة المدر�سية تتحدث عن حب الوطن.
�أتفاعل مع زمالئي لتحقيق مبد�أ المواطنة ال�صالحة.
�ألتزم ب�أداء الن�شيد الوطني وال�سالم الملكي في �أثناء الطابور ال�صباحي.
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الإجابة

ا�سم الن�شاط

31

كثيرا ،وهي
كان  ي�شتاق �إلى مكة المكرمة ً

(�أتدبَّر و�أ�ستخرج)
� َّ
أتدبر حديث النبي ،و�أ�س��تخرج منه داللة بلده الأول.
واحدة على حب الوطن.

31

ال�ص��دق يدفع �إلى الإنجاز ،والمحافظة على
(�أناق�ش و�أ�ستنتج)
�أناق�ش مع زمالئي �أهمية ال�صدق في حب مكت�سبات الوطن.
الوطن ،و�أد ِّون �أهم النتائج في دفتري.

31

(�أ�شارك زمالئي)
�أكتب كلمة ق�صيرة � ِّأبين فيها كيف �أكون
منتميا �أعمل على بناء وطني
�صالحا
مواط ًنا
ً
ً
وحمايته ،و�أقر�ؤها في الإذاعة المدر�سية.

يترك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
 -اذكر و�سيلة واحدة للحد من ظاهرة االعتداء على املمتلكات العامة.�إثراء
-م�ستعي ًنا ب�شبكة الإنرتنت ،اكتب اًمقال عن حب الوطن ،ثم اقر�أه يف الإذاعة املدر�سية.
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رقم ال�صفحة

يتعل��ق الإن�س��ان بالمكان الذي ُو ِلد في��ه� ،أو �أقام
فيه ،وينتمي �إلي��ه ،بما فيه من �أنا�س وطبيعة و�آثار
وغي��ر ذل��ك ،وتربطه بالنا���س �ص��لة القربى� ،أو
الج��وار� ،أو غيرهم��ا ،ويظه��ر هذا ال�ش��عور في
عالقة الإن�سان بوطنه.

30

2-2اذك��ر وج��ه الدالل��ة من الن�ص�ين �أ  -جع��ل اهلل الإخ��راج م��ن الدي��ار والأوطان
بمنزل��ة القت��ل ،وه��ذا يعن��ي �أن الإبقاء في
ال�رشعيني الآتيني:
أ�  -قــال تعـالى} :
الديار والأوطان بمنزلة الحياة.
ب� -أعل��ن ر�س��ول اهلل  عن حب��ه لوطنه مكة
المكرمــــة حينمــــ��ا التفت �إليــــها وهــو
{.
مهاجرا �إلى المدينة المنورة.
يغادرها
ب -قـــــال الر�س��ــــول " :واهلل
ً
�إنـ��ك لأح��ب البقــــ��اع �إلى
اهلل ،و�أحـــــ��ب البق��اع �إلي،
ولــ��وال �أني �أخـــرجت منــك
ما خرجت".
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ن�ص ال�س�ؤال
1-1ا�ستنتج مفهوم حب الوطن.

3-3اذكر ثالثة من حقوق الوطن على �أ  -ال�صدق في محبة الوطن.
ب -الحر���ص عل��ى حمايت��ه ،وتحقي��ق �أمن��ه
�أبنائه.
وا�ستقراره.
جـ -العمل على بنائه ،وتقدمه ،ورفعته.
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الدر�س ال�ساد�س

ال�شخ�صية الإ�سالمية

نتاجات الدر�س

-تعريف مفهوم ا�ستقالل ال�شخ�صية امل�سلمة.-تو�ضيح معالم ا�ستقاللية ال�شخ�صية امل�سلمة.-ذكر بع�ض مهددات ا�ستقالل ال�شخ�صية امل�سلمة.-ا�ستنتاج �آثار �ضعف ال�شخ�صية امل�سلمة على م�ستوى الأمة.-االت�صاف ب�صفات ال�شخ�صية امل�ستقلة امل�سلمة.--تقدير �أهمية ا�ستقالل ال�شخ�صية امل�سلمة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-االعتزاز بالعبودية هلل تعالى وحده. -االقتداء بقيم القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية.-االلتزام ب�أخالقيات الإ�سالم و�سلوكاته.-االعتزاز باللغة العربية الف�صيحة.-ال�سعي �إلى التميز ،وا�ستثمار الطاقة الإيجابية.الب ْعد عن التقليد والتبعية.
ُ --

م�صادر التعلم و�أدواته
-القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران ،الآية (.)110-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
--مقال بناء ال�شخ�صية الإ�سالمية يف القر�آن ،املوقع الإلكرتوين :امل�سلم.
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للمعلم
-كتاب ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام.--كتاب ال�شخ�صية امل�سلمة ح�سب املنهاج القر�آين ،عبد العلي اجل�سماين.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�شخ�صية الإ�سالمية� ,إمعة.

التعلم القبلي
ما �سمات امل�ؤمن القوي؟
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة� ،أن�شطة القراءة املوجهة ،العمل يف الكتاب املدر�سي).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بطرح بع�ض الأ�سئلة على الطلبة ،مثل:
ِّ 1  -1
•ما مفهوم ال�شخ�صية الإ�سالمية؟
• ُ
اتل الآية ( )110من �سورة �آل عمران ،ثم اعر�ض ن�شاط (�أت� َّأمل و�أ�ستنتج) يف �صفحة (،)33
للتو�صل �إلى مفهوم ال�شخ�صية الإ�سالمية.
�إجراءات التنفيذ
1  -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة).
2  -2اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
و�ضح معالم ال�شخ�صية الإ�سالمية.
• ِّ
•اذكر بع�ض مهددات ا�ستقالل ال�شخ�صية امل�سلمة.
�سلبا يف �سمات ال�شخ�صية الإ�سالمية.
• ِّ
عدد العوامل التي ت�ؤثر ً
•ما �صفات ال�شخ�صية الإ�سالمية؟
•كيف تقدر �أهمية ال�شخ�صية الإ�سالمية؟
حتدث عن �ضوابط الإفادة ّمما عند الآخرين يف املجاالت التي تخدم الب�رشية.
َّ 3  -3
و�صحح الإجابات اخلط�أ.
عزز الإجابات ال�صحيحة،
4  -4ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ِّ
ِّ
تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
5  -5امنح الطلبة وق ًتا ً
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التقومي اخلتامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
3  -3امنح الطلبة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-تعريف الطلبة �أهمية الأخالق والقيم الإ�سالمية امل�ستمدة من القر�آن الكرمي وال�سنة ال�رشيفة ،وحثهم علىتطبيقها يف جميع مناحي احلياة ،وحتذيرهم من الأخالق املخلة بالآداب.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.-املوقف التقوميي :و ِّزع على الطلبة الأ�سئلة يف �أثناء �رشح الدر�س ،م�ستخد ًما فاعلية (ال�س�ؤال واجلواب) لتقومي�أدائهم.
�-أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.المعيار

الرقم
1

ي�ستعد للأ�سئلة والأجوبة.

2

يعد �أ�سئلة يود توجيهها �إلى المعلم والزمالء.

3

تتميز الأ�سئلة بارتباطها المبا�شر بالدر�س.

4

يلتزم بالقواعد المحددة عند الإجابة.

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
33

ا�سم الن�شاط

الإجابة

�أ  -الأمر بالمعروف.
(�أت� َّأمل و�أ�ستنتج)
من ت� ُّأملي للآية ال�س��ابقة� ،أ�س��تنتج الأمور التي ب -النهي عن المنكر.
يجب علي �أن �أقوم بها لتحقيق هذه اخلريية .جـ-الإيمان باهلل.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
ت�شبها بالكفار؟
 -ما ال�سبل التي ميكن بها احلد من التبعية والتقليد يف اللبا�س ً�إثراء
تقريرا عن �صفات ال�شخ�صية الإ�سالمية ،ثم اقر�أه يف الإذاعة املدر�سية.
 -اكتب يف �صفحةً
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1-1بينِّ مفهــوم متيز ال�شخ�صية تميز ال�شخ�ص��ية الإ�س�لامية :ارتباط �شخ�صية الم�سلم باهلل
تعالى وحده ،بما ي�ستمده من تعاليم القر�آن الكريم وال�سنة
الإ�سالمية.
النبوية ،وتميزها وتفردها عن غيرها في الم�صدر والهدف؛

رقم ال�صفحة
33

ما ي�ؤدي �إلى تكوين �شخ�ص��ية م�س��تقلة للأمة الإ�س�لامية،
تت�ألف من مجموع �شخ�صيات �أفرادها.

2-2ع ِّلل :ال�شخ�صية الأخالقية �شخ�صية الم�سلم الأخالقية نابعة من �أخالق القر�آن الكريم؛
بالن�سبة للم�سلم هي النابعة لأن الأخ�لاق التي ت�س��هم في نجاح الإن�س��ان ال ت�ؤثر في
حقيقيا ،وال تكون ثابتة في كل الأحوال� ،إال
أثيرا
ًّ
من �أخالق القر�آن الكرمي .حيات��ه ت� ً
�إذا كان��ت نابعة من �إيمانه باهلل تعالى ،وكانت غايتها وجه
اهلل تعالى.

33

3-3اذك��ر العوامل الت��ي ت�ؤثر أ�  -تلقي الأفكار والمعلومات عن الحياة من م�ص��ادر غير
موثوقة.
�سلبا يف �سمات ال�شخ�صية
ً
ب -التقليد والتبعية.
امل�سلمة.

34
35

  4هل يتعار�ض تعلم اللغات ال؛ لأن النبي � أمر زيد بن ثابت بتعلم كلمات من كتابالأخرى مع متيز ال�شخ�صية اليهود.
و�ضح ذلك.
امل�سلمة؟ ِّ

34

اتكاليا على الآخرين.
و�ضح �ض��وابط الإفادة مبا �أ � -أال يكون الإن�سان
ِّ 5-5
ًّ
عند الآخرين يف املجاالت ب -االبتعاد عن التقليد الأعمى ،وعدم الأخذ من الآخرين
من دون تمييز.
التي تخدم الب�رشية.
جـ -تلقي الأفكار والمعلومات من م�صادر موثوقة.

35
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الدر�س ال�سابع

ال�شخ�صية الإيجابية

نتاجات الدر�س

-بيان مفهوم ال�شخ�صية الإيجابية.-تو�ضيح �أهمية الإيجابية.-املقارنة بني ال�شخ�ص الإيجابي وال�شخ�ص ال�سلبي.-تو�ضيح الركائز التي تبنى عليها ال�شخ�صية الإيجابية.-ذكر بع�ض معوقات ال�شخ�صية الإيجابية.-ا�ستنتاج كيفية التغلب على معوقات الإيجابية.-االلتزام بال�شخ�صية الإيجابية يف احلياة.--تقدير �أهمية الإيجابية يف احلياة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-اال�ست�شعار بقيمة الإيجابية.-الإميان ب�أهمية الإيجابية التي تعود بالنفع على الفرد واملجتمع.--تقديرال�شخ�صية الإيجابية يف املجتمع.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح ،البطاقات اخلاطفة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-منارات العلوم ال�رشعية والدعوية و�أر�شيف �سمات ال�شخ�صية الإيجابية.للمعلم
--كتاب الأ�س�س النف�سية لتنمية ال�شخ�صية الإيجابية للم�سلم املعا�رص ،حممود ال�سيد.

املفاهيم وامل�صطلحات
الإيجابية ،ال�سلبية.
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التعلم القبلي
ذكر ق�صة �سيدنا نوح مع ابنه وزوجته.
استراتيجيات التدريس

التدري���س املبا��شر (املحا�رضة ،املح��اكاة والتدريب ،البطاق��ات اخلاطفة ،العمل اجلماع��ي (التعلم التعاوين
اجلماعي) ،التعلم الن�شط (فكرِ ،
انتق زميلاً  ،ثم �شارك).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بكتابة نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
ِّ 1  -1
2  -2ا�س��تخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (املحا�رضة) يف �رسد ق�صة �سيدنا �إبراهيم حينما �أراد �أن يذبح ابنه
�إ�سماعيل.
�إجراءات التنفيذ
1  -1ا�س��تخدم ا�س�تراتيجية التدري�س املبا�رش (املحاكاة والتدريب) ،وا�س�تراتيجية العم��ل اجلماعي (التعلم
التعاوين اجلماعي).
2  -2اعر�ض على الطلبة الآيات الكرمية ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
ُ 3  -3
مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
اتل الآية ( )2من �سوره املائدة تالوة منوذجية،
ً
ِّ 4  -4
نظم جل�سة نقا�ش وحوار مع الطلبة با�ستخدام فاعلية (الأ�سئلة والأجوبة):
•ما مفهوم الإيجابية الوارد ذكره يف الآية ( )2من �سورة املائدة؟
•ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش لبيان �صور الإيجابية.
•ا�رسد للطلبة ق�صة الهدهد الوارد ذكرها يف الآيات ( )24-20من �سورة النمل با�ستخدام البطاقات
اخلاطفة ،ثم اطلب �إليهم حل �أ�سئلة ن�شاط (�أتعاون و�أ�ستخرج) يف �صفحة (.)38
5  -5ا�ستنتج من الآية ( )18من �سورة النمل ،والآية ( )20من �سورة ي�س �صور ال�شخ�صية الإيجابية ،ثم
اطلب �إلى الطلبة حل �أ�سئلة ن�شاط (�أ�ستذكر و�أذكِّ ر) يف �صفحة (.)38
6  -6اعر�ض على الطلبة مفهوم الإيجابية ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
7  -7ك ِّلف بع�ض الطلبة قراءة املفهوم قراءة �صحيحة.
8  -8ك ِّلف باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
9  -9اعر�ض على الطلبة جمموعة من ق�ص�ص ال�سرية النبوية ل�سيدنا حممد مع �أ�صحابه ،ثم ناق�شهم فيها.
 1010ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين اجلماعي).
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وحدد الزمن املنا�سب
مقررا لكل جمموعةِّ ،
1111و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات غري متجان�سة ،ثم عينِّ
ً
لتنفيذ املهام.
 1212و ِّزع املهام على املجموعات كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :بيان �أهمية الإيجابية للفرد واملجتمع.
•املجموعة الثانية :بيان الفرق بني الفرد الإيجابي والفرد ال�سلبي.
أتدبر
•املجموع��ة الثالثة :بيان معوق��ات الإيجابية ،وكيفية التغلب عليها ،و�إجابة �أ�س��ئلة ن�ش��اط (� َّ
و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)41
1313اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
1414ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما كتبته يف اللوحة.
�1515ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1616اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
1717ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط (فكرِ ،
انتق زميلاً  ،ثم �شارك).
1818و ِّزع على املجموعات الثنائية ورقة ن�شاط (�أفهم و�أ�ص ِّنف) يف �صفحة (.)40
1919اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الوارد فيها ،ثم اطلب �إليهم �إجابة ال�س�ؤال ،ثم كتابة اجلواب يف ورقة.
2020اطلب �إلى كل طالب �أن يختار زميلاً له ي�شاركه يف الإجابة.
2121ك ِّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة باقي املجموعات يف �إجابتها.
أتدبر و�أ�س��تنتج) يف �ص��فحة ( ، )41ثم ا�س��تمع �إلى الإجابات ،ثم
2222ك ِّلف الطلبة حل �أ�س��ئلة ن�ش��اط (� َّ
ناق�شهم فيها.
التقومي اخلتامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكهم
جميع��ا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
3  -3امن��ح الطلب��ة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-إك�ساب الطلبة �سمات ال�شخ�صية الإيجابية؛ ملا لها من ت�أثري �إيجابي يف الزمالء واملعلمني ،و�إثارة دافعيتهم�إلى َتم ُّثل هذه ال�شخ�صية التي حت ِّفزهم �إلى املبادرة ،و�إلى �أداء واجباتهم و�أدوارهم يف احلياة العامة.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية التكوينية ،ثم ق َِّومهم بنا ًء على معايري �أداة التقومي.
�-أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.الرقم
1
2
3
4
5
6

المعيار

يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.
ي�شارك �أفراد مجموعته التفكير في الإجابات المقترحة.
يعمل بروح الفريق.
يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.
يتقبل �آراء الآخرين.

3

2

1

-ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم بنا ًء على معايري �أداة التقومي.
�-أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.الرقم

املعيار

ممتاز

مقبول

�ضعيف

جيـــدا �إلــى معلمـــه
ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
لكنه يتح��دث يف �أثناء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

جي��دا �إلى
ال ي�ص��غي
ً
مــعلمـ��ه وزمــالئ��ه،
ويتحــــدث يف �أثنـــاء
حـــدي��ث غيــــره يف
املوقف التعليمي.

1

جيـــدا �إلــى معلمـــه
االنتباه .ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
وال يتح��دث يف �أثن��اء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

2

الفاعلية .يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة ال يـــــجي��ب بثــقــة
م�س��تخدما املفاهيم واقتــ��دار ،وال يعــزز
م�ستخدما املفاهيــم واقت��دار،
واقتــدار،
ً
ً
وامل�صطلحــــات الإ�ســــالمية ،وامل�صطلحات الإ�سالمية ،لكنه ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ال يعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ويعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
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الرقم
3

املعيار

ممتاز

التعاون .يتـعـــ��اون مـــ��ع زمــالئ��ه يف
املجموعـــة ،وي�س��ــت�أذن قبــل
احلــدي��ث ،ويـــ���ؤدي املهـــام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

مقبول

�ضعيف

يتـعـــ��اون م��ع زمــالئـــ��ه يف
املجموعــة ،وي�س��تــ�أذن قبـــل
احلديث ،لكن��ه ال ي�ؤدي املهام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

ال يتع��اون مع زمالئه
يف املجموعـــــة ،وال
ي�ؤدي امله��ام املوكولة
�إليه ب�ص��ــورة منا�سبة
�ضمن الزمن املحدد.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
38

ا�سم الن�شاط
(�أتعاون و�أ�ستخرج)

�أقر أ� الآيات الكرمية الآتية التي تبني ق�صة الهدهد،
و�أ�ستخرج مع جمموعتي دالئل الإيجابية فيها:
قال اهلل تعالى} :

الإجابة
ال�سعي لإ�صالح ذلك املجتمع.

(�سورة النمل ،الآيات .)24-20

38

40

الرت ُّفع عن كل ما فيه طي�ش وعبث ،وعدم
(�أ�ستذكر و�أذكِّر)
�أ�س��تذكر م��ع جمموعت��ي بع���ض مظاه��ر �إيجابية امل�شاركة يف اللهو.
الر�سول  وهو غالم ،و�أذكِّ ر بها زمالئي.
(�أفهم و�أ�صنِّف)
�أ -الن�ص��و�ص الت��ي ت�ص��ف ال�شخ�ص��ية
أ�صنفها ح�سب
�أفهم الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ،و� ِّ
الإيجابية.5،4 ،2 :
اجلدول يف كتاب الطالب:
ب -الن�ص��و�ص الت��ي ت�ص��ف ال�شخ�ص��ية
 -1قال اهلل تعالى} :
ال�سلبية.3 ،1 :
{
(�سورة احلديد ،الآية .)24
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رقم ال�صفحة

ا�سم الن�شاط
 -2قال اهلل تعالى} :
 -3قال اهلل تعالى} :

الإجابة

{ (�سورة النور ،الآية .)22

{

(�سورة الن�ساء ،الآية .)142

 -4قال " :امل�ؤمن القوي خري و�أحب �إلى اهلل

من امل�ؤمن ال�ضعيف ،ويف كل خري ،احر�ص

على ما ينفعك ،وا�ستعن باهلل ،وال تعجز،
و�إن �أ�صابك �شيء فال تقل :لو �أين فعلت كان

كذا وكذا ،ولكن قل :قدر اهلل وما �شاء فعل؛
ف�إن لو تفتح عمل ال�شيطان".

توادهم
 -5قال ر�سول اهلل " :مثل امل�ؤمنني يف ِّ
وتراحمه��م وتعاطفه��م مث��ل اجل�س��د� ،إذا
ا�ش��تكى منه ع�ض��و تداعى له �س��ائر اجل�س��د

بال�سهر واحلمى".
41
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(�أتدبَّر و�أ�ستنتج)
�أ  -الإيجابي :يتفاءل.
ال�سلبي :يقنط.
أتدبر الن�صو�ص ال�شرعية الآتية ،و�أ�ستنتج موقف
� َّ
ب -الإي��ج��اب��ي :ي����ؤدي الأم��ان��ة �إل��ى
الإن�سان ال�سلبي والإيجابي الذي �أفيده منها:
�أ�صحابها.
�أ  -قـال اهلل تعالى} :
ال�سلبي :ينكر حقوق النا�س.
{ (�سورة احلجر ،الآية .)56
جـ -الإيجابي :ي�ستعين باهلل.
ب -قـال اهلل تعالى}:
ال�سلبي :يتعاجز.
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)58
د  -الإيجابي :ي�سلم على الجميع.
جـ -قال  " :ا�ستعن باهلل وال تعجز".
ال�سلبي :ال ي�سلم على �أحد� ،أو ي�سلم
ومن
د  -قال  " : تقر أ� ال�س�لام على َمن عرفت َ
فقط على َمن يعرف.
مل تعرف".

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
 -اذكر معوقًا �آخر ل�شخ�صية الإيجابي لم يرد ذكره يف الدر�س.�إثراء
-هل يتعار�ض تعلم اللغات الأخرى مع متيز ال�شخ�صية الإ�سالمية؟إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

دعا الق��ر�آن الكريم �إلى تكوين مجتم��ع �إيجابي ،يكون
 1-1ق��ال اهلل تعالى} :
{ ،ا�ستــــدل فيه �أفراد المجتمع جمي ًعا متعاونين �إيجابيين في تعاملهم
بع�ضا.
من هذه الآية على الإيجابية و�سلوكهم مع بع�ضهم ً
يف القر�آن الكرمي.

37

�أ � -إيجابية ال�ص��حـــابة ر�ض��ي اهلل عنهـــم� :س��ــــارع
عب��د اهلل بن عمرو بــن العا�ص �إلى تدوين الحديث
ال�ش��ريف ،و�س��ارع زيد بن ثابت �إلى جمع القر�آن
الكري��م وتعل��م العبراني��ة وال�س��ريانية ،وق��د تعلم
العبرانية في �أربعة ع�شر يو ًما.
ب -الإيجابية من غير الإن�سان :تحملت نملة واحدة
م�ســـــ�ؤولية الإنذار والتحذير م�ؤدي ًة واجبها على
�أكمـــــل وجـــه ،حيــن �صـــاحت في النمـــــل:
}
{،
و�أحـ�سـنت الظن ب�سليمان وجنوده ،ولـــم تكن
{.
�سلبي ًة تجاههم ،فقالت} :
ج��ـ -معيق من معيقات الإيجابية :غياب الوعي بمعرفة
الإن�س��ان للدور المطلوب منه ،و�ضعف طلبه للعلم
الالزم لت�أدية دوره على �أكمل وجه.

38

ِ 2-2
ه��ات اً
واحدا على كل
مثال
ً
مما ي�أتي:
�أ � -إيجابيــــة ال�صحــــابة
ر�ضي اهلل عنهم.
ب -دليـــل على الإيجابية
من غير الإن�سان.
جـ -معيـــق من معيقـــات
الإيجابية.

39

41
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ن�ص ال�س�ؤال
 3-3قارن بني الإن�سان الإيجابي
والإن�سان ال�سلبي من حيث
�أوج��ه املقارنة ال��واردة يف
اجلدول.

رقم ال�صفحة

الإجابة
ال�سلبي

الإيجابي
اً
حلول.
 -يقترح

 -ينتظر غيره ليفكر.

 -يعمل بجد ون�شاط.

 -يتواكل على غيره.

 -عنده قيم.

 -ال يهتم بالقيم.

 -متفائل.

– مت�شائم.

40

4-4بينِّ �أهمي��ة الإيجابية و�أثرها  -تدفع الإيجابية الإن�س��ان �إلى القيام بما هو مطلوب منه
على �أف�ضل وجه.
يف الفرد واملجتمع.
 تدف��ع الإيجابي��ة الإن�س��ان �إل��ى الم�س��ارعة �إلى فعلالخيرات.
 تزيد الإيجابية من الإنتاجية ،وتعين على بناء المجتمع،وتتحقق بها عمارة الأر�ض.
 ت���ؤدي الإيجابي��ة �إل��ى نج��اح الإن�س��ان ،وتميزه فيالحياة؛ ما ي�شعره بال�سعادة والر�ضا.

39

و�ضح جوانب الإيجابية يف كان الرج��ل من عامة النا�س ،ول��م يمنعه ُب ْعد المكان �أن
ِّ 5-5
ق�ص��ة رجل القري��ة يف قوله ي�أتي ليبلغ دعوته؛ فقد جاء من �أق�صى المدينة (الغالب �أن
َمن ي�س��كن �أق�صى المدينة هم �ضعفاء النا�س وفقرا�ؤهم)،
تعالى} :
�سعيا؛ لأن ما قام في قلبه من الهمة
ما�شيا بل جاء ً
ولم ي� ِأت ً
العالي��ة ،والرغبة ف��ي نقل ما عنده �إل��ى الآخرين ،حمله
{.
يكتف بوجود ثالثة ر�س��ل ،و�إنما
عل��ى �أن ي�س��عى ،ولم
ِ
جاء بنف�سه ليدعو قومه ،ويرغبهم في اتباع المر�سلين.

38
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الدر�س الثامن

التفكري والإبداع

نتاجات الدر�س

-تعريف مفهوم التفكري.-بيان حقيقة ال�شخ�صية املبدعة.-ذكر �سمات ال�شخ�صية املبدعة.-اقرتاح طرائق �إبداعية للتفكري.--تقدير �أهمية التفكري والإبداع.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-ا�ست�شعار �أهمية التفكري والإبداع.-احرتام الوقت وا�ستثماره.�--إدراك �أهمية الإبداع يف التفكري وتطبيقه.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي� ،سورة الغا�شية ،الآية (.)17-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي ،البطاقات اخلاطفة� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-مقال الإ�سالم والقدرة الإبداعية ملحمود ح�سن حممد ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.للمعلم
-كتاب التفكري الإبداعي ،عبد اهلل الربيدي.--كتاب الرتبية الإبداعية يف منظور الرتبية الإ�سالمية ،خالد احلازمي.

املفاهيم وامل�صطلحات
--التفكري ,التفكري املبدع ،التفكري ال�سلبي.
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التعلم القبلي
�أهمية الوقت.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،البطاقات اخلاطفة� ،أن�شطة القراءة املوجهة ،العمل يف الكتاب املدر�سي)،
العمل اجلماعي (جل�سة النموذج ،نظام الزمالة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
{ ،ثم
مه��د للدر�س بتالوة الآية ( )17من �س��ورة الغا�ش��ية ،ق��ال تعالى}:
 ِّ -ناق�ش الطلبة يف قدرة اهلل تعالى على الإبداع يف خلقه ،بطرح بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
•�إلى َمن ُو ِّجه اخلطاب يف الآية الكرمية؟
•ما املق�صود بكلمة (ينظرون) الواردة يف الآية الكرمية؟
�إجراءات التنفيذ
1 -1ك ِّلف الطلبة �-ضمن جمموعات ثنائية -كتابة مفهوم التفكري يف بطاقة ،ثم ناق�شهم فيه.
م�س��تخدما �أي و�سيلة عر�ض منا�سبة ،ثم
2 -2اعر�ض على الطلبة �آيات من القر�آن الكرمي تدعو �إلى التفكري،
ً
ناق�شهم فيها.
ُ 3 -3
ات��ل الآية ( )28من �س��ورة النجم ،والآية ( )36من �س��ورة الإ�رساء ،ثم ك ِّلف الطلب��ة املقارنة بينهما،
وا�ستنتاج العرب منهما ،عن طريق طرح الأ�سئلة الآتية:
•ما الفرق بني التفكري ال�سطحي والتفكري العميق للو�صول �إلى احلقيقة؟
•ما �أثر �إهمال العقل وغياب الفكر؟
•ما �أدوات املعرفة امل�ستخدمة يف التثبت من احلقيقة قبل االعتقاد بها واتباعها؟
4 -4ا�ستخدم ا�س�تراتيجية العمل اجلماعي (جل�سة النموذج) ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة
املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي).
حدد مهام كل منها كما ي�أتي:
5 -5و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات غري متجان�سة ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :بيان مفهوم ال�شخ�صية املبدعة ،وحل �أ�سئلة ن�شاط (�أتبادل خرباتي) يف �صفحة (.)44
• املجموعة الثانية :بيان �سمات ال�شخ�صية املبدعة ( �أ ،ب ،ج ،د) ،وحل �أ�سئلة ن�شاط (�أناق�ش و� ِّأبين)
يف �صفحة (.)45
•املجموعة الثالثة :بيان �سمات ال�شخ�صية املبدعة (هـ ،و ،ز).
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•املجموعة الرابعة :بيان طرائق �إبداعية للتفكري (�أ ،ب ،ج).
•املجموعة اخلام�س��ة :بي��ان طرائق �إبداعية للتفكري (د ،هـ) ،وحل �أ�س��ئلة ن�ش��اط (�أثري خرباتي) يف
�صفحة (.)46
6 -6اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
7 -7ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما كتبته يف اللوحة.
�8 -8ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
9 -9اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
التقومي اخلتامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافيا لعر���ض الأفكار ،و�أ�رشكه��م
جميعا يف احل��وار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
4 -4امن��ح الطلبة وق ًت��ا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

ً
ن�شاطا ينبغي ممار�سته يف احلياة اليومية،
-تعريف الطلبة �أن التفكري نعمة عظيمة من نعم اهلل تعالى ،و�أنه مي ِّثلوالإفادة منه �إفادة ُمثلى للو�صول �إلى احلقيقة من غري تقليد �أعمى.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.بناء على معايري �أداة التقومي.
-املوقف التقوميي :يف �أثناء مناق�شة الطلبة يف الأ�سئلة املطروحة ،ق َِّوم �إجاباتهم ً�-أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار
الرقم
 1يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.
 2يحر�ص على ا�ستثمار وقته.
 3ي�شارك في التفكير في الإجابات المقترحة.
 4يعمل بروح الفريق.
 5يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.
 6يتقبل �آراء الآخرين.

3

2

1
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-ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات (تقومي الذات).-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
�-أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.املعيار

الرقم

مقبول

�ضعيف

ممتاز

جيـــدا �إلــى معلمـــه
ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
لكنه يتح��دث يف �أثناء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

جي��دا �إلى
ال ي�ص��غي
ً
مــعلمـ��ه وزمــالئ��ه،
ويتحــــدث يف �أثنـــاء
حـــدي��ث غيــــره يف
املوقف التعليمي.

1

جيـــدا �إلــى معلمـــه
االنتباه .ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
وال يتح��دث يف �أثن��اء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

2

الفاعلية .يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة ال يـــــجي��ب بثــقــة
م�س��تخدما املفاهيم واقتــ��دار ،وال يعــزز
م�ستخدما املفاهيــم واقت��دار،
واقتــدار،
ً
ً
وامل�صطلحــــات الإ�ســــالمية ،وامل�صطلحات الإ�سالمية ،لكنه ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ال يعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ويعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.

3

ال يتع��اون مع زمالئه
يف املجموعـــــة ،وال
ي�ؤدي امله��ام املوكولة
�إليه ب�ص��ــورة منا�سبة
�ضمن الزمن املحدد.

التعاون .يتـعـــ��اون مـــ��ع زمــالئ��ه يف
املجموعـــة ،وي�س��ــت�أذن قبــل
احلــدي��ث ،ويـــ���ؤدي املهـــام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

يتـعـــ��اون م��ع زمــالئـــ��ه يف
املجموعــة ،وي�س��تــ�أذن قبـــل
احلديث ،لكن��ه ال ي�ؤدي املهام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة

ا�سم الن�شاط
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(�أتبادل خرباتي)
�أتبادل مع زمالئي بع�ض التجارب الإبداعية التي
َّ
فكرنا بها ،ونتناق�ش فيها.
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الإجابة
يرتك للطالب حرية الإجابة.

رقم ال�صفحة
45
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الإجابة

ا�سم الن�شاط

ال يج��وز جتريب كل �ش��يء؛ فق��د يكون
(�أناق�ش و� نِّأبي)
ٍ
وحينئ��ذ تكون
حمرم��ا يوق��ع يف ه�لاك،
�أنـــاق�ش جممــوعتي يف �سلوك َمن يقدم على عمل
ً
املحرمـــات كــ�رشب اخلمــر واملخـدرات بحجة النهاية البائ�سة.
التجريب ،و� ِّأبين �أخطاره على الفرد واملجتمع.

منهجا
اتب��ع �س��يدنا �إبراهيم عليه ال�س�لام
(�أثري خرباتي)
ً
عقليا؛ �إذ خاطب فيهم العقل ،و�أر�شدهم
�أرجع �إلى الآيات ( )82-70من �سورة ال�شعراء،
ًّ
و أ�بينِّ املنهــج العقـــلي الـــذي اتبعـه �إبراهيم عليه �إلى التفكري العميق اجلاد يف ما هم فيه من
�ضالل.
ال�سالم يف الدعوة �إلى اهلل.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-هل يوجد تعار�ض بني احلقيقة العلمية وما جاء يف القر�آن الكرمي؟�إثراء
تقريرا عن مو�ضوع التفكري والإبداع يف خلق اهلل ،ثم اقر�أه يف الإذاعة املدر�سية.
-اكتبً
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

و�ض��ح موق��ف الإ�س�لام من رف�ض الإ�سالم التفكير ال�سطحي والتفكير ال�سلبي ،ودعا
ِّ 1-1
التفكري ال�سطحي وال�سلبي� .إل��ى التعمق في النظر والفكر للو�ص��ول �إلى الحقيقة من
دون تقليــــــد يــــ�ؤدي �إلـى �إهمـــال العقــــــل وتغييب
الفكــر ،ونعـى الذين يتبعـــون الظن ،قـال اهلل تعالـى:
{ (�س��ــــــورة
}
النج��م ،الآي��ة  ،)28و�أمـ��ر بالتثب��ت ف��ي كـ��ل �أم��ر قب��ل
االعتق��اد بـــ��ه واتباع��ه ،قـــــ��ال اهلل تعال��ى} :
{
(�سورة الإ�سراء ،الآية .)36

رقم ال�صفحة
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

دائما �إلى الطرائق المعتادة التقليدية
2-2من �سمــــــــات ال�شخ�صيــــة يلج أ� الإن�سان بطبيعته ً
املبــــــدعة ،التــفـــــرد فــــي في التفكير ،وي�س��ير على ما �س��لكه غيره �س��ابقًا لي�ضمن
النجاح �سري ًعا ،ويريح نف�سه ،في حين �أن المبدع ال يقف
و�ضح ذلك.
التفكريِّ ،
عند ذلك ،و�إنما ينظر �إلى الأمور بطريقة مختلفة .فمثلاً ،
قديما من الأفكار غي��ر الم�ألوفة،
كان��ت فكرة الطي��ران ً
وقد ُو ِ�ص��ف �أ�صحابها بالجنون ،ولو اقت�صر التفكير فيها
عاليا في
ب�ص��ورة منطقية ما ا�س��تطاع الإن�س��ان التحليق ً
الف�ضاء.

33

3-3مت ِّثل الن�ص��و�ص ال�رشعية الآتية
�صفات للمبدعنيِّ ،بينها:
�أ  -توجي��ه الإن�س��ان �إلى ع��دم الت�أثر بالأقوال ال�س��يئة،
�أ  -قـال اهلل تعالى} :
واتباع الح�سن من القول والفعل.

44

{.
ب -ق��ال ر�س��ول اهلل  :ب -الطلب �إلى الإن�سان �إتقان العمل؛ فهو �سبب لمحبة
اهلل تعالى عبده.
"�إن اهلل يـــــــــحب �إذا
عم��ل �أحدكم عملاً �أن
يتقنه".
ــ� فـــي كــل مـن
�صوب اخلط أ
ِّ 4-4
العبارات الآتية:
�أ  -يوجــد حـــل واحـــد
�ص��حيح على الدوام،
لذل��ك عند الو�ص��ول
�إليه ال حاجة للتفكري.
ب -املبدع يح��ب املغامرة
وجتريب كل �شيء.
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45
�أ  -ال يوجد حل واحد �صحيح على الدوام.

ب -املب��دع يح��ب جتريب م��ا لي�س فيه مع�ص��ية هلل
�رضرا بنف�سه� ،أو جمتمعه.
تعالى� ،أو يلحق ً

ن�ص ال�س�ؤال

جـ -املبــــدع يقـــف عنــد
احلــــلول والطـــــرائق
التقليديــة التي يعتادها
النـــا�س ،وجتـــده ينظر
�إلى الأمــــور بالطريقة
نف�سها.

رقم ال�صفحة

الإجابة

ج��ـ -املبدع ال يقف عند احللول والطرائق التقليدية
التي يعتادها النا�س ،وال جتده ينظر �إلى الأمور
بالطريقة نف�سها.

5-5م�ستعي ًنا باجلدول الآتي� ،ص ِّنف كلاًّ من الأفكار الآتية ح�سب الطريقة الإبداعية التي َّمت التفكري فيها:
المثال

طريقة التفكير

تطعيم الأطفال �ضد الأمرا�ض في المنازل.

التفكير بالطريقة
العك�سية

التفكير
بطريقة
الدمج

تطعيم الأطفال

الكرفان (�سيارة  +منزل).

الكرفان

الطابع��ة المتع��ددة الأغرا�ض (ت�ص��وير ،طباعة،
هاتف).

الطابعة

�إخ��راج طائ��ر ُحبِ���س في حف��رة ب�إ�ض��افة الرمل
بالتدريج.
المكتبة المتنقلة في البوادي والأرياف.

التفكير
بطريقة كيف
يمكن؟

التفكير
بالطريقة
الب�سيطة

التفكير
بطريقة ماذا
لو؟

�إخراج
الطائر
املكتبة
املتنقلة
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الدر�س التا�سع

�أبو القا�سم الزهراوي

نتاجات الدر�س

-التعريف ب�أبي القا�سم الزهراوي رحمه اهلل تعالى.-ذكر بع�ض �صفات �أبي القا�سم الزهراوي رحمه اهلل تعالى.متيز بها الزهراوي.
-بيان �أهم الإجنازات والإبداعات التي َّ-تعداد بع�ض م�ؤ َّلفات �أبي القا�سم الزهراوي.--تقدير دور الزهراوي يف خدمة علم الطب.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-تقدير دور الزهراوي يف جمال الطب.-احلر�ص على خدمة املجتمع والوطن.-االلتزام باملنهجية العلمية يف طلب العلوم.-تقدير قيمة طلب العلم يف الإ�سالم ،وت�شجيع الإ�سالم على الإبداع واالبتكار.--التحلي بال�صرب عند طلب العلم.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي� ،سورة الزمر ،الآية (.)9-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي ،الأقرا�ص املدجمة� ،أقالم التخطيط� ،أوراق
العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
�-أبو القا�سم الزهراوي ،املو�سوعة ال�صحية الإلكرتونية.m.kaahe.org>index_ar :للمعلم
-كتاب الت�رصيف َلمن عجز عن الت�أليف� ،أبو القا�سم الزهراوي.-كتاب املحكم يف تاريخ الطب وال�صيدلة عند العرب ،حممود عبد العزيز الزعبي. -ق�صة الأندل�س ،راغب ال�رسجاين.78

املفاهيم وامل�صطلحات
احل�ضارة الإ�سالمية ,الفيزيولوجيا.

التعلم القبلي
اهتمام الإ�سالم بالعلم.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم عن طريق
الن�شاط (لعب الأدوار) ،العمل يف جمموعات (التعلم الزمري).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مه��د للدر�س بتالوة الآية ( )9من �س��ورة الزمر ،مرب ًزا �أهم ما تدعو �إليه م��ن بيان لأهمية العلم ،وت�أثري
ِّ 1 -1
احل�ضارة الإ�سالمية يف احل�ضارات الأخرى.
2 -2اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
�إجراءات التنفيذ
ِّ 1 -1
متثيليا بني طالبني ،ميثل �أحدهما رجلاً من هذا الزمان ،وميثل الآخر العا ِلم الإمام الزهراوي
نظم
ً
م�شهدا ًّ
كما ي�أتي:
مرحبا �أيها العا ِلم الجليل.
ً - -أ�هلاً و�سهلاً .-نحن نعلم �أنك تركت ب�صمات في �صرح الح�ضارة الإ�سالمية ،فهلاّ تحدثنا عن نف�سك.احا ،ولي م�ؤ َّلف
جر ً
�-أنا �أبو القا�سم الزهراوي الأندل�سيُ ،و ِلدت في مدينة الزهراء ،وعملت ًطبيبا ّ
ا�سمه (الت�رصيف َلمن عجز عن الت�أليف).
-بارك اهلل فيك يا عا ِلمنا الجليل ،ولكن �سمعنا �أنه كان لك ال�سبق في كثير من الإبداعات الطبية،حدثنا عن بع�ضها.
ِّ
علما م�ستقلاًّ  ،و�أول َمن ابتكر �أدوات الق�سطرة ،و�أول
-هذا �صحيح ،ف�أنا �أول َمن جعل الجراحة ًً
خيوطا لخياطة ِ
الجراح،
َمن نجح في �إيقاف نزيف الدم في العمليات الجراحية ،و�أول َمن اخترع
و�أول َمن و�صف عملية �سل العروق من ال�ساق لعالج دوالي ال�ساق.
�--أ�ستاذي الجليل ،لقد علمت �أنك �أول رائد لفكرة الطباعة في العالم.

79

-هذا �صحيح ،فقد خطوت الخطوة الأولى في �صناعتها ،ولكن �سبقني �إلى تفا�صيلها العا ِلم الألماني�سجل فكرته عن الطباعة ،ون َّفذها في كتابه (الت�صريف).
جوتنبرغ؛ فقد َّ
-هل تعتقد يا �إمامنا الجليل �أن مولدك في مدينة الزهراء �أ َّثر في �شخ�صيتك العلمية؟-نعم ،لقد كان لمدينة الزهراء بع�ض الأثر؛ �إذ كانت قريبة من مدينة قرطبة في الأندل�س التي �ش��هدت�أوج الح�ضارة الإ�سالمية ،وتوافرت فيها و�سائل الإنتاج العلمي والفكري.
ختاما �أيها العا ِلم الجليل :دلنا �إلى الطريق الذي يعيد �أمجاد ح�ضارتنا.
ً --لن تعود هذه الأمجاد ما لم نعد �إلى كتاب اهلل ،و�س�� َّنة نبيه ،ونهج �ص��حابته ،ونهتم بالعلم والعلماء،ون�صرف الجهود والطاقات �إلى العلم ،ونوفِّر الو�سائل وال�سبل الالزمة لذلك.
فعل ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات (التعلم الزمري).
2 -2بعد هذا احلوار ِّ
3 -3و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�س��ة ،ثم اطلب �إلى كل منها حتليل امل�ش��هد التمثيلي ،و�رشح
�أفكاره لباقي املجموعات ،بعد حل �أ�سئلة ورقة العمل ( )1-9داخل ال�صف كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :التعريف ب�أبي القا�سم الزهراوي ،وبيان �صفاته ،ثم حل �أ�سئلة ن�شاط (� ِّ
أفكر و�أربط) يف

�صفحة (.)48
•املجموعة الثانية :بيان �إجنازات �أبي القا�سم الزهراوي.
•املجموعة الثالثة :تو�ضيح �أهم م�ؤ َّلفات �أبي القا�سم الزهراوي ،ثم حل �أ�سئلة ن�شاط (�أ�صف �شعوري) يف
�صفحة (.)50
•املجموعة الرابعة :قراءة مو�ضوع (�شهادات علماء الغرب يف الإمام �أبي القا�سم) ،وا�ستنتاج داللة ذلك.
 4 -4ك ِّلف �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف لوحة ،ثم تعليقها على اجلدار.
�5 -5ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
6 -6اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
7 -7اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الآتي:
•ماذا تعلمت من الإمام �أبي القا�سم الزهراوي؟
•ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
التقويم الختامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض �أفكارهم ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4 -4امنح الطلبة وق ًتا ً
80

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-تنميــة �شعـــور االعتزاز بالعلماء امل�سلمــني ،والفخر بهم ،واالعــرتاف بف�ضلهــم يف ازدهــــار احل�ضــارةالإ�سالمية ،واالقتداء بهم.
-توجيه ال�شباب �إلى طلب العلم والتعلم؛ لرفعة الوطن ،ودعوتهم �إلى املثابرة ،وعدم اال�ست�سالم للف�شل.-بيان �أهمية ا�ستثمار الوقت يف اكت�ساب العلوم ،واحلث على الإبداع واالبتكار.�-إطالق مبادرات علمية حتفز ال�شباب �إلى طلب العلم.-االهتمام بالمبدع بمنحه الجوائز الت�شجيعية ،والدعم المادي ،وتوفير ما يلزمه.استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.بناء على املعايري الواردة
-املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،قوم نف�سه ً
قدم للطالب قائمة الر�صد ُلي ِّ
فيها.
�-أداة التقومي :قائمة الر�صد.الرقم
1

أقدر �أهمية العلم في الإ�سالم.
� ِّ

المعيار

2

أقدر جهود العلماء الم�سلمين في خدمة العلم.
� ِّ

3

�أحر�ص على العلم والتعلم.

4

�أ�ستفيد من خبرات الآخرين.

5

�أق�ضي وقتي بما هو مفيد.

6

�أقتدي بالعلماء الم�سلمين في خدمة الإ�سالم.

نعم

ال
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إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
48

الإجابة

ا�سم الن�شاط

(� ِّ
مفيدا
أفكر و�أربط)
يج��ب �أن يقترن العلم بالأخ�لاق ليكون ً
"العل��م والأخالق هما جناحا النه�ض��ة" ،للإن�سان كما هو حال الزهراوي رحمه اهلل؛ �إذ
�أربط بين هذه المقولة و�صفات �أبي القا�سم كان يخ�ص���ص ن�ص��ف نهاره لمعالجة المر�ضى
تقر ًبا �إلى اهلل تعالى.
الزهراوي.
مجا ًنا؛ ُّ

50

(�أ�صف �شعوري )
�أ�ص��ف �ش��عوري تج��اه ه��ذه المنجزات
العظيمة لطبيب م�س��لم ،وكيف ي�ؤثر ذلك
في تح�صيلي الدرا�سي.

يترك للطالب حرية الإجابة.

51

(�أثري خربتي)
تقريرا ع��ن �أبي القا�س��م الزهراوي
�أكت��ب
ً
و�أه��م منجزات��ه ،و�أق��ر�ؤه ف��ي الإذاع��ة
المدر�سية.

يترك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-ما ال�سبل الالزمة ال�ستعادة �أجماد احل�ضارة الإ�سالمية؟�إثراء
-اكتب يف دفرتك مقالة عن واجبك جتاه العلم والعلماء.إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

�ِ 1-1ص��ف البيئة التي ن�ش�أ بها الزهراويُ ،و ِل��د الزه��راوي في مدين��ة الزهراء ق��رب مدينة
وكيف أ� َّثرت يف علمه.
قرطبة في الأندل�س التي �ش��هدت �أوج الح�ضارة
الإ�س�لامية ف��ي الق��رن الراب��ع الهجري ،ون�ش���أ
ف��ي بيئة تواف��رت فيها و�س��ائل الإنت��اج العلمي
والفكري والعقلي.
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رقم ال�صفحة
48

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

علما م�س��تقلاًّ
قائما
ً
2-2ع ِّل��ل� :إط�لاق لق��ب (�أب��و اجلراحة لأنه �أول َمن جعل الجراحة ً
احلديثة) على الزهراوي.
على الت�ش��ريح ،وا�ستطاع �أن يبتكر فنونًا جديدة
الجراحي��ن؛ �إذ �أجرى
فيه��ا ،وكان م��ن �أعظ��م ّ
عملي��ات جراحية عجز غيره (مثل :ابن �س��ينا،
والرازي) عن �إجرائها ،مثل� :شق الق�صبة الهوائية
با�ستخدام �آالت جراحية اخترعها هو بنف�سه.

49

و�ض��ح املنهج العلمي الذي و�ض��عه يقوم منهجه على درا�سة ت�شريح الج�سم الب�شري،
ِّ 3-3
الزهراوي ملمار�سة العمل اجلراحي .ومعرف��ة كل دقائقه ،واالط�لاع على منجزات
َمن �سبقه من الأطباء ،واال�ستفادة من خبراتهم،
واالعتماد على التجربة والم�ش��اهدة الح�س��ية
الجراح مهارة
والممار�سة العملية التي تك�سب ّ
وبراعة في العمل باليد.

49

عرف بكتاب (الت�ص��ريف َلمن عجز الكتاب هو مو�سوعـــة طبية �ضخمة ،وقد كان
ِّ 4-4
المرجع الأمي��ن لأطباء �أوروبا من �أوائل القرن
عن الت�أليف).
الخام�س ع�شر �إلى �أواخر القرن الثامن ع�شر.

50

�5-5ض��ع دائ��رة ح��ول رم��ز الإجاب��ة
ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
�أ � -أول َمن �أجرى عملية �شق الق�صبة �أ  -الزهراوي.
الهوائية هو. ...
ب� -أبو القا�سم الزهراوي من �أ�شهر ب -القرن الرابع الهجري.
�أطباء القرن. ...
جـ� -صنــــع �أبو القـــا�سم الزهراوي جـ -القطط.
الخيــــوط الم�ستخـــدمة فـــي
العمليات من �أمعاء. ...

49
48
49
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�أوراق العمل

عنوان الدر�س� :أبو القا�سم الزهراوي.

ورقة العمل ()1-9
مبي ًنا �أهم �صفاته.
عرف بالإمام الزهراويِّ ،
ِّ

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

ورقة العمل ()2-9
هات �أمثلة على بع�ض �إنجازات الزهراوي و�إبداعاته في مجال الطب.
ِ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ما داللة �سبق الزهراوي غيره من الأطباء في بع�ض الإنجازات؟
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ورقة العمل ()3-9
عرف بكتاب (الت�صريف َلمن عجز عن الت�أليف).
ِّ

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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الدر�س العا�شر

القيم ال�صحية يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

-تقدير �أهمية ال�صحة.إيجابا يف الفرد واملجتمع.
-ذكر بع�ض ال�سلوكات ال�صحية التي ت�ؤثر � ً-تعداد بع�ض ال�سلوكات ال�صحية ال�شخ�صية الذاتية اخلا�صة بالفرد.-تو�ضيح بع�ض ال�سلوكات ال�صحية االجتماعية التي حتفظ املجتمع ،وترتقي به.--االلتزام بالقيم ال�صحية يف الإ�سالم.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-ا�ست�شعار نعم اهلل تعالى ،و�أهمية املحافظة عليها.�-شكر اهلل على نعمة ال�صحة ،وتقديرها.--االلتزام بالآداب والأخالق وال�سلوكات التي �أقرها الإ�سالم للمحافظة على ال�صحة.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي ،البطاقات اخلاطفة� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
مقال الرعاية ال�صحية يف الإ�سالم ،عكرمة �صربي ،املوقع الإلكرتوين.www.ekrimasabri.net :
للمعلم
-مقال قواعد العناية بال�صحة يف نظام الطعام يف الإ�سالم ،بدر ال�صميط ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين:.http://www.alukah.net

املفاهيم وامل�صطلحات
--مغبون ,ف�سيلة.

التعلم القبلي
ما �أحكام الطهارة يف الإ�سالم؟
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استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (املحا�رضة ،املحاكاة والتدريب) ،العمل اجلماعي (التعلم التعاوين).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (املحا�رضة) كما ي�أتي:
ِّ 1 -1
 2 -2اقر�أ احلديث ال�رشيف" :نعمتان مغبون فيهما كثري من النا�س :ال�صحة والفراغ" ،ثم اطرح على الطلبة
بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
•ماذا ق�صد النبي  بال�صحة والفراغ؟
•ناق�ش الطلبة يف ن�شاط (� ِّ
أفكر و�أقرتح) يف �صفحة (.)53
�إجراءات التنفيذ
1 -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (املحاكاة والتدريب) لتمكني الطلبة من قراءة احلديث ال�رشيف يف
فيم �أفناه ،وعن علمه فيما فعل
�ص��فحة (" :)53وال تزوال قدما عبد يوم القيامة حتى ي�س���أل عن عمره َ
فيم �أباله".
وفيم �أنفقه ،وعن ج�سمه َ
فيه ،وعن ماله من �أين اكت�سبه َ
2 -2اعر�ض على الطلبة احلديث ال�رشيف ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة ،ثم اطرح عليهم الأ�سئلة الآتية:
• ما ال�سلوكات ال�شخ�صية الذاتية اخلا�صة بالفرد؟
و�ضح كيف اعتنى الإ�سالم باجل�سم.
• ِّ
أدون) يف �صفحة (.)53
•ناق�ش الطلبة يف ن�شاط (�أ�ستذكر و� ِّ
•ما ال�سلوكات ال�صحية املتبعة للحفاظ على العقل؟
•بينِّ كيف اعتنى الإ�سالم بالنف�س.
3 -3ناق�ش الطلبة يف ن�شاط (�أتعاون لأتعلم) يف �صفحة (.)55
4 -4ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين على النحو الآتي:
حدد مهام كل منها كما ي�أتي:
-و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات غري متجان�سة ،ثم ِّ•املجموعة الأولى :ذكر �أمثلة على �أعمال متثل ال�سلوكات االجتماعية التي حتفظ �أمن املجتمع.
• املجموعة الثانية :ذكر �أمثلة على �أعمال تطوعية متثل ال�سلوكات االجتماعية.
•املجموعة الثالثة :ذكر �أمثلة على �أعمال �أخالقية عامة لل�سلوكات االجتماعية.
5 -5اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
6 -6ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما كتبته يف اللوحة.
�7 -7ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
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8 -8اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
التقومي اخلتامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكه��م
جميعا يف احل��وار ،واطرح عيهم الأ�س��ئلة ً
ً
4 -4امن��ح الطلب��ة وق ًت��ا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-ال�صحة نعمة عظيمة من اهلل على الإن�سان؛ لذا يجب احلفاظ عليها باتباع ال�سلوكات الذاتية واالجتماعيةيف خمتلف جوانب احلياة.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.بناء على معايري �أداة التقومي.
 -املوقف التقوميي :يف �أثناء مناق�شة الطلبة يف الأ�سئلة املطروحة ،ق َِّوم �إجاباتهم ً� -أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.الرقم
1

المعيار

يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.

2

يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك في التفكير في الإجابات المقترحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.

6

يتقبل �آراء الآخرين.

3

2

1
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إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة

53

ا�سم الن�شاط

الإجابة

(� ِّ
ا�س��تثمار الوقت ينف��ع الإن�س��ان واملجتمع،
أفكر و�أقرتح)
� ِّ
أفك��ر يف �أهمي��ة ا�س��تثمار الإن�س��ان للوقت ،وميكن ا�ستثماره يف الريا�ضة ،واللعب املباح،
و�أقرتح طرائق ال�س��تثمار وق��ت الفراغ يف ما والتغذية ال�صحية.
ينفع �صحتي.

54

أدون)
ع��ن �أب��ي هري��رة ع��ن الر�س��ول  ،ق��ال:
(�أ�ستذكر و� ِّ
�أ�س��تذكر مع زمالئي حديث (�س�نن الفطرة)" ،وخم�س من الفطرة :الختان ،واال�ستحداد،
أدونه على ال�سبورة.
وق���ص ال�ش��ارب ،وتقلي��م الأظاف��ر ،ونتف
و� ِّ
الآباط".

55

(�أتعاون لأتعلم)
الريا�ض��ة ال�س��ليمة ،وامل�ش��ي �إلى امل�س��جد،
�أتناق�ش مع جمموعتي يف ف�ضائل �أخرى يجب وجمال�سة العلماء.
�أن يتحل��ى به��ا امل�س��لم ،وتع��ود باخلري على
ال�صحة والعقل.

56

(�أ�شارك زمالئي)
�أع��د ن��شرة �إر�ش��ادية ع��ن طريق��ة اجللو���س
ال�ص��حيح ،واال�س��تخدام الآم��ن للأجه��زة
الإلكرتونية ،و�أقر�ؤها يف الإذاعة املدر�سية.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
 -اذكر بع�ض طرائق اال�ستخدام الآمن للهاتف املحمول مل تذكر يف الكتاب املدر�سي.�إثراء
تقريرا يف �صفحة عن ا�ستخدام �سنن مهجورة تتعلق بنظافة الفم والأ�سنان ،ثم اقر�أه يف الإذاعة
-اكتبً
املدر�سية.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

و�ضح كيف تكون العناية بالأع�ضاء احليوية تك��ون العناية بالأع�ض��اء احليوية يف اجل�س��م
ِّ 1-1
بغ���ض الب��صر؛ م��ا يحم��ي العني م��ن كل ما
يف اجل�سم.
ي�ؤذيها ،ف�ضلاً عن جتنب ال�سهر ،واال�ستخدام
املعتدل للأجهزة الإلكرتونية ،وعدم �س��ماع
الأ�ص��وات املزعجة ،واالعتدال يف اجلل�سة،
ويف �أثناء امل�ش��ي ،وتنظيم �أوقات اال�س��تيقاظ
والنوم؛ فقد ورد �أن ر�سول اهلل  كان يكره
النوم قبل وقت الع�شاء واحلديث بعده.

53

ً
واحدا يتعني على امل�سلم --اللبا�س :النظافة ،واحلذاء املنا�سب.
�صحيا
�سلوكا
ً
2-2بينِّ
ًّ
التحل��ي به يف كل من :اللبا���س ،والطعام --الطعــام وال�شـــراب :حتــري الــطيب،
وتجنب الخبيث.
وال�رشاب ،والريا�ضة.
--الريا�ضة :ممار�سة الريا�ضة المعتدلة.

54

 3-3اذك��ر بع���ض الف�ض��ائل الت��ي يجب على �أ  -الف�ض��ائل الت��ي يج��ب على الم�س��لم
التحل��ي به��ا :التوا�ض��ع ،والإيث��ار،
امل�س��لم التحلي بها ،وبع���ض الرذائل التي
والعفة ،والقناعة ،والعدل.
يجب �أن يتخلى عنها.
ب -الرذائ��ل الت��ي يج��ب على الم�س��لم
الكب��ر ،والح�س��د،
االبتع��اد عنه��اِ :
والرياء ،والنفاق ،وال�شح.

55

 4-4بينِّ ما تفيده الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�أ  -تقوية ال�صلة باهلل تعالى.
أ�  -قـــال اهلل تعــــالى} :
{.
ب -كان ر�سول  يكره النوم قبل وقت ب -العناية ب�أع�ضاء الج�سم الحيوية.
الع�شاء والحديث بعده.
جـ -قال الر�س��ول �" :صم و�أفطر وقم ونم جـ -االعتدال في العبادة.
ف���إن لج�س��دك عليك حقًّ��ا ،و�إن لعينك
عليك حقًّا".

55
54
54
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الدر�س احلادي ع�شر

�إدارة الوقت

نتاجات الدر�س

-تعريف مفهوم �إدارة الوقت.-ا�ستنتاج فوائد �إدارة الوقت.-تو�ضيح كيفية �إدارة الوقت.-اقرتاح جدول لتنظيم قراءة الكتب املدر�سية ا�ستعدا ًدا لالمتحانات.-تعداد الأولويات الأ�سا�سية لإدارة الوقت.-ا�ستنتاج بع�ض معوقات �إدارة الوقت.--تقدير �أهمية �إدارة الوقت.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-ا�ست�شعار �أهمية الوقت يف الإ�سالم.-الإميان بعظمة الوقت بو�صفه نعمة من نعم اهلل تعالى.--احلر�ص على ا�ستثمار الوقت يف حياتنا مبا ير�ضي اهلل تعالى.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي� ،سورة الع�رص ،الآيات (.)3-1-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-كتاب الهدي النبوي يف �إدارة الوقت ،حممد م�صلح الزعبي.للمعلم
--كتاب الوقت� ،إبراهيم الفقي.

املفاهيم وامل�صطلحات
�إدارة الوقت ,الوقت.
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التعلم القبلي
بناء على احلديث النبوي ال�رشيف الوارد ذكره يف �صفحة ( )39من الكتاب املدر�سي.
 -بيان �أهمية تعلم �إدارة الوقت ًاستراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ,العمل اجلماعي.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) كما ي�أتي:
ِّ 1 -1
ُ 2 -2
اتل الآيات ( )3-1من �سورة الع�رص ،ثم اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
•ما داللة الآيات الكرمية ال�سابقة؟
•ملاذا �أق�سم اهلل عز وجل بالوقت فيها؟
بناء على ما ورد يف هذه الآيات.
•ا�ستنتج �أهمية �إدارة الوقت ً
بناء على الآيات الكرمية ال�سابقة.
•بينِّ �أهمية الوقت ً
�إجراءات التنفيذ
1 -1اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح.
ِّ 2 -2
نظم جل�سة نقا�ش وحوار مع الطلبة ،واطرح عليهم بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
•ما املق�صود مبفهوم �إدارة الوقت؟
• بينِّ فوائد �إدارة الوقت يف احلياة.
و�ض��ح للطلبة التعريف اال�ص��طالحي ملفهوم �إدارة الوقت ،ثم اطلب �إليهم ق��راءة التعريف ,و�رشحه,
ِّ 3 -3
وحتليله ,وذكر �أمثلة عليه.
 4 -4اعر���ض على الطلبة جمموعة من الن�ص��و�ص القر�آني��ة الوارد ذكرها يف الكتاب املدر�س��ي ،ثم ك ِّلفهم
ا�ستخراج �أمثلة على �إدارة الوقت.
5 -5ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�س��ة النموذج) ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة
املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي).
6 -6و ِّزع الطلب��ة �إلى �أربع جمموعات ،ثم ك ِّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن مهام املجموعات الأخرى،
بعد قراءة در�س �إدارة الوقت ،وطرح �أ�سئلة عنه ،وبيان �إجاباتها لباقي املجموعات كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :ذكر �أمثلة على �إدارة الوقت.
•املجموعة الثانية :بيان كيفية ا�ستثمار الوقت.
•املجموعة الثالثة :بيان الأولويات الأ�سا�سية لإدارة الوقت.
•املجموعة الرابعة :قراءة الدر�س ،ثم كتابة تقرير عن معوقات �إدارة الوقت.
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7  -7ك ِّلف �أفراد املجموعات حل الواجب.
8  -8اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجاباتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
9  -9ك ِّلف كل جمموعة م�شاركة املجموعات الأخرى يف �إجابتها.
�1010ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1111اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
��شرح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الدر�س قبل الت�أكد من
1212ا�س��تخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
حتقق الفكرة التي �سبقتها.
التقومي اخلتامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س على نحوٍ يختلف عن املخطط الوارد يف الكتاب املدر�سي.
ِّ
أطبق) يف �صفحة (.)55
3  -3اختم الدر�س بتنفيذ ن�شاط (�أفكر و� ِّ
4  -4ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
5  -5امنح الطلبة وق ًتا ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-توجيه الطلبة �إلى �إدراك �أهمية �إدارة الوقت وتنظيمه يف املجاالت التي حث عليها الإ�سالم يف خمتلفمناحي احلياة ،عن طريق جدولة برامج لأعمالهم اليومية (يف املدر�سة ,ويف البيت ,ويف نهاية الأ�سبوع)،
و�رضورة جتنب كل املمار�سات التي نهى الإ�سالم عن فعلها؛ ملا ت�سببه من �إ�ضاعة للوقت.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.  -املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
� -أداة التقومي� :سلم التقدير.المعيار

الرقم
1
2

يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

4

يعمل بروح الفريق.

3
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ي�شارك �أفراد مجموعته في التفكير في الإجابات المقترحة.

ممتاز

جيد

مقبول

الرقم
5
6

7
8

ممتاز

المعيار

يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.

جيد

مقبول

يتقبل �آراء الآخرين.

ي�ست�شعر عظمة اهلل تعالى في �إدارة الوقت في مختلف جوانب حياته.
يقدر منهجية الإ�سالم في المحافظة على الوقت.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،جيد )2( :عالمتان ،مقبول )1( :عالمة واحدة.
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة

60

60

ا�سم الن�شاط

الإجابة

(� ِّ
أفكر و�أبادر ال�ستثمار وقتي)
� ِّ
أفك��ر كيف �أ�س��تثمر وقت��ي يف املواقف
الآتية ،و�أبادر لتطبيق ما �أتو�ص��ل �إليه يف
حياتي:
 -العطلة ال�صيفية بعد الدوام املدر�سي.-زيارة طبيب الأ�سنان ,وانتظار دورين�صف �ساعة.
 --الو�صول املبكر �إلى املدر�سة.

أ�  -االلتحاق بمراكز تحفيظ القر�آن الكريم ،وقراءة
بع���ض الكت��ب الثقافية ،وتعلم بع���ض الأعمال
التي تفيدني في حياتي.
ب -قراءة بع�ض الن�شرات الطبية عند طبيب الأ�سنان،
واال�ستغفار والت�س��بيح ،وتالوة جزء من القر�آن
الكريم.
ج��ـ -مراجعة بع���ض الدرو�س ،وحفظ بع�ض �س��ور
القر�آن الكريم ،وم�ساعدة زميلي في درا�سته.

(� ِّ
أفكر و�أطبِّق)
أطبقه:
�أختار �أحد الن�شاطني الآتيني ،و� ِّ
	� ِّأفكـــر يف تنظيـــم جـدول �أوزع فيه
وقتي اليومي على �أ�ســبوع� ،أح ِّقق به
الطريقة املثلى لإدارة وقتي.
يوميا ملمار�ســة املطالعة
	�أ�ضــع برنا ًجما ًّمع زمالئي.

يترك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
ما ال�سبل التي ميكنك بها �إدارة وقتك؟
�إثراء
جدول ُت ِّ
اً
نظم فيه وقتك داخل املدر�سة.
�أن�شئ
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إجابات أسئلة الدرس

رقم ال�صفحة
الإجابة
ن�ص ال�س�ؤال
58
1-1بينِّ املق�صود ب�إدارة الوقت� .إدارة الوقت :ح�سن ا�ستثمار الوقت لتحقيق دور الإن�سان
وم�س�ؤولياته.
2-2ا�ستنتج ثالثة �أمور تدل على �أ  -الوقت من �أعظم نعم اهلل تعالى.
�أهمية الوقت يف الإ�سالم .ب� -أق�سم اهلل تعالى بالوقت في بع�ض �سور القر�آن الكريم،
مثل� :سورة الليل ،و�سورة ال�ضحى ،و�سورة الع�صر.
ف�صله تف�صيلاً
جـ� -أعطى الإ�سالم الوقت قيمة عظيمة؛ فقد َّ
كثيرا
دقيقًا ،وجعله �شاملاً لكل جوانب الحياة ،وربط ً
من العبادات به ،مثل :ال�صالة ،وال�صيام ،والحج.

عدد خطوات �إدارة الوقت �أ  -تحديد الأهداف بح�سب المرحلة.
ِّ 3-3
لتحقيق التخطيط الناجح .ب  -تحــديد الــوقت المنا�سب لتنفيذ الأهـداف و�إنجـــاز
العمل.
جـ -مراجعـــة النف�س في مــا يخ�ص تحقــق الأهـــداف
والإنجازات.
د  -اال�ستعانــة بالموثوقين لتنظيم الـوقت.

4-4م��ن فوائــ��د �إدارة الـــوقت  -النجاح يحقق ال�س��عادة ،وهو يرتبط مبا �أجنزه الإن�س��ان
حتقيق ال�س��عادة والر�ضا عن يف حياته من درا�س��ة وعمل وحماية للوطن؛ فال�سعادة
مرتبطة مبا يقدم��ه املرء من �أعمال نافعة ،وما يحققه من
و�ضح ذلك.
الذاتِّ ،
نتائج وجناح.
5-5اذكـــر الأولـويات الأ�سا�سية �أ � -أداء العبادات.
ب -القيام بالواجبات الأ�سرية.
يف �إدارة الوقت.
جـ -الدرا�سة والتعلم بمتابعة الدرو�س ،والقيام بالواجبات
المدر�سية.

6-6اقرتح طريقتني للتغلب على يترك للطالب حرية الإجابة.
معيقات �إدارة الوقت.
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58

59

59

61

الدر�س الثاين ع�شر

الذوق واجلمال يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

-بيان حر�ص الإ�سالم على تذوق اجلمال.-تو�ضيح مظاهر اهتمام الإ�سالم باجلمال.-ذكر بع�ض الأفعال اجلمالية والذوقية التي ي�ستحب �أن يقوم بها الإن�سان.--تقدير حر�ص الإ�سالم على الذوق واجلمال.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-تقدير قيمة اجلمال يف الإ�سالم.-ا�ست�شعار الطالب عظمة اهلل تعالى من خالل تذوقه اجلمال من حوله.--احلر�ص على جتنب ما ي�ؤذي الآخرين من روائح وغريها.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-مقال الذوق واجلمال يف الإ�سالم� ،شبكة البدر الإلكرتونية.للمعلم
-مقال الذوق يف الإ�سالم ,مو�سوعة النابل�سي ،املوقع الإلكرتوين.www.nabulsi.com :--موقع املكتبة ال�شاملة الإلكرتوين.www.shamela.ws :

املفاهيم وامل�صطلحات
اجلمال يف الإ�سالم ,ال�شجرتان ,طليق.
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التعلم القبلي
النظافة يف الإ�س�لام ,احلديث النبوي ال�رشيف (الطهور �ش��طر الإميان) ،كيف ت�ص��بح احلياة من دون ذوق
وجمال؟
استراتيجيات التدريس

التدري���س املبا�رش (طرح الأ�س��ئلة واملناق�ش��ة) ،التعلم عن طريق الن�ش��اط (اللعب) ،التعل��م اجلماعي (التعلم
التعاوين اجلماعي).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية طرح الأ�سئلة واملناق�شة ،وذلك بتوجيه ال�س�ؤال الآتي �إلى الطلبة:
ِّ 1 -1
 -ما �أهم �سلوكات اجلمال التي حتب �أن تتحلى بها ،وتلك التي ال حتب �أن تتحلى بها؟�إجراءات التنفيذ
1 -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط (اللعب) بعر�ض موقفني من حياة الطالب يف املدر�سة؛
�أحدهما �إيجابي ،والآخر �سلبي ،ثم اطرح على الطلبة �أ�سئلة متنوعة عنهما ،ثم ا�ستمع �إلى �إجاباتهم،
ثم ناق�شهم فيها ال�ستنتاج ما ي�أتي:
•مفهوم اجلمال يف الإ�سالم.
•مظاهر اهتمام الإ�سالم باجلمال.
•ت�صنيف اجلمال �إلى :جمال ال�شكل ،وجمال الفعل.
•ذكر الأفعال التي ي�ستحب للإن�سان فعلها.
2 -2ا�ستخدم اللوح وو�سائل التكنولوجيا ،وامنح الطلبة فر�صة ا�ستخدامها.
3 -3ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (التحليل).
4 -4اعر�ض على الطلبة مفهوم اجلمال ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
5 -5ك ِّلف بع�ض الطلبة قراءة املفهوم قراءة �صحيحة.
6 -6ك ِّلف باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
7 -7ا�س��تخدم ا�س�تراتيجية التعلم التعاوين اجلماعي (التعلم الن�ش��ط؛ �أن��ا � ِّ
أفكر ،نحن نفك��ر) لبيان مفهوم
اجلمال ،وذلك باتباع ما ي�أتي:
8 -8و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�سة.
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9 -9اطرح على �أفراد املجموعات �س� اًؤال عن مفهوم جمال ال�شكل ،ومفهوم جمال الفعل ،ثم اطلب �إليهم
جيدا يف ال�س�ؤال.
التفكري ً
1010ك ِّلف كل جمموعة ر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيك َتب فيه عبارة�( :أنا � ِّ
أفكر) ،والثاين ُيك َتب فيه
عبارة( :نحن نفكر).
جميعا قراءة املكتوب يف اللوحة،
1111ك ِّلف كل طالب تعبئة العمود الأول ،ثم اطلب �إلى �أفراد املجموعة
ً
ثم االتفاق على �صيغة موحدة ،ثم تدوينها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
1212ناق�ش �أفراد املجموعات يف ما تو�صلوا �إليه.
1313ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل
يف الكتاب املدر�سي) على النحو الآتي:
حدد لكل جمموعة مهمتها كما ي�أتي ،ثم اطلب �إليها �رشح ما
1414و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات ،ثم ِّ
تو�صلت �إليه لباقي املجموعات:
•املجموعة الأولى :بيان مظاهر اهتمام الإ�سالم باجلمال ،ثم حل �أ�سئلة ورقة العمل (.)1-12
•املجموعة الثانية :بيان طرائق العناية باجلمال املتعلق بال�شكل.
•املجموعة الثالثة :بيان طرائق العناية باجلمال املتعلق بالفعل.
•املجموعة الرابعة :بيان الأفعال التي ي�ستحب للإن�سان القيام بها.
1515اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
1616ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما مت كتابته يف اللوحة.
�1717ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1818اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة قبل الت�أكد من حتقق الفكرة
1919ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
التي �سبقتها.
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3  -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
مراعيا
كافيا للمناق�شة واحلوار ال�ستنتاج الإجابات النموذجية ونتاجات الدر�س،
ً
4  -4امنح الطلبة وق ًتا ً
الفروق الفردية بينهم.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-تعريف الطالب ب�أهمية اجلمال يف الإ�سالم ،و�رضورة املحافظة عليه يف حياتنا اليومية؛ �سواء كان ذلكبالأقوال �أو بالأفعال ،وتطبيقه يف املمار�سات احلياتية اليومية.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم ،التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة). -املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة ،اطرحبناء على معايري �أداة التقومي.
على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
� -أداة التقومي� :سلم التقدير.المعيار
الرقم
 1يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.
 2يحر�ص على ا�ستثمار وقته.
 3ي�شارك �أفراد مجموعته في التفكير في الإجابات المقترحة.
 4يعمل بروح الفريق.
 5يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.
 6يتقبل �آراء الآخرين.
 7يلتزم بالأفعال التي ي�ستحب للم�سلم القيام بها.
 8ي�ستنتج �آثار اهتمام الإ�سالم بالجمال.
 9يقارن بين جمال ال�شكل وجمال القول.

ممتاز

جيد

مقبول

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،جيد )2( :عالمتان ،مقبول )1( :عالمة واحدة.
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
64
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ا�سم الن�شاط

الإجابة

ف�ضفا�ضا ،ال
�ساترا،
(�أ�ستذكر)
ً
�أن يكون الثوب ً
ف�صل اجل�سم.
للثي��اب يف الإ�س�لام �رشوط حت��ى يكتم��ل جمالها ,ي�شف ،وال ُي ِّ
�أ�ستذكر مع جمموعتي �أهم �رشوطها.

رقم ال�صفحة
64

الإجابة

ا�سم الن�شاط

منع ال�س��يارات من �إط�لاق الغازات
(�أتعاون لأتعلم)
�أتناق���ش وجمموعتي يف طرائق احلد من بع�ض الروائح ال�سامة ،وخمالفة تلك التي تنبعث منها
التي ت�سبب �أذى للآخرين ,م�ستعي ًنا بالكلمات الآتية :هذه الغازات ،و�إغالق امل�ص��انع التي
تنبعث منها الغازات ال�سامة ،وحفظ
ال�سيارات ,امل�صانع ,الأطعمة ،الأ�رشبة.
الأطعمة والأ�رشبة يف �أماكن منا�سبة.

65

أعمق فهمي)
(� ِّ
�أذك��ر بع�ض الفوائد ال�ص��حية التي ترتتب على و�ض��ع
اليد �أو ا�ستخدام املنديل عند العطا�س.

منع انت�شار الأمرا�ض.

66

(�أت� َّأمل و�أ�ست�شعر)
أتذوقها
�أت� َّأمل بع�ض املظاهر اجلمالية التي �أ�ست�شعرها و� َّ
من حويل ,و�أخرب بها زمالئي ومعلمي.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-تكليف الطلبة كتابة كلمات �صباحية عن م�ساوئ التحدث بالباطل ،والنكات الكاذبة ،والغيبة ،والنميمة،ثم قراءتها يف الإذاعة املدر�سية.
�إثراء
إيجابا يف �صحته وعقله.
-ناق�ش الطلبة يف ف�ضائل �أخرى ميكن �أن يتحلى بها امل�سلم ،وت�ؤثر � ًإجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

و�ض��ح مفهوم اجلمال يف مفهوم اجلمال يف الإ�س�لام يتجاوز جمال ال�ش��كل والوجه �إلى
ِّ 1-1
جمال الروح وال�سلوك؛ ما ي�ؤكد �أن الإ�سالم يقدر قيمة اجلمال.
الإ�سالم.

62

2-2ا�ستنتج املــعاين الـحــ�سية ال يق�ص��د بالطه��ارة هنا نظافة ال�ش��كل فح�س��ب ،ب��ل تتعدى
واملعنـــوية للطهــــارة يف ذلك لت�ش��مل نظافة النف�س وحمايتها من الوقوع يف الفواح�ش
واملعا�صي.
قولـه تعالـى} :
{.

63
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

3-3اجلم��ال قيم��ة مق��درة يف اعتنى الإ�سالم بمو�ضوع جمال ا َ
خللق وح�سن ال�صورة ،قال
الإ�سالم ,ا�رشح ذلك.
{ (�سورة التغابن ،الآية .)3
تعالى} :

رقم ال�صفحة

62

وقد و�ضــع الكـــون يف �صــــــورة بهية ،فقــال عز وجل:
{ (�س��ورة ال�ص��افات ،الآي��ة .)6
}
والن�ص القر�آين جميل يف �آياته ولفظه ،وقد �شهد غري امل�سلمني
بذلك ،مثل الوليد بن املغرية حينما ُ�س ِئل عن القر�آن ،فقال�" :إن
ل��ه حلالوة ،و�إن عليه لط�لاوة ،و�إن �أعاله ملثمر" .وهو جميل
يف ما يدعو �إليه من تفكر وتدبر وتعبري وت�صوير؛ فكل ما خلق
اهلل يحم��ل معنى من معاين اجلمال ،و�أوامر اهلل تعالى ونواهيه
حتقق للإن�س��ان ال�س��عادة واخلريية وال�س��كينة والطم�أنينة؛ ما
يحقق معاين اجلمال .والإ�س�لام يهتم بجمال ال�شكل واملظهر
اخلارجي وما يت�صل بداخل الإن�سان و�أعماله و�أفعاله.
ِّ 4-4بين ال�سلوك الجمالي الذي
يتعي��ن على الم�س��لم �إتيانه
َّ
في كل من الحاالت الآتية:
�أ  -التثا�ؤب.
ب -العطا�س.
جـ -الحديث مع الآخرين.
د  -الم�شي في ال�شارع.
هـ -لقاء الآخرين.

�أ  -التثا�ؤب :كتمه بو�ضع اليد.
ب -العطا�س :و�ضع اليد الي�سرى على الفم.
جـ -الحديث مع الآخرين :جمال الحديث.
د  -الم�شي في ال�شارع :الوقار والهدوء.
هـ -لقاء الآخرين :طالقة الوجه.

منهيا عنه
5-5اذكر �سلو ًكا
ً
واحدا ًّ
يف كل من احلالتني الآتيتني:
�أ  -عنـــد الذهـــاب �إلـــــى �أ  -عند الذهاب �إلى الم�سجد :الرك�ض.
الم�سجد.
ب -عــنـــــد مــخاطــبــــة ب -عند مخاطبة الآخرين والحديث معهم :ا�ستخدام �ألفاظ
جارحة.
الآخـرين والحديث
معهم.
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66
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�أوراق العمل

عنوان الدر�س :الذوق واجلمال يف الإ�سالم.

ورقة العمل ()1-11
ً
ً
و�سلوكا �آخر ال تحب �أن تتح ّلى به.
جماليا تحب �أن تتح ّلى به،
�سلوكا
اذكر
ًّ
.........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()2-11
ناق�ش مظاهر اهتمام الإ�سالم بالجمال.
.........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()3-11
ناق�ش طرائق العناية بالجمال المتعلق بال�شكل.
.........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()4-11
ناق�ش طرائق العناية بالجمال المتعلق بالفعل.
.........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()5-11
ناق�ش الأفعال التي ي�ستحب للإن�سان القيام بها.
.........................................................................................................................................

. .........................................................................................................................................
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الدر�س الثالث ع�شر

�آداب الإنفاق يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

-ا�ستنتاج �أهمية املال يف حياة الإن�سان.-ذكر القواعد وال�ضوابط التي و�ضعها الإ�سالم ليكون الت�رصف باملال حممو ًدا.-املقارنة بني نوعي الإنفاق املحمود :الواجب ،وامل�ستحب.-تو�ضيح بع�ض �أبواب الإنفاق الواجب ،وامل�ستحب.-تعداد �أبواب الإنفاق املحرم.�-إنفاق املال يف وجوه اخلري.--تقدير حر�ص الإ�سالم على �إنفاق املال يف وجوه اخلري.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-تقدير نعمة املال التي �أنعم اهلل بها علينا.-احلر�ص على �إنفاق املال يف الوجه الذي �رشعه اهلل تعالى.-عدم التهاون يف �إخراج الزكاة وزكاة الفطر.--االبتعاد عن �إنفاق املال يف الوجوه املحرمة.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران ،الآية ( ، )92و�سورة الفرقان ،الآية ( ،)67و�سورة الكهف ،الآية (.)46-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
 -مقال من �صفات امل�ؤمن الإنفاق ،مو�سوعة النابل�سي الإلكرتونية.nabulsi.com>blue> art :-مقال ثمرات الإنفاق يف �سبيل اهلل ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.www.alukah.net :للمعلم
-كتاب مهارات احلياة� :إ�ضاءات يف م�سرية الإبداع ،خالد عطية ال�سعودي.--مقال الإنفاق يف �سبيل اهلل ،موقع �صيد الفوائد الإلكرتوين.www.saaid.net :
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املفاهيم وامل�صطلحات

الإنفاق الواجب ,الإنفاق امل�ستحب ،الإنفاق املحرم ,الر�شوة.

التعلم القبلي
مفهوم ك�سب املال و�أنواعه.
استراتيجيات التدريس

التفك�ير الناقد ،التدري�س املبا�رش (الأ�س��ئلة والأجوب��ة ،العمل يف الكتاب املدر�س��ي) ،التعلم يف جمموعات
(الطاولة امل�ستديرة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهـد للدر�س بتالوة الآيـة الكرميــة ،قـــال تعالى} :
ِّ 1 -1
{.
 2 -2اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
3 -3اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الآتي:
•ملاذا ق ُِّدم املال على البنني يف الآية الكرمية؟
4 -4ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
�إجراءات التنفيذ
1 -1اعر���ض عل��ى الطلبة الآية ( )14من �س��ورة �آل عمران ،والآية ( )33من �س��ورة النور ،ثم ك ِّلف �أحد
مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
الطلبة تالوتهما،
ً
2 -2اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
•ما الغريزة التي ف ُِطر عليه الإن�سان؟
و�ضح نظرة الإ�سالم �إلى املال.
• ِّ
•ا�ستنتج واجب الإن�سان جتاه املال.
أتدبر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)68
3 -3ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (� َّ
 4 -4و ِّزع الطلبة �إلى جمموعات متجان�سة ،ثم ك ِّلفهم تنفيذ ورقة العمل ( )1-13داخل ال�صف ،بحيث تعطي
ميررها �إلى زميله للإجابة عن �أ�سئلتها ،وهكذا.
الطالب الأول من املجموعة الورقة ،ليجيب عن �أ�سئلتها ،ثم ِّ
ووجه
 5 -5ا�ستعر�ض الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س ،مع االهتمام بالتالوة ال�سليمة للآيات القر�آنيةِّ ،
الأ�سئلة �إلى الطلبة ال�ستنتاج ما تدل عليه.
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6  -6ناق�ش �أفراد المجموعات يف ال�ضوابط التي و�ضعها الإ�سالم ليكون الت�رصف باملال حممو ًداِّ ،
موظ ًفا
الأدلة ال�رشعية.
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاط (� ِّ
أدون) في �صفحة (.)69
ِّ 7  -7
أفكر و� ِّ
8  -8اعر�ض على مجموعات الطلبة الأدلة ال�شرعية ،ثم ك ِّلفهم ا�ستخراج �أبواب الإنفاق الواجب منها.
9  -9ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (�أ�ستخرج و�أناق�ش) في �صفحة (.)70
1010ناق�ش �أفراد المجموعات في الن�صو�ص ال�شرعية التي تم ا�ستعرا�ضها لبيان �أبواب الإنفاق الم�ستحب،
ثم ك ِّلفهم المقارنة بينه وبين الإنفاق الواجب ،ثم اطلب �إليهم تنفيذ ن�شاطي (�أت� َّأمل و�أ�ستخرج)،
أعبر) في �صفحة (.)71
و(�أناق�ش و� ِّ
حوارا بين الطلبة عن �أبواب الإنفاق المحرم.
�1111أجر
ً
1212ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (� ِّ
أخطط و�أبادر) في �صفحة (.)72
�1313ساعد �أفراد المجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�شرح.
1414اكتب على اللوح ما تم التو�صل اليه.
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما تحقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّل��ف الطلب��ة بناء مخطط تنظيمي لأف��كار الدر�س على نحو يختلف عن المخط��ط الوارد ذكره في
الكتاب المدر�سي.
3  -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض �أفكارهم ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4  -4امنح الطلبة وق ًتا ً
استراتيجيات التقويم وأدواته

 -ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء. -املوقف التقوميي� :أداء الطالب �ضمن جمموعته يف العمل اجلماعي. �-أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.الرقم

1

2
3
4
5
6
7

104

المعيار

يتعاون مع زمالئه ،ويعمل بروح الفريق.
يحر�ص على الإ�صغاء �إلى الآخرين.
يلتزم ب�آداب الحوار مع الآخرين.
ي�شارك في الحوار والمناق�شة.
يقوم بالمهام الموكولة �إليه �ضمن مجموعته.
يجيب عن الأ�سئلة بثقة واقتدار.
ينهي المهمة الموكولة �إليه في الوقت المحدد.

5

4

3

2

1

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة

ا�سم الن�شاط

الإجابة

68

(�أتدبَّر و�أ�ستنتج)
�أتد َّبر الآية الكريمة الآتية ،و�أ�ستنتج منها
وظيفة الإن�سان في المال ،قال اهلل تعـالى:
}

الإنف��اق من المال وفق �ش��رع اهلل ،وبما يحقق
اال�ستخالف في الأر�ض.

{.
69

(� ِّ
الإ�س��راف ه��و مج��اوزة الح��د ف��ي الإنفاق,
أدون)
أفكر و� ِّ
� ِّ
أفكر ف��ي الفرق بين الإ�س��راف والتبذيرّ � ،أم��ا التبذي��ر فهو �س��رف المال ف��ي غير وجهه
ال�صحيح.
و�أد ِّونه في دفتري.
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(�أ�ستخرج و�أناق�ش)
التكليف بح�س��ب اال�س��تطاعة ،ومن��ه الإنفاق
نف�س��ا �إال
قال اهلل تعالى} :
بح�س��ب الق��درة ،ف�لا يكل��ف اهلل ً
و�سعها؛ �إذ جاء الإ�سالم لرفع الحرج عن النا�س،
{ ،بين��ت الآي��ة الكريم��ة قاعدة والتي�سير عليهم.
َّ
مهمة في الإنفاق� ،أ�س��تخرجها و�أناق�ش��ها
مع زمالئي.
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م�س��اعدة النا�س عل��ى حمل متاعه��م ,والعدل
(�أت� َّأمل و�أ�ستخرج)
�أناق���ش م��ع مجموعتي الحديث ال�ش��ريف بينه��م ,والكلم��ة الطيب��ة ,و�إماط��ة الأذى عن
ال�سابق ،و�أ�س��تخرج منه �أنواع ال�صدقة التي الطريق ،وكثرة الخطى �إلى الم�ساجد.
حث النبي  عليها ،و�أد ِّونها على ال�سبورة.
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ي��دل الحديث ال�ش��ريف على �أهمية ال�ص��دقة؛
أعب)
(�أناق�ش و� رِّ
�أناق���ش مع مجموعت��ي داللة دع��وة �أهل �إذ خ�ص���ص لها با ًبا من �أبواب الجنة ،وال�صدقة
ال�ص��دقة من باب خا�ص م��ن �أبواب الجنة تطفئ غ�ضب الرب.
ف��ي ق��ول النب��ي َ " :م��ن كان م��ن �أهل
أعبر
ال�ص��دقة دعي م��ن باب ال�ص��دقة" ،و� ِّ
بجملة واحدة عن ف�ضل ال�صدقة.
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رقم ال�صفحة

ا�سم الن�شاط

72

(�أخطِّط و�أبادر)
�أ�ض��ع خطة � ِّأبين فيها كيف � ِّ
أنظم م�صروفي
اليوم��ي ،بحيث �أق�ض��ي حاجاتي ،و�أدخر
منه ،و�أبادر لإنفاق بع�ضه في �أبواب الخير.

الإجابة
يترك للطالب حرية الإجابة.

إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

1-1م��ن �أب��واب الإنف��اق املحمود �أوجب الإ�ســالم على الـــزوج الإنفـــاق على زوجتـــه
النفقة على الأ�رسة ،كيف يكون و�أوالده ،و�أوجب على المـــرء الإنفـــاق على والـــديه
المحتاجين ورعايتهما ،وبخا�صة عند الكبر .وال �شك
ذلك؟
في �أن هذا يــــ�ؤدي �إلى ا�ستقــرار الأ�ســرة ،و�سعادتها،
وتمكينهـــا من �أداء واجباتهــــا ،وتحمل م�س�ؤولياتها،
و�أداء مهمتهـــا في بنــــاء المجتمع وخدمته على �أكمل
وجه.
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2-2اذكر �أمثل��ة على وج��وه �إنفاق الإنفاق في �ش��رب الخمر ،وتن��اول المواد المخدرة،
حرمه��ا الإ�س�لام ل�رضرها على و�إ�شاعة الفاح�شة ،والر�شوة.
َّ
الفرد واملجتمع.

72

3 -3بينِّ داللة كل من الن�صو�ص الآتية:
�أ  -قــال تعــالى}:
{.
ب -قال تعالى}:
{.
ج��ـ -قال النبي " :ال�س��اعي
على الأرملة والم�س��كين
كالمجاهد في �سبيل اهلل،
�أو القائ��م الليل ال�ص��ائم
النهار".
د -قال النبي " :لعنة اهلل على
الرا�شي والمرت�شي".
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�أ  -الم��ال لي���س مل��ك الإن�س��ان ،و�إنما ه��و ملك هلل
تعالى ،والإن�سان مك َّلف فيه بما �أمر اهلل تعالى.
ب -تهذي��ب النف���س وتطهيره��ا م��ن عوامل ال�ش��ح

68
68

والبخل.
ج��ـ -م��ن فوائ��د الإنف��اق ف��ي �س��بيل اهلل �أن��ه بمنزلة
المجاهدين القائمين ال�صائمين.

70

د -تحريم الر�شوة التي هي من �صور الإنفاق المحرم.

69

عنوان الدر�س� :آداب الإنفاق يف الإ�سالم.

�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-13

 -1من ال�ضوابط التي و�ضعها الإ�سالم ليكون الإنفاق محمو ًدا:
أ� ............................................................................................................................... -
ب...............................................................................................................................-
جـ...............................................................................................................................-
� -2أكمل الفراغ في الجدول الآتي بما هو منا�سب:
�أبواب الإنفاق الم�ستحب

�أبواب الإنفاق الواجب

و�ضحها.
عدة ت�ؤ ِّثر �إيجا ًبا في الفرد والمجتمعِّ ،
 -3لإخراج الزكاة و�إنفاق المال فوائد َّ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ِّ -4بين داللة الن�صين الآتيين:
�أ -قال تعالى} :

{.

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

ب -قال النبي َ " :من نفَّ�س عن م�ؤمن كربة من ُك َرب الدنيا ،نفَّ�س اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة".

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

 -5ناق�ش العبارة الآتية" :من ح�ضــارة الإ�ســالم وقيمه الراقية �أن �أعطى الإن�سان حق الت�صرف بما يملك� ،إال
�أن هذا الحق لي�س على �إطالقه".
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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الدر�س الرابع ع�شر

التعامل مع ال�ضغوط النف�سية

نتاجات الدر�س

-تعريف مفهوم ال�ضغوط النف�سية.-بيان مظاهر ال�ضغوط النف�سية.-تعداد الأ�ساليب الوقائية والعالجية لل�ضغوط النف�سية.�سببا يف معاجلة ال�ضغوط النف�سية.
-ا�ستنتاج كيف يكون الإميان باهلل ً-تو�ضيح �صور االلتجاء �إلى اهلل تعالى بو�صفها و�سيلة ملعاجلة ال�ضغوط النف�سية.-ا�ستنتاج �أثر ال�ضغوط النف�سية يف الفرد واملجتمع.--تو�ضيح الأ�ساليب الوقائية والعالجية التي و�ضعها الإ�سالم لل�ضغوط النف�سية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-ا�ست�شعار عظمة اهلل تعالى يف خلق الإن�سان يف كبد.-الإميان ب�أن دين الإ�سالم هو الذي يحقق �سعادة الإن�سان يف الدارين.-ا�ست�شعار قيمة القناعة و�أثرها يف حياة امل�سلم.حتري الآثار ال�سلبية لل�ضغوط النف�سية يف حياة امل�سلم.
ّ ---االلتزام بتوجيهات الإ�سالم يف مواجهة ال�ضغوط النف�سية.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-املجل�س العلمي :ال�ضغوط النف�سية ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.http://www.alukah.net :للمعلم:
 -ال�ضغوط النف�سية ,مو�سوعة النابل�سي الإلكرتونية.www.nabulsi.com :--موقع املكتبة ال�شاملة الإلكرتوين.www.shamela.ws :
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املفاهيم وامل�صطلحات
ال�ضغوط النف�سية.

التعلم القبلي
"ال�ضغوط النف�سية ت�ؤثر يف �صحة الإن�سان ،ويف عالقته بالآخرين" .ناق�ش هذه العبارة.
استراتيجيات التدريس

العمل اجلماعي ,التدري�س املبا�رش.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ِّ 1 -1
{ ,وقوله
•م��ا الغاية م��ن خلق الإن�س��ان كما ج��اء يف قوله تعال��ى} :
{؟
�سبحانه} :
2 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
�إجراءات التنفيذ
1 -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين) ,وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة)
عند تالوة الآية ( )4من �سوره البلد ،ثم اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
•ما مفهوم ال�ضغوط النف�سية؟
•ما مظاهر ال�ضغوط النف�سية و�أثرها يف الفرد واملجتمع؟
•ما الأ�ساليب الوقائية التي و�ضعها الإ�سالم لعالج ال�ضغوط النف�سية؟
وحدد الزمن املنا�سب للأداء ،ثم و ِّزع
عي
مقررا لكل جمموعةِّ ،
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم نِّ
ً
املهام عليها كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :بيان مفهوم ال�ضغوط النف�سية ،ثم �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل (.)1-14
•املجموعة الثانية :بيان مظاهر ال�ضغوط النف�سية و�أثرها ,ثم �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل (.)2- 14
•املجموعة الثالثة :بيان الأ�ساليب الوقائية والعالجية التي و�ضعها الإ�سالم لل�ضغوط النف�سية ,ثم �إجابة
�أ�سئلة ورقة العمل (.)3-14
3 -3اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
4 -4ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما ا ُّت ِفق عليه.
�5 -5ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
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6  -6اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الدر�س قبل الت�أكد من
7  -7ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
حتقق الفكرة التي �سبقتها.
التقويم الختامي
8  -8اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
9  -9ا�س��تخدم ا�س�تراتيجية التدري�س املبا�رش (البطاقات اخلاطفة) يف بيان الأ�ساليب الوقائية والعالجية التي
و�ضعها الإ�سالم لعالج ال�ضغوط النف�سية كما ي�أتي:
1010اعر�ض على الطلبة عبارة احل�سن الب�رصي" :علمت �أن رزقي ال ي�أخذه �أحد فاطم�أن قلبي" با�ستخدام
مبي ًنا �أثر الإميان باهلل تعالى يف م�س�ألة الرزق واملال.
البطاقات اخلاطفة ،ثم ناق�شهم فيهاِّ ،
1111ك ِّلف بع�ض الطلبة قراءة العبارة قراءة �صحيحة.
1212ك ِّلف باقي الطلبة حتليل العبارة وتو�ضيحها.
1313اطب �إلى الطلبة ذكر �أمثلة على عالج ال�ضغوط النف�سية بال�صالة والقر�آن الكرمي.
1414ك ِّلف بع�ض الطلبة ذكر بع�ض الأذكار اليومية.
1515ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافيا لعر���ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميع��ا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
1616امن��ح الطلب��ة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-توجيه الطلبة �إلى �أن الإن�سان لم ُيخ َلق عب ًثا ،و�إمنا ُخ ِلق لغاية واحدة هي عبادة اهلل تعالى ،واالمتثالميزه بالعقل عن املخلوقات الأخرى لتحقيق مبد�أ اال�ستخالف
لأوامره ،واالبتعاد ّ
عما نهى عنه ،و�أن اهلل َّ
ي�سبب له ال�ضغوط النف�سية يف احلياة ,واالقتناع بقدر اهلل
يف الأر�ض؛ لذا يجب عليه االبتعاد عن كل ما ِّ
وما ق�سم لنا من نعم يف حياتنا ،فال غ�ضب ،وال ت�أفف ،وال ت�ضجر ،وال نظر �إلى الآخرين نظرة �سلبية،
أي�ضا احلر�ص على التقرب �إلى اهلل عز وجل بال�صالة ،وتالوة القر�آن الكرمي ،واملواظبة على
ويجب � ً
الأذكار اليومية.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة. -املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ثم ق َِّومهم ً
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� -أداة التقومي� :سلم التقدير.المعيار
الرقم
 1يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.
 2يحر�ص على ا�ستثمار وقته.
 3ي�شارك �أفراد مجموعته في التفكير في الإجابات المقترحة.

ممتاز

جيد

مقبول

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،جيد )2( :عالمتان ،مقبول )1( :عالمة واحدة.
إجابات أنشطة الدرس

ا�سم الن�شاط

رقم ال�صفحة

الإجابة

76

�إن �س��ماع القر�آن الك��رمي ي�ؤدي �إلى ه��دوء النف�س
ألخ�ص)
(�أناق�ش و� ِّ
�أناق���ش م��ع جمموعت��ي �أهمية �س��ماع وراح��ة البال ،وقد ذكر اهلل تعال��ى �أن القر�آن الكرمي
القر�آن الك��رمي يف حتقيق هدوء النف�س ،فيه �ش��فاء ورحمة ،فقال �سبحانه} :
{ .وله��ذا ،ف���إن َمن يداوم
ألخ�ص ما تو�صلنا �إليه.
و� ِّ
على �سماع القر�آن الكرمي ويتفكر يف ما جاء به ي�شعر
بالراحة والهدوء.

76

(� ِّ
الدجالون يحاولون ا�ستمالة النا�س �إليهم بادعاء علم
أفكر و�أبادر)
� ِّ
أفكر م��ع زمالئي يف مبادرة �أحمي بها الغي��ب الذي ال يعلم��ه �إال اهلل تعال��ى ،فهم كاذبون
جمتمع��ي ,ثم �أعر�ض��ها عل��ى معلمي ،حمتال��ون ،وي�أكلون �أموال النا���س بالباطل ،ويزينون
له��م ال��كالم ليخدعوه��م .والواجب عل��ى النا�س
و�أبادر �إلى تنفيذها.
العق�لاء �ص��دهم ومنعهم ،وعدم اال�س��تماع �إليهم،
و�إبالغ اجلهات املعنية عنهم.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-ما ال�سبل التي ت�ساعدك على التخل�ص من قلق االمتحان وامل�ستقبل؟�إثراء
-ك ِّلف الطلبة كتابة كلمات �صباحية عن �أثر الأذكار اليومية يف احلد من ال�ضغوط النف�سية ،ثم قراءتها يفالإذاعة املدر�سية.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1-1بينِّ مفهوم ال�ضغوط النف�سية .ال�ض��غوط النف�سية :حالة من عدم اال�ستقرار النف�سي وعدم
التوازن ،تظهر يف �صورة حزن على املا�ضي� ،أو خوف من
امل�س��تقبل؛ ما ي�ؤدي �إلى انفعال م�ستمر نتيجة �شعور الفرد
بوجود خطر يتهدده ،ومثل هذا اخلطر قد يكون موجو ًدا
فعلاً � ،أو متخيلاً لي�س له وجود يف الواقع.

رقم ال�صفحة
74

ع��دد ثالث��ة م��ن مظاه��ر �أ  -ال�رشود الذهني.
ِّ 2-2
ب� -صعوبة تركيز االنتباه.
ال�ضغوط النف�سية.
جـ -تدهور القدرة على التفكري املو�ضوعي.

75-74

3-3كـــيف عالــــج الإ�ســـــالم عالج الإ�سالم ال�ضغوط النف�سية مبا ي�أتي:
�أ  -الإميان باهلل تعالى.
ال�ضغوط النف�سية؟
ب -االلتج��اء �إل��ى اهلل تعال��ى بال�ص�لاة ،وت�لاوة القر�آن
الكرمي.

76-75

4-4ع ِّل��ل :كان النب��ي �إذا حزبه لأن ال�صالة تهدئ النف�س.
�أمر فزع �إلى ال�صالة.

75

5-5ك��ي��ف ع���ال���ج الإ����س�ل�ام عالج الإ�سالم الغ�ضب باالغت�سال باملاء� ،أو الو�ضوء.
الغ�ضب؟

76

112

�أوراق العمل

عنوان الدر�س :التعامل مع ال�ضغوط النف�سية.

ورقة العمل ()1-14
بنا ًء على فهمك لما �سبق ،اكتب مفهو ًما لل�ضغوط النف�سية.
...........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()2-14
عدد مظاهر ال�ضغوط النف�سية و�أثرها في الفرد.
ِّ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()3-14
ِّبين �أ�ساليب الإ�سالم في معالجة ال�ضغوط النف�سية.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

. .........................................................................................................................................
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الدر�س اخلام�س ع�شر

عمارة الأر�ض

نتاجات الدر�س

-تعريف مفهوم عمارة الأر�ض.-بيان م�س�ؤولية الإن�سان عن �أعماله وعمارة الأر�ض.-تو�ضيح �رشوط عمارة الأر�ض.-الإ�سهام يف عمارة الأر�ض.-تقدير �أهمية عمارة الأر�ض.-بيان كيفية �إعمار الأر�ض.-ذكر �أمثلة على �إعمار الأر�ض.--تقدير دور العلماء الذين اهتموا بعمارة الأر�ض.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-ا�ست�شعار �أهمية العبودية اخلال�صة هلل تعالى يف حتقيق عمارة الأر�ض.-تقدير م�س�ؤولية الإن�سان يف عمارة الأر�ض.حتري قدرات الإن�سان و�إمكاناته يف عمارة الأر�ض.
ِّ --ا�ست�شعار عظمة اهلل تعالى بت�سخري الكون للإن�سان يف عمارة الأر�ض.--االعتزاز بالإ�سالم وت�رشيعاته.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-مقال عمارة الأر�ض واجب �إن�ساين ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.http://www.alukah.net :للمعلم
-مقال عمارة الأر�ض ،موقع وزارة الأوقاف الأردنية الإلكرتوين./http://www.awqaf.gov.jo : -مقال �إعمار الأر�ض ،موقع القوات امل�سلحة الأردنية (اجلي�ش العربي) الإلكرتوين./https://www.jaf.mil.jo :114

املفاهيم وامل�صطلحات
عمارة الأر�ض ,اخلالفة ,الكتاب امل�سطور ,الكتاب املنظور.

التعلم القبلي
قال اهلل تعالى} :
منها مفهوم اخلالفة.

م�ستخرجا
{ .ناق�ش م�ضمون الآية الكرمية،
ً

استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ،العمل اجلماعي ،التعلم الن�شط.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) عن طريق طرح الأ�سئلة الآتية:
ِّ 1 -1
• ما المق�صود بمفهوم عمارة الأر�ض؟
•ملاذا اختار اهلل تعالى الإن�سان خلالفته على الأر�ض؟
ميز اهلل تعالى الإن�سان عن غريه ليقوم بخالفته وعمارة الأر�ض؟
• مباذا َّ
عدد ثالثة من �أ�سماء العلماء الذين تفكروا يف الكون ،واهتموا بعمارة الأر�ض.
• ِّ
�إجراءات التنفيذ
1 -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة النموذج) ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة
املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي).
وحدد الزمن املنا�سب
مقررا لكل جمموعة،
ِّ
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات غري متجان�سة ،ثم عينِّ
ً
للأداء.
3 -3و ِّزع املهام على املجموعات ،ثم اطلب �إلى كل منها عر�ض نتائج �أعمالها �أمام باقي املجموعات:
•املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (مفهوم عمارة الأر�ض) ،وبيانه.
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (م�س�ؤولية الإن�سان عن عمارة الأر�ض) ،وبيانه.
•املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (م�ؤهالت الإن�سان لعمارة الأر�ض) ،وبيانه.
4 -4اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب ما تو�صلت �إليه يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
5 -5ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما ا ُّت ِفق عليه.
�6 -6ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
7 -7اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
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انتق زميلاً  ،ثم �شارك) بتوزيع ورقة العمل ( )1-15على الطلبة.
8  -8ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط (فكرِ ،
9  -9اطرح على الطلبة الأ�سئلة الواردة يف ورقة العمل ،ثم اطلب �إليهم �أن يجيبوا عنها ،ثم يكتبوا الإجابات
يف ورقة.
1010اطلب �إلى كل طالب �أن يختار زميلاً له ي�شاركه يف الإجابة.
 1111ك ِّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة باقي املجموعات يف �إجابتها.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة قبل الت�أكد من حتقق الفكرة
1212ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
التي �سبقتها.
التقويم الختامي
 --اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

ومعنويا يف حياتنا اليومية ،و�أثر ذلك يف الفرد واملجتمع.
ماديا
ًّ
-توجيه الطلبة �إلى �إدراك �أهمية �إعمار الأر�ض ًّاستراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم ،التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
� -أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار

الرقم
1

يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.

6

يتقبل �آراء الآخرين.

7

يدرك مفهوم عمارة الأر�ض.

8

يتحمل م�س�ؤوليته الفردية في �إعمار الأر�ض.

2
3

يحر�ص على ا�ستثمار وقته.
ي�شارك �أفراد مجموعته في التفكير في الإجابات المقترحة.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
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1

2

3

إجابات أنشطة الدرس

الإجابة

رقم ال�صفحة

ا�سم الن�شاط

80

(�أتعاون و�أقرتح)
أعــدد ثالثـــــة
�أتعــاون مع جممـــوعتي ،و� ِّ
مقرتحات حتقق دوري يف عمارة الأر�ض.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

80

(�أثري خرباتي)
�أبح��ث يف الإنرتنت عن �أثر التقدم العلمي
يف حياة الإن�سان ,و�أُخل�ص ما تو�صلت �إليه
يف مقالة من �صفحة واحدة.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
 -كيف ميكنك حتقيق اال�ستخالف يف الأر�ض مبا ير�ضي اهلل تعالى؟�إثراء
 -اكتب كلمة تبني فيها م�س�ؤوليتك عن �إعمار الأر�ض ،ثم اقر�أها يف الإذاعة املدر�سية.إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

و�ضح املق�صود بعمارة الأر�ض.
ِّ 1-1

يق�ص��د بعمارة الأر�ض قيام الإن�سان ب�أداء ر�سالته يف
احلياة يف خمتلف املج��االت ،وفق ما �رشع اهلل تعالى
لتحقيق �سعادته يف الدنيا والآخرة.

عدد جماالت �إعمار الأر�ض.
ِّ 2-2

أ�  -املج��ال املادي� :أي �إعمـــ��ار الأر�ض ببنائها
�سخره
و�صيانتها ،واال�س��تخدام الإيجابي ملا َّ
اهلل �سبحانه وتعالى للإن�سان يف احلياة الدنيا،
والب ْعد عن الإف�ساد فيها بالظلم واجلهل.
ُ
ب -املج��ال املعنوي� :أي عم��ارة النف�س بتزكيتها
وطهارته��ا .وتزكية الإميان ،وتعزيز الأخالق
هما �أ�سا�س �إعمار الأر�ض.

رقم ال�صفحة

79-78
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

3-3ا�س��تخرج م��ن الآي��ات الكرمي��ة �أ  -ت�سخري اهلل تعالى الكون وما فيه ملنفعة الإن�سان.
م�ؤهالت الإن�سان لعمارة الأر�ض :ب -اال�ستعداد الفطري للتعلم.
قدرا �أكرب من
أ� }-
ج��ـ -التفكر يف الكون يتيح للإن�س��ان ً
تعرفه وحتديد غايته؛ فهو و�س��يلة مهمة لتطوير
ُّ
قدراته ومواهبه.

رقم ال�صفحة
79
79

{.

ب}-

{.
جـ} -

{.

 4-4الظل��م واجلهل من �أخط��ر ما يهدد
�س��لوك الإن�س��ان يف عالقته ب�إعمار
الأر���ض؛ ما ي���ؤدي �إلى ف�س��ادها،
ناق�ش ذلك.
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�سلبا يف عمارة الأر�ض ،وذلك
ي�ؤثر الظلم واجلهل ً
�سخره اهلل �س��بحانه وتعالى
ب�إ�س��اءة ا�س��تخدام ما َّ
للإن�سان يف احلياة الدنيا ،والإف�ساد فيها.

78

�أوراق العمل

عنوان الدر�س :عمارة الأر�ض.

ورقة العمل ()1-15
 -1ما مفهوم عمارة الأر�ض؟
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

. .........................................................................................................................................
 -2كيف تكون م�س�ؤولية الإن�سان عن عمارة الأر�ض؟
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

. .........................................................................................................................................
 -3ناق�ش زميك في م�ؤهالت الإن�سان لعمارة الأر�ض.
اال�ستعداد الفطري للتعلم.

ت�ســخير اهلل تعـالى الكون
وما فيه لمنفعة الإن�سان.

التفكير في الكون.
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الدر�س ال�ساد�س ع�شر

مبادئ العالقات الإن�سانية

نتاجات الدر�س

-ذكر مبادئ التعامل الإن�ساين.-ذكر �أمثلة على مبادئ التعامل الإن�ساين.-تقدير حر�ص الإ�سالم على �إيجاد مبادئ التعامل الإن�ساين.ً
جميعا.
عاما للنا�س
ً
إن�سانيا ًّ
-االعتزاز بالعدل مبد�أ � ًّ-احرتام العهود ،و�أهمية الوفاء بها.-ا�ست�شعار مبد�أ الت�سامح مع الآخرين.--تقدير دور ال�رشيعة الإ�سالمية يف حفظ حقوق الآخرين.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-االقتداء بقيم القر�آن الكرمي وال�سنة ال�رشيفة.-التخلق ب�أخالق الإ�سالم.�سلبا يف �شخ�صية امل�سلم.
-اجتناب العوامل التي ت�ؤثر ً-ا�ست�شعار رحمة اهلل تعالى بالنا�س.-االعتزاز بقيمة الت�سامح بني النا�س ،واحلر�ص على متثلها.جميعا.
-االعتزاز بال�رشيعة الإ�سالمية و�ضمانها احلقوق ال�شخ�صية للنا�سً
-ا�ست�شعار عظمة اهلل تعالى يف ت�رشيع العبادات.-الإميان بت�أثري العبادات يف حياة الإن�سان.--ا�ست�شعار قيمة الرحمة والت�سامح ،واحلر�ص عليهما لتح�صيل نفعهما يف احلياة الدنيا.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.www.alukah.net :للمعلم
-كتاب معالم العالقات الإن�سانية في الإ�سالم� ،أحمد ال�سايح.--املوقع الإلكرتوين.www.dawahskills.com :

املفاهيم وامل�صطلحات
التوا�صل ,الرحمة ,العدل ,الوفاء بالعهود ,الت�سامح.

التعلم القبلي
�رشح حديث النعمان بن ب�شري ر�ضي اهلل عنهما" :مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�سد
�إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى".
استراتيجيات التدريس

التعلم التعاوين ،العمل اجلماعي.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بربطه بالدر�س ال�سابق (عمارة الأر�ض).
ِّ 1 -1
2 -2اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
�شعوبا وقبائل؟
•ملاذا خلق اهلل تعالى النا�س
ً
•كيف يكون التعاون بني النا�س؟
•هل ن�ستطيع العي�ش مبعزل عن الآخرين؟
•هل توجد مبادئ للتعامل الإن�ساين يف الإ�سالم؟
3 -3ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
�إجراءات التنفيذ
1 -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ �أنا � ِّ
أفكر ،نحن نفكر).
وحدد
مقررا لكل جمموعةِّ ،
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ملناق�شة مبادئ التعامل الإن�ساين ،ثم عينِّ
ً
الزمن املنا�سب للأداء:
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•املجموعة الأولى :حل �أ�سئلة ورقة العمل (.)1-16
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (الرحمة بعامة النا�س) ,ثم �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل (.)2-16
•املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (العدل) ،ثم �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل (.)3-16
3  -3اطرح على �أفراد املجموعات ال�س�ؤال الآتي:
جيدا
بناء على مو�ضوع مهمتك؟ ثم اطلب �إليهم التفكري ً
•بينِّ كيف تكون مبادئ العالقات الإن�سانية ً
يف ال�س�ؤال.
4  -4ك ِّلف كل جمموعة ر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيك َتب فيه عبارة�( :أنا � ِّ
أفكر) ،والثاين ُيك َتب فيه
عبارة( :نحن نفكر).
جميعا قراءة املكتوب يف اللوحة،
5  -5ك ِّلف كل طالب تعبئة العمود الأول ،ثم اطلب �إلى �أفراد املجموعة
ً
واالتفاق على �صيغة موحدة ،ثم كتابتها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
6  -6ناق�ش املجموعات يف ما تو�صلوا �إليه.
7  -7ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة النموذج) وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة
املبا�رشة ،العمل يف الكتاب املدر�سي).
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
8  -8و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (الوفاء بالعهود واملواثيق) ,ثم �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل (.)4-16
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (الت�سامح) ,ثم �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل (.)5-16
•املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (حفظ حقوق ال�شخ�صية) ,ثم �إجابة �أ�سئلة ورقة العمل (.)6-16
9  -9اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
1010ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما كتبته يف اللوحة.
�1111ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1212اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
1313ك ِّلف كل جمموعة م�شاركة املجموعات الأخرى يف �إجابتها.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة قبل الت�أكد من حتقق الفكرة
1414ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
التي �سبقتها.
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
3  -3ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

ولمن حوله ،وهذا ال�شعور يف�ضي �إلى م�سارات �صحيحة منظمة
-من الأمور الفطرية حب الإن�سان لنف�سه َب�أحكام حمددة من�ضبطة ،وذلك ب�إك�ساب الطلبة مهارات مبادئ التعامل الإن�ساين يف الإ�سالم ،واحلر�ص
على ا�ستخدامها يف احلياة اليومية.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم  ،التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة) ،مراجعة الذات (تقومي الذات). -املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة ،اطرحبناء على معايري �أداة التقومي.
على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
� -أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.الرقم

املعيار

ممتاز

مقبول

�ضعيف

جيـــدا �إلــى معلمـــه
ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
لكنه يتح��دث يف �أثناء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

جي��دا �إلى
ال ي�ص��غي
ً
مــعلمـ��ه وزمــالئ��ه،
ويتحــــدث يف �أثنـــاء
حـــدي��ث غيــــره يف
املوقف التعليمي.

1

جيـــدا �إلــى معلمـــه
االنتباه .ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
وال يتح��دث يف �أثن��اء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

2

الفاعلية .يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة ال يـــــجي��ب بثــقــة
م�س��تخدما املفاهيم واقتــ��دار ،وال يعــزز
م�ستخدما املفاهيــم واقت��دار،
واقتــدار،
ً
ً
وامل�صطلحــــات الإ�ســــالمية ،وامل�صطلحات الإ�سالمية ،لكنه ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ال يعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ويعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.

3

ال يتع��اون مع زمالئه
يف املجموعـــــة ،وال
ي�ؤدي امله��ام املوكولة
�إليه ب�ص��ــورة منا�سبة
�ضمن الزمن املحدد.

التعاون .يتـعـــ��اون مـــ��ع زمــالئ��ه يف
املجموعـــة ،وي�س��ــت�أذن قبــل
احلــدي��ث ،ويـــ���ؤدي املهـــام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

يتـعـــ��اون م��ع زمــالئـــ��ه يف
املجموعــة ،وي�س��تــ�أذن قبـــل
احلديث ،لكن��ه ال ي�ؤدي املهام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
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�أداة التقويم� :سلم التقدير.
ا�سم الطالب. ..........................:
الرقم

التاريخ. ..............................:
بدرجة عالية

المعيار

1

�أبني معاين املفردات والرتاكيب الغريبة.

2

�أف�رس الآيات املقررة ذات ال�صلة بالدر�س.

3

�أذكر مبادئ العالقات الإن�سانية.

4

�أحر�ص على االلتزام مببادئ العالقات الإن�سانية.

5

�أدعو الآخرين �إلى االلتزام مببادئ العالقات يف الإ�سالم.
� ِ
أعط �أمثلة على مبادئ العالقات الإن�سانية.

بدرجة متو�سطة

بدرجة قليلة

6
بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ،بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ،بدرجة قليلة )1( :عالمة واحدة.
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
85

الإجابة

ا�سم الن�شاط

(�أثري خرباتي)
�أ  -العدل.
�أ�ستخرج املبادئ الإن�سانية املوجودة يف الق�صة الآتية:
ب -املخالطة والتوا�صل.
درع��ا وكان خليفة جـ -حفظ احلقوق.
روي �أن عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب
افتق��د ً
للم�س��لمني ،فوجدها عند م�سيحي يف ال�سوق ،فذهب علي
�إلى قا�ضي امل�سلمني �رشيح ،يخا�صم امل�سيحي يف الدرع ،ويقول:
"�إنه��ا درعي ،ومل �أبِ��ع ،ومل � َأهب" يعني :ما بعته��ا ،وال وهبتها،
ف�س���أل القا�ضي �رشيح امل�سيحي ،وقال له :ما تقول يف ما ذكر �أمري
امل�ؤمنني؟ فقال امل�س��يحي :ما ال��درع �إال درعي ،وما �أمري امل�ؤمنني
و�س���أله ،يا �أمري
عن��دي ب��كاذب ،فالتف��ت �رشيح �إلى عل��ي
امل�ؤمنني :هل عندك بينة؟ هل عندك �شهود على �أن هذا الدرع �إمنا
�" :أ�صاب �رشيح ،ما عندي بينة" ،فق�ضى
هو لك؟ فقال علي
�رشيح بالدرع للم�سيحي ،ف�أخذها ،وان�رصف.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-ما دور العالقات الإن�سانية يف حتقيق �أوا�رص املحبة بني النا�س يف املجتمعات؟�إثراء
-ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مبادئ �أخرى للعالقات الإن�سانية ،ثم اكتب اًمقال عن ذلك ،ثم اقر�أه يف
الإذاعة املدر�سية.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

1-1كيف ي�ستثمر امل�سلم خمالطته للنا�س يف ي�ستثمر امل�سلم خمالطته للنا�س يف الدعوة �إلى اهلل تعالى
الدعوة �إلى اهلل تعالى؟
بتقدمي ال�ص��ورة احلقيقية عن الإ�س�لام ومبادئه ،التي
حتث على ن�رش ال�سالم والرحمة بني النا�س.

83

2-2بينِّ وجه الداللة على عاملية الرحمة من كلم��ة (النا���س) يف احلدي��ث ال�رشيف ت��دل على �أن
جميعا ،على اختالف �أديانهم
قول النبي َ " :من ال يرحم النا�س ال الرحمة ت�ش��مل اخللق
ً
و�أجنا�سهم.
يرحمه اهلل عز وجل".

83

و�ضح داللة الآيتني الكرميتني الآتيتني :أ�  -كلم��ة (العامل�ين) يف الآية الكرمية ت��دل على �أن
ِّ 3-3
جميعا ،عل��ى اختالف
الرحمة ت�ش��مل اخلل��ق
أ� -قـال تعالى} :
ً
�أديانهم و�أجنا�سهم.
{.
ب -نق�ض العهود �س��بب لغ�ضب اهلل ولعنته ،والوفاء
ب} -
حراما،
بها عام للنا�س كاف ًة ما دام العهد ال يحل ً
يحرم اً
حالل.
وال ِّ
{.

84

و�ض��ح ثالثة من حقوق غري امل�سلمني أ�  -حق الأمن على النف�س واملال وا ِلعر�ض.
ِّ 4-4
ب -حق التنقل.
يف املجتمع الإ�سالمي.
جـ -حق الك�سب والعمل.

85

 5-5ب�ِّي�نِّ �أهمي��ة مب��د أ� الت�س��امح يف حياة بالت�س��امح تنت�رش املحبة واملودة بني النا�س ،وت�س��تقيم
حياتهم ،ولو هجر النا�س مبد أ� الت�سامح لكرثت بينهم
النا�س.
امل�ش��كالت ،وتناف��رت القل��وب ،وانت��شرت بينهم
ال�ش��حناء والبغ�ض��اء؛ ما يكدر العي�ش ،ويجعل احلياة
�صعبة بني �أبناء املجتمع الواحد.
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�أوراق العمل

عنوان الدر�س :مبادئ العالقات الإن�سانية.

ورقة العمل ()1-16
هات �أربعة �أمثلة على ذلك.
التوا�صل هو من مبادئ العالقات الإن�سانيةِ .

ورقة العمل ()2-16
"من ال يرحم النا�س ال يرحمه اهلل عز وجل".
ناق�ش قول الر�سول َ :
...........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()3-16
ِ
هات ثالثة �أمثلة ال يجوز فيها للم�سلم �أن يظلم غيره.
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ورقة العمل ()4-16
هات اً
واحدا يدل على وفاء النبي  بالعهود.
مثال
ً
ِ
. .........................................................................................................................................

ورقة العمل ()5-16
ما الت�سامح المطلوب في ال�شريعة الإ�سالمية؟

ورقة العمل ()6-16
�ضمنت ال�شريعة الإ�سالمية حقو ًقا كثيرة للنا�س كافةً ،أ� ًّيا كان دينهم� ،أو عرقهم� ،أو لونهم ،اذكر �ستة منها.
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الدر�س ال�سابع ع�شر

الإمام النووي

نتاجات الدر�س

-التعريف بالإمام النووي رحمه اهلل تعالى. -تعداد �صفات الإمام النووي العلمية ،وذكر العلوم التي برع فيها.-ذكر �أهم �إ�سهامات الإمام النووي العلمية.-تقدير دور الإمام النووي يف خدمة املعرفة. --ذكر م�ؤ َّلفات الإمام النووي.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-تقدير دور العلماء يف خدمة الدين الإ�سالمي.قدمه الإمام النووي من �إ�سهامات وم�ؤ َّلفات.
-ا�ست�شعار �أهمية الدين مبا َّ-تقدير متيز الإمام النووي يف العلوم الدينية.--االلتزام باالطالع على م�ؤ َّلفات الإمام النووي.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب:
-مقال العطر ال�شذي يف حياة الإمام النووي ,موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.www.alukah.net :للمعلم:
-مقال الإمام النووي ,مو�سوعة النابل�سي الإلكرتونية.www.nabulsi.com :--مقال الإمام النووي ،طارق ال�سويدان ،الرابط الإلكرتوين.www.youtube.com/watch :

املفاهيم وامل�صطلحات

الإمام النووي.

التعلم القبلي
ما دور العلماء يف خدمة الدين الإ�سالمي؟
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استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (طرح الأ�سئلة واملناق�شة) ،العمل التعاوين اجلماعي.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ِّ 1 -1
•ماذا تعرف عن الإمام النووي؟
2 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
�إجراءات التنفيذ
1 -1ا�س��تخدم ا�س�تراتيجية العمل التعاوين اجلماعي وا�س�تراتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة املبا�رشة،
العمل يف الكتاب املدر�سي).
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (التعريف بالإمام النووي) ،ثم مناق�شته.
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (�صفاته ومناقبه) ،ثم مناق�شته.
•املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (حياته العلمية) ،ثم مناق�شته.
تميز بها الإمام النووي) ،ثم مناق�شته.
•المجموعة الرابعة :قراءة مو�ضوع (العلوم التي َّ
•املجموعة اخلام�سة :قراءة مو�ضوع (م�ؤ َّلفات الإمام النووي )،ثم مناق�شته.
3 -3اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب مالحظاتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
4 -4ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما كتبته يف اللوحة.
�5 -5ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
6 -6اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة قبل الت�أكد من حتقق الفكرة
7 -7ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
التي �سبقتها.
التقويم الختامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافي��ا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احل��وار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
4 -4امن��ح الطلب��ة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-للعلماء دور كبري يف خدمة الدين الإ�سالمي ،من مثل الإمام النووي؛ لذا يجب التعريف به ،واالطالععلى حياته العلمية ،والنهج على طريقته بالتميز يف العلوم وت�صنيفها ،وكذلك حفظ ما تي�رس من الأربعني
النووية عند امل�شاركة يف امل�سابقات الدينية ،واقتناء ما ميكن من مـ�ؤ َّلفاته.
-حث الطلبة على تقدير العلماء ،والتحلي ب�أخالقهم ومناقبهم ،والإ�سهام يف رفعة الأمة بالعلم النافع.استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم ،التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
�-أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار

الرقم
1

يتعرف بالإمام النووي.

2

يحر�ص على ا�ستثمار وقته في القراءة عن الإمام النووي.

3

ي�شارك �أفراد مجموعته في التفكير في الإجابات المقترحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

�صحيحا.
يحر�ص على ت�صنيف م�ؤ َّلفات الإمام النووي ت�صنيفًا
ً

6

يتقبل �آراء الآخرين.

7

تميز بها الإمام النووي.
يلتزم بمعرفة العلوم التي َّ

8

ي�ستنتج دور الإمام النووي في خدمة الدين الإ�سالمي.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
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3

2

1

إجابات أنشطة الدرس

الإجابة

رقم ال�صفحة

ا�سم الن�شاط

87

(�أت� َّأمل و�أجيب)
ما �أكرث �ص��فة �أعجبتك من �ص��فات الإمام
النووي ،وحتب �أن تقتدي بها؟

88

الإخال���ص ،اجل��د� ،إتقان العمل ،غ��زارة العلم،
(�أناق�ش وزمالئي)
ما الأ�سباب التي جعلت من الإمام النووي تنوع الثقافة ،ح�سن ا�ستثمار الوقت.
متمي��زا ،وكي��ف �أ�س��تفيد منها يف
عا ِل ًم��ا
ً
حياتي العلمية؟

89

عد الإم��ام النووي اللغ��ة العربية مفت��اح العلوم
أعب و�أ�ستنتج)
َّ
(� رِّ
أعبر عن نظ��رة الإمام كلها ،ور�أى �أنها مهم��ة لطالب العلم؛ كي يفتح
م��ن فهمي ملا �س��بق � ِّ
الن��ووي للغ��ة العربي��ة ،و�أثره��ا يف حياة بها الآفاق.
طالب العلم.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

90

حوارا)
(�أنظِّم ً
� ِّ
ح��وارا مع زمالئي ح��ول واجبات
أنظ��م
ً
طالب العلم جتاه معلمه ،و�أتناول فيه �سلوك
الإمام النووي مع �أ�ساتذته و�شيوخه.

90

ريا�ض ال�ص��احلني يف الأحاديث ،و املجموع يف
(�أبحث و�أ�ستخرج)
كتبا الفقه ،والأذكار.
�أرجع �إلى �شبكة الإنرتنت ،و�أ�ستخرج ً
أدون �أ�س��ماءها
�أخ��رى للإمام الن��ووي ،و� ِّ
ومو�ضوعاتها يف دفرتي.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-تكليف الطلبة كتابة كلمات �صباحية عن الإمام النووي ودوره يف خدمة الدين الإ�سالمي ،ثم قرءاتها يفالإذاعة املدر�سية.
�إثراء
 -ك ِّلف الطلبة كتابة تقرير عن الإمام النووي ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.131
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

عرف بالإمام النووي من حيث :ا�سمه ،مولده ،الإمام النووي :هو �أبو زكريا حميي الدين
ِّ -1
يحي��ى بن ��شرف النوويُ ،و ِل��د يف قرية
وفاته.
��وران يف �س��وريا عام
نوى م��ن قرى َح ْ
( )631هـ ،وتويف �سنة ( )676هـ.
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متي��ز به��ا الإم��ام
متي��ز بها الإمام م��ن الأخ�لاق الت��ي َّ
 1-1اذك��ر ثالثة م��ن الأخالق التي َّ
النووي :الوقار ،واجلر�أة يف قول احلق،
النووي.
والزهد ،والورع ،والن�صح الأمني لأهل
زمانه ،والإخال�ص يف العمل.

87

متي��زت حي��اة الإمام الن��ووي العلمي��ة مبيزات من ميزات حياة الإمام النووي العلمية:
َّ 2-2
أ�  -اجلد يف طلب العلم.
عديدة ,اذكر اثنتني منها.
ب -غزارة العلم ،وتنوع الثقافة.
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عالم يدل كل مما ي�أتي:
َ -4
أ�  -تنوع العلوم التي برع فيها الإمام النووي.
ب -تويل النووي عد ًدا من املنا�صب العلمية.
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أ�  -تن��وع العل��وم التي برع فيه��ا الإمام
النووي يدل على �سعة اطالعه.
ب -تول��ى الن��ووي ع��د ًدا من املنا�ص��ب
العلمية يدل على علمه وخربته.

 3-3املأ الفراغ مبا ينا�سبه:
�ض��منه جمموعة من أ�  -ريا�ض ال�صاحلني.
أ�  -كت��اب الن��ووي الذي
َّ
�أحادي��ث الرقائ��ق والزه��د والأخ�لاق،
هو. ...:
ب -كت��اب الن��ووي ال��ذي ذك��ر فيه عم��ل اليوم ب -الأذكار.
والليلة ،هو. ... :
يعد م��ن الكتب الكبرية جـ  -الرو�ضة (رو�ضة الطالبني).
ج��ـ -كتاب النووي الذي ُّ
املعتمدة يف املذهب ال�شافعي ،هو. ... :
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الف�صل الدرا�سي الثاين

الدر�س الثامن ع�شر

مكانة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

-تحديد �أهم معالم الم�سجد الأق�صى المبارك.-بيان مكانة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم.-تعداد مظاهر اهتمام امل�سلمني بامل�سجد الأق�صى.-ا�ستنتاج واجبنا جتاه امل�سجد الأق�صى.-تو�ضيح كيفية ن�رصة امل�سجد الأق�صى.--تقدير مكانة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-ا�ست�شعار الأهمية الدينية والأهمية التاريخية للم�سجد الأق�صى.-الدفاع عن امل�سجد الأق�صى بكل ال�سبل املتاحة.--تعزيز مكانة امل�سجد الأق�صى يف نفو�س الطلبة.

م�صادر التعلم و�أدواته
-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،الأقرا�ص املدجمة� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة،
�أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب:
-منتدى القد�س الثقايف ،املوقع الإلكرتوين.Qudus18.sudanforums.net :للمعلم
-منتدى القد�س الثقايف ،املوقع الإلكرتوين.Qudus18.sudanforums.net :--كتاب تاريخ بيت املقد�س ،ابن اجلوزي.

املفاهيم وامل�صطلحات
احلرم القد�سي ال�رشيف ،امل�سجد القبلي ،امل�صلى املرواين ،العهدة العمرية.
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التعلم القبلي
ما امل�ساجد التي ُي َ�س ُّن َ�ش ُّد الرحال �إليها؟
استراتيجيات التدريس

التدري���س املبا��شر (املحا�رضة ،العمل يف الكتاب املدر�س��ي� ،أن�ش��طة الق��راءة املبا�رشة ،الأ�س��ئلة والأجوبة،
التدريبات والتمارين ،العر�ض التو�ضيحي) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بعر�ض �صورة تو�ضيحية تبني �أبرز معالم امل�سجد الأق�صى ،ثم اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة
ِّ -على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
1 -1اطرح على الطلبة بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
بناء على تدبرك قوله تعــالى} :
{ ،بينِّ
• ً
داللة الربط بني امل�سجدين ال�رشيفني.
حتدث عن اجلهود التي تبذلها اململكة الأردنية الها�شمية يف املحافظة على الهوية الإ�سالمية للقد�س
• َّ
وامل�سجد الأق�صى.
2 -2اعر�ض على الطلبة �أهم الأدلة التي تبني قد�سية امل�سجد الأق�صى عند امل�سلمني ،ثم ك ِّلفهم ا�ستخراج
وجه اال�ستدالل على الهوية الإ�سالمية للأق�صى.
أتدبر و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)95
ِّ 3 -3
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاط (� َّ
و�شعوبا) بامل�سجد الأق�صى على مر
4 -4اعر�ض على الطلبة بع�ض مظاهر اهتمام امل�سلمني (قادة ،وعلماء،
ً
التاريخ ،ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة ،ثم ك ِّلفهم بيان داللة هذا االهتمام امل�ستمر.
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاطي (�أقارن) و (�أناق�ش و�أبدي ر�أيي) يف �صفحة (.)97
ِّ 5 -5
وجه �إلى الطلبة ال�س�ؤال الآتي:
ِّ 6 -6
•ما �أبرز التحديات التي تواجه امل�سجد الأق�صى؟ ثم ِّ
نظم جل�سة حوارية ملناق�شة ال�سبل املتاحة ملواجهة
م�شيدا مبواقف اململكة الأردنية الها�شمية املميزة يف هذا ال�ش�أن.
هذه التحديات،
ً
7 -7و ِّزع على الطلبة ورقة العمل.
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
8 -8و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :ذكر �أربعة معالم للم�سجد الأق�صى.
•املجموعة الثانية :بيان �أ�سباب اهتمام امل�سلمني بامل�سجد الأق�صى.
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•املجموعة الثالثة :تعداد �إجنازات الأمويني يف القد�س ال�رشيف.
•املجموع��ة الرابعة :بيان اجلهود التي بذلتها اململكة الأردنية الها�ش��مية للحف��اظ على هوية القد�س
الإ�سالمية.
9 -9اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف ورقة� ،أو لوحة ،ثم ناق�شهم فيها.
التقويم الختامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافي��ا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احل��وار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
4 -4امن��ح الطلب��ة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-ق�ضية املحافظة على امل�سجد الأق�صى وتاريخه وهويته الإ�سالمية هي من الق�ضايا املهمة التي ت�شغل الر�أيالعام يف املحافل واملنتديات؛ ذلك �أنها ق�ضية دين و�أر�ض و�شعب و�سيادة؛ لذا يجب العمل على ن�رصة
ق�ضية امل�سجد الأق�صى وتو�ضيحها جلميع فئات املجتمع ،عن طريق:
•تعرف مكانة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم.
•تعرف مرافق امل�سجد الأق�صى ،وتاريخها.
•تكثري �سواد امل�سلمني حوله.
•ربط ق�ضية امل�سجد الأق�صى بالأ�رسة واملجتمع املحيط ،وتعريفهم بها.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
�-أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار

الرقم
1

يعمل بروح الفريق.

2

يتوا�صل مع زميله بفاعلية.

3

ي�شارك زميله في التفكير في الإجابات المقترحة.

4

يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.

5

يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

6

يتقبل �آراء الآخرين.

2

1

3

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة

ا�سم الن�شاط

الإجابة

95

من مظاهر البركة الواردة في الآية الكريمة:
(�أتدبَّر و�أ�ستنتج)
�أتد َّبر قــول اهلل تعـــالى} :
{� ،أ  -البركة في الأرزاق والمعا�ش.
و�أ�ستنتج
مظهرا من مظاهر البركة الواردة في ب -البركة في العلم والخلق.
ً
الآية الكريمة.

97

م��ا فعل��ه عمر  ه��و عم��ل �إن�س��اني نابع من
(�أقارن)
�أق��ارن بين م��ا فعله عم��ر ر�ض��ي اهلل عنه من �إن�سانية ر�سالة الإ�سالم الإن�سانية ،وهو مظهر من
�إقرار غير الم�سلمين في حرية العبادة واحترام مظاهر دين الإ�س�لام� .أ ّما ما يفعله المغت�ص��بون
اليهود فيمثل � اً
أفعال تتنافى مع الإن�سانية ،من قتل
كنائ�س��هم ،وبي��ن م��ا تفعل��ه (�إ�س��رائيل) في
وتهجير لأهل القد�س ،ف�ض�ًل اً عن هدم البيوت،
الم�سجد الأق�صى.
وتدني�س المقد�سات ،ومنع الم�صلين من دخول
الم�سجد الأق�صى ،والحد من حرية العبادة.
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رقم ال�صفحة
97

الإجابة

ا�سم الن�شاط

أ�  -معرف��ة المدر�س��ين بمكان��ة الم�س��جد
(�أناق�ش و�أبدي ر�أيي)
الأق�ص��ى الديني��ة؛ فه��و من الم�س��اجد
�أناق���ش زمالئي في �أ�س��باب وجود هذا العدد
المقد�سة التي ت َُ�ش ُّد �إليها الرحال.
من المدر�س��ين في الم�س��جد الأق�صى في �آنٍ
ب -نيل البركة التي جعلها اهلل في الم�سجد
واحد ،و�أبدي ر�أيي في ذلك.
الأق�صى وما حوله.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-بر�أيك ،ما الو�سائل التي ميكن بها مواجهة الإ�شاعة الإعالمية املرئية من �أن امل�سجد الأق�صى هو م�سجدقبة ال�صخرة فقط؟
�إثراء
التجول ثالثي الأبعاد ،ثم َد ِّون
جتول داخل امل�سجد الأق�صى با�ستخدام برنامج
ُّ
-م�ستعي ًنا ب�شبكة الإنرتنتَّ ،يف دفرتك ثالثة معالم ح�ضارية ودينية للم�سجد الأق�صى.

إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

رقم ال�صفحة

1-1اذك��ر ثالث��ة م��ن المعال��م �أ  -الم�صلى القبلي.
الرئي�س��ة التي ي�شتمل عليها ب -الم�صلى المرواني.
جـ -قبة ال�صخرة.
امل�سجد الأق�صى.

94

2-2ع ِّلل :ت�سميــــة امل�سجــــــد ُلب ْعده عن الم�سجد الحرام.
الأق�صى بهذا اال�سم.

94

�سري به  من الم�سجد
3-3بينِّ ثال ًثا من ف�ضائل امل�سجد �أ -م�سرى النبي  ،حيث �أُ ِ
الأق�ص��ى الواردة يف القر�آن
الحرام في مكة المكرمة �إلى الم�سجد الأق�صى في
وال�سنة.
القد�س ،و�ص ّلى فيه �إما ًما بالأنبياء عليهم ال�سالم،

95

ومنه عرج �إلى ال�سماوات العال.
ب -م��ا حول��ه من ب�لاد ال�ش��ام �أر�ض مبارك��ة ،ومنها
الأردن ،و�إذا بورك ما حوله كانت البركة فيه �أكثر.
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

رقم ال�صفحة

جـ� -أول م�سجد و�ضع في الأر�ض بعد الم�سجد الحرام.
و�ض��ح املق�ص��ود بالعه��دة العهدة العمرية :وثيقة و�ض��عها عمر بن الخطاب ر�ضي
ِّ 4-4
اهلل عن��هَّ ،
ونظ��م فيها عالقات النا�س ف��ي القد�س ،ومنح
العمرية.
بموجبها �أهل القد�س الأمان.

96

5-5اذكر ثالثة من العلماء الذين �أ  -مقاتل بن �سليمان.
�ش��دوا الرحال �إلى امل�سجد ب� -سفيان الثوري.
ّ
جـ -الإمام ال�شافعي.
الأق�صى ،وع َّلموا فيه.

97

لخ�ص �أه��م التحديات التي --احت�لال القد�س ال�رشيف ،ووقوع امل�س��جد الأق�ص��ى
ِّ 6-6
يواجههــا امل�سجــد الأق�صى حتت �سلطة االحتالل الإ�رسائيلي.
منذ مطلع القرن الع�رشين-- .متك�ين املتطرف�ين اليه��ود وامل�س��توطنني م��ن اقتحام
امل�سجد الأق�صى.
--ا�ستمرار �أعمال احلفريات حتت امل�سجد الأق�صى.

100

قدم ال�شريف الح�سين بن علي
7-7تتب��ع دور الها�ش��ميني يف �أ  -في عام 1924مَّ ،
(� )42ألف دينار ذهبي للم�سجد الأق�صى.
�إعمار امل�س��جد الأق�صى من
عه��د ال�رشيف احل�س�ين بن ب -ف��ي عه��د الملك الم�ؤ�س���س عب��د اهلل بن الح�س��ين،
عل��ي وحت��ى عه��د جاللة
�أُط ِلق��ت الدعوة �إل��ى ترميم محراب زكري��ا ،و�إعادة
املل��ك عب��د اهلل الث��اين ابن
ترميم المباني المحيطة به.
احل�سني.
جـ -في عهد الملك الح�سين بن طالل� ،أُ ِمر بترميم قبة

98

ال�صخرة الم�شرفة ،و�إعادة بناء دعامات ال�سطح،
و�إ�صالح البنية الأ�سا�سية.
د  -في عهد جاللة الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�س��ين
حفظه اهلل�ُ ،ص�� ِنع منبر م�ش��ابه تما ًما لمنبر �ص�لاح
الدين ،ثم ُو ِ�ض��ع في الم�س��جد الأق�صى (الم�سجد
القبلي) ،وقد �أوعز جاللته ب�إن�شاء ال�صندوق الأردني
الها�شمي لإعمار الم�سجد الأق�صى المبارك.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

8-8اذك��ر �أب��رز املواق��ف الت��ي
اتخــــذها جـــاللـــــة امللك
عب��د اهلل الثاين ابن احل�س�ين
يف مواجهة التحديات التي
تواجـــه امل�سجد الأق�صى.

�أبرز المواقف التي اتخذها جاللة الملك عبد اهلل الثاني
ابن الح�سين في مواجهة التحديات التي تواجه الم�سجد
الأق�صى:
�أ  -امل�سجد الأق�ص��ى هو كامل الحرم القد�سي ال�شريف
دونما) ،والأوقاف تابعة له.
(144
ً
ب -امل�س��جد الأق�ص��ى ال يقبل التق�س��يم ،وال ال�شراكة
والتفاو�ض.
مليارا و�سبعمئـة مليون
جـ -امل�ســجد الأقــ�صى يخــ�ص
ً
م�سلم ،وهو �أحد �أقد�س ثالثة �أماكن �إ�سالمية.

101

د -اال�س��تمرار في الإعمار الها�شمي للم�سجد الأق�صى؛
ً
حفاظا على هويته الإ�سالمية.
هـ -تعزيز �صمود حرا�س الم�سجد الأق�صى وموظفيه.
و -الدفاع الم�س��تمر عن هوية الم�س��جد الأق�ص��ى في
المحافل الدولية جميعها.

عــــ��دد ثالث��ة م��ن �أهـــ��م
9-9
ِّ
الإجنـــــــازات يف العهـــــد
الأم��وي� ،س��ـــــاهمت يف
املحافظة على مكانة امل�سجد
الأق�صى الدينية وال�سيا�سية.
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-بناء امل�سجد القبلي.-بناء م�سجد قبة ال�صخرة امل�رشفة.-بناء الق�صور املال�ص��قة جلدار امل�سجد الأق�صى املباركمن اجلنوب والغرب.
--تعبيد طريق رئي�سة بني ال�شام والقد�س.

98-97

الدر�س التا�سع ع�شر

عناية الر�سول  برتبية ال�شباب و�إعدادهم

نتاجات الدر�س

ربى عليها النبي ال�شباب من �أ�صحابه.
-ا�ستنتاج الأ�س�س التي ّ-ذكر �أمثلة على دور ال�شباب يف حتمل امل�س�ؤولية يف عهد النبي .-تقدير دور ال�شباب يف بناء املجتمع.-ا�ست�شعار �أثر الرتبية املتوازنة يف بناء ال�شخ�صية.--بيان �أهمية الثقة بالنف�س يف �إعداد ال�شباب لتحمل امل�س�ؤولية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
ربى عليها النبي � أ�صحابه.
-االعتزاز بالأ�س�س التي ّ-امتثال الرتبية املتوازنة التي جتمع بني متطلبات الروح والعقل واجل�سد والعاطفة.--ا�ستغالل طاقات ال�شباب وتوجيهها ح�سب ما يتقنونه ويح�سنونه.

م�صادر التعلم و�أدواته
 -الكتاب املدر�سي. -مقال ال�شباب يف ال�سرية النبوية ،موقع طريق الإ�سالم الإلكرتوين. -الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
-موقع �شبكة الإ�سالم الإلكرتوين (خا�ص بال�سرية النبوية).للمعلم
-كتاب ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام. -كتاب الرحيق املختوم� ،صفي الرحمن املباركفوري.-موقع طريق الإ�سالم الإلكرتوين.https//ar.islamway.net : --كتب ال�شمائل املحمدية.
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املفاهيم وامل�صطلحات
القيم الإميانية ،الرتبية املتوازنة ،الإيجابية ،الفاعلية.

التعلم القبلي
قائدا للجي�ش ،مع وجود �أكابر ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم؟
ما داللة تعيني النبي  لأ�سامة بن زيد ً
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العر�ض التو�ضيحي ،احلوار واملناق�شة ،البطاقات اخلاطفة ،العمل يف
الكتاب املدر�سي) ،التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين اجلماعي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (املناق�شة
�ضمن فريق ،املحاكاة والتدريب).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة).
ِّ 1 -1
ربى عليهـــا النبي � أ�صحـــابه ،ثــم اكتب نتاجـات الدر�س الخا�صة على اللوح،
ِّ 2 -2بين الأ�س�س التي ّ
�أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
3 -3اطرح على الطلبة بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
• ِ
هات �أمثلة على القيم الإميانية الثابتة.
•ما دور ال�شورى يف �صحة القرارات املتخذة؟
�إجراءات التنفيذ
ربى عليها النبي
1 -1اعر�ض على الطلبة بع�ض الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س ،التي متثل الأ�س�س التي ّ
 ال�شباب ،ثم ك ِّلفهم باملهام الآتية:
•قراءة الن�صو�ص قراءة جيدة ،مع مراعاة تطبيق �أحكام التالوة والتجويد.
• �رشح الن�صو�ص ،وا�ستخراج �أ�س�س تربيته  لل�شباب منها.
2 -2ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (� ِّ
أفكر و�أ�شارك) يف �صفحة (. )106
3 -3و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات ،ثم و ِّزع عليهم ورقة العمل ( ،)1-9ثم اطلب �إليهم حل �أ�سئلتها
داخل ال�صف كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :ذكر القيم الإميانية التي لها �آثار عظيمة يف الفرد واملجتمع.
•املجموعة الثانية :ذكر �أمثلة على تولية النبي  ال�شباب م�س�ؤوليات كبرية.
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•املجموعة الثالثة :ذكر �أمثلة على ا�ست�شارة النبي � شباب ال�صحابة يف الأمور املهمة  ،والنزول عند ر�أيهم.
•املجموعة الرابعة :ذكر �أمثلة على توجيه النبي  طاقات ال�شباب �إلى ما يتقنونه ويح�سنونه.
4 -4اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف ورقة� ،أو لوحة ،ثم ناق�شهم فيها.
التقويم الختامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافي��ا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احل��وار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
4 -4امن��ح الطلب��ة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

يعزز يف طلبته اال�ستقامة والو�سطية واالعتدال ،و�أن يدعوهم �إلى االهتمام بكل
-يتعينَّ على املعلم �أن ِّمظاهر احلياة الإيجابية ،وكذا حال املربي مع �أوالده.
-ينبغي للمعلم تكليف الطلبة ببع�ض املهام؛ لتعويدهم على حتمل امل�س�ؤوليات ،وتعزيز الثقة بنفو�سهم،وكذلك الأب مع �أوالده ،و�صاحب العمل مع عماله .وينبغي للوالدين يف البيت �إ�رشاك الأبناء يف اتخاذ
تعويدا لهم على التفكري ،وال ينبغي
القرارات ،عن طريق ا�ست�شارتهم يف الأمور التي تخ�ص العائلة؛
ً
تعنيفهم �أو معاتبتهم �إذا جانبوا ال�صواب.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
�-أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار

الرقم
1

ي�شارك في الحوار والمناق�شة.

2

ينمي �إرادته عن طريق الثقة بالنف�س وقدراتها.

3

ي�شارك زميله في التفكير في الإجابات المقترحة.

4

يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.

1

2

3
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الرقم

1

المعيار

5

يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

6

يحاور ويناق�ش ب�أ�سلوب مهذب ،ويتقبل الر�أي الآخر.

2

3

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
106

الإجابة

ا�سم الن�شاط

(� ِّ
أفكر و�أ�شارك)
تع��د الإذاع��ة املدر�س��ية �إحدى الو�س��ائل املهم��ة لبناء
ُّ
� ِّ
أفكر يف دور الإذاعة املدر�سية يف تعزيز �شخ�ص��يـــة الطــالب و�ص��قلها ،عن طريق التوا�ص��ل
الثقة بالنف�س ،و�أبادر �إلى امل�شاركة فيها االجتمـــاع��ي مع الطلب��ة واملعلمني يف بيئة املدر�س��ة،
مبو�ض��وع عن دور ال�ش��باب يف خدمة ف�ض��ـــلاً ع��ن تنميــة قدرتـه عل��ى احلديث يف جموع
جمتمعاتهم.
بعيدا عن االرتبـاك واخلوف،
امل�ستمعني بجـــر�أة ولباقة ً
والق�ضاء على كل نوازع اخلجل واالنطواء.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
ِّ -نظم للطلبة جل�سة نقا�ش بهدف �إيجاد حلول للعنف الأ�رسي� ،أ�سا�سها الرفق والرحمة.
�إثراء
-ارجع �إلى كتاب ال�سرية النبوية البن ه�شام ،مبحث الهجرة النبوية ،وا�ستخرج منه �أمثلة �أخرى على بثالنبي  الثقة يف نفو�س ال�صحابة ،وحتميلهم بع�ض امل�س�ؤوليات.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ِّ 1-1بيـن كي��ف قامت تربية ر ّبى النبي  ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم تربية حكيمة متوازنة
النبـــ��ي  لل�ش��بـــاب تجمع بين متطلبات الروح والعقل ،والج�س��د والعاطفة،
عل��ى التربي��ة الحكيمة والعل��م والعمل .وهذا التوازن الدقيق هو المنهج ال�س��ليم
المتوازنة.
في التربية؛ لأن طغيان جانب على �آخر �س��ي�ؤدي �إلى خلل
في بناء الذات ،وانحراف عن منهج الإ�سالم.
وقد ع َّزز النبي  في �أ�ص��حابه اال�س��تقامة ،والو�س��طية،
والب ْعد عن التطرف،
واالعت��دال ،والتوازن ،والإيجابي��ةُ ،
واالهتمام بكل مظاهر حياة الإن�سان.
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رقم ال�صفحة
105

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

بث النبي  الثقة بتكليف بع�ضهم بالكثير من الم�س�ؤوليات الكبيرة المهمة
2-2كيف َّ
ف��ي خدمة الدين والدعوة والوطن؛ ما �أدى �إلى زيادة الثقة
في نفو�س ال�شباب؟
ب�أنف�سهم ،وتنمية �إرادتهم.

105

3-3ا�ستنتج �أهمية عناية النبي �أ -االلتزام بمفاهيم الإ�سالم وقيمه.
ب -القي��ام بحم��ل الأمان��ة في عمارة الأر���ض ،وخدمة
 بال�شباب.
الدين والوطن.

103

ُّ 4-4
وجه النبي  طاقات ال�ش��باب �إلى ما يتقنونه ويح�سنونه،
تــعد الــقيم الإيــجابية َّ
والفاعلي��ة من الأ�س���س ف�أعانه��م ذلك على تعزيز القدرات التي كانوا يمتلكونها،
التي قام��ت عليها تربية والإف��ادة منها في �أداء واجباتهم وم�س���ؤولياتهم في خدمة
الـنبـ��ي  للـ�ش��باب ،الإ�س�لام والم�س��لمين .وقد كان م�ص��عب بن عمير ر�ضي
ِّ
و�ضح ذلك مع املثال .اهلل عنه �أول ُم َب ِّل ٍـغ بعثه النبي  لن�ش��ر الإ�س�لام في المدينة

108

وقتئذ في ريعان �ش��بابه ،وا�س��تطاع بالرغم
المنورة ،وكان
ٍ
من حداثة �سنه �أن يقنع الكثير من النا�س في المدينة المنورة
بالإ�س�لام ،وكان��ت المدينة يومها من �أهم م��دن الجزيرة
العربية ،وقد عمل ر�ضي اهلل عنه بكل جد و�إخال�ص للت�أثير
في النا�س ،و�إقناعهم بر�سالة الإ�سالم.

ِّ
ت�ش��كل القي��م الإميانية لأنها من القيم الثابتة التي ال تتغير بتغير الزمان والمكان،
5-5
الأ�س��ا�س ال��ذي يحكم ويجب تربية الأجيال عليها.
حياة الفرد والمجتمع،
و�ضح ذلك.
ِّ

103

ِّ 6-6
عود النبي � أ�صحابه على الت�صريح ب�آرائهم عند م�شاورته
و�ض��ح منهـــ��ج النب��ي َّ
تعويدا لهم على التفكير في
 فــي تعليـم ال�شباب �إياه��م ،حتى لو خالفوا ر�أي��ه؛
ً
وتعويدهــــــم اتخــــاذ الأمور العامة ،ومعالجة م�شكالت الأمة.
القرارات.

107-106
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�أوراق العمل

عنوان الدر�س :عناية الر�سول  برتبية ال�شباب و�إعدادهم.

ورقة العمل ()1-19
للقيم الإيمانية �آثار عظيمة في الفرد والمجتمع ،اذكر ثالثة من هذه الآثار.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()2-19
هات ثالثة �أمثلة على تولية النبي  ال�شباب م�س�ؤوليات كبيرة.
ِ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()3-19
هات ثالثة �أمثلة على ذلك.
كان النبي  ي�ست�شير �شباب ال�صحابة في الأمور المهمة ،وينزل عند ر�أيهمِ ،
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()4-19
هات ثالثة �أمثلة على ذلك.
يوجه طاقات ال�شباب �إلى ما يتقنونه ويح�سنونهِ ،
كان النبي ِّ 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

. .........................................................................................................................................
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الدر�س الع�شرون

التكافل االجتماعي يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

-ا�ست�شعار �أن التكافل االجتماعي �أمر فطري.-بيان مفهوم التكافل االجتماعي.-تعداد جماالت التكافل االجتماعي.-ا�ستنتاج �آثار التكامل االجتماعي يف الفرد واملجتمع.-ذكر �صور للتكافل االجتماعي.--تقدير �أهمية التكافل االجتماعي.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
ً
اجتماعيا يحافظ على ترابط �أفراد املجتمع.
�سلوكا
-االلتزام بقيمة التعاون بو�صفهاًّ
-احلــــر�ص على حتقيــــق مبــد أ� التكافل االجتماعي عن طريق ت�رشيعات الإ�سالم املختلفة ،مثل :الزكاة،والوقف ،واال�ستعارة.
--احلفاظ على �أمن املجتمع وا�ستقراره بتطبيق مبد أ� التكافل االجتماعي.

م�صادر التعلم و�أدواته
-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
�-صندوق التكافل االجتماعي ،موقع وزارة الأوقاف الأردنية الإلكرتوين.www.jma.org.jo :-موقع �صيد الفوائد الإلكرتوين.www.saaid.net :للمعلم
�-صندوق التكافل االجتماعي ،موقع وزارة الأوقاف الأردنية الإلكرتوين.www.jma.org.jo :--مقال التكافل االجتماعي يف الإ�سالم ،موقع �صيد الفوائد الإلكرتوين.www.saaid.net :
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املفاهيم وامل�صطلحات
التكافل االجتماعي ،الكفارات ،الوقف ،اال�ستعارة.

التعلم القبلي
ما احلكمة من م�رشوعية الزكاة يف الإ�سالم؟
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين ،حل الأن�شطة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل
يف الكتاب املدر�سي ،املحا�رضة) ،التعلم يف جمموعات (املناق�شة ،التعلم التعاوين اجلماعي) ،التفكري الناقد
(التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مه��د للدر���س بتالوة الآية ( )13من �س��ورة احلجرات ،م�بر ًزا �أهم ما تدعو �إليه  ،ث��م اكتب نتاجات
 ِّ -الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
�إجراءات التنفيذ
1 -1اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الآتي:
•ما دور ت�رشيعات الإ�سالم يف حفظ كرامة الفقري ،وتقوية �أوا�رص املحبة بني �أفراد املجتمع؟
م�ستخدما �إحدى طرائق العر�ض املتوافرة ،ثم ك ِّلف �أحدهم
2 -2بينِّ للطلبة مفهوم التكافل االجتماعي،
ً
قراءة املفهوم قراءة �صحيحة ،ثم اطلب �إلى باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
3 -3و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات غري متجان�سة ،ثم ِّ
أتدبر و�أحاور) يف
•املجموعة الأولى :بيان جمال الرب والإح�سان بال�صغار والكبار ،ثم تنفيذ ن�شاط (� َّ
�صفحة (.)111
•املجموعة الثانية :بيان جمال (كفالة الفقراء وامل�ساكني) ،وجمال (الكفارات) ،ثم تنفيذ ن�شاطي (�أبادر
أتدبر و�أحاور) يف �صفحة (.)112
و�أعبرِّ ) ،و(� َّ
•املجموعة الثالثة :بيان جمال (الوقف) ،ثم تنفيذ ن�شاط (� ِّ
أفكر و�أبادر) يف �صفحة (.)113
•املجموعة الرابعة :بيان جمال (اال�ستعارة).
•املجموعة اخلام�سة :بيان جمال (الزكاة).
 4 -4ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما تو�صلت �إليه ،ثم كتابته على اللوح.
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�5  -5ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
6  -6اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
 7  -7بينِّ للطلبة �أهم الآثار الناجتة عن التكافل االجتماعي.
8  -8ك ِّلف الطلبة تنفيذ الن�شاط اخلتامي (� ِّ
أنظم حلقة حوارية) يف �صفحة (.)114
9  -9و ِّزع على الطلبة ورقة العمل ( )1-20بعد توزيعهم �إلى �أربع جمموعات ،ثم اطلب �إليهم حل �أ�سئلتها
داخل ال�صف كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
ما الأمور التي دعا �إليها الإ�سالم مل�ساعدة الفقراء وامل�ساكني والأيتام و�سد حاجاتهم؟
•املجموعة الثانية :الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
للزكاة يف الإ�سالم �أبعاد اجتماعية عظيمة ،اذكرها.
•املجموعة الثالثة :الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
ما �آثار التكافل االجتماعي يف الفرد واملجتمع؟
•املجموعة الرابعة :الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
و�ضح املق�صود بكل مما ي�أتي :التكافل االجتماعي ,الكفارات ,الوقف ,اال�ستعارة.
ِّ
1010اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف ورقة� ،أو لوحة ،ثم ناق�شهم فيها.
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3  -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احل��وار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
4  -4امن��ح الطلبة وق ًت��ا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-التعامل مع جميع الب�رش على �أ�سا�س التعاون ،ووحدة الأ�صل الب�رشي.-وجوب اهتمام الآباء واملربني ب�أبنائهم ،و�إعدادهم ليكونوا قادة امل�ستقبل.-ترغيب املعلمني واخلطباء وو�سائل الإعالم والأغنياء يف كفالة الفقراء والأيتام.�-إر�شاد النا�س وامل�ؤ�س�سات التي تعنى ب�أحوال الفقراء والأيتام �إلى تفعيل دور الكفارات يف الق�ضاء علىالفقر ب�صورة منظمة.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة. -املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
� -أداة التقومي :قائمة الر�صد.الرقم

المعيار

1
2
3
4

يحقق الترابط والت�آخي بين طلبة �صفه.
يعطف على الفقراء والم�ساكين وذوي الحاجة.
يتمثل الأخالق الح�سنة في �سلوكه.
يبر ال�صغار ،ويحترم كبار ال�سن.

6

يحث والده و�أقاربه على �أداء فري�ضة الزكاة.

5
7

نعم

ال

يقدر دور الكفارات والوقف واال�ستعارة في التكافل االجتماعي.

يدرك �آثار التكافل االجتماعي في الفرد والمجتمع.

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
111

112
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ا�سم الن�شاط

الإجابة

(�أتدبَّر و�أحاور)
(عندك)� :أي يتولى الأبناء رعاية
بعيدا عن دور
{} ،
أتدبر قوله تعـالـى} :
{ الآب��اء والأمهات ً
� َّ
فــــي الآيتـــــين الكريمتين ال�سابقتين ،و�أحاور معلمي العجزة.
في داللتهما لأتذوق جمال التعبير القر�آني ،و�أ ِّدون ما (واخ���ف�������ض)� :أي ت��وا���ض��ع
لوالديك ،وتذلل لهما؛ احت�سا ًبا
تو�صلت �إليه في دفتري.
للأجر ،ال خو ًفا منهما� ،أو طم ًعا
في ما عندهما.
أعب )
(�أبادر و� رِّ
قال ر�سول اهلل " :تهادوا تحابوا"� ،أبادر �إلى تقديم هدية
أعبر لزمالئي عن �شعوري تجاه عمل الخير
لأحد الأيتام ،و� ِّ
هذا.

يترك للطالب حرية الإجابة.

رقم ال�صفحة
112

113

114

الإجابة

ا�سم الن�شاط

للــكف��ارات دور عــظي��م ف��ي
(�أتدبَّر و�أحاور)
{ ف��ي الآية الكريمة الق�ض��اء على ظاه��رة العبودية؛
�أتد َّب��ر قول اهلل تعالى} :
نظ��را �إلى �إ�س��هامها الفاعل في
ال�س��ابقة ،و�أح��اور معلم��ي وزمالئ��ي في ال��دور الكبير
ً
للكفارات في احترام الكرامة الإن�سانية ،عن طريق الق�ضاء تحرير الرقاب ،والق�ض��اء على
هذه الظاهرة مع مرور الوقت.
قديما.
على ظاهرة العبودية التي كانت منت�شرة ً
(� ِّ
بناء مدر�سة للفقراء.
أفكر و�أبادر)
� ِّ
أفكر في عمل وقفي يجلب الخير والنفع لأبناء مجتمعي،
و�أبادر �إلى دعوة �أغنياء المجتمع �إلى الم�شاركة فيه.
أ�  -تــوفي��ر الوق��ت والجه��د،
(�أنظِّم حلقة حوارية)
ب�إ�ش��راف معلميِّ � ،
وتنظيمهما.
أنظم حلقة حوارية مع زمالئي ،نناق�ش
آث��ارا �إيجابية �أخرى للتكاف��ل االجتماعي تعود على ب  -نيل ر�ض��ــا اهلل �سبحـــانه
فيه��ا � ً
وتعالى؛ ما ُي�ش��عر الم�سلم
الفرد والمجتمع بالنفع والخير.
بالراحة النف�سية.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-اذكر �أثر تفعيل دور الكفارات يف احلد من الفقر ب�صورة منظمة.�إثراء
أنواعا �أخرى غري مادية للتكافل االجتماعي.
-ارجع �إلى موقع �صيد الفوائد يف �شبكة الإنرتنت ،ثم ا�ستخرج منه � ًإجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ِّ 1-1بيـن مفهوم التكافل االجتماعي .يق�ص��د بالتكافل االجتماعي �إ�شراك �أفراد المجتمع
في المحافظة على الم�صالح العامة والخا�صة ،ودفع
المفا�سد والأ�ضرار المادية والمعنوية ،بحيث ي�شعر
كل ف��رد فيه �أنه يتمتع بجميع حقوقه ،و�أن للآخرين
واجب��ات عليه ،وبخا�ص��ة الفقراء ،وذلك ب�إي�ص��ال
المنافع �إليهم ،ودفع الأ�ضرار عنهـم.

رقم ال�صفحة
110

151

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

رقم ال�صفحة

واحدا غري ما ورد يف
أثرا
ً
2-2ا�ستنتج � ً
الدر�س لكل من:
�أ  -الق�ضاء على الطبقية في المجتمع.
�أ  -الزكاة.
ب -زيادة الن�شاط االقت�صادي في المجتمع.
ب -الوقف.
جـ -الهبة.
جـ -تقوية �أوا�صر المحبة ،وزوال الخالفات بين النا�س.

114-113

3-3للتكاف��ل االجتماعي �آث��ار كثرية �أ  -تقوية �أوا�ص��ر المحبة بين �أفراد المجتمع ،بما
يحقق��ه من زكاة للأنف�س ،وتعا�ض��د وتعاون
تع��ود باخل�ير والنفع عل��ى الفرد
ف��ي الوقوف في وجه التحديات وال�ص��عاب
و�ضح اثنني منها.
واملجتمعِّ ،
اً
و�ص��ول �إلى
الت��ي تواجه الفرد �أو المجتمع،
ن�ش��ر المحب��ة والم��ودة بين �ش��عوب العالم
�أجمع وتعزيزها.
ب -الإ�س��هام ف��ي ح��ل كثي��ر من الم�ش��كالت
ِّ
خطرا عل��ى �أمن
ت�ش��كل
االجتماعي��ة الت��ي
ً
المجتمع و�سالمته ،وبخا�صة م�شكلتا البطالة
والفقر ،وتقوية جبهة المجتمع ،وتمكينه من
مواجهة التحديات الآنية والم�ستقبلية.

114

وجه الإ�س�لام المجتم��ع �إلى االهتم��ام بالأيتام،
تعد العناية ب�أم��وال الأيتام
ُّ 4-4
مظهرا َّ
ً
من مظاه��ر التكافل االجتماعي ،ورعايته��م ،وحف��ظ حقوقه��م و�أمواله��م ،ف�أمر
بتنميته��ا ،واالبتع��اد عن كل ت�ص��رف م�ض��ر بها،
ِّبين ذلك.
قــــال تعالـــى}:

112

ِّ 5-5بين داللـــة واحـــدة لكـــل
مـــن الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�أ  -قــــال اهلل تعــــالى} :

{.
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ُ

{ (�سورة الأنعام ،الآية .)152

�أ -التكافل ي�شمل كل الب�شر.

110

ن�ص ال�س�ؤال
ب -قــال اهلل تعـالى} :

{.
جـ  -قـــال اهلل تعـالى} :
د  -قــــال اهلل تعالى} :

الإجابة

رقم ال�صفحة

ب-كفال��ة الفقراء والم�س��اكين والأيت��ام بالزكاة
وال�صدقات.

112

جـ-وجه الإ�سالم المجتمع �إلى االهتمام بالأيتام،
َّ
ورعاية �أموالهم ،وحفظ حقوقهم.
{.

112

د -وجوب الزكاة �إذا توافرت �شروط �إخراجها.

114

{.
هـ  -قــــول �" :إذا مــات الإن�سان هـ -الحث على الوقف الخيري.
انقطع عمــله �إال مـن ثالث� :صدقة
جارية� ،أو علـــم ينتفع به� ،أو ولــد
�صالح يدعو له".
و  -قال " :مث��ل امل�ؤمنني يف توادهم و -اهتمام الإ�سالم ببناء مجتمع متعاون متكامل.
وتراحمهم وتعاطفهم مثل اجل�س��د
�إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له �سائر
اجل�سد بال�سهر واحلمى".
6-6التكافل االجتماعي يف الإ�س�لام ي�شمل التكامل االجتماعي كل بني الإن�سان على
و�ض��ح اختالف مللهــم ومعتقداتهم داخل المجتمـــع،
ال يقت�رص على امل�س��لمنيِّ ،
ذلك.
قـــال اهلل تعـالى} :

(�سورة الممتحنة ،الآية .)8

113

110

110

{
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�أوراق العمل

عنوان الدر�س :التكافل االجتماعي يف الإ�سالم.

ورقة العمل ()1-20
عدة ،اذكر �أرب ًعا منها.
دعا الإ�سالم �إلى م�ساعدة الفقراء والم�ساكين والأيتام و�سد حاجاتهم بطرائق َّ
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -
د . ................................................................................................................................... -

ورقة العمل ()2-20
للزكاة في الإ�سالم �أبعاد اجتماعية عظيمة ،اذكر ثالثة منها:
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -

ورقة العمل ()3-20
اذكر �أثرين من �آثار التكافل االجتماعي في الفرد والمجتمع.
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -

ورقة العمل ()4-20
و�ضح المق�صود بكل مما ي�أتي:
ِّ
 -1التكافل االجتماعي. ........................................................................................................ :

 -2الكفارات. .................................................................................................................... :
 -3الوقف. ........................................................................................................................ :
 -4اال�ستعارة. ..................................................................................................................... :
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الدر�س احلادي والع�شرون

العمل التطوعي

نتاجات الدر�س

-بيان مفهوم العمل التطوعي.-تو�ضيح �أهمية العمل التطوعي.-ذكر مناذج من العمل التطوعي يف الأردن.-ا�ستنتاج كيفية تعزيز العمل التطوعي.--تقدير �أهمية العمل التطوعي.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-احلر�ص على العمل التطوعي بو�صفه ركيزة �أ�سا�سية يف بناء املجتمعات.-االلتزام بالعمل التطوعي بو�صفه عاملاًمهما يف �ضبط ال�سلوكات وتهذيب الأخالق.
ًّ
--التعاون يف �أبواب اخلري بو�صفه عبادة يتقرب بها الإن�سان �إلى اهلل تعالى.

م�صادر التعلم و�أدواته
-الكتاب املدر�سي.-فيلم وثائقي عن الأعمال التطوعية يحمل عنوان�( :إزالة الثلوج املرتاكمة على الطرقات).-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
-موقع تكية �أم علي الإلكرتوين.https//www.tua.jo :-كتاب ال�شمائل املحمدية ،الرتمذي.للمعلم
--موقع تكية �أم علي الإلكرتوين.https//www.tua.jo :

املفاهيم وامل�صطلحات
العمل التطوعي ,املبادرة.
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التعلم القبلي
و�ضح عالقة مو�ضوع الدر�س احلايل مبو�ضوع الدر�س ال�سابق (التكافل االجتماعي يف الإ�سالم).
ِّ
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين ،العمل يف الكتاب املدر�سي ،حل الأن�شطة،
املحا�رضة ،العر�ض التو�ضيحي) ،التعلم يف جمموعات (الزمالة ،التعلم التعاوين اجلماعي) ،التعلم عن طريق
الن�شاط (الزيارة امليدانية) ،التفكري الناقد (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س مبا ي�أتي:
ِّ 1 -1
•اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
• ُ
اتل الآية ( ،)2من �سورة املائدة ،مرب ًزا �أهم ما تدعو �إليه.
2 -2اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
وح�ضاريا؟
علميا
ًّ
•كيف ي�سهم العمل التطوعي يف االرتقاء بالأمة ًّ
•هل يكون العمل التطوعي يف الظروف غري العادية ،مثل الفي�ضانات وت�ساقط الثلوج� ،أم يف جميع
الظروف والأحوال؟
• هل �شاركت يف بع�ض الأعمال التطوعية؟
ٍ
وقتئذ؟
•كيف كان �شعورك
�إجراءات التنفيذ
1 -1اعر�ض على الطلبة مفهوم العمل التطوعي بالأ�سلوب املبا�رش ،وب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
•ك ِّلف �أحد الطلبة قراءة املفهوم قراءة �صحيحة.
• ك ِّلف باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
2 -2اعر�ض على الطلبة مناذج من العمل التطوعي يف الأردن ،ثم ا�ستمع ملقرتحاتهم عن مناذج �أخرى ميكن
تطبيقها يف املدر�سة وخارجها ،ثم ناق�ش �سبل تطبيقها ب�صورة علمية.
3 -3ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (�أتعاون و� ِّ
أفكر) يف �صفحة (.)118
4 -4اعر�ض على الطلبة جمموعة من الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث ال�رشيفة الواردة يف الكتاب املدر�سي
ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة ،ثم ك ِّلفهم ا�ستخراج داللتها على تعزيز العمل التطوعي ،ثم اكتب ما
يتو�صلون �إليه على اللوح ،ثم ناق�شهم فيه.
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5 -5و ِّزع ورق��ة العم��ل ( )1-21عل��ى الطلبة بعد توزيعهم �إل��ى ثالث جمموعات ،ثم اطل��ب �إليهم حل
�أ�سئلتها داخل ال�صف كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
تظهر �أهمية العمل التطوعي يف بع�ض الأمور ,اذكرها.
•املجموعة الثانية� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
�رضب �أبناء املجتمع الأردين �أروع الأمثلة يف العمل التطوعي ،اذكر بع�ضها.
•املجموعة الثالثة� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
عزز العمل التطوعي عن طريق بع�ض الأمور ,ما هي؟
ُي َّ
6 -6اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف ورقة� ،أو لوحة ،ثم ناق�شهم فيها.
ن�سق مع �إدارة املدر�سة مل�ساعدة الطلبة على تنفيذ ن�شاط (� ِّ
�صحفيا) يف �صفحة (.)119
لقاء
أنظم ً
ِّ 7 -7
ًّ
التقويم الختامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافي��ا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احل��وار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
4 -4امن��ح الطلب��ة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-حث �أفراد املجتمع كاف ًة على العمل التطوعي؛ كل ح�سب تخ�ص�صه؛ على �أن يقوم الإعالم بدوره بحثالنا�س على ذلك.
-ا�ستجابة جميع �أفراد املجتمع للمبادرات واجلمعيات التي تعنى بالعمل التطوعي.-الإفادة من الكفاءات الكامنة وتنظيمها يف �أعمال تطوعية تعود على الأمة باخلري والنفع العظيم.استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ثم ق َِّومهم ً
�--أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.
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ا�سم الطالب. .......................:
الرقم

ممتاز جيد ج ًّدا

المعيار

1

�أبين مفهوم العمل التطوعي.

2

�أدرك �أهمي��ة العم��ل التطوع��ي في بن��اء المجتم��ع وتحقيق
التكافل بين �أبنائه.

3

�أحر�ص على اال�شتراك في �إحدى مبادرات العمل التطوعي.

4

�أتعاون ب�صورة �إيجابية مع جميع �أبواب الخير والبر.

5

�أروج لإنجازات الحمالت التطوعية عن طريق مواقع التوا�صل.

6

�أ�شارك في الأعمال التطوعية المدر�سية.

7

�أ�شارك في الإذاعة المدر�سية للحديث عن �أهمية العمل التطوعي.

جيد

مقبول

جدا )3( :ثالث عالمات ،جيد )2( :عالمتان ،مقبول )1( :عالمة واحدة.
ممتاز� ) 4( :أربع عالمات ،جيد ًّ
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
118

119
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ا�سم الن�شاط

الإجابة

(�أتعاون و� ِّ
م�ساعدة الجهات الر�سمية في البحث عن
أفكر)
�أتع��اون مع زمالئ��ي في البحث ع��ن نماذج المجرمين ,والم�ساعدة في حالة الكوارث
�أخرى للعمل التطوع��ي في الأردن ،و�أد ِّونها الطبيعية والحروب.
في دفتري.
(� ِّ
أفكر مع زمالئي)
م�ساعدة كبار ال�سن على التخل�ص من محو
� ِّ
أفكر مع زمالئي في مبادرة تطوعية �أحب الأمية.
القيام بها لخدمة مجتمعي ،و�أعر�ضها على
معلمي وزمالئي.
لقاء �صحفيًّا)
(�أنظِّم ً
�أ�شارك زمالئي في زيارة تكية �أم علي ،و�أجري
م�ستف�سرا عن
�صحفيا مع الم�س�ؤول فيها،
لقا ًء
ًّ
ً
�أهم الخدمات التي تقدمها الم�ؤ�س�سة ،ثم �أكتب
م�صورا ،و�أطلع معلمي وزمالئي عليه.
تقريرا
ً
ً

يترك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
 -كيف ميكن للعمل التطوعي �أن يجعل املدر�سة مكا ًنا جميلاً نظي ًفا؟�إثراء
تقريرا من خم�سة �أ�سطر عن ذلك.
-ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن معوقات العمل التطوعي ،ثم اكتبً
إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

رقم ال�صفحة

يق�ص��د بالعم��ل التطوعي ب��ذل الفرد جهده
لم�ساعدة الآخرين على �إنجاز عمل ما بدافع
ذاتي من دون مقابل مادي.

117

2-2للعمل التطوعي �آث��ار �إيجابية يف الفرد --تحقيق التكافل االجتماعي.
-الإفادة من طاقات ال�شباب.واملجتمعِّ ،بينها.
�-إ�ش��اعة المحب��ة والإخ��اء والتالح��م بينال�شعوب.
-تعديل ال�سلوكات ،وتوجيه الأخالق.--تنمية روح البذل والعطاء.

117

ن�ص ال�س�ؤال

1-1ما الــمــق�صود بـالعمل التطوعي؟

ل الفراغ يف اجلدول الآتي مبا ينا�سبه:
3-3ام أ
اال�سم
 هيئة �شباب كلناالأردن.

 -مبادرة مدر�ستي.

العمل الذي تقوم به

زيارة املر�ضى يف
امل�ست�شفيات ،وتقدمي
الهدايا لهم.

 تنظي��ف الأماكن العامة ،مثل :ال�ش��وارع،واملتنزه��ات ,والتع��اون يف قط��ف ثم��ار
الزيتون ،وغري ذلك من الأعمال التطوعية.

118

 مبادرة فرحة قلب. االهتمام باملدار�س ،و�صيانتها ،وجتهيزها،وتنظيفها ,وتوفري البيئة ال�ص��فية واملدر�سية
املنا�سبة للدرا�سة والتدري�س.

159

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

حتدث عن دور و�س��ائل الإعالم يف --تروي��ج �إنــج��ازات الــحم�لات التطوعي��ة
َّ 1-1
وخدمة المجتمع في و�س��ائل الإعالم المرئية
تعزيز العمل التطوعي.
والم�سموعة ,وو�س��ائل التوا�صل االجتماعي
الحديثة
-ن�ش��ر ثقاف��ة التط��وع ع��ن طري��ق الجوالتالتثقيفي��ة التي ترك��ز على خدم��ة المجتمع
المحلي.

رقم ال�صفحة

119

يع��د العمل التطوعي من �ص��ور الخير التي حث 118-116
و�ضح العالقـة بني العمل التطــوعي
ُّ
ِّ 2-2
عليه��ا الإ�س�لام ,والتي يقوم بها الإن�س��ان بدافع
والتعاون.
ذات��ي؛ طم ًعا في الأجر والث��واب من اهلل تعالى؛
لما ل��ه من فائدة كبي��رة للف��رد والمجتمع؛ فهو
الركيزة الأ�سا�س��ية لبن��اء المجتمعات التي ترتقي
به وتزدهر ,والم�ؤثر الفاعل في �إعداد الجيل؛ �إذ
واجتماعيا،
ونف�سيا
خلقيا
ًّ
ًّ
يدخل �ضمن تكوينهم ًّ
ويحفز ال�ش��باب وال�ش��ابات �إلى الم�شاركـة في
الأعمال الإن�سانية ،والإفادة من الطاقات ال�شبابية
وتنميتها لخدم��ة المجتمع ،والحث على العمل
بروح الفريق ,ون�ش��ر القيم الفا�ضلة في المجتمع
عن طريق ن�ش��ر ثقافة التعـاون ,قـال اهلل تعــالى:
{ (�سورة المائدة ،الآية ,)2
}
وم�ساعدة الفرد على التخل�ص من بع�ض ال�صفات
الذميمة ،مثل :الأنانية ،واالنطواء على الذات.
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�أوراق العمل

عنوان الدر�س :العمل التطوعي.

ورقة العمل ()1-21
عدة ،اذكر ثالثة منها.
تظهر �أهمية العمل التطوعي في �أمور َّ
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -

ورقة العمل ()2-21
�ضرب �أبناء المجتمع الأردني �أروع الأمثلة في العمل التطوعيِ ،
هات �أربعة �أمثلة على ذلك.
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -
د . ................................................................................................................................... -

ورقة العمل ()3-21
عدة ،اذكر �أرب ًعا منها.
ُيع َّزز العمل التطوعي بطرائق َّ
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -
د . ................................................................................................................................... -
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الدر�س الثاين والع�شرون

الت�أ�سي بالر�سول 

نتاجات الدر�س
-تعريف مفهوم الت�أ�سي بالر�سول .--ا�ستنتاج �أهمية الت�أ�سي بر�سول اهلل .

 -تو�ضيح جماالت الت�أ�سي بالر�سول .-بيان كيفية تعامل الر�سول  مع �أ�رسته.�--إدراك طبيعة عالقة الر�سول  باملجتمع من حوله.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-االقتداء بر�سول اهلل .مبا�رشا �إلى قلوب النا�س.
-االلتزام بالرفق واللني يف املعاملة بو�صف ذلك طري ًقاً
--احلر�ص على العفو وامل�ساحمة عند املقدرة من غري �ضعف �أو تخاذل.

م�صادر التعلم و�أدواته
-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
للطالب
-مو�سوعة ال�سرية النبوية ،موقع الإ�سالم الإلكرتوين.www.sirah.al-islam.com :للمعلم
-كتب ال�سنة النبوية ،وبخا�صة كتب ال�شمائل املحمدية.--كتاب الرحيق املختوم� ،صفي الرحمن املباركفوري.

املفاهيم وامل�صطلحات
الت�أ�سي بالر�سول .

التعلم القبلي
ا�صطالحا.
ال�سنة النبوية
ً
عرف ُّ
ِّ
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استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف الكتاب
املدر�سي) ،التعلم عن طريق الن�شاط (املناق�شة �ضمن فريق ،الرواية) ،التعلم يف جمموعات (املناق�شة ،التعلم
التعاوين اجلماعي).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س مبا ي�أتي:
ِّ 1 -1
•اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
• ُ
اتل الآية ( )21من �سورة الأحزاب ،مرب ًزا �أهم ما تدعو �إليه.
2 -2اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الآتي:
يعد النبي � أ�سوة للعاملني؟
• بر�أيك ،ملاذا ُّ
�إجراءات التنفيذ
1 -1اعر�ض على الطلبة التعريف اال�صطالحي ملفهوم الت�أ�سي بالر�سول  بالأ�سلوب املبا�رش ،وب�إحدى
طرائق العر�ض املتوافرة ،ثم ك ِّلف �أحد الطلبة قراءة املفهوم قراءة �صحيحة ،ثم اطلب �إلى باقي الطلبة
حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�سة ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (ال�سعي نحو النجاح والتميز يف �أداء دوره ومهمته والتخطيط
حلياته).
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (تعامل النبي  مع �أ�رسته) ،ثم تنفيذ ن�شاط (� ِّ
أفكر و�أناق�ش) يف
�صفحة (.)122
•املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (تعامل النبي  مع املجتمع) ،ثم تنفيذ ن�شاط (�أقتدي و�أدعو) يف
�صفحة (.)123
•املجموعة الرابعة :قراءة مو�ضوع (تعامل النبي  مع غري امل�سلمني).
•ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما تو�صلت �إليه ،ثم كتابته على اللوح.
•�ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
•اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
3 -3ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (� ِّ
حوارا) يف �صفحة ( ،)124ثم اكتب النتائج على اللوح.
أنظم
ً
4 -4و ِّزع ورقة العمل ( )1-22على الطلبة بعد توزيعهم �إلى ثالث جمموعات ،ثم اطلب �إليهم حل
�أ�سئلتها داخل ال�صف كما ي�أتي:
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• املجموعة الأولى� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
ماذا يعني الت�أ�سي بالر�سول ؟
• املجموعة الثانية� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
ما �أهمية الت�أ�سي بالر�سول ؟
•املجموعة الثالثة� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
�أكمل الفراع في الجدول الآتي الذي يمثل جوانب تعامل الر�سول  مع َمن حوله:
الجانب

مثال على ذلك

تعامل الر�سول  مع �أ�سرته.
تعامل الر�سول  مع المجتمع.
تعامل الر�سول  مع غير الم�سلمين.
5 -5اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف ورقة �أو لوحة ،ثم ناق�شهم فيها.
التقويم الختامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.

تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4 -4امنح الطلبة وق ًتا ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-ينبغي لأولياء الأمور يف البيوت خماطبة �أفراد الأ�رسة ب�ألطف العبارات ،و�إدخال ال�رسور �إلى قلوبهم.-تفعي��ل ال�رشاك��ة احلقيقية بني �أفراد املجتم��ع من ذوي اخلربة ،والتخطيط امل�س��بق ،قبل القي��ام بالأعمالاملختلفة؛ لتحقيق �أعلى مراتب النجاح.
-الت�أ�سي بر�سول اهلل يف معاملة الأعداء املحاربني ،وذلك ب�أن يحل العفو مكان الق�صا�ص عند القدرة،فندخل قلوبهم بالرفق وامل�ساحمة.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة. -املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ثم ق َِّومهم ً
� -أداة التقومي :قائمة الر�صد.164

ا�سم الطالب. ..........................:
الرقم

يجيب عن الأ�سئلة بثقة واقتدار.

1
2

نعم

المعيار

ال

يدرك �أهمية الت�أ�سي بالر�سول .

3

يتمثل هو وزمال�ؤه الأخالق.

5

يتعاون مع زمالئه في الإجابة عن �أ�سئلة �أوراق العمل.

ي�سعى �إلى النجاح والتميز في �أداء دوره ومهمته وتخطيط حياته.

4

يتحدث بلغة �سليمة.

6

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
122

123

ا�سم الن�شاط

الإجابة

(� ِّ
أ� � -أعطف عليه.
أفكر و�أناق�ش)
� ِّ
أفك��ر كيف �أتعام��ل مع �أخي ال�ص��غير �إذا بِّ � -أبين له �سوء فعله.
أوجهه و�أن�صحه كيف يتعامل مع الأ�شياء.
�أتل��ف لي بع�ض الأغرا���ض ،و�أناق�ش ذلك جـِّ �-
مع زمالئي.
(�أقتدي و�أدعو)

�أذكر لزمالئي موقفًا اقتديت فيه بالنبي ،

يترك للطالب حرية الإجابة.

و�أدعوهم لالقتداء به.

124

يـتـرك للطالب حرية الإجابة ،ومـن الإجـابات
حوارا)
(�أنظِّم ً
�أتعاون مع زمالئي في تنظيم حلقة حوارية ،المقترحة:
�أناق�ش فيها �أثر القدوة ال�صالحة و�أهميتها �أ  -االرتقاء ب�أخالق الم�سلم.
ب -النهو�ض بالمجتمع نحو الإيجابيات.
للفرد والمجتمع.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
بع�ضا؟
 -ما التدابري الالزمة لتعزيز فعل الت�أ�سي بالر�سول  يف ح�سن معاملة الأ�صدقاء بع�ضهم ً�إثراء
-ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن ق�صة تتناول هدي النبي  يف تعامله مع املخطئ ،ثم اكتبها يف دفرتك.165

إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

1-1بينِّ مفهوم الت�أ�سي بالنبي  .يق�ص��د به��ذا المفهوم اتب��اع �س��نة النبي  في �س��لوكه
و�أخالقه وتعامله؛ لتحقيق الهداية ،وتطبيق الإ�سالم ،وبناء
�شخ�صية متميزة.

121

ِّ 2-2بيـ��ن ثالثة مظاه��ر لأهمية �أ � -ضمان تطبيق الإ�سالم كما �أراد اهلل تعالى ،بما يبعد
الت�أ�سي بالنبي .
الم�سلم عن الخط�أ والغلو والتطرف.
ب -نيل مر�ضاة اهلل تعالى ومحبته وثوابه.
جـ -الإفادة من العوامل والو�سائل التي تحقق له ال�سعادة
والنجاح والتميز في الحياة.

121

و�ض��ح كيف ميكن الت�أ�س��ي يمك��ن ذل��ك عن طريق التنظي��م والتخطيط لم��ا نريد �أن
ِّ 3-3
بالنب��ي  في ال�س��عي نحو ن�صل �إليه ،والمثابرة ،والفاعلية ،ومحاربة الك�سل والي�أ�س
والإحباط.
النجاح والتميز.

122

4-4ا�س��تخرج �أ�س���س وقواع��د �أ -التحدث �إلى �أ�س��رته ب�أطيب الكلمات و�أرق العبارات،
الت�أ�سي بالنبي  في كل من
و�إدخ��ال الــ�س��رور �إل��ى قلوبه��م ،ومالعبته��م،
ومالطفتهم.
المجاالت الآتية:
�أ  -تعامله  مع الأ�سرة .ب -مقابلتهم بالوجه الح�سن المبت�سم ،وااللتفات �إلى
�سائله بج�سده كاملاً  ،وعدم مفارقة �أحد حتى يفارقه،
ب -تعامله  مع المجتمع.
وم�شاركتهم في �أفراحهم و�أتراحهم ،والتعامل معهم
جـ -تعامله  مع �أعدائه.
جمي ًعا من دون تمييز.
جـ -دعوتهم �إلى الإ�سالم ،و�إر�شادهم ،والتوا�صل معهم،
ومعاملتهـ��م بالرحمــ��ة ،والعفو ،والت�س��امح مـــن
غـــير �ضعف �أو تخاذل.

122

ُتحت مكة ،ودخلت في الإ�سالم القبائل والوفود،
لما ف ِ
5-5اروِ ق�صــة تبينِّ فيها كيفيــة ّ
تعامل النبي  مع �أعدائه .و�صار جميع الأعداء الذين كانوا يحاربونه بالأم�س تحت
يده وت�صرفه ،نادى فيهم الر�سول " :يا مع�شر قري�ش،
خيرا� ،أخ كريم وابن �أخ
ما ترون �أني فاعل بكم؟ قالواً :
كريم ،قال :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء".
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123

124

125

عنوان الدر�س :الت�أ�سي بالر�سول . 

�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-22

عرف مفهوم الت�أ�سي بالر�سول . 
ِّ
...........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()2-22
عدة ،اذكر ثالثة منها.
تظهر �أهمية الت�أ�سي بالر�سول  في جوانب َّ
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -

ورقة العمل ()3-22
هات اً
مثال على تعامل الر�سول  مع َمن حوله ،ثم اكتبه في مكانه المنا�سب من الجدول:
ِ
الجانب

مثال على ذلك

 -1تعامل الر�سول  مع �أ�سرته.

 -2تعامل الر�سول 

مع المجتمع.

 -3تعامل الر�سول 

مع غير الم�سلمين.
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الدر�س الثالث والع�شرون

مكانة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم

نتاجات الدر�س

-بيان املق�صود بال�صحابي.-تو�ضيح ف�ضائل ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ومناقبهم.-ا�ستنتاج واجب الأمة جتاه ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.-الدفاع عن ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.--تقدير ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم وحبهم.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

-ا�ست�شعار ِع َظم مكانة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.-التم�سك بحب ال�صحابة ،والرت�ضي عنهم ،ون�رش ف�ضائلهم.--االقتداء بال�صحابة يف حمل راية الإ�سالم وتبليغها للنا�س.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-مقال �سرية ال�صحابة الكرام ،موقع �شبكة ال�شفاء الإ�سالمية الإلكرتوين.www.ashefaa.com :للمعلم
-كتاب ف�ضائل ال�صحابة ،الن�سائي.--كتاب الإ�صابة يف الذود عن ال�صحابة ،مازن عي�سى.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�صحابي ,القرن ،املد ،النواجذ.

التعلم القبلي
اذكر موق ًفا لأحد ال�صحابة الكرام ُيبينِّ دوره يف خدمة الإ�سالم.
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استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العر�ض التو�ضيحي ،التدريبات والتمارين ،العمل يف الكتاب املدر�سي،
املحا�رضة ،حل الأن�ش��طة) ،التعلم يف جمموعات (املناق�ش��ة ،التعلم التعاوين اجلماعي؛ فكرِ ،
انتق زميلاً  ،ثم
�شارك) ،التفكري الناقد (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
1 -1اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
ُ 2 -2
اتل الآيات ( )10-8من �سورة احل�رش ،مرب ًزا �أهم ما تدعو �إليه.
3 -3اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
•بر�أيك ،ما الذي �أو�صل ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم �إلى هذه املكانة؟
•اذكر �أ�سماء بع�ض ال�صحابة الذين ُد ِفنوا يف الأردن.
•ما �سبب انتقالهم من بالدهم؟
•هل ِ
كتابا عن ف�ضائلهم؟
يوما على ن�رش ف�ضائل بع�ض ال�صحابة� ،أو قر�أت ً
عم ْل َت ً

�إجراءات التنفيذ
1 -1اعر�ض على الطلبة التعريف اال�صطالحي ملفهوم ال�صحابة بالأ�سلوب املبا�رش ،وب�إحدى طرائق العر�ض
املتواف��رة ،ث��م ك ِّلف �أحدهم قراءة املفهوم قراءة �ص��حيحة ،ث��م اطلب �إلى باقي الطلب��ة حتليل املفهوم
وتو�ضيحه.
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى �ست جمموعات غري متجان�سة ،ثم ك ِّلف �أفراد كل جمموعة قراءة �إحدى ف�ضائل ال�صحابة
الكرام ر�ضي اهلل عنهم ،و�رشحها ،وذكر مثال يدل على ال�صرب والف�ضيلة.
3 -3ك ِّلف �أفراد كل جمموعة �رشح ما تو�صلوا �إليه ،ثم كتابته.
�4 -4ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
5 -5اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه .
6 -6ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (�أتعاون و�أ�ستذكر) يف �صفحة (.)127
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
7 -7و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�سة ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (واجب الدعاء واال�ستغفار لهم).
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (واجب حبهم وتوقريهم).
•املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (واجب ن�رش ف�ضائلهم).
•املجموعة الرابعة :قراءة مو�ضوع (واجب تقدير دورهم يف حمل ر�سالة الإ�سالم).
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8  -8تكليف املجموعات تنفيذ ن�شاط (�أكتب ب�أ�سلوبي اخلا�ص ر�سالة �شكر وتقدير لل�صحابة الكرام ر�ضي
اهلل عنهمِّ � ،
أركز فيها على ما بذلوه من جهود يف ن�رش الإ�سالم ،و�أدعو لهم فيها) يف �صفحة (.)127
9  -9ك ِّلف �أفراد كل جمموعة �رشح ما تو�صلوا �إليه ،ثم كتابته.
�1010ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1111اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
1212و ِّزع على الطلبة ورقة العمل ( )1-23بعد توزيعهم �إلى ثالث جمموعات ،ثم اطلب �إليهم حل �أ�سئلتها
داخل ال�صف كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
عرف ال�صحابي.
ِّ
•املجموعة الثانية� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
لل�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ف�ضائل ومناقب كثرية ،اذكرها.
•املجموعة الثالثة� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
ما واجبنا جتاه ال�صحابة ر�ضوان اهلل عنهم؟
1313اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف ورقة �أو لوحة ،ثم ناق�شهم فيها.
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3  -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4  -4امنح الطلبة وق ًتا ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة
-تفعيل منهج ال�صحابة ر�ضوان اهلل عنهم يف التزام �أحكام ال�رشيعة ،ومت�سكهم ب�سنة النبي  يف جميعجماالت احلياة ،وتبليغ دين اهلل للب�رشية؛ فلوال حمل ال�صحابة الكرام م�س�ؤولية تبليغ ما جاء به النبي  ما
و�صل �إلينا �شيء من ذلك ،وهذا يحتم علينا رد اجلميل �إليهم ،وعدم �إنكاره بالدعاء لهم.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات. -املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
� -أداة التقومي :مراجعة الذات� ،سلم التقدير اللفظي.170

الرقم
1

ممتاز

المعيار

�أبين المق�صود بال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.

2

�أقدر ال�صحابة ،و�أحفظ لهم ف�ضلهم.

3

�أن�شر ف�ضائل ال�صحابة ،و�أبين دورهم في ن�شر الإ�سالم عبر
مواقع التوا�صل االجتماعي.

4

�أدعو لل�صحابة الكرام ،و�أ�ستغفر لهم.

5

�أنكر على َمن يتهم ال�صحابة الكرام ب�سوء.

6

�أقتدي بال�صحابة في �أخالقهم ،وفي حمل ر�سالة الإ�سالم.

7

�أدرك �أن حبي لل�صحابة نابع من حبي للنبي .

جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

جدا )3( :ثالث عالمات ،جيد )2( :عالمتان ،مقبول )1( :عالمة واحدة.
ممتاز� ) 4( :أربع عالمات ،جيد ًّ
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
127

ا�سم الن�شاط

الإجابة

�أ  -جعفر بن �أبي طالب.
(�أتعاون و�أ�ستذكر)
�أتعاون مع زمالئي ،و�أ�ستذكر معهم �أ�سماء ثالثة ب -زيد بن حارثة.
من ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم الذين ا�ست�شهدوا جـ� -شرحبيل بن ح�سنة.
في الأردن.
يترك للطالب حرية الإجابة.

127

(�أكتب)
�أكتب ب�أ�س��لوبي الخا�ص ر�س��الة �شكر وتقدير
لل�ص��حابة الكرام ر�ض��ي اهلل عنهم� ،أ�ش��كرهم
فيها على ما بذلوه من جهود في ن�شر الإ�سالم،
و�أدعو لهم فيها.

128

(� ِّ
 �إن�ش��اء �صفحة �إلكترونية للحديث عنأفكر و�أبادر)
� ِّ
أفك��ر في عمل مميز من �ش���أنه تعري��ف النا�س ف�ضائل ال�صحابة و�أخالقهم.
بحقيقة ال�صحابة الكرام و�أخالقهم و�أعمالهم - ،عم��ل برنام��ج وثائق��ي ع��ن ف�ض��ائل
ال�صحابة.
و�أبادر �إلى تنفيذه.
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رقم ال�صفحة

ا�سم الن�شاط
(�أ�شارك زمالئي)
واحدا من ال�صحابة الكرام ،و�أكتب عنه
�أختار
ً
تقريرا من �صفحة واحدة ،و�أقر�ؤه على زمالئي
ً
في الإذاعة المدر�سية.

الإجابة
يترك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-ما الو�سائل التي ميكن بها معاجلة �ضعف االقتداء بال�صحابة الكرام يف حياتنا اليومية؟�إثراء
-ك ِّلف �أحد الطلبة الرجوع �إلى كتاب (رجال حول الر�سول) ،ثم كتابة تقرير من خم�سة �أ�سطر عن جهودال�صحابة ر�ضوان اهلل عنهم يف جمع القر�آن الكرمي.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1-1اذك��ر ثال ًثا من ف�ض��ائل ال�ص��حابة �أ  -ر�ؤيته��م النب��ي  ،ولقا�ؤه��م �إي��اه ،وتعلمهم
ر�ضي اهلل عنهم.
منه ،وتربيتهم على يديه ،وهجرتهم معه؛ ف�إن

رقم ال�صفحة
126

ف�ضل �صحبة الر�سول  ال يعدله ف�ضل.
ب -ال�س��بق �إلى الإ�س�لام ،و�إلى كل بر وف�ض��يلة،
وفوزهم بر�ضوان اهلل.
ج��ـ -ات�ص��افهم بم��كارم الأخ�لاق؛ م��ا جعلهم
ي�ستحقون ثناء اهلل تعالى عليهم.

2-2بينِّ داللة الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�أ � -س��بق ال�ص��حابة �إل��ى الإ�س�لام ،و�إل��ى كل بر
�أ  -قـال تعـالى} :
وف�ضيلة.
{.
ب -قــال �" :أال ليبلــغ ال�شاهد ب -حمل ال�صحابة ر�ضوان اهلل عنهم �أمانة الدعوة
�إلى الإ�سالم.
منكم الغائب".
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126
126

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

جـ -قال ر�سول اهلل " :ال ت�س��بوا جـ -وجوب حب ال�ص��حابة ،وعدم بغ�ض��هم� ،أو
اتهامهم� ،أو ذكرهم ب�سوء.
�أ�صحابي ،فلو �أن �أحدكم �أنفق َ
مثل
�أُ ٍ
��د � ِ
أحدهم وال
ذهبا ما بلغ ُم َّ
ح��د ً
ن�صي َف ُه".

ِّ 3-3بين واجبــني من واجبــات امل�سلـم �أ  -الدعاء لهم ،واال�س��تغفـــار له��م ،قال تعالى:
}
جتاه ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.

رقم ال�صفحة
126

127
128

{ (�سورة احل�رش ،الآية )10؛
�ش��رفهم اهلل به من �ص��حبة ر�سول اهلل ،
لما َّ
ولما كان لهم من ف�ضل في ن�شر الإ�سالم.
ب -حبه��م ،وتوقيرهم ،وعدم بغ���ض �أحد منهم،
وعدم اتهامهم �أو ذكرهم ب�س��وء ،قال ر�سول
اهلل " :ال ت�سبوا �أ�ص��حابي ،فلو �أن �أحدكم
��د � ِ
أحدهم وال
�أنف��ق مثل �أُ ٍ
ذهبا ما بلغ ُم َّ
ح��د ً
ن�ص��ي َف ُه"؛ �أي اتقوا اهلل فيه��م ،وال تلمزوهم
ب�س��وء ،وال ترموهم بقبيح الكالم ،وبخا�ص��ة
الخلفاء الرا�شدون.
�4-4ض��ع دائ��رة ح��ول رم��ز الإجابة )د(
ال�صحيحة:
ال�صحابي هو:
�أ َ -من ر�أى النبي .
مـــن �صحب النبــي  بعد
بَ -
الهجرة �إلى املدينة املنورة.
جـَ -من ر�أى النبـي  وهو م�ؤمن به.
دَ -من ر�أى النبي  وهـو مـــ�ؤمن
به ،ومات على الإ�سالم.
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�أوراق العمل

عنوان الدر�س :مكانة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.

ورقة العمل ()1-23
عرف مفهوم ال�صحابي.
ِّ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

ورقة العمل ()2-22
لل�صحابة ر�ضي اهلل عنهم ف�ضائل ومناقب كثيرة ،اذكر �أرب ًعا منها.
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -
د . ................................................................................................................................... -

ورقة العمل ()3-23
اذكر �أربعة من واجباتنا تجاه ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -
د . ................................................................................................................................... -
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الدر�س الرابع والع�شرون

ال�صحابي اجلليل زيد بن ثابت 

نتاجات الدر�س

-التعريف بال�صحابي زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه. -تو�ضيح دور زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه يف جمع القر�آن الكرمي ون�سخه.-بيان �أ�سباب اختيار �أبي بكر ر�ضي اهلل عنه زيد بن ثابت جلمع القر�آن الكرمي.-تقدير دور زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه يف خدمة علوم ال�رشيعة الإ�سالمية.-ذكر منهج زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه يف جمع القر�آن ون�سخه.--احلر�ص على اتخاذ �صحابة ر�سول اهلل  قدوة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-تقدير مكانة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم.-االلتزام مبنهج ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف خدمة الإ�سالم .-التحلي ب�صفات القيادة احلكيمة.--للقر�آن الكرمي �أولوية لدى امل�سلم.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي� ،سورة الفتح ،الآية (.)29-الكتاب املدر�سي.-ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام.-كتاب رجال حول الر�سول ،خالد حممد خالد.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،الأقرا�ص املدجمة ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط�،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-كتاب ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام.--مقال زيد بن ثابت ،مو�سوعة النابل�سي الإلكرتونية.www.nabulsi.com :
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للمعلم
-كتاب ال�سرية النبوية ،ابن ه�شام.-كتاب �سري �أعالم النبالء ،حممد بن �أحمد الذهبي.--كتاب رجال حول الر�سول ،خالد حممد خالد.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�صحابي ,معركة اليمامة.

التعلم القبلي
در�س ال�صحبة يف الإ�سالمَ .من ال�صحابة الذين كانوا ك ّت ًابا للوحي؟
استراتيجيات التدريس

التدري���س املبا��شر (العمل يف الكتاب املدر�س��ي� ،أن�ش��طة القراءة املبا�رشة ،الأ�س��ئلة والأجوب��ة) ,التعلم يف
انتق زميلاً  ،ثم �شارك)( ،التعلم الن�شط ؛ �أنا � ِّ
جمموعات (فكرِ ،
أفكر ونحن نفكر).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بتالوة الآية ( )29من �سورة الفتح.
ِّ -�إجراءات التنفيذ
حتدث عن معنى ال�صحابي ،وف�ضل ال�صحابة ر�ضوان اهلل عنهم ،وبع�ض مواقفهم الإيجابية يف الإ�سالم.
َّ 1 -1
2 -2ك ِّل��ف الطلب��ة الرجوع �إلى بع�ض امل�ؤ َّلفات التي تتحدث عن ال�ص��حابي اجلليل زيد بن ثابت يف مكتبة
املدر�سة.
3 -3اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
• َمن ال�صحابي اجلليل زيد بن ثابت؟
•ما ن�سبه؟
•كيف تويف والده؟
عدد �صفات ال�صحابي زيد بن ثابت.
• ِّ
•ما �أثر �صفاته يف خدمة الإ�سالم؟
4 -4ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
5 -5اطلب �إلى الطلبة حل �أ�سئلة ن�شاط (�أت� َّأمل و�أجيب) يف �صفحة ( ،)130ثم تدوين الإجابة يف ورقة.
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6  -6اطلب �إلى كل طالب �أن يختار زميلاً له ي�شاركه يف �إجابته.
7  -7ك ِّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة املجموعات الأخرى يف �إجابتها.
8  -8اطرح على الطلبة ال�س�ؤالني الآتيني:
•ما دور زيد بن ثابت  يف جمع القر�آن الكرمي؟
•ع ِّلل :اختيار �أبي بكر زيد بن ثابت جلمع القر�آن الكرمي.
9  -9ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها ،ثم اكتب ال�صحيح منها على اللوح.
1010ك ِّلف الطلبة تنفيذ ن�شاط (�أناق�ش ) يف �صفحة ( )131كما ي�أتي:
•و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات متجان�سة.
جيدا يف �إجابته.
•اطرح على �أفراد املجموعات ال�س�ؤال الوارد يف الن�شاط ،واطلب �إليهم التفكري ً
1111ك ِّلف كل جمموعة ر�سم عمودين على لوحة؛ بحيث ُيك َتب يف الأول عبارة�( :أنا � ِّ
ويك َتب يف
أفكر)ُ ،
الثاين عبارة( :نحن نفكر).
1212ك ِّلف كل طالب تعبئة العمود الأول ،واالتفاق على �صيغة موحدة ،ثم كتابتها يف العمود الثاين ،ثم
تعليق اللوحة على اجلدار.
1313ناق�ش �أفراد املجموعات يف ما تو�صلوا �إليه.
�1414ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.

1515ناق�ش الطلبة يف املنهج الذي اتبعه زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه يف جمع القر�آن الكرمي يف عهد �أبي بكر
 ،ون�سخ القر�آن الكرمي يف عهد عثمان  ،ثم اطلب �إليهم تنفيذ ن�شاط (�أ�ستنتج ) يف �صفحة (.)132
1616اطلب �إلى الطلبة الرجوع �إلى الكتاب املدر�سي وامل�ؤ َّلفات التي بني �أيديهم للإجابة عن الأ�سئلة.
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3  -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4  -4امنح الطلبة وق ًتا ً
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الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-الت�أ�سي بال�صحابة ر�ضوان اهلل عنهم ،واحلر�ص على متثل �أخالقهم.-تنمية ح�س امل�س�ؤولية لدى الطلبة ،وحفزهم �إلى خدمة الدين والوطن واملجتمع.-االهتمام بفئة ال�شباب ،وحفزهم �إلى العلم ،وت�شجيعهم على العمل التطوعي.�-إ�سناد الأمور �إلى �أهلها من �أ�صحاب الكفاءة واخلربة والأمانة.-حث الطلبة على تعظيم القر�آن ،وتعهده باحلفظ والرعاية بكل الو�سائل املتوافرة.استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.م�س��تخدما فعالية (الأ�س��ئلة والأجوبة)،
-املوق��ف التقومي��ي :و ِّزع الأ�س��ئلة عل��ى الطلبة يف �أثناء ��شرح الدر�سً
بناء على معايري �أداة التقومي.
وا�سرتاتيجية (العمل يف جمموعات) ،ثم ق َِّومهم الطلبة ً
�-أداة التقومي� :سلم التقدير.المعيار

الرقم
1

يتعاون مع زمالئه لإنجاز العمل.

2

يقوم بالدور المنوط به بمهارة.

3

ي�ستطيع التو�صل �إلى خال�صات.

4

يتوا�صل مع زمالئه بلغة ف�صيحة �سليمة.

5

ي�سهم في �إثراء النقا�ش.

6

يحترم �آراء الآخرين.

7

�صحيحا.
ي�ستخدم مرافق المكتبة المدر�سية ا�ستخدا ًما
ً

8

بدرجة عالية بدرجة متو�سطة بدرجة قليلة

يحافظ على ممتلكات المكتبة المدر�سية.

بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ,بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ,بدرجة قليلة )1( :عالمة واحدة.
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إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة

الإجابة

ا�سم الن�شاط

130

-حر�صه على العلم والتعلم.(�أت� َّأمل و�أجيب)
�أت� َّأمل الن�ص ال�سابق ،و�أذكر �صفة �أعجبتني --حبه للإ�سالم؛ �إذ بذل كل جهد خلدمته.
من �ص��فات زي��د بن ثابت ر�ض��ي اهلل عنه
�أحب �أن �أقتدي به فيها.

131

ح�شد جميع الجهود والطاقات العقلية والبدنية
(�أناق�ش)
�أناق���ش زمالئي يف ما �أفيده م��ن �إرادة زيد والمعرفية لتحقي��ق بع�ض الأهداف التي ُخ ِّطط
ابن ثابت ر�ضي اهلل عنه وعزمه يف حياتي .لها ،وعدم الي�أ�س واال�ست�سالم.

131

-االلت��زام بالإ�س�لام وتعاليم��ه يف كل نواحي(�أناق�ش )
�أناق�ش زمالئي يف دور ال�شباب يف احلفاظ احلياة.
-االلت��زام بالأم��ر بالمع��روف والنه��ي ع��نعلى الإ�سالم وحتقيق اخلري والنفع له.
المنكر.
--االقتداء بالر�سول . 

132

�-إن زيد بن ثابت عا ِلم متميز.(�أ�ستنتج )
�أ�ستنتج العربة امل�ستفادة من قول ابن عبا�س �--أهمية العلم في حياة الم�سلم.
 عند موت زيد بن ثابت " :لقد دفن
اليوم علم كثري".

--الحر�ص على التعلم والبحث العلمي.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-ع ِّلل :طلب النبي � إلى زيد بن ثابت تعلم لغة اليهود.�إثراء
بناء على مواقف من حياته.
--ح ِّلل �شخ�صية زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه ً
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ع��رف بال�ص��حابي الجليل ه��و زيد بن ثابت بن ال�ض��حاك الأن�ص��اري الخزرجي،
ِّ 1-1
زيد بن ثابت  من حيث :كنيته �أبو �س��عيد ،و�أم��ه النوار بنت مال��كُ ،ق ِتل �أبوه في
ا�س��مــه ،كنيتــــ��ه ،مولده ،معرك��ة بعاث بين الأو�س والخزرج قبل الهجرة النبوية،
وكان عمره (� )6سنوات ،وقد توفي في المدينة المنورة
وفاته.
عام ( )45هـ ،وكان عمره ( )56عا ًما.
2-2اذك��ر ثالث �ص��فات تظهر �أ � -شيخ للمقرئني.
يف �شخ�ص��ية زي��د بن ثابت ب -حافظ للقر�آن الكرمي.
جـ -عا ِلم بالقر�آن الكرمي.
ر�ضي اهلل عنه.

رقم ال�صفحة
130

130

3-3بيـِّن منهــــج زيـد بن ثابت أ�  -ت�شكيل فريق للعمل يت�ألف من  :عبد اهلل بن الزبير،
و�سعيد بن العا�صي ،وعبد الرحمن بن الحارث بن
ر�ضي اهلل عنــــه في ن�ســخ
ه�شام ر�ضوان اهلل عنهم.
القر�آن الكريم.
ب -ن�سخ القر�آن الكريم بنا ًء على الجمع؛ فقد ا�ستفاد
من العمل ال�سابق ،وبنى عليه.

132

عدد الأ�س��باب التي دفعت أ�  -امتالكه �صفات ت�ؤهله القيام بهذا العمل؛ فهو �شاب
ِّ 4-4
يافع ،راجح العقل ،معروف ب�أمانته وا�ستقامته.
�أب��ا بك��ر  الختي��ار زيد
اب��ن ثابت  لجمع القر�آن ب� -أحد ك ّتاب الوحي في عهد الر�سول .
جـ -حافظ للقر�آن الكريم.
الكريم.

131

َ 5-5من الفريق الذي َّ
�شكله زيد عبد اهلل بن الزبير ،و�سعيد بن العا�صي ،وعبد الرحمن بن
ابن ثابت  لن�س��خ القر�آن الحارث بن ه�شام.
الكريم؟
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الدر�س اخلام�س والع�شرون

الرتويح عن النف�س

نتاجات الدر�س

-بيان مفهوم الرتويح عن النف�س.-مراعاة �آداب الرتويح عن النف�س.-حتديد �ضوابط الرتويح عن النف�س.-ا�ستنتاج الآثار املرتتبة على الرتويح عن النف�س.--تقدير حر�ص الإ�سالم على الرتويح عن النف�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-احلر�ص على ممار�سة الرتويح عن النف�س بو�صفه حاجة طبيعية وفطرية.-االلتزام بالآداب والأحكام ال�رشعية للرتويح عن النف�س.--ممار�سة الأن�شطة الرتويحية لتقوية العالقات االجتماعية ،وتنمية القدرات العقلية.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهـــاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ،أوراق
العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
--مقال الرتويح عن النف�س يف الإ�سالم ،موقع كلمات الإلكرتوين.www.kalemat.orj :

للمعلم
--كتاب الرتويح عن النف�س� :آثاره ،و�أهدافه ،وو�سائله ،عبد اهلل بن نا�رص.

املفاهيم وامل�صطلحات

الرتويح عن النف�س.

التعلم القبلي

ما احلكمة من نهي الإ�سالم عن الغلو يف الدين؟
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استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�س��ئلة والأجوبة ،العر�ض التو�ض��يحي ،التدريبات والتمارين ،العمل يف الكتاب املدر�س��ي،
حل الأن�شطة) ،التفكري الناقد (التحليل) ،التعلم يف جمموعات (املناق�شة ،التعلم التعاوين اجلماعي).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
1 -1اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
2 -2ناق�ش الطلبة يف طبيعة النف�س الإن�سانية ومكوناتها.
3 -3اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
يروح عن نف�سه بني الفينة والأخرى؟
• ما الذي يجعل الإن�سان بحاجة �إلى �أن ِّ
• كيف يكون حال الإن�سان �إذا �أطلق العنان لنف�سه يف الرتويح عنها من دون �ضوابط و�آداب؟
• �إذا �أهمل �إن�سان نف�سه بعدم املوازنة بني جوانبها ،فماذا يحدث؟
�إجراءات التنفيذ
عرف الطلبة باملفهوم اال�صطالحي للرتويح عن النف�س ،ثم ك ِّلف �أحدهم قراءة املفهوم قراءة �صحيحة،
ِّ 1 -1
ثم اطلب �إلى باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
حدد مهمة كل منهما كما ي�أتي:
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى جمموعتني غري متجان�ستني ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (�آداب الرتويح عن النف�س) ،ثم مناق�شته وحتليله ،ثم تدوين �أبرز
ما تو�صلت �إليه ،ثم تنفيذ ن�شاط (� ِّ
أفكر و�أقرتح) يف �صفحة (.)135
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (الآثار املرتتبة على الرتويح عن النف�س) ،ثم مناق�شته وحتليله ،ثم
تدوين �أبرز ما تو�صلت �إليه ،ثم تنفيذ ن�شاط (�أناق�ش و�أ ِّ
خل�ص) يف �صفحة (.)135
3 -3ك ِّلف �أفراد كل جمموعة �رشح ما تو�صلوا �إليه ،ثم كتابته.
�4 -4ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
5 -5اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
6 -6و ِّزع عل��ى الطلب��ة ورقة العم��ل ( )1-25بعد توزيعهم �إل��ى ثالث جمموعات ،ثم اطل��ب �إليهم حل
�أ�سئلتها داخل ال�صف كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
ما املق�صود بالرتويح عن النف�س؟
•املجموعة الثانية� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
ينبغي للم�سلم يف �أثناء ممار�سة الرتويح عن النف�س �أن يلتزم ببع�ض الآداب ،اذكرها.
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•املجموعة الثالثة� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
للرتويح عن النف�س �آثار كثرية ،اذكر ثالثة منها.
7 -7اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف ورقة �أو لوحة ،ثم ناق�شهم فيها.
التقومي اخلتامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4 -4امنح الطلبة وق ًتا ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

- -حث الطلبة على �أداء جميع العبادات �إلى جانب ممار�سة �أن�شطتهم من دون �إفراط� ،أو تفريط� ،أو غلو� ،أو تطرف.

-الرتويح عن النف�س يبعد �أفراد املجتمع عن التفكري يف اجلرمية� ،أو ارتكابها.-يجب على م�س���ؤويل �أق�سام الأن�ش��طة يف مديريات الرتبية والتعليم تفعيل الأن�شطة الرتويحية الرتبوية؛ ملافيها من تخفيف مل�شكلة العنف املدر�سي.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة. -املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
�-أداة التقومي :قائمة الر�صد.ا�سم الطالب. ................:

المعيار

الرقم
1

ي�شارك الآخرين �آراءهم في الإجابات المقترحة.

2

يبادر �إلى ممار�سة �أن�شطة ت ِ
ُذهب الملل والفتور.

3

يلتزم ب�آداب الترويح عن النف�س.

5

يراعي الأحكام ال�شرعية عند ممار�سة الترويح عن النف�س.

4
6

نعم

ال

يحر�ص على تنمية القدرات العقلية التي تحفز �إلى التفكير والإبداع.

يدرك �أهمية الترويح عن النف�س في بناء المجتمعات.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
يعد الغناء املحرم والأفالم املاجنة من الرتفيه املباح.
-ع ِّلل :ال ُّ�إثراء
مبي ًنا �أثر دور ذكر
-ارجع �إلى تف�س�ير قوله تعالى} :{ (�س��ورة الرعد ،الآية ِّ ،)28
اهلل تعالى يف الرتويح عن النف�س.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

1-1م��ا املق�ص��ود بالرتويح عن الترويح عن النف�س :هو ن�شاط يمار�سه الإن�سان باختياره،
ويه��دف فيه �إلى �إمتاع نف�س��ه ،وتجديد ن�ش��اطه ،وتنمية
النف�س؟
مهاراته ومعارفه وفق �ضوابط ال�شريعة الإ�سالمية.
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2-2ما احلكمة م��ن الرتويح عن �أ� -إعادة التوازن �إلى حياة الإن�سان.
ب -ا�ستعادة الن�شاط بعد الإ�صابة بالملل والفتور.
النف�س؟
جـ -اال�س��تمرار في الم�س��ير بجد نحو بناء المجتمعات
و�إعمار الأر�ض.

134

3-3اذك���ر ث�لاث��ة م��ن الأم���ور �أ  -االبتع��اد عن االخت�لاط المحرم ،كما هو الحال في
الأعرا�س المختلطة ،والم�س��ابح التي ال يراعى فيها
ال�رشعية التي يجب �أن يلتزم
�ستر العورة ،ويكون فيها االختالط.
بها امل�سلم �أثناء الرتويح عن
ب -الحر���ص عل��ى اختي��ار ال�ص��حبة الت��ي تعين��ه على
نف�سه.
الطاعات ،وتحذره من المعا�صي.
جـ-المحافظ��ة عل��ى العبادات في �أوقاتها مثل ال�ص�لاة،
والمحافظ��ة على الأوقات المتعلق��ة بحقوق العباد
مث��ل العمل الر�س��مي ،واالبتعاد عن الإ�س��راف في
المال وتبذيره.
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

رقم ال�صفحة

4-4ا�س��تنتج �أثري��ن م��ن الآث��ار �أ  -الإ�ساءة �إلى الآخرين ،واالعتداء على حرياتهم.
ال�س��لبية الناجم��ة عن عدم ب� -إ�ضعاف عالقة الإن�سان ببني جن�سه.
االلتزام بال�ض��وابط ال�رشعية
يف الرتويح عن النف�س.
ل� اجل��دول الآت��ي مب��ا
5-5ام� أ
ينا�سبه:
الآثار

ن�شاط ترويحي
يحقق ذلك

�إ�شــباع
الحاجات
الج�سمية للفرد.
�إ�شــباع
الحاجات
االجتماعية.
�إ�شـــباع
الحاجات العلمية
والعقلية للفرد.
�إ�شــباع

الآثار

ن�شاط ترويحي يحقق ذلك

136

�إ�ش��ــباع الحاج��ات ممار�سة الريا�ضة البدنية ،مثل:
الم�صارعة ،وكرة القدم.
الج�سمية للفرد.
�إ�ش��ــباع الحاج��ات م�شاركة الأقارب والجيران في
�أفراحهم.
االجتماعية.
�إ�ش��ـــباع الحاج��ات الم�ش��ــاركة فــي الم�س��ابقات
العلمية والعقلية للفرد .الثقافية.
�إ�ش��ــباع الحاج��ات تنظيم رحــــالت �إلى �أح�ض��ان
الطبيعة ،والتفكر في الآيــــات
الروحية للفرد.
الكونيــة ،وتر�سيخ الإيمان باهلل
تعالى.

الحاجات
الروحية للفرد.
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�أوراق العمل

عنوان الدر�س :الرتويح عن النف�س.

ورقة العمل ()1-25
و�ضح المق�صود بالترويح عن النف�س.
ِّ
.........................................................................................................................................

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

ورقة العمل ()2-25
عدة ،اذكر �أربعة منها.
ينبغي للم�سلم في �أثناء ممار�سة الترويح عن النف�س �أن يلتزم ب�آداب َّ
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -
د . ................................................................................................................................... -

ورقة العمل ()3-25
للترويح عن النف�س �آثار كثيرة ،اذكر �أربعة منها.
أ� . ................................................................................................................................... -
ب. ................................................................................................................................... -
جـ. ................................................................................................................................... -
د . ................................................................................................................................... -
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الدر�س ال�ساد�س والع�شرون

ال�صحبة يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

-تو�ضيح �أهمية ال�صحبة ال�صاحلة.-ذكر �آداب ال�صحبة ال�صاحلة.-ا�ستنتاج مف�سدات ال�صحبة.-تو�ضيح خطورة ال�صحبة ال�سيئة.�-رسد ق�صة تظهر ت�أثري �صاحب ال�سوء يف �صاحبه.�--إظهار احلر�ص على اختيار ال�صحبة ال�صاحلة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-احلر�ص على اختيار ال�صحبة ال�صاحلة.-االلتزام بالآداب والأ�س�س ال�رشعية الختيار ال�صحبة ال�صاحلة.-ممار�سة الأن�شطة االجتماعية لتقوية العالقات االجتماعية بني الأ�صحاب.--تقدير دور ال�صاحب ال�صالح يف الفرد واملجتمع.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ,أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ,أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
--مقاالت عن ال�صحبة و�آثارها ،موقع �صيد الفوائد الإلكرتوين.www.saaid.net :

للمعلم
-كتاب �آداب ال�صحبة� ،أبو عبد الرحمن ال�سلمي.--كتاب �آداب الع�رشة وذكر ال�صحبة والأخوة ،حممد الغزي بدر الدين �أبو الربكات.

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�صحبة ,ال�صفح.
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التعلم القبلي
ما احلكمة من بناء العالقات االجتماعية يف الإ�سالم؟
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة ،الأ�سئلة والأجوبة ،التدريبات والتمارين ،حل الأن�شطة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س مبا ي�أتي:
ِّ 1 -1
•اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
• ُ
مبي ًنا �أهم ما تدعو �إليه.
اتل الآية ( )67من �سورة الزخرفِّ ،
2 -2اكتب على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
منقطعا عن بني جن�سه؟
وحيدا
قرر �أن يعي�ش
ً
ً
• ما ت�صورك حلياة �إن�سان َّ
•ما ت�صورك لل�صاحب ال�صالح و�صاحب ال�سوء؟
يوما يف ت�أثري ال�صحبة فيك؟
•هل فكرت ً
�إجراءات التنفيذ
1 -1اكتب احلديث ال�رشيف�" :إنما ُ
مثل الجلي�س ال�صالح ،والجلي�س ال�سوء ،كحامل الم�سك ،ونافخ الكير،
طيب ًة ،ونافخ الكير � ّإما �أن
فحامل الم�سك � ّإما �أن ُيحذيك ،و� ّإما �أن تبتاع منه ،و� ّإما �أن تجد منه ً
ريحا ِّ
ريحا خبيث ًة" ،ثم ن ِّفذ ن�شاط (�أت� َّأمل و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)138
ُيحرق ثيابك ،و� ّإما �أن تجد منه ً
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى جمموعتني غري متجان�ستني ،ثم ك ِّلف �أفراد املجموعة الأولى قراءة مو�ضوع (ال�صحبة
ال�صاحلة) ،وتلخي�ص �آثارها يف الفرد واملجتمع ،وتنفيذ ن�شاط (�أت� َّأمل و� ِّ
أفكر) يف �صفحة (،)139
وك ِّلف �أفراد املجموعة الثانية قراءة مو�ضوع (ال�صحبة ال�سيئة) ،وتلخي�ص �آثارها يف الفرد واملجتمع،
ثم اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة تدوين ما تو�صلوا �إليه ،ثم �رشحه.
�3 -3ساعد �أفراد كل جمموعة على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
4 -4اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
5 -5و ِّزع الطلبة �إلى جمموعتني ،ثم ك ِّلف املجموعة الأولى قراءة مو�ضوع (�آداب ال�صحبة) ومناق�شته،
وك ِّلف املجموعة الثانية قراءة مو�ضوع (مف�سدات ال�صحبة) ومناق�شته ،ثم اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة
تدوين ما تو�صلوا �إليه ،م�سرت�شدين بالن�صو�ص ال�رشعية الوارد ذكرها يف الكتاب املدر�سي ،ثم �رشحه.
�6 -6ساعد �أفراد كل جمموعة على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
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7 -7اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
8 -8و ِّزع عل��ى الطلب��ة ورقة العم��ل ( )1-26بعد توزيعهم �إل��ى ثالث جمموعات ،ثم اطل��ب �إليهم حل
�أ�سئلتها داخل ال�صف كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
لل�صحبة ال�صاحلة فوائد كثرية ،اذكرها.
•املجموعة الثانية� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
لل�صحبة �آداب ينبغي التحلي بها ،اذكرها.
•املجموعة الثالثة� :إجابة ال�س�ؤال الآتي:
لل�صحبة مف�سدات يجب على ال�صاحب �أن يحذرها ،اذكرها.
9 -9اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف ورقة �أو لوحة ،ثم ناق�شهم فيها.
التقويم الختامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأف��كار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احل��وار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
4 -4امن��ح الطلب��ة وق ًت��ا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-ينبغي للمربني و�أ�صحاب املنابر توعية النا�س بفوائد ال�صحبة ال�صاحلة؛ لإنقاذ جمتمعنا من خمتلف �أنواعاجلرائم ،وال�سري على درب الف�ضائل واملكرمات ،والق�ضاء على البطالة .ويتعينَّ على امل�سلم احلر�ص على
ال�صحبة ال�صاحلة؛ وذلك باحلفاظ على �آدابها ،وجتنب ما يف�سدها؛ ما يكفل ا�ستمرارية وحدة املجتمع،
ودوام املحبة والألفة ،والق�ضاء على اخلالفات.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
�-أداة التقومي� :سلم التقدير.المعيار

الرقم
1

يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.

2

يتحلى ب�آداب ال�صحبة.

3

يحذر مف�سدات ال�صحبة.

4

يجتنب �صاحب ال�سوء.

5

يتقبل �آراء الآخرين.

6

يميز ال�صاحب الحقيقي من ال�صاحب الوهمي.

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

جدا )3( :ثالث عالمات ،جيد )2( :عالمتان ،مقبول )1( :عالمة واحدة.
ممتاز� ) 4( :أربع عالمات ،جيد ًّ
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
138

139

141
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ا�سم الن�شاط

الإجابة

أثرا
(�أت� َّأمل و�أ�ستنتج)
ي��دل الحديث على �أن لل�ص��حبة والمجال�س��ة � ً
وا�ض��حا في الفرد في حياته و�س��لوكه ،ف�إذا كانت
�أت� َّأم��ل احلدي��ث الــ�رشي��ف الـ�س��ابق،
ً
و�أ�س��تنتج داللت��ه عل��ى �أهمي��ة اختيار ال�صحبة �صالحة ف�إنها تقوده �إلى الخير وتدله عليه،
و�إذا كانت �سيئة ف�إنها تقوده �إلى ال�شر وتدله عليه.
ال�صحبة.
(�أت� َّأمل و� ِّ
وحيدا
الإن�سان ال ي�ستطيع �أن يعي�ش في هذه الحياة
أفكر)
ً
فريدا؛ لذا ينبغي له �أن يختار ال�صديق الذي ي�سنده،
�أت�أ َّمل الحديث ال�شريف ال�سابق ،و�أ�ستنتج
ً
ويعينه ،وين�صحه ،ويوا�سيه ،ويدله على ما ينفعه.
داللته على �أهمية اختيار ال�صحبة.
(�أثري خرباتي)
�أبح��ث في �ش��بكة الإنترنت عن ق�ص��ة
كان فيه��ا لل�ص��حبة ال�ص��الحة �أث��ر في
ا�ستقامة ال�سلوك.

يترك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
ِّ -فكر يف �أثر من �آثار العفو والت�سامح بني النا�س ،وبادر �إلى الت�سامح مع زمالئك.
�إثراء
-ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن ق�صة كان فيها لل�صحبة ال�سيئة �أثر يف اعوجاج ال�سلوك ،ثم خل�صها ،ثماقر�أها يف الإذاعة املدر�سية.
إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

1-1اذك��ر فائدت�ين م��ن فوائ��د �أ  -المالذ في �أوقات ال�ضيق وال�شدة.
ب -المعين بالر�أي والن�صيحة التي تحمي من الوقوع
ال�صحبة ال�صاحلة.

رقم ال�صفحة
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في الخط أ� والزلل.

2-2ا�س��تخرج من حادثة الهجرة َ -ع َر�ض �أبو بكر نف�سه لم�صاحبة النبي  في الهجرة
النبوي��ة ثال ًثا من الت�ض��حيات وحمايت��ه ،و�أنفق ماله في �إعداد ال ُع َّدة لذلك ،وفي
الت��ي قدمته��ا عائل��ة �أبي بكر ا�ستئجار الدليل الذي ير�شدهما �إلى الطريق.
ر�ض��ي اهلل عنه لإجن��اح مهمة
عر�ض ابنه عبد اهلل نف�س��ه للخطر؛ �إذ كان يم�س��ي
 َّالنبي .
عندهما عندما كانا في الغار ،وي�ص��بح عند قري�ش
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يلتقط الأخبار.
كان مواله عامر بن فهيرة ي�س��رح بغنمه عند الغار؛لي�سقيهما من لبنها ،ويمحو �آثار �أقدامهما .وكذلك
فعل��ت �أ�س��ماء التي كان��ت ت�أتيهما بالطع��ام ،والتي
ف�س ِّميت ذات
�ش��قَّت نطاقها؛ لت�ض��ع فيه طعامهماُ ،
النطاقين.
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال
3-3اذك��ر �أدب ال�ص��حبة ال��ذي
يدل عليه كل ن�ص من الن�صني
ال�رشعيني الآتيني:

�أ  -الم�سامحة والعفو عن الزالت والعثرات.

�أ  -قال اهلل تعالى} :
{ (�سورة الحجر ،الآية .)85
ب -قال ر�سول اهلل " :الي�ؤمن ب -حب الخير ل�صاحبه.
�أحدكم حتى يحب لأخيه ما
يحب لنف�سه".

رقم ال�صفحة

139
140

ِ 4-4
ه��ات �أثري��ن م��ن �آث��ار فعل �أ -ق�سوة القلوب.
ب -ف�ساد العالقة ،وانقطاع ال�صحبة.
املعا�صي على ال�صحبة.

140

5-5من مف�سدات ال�صحبة (اتباع اتباع الظن يجعل كالم ال�صاحب و�أفعاله على محمل
�سيئ.
و�ضح ذلك.
الظن)ِّ ،
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أتدب��ر الآي��ة الكرمي��ة الآتية� ،ص��احب ال�س��وء هو الذي ي�أمر �صاحبه بما ي�ضره في
َّ �6-6
عما ينفعه في الدنيا والآخرة،
و�أ�س��تنتج منها نتيجة ال�صحبة الدنيا والآخرة ،وينهاه ّ
تخليا عن �ص��احبه عندما يحتاج
ال�س��يئة يوم القيام��ة ،قال اهلل وهو �أ�س��رع النا�س ً
�إل��ى َمن يقف معه ،فهو �ص��احب وهمي ،تجده في
تعالى} :
الرخاء وتفقده في ال�شـدة ،وال�صحبة ال�سيئة َمن �أكثر
المعوقات التي تعيق الإن�سان عن القربات والأعمال
ال�صالحة.
{

141

.

(�سورة الفرقان ،الآيات .)29-27
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الدر�س ال�سابع والع�شرون

احلوار و�آدابه

نتاجات الدر�س

-ا�ستنتاج �سبب اهتمام الإ�سالم باحلوار.-تو�ضيح مفهوم احلوار.-ذكر الأ�س�س التي يقوم عليها احلوار.-بيان �آداب احلوار يف الإ�سالم.-تعداد فوائد احلوار.-حتليل حوار �سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم مع �أبيه.--التزام �آداب احلوار.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-التحلي ب�سالمة النية و�صدق املق�صد يف احلوار.-احلر�ص على التحلي ب�آداب احلوار.--احلر�ص على عدم التع�صب ،وتقبل الر�أي الآخر.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي� ،سورة ف�صلت ،الآيات (.)35-33-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-مقال �آداب احلوار ،املنتدى العاملي للو�سطية.www.wasatyea.net :للمعلم
�--أدب احلوار� ،سعد ال�شرثي.

املفاهيم وامل�صطلحات
احلوار ,التع�صب.
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التعلم القبلي
اذكر و�سائل التوا�صل بني النا�س.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم عن طريق
الن�شاط (لعب الأدوار) ،العمل يف جمموعات (جل�سة النموذج) ،التفكري الناقد (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
1  -1اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
مهد للدر�س بتالوة الآيات ( )35-33من �سورة ف�صلت.
ِّ 2  -2
3  -3اطرح على الطلبة بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
•ا�ستنتج �أهمية احلوار و�أثره يف الدعوة �إلى اهلل.
•ما ال�صفات التي يجب �أن يتحلى بها امل�سلم حتى يك�سب القلوب؟
�إجراءات التنفيذ
ِّ 1  -1
متثيليا ي�ؤديه جمموعة من الطلبة عن ق�ضية م�ستجدة ،مثل العنف املجتمعي.
نظم
ً
م�شهدا ًّ
2  -2ك ِّلف الطلبة ا�ستنتاج مفهوم احلوار من خالل امل�شهد التمثيلي.
3  -3ك ِّلف �أحد الطلبة قراءة املفهوم قراءة �صحيحة ،ثم اطلب �إلى باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
4  -4و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات ،ثم ِّ
• املجموعة الأولى :مناق�شة الأ�س�س التي يقوم عليها احلوار.
•املجموعة الثانية :مناق�شة �آداب احلوار.
•املجموعة الثالثة :مناق�شة فوائد احلوار.
•املجموعة الرابعة :حتليل حوار �إبراهيم عليه ال�سالم مع �أبيه.
5  -5اطلب �إلى �أفراد كل جمموعة كتابة ما تو�صلوا �إليه يف لوحة ،ثم تعليقها على اجلدار.
6  -6اطلب �إلى مقرر كل جمموعة عر�ض ما مت التو�صل �إليه.
�7  -7ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
8  -8اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
9  -9ح ِّفز الطلبة �إلى ذكر مناذج حوارية �أخرى من القر�آن الكرمي.
1010اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الآتي:
•بر�أيك ،ما الق�ضايا التي ال تخ�ضع للحوار واملناق�شة؟
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 1111ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الدر�س قبل الت�أكد من حتقق
1212ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
الفكرة التي �سبقتها.
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س على نحو يختلف عن املخطط الوارد ذكره يف الكتاب
املدر�سي.
3  -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.

تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض �أفكارهم ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4  -4امنح الطلبة وق ًتا ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-احلر���ص عل��ى التحلي مب��كارم الأخالق ،مثل ح�س��ن احلوار و�إدارت��ه لتقريب وجه��ات النظر ،وجتنباحل��وارات غري املثمرة الت��ي ال فائدة فيها ،واال�س��تفادة من خربات الآخرين ،وقب��ول احلق حيثما كان،
والت�أ�س��ي بالر�س��ول  واالقتداء به يف حواره م��ع الآخرين .ويتعينَّ على املرب�ين واملعلمني تعليم الأبناء
والطلب��ة ف��ن التعامل مع الآخري��ن داخل املنزل وخارجه ،وح��ث الطلبة على جتن��ب طرائق احلوار غري
ال�صحيحة ،مثل :ال�شتم ،وال�سخرية  ،واللوم ،والتوبيخ.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.بناء
-املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،ذاتياً ،
قدم �س��لم التقدير اللفظي للطالب؛ لكي ُي ِّ
قوم نف�سه ًّ
على املعايري الواردة فيه.
�-أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.المعيار

الرقم
1

�أدرك �أهمية الحوار في الإ�سالم.

2

�أو�ضح الأ�س�س التي يقوم عليها الحوار.

3

�أبين �آداب الحوار.

4

�أبين منهج �إبراهيم عليه ال�سالم في دعوته لأبيه.

5

�أحترم �آراء الآخرين.

بدرجة عالية بدرجة متو�سطة بدرجة قليلة
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المعيار

الرقم

بدرجة عالية بدرجة متو�سطة بدرجة قليلة

�أحر�ص على االلتزم ب�آداب الحوار عندما �أحاور الآخرين.

6

� 7أ�شارك في الإذاعة المدر�سية للحديث عن �آداب الحوار.
بدرجة عالية )3( :ثالث عالمات ,بدرجة متو�سطة )2( :عالمتان ,بدرجة قليلة )1( :عالمة واحدة.
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
143

144

ا�سم الن�شاط

(� ِّ
أدون)
أفكر و� ِّ
� ِّ
أفك��ر م��ع مجموعتي في ا�س��م �آخ��ر للحوار،
و�أد ِّونه على ال�سبورة.

الإجابة
النقا�ش� ،أو الجدال.

الر�ض��ى بالحق ال��ذي تم التو�ص��ل �إليه،
( �أقر�أ و�أ�ستنتج)
قال الإم��ام ال�ش��افعي رحم��ه اهلل" :ما كلمت وتقبل الر�أي الآخر ،والإخال�ص وال�صدق
�س��دد و ُيعان ،في الحوار.
� ً
أح��دا قط �إال �أحببت �أن يو َفَّق و ُي َّ
وتك��ون عليه رعاية اهلل وحفظ��ه ،وما ناظرني
فباليت �أظهرت الحجة على ل�سانه �أو ل�ساني"،
�أ�ستنتج من الن�ص ال�سابق �أ�س�س الحوار ال�سليم.

145

(�أ�ستذكر)
�أ�ستذكر مع مجموعتي �أد ًبا �آخر من �آداب الحوار.

عدم رفع ال�صوت فوق الحاجة.

145

(�أنظِّم حلقة حوارية)
ب�إ�ش��راف معلم��ي� ،أنظِّ ��م حلق��ة حواري��ة مع
زمالئي نناق�ش فيها ق�ضية العنف المدر�سي.

يترك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-كيف يكون احلوار �سبيلاً حلل امل�شكالت؟�إثراء
-ك ِّلف الطلبة احلديث عن مواقف حياتية حوارية ح�صلت مع �أحد �أفراد �أُ�رسهم �أو زمالئهم يف املدر�سة،ثم تقييم احلوار من حيث :التزامه بالآداب ،و�سالمة النية واملق�صد.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

يق�ص��د بالحوار تبادل الآراء بين طرفين (�أو �أكثر) عن
مو�ض��وع محدد ،لكل منهما وجهة نظر خا�ص��ة به
بهدف الو�صول �إلى الحقيقة.

143

�أ  -لأنه و�سيلة من و�سائل تالقح الأفكار والآراء
2-2ع ِّلل :
بق�صد الو�صول �إلى الر�أي ال�سديد ،وتجلية
�أ  -اهتمـــام الإ�ســالم بالحوار
الحقائق ،وتب�صير النا�س بها.
كبيرا.
اهتما ًما ً
النا�س ما يريده.
ب -من �آداب الحــوار التمهل ب -حتى ُيفهِ م
المحاور َ
ُ
في الكالم وعدم الت�سرع .جـ-حتى ي�ستكمل المحاور ما عنده من �أدلة و�أفكار.
جـ -من �آداب الحـوار الإ�صغاء
�إلى المتحدث.

144

1-1بينِّ مفهوم احلوار.

145
145

 3-3اذكر ثالثة من الأ�س�س التي يقوم �سالمة النية ،و�صدق المق�صد ،والمرونة في الق�ضايا
التي تقبل االجتهاد.
عليها احلوار.

143

4-4م��ن الأ�س���س الت��ي يق��وم عليها لأن هدف طرفي الحوار هو الو�صول �إلى الحق.
احل��وار �س�لامة الني��ة و�ص��دق
و�ضح ذلك.
املق�صدِّ ،

143

5-5اذكر ثال ًثا من فوائد احلوار.

�أ � -سبيل لحل الم�شكالت.
ب -تحقيق التعاي�ش واالن�سجام مع الآخرين.
جـ -ال�سبيل الوحيد لتقريب وجهات النظر بين
الأ�صدقاء و�أفراد الأ�سرة الواحدة.

145

6-6بينِّ كيف بد�أ �إبراهيم عليه ال�سالم ب��د�أ �إبراهيم عليه ال�س�لام ح��واره مع �أبي��ه بالبرهان
العقل��ي ،الف ًت��ا عقل �أبي��ه �إلى �أن ما يعب��ده جماد ،ال
حواره مع �أبيه.
ي�س��مع دعاءه ،وال يب�ص��ر مكان��ه ،وال يجلب له نف ًعا
�ض��را ،ث��م قال له �إنه يحمل م��ن العلم ما يوجب
وال
ًّ
الإن�ص��ات �إليه ،والتفكير في ما ير�شده ،ثم حذره من
اتباع ال�ش��يطان وعبادته من غي��ر الخالق الحق الذي
ي�ستحق العبادة ،وهو اهلل تعالى.

146

197

الدر�س الثامن والع�شرون

اخلالف و�آدابه

نتاجات الدر�س

-بيان حكم اخلالفات التي حت�صل بني النا�س يف حياتهم اليومية.-ا�ستنتاج �أ�سباب اخلالف.-ذكر �آداب اخلالف ،واملقارنة بني اخلالف املحمود واخلالف غري املحمود.-الت�أدب ب�آداب اخلالف.--تقدير حر�ص الإ�سالم على الت�أدب ب�آداب اخلالف.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-تقدير حر�ص الإ�سالم على �آداب اخلالف.-حتري اخلالفات املحمودة يف احلياة.-االلتزام ب�آداب اخلالف.الب ْعد عن ِ
الكرب يف اخلالفات.
ُ -�-إ�شغال �أوقات الفراغ مبا فيه طاعة هلل تعالى.--االعتزاز بالقيم الأخالقية املثلى.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي� ،سورة هود ،الآيتان (.)119-118-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-كتاب اخلالف� :آدابه ،و�أ�سبابه ،عائ�ض القرين.للمعلم
--مقال �أدب اخلالف ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.www.alukah.net :

--مقال �أدب اخلالف ,مو�سوعة النابل�سي الإلكرتونية.www.nabulsi.com :
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املفاهيم وامل�صطلحات
اخلالف ,اخلالف املحمود ،اخلالف املذموم.

التعلم القبلي
-ما الفرق بني اخلالف واالختالف واحلوار و�آدابه؟-ملاذا خلق اهلل تعالى النا�س خمتلفني يف ال�شكل ,واللون ,والفكر ,والعادات ,والت�صور؟استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ،العمل اجلماعي.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
1 -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة) على النحو الآتي:
ُ -اتل الآيتني ( )118و ( )119من �سورة هود ،ثم اطرح على الطلبة ال�س�ؤال الآتي:
•ما داللة هاتني الآيتني؟
�إجراءات التنفيذ
 1 -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (احلوار واملناق�شة) على النحو الآتي:
ُ -اتل الآيتني ( )118و( )119من �سورة هود ،ثم اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو
اعر�ضها با�ستخدام جهاز العر�ض.
 2 -2اطرح على الطلبة الأ�سئلة الآتية:
بناء على فهمك ملا �سبق ،ما مفهوم اخلالف؟
• ً
• ملاذا َّبينت الآيتان �أن النا�س خمتلفني يف الأفكار والت�صورات والأمزجة؟
• ا�ستخرج من هاتني الآيتني مفهوم اخلالف.
3 -3اعر�ض على الطلبة التعريف اال�ص��طالحي ملفهوم اخلالف بالأ�س��لوب املبا�رش ،ث��م اطلب �إليهم قراءة
التعريف ,و�رشحه ,وحتليله ,وذكر �أمثلة عليه.
4 -4اعر�ض على الطلبة جمموعة من الن�ص��و�ص القر�آنية الواردة يف الكتاب املدر�س��ي ،ثم ك ِّلفهم ا�ستخراج
�أمثلة منها على اخلالف.
5 -5ا�ستخدم ا�س�تراتيجية العمل اجلماعي ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف
الكتاب املدر�سي).
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حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
6  -6و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (حكم اخلالف).
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (�أ�سباب اخلالف).
•املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (�آداب اخلالف).
7  -7اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب مالحظاتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
8  -8ك ِّلف كل جمموعة عر�ض مالحظاتها �أمام املجموعات الأخرى.
�9  -9ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1010اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الدر�س قبل الت�أكد من
1111ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
حتقق الفكرة التي �سبقتها.
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3  -3اختم الدر�س مبناق�شة قول �أبي حنيفة�" :إذا خالف احلديث قويل ,فا�رضب بقويل عر�ض احلائط".
تبعا
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4  -4امنح الطلبة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

 -من �س�نن اهلل تعالى �أن جعل النا�س خمتلفني يف �أفكارهم وت�ص��وراتهم؛ لذا يج��ب التعامل مع هذا الأمرب�صورة علمية بعيدة عن التع�صب والت�شدد ،عن كل ما ي�ؤدي �إلى الفرقة وتفكك املجتمع.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة. -املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة ،اطرحبناء على معايري �أداة التقومي.
على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،وق َِّومهم ً
� -أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.الرقم

3

المعيار

1

يتوا�صل مع �أفراد مجموعته بفاعلية.

2

يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد مجموعته التفكير في الإجابات المقترحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.

6

يتقبل �آراء الآخرين.

7

يفرق بين الخالف المحمود والخالف المذموم.

8

يلتزم �آداب الخالف في الإ�سالم.

2

1

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
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الإجابة

ا�سم الن�شاط

(� ِّ
أفكر و�أ�ستنتج)
� ِّ
أفك��ر فــ��ي قــ��ول ال�ص��حابـة ف��ي الحديث
ال�سابق":لم يرد منا ذلك" ،و�أ�ستنتج داللته.

يرتك للطالب حرية الإجابة.

(� ِّ
أفكر و�أ�ستنتج)
� ِّ
أفك��ر مع جمموعت��ي يف �أدب �آخ��ر من �آداب
أدونه يف دفرتي.
اخلالف ,و� ِّ

الرفق يف التعامل.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
-كيف ميكنك جتنب �أ�سباب اخلالف؟�إثراء
-ك ِّل��ف الطلبة كتابة كلمات �ص��باحية ع��ن اخلالف املحمود واخل�لاف املذموم ،ثم قراءته��ا يف الإذاعةاملدر�سية.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

بعيدا عن
أ�سا�س��ا
ومنهجا ً
ً
1-1ق�����ارن ب�ي�ن اخل�ل�اف اخل�لاف املحمود هو ما اعتمد العلم � ً
امل��ح��م��ود واخل��ل�اف التع�ص��ب والت�ش��دد ،واخلالف املذموم هو ما اعتمد التع�ص��ب
ومنهجا.
أ�سا�سا
ً
املذموم من حيث النتائج والتعنت � ً
املرتتبة على كل منهما.

148

 2-2اذكر فائدتني من فوائد ريا�ض��ة للأذه��ان ،وتالق��ح للآراء ،وتع��دد للحل��ول التي ميكن
للإن�سان �أن ي�صل بها �إلى احلل املنا�سب للم�س�ألة التي يبحث عنها.
اخلالف املحمود.

148

ِ 3-3
الك�بر �أح��د �أ�س��باب املتكرب ي��رد احلق ويخالفه؛ لأنه يرى �أنه �أعلى من �أن ي�أخذ احلق
و�ضح ذلك .من غريه� ،أو �أن يتنازل لي�س��مع منه ،وهذا من اجلهل الذي ُيوقع
اخلالفِّ ،
الإن�سان يف الفهم اخلط�أ.

149

4-4ع ِّلل :اخت�لاف النا�س لأنه من �سنة اهلل �سبحانه وتعالى يف اخللق �أن جعل النا�س خمتلفني
يف وجه��ات نظره��م يف �أفكارهم وت�صوراتهم و�أمزجتهم ،ولأن االختالف بينهم هو
جتاه الأ�شياء والأحداث ب�سبب ِ
الكرب ،والتع�صب ،وتغليب العاطفة على العقل ،والتباين
الفك��ري والعلمي؛ ما ي���ؤدي �إلى اخت�لاف وجهات نظرهم،
من حولهم.
وتباين �آرائهم جتاه الأ�شياء والأحداث من حولهم.

148

5-5م��ن �آداب الــخ�لاف الباحث عن احلق وال�ص��واب يتقبله من � ٍّأي كان ،وال يتع�ص��ب
تقب��ل ال��ر�أي الآخ��ر ,لر�أيه ،و�إن ثبت له �أن ر�أي الآخرين ال يوافق ال�صواب ،ف�إن عليه
عمليا ملنهج
و�ضح ذلك.
ِّ
�أن يحرتم��ه .وقب��ول احلق من املخالف ُّ
يع��د تطبي ًقا ًّ
القر�آن الكرمي.

149

202

الدر�س التا�سع والع�شرون

�آداب التوا�صل االجتماعي

نتاجات الدر�س

-تو�ضيح �آداب ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة.-بيان الآثار الإيجابية ال�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.-تو�ضيح الآثار ال�سلبية ال�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.-املقارنة بني الآثار الإيجابية والآثار ال�سلبية املرتتبة على ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.-احلر�ص على اال�ستخدام الأمثل لو�سائل التوا�صل االجتماعي.--التزام �آداب ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-تقدير �أهمية مواقع التوا�صل بو�صفها و�سيلة لن�رش اخلري.-التزام �آداب التوا�صل االجتماعي.--التثبت من الأخبار قبل نقلها.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي.-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�س��وب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ,أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ,أوراق
العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

-مقال �آداب ا�ستخدام مواقع التوا�صل االجتماعي ،حممد �صالح املنجد ،موقع �صيد الفوائد الإلكرتوين.للمعلم
--كتاب املغني يف فقه و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ر�ضوان العوا�ضي.

املفاهيم وامل�صطلحات

و�سائل التوا�صل االجتماعي ,الأمانة العلمية.
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التعلم القبلي

و�ضح �آداب احلوار والأ�س�س التي يقوم عليها.
ِّ
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي ,الأ�سئلة والأجوبة� ,أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يف جمموعات
(العمل التعاوين اجلماعي) ،حل امل�شكالت.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بكتابة نتاجاته على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
ِّ 1 -1
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات متجان�سة.
3 -3و ِّزع على �أفراد املجموعات ورقة العمل ( ،)1-29ثم اطلب �إليهم �إجابة �أ�سئلتها.
4 -4ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
�إجراءات التنفيذ
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
1  -1و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�سة ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :بيان �أهمية و�سائل التوا�صل االجتماعي.
•املجموعة الثانية :مناق�شة �آداب ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.
•املجموعة الثالثة :مناق�شة الآثار الإيجابية ال�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.
•املجموعة الرابعة :مناق�شة الآثار ال�سلبية ال�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.
2 -2ك ِّلف �أفراد كل جمموعة مناق�شة ما تو�صلوا �إليه.
3 -3اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
�4 -4ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
5 -5ا�رسد ق�صة ماتعة عن �سوء ا�ستخدام بع�ض النا�س لو�سائل التوا�صل االجتماعي.
6 -6ك ِّلف الطلبة حتديد امل�شكلة ,وحاورهم يف �أ�سبابها ،ثم ك ِّلفهم اقرتاح حلول لها ،ثم ناق�شهم فيها ،ثم
اكتبها على اللوح ،ثم اطلب �إليهم �إيجاد احلل الأمثل لها.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الدر�س قبل الت�أكد من
7 -7ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
حتقق الفكرة التي �سبقتها.
التقويم الختامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
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2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س على نحو يختلف عن املخطط الوارد ذكره يف الكتاب
املدر�سي.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
�4 -4أطلع الطلبة على بع�ض مواقع التوا�صل االجتماعي يف �أثناء زيارة خمترب احلا�سوب.
تبعا
كافيا لعر�ض �أفكارهم ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
 5 -5امنح الطلبة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-و�سائل االت�صال االجتماعي �سالح ذو حدين؛ لذا يجب حتذير الطلبة من اال�ستخدام غري ال�صحيحلها يف الإذاعة املدر�سية ،وتفعيل دور املر�شد الرتبوي يف ح�ص�ص الإ�شغال� ،أو ا�ست�ضافة زائر من �أهل
االخت�صا�ص للحديث عن اجلرائم الإلكرتونية والعقوبات املرتتبة عليها.
-ينبغي للمعلم �أن ينمي الوازع الديني لدى الطلبة؛ لتجنب الإ�شاعات ،وعدم ن�رش العيوب ،وحتريالأمانة يف الن�رش والنقل ،وا�ستخدام هذه الو�سائل يف ما ينفعهم وينفع الآخرين.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء.-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
� -أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار

الرقم
1

يتوا�صل مع زمالئه بلغة �سليمة.

2

يجيب عن الأ�سئلة بجر�أة وثقة واقتدار.

3

يظهر �إيجابية في �إيجاد الحلول المنا�سبة للم�شكلة.

4

يحترم �آراء الآخرين.

5

يحر�ص على ربط الدر�س بواقع الحياة.

6

يلتزم �آداب الحوار.

7

يقنع الفريق الآخر بر�أيه.

3

2

1

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
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إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
153

156

ا�سم الن�شاط

الإجابة

(� ِّ
الطري��ق الأمث��ل للتخل���ص م��ن ذل��ك هوحذفها،
أفكر)
ما الطريق الأمثل للتخل�ص من ال�ص��ور وعدم �إر�سالها ،وتحذير َمن يحاول �إر�سالها ،و َمن
المنافية للقيم والأخالق على م�ستوى يحر���ص على ا�س��تقبالها ،وبيان الحكم ال�ش��رعي
الفرد والمجتمع في و�س��ائل االت�صال لذلك.
الحديثة؟
(�أناق�ش و�أقارن)
ي�س��تخدم بع�ض النا�س هذه الو�س��ائل ف��ي ما ينفعه،
رحما ،ويع ِّلم بها جاهلاً  ،وين�شر معرو ًفا،
"تعد و�سائل االت�صال
ُّ
ً
�سالحا ذا حدين" .في�صل بها ً
منكرا ،ويدعو �إلى ُ�س�� َّنة مهجورة ،وي�ش��يع
�أناق���ش ه��ذه العب��ارة م��ع مجموعتي ،وينك��ر
ً
و�أق��ارن بي��ن الآث��ار الإيجابي��ة والآثار فائدة مجهولة؛ فر�سائله وتغريداته ال تخلو من فائدة.
ال�سلبية المترتبة على التعامل مع و�سائل وبع���ض �آخر ي�س��تعملها ف��ي ما ي�ض��ره وال ينفعه،
التوا�صل االجتماعي.
فيروج �إ�ش��اعة ،وي�شيع فاح�شة ،ويدعو �إلى منكر،

ويرم��ي بري ًئا بم��ا ي�ش��ينه ،وينتهك خ�صو�ص��يته،
في�ص��ور ما يعيبه ،ف�ص��ار كالرا�ص��د عل��ى عورات
النا�س بال فائ��دة ،و َمن تتبع عورات النا�س تتبع اهلل
عورته ،فف�ضحه في بيته.
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(�أ�ستخل�ص و�أبادر)
�أرجع �إلى كتاب قر�أته ،و�أ�ستخل�ص منه
�أه��م الفوائد التي �أحببته��ا ،و�أبادر �إلى
ن�شرها على �صفحتي الإلكترونية.

�أن�شطة �إ�ضافية

يترك للطالب حرية الإجابة.

عالج
-ما الو�سائل املتوافرة للتخل�ص من اال�ستخدام ال�سلبي لو�سائل التوا�صل االجتماعي؟�إثراء
تقريرا عن الأثر ال�س��لبي لو�س��ائل التوا�صل االجتماعي يف الإ�رضار بالعالقات الأ�رسية ،ثم اقر�أه يف
-اكتبً
الإذاعة املدر�سية.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

1-1مــــا التــــ�رصف ال�صحيـــح الت�ص��رف ال�ص��حيح هو �أن يحذفه من جهازه ،وال ير�سله
مــن و�صـله �إلى غيره ،لكيال ي�ش��ترك معه في الإثم ،وال �س��يما �أن في
الـواجب علــى َ
�شــيء مـن ال�صور واملقاطع �إر�سالها مجاهرة بالمع�صية.
املحرمة على جهازه؟

153

2-2م��ا املق�ص��ــــود بالأمانـــ��ة يق�صد بها ن�س��بة الأقوال والأفكار �إلى �أ�صحابها في حال
العلمية يف ا�س��تخدام مواقع ن�شرها ،وعدم ن�سبتها �إلى نف�سه.
التوا�صل؟

154

�سببا في �إلحاق ال�ضرر
 3-3كيف يك��ون الإدمان على يكون الإدمان على مواقع التوا�صل ً
�س��ببا يف بالأ�س��رة بع��دم متابعة �أحواله��ا� ،أو االهتمام ب�ش���ؤونها،
مواق��ع التوا�ص��ل ً
و�إ�س��هام هذه المواقع في �إعادة ت�ش��كيل عقول ال�ش��باب
�إحلاق ال�رضر بالأ�رسة؟
بعيدا عن والديهم و�أُ�سرهم ،فيغلب
والفتيات و�س��لوكهم ً
عليهم التمرد ،والتف��رد ،واالنعزالية ،وتثاقل الجلو�س مع
�أفراد الأ�س��رة ،وهذا من العق��وق المنهي عنه الذي ي�ؤدي
�إلى التفكك الأ�سري.
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4-4كيف ميكن مل�ستخدم و�سائل يمكنه ذلك عن طريق تنزيل بع�ض البرامج المفيدة ,ون�شر
التوا�ص��ل ا�س��تخدامها يف �أقوال العلماء ,فكم من تائب ب�س��بب مقطع� ،أو ر�سالة� ،أو
�صورة.
الدعوة �إلى اهلل تعالى؟

154

 5-5يجب على م�ستخدم مواقع ال يكاد الم�ص��لي ي�س�� ِّلم من �ص�لاته حت��ى يلتقط جهازه
مقد ًما ذلك على �أذكار ال�صالة,
التوا�ص��ل �أن يح��ذر م��ن لينظر َمن حادثه ورا�سلهِّ ،
ت�أثريها ال�س��لبي يف عبادته ,وكذل��ك قارئ الق��ر�آن ُي ْم ِ�س��ك ع��ن القراءة ،وي�ش��تغل
بالمحادثة ،وين�س��ى �أن م�ص��حفه في حجره ,وكم �أم�ضى
و�ضح ذلك.
ِّ
بع�ض الحجاج �أوقاتهم الفا�ضلة في المحادثات ،ف�أ�شغلهم
ذلك ع��ن الدعاء في �أوقاته الم�س��تجابة ،وعن العبادة في
الم�شاعر المقد�سة.

155

207

�أوراق العمل

عنوان الدر�س� :آداب التوا�صل االجتماعي.

ورقة العمل ()1-29
ما �أكثر مواقع التوا�صل ا�ستخدا ًما لديك؟

. .........................................................................................................................................
يوميا؟
ما المدة الزمنية التي ت�ستخدم فيها مواقع التوا�صل ًّ
. .........................................................................................................................................
ماذا ا�ستفدت من مواقع التوا�صل االجتماعي؟

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

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

ورقة العمل ()2-29
تقيم �أهمية مواقع التوا�صل بنا ًء على ما �سبق؟
كيف ِّ

. .........................................................................................................................................
تعد هذه المواقع نعمة من نعم اهلل تعالى؟
هل ُّ
. .........................................................................................................................................

ورقة العمل ()3-29
و�ضحها.
توجد �آداب كثيرة ينبغي مراعاتها عند ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعيِّ ،

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

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

ورقة العمل ()4-29
ِّبين فوائد مواقع التوا�صل االجتماعي في حال اال�ستخدام ال�صحيح الواعي لها.

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

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

ورقة العمل ()4-29
عدد �آثار اال�ستخدام ال�سلبي لمواقع التوا�صل االجتماعي.
ِّ

...........................................................................................................................................
. .........................................................................................................................................
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الدر�س الثالثون

�آداب التعامل التجاري

نتاجات الدر�س

-بيان �سبب �إباحة البيع وال�رشاء.-تو�ضيح �آداب ال�سوق.-اال�ستدالل على �آداب ال�سوق ب�أدلة من القر�آن الكرمي.-ذكر الآداب املتعلقة بالبائع.-ذكر الآداب املتعلقة بامل�شرتي.-االلتزام ب�آداب ال�سوق.--تقدير حر�ص الإ�سالم على �آداب ال�سوق.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-احلر�ص على التزام �آداب ال�سوق.-املحافظة على دعاء دخول ال�سوق.--االعتزاز ب�شمول الإ�سالم لكل نواحي احلياة.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي.-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط ،البطاقات اخلاطفة� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-مقال �آداب الك�سب واملعا�ش ،مو�سوعة النابل�سي الإلكرتونية.www.nabulsi.com :-مقال �آداب البيع وال�رشاء ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.www.aluka.net :للمعلم
 -مقال التعامل اليومي بالبيع وال�رشاء ،مو�سوعة النابل�سي الإلكرتونية.www.nabulsi.com :-كتاب املجمعات التجارية� :آداب و�أحكام ،حممد �صالح املنجد.-مقال �آداب امل�سلم يف ال�سوق ،موقع �صيد الفوائد الإلكرتوين.www.saaid.net :209

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�سوق ،البيع� ،سخاب.

التعلم القبلي
مفهوم البيع وال�رشاء و�أهمية ال�سوق؛ �إذ اهتم الر�سول  ب�إن�شاء ال�سوق عند هجرته �إلى املدينة املنورة.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،طرح الأ�سئلة واملناق�شة ,الق�صة)،
التعلم التعاوين (فكرِ ،
انتق زميلاً  ،ثم �شارك؛ نظام الزمالة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
{.
مهد للدر�س بتالوة الآية الكرمية ( )275من �سورة البقرة ،قال تعالى} :
ِّ 1 -1
2 -2اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
3 -3حاور الطلبة يف حكمة م�رشوعية البيع وال�رشاء والأخالق التي �رشعها الإ�سالم للتعامل يف الأ�سواق.
�إجراءات التنفيذ
1 -1اعر�ض الأدلة ال�رشعية الواردة يف الكتاب املدر�سي ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة.
2 -2اطرح على الطلبة الأ�سئلة الواردة يف ورقة العمل كما ي�أتي:
•ما احلكمة من م�رشوعية البيع وال�رشاء؟
و�ضحها.
•لل�سوق �آداب كثرية ال بد للداخل فيه �أن يلتزم بهاِّ ،
•بينِّ الآداب التي يجب �أن يتحلى بها البائع يف �أثناء بيعه.
و�ضح الآداب التي يجب �أن يتحلى بها امل�شرتي.
• ِّ
•بينِّ وجه الداللة يف كل مما ي�أتي:
م�سلما �أقال اهلل عرثته".
"من �أقال
قول الر�سول َ :
ً
جاء يف �صفات الر�سول  :لي�س بفظ ,وال غليظ ,وال �سخاب يف الأ�سواق.
3 -3ك ِّلف الطلبة الإجابة عن الأ�سئلة ،واطلب �إلى كل طالب �أن يختار له زميلاً ي�شاركه يف الإجابة.
4 -4اعر�ض على الطلبة الن�صو�ص ال�رشعية التي متثل �آداب ال�سوق ،ثم ك ِّلفهم قراءتها قراءة �صحيحة.
بائعا� ،أو م�شرتيًا.
5 -5ناق�ش الطلبة يف �آداب ال�سوق التي يتعينَّ على الداخل فيه �أن يلتزم بها؛ �سواء كان ً
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6  -6اطرح على الطلبة ال�س�ؤال املتعلق ب�آداب البائع يف ورقة العمل ،ثم ناق�شهم يف الإجابة ،ثم اطلب �إليهم
تنفيذ ن�شاطي (�أناق�ش و�أعبرِّ ) و (� ِّ
أدون) يف �صفحة (.)159
أفكر و� ِّ
7  -7اعر�ض على الطلبة الن�صو�ص ال�رشعية التي متثل �آداب امل�شرتي ،ثم اطلب �إليهم ا�ستنتاجها.
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاط (�أت� َّأمل و�أ�ستنتج) يف �صفحة (.)160
ِّ 8  -8
9  -9ك ِّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة املجموعات الأخرى يف ر�أيها.
�1010ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
1111اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
إيجابا.
�سلبا� ،أو � ً
1212امنح الطلبة فر�صة احلديث عن موقف تعر�ضوا له يف ال�سوق يتعلق ب�آداب ال�سوق؛ ً
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3  -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4  -4امنح الطلبة وق ًتا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-التم�سك ب�أخالقيات التعامل الإ�سالمي ،مثل :ال�سماحة ،والعدل ،وال�صدق ،والأمانة ،وعدم التهاون،والتحلي ب�آداب ال�سوق؛ فهي جناة للبائع من غ�ضب اهلل ،وجناة للم�شرتي من فنت ال�سوق.
-وجوب تفعيل دور الإذاعة املدر�سية يف احلث على هذه الآداب ،والت�أ�سي ب�أخالق الر�سول ؛ فهو لي�سبفظ ،وال غليظ ،وال �سخاب يف الأ�سواق.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التقومي املعتمد على الأداء ،املالحظة.-املوقف التقوميي :يعر�ض الطالب ما تو�صل �إليه خالل تطبيقه فعالية (فكرِ ،انتق زميلاً  ،ثم �شارك).
�-أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.الرقم
1
2
3
4
5
6

يتوا�صل مع زميله بفاعلية.

ممتاز

المعيار

جيد

مقبول

يحر�ص على ا�ستثمار وقته.
ي�شارك زميله في التفكير في الإجابات المقترحة.
يعمل بروح الفريق.
يتحدث في �أثناء الن�شاط بهدوء وروية.
يتقبل �آراء الآخرين.
ينظم معلوماته بطريقة مت�سل�سلة.

7
ممتاز )5( :خم�س عالمات ،جيد )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان.
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة

الإجابة

ا�سم الن�شاط

159

أعب)
دل قوله  على حرمة االحتكار؛ لما فيه من �إ�ضرار
(�أناق�ش و� رِّ
�أت� َّأمل قول ر�س��ول اهلل " : ال يحتكر �إال بالنا���س ،والتحكم في قوتهم ،وذلك برفع �أ�س��عار
خاط��ئ" ،و�أبدي ر�أيي ف��ي احتكار بع�ض ال�سلع ،ف�ضلاً عن تعار�ضه مع الم�صلحة العامة التي
التجار ال�سلع ورفع �أ�سعارها.
دائما على م�ص��لحة البائع ال�شخ�صية ،وجعله
ُت َّ
قدم ً

159

(� ِّ
أدون)
أفكر و� ِّ
� ِّ
أفك��ر ف��ي �أدب �آخ��ر �أح��ب �أن يتح ّلى به
البائع ،و�أد ِّونه في دفتري.

المناف�سة في ال�سوق غير عادلة.
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غ�ض الب�صر.

رقم ال�صفحة

ا�سم الن�شاط

160

(�أت� َّأمل و�أ�ستنتج)
�أتعاون مع مجموعتي ،و�أت� َّأمل الن�ص��و�ص
ال�شرعية الآتية ،و�أ�ستخرج منها �آداب البيع
وال�شراء التي تدعو �إليها:

الإجابة

�أ  -كتابة البيع ،وتدوين كل ما يتعلق به من �إ�شهاد
�أ  -قــال اهلل تعـــالـى} :
ومواعيد ت�سليم �إذا كان الأمر يتطلب ذلك.
{.
ب -قال ر�سـول اهلل " :رحم اهلل رجــلاً ب -ال�سماحة في البيع ،وح�سن الطلب والأداء.
�سمحــًـا �إذا بـــاع ،و�إذا ا�شترى ،و�إذا
اقت�ضى".
جـ -عـن عبـــد اهلل بن عمـــرو ر�ضــي اهلل جـ -تحريم البيع وال�شراء في الم�ساجد؛ لأنها
ُب ِنيت للعبادة والذكر.
عنهما قال" :نهى ر�س��ول اهلل  عن
البيع وال�شراء في الم�سجد".
د -ق��ال ر�س��ول اهلل " :ال يبيع الرجل د  -تحريم بيع الإن�سان على بيع �أخيه.
على بيع �أخيه".

160

ألخ�ص)
(�أبحث و� ِّ
ألخ�ص �آداب
�أرجع �إلى �شبكة الإنترنت ،و� ِّ
البيع وال�شراء ،ثم �أعر�ضها على زمالئي.

يترك للطالب حرية الإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
 -اقرتح حلاًّ للحد من كرثة احللف والغ�ش يف الأ�سواق.�إثراء
تقريرا عن بع�ض النتائج ال�سلبية املرتتبة على عدم التزام كل من البائع وامل�شرتي ب�آداب ال�سوق ،ثم
-اكتبً
اقر�أه يف الإذاعة املدر�سية.

213

إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

1-1ع ِّلل ما ي�أتي:
أ�  -لم��ا ف��ي ذلك من الت�ض��ييق على المارين
والمت�سوقين والم�صلين.
أ�  -من �آداب الأ�سواق عدم عر�ض الب�ضائع
ف��ي �أماك��ن م��رور النا���س ،و�أم��ام ب -لأن الحلف منفق لل�سلعة ،ولكنه يمحق
البركة.
الم�ساجد.
ب-تجنب البائع كثرة الحلف عند البيع.

159

2-2مـــن �آداب التعامـــل فــي الأ�سواق :يك��ون ذلك ببي��ان ن��وع ال�س��لعة ،وجودتها،
وم�صدرها ،وجن�سها.
و�ضح ذلك.
ال�صدق ،والأمانةِّ ،

158

3-3ما دور التاجر يف امل�ساعدة على غ�ض عدم عر�ض الملكانات والمالب�س ب�صورة تثير
غرائز المت�سوقين.
الب�رص يف الأ�سواق؟

159

4-4للغ�ش يف البيع �ص��ور عدي��دة ،اذكر التالع��ب ب��الأوزان ,وا�س��تبدال العالم��ات
التجارية.
اثنتني منها.

159

5-5اذكر الأدب الذي ي�شري �إليه كل دليل
من الأدلة ال�رشعية الآتية:
�أ  -احترام �أوقات ال�ص�لاة ،وبخا�ص��ة �صالة
�أ  -قــال اهلل تعـــــــالى} :
الجمع��ة ،فيتوق��ف البائع ع��ن البيع عند
النداء لها.
{.
ب -قـــــال ر�ســول اهلل " :الحلف ب -تجنب كثرة الحلف ،حتى لو كان التاجر
منفق لل�سلعة ممحقة للبركة".
�صادقًا.
جـ -قال ر�سول اهلل �" :إن اهلل �إذا ج��ـ -بي��ع المب��اح والطي��ب ،وع��دم بي��ع
حرم ثمنه".
المحرمات وكل ما فيه �إ�ض��رار بالنا�س،
حرم �شي ًئا َّ
َّ
مث��ل :الخم��ور ،والدخ��ان ،والأفالم،
والمجالت التي تن�شر الفاح�شة.
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الدر�س احلادي والثالثون

تكرمي الإ�سالم للإن�سان

نتاجات الدر�س

 -بيان مظاهر تكرمي الإ�سالم للإن�سان.-تعداد �صور متييز الإن�سان يف خلقه. -تو�ضيح حقيقة ا�ستخالف الإن�سان يف الأر�ض ،وت�سخري الكون له.-ذكر بع�ض ت�رشيعات الإ�سالم التي ت�صون كرامته ،وحتقق �إن�سانيته.-تو�ضيح القيم التي �رشعها الإ�سالم ،وت�ؤكد مكانة الإن�سان.-املقارنة بني نظرة الإ�سالم �إلى الإن�سان ونظرة ال�رشائع الأخرى �إليه.--تقدير مظاهر تكرمي الإ�سالم للإن�سان.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-احلر�ص على احرتام النف�س الإن�سانية ،و�صون كرامة الإن�سان.-القيام بواجب اال�ستخالف يف الأر�ض ،واالنتفاع مبا فيها.-ا�ست�شعار نعمة التكرمي التي َم َّن اهلل بها على الإن�سان.--حتقيق العدل وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي� ،سورة املائدة ،الآية (.)32-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-مقال الكرامة الإن�سانية يف القر�آن الكرمي ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.www.alukah.net>sharia :للمعلم
-مقال مظاهر تكرمي الإن�سان ،مو�سوعة النابل�سي الإلكرتونية.nabulsi.com>blue>art :--كتاب نحو ثقافة �إ�سالمية �أ�صيلة ،عمر �سليمان الأ�شقر.

املفاهيم وامل�صطلحات

-العدل ,امل�ساواة ,اال�ستخالف.215

التعلم القبلي
أقرتها وثيقة ر�سول اهلل  يف املدينة املنورة.
-حقوق الإن�سان التي � َّاستراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والأجوبة ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،العمل يف جمموعات
(العمل التعاوين اجلماعي؛ �أنا � ِّ
أفكر ونحن نفكر).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
1 -1اكتب نتاجات الدر�س اخلا�صة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
مهد للدر�س بعر�ض الآية ( )32من �سورة املائدة على اللوح� ،أو ا�ستخدم �أي و�سيلة عر�ض متوافرة.
ِّ 2 -2
ُ 3 -3
مراعيا �أحكام التجويد ،ثم ك ِّلف الطلبة تالوتها.
اتل الآية الكرمية تالوة �سليمة،
ً
4 -4اطرح على الطلبة بع�ض الأ�سئلة ،مثل:
•ا�ستنتج احلكم ال�رشعي الوارد يف الآية الكرمية.
•ع ِّلل� :إيراد لفظ (النف�س) هنا دون غريه.
�إجراءات التنفيذ
1 -1و ِّزع الطلبة �إلى �أربع جمموعات غري متجان�سة ,ثم و ِّزع عليها �أوراق العمل ،وك ِّلفها تنفيذ املهام كما ي�أتي:
•املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (تكرمي الإن�سان وتف�ضيله) مبظاهره الثالثة ،ثم تنفيذ ن�شاط (�أفكِّ ر
و�أ�شارك) يف �صفحة (.)162
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع ال�صورة الثانية من �صور التكرمي (احرتام الإ�سالم للإن�سانية) ،ثم
تنفيذ ن�شاط (� ِّ
أدون) يف �صفحة (.)164
أفكر و� ِّ
جميعا.
•املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوع (القيم الكربى) التي �رشعها الإ�سالم الحتكام النا�س �إليها
ً
•املجموعة الرابعة :قراءة مو�ضوع (املقارنة بني نظرة الإ�سالم �إلى الإن�سان ونظرة ال�رشائع الأخرى
�إلى الإن�سان وميزات الت�رشيع الإ�سالمي).
2 -2ك ِّلف كل جمموعة ر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيك َتب فيه عبارة�( :أنا � ِّ
أفكر) ،والثاين ُيك َتب فيه
عبارة( :نحن نفكر).
3 -3ك ِّلف كل طالب تعبئة العمود الأول ،ثم اطلب �إلى �أفراد املجموعة قراءة املكتوب يف اللوحة ،واالتفاق
على �صيغة موحدة ،ثم كتابتها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
4 -4اطلب �إلى مقرر كل جمموعة �أن يعر�ض �إجابات جمموعته �أمام باقي املجموعات ملناق�شتها.
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�5 -5ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
6 -6اكتب على اللوح ما مت التو�صل اليه.
7 -7ناق�ش الطلبة يف بع�ض �صور امتهان الكرامة الإن�سانية.
التقويم الختامي
 1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا
كافيا لعر���ض �أفكارهم ،و�أ�رشكهم
جميع��ا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�س��ئلة ً
ً
4 -4امن��ح الطلبة وق ًت��ا ً
مل�ستوياتهم.

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

�-شهد العالم �أجمع ب�إن�سانية هذا الدين العظيم ،فليحر�ص الإن�سان على تكرمي نف�سه ب�أداء العبادات ،وتكرميالآخرين باحرتام حقوقهم الإن�سانية ،وال ين�سى واجب احلمد وال�شكر هلل تعالى على هذا التكرمي ،واحلر�ص
على �أداء واجب اال�ستخالف.
-ينبغي للمعلم �إر�شاد الطلبة �إلى مكارم الأخالق التي حتقق كرامة الإن�سان ،مثل :العفو ،والت�سامح ،وعدمال�سخرية واال�ستهزاء.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض كل فكرة ،اطرحبناء على معايري �أداة التقومي.
على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
� -أداة التقومي� :سلم التقدير اللفظي.الرقم
1

املعيار

ممتاز

جيـــدا �إلــى معلمـــه
االنتباه .ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
وال يتح��دث يف �أثن��اء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

مقبول

�ضعيف

جيـــدا �إلــى معلمـــه
ي�صغــــي
ً
وزمالئ��ه ،وال يحيد بب�رصه عن
املتكل��م يف املوق��ف التعليمي،
لكنه يتح��دث يف �أثناء حديث
غريه يف املوقف التعليمي.

جي��دا �إلى
ال ي�ص��غي
ً
مــعلمـ��ه وزمــالئ��ه،
ويتحــــدث يف �أثنـــاء
حـــدي��ث غيــــره يف
املوقف التعليمي.
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الرقم

ممتاز

املعيار

�ضعيف

مقبول

 2الفاعلية .يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة يــــجـي��ب بــــ�رسع��ة وثـــقـة ال يـــــجي��ب بثــقــة
م�س��تخدما املفاهيم واقتــ��دار ،وال يعــزز
م�ستخدما املفاهيــم واقت��دار،
واقتــدار،
ً
ً
وامل�صطلحــــات الإ�ســــالمية ،وامل�صطلحات الإ�سالمية ،لكنه ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ال يعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
ويعزز ر�أيه بالأدلة املقنعة.
3

التعاون .يتـعـــ��اون مـــ��ع زمــالئ��ه يف
املجموعـــة ،وي�س��ــت�أذن قبــل
احلــديث ،ويـــــــ�ؤدي املهـــام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

يتـعـــ��اون م��ع زمــالئـــ��ه يف
املجموعــة ،وي�س��تــ�أذن قبـــل
احلديث ،لكن��ه ال ي�ؤدي املهام
املوكول��ة �إليه ب�ص��ورة منا�س��بة
�ضمن الزمن املحدد.

ال يتع��اون مع زمالئه
يف املجموعـــــة ،وال
ي�ؤدي امله��ام املوكولة
�إليه ب�ص��ــورة منا�سبة
�ضمن الزمن املحدد.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،مقبول )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
162

164
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ا�سم الن�شاط

(� َّ
أتفكر و�أ�شارك)
َّ
أتفـــــكر فـــي نف�ســي ،و�أجـــد �أ�شيـــاء
�
ميزن��ي اهلل تعالى بها عن �س��ائر
�أخ��رى َّ
المخلوقات ،و�أ�ش��ارك ما تو�صلت �إليه
من نتائج مع زمالئي.

الإجابة
يترك للطالب حرية الإجابة.

(� ِّ
حفظ الدين :حد الردة.
أدون)
أفكر و� ِّ
� ِّ
أفك��ر ف��ي �أمر واحد �ش��رعه الإ�س�لام حفظ النف�س :ت�رشيع الق�صا�ص.
يحفظ كـل �ض��رورة من الــ�ض��رورات حفظ العقل :حترمي اخلمر واملخدرات.
حفظ العر�ض :حترمي الزنا وحد قذف املح�صنات.
الخم�س ،و�أد ِّونها على ال�سبورة.
حفظ املال :حترمي ال�رسقة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
انت�شارا ،بر�أيك ،ما و�سائل احلد من ذلك التمييز؟
يعد التمييز من حيث اللون والدين �أكرث ال�صور
ُّ -ً
�إثراء
-قارن بني حقوق الإن�سان يف الإ�سالم وحقوقه يف الوثائق الو�ضعية الدولية.إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1-1اذك��ر ثال ًثا من �ص��ور تكــرمي �أ  -تمييز خلق الإن�سان.
ب -ت�سخير الكون للإن�سان.
الإن�سـان وتف�ضيله.

رقم ال�صفحة
163-162

جـ  -تكريم الإن�سان لحمل الر�ساالت.

2-2الكـــــــ��ون م�س��ـــــــخر ك َّلف اهلل الإن�س��ان بعمارة الأر�ض ،و�أباح له االنتفاع 163-162
أر�ض��ا ،و�سما ًء،
للإن�ســـان ,ا�شــرح ذلك.
الم�ش��روع بها ،وهي�أ له الكون كله؛ � ً
أنه��ارا ،وه��وا ًء ،بما
وبح��ارا ،و�
ونباتً��ا ،وحيوا ًن��ا،
ً
ً
يكف��ل قدرته على االنتفاع .فقد جعل اهلل في مقدور
الإن�س��ان االنتفاع ب�ش��عاع ال�ش��م�س ،ون��ور القمر،
وه��دي النج��وم ،والمط��ر ،والهواء ،وم��ا في باطن
الأر���ض من مع��ادن ودفائن ،وا�س��تخراج ما في البر
والبحر وجوف الأر�ضَّ ،
ومكنه من الح�ص��ول على
كثير مما تزخر به الأر�ض من كنوز وخيرات.
3-3احلرية من القي��م الكربى التي نظ��ر الإ�س�لام �إلى الحرية بو�ص��فها كرامة �إن�س��انية،
وواجبا من الواجب��ات ،بل �إنه
ت�ؤكد رفعة مكانة الإن�سان يف وحقًّ��ا من الحق��وق،
ً
جعلها فري�ض��ة �ش��رعية ،وربط قيمة الحرية بالإن�سان
الإ�سالم ،ا�رشح ذلك.
مطلق الإن�س��ان ،ال بالم�س��لم وح��ده ،وال �أدل على
ذلك من تقرير حرية االعتقاد .وقد حارب الإ�س�لام
العبودية ،و�ش��رع م��ن الأحكام ما خ َّل���ص المجتمع
منها ،فجعل تحرير العبيد كفارة من الكفارات لبع�ض
المخالفات ،وبا ًبا من �أبواب الخير له �أجر عظيم.

164

219

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

4-4ا�س��تنتج داللة واح��دة من كل �أ -تقري��ر الإ�س�لام حلرية االعتقاد؛ م��ا ي�ؤكد تعظيمه
�آي��ة م��ن الآي��ات الكرمية على
حرية الإن�سان.
تكرمي الإ�سالم للإن�سان:
خ���ص اهلل تعالى الإن�س��ان بالبيان ،والقدرة على
بَّ -
التعبري والإقناع.
�أ  -قــال تعــالى} :
جـ -ت�س��خري الكون للإن�س��ان؛ ذلك �أن��ه خليفة اهلل
{.
تعالى على الأر�ض ،الذي ك َّلفه بعمارتها ،و�أباح
ب-قال تعالى} :
ل��ه االنتفاع امل��شروع مبا فيه��ا .ولتحقيق ذلك،
{.
هي���أ اهلل تعالى له الكون كله مبا يكفل قدرته على
جـ -قال تعالى} :
االنتفاع به.
تقديرا
د� -أمر اهلل تعالى املالئكة بال�س��جود للإن�سان؛
ً
له وتكرميًا.
{.
هـ-ك َّلف اهلل تعالى الإن�س��ان بعبادته ،وخ�صه بحمل
د  -قــال تعــالى} :
كرم اهلل تعالى
ر�س��الته والعمل بها؛ ما ُّ
يعد ميزة َّ
{.
وج��زءا من
به��ا الإن�س��ان على كث�ير من اخللق،
ً
هـ -قـــال تعـــالى} :
الأمانة العظيمة التي عر�ضها اهلل على ال�سماوات
خمتارا
والأر�ض واجلب��ال ،والتي مل يتقدم حلملها ً
غري الإن�س��ان بالرغم من �صغر حجمه ،و�ضعف
قوته ،وحمدودية عمره.
{.
ِ 5-5
هات ميزة واحدة للت�رشيعـات ارتباط الت�ش��ريعات الإ�س�لامية ب�شرع اهلل ومجتمعه،
الإ�سالميـــة على القــــوانـــني وخ�ض��وعها لقـــان��ون الث��واب والعقاب ف��ي الدنيا
والت�رشيعات الدولية ،جتعلــها والآخرة.
�أدعى �إلى التزام الإن�سان.
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رقم ال�صفحة
164
162
163

162
163

165

الدر�س الثاين والثالثون

الإ�شاعة

نتاجات الدر�س

-تعريف مفهوم الإ�شاعة.-ا�ستنتاج �أ�سباب ن�رش الإ�شاعة.-بيان موقف امل�سلم من الإ�شاعة.-احلر�ص على عدم ن�رش الإ�شاعات عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي.-حماربة الإ�شاعات يف املدر�سة واملجتمع.--تقدير حر�ص الإ�سالم على حماربة الإ�شاعة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-احلر�ص على ح�سن الظن بالآخرين.-التثبت من الأخبار قبل ن�رشها.--دعوة الآخرين �إلى حماربة الإ�شاعة.

م�صادر التعلم و�أدواته

-القر�آن الكرمي� ،سورة النور  ،الآيات (.)11-8-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،ال�شفافيات� ،أقالم التخطيط� ،أوراق العمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
-مقال احذروا ال�شائعات ،موقع �شبكة الألوكة الإلكرتوين.www.aluka.net :للمعلم
-كتاب الإ�شاعة� ،أحمد نوفل.--مقال ال�شائعات وخماطرها ،موقع �صيد الفوائد الإلكرتوين.www.saaid.net :
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املفاهيم وامل�صطلحات
الإ�شاعة ,احل�سد.

التعلم القبلي

حادثة الإفك و�أثرها يف الر�سول  وامل�سلمني.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،الأ�سئلة والأجوبة) ،التعلم عن طريق
الن�شاط (لعب الأدوار) ،التفكري الناقد (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بقراءة حديث ر�سول اهلل " :امل�سلم َمن �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده" ،ثم ك ِّلف الطلبة
ِّ -ربطه مبو�ضوع الدر�س ،وذلك ببيان اجلوارح امل�ستخدمة يف انت�شار الإ�شاعة ،و�أن انت�شار ال�شائعات ال
يقت�رص على الل�سان ،بل يتعداه �إلى اليد.
�إجراءات التنفيذ
خربا �إلى �أحد الطلبة ،ثم اطلب �إليه ن�رشه بني الطلبة؛ لتبينِّ للطالب �إحدى طرائق ترويج الإ�شاعة،
1 -1انقل ً
و�رسعة ت�صديق النا�س لها ،وعملهم على ن�رشها.
2 -2اعر�ض على الطلبة املفهوم اال�صطالحي للإ�شاعة بالأ�سلوب املبا�رش ،وب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة،
ثم ك ِّلف �أحدهم قراءة املفهوم قراءة �صحيحة ،ثم اطلب �إلى باقي الطلبة حتليل املفهوم وتو�ضيحه.
ألخ�ص) يف �صفحة (.)167
وجه الطلبة �إلى تنفيذ ن�شاط (�أناق�ش و� ِّ
ِّ 3 -3
فعل ا�سرتاتيجية (التعلم يف جمموعات :التعلم التعاوين ،جل�سة النموذج) ،وذلك على النحو الآتي:
ِّ 4 -4
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
5 -5و ِّزع الطلبة �إلى ثالث جمموعات غري متجان�سة ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :مناق�شة مو�ضوع (�أ�سباب ن�رش الإ�شاعة) ،ثم تنفيذ ن�شاط (�أناق�ش و�أكتب) يف �صفحة (.)168
•املجموعة الثانية :مناق�شة مو�ضوع (موقف الناقل للإ�شاعة) ،ثم تنفيذ ن�شاط (�أ�ستذكر) يف �صفحة (.)169
•املجموعة الثالثة :مناق�شة مو�ضوع (موقف املتلقي للإ�شاعة) ،ثم تنفيذ ن�شاط (�أثري خربتي) يف �صفحة (.)170
6 -6ك ِّلف �أفراد كل جمموعة كتابة الإجابة يف لوحة.
�7 -7ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
8 -8اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
وي�صدقها الغبي" ،ثم ناق�ش الطلبة
9 -9اكتب على اللوح عبارة" :الإ�شاعة ي�ؤلِّفها احلاقد ،وين�رشها الأحمق،
ِّ
يف هذه العبارة.
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1010امنح الطلبة فر�صة احلديث عن مواقف حياتية متعلقة بالإ�شاعة ،وكيفية التعامل معها.
فعل ا�سرتاتيجية التفكري الناقد (التحليل) يف ا�ستنتاج �أهداف �أخرى لرتويج الإ�شاعات ،وحتديد امل�ستفيد
ِّ 1111
منها ،و�أ�سباب ن�رشها.
التقويم الختامي
1  -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2  -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3  -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.

تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4  -4امنح الطلبة وق ًتا ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-الإ�ش��اعة ظاه��رة اجتماعي��ة قدمية ،تطورت بتطور املجتمعات ،و�س��هل تداولها عرب و�س��ائل التوا�ص��لاالجتماعي ،وهي تعمل على ن�رش اخل�صومة والبغ�ضاء بني النا�س؛ لذا يجب جتنب ن�رشها ،واحلر�ص على
ح�سن الظن بالآخرين ،وتوحيد اجلهود الفردية واملجتمعية للحد من انت�شارها.
-يجب على املربني حتذير �أبنائهم من الوقوع فري�سة لل�شائعات ،ومروجي الأكاذيب.-يجب تنمية الوازع الديني لدى الطلبة بتذكريهم �أن كل ما ينقلونه عرب و�س��ائل التوا�ص��ل االجتماعي هو�أمانة يف �أعناقهم.
استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.ليتعرفوا كيفية التعامل مع
-املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سِّ ،قدم للطلبة �سجل و�صف �سري التعلم؛ َّ
الإ�شاعات ،ونظرتهم �إلى َمن ين�رشها.
�أداة التقومي� :سجل و�صف �سري التعلم.
التاريخ. ................ :
املو�ضوع. ................ :
ا�سم الطالب. ................ :
عندما �أ�سمع �إ�شاعة ما ف�إين:
...............................................................................................
. ........................................................................................
�أتعامل مع مروجي الإ�شاعات بـ:
...............................................................................................
. ........................................................................................
223

�أحر�ص على اقرتاح حلول مل�شكلة الإ�شاعة ،مثل:
...............................................................................................
. ........................................................................................
مالحظات املعلِّم:
. ...........................................................................................
إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة
167

ا�سم الن�شاط

الإجابة

الإ�ش��اعة و�س��يلة للفتنة بين النا���س ،وهي تعمل
ألخ�ص)
(�أناق�ش و� ِّ
للإ�ش��اعة دور كبي��ر ف��ي �إ�ض��عاف ق��وة على �شق ال�صف ،وتعمي عن الحق ،فهي معول
ألخ�ص هدم ال بن��اء ،وتبث الطاقة ال�س��لبية واالنهزامية
المجتمع وترابطه� ،أناق�ش ذلك ،و� ِّ
ما تو�صلت �إليه من نتائج.
وعدم الثقة في النف�س.

168

(�أناق�ش و�أكتب)
�أناق���ش م��ع زمالئ��ي دور التناف���س غي��ر
المحم��ود في ن�ش��ر الإ�ش��اعة ،و�أكتب ما
تو�صلت �إليه من نتائج على اللوح.

169

(�أ�ستذكر)
م�س��لما في الدنيا
قال ر�س��ول اهلل َ " :من �ستر
ً
�ستر الم�سلم يحد من ن�شر الإ�شاعات� ،أ�ستذكر �ستره اهلل في الدنيا والآخرة".
حديثًا نبو ًّيا يحث على ال�ستر على الآخرين.

170

(�أثري خرباتي)
�أ�ص��بحت مواقع التوا�صل االجتماعي ً
و�سطا
خ�صبا لنقل الأخبار وترويج الإ�شاعات .مما
ً
اً
حلول
تعلمت��ه من الدر�س� ،أح��اول �أن �أقترح
عملية للحد من هذه الظاهرة.

�أن�شطة �إ�ضافية

يترك للطالب حرية الإجابة.

يترك للطالب حرية الإجابة.

عالج
-ما �أ�ساليب مواجهة الإ�شاعة يف وقتنا احلايل؟�إثراء
-ك ِّلف �أحد الطلبة كتابة مقال عن �أ�سباب الإ�شاعة وخطرها على الأمة ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.224

إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم ال�صفحة

1-1اذكر ثالثة من �أخطار الإ�شاعة.

�أ  -هدم الأ�سرة ،وتفريق الأحبة.
ب -انعدام الطم�أنينة في المجتمعات.
جـ -تدمير االقت�صاد ،وهدر الأموال.

167

2-2احل�سد �أحد �أ�سباب نقل الإ�شاعة
و�ضح ذلك.
ون�رشهاِّ ،

ُيف��رِح بع�ض النا�س كل عيب �أو خط أ� يجدونه في
�ش��وه
الآخري��ن ،في�ض��يفون �إليه من الكذب ما ُي ِّ
�صورة المح�سود ،ثم ي�شيعون النا�س.

167

ِّ 3-3بين ال�ص��ورة البيانية يف التعبري القر�آين ال�سمع هو �أداة تلقّي الأخبار ،ولكن ذكر الأل�سن
هنا بو�صفها �أداة للتلقّي يوحي ب�سرعة ن�شر الخبر
يف قولـــه تعالــــى} :
{ .و�إذاعته؛ �أي ال يكاد الخبر ي�ص��ل الأ�سماع حتى
تتناقله الأل�سن ،وفي ذلك توبيخ َلمن هذا حاله.

168

ت�س��ببت الإ�ش��اعة في �إ�ض��عاف عزيمة كثير من 170-167
4-4ع ِّلل :كادت �إ�ش��اعة مقت��ل النبي 
َّ
ال�ص��حابة الكرام الذين لم يكونوا مع ر�سول اهلل
حد �أن تزيد من البالء الواقع على
يوم �أُ ٍ
 ،وفي انهيار معنوياتهم؛ ما �أوقع االرتباك بين
الم�سلمين في المعركة.
�صفوفهم ،و�أحدث الفو�ض��ى واال�ضطراب بين
ظهرانيهم.
5-5بينِّ املوقف الذي ي�ش�ير �إليه كل دليل
من الأدلة ال�ش��رعية الآتية في التعامل
مع الإ�شاعة:
�أ  -قـوله تعالى} :
أ�  -التثب��ت ،وذلك بطلب الدليل الوا�ض��ح على
�ص��حة الخبر المنقول ،والتفكر في عواقب
الت�سرع في نقل الأخبار.
ب -قولـــه تعـــالى} :
{.
جـ -قوله " :من ح�سن �إ�سالم
المرء تركه ما ال يعنيه".

ب -الأ�صل ح�سن الظن بالآخرين.

جـ -موقف المتلقي من الإ�شاعة هو عدم الخو�ض
في كل �شيء� ،أو في ما ال يعنيه؛ لكيال يكون
�سببا في ن�شر الإ�شاعات ،وترويج الأخبار.
ً

169

169

169
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الدر�س الثالث والثالثون

ابن خلدون

نتاجات الدر�س

-التعريف بابن خلدون رحمه اهلل تعالى.-بيان �صفات ابن خلدون ومناقبه.-تتبع حياة ابن خلدون العلمية.-ذكر العلوم التي برع فيها ابن خلدون.-ذكر �أهم م�ؤ َّلفات ابن خلدون العلمية.-تقدير دور ابن خلدون يف خدمة املعرفة.-تقدير متيز ابن خلدون يف العلوم الدينية.حتري النظريات االقت�صادية البن خلدون.
ّ --

القيم واالجتاهات الرئي�سة
-تقدير دور العلماء يف خدمة الدين الإ�سالمي.قدمه ابن خلدون من �إ�سهامات وم�ؤ َّلفات.
-ا�ست�شعار �أهمية الدين مبا َّ-تقدير ابن خلدون ومتيزه يف العلوم والفنون.--االطالع على م�ؤ َّلفات ابن خلدون.

م�صادر التعلم و�أدواته

-الكتاب املدر�سي.-الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:•جهاز احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين ،اللوح الذكي� ،أقالم التخطيط ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

للطالب
--مقال ابن خلدون ,املوقع الإلكرتوين:

http://mawdoo3.com/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86_%D9%8
8%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.

للمعلم
--مقال ابن خلدون ,املوقع الإلكرتوين.www.muslimphilosophy.com/ik/klf.htm :
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املفاهيم وامل�صطلحات
ابن خلدون ,ق�صب ال�سبق ,نحلهم.

التعلم القبلي
ما دور العلماء يف تن�شيط املعارف الإن�سانية؟
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ،العمل اجلماعي.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بطرح ال�س�ؤال الآتي على الطلبة:
ِّ 1 -1
•"و�صفت �شخ�صية ابن خلدون بالعبقرية يف الفكر االقت�صادي والرتبوي وال�سيا�سي" ،ناق�ش هذه
العبارة.
2 -2ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،ثم ناق�شهم فيها.
�إجراءات التنفيذ
1 -1ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (�أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العمل يف
الكتاب املدر�سي).
حدد مهمة كل منها كما ي�أتي:
2 -2و ِّزع الطلبة �إلى خم�س جمموعات ،ثم ِّ
•املجموعة الأولى :قراءة مو�ضوع (التعريف بابن خلدون) ،ثم مناق�شته.
•املجموعة الثانية :قراءة مو�ضوع (�صفات ابن خلدون ومناقبه) ،ثم مناق�شته.
•املجموعة الثالثة :قراءة مو�ضوعي (حياته العلمية ,علما االجتماع والتاريخ) ،ثم مناق�شتهما.
•املجموعــــة الرابعـة :قراءة مو�ضوع (العلوم التي متيز بها ابن خلدون يف جمايل االقت�صاد والرتبية)،
ثم مناق�شته.
•املجموعة اخلام�سة :قراءة مو�ضوعات (من�صب ابن خلدون ،وم�ؤ َّلفاته ،ووفاته) ،ثم مناق�شتها.
3 -3اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب مالحظاتها يف لوحة ،ثم تعلقها على اجلدار.
4 -4ك ِّلف كل جمموعة �رشح ما كتبته يف اللوحة.
�5 -5ساعد �أفراد املجموعات على ا�ستدراك ما قد فاتهم من ال�رشح.
6 -6اكتب على اللوح ما مت االتفاق عليه.
�رشح ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة قبل الت�أكد من حتقق الفكرة
7 -7ا�ستخدم التقومي البنائي (التكويني) ملا ُي َ
التي �سبقتها.
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التقويم الختامي
1 -1اطرح على الطلبة �أ�سئلة �شفوية تقي�س ما حتقق لديهم من نتاجات.
2 -2ك ِّلف الطلبة بناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
3 -3ك ِّلف الطلبة �إجابة �أ�سئلة الدر�س.
تبعا مل�ستوياتهم.
كافيا لعر�ض الأفكار ،و�أ�رشكهم
جميعا يف احلوار ،واطرح عليهم الأ�سئلة ً
ً
4 -4امنح الطلبة وق ًتا ً

الربط بني املو�ضوع واحلياة العامة

-للعلماء دور كبري يف خدمة الدين الإ�سالمي ,مثل الإمام ابن خلدون؛ لذا يجب التعريف به ,واالطالععلى حياته العلمية ،والنهج على طريقته بالتميز يف العلوم وت�صنيفها ،واحلر�ص على �إثراء الأمة الإ�سالمية
بالعلوم املتنوعة النافعة التي تتفق مع مبادئ الإ�سالم.
-حث الطلبة على تقدير جهود العلماء امل�سلمني.استراتيجيات التقويم وأدواته

-ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم ،التوا�صل (الأ�سئلة والأجوبة).-املوقف التقوميي :و ِّزع املهام على املجموعات يف �أثناء �رشح الدر�س .وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة،بناء على معايري �أداة التقومي.
اطرح على الطلبة الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) ،ثم ق َِّومهم ً
�-أداة التقومي� :سلم التقدير العددي.المعيار

الرقم
1
2

يتعرف بابن خلدون.
َّ

يحر�ص على ا�ستثمار وقته في القراءة عن ابن خلدون.

3

ي�شارك �أفراد مجموعته في التفكير في الإجابات المقترحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

�صحيحا.
يحر�ص على ت�صنيف م�ؤ َّلفات ابن خلدون ت�صنيفًا
ً

6

يتقبل �آراء الآخرين ،ويتوا�صل معهم.

7

تميز بها ابن خلدون.
يلتزم بمعرفة العلوم التي َّ

8

ي�ستنتج دور ابن خلدون في خدمة العلوم الإن�سانية.

ممتاز )3( :ثالث عالمات ،جيد )2( :عالمتان� ،ضعيف )1( :عالمة واحدة.
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ا�سم الن�شاط

الإجابة

173

تن��وع العلوم التي برع فيها ابن خل��دون؛ �إذ كان يتمتع
(�أعبِّر عن ر�أيي)
�أعبرِّ بر�أيي عن �أهم �سبب يف تكوين ب�صفة العبقرية ،وحب العمل ،والذكاء.
ث��روة العل��وم واملعرف��ة عن��د اب��ن
خلدون ،و�أناق�شه مع زمالئي.

173

قال ر�سول اهلل  " :مثل امل�ؤمنني يف توادهم وتراحمهم

(�أ�ستذكر)
�أ�س��تذكر مع �أفراد جمموعتي حدي ًثا وتعاطفهم مثل اجل�س��د� ،إذا ا�شتكى منه ع�ضو تداعى له
نبوي��ا �رشي ًفا يحث عل��ى االجتماع �سائر اجل�سد بال�سهر واحلمى".
ًّ
والتوا�صل.

174

(�أبيِّن)
�أ  -امل�س��اعدة عل��ى معرفة ما كان من �ش���أن الأمم البائدة
� ِّأبي��ن �أهمي��ة التاريخ ودرا�س��ته في
بوجه عام.
حياتي.
ب -التعم��ق فيه ي�ؤدي �إل��ى �إدراك الكيفية التي تنه�ض بها
الأمم واحل�ضارات املختلفة.
جـ -تعليم النا�س ما ينفعهم منه؛ ما يكفل ا�ستدامة نوعهم،
و�أفكارهم ،وعلومهم ،وح�ضاراتهم.
د  -تقدمي مناذج حية للناجحني.

177

أ� � -صفات املواطنة ال�صاحلة:
حوارا)
(�أنظِّم ً
� ِّ
 -1الإخال�ص يف العمل.
حوارا مع زمالئي عن �صفات
أنظم
ً
 -2التحلي بالأخالق الفا�ضلة.
مبي ًنا �أهمية الوطن
املواطنة ال�صاحلةّ ،
ب� -أهمية الوطن يف احلياة االجتماعية:
يف احلياة االجتماعية.
الوط��ن ه��و �أول احلل��م ،والتاري��خ ،واالنتم��اء،
والهوية ،وهو الذي ميدنا ب�أ�س��باب احلياة؛ لذا ف�إننا
نحمله يف �أعماقنا �أينما توجهنا ،وطالت بنا �س��نني
االغرتاب ،لي�شدنا من جديد ،ويعيدنا �إلى �أح�ضانه.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالج
علميا؟
-بر�أيك ،ما �أ�سباب تراجع الأمة الإ�سالمية ًّ�إثراء
-ك ِّلف الطلبة كتابة تقرير عن ابن خلدون ،ثم قراءته يف الإذاعة املدر�سية.إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

1-1اذكر �أربعة من معالم �شخ�صية �أ  -حب املعرفة والعلم.
ب -الثقة بالنف�س.
ابن خلدون.

رقم ال�صفحة
172

جـ -الذكاء.
د  -حب العمل.

2-2ع ِّلل ما ي�أتي:
أ�  -تجَ َّمع عند ابن خلدون ثروة
طائلة من العلوم واملعارف.
يعــ��د اب��ن خل��دون �أول
ب-
ُّ
َم��ن اقتحـــم ما ي�س��ــــمى
بتاري��خ احل�ض��ــارات� ،أو
التـــاريخ املقارن.

�أ  -لك�ثرة �أ�س��فاره وتنقالت��ه ب�ين دول املغ��رب
والأندل���س ،وك�ثرة قراءت��ه ودرا�س��ته ،وخرباته
الوا�سعة يف ميادين العمل االجتماعي ،واختالطه
بالنا�س.
لتميز منهجه يف تناول الأحداث التاريخية بروح
بُّ -
متيزت
التق�صي والتحقق؛ ما �أك�سبه منهجية علمية َّ
بها كتبه.

173

174

تميز به ابن علم االجتماع الذي َّ
نظم عالقات املجتمع التي ينبغي
3-3بر�أي��ك :ما �أهم علم َّ
�أن تن�ضبط بقوانني و�أحكام ت�ؤدي �إلى �إ�صالح املجتمع
خلدون ،وعالج به الواقع؟
ورقيه.

173

و�ض��ح الف��رق بني منه��ج ابن بع�ض املـــ�ؤرخني كتــبوا التـــاريخ بو�ص��فــه �س��جـلاً
ِّ 4-4
خل��دون يف تعامله م��ع التاريخ للحوادث والوقائع ،يف حني ركز ابن خلدون يف نظرته
وبني منهج غريه من امل�ؤرخني� .إلى التاريخ على ال�ص��لة اجلوهرية بني التاريخ و�أعمال
الب�رش و�أن�ش��طتهم و�أو�ض��اعهم و�أحوالهم يف حياتهم
معتمدا منهج التق�صي والتحقق.
واجتماعاتهم،
ً

174
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ِ 5-5
ه��ات ثال ًثا من القواعد الرتبوية �أ  -بي��ان دور املعل��م واملتعلم يف تلقي العلوم ،وما ينبغي
عند ابن خلدون.
�أن يت�صفا به من �صفات.
أكادمييا م�ستقلاًّ .
ب -جعل العلم � ًّ
جـ -الرتكيز على بيان املفهوم الرتبوي.

رقم ال�صفحة
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