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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
املقدمة
ً
مباركا فيه ،وال�صالة وال�سالم على �سيد اخللق واملر�سلني
طيبا
احلمد هلل رب العاملنيً ،
حمدا ً
نبينا حممد وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،ومن اهتدى بهديه �إلى يوم الدين.
�رشف اهلل تعالى املعلمني مبكانة و�أجر عظيمني ،فقال �«: إن اهلل ومالئكته و�أهل
ّ
ال�سموات والأر�ضني حتى النملة يف حجرها وحتى احلوت لي�ص ّلون على معلم النا�س
اخلري» .و�إن مهمة املعلم �سامية تتم ّثل يف �إعداد الإن�سان واملواطن ال�صالح ،وتنمية �شخ�صيته
يف جوانبها املعرفية والنف�سية واالجتماعية والعقلية والبدنية ،تنمية متكاملة متنا�سقة مع نف�سه
وجمتمعه ،وتعزيز قدراته على التكيف مع م�ستجدات الع�رص ومواجهة التحديات احلا�رضة
وامل�ستقبلية ،وما يتطلب ذلك من تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة ،وا�ستخدام التفكري
العلمي الناقد ،وح�سن التعامل مع العلوم والتقنيات املعا�رصة كافة ،و�إك�سابه القيم الإيجابية
والفاعلية وامل�شاركة يف احلياة العامة.
نقدم ملعلمي الرتبية الإ�سالمية لل�صف احلادي ع�رش دليل املعلم هذا؛ ليكون
وي�رسنا �أن ّ
ّ
عو ًنا لهم على حتقيق النتاجات الرتبوية املن�شودة.
وعلى الرغم مما ُبذل من جهد يف �إعداد هذا الدليل� ،إال �أن الأ�ساليب والإجراءات
ٍ
مقرتحات للمعلمني
والو�سائل واالختبارات والأن�شطة وغريها الواردة يف هذا الدليل ،مت ّثل
لي�سرت�شدوا بها من دون �إلزام ،فلهم حرية اختيار ما يالئم حاجات الطلبة وفروقاتهم الفردية،
�ضمن �إمكانات املدر�سة وقدرات املعلم نف�سه.
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 يبينّ مفهوم علم التف�سري.يتعرف اجتاهات املف�رسين املختلفة ويقارن
 ّبينها.
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة.إجماليا.
تف�سريا �
 يف�سرّ الآياتً
ًّ
 ي�ستخ��رج الأح��كام العقدي��ة والعملي��ةالواردة يف الآيات.
يتع��رف املق�ص��ود بال�س ّن��ة ومكانته��ا من
ّ
القر�آن الكرمي.
 يدر���س ملحة عن بع�ض كتب ال�س ّنة ال�رشيفةومناهج م�ضيفيها.
 يدر���س احلدي��ث ال�رشي��ف م��ن جوانب��هالعملية.
يتمثل القيم الواردة يف احلديث.
ّ -

 القر�آن الكرمي. كتب التف�سري. كتب علوم القر�آن. كتب احلدث النبوي. الكتاب املدر�سي. اللوح والطبا�شري. فيديوهات تعليمية. الو�سائل التعلـــيمية،مثـــل البــــطاقـــات
اخلـاطفة و�شا�شات
الــعر�ض و�أجــهزة
اال�ستــــــــــــــماع
واحلا�سوب وغريها.
 بطاقات.� -أوراق عمل.

 حديث نبوي(�أعـــمــــال
ي�ستمر �أجرها
بعد املوت).
يتعرف الأدلة العقلية واحل�سية على وجود
 �أدلة وجــــود ّ -اهلل تعالى
اهلل تعالى.

 مـــن كـــتبال�س ّنة النبوية

(.)157-153

� -سورة البقرة

 -علم التف�سري.
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 التــــقومي  -قائــــمــــةاملعتـــــمد الر�صد.
عـــــــــلى
الأداء.
الورقــــة � -ســــــــلمالتقدير.
والقلم.
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 املــحا�رضة. �ســـــجـل التحليل.و�صـــــف
 التـــــــعلم�ســــــــــري
الن�شط.
التـــعلـم.

 التــعل��م يفجمموعات.

ا�سرتاتيجيات
التدري�س وفعالياتها
 التـــدري���ساملبا�رش.

خطــة فصلية مقترحة

�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحـــــــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن: التحديات:.................
 مقتــــرحـــــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
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(.)119-116

 �سورة املائدةالآيــــــــات

 القـــ�صـــ�صالقر�آين.

 احلـــــ�ضارةالإ�سالمية.

يتع��رف بع���ض جوان��ب احل�ض��ارة
ّ
الإ�سالمية وخ�صائ�صها.
 يدر�س �سبب تراجع احل�ضارة الإ�سالمية،اً
حلول لتلك الأ�سباب.
وي�ضع
يو�ض��ح املق�صود والهدف من الق�ص�ص
 ّالقر�آين.
 يتعظ ويعترب من الق�ص�ص القر�آين. يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة.إجماليا.
تف�سريا �
 يف�سرّ الآياتً
ًّ
 ي�ستخ��رج الأح��كام العقدي��ة والعمليةالواردة يف الآيات.
 يدر���س احلدي��ث ال�رشيف م��ن جوانبهالعملية.

 الــ�ســــــريةيتعرف نبذة من �سرية النبي حممد.ّ
النبوية.
 ي�ستنتج العرب من �سريته العطرة ،ويكونقادرا على �إ�سقاطها يف الواقع.
ً

اهلل تعالى.

� -أدلة وجــــود  -يرد على منكري وجود اهلل تعالى.

املحتوى

النتاجات العامة

 القر�آن الكرمي. كتب التف�سري. كتب علوم القر�آن.كتب احلديث النبوي. الكتاب املدر�سي. اللوح والطبا�شري. فيديوهات تعليمية. الو�سائل التعليمية مثلالبطاق��ات اخلا�ص��ة
و�شا�ش��ات العر���ض
و�أجه��زة اال�ستم��اع
واحلا�سوب وغريها.
 بطاقات.� -أوراق عمل.

م�صادر التعلم

-التعلم الن�شط.

 -التحليل.

 -املــــحا�رضة

 �ســــجــلو �صـــــف
�سيـــــ��ر
التـــعلم.

 التــــعلـــــم  -املالحظة.ع��ن طري��ق
 التوا�صل� - .ســـلـــــ��مالن�شاط.
 الــــــدراما - .مــــراجعة التـــقديــراللفظي.
الذات.
 التـــــعلــ��مباللعب.

جمموعات.

-التعلـــــ��م يف

ا�سرتاتيجيات
التدري�س وفعالياتها
التـــدري���ساملبا�رش.

التقويـم
الإ�سرتاتيجيات الأدوات
 التـــــقومي  -قائمــــــ��ةاملعتـــــمد الر�صد.
علـــــــــى
الأداء.
 اـــــلورقة � -ســــلـــ��مالتقدير.
والقلم.

 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن: التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
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 مـــــــبادىءيف العقـــيدة
الإ�سالمية.

� -سورة النور.

 النــــزعاتالعرقية.

 حـــــــديث(حرمة ايذاء
النف�س).
 كــــــ�سبالرزق.

املحتوى

 يتم ّثل القيم الواردة يف احلديث. القر�آن الكرمي. كتب التف�سري. كتب علوم القر�آن.يعدد �أنواع الرزق.
كتب احلديث النبوي. ّيو�ضح طرائق ك�سب الرزق.
 الكتاب املدر�سي. ّ يربط التوكل بالرزق. اللوح والطبا�شري. يبينّ املق�صود بالنزعات العرقية؛ �أ�سبابها - ،فيديوهات تعليمية.و�أمثلة عليها ،ونتائجها ،و�آثارها.
 الو�سائل التعليمية مثل يقرتح احللول للتخ ّل�ص منها.البطاقــــات اخلا�صة
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة.و�شا�شات العــــر�ض
إجماليا.
تف�سريا �
 يف�سرّ الآياتو�أجه��زة اال�ستم��اع
ً
ًّْ
 ي�ستخ��رج الأح��كام العقدي��ة والعملية واحلا�سوب وغريها.الواردة يف الآيات.
 بطاقات.يعدد مبادئ العقيدة الإ�سالمية ،وي�ستدل � -أوراق عمل.
 ّعليها من الآيات القر�آنية.
 يتج ّن��ب ال�سل��وكات املخل��ة مبب��ادئالعقيدة.
يتعرف نبذة من �سرية النبي حممد. 
ّ -

النتاجات العامة

م�صادر التعلم

 �ســـلــــمالــتقـــدير
اللفظي.

-التعلم الن�شط.

 -التحليل.

 التـــــعلــ��م  -مــــراجع��ة � -ســــجـــلباللعب.
الذات.
و�صـــــف
�ســــــــيــر
 املــــحا�رضةالتعلم.

الأداء.
 التــــعلـــــم  -الـــــــورقةع��ن طري��ق والقلم.
الن�شاط.
 املالحظة. -الــــــدراما - .التوا�صل.

التعلـــم فــــي  -التـــــــقومي � -ســلـــــمجمموعات.
املعتمد على
التقدير.

ا�سرتاتيجيات
التقويـم
التدري�س وفعالياتها اال�سرتاتيجيات الأدوات
 الثدري���س قائــمــةاملبا�رش.
الر�صد.

.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
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 ي�ستنتج العرب من �سريته العطرة ،ويكونقادرا على �إ�سقاطها يف واقعه.
ً
 يقارن بني البيع والربا.يع��دد بع�ض �أنواع البي��وع ،وي�ستخرج
 ّ�أحكامها.
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة.إجماليا.
تف�سريا �
 يف�سرّ الآياتً
ًّ
 ي�ستخ��رج الأحكام العقدي��ة والعملية،الواردة يف الآيات.
 يبينّ املق�صود بالو�صية.يع��دد �أحكام الو�صي��ة ،وي�ستدل عليها
 ّمن كتاب اهلل.
 يب�ّي�نّ املق�ص��ود باجلرمي��ة والعقوب��ة يفاال�سلإم.
 يق��ارن ب�ين املنه��ج الوقائ��ي واملنه��جالعالجي.
يعدد �أنواع العقوبات يف الإ�سالم.
 ّ ي�ستدل بالآيات القر�آنية. -ي�ستنتج �آثار العقوبات يف املجتمع.

 منــــــــهجالإ�سالم يف
الوقاية من
اجلرمية.

 -الو�صية.

(.)36-30

 �ســــــــورةف�صـــــــلت
الآيـــــــات

 �صــــــلـحاحلديبية.
 �أحــــــكامالبيوع.

املحتوى

النتاجات العامة

 القر�آن الكرمي. كتب التف�سري. كتب علوم القر�آن.كتب احلديث النبوي. الكتاب املدر�سي. اللوح والطبا�شري. فيديوهات تعليمية. الو�سائل التعليمية مثلالبــــطاقات اخلا�صة
و�شــا�ش��ات العر�ض
و�أجه��زة اال�ستم��اع
واحلا�سوب وغريها.
 بطاقات.� -أوراق عمل.

م�صادر التعلم

-التعلم الن�شط.

 -التحليل.

 -املــــحا�رضة

 التـــــعلــ��مباللعب.

 التــــعلـــــمع��ن طري��ق
الن�شاط.
 -الــــــدراما.

جمموعات.

-التعلـــ��م يف

 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 الــــــورقة مقتـرحــاتالتح�سني:
والقلم.
 املالحظة� - .ســـلــــم .................الــتقـــدير �-أ�شعر بالر�ضا عن:
.................
اللفظي.
 التحديات: التوا�صل..................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
 مــــراجع��ة � -ســــجـل.................
الذات.
و�صـــف �-أ�شعر بالر�ضا عن:
�ســــــــري .................
 التحديات:التعلم.
.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................

ا�سرتاتيجيات
التقويـم
التدري�س وفعالياتها الإ�سرتاتيجيات الأدوات
 قائـــــمــة التـــــدري�س  -الـــــــتقوميالر�صد.
املبا�رش.
املعتمد على � -ســلـــــم
الأداء.
التقدير.
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يو�ضح حقوق الأبناء على والديهم.
 ّ ي�ستنتج ثمرات بر الوالدين. -يلتزم برب الوالدين.

يبي��ن حقوق الوالدين على �أبنائهم حال
 ّمماتهما.

 حــــــــقـــوق  -يبينّ احلقوق امل�شرتكة بني الآباء والأبناء.يو�ضح مظاهر ح�سن ال�صحبة بني الأبناء
الآباء والأبناءّ - .
والآباء.
 ي�ستنتج �أهمية العدل بني الأبناء.يبي��ن حقوق الوالدين على �أبنائهم حال
 ّحياتهما.

 يرد على ال�شبهات الواردة على الإ�سالممبا يخ�ص العقوبات.
 �ســـــــــورة  -يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة.إجماليا.
تف�سريا �
املطـــــففني  -يف�سرّ الآيات
ً
ًّ
 ي�ستخ��رج الأحكام العقدي��ة والعملية،الآيـــــــات
الواردة يف الآيات.
(.)6-1

املحتوى

النتاجات العامة

 القر�آن الكرمي. كتب التف�سري. كتب علوم القر�آن.كتب احلديث النبوي. الكتاب املدر�سي. اللوح والطبا�شري. فيديوهات تعليمية. الو�سائل التعليمية مثلالبــــطاقات اخلــا�صة
و�شا�شات الــــعر�ض
و�أجه��زة اال�ستم��اع
واحلا�سوب وغريها.
 بطاقات.� -أوراق عمل.

م�صادر التعلم

 -التحليل.

 التـــــعلــ��مباللعب.
 -املــــحا�رضة

جمموعات.
 التــــعلـــــمع��ن طري��ق
الن�شاط.
 -الــــــدراما.

-الــتعلـــ��م يف

 التــــدريــ�ساملبا�رش.

ا�سرتاتيجيات
التقويـم
التدري�س وفعالياتها اال�سرتاتيجيات الأدوات
 قـــائــمــة ................. التحديات:الر�صد.

.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
 التـــــــقومي � -ســلـــــم .................املعـــــتمد
�أ�شعر بالر�ضا عن:التقدير.
على الأداء.
.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــات الـــــــورقةالتح�سني:
والقلم.
.................
 املالحظة� - .ســـلــــم �-أ�شعر بالر�ضا عن:الــتقـــدير .................
 التحديات:اللفظي.
.................
 التوا�صل. مقتـرحــات �ســــجـلالتح�سني:
 مــــراجــعة و�صـــف .................الذات.
�أ�شعر بالر�ضا عن:�ســــــــري
.................
التعلم.
 التحديات:.................
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 يق��ر أ� احلدي��ث النب��وي ال�رشي��ف قراءة  -القر�آن الكرمي. كتب التف�سري.تو�ضيحية �صحيحة.
 كتب علوم القر�آن.يعرف براوي احلديث.
 ّ يبينّ معاين املفردات والرتاكيب الواردة -كتب احلديث النبوي. الكتاب املدر�سي. حــــديث نبوي يف احلديث ال�رشيف. اللوح والطبا�شري.(بـــر الأم)  -يبينّ �سبب اهتمام الإ�سالم بالأم.
 فيديوهات تعليمية. ي�ستنتج ف�ضائل بر الأم. ّ الو�سائل التعليمية مثليعظم دور الأم يف احلياة.
 يحر���ص عل��ى ب��ر الأم يف الأح��وال البــــطاقات اخلا�صةو�شــــا�شات العر�ض
جميعها.
و�أجه��زة اال�ستم��اع
واحلا�سوب وغريها.
 بطاقات.� -أوراق عمل.

املحتوى

النتاجات العامة

م�صادر التعلم

-التعلم الن�شط.

 -التحليل.

 -املـحــا�رضة.

جمموعات.
 التــــعلـــــمع��ن طري��ق
الن�شاط.
 الــــــدراما. التـــــعلــ��مباللعب.

-التعلـــ��م يف

 التـــــدري�ساملبا�رش.

-التعلم الن�شط.

ا�سرتاتيجيات
التدري�س وفعالياتها

التقويـم
الإ�سرتاتيجيات الأدوات
 قـــائــمــةالر�صد.
 �ســلـــــمالتقدير.
 الــــتقومياملعتــــمد
عــــلـــــى
الأداء.
 القــــلــــم � -ســـلــــمالــتقـــدير
والورقة.
اللفظي.
 املـالحظة. التوا�صل� - .ســــجـلو�صـــف
 مــــراجعة �ســــــــريالتعلم.
الذات.

 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
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 �صـــور مـــنالإعـــــجاز
الـــــــــبياين
يف القـــــر�آن
الكرمي.
 الإيـــــــمانبوحدانية اهلل
تعالى.
 �إبــــــــــداعالـــــح�ضارة
الإ�سالمية.
 الــــرحـــــلةيف طــــــلب
احلـــــــديث
ال�رشيف.

املحتوى

 القر�آن الكرمي. يبينّ مفهوم الإعجاز البياين. كتب التف�سري.يتعرف �صور الإعجاز البياين.
 ّ ي�ست�شع��ر القي��م ع��ن طري��ق الإعجاز  -كتب علوم القر�آن.كتب احلديث النبوي.البياين.
 الكتاب املدر�سي. اللوح والطبا�شري.يو�ضح مفهوم التوحيد.
 ّ يرد على منكري وحدانية اهلل تعالى - .فيديوهات تعليمية. الو�سائل التعليمية مثلالــــبطاقات اخلا�صة
يتمثل مناذج من الإبداع احل�ضاري.
 ّو�شـــا�ش��ات العر�ض
 يفتخر بالإجناز احل�ضاري الإ�سالمي.و�أجه��زة اال�ستم��اع
واحلا�سوب وغريها.
 يبينّ مفهوم الرحلة.يع��دد �أهداف الرحلة يف طلب احلديث  -بطاقات.
 ّ �أوراق عمل.ال�رشيف.
 يعط��ي �أمثل��ة عل��ى الرحل��ة يف طل��باحلديث ال�رشيف.

النتاجات العامة

م�صادر التعلم

-التعلم الن�شط.

 -التحليل.

�ســــــــري
التعلم.

�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 التـــعلم يف مقتـرحــاتالتح�سني:
جمموعات.
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن: التـــــعــــلم.................
 التحديات:عــــن طريق
 �ســـلــــم.................
الن�شاط.
 املالحظة .الــتقـــدير مقتـرحــات الـــــدراما.اللفظي.
التح�سني:
 التوا�صل..................
�أ�شعر بالر�ضا عن: التـــــعلــ��م �ســــجـل ................. مــــراجعة التحديات:باللعب.
و�صـــف
الذات.
.................
 -املــــحا�رضة

ا�سرتاتيجيات
التدري�س وفعالياتها
 التـــدري�ساملبا�رش.

التقويـم
اال�سرتاتيجيات الأدوات
 الـــــتقومي  -قائــمــــــةالر�صد.
املعتــــمد
عـــلــــــى
الأداء.
 �ســــلـــــمالتقدير.
 القــــــلــموالورقة.
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 يعطي �أمثلة على الرحلة يف طلب احلديثال�رشيف.
 يتم ّثل القيم الواردة يف احلديث ال�رشيف.غيبا.
 يحفظ احلديث ًيو�ض��ح الركائ��ز التي قام��ت عليها دعوة
 ّالنبي . 
 يقتدي ب�سرية النبي  يف الدعوة. يتم ّثل القيم الواردة يف احلديث.غيبا.
 يحفظ احلديث ًيو�ضح مفهوم �آل البيت يف خدمة الإ�سالم.
 ّيقدر دور �آل البيت يف خدمة الإ�سالم.
ّ -

 القر�آن الكرمي. كتب التف�سري. كتب علوم القر�آن.كتب احلديث النبوي. الكتاب املدر�سي. اللوح والطبا�شري. فيديوهات تعليمية. الو�سائل التعليمية مثلالبــــطاقات اخلا�صة
و�شــــا�شات الـعر�ض
و�أجه��زة اال�ستم��اع
واحلا�سوب وغريها.
 بطاقات.� -أوراق عمل.

(.)256-261

 حــــرمة �إيذاءالآخــــــرين
 دور �آل البيتيف خـــــدمة
الإ�سالم.
 �ســـورة البقرة  -يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة.إجماليا.
تف�سريا �
الآيــــــــــات  -تف�سري الآيات
ً
ًّ

 املنهج النبوييف الدعوة �إلى
اهلل تعالى.

فــــي قلوب
�أمته.

 -منزلة النبي

املحتوى

النتاجات العامة

م�صادر التعلم

-التعلم الن�شط.

 -التحليل.

 -املـــحا�رضة.

 التـــــعلــ��مباللعب.

 -الــــــدراما.

 التــــعلـــــمع��ن طري��ق
الن�شاط.

جمموعات.

 -التــعلـــم يف

ا�سرتاتيجيات
التدري�س وفعالياتها
 التـــــدري�ساملبا�رش.

 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات: مــــراجعة � -ســــجـــل .................و�صــــف  -مقتـرحــات
الذات.
التح�سني:
�ســـــــــري
.................
التعلم.
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................

التقويـم
الإ�سرتاتيجيات الأدوات
 الــــتقومي  -قــــائـــمةالر�صد.
املعتــــمد
عــــلـــــى
 �ســـــلــــمالأداء.
التقدير.
 الـــــورقةوالقــــلم.
 �ســــلــــم املـالحظة .الــــتقديراللفظي.
 -التوا�صل.
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 ي�ستخ��رج الأح��كام العقدي��ة والعملي��ةالواردة يف الآيات.
غيبا.
 يحفظ الآيات املقررة ً يدر���س احلدي��ث ال�رشي��ف م��ن جوانب��هالعملية.
 يتم ّثل القيم الواردة يف احلديث ال�رشيف.غيبا.
 يحفظ احلديث ال�رشيف ً يبينّ املفاهيم الواردة يف الدر�س. يقارن بني اخلطبة وعقد الزواج. ي�ستدل ع��ن طريق الن�صو�ص ال�رشعية على�أحكام الزواج.
يو�ضح املفاهيم والرتاكيب الواردة يف الدر�س.
 ّاملحرمات عل��ى الت�أبيد
ميي��ز ب�ين الن�س��اء
 ّّ
واملحرمات على الت�أقيت
ّ
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة.إجماليا.
تف�سريا �
 يف�رس الآياتً
ًّ
 ي�ستخ��رج الأح��كام ا العقدي��ة والعملي��ةالواردة يف الآيات.
غيبا.
 يحفظ الآيات املقررة ًيتمثل القيم الواردة يف احلديث ال�رشيف.
 ّ القر�آن الكرمي. كتب التف�سري. كتب علوم القر�آن.كتب احلديث النبوي. الكتاب املدر�سي. اللوح والطبا�شري. فيديوهات تعليمية. الو�سائل التعليمية مثلالبـــــطاقات اخلا�صة
و�شا�شات الـــــعر�ض
و�أجــــهزة اال�ستماع
واحلا�سوب وغريها.
 بطاقات.� -أوراق عمل.

 نعمـــة الهدايةلدين الإ�سالم.
 -حترمي الظلم.

()165-159

 �ســــــــــــورةالأنـعام الآيات

 املحرمات منالن�ساء.

 من �أحـــكامالزواج.

ف�ضل الإنفاقيف �سبيل اهلل
تعالى.
 احلـب يف اهللتعالى.

املحتوى

النتاجات العامة

م�صادر التعلم

-التعلم الن�شط.

 -التحليل.

 -املــــحا�رضة

 الــــــدراما. التـــــعلــ��مباللعب.

 التــــعلـــــمع��ن طري��ق
الن�شاط.

جمموعات.

-التعلـــ��م يف

الــــتدري���ساملبا�رش.

ا�سرتاتيجيات
التدري�س وفعالياتها

التقويـم
الإ�سرتاتيجيات الأدوات
 الــــتــقومي  -قـــــائمــةاملــعتـــمد الر�صد.
عــــــلــى
 �ســـــلـــمالأداء.
التقدير.
 الـــــورقـةوالـقلم.
 �ســــــلم املالحظة .التــــقديراللفظي.
 التوا�صل. �ســــجل مــــراجعة و�صـــف�ســــــيـــر
الذات.
التعلم.

.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
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تعظيم اهلل تعالى.

(.)24-18

اال�ستقامة.
 �أفــــ�ضــــــلامل�ساجد.
� -ســـورة احل�رش

()117-112

 �ســــــــــــورةهود الآيات

 حــــــــقـــوقالـــزوجني يف
اال�سالم.
 امل�شــــكالتالـــــــزوجية
ومـــعــــاجلة
الإ�سالم لها.
 -املرياث.

املحتوى

 مقتـرحــات التــــدري�سغيبا.
 يحفظ احلديث ال�رشيف ًالتح�سني:
املبا�رش.
يو�ضح حقوق الزوجني يف الإ�سالم.
 القر�آن الكرمي. ّ.................
 ي�ستدل عن طريق الن�صو�ص على كل حق - .كتب التف�سري.�أ�شعر بالر�ضا عن:يبي��ن الو�سائ��ل الوقائي��ة م��ن امل�ش��كالت  -كتب علوم القر�آن - .التــــعلـم يف
 ّ.................
كتب احلديث النبوي .جمموعات.الزوجية.
 التحديات:يو�ضح مراحل عالج امل�شكالت الزوجية - .الكتاب املدر�سي.
 ّ.................
 مقتـرحــات التـــــعـــلم اللوح والطبا�شري.التح�سني:
عن طـــريق
 فيديوهات تعليمية..................
 الو�سائل التعليمية مثل الن�شاط.يو�ضح مفهوم املرياث
 ّ�أ�شعر بالر�ضا عن: ي�ست�شعر عدالة الإ�سالم يف توزيع املرياث .الـــبطاق��ات اخلا�صة  -الدراما..................
و�شـــا�ش��ات العر�ض  -التــــــعــلم
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة. التحديات:و�أجه��زة اال�ستم��اع باللعب.
 مــــراجعة � -ســــجـــل .................إجماليا.
تف�سريا �
 يف�رس الآياتً
ًّ
و�صـــــف  -مقتـرحــات
 ي�ستخ��رج الأح��كام العقدي��ة والعملي��ة واحلا�سوب وغريها.الذات.
التح�سني:
 املــــحا�رضة بطاقات.الواردة يف الآيات الكرمية.
�ســــــيــــر
.................
 �أوراق عمل. يتم ّثل القيم الواردة يف احلديثالتعلم.
�أ�شعر بالر�ضا عن: التحليل. يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة..................
التعلم الن�شطإجماليا.
تف�سريا �
 يف�سرّ الآيات التحديات:ً
ًّ
.................
 ي�ستخ��رج الأح��كام العقدي��ة والعملي��ة مقتـرحــاتالواردة يف الآيات الكرمية.
التح�سني:
.................

النتاجات العامة

م�صادر التعلم

ا�سرتاتيجيات
التدري�س وفعالياتها

التقويـم
الإ�سرتاتيجيات الأدوات
 الــــتقومي  -قــــائــمةالر�صد.
املعتــــمد
علـــــى
 �ســـــلـــمالأداء.
التقدير.
 الـــــورقةوالقــــلم.
 �ســــلـــــم املـالحظة .الــــتقديراللفظي.
 -التوا�صل.
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 �ســــماحـــــةاال�سالم كــما
جتلت يوم فتح
مكة.
 �أحـــــكـــــاماملـــطعومات
وامل�رشوبات.

املحتوى

�سلما.
 يذكر التدابري لدخول مكة ً ي�ستنتج الدرو���س والعرب امل�ستفادة من فتحمكة.
 يقتدي برحمة النبي .يو�ضح املفاهيم الواردة يف الدر�س.
 ّ يع ّلل حترمي بع�ض املطعومات وامل�رشوبات. ي�ست��دل عن طري��ق الن�صو���ص على حترميبع�ض املطعومات وامل�رشوبات.

النتاجات العامة

 القر�آن الكرمي. كتب التف�سري. كتب علوم القر�آن.كتب احلديث النبوي. الكتاب املدر�سي. اللوح والطبا�شري. فيديوهات تعليمية. الو�سائل التعليمية مثلالبطــاقات اخلــــا�صة
و�شا�شات العــــر�ض
و�أجه��زة اال�ستم��اع
واحلا�سوب وغريها.
 بطاقات.� -أوراق عمل.

م�صادر التعلم

 التحليل. التوا�صل� - .ســـــجــلالتعلم الن�شط.و�صـــــف
 مراجعة التــــدريــ�س�ســـــيـــــر
الذات.
املبا�رش.
التعلم.

 -املــــحا�رضة  -املالحظة.

اللفظي.

املبا�رش.
 التــــعلم فــي  -التــــــقومي � -ســـــلــــمجمموعات.
املعـــــتمد التقدير.
 التـــــعلــــمعلــــــى
عـن طـــريق
الأداء.
الن�شاط.
 الـــــدراما. التــــــعلــــم  -الــــــورقة � -ســـــلـــمالـتقـديــر
والقلم.
باللعب.

ا�سرتاتيجيات
التقويـم
التدري�س وفعالياتها الإ�سرتاتيجيات الأدوات
 قــــائــمـة ................. التحديات: التــــدريــ�سالر�صد.

.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
�أ�شعر بالر�ضا عن:.................
 التحديات:.................
 مقتـرحــاتالتح�سني:
.................
.................
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القيم واالجتاهات

احلكم ال�رشعي

 امل�رشوبات التي يحرم تناولها؛ اخلمر- ،احلر�ص على فهم �أحكام ال�رشيعةالإ�سالمية وااللتزام بها يف احلياه.
املخدرات ،وكل ما يندرج حتتها.

حرمه الإ�سالم من وج��وب الت��زام �أوام��ر اهلل
�أحــــــــكــــــام املنـــخنقة ،املــــوقوذة�- ،أحل اهلل تعالى للإن�سان الطيبات من -اجتناب كل ما ّ
تعالى يف جت ّنب املحرمات.
املطعومات وامل�رشوبات.
وحرم عليه اخلبائث.
املـــطــــعــومات املرتدي��ة ،النطيح��ة ،ما الطعامّ ،
�أكل ال�سب��ع ،م��ا ذب��ح
وامل�رشوبات.
حرم الإ�سالم تناولها؛ -تــــقدير حكمة الإ�سالم يف حترمي حترمي �إيذاء النف�س بتناول ما
على الن�صب ،م��ا �أهلّ -الأطعمة التي ّ
به لغ�ير اهلل ،امليتة ،الدم امليتة ،الدم امل�سفوح ،اخلنزير ،ما �أهلّ بع�ض املطعومات وامل�رشوبات .ي�ؤذي البدن والعقل.
لغري اهلل به ،كل ذي ناب من ال�سباع.
امل�سفوح ،املخدرات.

الدر�س

املفردات

احلقائق /الأفكار /التعميمات

�أحكام املطعومات وامل�رشوبات

منوذج مقرتح لتحليل املحتوى
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الف�صل الدرا�سي الأول

الدر�س الأول

علم التف�سري

نتاجات الدر�س

 يبينّ معنى املفاهيم الواردة يف الدر�س.يو�ضح �أهمية التف�سري يف حياة النا�س وحاجتهم �إليه.
 ّ يبينّ طريقة ال�صحابة ر�ضي اهلل عنهم يف تف�سري القر�آن الكرمي.يتتبع مراحل ن�ش�أة التف�سري يف الفرتات الزمنية الأربعة املذكورة يف الكتاب.
 ّيو�ضح ال�رشوط الواجب توافرها يف املف�رس.
 ّ يبينّ اجتاهات املف�رسين يف تف�سريهم للقران الكرمي.يقدر جهود املف�رسين يف تف�سري القر�آن الكرمي.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
احلر�ص على اال�ستفادة من كتب التف�سري.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات،كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت)� ،سجل التقومي
اجلانبي ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 -كتاب (علوم القر�آن الكرمي) ملناع القطان.

 -موقع م�ؤ�س�سة �آل البيتww.aalalbayt.org .

م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -كتاب (التف�سري واملف�رسون) ،للذهبي.

 -موقع ملتقى �أهل التف�سريwww.vb.tafsir.net .
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املفاهيم وامل�صطلحات
التف�سري ،التف�سري بامل�أثور ،التف�سري العلمي ،التف�سري املو�ضوعي ،التف�سري الفقهي ،التف�سري العلمي ،التف�سري
البالغي ،النا�سخ واملن�سوخ ،علم �أ�صول الفقه ،علم القراءات� ،أ�سباب النزول.

التعلم القبلي
درو�س التف�سري يف الرتبية الإ�سالمية يف ال�صفوف ال�سابقة.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة) ,التعلم التعاوين ،فعاليات
نفكر)ّ ،
أفكر ،نحن ّ
التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت)�( ،أنا � ّ
زميل ،ثم �شارك) ,التعلم القائم على التفكري الناقد؛
(فكر ،انتقِ اً
فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق توجيه �س�ؤال عن �أهمية القر�آن الكرمي يف حياة امل�سلم ،وكيفية التعامل معه .ثم
 ّاكتب النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.

�إجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل؛ وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم علم التف�سري على اللوح �أو �أي و�سيلة عر�ض متوافرة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وتو�ضيحه.أفكر ،نحن ّ
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ �أنا � ّ
نفكر) يف بيان �أهمية علم التف�سري ،وذلك باتباع ما ي�أتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات غري متجان�سة.جيدا يف ال�س�ؤال.
وجه �إلى املجموعات �س� اًؤال حول �أهمية علم التف�سري ،واطلب �إليهم التفكري ً
 ّأفكر) والثاين (نحن ّ
 ك ّلف كل جمموعة بر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيكتب عليه (�أنا � ّنفكر).
 ك ّلف الطلبة بتعبئة العمود الأول ب�شكل فردي ،ثم قراءتها من قبل املجموعة كاملة واالتفاق على نتيجةم�شرتكة وتعبئتها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
تو�صلوا �إليه.
 ناق�ش املجموعات يف ما ّا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف

23

الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى ،عن طريققراءة مراحل ن�ش�أة علم التف�سري  ،وتوجيه الأ�سئلة املمكنة �إليها ،كي يقوموا ب�رشحها لباقي املجموعات
م�سرت�شدين مبا ي�أتي:
املجموعة ( :)1عهد النبي . 
املجموعة ( :)2عهد ال�صحابة ر�ضوان اهلل عليهم .
املجموعة ( :)3عهد التابعني.
املجموعة ( :)4عهد التدوين.
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة. �ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
ّ -

ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�شر

وجه �إلى الطلبة الأ�سئلة الآتية:
 ّبر�أيك ،هل ي�ستطيع �أي �إن�سان �أن يف�سرّ القر�آن الكرمي؟ �أم �أنه توجد �رشوط خا�صة يجب توافرها يف
املف�سرّ ؟
و�سجلها على اللوح.
ّ
لخ�ص �أهم الأفكار والنقاط الرئي�سة التي وردتّ ،
عددها.
للعلماء اجتاهات خمتلفة يف تف�سري القران الكرميّ ،
عالم يدل االختالف بني العلماء يف تف�سري القران الكرمي؟
َ
ودونها على اللوح.
 ا�ستمع الى �إجابات الطلبةّ ،(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة؛ �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة
بنائيا
 ّقوم تقوميًا ً
ًّ
التي �سبقتها.
ختاميا؛ عن طريق حل �أ�سئلة الكتاب.
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ِّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 ّالربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يتدبر القر�آن الكرمي ويرجع الى كتب التف�سري؛ ليفهم معاين الآيات الكرمية كي ي�ستطيع
على الطالب �أن ّ
تطبيقها.
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ا�سرتاتيجيات التقومي و�أدواته
ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.
إجابات أنشطة الدرس

الإجابة

الن�شاط

رقم ال�صفحة

أ�ستنتج
اخل�ير يف الآية الأول��ى ت�أتي مبعنى
� ُ
أتعاون و� ُ
بالتعاون مع زمالئي� ،أتدبر الآيتني الكرميتني الآتيتني الأم��وال؛ لأن ال�صحاب��ة �س�أل��وا
وا�ستنتج املعنى املراد من كلمة اخلري فيهما قال تعالى :النب��ي  م��اذا ننفق م��ن �أموالنا
{ (�سورة و�أين ن�ضعها؟
}
واخل�ير يف الآية الثاني��ة ي�أتي مبعنى
البقرة ،الآية  )215وقال �سبحانه}:
�صحة ونعمة.

8

{ (�سورة االنعام ،الآية .)17

� ّ
أفك ُر يف �رشط �آخر يجب �أن يتوافر يف من يريد تف�سري الزه��د يف متاع الدني��ا� ،أن يكون
عمله خال�صا هلل تعالى .
القر�آن الكرمي و�أناق�شه مع زمالئي يف ال�صف.

10

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
عرف علم التف�سري
 ّاذكر اًواحدا على كل نوع من �أنواع التف�سري .
مثال
ً
�إثرائية
 وردت كلمة تف�سري يف القر�آن الكرمي يف �آية واحدة فقط ،ا�ستخدم طرائق البحث املختلفة يف ي�ستخرجهذه الآية ،ثم بينّ املق�صود منها.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال
 1بينّ مفهوم علم التف�سري.

الإجابة
لغة :الإي�ضاح والتبيني.
ا�صطالحا :بيان معاين �آيات القران الكرمي وا�ستخراج
ً
�أحكامه وحكمه وبيان مقا�صده.

رقم
ال�صفحة

8
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ن�ص ال�س�ؤال

رقم
ال�صفحة

الإجابة

 2تربز �أهمية التف�سري يف جوانب  -فهم معاين �آيات القر�آن الكرمي .
 ا�ستخ��راج الأح��كام ال�رشعية ،للوق��وف على حاللهعدة ،اذكر ثالثة منها.
وحرامه و�أوامره ونواهيه.
 التطبيق العملي لأحكام القران الكرمي.3

اذكر اً
مثال على تف�سري النبي 
لآية من القران الكرمي.

8

قال تعالى} :

{�(،س��ورة الأنعام ،الآية  )82ف�سرّ النبي  هذه
{�(،سورة لقمان،
الآية بالآية الكرمية }
الآية � )13أي �أن املق�صود بالظلم يف الآية هو ال�رشك.

9

 4اكتب منهج ال�صحابة الكرام تف�سري الآية ب�آية من القران الكرمي ،ف�إن مل يجدوا بحثوا يف
يف تف�سري القران الكرمي.
�أحاديث النبي  ،ف�إن مل يجدوا اجتهدوا يف تف�سريها.

9

 5ع ّلل :من ال�رشوط العلمية للمف�سرّ � ،أن كي يربط الآيات بواقع احلياة ،ويبينّ موقف اال�سالم من
يكون عاملًا ب�أحوال الع�رص وتطوراته .ق�ضايا الع�رص.

10

 6اذكـــ��ر ثالثـ��ة مـ��ن اجتاهات
املف�رسين مع ذكر مثال على كل
اجتاه.

االجتاه

ا�سم الكتاب

ا�سم امل�ؤلف

امل�أثور

جامع البيان

الطربي

الفقهي

�آيات االحكام

اجل�صا�ص

البالغي

الك�شاف

الزخم�رشي

بعيدا
و�ض��ح ال��شروط ال�شخ�صي��ة -ال�رشوط ال�شخ�صية :يجب �أن يكون
تقياً ،
ّ
ً
م�سلماًّ ،
7
عن الهوى ،يتحرى ال�صدق وال�ضبط يف النقل.
وال�رشوط العلمية للمف�رس.
ملما بعلوم ال�رشيعة الإ�سالمية
ال�رشوط العلمية :يجب �أن يكون ًّاملت�صلة بالقر�آن الكرمي ،مثل علم القراءات و�أ�سباب النزول،
و�أن يكون على معرفة بعلوم الع�رص وتطوراته.
� 8ض��ع �إ�ش��ارة (✓) �أم��ام العب��ارة �أ ✓ -
ال�صحيح��ة ،و�إ�ش��ارة (×) �أم��ام ب✓ -
جـ× -
العبارة اخلط أ� يف ما ي�أتي:
د× -
هـ× -
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الدر�س الثاين

�سورة ي�س ،الآيات الكرمية ()12-1

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات القر�آنية الكرمية من ( )12 –1من �سورة ي�س؛ً
 يلفظ الكلمات ً�صحيحا مع حركات الإعراب.
لفظا
ً
 ي�ستخرج �أحكام الإظهار احللقي والإدغام ال�شفوي والإدغام بغنة والإقالب ،من الآيات الكرمية.غيبا.
 يتلو الآيات الكرمية من ( )12 – 1من �سورة ي�س ً يلتزم �آداب تالوة القران الكرمي.يتدبر الآيات الكرمية ويفهمها.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على تالوة القران الكرمي تالوة �سليمة. -ا�ست�شعار عظمة القر�آن الكرمي.

م�صادر التعلم و�أدواته

القر�آن الكرمي (�سورة ي�س) ،الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض
الإلكرتوين (� ،)Data Showأو جهاز الت�سجيل� ،أو امل�صحف الناطق ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات

الطلبة على ن�شاط �أحكام التالوة والتجويد الواردة يف الكتاب� ،سجل التقومي اجلانبي� ،أقالم (فلوما�سرت)،
اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 -امل�صحف الناطق بالقلم القارئ.

 -تطبيق �آية/http://www.arabapps.org .

م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املنري يف التجويد). امل�صحف املعلم https://ar.islamway.net كتاب (امللخ�ص املفيد يف علم التجويد).27

املفاهيم وامل�صطلحات
�أحكام الإظهار احللقي ،الإدغام ال�شفوي ،الإدغام بغنة ،الإقالب.

التعلم القبلي
�أحكام الإظهار احللقي ،الإدغام ال�شفوي ،الإدغام بغنة ،الإقالب.
استراتيجيات التدريس

املحاكاة ،تعلم الأقران ،التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة
واملناق�شة) ،التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق ما ي�أتي:
 ّابد�أ مبقدمة تلقي فيها ال�ضوء على �أهمية �سورة ي�س.
�أين تقع �سورة ي�س يف امل�صحف؟
ما ترتيب ال�سورة يف القر�آن الكرمي؟
كم عدد �آيات �سورة ي�س؟
�ص ّنف �سورة ي�س من حيث املكي واملدين.
اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح .
وجه ال�س�ؤال الآتي :ما الفرق بني النون ال�ساكنة والتنوين؟
ّ

�إجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية املحاكاة عن طريق ما ي�أتي:
 ُمراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أ ّنية
ً
 CDللقر�آن الكرمي ،ثم ك ّلف بع�ض من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،والبدء باملتقنني.
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين) وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض لوحة �أو �شفافية كتبت عليها الآيات الكرمية . و ّزع الآيات الكرمية يف (� )٤أق�سام ( ،)12 –10( ،)9-7( ،)6–4( ،)3-1وو ّزعها على ()٤جمموعات.
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 ك ّلف كل جمموعة با�ستخراج �أحكام التالوة املطلوبة يف الدر�س من هذه الآيات.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين والتعلم بالأقران
 ك ّلف الطلبة املتميزين بت�سميع الآيات لأفراد جمموعتهم ،وت�صحيح تالوتهم.غيبا ،وك ّلف الباقني
التقومي اخلتامي :اف�سح املجال للطلبة الذين حفظوا بع�ض �آيات الدر�س بت�سميع ما حفظوه ً
بحفظ الآيات ،وتابع الت�سميع يف احل�ص�ص القادمة.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

حتفيز الطلبة على حفظ القر�آن الكرمي ب�شكل متوا�صل لنيل الأجر والثواب عند اهلل تعالى ،واحلر�ص على
دائما عند تالوة القر�آن الكرمي.
تطبيق �أحكام التجويد ً
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية املالحظة
و�صوب �أخطاءهم.
املوقف التقوميي :يف �أثناء تالوة الآيات الكرمية ،الحظ تالوة الطلبة
ّ
ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء
وكرر ذلك يف �أجزاء �سورة ي�س جميعها.
املوقف التقوميي :ا�ستخدم �سلم التقدير قائمة (�شطب)ّ ،
المعيار

الرقم
1

يبد�أ باال�ستعاذة عند التالوة.

2

يقر�أ الب�سملة بعد اال�ستعاذة.

3

يتلو الآيات الكرمية تالوة �صحيحة مت�أنية.

4

يطبق �أحكام التالوة والتجويد التي در�سها �ساب ًقا.
ّ

5

نعم

التقدير

ال

ي�صحح التالوة عند تنبيه املعلم له على اخلط�أ.
ّ

29

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

أ�ستخرج من الآيات الكرمية اً
مثال � -1إظهار حلقيِ :م ْن َخ ْل ِفهِ ْم�َ ،س َو ٌاء َع َل ْيهِ ْم�َ ،ش ْي ٍء
�
ُ
� ْأح َ�ص ْي َن ُاه.
واحدا على كل مما ي�أتي:
ً
� -2إدغام بغنة� :صرِ َ ٍ
اط ُم ْ�س َت ِق ٍيم ،ق َْو ًما َما �أُ ْن ِذ َر�َ ،س ًّدا
َو ِم ْنَ ،م ْغ ِف َر ٍة َو�أَ ْجر
ون
� -3إدغام �شفوي :ف َُه ْم ُم ْق َم ُح َ
� -4إقالبِ :م ْن َبينْ ِ

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 هات اًواحدا على كل حكم من �أحكام النون ال�ساكنة والتنوين من �سورة ي�س.
مثال
ً
�إثرائية
 -قارن بني الإظهار والإدغام ،من حيث �سبب كل منهما.
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الدر�س الثالث

�سورة البقرة ،الآيات الكرمية ( ،)157 -153ال�صرب

نتاجات الدر�س

مراعيا �ضبط الكلمات وحركات الإعراب ،و�أحكام التجويد.
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �صحيحةً
غيبا.
 يحفظ الآيات ( )157 -153من �سورة البقرة ً يبينّ معاين املفردات والرتاكيب اجلديدة يف الآيات الكرمية.يعرف ب�سورة البقرة ،و�أهم املو�ضوعات التي ا�شتملت عليها ال�سورة.
 ّيو�ضح �أهمية اال�ستعانة بال�صرب وال�صالة يف مواجهة البالء.
 ّ يبينّ منزلة ال�شهيد عند اهلل عز وجل. يبينّ كيف يتعامل امل�سلم مع االبتالء.يو�ضح جزاء ال�صابرين.
 ّ ي�ستنتج �أهم ما تر�شد �إليه الآيات الكرمية. -يحر�ص على اال�ستعانة بال�صالة وال�صرب يف مواجهة االبتالء.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 تعويد النف�س على ال�صرب عند االبتالء. الإميان ب�أن كل ما ي�صيب الإن�سان هو ب�أمر اهلل. -اللجوء �إلى اهلل تعالى يف �أمور احلياة كلها ،وطلب العون منه �سبحانه وتعالى.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،امل�صحف املعلم (القلم القارئ� ،أو  CDقر�آن كرمي �أو الهاتف املحمول� ،أو جهاز
حا�سوب) اللوح�( ،أقالم فلوما�سرت) ،لوحات.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 تطبيق �آيات ،امل�صحف اجلامع ،املو�سوعة الإلكرتونية ال�شاملة للقر�آن .mosshaf.com/ar/mainم�صادر �إ�ضافية للمعلم
 املو�سوعة الإ�سالمية ال�شاملة ،مو�سوعة التف�سري ،كتاب (روائع البيان) ،ملحمد علي ال�صابوين. تف�سري الطربي ،تف�سري الرازي ،يف ظالل القر�آن ،تف�سري ابن كثري. موقعwww.altafsir.com :31

املفاهيم وامل�صطلحات
بال�صرب ،ا�ستعينوا ،ولنبلو ّنكم ،م�صيبة.

التعلم القبلي
مو�ضوع علم التف�سري الدر�س الأول� ،أحكام التالوة والتجويد.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش (�أ�سئلة و�إجابات ،عر�ض تو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يف
جمموعات؛ (املناق�شة ،التعلم التعاوين) ،التعلم عن طريق الن�شاط؛ (اللعب ،التدريب ،املحاكاة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
ت�ضمنتها ،واعر�ض النتاجات
 ّمهد للدر�س عن طريق التعريف ب�سورة البقرة ،و�أهم املو�ضوعات التي ّ
اخلا�صة بالدر�س على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 ُمراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من CD
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية
ً
للقر�آن الكرمي� ،أو من الهاتف الن ّقال.
 ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،و�أبد أ� باملتقنني. اعر�ض لوحة �أو �شفافية على الطلبة كتبت عليها الآيات الكرمية مو ّزعة يف جمموعات ( كل جمموعة منمو�ضوعا حمد ًدا).
الآيات تعالج
ً
ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ( التعلم باللعب)
 ا�رشح املفردات عن طريق التعلم باللعب ،وذلك بكتابة املفردات ال�صعبة �أو اجلديدة على بطاقات �صغريةبلون مغاير ،واملعاين على بطاقات حتمل لو ًنا �آخر ،ثم ك ّلف الطلبة ب�سحب بطاقة واحدة لكل طالب،
ثم اطلب �إلى الطلبة الذين يحملون بطاقات الكلمات بالبحث عن الطالب الذي يحمل بطاقة املعنى
املنا�سب للكلمة التي يحملها .ويف نهاية الن�شاط ،اطلب �إلى الطلبة تثبيت الكلمة ومعناها على اللوح.
ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات (العمل اجلماعي)
مو�ضوعا لكل جمموعة من مو�ضوعات �آيات الدر�س على النحو
وحدد
 و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعاتّ ،ً
الآتي:
املجموعة (� :)1رشح مو�ضوع الدعوة �إلى اال�ستعانة بال�صرب وال�صالة ،الآية (.)153
املجموعة (� :)2رشح مو�ضوع منزلة ال�شهيد ،الآية (.)154
32

املجموعة (� :)3رشح مو�ضوع ت�صحيح مفهوم امل�سلم حول االبتالء وفقه التعامل معه ،الآيتان (-155
.)156
املجموعة (� :)4رشح مو�ضوع جزاء ال�صرب عند االبتالء ،الآية (.)157
تعليمات عمل املجموعات
حدد ( )7دقائق لإنهاء مهمة املجموعات.
 ّليقدم تالوة
طالبا منهم ّ
 اطلب �إلى كل جمموعة التدرب على تالوة الآيات املطلوبة منهم،ثم ليختاروا ًوطالبا �آخر لتوجيه �أ�سئلة حول تف�سريها ،ليجيب عنها طلبة املجموعة،
تو�ضيحية للآيات املحددة لهم،
ً
يلخ�ص �أهم ما ت�ضمنته الآيات من �أحكام ويكتبها على اللوح ،وهكذا مع باقي املجموعات.
وطالبا ثال ًثا ّ
ً
 بعد انتهاء املجموعة الأولى من العر�ض ،اعر�ض الن�شاط يف ال�صفحة ( )15للنقا�ش ،حول احلديثال�رشيف وا�ستمع �إلى الإجابة من الطلبة.
 بعد عر�ض املجموعة الرابعة ،تناول املعلومة الإثرائية يف ال�صفحة ( )17من الكتاب واعر�ضها للطلبة.و�سجل ذلك على �سجل التقومي
غيبا ،وا�ستمع لهم ّ
 بعد عر�ض كل جمموعةّ ،وجه الطلبة �إلى حفظ الآيات ً
اجلانبي.
 تابع �سري عمل املجموعات وتنفيذهم للمهمة املطلوبة منهم ،وا�شرتاك �أفراد املجموعة جميعها ،واحلر�صو�سجل مالحظاتك على �أداء كل جمموعة.
على العمل بروح الفريقّ ،
 عند عر�ض كل جمموعة لعملهمّ ،ولخ�صها على اللوح.
نظم الإجابات ّ
و�سمع
التقومي اخلتاميّ :
قوم تعلم الطلبة عن طريق توجيه الأ�سئلة ال�شفوية حول ما مت �رشحه يف الدر�سّ ،
الآيات الكرمية للطلبة.

الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

تعر�ضوا فيه البتالء من فقد قريب� ،أو �إخفاق يف امتحان� ،أو
اطلب �إلى الطلبة تذكّ ر موقف من حياتهم ّ
خ�سارة مال� ،أو هالك زرع ... ،وكيف تعاملوا معه ،وكيف ميكن �أن يتعاملوا معه يف �ضوء ما تعلموه من
الدر�س.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم ،ا�سرتاتيجية التقومي بالتوا�صل ،فعالية الأ�سئلة والإجابات.إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

أناق�ش مع زمالئي داللة احلديث ال�رشيف :يدل على �أهمية ال�صالة ودورها يف �إعانة امل�سلم
� ُ
أمر �ص ّلى".
وتثبيته عند البالء.
" كان النبي � إذا حزبه � ٌ

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 بينّ معاين املفردات الآتية( :ا�ستعينوا ،ولنبلونكم ،م�صيبة).�سميت �سورة البقرة هذا اال�سم؟
 ملاذا ّ�إثرائية
) يف قوله تعالى}:
 ما داللة كلمة ({(�سورة البقرة ،الآية .)155
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رقم ال�صفحة
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

بينّ معاين املفردات والرتاكيب الآتية - :ا�ستعينوا :اطلبوا العون.
 بال�ص�بر :بحم��ل النف���س عل��ى املكروه،وتوطينها على احتمال املكاره.
 -ولنبلونكم :ولنختربنكم ومنتحنكم.

14

2

ع ّل��ل �سب��ب ت�سمية �س��ورة البقرة هذا لورود ق�صة �سيدنا مو�سى  مع قومه يف
ذبح البقرة.
اال�سم.

14

3

ا�ستخ��رج �ص��ور الب�لاء الت��ي ت�صيب �أ  -اخلوف وهو فقدان الأمن
ب -اجل��وع ونق���ص الأم��وال والأنف���س
امل�سل��م يف قول��ه تعال��ى} :
والثمرات.

16

{�(.سورة البقرة،

الآية .)155

4

بينّ الفائدة من تقدمي ال�صرب على ال�صالة الت�أكي��د على �أهمي��ة ال�ص�بر ،و�أن كل حياة
امل�سل��م حتت��اج �إل��ى ال�صرب كم��ا �أن ال�صالة
يف قولــــــه تعالــــى} :
{�( .سورة نف�سها حتتاج �إلى ال�صرب.

16

البقرة ،الآية .)153

5

بني داللة ا�ستخدام الألفاظ الآتية:
{ يف قوله تعالى}:

�أ} -

{(�سورة البقرة ،الآية .)157

ب -ب�شيء يف قوله تعالى} :

 م��ن ب��اب الثن��اء والتعظي��م م��ن �صربهموتعظيم اجلزاء الذي �أثابهم اهلل به.
 للتقلي��ل والتهوي��ن م��ن �ش���أن امل�صيب��ة،والتخفيف على امل�ؤمن.

17

{�( .سورة البقرة،
الآية .)155
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الدر�س الرابع

من كتب ال�سنّة النبوية

نتاجات الدر�س

يتعرف بع�ض كتب ال�س ّنة النبوية.
 ّيعرف بالإمام مالك بن �أن�س ،والإمام �أحمد بن حنبل رحمهما اهلل.
 ّيو�ضح املق�صود مبا ي�أتي :امل�سند ،املوط�أ.
 ّ يبينّ منهج كل من الإمامني مالك و�أحمد يف كتابيهما. يقارن بني طريقة الإمام مالك يف تدوينه لكتابه (املوط�أ) ،وطريقة الإمام �أحمد يف تدوينه لكتابه (امل�سند).يقدر جهود الإمام مالك والإمام �أحمد يف احلفاظ على ال�س ّنة النبوية ال�رشيفة.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير جهود علماء احلديث يف خدمة ال�س ّنة النبوية. -احلر�ص على حفظ �أحاديث من ال�س ّنة النبوية.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل
التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب

 موط�أ الإمام مالك ،م�سند الإمام �أحمد ،موقع املكتبة ال�شاملة  ، www.al-maktaba.orgموقع املكتبةالوقفية www.waqfeya.com

م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -كتاب (الوا�ضح يف مناهج املحدثني) ،الدكتور يا�رس ال�شمايل.

املفاهيم وامل�صطلحات
املوط�أ ،امل�سند ،املذهب الفقهي ،طريقة املو�ضوعات ،االنتقاء عند �أحمد.
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التعلم القبلي
 �صحيح البخاري وم�سلم ،وال�سنن الأربعة (�أبو داود ،والرتمذي ،والن�سائي ،وابن ماجه)( .ال�صفالعا�رش).
 من �أئمة الفقه يف الإ�سالم( .ال�صف التا�سع)استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة) ،ا�سرتاتيجية التعلم
التعاوين (التعلم الن�شط ،الأحجية ،الر�ؤو�س املرقمة) ،التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بتوجيه �س�ؤال عن كيفية الو�صول �إلى حديث نبوي موجود يف كتب ال�سنن ال�ستة ،وابد أ�
 ّبتل ّقي الإجابات ،وت�سجيلها على اللوح من دون التعليق عليها ،وبعد ذلك قُل لهم� :سنعرف الإجابة
ال�صحيحة من در�سنا هذا اليوم.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط ،الأحجية ،الر�ؤو�س املرقمة) :بهدف التفاعل وا�ستفادة الطلبة من بع�ضهم
بع�ضً ا ،ويكون ذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات (�أم) غري متجان�سة من ( )5 – 4طلبة ،و� ِرقما
أعط كل ع�ضو يف املجموعة ً
من (.)5 -1
 �أعد توزيع الطلبة جمد ًدا يف جمموعات (خرباء) ،بحيث يلتقي الطلبة �أ�صحاب الرقم ( )1يف جمموعة،والطلبة �أ�صحاب الرقم ( )2يف جمموعة وهكذا...
 و ّزع املهام بني جمموعات (اخلرباء)؛ حيث تقوم كل جمموعة مبا ي�أتي:املجموعة ( :)1التعريف بالإمام مالك بن �أن�س ،ومكانته العلمية.
املجموعة ( :)2التعريف مبوط�أ الإمام مالك ،ومنهجه يف التدوين.
املجموعة ( :)3التعريف بالإمام �أحمد بن حنبل ،ومكانته العلمية.
املجموعة ( :)4التعريف مب�سند الإمام �أحمد ،ومنهجه يف التدوين.
�شجع الطلبة على املناق�شة وتبادل الأفكار حول املهمة املحددة ال�ستيعابها؛ ليكونوا قادرين على نقلها
 ّلزمالئهم يف جمموعاتهم الأ�صلية (الأم).
طالبا من كل جمموعة بتلخي�ص ما تعلمه من خربات على لوحة وتعليقها على اجلدار.
 ك ّلف ً ك ّلف كل طالب ب�رشح ما تعلمه (خربته) يف جمموعة اخلرباء لزمالئه يف املجموعة (الأم).37

وجه الطلبة نحو حل �أن�شطة الدر�س ،مع مراعاة اختالف مو�ضوع الن�شاط عن اخلربة التي تل ّقاها الطالب
 ّيف جمموعته ،ويكون ذلك على النحو الآتي:
يحل الطالب رقم ( )2ن�شاط (�أتعاون و�أ�ستذكر) يف ال�صفحة ( ،)19ويت�أكّ د الطالب رقم ( )1من
�صحة الإجابة عن طريق خربته ،ثم يعر�ضها على املجموعة واملعلم.
يحل الطالب رقم ( )3الن�شاط يف �صفحة ( ،)20ويت�أكّ د الطالب رقم ( )2من �صحة الإجابة عن طريق
خربته ،ثم يعر�ضها على املجموعة واملعلم.
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
التعلم القائم على التفكري الناقد /فعالية (التحليل)
 للت�أكّ د من ا�ستيعاب الطلبة يف املجموعات (الأم) للدر�س ،ك ّلف الطلبة بحل التقومي اخلتامي الآتي:اعر�ض �صورة من موط�أ الإمام مالك ،و�أخرى من م�سند الإمام �أحمد ،واطلب �إلى الطلبة التعريف
بالإمام مالك بن �أن�س والإمام �أحمد بن حنبل ،وا�ستنتاج �أوجه االتفاق واالختالف بني الكتابني.
�صفحة من موط�أ الإمام مالك
�صفحة من م�سند الإمام �أحمد

�أبو عبد اهلل ،مالك بن �أن�س ،ولد يف املدينة املنورة عام  93هـ ،كان �صاحب مذهب فقهي ،و�أعلم �أهلاملدينة يف زمانه ،تويف يف املدينة املنورة �سنة 179هـ ،رحمه اهلل.
 �أبو عبد اهلل� ،أحمد بن حنبل ال�شيباين ،ولد يف بغداد عام 164هـ ،رحل يف طلب احلديث ،وكان�صاحب مذهب فقهي ،تويف رحمه اهلل يف بغداد ،عام 241هـ.
 �صفحة امل�سند :يتوقع من الطالب االنتباه �إلى �أن ال�صحابي الذي روى الأحاديث �صحابي واحد وهو �أبوبكر ال�صديق  ،و�أن الأحاديث مرتبة بناء على ا�سم ال�صحابي ،و�أن مو�ضوعات الأحاديث خمتلفة ،ما
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يدل على �أنها لي�ست مرتبة على املوا�ضيع.
 �صفحة املوط�أ :يتوقع من الطالب االنتباه �إلى �أن ال�صحابة الذي رووا الأحاديث يف ال�صفحة متعددين،و�أن الأحاديث مرتبة بح�سب املو�ضوع الفقهي ،و�أنها مو�ضوعة حتت عنوان فقهي.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

طالب العلم يقتدي بالعلماء يف املحافظة على ال�س ّنة النبوية ال�رشيفة وتعظيمها ،وتعلمها وتعليمها ،وتطبيقها
يتثبت من م�صادره املعتمدة.
يف حياته ،ويحر�ص على �أال يقبل حدي ًثا قبل �أن ّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

التقومي املعتمد على الأداء.
 املوقف التقوميي :عمل الطالب يف جمموعات.�أداة التقومي
 �سلم تقدير و�صفي لتقومي �أداء الطالب ( يف املجموعات).الرقم

المعيار

1

يعمل بروح الفريق يف جمموعته.

2

ي�شارك يف جمع املعلومات املتع ّلقة مبجموعته.

3

جهدا ي�ساوي زمالءه يف املجموعة.
يبذل ً

4

يتبادل الآراء مع جمموعته.

5

ي�شارك جمموعته يف ا�ستخال�ص الأفكار.

ممتاز

جيد

بحاجة �إلي تح�سين

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أ�ستذك��ر� :أتعاون مع زمالئي
�أتعاو ُن و�
ُ
يف ا�ستذكار �أ�سم��اء املذاهب الفقهية
الأربعة.

املذهب احلنفي ،املذهب املالكي ،املذهب
ال�شافعي ،املذهب احلنبلي.

19

يع��د ابن��ا الإم��ام �أحمد (عب��د اهلل،
ّ
و�صالح) من �أ�شهر تالمذته ،فما داللة
ذلك؟ ناق�ش الإجابة مع جمموعتك.

حر�ص الإمام �أحمد على تعليم �أوالده ورعايتهم
وح�سن تربيتهم ،وحر�ص �أبنائه على طلب العلم.

20
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
عرف باملوط�أ من حيث :امل�ؤلف ،طريقة الت�أليف.
 ّ�إثرائية
 ا�ستخرج الأحاديث الآتية:حديث رواه �أبو بكر ال�صديق  من م�سند الإمام �أحمد.
حديث عن اجلمع بني ال�صلوات يف ال�سفر من موط�أ مالك.
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

ع��رف ب��كل م��ن الإمامني� - :أبو عبد اهلل ،مالك بن �أن�س ،ولد يف املدينة املنورة
ّ
مالك ب��ن �أن���س ،و�أحمد بن عام  93هـ ،كان �صاحب مذهب فقهي ،و�أعلم
�أهل املدينة يف زمانه ،تويف يف املدينة املنورة عام
حنبل رحمهما اهلل.
179هـ ،رحمه اهلل.
 �أبو عبد اهلل� ،أحمد بن حنبل ال�شيباين ،ولد يفبغداد عام 164هـ ،رحل يف طلب احلديث ،وكان
�صاحب مذهب فقهي ،تويف رحمه اهلل يف بغداد،
عام 241هـ.

2

بينّ املق�صود مبا ي�أتي :املوط�أ - ،املوط�أ :هو الكتاب الذي جمع فيه مالك الأحاديث
ح�سب املو�ضوعات الفقهية.
امل�سند.
 امل�سند :هو الكتاب الذي جمع فيه �أحمد الأحاديثح�سب رواتها من ال�صحابة.

3

قارن ب�ين طريقة الإمام مالك  -ر ّتب مالك املوط أ� على املو�ضوعات الفقهية.
يف تدوينه لكت��اب (املوط�أ) - ،ر ّتب �أحمد امل�سند على �أ�سماء ال�صحابة.
وطريقة الإمام �أحمد يف كتابه
(امل�سند).
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رقم
ال�صفحة

19

20

19
20
19
20

الرقم

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

4

و�ضح املق�ص��ود بانتقاء الإمام انتقى �أحمد �أحاديث امل�سند من جمموعة كبرية من الأحاديث
ّ
�أحم��د الأحادي��ث النبوي��ة التي كان يحفظها.
عندما �ص ّنف (امل�سند).

5

�ضع �إ�ش��ارة (✓) �أمام العبارة
ال�صحيحة ،و�إ�شارة (×) �أمام
العبارة اخلط�أ يف ما ي�أتي:
�أ-ر ّت��ب الإمام مال��ك املوط�أ
ح�سب املو�ضوعات.
ب-احت��وى املوط���أ عل��ى
( )3000حديث نبوي.
جـ-ت��ويف الإم��ام �أحمد يف
بغداد.
د-ر ّت��ب عبد اهلل اب��ن الإمام
�أحم��د امل�سند عل��ى �أ�سماء
ال�صحاب��ة ،و�أحل��ق ب��ه
�أحاديث �أخرى رواها عن
غري �أبيه.

�أ )✓( -
ب )×( -
جـ )✓( -
د )✓( -

رقم
ال�صفحة
20

19
19
20
20
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الدر�س اخلام�س

حديث نبوي �رشيف� :أعمال ي�ستمر �أجرها بعد املوت

نتاجات الدر�س

 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة تو�ضيحية �صحيحة. يبينّ معاين املفردات و الرتاكيب الواردة يف احلديث ال�رشيف.يتعرف بع�ض الأعمال ال�صاحلة التي ي�ستمر �أجرها بعد املوت.
 ّغيبا.
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف ً يبادر �إلى القيام بالأعمال ال�صاحلة التي �ستنفعه بعد املوت. -ين�رش العلم الذي تعلمه.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 ال�سعي للقيام بالأعمال التي تنفعه يف حياته وبعد مماته. املواظبة على الدعاء للوالدين. -احلر�ص على اكت�ساب املعارف والعلوم.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل
التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (روح ورياحني �رشح ريا�ض ال�صاحلني) ،لعبد الهادي بن �سعيد.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -كتاب (كيف تطيل عمرك االنتاجي) ،ملحمد بن �إبراهيم النعيم.

املفاهيم وامل�صطلحات

ال�صدقة اجلارية ،الولد ال�صالحُ ،ينتفع به.
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التعلم القبلي
 حديث �سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل �إال ظله( .ال�صف العا�رش) حديث موا�سم اخلري( .ال�صف التا�سع)استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي ،توجيه الأ�سئلة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم عن طريق
الن�شاط؛ ( املحاكاة) ،التعلم التعاوين؛ فعاليات ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط ،الأحجية ،الر�ؤو�س املرقمة،
الع�صف الذهني).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
 -ابد�أ بكتابة نتاجات الدر�س على اللوح.

قدم اليوم عملاً �صا ً
حلا؟ ما ثمرات العمل ال�صالح؟
مهد للدر�س بتوجيه ال�س�ؤالني الآتيني :من َّ
 ّ ك ّلف الطلبة بتدوين �إجاباتهم على ورقة ،والربط بينها وبني حمتويات الدر�س.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي ،عن طريق �أن�شطة القراءة املبا�رشة):
 اكتب احلديث على اللوح �أو لوحة تعليمية �أو عن طريق عر�ض تقدميي.ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ( املحاكاة)
 ابد�أ بـ (قراءة القدوة) ،وذلك ب�أن يقر�أ املعلم احلديث قراءة منوذجية وا�ضحة ،تراعي �سالمة املخارج،يتدرب الآخرون على �صحة القراءة،
و�صحة ال�ضبط ،والتعبري عن املعاين ،ثم يقر أ� الطلبة املتميزون؛ كي ّ
وا�ستيعاب املعاين.
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ العمل اجلماعي ،الأحجية ،الر�ؤو�س املرقمة) ،بهدف التفاعل وا�ستفادة الطلبة
من بع�ضهم بع�ضً ا ،ويكون ذلك على النحو الآتي:
مكونة من ( )5 – 4طلبة ،و� ِ
أعط كل ع�ضو يف
 و ّزع الطلبة يف ( )3جمموعات (�أم) غري متجان�سة ّرقما من (.)5 -1
املجموعة ً
جمددا يف جمموعات (خرباء) ،بحيث يلتقي الطلبة �أ�صحاب الرقم ( )1يف جمموعة،
 �أعد توزيع الطلبة ًوالطلبة �أ�صحاب الرقم ( )2يف جمموعة وهكذا...
 و ّزع املهام بني جمموعات (اخلرباء) على النحو الآتي:املجموعة ( :)1تو�ضيح معنى ال�صدقة اجلارية ،وبيان جماالت ال�صدقة ،وذكر �أمثلة عن ال�صدقة اجلارية.

43

املجموعة رقم ( :)2تو�ضيح معنى العلم النافع ،وبيان التوجيه امل�ستفاد لطلبة العلم من هذا احلديث ،ثم
ذكر �أمثلة من العلوم النافعة.
املجموعة ( :)3تو�ضيح معنى الولد ال�صالح ،وتف�سري �سبب نيل الوالدين لأجر الأعمال ال�صاحلة التي
يقوم بها الولد ،ثم ذكر �أمثلة عن الأعمال ال�صاحلة التي يقوم بها الولد عن والديه.
�شجع الطلبة على املناق�شة وتبادل الأفكار حول املهمة املحددة ال�ستيعابها؛ ليكونوا قادرين على نقلها
 ّلزمالئهم يف جمموعاتهم الأ�صلية (الأم).
طالبا من كل جمموعة بتلخي�ص ما تعلمه من خربات على لوحة وتعليقها على اجلدار.
 ك ّلف ً ك ّلف كل طالب ب�رشح ما تعلمه (خربته) يف جمموعة اخلرباء لزمالئه يف املجموعة (الأم).وجه الطلبة �إلى حل �أن�شطة الدر�س مع مراعاة اختالف مو�ضوع الن�شاط عن اخلربة التي تل ّقاها الطالب
 ّيف جمموعته ،ويكون ذلك على النحو الآتي:
يحل الطالب ( )3ن�شاط (�أ�ستذكر) يف ال�صفحة ( ،)22ويت�أكّ د الطالب ( )1من �صحة الإجابة عن
طريق خربته ،ثم يعر�ضها على املجموعة واملعلم.
يحل الطالب ( )4ن�شاط (�أتعاون و�أبينّ ) يف ال�صفحة ( ،)23ويت�أكّ د الطالب ( )2من �صحة الإجابة
عن طريق خربته ،ثم يعر�ضها على املجموعة واملعلم.
يحل الطالب رقم ( )5ن�شاط (�أذكر و�أناق�ش) يف ال�صفحة ( ،)24ويت�أكّ د الطالب ( )3من �صحة
الإجابة عن طريق خربته ،ثم يعر�ضها على املجموعة واملعلم.
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ووجه اليهم �أ�سئلة �شفوية؛ تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات
أرقاما ع�شوائية من املجموعاتّ ،
اخرت � ً
لدى الطلبة.
وجه �س�ؤا ًال للطلبة جميعهم :من حفظ احلديث؟
ّ
�سمع للطلبة الذين �أمتوا احلفظ.
ّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

طالب العلم يقتدي بالعلماء يف املحافظة على ال�س ّنة النبوية ال�رشيفة وتعظيمها ،وتعلمها وتعليمها ،وتطبيقها
يتثبت من م�صادره املعتمدة.
يف حياته ،ويحر�ص على �أال يقبل حدي ًثا قبل �أن ّ
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استراتيجيات التقويم وأدواته

التقومي املعتمد على الأداء.
 املوقف التقوميي :عمل الطالب يف جمموعات.�أداة التقومي
 �أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي الآتي:الرقم

4

المعيار

1
2

فعال.
يتوا�صل مع زمالئه ب�شكل ّ
يحر�ص على ا�ستثمار الوقت.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري بالإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتقبل �آراء الآخرين.
ّ

3

2

1

ممتاز ، 4:جيد ، 3 :مقبول ، 2 :بحاجة �إلى حت�سني .1
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أ�ستذك��ر� :أ�ستذك��ر م��ع زمالئ��ي
�
ُ
التعريف براوي احلديث.

�أب��و هريرة عب��د الرحمن ب��ن �صخ��ر الدو�سي ،من
�أ�صح��اب النبي � ،أ�سلم يف عام  7هـ ،كان �شديد

22

أب�ّيُ� :أتعاون م��ع زمالئي
�
ُ
أتع��اون و� نّ ُ

من �رشوط قبول العمل ال�صالح ونيل الأجر عنه� ،أن
خمل�صا هلل تعالى يف عمله.
يكون امل�سلم ً

أناق�ش� :أذكـــر عملاً �آخــر ي�ستمر
أذكر و� ُ
� ُ

الدعوة �إلى اهلل ،الداللة على اخلري.

يف بيان �أث��ر الإخال�ص يف ح�صول
الأجر على ن�رش العلم.
�أجره بعد املوت ،و�أناق�شه مع جمموعتي.

املالزمة للنب��ي  ،ودعا له  ب�سع��ة احلفظ ،حتى
كان �أك�ثر ال�صحابة حفظ ًا للحديث ورواية له ،تولى
والي��ة البحري��ن ،واملدينة املنورة ،ت��ويف  يف عام
95هـ.
23

24
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 �أجب عن الأ�سئلة الآتية:من راوي احلديث؟
ما معنى املفردات الآتية� :صدقة جارية ،ينتفع به؟
�أذكر الأعمال التي ي�صل ثوابها للميت بعد موته.
�إثرائية
 تكليف الطلبة بت�صنيف الأعمال الآتية �إلى �أعمال ي�صل �أجرها بعد املوت ،و�أعمال ال ي�صل �أجرها بعداملوت.
�أعمال ي�صل �أجرها بعد املوت

�أعمال ال ي�صل �أجرها بعد املوت

بناء دور لتحفيظ القر�آن الكرمي.

ال�صلوات املفرو�ضة.

وقف الأموال مل�ساعدة طلبة العلم.

�صيام الفري�ضة.

ويخرج ريعهاللفقراء.
بناء بيوت ت� ّؤجرُ ،
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

بينّ معنى (ال�صدقة اجلارية).

كل عمل �صالح ي�ستمر �أجره يف حياة الإن�سان وبعد
وفاته.

22

2

ينتف��ع الوال��دان ب�أجر عمل
و�ض��ح
ولدهم��ا ال�صال��حّ ،
ذلك.

ذكرا كان �أم �أنثى يف
لأنهما �أح�سنا تربية ابنهما ً
حياتهما ،فكان اجلزاء العادل بعودة الأجر بعد
موتهما.ح�سب رواتها من ال�صحابة.

3

اذك��ر مثالني عل��ى ال�صدقة
باملال التي ينتف��ع بها امل�ؤمن
بعد مماته.

 -1بناء م�سجد.
� -2سداد ديون العاجزين.
 -3حفر الآبار.
 -4بناء ال�سدود.

4

غيبا ،واكتبه يف
اقر�أ احلديث ً
دفرتك.

عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال :قال ر�سول اهلل :

"�إذا مات الإن�سان انقطع عمله �إال من ثالث� :صدقة
جارية ،وعلم ينتفع به ،وولد �صالح يدعو له".

23

23

22
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الدر�س ال�ساد�س

ال�سرية النبوية

نتاجات الدر�س

يعرف مفهوم ال�سرية النبوية.
 ّ يبينّ �أهمية ال�سرية النبوية ال�رشيفة.يو�ضح خ�صائ�ص ال�سرية النبوية.
 ّ يربط بني ال�سرية النبوية والقر�آن الكرمي. -يقبل على درا�سة ال�سرية النبوية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على درا�سة ال�سرية ،ون�رشها بني النا�س. -االقتداء بر�سول اهلل .

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (ال�سرية النبوية) ،البن ه�شام. كتاب (زاد املعاد يف هدي خري العباد) ،البن قيم اجلوزية.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 موقع ال�سرية النبوية_http://www.islamspirit.com/islamspirit_ency : -موقع املكتبة ال�شاملة .http://www.shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات

ال�سرية النبوية ،القدوة ،ال�شمول ،الواقعية ،كتب الرتاجم.
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التعلم القبلي
�أحداث ال�سرية النبوية التي مت درا�ستها �سابقا .يتم مراجعة الطلبة يف بع�ض �أحداث ال�سرية؛ كوالده الر�سول
 ،وحياته ،ومعجزاته ،و�أخالقه.
استراتيجيات التدريس

 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة) ،التعلمنفكر)ّ ،
أفكر ،نحن ّ
التعاوين؛ فعاليات التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت)�( ،أنا � ّ
زميل� ،شارك) ،التعلم القائم
(فكر ،انتقِ اً
على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق توجيه �أ�سئلة للطلبة حول �أهم �أحداث ال�سرية النبوية التي مت درا�ستها يف ال�صفوف
 ّال�سابقة؛ مثل:
ماذا تعرف عن حياة النبي  قبل البعثة ،وبعد البعثة؟
ما الأخالق التي ات�صف بها النبي ؟
ما املعجزات التي �أيد اهلل تعالى بها النبي ؟
 ناق�ش الطلبة يف �أهمية معرفة هذه الأحداث ،و�أثرها يف حياة امل�سلم.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش والتحليل ،وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم ال�سرية النبوية ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وتو�ضيحه ،و�إعطاء �أمثلة عليه.أفكر ،نحن ّ
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ �أنا � ّ
نفكر) يف بيان �أهمية ال�سرية النبوية ،وذلك باتباع ما ي�أتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات غري متجان�سةجيدا يف ال�س�ؤال.
وجه �إلى املجموعات �س� اًؤال حول �أهمية ال�سرية النبوية ،واطلب اليهم التفكري ً
 ّأفكر) والثاين (نحن ّ
 ك ّلف كل جمموعة بر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيكتب عليه (�أنا � ّنفكر).
 ك ّلف الطلبة بتعبئة العمود الأول ب�شكل فردي ،ثم قراءتها من قبل املجموعة كاملة واالتفاق على نتيجةم�شرتكة وتعبئتها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
تو�صلوا �إليه.
 -ناق�ش املجموعات يف ما ّ
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ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف
الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى ،عن طريققراءة خ�صائ�ص ال�سرية النبوية ،وتوجيه الأ�سئلة املمكنة عليها ،كي يقوموا ب�رشحها لباقي املجموعات
م�سرت�شدين مبا ي�أتي:
املجموعة (� :)1أمثلة على خا�صية ال�شمول يف ال�سرية النبوية.
املجموعة ( :)2ا�ستنتاج مفهوم ال�شمول يف ال�سرية النبوية.
املجموعة (� :)3أمثلة على خا�صية الواقعية يف ال�سرية النبوية.
املجموعة ( :)4ا�ستنتاج مفهوم الواقعية يف ال�سرية النبوية.
املجموعة ( :)5جهود العلماء يف ال�سرية النبوية.
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة. ِ�ساعد املجموعات يف ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
 ّا�سرتاتيجية التعلم الن�شط ّ
زميل ،ثم �شارك).
(فكر ،انتقِ اً
 و ّزع ورقة العمل التي حتتوي على الن�شاط يف �صفحة ( )26على الطلبة.وجه �إلى الطلبة ال�س�ؤال الوارد فيها واطلب �إليهم �أن ّ
يفكروا بالإجابة عنه وكتابة �أفكارهم على ورقة.
 ّ اطلب �إلى كل واحد منهم �أن يختار زمي ًال له ي�شاركه تلك الأفكار.
 ك ّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة �آرائها مع اجلميع.(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ
ك ّلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يحتاج امل�سلم �إلى ال�سرية النبوية يف حياته اليومية ،ليقتدي بر�سول اهلل  يف كل جانب من جوانب حياته،
ي�سهل عليه فهم دينه وتطبيق الأحكام ال�رشعية؛ وذلك لأن ال�سرية النبوية مت ّثل
ودرا�سة ال�سرية النبوية وفهمها ّ
التطبيق العملي للإ�سالم.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجيات التقومي :الورقة والقلم
ختاميا.
 ا�سرتاتيجية الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
 ا�سرتاتيجية التوا�صل ،فعالية ال�س�ؤال والإجابة.إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أناق�ش مع زمالئي خ�صي�صة �أخرى
� ُ
متيزت بها ال�سرية النبوية.

� -1صحتها :ال�سرية النبوية هي �أ�صح �سرية وتاريخ
لنبي ور�سول ،لأنها م�ؤيدة بالقر�آن الكرمي ،الذي
ذكر الكثري من �أحداثها ،كما مت نقلها على يد

26

ال�صحابة والتابعني بالتواتر ،الذين نقلوا �أحداثها
الثابتة بكل �أمانة ،كما �أن �أحداثها تت�سم باملنطقية
واملو�ضوعية.
مف�صل��ة ودقيق��ة
 -2و�ضوحه��ا� :أي �أن �أحداثه��ا ّ
وم�رشوح��ة ووا�ضح��ة ،لي�س فيه��ا غمو�ض �أو
انقط��اع يف ت�سل�س��ل الأحداث ،ب��ل مت ذكرها
بالتف�صي��ل منذ والدت��ه عليه ال�ص�لاة وال�سالم،
و�ضحت
وحت��ى التحاقه بالرفيق الأعل��ى ،كما ّ
ب�شكل تام.
فيها �شخ�صية النبي 
ٍ

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
عرف ال�سرية النبوية.
 ّ اذكر فائدتني من فوائد تعلم ال�سرية النبوية. ِهات اً
واحدا على كل من :الواقعية يف ال�سرية النبوية ،ال�شمول.
مثال
ً
�إثرائية
 ارجع �إلى �أحد كتب ال�سرية النبوية ،واكتب تقريًرا يف �صفحة واحدة حول �أهم املو�ضوعات التي تناولهاالكتاب.
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إجابات أسئلة الدرس

رقم
ال�صفحة

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

و�ضح مفهوم ال�سرية النبوية.
ّ

جمموعة الأحداث والوقائع املتعلقة بحياة النبي 

2

ع ّلل� :أ -تعد ال�سرية النبوية لأنها املدة التي ّ
ت�شكل مرحلة تكوين الأمة الإ�سالمية.
البداية الأولى لتاريخ الأمة
الإ�سالمية.
ب -ت�ساعد ال�سرية النبوية لأنها تبينّ �أ�سباب نزول الآيات الكرمية ،واملواقف
املف�سرّ على تف�سري الآيات التي نزلت فيها ،وكيفية تطبيق اجليل الأول من
امل�سلمني لها.
القر�آنية.
يعد القر�آن الكرمي �أوثق لأن القر�آن الكرمي متواتر ،وفيه ذكر لأهم �أحداث
جـّ -
ال�سرية النبوية.
م�صادر ال�سرية النبوية.

3

من خ�صائ�ص ال�سرية النبوية لأنها ب�رشية ي�سهل على النا�س الت�أ�سي بها ،ومت ّثل تطبي ًقا
و�ضح ذلك.
عمليا للأحكام ال�رشعية ،وتتفق مع ب�رشية النبي .
الواقعيةّ ،
ًّ

26

4

اذكر كتابني من كتب ال�سرية زاد املعاد يف هدي خري العباد ،البن قيم اجلوزية،
وال�سرية النبوية ،البن ه�شام.
النبوية.

26

من الوالدة �إلى الوفاة.
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25
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الدر�س ال�سابع

احل�ضارة الإ�سالمية

نتاجات الدر�س

 يبينّ مفهوم احل�ضارة الإ�سالمية يذكر خ�صائ�ص احل�ضارة الإ�سالمية. يربط خ�صائ�ص احل�ضارة الإ�سالمية بالن�صو�ص ال�رشعية املوجودة يف الكتاب املدر�سي. يبينّ مظاهر �إن�سانية احل�ضارة الإ�سالمية. يعطي �أمثلة على �إجنازات احل�ضارة الإ�سالمية. يبينّ �أ�سباب ازدهار احل�ضارة الإ�سالمية. -يحافظ على اجلانب الأخالقي للح�ضارة الإ�سالمية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير احل�ضارة الإ�سالمية ،و�أثرها يف غريها من احل�ضارات. -االعتزاز باحل�ضارة الإ�سالمية و�إجنازاتها.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل
التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 -كتاب (احل�ضارة اال�سالمية) ،لعبد الرحمن حبنكة.

 -املكتبة الإ�سالمية ال�شاملة www.muslim-library.com

 كتاب (امل�ستقبل للإ�سالم) ،لأحمد علي الإمام.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 املكتبة الإ�سالمية ال�شاملة .www.muslim-library.com كتاب (ماذا خ�رس العامل بانحطاط امل�سلمني) ،لأبي احل�سن الندوي.53

املفاهيم وامل�صطلحات

 احل�ضارة الإ�سالمية ،الو�سطية ،البحث العلمي ،ال�ساعة املائية ،ر�صد الأفالك ،القيم الأخالقية ،احل�ضارةالإن�سانية.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة) ،التعلم التعاوين؛ فعاليات
(التعلم الن�شط).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
للتو�صل �إلى مفهوم احل�ضارة
مهد للدر�س عن طريق توجيه �أ�سئلة للطلبة ،تتناول �إجنازات امل�سلمني
 ّّ
الإ�سالمية وتدوين ذلك على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم احل�ضارة اال�سالمية ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وتو�ضيحه.ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي
 و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات غري متجان�سة ح�سب عدد طلبة ال�صف ،ثم و ّزع �أوراق العمل علىاملجموعات على النحو الآتي:
املجموعة ( :)1ورقة عمل (:)1
احل�ضارة اال�سالمية قائمة على �أ�سا�س الإميان باهلل تعالى والتزام القيم الأخالقية ،بينّ ذلك.
املجموعة ( :)2ورقة عمل (:)2
ما املق�صود ب�إن�سانية احل�ضارة الإ�سالمية؟
ما �أثر �إن�سانية احل�ضارة الإ�سالمية؟
جميعا مت�ساوون.
اذكر الآية التي تبينّ �أن النا�س
ً
املجموعة ( :)3ورقة عمل رقم ()3
تتميز احل�ضارة الإ�سالمية بالو�سطية يف الت�صور والفكر والتوجه وال�سلوك ،بينّ ذلك.
ّ
احل�ضارة الإ�سالمية ح�ضارة البحث واملعرفة واحرتام العقل ،بينّ ذلك.
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املجموعة الرابعة :ورقة عمل (:)4
ما �أ�سباب ازدهار احل�ضارة اال�سالمية ؟
ع ّلل :يجب على امل�سلمني االهتمام باجلانب الأخالقي للح�ضارة .
تو�صلت لها ومناق�شة الطلبة فيها.
 ك ّلف كل جمموعة بعر�ض الإجابات التي ّ ّحوارا بني املجموعات بعد االنتهاء من العمل.
نظم
ً
طالبا ب�شكل ع�شوائي للإجابة عن ال�س�ؤال؛ للت�أكّ د من حت ّقق
 ّوجه �أ�سئلة متنوعة حول الدر�س ،واخرت ً
نتاجات الدر�س.
التو�صل �إليه على اللوح .
لخ�ص ما مت
 ّّ
 ِّمن مهارة التفكري العليا يف توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما اخلا�صية التي تت�صف بها احل�ضارة يف املواقف الآتية،مع التعليق وبيان الأثر:
ال مينع الإ�سالم التعاي�ش بني امل�سلمني وغريهم.
التعامل مع النا�س بعدل و�إن�سانية ورحمة.
التقومي اخلتامي :ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي .

الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

فع اًال
ومقوماتها ،ال بد �أن يعتز بح�ضارته ،وي�سعى �أن يكون
بعد معرفة امل�سلم احل�ضارة الإ�سالمية
عن�رصا ّ
ً
ّ
�سببا يف ازدهار احل�ضارة
يف ازدهار بلده ورفعته ،ويلتزم بالقيم الأخالقية التي دعا �إليها الإ�سالم ،وكانت ً
الإ�سالمية.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجيات التقومي:الورقة والقلم.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي ،بو�صفها تقوميًاختاميا.
ًّ
 ا�سرتاتيجية التوا�صل ،فعالية ال�س�ؤال والإجابة. املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س ،يو ّزع املعلم املهام على املجموعات ،وبعد االنتهاء من عر�ضيوجه الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) على الطلبة.
فكرة معينةّ ،
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�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي (ر�صد) الآتي:
معيار الإنجاز

الرقم

4

1
2

فعال.
يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ّ
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

6

يتقبل �آراء الآخرين.
ّ

التقدير
3

2

ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

ح��وارا ب�إ��شراف معلم��ي
ّ��م
ً
�أنظ ُ
وبالتعاون م��ع زمالئي ،نناق�ش فيه
�إجنازات علمي��ة �أخرى تقوم عليها
ألخ�صها يف
احل�ضارة الإ�سالمية ،و� ّ
دفرتي

بع�ض �إجنازات امل�سلمني وف�ضلهم يف تطور علوم
الطب:
 �أول من �سن قوانني ملمار�سة علوم الطب. �أول من اخرتع خيوط اجلراحة .� -أول من �إجرى عملية ا�ستئ�صال الغدة الدرقية.

30

أناق���ش� :أبحث عن بع�ض
�
أ�ستقرئ و� ُ
ُ
الوقائ��ع التاريخية الت��ي تدل على
التعام��ل احل�ض��اري والإن�س��اين
للم�سلمني م��ع غريهم ،و�أناق�ش ما
تو�صلت �إليه مع معلمي وزمالئي.
ّ



كتب خالد بن الوليد

30
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 يف خالفة �أبي بكر يف عقد الذمة لأهل احلرية بالعراق وكانوا
من الن�صارى" :وجعلت لهم �أميا �شيخ �ضعف عن
غنيا فافتقر،
العمل� ،أو �أ�صابته �آفة من الآفات �أو كان ًّ
يت�صدقون عليه طرحت جزيته،
و�صار �أهل دينه
ّ
وعيل من بيت مال امل�سلمني هو وعياله".

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
عدد خ�صائ�ص احل�ضارة الإ�سالمية.
 ّ�إثرائية
بع�ضا من هذه القيم.
متيزت احل�ضارة الإ�سالمية عن غريها بقيم �أخالقية �ساعدت على ازدهارها ،ا�ستنتج ً
 ّإجابات أسئلة الدرس

الرقم

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

1

ما املق�صود باحل�ضارة الإ�سالمية؟

ممار�سات ومنجزات الأمة الإ�سالمية يف
ت�صور الأمة
جوانب احلياة جميعها ،وفق ّ
الإ�سالمية للكون واحلياة والإن�سان.

2

للح�ضارة الإ�سالمية جانبان ،اذكرهما.

اجلان��ب امل��ادي ،واجلان��ب املعن��وي
والأخالقي.

3

اكتب خا�صية احل�ضارة الإ�سالمية امل�ستفادة
من كل اية كرمية يف ما ي�أتي:

ب -قال تعالى} :
جـ -قال تعالى} :

25

30

�أ� -إن�سانية احل�ضارة الإ�سالمية.

أ�  -قال تعالى} :

ٌ

رقم
ال�صفحة

28

{.
{.

ب  -و�سطية احل�ضارة الإ�سالمية .
{.

29

جـ  -علمية احل�ضارة الإ�سالمية.
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الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

 -1احرتام العقل ودوره يف احلياة.
-2االهتمام بالعلم والرتجمة واالكت�شافات.
 -3ت�شجيع تعلم اللغات.

30

4

اذكر ثالثة من �أ�سباب ازدهار احل�ضارة
الإ�سالمية.

5

عل��ى امل�سلم�ين املحافظ��ة على لأن احل�ضارة ال تق��وم بدورها وال تثمر
ع ّل��ل:
ب�صورة �صحيحة� ،إال �إذا كانت متكاملة،
اجلانب الأخالقي للح�ضارة.
جتم��ع ب�ين اجلان��ب امل��ادي واملعن��وي
املت�صل بالأخالق والقيم.
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30

الدر�س الثامن

الق�ص�ص القر�آين

نتاجات الدر�س

 يبينّ املق�صود بالق�ص�ص القر�آين.يعدد �أنواع الق�ص�ص القر�آين.
 ّ ي�ستنتج فوائد الق�ص�ص القر�آين. يذكر �أمثلة من الق�ص�ص القر�آين. -يتعظ ويعترب مما جاء يف القر�آن الكرمي من ق�ص�ص.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
تدبر الق�ص�ص القر�آين.
 احلر�ص على ّ -تقدير دور العلماء يف خدمة القر�آن الكرمي.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين (Data

 ،)Showلوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (الق�ص�ص القر�آين) ،للدكتور ف�ضل ح�سن عبا�س. كتاب (ق�ص�ص ال�سابقني ) ،للدكتور �صالح اخلالدي.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (ق�ص�ص املر�سلني يف كتاب رب العاملني) ،لأبي بكر اجلزائري . كتاب (ق�ص�ص النبني) ،لأبي احل�سن علي الندوي. -ملتقى �أهل التف�سري .vb.tafsir.net/tafsi

املفاهيم وامل�صطلحات

الق�ص�ص ،الق�ص�ص القر�آين ،العظة� ،أولو الألباب.
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التعلم القبلي

درو�س الرتبية الإ�سالمية يف ال�صفوف ال�سابقة؛ ق�صة عي�سى عليه ال�سالم يف (ال�صف ال�سابع).
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة) ،التعلم التعاوين؛ فعاليات
(التعلم الن�شط).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق تذكري الطلبة بق�ص�ص الأقوام ال�سابقة التي وردت يف القران الكرمي ومرت معهم
 ّ�ساب ًقا.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين باتباع ما ي�أتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات غري متجان�سة مبا يتنا�سب مع عدد الطلبة ،ثم و ّزع �أوراق العمل الآتية:املجموعة ( )1ورقة عمل ( :)1ما املق�صود بالق�ص�ص القر�آين؟
و�صف اهلل الق�ص�ص القر�آين ب�أنه الق�ص�ص احلق ،ع ّلل ذلك .
املجموعة ( )2ورقة عمل ( :)2ما �أهداف الق�ص�ص القر�آين؟
املجموعة ( )3ورقة عمل ( :)3للق�ص�ص القر�آين نوعان رئي�سان ،اذكرهما.
اذكر ثالثة �أمثلة على كل نوع.
متيز الق�ص�ص القر�آين؟
املجموعة ( )4ورقة عمل (َ :) 4مب ّ
تو�صلت اليه على لوحة
 ك ّلف كل جمموعة بالإجابة عن ورقة العمل ،ثم اعر�ض ما ّنقا�شا بني املجموعات حول النتائج التي مت التو�صل �إليها.
 �أجرِ ًدون املعلومات التي يتم االتفاق عليها على اللوح.
 ّختاميا.
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حتقق من نتاجات لدى الطلبة ،بو�صفها تقوميًا
 ًّّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يتدبر القر�آن الكرمي ،ويتعظ مبا جاء فيه من ق�ص�ص.
على الطالب �أن ّ
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجيات التقومي :الورقة والقلم.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي. ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة. املوقف التقوميي :مالحظة عمل الطالب يف جمموعته. ا�سرتاتيجية مراجعة الذات.�أدوات التقومي
 �أداة التقومي قائمة ر�صد.الرقم

�أ�ستطيع بعد درا�ستي هذا الدر�س �أن:

7

أ�بينّ املق�صود الق�ص�ص القر�آين.

8

أعدد �أنواع الق�ص�ص القر�آين.
� ّ

9

ا�ستنتج فوائد الق�ص�ص القر�آين.

10

�أذكر �أمثلة من الق�ص�ص القر�آين.

11

تدبر الق�ص�ص القر�آين.
�أحر�ص على ّ

نعم

التقدير

ال
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إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

� ّ
أفك ُر يف هدف �آخر من �أهداف الق�ص�ص القر�آين.

 ت�صحي��ح العقائ��د الفا�س��دة ،وتثبيتالعقائد ال�صحيحة.
 تق��ومي اخلل��ق وال�سل��وك الف��رديواجلماعي ،وحتقي��ق خالفة الإن�سان
يف الأر�ض.

الأنبي��اء :مو�س��ى ،عي�س��ى� ،إبراهي��م،
�أتدب ّ ُر قول اهلل تعالى} :
{ �إليا�س� ،إ�سماعيل ،هود عليهم ال�سالم.
أ�ستذكر مع جمموعتي �أ�سماء
(�سورة غافر ،الآية  .)78و�
ُ
خم�سة من الأنبياء ورد ذكرهم يف القر�آن الكرمي.

�أتدبّ ُر و�أ�شاركُ  :قول اهلل تعالى الآتي يف و�صف �أ�صحاب

الكه��ف ،و�أناق�ش زمالئي يف داللت��ه :قال تعالى. :
}

{.

(�سورة الكهف ،الآية .)18
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َزعا،
مللئت نف�سك من اطالعك عليهم ف ً
ملا كان اهلل �ألب�سهم من الهيبة ،كي ال ي�صل
�إليهم وا�صل ،وال تلم�سهم يد الم�س
حتى يبلغ الكتاب فيهم �أجله ،وتوقظهم
من رقدتهم قدرته و�سلطانه يف الوقت
الذي �أراد �أن يجعلهم عربة ملن �شاء من
خلقه ،و�آية ملن �أراد االحتجاج بهم عليه
من عباده ،ليعلموا �أن وعد اهلل حق ،و� ّأن
ال�ساعة �آتية ال ريب فيها.

رقم
ال�صفحة

33

34

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ارجع �إلى �سورة البقرة ،واكتب �أ�سماء ق�صتني من الق�ص�ص التي وردت فيها.�إثرائية
تدبر ق�صة �أ�صحاب الكهف يف �سورة الكهف ،ثم بينّ من �أي �أنواع الق�ص�ص القر�آين هي ،ثم ا�ستخرج
 ّالدرو�س امل�ستفادة منها .
إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

1

ما مفهوم الق�ص�ص القر�آين؟

الأخبار املا�ضية التي ق�صها القر�آن على
النبي حممد  عن الأنبياء ال�سابقني
ودعوتهم لأقوامهم وموقف الأقوام من
الدعوة و�أحوال الأمم ال�سابقة لأخذ
العظة والعربة.

2

قال تعالى}:

تثبيت قلب النبي .-عظة وعربة للم�ؤمنني.

{(�سورة هود  ،الآية  .)120اذكر �أهداف
الق�ص�ص القر�آين كما ّبينتها الآية الكرمية.

رقم
ال�صفحة

33

32
33

3

اذكر الأمور التي ت�ضمنها الق�ص�ص القر�آين دع��وة الأنبياء عليهم ال�س�لام لأقوامهم
ومعجزاتهم وموقف املعاندين منهم.
املتعلق بق�ص�ص الأنبياء عليهم ال�سالم.

33

4

و�ضح موقف القر�آن الكرمي من ذكر لي��دل عل��ى �أنه ي�ص��ف �أحدا ًث��ا حقيقية
ّ
الأ�سماء والأماكن والأزمنة يف الق�ص�ص واقعية.
القر�آين.

32
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الدر�س التا�سع

�سورة املائدة ،الآيات الكرمية ( ،)119 -116ر�سالة نبي اهلل عي�سى 

نتاجات الدر�س

مراعيا �ضبط الكلمات وحركات الإعراب ،و�أحكام التجويد.
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �صحيحةً
غيبا.
 يحفظ الآيات ( )119 -116من �سورة املائدة ً يبينّ معاين املفردات والرتاكيب اجلديدة يف الآيات.يعرف ب�سورة املائدة ،و�أهم املو�ضوعات التي ا�شتملت عليها ال�سورة.
 ّ يبينّ حقيقة ر�سالة �سيدنا عي�سى  ودعوته �إلى توحيد اهلل عز وجل. يف ّند ادعاءات �ألوهية �سيدنا عي�سى  و�أنه ابن اهلل . -ي�ؤمن ب�أن ر�سالة الأنبياء واحدة ،وهي الدعوة �إلى عبادة اهلل وحده ال �رشيك له.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 الإميان ب�أن عي�سى  عبد اهلل ور�سوله �أر�سله �إلى بني �إ�رسائيل. -الثقة ب�أن ال�صدق مع الطلبة �سبيل الفوز و النجاة يف الدنيا والآخرة.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،امل�صحف املعلم (القلم القارئ� ،أو  CDقر�آن كرمي �أو الهاتف املحمول) ,املو�سوعة
الإ�سالمية ال�شاملة ( )CDمو�سوعة التف�سري ،بطاقات مكتوب عليها �أ�سئلة حمددة� ،أقالم (فلوما�سرت).

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 تطبيق �آيات ,امل�صحف اجلامع ,املو�سوعة الإلكرتونية ال�شاملة للقر�آن .mosshaf.com/ar/main �صفوة التفا�سري.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 املو�سوعة الإ�سالمية ال�شاملة ،مو�سوعة التف�سري ،تف�سري روائع البيان ،ملحمد علي ال�صابوين. تف�سري الطربي ،تف�سري الرازي ،يف ظالل القر�آن ،تف�سري ابن كثري. -موقعwww.altafsir.com :
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املفاهيم وامل�صطلحات

�شهيدا ،توفيتني ،و�أنت على كل �شيء �شهيد.
�سبحانك ،تعلم ما يف نف�سي ،وكنت عليهم
ً

التعلم القبلي
نبي اهلل تعالى عي�سى � ،أحكام النون ال�ساكنة.
استراتيجيات التدريس

 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة) ،التدري�س املبا�رش؛(�أ�سئلة و�إجابات ،عر�ض تو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يف جمموعات،
فعاليات (املناق�شة ،التعلم التعاوين).
 -التعلم من عن طريق ( التدريب ،املحاكاة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بالتعريف ب�سورة املائدة ،و�أهم املو�ضوعات التي ت�ضمنتها.
 ّ اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
 ُمراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية،
ً
 CDللقر�آن الكرمي للقر�آن الكرمي� ،أو من الهاتف الن ّقال.
 ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،وابد أ� باملتقنني. اعر�ض على الطلبة لوحة �أو �رشائح (بور بوينت) ،كتبت عليها الآيات الكرمية مو ّزعة يف جمموعات (كلمو�ضوعا حمد ًدا).
جمموعة من الآيات تعالج
ً
 ك ّلف الطلبة بقراءة فقرات الدر�س بتدبر وفهم. و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات ،وو ّزع بطاقات الأ�سئلة على املجموعات على النحو الآتي:وتت�ضمن �أ�سئلة حول معاين املفردات والرتاكيب.
املجموعة ( :)1بطاقات الأ�سئلة (،)1
ّ
وتت�ضمن �أ�سئلة حول التعريف ب�سورة املائدة
املجموعة ( :)2بطاقات الأ�سئلة (،)2
ّ
وتت�ضمن �أ�سئلة حول دعوة الأنبياء ،وحقيقة دعوة عي�سى .
املجموعة ( :)3بطاقات الأ�سئلة (،)3
ّ
وتت�ضمن �أ�سئلة حول احلقائق التي بينتها الآيات.
املجموعة ( :)4بطاقات الأ�سئلة (،)4
ّ
 ك ّلف كل طالب يف كل جمموعة مبهمة ح�سب الآتي:الطالب الأول :يجعل البطاقات على �شكل مروحة.
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الطالب الثاين :ي�سحب بطاقة من البطاقات ،ثم يقر�أ ب�صوت مرتفع ال�س�ؤال على الطالب الثالث.
الطالب الثالث :يجيب عن ال�س�ؤال .
يدربه
يقوم االجابة؛ ف�إن كانت �صحيحة يثني على زميله
ّ
وي�شجعه ،و�إن كانت خط أ� ّ
الطالب الرابعّ :
على الإجابة ال�صحيحة.
تكرر املهمة بني الطلبة يف باقي البطاقات.
 ّ بعد االنتهاء من املجموعة الأولى ،ينتقل �إلى املجموعة الثانية ،وتناق�ش الأ�سئلة بالطريقة نف�سها وهكذا،حتى تنتهي الأ�سئلة جميعها يف البطاقات.
دونه على اللوح.
لخ�ص ما مت
 ّّ
التو�صل �إليه بعد املناق�شة ،ثم ّ
 �أ�سئلة مقرتحة لكل جمموعة:املجموعة (� :)1أ�سئلة حول معني املفردات الواردة يف الدر�س.
املجموعة ( :)2التعريف ب�سورة املائدة مثل :ما ترتيب ال�سورة يف امل�صحف؟ كم عدد �آياتها؟ ملاذا
�سميت بهذا اال�سم؟ ا�شتهرت ب�أنها �أول �سورة ،.............ما �أهم املحاور التي ا�شتملت عليها؟
املجموعة ( :)3ما طبيعة العالقة بني دعوة الأنبياء عليهم ال�سالم؟ من هم القوم الذين بعث �إليهم �سيدنا
عي�سى  ؟ وما الكتاب الذي �أنزله اهلل تعالى عليه؟ بينّ حقيقة دعوة �سيدنا عي�س  التي قامت
عليها ،مع تالوة الآية الدالة على ذلك .كيف كان رد عي�سى  على من َيدعون �أنه دعاهم �إلى
اتخاذه و�أمه �إلهني من دون النا�س؟ مع تالوة الآيات الدالة على ذلك.
املجموعة ( :)4قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة املائدة،

الآية.)116
ما احلقيقة الإميانية التي �أكدتها الآية الكرمية ؟
ما م�صري الذين �أ�رشكوا باهلل تعالى وادعوا �ألوهية عي�سى ؟ مع تالوة الآية الدالة على ذلك.
 ما الذي ينجي الإن�سان عند اهلل تعالى يوم القيامة؟ مع تالوة الآية الكرمية من قبل الطالب. بعد انتهاء عمل املجموعات ،ك ّلف الطلبة بقراءة الن�شاط الأول يف ال�صفحة  ،38ثم تل ّقي الإجابات�شفويا.
منهم
ًّ
 بعد ذلك ،ك ّلف الطلبة بحل الن�شاط الثاين يف ال�صفحة  38ب�شكل فردي ،ثم كتابة الإجابة يف دفاترهم.و�سجل
غيبا لهم،
ّ
التقومي اخلتاميّ :
قوم الطلبة يف نهاية الدر�س بتوجيه الأ�سئلة ال�شفوية ،وت�سميع الآيات ً
مالحظاتك على تالوتهم.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

اربط مو�ضوع الدر�س بكيفية احلوار مع �أهل الكتاب ،وجمادلتهم بالتي هي �أح�سن.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية التقومي :الورقة والقلم ،التوا�صل
�أداة التقومي :االختبار ،الأ�سئلة ال�شفوية.
إجابات أنشطة الدرس

ن�ص الن�شاط

رقم ال�صفحة

الإجابة

ع��ن طريق فهم��ك ملعن��ى الآيات تدل الآيتان على حقيقة �سيدنا عي�سى ابن مرمي ،ونفي
الكرمي��ة الت��ي م��رت ب��ك ،اربط �أن يكون �إله.

37

داللتها مع قولة تعالى}:
{.

(�سورة املائدة ،الآية .)72

��ر الآي��ات الكرمي��ة ( – 116تنزي��ه اهلل ع��ن كل نق���ص وعي��ب وذل��ك يف قول��ه
�أتدبّ ُ
 )119م��ن �سورة املائدة ،و�أ�ستنتج ((�سبحانك)) ،رد احلك��م النهائي يف �أي م�س�ألة �إلى اهلل
�ص��ورة م��ن �ص��ور �أدب نب��ي اهلل تعالى فهو عالم الغيوب.
عي�سى  يف خطابه مع اهلل عز
وجل ،و�أكتبه يف دفرتي.

38

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 اذكر ثالث معجزات � ّأيد اهلل تعالى بها �سيدنا عي�سى .�شهيدا ،فلما توفيتني.
وكنت عليهم
 بينّ معنى املفردات الآتية� :سبحانك،ً
ُ
�إثرائية
يدعون �ألوهية عي�سى عليه ال�سالم }
تدبر الآية الكرمية الآتية ثم بينّ كيف ترد على من َّ
ّ -

{.

(�سورة �آل عمران ،الآية .)59
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم
1

2

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

 �أنزهك يا اهلل عما ال يليق به من الأقوالبني معاين كل من الآتي:
والأفعال.
 �سبحانك: تعلم حقيقة ذاتي ،وما �أخفيت من تعلم ما يف نف�سي:36
�أ�رسار.
 و�أنت على كل �شيء �شهيد: ّمطلع على كل �شيء ال تخفى عليك
خافية.
ما �أهم املحاور التي تناولتها �سورة املائدة؟  -توحيد اهلل ،وحماربة عقيدة ال�رشك .
 �إبطال �أحكام اجلاهلية ،ورد ذلك كله 37،36�إلى اهلل تعالى.

3

و�ضح طبيعة العالقة بني دعوة نبي اهلل �أن م�صدرهما واحد من عند اهلل عز
ّ
عي�سى  ،ودعوة نبي اهلل حممد  . وجل ،ودعوتهم واحدة وهي الدعوة
�إلى توحيد اهلل عز وجل وحترمي ال�رشك به
�سبحانه وتعالى.

4

اذكر ثالث حقائق بينتها الآيات الكرمية.

5

اكتب من الآيات الكرمية ما يدل على ما }

 ت�أكيد علم اهلل تعالى و�أنه يعلم ما نخفيوما نعلن.
 بيان حقيقة عي�سى ،و�أنه نبيموحى له من اهلل تعالى.
 �أن �أمر الذين �أ�رشكوا باهلل �سبحانه،واتخذوا عي�سىو�أمه �ألهني
موكول �إلى اهلل تعالى.

37

37

ي�أتي:

 حقيقة دعوة �سيدنا عي�سى . يوم القيامة يكرم فيه ال�صادقون على}
التزامهم ال�صدق يف الدنيا.

{ (�سورة املائدة ،الآية.)117

{.
(�سورة املائدة ،الآية .)119
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رقم
ال�صفحة

36

ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

الإجابة

6

�أن �أم��ر الذي��ن �أ�رشك��وا ب��اهلل �سبحان��ه
ف��ّس�رّ قول اهلل تعالى} :
وتعال��ى ،واتخ��ذوا عي�س��ى  و�أمه
{ (�س��ورة املائدة،
�إله�ين موك��ول �إل��ى اهلل ع��ز وجل فهو
الآية .)118
�صاح��ب امل�شيئة؛ ف�إن �شاء عذبهم لأنهم
ي�ستحق��ون ذل��ك ،فه��و �سبحانه ميلك
�أمرهم ً
تاما ،و�إن �شاء �صفح عنهم،
ملكا ًّ
لأنه �سبحانه القوي القاهر الغالب الذي
ال يعجزه �شيء.

7

ا�ستخرج �أحكام الإظهار والإدغام مما حتته
خط يف ما ي�أتي:
}-

}-

}-

رقم
ال�صفحة

37

{ الن��ون ال�ساكن��ة بعدها
}{.
ح��رف الي��اء �إدغ��ام بغن��ة( .ف��و ًزا
(�سورة الأحزاب ،الآية.) 71
عظيما) تنوي��ن الفتح وبعده حرف
ً
العني �إظهار.
{:تنوي��ن ال�ضم بعده
}{ (�سورة الغا�شية ،الآية.)10-8
ح��رف الياء؛ �إدغ��ام بغن��ة ،وتنوين
الك�رس بع��ده حرف الن��ون ؛ �إدغام
بغنة.
{ تنوي��ن الك��سر بع��ده
}{.
حرف العني ؛ �إظهار.
(�سورة الأنبياء ،الآية .)107
 تنوي��ن الفتح بعده حرف االم ؛ �إدغامبغري غنة.
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الدر�س العا�شر

�سورة ي�س ،الآيات الكرمية ()19-13

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات القر�آنية الكرمية من ( )19 –13من �سورة ي�س،ً
�صحيحا مع حركات الإعرابَ :ل رَ ْن ُج َم َّن ُك ْمَ ،و َل َي َم َّ�س َّن ُك ْم.
لغويا
ً
 ينطق الكلمات الآتية نط ًقا ًّ ي�ستخرج �أحكام املد العار�ض لل�سكون واملد املت�صل واملد املنف�صل.تفخيما وترقي ًقا .
 يبينّ �أحكام الراءً
غيبا.
 يحفظ الآيات الكرمية من ( )19 – 13من �سورة ي�س ًيتدبر الآيات الكرمية ويفهمها.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على تالوة القران الكرمي تالوة �سليمة. التزام �آداب تالوة القران الكرمي. -ا�ست�شعار عظمة القر�آن الكرمي.

م�صادر التعلم و�أدواته

القر�آن الكرمي (�سورة ي�س) ،الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز
العر�ض الإلكرتوين (� ،)Data Showأو جهاز الت�سجيل� ،أو امل�صحف الناطق ،لوحات كرتونية لعر�ض
�إجابات الطلبة على ن�شاط �أحكام التالوة والتجويد الوارد يف الدر�س� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل
التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 امل�صحف الناطق بالقلم القارئ. تطبيق �آية .http://www.arabapps.orgم�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املنري يف التجويد). كتاب (امللخ�ص املفيد يف علم التجويد). -امل�صحف املعلم https://ar.islamway.net
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املفاهيم وامل�صطلحات

�أحكام املد العار�ض لل�سكون ،املد املت�صل ،املد املنف�صل ،التفخيم ،الرتقيق.

التعلم القبلي

�أحكام املد و�أنواعه � ،أق�سام احلروف من حيث التفخيم والرتقيق.
استراتيجيات التدريس

 -املحاكاة ،تعلم الأقران ،التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق ما ي�أتي:
ّ -

ابد�أ مبراجعة ما تعلمه الطالب من �أحكام يف الدر�س ال�سابق ( )12-1من �سورة ي�س.

اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح .
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية املحاكاة عن طريق ما ي�أتي:
 ُاتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية مراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
 CDللقر�آن الكرمي ،ثم ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،وابد�أ باملتقنني.
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين) وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض لوحة �أو �رشيحة (عر�ض تقدميي) كتبت عليها الآيات الكرمية ،و�ضع ًّحطا حتت الكلمات التي قد
ي�صعب على الطلبة نطقها ( َل رَ ْن ُج َم َّن ُك ْمَ ،و َل َي َم َّ�س َّن ُك ْم).
 و ّزع الآيات الكرمية �إلى (� )4أق�سام ( ،)19( ،)18( ،)17–15( ،)14-13وو ّزعها على ()4جمموعات.
 ك ّلف كل جمموعة با�ستخراج �أحكام التالوة املطلوبة يف الدر�س من هذه الآيات.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين والتعلم بالأقران
 ك ّلف الطلبة املتميزين بت�سميع الآيات لأفراد جمموعتهم ،وت�صحيح تالوتهم.غيبا ،وك ّلف الباقني
التقومي اخلتامي :اف�سح املجال للطلبة الذين حفظوا بع�ض �آيات الدر�س بت�سميع ما حفظوه ً
بحفظ الآيات ،وتابع الت�سميع يف احل�ص�ص القادمة.
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الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

حتفيز الطلبة على حفظ القر�آن الكرمي لنيل الأجر والثواب عند اهلل تعالى ،واحلر�ص على تطبيق �أحكام
يوميا يف ال�صالة.
التجويد ً
دائما عند تالوة القر�آن الكرمي .وتالوة الآيات من �سورة ي�س ًّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

التقومي املعتمد على الأداء.
 ا�سرتاتيجية املالحظة.و�صوب �أخطائهم.
 املوقف التقوميي :يف �أثناء تالوة الآيات الكرمية ،الحظ تالوة الطلبةّ
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

أ�ستخرج من الآيات الكرمية اً
ون،
مثال
�
واحدا على كل مما  -مد عار�ض لل�سكون :المْ ُ ْر َ�س ُل َ
ً
ُ
ُون.
ي�أتي:
يمُ ،م�سرْ ِ ف َ
َت ْك ِذ ُب َ
ون ،المْ ُ ِب ُ
ني� ،أَ ِل ٌ
 مد واجب مت�صلَ :ج� َآء َهاَ ،ط�آ ِئ ُركُ ْم. مد منف�صلَ :ف َقا ُلوا �إِ َّنا� ،إِ َّن�آ ِ�إ َل ْي ُكمَ ،م آ��أَن ُت ْم ،وم�آ �أَ َنز َل ،إِ� َّن�آ ِ�إ َل ْي ُك ْمَ ،ع َل ْي َن�آ �إِ َالّ.
 راء مفخمة :ا ْل َق ْر َي ِة� ،أَ ْر َ�س ْل َنا َ ،ب�شرَ ٌ ،َطا ِئ ُركُ ْم.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ِهات اً
واحدا على راء مفخمة ومد مت�صل ومد عار�ض لل�سكون ،من �سورة ي�س.
مثال
ً
�إثرائية
تفخيما يف �أغلب �أحوالها ،بينّ �سبب ذلك.
 اكت�سبت الراءً
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رقم
ال�صفحة

40

الدر�س
احلادي ع�شر

حديث نبوي �رشيف :حرمة �إيذاء النف�س

نتاجات الدر�س

 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة تو�ضيحية �صحيحة. يبينّ معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث ال�رشيف.يو�ضح �صور االعتداء على النف�س.
 ّ ي�ستنتج حكم اعتداء الإن�سان على نف�سه. يبينّ �أ�سباب االعتداء على النف�س.غيبا.
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف ً -يحافظ على النف�س ويبعدها عن كل ما ي�ؤذيها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تعظيم حرمة النف�س الب�رشية. -االلتزام بت�رشيعات الإ�سالم التي حتافظ على النف�س.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين (Data

 ،)Showلوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح،
�سجل التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 بحث بعنوان (كيفية التوقف عن التفكري يف االنتحار) من موقع .https://ar.wikihow.comم�صادر �إ�ضافية للمعلم
-كتاب (حرمة النف�س الب�رشية يف ال�رشيعة الإ�سالمية) ،للدكتور عادل حممود �آل �سدين مكي.

املفاهيم وامل�صطلحات

حت�سى ،يج�أ ،ثقافة العيب.
تر ّدىّ ،
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التعلم القبلي

 الإميان بالق�ضاء والقدر (ال�صف التا�سع). القناعة( .ال�صف التا�سع).استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي ،توجيه الأ�سئلة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم عن طريق
الن�شاط ( ،املحاكاة) ،التعلم التعاوين؛ فعاليات ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط ،الر�ؤو�س املرقمة ،الع�صف
الذهني).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق الع�صف الذهني ،واعر�ض م�شكلة االنتحار ،وناق�ش مع الطلبة �أ�سبابها ،واحللول
 ّاملقرتحة لها.
 وميكن التمهيد بق�صة الرجل الذي انتحر يف زمن النبي  ،حيث خرج رجل مع النبي  للقتال ،وقاتلاً
�شديدا حتى �أ�صيب يف املعركة ،فا�ستعجل املوت ،وقتل نف�سه ب�سيفه ،فقال � :أما �إنه من �أهل النار.
قتال
ً
اطلب �إلى الطلبة �إبداء ر�أيهم حول �أحداث هذه الق�صة.
 اكتب نتاجات الدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة)
 اكتب احلديث على اللوح� ،أو لوحة تعليمية� ،أو عن طريق عر�ض تقدميي.ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ( املحاكاة)
 ابد�أ بـ (قراءة القدوة) ،ثم ك ّلف الطلبة املتميزين بالقراءة ،ثم بقية الطلبة.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ (التعلم الن�شط؛ العمل اجلماعي ،الر�ؤو�س املرقمة)
 و ّزع الطلبة يف جمموعات غري متجان�سة للعمل يف الكتاب املدر�سي ،ثم و ّزع املهام بني �أفراد املجموعات،على النحو الآتي:
جمموعة (النف�س �أمانة اهلل) :ك ّلف الطالب ( )1بتو�ضيح مكانة النف�س الإن�سانية عند اهلل تعالى ،والطالب
ملخ ً�صا للأفكار التي
( )2بذكر �صور قتل النف�س التي ذكرها احلديث ،ويف الأثناء يكتب الطالب (ّ )3
جمعتها املجموعة من الدر�س على لوحة ،ويتم تعليقها على اللوح.
جمموعة (�أ�سباب قتل النف�س) :ك ّلف الطالب ( )1ببيان �أ�سباب قتل النف�س ،والطالب ( )2بتو�ضيح
ملخ ً�صا
احلكم ال�رشعي لقتل النف�س ،والطالب ( )3مبناق�شة م�صري قاتل نف�سه ،ويكتب الطالب (ّ )4
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للأفكار التي جمعتها املجموعة من الدر�س على لوحة ،ويتم تعليقها على اللوح.
 -ك ّلف الطلبة بحل الن�شاط ( �أت�أمل و�أبينّ ) يف ال�صفحة (.)42

جمموعة (االنتحار لي�س حالً) :ك ّلف الطالب ( )1ببيان داللة الآية الكرمية} :

{ (�سورة يو�سف ،الآية  ،)87والطالب ( )2بتو�ضيح داللة احلديث
متمنيا للموت ،فليقل :اللهم �أحيني ما
ال�رشيف" :ال يتمنني �أحد منكم املوت ل�رض نزل به ،ف�إن كان ال بد
ًّ
ملخ ً�صا لأهم التوجيهات
ويقدم الطالب (ّ )3
خريا يل"ّ ،
خريا يل ،وتوفني �إذا كانت الوفاة ً
كانت احلياة ً
ملخ ً�صا للأفكار التي جمعتها املجموعة
الرتبوية امل�ستفادة من احلديث ،ويف الأثناء يكتب الطالب (ّ )4
من الدر�س على لوحة ،ويتم تعليقها على اللوح.
 ك ّلف الطلبة بحل الن�شاط (�أت�أمل و أ�بينّ ) يف ال�صفحة (.)43 بعد االنتهاء من عمل املجموعات ،ناق�ش الأفكار املكتوبة يف كل لوحة من اللوحات ،و� ِأبد مالحظاتكحولها.
لخ�ص الأفكار الرئي�سة على اللوح.
 ّيقدم قادة املجموعات
 التعميم ،اطلب �إلى كل جمموعة اقرتاح تعميم واحد م�ستفاد من الدر�س ،بحيث ّموجزا يتناول الفكرة الآتية :النف�س الب�رشية �أمانة �أودعها اهلل تعالى يف الإن�سان.
تعميما
ً
ً
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق �إحدى الطرائق الآتية:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ووجه �إليهم �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات.
أرقاما ع�شوائية من املجموعاتّ ،
اخرت � ً
ع�شوائيا من �إحدى املجموعات ،وك ّلف �صاحبه بتوجيه �س�ؤال لطالب هو يختاره.
رقما
اخرت ً
ًّ
�سمع للطلبة الذين �أمتوا احلفظ.
ّ
وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة جميعهم :من حفظ احلديث؟ ثم ّ

الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

 كيف ينظر الطالب �إلى ما يرى يف املجتمع من حاالت االنتحار؟ كيفية التعامل مع االبتالء ،وعند ال�شعور بالي�أ�س الذي قد ي�صيب الإن�سان عن طريق الإميان باهلل تعالى،واالعت�صام بدينه �سبحانه وتعالى.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

التقومي املعتمد على الأداء.
 املوقف التقوميي :عمل الطلبة يف املجموعات.�أدوات التقومي
 �سلم تقدير و�صفي لتقومي �أداء الطالب ( يف املجموعات).المعيار

الرقم
1

يعمل بروح الفريق يف جمموعته.

2

ي�شارك يف جمع املعلومات املتع ّلقة مبجموعته.

3

جهدا ي�ساوي زمالءه يف املجموعة.
يبذل ً

4

يتبادل الآراء مع جمموعته.

5

ي�شارك جمموعته يف ا�ستخال�ص الأفكار.

ممتاز

جيد

بحاجة �إلي تح�سين

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم
ال�صفحة

�أت�أملُ و�أب � :أت�أمل قول ر�سول اهلل  الآتي ،و أ�بينّ  -اعرتا�ض على قدر اهلل.
ّ ينّ ُ ّ
النتائج املرتتبة على �إيذاء النف�س" :كان فيمن كان  -مع�صية هلل تعالى.
قبلكم رجل به جرح ،فجزع ،ف�أخذ �سكينا فحز بها  -عدم دخول اجلنة.
ً
يده ،فما رقا الدم حتى مات ،قال اهلل تعالى :بادرين
عبدي بنف�سه ،حرمت عليه اجلنة".

42

�أت� ّأملُ و�أبينّ ُ� :أت� ّأمل احلديث ال�سابق ،و أ�بينّ �أثره يف امل�سلم ي�صرب على ما ي�صيبه من هموم،
وال ي�ست�سلم للي�أ�س ،بل يقبل على احلياة،
حياتي.
ويبتعد عن مت ّني املوت.

43
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 بعد قرائتك للحديث ال�رشيف� ،أجب عن الأ�سئلة الآتية:من راوي احلديث؟
ما معنى املفردات الآتية :حت�سى ،تردى؟
اذكر �صور االنتحار التي ذكرها احلديث.

�إثرائية
 اكتب ر�أيك يف ما ي�أتي:تعد املخدرات من الأمور التي ت�ؤدي �إلى االنتحار.
ّ
الإن�سان ال�ضعيف هو الذي يلج�أ �إلى االنتحار.
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

رقم
ال�صفحة

1

يت�ضمنها حرمة �إيذاء النف�س.
ما الفكرة الرئي�سة التي
ّ
احلديث ال�رشيف؟

41

2

و�ضح �صور اعتداء الإن�سان على  -قتل الإن�سان نف�سه بالرتدي من جبل.
ّ
نف�سه كما وردت يف احلديث - .قتل الإن�سان نف�سه بتناول ال�سموم.
 -قتل الإن�سان نف�سه بالطعن ب�أداة حادة.

42

3

بينّ داللة الن�صو�ص الآتية:
�أ -قال تعالى }

{.

ّ
حذر الإ�سالم من اعتداء الإن�سان على نف�سهعظيما،
أمرا
ب�أي �صورة من ال�صورّ ،
ً
وعد ذلك � ً
وكبريا عند اهلل تعالى ،ي�ستحق فاعله دخول
ً
النار.

43

(�سورة الن�ساء ،الآيتان .)30-29
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الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

ّ
حذر الإ�سالم من �إيذاء النف�س �أو متني املوتب -قال ر�سول اهلل  :ال
يتوجه بالدعاء
يتمنني �أحد منكم املوت ل�رض ب�سبب ال�رضر الذي ي�صيبة ،بل ّ
نزل به ،ف�إن كان ال بد فتمنيا �إلى اهلل تعالى.
ً
للموت فليقل :اللهم �أحيني
خريا يل....
ما كانت احلياة ً
4

اذكر �سببني من �أ�سباب اعتداء � -ضعف الوازع الديني ،وعدم �إدراك خطورة
هذا الفعل ،و�أنه جرمية ي�ستحق فاعلها العذاب
الإن�سان على نف�سه.
يوم القيامة.

5

غيبا.
اكتب احلديث ال�رشيف ً

 اجل��زع وع��دم ال�ص�بر ،واال�ست�س�لام للي�أ���سوالقنوط من رحمة اهلل.
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42

عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه ،عن النبي  ،قال:

"من تردى من جبل فقتل نف�سه ،فهو يف نار جهنم
�سما
يرتدى فيه
خملدا فيها � ً
خالدا ً
ً
حت�سى ًّ
أبدا ،ومن ّ
فقتل نف�سه ،ف�سمه يف يده يتح�ساه يف نار جهنم
أبدا ،ومن قتل نف�سه بحديدة،
خملدا فيها � ً
خالدا ً
ً
فحديدته يف يده يج�أ بها يف بطنه يف نار جهنم
أبدا".
خملدا فيها � ً
خالدا ً
ً

41

الدر�س
الثاين ع�شر

ك�سب الرزق

نتاجات الدر�س

يعرف مفهوم ك�سب الرزق.
 ّ يبينّ طرائق الك�سب.يقدم �أمثلة على كل من :طرائق الك�سب امل�رشوع وطرائق الك�سب غري امل�رشوع.
 ّ يبينّ �آداب ك�سب الرزق امل�رشوع.يو�ضح الآثار الإيجابية للك�سب امل�رشوع
 ّيو�ضح الآثار ال�سلبية للك�سب غري امل�رشوع.
 ّيفرق بني الك�سب امل�رشوع وغري امل�رشوع ،من حيث ا�ستجابة الدعاء
 ّ يلتزم ب�أحكام الإ�سالم يف الك�سب. -يتج ّنب و�سائل الك�سب غري امل�رشوع.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على عدم االن�شغال بالك�سب عن طاعة اهلل. -االلتزام بالأحكام ال�رشعية يف الإ�سالم.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 مو�سوعة الفقه املي�رس.م�صادر �إ�ضافية للمعلم

 -موقع املكتبة ال�شاملة http://www.shamela.ws

 -كتاب (الك�سب والإنفاق وعدالة التوزيع يف املجتمع الإ�سالمي) ملحمود حممد.
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املفاهيم وامل�صطلحات

عمارة الأر�ض ،ك�سب الرزق ،احلل�س ،قعب ،نكتة ،الربا ،القمار ،الغ�صب ،االحتكار ،الر�شوة ،حمقت،
البطالة.

التعلم القبلي

درو�س البيوع والعقود يف ال�صفوف ال�سابقة (الإجارة ،الوديعة) يف ال�صف التا�سع ،در�سا االحتكار والقمار
يف (ال�صف العا�رش).
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة) ،التعلم
التعاوين ،فعاليات التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت)�( ،أنا �أفكر ،نحن نفكر)ّ ،
زميل� ،شارك) ،التعلم القائم
(فكر ،انتقِ اً
على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق توجيه �س�ؤال الطلبة عن �أنواع املهن والأعمال التي يرغب الطلبة بالقيام بها يف
 ّامل�ستقبل ،و�أهمية وجود هذه املهن يف املجتمع ،ثم ا�س�أل الطلبة عن ر�أيهم يف من يتاجر يف املخدرات.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل ثم الأ�سئلة ،وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم الك�سب ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وعر�ض �أمثلة تو�ضيحية لكل من� :سعي الإن�سان ،احل�صول على مال،احل�صول على منفعة ،طرائق م�رشوعة.
ً
مفاهيميا على اللوح تبينّ فيه �أنواع الك�سب (امل�رشوع ،وغري امل�رشوع) ،ثم ك ّلف الطلبة
خمططا
 ار�سمًّ
بكتابة �أمثلة على كل نوع على اللوح.
اً
م�ستدل بالن�صو�ص
وافيا للطلبة ،وبينّ حكمها و�سبب م�رشوعيتها �أو عدمه،
 ا�رشح هذه الأمثلة ً�رشحا ً
ال�رشعية الواردة فيها.
 ّحوارا بني الطلبة ملناق�شة احلكمة من حترمي الإ�سالم و�سائل الك�سب غري امل�رشوعة( .حل الن�شاط)
نظم
ً
ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط ّ
زميل� ،شارك).
(فكر ،انتقِ اً
 و ّزع ورقة عمل على الطلبة حتتوي على جدول يقارن بني الآثار الإيجابية للك�سب امل�رشوع والآثارال�سلبية له.
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 ك ّلف الطلبة بالتفكري فيه ،وتعبئة اجلدول مبا ينا�سبه. اطلب �إلى كل واحد منهم �أن يختار زميلاً له ي�شاركه تلك الأفكار. ك ّلف كل جمموعة ثنائية �أن ت�شارك �آراءها مع اجلميع. ّخل�ص ما مت التو�صل �إليه على اللوح.
وجه الأ�سئلة الآتية:
 لتنمية مهارات التفكري العلياّ ،مطعما؟
قريبا لك يريد �أن يفتح
ً
مب تن�صح ً
بر�أيك ،ما الأثر النف�سي الذي يرتكه ربط الإ�سالم ا�ستجابة الدعاء بالك�سب احلالل؟
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حتقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ
ك ّلف الطلبة بالإجابة من �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

دائما يف م�صدر املال
عندما يلتفت الطالب �إلى مو�ضوع الك�سب امل�رشوع وغري امل�رشوع ،عليه �أن يفكر ً
الذي ميلكه ،وهل هو من حقه �أم ال ،كما �أن فيه تربية �سلوكية له على الأمانة والنزاهة وعدم التعدي على
�أموال الآخرين.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجيات التقومي :الورقة والقلم.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة من �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي. -ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابه.
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إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

احلكمة من حترمي الإ�سالم و�سائل الك�سب املحرم.

تعد على النا�س و�أكل �أموالهم
لأن فيها ٍّ
بالباطل ،وفيها غ�ش وخداع للنا�س،
دون وجه حق.
وت�ضييع الأموال من ّ

رقم
ال�صفحة
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ِهات اً
مثال على الك�سب امل�رشوع ،و�آخر على الك�سب غري امل�رشوع.
�إثرائية
 حر�ص الإ�سالم على بذل اجلهد لك�سب املال احلالل وكره ما ي�أتي من غري جهد ،بينّ ذلك.إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

بينّ مفهوم ك�سب الرزق.

�سعي الإن�سان للح�صول على مال �أو منفعة بطرائق
م�رشوعة.

45

2

اذك��ر ثالث��ة �آداب للك�س��ب � -إخال�ص النية.
 التح ّلي بالأخالق الفا�ضلة.امل�رشوع.
 التف ّقه بالأحكام ال�رشعية املتع ّلقة بعمله ،كي اليقع يف الربا.

46

الرقم

82

ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

3

أثرا للك�سب امل�رشوع يف كفاية املرء نف�سه ومن جتب نفقته عليهم.
بينّ � ً
الفرد.

47

4

اذكر �أثرين �سلبيني للك�سب غري � -سخط اهلل تعالى .
 عدم قبول الدعاء.امل�رشوع.

47

5

ما داللة الن�صو�ص الآتية:
 قول الر�سول " : لعن اهلل  -يدل على �سخط اهلل تعالى على من يك�سبك�سبا غري م�رشوع.
الرا�شي واملرت�شي والرائ�ش
ً
الذي مي�شي بينهما".
 قول الر�سول " :دينار �أنفقته  -من الآثار الإيجابية للك�سب امل�رشوع ،كفايةاملرء نف�سه ومن جتب نفقتهم عليه.
يف �سبيل اهلل ،ودينار �أنفقته يف
ت�صدقت به على
رقبة ،ودينار ّ
م�سكني ،ودينار �أنفقته على
أجرا الذي
�أهلك� ،أعظمها � ً
�أنفقته على �أهلك".

47

6

م��ن فهم��ك ملو�ض��وع ك�س��ب
الرزق ،مب تن�صح من يريد:
�أ  -فتح حمل لبيع املواد الغذائية� .أ� -إخال�ص النية هلل يف عمله ،واالبتعاد عن
االحتكار.
ب -ا�ستثمار املال يف م�رشوع ب-يحر�ص على �إخال�ص النية هلل تعالى ،و�أن
يكون الهدف من م�رشوعه كفاية نف�سه و�أهله
زراعي
ونفع جمتمعه.

46
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الدر�س
الثالث ع�شر

النزعات العرقية

نتاجات الدر�س

 يبينّ املفاهيم الواردة يف الدر�س :الطائفية ،الع�صبية ،العن�رصية ،العرقية ،ر�سالة عمان.يو�ضح �سبب حتذير الإ�سالم من االجنرار وراء النزعات العرقية.
 ّ ي�ستنتج �أ�سباب �ضعف الأمة الإ�سالمية. ي�ستدل بالن�صو�ص ال�رشعية ،على �أهمية وحدة الأمة الإ�سالمية.تو�ضح حماربة الإ�سالم للتع�صب والنزعات العرقية .
 يذكر مناذج من الهدي النبويّ ، يبينّ بع�ض الت�رشيعات الإ�سالمية يف حماربة العن�رصية والتع�صب.التع�صب والنزعات العرقية.
 يبينّ موقف ر�سالة عمان منّ
 يع ّلل ظهور الدعوات الطائفية والعرقية. -يبينّ �أثر التما�سك الداخلي يف قوة املجتمع.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االعتزاز بالدين الإ�سالمي وت�رشيعاته. -املحافظة على وحدة املجتمع الإ�سالمي من النزعات العرقية والنعرات الطائفية.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين (Data

 ،)Showلوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (ال�سرية النبوية) ،البن ه�شام. ن�ص ر�سالة عمان.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -كتاب (حياة ال�صحابة) ،للكاندهلوي.
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املفاهيم وامل�صطلحات

الطائفية ،الع�صبية ،العن�رصية ،العرقية ،ر�سالة عمان� ،شيعا.

التعلم القبلي

خطبة حجة الوداع ،الرتبية الإ�سالمية (لل�صف العا�رش).
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط (الر�ؤو�س
املرقمة).

خطوات تنفيذ الدر�س
التمهيد

مهد للدر�س بكتابة الآيات الكرمية من قوله تعالى} :
ّ -

{،

{ (�سورة �آل عمران ،الآية  )103على اللوح.
�إلى }
وجه �أ�سئلة الع�صف الذهني الآتية:
 ّما الرابط بني هاتني الآيتني؟
ما داللة الكلمات الآتية يف الآية الكرمية( ،جميعاً� ،أمة واحدة ،و�أنا ربكم )؟
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التفكري الناقد
معا يف معنى كل منهما ،ثم يكتب
 اكتب م�صطلحي العن�رصية والطائفية ،ثم اطلب �إلى الطلبة �أن يفكروا ًنقا�شا حول اجلمل املكتوبة ،ليخل�ص
كل واحد منهم جملة واحدة تتع ّلق بامل�صطلح على اللوح ،ثم �أجرِ ً
اجلميع �إلى فكرة عامة �شاملة عن املو�ضوع املعرو�ض ،وتدوين ما تو�صلوا �إليه على اللوح.
ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط با�ستخدام الر�ؤو�س املرقمة باتباع ما ي�أتي:
 و ّزع الطلبة جمموعات غري متجان�سة ح�سب عدد طلبة ال�صف ،و� ِرقما.
أعط كل فرد يف املجموعة ً
على �سبيل املثال ( )5جمموعات ،يف كل جمموعة (� )6أفرادُ ،يعطى كل فرد رقم من (.)6-1
 و ّزع �أوراق العمل على املجموعات على النحو الآتي:املجموعة ( :)1ورقة عمل ( )،1مناذج حماربة التع�صب والنزعات العرقية يف الهدي النبوي.
املجموعة ( :)2ورقة عمل ( ،)2مبو�ضوع الت�رشيعات الإ�سالمية التي حتارب التع�صب والنزعات العرقية.
املجموعة ( :)3ورقة عمل ( ،)3مو�ضوع موقف ر�سالة عمان من التع�صب والنزعات العرقية.
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املجموعة ( :)4ورقة عمل (� ،)4أثر التما�سك الداخلي يف قوة املجتمع.
املجموعة ( :)5ورقة عمل ( ،)5مناق�شة ن�شاط (�أ�ستنتج و�أخل�ص) يف ال�صفحتني (.)51-50
تو�صلت اليها جمموعته ،وناق�ش الإجابات مع بقية الطلبة.
 ك ّلف كل جمموعة بعر�ض الإجابات التي ّحوارا بني املجموعات بعد االنتهاء من العمل ،وا�ستخدم الأرقام التي مت توزيعها.
 �أدرً
التو�صل �إليه على اللوح.
لخ�ص ما مت
 ّّ
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا؛ عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
قوم تقوميًا
 ًّّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

بعد معرفة امل�سلم ملوقف الإ�سالم من �أنواع التفرقة جميعها ،ال بد �أن يعتز بدينه وي�سعى للتعاي�ش مع اجلميع
على �أ�سا�س العدل وامل�ساواة.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي. ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء. املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س ،يو ّزع املعلم املهام على املجموعات ،وبعد االنتهاء من عر�ضبناء على معايري �أداة التقييم
فكرة معينة ّ
ويقومهم ً
يوجه الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) على الطلبةّ ،
املعتمد على الأداء.
�أدوات التقومي
 �أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير الو�صفي الآتي:معايير الأداء

الرقم
1
2

يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ف ّعال.
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.

يتقبل �آراء الآخرين.
6
ّ
ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :
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ممتاز

جيد ج ًّدا مقبول

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم
ال�صفحة

التفرقة بني �أفراد ال�شعب الواحد ،من حيث الأ�صول
أناق�ش
�أمثّلُ و� ُ
و�صف النبي  الع�صبية ب�أنها منتنة ،واملنابت مثل �أردين وفل�سطيني� ،أو �شمايل وجنوبي.
اذكر �أمثلة من الواقع املعا�رص عن
الع�صبية التي نهى عنها الإ�سالم.

49

مبا �أن الإ�سالم يحارب التع�صب؛ �إذن :التع�صب ب�أ�شكاله
�ص
أ�ستنتج و� ّ
ألخ ُ
� ُ
حمرم.
ما حكم التع�صب للعرق �أو الأ�صل جميعها ّ
يف الإ�سالم؟

50

الع�صبية ناجتة عن عم��ل مغاير لأفكار ذلك ال�شخ�ص �أو
نتيجة م�شكلة وميكن حلها ب�سهولة .ويكون التعبري عنها
يف اجل�سم مثل ال��صراخ �أو الغ�ضب �أما التع�صب فيكون
لفئ��ة كبرية بالغالب يخالف��وه الر�أي �س��واء �أكان بالدين
�أم املعتق��د �أم املذهب �أم لون ب��شرة �أم اتباع �شخ�ص ما،
وكذا ويكون ردة الفعل فيه لي�س ال�رصاخ ،و�إمنا املقاطعة
بالغالب.

51

أبحث عن �سبب نزول قوله تعالى :هذه الآي��ة نزلت يف �ش���أن الأو�س واخل��زرج ،وذلك �أن
� ُ
ل من الأو���س واخلزرج ،ف�ساءه ما
م��ن اليهود مر مب أ
{
}
(�سورة �آل عمران ،الآية  .)103هم عليه من االتف��اق والألفة ،فبعث رجلاً معه و�أمره �أن
يجل�س بينهم ّ
ويذكره��م ما كان من حروبهم يوم بعاث،
ففع��ل ،فلم يزل ذل��ك د�أبه حت��ى حميت نفو���س القوم
وغ�ضب بع�ضهم على بع�ض ،وتثاوروا ،ونادوا ب�شعارهم
وطلبوا �أ�سلحتهم ،وتواع��دوا �إلى احلرة ،فبلغ ذلك النبي
 ف�أتاه��م فجعل ّ
ي�سكنهم ويق��ول�" :أبدعوى اجلاهلية
و�أنا بني �أظهركم؟ "وتال عليهم هذه الآية الكرمية ،فندموا
على ما كان منهم ،وا�صطلحوا وتعانقوا ،و�ألقوا ال�سالح.

51

�ص
� ُ
أناق�ش و� ّ
ألخ ُ
يخلط بع�ض النا�س بني الع�صبية
مبعنى التع�صب للعرق �أو الطائفة،
والع�صبية مبعنى الغ�ضب و�رسعة
االنفعال� ،أناق�ش هذين املعنيني مع
جمموعتي ،و�أكتب ما تو�صلت �إليه
يف دفرتي.
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�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
عرف النزعات العرقية.
 ّ�إثرائية
 ارجع الى ر�سالة عمان ،وا�ستخرج ثالث �أفكار تدعو �إلى حماربة الإ�سالم للتع�صب. اخرت �أي حالة نزاع �سواء �أكان ذلك على امل�ستوى املحلي الإقليمي �أم الدويل ،وحل ّلها ،و� ِأعط الطلبة
فر�صة لذكر �أ�سباب النزاع وكيفية حلها من منظور ا�سالمي.
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

خاليا من ال�شوائب
بينّ معنى قول النبي (( :دعوها جاء ديننا احلنيف
ً
نقياًً ،
�سمحاً ،
والنقائ�ص ،فهو يحرتم كل الب�رش والأجنا�س ،وي�أمر
ف�أنها منتنة)).
ت�سبب البغ�ضاء والكراهية بني
بنبذ العن�رصية لأنها ّ
النا�س.

49

2

اذكر �سببني من �أ�سباب �ضعف � -ضعف روح الأخوة بني امل�سلمني.
تع�صب النا�س �إلى مناطقهم و�أقاليمهم.
دور الأمة الإ�سالمية.
ّ -

49

3

اذكر ثالثة �آثار للعن�رصية.

4

ِ
واحدا ويطوفون يف
ه��ات منوذج�ين عملي�ين م��ن يقف النا�س يف ال�صالة �ص ًّفا
ً
العبادات يف الإ�س�لام ،لبيان نبذ احلج حول الكعبة يف لبا�س واحد.
الإ�سالم للنزعات العرقية.

5

ع ّل��ل ظه��ور الدع��وات العرقية �ضعف الوازع الديني و�ضعف الأخوة ،وتع�صب
النا�س �إلى �أقاليمهم ومناطقهم ومعتقداتهم.
والطائفية.
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 انف�صال ال�شعوب عن بع�ضها . تراجع دور الأمة احل�ضاري. ّتفكك الأمة.

49

50

49

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

6

ن�صو�صا وحدة اجلن�س الب�رشي من حيث الأ�صل ،يرف�ض
ت�ضمن��ت ر�سالة عم��ان
ً
ّ
واحدا الإ�سالم كل �أ�شكال التع�صب.
تنبذ التع�ص��ب ،ا�ستخرج
ً
منها.

50

7

يقوي املجتمع وين�رش الأمن بني
ّ
و�ضح �أثر التما�سك الداخلي يف التما�سك الداخلي ّ
جنباته وين�رش روح املودة واملحبة ،ويدعوهم �إلى
قوة املجتمع.
يدا واحدة قوية
التكافل يف ما بينهم ،ويجعلهم ً
�رشا بهم وب�أمتهم؛ لذا ،ف�إن واجب
على من يريد ً
واحدا يف وجه كل من
اجلميع �أن يكونوا �ص ًّفا
ً
يدعو �إلى الفرقة والفنت.

51

89

الدر�س
الرابع ع�شر

�سورة النور ،الآيات ( )31 -30العفاف

نتاجات الدر�س

مراعيا �ضبط الكلمات وحركات الإعراب ،و �أحكام التجويد.
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �صحيحةً
غيبا.
 يحفظ الآيات الكرمية ( )31 -30من �سورة النور ً يبينّ معاين املفردات والرتاكيب يف الآيات.يعرف ب�سورة النور ،و�أهم املو�ضوعات التي ا�شتملت عليها ال�سورة.
 ّ يبينّ �أهمية غ�ض الب�رص حلفظ الأعرا�ض.يو�ضح حكم الإ�سالم يف حفظ الفروج ،واالبتعاد عن كل ما ي�ؤدي �إلى الوقوع يف الفاح�شة .
 ّعما حرم اهلل.
 يحر�ص على غ�ض الب�رص ّ -يحر�ص على �سرت العورات ،واالبتعاد عن املحرمات.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 �شكر اهلل على نعمة الب�رص ،با�ستخدامها يف ما �أحل اهلل تعالى. ا�ست�شعار مراقبة اهلل تعالى ،والإقبال على عمل اخلري ،واالبتعاد عن �أعمال ال�سوء. -جتنب تتبع �أخبار الآخرين و�أ�رسارهم ،و�سرت ما ُيرى من عيوبهم.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،امل�صحف املعلم (القلم القارئ� ،أو  CDقر�آن كرمي �أو الهاتف املحمول) ،املو�سوعة

الإ�سالمية ال�شاملة ( )CDمو�سوعة التف�سري ،لوحات كتب عليها الآيات مو ّزعة ح�سب املو�ضوعات الرئي�سة
يف الدر�س� ،أو عر�ضها على �رشائح (بور بوينت) �إن �أمكن� ،سجل التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 تطبيق �آيات ،امل�صحف اجلامع ،املو�سوعة الإلكرتونية ال�شاملة للقر�آن ،mosshaf.com/ar/mainاملعجم املفهر�س لألفاظ القر�آن الكرمي ( املطبوع �أو املحو�سب).
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م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 مو�سوعة التف�سري ،تف�سري روائع البيان ،تف�سري ابن كثري ،تف�سري الطربي ،تف�سري الرازي ،يف ظالل القر�آن،تف�سري ابن كثري ،موقع.www.altafsir.com :

املفاهيم وامل�صطلحات

يغ�ضوا� ،أزكى لهم ،بخمرهنُ ،جيوبهن ،لبعولتهن ،غري �أويل الإربة ،مل يظهروا على عورات الن�ساء،
العفاف ،العورات.

التعلم القبلي

�أحكام اللبا�س ،و�أحكام النون ال�ساكنة والتنوين.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ (�أ�سئلة و�أجابات ،عر�ض تو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يف
جمموعات؛ (املناق�شة ،التعلم التعاوين) ،التعلم عن طريق الن�شاط؛ (التدريب ،املحاكاة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق التعريف ب�سورة النور ،و�أهم املو�ضوعات التي ت�ضمنتها.
 ّ اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
 ُمراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية،
ً
 CDللقر�آن الكرمي للقر�آن الكرمي� ،أو من الهاتف الن ّقال ،ثم ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج
ح�سب الإجادة ،وابد�أ باملتقنني.
 اعر�ض على الطلبة لوحة �أو �رشيحة (بور بوينت) كتبت عليها الآيات الكرمية مو ّزعة يف جمموعات (كلمو�ضوعا حمد ًدا).
جمموعة من الآيات تعالج
ً
 اكتب املفردات والرتاكيب على اللوح.وجه �أ�سئلة املفردات على الطلبة وا�ستمع �إلى �إجاباتهم واكتبها على اللوح ،مع �رضورة �رشحها عن طريق
 ّ�سياق الآيات.
ا�ستخدم ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي �ضمن فعالية (املناق�شة) على النحو الآتي:
املجموعة ( :)1مناق�شة مو�ضوع غ�ض الب�رص ،و�أثره يف حفظ املجتمعات ،والأخالق ،وما يرتتب على
تركه ،ودوره يف تطهري القلوب وتزكيتها.
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بعد انتهاء عمل املجموعة الأولى ،ك ّلف الطلبة بحل الن�شاط يف ال�صفحة ( )54من الكتاب املدر�سي؛ عن
طريق الت�أمل واال�ستنتاج ب�شكل جمموعات.
املجموعة ( :)2مناق�شة مو�ضوع حفظ الفروج؛ و�أثره يف حياة الفرد واجلماعة ،وما ال�سبل حلفظ الفروج.
املجموعة ( :)3مناق�شة مو�ضوع �سرت العورات ،و�أهميته يف احلياة العامة .
 بعد انتهاء عر�ض املجموعة الثالثة ،ك ّلف الطلبة بحل الن�شاط يف ال�صفحة ( )55من الكتاب املدر�سي. تعطى املجموعات ( )10دقائق ليتناق�ش �أفراد كل جمموعة يف ما بينهم املو�ضوع املخ�ص�ص لهم ،ويكتبواتو�صلوا �إليه مع �رضورة تدعيم �أرائهم بالأدلة من الكتاب وال�سنة وذكر �أمثلة من احلياة العامة .
ما ّ
 افتح املجال لكل جمموعة لتعر�ض ما تو�صلوا �إليه �أمام باقي املجموعات ،ويجيبوا عن ا�ستف�سارات الطلبةتو�صلوا �إليه وتلخي�صه على اللوح.
ومالحظاتهم ،تعطى كل جمموعة ( )5دقائق لعر�ض ما ّ
 �أدر النقا�ش ّولخ�صها على اللوح ،مع احلر�ص على تالوة الآيات املرتبطة
ونظمه ،وا�ستخل�ص النتائج ّ
باملو�ضوع من قبل كل جمموعة.
التقومي اخلتامي
 اختم الدر�س بعمل خمطط تنظيمي للدر�س ،وك ّلف الطلبة بتعبئة املخطط ح�سب ما تعلموه خالل احل�صة.غيبا ،وميكن اال�ستعانة بالطلبة املتقنني للت�سميع لزمالئهم خالل
 اطلب �إلى الطلبة ت�سميع الآيات ًاملجموعات.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يربط املعلم مو�ضوع الدر�س ب�رضب �أمثلة من حياة الطلبة يف غ�ض الب�رص يف الطرقات العامة ،وكيفية التعامل
مع نظرة الفج�أة  ،وما نراه يف جمتمعاتنا ،و�أ�رضار ك�شف العورات ،وكيف ت�ؤدي �إلى ف�ساد الأخالق.
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إجابات أنشطة الدرس

ن�ص الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

�أمر اهلل تعالى امل�ؤمنات مبا �أمر به الأحكام ال�رشعية واحدة لكال اجلن�سني الذكر والأنثى؛
�رشعا.
�رشعا كما �أن الذكر مك ّلف ً
عالم يدل فالأنثى مك ّلفة ً
امل�ؤمنني من غ�ض الب�رصَ ،
ذلك؟

54

�أزواجه��ن �آبائه��ن� ،آب��اء �أزواجه��ن� ،أبنائه��ن� ،أبن��اء
�أزواجهن� ،إخوانهن� ،أبن��اء �إخوانهن� ،أبناء �أخواتهن،
ن�سائهن امل�أمونات م�سلم��ات �أو كافرات ،ما ملكت
�أميانهن من العبيد ذكورا �أو �إناثا ،التابعني لهم الذين ال
غر���ض لهم يف الن�ساء ،الأطف��ال الذين مل يطلعوا على
عورات الن�ساء ل�صغرهم.

55

�أت ّد ُبر الآية الكرمية ( )31من �سورة

جي��دا ،و�أ�ستخ��رج منها من
النور
ً
يج��وز للفت��اة امل�سلم��ة �أن تب��دي
زينته��ا �أمامهم ،و�أكن��ب ذلك يف
دفرتي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

الورقة والقلم ،التوا�صل
�أداة التقومي :االختبار� ،أ�سئلة �شفوية.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 بينّ معنى املفردات الآتية :يغ�ضوا� ،أزكى لهم  ،بخمرهن ،جيوبهن ،لبعولتهن ،غري �أويل الإربة ،مليظهروا على عورات الن�ساء.
 َمل �سميت �سورة النور هذا اال�سم؟�إثرائية
حتدثت عن كل من الأحكام ال�رشعية الآتية :غ�ض الب�رص ،حفظ الفروج� ،سرت
 �أ�شرِ �إلى الآيات التي ّالعورات.
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

رقم
ال�صفحة

الإجابة

1

ما معنى املفردات والرتاكيب -يغ�ضوا :يكفوا �أب�صارهم عن النظر �إلى ما حرم اهلل.
بخمرهن :جمع خمار ،وهوما تغطي به املر�أةالآتية:
ر�أ�سها.
-بعولتهن� :أزواجهن.

2

عرف ب�سورة النور من حيث - :مكان نزولها :مدنية.
ّ
 عدد �آياتها.64: �سبب ت�سميتها :ورد فيها قوله تعالى:}

{ .ومل��ا ا�شتملت عليه

من �إ�شعاعات الن��ور ،التي متثلت بت�رشيع الأحكام
والآداب والف�ضائ��ل الأخالقي��ة ،ول��ورود لف��ظ
(النور) فيها.
 �أه��م مو�ضوعاته��ا :الرتبي��ة الأخالقي��ة ،الآداباالجتماعية للفرد واجلماعة.

53

54

3

ع ّلل ما ي�أتي:
�أ� -أم��ر اهلل تعال��ى امل�ؤمن�ين �أ-لأن ذلك �أطهر للقلب و�أتقى لإميان الفرد ،ويبعث
الطم�أنينة وال�سكينة يف النف�س ،ويبعدها عما يثري
وامل�ؤمنات بغ�ض الب�رص.
نوازع ال�رش.
ب-جاء الأمر وبحفظ الفروج ب-لأن غ�ض الب�رص �سبيل �إلى حفظ الفروج الوقوع
يف املحرمات.
بعد الأمر بغ�ض الب�رص:

54
55

4

بينّ احلكمة من ختم �آية الأمر ا�ست�شع��ار مراقب��ة اهلل تعال��ى واخل��وف من��ه ،فه��و
بغ�ض الب�رص يف قوله تعالى:
حتذيرا
املطل��ع على الأعمال ،اخلبري بدقائ��ق الأمور،
ً
للم�ؤمنني وامل�ؤمنات؛ لأن نظر اهلل تعالى �إليهم �أ�رسع
{.
}
م��ن نظرهم �إلى احلرام؛ فاهلل يعل��م خائنة الأعني وما
تخفي ال�صدور.

55
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الرقم

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

رقم
ال�صفحة

5

و�ضح داللة حديث الر�سول �أنه �إذا وقع نظر الإن�سان فج�أة من غري ق�صد على
ّ
 عن جرير بن عبد اهلل  املحرمات ،فيجب عليه �أن يبادر �إلى كف ب�رصه.
قال�" :س�ألت ر�سول اهلل  عن
نظر الفج�أة ،ف�أمرين �أن �أ�رصف
"
ب�رصي

54

6

تق��وي يف  -قوة الإميان باهلل.
اذك��ر ثالث��ة �أم��ور ّ
الإن�س��ان الدافع لك��ف الب�رص  -ا�ست�شعار مراقبة اهلل واخلوف منه.
وحفظ الفروج عن املحرمات - .احت�ساب الأجر عند اهلل تعالى يف ترك النظر �إلى
احلرام.

55

7

ا�ستخ��رج م��ن الآي��ة الكرمي��ة �" -إن ين�رصكم" نون �ساكنة بعدها حرف ال�صاد �إخفاء
�أح��كام الإقالب والإخفاء ،مما " -فمن ذا" نون �ساكنة بعدها ذال� ،إخفاء.
حتته خط فيما ي�أتي:
 "من بعده " نون �ساكنة بعدها باء� ،إقالب.قال تعالى} :

{.
(�سورة �آل عمران ،الآية .)١٦٠
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الدر�س
اخلام�س ع�شر

�أدلة وجود اهلل تعالى

نتاجات الدر�س

 ّيعرف كل من :دليل الفطرة ،دليل ال�سببية ،دليل الإتقان ،الإحلاد ،نظرية ال�صدفة. ي�ستدل على وحدانية اهلل تعالى ب�أدلة الفطرة وال�سببية والإتقانِ
الكون.
 ي�ستنتج عظمة اهلل تعالى؛ عن طريق الت�أمل يف يرد على منكري وحدانية اهلل باحلجة والدليل.يعمق الإميان بوجود اهلل تعالى ووحدانيته.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 ّالتفكر يف خلق ال�سماوات والأر�ض.
 -ا�ست�شعار عظمة اهلل تعالى.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 -كتاب (حوار مع �صديقي امللحد) ،مل�صطفى حممود

 -موقع الهيئة العامة للإعجاز العلمي يف القر�آن وال�سنة /https://www.eajaz.org

م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 �سل�سلة كتب العقيدة ،للدكتور عمر الأ�شقر. -الإعجاز العلمي يف خلق الإن�سان (مو�سوعة النابل�سي) .http://nabulsi.com/blue/ar/art.php?art

املفاهيم وامل�صطلحات
دليل الفطرة ،دليل ال�سببية ،دليل الإتقان ،الإحلاد ،نظرية ال�صدفة� ،أبراج ،فجاج.
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التعلم القبلي

�سبل الهداية �إلى الإميان باهلل تعالى؛ الفطرة ال�سليمة والعقل( .ال�صف العا�رش).
استراتيجيات التدريس

ا�سرتاتيجية الدراما؛ لعب الأدوار ،التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،طرح
الأ�سئلة واملناق�شة) ،التعلم التعاوين؛ فعاليات التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت)�( ،أنا �أفكر ،نحن نفكر)ّ ،
(فكر ،انتقِ
زميًل� ،شارك) ،التعلم القائم على التفكري الناقد ،فعالية (التحليل).
اً

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
ا�سرتاتيجية الدراما ،لعب الأدوار ،والتحليل.
جيدا على لعب الدور قبل
ودربهم ً
 اخرت ( )٤طلبة ،وو ّزع الأدوار بينهم يف ق�صة �أبي حنيفة وامللحدينّ ،مهد للدر�س بالعر�ض التمثيلي للق�صة من قبل الطلبة املتدربني �أمام زمالئهم.
وقت من �رشح الدر�س ،ثم ّ
تو�صلوا �إليه من نتائج.
 ك ّلف باقي الطلبة بتحليل �أحداث الق�صة وناق�شهم يف �أهم ما ّ�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يفالكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة بت�صميم موقف تعليمي حول املو�ضوعات الآتية:املجموعة ( :)1دليل الفطرة.
املجموعة ( :)2دليل ال�سببية.
املجموعة ( :)3دليل الإتقان.
املجموعة ( :)4الرد على منكري وحدانية اهلل ممن يدعون نظرية ال�صدفة
املجموعة ( :)5الرد على منكري وحدانية اهلل ممن يدعون �أن الطبيعة تخلق ذاتها.
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة �ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
 ّا�سرتاتيجية التفكري الناقد
 ك ّلف الطلبة بحل �أن�شطة الدر�س ب�شكل فردي وناق�شهم يف الإجابة.(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
97

�سبقتها.
ووجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
قوم تقوميًا
ختامياّ ،
 ًّّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

ّ
التفكر يف خلق الكون والإن�سان يزيد من يقني امل�سلم بعظمة اهلل تعالى قدرته؛ لذا ،على امل�سلم �أن يعظم اهلل
ويتقرب �إليه بالطاعات ،وي�ست�شعر مراقبته.
ّ
إجابات أنشطة الدرس

ن�ص الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

� ّ
أفك ُر يف �أم��ر �آخر يبينّ دقة �صنع اهلل تعالى  -الدقة يف مواقع النجوم وال�شم�س يف بعدها
عن الأر�ض.
وعجي��ب �إتقان��ه يف الك��ون ،و�أ�ش��ارك
 خلق النباتات.أتو�صل �إليه.
زمالئي يف ما � ّ
 دورة املياه يف الطبيعة. -التمثيل ال�ضوئي يف النبات

59

ع��ن طري��ق درا�ست��ي مل��ادة الأحي��اء يف  -عملية التوازن التي يقوم بها النبات يف �أخذ
ثاين �أك�سيد الكربون ،و�إنتاج الأك�سجني
أبح��ث عن مظهر من
ال�صف��وف ال�سابقةُ � ،
يف اجلو.
مظاهر الإتقان يف ع��امل البنات ،و�أناق�شه
 تلقيح النباتات عن طريق الرياح.مع معلمي وزمالئي.
 -مراحل تكون الثمرة يف النبات.

60

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي ،بو�صفها تقوميًاختاميا.
ًّ
 -ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.
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�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
 ما املق�صود بالفطرة؟ ِهات ثالثة من الأدلة على وجود اهلل تعالى.
�إثرائية
 ارجع �إلى �أحد مو�سوعات الإعجاز العلمي ،وا�ستخرج منها �أمثلة على عظمة اهلل تعالى يف خلق الكون،وخلق الإن�سان ،واكتبها يف دفرتك.
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

�شعورا
دليل الفطرة :ال�شعور يف �أعم��اق الإن�سان
و�ضح املق�صود بكل مما ي�أتي:
ّ
ً
يقينيا بوجود خالق خلقه و�أبدعه ودبر �أموره.
دليل الفطرة ،دليل ال�سببية ،دليل
ًّ
دليل ال�سببية :كل �شيء خملوق له خالق خلقه.
الإتقان ،الإحلاد ،نظرية ال�صدفة
دليل الإتقان :كل �شيء خملوق يف هذا الكون ُخلق
مكوناته.
بدقة وان�سجام بني كل ّ
الإحل��اد� :إن��كار وج��ود اهلل وع��دم الإمي��ان� ،إال
باملح�سو�س.
نظرية ال�صدفة :الكون وجد �صدفة.

2

و�ض��ح كي��ف ن�ستدل عل��ى دليل كالم الأعراب��ي ي��دل عل��ى �أنه ال ب��د خلالق لكل
ّ
ال�سببية بكالم الأعرابي" :البعرة "..خملوق ،فال يقب��ل العقل ال�سليم �أن يوجد �شيء من
غري �صانع له.

رقم
ال�صفحة
58
59
59
60
60

59
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الرقم

3

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

كيف ت�ستدل على وجود اهلل بكل
مما ي�أتي:
 اجلاذبي��ة ه��ي امل�س�ؤول��ة ع��ن املحافظ��ة عل��ى�أ  -اجلاذبية:
امل�سافات بني الكواك��ب و�ضبط حركتها وفق
نظام معني.
ب-خلق الل�سان والعينني:
 يف الع�ين �أربعة ع�رش مليون خلية ع�صبية �إذا تغيرّموق��ع �أي ع�صب فيها �أ�صيب��ت العني باملر�ض،
ويف الل�س��ان ت�سع��ة �آالف عق��دة �صغرية كلها
لتذوق الطعام.
ت�صلح ّ
جـ-الفطرة:

رقم
ال�صفحة
59
59
60
58

 الفط��رة تدف��ع الإن�سان �إلى الإمي��ان باهلل تعالى،وهو ي�شعر بداخله بحاجته �إلى اهلل تعالى.

4

لخ�ص ق�صة �أبي حنيفة مع امللحدين يعبرّ الطالب ب�أ�سلوبه.
ّ

5

ع ّلل :ا�ستحالة قيام الكون على لأن ال�صدفة ال توجد �شي ًئا ّ
منظ ًما ،وال خل ًقا متق ًنا.
ال�صدفة

60

6

ا�رشح مقولة علماء الريا�ضيات :ال�صدفة غري مقبولة يف ال�شيء الي�سري ،فكيف يقبلها
"�إن حظ امل�صادفة يقل بل يزداد العقل يف دقة الكون ونظامه املحكم.
تعقيدا".
ا�ستحالة كلما زاد الأمر
ً

61

100

الدر�س
ال�ساد�س ع�شر

مبادئ يف العقيدة الإ�سالمية

نتاجات الدر�س

 يبينّ معنى كل من :تنزيه اهلل تعالى ،التقليد الأعمى ،التو�سل. يبينّ املبادئ التي ت�ستند عليها العقيدة الإ�سالمية.يو�ضح �أهمية بناء الإميان باهلل تعالى على اليقني.
 ّ يع ّلل رف�ض الإ�سالم للتقليد الأعمى. يذكر �صور الأفعال والأقوال التي تتنافى مع حقيقة الإميان. يبينّ حكم �إتيان ال�سحرة والعرافني يف ال�رشع. -يتج ّنب الأفعال والأقوال التي تتنافى مع حقيقة الإميان.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
الإميان باهلل تعالى وتنزيهه عما ال يليق به.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (الإميان)؛ للدكتور حممد نعيم يا�سني.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
� -سل�سلة كتب العقيدة ،للدكتور عمر الأ�شقر.

املفاهيم وامل�صطلحات
تنزيه اهلل تعالى ،اليقني ،ال�شعوذة ،التقليد الأعمى ،التو�سل.
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التعلم القبلي

�أدلة وجود اهلل تعالى( .الدر�س ال�سابق).
استراتيجيات التدريس

املحا�رضة ،التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة)،
التعلم التعاوين ،فعاليات التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق مراجعة الطلبة يف الدر�س ال�سابق.
 ّ�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية املحا�رضة واملناق�شة
مراعيا فيها ح�سن ا�ستخدام الوقت املتاح وتوزيعه على عنا�رص املحتوى،
 ا�رشح الفقرة الأولى من الدر�سً
والتحدث ب�رسعة منا�سبة ،والرتكيز على النقاط والعنا�رص اجلوهرية .كما ال بد من مراعاة
وو�ضوح اللغة
ّ
االحتفاظ بانتباه الطلبة واهتمامهم.
 بعد انتهاء �رشح الفقرة الأولى من الدر�س ،ناق�ش الطلبة بهدف اال�ستجابة �إلى احتياجاتهم وا�ستف�ساراتهم،للح�صول على تغذية راجعة حول فهمهم بتوجيه �أ�سئلة �إليهم ومطالبتهم بتقدمي تو�ضيحات.
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف
الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة بت�صميم موقف تعليمي حول �أحد الأفعال والأقوالالتي تنايف حقيقة الإميان ،مو�ضحني فيه املق�صود بهذا القول �أو الفعل ،و�إعطاء �أمثلة على كل من هذه
الأقوال والأفعال.
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة �ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
 ّ(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ
ك ّلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
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الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

�صحيحا ،كما عليه �أن يتج ّنب كل قول
يجب على امل�سلم �أن يفهم دينه ،ومبادئ عقيدته ،حتى يكون دينه
ً
�أو فعل ينايف عقيدته ،كي ال يقع يف الإثم.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ختاميا.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاًّ
 -ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
 اذكر اثنني من مبادئ العقيدة الإ�سالمية.�إثرائية
تقريرا من خم�سة �سطور ،تبينّ فيه حكم �إتيان العرافني وامل�شعوذين ،مبي ًنا الآثار ال�سلبية لهم يف
 اكتبً
الفرد واملجتمع.
إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

رقم
ال�صفحة

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

1

ع ّلل ما ي�أتي:
�أ -اعتماد الدليل من �أهم مبادئ العقيدة
اال�سلإمية.
ب -من املبادئ التي قامت عليها العقيدة
الإ�سالمية رف�ض التقليد.
جـ -دعا القر�آن الكرمي �إلى التحليل
يعمق الإميان يف
واال�ستنباط الذي ّ
النفو�س.
د -نهى الإ�سالم عن اخلو�ض يف ما ال ميكن
�إدراكه من �أمور الغيب.

2

الإميان باهلل وتنزيهه من �أهم مبادئ العقيدة الإميان باهلل تعالى هو الأ�سا�س الذي تقوم
ينزه اهلل
و�ضح ذلك.
عليه �أركان الإميان؛ فعلى امل�سلم �أن ّ
الإ�سالميةّ ،
تعالى عما ال يليق به من املعاين وال�صفات.

63

3

بينّ حكم �إتيان ال�سحرة والعرافني يف ال�رشع.
حرم الإ�سالم �إتيان ال�سحرة و�س�ؤالهم.
ّ

64

�أ -لأن الإميان القائم على الدليل� ،أقوى
ر�سوخا يف النف�س.
و�أكرث
ً
ب -ملا فيه من تعطيل العقل عن التفكري.
جـ -لتعميق الإميان يف النفو�س ،وتر�سيخه
يف العقول.
د  -ب�سبب ق�صور وحمدودية عقل الإن�سان،
فال ي�ستطيع الإحاطة بالأمور الغيبية.

63
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الدر�س
ال�سابع ع�شر

�سورة ي�س ،الآيات الكرمية ()32-20

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات القر�آنية الكرمية من ( )32 –20من �سورة ي�س،ً
�صحيحا مع حركات الإعراب.
 ينطق الكلمات نط ًقاً
 ي�ستخرج �أحكام املد العار�ض لل�سكون ومد ال�صلة الكربى ،والإدغام بغري غنة والقلقلة.تفخيما وترقي ًقا.
 يبينّ حاالت القلقلةً
غيبا.
 يحفظ الآيات الكرمية من ( )32 –20من �سورة ي�س ًيتدبر الآيات الكرمية ويفهمها.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على تالوة القران الكرمي تالوة �سليمة. االلتزام ب�آداب تالوة القران الكرمي. -ا�ست�شعار عظمة القر�آن الكرمي.

م�صادر التعلم و�أدواته

القر�آن الكرمي (�سورة ي�س) ،الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض
الإلكرتوين (� ،)Data Showأو جهاز الت�سجيل� ،أو امل�صحف الناطق ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات
الطلبة على ن�شاط �أحكام التالوة والتجويد الوارد يف الدر�س� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل التقومي
اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 امل�صحف الناطق. تطبيق �آيةhttp://www.arabapps.org .م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املنري يف التجويد). كتاب (امللخ�ص املفيد يف علم التجويد). -امل�صحف املعلم https://ar.islamway.net
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املفاهيم وامل�صطلحات
مد ال�صلة الكربى ،الإدغام بغري غنة ،القلقلة.

التعلم القبلي

�أحكام املد و�أنواعه � ،أحكام القلقلة� ،أنواع الإدغام.
استراتيجيات التدريس

املحاكاة ،تعلم الأقران ،التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد:
مهد للدر�س عن طريق مراجعة ما تعلمه الطلبة من �أحكام يف الدر�س ال�سابق ( )19-13من �سورة ي�س.
 ّ اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح .�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية املحاكاة عن طريق ما ي�أتي:
 ُمراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية
ً
 CDللقر�آن الكرمي ،ثم ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،والبدء باملتقنني.
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين) وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض لوحة كتبت عليها الآيات الكرمية. و ّزع الآيات الكرمية يف �أربعة �أق�سام ( .)32-31( ،)30-29( ،)28–24( ،)23-20ووزعها على( )4جمموعات.
 ك ّلف كل جمموعة با�ستخراج �أحكام التالوة املطلوبة يف الدر�س من هذه الآيات.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين والتعلم بالأقران
 ك ّلف الطلبة املتميزين بت�سميع الآيات لأفراد جمموعتهم ،وت�صحيح تالوتهم.غيبا ،وكلف الباقني
التقومي اخلتامي� :أف�سح املجال للطلبة الذين حفظوا بع�ض �آيات الدر�س بت�سميع ما حفظوه ً
بحفظ الآيات ،وتابع الت�سميع يف احل�ص�ص القادمة:
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

حتفيز الطلبة على تالوة القر�آن الكرمي ب�شكل متوا�صل لنيل الأجر والثواب عند اهلل تعالى ،واحلر�ص على
دائما عند تالوة القر�آن الكرمي.
تطبيق �أحكام التجويد ً
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إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

أ�ستخرج من الآيات الكرمية اً
واحدا على  -1مد �صلة كربى :من دونه~ ءالهة.
مثال
�
ً
ُ
 -2مد عار�ض لل�سكون :مهتدون.
كل مما ي�أتي:
تغن.
ب�رض اّل ِ
� -3إدغام بغري غنةٍّ :
 -4حرف مقلقل :الدال يف ( ا ْدخل).
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية املالحظة. -املوقف التقوميي :يف �أثناء تالوة الآيات الكرمية ،يالحظ املعلم تالوة الطلبة وي�صوب �أخطاءهم.

�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
اً
 هات اًومثال على القلقلة من �سورة ي�س.
واحدا على الإدغام بغري غنة،
مثال
ً
�إثرائية
 ما املق�صود مبد ال�صلة؟ وما �أنواعه؟ -بينّ �سبب القلقلة؟
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رقم
ال�صفحة
66

الدر�س
الثامن ع�شر

�صلح احلديبية

نتاجات الدر�س

يعرف بكل من� :صلح احلديبية ،بيعة الر�ضوان.
 ّ يعر�ض وقائع �صلح احلديبية.يعدد بنود �صلح احلديبية.
 ّ يح ّلل بنود �صلح احلديبيةيو�ضح بع�ض مواقف ال�صحابة يف بنود �صلح احلديبية.
 ّ يبينّ دور املر�أة امل�سلمة يف �صلح احلديبية.يلخ�ص نتائج �صلح احلديبية.
 ّ ي�ستنتج الدرو�س والعرب امل�ستفادة من �صلح احلديبية.يقدر دور الر�سول  و�صحابته يف ن�رش الإ�سالم.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على درا�سة ال�سرية ،ون�رشها بني النا�س. -االقتداء بر�سول اهلل .

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين (Data

 ،)Showلوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (يف ظالل ال�سرية) ،ملحمد �أبو فار�س كتاب (فقه ال�سرية) ،ملحمد �سعيد رم�ضان البوطي -كتاب (الرحيق املختوم) ،لل�شيخ �صفي الرحمن املباركفوري.
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م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 موقع ال�سرية النبوية_http://www.islamspirit.com/islamspirit_ency : كتاب (ال�سرية النبوية) ،البن ه�شام. كتاب (زاد املعاد يف هدي خري العباد) ،البن قيم اجلوزية. -كتاب (فقه ال�سرية) ،ملحمد الغزايل.

املفاهيم وامل�صطلحات
الد ّنية ،الهدنة.
احلديبية� ،صلح احلديبية ،بيعة الر�ضوان ،بنود ال�صلح� ،إبرام عقد ال�صلحّ ،

التعلم القبلي
�أحداث ال�سرية النبوية التي مت درا�ستها �ساب ًقا .يتم مراجعة الطلبة يف بع�ض �أحداث �سرية الر�سول  كدعوته
لقومه ،و�إيذاء قومه له و�إخراجه من مكة املكرمة.
استراتيجيات التدريس

 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة) ،التعلمأفكر ،نحن ّ
التعاوين ،فعالية التعلم الن�شط (�أنا � ّ
نفكر) ،التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق تذكري الطلبة ببع�ض �أحداث ال�سرية النبوية التي مت درا�ستها يف ال�صفوف ال�سابقة؛
 ّمثل� :إخراج قري�ش للر�سول  وامل�سلمني من مكة املكرمة ،وكيف �أن اهلل تعالى مكن للم�سلمني
و�أعادهم �إليها ،وانتهاء الأمر ب�صلح احلديبية .وذلك عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
ماذا تعرف عن حياة النبي  قبل البعثة ،وبعد البعثة؟
ما موقف �أهل مكة من دعوة النبي ؟
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية احلوار واملناق�شة  ،والعمل يف الكتاب املدر�سي ،والتحليل.
وجه الأ�سئلة الآتية:
 ك ّلف الطلبة بقراءة الدر�س قراءة �صامتة ،ثم ّملاذا جاء الر�سول  وامل�سلمون �إلى مكة؟
ما �أ�سباب بيعة الر�ضوان ؟
ما البنود التي ن�ص عليها �صلح احلديبية ؟
ما موقف ال�صحابة من بنود ال�صلح ؟
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كيف برز دور املر�أة امل�سلمة يف �صلح احلديبية؟
ما �أهم نتائج �صلح احلديبية؟
دون الأفكار الرئي�سة على اللوح.
 ا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة ،و�أدر ًنقا�شا حولها ،ثم ّ
 اطلب �إلى الطلبة فتح الكتاب وقراءة املواقف التي رافقت �صلح احلديبية ،وا�ستنتاج الدرو�س والعربامل�ستفادة من كل موقف ،وتدوين ذلك على اللوح.
أفكر ،نحن ّ
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ �أنا � ّ
نفكر) ،وذلك باتباع ما ي�أتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات غري متجان�سةجيدا
 و ّزع ورقة العمل التي حتتوي على الن�شاط يف ال�صفحة ( )68على الطلبة ،واطلب �إليهم التفكري ًيف ال�س�ؤال.
أفكر) ،والثاين (نحن ّ
 ك ّلف كل جمموعة بر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيكتب عليه (�أنا � ّنفكر).
 ك ّلف الطلبة بتعبئة العمود الأول ب�شكل فردي ،ثم قراءتها من قبل املجموعة كاملة واالتفاق على نتيجةم�شرتكة وتعبئتها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
تو�صلوا �إليه.
 ناق�ش املجموعات يف ما ّ(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يحتاج امل�سلم �إلى ال�سرية النبوية يف حياته اليومية ليقتدي بر�سول اهلل  يف كل جانب من جوانب حياته.
و�صلح احلديبية در�س من الدرو�س التي علينا �أن نتعلم منها التخطيط يف احلياة للحا�رض وامل�ستقبل ،و�أن
نطبقه ،و�أن ن�أخذ بالأ�سباب ونتوكل على اهلل تعالى يف النتائج.
ندر�س ما نقوم به قبل �أن ّ
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاختاميا.
ًّ
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء. املوقف التقوميي :بعد توزيع املهام على املجموعات ،يتم تقومي الطلبة بناء على معايري �أداة التقييم املعتمدعلى الأداء
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير الو�صفي الآتي:
معايير الأداء

الرقم
1
2

يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ف ّعال.
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

7

ينجز عمله يف الوقت املحدد.

6

ممتاز

جيد

مقبول �ضعيف

يتقبل �آراء الآخرين.
ّ

�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
 اذكر �رشوط �صلح احلديبية.�إثرائية
 ملاذا �شاور الر�سول  امل�سلمني يف �أحد و�أخذ بر�أيهم ،ولكنه يف احلديبية مل ي�ست�رشهم يف ال�صلح وملي�أخذ بر�أيهم؟
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال
بينّ ال�سبب املبا�رش ل�صلح احلديبية.

علم كفار قري�ش مببايعة امل�سلمني للنبي
 على قتالهم عندما �شاع بني امل�سلمني
�أن عثمان  قد قتل؛ فدب الرعب يف
قلوبهم فبعثوا �سهيل بن عمرو للتفاو�ض مع
النبي  وانتهى التفاو�ض بعقد ال�صلح.

1

اذكر �رشوط �صلح احلديبية.

 �أن ت�ضع احلرب �أوزارها بني كفار قري�شوامل�سلمني مدة ع�رش �سنني.
م�سلما من
 �أن ي��رد الر�سول  م��ن ي�أتيهً
قري�ش من دون �إذن وليه ،وال تلتزم قري�ش
ب��رد م��ن ي�أتيها م��ن عند الر�س��ول 
مرتدا.
ًّ
 م��ن �أراد الدخ��ول يف حل��ف قري�ش منالقبائ��ل العربي��ة فل��ه ذل��ك ،وم��ن �أراد
الدخول يف حلف الر�سول  فله ذلك.
 �أن يرجع امل�سلمون هذا العام من غريت�أدية العمرة ،على �أن يعودوا يف العام
القادم ولي�س معهم �إال �سالح املقاوم بعد
خروج كفار قري�ش من احلرم.

بينّ دور �أم �سلمة يف �صلح احلديبية.

�أ�شارت على النبي � أن يخرج وينحر هديه
ويحلق ر�أ�سه ففعل ،فلما ر�آه امل�سلمون قاموا
فنحروا وحت ّللوا وحلقوا ،بعدما تباط�ؤوا عن
فعل هذا عندما �أمرهم به.

2

3

الإجابة

رقم
ال�صفحة

67

67
68

68
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ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

أربعا من نتائج �صلح احلديبية.
اذكر � ً

4

ع ّلل ما ي�أتي:

5
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الإجابة
 اعرتاف كفار قري�ش يف هذه املعاهدةبامل�سلمني.
 �أعط��ت املعاه��دة فر�ص��ة عظيم��ة لن�رشالإ�سالم.
 �أمن امل�سلمون جانب قري�ش.�سببا ومقدمة لفتح مكة.
 -كان ً

�أ � -إر�سال النبي  عثمان بن عفان � أ  -ليخربهم �أنهم قدموا للعمرة ولي�س
للقتال.
�إلى مكة .
ب-مل يرق لكثري من امل�سلمني يف بداية ب-لأنهم ر�أوا يف بع�ض بنوده �إجحافًا
بحق امل�سلمني.
الأمر ما اتفق عليه بني امل�سلمني
وكفار قري�ش.

رقم
ال�صفحة

69

67

الدر�س
التا�سع ع�شر

�أحكام البيوع

نتاجات الدر�س

يعرف املفاهيم الآتية :البيع ،البيع املطلق ،بيع املرابحة ،البيع بالتق�سيط ،عقد اال�ست�صناع.
 ّ يبينّ م�رشوعية البيع وحكمته. يذكر بع�ض �صور البيع.يو�ضح �أركان و�رشوط كل من عقد املرابحة ،والبيع بالتق�سيط ،واال�ست�صناع.
 ّيفرق بني بيع املرابحة وبيع التق�سيط وبني القر�ض الربوي.
 ّبناء على �رشوط كل نوع و�أركانه.
 يحكم على �صحة �أي نوع من �أنواع البيع املختلفةً ، -يلتزم ب�صور البيع املباح يف الإ�سالم ،ويبتعد عن كل ما يخالف ال�رشع.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير حكمة الإ�سالم يف ت�رشيع البيع ب�صوره لت�سهيل حياة النا�س ،وتلبية حاجاتهم. -احلذر من �أنواع البيع التي يدخل فيها الربا.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين (Data

 ،)Showلوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة�( ،أقالم فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 املكتبة ال�شاملة :كتاب املو�سوعة الفقهية الكويتية. كتاب (حكم بيع التق�سيط يف ال�رشيعة الإ�سالمية) ,ملحمد عقلة الإبراهيم. موقع دائرة الإفتاء الأردنية.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املو�سوعة الفقهية الكويتية). -موقع املكتبة ال�شاملة .http://www.shamela.ws
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املفاهيم وامل�صطلحات
البيع ،البيع املطلق ،بيع املرابحة ،بيع التق�سيط ،عقد اال�ست�صناع.

التعلم القبلي

درو�س القر�ض والإجارة والوكالة (ال�صف التا�سع).
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة) ،التعلم
أفكر ،نحن نفكر)ّ ،
التعاوين؛ فعاليات التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت)�( ،أنا � ّ
زميل� ،شارك) ،التعلم القائم
(فكر ،انتقِ اً
على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
وجه �إلى الطلبة �أ�سئلة حول حاجات النا�س من الغذاء واللبا�س وامل�سكن وو�سائل النقل ،وعن كيفية تلبية
 ّالإن�سان لهذه احلاجات ،وربطها بالبيع و�صور البيع املختلفة.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم البيع ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وتو�ضيحه عن طريق ذكر �أمثلة منتمية ،و�أمثلة �أخرى غري منتمية.ووجه �إلى الطلبة �س� اًؤال عن
 اعر�ض الآية الكرمية }{ (�سورة البقرة ،الآية ّ ،)275
داللتها على م�رشوعية البيع.
 ك ّلف �أحد الطلبة بقراءة احلديث ال�رشيف "�أف�ضل الك�سب ،"...ثم ا�س�أل الطلبة عن داللة احلديث علىم�رشوعية البيع.
أفكر ،نحن ّ
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ �أنا � ّ
نفكر) يف بيان حكمة م�رشوعية البيع  ،وذلك باتباع ما ي�أتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٤جمموعات غري متجان�سة.جيدا يف ال�س�ؤال.
وجه �إلى املجموعات �س� اًؤال حول حكمة م�رشوعية البيع ،واطلب �إليهم التفكري ً
 ّ ك ّلف كل جمموعة بر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيكتب عليه (�أنا � ّأفكر) والثاين (نحن نفكر).
 ك ّلف الطلبة بتعبئة العمود الأول ب�شكل فردي ،ثم قراءتها من قبل املجموعة كاملة واالتفاق على نتيجةم�شرتكة وتعبئتها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
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التو�صل �إليه على اللوح.
لخ�ص ما مت
تو�صلوا �إليه ،ثم ّ
ّ
 ناق�ش املجموعات يف ما ّا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (العمل يف جمموعات) ،وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٤جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى ،عن طريققراءة �صور البيع ،وتوجيه الأ�سئلة املمكنة عليها ،كي يقوموا ب�رشحها لباقي املجموعات م�سرت�شدين مبا
ي�أتي:
املجموعة ( :)1بيع املرابحة ،مفهومه� ،أمثلة عليه� ،رشوطه.
املجموعة ( :)2بيع التق�سيط؛ مفهومه� ،أمثلة عليه� ،رشوطه.
املجموعة ( :)3الفرق بني بيع املرابحة وبيع التق�سيط والقر�ض الربوي.
املجموعة ( :)4اال�ست�صناع؛ مفهومه� ،أمثلة عليه ،احلكمة من م�رشوعيته� ،رشوطه .
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوح. ِ�ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
 ّ(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا ،عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ت�صميم موقف متثيلي حول كل عقد من عقود املرابحة ،التق�سيط ،اال�ست�صناع ،ثم توجيه �أ�سئلة
للطلبة حول م�شاهدتهم وا�ستنتاج �أركان كل عقد ،واحلكم على املوقف التمثيلي عن طريق توافر
ال�رشوط اخلا�صة بكل عقد.

الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يحتاج امل�سلم �إلى تعلم �أحكام البيع و�صوره و�رشوطه ليحر�ص على البيع احلالل ،ويبتعد عن كل ما يخالف
املحرمة.
�أحكام ال�رشيعة ،وعن �صور الربا
ّ
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاختاميا.
ً
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء. املوقف التقوميي :عمل الطلبة يف جمموعات.�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي الآتي:
الرقم

معايير الأداء

1
2

يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ف ّعال.
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

6

4

3

2

يتقبل �آراء الآخرين.
ّ

ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم
ال�صفحة

أ�ستنتج احلكمة من م�رشوعية بيع املرابحة ،الت�سهيل على النا�س يف احل�صول على حاجاتهم
� ُ
تو�صلت �إليه مع معلمي زمالئي .من ال�سلع ،خا�صة �إذا كان ال�شخ�ص لي�س له
و�أُناق�ش ما ّ
خربة يف ال�رشاء؛ ف�إنه يك ّلف �صاحب اخلربة
ب�أن ي�شرتي له.

72

أ�ستنتج احلكمة من عدم جواز ا�شرتاط البائع لأن الزي��ادة مقاب��ل الت�أجي��ل من �ص��ور الربا
� ُ
املحرم.
زيادة قيمة الق�سط ،مقابل ت� ّأخر امل�شرتي عن
ّ
ألخ�ص ما تو�صلت �إليه يف دفرتي
ال�سداد ،و� ّ
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�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
 ما احلكمة من م�رشوعية البيع؟�إثرائية
 كيف ترد على من يقول �أن عمل البنوك وامل�صارف الإ�سالمية بنظام املرابحة ،هو مبد�أ عمل البنوكوامل�صارف الربوية نف�سه.
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال
و�ضح مفهوم كل مما ي�أتي:
ّ
 -بيع املرابحة:

1

 بيع اال�ست�صناع: -بيع التق�سيط.

2

3

الإجابة
 املرابحة :بيع ال�سلعة بالثمن الذي ا�شرتيت به مع ربحمعلوم للم�شرتي.
 اال�ست�صناع :عقد على مبيع غري موجود وقت العقد،ويكون العمل واملواد فيه من ال�صانع.
 التق�سيط :هو بيع ال�سلعة بثمن م� ّؤجل �إلى �أجل معلومعلى �أق�ساط ُيتفق عليها.

ً
�رشوطا  -العلم بالثمن.
ي�شرتط للبيع بالتق�سيط
 حتديد الأجل لكل ق�سط.عدة ،اذكر ثالث ًة منها.
 � اّأل توجد زيادة يف قيمة الق�سط يف حال الت�أخر عنال�سداد.

و�ض��ح الف��رق ب�ين البي��ع  -القر���ض الرب��وي يك��ون يف بي��ع الأثم��ان (الذه��ب
ّ
بالتق�سي��ط واملرابح��ة ،وب�ين والف�ضة والنقود) ببع�ضها ،بزيادة مع ت�أخر القب�ض لأحد
القر�ض الربوي.
العو�ضني� ،أو الزي��ادة يف �أحدهما عند بيع اجلن�س مبثله،
�أما بي��ع املرابحة وبيع التق�سيط فهم��ا بيع �سلعة بنقد مع
زيادة على الثمن الأ�صلي لل�سلعة وهذا لي�س ربا.
 �إذا ت�أخ��ر املقرت�ض يف �س��داد القر�ض الربوي ازداد املبلغاملطل��وب منه� ،أما يف حالة بيع املرابحة �أو التق�سيط ،فال
جتوز الزيادة على الثمن �إذا ت� ّأخر امل�شرتي يف ال�سداد.

رقم
ال�صفحة
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73
72

72

73

117

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

4

بني احلكم ال�رشعي يف احلاالت الآتية:
�أ -تعاق��د �شخ���ص على ��شراء �سيارة
بالتق�سي��ط ،وا�ش�ترط �صاحبه��ا
زي��ادة ( )%1من قيمة الق�سط يف
حال عدم ال�سداد �أو ت�أخريه.
ب-طل��ب عي�سى من جن��ار �أن ي�صنع
ل��ه غرف��ة ن��وم م��ن غ�ير حتديد
موا�صفات حمددة.
جـ -ا�شرتى عم��ار من �صديقه جهاز
حا�س��وب ،واتف��ق مع��ه على �أن
يح��دد مدة
يق�سط ل��ه ثمنه ،ومل
ّ
دفع الأق�ساط.
د -اتف��ق العاقدان يف بيع اال�ست�صناع
عل��ى ت�أجي��ل الثم��ن �إل��ى م��دة
معلومة.
ه��ـ -ا�شرتى عبد اهلل م��ن عمر �سيارة
مببل��غ �أربعة �أالف دين��ار على �أن
يدف��ع ثمنه��ا على �أرب��ع دفعات
مت�ساوية يف �أوقات معلومة.
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الإجابة

رقم
ال�صفحة

حمرم.
 -حرام؛ لأن هذا ربا ّ

72

 ال ي�صح؛ لأنه ي�شرتط �أن يكون ال�شيء امل�صنوعمعلوما.
ً

74

 ال ي�صح؛ لأنه ي�شرتط ل�صحة بيع التق�سيطحتديد الأجل لكل ق�سط.

72

معلوما.
 �صحيح؛ ذلك ما دام الأجلً

74

ٍ
م�ستوف ل�رشوط
 �صحيح ؛ لأنه بيع تق�سيط�صحته.

72

الدر�س
الع�شرون

�سورة ف�صلت ،الآيات الكرمية ( ،)36 -30العمل ال�صالح

نتاجات الدر�س

مراعيا �ضبط الكلمات وحركات الإعراب ،و �أحكام التجويد.
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �صحيحةً
غيبا.
 يحفظ الآيات ( )36 -30من �سورة ف�صلت ً يبينّ معاين املفردات والرتاكيب يف الآيات.يعرف ب�سورة ف�صلت ،و�أهم املو�ضوعات التي ا�شتملت عليها ال�سورة.
 ّ ي�ستخرج ثمرة اال�ستقامة على امل�ؤمنني من الآيات الكرمية. ي�ستنتج �صفات الداعية �إلى اهلل تعالى من الآيات الكرمية. -يحر�ص على اال�ستقامة على دين اهلل تعالى.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 املداومة على العمل ال�صالح. جت ّنب الإ�ساءة للآخرين ،ومقابلة الإ�ساءة بالإح�سان. -تقدمي القدوة احل�سنة بال�سلوك والأخالق.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،امل�صحف املعلم (القلم القارئ� ،أو  CDقر�آن كرمي �أو الهاتف املحمول) ،املو�سوعة
الإ�سالمية ال�شاملة ( )CDمو�سوعة التف�سري ،لوحات كتبت عليها الآيات مق�سمة ح�سب املوا�ضيع.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 تطبيق �آيات ،امل�صحف اجلامع. املو�سوعة الإلكرتونية ال�شاملة للقر�آن mosshaf.com/ar/mainم�صادر �إ�ضافية للمعلم
 املو�سوعة الإ�سالمية ال�شاملة ،مو�سوعة التف�سري،كتاب (روائع البيان) ملحمد علي ال�صابوين؛ تف�سريالطربي ،تف�سري الرازي ،يف ظالل القر�آن ،تف�سري ابن كثري.
 -www.altafsir.com -موقع التف�سري.
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املفاهيم وامل�صطلحات

نزل ،و ّ
ما تدعون ،اً
يل حميم ،وما يل ّقاها ،نزع ،اال�ستقامة.

التعلم القبلي

العمل ال�صالح و�رشوطه� ،أحكام امليم ال�ساكنة.
استراتيجيات التدريس

 التدري�س املبا�رش؛ (�أ�سئلة و�إجابات ،عر�ض تو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يفجمموعات( ،املناق�شة ،التعلم التعاوين) ،التعلم عن طريق الن�شاط ( ،التدريب ،املحاكاة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد للدر�س
وجه �س� اًؤال للطلبة حول �سورة ف�صلت وموقعها يف القر�آن الكرمي.
 ّ ا�س�أل الطلبة عن خ�صائ�ص ال�سور املكية يف القر�آن الكرمي.�إجراءات التنفيذ
ا�ستخدم �أ�سلوب التدريب واملحاكاة
ّ
ليتمكنوا من �إتقان تالوة الآيات الكرمية مع مراعاة �أحكام التالوة والتجويد ،والتحقّق بقدر
درب الطلبة
 ّمنا�سب من اخل�شوع ،وذلك خالل تالوتك للآيات الكرمية تالوه تو�ضيحية ،ثم حماكاة الطلبة لتالوتك عن
يتحمل فيه الطالب الذي حقّق النتاجات م�س�ؤولية تعليم زميله املنخرط فيها.
طريق التعلم التعاوين ،الذي ّ
ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط� ،ضمن فعالية املناق�شة �ضمن فريق ،على النحو الآتي:
 ك ّلف بع�ض الطلبة بالبحث و�إعداد تقارير حول املو�ضوعات الآتية املتع ّلقة بالدعوة( :اال�ستقامة ،ربطالإميان بالعمل ،الدعوة �إلى اهلل� ،صفات الداعي �إلى اهلل) ،وذلك يف ح�صة �سابقة.
تو�صل �إليه �أمام طلبة ال�صف.
 يعر�ض كل طالب ما ّ افتح باب النقا�ش من دون �إغفال ربط ما عر�ضه الطلبة ب�آيات الدر�س. اربط الدر�س بحياة الطلبة وواقعهم وم�شكالتهم. ك ّلف الطلبة بحل الن�شاط يف ال�صفحة ( )78عن طريق العمل اجلماعي و�رشح معنى اال�ستقامة عن طريقاحلديث ال�رشيف ،كما هو مطلوب يف الن�شاط
 ك ّلف الطلبة بحل الن�شاط يف ال�صفحة ( )79عن طريق املجموعات ،ثم املناق�شة حول �أهمية ال�صفاتالواردة يف احلديث يف حياة امل�سلم.
 �أجب عن �أ�سئلة الطلبة.120

التقومي اخلتامي
 اختم الدر�س بعمل خريطة مفاهيمية ،واكتب العنوان الرئي�س على اللوح ،ثم ك ّلف الطلبة ب�إكمالالعناوين الفرعية ،بربطها ب�آيات الدر�س.
غيبا.
 ا�ستمع لتالوة الطلبة للآيات الكرمية ًالربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

ذكر �أمثلة من واقع احلياة على العمل ال�صالح ،وكيف ميكن �أن يدعو امل�سلم النا�س ويحثهم على عمل اخلري
ويقدم الن�صح لزمالئه ومن يحيطون بها ،وكيف ي�صرب على الآخرين ويقابل الإ�ساءة
ويذكّ رهم باهلل تعالىّ ،
بالإح�سان.
إجابات أنشطة الدرس

ن�ص الن�شاط

الإجابة

خط ر�س��ول اهلل ًّ 
ّ
خطا بي��ده ،ثم قال:
ٌ
وخط عن ميينه
م�ستقيما"،
"هذا �سبي��ل اهلل
ً
و�شمال��ه ،ثم قال هذه ال�سب��ل ،لي�س منها
�سبيل �إال عليه �شيطان يدعو �إليه ثم قر�أ قول
اهلل تعال��ى} :

تعاليم الدي��ن احلنيف هدفها واح��د ،وهو �أن
ي�ستقيم الإن�سان على جادة ال�صواب يف احلياة
الدني��ا وتهديه �إلى كل م��ا فيه خري له يف الدنيا
والآخرة ،بينما الت�رشيعات الثانية امل�ستمدة من
غري الدي��ن كثرية ،وهدفها �إبع��اد الأن�سان عن
درب الهداية.

رقم ال�صفحة

78

{.

جيدا ،و�أ�رشحه لزمالئي يف
أفه��م احلديث ً
� ُ
�ضوء فهمي ملعنى اال�ستقامة.
�أت�أملُ قول النبي " :لي�س امل�ؤمن بالطعان كلما كان الداعي �إلى اهلل تعالى �صاحب ل�سان
ّ
بعيدا ع��ن اللعن �أو ال�شتم
وال اللعان وال الفاح�ش وال البذيء" ،و�أبينّ طي��ب وقول ح�سن ً
ال�سي��ىء؛ ف�إن �أتباع��ه بازدياد ،ولطاملا
�أهمية هذه ال�صفات يف حياة امل�سلم.
والقول ّ
أن�صارا لدعوة اهلل.
جذبت الكلمة الطيبة � ً

79
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أدوات التقويم

حل �أ�سئلة الدر�س الواردة يف الكتاب� ،أ�سئلة �شفوية.

�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
عدد النعم التي �أعدها اهلل عز وجل ملن وافق عمله قوله ،يف طاعة اهلل عز وجل.
 ّ�إثرائية
 قال عمر بن اخلطاب " :ما عاقبت من ع�صى اهلل فيك مبثل �أن تطيع اهلل فيه" .ت� ّأمل هذه العبارة ،ثم�أجب عن الأ�سئلة الآتية:
ما املق�صود بها؟
بينّ ثالثة من تطبيقاتها يف واقع حياتك اليومية.
ما الآية التي ت�شري �إلى املعنى نف�سه؟
وازن بني هذه العبارة والآية الكرمية من الناحية البالغية واملعنى.
بينّ العالقة بني هذه الآيات من �سورة ف�صلت ،والآيات الكرمية التي �سبقتها يف ال�سورة.
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

1

2

3
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

بينّ معانى املفردات والرتاكيب الآتية:
 اً اًإكراما.
نزل.
نزل� :ضيافة و� ً
 وما يلقاها :ما ي�ؤتى هذه اخل�صلة ال�رشيفة. وما يلقها. نزغ :و�سو�سة من ال�شيطان. نزغٌ .اذكر ا�سمني �آخرين ل�سورة ف�صلت:

� - 1سجدة امل�ؤمن.
 -2حم ال�سجدة.

تتنزل املالئكة عل��ى �أ�صحاب الإميان  -يف الدني��ا :ي�ؤيده اهلل تعالى ويحفظه ويعينه يف
ّ
واال�ستقام��ة بالب��شرى يف الدني��ا �أمور حياته ،فري�شده �إلى ما فيه اخلري وال�سعادة،
ويلهمه احلق يف �أعماله.
والآخرة .اذكر �صورة واحدة من

رقم
ال�صفحة
76

76

76

الرقم

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال
�صور الب�رشى يف الدنيا والآخرة.

4

 ويف الآخرة :ت�أتيه املالئكة عند املوت تطمئنهبعدم اخلوف على ما ي�ستقبل من �أموره� ،أو ما
يق��دم عليه من �أهوال الآخرة ،وي�ؤمنه �إذا كان
ّ
يف القرب ،وعند النفخ يف ال�صور.

دائما على
ب�ّي�نّ دالل��ة ورود ه��ذه الآي��ة �ضمن كي ال يغرت الداعية بنف�سه ،ويحر�ص ً
احلديث عن �صف��ات امل�سلم الداعي :اللجوء �إلى اهلل تعالى.
ق��ال تعالى}
{.

رقم
ال�صفحة

76

(�سورة ف�صلت،الآية .)36

5

6

اكتب من الآيات الكرمية ما يدل على
كل مما ي�أتي:
أ� -ثواب اال�ستقامة ،واملداومة على  -الآيات من ( )32 -30من �سورة ف�صلت.
العمل ال�صالح
ب -وجوب اال�ستعاذة باهلل تعالى من  -الآية ( )36من �سورة ف�صلت.
�رش ال�شيطان الرجيم وو�سو�سته.

76

� ِ
أعط ر�أيك يف املواقف الآتية:
��� طال��ب مع زميل��ه فطلب أ� -على الزميل الآخر قبول عذر من �أخط�أ بحقه،
�أ � -أخط أ
فامل�سلم رحيم ب�إخوانه.
امل�ساحمة منه ،فلم يقبل زميله.
ب-م�سلم يحافظ على ال�صالة يف ب-ال�صالة تنهى عن الفح�شاء واملنكر  ،فواجبي
عليه �أن �أن�صحه و أ�بينّ له حرمة ما يتعامل به
امل�سجد ،ولكنه يتعامل بالربا.
من الربا.
أ�شجعه
جـ-ر�أي��ت زميل��ك ي�ص ّل��ي �ص�لاة جـ�-أقتدي به و�أ�صلي �صالة ال�ضحى ،و� ّ
على ذلك.
ال�ضحى يف �أثناء فرتة اال�سرتاحة.
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الرقم

7

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

ت�ضمن��ت الآي��ة الكرمية الآتي��ة �أمثلة �سنمتعهم ثم :ميم �ساكنة بعدها حرف الثاء؛ �إظهار
ّ
كث�يرة عل��ى �أح��كام املي��م ال�ساكنة� ،شفوي.
ا�ستخرج �أربعة منها:
مي�سهم منا :ميم �ساكنة بعدها ميم متحركة؛ �إدغام
�شفوي.
 ق��ال تعال��ى} :{.
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رقم
ال�صفحة
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الدر�س
احلادي والع�شرون

الو�صية

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم الو�صية.
 ّيتعرف �إلى �أحكام الو�صية يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
 ّ ي�ستنتج حكمة م�رشوعية الو�صية.دون موافقة الورثة.
 يبينّ �سبب عدم م�رشوعية الو�صية ب�أكرث من الثلث من ّدون موافقة الورثة.
 يف�سرّ عدم م�رشوعية الو�صية لوارث من ّ ُير ّتب الأولويات عند تق�سيم املرياث� ،إذا ترك املتوفى دي ًنا وو�صية ومريا ًثا.يو�ضح احلاالت التي تنتهي بها الو�صية.
 ّيقدر �أهمية الو�صية يف حتقيق التكافل االجتماعي.
 ّ -يحر�ص على تو�صية النا�س باخلري.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 املبادرة للقيام ب�أعمال الرب يف املجتمع. -احلر�ص على �أعمال الرب التي ي�ستمر �أجرها بعد املوت.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل التقومي
اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (الو�صية بيانها و�أبرز �أحكامها) ،ل�صالح الأطرم.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (�أحكام الو�صية يف الفقه الإ�سالمي) ،ملحمد علي يحيى. كتاب (�أحكام الو�صية) ،علي اخلفيف.125

املفاهيم وامل�صطلحات
الو�صية ،املو�صي ،املو�صى به ،املو�صى له ،الرتكة ،يتك ّففون.

التعلم القبلي

 �أعمال ي�ستمر �أجرها بعد املوت (ال�صف احلادي ع�رش) �سبعة يظلهم اهلل يف ظله ،خامتة الإن�سان وم�صريه (ال�صف العا�رش) الوقف (ال�صف الثامن)استراتيجيات التدريس

 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلمالن�شط؛ العمل اجلماعي ،الر�ؤو�س املرقمة ،املناق�شة) ،ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ( املحاكاة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
 ابد أ� بكتابة نتاجات الدر�س على اللوح.مهد للدر�س بعر�ض احلديث يف مقدمة الدر�س يف ال�صفحة ( )81ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة ،ثم
 ّك ّلف الطلبة بالتفكري باحلديث واقرتاح عنوان رئي�س للحديث.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،ال�س�ؤال والإجابة):
 اعر�ض مفهوم الو�صية ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة. ك ّلف �أحد الطلبة بقراءة مفهوم الو�صية.يعرف ،ودالالت �ألفاظه.
 ناق�ش الطلبة يف حتليل عبارة ّ اعر�ض �أمثلة منتمية وغري منتمية على الو�صية.وجه لهم �س� اًؤال حول عالقة ما جاء بها
 ك ّلف الطلبة بقراءة الإ�ضاءة يف ال�صفحة ( )81قراءة �صامتة ،ثم ّبالو�صية.
 ك ّلف الطلبة بحل ن�شاط يف ال�صفحة (.)81 ك ّلف �أحد الطلبة بقراءة املعلومة الإثرائية من الكتاب يف ال�صفحة ()81ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش (الأ�سئلة والإجابات� ،أوراق عمل ،العمل يف الكتاب املدر�سي،التدريبات والتمارين):
وجه �إلى الطلبة الأ�سئلة الآتية حول �أحكام الو�صية على �شكل ورقة عمل:
 ّهل ي�صح للمو�صي الرجوع عن و�صيته؟
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هل ي�صح للمو�صي �أن يو�صي مبا ي�شاء من ماله؟
َمن الأ�شخا�ص �أو اجلهات الذين ت�صح لهم الو�صية؟
متى ي�ستحق املو�صى له الو�صية؟
يجب �أن تكون الو�صية باملعروف؛ ما املق�صود بـ (املعروف)؟
ما احلاالت التي تنهي فيها الو�صية؟
 وميكن توجيه هذه الأ�سئلة �إلى الطلبة على �شكل ورقة عمل ،وتكليفهم بحل ورقة العمل عن طريقاملجموعات.
 ا�ستمع لإجابات الطلبة ،ثم � ِأدر النقا�ش حول �إجاباتهم ،مع �رضورة ربط الإجابات وتدعيمها بالأدلةال�رشعية.
تو�صلوا �إليه على �شكل نقاط حتت عنوان (�أحكام الو�صية) على اللوح.
 ّلخ�ص ما ّ
ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط (املحاكاة) ،ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط ،املناق�شة):
 ك ّلف كل جمموعة مبحاكاة و�صية �رشعية يف مدة ال تتجاوز ( )8دقائق ،ويراعى يف �إعدادها �أن حتتويعلى الأمور الآتية:
مو�صي ومو�صى له ومو�صى به.
و�صية غري مالية.
و�صية مالية تراعي احل�صة ال�رشعية امل�سموح بها من املرياث.
مو�صى له ال ي�شرتط موافقة الورثة على الو�صية له.
 ك ّلف املجموعتني ببدء احللقة النقا�شية لإعداد الو�صية ،مع مراعاة التزامهم ب�آداب احلوار ،وم�شاركةالطلبة جميعهم يف املناق�شة ،و�أال جتاوز مدة املناق�شة ( )٥دقائق ،و�أال ينتقل من مفهوم �إلى �آخر قبل �أن
ينهي النقا�ش حوله.
 ك ّلف الطالب ( )3من كل جمموعة بكتابة الو�صية التي �أعدتها جمموعته على لوحة ،وتعليقها على اللوح. اطلب �إلى كل جمموعة �إبداء مالحظاتها حول عمل املجموعة الأخرى.وعزز الطلبة ،وبينّ املالحظات �إن تطلب الأمر ذلك.
 راقب عمل املجموعتنيّ ، التعميم ،بعد كتابة الأفكار الرئي�سة على اللوح ،حيث تتعاون كل جمموعة يف �إ�صدار تعميم مفادها:الو�صية لي�ست يف املال فقط بل ت�شمل التقوى ،الو�صية ال تزيد عن الثلث �إال مبوافقة الورثة ،ال و�صية
لوارث �إال مبوافقة الورثة.
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
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ختاميا؛ عن طريق �إحدى الطرق الطرائق الآتية:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ووجه �إليهم �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى
أرقاما ع�شوائية من املجموعاتّ ،
اخرت � ً
الطلبة.
ع�شوائيا من �إحدى املجموعات ،وك ّلف �صاحبه بتوجيه �س�ؤال لطالب هو يختاره من
اخرت رقم ًا
ًّ
املجموعة الأخرى.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

فرط به من �أعمال الرب يف حياته ،ورد حقوق الآخرين ،وق�ضاء الديون؛ عن
يحر�ص امل�ؤمن على تدارك ما ّ
طريق الو�صية التي حثت عليها ال�رشيعة الإ�سالمية ،كذلك ف�إنه يحر�ص على حتقيق العدالة بني ورثته وعدم
ظلمهم؛ لذا ،ف�إنه يلتزم ب�رشوط الو�صية ال�رشعية.
استراتيجيات التقويم وأدواته

التقومي املعتمد على الأداء.
وقوم
 املوقف التقوميي :و ّزع املهام يف حلقتني نقا�شيتني ،ثم راقب �أداء الطلبة ومدى تفاعلهم مع املناق�شةّ ،�أداءهم يف �سلم التقدير.
�أداة التقومي:
 �سلم تقدير و�صفي لتقومي مدى امتالك الطالب ملهارات املناق�شة و�إبداء الر�أي والإقناع يف جل�سة النقا�ش.�أدوات التقومي
�سلم تقدير لتقومي مدى امتالك الطالب ملهارات املناق�شة و�إبداء الر�أي والإقناع يف جل�سة النقا�ش.
الأداء

الرقم
1

ي�شارك بثقة يف النقا�ش.

2

ي�سهم يف �إثراء النقا�ش.

3
4

يقدم الأدلة والأ�سباب امل�ؤيدة لر�أيه.
ّ
يتوا�صل بلغة �سليمة.

5

يح�سن الإ�صغاء للآخرين.

6

يحرتم �آراء الآخرين ويتقبلها.

7

يلتزم ب�آداب احلوار.
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دائما
ً

الدرجة
غالبًا �أحيانًا

نادرا
ً

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

حق امرئ م�سلم وجه الداللة يف احلديث:
عالم يدل قوله " : ما ُّ
 َله �شيء يو�صي فيه ،يبيت ليلتني �إال وو�صيته  -يجب على امل�سلم �أن يو�صي مبا يلزمه من
ٌ
ديون �أو حقوق للآخرين؛ كي ت�س ّلم �إلى
مكتوبة عنده".
�أهلها ،خا�صة �إذا مل تكن موثقة.
 كما يجب على امل�سلم �أن يبادر لكتابة و�صيتهعازما على ال�صدقة من ماله يف وجه
�إذا كان ً
من وجوه اخلري ،قبل �أن تدركه املنية.

رقم
ال�صفحة
81

أ�ستنتج حكمتني من حكم م�رشوعية الو�صية احلكم امل�ستفادة:
� ُ ت�أدية احلقوق من ديون و�أمانات وغريه.يف الإ�سالم.
 م�ساعدة الفقراء واملحتاجني. حتقيق التكافل االجتماعي. تطهري املال بال�صدقة. من الأعمال ال�صاحلة التي ي�ستمر �أجرها بعداملوت.
 -ن�رش املودة واملحبة بني النا�س.

�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
 �أجب عن الأ�سئلة الآتية:ما املق�صود بالو�صية؟
ما احلاالت التي تنتهي بها الو�صية؟
�إثرائية
تدبر الآية الكرمية يف قوله تعالى} :
{ (�سورة الن�ساء ،الآية  ،)11ثم بينّ
 َّاحلكمة من تقدمي الو�صية على الدين يف الآية الكرمية؛ مع �أن الو�صية تن ّفذ بعد �سداد الدين؟

129

إجابات أسئلة الدرس

الرقم
1

2

ن�ص ال�س�ؤال
ما املق�صود بالو�صية؟

تربع باملال يف حال حياة الإن�سان ،وتن ّفذ بعد
ّ
وفاته.

81

ا�ستنت��ج حكم��ة واح��دة مل�رشوعي��ة  -ت�أدية احلقوق من ديون و�أمانات وغريه.
 م�ساعدة الفقراء واملحتاجني.الو�صية.
 حتقيق التكافل االجتماعي. تطهري املال بال�صدقة. من الأعمال ال�صاحلة التي ي�ستمر �أجرها بعداملوت.
 -ن�رش املودة واملحبة بني النا�س.

81

بينّ داللة كل ن�ص من الن�صو�ص
ال�رشعية الآتية:
-ق��ال تعال��ى}:

3

الإجابة

رقم
ال�صفحة

 �إن الو�صية تكون باملعروف ،ف�إن ق�صد املو�صيالإ�رضار بالورثة فيحرم ذلك.

82

{.
(�سورة الن�ساء ،الآية .)11

 قال �" :إن اهلل �أعطى كل ذي حق � -إذا كانت الو�صية لوارث ال تنفذ �إال مبوافقة الورثةبعد موته ،خ�شية من وقوع النزاع بني الورثة.
حقه ،فال و�صية لوارث".

4
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بينّ حكم الو�صية يف احلاالت الآتية:
�أ � -أو�صت �سلمى بثلثي مالها لأحد �أ -ال يجوز �إال �إذا وافق الورثة بعد موته.
حمتاج��ا �أكرث من
�أبنائه��ا ،كون��ه
ً
�إخوته و�أخواته.
ب� -أو�ص��ت امر�أة لبن��اء مدر�سة ،ثم ب -يجوز؛ لأنها من باب التربع.
رجعت عن و�صيتها.

82

82

82

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ج��ـ� -أو�ص��ى عم��رو ب�إعط��اء �أجرة جـ -يجوز.
�إح��دى �شققه لطال��ب علم ملدة
�سنتني.
د � -أو�ص��ى �شخ���ص ب�أموال��ه كله��ا د  -ال يجوز؛ لأنها و�صية �رضر.
إ�رضارا بورثته.
� ً

5

6

�أكمل الفراغ��ات الآتية يف كل عبارة احلاالت التي تنتهي بها الو�صية ،هي:
مبا ينا�سبها:
�أ -تنتهي الو�صية يف حاالت عدة � ،أ -رف�ض املو�صى له الو�صية.
 موت املو�صى له قبل املو�صي.منها:
 قتل املو�صى له املو�صي. هالك املال املو�صى به.ب -يجب � اّأل تزيد الو�صية عن  ....ب-يجب � اّأل تزيد الو�صية عن ثلث الرتكة� ،إال
بر�ضا الورثة.
الرتكة � اّإل بر�ضا الورثة.
ر ّت��ب احلق��وق الآتي��ة املتع ّلق��ة مبال  -1الدين
 -2الو�صية
املتوفى :الو�صية ،املرياث ،الدين.
 -3املرياث

رقم
ال�صفحة

82
82

82
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الدر�س
الثاين والع�شرون

منهج الإ�سالم يف الوقاية من اجلرمية ومعاجلتها

نتاجات الدر�س

يعرف املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س :اجلرمية ،احلد ،الق�صا�ص ،التعزير.
 ّ يبينّ موقف الإ�سالم من اجلرمية.يو�ضح التدابري الوقائية التي اتخذها الإ�سالم ملنع وقوع اجلرمية.
 ّ يع ّلل ت�رشيع الإ�سالم للعقوبات. يقارن بني احلد والق�صا�ص والتعزير. -يتج ّنب ارتكاب اجلرمية والنفور منها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تعميق الإميان باهلل تعالى ،وال�شعور مبراقبته واطالعه على �أعمالنا. تقدير عظمة الإ�سالم يف �سن الت�رشيعات التي حتفظ �أمن املجتمع وا�ستقراره. -االلتزام بالأحكام ال�رشعية يف الإ�سالم.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 -كتاب (الت�رشيع اجلنائي يف الإ�سالم) ،لعبد القادر عودة.

 -جملة البحوث الإ�سالمية احلدود يف الإ�سالم .عبد اهلل عبد الغنى خياط.http://www.alifta.net .

م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (العدالة يف نظام العقوبات يف اال�سالم) ،ملحمد عبد الغني. -موقع املكتبة ال�شاملة .http://www.shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات
اجلرمية ،احلد ،الق�صا�ص ،التعزير ،التدابري الوقائية ،التدابري العالجية ،العقوبات ،البطالة.
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التعلم القبلي

 نظام احلكم يف الإ�سالم (ال�صف التا�سع). امل�س�ؤولية االجتماعية (ال�صف التا�سع). الكبائر (ال�صف التا�سع).استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (فعالية املحا�رضة ،املخطط املفاهيمي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة)،
نفكر)ّ ،
أفكر ،نحن ّ
التعلم التعاوين ،فعاليات التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت)�( ،أنا � ّ
زميل� ،شارك) ،التعلم
(فكر ،انتقِ اً
القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق توجيه �أ�سئلة للطلبة حول بع�ض الأمور التي مت درا�ستها يف ال�صفوف ال�سابقة؛ مثل:
 ّما قيمة الأمن واال�ستقرار يف حياة النا�س؟
امل�رشع الإ�سالمي مع من يحاول زعزعة الأمن االجتماعي؟
كيف تعامل ّ
 مناق�شة الطلبة يف �أهمية الأمن واال�ستقرار يف املجتمع.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم اجلرمية ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وتو�ضيحه عن طريق:بيان معنى فعل �أو قول مع �إعطاء �أمثلة منا�سبة له.
تو�ضيح املق�صود بـ (خمالف لل�رشع �أو القانون) مع �إعطاء �أمثلة منا�سبة لها.

تو�ضيح عبارة (يرتتب عليها عقوبة) مع �إعطاء �أمثلة منا�سبة لها.
أفكر ،نحن ّ
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ �أنا � ّ
نفكر) يف يبينّ معنى التدبري الوقائي والتدبري العالجي والفرق
بينهما ،وذلك باتباع ما ي�أتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات غري متجان�سةوجه �إلى املجموعات �س�ؤاًال حول معنى التدبري الوقائي والتدبري العالجي والفرق بينهما ،واطلب اليهم
 ّجيدا يف ال�س�ؤال.
التفكري ً
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أفكر) والثاين (نحن ّ
 ك ّلف كل جمموعة بر�سم عمودين على لوحة؛ الأول ُيكتب عليه (�أنا � ّنفكر).
 ك ّلف الطلبة بتعبئة العمود الأول ب�شكل فردي ،ثم قراءتها من قبل املجموعة كاملة واالتفاق على نتيجةم�شرتكة وتعبئتها يف العمود الثاين ،ثم تعليق اللوحة على اجلدار.
تو�صلوا �إليه.
 ناق�ش املجموعات يف ما ّا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رضة ،واملخطط املفاهيمي ،وذلك على النحو الآتي:
 �إبد أ� بتو�ضيح معنى التدابري الوقائية التي متنع من ارتكاب اجلرمية. اعر�ض النقاط التي مت بيانها يف الدر�س ،مع تو�ضيح لكل منها ،و�إعطاء �أمثلة متنوعة على كل منها. ك ّلف �أحد الطلبة بقراءة الآيات الكرمية لال�ستدالل بها وربطها مبو�ضوع الدر�س.ً
مفاهيميا جتعل فيه العنوان التدابري الوقائية
خمططا
 بعد االنتهاء من تو�ضيح مفردات الفقرة جميعها ،ار�سمًّ
ملنع وقوع اجلرمية ،واترك ما يتفرع منه فارغً ا ،ثم ك ّلف بع�ض الطلبة بتعبئة النقاط على اللوح.
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
زميل� ،شارك).
ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط (فكر ،انتقِ اً
 و ّزع ورقة العمل التي حتتوي على الن�شاط يف ال�صفحة ( )85على الطلبة.وجه �إلى الطلبة ال�س�ؤال الوارد فيها ،واطلب �إليهم �أن يفكروا بالإجابة عنه وكتابة �أفكارهم على ورقة.
 ّ اطلب �إلى كل واحد منهم �أن يختار زمي ًال له ي�شاركه تلك الأفكار.
 ك ّلف كل جمموعة ثنائية مب�شاركة �آرائها مع اجلميع.ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف
الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى ،عن طريققراءة التدابري الوقائية ،وتوجيه الأ�سئلة ّ
املمكنة عليها ،كي يقوموا ب�رشحها لباقي املجموعات م�سرت�شدين
مبا ي�أتي:
املجموعة ( :)1العقوبات يف الإ�سالم واحلكمة من م�رشوعيتها.
املجموعة ( :)2احلدود؛ تعريفها ،وحكمها ،و�أمثلة عليها ،والآثار الإيجابية لتطبيقها ،وحل الن�شاط
املرافق لفقرة احلدود.
املجموعة ( :)3الق�صا�ص،تعريفها،حكمها� ،أمثلة عليها ،الآثار الإيجابية لتطبيقها.
املجموعة ( :)4التعزير ،تعريفها،حكمه� ،أمثلة عليه ،الآثار الإيجابية لتطبيقه.
املجموعة ( :)5مقارنة بني احلدود ،والق�صا�ص ،والتعزير.
134

 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة. ِ�ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
 ّختاميا؛ عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ك ّلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

حر�ص الإ�سالم على توفري الأمن واال�ستقرار للمجتمع الإ�سالمي ،ف�أمر كل م�سلم باملحافظة على �أمن
املجتمع ،وجت ّنب كل �رش يزعزع �أمنه وا�ستقراره؛ لذا ،يجب على امل�سلم �أن ّ
يهذب نف�سه على ال�سلوكات
التي �أمره بها الإ�سالم ،ويلتزم بالإحكام ال�رشعية التي كُ ِ ّلف بها ،و�أن يتنا�صح باخلري مع النا�س ،كما يحرتم
ويتقبل اختالفه معهم من دون �أن يتعدى على حقوقهم ،كال�سباب �أو ال�شتم �أو ال�رسقة �أو الإيذاء اً
قول
النا�س
ّ
�أو عمال ،وذلك لي�سود الأمن يف املجتمع.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ختاميا.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًاًّ
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء. املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س يو ّزع املعلم املهام على املجموعات ،وبعد االنتهاء من عر�ضبناء على معايري �أداة التقييم
ويقومهم ً
فكرة معينة يوجه الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) على الطلبةّ ،
املعتمد على الأداء .
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير الو�صفي الآتي:
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معايير الأداء
الرقم
 1يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ف ّعال.
 2يحر�ص على ا�ستثمار وقته.
 3ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.
 4يعمل بروح الفريق.
يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
5
ّ
يتقبل �آراء الآخرين.
6
ّ
 7ينجز عمله يف الوقت املحدد.

ممتاز جيد ج ًّدا بحاجة �إلى تح�سين

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم
ال�صفحة

 غ���ض الب��صر واج��ب؛ لأنه يجن��ب امل�سلمالوقوع يف الفاح�شة.

 قال اهلل تعالى} :{ (�سورة النور ،الآية .)30

85

أ�ستذكر بهذه الآية الكرمية حكم غ�ض
�
ُ
الب�رص ،و�أ ّ
خل�صه يف دفرتي
أناق�ش مع جمموعتي �سبب عدم �إقامة اخلليفة للح��دود ال�رشعية موانع متنع م��ن اقامتها فلي�س
� ُعمر بن اخلطاب  حد ال�رسقة يف عام كل �رسقة يكون فيها القطع .من ذلك �أن الإن�سان
�إذا ��سرق وقد �أ�رشف على املوت ف�رسق ما ي�أكل
املجاعة.
ب��ه ف�إنه ال يقام احل��د عليه ،وذل��ك ين�سجم مع
مقا�صد ال�رشيعة ،فهو مل ي�رسق �إال ل�شدة احلاجة
ولي�س لتهديد �أمن املجتمع �أو تعمد �إيذاء النا�س.
فال��ذي حدث عام الرمادة م��ن ا�شتداد اجلوع
عل��ى النا�س فح�صل بع���ض ال�سطو على بع�ض
الطع��ام ممن قد قارب��وا علىالهالك ،فكان هذا
من موان��ع القط��ع ال�رشعية ولي�س في��ه تعطيل
للحد اذ ال حد يف هذه احلالة �أ�صال.
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86

�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
 ر ّتب التدابري الوقائية التي اتخذها الإ�سالم ملنع وقوع اجلرمية.�إثرائية
 قارن بني نظام العقوبات الإ�سالمي ونظام العقوبات الو�ضعي من حيث قدرة كل منهما على حماربةاجلرمية.
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

1

ن�ص ال�س�ؤال
بينّ املق�صود بكل من:
 احلد الق�صا�ص النعزيربينّ كيف متنع التدابري الآتية اجلرمية
�أ  -تهذيب النف�س الإن�سانية

2
ب -التنا�صح باخلري.

3

الإجابة
�رشعا وجبت ح ًّقا هلل.
 عقوبة ّمقدرة ً
�رشعا وجبت ح ًّقا للإن�سان.
 عقوبة ّمقدرة ً
مفو�ضة �رشعا لر�أي ويل الأمر.
 عقوبة ّ بتعميق �إميانه باهلل تعالى ،و�أداء العبادات،وحتقيق التقوى؛ فكل ذلك ي�ؤدي �إلى جتنب
امل�سلم الوقوع يف اجلرمية.
 باملبادرة �إلى ن�رش اخلري والدعوة �إليه والتحذيرمن الأعمال ال�سيئة.

�أكمل:
تعد العقوبات املرتتبة على خمالفات  -لأن فيها اعتداء على حق املجتمع.
ّ
ال�سري و�إلقاء النفايات من املركبات
من العقوبات.

رقم
ال�صفحة
86

84
85

86
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الدر�س
الثالث والع�شرون

�سورة املطففني ،الآيات الكرمية ( ،)6 -1العدل

نتاجات الدر�س

مراعيا �ضبط الكلمات وحركات الإعراب ،و�أحكام التجويد.
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �صحيحةً
غيبا.
 يحفظ الآيات ( )157 -15من �سورة املطففني ً يبينّ معاين املفردات والرتاكيب يف الآيات الكرمية.يعرف ب�سورة املطففني ،و�أهم املو�ضوعات التي ا�شتملت عليها ال�سورة.
 ّ يبينّ خماطر التطفيف يف الدنيا والآخرة على الفرد واملجتمع. ي�ستنتج �سبب ارتكاب الذنوب من الآيات الكرمية. يبينّ �أهمية العدل يف املعامالت. يذكر �صور التطفيف املعنوي املنهي عنها. -يحر�ص على �أداء حقوق الآخرين بالعدل والإح�سان.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 جت ّنب التطفيف يف املكيال وامليزان ،لأنه حمرم.والتقرب �إليه تعالى بالعبادات.
 ا�ست�شعار عظمة الوقوف بني يدي اهلل تعالى يوم القيامة،ّ

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،امل�صحف املعلم (القلم القارئ� ،أو  CDقر�آن كرمي �أو الهاتف املحمول) ،جهاز حا�سوب،
وجهاز عر�ض� ،أقالم ،بطاقات �صغرية ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 تطبيق �آيات ،امل�صحف اجلامع� ،صفوة التفا�سري ،املو�سوعة الإلكرتونية ال�شاملة للقر�آنmosshaf.comar/main

م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 املو�سوعة الإ�سالمية ال�شاملة ،مو�سوعة التف�سري� ،صفوة التفا�سري ،كتاب (روائع البياين) -تف�سري الطربي ،تف�سري الرازي ،يف ظالل القر�آن ،تف�سري ابن كثري ،موقع.www.altafsir.com :
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املفاهيم وامل�صطلحات

ٌ
ويل ،للمطففني ،اكتالوا ،ي�ستوفون ،كالوهم ،يخ�سرِ ون.

التعلم القبلي

�أحكام البيوع والأمانة يف البيع وال�رشاء(.ال�صف التا�سع).
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ (�أ�سئلة و�إجابات ،عر�ض تو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يف
جمموعات ( ،املناق�شة ،التعلم التعاوين) ،التعلم عن طريق الن�شاط؛ ( التدريب ،املحاكاة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
ت�ضمنتها.
 ّمهد للدر�س عن طريق التعريف ب�سورة املطففني ،و�أهم املو�ضوعات التي ّ
 اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح. ُمراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية
ً
 CDللقر�آن الكرمي للقر�آن الكرمي� ،أو من الهاتف الن ّقال.
 ك ّلف بع�ض الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،و�أبد أ� باملتقنني.درب الطلبة على تالوة الآيات الكرمية ،وميكن الطلب �إلى الطلبة حماكاة بع�ض القراء� ،أو عن طريق القراءة
 ّاجلماعية مع املعلم.
 اعر�ض لوحة �أو �رشيحة (بور بوينت) كتبت عليها الآيات الكرمية.ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط
 اكتب املفردات والرتاكيب يف الآيات الكرمية على بطاقات �صغرية بلون ما ،واملعاين على بطاقات حتمللو ًنا �آخر ،ثم ك ّلف الطلبة ب�سحب بطاقة واحدة لكل طالب ،ثم اطلب �إلى الطلبة الذين يحملون بطاقات
الكلمات بالبحث عن الطالب الذي يحمل بطاقة املعنى املنا�سب للكلمة التي يحملها ،ويف نهاية الن�شاط
اطلب �إلى الطلبة تثبيت الكلمة ومعناها على اللوح.
ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات العمل اجلماعي
 اعر�ض الدر�س على �شكل خريطة مفاهيمية ،بعر�ض العنوان الرئي�س للدر�س ،ثم اطلب �إلى الطلبة �إكمالالعناوين الفرعية مع و�ضع �أرقام الآيات املنا�سبة لكل عنوان فرعي ،ثم و ّزع الطلبة يف ( )٤جمموعات
على النحو الآتي:
املجموعة ( :)1مناق�شة مو�ضوع التحذير من التطفيف يف امليزان وخطره.
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 ك ّلف الطلبة بحل ن�شاط (� ّأفكر و�أناق�ش) يف ال�صفحة ( ،)89ح�سب ما هو مطلوب يف الن�شاط .
املجموعة ( :)2مناق�شة �سبب ارتكاب الذنوب ،والتطفيف يف امليزان.
املجموعة ( :)3مناق�شة العدل يف املعامالت .
 بعد انتهاء عمل املجموعة الثالثة ،ك ّلف الطلبة بحل ن�شاط (�أت�أمل و�أ�ستخرج) يف ال�صفحة ( ،)90ثمناق�ش الن�شاط مع الطلبة.
املجموعة ( :)4ا�ستخراج �أهم التوجيهات الرتبوية يف الآيات .
وتدون ما مت التو�صل �إليه على اللوح.
تو�صلت �إليه وتناق�شه مع باقي الطلبةّ ،
 تعر�ض كل جمموعة ما ّ(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ
ك ّلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
و�سجل مالحظاتك على تالوتهم على �سجل التقومي اجلانبي.
غيباّ ،
اطلب �إلى الطلبة تالوة الآيات ً
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

 اطلب �إلى الطلبة تذكّ ر �صور من التعامالت بني النا�س وكيف يكون الطالب عاد ًال يف تعامالته معالآخرين ،وكيف ي�ؤدي كل م�سلم ما عليه من حقوق اجتاه ربه ،والنا�س.
 مواقف يتعر�ض لها الطالب يف حياته اليومية ،فيها �أكل للحقوق ،و�أثر ذلك يف العالقات االجتماعية بنيالنا�س
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم عن طريق االختبار. -ا�سرتاتيجية التقومي بالتوا�صل؛ فعالية الأ�سئلة والإجابات.
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إجابات أنشطة الدرس

ن�ص الن�شاط

الإجابة

� ّ
��ر يف الآث��ار الت��ي تع��ود عل��ى الفرد نيل ر�ضا الطلبة ،وح�صول الفرد على حقوقه
أفك ُ
واملجتم��ع نتيجة الوف��اء بالكيل وامليزان ،كاملة ،وحفظ املجتمع من الف�ساد والعداوة
و�أناق���ش م��ا تو�صل��ت �إلي��ه م��ع معلمي والبغ�ضاء ،وانت�شار الربكة واخلري يف الأر�ض.
وزمالئي.
�أت�أم��لُ قول النب��ي  الآت��ي ،و�أ�ستخرج دخول اجلنة واالبتعاد عن النار.
ّ
أث��را من �آث��ار الع��دل يف التعامل مع
من��ه � ً
الآخرين" :فمن �أحب �أن يزحزح عن النار
ويدخل اجلنة فلت�أت��ه منيته وهو ي�ؤمن باهلل
والي��وم الآخر ولي��� ِؤت �إل��ى النا�س الذي
يحب �أن ي�ؤتى �إليه".

رقم ال�صفحة

89
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�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
عرف ب�سورة املطففني من حيث :عدد �آياتها� ،أهم املو�ضوعات التي ا�شتملت عليها.
 ّ اذكر معنى املفردات الآتية :ويل  ،املطففني  ،اكتالوا.�إثرائية
 ماذا لو انت�رش التطفيف يف املجتمعات؟جديدا للدر�س.
 اقرتح عنوا ًناً
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

بينّ املفردات والرتاكيب لآتية:
 املطففني1
 يخ�رسون كالوهمعرف ب�سورة املطففني من حيث:
ّ

 مكان نزولها: عدد �آياتها:� -أهم مو�ضوعاتها:
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 الذين ينق�صون ال�سلعة عن مقدارها املعلوميف الوزن �إذا باعوا ،وي�أخذون حقهم كاملاً
�إذا �شرتوا.
 ينق�صون حقوق النا�س. -وزنوا لغريهم.

88

 مكية 36 -1الرتكيز على و�ضع املوازين الدقيقة الوا�ضحة
للنا�س يف تعاملهم يف ما بينهم ويف حكمهم
على الأ�شياء.
 -2تتكلم عن اجلرائم االقت�صادية ،ووعيد اهلل
تعالى للمتالعبني باقت�صاد الأمة وعقابهم
 -3وعيد اهلل تعالى للكفار بالعذاب الأليم.
 -4وعد اهلل تعالى للأبرار بالثواب العظيم.
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توع��د اهلل ع��ز وج��ل املطفف�ين �سبب لن�رش العداوة والبغ�ضاء بني النا�س و�سبب
ّ
بالهالك واخل��سران يف الآية الكرمية :لهالك الأمم ودمارها.
واحدا
أث��را
}
ً
{ .اذك��ر � ً

89

2

3

الإجابة

رقم
ال�صفحة

م��ن �آث��ار التطفيف ال�سلبي��ة يف الفرد
واملجتمع

الرقم

4

5

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

التطفيف يف املكيال وامليزان �سبب يف ق�صة نبي اهلل تعالى �شعيب  مع قومه
لهالك الأمم ودمارهاّ .
و�ضح ذلك العربة واملوعظة ،حيث نهاهم نبيهم عن التطفيف
عن طريق نبي اهلل تعالى �شعيب مع يف الكيل وامليزان  ،فلم ي�ستجيبوا له ،فعجل اهلل
قومه.
تعالى لهم العذاب ،فعلى امل�سلم �أن يويف للنا�س
ميزانهم ومكيالهم كي ال يقع يف العذاب الذي
توعد اهلل تعالى به املطففني.
ّ
بينّ داللة ورود هذه الآية الكرمية تبينّ الآيات الكرمية ال�سبب الذي جعل ه�ؤالء
يف احلديث عن املطففني} :
املطففني يقومون مبثل هذا الفعل املحرم  ،وهو
عدم �إميانهم باليوم الآخر والبعث والن�شور،
فلو ّ
تفكروا يف اليوم الآخر و�أحداثه العظيمة،
{.
من قيام النا�س لرب العاملني ،وهيبة الوقوف
(�سورة املطففني ،الآيتان .)8-4
رادعا لهم،
�أمامه �سبحانه للح�ساب؛ لكان هذا ً
يوم يو�ضع امليزان بالعدل �أمام اخلالئق لوزن
�أعمالهم ،فال تطفيف فيه ،وال تظلم نف�س �شي ًئا،
�سواء ب�إنقا�ص احل�سنات �أو بزيادة ال�سيئات.

رقم
ال�صفحة

89

89

ِ
هات اً
مثال على كل من:
أ�  -التطفيف يف �أداء حق اهلل تعالى.

6

أ�  -ع��دم الإخال���ص هلل تعال��ى يف العبادات �أو
�أدائها على غري الوجه الأكمل ،ومثال ذلك
التطفيف يف ال�صالة.
ب -التطفيف يف �أداء حقوق النا�س.
ب-ع��دم قيام املوظف بامله��ام املوكولة �إليه� ،أو
التق�صري يف واجب��ات العمل� ،أو عدم �إعطاء
الأجري حقه من الأجرة.

90
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الدر�س
الرابع والع�شرون

حقوق الآباء والأبناء

نتاجات الدر�س

 يبينّ احلقوق امل�شرتكة بني الآباء والأبناء.يو�ضح مظاهر ح�سن ال�صحبة بني الأبناء والآباء.
 ّ ي�ستنتج �أهمية العدل بني الأبناء. يبينّ حقوق الوالدين على �أبنائهم بعد حياتهما. يبينّ حقوق الوالدين على �أبنائهم بعد مماتهما.يو�ضح حقوق الأبناء على والديهم.
 ّ ي�ستنتج ثمرات بر الوالدين. -يلتزم برب الوالدين.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير رعاية الإ�سالم حلقوق الأبناء. احلر�ص على تربية الأبناء تربية �صاحلة. -تقدير دور الوالدين يف رعايتهما لأبنائهما.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم فلوما�سرت ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (�أوالدنا يف �ضوء الرتبية الإ�سالمية) . املكتبة ال�شاملة.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (نظام اال�رسة يف اال�سالم) ،ملحمد عقلة . كتاب (تربية الأوالد يف الإ�سالم) ،لعبد اهلل علوان. -موقع املكتبة ال�شاملة . http://www.shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات
ح�سن ال�صحبة ،بر الوالدين ،جدته� ،سويت ،يقوت ،جناح الذل.
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التعلم القبلي

الآيات الكرمية والأحاديث التي مت درا�ستها �سابقا حول مو�ضوع بر الوالدين.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ،فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة) ،التعلم
التعاوين ،فعالية التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية املناظرة ،التعلم القائم على التفكري الناقد.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق �إجراء حوار حول حال �أ�رستني تتم ّتع �أحدهما بعالقات طيبة بني �أفرادها و�أخرى
 ّتفتقر �إلى ذلك .ناق�ش الطلبة يف �أ�سباب ذلك ،ثم ناق�شهم يف �آثار تق�صري �أحد الأطراف بحقوق الطرف
الآخر؛ لذا ،ال بد من معرفة كل طرف بحقوق الآخر عليه.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف
الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى ،عن طريق قراءةحقوق الآباء والأبناء وتوجيه الأ�سئلة ّ
املمكنة عليها ،كي يقوموا ب�رشحها لباقي املجموعات م�سرت�شدين
مبا ي�أتي:
املجموعة ( :)1احلقوق امل�شرتكة بني الآباء والأبناء.
املجموعة ( :)2احلقوق اخلا�صة بالوالدين على �أبنائهما يف حياتهما.
املجموعة ( :)3احلقوق اخلا�صة بالوالدين على �أبنائهما بعد موتهما.
املجموعة ( :)4ثمرات بر الوالدين.
املجموعة ( :)5احلقوق اخلا�صة بالأبناء على والديهم.
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة. ِ�ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
ّ -
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ا�سرتاتيجية املناظرة
 و ّزع طلبة ال�صف �إلى جمموعتني ،وك ّلف كل جمموعة بتبني وجهة نظر خمالفة لوجهة نظر املجموعةالثانيه حول مو�ضوع التق�صري يف احلقوق والوجبات (جمموعة تتبنى فكرة �أن �سبب اخلالفات الأ�رسية هي
تق�صري الأبناء بحقوق والديهم)( ،واملجموعة الثانية تتبنى فكرة �أن �سبب اخلالفات الأ�رسية هي تق�صري
الوالدين بحقوق �أبنائهما).
 ك ّلف �أحد طلبة ال�صف املتميزين بقيادة املناظرة و�إدارتها وتلخي�ص الآراء ،و�إعطاء الفر�صة املتكافئةللأع�ضاء لإبداء الر�أي ،ويف نهاية املناظرة� ،أحت الفر�صة للطلبة لتوجيه الأ�سئلة ،وللمناق�شة حول �آرائهم.
(احر�ص يف فعالية املناظرة على تعليم الطلبة احرتام وجهات النظر املغايرة لآرائهم ال�شخ�صية ،و�أن
يتعلموا كيفية التعبري الدقيق عن الفكرة املطروحة ،والقدرة على اختيار الألفاظ بدقة ،والتفكري املنطقي
واحلجة يف الإقناع).
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
 ِّمن مهارة التفكري العليا بتوجيه ال�س�ؤال الآتي:تقدمها لكل من الأب واالبن حني يختلفان يف الر�أي؟
ما الن�صيحة التي ّ
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجة �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

 هذا املو�ضوع من املو�ضوعات املهمة التي يحتاج �إليها امل�سلم ليعرف واجباته جتاه والديه ويقوم بها على�أكمل وجه ،وفيه لفت نظر لكل من يق�رص يف واجباته جتاه والديه ،خا�صة مع انت�شار العقوق يف ع�رصنا
احلا�رض ،وبيان مدى ت�شديد الإ�سالم على بر الوالدين
 كما يحتاج الطالب �إلى �أن يعرف حقوق �أبنائه عليه يف امل�ستقبل ليقوم بها على �أكمل وجه.استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س ،يو ّزع املعلم املهام على املجموعات ،وبعد االنتهاء من عر�ضبناء على معايري �أداة التقييم
فكرة معينة ّ
يوجه الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) �إلى الطلبة ،ويتم تقوميهم ً
املعتمد على الأداء .
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�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير الو�صفي الآتي:
معايير الأداء

الرقم
1
2

يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ف ّعال.
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

6
7

ممتاز جيد ج ًّدا بحاجة �إلى تح�سين

يتقبل �آراء الآخرين.
ّ

ينجز عمله يف الوقت املحدد.

ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول ،2 :بحاجة �إلى حت�سني .1

�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
عدد ثالثة من حقوق الآباء على �أبنائهم ،وثالثة من حقوق الأبناء على �آبائهم.
 ّ�إثرائية
 دعا الإ�سالم �إلى بر الوالدين حتى لو كانا غري م�سلمني ،ما احلكمة يف ذلك؟ عرب عما تفهمه من قول النبي  يف الأم�( :إلزم قدميها فثم اجلنة).إجابات أسئلة الدرس

الرقم
1

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

من حقوق الوالدين على الأبناء ح�سن  -وجوب طاعتهما يف غري مع�صية.
ال�صحبة لهما .عدد مظهرين منها - .احلديث معهما بجميل الكالم.

رقم
ال�صفحة
93
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الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

2

ع ّلل كلاّ مما ي�أتي:
أ� � -أك��د الإ�سالم حق��وق الوالدين ،أ�  -لتغري �أحوالهما اجل�سمية والنف�سية وال�صحية
يف هذا ال�سن.
خا�صة يف �سن ال�شيخوخة.
ب -ال يج��وز التق�ص�ير يف النفقة على ب-كي ال يقع يف االثم.
الأبناء.
جـ-من حقوق الأبن��اء ح�سن اختيار جـ-ملا لذلك من اثر يف تن�شئة الولد ،ولأن الولد
يرث الكثري من ال�صفات من الوالدين.
الأم ل�ل�أب وح�سن اختيار الأب
للأم.

3

و�ضح  -ي�شيع جو الطم�أنينة بني الأوالد.
للعدل بني الأبناء �آثار �إيجابيةّ .
 يقوي الروابط بينهم.اثنني منها.

93

4

للوالدين حقوق متعددة بعد موتهما - ،ال�صالة عليهما.
 الدعاء واال�ستغفار لهما.اذكر ثالثة منها.
� -إكرام �أ�صدقائهما.

96

95
94

97

ما داللة كل من الن�صو�ص الآتية:

5

6
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 حترمي طاعة الوالدين يف مع�صية اهلل تعالىقالتعالى}:وح�سن �صحبة الوالدين يف الدنيا ولو كانا
غري م�سلمني.
{.
 قوله  ملن �س�أله":من �أحق النا�س � -أولى الإ�سالم الأم عناية خا�صة يف الرب.بح�سن �صحابتي؟ قال� :أمك  ،قال
ثم من؟ قال� :أمك ،قال :ثم من؟
قال� :أمك ،قال :ثم من؟ قال:
�أبوك".
ا�شتمل حديث عقبة بن عامر ر�ضي اهلل تعليمها العل��م النافع ،وتوجيهها ال��ى ما ينفعها
عنه" :من كان له ثالث بنات  "..على دينه��ا ودنياه��ا من خل��ق ح�س��ن و�أدب رفيع،
حقوق خا�صة بالبنات اذكر ثالثة منها .و�إ�شعارها مبكانتها والعطف عليها.

95
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الدر�س
اخلام�س والع�شرون

حديث نبوي �رشيف :بر الأم يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة تو�ضيحية �صحيحة.يعرف براوي احلديث.
 ّ يبينّ معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث ال�رشيف. يبينّ �سبب اهتمام الإ�سالم بالأم. يذكر �صور من بر الأم يف الإ�سالم. ي�ستنتج ف�ضائل بر الأم.غيبا.
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف ً ّيعظم دور الأم يف احلياة.
 -يحر�ص على بر الأم يف الأحول جميعها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على بر الوالدين. -التحذير من عقوق الوالدين.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين (Data

 ،)Showلوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح،
�سجل التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (بر الوالدين) ،للدكتور حممد راتب النابل�سي.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -كتاب (بر الوالدين) ،ملحمد بن �إ�سماعيل البخاري.
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املفاهيم وامل�صطلحات
الرب ،بر الوالدين.

التعلم القبلي

 الإميان بالق�ضاء والقدر (ال�صف التا�سع). القناعة (ال�صف التا�سع).استراتيجيات التدريس

 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،ا�سرتاتيجية التعلم عنطريق الن�شاط؛ ( املحاكاة) ،ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين( ،التعلم الن�شط؛ العمل اجلماعي ،الر�ؤو�س املرقمة ،البو�سرت).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
 ابد أ� بكتابة نتاجات الدر�س على اللوح.مهد للدر�س عن طريق الع�صف الذهني ،واعر�ض م�شكلة عقوق الوالدين ،وناق�ش مع الطلبة �أ�سبابها،
 ّواحللول املقرتحة لها.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة):
 اكتب احلديث على اللوح �أو لوحة تعلمية �أو عن طريق عر�ض تقدميي.ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ( املحاكاة)
 ابد أ� بـ (قراءة القدوة) ،ثم ك ّلف الطلبة املتميزين بالقراءة ،ثم بقية الطلبة.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ (التعلم الن�شط؛ العمل اجلماعي ،الر�ؤو�س املرقمة ،البو�سرت)
 و ّزع الطلبة يف جمموعات غري متجان�سة للعمل يف الكتاب املدر�سي ،ثم و ّزع املهام بني �أفراد املجموعات،على النحو الآتي:
املجموعة ( :)1ت�صميم بو�سرت للتعريف براوية احلديث ،وبيان �سبب تقدمي الأم يف الرب والرعاية يف
أتدبر و�أ�ستنتج) يف ال�صفحة ( ،)99ون�شاط (�أتذكر) يف ال�صفحه ( ،)100ثم
الإ�سالم ،وحل الن�شاط (� ّ
كتابته على البو�سرت وتعليقه على احلائط.
املجموعة ( :)2ت�صميم بو�سرت لتو�ضيح �صور بر الأم يف الإ�سالم ،وحل الن�شاط (�أقر أ� و�أناق�ش ) يف
ال�صفحة ( ،)101ون�شاط (�أ�ستذكر و�أناق�ش) ،ثم كتابته على البو�سرت وتعليقه على احلائط.
املجموعة ( :)3ت�صميم بو�سرت لبيان ف�ضائل بر الأم يف الإ�سالم ،ثم كتابته على البو�سرت وتعليقه على
احلائط.
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مف�صلة ،و�أال تتجاوز مدة �إعداد البو�سرت ( )٥دقائق.
 يجب مراعاة �أن تكون املعلومات يف البو�سرت ّ ك ّلف الطالب ( )1من كل جمموعة بالوقوف بالقرب من البو�سرت اخلا�ص مبجموعته ،لي�رشح ويجيب عنا�ستف�سارات باقي املجموعات الزائرة.
 تتن ّقل كل جمموعة بني بو�سرتات املجموعات الأخرى ،وت�ستمع ل�رشح الطالب ( ،)1وتوجه اال�ستف�ساراتله ،على �أال تتجاوز هذه املهمة مدة ( )١٠دقائق.
 ك ّلف الطالب ( ،)2من كل جمموعة بالقيام مبهمة الطالب ( ،)1بعد �أن تنهي املجموعات الزائرة تن ّقلهابني البو�سرتات.
وعزز الطلبة املتميزين.
 راقب عمل املجموعات ،و� ِأبد مالحظاتك �إن تطلب الأمرّ ،يقدم قائد كل جمموعة
 التعميم ،اطلب �إلى كل جمموعة اقرتاح تعميم واحد م�ستفاد من الدر�س ،بحيث ّموجزا يتناول الفكرة الآتية� :أمر اهلل امل�سلم برب والديه ،وخ�ص الأم بالعناية والإح�سان لف�ضلها
تعميما
ً
ً
ومكانتها ،وما تعانيه يف احلمل والوالدة والرتبية.
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق �إحدى الطرق الآتية:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ووجه لهم �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات
أرقاما ع�شوائية من املجموعاتّ ،
اخرت � ً
لديهم.
ع�شوائيا من �إحدى املجموعات ،وك ّلف �صاحبه بتوجيه �س�ؤال �إلى طالب هو يختاره.
رقما
اخرت ً
ًّ
�سمعه للطلبة الذين �أمتوا احلفظ.
وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة جميعهم :من حفظ احلديث؟ ثم ّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يجب على امل�سلم �أن يحر�ص على بر والديه ،ويخ�ص �أمه مبزيد من العناية والرعاية ،ويقوم على خدمتها،
ّ
ويحذر من العقوق ومظاهره لأي �سبب كان.
والإح�سان �إليها يف الأحوال والأوقات جميعها،
استراتيجيات التقويم وأدواته

 التقومي املعتمد على الأداء. -املوقف التقوميي :العرو�ض ال�شفوية.
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�أدوات التقومي
�سلم تقدير و�صفي لتقومي �أداء الطالب يف فعالية (العر�ض التو�ضيحي).
معايير الأداء

الرقم
1

يتحدث لغة ف�صحى بطالقه.
ّ

3

ي�ستخدم امل�صطلحات ال�رشعية يف التقدمي.

4

يلم مبو�ضوع الدر�س يف �أثناء التقدمي.

5

ي�ستخدم لغة اجل�سد يف �أثناء التقدمي.

6

يجيب عن �أ�سئلة زمالئه بثقة.

2

ممتاز جيد ج ًّدا بحاجة �إلى تح�سين

ب�رصيا مع زمالئه جميعهم.
يتوا�صل
ًّ

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

خ�ص الإ�سالم الأم مبزيد االهتمام؛ ملا عانته من
أ�ستنت��ج :يق��ول اهلل تعال��ى} :
ب��ر و�
ُ
�أت ّد ُ
م�شاق احلمل والوالدة والإر�ضاع ،ثم معاناتها
م��ع الرتبي��ة واحل�ضان��ة� ،إ�ضاف��ة �إل��ى العوامل
{ (�س��ورة
النف�سية كالعاطفة ،واحلنان ،والت�ضحية.
أتدب��ر ق��ول اهلل تعالى
الأحق��اف ،الآي��ة ّ � .)15
ال�سابق ،ثم أ�بينّ �سب��ب تخ�صي�ص الأم بالذكر
جميعا.
بعد الأمر بالإح�سان �إليهما
ً

�رضيرا يف ِح ْجر �أمه ،لتقوم
يتيما
�أتذك ُّر مع زمالئي :دور والدة الإمام البخاري ن�ش�أ البخاري ً
ً
رحمهما اهلل تعالى وغريها يف تربية الأجيال ،هي على تربيته �أف�ضل تربية ،وتعهدته بالرعاية
والدعاء �إلى �أن عاد �إليه ب�رصه ،ثم دفعته �إلى طلب
ورفد الأمة بعلماء حفظوا دينها.
العلم ،ورحلت به وهو يف �سن ال�ساد�سة ع�رشة
�إلى مكة للحج ،ثم تركته ليطلب العلم هناك.
وكذلك احلال بالن�سبة �إلى كثري من الأمهات،
حيث كان لهن دور كبري يف الت�ضحية ،وبذل
املجهود الكبري للعناية بفلذات �أكبادهن
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رقم
ال�صفحة

99

100

الن�شاط

الإجابة

رقم
ال�صفحة

أناق�ش :عد ر�سول اهلل  عقوق الأمهات من مظاهر العقوق يف جمتمعاتنا عدم طاعة
�أقر�أُ و� ُ
من الكبائر ،فقال�" :إن اهلل حرم عليكم عقوق الأم ،ورفع ال�صوت �أمامها ،وت�أجيل طلباتها،
الأمه��ات" .ناق�ش مع زمالئ��ك بع�ض مظاهر والت�ضجر من م�ساعدتها ،وعدم �صلتها.
العقوق يف جمتمعك.

101

�صورا �أخرى لرب �رسعة �إجابتها ،واملبادرة مل�ساعدتها قبل �أن
أناق�ش� :أ�ستذكر
�
أ�ستذكر و� ُ
ً
ُ
تطلب ذلك ،تقدمي الهدايا لها ،والدعاء لها،
الأم ،و�أناق�شها مع زمالئي.
والنظر �إليهم بب�شا�شة وجه.

101

�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
 اذكر �صور بر الأم التي ذكرها احلديث.�إثرائية
 اقر�أ احلديث الآتي ،ثم �أجب عما يليه من �أ�سئلة:عن ر�سول اهلل  ، قال" :منت ،فر�أيتني يف اجلنة ،ف�سمعت �صوت قراءة تقر�أ ،فقلت :قراءة من هذا؟
فقيل :قراءة حارثة بن النعمان ،قال ر�سول اهلل  : كذاك الرب ،كذاك الرب ،كذاك الرب ،كذاك الرب ،وكان
من �أبر النا�س ب�أمه".
عالم يدل �سماع النبي  لقراءة حارثة بن النعمان يف اجلنة؟
َ
ملاذا قال النبي :كذاك الرب ،بعد �سماعه قراءة حارثة بن النعمان يف اجلنة؟
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

اكتب دليلاً
�رشعيا يحث على الإح�سان �إلى الأم عن� أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال:
ًّ
"جاء رجل �إلى ر�سول اهلل  ، فقال:
خا�صة.

يا ر�سول اهلل ،من �أحق النا�س بح�سن
�صحابتي؟ قال� :أمك .قال :ثم من؟
قال :ثم �أمك .قال :ثم من؟ قال :ثم
�أمك .قال :ثم من؟ قال :ثم �أبوك".

1

و�ضح داللة الن�صو�ص الآتية:
ّ

�أ -ق��ال اهلل تعال��ى} :

2

3
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 عناية اهلل تعالى مبنزلة الأم ،وعظمف�ضلها وعطائها.

رقم
ال�صفحة

100

99

{.
ب -عن� أب��ي هريرة ر�ض��ي اهلل عن��ه قال":جاء
رج��ل �إلى ر�سول اهلل  ،فقال :يا ر�سول  -ت�أكيد ف�ضل الأم الذي �أثبته القر�آن
اهلل ،م��ن �أحق النا���س بح�س��ن �صحابتي؟ الكرمي ،وعظم ف�ضلها وعطائها.
ق��ال� :أمك .قال :ثم من؟ ق��ال :ثم �أمك.
قال :ثم من؟ ق��ال :ثم �أمك .قال :ثم من؟
قال :ثم �أبوك".

100

من �صور الإح�سان �إلى الأم وجوب طاعتها ،وذل��ك ب�صحبته��ا باملع��روف طوال
حياته��ا ،واملبادرة لتلبية حاجياتها ،ما
بينّ ذلك.
مل ت�أمر برتك واجب �أو فعل حمرم.

100

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال
و�ضح ذلك.
بر الأم يكون يف كل الأحوالّ ،

يج��ب عل��ى امل�سلم ب��ر والدت��ه ما مل
ت�أم��ره برتك واج��ب �أو فعل حمرم ،فال
ي�ستجيب لطلبها ب���أدب ،من دون �أن
يرف��ع �صوت��ه عليه��ا ،وي�صاحبها يف
الدنيا باملعروف.

100

لرب الأم والإح�سان �إليه��ا ف�ضائل عديدة ،اذكر �أج��ر عظي��م ،وزي��ادة يف ال��رزق،
ومباركة يف العمل ،و�إطالة يف العمر،
اثنني منها.
والف��وز بر�ض��ا اهلل تعال��ى ،ودخ��ول
اجلنة.

101

4

5

الإجابة

رقم
ال�صفحة

اقرتح عنوا ًنا �آخر للدر�س.

الأم مدر�سة ،حقوق الأم يف الإ�سالم.

6
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الدر�س
ال�ساد�سوالع�شرون

�سورة ي�س ،الآيات الكرمية ()44-33

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات القر�آنية الكرمية من ( )44 –33من �سورة ي�س،ً
لغويًا مع حركات الإعراب.
 ينطق الكلمات نطقاً
�صحيحا ّ
 ي�ستخرج الأحكام التي تعلمها �ساب ًقا بالإ�ضافة الى مد البدل.مييز بني مد البدل واملد املت�صل واملد املنف�صل.
 ّيتدبر الآيات الكرمية ويفهمها.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على تالوة القران الكرمي تالوة �سليمة. التزام �آداب تالوة القران الكرمي. -ا�ست�شعار عظمة القر�آن الكرمي.

م�صادر التعلم و�أدواته

القر�آن الكرمي (�سورة ي�س) ،الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز
العر�ض الإلكرتوين (� ،)Data Showأو جهاز الت�سجيل� ،أو امل�صحف الناطق ،لوحات كرتونية لعر�ض
�إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 امل�صحف الناطق بالقلم الناطق تطبيق �آية .http://www.arabapps.orgم�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املنري يف التجويد). كتاب (امللخ�ص املفيد يف علم التجويد). -امل�صحف املعلم .https://ar.islamway.net

املفاهيم وامل�صطلحات
مد البدل.
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التعلم القبلي

�أحكام املد و�أنواعه.

استراتيجيات التدريس

املحاكاة ،تعلم الأقران ،التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق ما ي�أتي:
 ّابد�أ مبراجعة ما تعلمه الطالب من �أحكام يف الدر�س ال�سابق ( )32-20من �سورة ي�س.
اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح .
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية املحاكاة عن طريق ما ي�أتي:
 ُاتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية مراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
 CDللقر�آن الكرمي ،ثم ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،والبدء باملتقنني.
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين) ،وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض لوحة او �رشيحة عر�ض تقدميي كتبت عليها الآيات الكرمية . و ّزع الآيات الكرمية يف (� )٤أق�سام ( ،)44-42( ،)41-39( ،)38–36( ،)35-33وو ّزعها على( )٤جمموعات.
 ك ّلف كل جمموعة با�ستخراج �أحكام التالوة املطلوبة يف الدر�س من هذه الآيات.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين والتعلم بالأقران
 ك ّلف الطلبة املتميزين بت�سميع الآيات لأفراد جمموعتهم ،وت�صحيح تالوتهم.غيبا ،وك ّلف الباقني
التقومي اخلتامي� :أف�سح املجال للطلبة الذين حفظوا بع�ض �آيات الدر�س بت�سميع ما حفظوه ً
بحفظ الآيات ،وتابع الت�سميع يف احل�ص�ص الآتية.

الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

حتفيز الطلبة على تالوة القر�آن الكرمي ب�شكل متوا�صل لنيل الأجر والثواب عند اهلل تعالى ،واحلر�ص على
يوميا يف ال�صالة.
تطبيق �أحكام التجويد ً
دائما عند تالوة القر�آن الكرمي ،وتالوة الآيات من �سورة ي�س ًّ
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية املالحظة. املوقف التقوميي :يف �أثناء تالوة الآيات الكرمية ،يالحظ املعلم تالوة الطلبة وي�صوب �أخطاءهم.إجابات أنشطة الدرس

الإجابة

الن�شاط

أ�ستخرج من الآيات الكرمية اً
واحدا على  -مد بدلَ :و َء َاي ٌة.
مثال
�
ً
ُ
 �إظهار حلقيِ :تاعا
كل مما ي�أتي:
وم ْن �أَن ُف ِ�سهِ مِ ،م ْن ُهَ ،و َم ً
�إِلى.
 راء مرققة :ثمرِ ه ،جترِ يُ ،ت ْدرِ ك ،ال َّنهارِ ،ذرِ ّ يتهم ،نغرِ قهم� ،رصيخ.
الع ْر ُجونَ ،ي ْركبونَ ،رحمة.
 -راء مفخمةُ :

�أن�شطة �إ�ضافية

عالجية
 ِهات اً
واحدا على مد البدل من �سورة ي�س.
مثال
ً
�إثرائية
 -ع ّلل ت�سمية مد البدل بهذا اال�سم.
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رقم
ال�صفحة

104

الف�صل الدرا�سي الثاين

الدر�س
ال�سابع والع�شرون

�صور من الإعجاز البياين يف القر�آن الكرمي

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم الإعجاز البياين يف القر�آن الكرمي.
 ّ يذكر �صور الإعجاز البياين يف القر�آن الكرمي.يو�ضح �أ�شكال الإعجاز يف ا�ستعمال احلرف والكلمة.
 ّ�صورا من الإعجاز البياين يف نظم اللفظ وبالغة املعنى.
يو�ضح
 ًّ
يبي مظاهر الإعجاز البياين يف تنا�سب الآيات وال�سور القر�آنية.
 نّيقدر �أهمية �إظهار �صور الإعجاز البياين يف القر�آن الكرمي يف هداية النا�س.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير جهود العلماء يف �إظهار �صور الإعجاز يف القر�آن الكرمي. -احلر�ص على تدبر القر�آن الكرمي وفهم مظاهر الإعجاز به لتعزيز الإميان يف قلوب امل�ؤمنني.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (Data

 ،)Showلوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم فلوما�سرت ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 الإعجاز البياين يف القر�آن الكرمي.– املكتبة الوقفية .waqfeya.com /
م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (�إعجاز القر�آن) ،للباقالين. كتاب (البيان يف �إعجاز القر�آن) ،للدكتور �صالح اخلالدي. -كتاب (نظم الدرر يف تنا�سب الآيات وال�سور) ،للبقاعي.

املفاهيم وامل�صطلحات
ا�ستعمال احلرف والكلمة ،نظم اللفظ وبالغة املعنى ،تنا�سب الآيات وال�سور.
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التعلم القبلي
�إعجاز القر�آن الكرمي (ال�صف العا�رش).
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش� ( ،أ�سئلة و�إجابات ،عر�ض تو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يف
جمموعات( ،املناق�شة ،املجموعات)

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
وجه �س� اًؤال للطلبة بذكر معجزات الأنبياء ،ومعجزة �سيدنا حممد  ،ثم اذكر الفرق بني معجزات �سيدنا
 ّللتو�صل �إلى �أهمية �إعجاز القر�آن الكرمي وا�ستمرار �إعجازه.
حممد  ومعجزات الأنبياء ال�سابقني؛
ّ
�إجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم الإعجاز البياين ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وتو�ضيحه.وجه �أ�سئلة على الطلبة ،مثل :ما الدليل على عجز العرب عن معار�ضة القر�آن الكرمي؟ كيف حتداهم يف
 ّذلك؟
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (جل�سة البو�سرت) يف بيان �صور الإعجاز البياين يف القر�آن الكرمي ،وذلك باتباع ما ي�أتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٣جمموعات غري متجان�سةاملجموعة ( :)1ت�صميم موقف تعليمي حول الإعجاز البياين يف ا�ستعمال احلرف والكلمة.
املجموعة ( :)2ت�صميم موقف تعليمي حول الإعجاز البياين يف نظم اللفظ وبالغة املعنى.
املجموعة ( :)3ت�صميم موقف تعليمي حول الإعجاز البياين يف تنا�سب الآيات وال�سور.
يتكون املوقف التعليمي لكل جمموعة من �أمرين الأول� :رشع معنى مظهر الإعجاز اخلا�ص بهم ،والثاين:
ّ
�رشح املثال املوجود يف الكتاب حول مظهر الإعجاز اخلا�ص بهم.
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة. ِ�ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
ّ -
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ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط ّ
زميل� ،شارك).
(فكر ،انتقِ اً
 ك ّلف الطلبة بحل ن�شاط يف ال�صفحة (.)109وجة �إلى الطلبة ال�س�ؤال الوارد فيه ،واطلب �إليهم �أن ّ
يفكروا بالإجابة عنه وكتابة �أفكارهم على ورقة.
 ّ اطلب �إلى كل واحد منهم �أن يختار زميلاً له ي�شاركه تلك الأفكار. ك ّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة �آرائها مع اجلميع.(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ
ك ّلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

تعمق الإميان باهلل وبر�سالة �سيدنا حممد  ،و�أن القر�آن
 معرفة امل�سلم لإعجاز القر�آن ب�صوره املختلفةّ ،الكرمي هو كالم اهلل تعالى.
�سببا يف دخول
 توظيف �إعجاز القر�آن الكرمي يف الدعوة �إلى الإ�سالم ،حيث كان �إعجاز القر�آن الكرمي ًكثري من النا�س يف الإ�سالم قدميًا وحدي ًثا.
 ّتفكر امل�سلم يف معاين القر�آن و�إعجازه ،ي�ساعده على اخل�شوع يف �صالته.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ختاميا.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاًّ
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء. املوقف التقوميي :عمل الطلبة يف جمموعات.�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي الآتي:
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الرقم

4

معايير الأداء

1
2

فعال.
يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ّ
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

6

3

2

يتقبل �آراء الآخرين.
ّ

إجابات أنشطة الدرس

رقم
ال�صفحة

الن�شاط

109

�أتدب ّ ُر قول اهلل تعالى}:

الإجابة
{.

(�سورة املاعون ،الآيتان .)5-4
و�أناق�ش زمالئي يف وجه الإعجاز
البياين يف حرف اجلر املذكور (عن)،
وملاذا مل ي�أت مكانه حرف اجلر (يف)

لأن حرف (يف) تعني �أن �أي �سهو يف �أثناء ال�صالة
يرتتب عليه الويل والعذاب ال�شديد ،وهذا فيه حرج
وم�شقة على امل�سلمني ،لأن ال�سهو والن�سيان من
طبيعة الب�رش ،وكل �أن�سان معر�ض لل�سهو يف �أثناء
ال�صالة� ،أما حرف (عن) تعني للذين ي�أخرون ال�صالة
عن وقتها وين�شغلون عنها وال ي�ؤدونها يف وقتها.

110

بالتعاون مع جمموعتي �أتدبّ ُر الآية الكرمية
ال�سابقة �سورة من الق�ص�ص ،و�أ�ستخرج
منها �أمرين ونهيني وخربين وب�شارتني.
الآية ( )7من �سورة الق�ص�ص.

الأمران�(:أر�ضعيه ،ف�ألقيه).
النهيان( :وال تخايف وال حتزين).
الب�شارتان( :رادوه �إليك ،وجاعلوه من املر�سلني).

111

دخ��ل كث�ير م��ن النا�س يف الإ�س�لام
ب�سبب ت�أ ّثرهم ب�آيات القر�آن الكرمي.
�أتعاون مع زمالئي يف ا�س��تذكار ق�صة
�إ�س�لام عمر ابن اخلط��اب  ،مبي ًنا
�سبب �إ�سالمه.

خرج عمر بن اخلطاب  لقتل النبي  ويف الطريق
قابل رجلاً ف�أخربه بدخول �أخته وزوجها يف الإ�سالم،
ف�أ�رسع �إلى بيتهما وهو يف �شدة الغ�ضب ،وحينما دخل
بيتهما وهما يتلوان القر�آن الكرمي ،ف�رضب �أخته حتى نزل
الدم من وجهها وطلب �إليهما �أخذ ال�صحيفة التي تقر�أ
فيها ،فرف�ضت حتى يغت�سل ويتو�ض�أ ،فامتثل لأوامرها
وتغري حاله بعد قراءة القر�آن الكرمي ،ثم �أعلن �إ�سالمه.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عـالجية
عرف الإعجاز البياين.
 ّ اذكر ثال ًثا من �صور الإعجاز البياين يف القر�آن الكرمي.�إثـرائية
 ق��ال اهلل تعال��ى} :و�ضح وجه الإعجاز يف ا�ستخدام كلمتي (�آن�س) و (�آن�ست).
(�سورة الق�ص�ص ،الآيةّ )92

{.

إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

ما معنى الإعجاز البياين؟

هو ما جاء عليه القر�آن الكرمي يف �آياته و�سوره
من دقة يف نظمه ،وف�صاحة يف �ألفاظه،
وبالغة يف معانيه ،وتنا�سب يف ترتيب
كلماته و�آياته و�سوره.

108

2

عدد ثال ًثا من �صور الإعجاز البياين
ّ
يف القر�آن الكرمي.

 ا�ستعمال احلرف والكلمة. نظم اللفظ وبالغة املعنى. -تنا�سب الآيات وال�سور القر�آنية.

3

م��ا دالل��ة الآي��ة الكرمي��ة الآتية يف
مو�ض��وع الإعج��از :ق��ال اهلل
تعا ل��ى } :
{.

تدل على�أن عجز كفار قري�ش عن الإتيان
مبثل القر�آن الكرمي دليل على �أنه وحي من
عند اهلل تعالى.

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

(�سورة هود ،الآية )14
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الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

4

و�ضح الإعجاز البياين يف ورود
ّ
حرف اجلر( يف) يف قوله تعالى:

لأن الكرة الأر�ضية هي الياب�سة مبا فيها من
ماء وكائنات موجودة� ،إ�ضافة �إلى غالفها
اجلوي الذي يدور معها ويالزمها ،وهو
مكمل للحياة عليها ،ف�أنت حني تطري يف
الف�ضاء ف�إمنا ت�سري يف الأر�ض ولي�س عليها؛
لأن الغالف اجلوي والياب�سة حتيطان بك
فك�أنك ت�سري فيها ال عليها ،لذلك ال ي�صلح
حرف (على) مكان ( يف) يف الآية الكرمية.

109

}

{.
(�سورة النمل ،الآية )69

5

�آيات القر�آن الكرمي يت�آلف بع�ض��ها
و�ضح ذلك عن
مع بع�ض��ها الآخرّ ،
طريق تنا�سب الآية الكرمية الآتية مبا
قبلها من الآيات يف �سورة الفاحتة
}
{.
(�سورة الفاحتة ،الآية .)5

6

بد�أت �سورة الفاحتة بحمد اهلل خالق العاملني،
يتحبب اهلل
ثم ذكرت �صفات اهلل تعالى التي ّ
تعالى بها لعباده؛ فهو رحيم بالعباد عامة،
ورحيم بامل�ؤمنني خا�صة ،وحتى ال يغرت
العبد برحمة اهلل ذكر بعدها �أنه مالك يوم
الدين الذي يكون يف احل�ساب واجلزاء على
الأعمال ،ومبا �أن اهلل رحيم بعباده وله امللك
احلقيقي ،وهو خالقهم ؛ فعلى امل�سلم �أن يعبد
اهلل وحده وال ي�ستعني ب�أحد غريه.

من وجوه الإعجاز البياين للقر�آن الكرمي
التنا�س��ب بني الآيات وال�سور القر�آنية،
و�ضح ذلك عن طريق ما ي�أتي:
ّ
أ� -التنا�س��ب بني بداية �سورة الإ�رساء �أ  -بد�أت ال�س��ورة بت�سبيح اهلل وتنزيهه عما ال
أي�ضا بحمد اهلل وتكبريه
وخامتتها.
يليق به ،وختمت � ً
وتنزيهه عن ال�رشيك.
ب-التنا�سب بني ورود �سورة احلديد ب-ذلك �أن �سورة احلديد بد�أت بالت�سبيح لتنا�سب
خامتة �سورة الواقعة التي اختتمت بالت�سبيح.
بعد �سورة الواقعة.

110
111

111
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الدر�س
الثامن والع�شرون

الإميان بوحدانية اهلل تعالى

نتاجات الدر�س

يعرف املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يعطي �أدلة على وحدانية اهلل تعالى.يو�ضح مقت�ضيات الإميان بوحدانية اهلل تعالى.
 ّيعدد �أنواع التوحيد.
 ّيفرق بني توحيد الألوهية والربوبية والأ�سماء وال�صفات.
 ّ يرد على منكري وحدانية اهلل بالأدلة العقلية والنقلية. -ي�ؤمن بوحدانية اهلل تعالى.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 -توثيق عالقته باهلل تعالى.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين (Data

 ،)Showلوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (الإميان) ،ملحمد نعيم يا�سني. كتاب (�رشح العقيدة الطحاوية) ،البن �أبي العز احلنفي. كتاب (الأ�سماء وال�صفات) ،لأبي بكر �أحمد بن احل�سن البيهقي.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 موقع �أ�سماء اهلل احل�سنى .www.asmaullah.com -موقع املكتبة ال�شاملة .http://www.shamela.ws
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املفاهيم وامل�صطلحات

التوحيد ،توحيد الربوبية ،توحيد الألوهية ،توحيد الأ�سماء وال�صفات ،الكف�ؤ ،مقت�ضيات.

التعلم القبلي
مبادئ يف العقيدة الإ�سالمية التي مت درا�ستها يف الف�صل الأول ،والتي يعد التوحيد من �أ�سا�سياتها.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة) ،التعلم
التعاوين ،فعاليات التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت)ّ ،
زميل� ،شارك) ،التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية
(فكر ،انتقِ اً
(التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للمو�ضوع عن طريق توجيه الأ�سئلة حول م�ضمون دعوة الأنبياء والر�سل ال�سابقني القائمة على
 ّالتوحيد،
 اكتب عبارة (ال �إله �إال اهلل) على اللوح ،ثم ناق�ش الطلبة يف معناها و�أهمية الإميان بها.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش والتحليل ،وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم التوحيد ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وتو�ضيحه.ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف
الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى ،عن طريققراءة الدر�س ،وتوجيه الأ�سئلة املمكنة عليها ،كي يقوموا ب�رشحها لباقي املجموعات م�سرت�شدين مبا ي�أتي:
املجموعة (� :)1أهمية الإميان بوحدانية اهلل تعالى
املجموعة ( :)2مقت�ضيات توحيد اهلل تعالى(توحيد الربوبية)؛ معناه و�أمثلة عليه.
املجموعة ( :)3مقت�ضيات توحيد اهلل تعالى (توحيد الألوهية)؛ معناه و�أمثلة عليه.
املجموعة ( :)4مقت�ضيات توحيد اهلل تعالى (توحيد الأ�سماء وال�صفات)؛ معناه و�أمثلة عليه.
املجموعة ( :)5الرد على منكري وحدانية اهلل تعالى.
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 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة ِ�ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
 ّا�سرتاتيجية التعلم الن�شط ّ
زميل� ،شارك).
(فكر ،انتقِ اً
 وزع ورقة العمل التي حتتوي على الن�شاط يف �صفحة ( )311على الطلبة. وجه �إلى الطلبة ال�س�ؤال الوارد فيها واطلب �إليهم �أن ّيفكروا بالإجابة عنه وكتابة �أفكارهم على ورقة.
 اطلب �إلى كل واحد منهم �أن يختار زمي ًال له ي�شاركه تلك الأفكار.
 ك ّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة �آرائها مع اجلميع.(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
توجيه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
يبينون فيه مقارنة بني �أنواع التوحيد.
تكليف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي ّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

امل�سلم ير ّدد دائما (ال �إله �إال اهلل) التي تعني التوحيد ،وال بد �أن يفهم معناها ويعمل مبقت�ضاها حتى يكون
يتعر�ض �أحيانا ل�شبهات امللحدين الذين ينكرون وحدانية اهلل ،فال بد
�إميانه
ً
�صحيحا ،وكذلك ف�إن امل�سلم ّ
ّ
ليتمكن من دح�ض �شبهاتهم والرد عليهم.
له من فهم دينه
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاختاميا.
ًّ
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.املوقف التقوميي
يوجه الأ�سئلة
يف �أثناء �رشح الدر�س يو ّزع املعلم املهام على املجموعات ،وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة ّ
ال�شفوية البنائية (التكوينية) على الطلبة ،ويتم تقوميهم بناء على معايري �أداة التقييم املعتمد على الأداء.
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير الو�صفي الآتي:
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الرقم

ممتاز

معايير الأداء

1
2

فعال.
يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ّ
يحر�ص على ا�ستثمار وقته

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

6

يتقبل �آراء الآخرين.

7

ينجز عمله يف الوقت املحدد.

جيد

مقبول

بحاجة
�إلى تح�سين

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة

�أفكر و�أ�ستنتج

الإجابة

113

أ�ستنتج �سبب ف�ساد ال�سماوات
� ُ
والأر�ض ،لو كان فيهما �أكرث من
�إله

لو كان يف الكون �أكرث من �إله لف�سد الكون ،فلو
م�ضطرا مل�ساعدته
أمرا فالثاين �إذا كان
ً
�أراد �أحدهما � ً
قادرا على
كان
ً
قادرا ،و�إن كان ً
عاجزا ومل يكن �إلها ً
قا�رصا.
قاهرا والأول �ضعي ًفا
خمالفته كان ًّ
ً
قويا ً

�أن�شطة �إ�ضافية
عـالجية
 بني املق�صود بتوحيد اهلل تعالى.�إثـرائية
 -ناق�ش زمالءك يف ما يرت ّتب على �إمياننا بوحدانية اهلل تعالى.
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

ا�ستخرج من الــــــدر�س تعريفًا

 التوحي��د :االعتقاد اجل��ازم ب�أن اهلل هو الإله امل�س��تحقللعبادة دون �سواه ،مع نفي الكف�ؤ وال�رشيك عنه �سبحانه.
 التنزي��ه :خل��و �ص��فات اهلل م��ن النق���ص ،كاتخاذالزوجة والولد وم�شابهة اخللق.

للم�صطلحني الآتيني :التوحيد،
التنزيه.

2

و�ضح ما ي�أتي:
ّ
�أ -الإمي��ان بوحداني��ة اهلل من �أ  -ال حياة للقلوب وال نعيم وال طم�أنينة �إال بتوحيد
�أعظ��م الواجب��ات الت��ي
اهلل تعالى ،وكلما كانت معرفة العبد بربه �صحيحة
واتباعا ل�رشع اهلل تعالى.
تعظيما
كان �أكرث
كلف بها الإن�سان
ً
ً
ب-م��ن مقت�ض��يات الإميان ب-ذلك من خالل الدعاء وال�ص�لاة وال�صوم والنذر
بتوحيد اهلل تعالى� :إفراده
وغري ذلك من العبادات رغبة مبا عند اهلل من ثواب
�سبحانه بالعبادة.
وخوف ًا م��ن عقوبته ،مع كمال احلب له �س��بحانه

3

ج��اءت ر�س��االت الأنبي��اء
عليهم ال�سالم جميعا بدعوة
النا���س �إلى التوحي��دِ ،
هات
دليال على ذلك.
ّبي��ن كي��ف يك��ون الإمي��ان
ب�أ�سماء اهلل احل�سنى و�صفاته
العلى.

5

كيف ترد على من يدعي:
تعدد الآلهة ي�ؤدي الى ف�ساد الكون .
�أ � -إنكار وحدانية اهلل تعالى �أ ّ -
ب�-إنكار �صفات اهلل تعالى ب-من ينكر �صفات اهلل يعني �أنه ينكر وحدانية اهلل تعالى
تعقيدا والكون ف�سا ًدا.
وهذا � ً
أي�ضا ي�ؤدي زيادة الأمر ً

رقم
ال�صفحة
113
114

113
114

والذل لعظمته وهذه العبادة قائمة على الإخال�ص
وال يجلب النفع �أو ال�رض �إال اهلل تعالى .

4

170

ق��ال تعالى} :

{.

113

الإميان ب�أ�سماء اهلل و�صفاته التي �أثبتها القران الكرمي
وما �أثبتها له ر�سوله يف ال�سنة النبوية ،وهي �صفات
كمال ال نق�ص فيها.

114

115

الدر�س
التا�سع والع�شرون

�سورة ي�س ،الآيات الكرمية ()54-45

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات القر�آنية الكرمية من ( )45 –54من �سورة ي�س؛ً
�صحيحا مع حركات الإعراب.
 ينطق الكلمات نط ًقا لغويًاً
 ي�ستخرج ما تعلمه �ساب ًقا من �أحكام بالإ�ضافة الى �أحرف التفخيم.غيبا.
 يحفظ الآيات الكرمية من ( )45 –54من �سورة ي�س ًيتدبر الآيات الكرمية ويفهمها.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على تالوة القران الكرمي تالوة �سليمة. التزام �آداب تالوة القران الكرمي. -ا�ست�شعار عظمة القر�آن الكرمي.

م�صادر التعلم و�أدواته

القر�آن الكرمي (�سورة ي�س) ،الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض
الإلكرتوين (� ،)Data Showأو جهاز الت�سجيل� ،أو امل�صحف الناطق ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات

الطلبة على ن�شاط احكام التجويد الوارد يف الدر�س� ،سجل التقومي اجلانبي� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 -امل�صحف الناطق.

 -تطبيق �آيةhttp://www.arabapps.org .

م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املنري يف التجويد). كتاب (امللخ�ص املفيد يف علم التجويد). -امل�صحف املعلمhttps://ar.islamway.net .
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املفاهيم وامل�صطلحات

التفخيم ،الرتقيق.

التعلم القبلي
�أحكام املد و�أنواعه  ،اق�سام احلروف من حيث التفخيم والرتقيق.
استراتيجيات التدريس

 -املحاكاة ،تعلم الأقران ،التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق ما ي�أتي:
 ّابد�أ مبراجعة ما تعلمه الطالب من �أحكام يف الدر�س ال�سابق ( )44-33من �سورة ي�س.
اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح .
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية املحاكاة عن طريق ما ي�أتي:
 ُمراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من CD
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية
ً
للقر�آن الكرمي ،ثم ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،والبدء باملتقنني.
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين) وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض لوحة �أو �رشيحة (عر�ض تقدميي) كتبت عليها الآيات الكرمية . و ّزع الآيات الكرمية يف (� )٤أق�سام ( ،)45-35( ،)25-15( ،)05–84( ،)74-54وو ّزعها على( )٤جمموعات.
 ك ّلف كل جمموعة با�ستخراج �أحكام التالوة املطلوبة يف الدر�س من هذه الآيات.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين والتعلم بالأقران
 ك ّلف الطلبة املتميزين بت�سميع الآيات لأفراد جمموعتهم .وت�صحيح تالوتهم.غيبا ،وك ّلف
التقومي اخلتامي :اف�سح املجال للطلبة الذين حفظوا بع�ض �آيات الدر�س بت�سميع ما حفظوه ً
الباقني بحفظ الآيات ،وتابع الت�سميع يف احل�ص�ص القادمة.
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الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

 حتفيز الطلبة على حفظ القر�آن الكرمي ب�شكل متوا�صل؛ لنيل الأجر والثواب عند اهلل تعالى،دائما عند تالوة القر�آن الكرمي،
 احلر�ص على تطبيق �أحكام التجويد ًيوميا يف ال�صالة.
 تالوة الآيات التي ثم حفظها من �سورة ي�س ًّاستراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية املالحظة.املوقف التقوميي
يف �أثناء تالوة الآيات الكرمية ،يالحظ املعلم تالوة الطلبة وي�صوب �أخطاءهم.
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أ�ستخرج من الآيات الكرمية اً
مثال
�
ُ
واحدا على كل مما ي�أتي:
ً

 مد مت�صل :ي�ش�آء. مد منف�صل :ءامنوا �أنطعم� ،إلى �أهلهم. مد بدل :ءايات ،ءامنوا. -حرف مفخم�َ :صيحةَ ،خ َل َق ُكمِ ،قيلُ ،تظلم�َ ،ضالل

117

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 ِهات اً
واحدا على املد املت�صل واملد املنف�صل من �سورة ي�س.
مثال
ً
�إثـرائية
دائما الطاء ،و�أ�ضعفها اخلاء.
 -ع ّلل� :أقوى احلروف املفخمة ً
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الدر�س
الثالثون

�إبداع احل�ضارة الإ�سالمية

نتاجات الدر�س

يعدد منجزات احل�ضارة الإ�سالمية يف جمال الطب والفلك وعلم االجتماع والعمارة والإدارة.
 ّ يذكر مناذج من الإبداع احل�ضاري عند امل�سلمني.يبي متيز احل�ضارة الإ�سالمية يف جمال العمران.
 نّ يذكر �شهادات بع�ض علماء الغرب ب�إبداعات احل�ضارة. -يعتز باحل�ضارة الإ�سالمية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
تقدير جهود العلماء امل�سلمني يف ازدهار احل�ضارة الإ�سالمية.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 املكتبة الإ�سالمية ال�شاملةwww.muslim-library.com . كتاب (لوحات م�ضيئة يف احل�ضارة الإ�سالمية العربية) ،ل�شوقي �أبو خليل ونزار �أباظة. كتاب (ماذا خ�رس العامل بانحطاط امل�سلمني) ،لأبي احل�سن الندوي.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (�أثر العرب يف احل�ضارة الأوروبية) ،لعبا�س حممود العقاد. -كتاب (روح احل�ضارة الإ�سالمية) ،للفا�ضل بن عا�شور.

املفاهيم وامل�صطلحات

العلوم الدنيوية ،علم الطب ،علم الفلك ،العمارة ،الإدارة ،الوقف ،املد واجلز ،علم االجتماع ،الإ�سطرالب.
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التعلم القبلي
در�س احل�ضارة الإ�سالمية من كتاب الرتبية الإ�سالمية (ال�صف احلادي ع�رش).
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ،التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق ربط الدر�س احلايل بدر�س احل�ضارة الإ�سالمية يف الف�صل الأول ،وتوجيه �أ�سئلة
 ّللطلبة حول مفهوم احل�ضارة الإ�سالمية وخ�صائ�صها.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي والتفكري الناقد
 و ّزع الطلبة يف جمموعات ،ثم و ّزع �أوراق العمل الآتية:املجموعة ( :)1ورقة عمل (:)1
عدد منجزات احل�ضارة الإ�سالمية يف جمال الطب.
ّ
ما م�آثر العلماء امل�سلمني يف جمال علم الفلك واجلغرافيا؟
املجموعة ( :)2ورقة عمل (:)2
عدد منجزات احل�ضارة الإ�سالمية يف جمال علم االجتماع.
ّ
املجموعة ( :)3ورقة عمل (:)3
عدد منجزات احل�ضارة الإ�سالمية يف جمال العمارة.
ّ
ما وجه التميز يف احتياطات امل�سلمني �ضد االهتزازات االر�ضية؟
املجموعة ( :)4ورقة عمل ()4
عدد منجزات احل�ضارة الإ�سالمية يف جمال الإدارة.
ّ
وبي داللة ذلك.
اذكر �شهادات علماء الغرب احل�ضارة الإ�سالمية ،نّ
تو�صلت اليها ومناق�شة الطلبة فيها.
 ك ّلف كل جمموعة بعر�ض الإجابات التي ّالتو�صل �إليه على اللوح.
لخ�ص ما مت
 � ِأدرحوارا بني املجموعات بعد االنتهاء من العمل ،ثم ّ
ّ
ً
 ا�ستخدم التفكري الناقد يف توجيه ال�س�ؤال الآتي �إلى الطلبة:�إذا علمت �أن اللغة التي ا�ستوعبت كل هذا الإبداع هي اللغة العربية ،فما واجب امل�سلمني اليوم جتاه
هذه اللغة؟
وجه �إليه �س� اًؤال يقي�س مدى
التقومي اخلتامي :ا�ستخدم طريقة اللعب عن طريق رمي الكرة على �أحد الطلبة ،ثم ّ
وكرر هذه الطريقة مع بقية الطلبة.
فهمه للدر�سّ ،
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تقدم
يجب على الطالب �أن يعتز بح�ضارته وي�سعى �إلى الإبداع
ويطور نف�سه ملا ميكن �أن ي�سهم فيه من ّ
ّ
وازدهار ح�ضاري ،يخدم �أمانة اال�ستخالف.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي.املوقف التقوميي
مالحظة عمل الطلبة يف املجموعات.
�أدوات التقومي
 �أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير الو�صفي الآتي:الرقم

المعيار

1

يعدد منجزات احل�ضارة الإ�سالمية يف جمال الطب،
ّ
والفلك وعلم االجتماع والعمارة والإدارة.

2

يذكر مناذج من الإبداع احل�ضاري عند امل�سلمني.

3

متيز احل�ضارة الإ�سالمية يف جمال العمران.
نّ
يبي ّ

4

يذكر �شهادات بع�ض علماء الغرب ب�إبداعات احل�ضارة.

5

يعتز باحل�ضارة الإ�سالمية.

�أن�شطة �إ�ضافية

ممتاز جيد ج ًّدا جيد

مقبول

عـالجية
 اذكر مثاال على �إبداعات احل�ضارة الإ�سالمية يف كل من املجاالت الآتية :الطب ،الفلك ،الإدارة ،العمارة.�إثـرائية
 ّو�ضحها.
�شكلت بع�ض العبادات
حافزا للإبداع يف بع�ض املجاالتّ .
ً
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

عدد ثالثة جماالت ح�ضارية
ّ
�أبدعــــ��ت فيه��ا احل�ض��ارة
الإ�سالمية.

جم��ال الطب ،جم��ال عل��م االجتماع ،جم��ال الفلك
واجلغرافيا.

2

ان�سب الكتـــب الآتيـــة �إلى
م�ؤلفيها.

�أ  -العرب وديوان املبتد أ� واخلرب :ابن خلدون .
ب-العم��ل بالإ�س��طرالب� :أب��ي احل�س��ن ب��ن عمر
ال�شريازي.

3

ع ّلل م�أتي:
�ص��مود ق�رص احلمراء �ض��د
االهتزازات الأر�ضية.

4

اذك��ر �ص��ورتني من �ص��ور
اهتم��ام عمر بن عب��د العزيز
بذوي االحتياجات اخلا�صة.

كفايتهم ورعايتهم وت�أمني حاجاتهم .

5

َم��ن الطبي��ب امل�س��لم الذي
اكت�شف الدورة الدموية؟

ابن النفي�س.

6

اً
مث��ال عل��ى �ش��هادة
اذك��ر
علماء الغرب لل��دور البارز
للح�ضارة الإ�سالمية.

قال جو�س��تاف لوبن :ت�أثري العرب يف الغرب عظيم
كت�أثريه��م يف ال��شرق ،و�أن �أوروب��ا مدين��ة للعرب
بح�ضارتها.

وج��ود �أعم��دة يف الق��صر مفرغة من الداخل �ص��ب
فيها قوالب من الر�ص��ا�ص للم�ساعدة على امت�صا�ص
الهزات الأر�ضية.

رقم
ال�صفحة
118
118
119

119

119

118

120
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الدر�س

احلادي والثالثون

الرحلة يف طلب احلديث النبوي ال�رشيف

نتاجات الدر�س

يو�ضح املق�صود بالرحلة يف طلب احلديث.
 ّ يعلل اهتمام املحدثني بالرحالت العلمية.يبي �أهداف الرحلة يف طلب احلديث النبوي ال�رشيف.
 نّ يعطي �أمثلة للرحلة يف طلب احلديث النبوي ال�رشيف. ي�ستنتج ثمار الرحلة يف طلب احلديث النبوي ال�رشيف.يقدر جهود املحدثني يف الرحلة لطلب احلديث النبوي ال�رشيف.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االهتمام بالرحلة يف طلب العلم. احلر�ص على التثبت من الأحاديث النبوية قبل ن�رشها. -التم�سك بال�س ّنة النبوية.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم ( فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل
التقيومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 موقع املكتبة ال�شاملة. كتاب (الرحلة يف طلب احلديث) ،للخطيب البغدادي.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -املكتبة الوقفية .http://waqfeya.com

املفاهيم وامل�صطلحات

الرحلة يف طلب احلديث النبوي ال�رشيف.
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التعلم القبلي
 �أق�سام احلديث النبوي (ال�صف التا�سع) �صحيحا البخاري وم�سلم ،كتب ال�سنن ،الت�ضحية (ال�صف العا�رش)استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي ،توجيه الأ�سئلة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العر�ض التو�ضيحي)،
التعلم التعاوين؛ فعاليات (التعلم الن�شط ،الع�صف الذهنيّ ،
زميل� ،شارك).
(فكر ،انتقِ اً

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
ووجه �س� اًؤال حول طرائق طلب العلم يف الع�رص احلديث،
 ّمهد للدر�س عن طريق الع�صف الذهنيّ ،
وو�سائل احل�صول على املعلومات والت�أكّ د من �صحتها.
 اكتب النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،التعلم الن�شطّ ،
زميل� ،شارك).
(فكر انتقِ اً
 و ّزع الطلبة يف جمموعات رباعية غري متجان�سة.وجه �إلى الطلبة ال�س�ؤالني الآتيني :ما املق�صود بالرحلة يف طلب احلديث؟ ما �أهداف الرحلة يف طلب
 ّاحلديث؟ ثم ك ّلف الطلبة بالإجابة على الأ�سئلة على النحو الآتي:
ّ
فكر مع نف�سك :حيث يبد أ� كل طالب بالتفكري بالإجابة منفر ًدا ب�صمت مدة دقيقتني ،من دون �أن
تو�صل �إليه من �أفكار يف ذهنه �أو يكتبها يف ورقة
يدون ما ّ
يتحدث مع زميله �أو يطلب امل�ساعدة ،ثم ّ
�صغرية.
ّ
تو�صل �إليه من �إجابات على زميله يف املقعد �أو زميله الذي
فكر مع زميلك :يعر�ض كل طالب ما ّ
ويبي كل منهما �سبب اختياره لهذه الإجابات يف مدة ال تتجاوز دقيقتني لكل طالب،
اختاره م�سب ًقا ،نّ
ثم يتفقان على �إجابة واحدة.
ّ
تو�صلت لها،
فكر مع جمموعتك :ت�شارك كل جمموعة ثنائية املجموعة الثنائية الأخرى الإجابات التي ّ
مع تو�ضيح �سبب اختيارهم لهذه الإجابات يف مدة ال تتجاوز دقيقتني ،ويبد�أ نقا�ش ق�صري تتفق فيه
كل جمموعة على �إجابة واحدة.
ّ
تو�صلت لها ،و�سبب اختيارهم لها مع بقية
فكر مع �صفك :ت�شارك كل جمموعة الإجابات التي ّ
ال�صف ،عن طريق تعيني متحدث با�سم كل املجموعة ،يو�ضح �إجابة املجموعات.

179

ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العر�ض التو�ضيحي).
 و ّزع املهام بني املجموعات على النحو الآتي:املجموعة ( :)1درا�سة رحلة ال�صحابي �أبي �أيوب الأن�صاري  ،وا�ستخراج الأفكار اخلا�صة بهذه
الرحلة ،وتقدميها عن طريق عر�ض تو�ضيحي يقوم به الطالب ( )3من املجموعة ،ثم يحل الطالب ()4
الن�شاط (�أ�ستنتج و�أناق�ش) يف ال�صفحة (.)221
املجموعة ( :)2درا�سة رحلة ال�صحابي جابر بن عبد اهلل  ،وا�ستخراج الأفكار اخلا�صة بهذه الرحلة،
وتقدميها عن طريق عر�ض تو�ضيحي يقوم به الطالب ( )3من املجموعة ،ثم يحل الطالب ( )4الن�شاط
"�أت�أمل و�أناق�ش" يف ال�صفحة (.)321
املجموعة ( :)3درا�سة رحلة الإمام البخاري رحمه اهلل ،وا�ستخراج الأفكار اخلا�صة بهذه الرحلة،
وتقدميها عن طريق عر�ض تو�ضيحي يقوم به الطالب ( )3من املجموعة ،ثم يحل الطالب ( )4الن�شاط
(� ّ
أفكر و�أناق�ش) يف ال�صفحة (.)421
 التعميم ،اطلب �إلى كل جمموعة اقرتاح تعميم م�ستفاد من الدر�س حول �أهمية وثمار الرحلة يف طلباحلديث النبوي ال�رشيف.
وعزز الطلبة املتميزين.
راقب عمل املجموعات ،و� ِأبد مالحظاتك �إن تطلب الأمرّ ،(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق �إحدى الطرائق الآتية:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ووجه لهم �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى
أرقاما ع�شوائية من املجموعاتّ ،
اخرت � ً
الطلبة.
ع�شوائيا من �إحدى املجموعات ،وك ّلف �صاحبه بتوجيه �س�ؤال �إلى طالب هو يختاره.
رقما
 اخرت ًً
 وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة :ما و�سائل الرحلة يف طلب احلديث النبوي ال�رشيف يف الع�رص احلديث؟الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

التقدم العلمي يف جمال التكنولوجي
امل�سلم يحر�ص على طلب العلم ب�شتى الو�سائل املتاحة ،وا�ستثمار
ّ
التقدم على ت�سهيل الرحالت العلمية؛ لأنه يخت�رص م�سافات
واالت�صاالت لتح�صيل العلوم ،حيث �ساعد هذا ّ
الطويلة ،ويق ّلل من اجلهد وامل�شقة يف �سبيل طلب العلم.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

التقومي املعتمد على الأداء.
بناء على
وقومهم ً
املوقف التقوميي :و ّزع املهام على �أع�ضاء املجموعات ،ثم راقب �أداء الطلبة ( )3و(ّ ،)4
معايري �أداة التقومي املعتمد على الأداء.
�أداة التقومي
�سلم تقدير و�صفي لتقومي �أداء الطالب يف فعالية (العر�ض التو�ضيحي).
المعيار

الرقم
1

يتحدث لغة ف�صحى بطالقه.

2

ب�رصيا مع زمالئه جميعهم.
يتوا�صل
ًّ

3

ي�ستخدم امل�صطلحات ال�رشعية يف التقدمي.

4

يلم مبو�ضوع الدر�س يف �أثناء التقدمي.

5

ي�ستخدم لغة اجل�سد يف �أثناء التقدمي.

6

يجيب عن �أ�سئلة زمالئه بثقة.

ممتاز

جيد

بحاجة �إلي تح�سين

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أناق�ش� :أ�ستنتج هدفًا للرحلة يف طلب احلديث
أ�ستنتج و� ُ
� ُ
النب��وي ال�رشي��ف يف وقتن��ا املعا��صر ،ثم �أناق�ش��ه مع
جمموعتي

 الدرا�سة يف اجلامعات العاملية. امل�شاركة يف امل�ؤمترات العلمية. -اكت�ساب اخلربات العلمية.

122

أناق�ش� :أت� ّأمل الأقوال الآتية يف الرحلة لطلب تدل على �أهمية الرحلة يف طلب
�أت� ّأملُ و� ُ
احلديث ،ثم �أناق�ش جمموعتي ما ورد فيها:
احلديث النبوي يف خدمة ال�س�� ّنة
"
أي�ض��ا على اجلهد
 -1قال �أبو قالبة :لقد �أقمت باملدينة ثالث ًا ما يل حاجة� ،إال النبوية ،وتدل � ً
".
رجل يقدم عنده حديث ف�أ�سمعه منه
الذي بذله علماء احلديث النبوي
-2قال �أبو العالية" :كنا ن�سمع بالرواية عن �أ�صحاب ر�سول اهلل
ال�رشيف يف جمع ال�س ّنة والبحث
 باملدينة والب�رص ،فما نر�ضى حتى �أتيناهم ف�سمعنا منهم".
يف �أ�سانيدها.
"

133

-3قال �سعيد بن امل�سيب :كنت لأ�سري الأيام والليايل يف طلب
احلديث الواحد".
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الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أفك ُر و�أ�شاركُ ّ � :
� ّ
أفكر يف و�سيلتني ميكن
لطالب العلم �أن ي�ستخدمهما يف زماننا؛
لتحقيق بع�ض �أهداف الرحلة يف طلب
تو�صلت
احلديث ،و�أ�شارك زمالئي يف ما ّ
�إليه.

من الو�سائل املعا�رصة التي حت ّقق �أهداف الرحلة
يف طلب العلم:
 املواقع الإلكرتونية املوثوقة التي ي�رشف عليهاالعلماء واملتخ�ص�صون ،حيث ّ
متكن هذه
املواقع من التثبت من �ضبط الأحاديث النبوية
ال�رشيفة و�صحتها.
 �شبكات االت�صال االجتماعي ،حيث تتيحهذه ال�شبكات �إمكانية التوا�صل مع العلماء
واال�ستزادة من الأحاديث النبوية ال�رشيفة،
وجمعها وحفظها ،وكذلك ن�رش الأحاديث
وتعليمها.
 برامج التعليم عم ُبعد ،حيث يقوم العاملبالتدري�س من دولة �إلى دولة �أخرى عرب
�شبكات مت�صلة بالأقمار ال�صناعية.

124

خمت�رصا عن الثمرة امل�ستفادة من
تقريرا
أكتب
ً
� ُ
ً
الرحلة يف طلب احلديث ،ثم �أعر�ضه �أمام
زمالئي يف ال�صف.

تزوي��د الطالب ببع���ض الأفكار الرئي�س��ية
لكتابة التقرير ،منها :دور الرحلة يف حفظ
احلديث النبوي ال�رشي��ف ،وجهود العلماء
و�صربهم يف الرحلة يف طلب العلم ،ودور
الرحل��ة يف بناء ال�شخ�ص��ية العلمي��ة لطلبة
العلم.

134

182

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 �أجب عن الأ�سئلة الآتية:اذكر ثالثة �أهداف للرحلة يف طلب احلديث.
ملاذا رف�ض الإمام البخاري رحمه اهلل تعالى �أخذ احلديث عن الراوي الذي خدع الفر�س؟
�إثـرائية
 اقر�أ ق�صة رحلة ال�صحابي �أبي �أيوب الأن�صاري  ،ثم �أجب عما يليها من �أ�سئلة:رحل ال�صحابي اجلليل �أبو �أيوب الأن�صاري من املدينة املنورة �إلى م�رص ،ليت�أكد من حفظه حلديث� ،سمعه
هو وال�صحابي عقبة بن عامر  من النبي  ،ف�سافر �إلى م�رص ملقابلة عقبة ،وقال له :حديث �سمعته من
ر�سول اهلل  مل يبق غريي وغريك ممن �سمعه من ر�سول اهلل " :من �سرت على م�ؤمن يف الدنيا �سرته اهلل
عائدا �إلى املدينة.
يوم القيامة" ،فقال عقبة :نعم .فركب �أبو �أيوب راحلته ً
ما الهدف من رحلة �أبي �أيوب الأن�صاري من املدينة �إلى م�رص؟

عائدا �إلى املدينة" ،بعد �أن قال له عقبة" :نعم"؟
ماذا تفهم من جملة" :فركب �أبو �أيوب راحلته ً
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

ا�س��تنتج املق�ص��ود بالرحل��ة
يف طل��ب احلدي��ث النبوي
ال�رشيف.

انتقال طلبة العلم من قطر �إلى �آخر؛ جلمع الأحاديث
وحفظها والتثبت منها.

2

للرحل��ة يف طل��ب احلديث
النب��وي ال�رشي��ف �أه��داف
عدة ،اذكر ثالثة منها.

 اال�س��تزادة من الأحاديث النبوية ال�رشيفة ،وجمعهاوحفظها.
 ن��شر الأحادي��ث النبوي��ة ال�رشيف��ة عن طري��ق لقاءالعلماء.
 الت�أكّ ��د م��ن �ض��بط الأحادي��ث النبوي��ة ال�رشيف��ةو�صحتها؛ بعر�ضها على حفاظ تلك البلدان.

3

اً
واح��دا للرحلة
مث��ال
اذكر
ً
يف طل��ب احلدي��ث النبوي
ال�رشيف.

ق�صة رحلة ال�صحابي اجلليل �أبي �أيوب الأن�صاري
من املدينة املنورة �إلى م�رص؛ ليت�أكّ د من حفظه حلديث
�سمعه هو وال�صحابي عقبة بن عامر  من النبي
 ،ف�سافر �إلى م�رص ملقابلة عقبة ،وقال له :حديث
�سمعته من ر�سول اهلل  مل يبق غريي وغريك ممن
�سمعه من ر�سول اهلل " :من �سرت على م�ؤمن يف
الدنيا �سرته اهلل يوم القيامة" ،فقال عقبة :نعم .فركب
عائدا �إلى املدينة.
�أبو �أيوب راحلته ً

4

من فهمك لق�ص��ة �أبي �أيوب
وجابر  ،ا�ستنتج الهدف
من الرحلتني.

التثبت من
 الهدف من رحلة �أبي �أيوب ّ ،احلديث.
 الهدف من رحلة جابر � ،سماع حديث ملي�سمعه من النبي .
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رقم
ال�صفحة
122

122

123

123

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

5

ملاذا رف�ض الإمام البخاري رحمه اهلل �أخذ
احلديث عن الراوي الذي خدع فر�سه؟

لأن من كذب على فر�سه ،ال ي�ؤمن على
يف روايته.

6

ا�ستنتج ثالث ثمار للرحلة يف طلب
احلديث النبوي ال�رشيف.

انت�شار ال�س ّنة النبوية يف خمتلف البالدالإ�سالمية.
 تعزيز الطرائق العلمية التي روي بهااحلديث الواحد.
التثبت من احلديث ،وحفظه من
 ّال�ضياع.

7

اخرت رمز الإجابة ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
( )1ترتيب احلديث النبوي ال�رشيف من ( )1ب -الثاين.
بني م�صادر الت�رشيع:
ب -الثاين.
أ�  -الأول.
د -الرابع.
جـ -الثالث.
�صربا على عناء (� )2أ  -املحدثون.
(� )2أن�شط العلماء و�أكرثهم ً
ال�سفر:
املحدثون .ب -الفقهاء.
�أ -
ّ
جـ -امل�ؤرخون .د -النحويون.
( )3العامل �صاحب (اجلامع ال�صحيح) هو )3( :د  -البخاري
ب� -أبو العالية.
�أ  -ابن ماجه.
جـ� -سعيد بن امل�سيب .د -البخاري.

رقم
ال�صفحة
123

124

122

122

123
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الدر�س

الثاينوالثالثون

حديث نبوي �رشيف :منزلة النبي  يف قلوب �أمته

نتاجات الدر�س

 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة تو�ضيحية �صحيحة.يعرف براوي احلديث.
 ّيبي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث ال�رشيف.
 نّيو�ضح كيفية حت ّقق حمبة النبي .
 ّيبي �آداب ذكر النبي .
 نّيلخ�ص طرائق ن�رصة النبي  بعد وفاته.
 ّيو�ضح ثمرات حمبة النبي .
 ّ ي�ستنتج ما ير�شد �إليه احلديث.غيبا.
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف ً يحر�ص على االقتداء بالنبي .يت�شوق لر�ؤية النبي .
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 امل�شاركة يف م�سابقات حفظ الأحاديث النبوية ال�رشيفة. -تنظيم احلياة وفق ال�سرية النبوية ال�رشيفة.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح ،القبعات
ال�ست� ،سجل التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب

 -كتاب (حقوق النبي  على �أمته يف �ضوء الكتاب وال�سنة) ،ملحمد بن خليفة التميمي.
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م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (ن�رضة النعيم يف مكارم �أخالق الر�سول الكرمي) ،لعدد من العلماء املتخ�ص�صني. -كتاب (الرحيق املختوم) ،ل�صفي الرحمن املباركفوري.

املفاهيم وامل�صطلحات

ال�شفاعة العظمى.

التعلم القبلي
 �سورة احلجرات (� )5-1أدب اخلطاب مع ر�سول اهلل ( ال�صف التا�سع). وفاة النبي( ال�صف العا�رش).استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي ،توجيه الأ�سئلة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العر�ض التو�ضيحي)،
التعلم عن طريق الن�شاط؛ (املحاكاة) ،التعلم التعاوين فعاليات ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط ،الع�صف
الذهني) ،التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س بعر�ض حديث يثري اجلانب الوجداين لدى الطلبة ،ومن ذلك ما رواه �أبو هريرة  عن
 ّالنبي � أنه قال" :وددت �أنا قد ر�أينا �إخواننا ،قالوا� :أول�سنا �إخوانك يا ر�سول اهلل؟ قال� :أنتم �أ�صحابي،
و�إخواننا الذين مل ي�أتوا بعد" وحديث" :من �أ�شد �أمتي يل حبا نا�س يكونون بعدي يود �أحدهم لو ر�آين
ب�أهله وماله"
وجه الأ�سئلة الآتية:
 ّما داللة و�صف النبي  ملن جاء بعده من امل�ؤمنني ب�أنهم �إخوانه؟

ما الداللة امل�ستفادة من قوله " :يود �أحدهم لو ر�آين ب�أهله وماله".
 اكتب نتاجات الدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة):
 اكتب احلديث على اللوح �أو لوحة تعليمية �أوعن طريق عر�ض تقدميي.ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ (املحاكاة)
 -ابد�أ بـ (قراءة القدوة) ،ثم ك ّلف الطلبة املتميزين بالقراءة ،ثم بقية الطلبة.
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ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ (التعلم الن�شط ،التعلم عن طريق اللعب ،العمل اجلماعي):
 و ّزع الطلبة يف ( )٦جمموعات غري متجان�سة للعمل يف الكتاب املدر�سي. �ضمن م�سابقة �أجمل بطاقة ،اطلب �إلى املجموعات ت�صميم بطاقة �شخ�صية لل�صحابي راوي احلديث،الختيار �أجمل بطاقة وعر�ضها على اللوح.
مو�ضوعا من مو�ضوعات الدر�س
 و ّزع مو�ضوعات الدر�س على املجموعات ،بحيث تتناول كل جمموعةً
على النحو الآتي:
املجموعة ( :)1تف�ضيل النبي  على �سائر اخللق.
املجموعة ( :)2حمبة النبي .
املجموعة ( :)3ال�صالة على النبي .
املجموعة ( :)4الت�أدب مع النبي  ،وتوقريه.
املجموعة ( :)5ن�رصة النبي  والدفاع عنه.
املجموعة ( :)6مناذج من حمبة ال�صحابة للنبي مع عر�ض داللة كل منوذج.
وعزز الطلبة املتميزين.
 راقب عمل املجموعات ،و� ِأبد مالحظاتك �إن تطلب الأمرّ ،وجه املجموعات �إلى �رضورة ترتيب املعلومات وعر�ضها وتدعيمها بالأدلة من الكتاب وال�س ّنة ،وعر�ض
 ّمناذج و�أمثلة عملية من حياة امل�سلم يف حمبة النبي وكيفية تطبيقها يف حياته.
لخ�ص ما مت االتفاق عليه على اللوح.
نقا�شا حول ما مت
 �أدر ًالتو�صل �إليه من قبل املجموعات ،ثم ّ
ّ
 ك ّلف الطلبة بحل كل ن�شاط من �أن�شطة الدر�س ح�سب موقعه من الدر�س.يقدم قادة املجموعات
 التعميم ،اطلب �إلى كل جمموعة اقرتاح تعميم واحد م�ستفاد من الدر�س ،بحيث ّموجزا يتناول الفكرة الآتية� :إن حمبة النبي � أ�صل من �أ�صول الدين ،وال يكتمل �إميان امل�ؤمن ما
تعميما
ً
ً
مل يقدم حمبته على حمبة �سواه.
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت� ّأكد من حتقّق الفكرة التي �سبقتها.
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
ختاميا عن طريق �إحدى الطرائق الآتية:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ووجه اليهم �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لديهم.
اخرت عينات ع�شوائية من الطلبةّ ،
ً
تنظيميا للدر�س على اللوح ،وك ّلف الطلبة �إكمال املخطط.
خمططا
ار�سم
ً
�سمعه للطلبة الذين �أمتوا احلفظ.
ّ
وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة جميعهم :من حفظ احلديث؟ ثم ّ

الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يجب �أن تنعك�س حمبة النبي  على امل�ؤمن يف �شتى نواحي حياته ،فيتعلم �سريته ويحفظ حديثه ،ويتبع
أحب �إليه من ولده ووالده والنا�س �أجمعني.
هديه و�سنته ،وال تكتمل حمبته حتى يكون ر�سول اهلل ّ � 
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استراتيجيات التقويم وأدواته

التقومي بالتوا�صل
املوقف التقوميي :متابعة �أداء الطالب يف فعالية الأ�سئلة والإجابات.
�أدوات التقومي
�سلم تقدير و�صفي لتقومي الطالب �أداء الطالب يف فعالية الأ�سئلة والإجابات:
الرقم
1

الم�ستويات

المعيار

بدرجة كبيرة بدرجة متو�سطة بدرجة قليلة

عما ال يعرف.
ي�ستف�رس ّ

2

يوجه �أ�سئلة وا�ضحة.
ّ

4

يوجه �أ�سئلة مرتبطة باملو�ضوع.
ّ

3

يوجه �أ�سئلة مهمة.
ّ

5

يحرتم �أراء الآخرين.

6

ي�ستمع للآخرين باهتمام.

7

التو�صل �إلى اال�ستنتاجات.
ي�ستطيع
ّ

8

التو�صل �إلى خال�صات.
ي�ستطيع
ّ
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أ�س��تخرج� :أت� ّأم��ل احلدي��ث
�أت� ّأم��لُ و�
ُ
ال�رشي��ف ال�س��ابق ،و�أ�س��تخرج �أمرين
يدالن على منزلة النبي  ،و�أعر�ض��ه

يدل هذا احلديث ال�رشيف على علو منزلة النبي
 عند اهلل تعالى ،وذلك ملا ي�أتي:
 �أف�ضلية حممد  على �سائر خلق اهلل تعالى. �أنه � أول من ين�شق عنه القرب يوم البعث.� -أنه �أول من ي�شفع ،وتقبل �شفاعته يوم القيامة.
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على زمالئي.
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الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

� ّ
أناق�ش :القر�آن وال�سنة النبوية
أفك ُر و� ُ
م�صدران للت�رشيع ال ُيكتفى ب�أحدهما
من غري الآخر� ،أناق�ش هذا الأمر مع
ألخ�ص ما تو�صلنا �إليه يف
زميلي ،و� ّ
دفرتي.

الق��ر�آن الك��رمي وال�س��نة النبوي��ة �أهم م�ص��ادر
ال�رشيع��ة الإ�س�لامية ،و�أم��ر اهلل تعالى بوجوب
اتباعهم��ا لأنهم��ا وحي من��ه �س��بحانه تعالى.
و�أحكام ال�س��نة النبوي��ة متنوعة ،فمنها ما مل يرد
يف الق��ر�آن الك��رمي ،ومنها م��ا كان مبي ًنا ملا جاء
ب��ه القر�آن الك��رمي ،فالعالقة بني الق��ر�آن الكرمي
وال�س ّنة النبوية تكاملية.

127

ن�شاط بيتي :يقول ال�صحابي اجلليل
راوي احلديث ال�رشيف" :خدمت
النبي  ع�رش �سنني فما قال يل �أُف

 يراعي م�شاعره ،فال يغلظ له يف القول� ،أويق ّلل من �ش�أنه.
 ي�صرب عليه. -ال يكرث من اللوم والعتاب.

129

قط ،وما قال ل�شيء �صنعته :مل �صنعته،
".
أ�ستنتج من
وال ل�شي تركته :مل تركته � ُ
احلديث املذكور �أخالق الر�سول 
يف تعامله مع خادمه.

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 �أجب عن الأ�سئلة الآتية:كيف تتح ّقق حمبة النبي ؟
اذكر �أدبني من �آداب ذكر النبي .
كيف تن�رص النبي  بعد وفاته؟
�إثـرائية
 اكت�شف قدرة الطلبة على توظيف املفاهيم ال�سابقة يف مواقف �إجرائية عن طريق الإجابة عن �أ�سئل ٍةتوجهها ،ومن �أمثلة ذلك :ماذا تفعل يف املواقف الآتية:
�إذا قال �أحد زمالئك� :أنا �أعمل مبا يف القر�آن الكرمي ،و�أترك ما يف ال�س ّنة النبوية.
�إذا �سمعت �صديقك يذكر النبي  من دون �أن ي�ص ّلي عليه.

190

مو�ضوعا يف التعبري ذكر فيه النبي  ،واخت�رص ال�صالة على النبي بحرف (�ص) �أو
كتب زميلك
ً

كلمة (�صلعم).
�سمعت �أحدهم يذكر النبي  با�سمه جمر ًدا عن و�صفه بالنبوة �أو الر�سالة.
�سمعت �أحدهم يقول :قال ر�سول اهلل . 
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

1

طاعة النبي  ت�ستلزم
أمورا كثرية،
من امل�سلم � ً
اذكر ثالثة منها.
و�ضح وجه الداللة من
ّ
قوله تعالى}:

2

الإجابة

{.

 اتباعه يف ما �أمر.عما نهى عنه وزجر.
 االبتعاد ّ ت�صديقه يف ما �أخرب.وجوب الت�أدب مع النبي  ،فال يذكر �إال بو�صفه بالنبوة �أو
الر�سالة ،متبوعة ب�صيغة ال�صالة وال�سالم عليه.

رقم
ال�صفحة
127

127

(�سورة االحزاب ،الآية .)56

3

عدد ثال ًثا من ثمرات
حمبة النبي .

 ال يكتمل الإميان �إال مبحبته. ال�شفاعة. -الأجر العظيم ملن �ص ّلى عليه.

4

منوذج��ا من حمبة
اذكر
ً
ال�ص��حابة  النب��ي
.

ق�صة �أبي �أيوب الأن�صاري  ،حيث نزل ر�سول اهلل 

بداره ،فكان يف �أ�سفل الدار ،ليكون �أ�سهل على امل�سلمني
اللقاء بر�سول اهلل  ،وكان �أبو �أيوب وزوجته  يف
الغرف �أعلى الدار ،فان�سكب ماء يف الغرفة ،ف�أخذ �أبو
�أيوب يتتبعان املاء بقطعة قما�ش ،لئال ين�سكب على حمل
ر�سول اهلل  ،ثم نزل �أبو �أيوب  ،وقال للنبي :
"ال ينبغي �أن نكون فوقك".
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الدر�س

الثالث والثالثون

املنهج النبوي يف الدعوة �إلى اهلل

نتاجات الدر�س

يبي معنى كل من :التدرج يف التبليغ ،احلوار واحرتام الر�أي الآخر ،القدوة احل�سنة ،ال�صرب على الأذى،
 نّاللطف واللني والرحمة بالنا�س.
يبي �أهم مميزات دعوة النبي.
 -نّ

يعدد �أهم الركائز التي قامت عليها دعوة النبي.
 ّيبي �أ�ساليب الدعوة �إلى الإ�سالم
 نّ ي�ستدل من الكتاب وال�س ّنة على �صفات الداعية �إلى الإ�سالم. يعطي �أمثلة من ال�سرية النبوية على كل من :التدرج يف التبليغ ،احلوار واحرتام الر�أي الآخر ،القدوة احل�سنة،ال�صرب على الأذى ،اللطف واللني والرحمة بالنا�س.
التقرب من النا�س.
 ي�ستنتج احلكمة من تركيز �أ�ساليب الدعوة على ّ -يلتزم املنهج النبوي يف الدعوة �إلى الإ�سالم

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 -االقتداء بر�سول اهلل .

 -تقدير جهود الدعاة يف الدعوة ون�رش الإ�سالم بني النا�س.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (ال�سرية النبوية) ،البن ه�شام. كتاب (�أ�صول الدعوة) ،عبد الكرمي زيدان.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 موقع ال�سرية النبويةhttp://www.islamspirit.com/islamspirit_ency . موقع املكتبة ال�شاملةhttp://www.shamela.ws . كتاب (زاد املعاد يف هدي خري العباد) ،البن قيم اجلوزية.192

املفاهيم وامل�صطلحات

املجادلة ،الركائز ،التدرج ،احلوار ،القدوة ،اللني ،كهرين.

التعلم القبلي

�أحداث ال�سرية النبوية التي مت درا�ستها �سابقا يف مراحل الدعوة املكية واملدنية.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة ،اخلريطة
املفاهيمية)؛ التعلم التعاوين ،فعاليات التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت)ّ ،
زميل� ،شارك).
(فكر ،انتقِ اً

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
"كثريا ما يعجب النا�س بداعية ويحر�صون على ال�سماع
مهد للدر�س عن طريق عر�ض املو�ضوع الآتي:
 ًّ
وجه ال�س�ؤالني
ملواعظه �أو قراءة ما يكتبه ،من امل�ؤكد �أنه يت�صف ب�صفات معينة ويتبع �أ�ساليب معينة" ،ثم ّ
الآتيني :ما ال�صفات التي يتحلى بها؟ ما الأ�ساليب التي يجب اتباعها حتى جنح يف دعوته ،ونال قبول
النا�س؟
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،على النحو الآتي:
 ناق�ش الطلبة يف مراحل دعوة النبي  و�أهم الأ�ساليب التي اتبعها يف الدعوة ب�شكل عام.ً
تو�ضح فيه �أبرز الركائز التي قامت عليها دعوة النبي ( املذكورة يف الدر�س).
خمططا
 ار�سممفاهيميا ّ
ًّ

 اطلب �إلى الطلبة تعداد النقاط املذكورة يف املخطط.ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف
الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى ،عن طريققراءة ركائز دعوة النبي  ، وتوجيه الأ�سئلة املمكنة عليها ،كي ي�رشحوها لباقي املجموعات م�سرت�شدين
مبا ي�أتي:
املجموعة ( :)1التدرج يف التبليغ (معناه� ،أمثلة عليه من ال�سرية النبوية ،كيفية تطبيقه يف حياتنا).
املجموعة ( :)2احلوار واحرتام الطرف الآخر (معناه� ،أمثلة عليه من ال�سرية النبوية ،كيفية تطبيقه يف
حياتنا).
املجموعة ( :)3القدوة احل�سنة (معناها� ،أمثلة عليها من ال�سرية النبوية ،كيفية تطبيقها يف حياتنا).
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املجموعة ( :)4ال�صرب (معناه� ،أمثلة عليه من ال�سرية النبوية ،كيفية تطبيقه يف حياتنا).
املجموعة ( :)5اللطف واللني والرحمة باملدعوين (معناها� ،أمثلة عليها من ال�سرية النبوية ،كيفية تطبيقها
يف حياتنا).
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة. ِ�ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
 ّا�سرتاتيجية التعلم الن�شط ّ
زميل� ،شارك).
(فكر ،انتقِ اً
 و ّزع ورقة العمل التي حتتوي على الن�شاط يف ال�صفحة ( )231على الطلبة.وجه �إلى الطلبة ال�س�ؤال الوارد فيها ،واطلب �إليهم �أن ّ
يفكروا بالإجابة عنه وكتابة �أفكارهم على ورقة.
 ّ اطلب �إلى كل واحد منهم �أن يختار زمي ًال له ي�شاركه تلك الأفكار.
 ك ّلف كل جمموعة ثنائية م�شاركة �آرائها مع اجلميع.(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت� ّأكد من حتقّق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
وجه الأ�سئلة
قوم تقوميًا
ختاميا بحل الأ�سئلة الواردة يف نهاية الدر�س ،ولتنمية مهارات التفكري العلياّ ،
 ًّّ
الآتية:
اكتب ثالث �صفات للداعية لو كنت �أنت هذا الداعية� ،أو لداعية حتبه.
ما الأثر النف�سي الذي يرتكه ا�ستخدام �أ�سلوب احلكمة يف الدعوة �إلى اهلل؟
وثبت الأفكار الأ�سا�سية على اللوح .
 -ناق�ش الإجابات مع الطلبةّ ،

الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يحتاج امل�سلم �إلى ال�سرية النبوية يف حياته اليومية ليقتدي بر�سول اهلل  يف كل جانب من جوانب
حياته ،و�أ�سلوب النبي  يف دعوته ،وعلينا �أن نتعلم منه كيفية التعامل مع النا�س والتحاور معهم باحرتام
والرحمة بهم.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاختاميا.
ًّ
 -ا�سرتاتيجية املالحظة .مالحظة �أداء الطلبة خالل عمل املجموعات.

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 ما �أهمية �أن يت�صف الداعية باحللم؟�إثـرائية
وحليما.
 ا�ستنتج الآثار الإيجابية عند املتل ّقي ،حني يكون الداعية عاملًا وقدو ًةً
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم
1

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

ع ّلل ما ي�أتي:
�أ  -اختي��ار دار الأرق��م بن �أبي الأرق��م مكان ًا اللتقاء  -لأنها كانت يف �أطراف
مكة.
النبي  بامل�سلمني.
 تر�سيخا ملفاهيم ال�رشع يفب -ا�ستخدام النبي  يف دعوته.
نفو�سهم.

رقم
ال�صفحة
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2

كان النبي 

و�ضح ذلك.
قدوة عملية للم�سلمنيّ .

ما نهى عن �شيء و�أتاه ،وما
�أمر ب�شيء �إال وكان �أ�رسع
النا�س �إلى القيام به.
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3

نّبي كيف تعامل النبي  مع �إيذاء امل�رشكني له يف
دعوته.

�صرب النبي  على الأذى،
ومل ير ّد الأذى بالأذى

131

4

نّبي داللة كل من الآيات الكرمية الآتية:
}{�(.سورة االحزاب ،الآية )21
}-

َ

 من ركائز املنهج النبوييف الدعوه ،غر�س القيم
يف نفو�س امل�سلمني.
 الرحمة واللني يف التعاملمع الآخرين.
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{.
(�سورة �آل عمران ،الآية .)159

5
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كيف تعامل النبي  مع معاوية بن احلكم  عندما
تك ّلم يف ال�صالة.

علمه �أدب ال�صالة برفق
ولني ،فلم ي�رضبه ومل ي�شتمه.
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الدر�س

حديث نبوي �رشيف :حرمة �إيذاء الآخرين

الرابع والثالثون

نتاجات الدر�س

 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة تو�ضيحية �صحيحة.يعرف براوي احلديث.
 ّيبي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث ال�رشيف.
 نّ ي�ستنتج التوجيه العام الذي يدعو �إليه احلديث.يو�ضح الإر�شادات النبوية الوقائية التي حتد من �إحلاق الأذى بالآخرين.
 ّ يع ّلل نهي النبي  عن تعاطي الأدوات احلادة وهي م�سلولة.يبي �سبب نهي النبي  عن اخلذف.
 نّ ي�ستنتج �أهم التوجيهات الرتبوية من احلديث ال�رشيف يبتعد عن حمل الأ�سلحة التي ّخطرا على حياة النا�س.
ت�شكل
ً
 -ميتنع عن تخويف النا�س ،مهما كانت الدوافع واملربرات.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تعظيم حرمة النف�س الإن�سانية. احلر�ص على احرتام حقوق الإن�سان يف العي�ش والكرامة. -احلذر من االعتداء على حياة النا�س.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل
التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 موقع مديرية الأمن العام؛ تقرير عن �إطالق العيارات النارية الرابط:pdf.32/pdf/2012/http://www.cid.psd.gov.jo/index.php/ar/images

197

م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -كتاب (�أحكام ال�سالح يف الفقه الإ�سالمي) ،للدكتور �صربي املرعاوي.

املفاهيم وامل�صطلحات

اً
م�سلول.
ينزع يف يده ،اخلذف ،ال�رضورات اخلم�س ،الإر�شادات النبوية الوقائية ،النبال ،تعاطي ال�سيف

التعلم القبلي

 حرمة �إيذاء النف�س ،منهج الإ�سالم يف الوقاية من اجلرمية (ال�صف احلادي ع�رش). الكبائر (ال�صف التا�سع)استراتيجيات التدريس

حل امل�شكالت واال�ستق�صاء؛ ماذا لو ،التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي ،توجيه الأ�سئلة� ،أن�شطة
القراءة املبا�رشة ،العر�ض التو�ضيحي) ،التعلم التعاوين؛ (التعلم الن�شط ،املناق�شة) ،التعلم عن طريق الن�شاط ( ،لعب
الأدوار ،املحاكاة) ،التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
ووجه �أ�سئلة ب�صيغة
 ّمهد للدر�س عن طريق ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت واال�ستق�صاء بعمل ع�صف ذهنيّ ،
(ماذا لو) ،على النحو الآتي:
مازحا؟
ماذا لو �أ�شار �إليك �صديق لك ب�سكني
ً
ماذا لو ح�رضت حفلاً فيه �إطالق عيارات نارية؟
ماذا لو تو ّقف النا�س عن ا�ستعمال ال�سالح يف املنا�سبات االجتماعية لعام كامل؟
ودونها على اللوح من دون تقومي ،ثم �أوكل للطلبة مهمة تقومي �إجاباتهم
 اجمع �أكرب قدر من الإجاباتّ ،بعد درا�سة هذا الدر�س.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،الأ�سئلة والأجابات):
 اكتب احلديث على اللوح �أو لوحة تعلمية �أو عن طريق عر�ض تقدميي.ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ( ،املحاكاة)
 -ابد أ� بـ (قراءة القدوة) ،ثم ك ّلف الطلبة املتميزين بالقراءة ،ثم بقية الطلبة.
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ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ (لعب الأدوار ،املحاكاة) ،ا�سرتاتيجية التعلم القائم على التفكري الناقد.
 ك ّلف جمموعة من الطلبة مبحاكاة م�شهد متثيلي ال�ستعمال ال�سالح يف الأفراح �أو امل�شاجرات ،ويتخ ّللامل�شهد �إ�صابة �أحدهم بعيار ناري ،و�سجن مطلق النار .ويف نهاية امل�شهد ،يوجه القا�ضي �س�ؤال ملطلق
ويوجه �س� اًؤال للم�صاب :ماذا لو عادت بك
النار .ماذا لو عادت بك الأيام ،هل �ست�ستعمل ال�سالح؟
ّ
الأيام �أكنت �ست�شارك يف هذه املنا�سبة؟
 ك ّلف الطلبة بتقدمي �إجابات من واقع حياتهم ،واطلب �إلى �آخرين نقدها ،وم�ساندتها �أو ردها مع التعليل.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ (التعلم الن�شط ،املناق�شة)
 و ّزع الطلبة يف جمموعتني غري متجان�ستني؛ لإقامة حوار منظم يعتمد على تبادل الآراء والأفكار ،وتفاعلاخلربات بني الطلبة.
 نّبي للطلبة الهدف من �إجراء املناق�شة ،وهو :تغيري القناعات ال�شخ�صية نحو ال�سلوكيات غري ال�صحيحة.توجه �إلى الطلبة ،ويقرتح �أن تكون
تدرج يف عر�ض عنا�رص الدر�س ،عن طريق �صياغة �أ�سئلة منا�سبة ّ
 ّالأ�سئلة على النحو الآتي:
ما ر�أيك يف ال�سلوكات الآتية( :التفحيط ،حمل ال�سالح �أو الإ�شارة به نحو الآخرين من دون
مربر �رشعي� ،إطالق العيارات النارية يف الأعرا�س ،حمل الأدوات احلادة بني النا�س من دون حاجة،
اخلذف)؟
ما الإر�شادات النبوية الوقائية التي حتد من �إحلاق الأذى بالآخرين؟
 ك ّلف املجموعة الأولى ببدء احللقة النقا�شية حول ال�س�ؤال الأول ،وحل ن�شاط (�أتعاون و�أ�ستذكر) يفال�صفحة ( ،)431ون�شاط (�أناق�ش و�أقرتح) يف ال�صفحة ( ،)531مع مراعاة التزامهم ب�آداب احلوار،
وم�شاركة معظم الطلبة يف املناق�شة ،و�أال تتجاوز مدة النقا�ش ( )٥دقائق حول كل �س�ؤال ،و�أال ينتقل من
مفهوم �إلى �آخر قبل �أن ينهي النقا�ش حوله.
 ك ّلف املجموعة الثانية ببدء احللقة النقا�شية حول ال�س�ؤال الثاين ،وحل الن�شاط (� ّأفكر و� ّ
أوظف) يف ال�صفحة
( ،)631ون�شاط (�أبدي ر�أيي) يف ال�صفحة ( ،)731مع مراعاة ما مت مراعاته يف املجموعة الأولى.
ليو�ضحا النقاط الرئي�سة التي نوق�شت
 بعد نهاية النقا�ش ،اطلب �إلى املجموعتني اختيار ممثلني اثنني عنهماّ ،يف جمموعتيهما.
 اخرت عينات ع�شوائية منا�صفة بني املجموعتني ،واطلب �إليهم الإجابة من الأ�سئلة املطروحة ،وا�ستخال�صالأفكار الرئي�سة حول الدر�س.
لخ�ص ما مت االتفاق عليه من �أفكار على اللوح.
 ّوعزز الطلبة املتميزين.
 راقب حلقات النقا�ش ،و� ِأبد مالحظاتك �إن تطلب الأمرّ ،199

 التعميم ،اطلب �إلى كل جمموعة اقرتاح تعميم واحد م�ستفاد من الدر�س ،بحيث يقدم قادة املجموعاتموجزا يتناول الفكرة الآتية :حر�ص الإ�سالم على احرتام النف�س الب�رشية ،ومنع االعتداء عليها
تعميما
ً
ً
ب�أي �صورة من ال�صور.
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا ،عن طريق �إحدى الطرق الآتية:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ووجه �إليهم �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات
اخرت عينات ع�شوائية من املجموعاتّ ،
لدى الطلبة.
وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة :من حفظ احلديث؟ ثم �سمعه للطلبة الذين �أمتوا احلفظ.
ّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

امل�سلم يحرتم حقوق الآخرين ،وميتنع عن الت�رصفات التي تلحق الأذى بهم ،ويت�سم بالعقالنية يف التعامل مع
الأ�سلحة ،فيتج ّنب حمل ال�سالح لغري �رضورة ،وميتنع عن امل�شاركة يف املنا�سبات االجتماعية التي تطلق فيها
العيارات النارية ،وين�رش الوعي بني �أبناء جمتمعه حول خماطر حمل الأ�سلحة يف امل�شاجرات والأماكن العامة.
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أ�ستذكر� :أتعاون مع زمالئي يف
أتعاون و�
� ُ
ُ
حرمها اهلل تعالى من االعتداء
ذكر �صور ّ
على النف�س الإن�سانية.

تعذيب الأ�رسى ،والتمثيل باجلثث ،واالجتار
بالب�رش ،واالجتار بالأع�ضاء الب�رشية.
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أقرتح� :أناق�ش مع زمالئي خطورة
� ُ
أناق�ش و� ُ
�إطالق الألعاب النارية ،و�أثرها يف ترويع
اً
حلول
النا�س ،وال �سيما الأطفال ،و�أقرتح
لهذه امل�شكلة.

للألع��اب النارية خماط��ر عديدة ،م��ن بينها:
�أنه��ا ت�ؤدي لرتويع الآمنني ،و�إخافة الأطفال،
و�إزعاج النا�س ،والت�شوي�ش على الطلبة ،وقد
ت�ؤدي �إلى قتل النا�س �أو �إ�صابتهم� ،إ�ضافة �إلى
املحرم الذي ال فائدة فيه.
�أنها من التبذير
ّ
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الإجابة

رقم ال�صفحة

الن�شاط

وم��ن احلل��ول املقرتح��ة له��ذه امل�ش��كلة:
بي��ان احلك��م ال�رشعي له��ا ،وتوعي��ة النا�س
مبخاطره��ا ،ومنع �إدخال ه��ذه الألعاب �إلى
الب�لاد ،وت�ش��ديد الرقاب��ة على التج��ار مبنع
بيعه��ا ،والتحذير من ا�س��تعمالها حتت طائلة
امل�س�ؤولية القانونية وعقوبة ال�سجن.

135

� ّ
ّ��ف :مت ّث��ل الأحادي��ث النبوية
��ر و�أوظ ُ
أفك ُ
ال�سابقة عد ًدا من الآداب والذوقيات التي
يتح��دث بها النا�س اليوم يف �أمور حياتهم
ّ
املختلف��ةّ � ،
أفكر م��ع زمالئ��ي يف طرائق
توظي��ف ه��ذه الأحادي��ث يف جوان��ب
حياتي املختلفة.

عن طريق تعظيم النف�س الإن�سانية ،واالبتعاد
ي�سبب الأذى والرتويع للآخرين،
عن كل ما ّ
وعدم ا�ستعمال الأ�سلحة �أو العبث بها يف
املزاح.

136

�أبدي ر�أيي :من م�شاهداتي للواقع حويل يف
بع�ض البلدان� ،أبدي ر�أيي يف املخالفات
التي ترتكبها اجلماعات الإرهابية ،التي
فيها خمالفة وا�ضحة لأخالقيات الإ�سالم
يف احلرب ،و�أناق�ش ذلك مع زمالئي.

مكرمة من اهلل تعالى،
النف�س الإن�سانية الربيئة ّ
ويحرم على � ٍأي كان �إحلاق الأذى بها �سواء
�أكان ذلك بق�صد �أم من دون ق�صد.

136

استراتيجيات التقويم وأدواته

 التقومي املعتمد على الأداء.املوقف التقوميي
وقوم �أداءهم يف �سلم
و ّزع املهام يف حلقتني نقا�شيتني ،ثم راقب �أداء الطلبة ومدى تفاعلهم مع املناق�شةّ ،
التقدير.
�أدوات التقومي
 �سلم تقدير و�صفي لتقومي مدى امتالك الطالب ملهارات املناق�شة و�إبداء الر�أي والإقناع يف جل�سةالنقا�ش.
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الأداء

الرقم
1

ي�شارك بثقة يف النقا�ش.

2

ي�سهم يف �إثراء النقا�ش.

3
4

يقدم الأدلة والأ�سباب امل�ؤيدة لر�أيه.
ّ
يتوا�صل بلغة �سليمة.

5

يح�سن الإ�صغاء للآخرين.

6

ويتقبلها
يحرتم �آراء الآخرين
ّ

7

دائما
ً

غالبًا

�أحبانًا

نادرا
ً

يلتزم ب�آداب احلوار

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 �أجب عن الأ�سئلة الآتية:ما التوجيه العام الذي يدعو �إليه احلديث؟
ما الإر�شادات النبوية الوقائية التي حتد من �إحلاق الأذى بالآخرين؟
�إثـرائية
تقريرا حول موقف القانون من اقتناء الأ�سلحة �أو حملها.
 اكتبً
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

ج��اء يف احلدي��ث ال�رشيف توجي��ه نبوي،
اذكره.

حر�ص الإ�سالم على احرتام النف�س
الب�رشية ،ومنع االعتداء عليها ب�أي
�صورة من ال�صور.

2

نّبي ال�سبب يف كل مما ي�أتي:
 نه��ى النب��ي  ع��ن الإ�ش��ارة بال�س�لاح  -لأنها قد تلحق الأذى بالآخرين.للآخرين.
 لأنه ال فائدة له �إال حت ّقق الأذى نهى النبي  عن اخلذف.�صيدا،
بالآخرين .فهو ال يقتل
ً
عدوا ،ولكنه يفق�أ العني
وال ينك�أ ًّ
ويك�رس ال�سن.
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رقم
ال�صفحة
134

134
135

الرقم
3

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ما ر�أيك يف ال�سلوكات �أو امل�شاهدات
الآتية؛
�أ � -أخفى زميلك يف الغرفة ال�صفية أ�  -ت�رصف خط�أ ،لأن فيه �إيذاء لزميلي
وق��د نه��ى الإ�س�لام ع��ن ذلك،
كتاب �صديقه.
و�أن�ص��حه ب���أن يرج��ع الكت��اب
مكان��ه ،و�إال �س���أخرب �ص��احب
الكتاب مبكانه.
جم�س ًما لأفعى كبرية ب -ت�رصف خط�أ؛ لأن فيه �إيذاء للجار
ب� -ألقى زميلك ّ
زمبل له لإخافته.
وق��د نه��ى الإ�س�لام ع��ن ذلك،
�أمام ٍ
و�أن�صحه ب�أال ّ
يكرر هذا الت�رصف
ال�سيء.
جـ -فاج�أ منذر والديه بهدية جميلة .ج��ـ -ت��صرف �ص��حيح؛ لأن في��ه ب��ر
للوالدين وقد حث الإ�س�لام على
بر والديه ،و�أن�ص��حه ب�أن يوا�صل
بر والديه.
د � -أ�شهر رجل م�سد�سه يف وجه �صديقه د  -ت�رصف خط�أ؛ لأن فيه �إيذاء ل�صديقه
مازحا.
وق��د نه��ى الإ�س�لام ع��ن ذلك،
ً
يكرر هذا الت�رصف
و�أن�صحه ب�أال ّ
ال�سيىء.
ّ
هـ � -أطلق رجل
عاليا ومفاج ًئا ه��ـ -ت��صرف خط���أ؛ لأن في��ه تروي��ع
ً
زامورا ً
من �سيارته فور م�شاهدته �صديقه
ل�ص��ديقه ،وقد نهى الإ�س�لام عن
ذلك ،و�أن�ص��حه ب���أال ّ
يقود �سيارته؛ لإخافته.
يكرر هذا
الت�رصف ال�سيىء.

رقم
ال�صفحة

---
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الدر�س

اخلام�س والثالثون

�سورة ي�س ،الآيات الكرمية ()68-55

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات القر�آنية الكرمية من ( )86 –55من �سورة ي�س؛ً
�صحيحا مع حركات الإعراب.
لغويا
ً
 ينطق الكلمات نط ًقا ًّ ي�ستخرج الأحكام التي تعلمها �ساب ًقا.غيبا.
 يحفظ الآيات الكرمية من ( )86 –55من �سورة ي�س ًيتدبر الآيات الكرمية ويفهمها.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 احلر�ص على تالوة القران الكرمي تالوة �سليمة. التزام �آداب تالوة القران الكرمي. -ا�ست�شعار عظمة القر�آن الكرمي.

م�صادر التعلم و�أدواته

القر�آن الكرمي (�سورة ي�س) ،الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض
الإلكرتوين (� ،)Data Showأو جهاز الت�سجيل� ،أو امل�صحف الناطق ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات
الطلبة على ن�شاط �أحكام التجويد الوارد يف الدر�س� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 امل�صحف الناطق. تطبيق �آيةhttp://www.arabapps.org .م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املنري يف التجويد). كتاب (امللخ�ص املفيد يف علم التجويد). -امل�صحف املعلمhttps://ar.islamway.net .

املفاهيم وامل�صطلحات

الإظهار احللقي ،املد املت�صل ،املد املنف�صل ،مد البدل.
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التعلم القبلي

�أحكام املد و�أنواعه� ،أحكام النون ال�ساكنة والتنوين.
إستراتيجيات التدريس

ا�سرتاتيجيات التدري�س ،تعلم الأقران ،التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق ما ي�أتي:
 ّابد�أ مبراجعة ما تعلمه الطالب من �أحكام يف الدر�س ال�سابق ( )54-54من �سورة ي�س.
اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح .
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية املحاكاة عن طريق ما ي�أتي:
 ُاتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية مراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من CD
للقر�آن الكرمي ،ثم ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،والبدء باملتقنني.

ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين) وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض لوحة �أو �شفافية كتبت عليها الآيات الكرمية. و ّزع الآيات الكرمية يف (� )٤أق�سام ( ،)86-56( ،)46-26( ،)16–95( ،)85-55وو ّزعها على( )٤جمموعات.
 ك ّلف كل جمموعة با�ستخراج �أحكام التالوة املطلوبة يف الدر�س من هذه الآيات.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين والتعلم بالأقران
 ك ّلف الطلبة املتميزين بت�سميع الآيات لأفراد جمموعتهم ،وت�صحيح تالوتهم.غيبا ،وك ّلف الباقني
التقومي اخلتامي� :أف�سح املجال للطلبة الذين حفظوا بع�ض �آيات الدر�س بت�سميع ما حفظوه ً
بحفظ الآيات ،وتابع الت�سميع يف احل�ص�ص القادمة.
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الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

حتفيز الطلبة على حفظ القر�آن الكرمي ب�شكل متوا�صل لنيل الأجر والثواب عند اهلل تعالى ،واحلر�ص على
يوميا.
تطبيق �أحكام التجويد ً
دائما عند تالوة القر�آن الكرمي ،وتالوة الآيات من �سورة ي�س يف ال�صالة ًّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية املالحظة.وي�صوب �أخطاءهم.
املوقف التقوميي :يف �أثناء تالوة الآيات الكرمية ،يالحظ املعلم تالوة الطلبة،
ّ
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط
أ�س��تخرج من الآي��ات الكرمي��ة ،اً
مثال
�
ُ
واحدا على كل مما ي�أتي:
ً

�أن�شطة �إ�ضافية

الإجابة
 �إظهار حلقيِ :ظلاَ ٍل َع َلىال َرا ِئ ِكَ ،ن َ�ش ُاء
 مد واجب مت�صل َْ :أ مد بدلَ :ءا َد َم -مد منف�صلَ :ع َلى �أَ ْف َو ِاههِ ْمَ ،ع َلى �أَ ْع ُي ِنهِ ْم

عـالجية
 ِاً
هات اً
ومثال على �إظهار حلقي من �سورة ي�س.
واحدا على االدغام بغري غنة،
مثال
ً
�إثـرائية
 ِهات اً
مثال على املد املت�صل العار�ض لل�سكون ،مع ذكر حكمه ومقداره و�صلاً ووق ًفا.
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رقم ال�صفحة
138

الدر�س

ال�ساد�س والثالثون

دور �آل البيت يف خدمة الإ�سالم

نتاجات الدر�س
يعرف ب�آل بيت النبي .
 ّيبي دور �آل البيت يف ن�رش الدعوة
 نّ ي�رشح دور �آل البيت يف وحدة امل�سلمني.يقدم �أمثلة على دور �آل البيت يف الدفاع عن حمى امل�سلمني.
 ّيبي بع�ض املواقف املعا�رصة يف دور �آل البيت يف الدفاع عن الأمة.
 نّيقدر دور �آل البيت يف خدمة الإ�سالم واملحافظة على وحدة امل�سلمني
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 حمبة �آل البيت والوفاء لهم وتقدير جهودهم. -االقتداء ب�آل البيت يف حر�صهم على خدمة الإ�سالم.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (ال�سرية النبوية) ،البن ه�شام. كتاب (ف�ضائل �آل البيت يف ميزان ال�رشيعة) ،للدكتور حممد راتب النابل�سي.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 موقع ال�سرية النبويةhttp://www.islamspirit.com/islamspirit_ency . موقع املكتبة ال�شاملةhttp://www.shamela.ws . -كتاب (ف�ضائل �آل الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم) ،لأحمد مكي.

املفاهيم وامل�صطلحات

�آل البيت ،الت�أويل ،حرب الأمة ،عام اجلماعة ،الفكر التكفريي.
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التعلم القبلي

من �أعالم �آل البيت؛ كتاب الرتبية الإ�سالمية (ال�صف التا�سع)
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم التعاوين ،فعاليات التعلم الن�شط؛
ّ
زميل� ،شارك).
(فكر ،انتقِ اً

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق توجيه الأ�سئلة للطلبة حول بع�ض �شخ�صيات �آل البيت ،التي مت درا�ستها يف
 ّال�صفوف ال�سابقة؛ مثل:
ماذا تعرف عن �آل البيت؟

تعرفت �إليها �ساب ًقا؟
اذكر بع�ض �شخ�صيات �آل البيت التي ّ
قدمتها هذه ال�شخ�صيات للإ�سالم؟
ما اجلهود التي ّ
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم �آل البيت ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وتو�ضيحه وتقدمي �أمثلة عليه.ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف الكتاب املدر�سي،
وذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات غري متجان�سة. اطلب �إلى كل جمموعة �أن تختار من�س ًقا لها من بني �أفرادها ،و� ِا�سما لكل جمموعة.
رقما �أو ً
أعط ً
 و ّزع �أوراق العمل على املجموعات؛ بحيث تقوم كل جمموعة بالإجابة عن ورقة العمل املطلوبة.املجموعة ( :)1تو�ضيح دور �آل البيت يف ن�رش الدعوة الإ�سالمية.
املجموعة ( :)2تو�ضيح دور �آل البيت يف وحدة امل�سلمني.
املجموعة ( :)3تو�ضيح دور �آل البيت يف الدفاع عن حمى امل�سلمني.
املجموعة ( :)4بيان مواقف معا�رصة لآل البيت يف خدمة الإ�سالم.
املجموعة ( :)5بيان واجب امل�سلم نحو �آل البيت.
 اطلب �إلى كل فرد من �أفراد املجموعة �أن يقوم باملهمة مبفرده (عمل فردي) ـ208

تو�صل �إليه من �إجابات (عمل زوجي).
 ك ّلف كل فرد يف كل جمموعة مناق�شة زميل له حول ما ّ ك ّلف كل جمموعة مبناق�شة �إجابات �أع�ضائها عن �أ�سئلة ورقة العمل ،واالتفاق يف ما بينها على �إجاباتموحدة تكتب بقلم التخطيط على املل�صق اخلا�ص باملجموعة (عمل جماعي)ـ
تو�صلت �إليه جمموعاتهم �أمام الطلبةـ
 اطلب �إلى من�سقي املجموعات �أن يعر�ضوا ما ّ ّالتو�صل �إليه من ا�ستنتاجات
دون ما يتم
نظم ً
ّ
نقا�شا حول الإجابات التي ّ
تو�صلت �إلى كل املجموعات ،ثم ّ
على اللوح.
ا�سرتاتيجية التعلم الن�شط ّ
زميل� ،شارك)
(فكر ،انتقِ اً
 و ّزع ورقة العمل التي حتتوي على الن�شاط يف ال�صفحة ( )140على الطلبة.وجه �إلى الطلبة ال�س�ؤال الوارد فيها ،واطلب �إليهم �أن ّ
يفكروا بالإجابة عنه وكتابة �أفكارهم على ورقة.
 ّ اطلب �إلى كل واحد منهم �أن يختار زميلاً له ي�شاركه تلك الأفكار. ك ّلف كل جمموعة ثنائية مب�شاركة �آرائها مع اجلميع.(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ
كلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

على امل�سلم �أن يقتدي ب�آل البيت يف خدمة الإ�سالم وحر�صهم على ن�رش الدعوة ،كما عليه �أن يو ّقر �آل
ر�سول اهلل  وين�رصهم.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاختاميا.
ًّ
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداءاملوقف التقوميي
يوجه
يف �أثناء �رشح الدر�س ،يو ّزع املعلم املهام على املجموعات ،وبعد االنتهاء من عر�ض فكرة معينة ّ
بناء على معايري �أداة التقييم املعتمد على الأداء
الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) �إلى الطلبة ،ويقومهم ً
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي الآتي:
معايير الأداء

الرقم
1

يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل فعاّل.

2

يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

6

يتقبل �آراء الآخرين.
ّ

7

ينجز عمله يف الوقت املحدد.

ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :
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2

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أناق���ش زمالئ��ي يف
� ُ

�أعلن حمزة � إ�سالمه بقوة يف و�سط قري�ش ،وكان ذلك بعد �أن
مر �أبو جهل بر�سول اهلل  عند ال�صفا :ف�آذاه ونال منه ور�سول اهلل
� ساكت ،فقام ر�سول اهلل  ودخل امل�سجد ،وكانت موالة لعبد
اهلل بن جعدان يف م�سكن لها على ال�صفا ت�سمع ما يقول �أبو جهل.
معدا لأبي
ف�أخربت حمزة بذلك .فخرج ي�سعى ومل يقف على �أحدًّ ،
جال�سا بني
جهل �إذا لقيه �أن يوقع به ،فلما و�صل �إلى الكعبة وجده
ً
القوم ،ف�أقبل نحوه و�رضبه بالقو�س ف�شج ر�أ�سه ،ثم قال له�" :أت�شتم
حممدا و�أنا على دينه �أقول ما يقول؟ ...فرد ذلك علي �إن ا�ستطعت"،
ً
حممدا
توجه بعد هذا املوقف �إلى دار الأرقم بن �أبي الأرقم ولقي فيها ً
ثم ّ
 و�أعلن �إ�سالمه �أمامه ،وكان ذلك يف العام ال�ساد�س من البعثة وفرح
خريا ،وعرفت قري�ش �أن ر�سول اهلل  قد
به امل�سلمون وا�ستب�رشوا به ً
عز وامتنع ،و�أن حمزة �سيمنعه ،فك ّفوا عن بع�ض ما كانوا ينالون منه.
عظيما من حمزة يف دفاعه عن ر�سول اهلل .
فكان موق ًفا
ً
وهذا يدل على مدى حر�ص �آل البيت على خدمة الإ�سالم والدفاع
عن حماه.
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موق��ف حم��زة 

عندما دافع عن النبي
 ، و�أ�س��تنتج داللة
واحدة منه:

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 ِهات �أمثلة على دور �آل البيت يف ن�رش الدعوة الإ�سالمية.
�إثـرائية
 -ما الدور الذي ميار�سه �آل البيت يف الع�رص احلديث لتحقيق وحدة امل�سلمني؟
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إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

ما املراد ب�آل بيت النبي  ؟

امل�سلمون من �آل ها�شم و�آل عبد
املطلب و�أزواجه .

139

2

اذكر �أ�سماء �آل البيت الذين ورد ذكرهم يف
الدر�س.

خديجة وعائ�شة وحف�صة و�أم �سلمة
ر�ضي اهلل عنهن ،علي بن �أبي طالب
 ،جعفر بن �أبي طالب  ،عبد

3

ا�رشح موق ًفا لآل بيت النبي  يف حفظ
وحدة امل�سلمني.

دور احل�سن بن علي  عندما تنازل
عن اخلالفة ملعاوية  ،لي�صلح فيه
بني امل�سلمني.

4

ع ّلل كلاًّ مما ي�أتي:
عالم��ا بالفقه والتف�س�ير
 رجوع كثري من ال�صحابة �إلى عبد اهلل بن  -لأن��ه كان ًبف�ضل دعاء النبي  له.
عبا�س يف كثري من امل�سائل.
 ت�سمية العام الذي تنازل فيه احل�سن عن  -لأن النا�س اجتمعوا فيه على �إمامواحد.
اخلالفة ملعاوية بعام اجلماعة.

5

نّبي العالقة بني الها�شميني و�آل بيت النبي
.

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

اهلل بن عبا�س  ،احل�سن بن علي
 ،حمزة بن عبد املطلب .
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يعد الها�شميون من بني ها�شم من �آل
ُ
بيت النبي .

139
140

125

139
140

139

الدر�س

ال�سابع والثالثون

�سورة البقرة الآيات ( )265 -261ف�ضل الإنفاق يف �سبيل اهلل تعالى

نتاجات الدر�س

مراعيا �ضبط الكلمات وحركات الإعراب  ،و�أحكام التجويد.
 يتلو الآيات الكرمية تالوة �صحيحة؛ً
غيبا.
 يحفظ الآيات ( )562 -162من �سورة البقرة ً معاين املفردات والرتاكيب يف الآيات الكرمية. �أجر الإنفاق يف �سبيل اهلل تعالى.يو�ضح �رشوط ا�ستحقاق املنفق �أجر نفقته.
 ّيفرق بني حال املرائي ،وحال املخل�ص هلل يف الإنفاق.
 ّ -يحر�ص على �إخال�ص النية هلل عز وجل يف �إنفاق املال ،وجت ّنب الرياء .

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على �إخال�ص النية هلل يف كل قول وعمل. -تقدمي امل�ساعدة للفقراء ،و�إعانة املحتاجني.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،امل�صحف املعلم (القلم القارئ� ،أو  CDقر�آن كرمي �أو الهاتف املحمول) اللوح� ،أقالم
(فلوما�سرت) ،بطاقات ،لوحات ،جهاز عر�ض.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 تطبيق �آيات ،امل�صحف اجلامع ،املو�سوعة الإلكرتونية ال�شاملة للقر�آنmosshaf.com/ar/main . كتاب (�صفوة التفا�سري).م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 مو�سوعة التف�سري ،كتاب (روائع البيان) ،ملحمد علي ال�صابوين. -تف�سري الطربي ،تف�سري الرازي ،يف ظالل القر�آن ،تف�سري ابن كثري ،موقعwww.altafsir.com .

املفاهيم وامل�صطلحات

�صلدا ،بربوة ،فطل� ،صفوان ،الإخال�ص ،الرياء.
وابلً ،
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التعلم القبلي

 مو�ضوع الزكاة وال�صدقات و�رشوط قبول العمل عند اهلل.استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش ( �أ�سئلة و�إجابات ،عر�ض تو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يف
جمموعات؛ (املناق�شة ،التعلم التعاوين) ،التعلم عن طريق الن�شاط( ،التدريب ،املحاكاة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س ،وذلك ب�س�ؤال الطلبة عن �رشوط قبول العمل يف الإ�سالم.
 ّ ا�ستمع لإجابات الطلبة واكتبها على اللوح ،ثم اربطها مبو�ضوع الدر�س. اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،وذلك على النحو الآتي:
ً
 ُتاما� ،أو
مراعيا �أحكام التجويد وتو�ضيح احلروف و�ضبطها
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية،
�ضبطا ً
ً
�أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من  DCللقر�آن الكرمي� ،أو من الهاتف النقال.
متهيدا ل�رشحها.
 ك ّلف الطلبة بقراءة الآيات قراءة �صامتهً ،ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (العمل يف جمموعات)
 و ّزع الطلبة يف ( )٤جمموعات ،واعر�ض على الطلبة لوحة �أو �رشيحة (بور بوينت) مكتوب عليها الآياتالكرمية مو ّزعة يف ( )٤وحدات ،الآيات (.)562( ،)462( ،)362 –262( ،)162
املجموعة (� :)1أجر الإنفاق يف �سبيل اهلل تعالى.
املجموعة (� :)2رشوط ا�ستحقاق �أجر نفقته.
املجموعة ( :)3حال املرائي يف الإنفاق.
املجموعة ( :)4حال املخل�ص يف الإنفاق.
ملخ�ص عن املو�ضوع الذي طلب �إليهم.
 -ك ّلف كل جمموعة بالقيام ب�إعداد ّ

 تعر�ض كل جمموعة ما طلب �إليهم على النحو الآتي:البدء بتالوة الآيات اخلا�صة بهم تالوة تو�ضيحية ،ويك ّلف بها �أحدهم.
عر�ض معاين املفردات يف الآيات اخلا�صة بهم؛ عن طريق ورودها يف الن�ص القر�آين.
عر�ض املعنى التف�صيلي للمو�ضوع اخلا�ص بكل جمموعة.
 -وهكذا حتى تنتهي املجموعات جميعها.
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التو�صل �إليه من �أفكار من عمل املجموعات على اللوح.
لخ�ص ما مت
 ّّ
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
 اطلب �إلى الطلبة تالوة الآيات تالوة فردية جهرية؛ بهدف الفهم املتعمق ملعاين الآيات الكرمية.ختاميا عن طريق ماي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
و�سجل املهم منها
وجه �س� اًؤال للطلبة حول ما ي�ستنتج من الن�ص القر�آين ،وا�ستمع �إلى �إجابات الطلبة
ّ
على اللوح.
عزز الطلبة الذين حفظوا الآيات ،وح ّفز الآخرين حلفظها.
ّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

ذكر �صور الإنفاق يف �سبيل اهلل ،وذكر �صور من الرياء واملن والأذى التي تبطل ال�صدقات وتذهب �أجرها
يف املجتمع ،ثم حث الطلبة على االخال�ص يف ال�صدقة لنيل ر�ضا اهلل تعالى.تقدمي ال�صدقات من �أجل
احل�صول على مكا�سب دنيوية ،وليك�سب ر�ضى النا�س اً
بدل من احلر�ص على ر�ضا اهلل عزو جل.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة من �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاختاميا.
ًّ
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.املوقف التقوميي :عمل الطلبة يف جمموعات.
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي الآتي:
معايير الأداء

الرقم
1
2

فعال.
يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ّ
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

4

3

2

يتقبل �آراء الآخرين.
6
ّ
ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :
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إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

� ّ
أفك ُر يف جمال واحد من جماالت الإنفاق يف
�سبيل اهلل� ،أخدم بها احلي الذي �أ�سكن فيه
و�أبادر �إلى القيام به.

اتف ّقد �أحوال الفقراء وتقدمي امل�ساعدة
لهم ،والإنفاق على امل�ساجد ،املدار�س.

144

�أتدب ّ ُر قول اهلل تعالى} :

للت�أكي��د عل��ى مراقب��ة اهلل واطالع��ه
على قل��وب النا���س وعلم��ه بنواياهم،
و�إخال�صهم.

146

{.

(�سورة البقرة ،الآية .)265
أ�س��تخرج من
بالتع��اون مع �أف��راد جمموعت��ي� ،
ُ
الآيات الكرمية �أمثلة على حكم القلقلة.

�أن�شطة �إ�ضافية

�سبع :حرف الباء ال�ساكن قلقلة �صغرى.
�أجرهم :حرف اجليم ال�ساكنة
ال يقدرون :القاف ال�ساكنة قلقة �صغرى.
ابتغاء :الباء ال�ساكنة قلقة �صغرى.

146

عـالجية
و�ضح معنى املفردات الآتية� :صفوان ،وابل� ،صلدا ،بربوة ،فطل.
 ّ ما �أجر النفقة يف �سبيل اهلل؟ اذكر �صورتني من �صور الإنفاق يف �سبيل اهلل تعالى.�إثـرائية
 ورد يف هذه الآيات ا�سمان للمطر� ،أبحث عنهما ودونهما يف دفرتك ،مع بيان الفرق يف املعنى بينهما.مقدم على جلب امل�صالح) ،ابحث يف الآيات الكرمية ما ي�شري �إلى
 توجد قاعدة �رشعية تقول (درء املفا�سد ّهذا املعنى مع تو�ضيحه.
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

1

نّبي املفردات والرتاكيب الآتية:
 �صفوان:�صلدا:
 ً ٌفطل:

الإجابة

رقم
ال�صفحة

 حجر �أمل�س. حجر �أمل�س لي�س عليه �شيء من الرتاب. -مطر خفيف.

143

2

وعد اهلل تعالى من �أنفق ماله يف �س��بيله
بالأج��ر العظي��م يف الدني��ا والآخرة.
و�ضح ذلك.
ّ

 ي�ضاعف اهلل تعالى الأجر للمنفق �أ�ضعافًاكث�يرة ،فيج��ازي عل��ى احل�س��نة بع�رشة
�أمثالها �إلى �سبعمئة �ضعف.
 يطمئن اهلل تعالى من �أنفقوا �أموالهم يف�سبيله �أنهم لن ي�شعروا بخوف من �أهوال
يوم القيامة ،ولن يحزنوا على ما خ ّلفوه
وراءهم من الدنيا وزهرتها.

144

3

اذكر ال�رشوط التي ي�ستحق بها املنفق
�أجر نفقته.

 الإخال�ص يف النفقة هلل تعالى. -االبتعاد عن املن و�أذى.

4

�إن الق��ول املع��روف والعف��و عن �إ�س��اءة
ف�سرّ قوله تعالى} :
املحت��اج عن��د اهلل تعالى ،خري من �ص��دقة
{.
يتبعها املن والأذى ،لأن اهلل تعالى غني عن
(�سورة البقرة ،الآية .)263
�صدقة املنفق  ،و�إمنا �أُمر بها ليثيب الإن�سان
عليها.
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145
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الرقم
5

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال
ع ّلل كلاً مما ي�أتي:

 لبيان �أن ف�ضل اهلل وعطاءه وا�سع �أكرثمن عطاء خلقه ،وهو وحده من يعلم
من ي�ستحق هذا الأجر ممن ال ي�ستحقه.

�أ -ختمت الآية الكرمية} :

رقم
ال�صفحة

144

{.

(�سورة البقرة ،الآية .)261
بقول اهلل تعالى}:
ب-تكرر ذكر عبارة} :

يف �آيات الإنفاق.

218

{.
دائما ،ويق�صد
لي�صحح امل�ؤمن نيته
{ -
ّ
ً
بنفقته وجه اهلل تعالى
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الدر�س

الثامن والثالثون

حديث نبوي �رشيف :احلب يف اهلل

نتاجات الدر�س

 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة تو�ضيحية �صحيحة.يعرف براوي احلديث.
 ّيبي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث ال�رشيف.
 نّيبي ثواب املتحابني يف اهلل يوم القيامة.
 نّيلخ�ص الأ�سباب التي جتلب املودة واملحبة
 ّيو�ضح �أهم �صفات املتحابني يف اهلل تعالى.
 ّ يذكر بع�ض مظاهر املحبة يف اهلل تعالى.غيبا.
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف ً يتم ّثل ب�صفات املتحابني يف اهلل تعالى. يحر�ص على �إف�شاء ال�سالم والكلمة الطيبة. -يعلم من يحب حمبته له.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 التعاون على الرب والتقوى. -حمبة امل�سلمني.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل
التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (احلب يف اهلل وحقوق الأخوة) ،لأحمد فريد.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (احلب يف اهلل) ،لأبي بكر اجلزائري.219

املفاهيم وامل�صطلحات

يغبطهم الأنبياء ،حتابوا بروح اهلل� ،أرحام بينهم� ،أولياء اهلل.

التعلم القبلي

 كونوا عباد اهلل �إخوا ًنا (ال�صف احلادي ع�رش). من �صفات املتقني� ،سبعة يظلهم اهلل يف ظله (ال�صف العا�رش). �أخوة الإميان ،املحافظة على حرمات امل�سلمني (ال�صف التا�سع)استراتيجيات التدريس

ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق
الن�شاط؛ ( املحاكاة ،لعب الأدوار) ،ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ (التعلم الن�شط؛ العمل اجلماعي ،الأحجية ،الر�ؤو�س
املرقمة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
وجه �إلى الطلبة �أ�سئلة حافزة لإثارة الع�صف الذهني حول ما تقوم عليه العالقات بني النا�س ،والروابط
 ّالتي ميكن �أن جتمع بني النا�س.
دون �إجابات الطلبة على اللوح ،ثم ك ّلفهم بتقييم �إجاباتهم بعد نهاية الدر�س.
 ّ اكتب نتاجات الدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة):
 اعر�ض احلديث على اللوح �أو لوحة تعليمية �أو عن طريق عر�ض تقدميي.ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ( ،املحاكاة ،لعب الأدوار)
 ابد�أ بـ (قراءة القدوة) ،ثم ك ّلف الطلبة املتميزين بالقراءة ،ثم بقية الطلبة.وجه �أحد الطلبة للم�شاركة يف فعالية (الكر�سي ال�ساخن) ،عن طريق اجللو�س على كر�سي يف منت�صف
 ّال�صف ،وك ّلف الطلبة بتوجيه ثالثة �أ�سئلة له عن راوي احلديث ،و�أخرب الطالب �أن من حقه الإجابة �أو
حمولة) ،بحيث تتغري �صيغة ال�س�ؤال والإجابة
مرر؛ فاعر�ض (�أ�سئلة �سابرة ّ
التمرير �إلى غريه بعد ذلك ،و�إذا ّ
واحدة.
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ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ (التعلم الن�شط؛ العمل اجلماعي ،الأحجية ،الر�ؤو�س املرقمة) ،بهدف التفاعل وا�ستفادة
الطلبة من بع�ضهم بع�ضً ا ،ويكون ذلك على النحو الآتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )3جمموعات ( �أم ) غري متجان�سة من ( ) 5 – 4طلبة ،و�أعط كل ع�ضو يف املجموعةرقما من (.)5 -1
ً
 �أعد تق�سيم الطلبة جمد ًدا �إلى جمموعات (خرباء) ،بحيث يلتقي الطلبة �أ�صحاب الرقم ( )1يف جمموعة،والطلبة �أ�صحاب الرقم ( )2يف جمموعة وهكذا.
 و ّزع املهام بني جمموعات ( اخلرباء ) على النحو الآتي:املجموعة ( :)1ا�ستنتاج معنى احلب يف اهلل ،وبيان ثواب املتحابني يف اهلل تعالى.
املجموعة ( :)2بيان الأ�سباب التي جتلب املودة واملحبة بني النا�س.
املجموعة ( :)3ا�ستنتاج �أهم �صفات املتحابني يف اهلل ،ومظاهر هذه املحبة.
�شجع الطلبة على املناق�شة وتبادل الأفكار حول املهمة املحددة ال�ستيعابها؛ ليكونوا قادرين على نقلها
 ّلزمالئهم يف جمموعاتهم الأ�صلية (الأم).
طالبا من كل جمموعة بتلخي�ص ما تعلمه من خربات على لوحة ،وتعليقها على اجلدار.
 ك ّلف ً ك ّلف كل طالب ب�رشح ما تعلمه (خربته) يف جمموعة اخلرباء لزمالئه يف املجموعة (الأم).وجه الطلبة �إلى حل �أن�شطة الدر�س مع مراعاة اختالف مو�ضوع الن�شاط عن اخلربة التي تل ّقاها الطالب
 ّيف جمموعته ،ويكون ذلك على النحو الآتي:
يحل الطالب ( )1ن�شاط (�أتعاون و�أجيب) يف ال�صفحة ( ،)150ويت�أكّ د الطالب ( )2من �صحة
الإجابة عن طريق خربته ،ثم يعر�ضها على املجموعة واملعلم.
يحل الطالب ( )2ن�شاط (� ّ
أفكر و�أقرتح) يف ال�صفحة ( ،)150ويت�أكّ د الطالب ( )3من �صحة الإجابة
عن طريق خربته ،ثم يعر�ضها على املجموعة واملعلم.
يذكر الطالب ( )4توجيهات تربوية �أخرى م�ستفادة من احلديث يف ال�صفحة ( ،)151ويت�أكّ د الطالب

( )5من �صحة الإجابة عن طريق خربته ،ثم يعر�ضها على املجموعة واملعلم.
لخ�ص ما مت االتفاق عليه من �أفكار على اللوح ،و�أجب عن �أ�سئلة الطلبة �إن وجدت.
 ّ(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ووجه �إليهم �أ�سئلة تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
أرقاما ع�شوائية من املجموعاتّ ،
اخرت � ً
�سمعه للطلبة الذين �أمتوا احلفظ.
ّ
وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة :من حفظ احلديث؟ ثم ّ
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الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

طالب العلم يحر�ص على القيام بالأعمال التي حت ّقق حمبة اهلل تعالى ،فيواظب على الأعمال ال�صاحلة،
كاختيار ال�صحبة ال�صاحلة ،و�إف�شاء ال�سالم على من عرف ومن مل يعرف ،والكلمة الطيبة ،وتبادل الهدايا
مع �أحبابه ،و�إخبار من يحب مبحبته له لأجل اهلل تعالى.
استراتيجيات التقويم وأدواته

التقومي املعتمد على الأداء.
بناء على معايري �أداة
املوقف التقوميي :و ّزع املهام على �أع�ضاء املجموعات ،ثم راقب �أداء الطلبة،
وقومهم ً
ّ
التقومي املعتمد على الأداء.
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي الآتي:
الرقم

4

معايير الأداء

1
2

فعال.
يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ّ
يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

3

2

يتقبل �آراء الآخرين.
6
ّ
ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط
أجيب� :أتعاون مع زمالئي يف اقرتاح
� ُ
أتعاون و� ُ
ثالثة �أ�سباب �أخرى ،توجب املحبة واملودة بني
امل�سلمني.
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الإجابة
التب�سم يف وجوههم.
 ّ الدفاع عنهم يف غيبتهم. ن�صحهم م�ساعدتهم. ذكر حما�سنهم. تقدمي الطعام لهم.� -صلتهم.

رقم ال�صفحة
150

الن�شاط
� ّ
أقرتح� :إذا �أردت �أن �أنتقي �صدي ًقا يل من
أفك ُر و� ُ
مواقع التوا�صل االجتماعي ،فما ال�صفات التي
�أقرتح توافرها فيه.

الإجابة

رقم ال�صفحة

 �أن تكون من�شوراته يف طاعة اهلل. �أن تكون من�شوراته نافعة ومفيدة.�رشعا.
 �أن ي�ستخدم�صورا مباحة ً
ً
� -أن يكون قليل الن�رش.

150

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 ما معنى املفردات الآتية :يغبطهم� ،أولياء اهلل؟ نّبي ثواب املتحابني يف اهلل يوم القيامة.�إثـرائية
 تكليف الطلبة بت�صنيف الأعمال الآتية �إلى �أعمال حت ّقق املحبة لأجل اهلل تعالى ،و�أعمال حت ّقق املحبةلأجل م�صالح دنيوية:
�أعمال حتقّق املحبة لأجل اهلل تعالى

�أعمال حتقّق املحبة لأجل م�صالح دنيوية

�إف�شاء ال�سالم على من عرف ومن مل يعرف.

من يكتفي بدعوة الأغنياء لطعامه.

�صدقة ال�رس.

املوظ��ف ال��ذي ي�س��اعد النا�س �أمام امل�س���ؤولني
فقط.

بعيدا عن امل�صالح
�إعالم من نحب مبحبتنا لهمً ،
ال�شخ�صية.

املر�شح الذي يكرث من توزيع طرود اخلري يف فرتة
االنتخابات فقط.

الهدية.

التزام��ا بالوجبات
الإن�س��ان الذي ي�ص��ل رحمه
ً
االجتماعية.
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

نّبي معنى كل مما ي�أتي :يغبطهم الأنبياء� ،أولياء
اهلل.

 يغبطهم الأنبياء :ي�رسون ويفرحونمبنزلة املتحابني يف اهلل.
 �أولي��اء اهلل� :أن�ص��ار اهلل ،وه��مامل�ؤمنون الأتقياء.

148

2

ا�ستخرج من قوله تعالى الآتي� ،صفة من �صفات

الإميان والتقوى.

املتحابني يف اهلل تعالى} :

150

{.
(�سورة يون�س ،الآيتان .)63-62

3

بي داللة قول اهلل تعالى} :
نّ

{.

(�سورة يون�س ،الآية .)62

4
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اذكر ثالثة من مظاهر املحبة يف اهلل تعالى.

�إن �أن�صار اهلل ال خوف عليهم يف
الآخرة من عقاب اهلل ،وال هم
يحزنون على ما فاتهم من الدنيا؛
لأن اهلل ر�ضي عنهم ف�آمنهم من
عقابه.

--

 �إخال�ص العمل هلل تعالى. الت��واد والرتاح��م والتج��اوز عنالزالت.
 -املعاملة الطيبة.
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الدر�س

التا�سع والثالثون

من �أحكام الزواج

نتاجات الدر�س

يبي م�رشوعية الزواج يف ال�رشيعة الإ�سالمية.
 نّيعرف املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيو�ضح �رشوط �صحة الزواج.
 ّ يناق�ش دور الويل يف الزواج.يتعرف بع�ض �أحكام ِ
اخلطبة.
 ّ ي�ستنتج �أهمية الفح�ص الطبي قبل الزواج.يبي �سبب م�رشوعية املهر يف الإ�سالم.
 نّيتعرف �أحكام املهر.
 ّ يحر�ص على تطبيق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية يف ِاخلطبة والزواج.
 -يفهم دور الفح�ص الطبي قبل الزواج يف ا�ستمرار احلياة الزوجية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير �أهمية الزواج يف حت�صني الفرد واملجتمع. -تقدير دور الزواج يف تكرمي املر�أة.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل
التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (الزواج الإ�سالمي ال�سعيد) ،ملحمود امل�رصي.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -كتاب (الزواج يف الإ�سالم) ،لأ�سعد لطفي ح�سن.
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املفاهيم وامل�صطلحات

الزواجِ ،
اخلطبة ،الويل ،الفح�ص الطبي قبل الزواج ،التال�سيميا ،املهر.

التعلم القبلي

 �سورة النور (العفاف)( .احلادي ع�رش). العفة� ،سبعة يظلهم اهلل يف ظله( .ال�صف العا�رش).استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة) ،التعلم القائم على
التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل) ،ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط ،الأحجية ،الر�ؤو�س املرقمة)

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
ووجه ال�س�ؤال الآتي :من منكم �شاهد عقد زواج لأحد �أقاربه �أو جريانه؟ ِ�صف لزمالئك
 ّمهد للدر�سّ ،
كيف مت عقد الزواج.
دون املالحظات على ما يعر�ضه الطلبة.
 ا�ستمع لإجابات الطلبه ،ثم ّ اكتب نتاجات الدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة) ،ا�سرتاتيجية التعلم
التعاوين (التعلم الن�شط ،الأحجية ،الر�ؤو�س املرقمة):
 و ّزع الطلبة يف ( )٤جمموعات ( �أم) غري متجان�سة من ( )5 – 4طلبه ،و� ِأعط كل ع�ضو يف املجموعة
رقما من (.)5 -1
ً
� ِأعد توزيع الطلبة جمد ًدا يف جمموعات (خرباء) ،بحيث يلتقي الطلبة �أ�صحاب الرقم ( )1يف جمموعة،
والطلبة �أ�صحاب الرقم ( )2يف جمموعة وهكذا.
 و ّزع املهام بني جمموعات (اخلرباء) على النحو الآتي:املجموعة ( :)1تعريف الزواج ،وتو�ضيح �رشوط �صحته ،ودور الويل يف الزواج.
املجموعة ( :)2تعريف اخلطبة ،و�أهم �أحكامها.
املجموعة ( :)3تعريف الفح�ص الطبي قبل الزواج ،وخماطر تركه.
املجموعة ( :)4تعريف املهر ،واحلكمة من م�رشوعيته ،و�أهم �أحكامه.
�شجع الطلبة على املناق�شة وتبادل الأفكار حول املهمة املحددة ال�ستيعابها؛ ليكونوا قادرين على نقلها
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لزمالئهم يف جمموعاتهم الأ�صلية ( الأم).
طالبا من كل جمموعة بتلخي�ص ما تعلمه من خربات على لوحة وتعليقها على اجلدار.
 ك ّلف ً ك ّلف كل طالب ب�رشح ما تعلمه (خربته) يف جمموعة اخلرباء لزمالئه يف املجموعة (الأم).ّ
أفرق) يف ال�صفحة (.)154
 ّوجه الطلبة �إلى حل الن�شاط (�أفكر و� ّ
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية ( التحليل)
 للت�أكّ د من ا�ستيعاب الطلبة يف املجموعات (الأم) للدر�س ،اطلب �إلى الطلبة حل التقومي اخلتامي الآتي:ما ر�أيك يف املواقف الآتية؟
اتفق �شاب وفتاة على الزواج ،من دون موافقة ويل الأمر.
اتفق �شاب مع فتاة على الزواج مدة �شهرين فقط.
طلب اخلاطب �أن يخلو بخطيبته.
رف�ض اخلاطب �أن يقوم بالفح�ص الطبي قبل الزواج.
�أخذ ويل الفتاة مهرها منها.
طالبت فتاة مبهرها كاملاً  ،لأن خطيبها هو الذي ف�سخ اخلطوبة.

الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يحر�ص امل�سلم وامل�سلمة على االلتزام ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية التي ّ
نظمت العالقة بني ال�شاب والفتاة،
ويرف�ض العالقات التي تخرج عن حدود ال�رشع احلنيف.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 التقومي ،التوا�صل املوقف التقوميي :بعد �رشح الدر�س ،يو ّزع املعلم �أداة التقومي على الطلبة ليقوم كل طالب بتعبئة النموذج.�أداة التقومي
�سجل و�صف �سري التعلم
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اال�سم ..................... :الفعالية ...................... :التاريخ..............:
التــاريـخ................... :
ال�صف :احلادي ع�رش
ا�سم الطالب.............. :
عنوان احل�صة� :أحكام الزواج
الوحدة :الفقه الإ�سالمي
املـبحـث :الرتبية الإ�سالمية
املالحظات:
الأمور اجلديدة التي تعلمتها................................................................. :
الأمور التي �أ�شعر �أنني يف حاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها) ..................................
املواقف التي ميكن �أن � ّ
أوظف هذه املعرفة فيها................................................. :
أمورا (معلومات) جديدة ،هي:
امل�صادر واملراجع الإ�ضافية التي عدت لها ووجدت فيها � ً
..........................................................................................
مالحظات املعلم...................................................................... :
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

� ّ
أفرقُ  :يخل��ط بع�ض النا�س بني
��ر و� ّ
أفك ُ
ِ
(اخلطب��ة) التي ه��ي وع��د بالزواج،
وعق��د ال��زواج يف الأح��كام املرتتبة
عليها� ،أُفرق بني احلالتني ،و�أعر�ض ما
تو�صلت �إليه �أمام زمالئي.

اخلطبة:
�أ  -وعد بالزواج.
ب -من �أحكامه حرمة اخللوة بني اخلاطبني ،وال
يجوز له �أن يرى منها �إال الوجه والكفني.
جـ  -ال يعد التفريق بينهما طالقًا.
عقد الزواج:
�أ  -حتقيق الزواج.
ب -يلزم لتح ّققه �شاهدان عدالن.
جـ -يجوز للزوج �أن يخلو بزوجته.
د  -يعد التفريق بينهما طالقًا.
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�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 ما �رشوط �صحة عقد الزواج؟�إثـرائية
تقريرا عن الفح�ص الطبي قبل الزواج.
 اكتبً
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

نّبي مفهوم كل مما ي�أتي :الزواج،
ِ
اخلطبة ،املهر.

�رشعا،
 الزواج :عقد بني رجل وامر�أة حتل له ًبق�صد �إن�شاء �أ�رسة ،حت�صي ًنا للفرد واملجتمع.
 ِاخلطبة :طلب الزواج وفق الأحكام ال�رشعية،
وهو وعد بالزواج بني طرفني ،ولي�ست
عقداً ،وال يرتتب عليها �أي �أثر من �آثار عقد
الزواج.
 املهر :املال الذي يجب للمر�أة على الرجلوي�سمى ال�صداق،
ب�سبب عقد الزواج عليها،
ّ
وال ِّنحلة.

2

ع��دد �رشط�ين من �رشوط �ص��حة
ّ
عقد الزواج.

 الرتا�ضي بني الزوجني. �أن يكون كل مهما حل للآخر. �شاهدان. -عدم الت�أقيت.

رقم
ال�صفحة
152
153

154

152
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الرقم

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

3

نّبي احلكم ال�رشعي يف احلاالت
الآتية ،مع التعليل:
 اتفق ويل �أمر فتاة معّ
متقدم  -ال يج��وز ،لأن��ه ي�ش�ترط يف امله��ر �أن يك��ون
للزواج بها �أن يكون مهرها ما
معلوما حمد ًدا.
ً
جتود به نف�س الزوج.
 ال يجوز �أخذ مهر الزوجة من دون ر�ضاها، �أخذ ويل الزوجة مهرها من غريلأنه حق من حقوقها.
ر�ضاها.
جزءا من مهرها  -يجوز للزوجة �أن تعطي زوجها من مهرها
 �أعطت الزوجة ًتت�رصف مبهرها
بر�ضاها؛ لأنه من حقها �أن
لزوجا بر�ضاها.
ّ

4

اذكر فائدة للفح�ص الطبي قبل
الزواج.

 حماية الأ�رسة من الأمرا�ض. �ضمان ت�آلف الأ�رسة. حماية الأ�رسة من الآثار ال�سلبية التي ت�شملاالقت�صاد واملجتمع والنف�سية.

5

ما احلكمة من جعل ال�رشع �أهمية
لر�أي ويل الفتاة يف زواجها؟

 لعقد الزواج �آثار تعود على الوالدين. -الت�أكد من كفاءة الزوج الأخالقية واملالية.

كيفما �شاءت.
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رقم
ال�صفحة

155
155

155

154

152

الدر�س

الأربعون

املحرمات من الن�ساء
ّ

نتاجات الدر�س

يتعرف املفاهيم الآتية :املحرمات على الت�أبيد ،املحرمات على الت�أقيت.
 ّاملحرمات على الت�أبيد واملحرمات على الت�أقيت.
 يقارن بنيّ
املحرمات ب�سبب الن�سب ،وامل�صاهرة.
يتعرف فئات
ّ
 ّ ي�ستنتج ما يرتتب على القاعدة ال�رشعية ( :يحرم بالر�ضاع كل ما حرم بالن�سب).يبي فئات املحرمات من الن�ساء حترميًا م�ؤق ًتا.
 نّاملحرمات من الن�ساء.
 ي�ستنتج الأحكام ال�رشعية املرتتبة علىّ
 -يحر�ص على تطبيق الأحكام ال�رشعية امل�ستفادة من الدر�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 -تقدير دور الإ�سالم يف تنظيم العالقات الأ�رسية.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم فلوما�سرت ،اللوح� ،سجل التقومي
اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (الأحوال ال�شخ�صية يف ال�رشيعة الإ�سالمية) ،ملحمد حمي الدين.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -املو�سوعة الفقهية الكويتية.

املفاهيم وامل�صطلحات

الن�سب ،امل�صاهرة ،الر�ضاع ،العدة ،املر�أة املعتدة ،اجلمع بني املحارم ،الأ�صول ،الفروع ،الربائب ،طالق
رجعي ،طالق بائن ،الطالق البائن بينونه كربى� ،أهل الكتاب ،الع�صمة.
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التعلم القبلي

در�س من �أحكام الزواج من الرتبية الإ�سالمية يف( ال�صف احلادي ع�رش).
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي ،توجيه الأ�سئلة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س عن طريق ا�ستذكار در�س �أحكام الزواج مع الطلبة ،وتلخي�ص ما مت �رشحه فيه وربطه بدر�س
 ّاملحرمات من الن�ساء.
ّ
 اكتب نتاجات الدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،الأ�سئلة والأجابات):
تبي
 اعر�ض اخلريطة املفاهيمية املوجودة يف بداية الدر�س ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة لديك ،التي نّاملحرمات من الن�ساء.
�أ�صناف
ّ
املحرمات بالتف�صيل على اللوح.
 اعر�ض �أ�صنافّ
 اطلب �إلى الطلبة ربط كل �صنف بالن�ص الذي يدل عليه من القر�آن �أو ال�س ّنة.املحرمات.
 ك ّلف بع�ض الطلبة بتالوة الآيات الدالة على �أ�صنافّ
املحرمات ب�سبب القرابة وهن:
املحرمات ،مثال:
 اطلب �إلى الطلبة ذكر �أمثلة على كل �صنف من �أ�صنافّ
ّ
�أ�صول الرجل كالأم ،واجلدة و�إن علون ،فروع الرجل كالبنت وبنت البنت وبنت االبن ،وهكذا يف كل
املحرمات.
�صنف من �أ�صناف
ّ
وجه �إلى الطلبة الأ�سئلة الآتية:
 ّما املق�صود بامل�صطلحات الآتية :امل�صاهرة ،الربائب ،حالئل �أبنائكم ،الذين من �أ�صالبكم؟
ت�أمل القاعدة الفقهية الآتية ،ثم نّبي تطبيقها على املحرمات ب�سبب امل�صاهرة( :العقد على البنات
يحرم الأمهات ،والدخول بالأمهات يحرم البنات).
 ك ّلف �أحد الطلبة بقراءة احلديث ال�رشيف (يحرم من الر�ضاع ما يحرم من الن�سب). ك ّلف الطلبة بالعمل يف جمموعات ثنائية ،على تو�ضيح القاعدة امل�ستفادة من احلديث يف التحرمي ب�سببالر�ضاع ،مع التو�ضيح بالأمثلة التطبيقية عليها.
 ك ّلف �أحد الطلبة بتالوة الآية التي حتدثت عن املحرمات من الر�ضاعة. اعر�ض القاعدة الآتية على اللوح يف التحرمي ب�سبب الر�ضاعة (و�ضع الطفل الر�ضيع يف �أ�رسة املر�أة املر�ضع التي �أر�ضعته).وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة بذكر تطبيقات القاعدة على املحرمات ب�سبب الر�ضاع
بناء على القاعدة ال�سابقةّ ،
 ً232

مثل :زوجة املر�ضع �أبو الر�ضيع من الر�ضاعة ،وابنتها �أخته من الر�ضاعة وهكذا.
املحرمات حرمة م�ؤقتة
وجه �س�ؤالني �إلى الطلبة :ما الفرق بني احلرمة امل�ؤبدة واحلرمة امل�ؤقتة؟ ما �أ�صناف
 ّّ
مع �إعطاء الأمثلة على كل �صنف؟
 اطلب �إلى الطلبة ربط كل �صنف بالدليل عليه من القر�آن �أو ال�سنة. التقومي اخلتامي :اختم الدر�س بالتقومي عن طريق:تكليف الطلبة بحل ال�س�ؤالني الرابع وال�ساد�س من �أ�سئلة الدر�س.
عمل خمطط تنظيمي للدر�س ،وتكليف الطلبة ب�إكمال املخطط ح�سب ما مت عر�ضه يف الدر�س.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

ؤبدا
معرفة الطالب ما يحل له وما يحرم عليه من الن�ساء واحلكمة من ذلك ،وكيفية التعامل مع
املحرمات م� ً
ّ
واملحرمات م�ؤق ًتا من الن�ساء يف املجتمع.
ّ
استراتيجيات التقويم وأدواته

 التقومي املعتمد على الأداء.املوقف التقوميي :بعد �رشح الدر�س ،يو ّزع املعلم �أداة التقومي على الطلبة ليقوم كل طالب بتعبئة النموذج.
�أداة التقومي:
�سجل و�صف �سري التعلم
اال�سم ............................ :الفعالية ........................ :التاريخ..............:
التــاريـخ.................... :
ال�صف :احلادي ع�رش
ا�سم الطالب............... :
عنوان احل�صة� :أحكام الزواج
الوحدة :الفقه الإ�سالمي
الـــمـبـحـث :الرتبية الإ�سالمية
املالحظات:
الأمور اجلديدة التي تعلمتها................................................................. :
الأمور التي �أ�شعر �أنني بحاجة �إلى مراجعتها (لتعميق فهمها) ....................................
املواقف التي ميكن �أن � ّ
أوظف هذه املعرفة فيها................................................. :
امل�صادر واملراجع الإ�ضافية التي عدت لها ووجدت فيها �أمور (معلومات) جديدة ،هي:
..........................................................................................
مالحظات املعلم........................................................................ :
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�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 اذكر �أ�سباب التحرمي امل�ؤبد.�إثـرائية
 ما احلكمة من التحرمي امل�ؤبد ،والتحرمي امل�ؤقت من الن�ساء يف الإ�سالمإجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

ّبي��ن مفه��وم كل مم��ا ي�أتي:
املحرم��ات عل��ى الت�أبي��د،
املحرمات م�ؤق ًتا.
ّ

 على الت�أبيد :هن الن�ساء التي ال يحل للرجل �أن يتزوجأبدا.
ب�إحداهن � ً
 م�ؤق ًتا :الن�ساء التي يحرم على الرجل �أن يتزوجب�إحداهن ل�سبب عار�ض ،ف�إذا زال ال�سبب زالت
احلرمة.

2

اذك��ر املحرم��ات حترميً��ا
ؤبدا ب�سب كل من:
م� ً
 -القرابة.
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157
159

 �أ�صول الرجل. فروع الرجل.�-أخوات الرجل وبنات الأخوات وبنات الأخوة.

عمات الرجل وخاالته وعمات �أبويه وخاالت �أبويه. -امل�صاهرة.

رقم
ال�صفحة

زوجات �أبيه وزوجات �أجداده من جهة �أبيه وجهة �أمه. زوجات �أوالده ،وزوجات �أوالد �أوالده. �أم الزوجة وجداتها ،مبجرد العقد. بنات الزوجة وبنات بناتها وبنات �أوالدها ،مبجردالدخول.
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الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

3

و�ض��ــــح املق�ص��ـــود باحلدي��ث
ّ
حرم من الر�ض��اع ما
ال�رشيف"َ :ي ُ
يحرم من الن�سب".

يحرم بالر�ضاع كل ما حرم من الن�سب� ،أي
�أي ُ
واحدا من �أ�رسة املر�أة املر�ضع
�أن الر�ضيع ي�صبح
ً
يحرم عليه منها ما يحرم على �أبنائها و�أقربائها
جميعهم.
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4

نّبي احلكم ال�رشعي يف ما ي�أتي:
 عقد رجل زواجه على امر�أة،ثم ماتت قبل الدخول ،ف�أراد
الزواج من ابنتها.
 ر�ضع طفل من امر�أة خم�سر�ضعات م�شبعات ،ف�أراد �أخوه
الزواج من ابنتها.
 عقد رجل زواجه على امر�أة يف�أثناء عدتها.
 عقد ح�سني زواجه على امر�أة،وقبل ال��زواج اختلفا فطلقها،
ف�أراد والده �أن يخطبها لنف�سه.

5

نّبي نوع حرمة الزواج من الآتية
�إن كانت حمرمة حرمة م�ؤبدة� ،أو
حرمة م�ؤقتة:
ابنة الأخ ،الأخت من الر�ضاعة،
�أخت الزوجة ،الزواج باخلام�سة
ملن يف ع�صمته �أربه ن�سوة� ،أم
الزوجة.

 مباح؛ لأن بنت الزوجة حترم بالدخول ولي�سمبجرد العقد.

157

 مباح؛ لأن التحرمي بالن�سبة للطفل الر�ضيعفقط ،وال عالقة لأخيه بالتحرمي.

157

رجل �أخر،
 حرام؛ لأنها ما زالت على ذمةٍ
فهي تعد من زوجات الآخرين.
 -حرام لأن زوجة االبن حترم مبجرد العقد.

 ابنة الأخ :حرمة م�ؤبدة الأخت من الر�ضاعة :حرمة م�ؤبدة �أم الزوجة :حرمة م�ؤبدة �أخت الزوجة :حرمة م�ؤقتة الزواج باخلام�سة ملن يف ع�صمته �أربه ن�سوة:حرمة م�ؤقتة
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الدر�س

احلادي والأربعون

�سورة الأنعام الآيات ( / )165 -159نعمة الهداية لدين الإ�سالم

نتاجات الدر�س

غيبا.
 يحفظ الآيات (  )561 – 951من �سورة الأنعام ًيبي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف الآيات الكرمية.
 نّيو�ضح الأحكام التي و�ضعها الإ�سالم للرتغيب يف عمل ال�صاحلات.
 ّ ي�ستنتج �أهمية التحذير من الفرقة واالختالف. -يبتعد عن كل ما ي�ؤدي �إلى الفرقة يف الدين ،فامل�سلمون �أمة واحدة جتمعهم عقيدة واحدة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 االعتزاز واالفتخار باالنتماء �إلى دين الإ�سالم. -الإخال�ص يف العبادات و�سائر الأعمال هلل تعالى.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،امل�صحف املعلم (القلم القارئ� ،أو  CDقر�آن كرمي �أو الهاتف املحمول) ،املعجم املفهر�س
لألفاظ القر�آن الكرمي (املطبوع �أو املحو�سب) ،اللوح� ،أقالم (فلوما�سرت) ،لوحات ،جهاز حا�سوب.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب

 -تطبيق �آيات ،امل�صحف اجلامع ،املو�سوعة الإلكرتونية ال�شاملة للقر�آن  ,mosshaf.com/ar/mainكتاب

(روائع البيان) ،ملحمد علي ال�صابوين.
م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 مو�سوعة التف�سري ،تف�سري روائع البيان -تف�سري الطربي ،تف�سري الرازي  ،يف ظالل القر�آن ،تف�سري ابن كثري ،موقعwww.altafsir.com :

املفاهيم وامل�صطلحات

يما ،حني ًفا ،و ُن ُ�سكي ،خالئف ،اال�ستخالف يف الأر�ض.
ِ�ش ًيعا ،دي ًنا ِق ً
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التعلم القبلي

�سبل الهداية وال�ضالل  ،و�أجر العمل ال�صالح ،و�أحكام املدود و�أنواعه.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ (�أ�سئلة و�إجابات ،عر�ض تو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يف
جمموعات( :املناق�شة ) ،التعلم عن طريق الن�شاط( :التدريب ،املحاكاة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
وجه �إلى الطلبة �أ�سئلة حول حاجات النا�س من الغذاء واللبا�س وامل�سكن وو�سائل النقل ،وعن كيفية تلبية
 ّالإن�سان لهذه احلاجات ،وربطها بالبيع و�صوره املختلفة.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل وذلك على النحو الآتي:
مهد للدر�س بالتعريف ب�سورة الأنعام ،وحديث النبي  عند نزول ال�سورة ،و�أهم املو�ضوعات التي
ّ -

ت�ضمنتها ،وعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.
ّ
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش
 ُاتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية مراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
 CDللقر�آن الكرمي ،ثم ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،والبدء باملتقنني.
 اعر�ض لوحة �أو �رشيحة (بور بوينت) كتبت عليها الآيات الكرمية .ودونها على اللوح .
 ك ّلف الطلبة با�ستخراج املفردات من كل �آيةّ ،وجه الطلبة �إلى ا�ستنتاج الفكرة الأ�سا�سية التي يدور عليها الن�ص ،ثم حتديد الأفكار الفرعية.
 ّت�ضمنته من �أفكار و�أحكام وقيم ،عن طريق توجيه �أ�سئلة �إليهم
 ناق�ش الطلبة يف معاين الآيات الكرمية ،وما ّت�ساعدهم على ا�ستنتاج الأفكار الواردة فيها و�إدارة نقا�ش حولها.
وجه الطلبة �إلى ربط كل ن�ص من الآيات الكرمية مبا يدل عليه من معنى عام.
 ّدون خال�صة ما
 ك ّلف الطلبة بتالوة الن�ص القر�آينّ ،ووجه �س� اًؤال حول ما تر�شد �إليه الآية الكرمية ،ثم ّ
تو�صلوا �إليه على اللوح ،وهكذا حتى تكتمل تالوة الآيات الكرمية ،بحيث يتم ربط الآية بالفكرة التي
ّ
ت�ضمنتها.
ّ
 -ك ّلف الطلبة بحل �أن�شطة الكتاب.

237

غيبا ،وكلف الباقني بحفظ
 اف�سح املجال للطلبة الذين حفظوا بع�ض �آيات الدر�س لت�سميع ما حفظوه ًالآيات ،ومتابعة الت�سميع يف احل�ص�ص التي تليها.
 ك ّلف الطلبة بحل الأن�شطة البنائية يف الدر�س وفق ما هو مطلوب يف كل ن�شاط.ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
توجيه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
تكليف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

ذكر �صور من واقع الأمة الإ�سالمية ،وكيف �أدت الفرقة بني امل�سلمني �إلى ال�ضعف والرتاجع يف احلياة كافة.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة من �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي. ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.املوقف التقوميي :العر�ض التو�ضيحي ،حيث ُيك ّلف بع�ض الطلبة بتقدمي عر�ض �شفوي لبع�ض مو�ضوعات
الدر�س.
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي الآتي:
معايير الأداء

الرقم
1

يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة.

2

ّ
ويوظفها ب�شكل منا�سب.
ي�ستخدم امل�صطلحات الإ�سالمية

3

يتحدث بثقة وبلغة �سليمة.
ّ

4

يتوا�صل مع الطلبة
ب�رصيا.
ًّ

5

ي�ستخدم لغة اجل�سد ب�شكل عفوي ومنا�سب.

6

يجيب عن �أ�سئلة زمالئه بثقة.

ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :
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4

3

2

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

ب�إ�رشاف معلمي وبالتعاون مع زمالئيّ � ،
أنظ ُم
حلقة حوارية � ،أناق�ش فيها الآثار املرتتبة على
أحزابا،
�شيعا و� ً
تفرق امل�سلمني يف دينهم ً
و�أ ّ
تو�صلت �إليه من ا�ستنتاجات يف
خل ُ
�ص ما ّ
دفرتي.

�ضعف قوتهم ،وطمع الأعداء فيهم،
وف�شلهم يف ميادين احلياة كافة.

163

�أتدبّ ُر الآيات الكرمية ( .)164 -161من
�سورة الأنعام ،و�أ�ستنتج احلكمة من تكرار
كلمة (قل) ثالث مرات ،و�أكتبها يف دفرتي.

الت�أكيد على �أن هذا القر�آن هو من عند اهلل
عز وجل ،ودليل على �أمانة النبي  يف

164

التبليغ.

أ�ستخرج من الآيات
بالتعاون مع زمالئي� ،
ُ
الكرمية اً
واحدا على كل من املد املت�صل،
مثال
ً
واملد املنف�صل ،ومد البدل و�أكتبه يف دفرتي.

 املد املت�صل :ج�آء ،خلآئف. املد املنف�صل� :إمن آ� �أمرهم  ،فال يجزى� -إال مد البدل :مثلها ،ربي �إلى ،ءاتيكم.

165

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 ملاذا �سميت �سورة الأنعام بهذا اال�سم؟يما ،حني ًفا ،و ُن ُ�سكي ،خالئف ،اال�ستحالف يف الأر�ض.
 ما معنى املفردات والرتاكيب الآتيةً :�شيعا ،دي ًنا ِق ً
�إثـرائية
 �أ�شارت الآيات الكرمية �إلى �أربعة �أمور تدفعنا لوجوب الإخال�ص هلل عز وجل والتوكّ ل عليه وحده�سبحانه ،اذكرها مع حتديد الآية التي تخ�ص كل �أمر منها.
 مر معك يف الدر�س ال�سابع والثالثني (ف�ضل الإنفاق يف �سبيل اهلل) �أن العمل ي�ضاعف �سبعمائة �ضعفومر هنا �أنه ي�ضاعف ع�رشة �أ�ضعاف� .أعمل عقلك يف البحث عن تف�سري لذلك.
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إجابات أسئلة الدرس

رقم
ال�صفحة

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

1

�ش��يعا،
نّبي املف��ردات والرتاكيب الآتية:
ً
قيما� ،ضي ًفا ،خالئف.
دي ًنا ً

ِ�ش ًيعا :فرقًا.
م�ستقيما ال عوج فيه.
يما:
ً
دي ًنا ِق ً
بعيدا عن ال�ضالل.
حني ًفاً :
خالئف :م�ستخلفون لعمارة الأر�ض.

162

2

ما املحور الرئي�س يف �سورة الأنعام؟

�إقام��ة احلج��ة عل��ى الكف��ار بنق���ض
عقائده��م الباطل��ة وتقري��ر العقي��دة
ال�ص��حيحة بالأدلة القاطع��ة والرباهني
ال�ساطعة.

163

3

قال تعالـــــى} :
{�( .سورة الأنعام،

الآية  .)160بي ّنت هذه الآية الكرمية ف�ضل
اهلل تعالى ورحمته يف املجازاة على العمل
و�ضح ذلك.
ال�صالحّ ،

4

اذكر حكمة واحدة م�ستفادة من قول اهلل
تعالى} :

{ يف الآية

الكرمية} :

{ (�سورة الأنعام ،الآية .)159
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ذلك �أن العبد �إذا نوى �أن يعمل ال�سيئة
فلم يعملها ال تكتب عليه �سيئة ،و�إذا
عملها تكتب عليه �سيئة واحدة ،و�أن
العبد �إذا نوى �أن يعمل احل�سنة فلم
يعملها كتبت له ح�سنة واحدة ،و�إن
عملها كتبت له ع�رش ح�سنات

وبدل فيه؛
فيها تهديد ملن غيرّ دين اهلل ّ
ف�إن جزاءه على اهلل الذي �سيجازيه على
�سوء �صنيعه.

164

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

5

دعتنا الآيات الكرمي��ة �إلى االعتزاز بدين
الإ�س�لام ،اذكر �ص��ورتني من �صور هذا
االعتزاز.

 �أن يخل�ص امل�سلم عباداته و�سائر �أعمالهالدنيوية هلل تعالى.
� -أال يتوكّ ل �إال على اهلل تعالى.

164

6

ع ّلل ما ي�أتي :خلق اهلل العباد على درجات
خمتلفة من الغنى والفقر ،واجلهل والعلم.

ليتح ّقق التكامل يف عمارة الأر�ض،
وفق ما �أُوتي كل واحد من الأ�سباب
و�سعة الطاقة واجلهد ،كل بح�سب
قدرته ،وبهذا تتح ّقق �سنة االبتالء التي
�أ�شارت �إليها الآية الكرمية.

15

7

اذكر الآية الكرمية التي تدل على كل مما
ي�أتي:
�أ  -يخل�ص امل�سلم هلل عزوجل يف �أعماله  -قـــال تعــالى} :
وعباداته جميعها.
ب-من عدل اهلل تعالى �أنه ال ُي ِ
نف�سا
حمل ً
�إثم نف�س �أخرى.

{.

(�سورة الأنعام ،الآية .)162

162

 -قـــالتعالى}:

{.
(�سورة الأنعام ،الآية .)164
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الدر�س

الثاين والأربعون

�سورة ي�س ،الآيات الكرمية ()76-69

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات القر�آنية الكرمية من ( )67 –96من �سورة ي�س،ً
�صحيحا مع حركات الإعراب.
لغويا
ً
 ينطق الكلمات نط ًقا ًّ ي�ستخرج �أحكام التجويد التي تعلمها �ساب ًقا بالإ�ضافة الى حكم االخفاء. ميّيز بني الوقف التام والوقف احل�سن.غيبا.
 يحفظ الآيات الكرمية من ( )67 –96من �سورة ي�س ًيتدبر الآيات الكرمية ويفهمها.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 احلر�ص على تالوة القران الكرمي تالوة �سليمة. التزام �آداب تالوة القران الكرمي. -ا�ست�شعار عظمة القر�آن الكرمي.

م�صادر التعلم و�أدواته

القر�آن الكرمي (�سورة ي�س) ،الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض
الإلكرتوين (� ،)Data Showأو جهاز الت�سجيل� ،أو امل�صحف الناطق ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات

الطلبة على ن�شاط �أحكام التالوة والتجويد الوارد يف الدر�س� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل التقومي
اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 امل�صحف الناطق بالقلم الناطق. تطبيق �آيةhttp://www.arabapps.org .م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املنري يف التجويد). كتاب (امللخ�ص املفيد يف علم التجويد). -امل�صحف املعلم https://ar.islamway.net
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املفاهيم وامل�صطلحات

الوقف ،الوقف التام ،الوقف احل�سن ،االخفاء احلقيقي.

التعلم القبلي

ما تعلمه من �أحكام جتويد يف الأجزاء ال�سابقة من �سورة ي�س.
استراتيجيات التدريس

املحاكاة ،تعلم الأقران ،التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س مبراجعة ما تعلمه الطالب من �أحكام يف الدر�س ال�سابق ( )86-55من �سورة ي�س.
ّ
 اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح .�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية املحاكاة عن طريق ما ي�أتي:
 ُاتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية مراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
 CDللقر�آن الكرمي ،ثم ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،والبدء باملتقنني.
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (التعلم التعاوين) وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض لوحة �أو �شفافية كتبت عليها الآيات الكرمية . و ّزع الآيات الكرمية (� )٤أق�سام ( ،)76-75( ،)74-73( ،)72–71( ،)70-69وو ّزعها يف ()4جمموعات.
 ك ّلف كل جمموعة با�ستخراج �أحكام التالوة املطلوبة يف الدر�س من هذه الآيات.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين والتعلم بالأقران
 ك ّلف الطلبة املتميزين بت�سميع الآيات لأفراد جمموعتهم ،وت�صحيح تالوتهم.غيبا ،وك ّلف الباقني
التقومي اخلتامي :اف�سح املجال للطلبة الذين حفظوا بع�ض �آيات الدر�س بت�سميع ما حفظوه ً
بحفظ الآيات ،وتابع الت�سميع يف احل�ص�ص القادمة.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

حتفيز الطلبة على حفظ القر�آن الكرمي ب�شكل متوا�صل لنيل الأجر والثواب عند اهلل تعالى ،واحلر�ص على
دائما عند تالوة القر�آن الكرمي.
تطبيق �أحكام التجويد ً
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 ا�سرتاتيجية املالحظة.وي�صوب �أخطاءهم.
املوقف التقوميي :يف �أثناء تالوة الآيات الكرمية ،يالحظ املعلم تالوة الطلبة
ّ
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أ�ستخرج من الآيات الكرمية اً
واحدا
مثال
�
ً
ُ
على كل مما ي�أتي:

 مد �صلة كربىَ :ل ُه �إ ِْن. �إخفاء حقيقيِ :ل ُي ْن ِذ َرِ ،م ْن ُد ِون،
ونُ ،ين�صرَ ُ َ
َي ْح ُز ْن َك.
 وقف تام :فَال َي ْح ُز ْن َك ق َْو ُل ُه ْم ،هنا وقفتام لأن الكالم مت معناه ولي�س له تع ّلق مبا
قبله وال بعده لفظا وال معنى.
 وقف ح�سن :الوقف على كلمة قر�آن يفالآية (  ،)69كلمة جند يف الآية ()75
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�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 ِواحدا على الإخفاء احلقيقي من �سورة ي�س.
هات مثا ًال
ً
�إثـرائية
 -ما املق�صود بالوقف؟ ما �أنواعه؟
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الدر�س

الثالث والأربعون

حديث نبوي �رشيف :حترمي الظلم

نتاجات الدر�س

 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة تو�ضيحية �صحيحة.يعرف براوي احلديث.
 ّ يبي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث ال�رشيف. ي�ستنتج �أ�سباب حترمي الظلم. يذكر �أمثلة للظلم. يثبت حاجة العباد هلل تعالى. �أثر ا�ستغناء اهلل عن خلقه يف نفو�س امل�ؤمنني. ي�ستنتج �أثر ات�صاف اهلل بالعدل.غيبا.
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف ً يبتعد عن �صور الظلم جميعها املنت�رشة يف زماننا. -يلج�أ �إلى اهلل يف طلب حاجاته.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على حما�سبة النف�س على الدوام. -امل�ساعدة على دفع الظلم عن املظلومني.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ،سجل التقومي
اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (الظلم والظاملون) ،ملحمد متويل ال�شعراوي.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (الظلم يف �ضوء القر�آن الكرمي) ،للدكتور نورة بن ح�سن. كتاب (الظلم وعالجه يف �ضوء ال�س ّنة النبوية) ،للدكتور �أحمد عمر بازمول.245

املفاهيم وامل�صطلحات

الظلم ،فال تظاملوا ،فا�ستهدوين ،فا�ستطعموين ،عار ك�سوته ،فا�ستك�سوين� ،أفجر قلب� ،صعيد ،املخيط،
�أح�صيها� ،أوفيكم �إياها.

التعلم القبلي

 ال�صرب ،حرمة �إيذاء النف�س ،منهج الإ�سالم يف الوقاية من اجلرمية ،حرمة �إيذاء الآخرين (ال�صف احلاديع�رش)
 �سبعة يظلهم اهلل يف ظله (ال�صف العا�رش) القناعة ،الكبائر ،املحافظة على حرمات امل�سلمني( .ال�صف التا�سع)استراتيجيات التدريس

ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق
الن�شاط؛ ( املحاكاة) ،ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ (التعلم الن�شط؛ العمل اجلماعي ،الر�ؤو�س املرقمة ،البو�سرت).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد الدر�س عن طريق ا�ستذكار تعريف احلديث القد�سي وخ�صائ�صه.
 ّ اكتب نتاجات الدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة)
 اكتب احلديث على اللوح �أو لوحة تعلمية �أو عن طريق عر�ض تقدميي.ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ( املحاكاة)
 ابد�أ بـ (قراءة القدوة) ،ثم ك ّلف الطلبة املتميزين بالقراءة ،ثم بقية الطلبة.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين( ،التعلم الن�شط؛ العمل اجلماعي ،الر�ؤو�س املرقمة ،البو�سرت)
 و ّزع الطلبة يف ( )3جمموعات غري متجان�سة للعمل يف الكتاب املدر�سي ،ثم و ّزع املهام بني �أفراداملجموعات ،على النحو الآتي:
املجموعة ( :)1ت�صميم بو�سرت للتعريف براوي احلديث ،وبيان �سبب حترمي الظلم يف الإ�سالم ،و�صور
الظلم املنت�رشة اليوم ،وحل الن�شاط (�أ�ستذكر) يف ال�صفحة ( ،)961ون�شاط (�أروي و�أ�ستنتج) يف ال�صفحة
( ،)169ثم كتابته على البو�سرت وتعليقه على احلائط.
املجموعة ( :)2ت�صميم بو�سرت لإثبات حاجة اخللق هلل تعالى ،وا�ستغناء اهلل عن خلقه ،و�أثر ذلك يف
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�إخال�ص العبد هلل تعالى ،وحل الن�شاط (�أتدبر و�أ�ستنتج) يف ال�صفحة ( ،)169ثم كتابته على البو�سرت
وتعليقه على احلائط.
يلخ�صون فيه جزاء العمل ،و�أثر ات�صاف اهلل بالعدل ،وواجب امل�ؤمن جتاه
املجموعة ( :)3ت�صميم بو�سرت ّ
نف�سه ،وحل الن�شاط (� ّ
أفكر و�أناق�ش) يف ال�صفحة ( ،)170ثم كتابته على البو�سرت وتعليقه على احلائط.
مف�صلة ،و�أال تتجاوز مدة �إعداد البو�سرت ( )٥دقائق.
 يجب مراعاة �أن تكون املعلومات يف البو�سرت ّ ك ّلف الطالب ( )1من كل جمموعة ،بالوقوف بالقرب من البو�سرت اخلا�ص مبجموعته ،لي�رشح ويجيبعن ا�ستف�سارات باقي املجموعات الزائرة.
وتوجه اال�ستف�سارات
 تتنقل كل جمموعة بني بو�سرتات املجموعات الأخرى ،وت�ستمع ل�رشح الطالب (،)1ّ
�إليه ،على �أال تتجاوز هذه املهمة مدة ( )10دقائق.
 ك ّلف الطالب ( )2من كل جمموعة ،بالقيام مبهمة الطالب ( ،)1بعد �أن تنهي املجموعات الزائرة تن ّقلهابني البو�سرتات.
وعزز الطلبة املتميزين.
 راقب عمل املجموعات ،و� ِأبد مالحظاتك �إن تطلب الأمرّ ،يقدم قادة املجموعات
 التعميم ،اطلب �إلى كل جمموعة اقرتاح تعميم واحد م�ستفاد من الدر�س ،بحيث ّتعميما حول ما تو�صلوا �إليه.
ً
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
ووجه �إليهم �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات
أرقاما ع�شوائية من املجموعاتّ ،
اخرت � ً
لدى الطلبة.
ع�شوائيا من �إحدى املجموعات ،وك ّلف �صاحبه بتوجيه �س�ؤال �إلى طالب هو يختاره.
رقما
اخرت ً
ًّ
�سمعه للطلبة الذين �أمتوا احلفظ.
ّ
وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة جميعهم :من حفظ احلديث؟ ثم ّ

الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

امل�ؤمن ال يقبل الظلم ب�صوره كافة ،وميتنع عن �إعانة الظاملني ،وي�سعى لإحقاق احلق بقدر ا�ستطاعته؛ لأنه
يعتقد �أن اهلل يت�صف ب�صفة العدل ،و�أنه �سيحا�سبه على �أفعاله �إذا ظلم؛ لذا ،ف�إنه يحر�ص على حما�سبة نف�سه،
وي�سعى لت�صحيح �أخطائه بالتوبة �إلى اهلل تعالى.
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 التقومي املعتمد على الأداء.بناء على معايري �أداة
وقومهم ً
 املوقف التقوميي :و ّزع املهام على �أع�ضاء املجموعات ،ثم راقب �أداء الطلبة ّالتقومي املعتمد على الأداء.
�أدوات التقومي
�سلم تقدير عددي لتقومي �أداء الطالب يف فعالية (العر�ض التو�ضيحي).
الرقم

4

معايير الأداء

1

يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة.

2

ّ
ويوظفها ب�شكل منا�سب.
ي�ستخدم امل�صطلحات الإ�سالمية،

3

يتحدث بثقة وبلغة �سليمة.
ّ

4

ب�رصيا.
يتوا�صل مع الطلبة
ًّ

5

ي�ستخدم لغة اجل�سد ب�شكل عفوي ومنا�سب.

6

يجيب عن �أ�سئلة زمالئه بثقة.

3

2

ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أ�س��تذكر م��ع جمموعت��ي تعري��ف احلدي��ث
�
ُ
القد�سي ،و�أكتبه يف دفرتي.

احلديث القد�سي :احلديث الذي ي�ضيفه
الر�سول � إلى اهلل تعالى ،وذلك ك�أن

169
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يقول :قال اهلل تعالى� ،أو يقول الراوي:
قال ر�سول اهلل  فيما يرويه عن ربه عز
وجل ،و�سمي القد�سي ن�سبة �إلى القد�س
وهو الطهارة والتنزيه.

الن�شاط
�أروي ق�صة لزمالئي �سمعت بها متثل �صور
الظلم كان لها عواقب �سيئة على الظامل،
أ�ستنتج منها العربة.
و� ُ

�أتدبّ ُر قول اهلل تعالى} :

{�( ،ســــــــــورة

فاطــــــــــر ،الآية  .)15و�أ�ستنتج داللة واحدة
لها ،و�أعر�ضها على معلمي وزمالئي.
� ّ
أفك ُر يف �سبب تكرار عبارة (يا عبادي) يف
احلديث القد�سي ال�رشيف ،و�أناق�ش ذلك مع
جمموعتي.
أكتب يف دفرتي �آية كرمية تدل على حترمي
� ُ
الظلم ،و�أقر�ؤها �أمام زمالئي يف ال�صف.

الإجابة

رقم ال�صفحة

 -ق�ص��ة فرع��ون وم��ا فعل��ه مبو�س��ى

169

وامل�ؤمنني.
 ق�صة �أبرهة الأ�رشم احلب�شي ،الذي عزمعلى هدم الكعبة.
 ق�صة ظلم �أمية بن خلف بالل بن رباح.العربة :وجوب حر�ص امل�ؤمن االبتعاد عن
ظلم النا�س.
الت�أكيد على �أن اهلل تعالى غني م�ستغني
عن عباده ،و�أن العباد فقراء حمتاجون �إليه
�سبحانه وتعالى.

دليل على زيادة العناية واالهتمام ،والت�أكيد
على عبودية النا�س هلل تعالى.

169

170

170

قول اهلل تعالى} :
{.
(�سورة الكهف ،الآية .)87
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�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
 اذكر ثالث �صور من الظلم يف الوقت احلايل؟�إثـرائية
 اقر�أ احلديث الآتي ،ثم �أجب عما يليه من �أ�سئلة:قري�شا �أهمهم �ش�أن املر�أة التي �رسقت يف عهد النبي  يف غزوة
عن عائ�شة زوج النبي  قالت� :إن ً
الفتح ،فقالوا :من يكلم فيها ر�سول اهلل ؟  ،فقالوا :ومن يجرتئ عليه �إال �أ�سامة بن زيد حب ر�سول
فتلون وجه ر�سول اهلل  ،فقال� :أت�شفع
اهلل  ،ف�أتي بها ر�سول اهلل  فكلمه فيها �أ�سامة بن زيدّ ،
يف حد من حدود اهلل؟ فقال له �أ�سامة :ا�ستغفر يل يا ر�سول اهلل ،فلما كان الع�شي قام ر�سول اهلل 
فاختطب ،ف�أثنى على اهلل مبا هو �أهله ،ثم قال� :أما بعد ،ف�إمنا �أهلك الذين من قبلكم �أنهم كانوا �إذا �رسق
فيهم ال�رشيف تركوه ،و�إذا �رسق فيهم ال�ضعيف� ،أقاموا عليه احلد ،و�إين والذي نف�سي بيده لو �أن فاطمة
بنت حممد �رسقت لقطعت يدها ،ثم �أمر بتلك املر�أة التي �رسقت فقطعت يدها.
ا�ستخرج املو�ضع الذي ي�شري �إلى الظلم من احلديث؟

ما ال�صفة الإلهية التي يدعو لها قوله ":والذي نف�سي بيده لو �أن فاطمة بنت حممد �رسقت لقطعت
يدها".
ا�ستخرج ما يدل على خطورة الظلم من احلديث؟
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

1

نّبي معنى الكلمات والرتاكيب
الآتية:
 �أوفيكم �إياها. �صعيد واحد. -املخيط.
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الإجابة

 �أوفيكم �إياها� :أعطيكم جزاءها كاملاً . �صعيد واحد� :أر�ض واحدة. -املخيط :الإبرة.

رقم
ال�صفحة

168

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

2

عرف براوي احلديث ال�رشيف.
ّ

ال�صحابي اجلليل �أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري
 ،كان من ال�سابقني يف الإ�سالم ،ومن �أزهد
النا�س و�أعلمهم ،ومن الدعاة �إلى دين اهلل تعالى،
قال عنه " :ما �أظ ّلت اخل�رضاء ،وال �أق ّلت الغرباء
�أ�صدق من �أبي ذر" ،تويف �سنة 23هـ.

168

3

حرم اهلل تعالى الظلم؟
ملاذا ّ

لأنه �سبب يف �سخط اهلل وعقوبته ،و�سبب يف ن�رش
العداوة والبغ�ضاء بني النا�س.

169

4

�صورا من �صور الظلم.
اذكر
ً

�أكل مال اليتيم ،وحرمان الورثة ،وحرمان الن�ساء
من مهورهن ،وظلم امل�س�ؤول ملن هو م�س�ؤول عنه.

169

5

ما ال��ذي يرت ّتب عل��ى معرفة
العبد �أن هلل العظمة؟

متى عرف العبد �أن هلل العظمة �أخل�ص له �سبحانه
يف العبودية ،ولن يلتفت لغريه يف طلب احلاجات،
و�سيبلغ درجة اليقني ب�أن النفع وال�رض بيد اهلل تعالى.

168

6

و�ض��ح املق�ص��ود بعبــــ��ارة:
ّ
"وم��ن وج��د غري ذل��ك فال
يلومن �إال نف�سه".

�رشا فلم يعرت�ض عليها؛ حيث
�أن من ر�أى نف�سه تفعل ًّ
�إنها �آثرت �شهواتها وم�ستلذاتها على ر�ضا خالقها
ورازقها ،فكفرت بنعمه ،ومل تذعن لأحكامه؛
فا�ستحقت �أن يعاملها بعدله ،ونيل عقوبته.

7

اذكر �أمرين ير�شد �إليهما
احلديث ال�رشيف.

 امل�سلم ال يظلم. امل�سلم يلج أ� �إلى اهلل تعالى يف �أموره كلها. امل�سلم يحب للنا�س ما يحبه لنف�سه.� -شعار امل�سلم( :حا�سب نف�سك قبل �أن حتا�سب).
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الدر�س

الرابع والأربعون

حقوق الزوجني يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

يعرف كل من :املعروف ،وح�سن الع�رشة ،والنفقة.
 ّيبي �أهمية الأ�رسة يف الإ�سالم.
 نّيو�ضح احلقوق امل�شرتكة بني الزوجني.
 ّيبي كيف يكون ح�سن الع�رشة بني الزوجني.
 نّ يع ّلل �أهمية حفظ الأ�رسار الزوجية.يعدد احلقوق اخلا�صة بالزوجة على زوجها.
 ّيعدد احلقوق اخلا�صة بالزوج على زوجته.
 ّيقدر حكمة الإ�سالم يف حر�صه على ح�سن العالقات يف الأ�رسة.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 االلتزام بالأحكام ال�رشعية يف الإ�سالم. -احلر�ص على �أداء احلقوق جتاه �أ�صحابها.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض الإلكرتوين(،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (نظام اال�رسة يف اال�سالم) ،ملحمد عقلة.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املر�أة بني الفقه والقانون) ،مل�صطفى ال�سباعي -موقع املكتبة ال�شاملة http://www.shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات

احلقوق ،املعروف ،ح�سن الع�رشة ،التوارث ،املهر ،النفقة.
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التعلم القبلي

در�س �أحكام الزواج الذي مت درا�سته يف الف�صل الأول من هذا الكتاب.
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة) ،التعلم
التعاوين ،فعالية التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت) ،التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
وجه �س� اًؤال حول �أهم الأمور التي ترتتب على عقد
 ّمهد للدر�س عن طريق بيان بع�ض �أحكام الزواج ،ثم ّ
الزواج .ومنها حقوق الزوجني ،ثم ناق�ش الطلبة يف �أهمية معرفة كل من الزوجني حقوق الآخر ،و�أثر
ذلك يف العالقات يف الأ�رسة.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي (جل�سة البو�سرت) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف
الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 -و ّزع الطلبة يف ( )٣جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى ،عن طريق قراءة

حقوق الزوجني ،وتوجيه الأ�سئلة املمكنة عليها ،كي ي�رشحوها لباقي املجموعات م�سرت�شدين مبا ي�أتي:
املجموعة ( :)1احلقوق امل�شرتكة بني الزوجني.
املجموعة ( :)2احلقوق اخلا�صة بالزوجة على زوجها.
املجموعة ( :)3احلقوق اخلا�صة بالزوج على زوجته.
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة. ِ�ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
 ّ(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
توجيه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
تكليف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س.
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الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يحتاج امل�سلم �إلى معرفة واجباته جتاه الآخرين؛ فذلك ي�سهم يف زيادة الألفة واملحبة بني �أفراد الأ�رسة،
وبني �أفراد املجتمع ،فالطالب يف املدر�سة عليه حقوق جتاه زمالئه ،وجتاه معلمه ،وجتاه مدر�سته .ومعرفة
هذه احلقوق يف املدر�سة ،ي�سهم يف بناء عالقات قوية متينة ،عن طريق قيام كل �شخ�ص بواجباته جتاه
الآخرين ،وفيه �إبعاد لهم عن امل�شاحنات وامل�شكالت ،ف�إن تق�صري النا�س يف حقوق غريهم؛ هو ال�سبب
الرئي�س يف تفاقم امل�شكالت االجتماعية ،وكذلك يف العالقات الأ�رسية.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة. ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س يو ّزع املعلم املهام على املجموعات ،وبعد االنتهاء من عر�ض فكرةيوجه الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) �إلى الطلبة ،ويتم تقوميهم بناء على معايري �أداة التقييم
معينة ّ
املعتمد على الأداء.
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير الو�صفي الآتي:
المعايير

الرقم

1

يتوا�صل مع �أفراد جمموعته ب�شكل ف ّعال.

2

يحر�ص على ا�ستثمار وقته.

3

ي�شارك �أفراد جمموعته يف التفكري يف الإجابات املقرتحة.

4

يعمل بروح الفريق.

5

يتحدث خالل الن�شاط بهدوء وروية.
ّ

6

يتقبل �آراء الآخرين.
ّ

7

ينجز عمله يف الوقت املحدد.
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ممتاز

جيد

بحاجة �إلى تح�سين

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
عدد ثالثة من حقوق الزوجة على زوجها ،وثالثة من حقوق الزوج على زوجته.
 ّ�إثـرائية
اً
حلول عملية لهذه الظاهرة،
 انت�رشت يف الآونة الأخرية ظاهرة الطالق لأ�سباب كثرية ،حاول �أن تقرتحم�سرت�شدا مبا فهمته من در�س حقوق الزوجني.
ً
إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

رقم
ال�صفحة

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

1

ع��دد ثالث��ة م��ن احلق��وق
ّ
امل�شرتكة بني الزوجني.

 التعاون على طاعة اهلل تعالى. ح�سن الع�رشة -حفظ خ�صو�صية العالقة الزوجية وحرمتها.

172

2

ما املق�صود بالنفقة بو�صفها
حق ًا للزوجة على زوجها؟
وماذا ت�شمل؟

ما يجب للزوجة على زوجها لأجل معي�شتها وت�شمل
الطعام والك�سوة والعالج وامل�سكن ،وكل ما حتتاج
اليه.

174

3

متى ت�ستحق املر�أة النفقة؟

�صحيحا.
عقدا
مبجرد العقد عليها ً
ً

174

4

م��ا الثم��رات املرتتب��ة على
ح�سن الع�رشة بني الزوجني؟

ح�سن الع�رشة �أ�سا�س ال�سعادة الزوجية ،والتقليل من
امل�شكالت الزوجية.

172

5

اذك��ر ح ّق�ين م��ن احلقوق
اخلا�صة باملر�أة.

 املهر. -النفقة وامل�سكن.

174

6

م��ا ح��دود طاع��ة الزوجة
لزوجها؟

�أال يثقل عليها ،و�أال يكلفها فوق طاقتها ،و�أال ي�أمرها
مبنكر� ،إذ ال طاعة ملخلوق يف مع�صية اخلالق.

175
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الدر�س

اخلام�سوالأربعون

امل�شكالت الزوجية ومعاجلة الإ�سالم لها

نتاجات الدر�س

يو�ضح �أهمية الأ�رسة يف الإ�سالم.
 ّ ي�ستنتج الأثر ال�سلبي للم�شكالت الزوجية على الأ�رسة.يو�ضح الو�سائل الوقائية من امل�شكالت الزوجية.
 ّيبي الو�سائل العالجية للم�شكالت الزوجية.
 نّيتتبع الدور الذي يقوم به القا�ضي يف الإ�صالح بني الزوجني.
 ّ يذكر ال�رشوط الواجب توافرها يف احلكمني. -يعتقد بحكمة الإ�سالم يف معاجلة امل�شكالت الزوجية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على املودة والرحمة بني �أفراد الأ�رسة. جت ّنب امل�شاحنات واملجادالت ،التي ت�ؤدي �إلى اخلالف مع النا�س. -االلتزام بالأحكام ال�رشعية يف الإ�سالم ب�إعطاء كل ذي حق حقه.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show
لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (نظام اال�رسة يف الإ�سالم) ،ملحمد عقلة.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 -كتاب (املر�أة بني الفقه والقانون) ،مل�صطفى ال�سباعي.

 -موقع املكتبة ال�شاملة http://www.shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات

 -الأ�رسة ،الكفاءة ،التدخل ال�سلبي ،يفرك ،التوفيق الأ�رسي.
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التعلم القبلي

در�س حقوق الزوجني( .ال�صف احلادي ع�رش).
استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ املخطط املفاهيمي ،ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت ،ا�سرتاتيجية الدراما؛ (لعب الأدوار) ،التعلم القائم
على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
وجه ال�س�ؤال الآتي:
 ّمهد للدر�س عن طريق تذكري الطلبة بالدر�س ال�سابق (حقوق الزوجني) ،ثم ّ
ما الذي يرت ّتب على تق�صري �أحد الزوجني بواجباته نحو الآخر؟
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت؛ ا�سرتاتيجية الدراما( لعب الأدوار)
 ك ّلف بع�ض الطلبة بتقليد �شخ�صيتي زوج زوجة يتجادالن يف م�شكلة ما�( ،أو حكمني يحاوالن حلمتقم�ص ال�شخ�صية بالتحدث مثلها وتب ّني مواقف كل منهما بح�سب
م�شكلة بني زوجني) بحيث يقوم ّ
يبي م�شكلة من امل�شكالت الزوجية ،كتق�صري الزوجة يف حقوق
موقف -تقوم بتح�ضريه م�سب ًقا  -نّ
زوجها �أو العك�س.
وجه �أ�سئلة �إلى الطلبة امل�شاهدين حول ما فهموه
 بعد امل�شهد التمثيلي الذي يعر�ضه الطلبة على زمالئهمّ ،من امل�شهد التمثيلي.
 �ساعد الطلبة على حتديد طبيعة امل�شكلة؛ وذلك عن طريق توجيه �أ�سئلة �إليهم ،مثل:هل ميكنك تو�ضيح امل�شكلة ب�أ�سلوبك اخلا�ص؟

ما املطلوب حله يف هذه امل�شكلة؟
ما البيانات املعطاة فيها؟
هل توجد بيانات ال حاجة لنا بها يف امل�شكلة ؟
هل توجد بيانات ناق�صة و�سوف حتتاج �إليها للو�صول �إلى احلل؟
هل تبدو امل�شكلة الآن كما كانت يف البداية� ،أم �أنها �أ�صبحت �أكرث �ألفة بالن�سبة �إليك؟
 بعد الت�أكّ د من �أن الطلبة لديهم املفاهيم واملبادئ املرتبطة بامل�شكلة املطلوبة جميعها ،ميكن م�ساعدتهمعلى حتليلها ،و�أ�سبابها؛ ليحاولوا التفكري يف حلول لها.
 -بعد حتليل امل�شكلة ،ك ّلف الطلبة بو�ضع حلول عملية لها.
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التو�صل �إليه يح ّقق كل
وجه ال�س�ؤالني الآتيني :هل احلل الذي مت
ّ
 بعد كتابة احللول املقرتحة على اللوحّ :تو�صلت �إليه؟
ال�رشوط املذكورة بامل�شكلة؟ هل توجد حلول �أخرى غري احلل الذي ّ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،واملخطط املفاهيمي وذلك على النحو الآتي:
 بعد االنتهاء من تو�ضيح احللول املقرتحة للم�شكالت الزوجية ،اق�سم اللوح �إلى عمودين؛ ويف كل عمودً
مفاهيميا يف الأول العنوان (الو�سائل الوقائية يف امل�شكالت الزوجية) ،والثاين (الو�سائل
خمططا
ار�سم
ًّ
العالجية للم�شكالت الزوجية) ،واترك ما يتفرع منه فارغً ا ،ثم ك ّلف بع�ض الطلبة بتعبئة النقاط على
اللوح.
ختاميا بتوجيه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
قوم تقوميًا
 ًّّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

العالقات الزوجية هي �إحدى العالقات االجتماعية التي يجب �أن تبنى على �أ�سا�س من الت�آلف والتفاهم
وتقبل الآراء ومبد�أ احلوار البناء ،و�أداء كل فرد واجباته نحو الآخر .و�أي تق�صري يف ذلك
بني الأفرادّ ،
ي�ؤدي �إلى اخلالفات بني النا�س؛ لذا ،يجب علينا �أن ن�ؤدي واجباتنا نحو الآخرين ،ونتحاور معهم
ب�أ�سلوب ح�سن لتج ّنب اخلالفات والنزاعات.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي. ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.�أداة التقومي :قائمة �شطب
املوقف التقوميي
بعد االنتهاء من �رشح الدر�س� ،أ�ستطيع القيام بالأمور الآتية:
معايير الأداء

الرقم

1

أو�ضح �أهمية الأ�رسة يف الإ�سالم.
� ّ

2

�أ�ستنتج الأثر ال�سلبي للم�شكالت الزوجية على الأ�رسة .

3

أو�ضح الو�سائل الوقائية من امل�شكالت الزوجية.
� ّ

4

� نّأبي الو�سائل العالجية للم�شكالت الزوجية.

5

أتتبع الدور الذي يقوم به القا�ضي يف الإ�صالح بني الزوجني.
� ّ

6
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�أذكر ال�رشوط الواجب توافرها يف احلكمني.

نعم

ال

إجابات أنشطة الدرس

رقم ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

178

�س��ببا �آخر
أ�س��تنتج
�
ُ
ً
للم�شكالت الزوجية،
و�أقرتح حلاً منا�سبا له.

ٍ
وخال من العيوب:
 اعتقاد �أحد الطرفني �أو كليهما �أنه مثايليلقي �أحد الطرفني اللوم على الطرف الآخر يف الأمور ال�سيئة
التي حت�صل ،وي�ستمر يف ذكر عيوب الطرف الآخر وجتريحه،
ينمي �شعور احلقد
عيوبا هو � ً
متنا�سيا بذلك ب�أن لديه ً
أي�ضا ،مما ّ
ً
والكراهية.
 كرثة اللوم والتقريع :ال �أحد يف هذه الدنيا مع�صوم عن اخلط�أ،فاجلميع يخطئ وي�صيب .ومن ثم ،ال داعي لكرثة اللوم عند
قيام �أحد ّ
الطرفني ب�أمر خط�أ.
يخ�صه،
 الغرية املبالغ فيها :من طبع الإن�سان �أنه يغار على ماّ
فهو يغار على عر�ضه ،و�رشفه ،و�أر�ضه ،ودينه ،وبحكم طبيعة
العالقة بني الزوجني ،يغار �أحدهما على الآخر ،ولكن يجب
�أ ّال تتعدى هذه الغرية احلدود ،و�إال انقلبت ل�صفة �سيئة،
ومذمومة.
واحلل هو التفاهم ،والتعاون ،والت�شارك ،وحماولة حلّ اخلالفات
ب�أ�س��لوب احل��وار الب ّن��اء ال��ذي يه��دف لإيجاد حلول تنا�س��ب
جراء هذه
الطرفني من دون ظلم ،لتج ّنب الآثار املمكن حدوثها ّ
اخلالفات من طالق ،وتفكك للأ�رسة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عـالجية
اً
جدول يف دفرتك واكتب يف العمود الأول الو�سائل الوقائية من امل�شكالت الزوجية ،ويف العمود
 ار�سمالثاين الو�سائل العالجية للم�شكالت الزوجية.
�إثـرائية
 نفى ر�سول اهلل � صفة اخلريية عن رجال ي�رضبون زوجاتهم ،ارجع �إلى �أحد كتب التف�سري وا�ستخرج منه معنىالآية الكرمية} :
وبي �أثر ذلك يف الأ�رسة.
{ (�سورة الن�ساء ،الآية  ،)34نّ
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم
1

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

تبي الآيات الكرمية حر�ص الإ�سالم على �أن
نّ

و�ضح داللة قوله تعالى} :
ّ

تقوم العالقات الزوجية على �أ�سا�س املودة

{.

والرحمة.

رقم
ال�صفحة
177

(�سورة الروم ،الآية .)21

2

أربعا من الو�سائل الوقائية للم�شكالت
ّ
عدد � ً

3

يحول القا�ضي الزوجني �إلى مديرية الإ�صالح
تتب��ع ال��دور ال��ذي يق��وم به القا�ض��ي يف ّ -
ّ
والتوفيق الأ�رسي يف دائرة قا�ضي الق�ضاة.
الإ�صالح بني الزوجني.

الزوجية

 اختيار كل من الزوجني للآخر. -االلتزام ب�رشع اهلل تعالى.

� -أداء احلقوق الزوجية.

 عدم ال�سماح للآخرين بالتدخل يفاخل�صو�صيات الزوجية.

177
178

 تقبل كل من الزوجني طباع الآخر وال�صربعليه.

حكما من �أهله
يعي القا�ضي
 التحكيم؛ حيث نًّ
لتعرف �أ�سباب اخلالف
ً
وحكما من �أهلها ّ
وعالجها.

179

� -إذا ا�ستفحل اخلالف يلج�أ �إلى الطالق.

4

�رشوطا عدة ،اذكرها .الإ�سالم ،البلوغ ،العقل ،العلم بالأحكام ال�رشعية.
ً
ي�شرتط يف احلكمني

5

لإعطاء فر�صة لإعادة احلياة الزوجية �إلى م�سارها
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ع ّلل :جعل الإ�سالم الطالق ثالث مرات.

ال�صحيح.

179
179

الدر�س

ال�ساد�س والأربعون

املرياث

نتاجات الدر�س

يعرف مفهوم املرياث.
 ّ يبينّ م�رشوعية املرياث وحكمته.يو�ضح عدالة الإ�سالم يف توزيع املرياث.
 ّ يبينّ �أ�سباب املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية. يبينّ موانع املرياث يف الإ�سالم.يقدر عدالة الإ�سالم يف توزيع املرياث.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير حكمة الإ�سالم يف و�ضع نظام متكامل للمرياث. -احلر�ص على فهم �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وااللتزام بها يف احلياة.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 املكتبة ال�شاملة :كتاب املو�سوعة الفقهية الكويتية. كتاب (املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية) ،للدكتور يا�سني درادكة.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املو�سوعة الفقهية الكويتية). -كتاب (�أحكام املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية) ،جلمعة الرباج

املفاهيم وامل�صطلحات

املرياث ،القرابة ،العالقة الزوجية.
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التعلم القبلي

 در�س الو�صية من الف�صل الدرا�سي الأول لكتاب الرتبية الإ�سالمية (ال�صف احلادي ع�رش).استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،طرح الأ�سئلة) ،التعلم التعاوين ،فعاليات
نفكر)ّ ،
أفكر ،نحن ّ
التعلم الن�شط؛ (جل�سة البو�سرت)�( ،أنا � ّ
زميل� ،شارك).
(فكر ،انتقِ اً

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مهد للدر�س ب�إحدى الطريقني الآتيتني:
 ّذكّ ر الطلبة بدر�س الو�صية بتوجيه �أ�سئلة �شفوية �إلى الطلبة حول مو�ضوع الو�صية ،ثم اربطه مبو�ضوع
الدر�س (املرياث) بو�صفه مدخلاً للبدء يف �رشح الدر�س.
وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة عن م�صري املال الذي يرتكه الإن�سان بعد موته ،وما موقف الإ�سالم من هذا
ّ

املال.
 اكتب النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض مفهوم املرياث ب�إحدى طرائق العر�ض املتوافرة �أمام الطلبة. ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم ب�شكل وا�ضح. ك ّلف باقي الطلبة بتحليل املفهوم وتو�ضيحه عن طريق ذكر �أمثلة منتمية ،و�أمثلة �أخرى غري منتمية.ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات (التعلم التعاوين) يف بيان حكمة م�رشوعية البيع ،وذلك باتباع ما ي�أتي:
 و ّزع الطلبة يف ( )٤جمموعات غري متجان�سة ،و� ِأعط كل طالب رقما داخل جمموعته )5-1( ،مثال يف
كل جمموعة بح�سب عدد الطلبة ،ثم ك ّلف كل جمموعة ب�أحد مو�ضوعات الدر�س على النحو الآتي:
املجموعة ( :)1م�رشوعية املرياث وحكمته
املجموعة ( :)2العدالة يف توزيع املرياث.
املجموعة (� :)3أ�سباب املرياث.
املجموعة ( :)4موانع املرياث.
 اطلب �إلىكل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار. -ك ّلف كل جمموعة ب�رشح ما مت كتابته على اللوحة.
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تو�صلوا �إليه �أمام باقي الطلبة ،ب�إحدى طرائق العر�ض ال�شفوي.
 اطلب �إلى كل جمموعة �أن تعر�ض ما ّ ِ�ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
 ّ(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
توجيه الأ�سئلة ال�شفوية عن طريق اللعب؛ وذلك با�ستخدام طريقة الر�ؤو�س املرقمة.
طالبا �آخر ليوجه �إليه �س� اًؤال مما مت �رشحه من الدر�س،
اخرت الطلبة ً
بناء على الأرقام ،ثم يختار الطالب ً
ليقوم الطالب �صاحب الرقم بالإجابة عن ال�س�ؤال وهكذا ،حتى ت�ستوعب الأ�سئلة مو�ضوعات
الدر�س جميعها.
ليوجهه �إلى زميله عندما
مالحظة :ك ّلف الطلبة ب�أن ي�ستح�رض كل طالب �س� اًؤال حول مو�ضوعات الدر�س ّ
يقع عليه االختيار ،على �أال ّ
يتكرر ال�س�ؤال نف�سه �أكرث من مرة.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يحتاج امل�سلم �إلى تعلم �أحكام املرياث و�صوره و�رشوطه ،ليعرف عظمة الإ�سالم ومعاجلته مل�شكالت املجتمع
مبا يحفظ ا�ستقرار الأ�رس التي هي اللبنة الأ�سا�سية يف بناء املجتمع.
استراتيجيات التقويم وأدواته

ختاميا.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاًّ

 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.املوقف التقوميي :العر�ض التو�ضيحي.
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير الو�صفي الآتي:
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معايير الأداء

الرقم

1

ي�ستخدم لغة عربية �سليمة و�صحيحة.

2

يتحدث �إلى زمالئه بطالقة.
ّ

3

�صحيحا.
ي�ستخدم امل�صطلحات الفقهية ويوظفها توظيفًا
ً

4

يتوا�صل ب�رص ًّيا مع زمالئه يف �أثناء العر�ض.

5

ي�ستخدم لغة اجل�سد عند العر�ض.

6

يجيب عن �أ�سئلة زمالئه بثقة.

ممتاز

جيد

�أن�شطة �إ�ضافية
عـالجية
كل مما ي�أتي :املرياث ،القرابة ،العالقة الزوجية.
عرف اًّ
 ّ اذكر �أ�سباب املرياث يف ال�رشيعة الإ�سالمية.�إثـرائية
 قارن بني املرياث والو�صية من حيث:مفهوم كل منهما.
�سبب اال�ستحقاق.
وقت اال�ستحقاق.
 -كيف ترد على من يقول �إن الإ�سالم ظلم املر�أة يف املرياث ،عندما �أعطاها ن�صف ن�صيب الرجل.
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مقبول

إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

ما معنى املرياث؟

كل ما يرتكه ال�ش��خ�ص بعد وفاته من �أموال وحقوق
مالي��ة لورثت��ه منقول��ة (كالنق��د ،والقط��ع الذهبية،
والأنعام ،والأ�سهم).

181

2

اذك��ر حكمت�ين م��ن حك��م

 الإن�سان حري�ص بطبعه على اال�ستزادة من املال. توزيع الرثوة وعدم ح�رصها يف يد �شخ�ص �أو فئةمن النا�س.

181

3

مانع��ا من
ع ّل��لّ :
يع��د القت��ل ً

عقابا له على جرميته ،ولو �أعطي القاتل مريا ًثا فقد ي�ؤدي
ً
ذلك �إلى ت�شجيع انت�شار القتل من �أجل املرياث.

183

4

�إذا مل يك��ن للمي��ت ورث��ة
م��ن �أ�ص��حاب الفرو�ض �أو
الع�صبات �أو ذوي الأرحام؛
ف�أين تذهب الرتكة؟

حتول الرتكة �إلى وزارة الأوقاف ح�سب ن�ص القانون
الأردين ،مادة (.)181

5

�أكمل :يرث كل من الزوجني
الآخر يف حالة.....

الطالق الرجعي� ،إذا كانت الوفاة يف عدة الطالق
الرجعي.

182

6

ما موانع الإرث؟

1ـ القتل.
2ـ اختالف الدين.

183

ن�ص ال�س�ؤال

الرقم

م�رشوعية املرياث.

الإرث.

182
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الدر�س

ال�سابع والأربعون

�سورة هود ،الآيات الكرمية ( ،)117 -112اال�ستقامة

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات الكرمية (  )711 – 211من �سورة هود تالوة �سليمة؛ً
 يحفظ الآيات الكرمية (  ) 711 – 211من �سورة هود .يبي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف الآيات الكرمية .
 نّيعرف ب�سورة هود ،و�أهم ما ت�ضمنته من حماور رئي�سة.
 ّت�ضمنتها الآيات الكرمية يف ما يعني امل�ؤمن على اال�ستقامة.
 نّيبي التوجيهات التي ّ
 يحر�ص على كل ما يعني امل�سلم على اال�ستقامة. -يبتعد عن الأفعال والأقوال التي تنايف اال�ستقامة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على اال�ستقامة على دين اهلل. التخ ّلق بخلق ال�صرب ،بال�صرب على طاعة اهلل ،وال�صرب على اجتناب مع�صيته �سبحانه وتعالى. -احلر�ص على عدم �إيذاء النا�س �أو الت�سبب به لهم.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،امل�صحف املعلم (القلم القارئ� ،أو  DCقر�آن كرمي �أو الهاتف املحمول) ،اللوح،
لوحات ،بطاقات� ،أقالم (فلوما�سرت)� ،سجل التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب

 -تطبيق �آيات ،امل�صحف اجلامع ،املو�سوعة الإلكرتونية ال�شاملة للقر�آن .mosshaf.com/ar/main

م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 مو�سوعة التف�سري ،كتاب (روائع البيان) ،تف�سري الطربي ،تف�سري الرازي ،يف ظالل القر�آن. -موقعwww.altafsir.com :

املفاهيم وامل�صطلحات

وال تطغوا ،وال تركنوا ،طريف النهار ،وزل ًفا من الليل� ،أُولو بقية ،اال�ستقامة ،الظلم.
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التعلم القبلي

 الدر�س الع�رشون �سورة ف�صلت ( العمل ال�صالح) من كتاب الرتبية الإ�سالمية (احلادي ع�رش).استراتيجيات التدريس

ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة ،املحاكاة والتدريب ،التفكري الناقد.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
ت�ضمنتها ،واربطها بعنوان الدر�س.
 ّمهد للدر�س بالتعريف ب�سورة هود ،و�أهم املو�ضوعات التي ّ
 اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على الوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل وذلك على النحو الآتي:
 ا�ستخدم �أ�سلوب املحاكاة والتدريب وذلك على النحو الآتي:ك ّلف الطلبة مبتابعة التالوة النموذجية للآيات الكرمية من املقرئ با�ستخدام �إحدى و�سائل التعلم

كاحلا�سوب وال�رشيط املرتل ثم املعلم.
ك ّلف الطلبة بتالوة الآيات الكرمية ب�صوت منخف�ض.
جزىء الآيات الكرمية �إلى �أجزاء ح�سب املو�ضوعات التي تناولتها .
 ّو�ضح معناها ح�سب
ودونها على اللوح ،ثم ّ
 ك ّلف الطلبة بالبحث عن املفردات يف الآيات الكرميةّ ،ورودها يف الن�ص.
فعالية الأ�سئلة والأجوبة
وجه الأ�سئلة الآتية للطلبة حول الآيات الكرمية مثل:
 ّما معنى اال�ستقامة؟
ما الأمور التي تعني على اال�ستقامة مما ورد من توجيهات يف الآيات الكرمية؟
دون الأفكار التي يتم االتفاق عليها على اللوح.
 ا�ستمع لإجابات الطلبة ،ثم � ِأدر ًنقا�شا حولها ،ثم ّ
ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات
 و ّزع الطلبة يف ( )٥جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة على النحو الآتي:املجموعة ( :)1ال�صحبة ال�صاحلة.
املجموعة (� :)2إقامة ال�صلوات.
املجموعة ( :)3ال�صرب.
املجموعة ( :)4طلب العلم.
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املجموعة ( :)5الأمور التي تتنافى مع اال�ستقامة.
 اطلب �إلى كل جمموعة �إجناز املهمة املطلوبة على النحو الآتي:عر�ض املو�ضوع املحدد لهم ،وكيف يح ّقق اال�ستقامة يف واقع احلياة.
تالوة الآيات الكرمية الدالة على املو�ضوع تالوة تو�ضيحية.
دعم ما تو�صلوا �إليه ب�أدلة �أخرى مثل �آية كرمية� ،أو حديث نبوي �رشيف� ،أو موقف من احلياة.
تو�صلت �إليه كل جمموعة.
 � ِأدر ًنقا�شا مع املجموعات حول ما ّ
دون ما مت االتفاق عليه على اللوح.
 ّ ك ّلف الطلبة بقراءة املعلومة الإثرائية يف ال�صفحة ( )187من الكتاب. ك ّلف الطلبة بحل الأن�شطة يف الدر�س وفق ما هو مطلوب يف كل ن�شاط.التقومي اخلتامي:
غيبا.
 ّوجه الطلبة �إلى تالوة الآيات الكرمية ً
وجه الطلبة �إلى ذكر الآية الكرمية الدالة على املو�ضوعات التي مت �رشحها.
 ّالربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

ذكر �أمثلة من احلياة العامة على ال�صحبة ال�صاحلة ودورها يف ا�ستقامة الفرد ،و�أهمية طلب العلم يف حت�صني
النف�س من اجلهل وال�ضالل واالنحراف.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية القلم والورقه يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي. ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.املوقف التقوميي :تالوة الآيات وتف�سريها.
�أدوات التقومي:
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي الآتي:
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معايير الأداء

الرقم

4

1

مراعيا �ضبط الكلمات وحركات الإعراب.
يتلو الآيات
ً

2

يراعي �أحكام التجويد عند التالوة.

3

يح�سن �صوته بالتالوة.
ّ

4

يو�ضح معاين املفردات والرتاكيب القر�آنية.
ّ

5

غيبا
يحفظ الآيات ً

6

ي�ستنتج ما تر�شد �إليه الآيات .

3

2

ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط
�أتدب ّ ُر قول اهلل تعالى} :

{ (�س��ورة ه��ود ،الآي��ة .)114

أو�ضح كيف �أ�شارت هذه الآية الكرمية �إلى
و� ّ
�أوقات ال�صلوات اخلم�س.
أذكر اً
مثال على
بالتعاون مع �أفراد جمموعتيُ � ،
املد العار�ض لل�سكون من الآيات الكرمية.

الإجابة

رقم ال�صفحة

طريف النهار يق�صد بها �أوله وهي �صالة
ال�صبح ،و�آخره �صالتي الظهر والع�رص،
وزل ًفا من الليل �أي املغرب والع�شاء.

187

ب�صري ،للذاكرين ،تن�رصون ،م�صلحون.

188

�أن�شطة �إ�ضافية
عـالجية
و�ضح معنى املفردات الآتية :وال تطغوا ،وال تركنوا ،طريف النهار ،زل ًفا من الليل� ،أولو بقية ،اال�ستقامة ،الظلم.
 ّ اذكر ثالثة من الأمور التي تنايف اال�ستقامة.�إثـرائية
 ا�ستخرج من الآيات ثالثة �أوامر ،وثالثة نواهي. �أ�شارت الآيات الكرمية �إلى �أربعة �أمور تعني امل�سلم على اال�ستقامة ،اذكرها؛ مع حتديد الآية التي تخ�صكل �أمر منها.
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم
1

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال
نّبي معنى املفردات والرتاكيب الآتية:

 ال تتجاوزا احلد يف ما �أمركم اهلل به. �أوله و�آخره.� -أول �ساعات الليل.

 -وال تطغوا:

 -طريف النهار:

 -زل ًفا من الليل:

2

عرف ب�سورة هود من حيث:
ّ
�أ  -مكان نزولها:

�أ  -مكية.
ب�123 -أية.
جـ� -سميت با�سم نبي اهلل هود  الذي
ورد ذكر ا�سمه فيها خم�س مرات.
د  -ق�ضية الألوهية ،وتثبيت العقيدة يف
قلوب املدعوين.

ب -عدد �آياتها:

جـ� -سبب ت�سميتها:
د  -حمورها الرئي�س:

3

اذكر فائدة واحدة ت�ستنتجها من قوله تعالى:
}

{ يف الآية الكرمية:

}
{.

(�سورة هود ،الآية .)112

4

قال تعالى} :
{

و�ض��ح �أثر
(�س��ورة ه��ود ،الآي��ة ّ ،)114
ال�ص�لاة يف �إعانة امل�سلم يف اال�ستقامة
على دين اهلل تعالى.
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فائدة ال�صحبة ال�صاحلة يف امل�ساعدة على
تقرب
الثبات على اخلري والف�ضيلة ،حيث ّ
ال�صحبة ال�صاحلة الإن�سان من طاعة اهلل،
وتبعده عن مع�صيته.

لأن ال�صالة خري زاد يعني على اال�ستقامة،
فهي تربط امل�سلم بربه ،وترفع درجاته،
وهـــي مـــن �أعــــظم �أ�سباب حمو الذنوب،
وذلك ب�إقامتها حقيقة ب�أركانها و�رشوطها
وخ�شوعها.

رقم
ال�صفحة
185

185

186

--

رقم
ال�صفحة

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

5

نّبي �س ّنة اهلل عز وجل يف هالك الأمم
وجناتها.

�إن الف�س��اد يف الأر���ض والظل��م واتب��اع
ال�ش��هوات وترك الأم��ر باملعروف والنهي
ع��ن املنك��ر� ،س��بب يف ه�لاك الأم��م،
والإ�ص�لاح والنهي عن الف�س��اد �سبب يف
جناتها.

185

املأ الفراغ يف اجلدول الآتي:
6

الأوامر
اال�ستقامة

الآيات
قال تعالى} :

{.
(�سورة هود ،الآية .)112

�إقامة ال�صالة

قال تعالى}:

االبتعاد عن
�أ�صحاب
املعا�صي

قال تعالى} :

ن�سيان ف�ضل اهلل

قال تعالى} :

{ (�سورة هود ،الآية .)114

{ (�سورة هود ،الآية .)113
{.
(�سورة هود ،الآية .)117
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الدر�س

الثامن والأربعون

حديث نبوي �رشيف� :أف�ضل امل�ساجد

نتاجات الدر�س

 يقر�أ احلديث النبوي ال�رشيف قراءة تو�ضيحية �صحيحة.يعرف براوي احلديث.
 ّيبي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث ال�رشيف.
 نّ يقارن بني امل�ساجد الثالثة من حيث التعريف و�أجر ال�صالة يف كل منها.تعر�ض لها امل�سجد الأق�صى عرب التاريخ.
 يذكر الغزوات التي ّيو�ضح دور الها�شميني يف االهتمام بامل�سجد الأق�صى.
 ّغيبا.
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف ًيقدر مكانة امل�ساجد الثالثة عند امل�سلمني.
 ّ -يحر�ص على زيارة امل�ساجد الثالث وال�صالة فيها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 االهتمام ببيوت اهلل تعالى.� -إدراك خماطر االحتالل على مدينة القد�س.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

جهاز العر�ض الر�أ�سي� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح ،القبعات ال�ست� ،سجل التقومي اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (امل�سجد احلرام تاريخه و�أحكامه) ،لو�صي اهلل حممد عبا�س. كتاب (تاريخ امل�سجد النبوي) ،ملحمد �إليا�س عبد الغني.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (امل�سجد احلرام تاريخه و�أحكامه) ،لو�صي اهلل حممد عبا�س. كتاب (تاريخ امل�سجد النبوي ال�رشيف) ،ملحمد �إليا�س عبد الغني. -كتاب (املدخل �إلى درا�سة امل�سجد الأق�صى املبارك) ،لعبد اهلل معروف عمر.

املفاهيم وامل�صطلحات

الرحال� ،شد الرحال ،م�سجد احلرام ،امل�سجد النبوي ،م�سجد الأق�صى ،الرو�ضة
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التعلم القبلي

 مكانة امل�سجد الأق�صى يف الإ�سالم (ال�صف احلادي ع�رش). �سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل �إال ظله (ال�صف العا�رش). �سورة الإ�رساء( .ال�صف الثامن).استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي ،توجيه الأ�سئلة� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،العر�ض التو�ضيحي)،
التعلم عن طريق الن�شاط؛ (املحاكاة) ،التعلم التعاوين؛ فعاليات ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط ،الر�ؤو�س
املرقمة ،الع�صف الذهني) ،التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
 -اكتب نتاجات الدر�س على اللوح.

مهد للدر�س بعر�ض لوحة مكتوب عليها حديث النبي " :ف�ضل ال�صالة يف امل�سجد احلرام على غريه
 ّمئة �ألف �صالة ،ويف م�سجدي هذا �ألف �صالة ،ويف م�سجد بيت املقد�س خم�سمئة �صالة".
وجه �أ�سئلة حافزة ،مثل:
 ّيف �أي املدن تقع امل�ساجد الثالثة؟

عالم تدل زيادة الأجور يف هذه امل�ساجد؟
َ
ما الرابط بني هذا احلديث واحلديث الوارد يف الدر�س؟
دون الإجابات على اللوح ،وك ّلف الطلبة بتقومي �إجاباتهم يف نهاية احل�صة.
 ّ�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة):
 اكتب احلديث على اللوح �أو لوحة تعلمية �أو عن طريق عر�ض تقدميي.ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط( ،املحاكاة)
 ابد�أ بـ (قراءة القدوة) ،ثم ك ّلف الطلبة املتميزين بالقراءة ،ثم بقية الطلبة.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين (التعلم الن�شط؛ العمل اجلماعي ،القبعات ال�ست)
 و ّزع الطلبة يف جمموعات �سدا�سية غري متجان�سة. اطلب �إلى كل فرد من �أفراد املجموعة �أن يرتدي قبعة ملونة من القبعات ال�ست ،تختلف يف لونها عنقبعة زميلة يف املجموعة.
وجه الأ�سئلة الآتية مرتبة ح�سب لون القبعة:
ّ -
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عرف بامل�سجد الأق�صى من حيث :امل�ساحة و�أهم املعامل التي
عرف براوي احلديثّ .
القبعة البي�ضاءّ :
يحتويها.
القبعة احلمراء :نّبي مكانة امل�ساجد الثالثة عند امل�سلمني.
و�ضح دور الها�شميني يف رعاية امل�سجد الأق�صى.
القبعة ال�صفراءّ :
القبعة ال�سوداء :ما �أخطر اعتداء تعر�ض له امل�سجد الأق�صى؟
القبعة اخل�رضاء :ما واجبنا نحو امل�سجد الأق�صى يف ظل االحتالل؟
لخ�ص �أفكار القبعات اخلم�س ال�سابقة.
القبعة الزرقاءّ :
وجه �أ�صحاب القبعات اخلم�س الأولى للإجابة عن الأ�سئلة املوجهة �إليهم عن طريق العمل يف الكتاب
 ّاملدر�سي يف مدة ال تزيد عن ( )4دقائق.
تو�صل �إليه من �أفكار على �أفراد جمموعته ،يف مدة زمنية ال تتجاوز دقيقتني ،ويف
 يعر�ض كل منهم ما ّالأثناء يقوم �صاحب القبعة الزرقاء بتلخي�ص ما مت عر�ضه من زمالئه يف املجموعة.
 ك ّلف �أ�صاحب القبعات الزرقاء من كل جمموعة ،بعر�ض ما مت تلخي�صه من جمموعته �أمام الطلبة جميعهميف مدة ال تتجاوز ( )٣دقائق.
وعزز الطلبة املتميزين.
 راقب عمل املجموعات ،و� ِأبد مالحظاتك �إن تطلب الأمرّ ،ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ (التعلم الن�شط ،املناق�شة) ،ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ (مهارات ما وراء املعرفة ،التحليل).
 و ّزع الطلبة يف جمموعتني غري متجان�ستني لإقامة حوار منظم ،يعتمد على تبادل الآراء والأفكار ،وتفاعلاخلربات بني الطلبة.
 نّبي للطلبة الهدف من �إجراء املناق�شة ،وهو :الو�صول �إلى طرائق ب ّناءه يف حل امل�شكالت. وجه �إلى الطلبة ال�س�ؤال الآتي:ما وجب امل�سلم نحو امل�سجد الأق�صى؟
 ك ّلف كل جمموعة ببدء احللقة النقا�شية ،مع مراعاة التزامهم ب�آداب احلوار ،وم�شاركة الطلبة جميعهم يفاملناق�شة ،و�أال تتجاوز مدة النقا�ش ( )٥دقائق.
تو�صال لها.
 بعد نهاية النقا�ش ،اطلب �إلى املجموعتني اختيار ممثلني اثنني عنهماّ ،ليو�ضحا الأفكار التي َّ
 اخرت عينات ع�شوائية منا�صفة بني املجموعتني ،واطلب �إليهم الإجابة على الأ�سئلة املعرو�ضة ،وا�ستخال�صالأفكار الرئي�سة حول الدر�س.
لخ�ص ما مت االتفاق عليه من �أفكار على اللوح.
 ّوعزز الطلبة املتميزين.
 راقب حلقات النقا�ش ،و� ِأبد مالحظاتك �إن تطلب الأمرّ ، حاول �إ�رشاك �أكرب عدد من الطلبة يف الإجابة عن هذه الأ�سئلة.يقدم قادة املجموعات
 التعميم ،اطلب �إلى كل جمموعة اقرتاح تعميم واحد م�ستفاد من الدر�س ،بحيث ّ274

موجزا يتناول الفكرة الآتية� :إن مكانة امل�ساجد الثالث عظيمة عند امل�سلمني.
تعميما
ً
ً
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا ،عن طريق �إحدى الطرائق الآتية:
قوم تقوميًا
 ًّّ
اخرت عينات ع�شوائية من الطلبة ،ووجه �إليهم �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى
الطلبة.
�سمعه للطلبة الذين �أمتوا احلفظ.
وجه �س�ؤا ًال �إلى الطلبة :من حفظ احلديث؟ ثم ّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

امل�سلم يهتم بامل�ساجد عامة ،فيحافظ على ال�صالة فيها ،وتوعية امل�سلمني ب�أهمية ال�صالة يف امل�ساجد،
ويحثهم على املحافظة على نظافتها ،كذلك ف�إنه يحر�ص على زيارة امل�ساجد الثالثة ،وال�صالة فيها متى
ت�سنى له ذلك.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 التقومي املعتمد على الأداء.وقوم
 املوقف التقوميي :و ّزع املهام يف حلقتني نقا�شيتني ،ثم راقب �أداء الطلبة ومدى تفاعلهم مع املناق�شةّ ،�أداءهم يف �سلم التقدير.
�أدوات التقومي
 �سلم تقدير و�صفي لتقومي مدى امتالك الطالب ملهارات املناق�شة و�إبداء الر�أي والإقناع يف جل�سة النقا�ش.الأداء

الرقم
1

ي�شارك بثقة يف النقا�ش.

2

ي�سهم يف �إثراء النقا�ش.

3

يقدم الأدلة والأ�سباب امل�ؤيدة لر�أيه.
ّ

4

يتوا�صل بلغة �سليمة.

5

يح�سن الإ�صغاء للآخرين.

6

ويتقبلها.
يحرتم �آراء الآخرين
ّ

7

دائما
ً

غالبًا

�أحيانًا

نادرا
ً

يلتزم ب�آداب احلوار.
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إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

� ّ
إماما
أ�ستنتج� :ص ّلى النبي  بالأنبياء � ً
أفك ُر و� ُ

يف ليلة الإ�رساء واملعراج يف امل�سجد الأق�صى،
�أ�ستنتج داللة ذلك ،واكتبه يف دفرتي.

 علو مكانة النبي . �إن النبي  هو �إمام الأنبياء. �أف�ضلية �أمة  على �سائر الأمم. -مكانة امل�سجد الأق�صى عند اهلل تعالى.

192

أبحث يف �شبكة الإنرتنت عن دور الها�شميني
� ُ

ميكن اال�ستفادة من املقاالت الآتية:

يف �إعمار امل�سجد الأق�صى وحمايته ،و�أكتب
مقالة و�أعر�ضها على زمالئي يف الإذاعة
املدر�سية.

 مقال من�شور على موقع امللك عبد اهللالثاين بن احل�سني على �شبكة الإنرتنت
بعنوان (رعاية املقد�سات).

https://kingabdullah.jo/ar

 مقال من�شور على موقع �صحيفةالر�أي الأردنية على �شبكة االنرتنت،
بعنوان( :دور تاريخي للأردن يف
حماية امل�سجد الأق�صى).
http://alrai.com/article/ 728339.html
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193

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
� -ضع الكرات يف ال�صندوق املنا�سب:

قبلة
امل�سلمني

م�سجد
الكعبة

بناه
الر�سول

بيت
املقد�س

امل�سجد
احلرام

امل�سجد
النبوي

امل�سجد
الأق�صى

مئة �ألف
�صالة

فيه
الرو�ضة

الإ�رساء
واملعراج

�ألف
�صالة

خم�سمئة
�صالة

�إثـرائية
 ك ّلف الطلبة ب�إعداد تقرير عن �أحد امل�ساجد الثالثة ،واترك لكل طالب حرية اختيار امل�سجد الذي يريدالكتابة عنه.
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

نّبي معاين املفردات والرتاكيب الآتية:

 الرحال :جمع راحلة ،وهي ما يركب منالدواب.
� -شد الرحال :ال�سفر.

190

2

ر ّت��ب امل�س��اجد الثالث��ة بح�س��ب

 امل�سجد احلرام ،و�أجر ال�صالة فيه مبة �ألف�صالة
 امل�سجد النبوي ،و�أجر ال�صالة فيه ب�ألف�صالة.
 امل�سجد الأق�صى و�أجر ال�صالة فيه بخم�سمئة�صالة.

191

3

كم تعدل ال�صالة يف امل�سجد احلرام؟

�أجر ال�صالة يف امل�سجد احلرام مبئة �ألف �صالة.

191

 -الرحال.

 �شد الرحال.الأف�ضلية من حيث �أجر ال�صالة فيها.
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الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

4

اذكر ثالث ف�ضائل للم�سجد الأق�صى.

 باركه اهلل تعالى وبارك ما حوله. ال�ص�لاة في��ه تع��دل خم�س��مئة �ص�لاة غريامل�سجد احلرام وامل�سجد الأق�صى.
 �أولى القبلتني عند امل�سلمني. �إليه �أ�رسي بالنبي حممد  ،ومنه عرج به و�سلم �إلى ال�سماء.

190
191

5

ع ّلل كلاًّ مما ي�أتي:
�سمي الأق�صى لبعده عن امل�سجد احلرام يف
أ�  -ت�س��مية امل�س��جد الأق�ص��ى هذا ّ -
امل�سافة.
اال�سم.
ب�-سبب زيادة عدد حرا�س امل�سجد  -للدفاع عنه.
الأق�صى.

191
193

6

م��ا واج��ب امل�س��لمني جتاه امل�س��جد

ال�سعي �إلى تخلي�صه من االحتالل الإ�رسائيلي.

7

نّبي دور الها�شميني يف احلفاظ على
امل�سجد الأق�صى وحمايته.

 الدفاع عن حق امل�سلمني يف ال�صالة يفامل�سجد الأق�صى املبارك.
 تعيني الأئمة واحلرا�س ،لإعمار امل�سجدبالعلم ،والدفاع عنه.
 اال�ستمرار يف �إعماره و�صيانته وترميمه. -الدفاع عن الأق�صى يف املحافل الدولية.
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الأق�صى؟

193

193

الدر�س

التا�سع والأربعون

�سورة احل�رش ،الآيات الكرمية ( ,)24 -18تعظيم اهلل تعالى

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات الكرمية (  )42 – 81من �سورة احل�رش تالوة� ،سليمةً
 يحفظ الآيات الكرمية (  ) 42 – 81من �سورة احل�رش.يبي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف الآيات الكرمية.
 نّيعرف ب�سورة احل�رش.
 ّيو�ضح �أهمية التقوى يف حياة امل�سلم.
 ّ يقارن بني حال امل�ؤمنني وحال الكافرين يوم القيامة. ّيعظم �أ�سماء اهلل تعالى احل�سنى.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 املحافظة على تقوى اهلل تعالى يف التعامل مع الآخرين.تدبر القر�آن الكرمي ،وامتثال ما فيه من مواعظ و�أحكام.
ّ -

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،امل�صحف املعلم (القلم القارئ� ،أو  CDقر�آن كرمي �أو الهاتف املحمول) ،اللوح،
لوحات ،بطاقات� ،أقالم (فلوما�سرت).

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 تطبيق �آيات ،امل�صحف اجلامع ،املو�سوعة الإلكرتونية ال�شاملة للقر�آن  ،mosshaf.com/ar/mainتف�سريابن كثري ،املعجم املفهر�س لألفاظ القر�آن الكرمي (املطبوع �أو املحو�سب)
م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 مو�سوعة التف�سري ،كتاب (روائع البيان) ،ملحمد علي ال�صابوين -تف�سري الطربي ،تف�سري الرازي ،يف ظالل القر�آن ،تف�سري ابن كثري.

املفاهيم وامل�صطلحات

ال ُق ُدو�س ،املهيمن ،البارئ ،امل�صور ،التقوى.
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التعلم القبلي

 در�س التقوى يف (ال�صف العا�رش).استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ ( �أ�سئلة و�إجابات ،عر�ض تو�ضيحي ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،التعلم يف
جمموعات؛ (املناق�شة ،املجموعات) ،التعلم عن طريق الن�شاط( ،التدريب ،املحاكاة).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
ت�ضمنتها.
 ّمهد للدر�س بالتعريف ب�سورة احل�رش ،و�أهم املو�ضوعات التي ّ
 اعر�ض النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
 ُمراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية
ً
 CDللقر�آن الكرمي.
 ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،والبدء باملتقنني. اعر�ض لوحة �أو �رشيحة (بوربوينت) كتبت عليها الآيات الكرمية. ا�ستخدم �أ�سلوب املحاكاة والتدريب يف جعل الطلبة يتقنون تالوة الآيات مع مراعاة �أحكام التالوةوالتجويد ،وذلك عن طريق تالوتك للآيات تالوة منوذجية ،ثم حماكاة الطلبة لتالوتك عن طريق نظام
الزمالة الذي يقوم على م�س�ؤولية الطالب الذي ح ّقق النتاجات عن تعليم زميله املنخرط فيها.
ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (املناق�شة �ضمن فريق) على النحو الآتي:
 ك ّلف بع�ض الطلبة م�سب ًقا بالبحث و�إعداد تقارير حول املو�ضوعات الآتية املتع ّلقة بيوم القيامة( :التقوى،املقارنة بني �أحوال امل�ؤمنني و�أحوال الكافرين� ،أهمية القر�آن الكرمي� ،أ�سماء اهلل احل�سنى)
تو�صل �إليه �أمام طلبة ال�صف.
وجه كل طالب من الذين مت تكليفهم �إلى عر�ض ما ّ
 ّ افتح باب النقا�ش من دون �إغفال ربط ما عر�ضه الطلبة ب�آيات الدر�س.دون املعلومات التي يتم االتفاق عليها على اللوح.
 ّ ك ّلف الطلبة بحل الأن�شطة البنائية املوجودة يف الكتاب.وجه بع�ض الأ�سئلة ال�شفوية
غيبا ،وكذلك ّ
التقومي اخلتامي:ت�أكّ د من حت ّقق نتاجات الدر�س بت�سميع الآيات ً
حول الدر�س للطلبة ،وا�ستمع لإجاباتهم.
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الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

تبي حت ّقق تقوى اهلل يف حياة الطالب ،من املحافظة على ال�صلوات اخلم�س وبر الوالدين
 اذكر�صورا نّ
ً
وح�سن اخللق وطلب العلم.
 اذكر �أمثلة من واقع احلياة يف تعظيم �أ�سماء اهلل تعالى ،واالبتعاد عن الألفاظ التي ي�ستخدمها بع�ض النا�سيف ما بينهم ،وتكون منافية لتعظيم �أ�سماء اهلل احل�سنى؛ من �شتم الذات الإلهية ونحو ذلك.

استراتيجيات التقويم وادواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي. ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.املوقف التقوميي :العرو�ض ال�شفوية
�أدوات التقومي
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير العددي الآتي:
الرقم
1

2

معايير الأداء
ّ
ويوظفها ب�شكل منا�سب.
ي�ستخدم امل�صطلحات ال�رشعية
ي�ستدل بالأدلة على ما يقول.

4

يتقبل النقد.
ّ
يو ّثق معلوماته من م�صادرها.

6

يتوا�صل بب�رصه مع الآخرين عند التحدث.

3

5

4

3

2

يجيب على ت�سا�ؤالت زمالئه بثقة.

ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط
�أت ّد ُبر قول اهلل تعالى}:

الإجابة

رقم ال�صفحة

حتدثت الآيتان عن ق�سوة القلوب وعدم

197

ينزل
اخل�شوع واخل�ضوع واال�ستفادة مما ّ
عليها من الآيات ،التي ت�ؤ ّثر يف اجلبال
{ (�سورةالبقرة,

الآية  .)74و�أتعاون مع �أفراد جمموعتي يف تو�ضيح

وال�صخور على ق�ساوتها ،لكن قلوبهم مل
تت�أ ّثر بها.

العالقة بني املثل املذكور يف الآية ال�سابقة ،واملثل
املذكور يف الآية ( )12من �سورة احل�رش.

281

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أ�س��تخرج من الآيات
بالتع��اون مع جمموعت��ي� ،
ُ

املد املت�صل� :أولئك ،الفائزون ،الأ�سماء
املد املنف�ص��ل :يا�أيها ،ال ي�س��توي �أ�صحاب
النار ،ال �إله �إال هو
مد البدل :ءامنو
املد العار�ض لل�سكون :تعملون
القلقلة الو�س��طى� :أ�ص��حاب ،لغد ،الغيب،
اخللق ،يف حالة الوقف عليها.

197

الكرمية اً
واحدا على كل من :املد املت�ص��ل،
مثال
ً

وامل��د املنف�ص��ل ،ومد الب��دل ،وامل��د العار�ض
لل�س��كون ،والقلقل��ة الو�س��طى؛ و�أكتبه��ا يف
دفرتي.

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
ا�سما �آخر ل�سورة احل�رش.
 اذكر ًوبي معانيها.
 اذكر ثال ًثا من �أ�سماء اهلل احل�سنى ،نّ�إثـرائية
 ابتد�أت �سورة احل�رش بقوله تعالى}:واختتمت بقوله تعالى}:
احلكمة من االبتداء ب�صيغة املا�ضي ،واخلتام ب�صيغة امل�ضارع؟

{ (�سورة احل�رش ،الآية ،)1

{ (�سورة احل�رش ،الآية  ،)24ما

إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

1

نّبي معاين املفردات والرتاكيب الآتية:
 القدو�س املهيمن -البارىء

2

ع ّلل :ت�سمى �سورة (احل�رش) ب�سورة لأنه ورد فيها ق�صة �إجالء بني الن�ضري.
(الن�ضري).

282

الإجابة
املنزه عن كل ما ال يليق به من النقائ�ص.
 ّ احلافظ الرقيب على كل �شيء املن�ش��ئ الذي �أب��دع املخلوقات ب�ص��ورهاوهيئتها.

رقم
ال�صفحة

195

195

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

3

بع�ض��ا من
ذك��رت الآي��ات الكرمي��ة ً

 -1تقوى اهلل تعالى -2 .التحذير من الإعرا�ض
عن �أوامر اهلل تعالى -3 .التدبر باملواعظ القر�آنية.
 -4تعظيم اهلل تعالى ب�أ�سمائه احل�سنى.

الأوامر التي �أمرن��ا اهلل بها ،اذكر ثالثة

منها.

4

و�ضح املعنى املق�صود من ذكر"اتقوا اهلل"
ّ
مرتني يف قوله تعالى} :

{
(�سورة احل�رش ،الآية .)18

يف املرة الأولى الأمر بالتقوى ب�صورة عامة،
ويف املرة الثانية جاء الأمر بالتقوى مبعنى �أخ�ص،
لتدعو امل�سلم �إلى حت�سني العمل واحلر�ص على
�إتقانه وجودته.

5

بت�صدع
نّبي احلكمة من �رضب املثل
ّ

ويتدبر �آياته وين ّفذ
ليتفكر امل�سلم بالقر�آن الكرمي
ّ
�أحكامه ،لأنه �إذا كانت اجلبال على ق�ساوتها
تت�صدع وتخ�شع لآيات القر�آن ،فمن باب �أولى
ّ
�أن تخ�شع قلوب النا�س لكالم اهلل عز وجل.

6

اكتب الآية التي تدل على كل مما ي�أتي:

 -قال اهلل تعالى} :

اجلبل �إذا نزل عليه القر�آن الكرمي.

ال ي�ستوي عند اهلل تعالى امل�ؤمنال�صالح والفا�سق العا�صي

-امل�سلم ين ّزه اهلل تعالى عما ال يليق به.

 -قال اهلل تعالى} :

رقم
ال�صفحة
196

196

197

{.
195
{.

7

لأ�س��ماء اهلل احل�س��نى �آثار تظهر يف
�س��لوك امل�س��لم ،اذكر � ًأثرا م��ن �آثار
�أ�س��ماء اهلل احل�س��نى الآتية يف �سلوك
امل�ســـــلــــــــم:

(�سورة احل�رش ،الآيتان .)23-22

 عامل الغيب وال�شهادة :اخلوف من اهلل تعالى يفدوما.
كل وقت وحني� ،أو احلر�ص على طاعته ً

 الرحمن الرحيم :يبعث يف نف�س امل�سلم الرجاءبرحمة اهلل تعالى واملحبة لإخوانه امل�ؤمنني
فيرتاحممعهم.
 امللك :يتع ّلق قلب امل�سلم بربه فيعتمد عليه؛ لأنه�صاحب امللك احلقيقي يف الدنيا.
 العزيز :يعلم �أن اهلل تعالى هو احلافظ الرقيبعلى كل �شيء ،في�ستمد منه القوة والعزة فال
أحدا.
يخ�شى يف اهلل تعالى � ً
283

الدر�س

اخلم�سون

�سماحة الإ�سالم كما جتلت يف فتح مكة

نتاجات الدر�س

�سلما.
 نّيبي الإجراءات التي اتخذها الر�سول  لدخول مكة ً
 يع ّلل حر�ص الر�سول  على عدم �إراقة الدماء يف فتح مكة. يح ّلل مقتطفات من خطبة الر�سول  بعد فتح مكة. ي�ستنتج الأبعاد الدعوية للعفو العام من الر�سول  يوم فتح مكة.يقدر جهد الر�سول  و�صحابته يف ن�رش الإ�سالم.
 ّ -يت�سامح مع النا�س ويتجاوز عن زالتهم.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 الإقبال على درا�سة ال�سرية ،ون�رشها بني النا�س. -االقتداء بر�سول اهلل  وحمبته وتوقريه .

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 كتاب (يف ظالل ال�سرية) ،للدكتور حممد �أبو فار�س كتاب (فقه ال�سرية) ،ملحمد الغزايل كتاب (فقه ال�سرية) ،ملحمد �سعيد رم�ضان البوطيم�صادر �إ�ضافية للمعلم

 موقع ال�سرية النبوية _http://www.islamspirit.com/islamspirit_ency -موقع املكتبة ال�شاملة http://www.shamela.ws

 كتاب (ال�سرية النبوية) ،البن ه�شام. -كتاب (زاد املعاد يف هدي خري العباد) ،البن قيم اجلوزية.

املفاهيم وامل�صطلحات

�سلما ،التدابري ،املرحمة ،زهق الباطل ،الطلقاء ،العفو العام.
ال�سماحةً ،
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التعلم القبلي
 �أحداث ال�سرية النبوية التي مت درا�ستها �سابقا؛ كموقف كفار قري�ش من دعوة النبي ،و�إخراجهم له منمكة ،و�صلح احلديبية الذي در�سه يف الف�صل الأول.
استراتيجيات التدريس

ا�سرتاتيجية الق�صة.
التدري�س املبا�رش؛ ا�سرتاتيجية الق�صة ،توجيه الأ�سئلة واملناق�شة ،التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
قري�شا
مهد للدر�س عن طريق ربطه بدر�س �صلح احلديبية ،وتذكري الطلبة ببنود �صلح احلديبية وكيف �أن ً
 ّ�أقدمت على نق�ض ال�صلح مما دفع امل�سلمني ملعاقبتهم.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية الق�صة (ق�صة فتح مكة)
 اتبع الإجراءات الآتية ،يف �رسد الق�صة:هيئ املناخ ال�صفي للطلبة بطريقة حت ّقق تقبلهم لال�ستماع والإن�صات باهتما مبالغني.
ّ
�شيق جلذب انتباههم وتركيز اهتمامهم.
ا�رسد �أحداث الق�صة للطلبة ب�أ�سلوب ّ
احر�ص على منا�سبة ال�صوت للحركات التي تبديها يف �أثناء رواية الق�صة.
وت�صوراتهم حول�أحداثالق�صة.
اف�سح املجال �أمام الطلبة للتعبري عن �آرائهم
ّ
ووجه الأ�سئلة �إلى الطلبة؛ ليقوموا بالربط بني الأحداث وحتليلها.
تو ّقف عن �رسد الق�صة م�ؤق ًتاّ ،
بعد االنتهاء من الق�صة ،ك ّلف الطلبة ب�إعادة ق�صة فتح مكة ب�أ�سلوبهم ،وا�ستنتاج العرب والدرو�س امل�ستفادةمنها.
ختاميا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة ،مثل:
قوم تقوميًا
 ًّّ
�سلما؟
ما الإجراءات التي ا�ستخدمها النبي  لدخول مكة ً
كيف �أظهر النبيفيه ت�سامح الإ�سالم عند دخول مكة؟
ما الدرو�س امل�ستفادة من فتح مكة؟
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

يحتاج امل�سلم �إلى ال�سرية النبوية يف حياته اليومية؛ ليقتدي بر�سول اهلل  يف كل جانب من جوانب حياته،
وفتح مكة يعلمنا �أن نقابل الإ�ساءة بالعفو ،و�أن نت�سامح مع النا�س ،ونتجاوز عن �أخطائهم ،بل نح�سن �إليهم
ونقدم لهم كل ما فيه خري.
ّ
285

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًاختاميا.
ًّ
 -ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
�سلما.
 ر ّتب الإجراءات التي اتبعها الر�سول  لدخول مكة ً�إثـرائية
 قارن بني دخول الر�سول � إلى مكة ،وبني دخول �أحد القادة الع�سكريني من غري امل�سلمني واحتاللهلبلد �أو مدينة من املدن.
إجابات أسئلة الدرس

الرقم

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

رقم
ال�صفحة

1

اذك��ر ثالثة م��ن الإج��راءات التي
ا�س��تخدمها النبي  لدخول مكة
�سلما.
ً

حري�ص��ا على �رصف وجوه قري�ش عنه،
 كانً
فاعتمد عن�رصي املفاج�أة والإحاطة.
وعي على كل
 و ّزع اجلي�ش يف خم�س فرق ،نّقائدا.
فرقة منها ً
 �أمر كل قائد �أن يدخل من جهة معينة؛ حتىيف��وت عل��ى قري���ش التفك�ير يف مواجهة
ّ
امل�سلمني.

200

2

و�ضح موقف النبي  الذي �أظهر
ّ
فيه ت�سامح الإ�سالم عن طريق العفو
عن �أهل مكة.

متوا�ضعا وبعد �أن
منت�رصا
عندما دخل مكة
ً
ً
طاف بالبيت ،اجتمعت حوله قري�ش ،فقال:
ماذا ترون �أين فاعل بكم؟ قالوا� :أخ كرمي
وابن �أخ كرمي .فقال :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء.
تعر�ض له من �صنوف
على الرغم من كل ما ّ
االذى من قبل قري�ش .

201
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الرقم
3

4

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

رقم
ال�صفحة

ا�ستنتج القيمة من املواقف الآتية:
�أ-قوله  :من دخل دار �أبي �سفيان �أ  -احرتام وتقدير مكانة �أبي �سفيان يف قومه.
فهو �آمن.
ب�-أخذ النبي  ال�رساية من �سعد ب -قيمة الت�سامح عن طريق منع الث�أر واالنتقام.
بن عبادة
جـ-ورع النبي  اجلي�ش يوم فتح جـ -الإدارة وح�سن التخطيط
ّ
مكة يف خم�س فرق.
ب�ّي�نّ دالل��ة ق��ول النب��ي  لأهل
مك��ة:ال �أقــــ��ول لكـــ��م �إال كما
ق��ال يو�س��ف لإخوان��ه} ،

هذا يدل على خلق النبي  يف العفو عند
املقدرة
201

{.

(�سورة يو�سف ،الآية .)94
5

اذك��ر ثال ًث��ا م��ن الدرو���س والعرب
امل�س��تفادة من العفو الع��ام يوم فتح
مكة.

 الإ�سالم يحافظ على �أرواح النا�س. حفظ مكانة النا�س عند �أقوامهم. -الإ�سالم لي�س دين �سيف ودماء وانتقام.

201
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الدر�س

احلادي اخلم�سون

�أحكام املطعومات وامل�رشوبات

نتاجات الدر�س

يعرف املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيبي الأطعمة التي يحرم �أكلها يف الإ�سالم.
 نّاملحرمة يف الإ�سالم ،وما يلحق بها من امل�رشوبات.
يبي امل�رشوبات
 نّّ
حرمه الإ�سالم من املطعومات وامل�رشوبات.
 -يتج ّنب كل ما ّ

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 تقدير حكمة الإ�سالم يف حترمي بع�ض املطعومات وامل�رشوبات. -احلر�ص على فهم �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وااللتزام بها يف احلياة.

م�صادر التعلم و�أدواته

الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض الإلكرتوين (،)Data Show

لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 املكتبة ال�شاملة :كتاب املو�سوعة الفقهية الكويتية. كتاب (الذبائح يف ال�رشيعة الإ�سالمية) ،لعبد اهلل العبادي.م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املو�سوعة الفقهية الكويتية). -كتاب (الذباح وال�صيد) ،للدكتور حممد �أبو فار�س

املفاهيم وامل�صطلحات

املنخنقة ،املوقوذة ،املرتدية ،النطيحة ،ما �أكل ال�سبع ،ما ذبح على الن�صب ،ما �أهل به لغري اهلل ،امليتة ،الدم
امل�سفوح ،املخدرات.

التعلم القبلي

درو�س الفقه الإ�سالمي ب�شكل عام.
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استراتيجيات التدريس

التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،توجيه الأ�سئلة) ،التعلم التعاوين،
(املجموعات).

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد
مه��د للدر���س ع��ن طريق :ع�ص��ف ذهني للطلبة ح��ول الآية الكرمية ( )157من �س��ورة الأع��راف
 ّ{ ،واطل��ب �إليه��م ذكر �أمثلة عل��ى الطيب��ات ،و�أمثلة على
}
لتتو�ص��ل
اخلبائث على �ش��كل جدول؛ ثم املقارنة بني املباحات واملحرمات من حيث عدد كل منهما؛
ّ
�إلى عنوان الدر�س.
 اكتب النتاجات اخلا�صة بالدر�س على اللوح.�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش ،والتحليل وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض الآية الكرمية الثالثة ( )3من �سورة املائدة ب�إحدى طرائق العر�ض. ك ّلف �أحد الطلبة بتالوة الآية الكرمية.باملحرمات التي ذكرتها الآية الكرمية.
 اطلب �إلى الطلبة ا�ستخراج قائمةّ
 اكتب ما تو�صل �إليه الطلبة على اللوح على �شكل خريطة مفاهيمية.املحرمات على النحو الآتي:
ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش بتوجيه الأ�سئلة على الطلبة حول ّ
املحرمة التي ذكرتها الآية الكرمية واكتبه على اللوح يف املكان املخ�ص�ص له
عرف كل نوع من الأنواع
ّ
 ّيف اخلريطة املفاهيمية.
� ِأعط �أمثلة على كل نوع �إن وجد.
املحرمات مبا يدل عليه من الآيات الكرمية �أو احلديث.
 اربط كل نوع منّ
 ما احلكمة من حترمي هذه الأ�صناف؟املحرمة؛ وذلك باتباع ما ي�أتي:
ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات (املناق�شة) يف بيان امل�رشوبات ّ
 و ّزع الطلبة يف جمموعات غري متجان�سة ،و� ِأعط كل طالب رقما داخل جمموعته )5-1( ،مثلاً يف كل
جمموعة بح�سب عدد الطلبة.
 ك ّلف كل جمموعة مبناق�شة مو�ضوع حترمي اخلمر واحلكمة من التحرمي ،وعمل مقارنة بني منافعها وم�ضارهاعلى الإن�سان ،وذكر ما يقا�س على اخلمر من م�رشوبات يتداولها بع�ض النا�س.
وجه املجموعات �إلى �رضورة تدعيم �أرائهم بالأدلة والرباهني.
 ّ.
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 اطلب �إلى كل جمموعة تدوين ما تو�صلت �إليه بعد املناق�شة بينهم. اطلب �إلى كل جمموعة اختيار ممثل عنهم ليتحدث با�سم املجموعة. ك ّلف املجموعات بعر�ض الر�أي الذي اتفق عليه �أفراد املجموعة.نقا�شا بني املجموعات حول ما مت عر�ضه من قبل املجموعات.
 � ِأدر ًدون ما يتم االتفاق عليه بعد نهاية النقا�ش على اللوح.
 ّ(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّ د من حت ّقق الفكرة التي
بنائيا
 ًّّ
قوم تقوميًا ًّ
�سبقتها.
ختاميا عن طريق ما ي�أتي:
قوم تقوميًا
 ًّّ
وجه الأ�سئلة ال�شفوية عن طريق اللعب ،وذلك با�ستخدام طريقة الر�ؤو�س املرقمة.
ّ
طالبا �آخر ليوجه عليه �س� اًؤال مما مت �رشحه من
اخرت الطلبة ً
بناء على الأرقام ،حيث يختار الطالب ً
الدر�س ،يجيب الطالب �صاحب الرقم عن ال�س�ؤال ،وهكذا حتى ت�ستوعب الأ�سئلة مو�ضوعات
الدر�س جميعها.
ويوجهه �إلى زميله عندما يقع
وجه الطلبة لي�ستح�رض كل واحد منهم �س� اًؤال من مو�ضوعات الدر�س
ّ
مالحظةّ :
يتكرر ال�س�ؤال نف�سه �أكرث من مرة.
عليه االختيار ،على �أال ّ
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

حمرم.
 يحتاج امل�سلم �إلى تعلم �أحكام املطعومات وامل�رشوبات يف الإ�سالم؛ ليجت ّنب كل ما هو ّيقدر عظمة الإ�سالم ومعاجلته مل�شكالت املجتمع مبا يحفظ �صحة الإن�سان ،ويبعده عن كل ما ي�ؤذي
 ّج�سمه �أو عقله.

290

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية القلم والورقه يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب. ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.املوقف التقوميي :املناق�شة.
�أدوات التقومي:
�أداة التقومي املعتمد على الأداء؛ عن طريق �سلم التقدير الو�صفي الآتي:
معايير الأداء

الرقم

1

ي�ستخدم لغة عربية �سليمة و�صحيحة.

2

يتحدث �إلى زمالئه بطالقة.
ّ

3

�صحيحا.
ي�ستخدم امل�صطلحات الفقهية ويوظفها توظيفًا
ً

4

يعر�ض �أفكاره ب�شكل منظم ومرتابط.

5

يدعم ر�أيه بالأدلة والرباهني.

6

يتقبل الآخرين ويحرتم �آراءهم.
ّ

ممتاز

جيد

مقبول

ممتاز ،4 :جيد ،3 :مقبول2 :

�أن�شطة �إ�ضافية

عـالجية
عرف كلاًّ مما ي�أتي :امليتة ،املوقوذة ،املنخنقة.
 ّ ا�س ُتثني من التحرمي دمان؛ اذكرهما.�إثـرائية
 جاء حترمي اخلمر يف القر�آن الكرمي ب�صيغة (فاجتنبوه)ما داللة ذلك؟
و�ضح ذلك.
�أيهما �أقوى يف التحرمي ،قوله تعالى( :فاجتنبوه) �أم عبارة ُحرمت؟ ّ
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إجابات أسئلة الدرس

الرقم
1

ن�ص ال�س�ؤال
نّبي مفهوم ما ي�أتي:
امليتة.الدم امل�سفوح.املرتدية.-املوقوذة.

الإجابة
 امليتة :هي كل ما مات مما يحل �أكله من غريذكاة �رشعية.
 الدم امل�سفوح :هو ما �سال من احليوان نتيجةذبحه �أو جرحه.
 املرتدية :التي ماتت ب�سبب �سقوطها منُع ُلو.
 -املوقوذة :التي ماتت ب�سبب ال�رضب.

رقم
ال�صفحة

203

2

اذكر احلكمة من حترمي كل مما ي�أتي� :أ -امليتة :ملا فيها من �أ�رضار طبية على �صحة
الإن�سان نتيجة بقاء الدم فيها مبا يحتويه من
امليتة ،املخدرات ،ما �أهل لغري اهلل.
مكروبات وجراثيم.
ب-املخدرات واملفرتات :لأنها ت�ؤذي عقل
الإن�سان ،وج�سمه.
جـ-ما �أهل لغري اهلل :لأن الذكاة ال�رشعية
عبادة ،وال تكون �إال هلل وحده.

204

3

ي�ستثنى من امليتة التي يحرم �أكلها ال�سمك ،اجلراد.
ميتتان ،اذكرهما.

203

4

ب�ّي�نّ احلك��م ال�رشع��ي يف الأعمال
الآتية:
أ�  -ا�ستخدام جلد اخلنزير يف �صناعة أ�  -حرام؛ لأن الإ�سالم حرم كل ما ينتج عن
اخلنزير.
احلقائب والأحذية:
ب -حرام؛ لأنه ُيذهب العقل ،وملا فيها من
ب� -رشب اخلمر:
�أ�رضار اجتماعية وخلقية.
أ�رضارا على ج�سم الإن�سان
جـ -تعاطي املخدرات:
جـ -حرام؛ لأن لها � ً
وعقله فتقا�س على اخلمر.
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203
204
204

الدر�س

الثاين واخلم�سون

�سورة ي�س ،الآيات الكرمية ()83-77

نتاجات الدر�س

مراعيا �أحكام التالوة والتجويد.
 يتلو الآيات القر�آنية الكرمية من ( )38 –77من �سورة ي�س،ً
�صحيحا مع حركات الإعراب.
لغويا
ً
 ينطق الكلمات نط ًقا ًّ ي�ستخرج �أحكام التجويد التي تعلمها �ساب ًقا.غيبا.
 يحفظ الآيات الكرمية من ( )38 –77من �سورة ي�س ًيتدبر الآيات الكرمية ويفهمها.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة

 احلر�ص على تالوة القران الكرمي تالوة �سليمة. التزام �آداب تالوة القران الكرمي. -ا�ست�شعار عظمة القر�آن الكرمي.

م�صادر التعلم و�أدواته

القر�آن الكرمي (�سورة ي�س) ،الكتاب املدر�سي ،الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض
الإلكرتوين (� ،)Data Showأو جهاز الت�سجيل� ،أو امل�صحف الناطق ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات

الطلبة على ن�شاط �أحكام التالوة والتجويد الوارد يف الدر�س� ،أقالم (فلوما�سرت) ،اللوح� ,سجل التقومي
اجلانبي.

م�صادر تعلم �إ�ضافية

م�صادر �إ�ضافية للطالب
 امل�صحف الناطق. تطبيق �آية/http://www.arabapps.org .م�صادر �إ�ضافية للمعلم
 كتاب (املنري يف التجويد) . كتاب (امللخ�ص املفيد يف علم التجويد). -امل�صحف املعلم https://ar.islamway.net
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نطفة ,خ�صيم مبني ,رميم � ,أن�ش�أها.

التعلم القبلي

 ما تعلمه من �أحكام جتويد يف الأجزاء ال�سابقة من �سورة ي�س.استراتيجيات التدريس

املحاكاة ،تعلم الأقران ،التعلم التعاوين.

خطوات تنفيذ الدر�س

التمهيد:
مهد للدر�س عن طريق مراجعة ما تعلمه الطالب من �أحكام يف الدر�س ال�سابق ( )86-55من �سورة
 ّي�س.
�إجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية املحاكاة عن طريق ما ي�أتي:
 ُمراعيا �أحكام التجويد� ،أو �أ�سمعها للطلبة من جهاز الت�سجيل� ،أو من
اتل الآيات الكرمية تالوة مت�أنية
ً
 DCللقر�آن الكرمي ،ثم ك ّلف عد ًدا من الطلبة بالتالوة بالتدريج ح�سب الإجادة ،والبدء باملتقنني.
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ (التعلم التعاوين) وذلك على النحو الآتي:
 اعر�ض لوحة �أو �شفافية كتبت عليها الآيات الكرمية . و ّزع الآيات الكرمية يف (� )4أق�سام ( ،)38-28( ،)-18( ،)08–97( ،)87-77وو ّزعها على ()4جمموعات.
 ك ّلف كل جمموعة با�ستخراج �أحكام التالوة املطلوبة يف الدر�س من هذه الآيات.ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين ،والتعلم بالأقران.
 ك ّلف الطلبة املتميزين بت�سميع الآيات لأفراد جمموعتهم .وت�صحيح تالوتهم.غيبا ،وك ّلف الباقني
التقومي اخلتامي� :أف�سح املجال للطلبة الذين حفظوا بع�ض �آيات الدر�س بت�سميع ما حفظوه ً
بحفظ الآيات ،وتابع الت�سميع يف احل�ص�ص القادمة.
الربط بين موضوع الدرس والحياة العامة

حتفيز الطلبة على حفظ القر�آن الكرمي ب�شكل متوا�صل لنيل الأجر والثواب عند اهلل تعالى ،واحلر�ص على
دائما عند تالوة القر�آن الكرمي.
تطبيق �أحكام التجويد ً
294

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية املالحظة.وي�صوب �أخطاءهم.
 املوقف التقوميي :يف �أثناء تالوة الآيات الكرمية ،يالحظ املعلم تالوة الطلبةّ
إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

الإجابة

رقم ال�صفحة

أ�ستخرج من الآيات الكرمية اً
واحدا
مثال
�
ً
ُ
على كل مما ي�أتي:

يمَ ,ناراً,
 راء مفخمة َ :ي َرَ ,و ضرَ� َ َبَ ,ر ِم ٌ�ض
َوالأَ ْر َ
 وقف تام :الوقوف على اخر كل اية .ن�ش�أَ َها �أَ َّول ,إِ� َمّنَا َ�أ ْم ُر ُه.
 مد جائز منف�صل� :أَ َنيَ ,م ْن ُي ْح ِي� ,أَ ْن
يم ُم ِب ٌ
 ادغام بغنة َ :خ ِ�ص ٌَي ْخ ُل َق�َ ,ش ْي ٍء َو إِ� َل ْي ِه
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عـالجية
 ِهات اً
واحدا على االدغام بغنة من �سورة ي�س.
مثال
ً
�إثـرائية
مو�ضعا للوقف التام.
 ارجع �إلى �سورة ي�س ،وا�ستخرج منهاً
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