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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 ً
نبي الرحمة والهدى للعاملني ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني ،ومن اهتدى بهديه واقتفى �أثره �إلى
يوم الدين.
�رشف اهلل تعالى املعلمني مبكانة و�أجر عظيمني ،فقال �" :إن اهلل ومالئكته و�أهل
ّ
ال�سماوات والأر�ضني حتى النملة يف جحرها وحتى احلوت لي�صلون 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 قيم الإيجابية
والفاعلية وامل�شاركة يف احلياة العامة.
نقدم ملعلمي الرتبية الإ�سالمية دليل املعلم هذا؛ ليكون عو ًنا لهم يف حتقيق
وي�رسنا �أن ّ
يعد ال�صف الثاين ع�رش مرحلة حا�سمة للطلبة� ،إذ مت ّثل
النتاجات الرتبوية املن�شودة ،حيث ّ
القاعدة للدرا�سة اجلامعية ،وت�أهيل الطلبة للحياة ،ما يتطلب ترجمتها �إلى برامج عملية
وتربوية ،حتقق الطموحات وت�ستوعب امل�ستجدات العاملية وق�ص�ص النجاح املختلفة.
وعلى الرغم مما بذل من جهد يف �إعداد هذا الدليل� ،إال �أن الأ�ساليب والإجراءات
والو�سائل واالختبارات والأن�شطة وغريها املذكورة يف هذا الدليل ،مت ّثل مقرتحات للمعلمني
لي�سرت�شدوا بها من دون �إلزام ،بل نرتك للمعلم حرية اختيار ما يالئم حاجات الطلبة وفروقاتهم
الفردية� ،ضمن �إمكانات املدر�سة وقدرات املعلم نف�سه.
واهلل ن�س�أل التوفيق

املخطط الزمني للدرو�س
ال�شهر

الدرو�س

رقم الدر�س

عدد الح�ص�ص

الف�صل الدرا�سي الأول

�أيلول

ت�شرين
الأول

ت�شرين
الثاني

كانون
الأول
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10
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2

11

القيم الرتبوية يف ال�سرية النبوية ()1

1

12

القيم الرتبوية يف ال�سرية النبوية ()2

1

13

من عوامل قوة الأمة (الآيات ( )108-102من �سورة �آل عمران)

2

14

وثيقة املدينة املنورة

2

15

البناء احل�ضاري الإ�سالمي

2

16

االنتماء للوطن وللأمة

1

17

�آداب امل�ستفتي واملفتي

2

18

الآثار ال�سلبية للأحاديث املو�ضوعة

1

ال�شهر

الدرو�س
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عدد الح�ص�ص
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�أيار
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23

اهتمام الأردن بالق�ضايا الإ�سالمية
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24

حقوق املر�أة وواجباتها يف الإ�سالم

1

25

�أحكام العدة

2

26

الطالق
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27

اخللع

2

28
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29
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30

الثقة بن�رص اهلل تعالى (الآيات ( )41-38من �سورة التوبة)

2

31

العوملة والعاملية

1

32

مواقف م�رشقة من حياة اخللفاء الرا�شدين )1( 

1

33
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خطــة فصليــة  /سنوية مقترحة

عنوان الوحدة :القر�آن الكرمي وعلومه

عدد الدرو�س ،)6( :وهي الدرو�س ذوات الأرقام.)34 ،30 ،22 ،13 ،2 ،1( :

النتاجات العامة

 يبينّ واجب الأمة الإ�سالمية جتاه القر�آنالكرمي.
وافيا.
 يف�سرّ الآيات املقررةً
تف�سريا ً
 يحفظ الآيات القر�آنية الكرمية املقررة. يبينّ �أ�سباب نزول الآيات املقررة. يعطي �أمثلة على الإعجاز العلمي يفالقر�آن الكرمي.
يوجه الن�صو�ص ال�رشعية للواجب الذي
 ّتدعو له نحو القر�آن الكرمي.
 يثق بن�رص اهلل تعالى. يعتز مبظاهر �إعجاز القر�آن الكرمي. يتم ّثل الأخالق والأحكام الواردة يفالوحدة.

عـــدد ال�صفحات43 :
ال�سنة الدرا�سية:
الفرتة الزمنية:

الت�أمل الذاتي
ا�سرتاتيجيات
التقويـم
الأن�شطة املرافقة
م�صادر التعلم
التدري�س وفعالياتها اال�سرتاتيجيات الأدوات
للوحدة
 القر�آن الكرمي. التـــدري���س  -التــــق��ومي  -قائــــــم��ة  -م�سابق��ات يف � -أ�شعر بالر�ضااملبا�رش.
 كتب التف�سري.ت�لاوة الق��ر�آن عن:
ا ملعتـــــمد ر�صد.
 كتب علوم القر�آن - .التــعل��م يف على الأداء� - .ســــــــل��مالكرمي وحفظه................. .
 كتب احلدث النبوي .جمموعات - .الورقــــ��ة تقدير. ت�لاوة الآي��ات ................. مقابالت مع علماء  -التـــــــعل��م والقلم� - .ســــــــل��م يف الإذاعــــــ��ة  -التحديات:التف�سري.
ع��ن طري��ق  -املالحظة .التقديـــ��ر املدر�سية.
.................
الن�شاط.
 الكتاب املدر�سي.اللفظي.
 التوا�صل. كتاب��ة تقاري��ر ................. اللوح والطبا�شري. مراجـــع��ة � -ســـــــجلحـــــــــــــ��و ل .................
 فيديوهات تعليمية.الذات.
و �صـــــف ا ملو �ضو ع��ا ت  -مقتـرحــات
 الو�سائــل التـعليمية،تتعر�ض لها التح�سني:
�سري التعلم .التي ّ
م��ث��ل ال��ب��ط��اق��ات
الآيات.
.................
اخلاطفة و�شــا�شــات
.................
ال��ع��ر���ض و�أج��ه��زة
.................
اال�ستماع واحلا�سوب
.................
وغريها ...

معلومات عامة عن الطلبة............................................................................................ ....................................................... :
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ال�صف :الثاين ع�شر

خطــة فصليــة  /سنوية مقترحة

التقويـم
اال�سرتاتيجيات الأدوات
 التــــق��ومي � -ســــــــل��ما ملعتـــــمد التقديـــ��ر
على الأداء .اللفظي.
 الورقــــ��ة � -ســــــــل��مالتقديـــ��ر
والقلم.
 املالحظة .العددي. التوا�صل - .قـــوائـــ��م مراجـــع��ة الر�صد.الذات - .االختبارات
ال�شفويــ��ة
والكتابية.

عنوان الوحدة :الفقه الإ�سالمي و�أ�صوله

النتاجات العامة

ا�سرتاتيجيات
التدري�س وفعالياتها
 التـــدري���ساملبا�رش.
 التفكيـــــ��رالناقد.
 التــعل��م يفجمموعات.
 التـــــــعل��مع��ن طري��ق
الن�شاط.

عدد الدرو�س ،)6( :وهي الدرو�س ذوات الأرقام.)28 ،27 ،26 ،25 ،9 ،8( :

م�صادر التعلم
 الكتاب املدر�سي. اللوح والطبا�شري. كت��ب الفقه و�رشحقانـ��ون الأحــوال
ال�شخ�صية الأردين.
 مو�ســـوعة �أ�صــولالفقه الإلكرتونية.
 املكتبة ال�شـــامـــلة(م��و���س��ـ��ـ��ـ��ـ��وع��ـ��ة
�إلكرتونية).
 �شبكة الإنرتنت. احل��ا���س��ـ��ـ��ـ��ـ��وبوجـهاز العر�ض
(.)Data Show

يو�ضح املفاهيم الواردة يف درو�س الوحدة.
 ّ ي�ؤدي �صالة اجلمعة ب�إتقان.يو�ضح �أنواع العدة.
 ّ يذكر و�سائل الإ�سالم يف حفظ امل�صالح اخلم�س.يفرق بني �أق�سام الطالق.
 ّ يبينّ �صور اخللع يف الإ�سالم.يو�ضح حاالت التفريق بني الزوجني
 ّبحكم القا�ضي.
 ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الواردةيف درو�س الوحدة.
يقدر عظمة الإ�سالم يف مراعاة م�صالح
 ّالنا�س جميعها يف الدنيا والآخرة.
 يربط الأحكام ال�رشعية ب�أدلتها التف�صيلية. يتم ّثل القيم واالجتاهات الواردة يفالوحدة.

عـــدد ال�صفحات35 :
ال�سنة الدرا�سية:
الفرتة الزمنية:

الت�أمل الذاتي
الأن�شطة املرافقة
للوحدة
 حـــــل �أن�شـــــطة � -أ�شعر بالر�ضاالكتاب املدر�سي .عن:
 �أوراق عمل..................
 عمــل لوحــــات .................ك����رت����ون����ي����ة - ،التحديات:
وبطاقات خاطفة................. .
 تكلــــــيــــــــــف .................الطلـــبة بكــــتابـة .................
تقاريــــر متعـــلقة  -مقتـرحــات
ب��امل��و���ض��وع��ات التح�سني:
امل��ـ��ـ��ق��ررة عـن .................
طـــريق البـــحث .................
يف الإن�ترن��ت �أو .................
ال���رج���وع �إل���ى .................
مكتبة املدر�سة.

معلومات عامة عن الطلبة............................................................................................ ....................................................... :
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الدر�س /املفردات
واجبنا نحو القر�آن
الكرمي:
 واج��ـ��ـ��ـ��ب��اتامل�سلمني جتــــاه
القر�آن الكرمي.
 القيم امل�ستفادةمن الدر�س.

نموذج مقترح لتحليل المحتوى

القيم واالجتاهات
 تعظيم القر�آن الكرمي. احلر�ص على تعلم القر�آن الكرمي وتعليمه.بتدبر.
 تالوة القر�آن الكرمي ّ �رضورة املحافظة على القر�آن الكرمي منطاهرا،
التلف ،واحلر�ص على �أال مي�سه �إال
ً
وال ي�ضع فوقه �شي ًئا ،وال يتكئ عليه.
 ح�ضور القلب عند اال�ستماع للقر�آن الكرمي،والتفكر بالآيات ومراد اهلل تعالى منها،
وعدم اال�شتغال مبا يلهي عن اال�ستماع له.
 ت�شجيع ما تقوم به امل�ؤ�س�سات احلكوميةوالأهلية يف اململكة الأردنية الها�شمية من
تعليم القر�آن الكرمي ،و�إن�شاء ُدور القر�آن
الكرمي يف امل�ساجد ،واملراكز التي تعنى
بتعليمه ،و�إن�شاء امل�سابقات املتع ّلقة بحفظه
وتقدمي اجلوائز على ذلك.

عنوان الوحدة :القر�آن الكرمي

احلقائق /الأفكار /التعميمات
املفاهيم وامل�صطلحات
 تعظي��م الق��ر�آن � -أنزل اهلل �سبحانه وتعالى القر�آن الكرميعلى نبيه حممد  ،وختم به الكتب
الكرمي.
 تدبـّـ��ر الق��ر�آن الإلهية.واحدا من القر�آن الكرمي له
 من يقر�أ حرفًاالكرمي.
ً
ح�سنة واحدة واحل�سنة بع�رش �أمثالها ،و�أن
املاهر يف قراءته يكون مع املالئكة الكرام.
 من يقر�أ القر�آن وهو عليه �شاق ،ويجد�صعوبة يف قراءته فيتعلم كيفية تالوته؛
ذلك له �أجران� :أجر القراءة و�أجر امل�شقة.
تدبر �آيات
 من الو�سائل التي تعني على ّالقر�آن الكرمي :الت�أين عند قراءته ،وتكرار
تالوة الآيات ،والرجوع �إلى كتب التف�سري
واملتخ�ص�صني لفهم �آياته و�أحكامه.
 �إذا �أقبلت الأمة على تطبيق �أحكام القر�آنالكرمي عا�شت يف �سعادة ورخاء.
 حفظ القر�آن الكرمي كاملاً نعمة كربى،ينال بها امل�سلم منزلة رفيعة يف اجلنة.

الأحكام ال�رشعية
 وج��وب تعظيمالق��ر�آن الك��رمي
والت�أدب معه.
 الندب �إلى قراءةالقر�آن.
 وج��وب حف��ظ�شيء من القر�آن
ت�صح به ال�صالة.

الف�صل الدرا�سي الأول

الدر�س
الأول

واجبنا نحو القر�آن الكرمي

نتاجات الدر�س

يو�ضح واجبات امل�سلم جتاه القر�آن الكرمي.
 ّ يذكر مظاهر تعظيم القر�آن الكرمي. يعرف الو�سائل التي تعني على قراءة القر�آن الكرمي. يبينّ �آداب اال�ستماع والإن�صات لتالوة القر�آن الكرمي.يو�ضح كيفية تدبر القر�آن الكرمي.
 ّ يربط الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س ،بالواجب الذي تدعو له نحو القر�آن الكرمي. -يداوم على حفظ القر�آن الكرمي ون�رشه وتعليمه.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تعظيم القر�آن الكرمي ،والت�أدب معه. احلر�ص على قراءة القر�آن الكرمي ،واال�ستماع والإن�صات عند تالوته. التح ّلي مبا جاء يف القر�آن الكرمي من �أخالق و�آداب. -ن�رش القر�آن الكرمي بكل الو�سائل وال�سبل املتاحة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب علوم القر�آن الكرمي ،مثل( :الربهان يف علوم القر�آن) للزرك�شي ،و(املدخل لدرا�سة القر�آن الكرمي)ملحمد �أبو �شهبة.
 كتب احلديث النبوي� :صحيح البخاري ،و�صحيح م�سلم. مو�سوعة التف�سري الإلكرتونية. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :امل�سجل �أو احلا�سوب ،جهاز العر�ض ( )Data Showلعر�ض الأن�شطةواملهام ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة من الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات
خاطفة� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة (.)http://shamela.ws12

املفاهيم وامل�صطلحات
القر�آن الكرمي :كالم اهلل تعالى املعجز املتعبد بتالوته ،واملنقول بالتواتر ،واملنزل على �سيدنا حممد  بوا�سطة
�أمني الوحي جربيل  ،واملبدوء ب�سورة الفاحتة واملختوم ب�سورة النا�س.

التعلم القبلي
 -مفهوم القر�آن الكرمي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (املحا�رضة ،املناق�شة واحلوار ،الأ�سئلة والإجابات). التعلم اجلماعي؛ فعاليات (التعلم التعاوين ،ال�شبكة). التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعاليات (التفكري الب�رصي).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (التفكري الب�رصي) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحا�رضة).
يتخيل كل منهم نف ًقا �شديد الظلمة ،ويف �آخره نور ي�ضيء ،ثم ا�س�أل الطلبة عن كيفية
ُ -1
ادع الطلبة �إلى �أن ّ
اخلروج من هذا النفق .ال �شك �أن �إجابة الطلبة �ستكون بال�سري باجتاه النور.
 -2اطلب �إلى الطلبة تخيل احلياة بال �أي قانون يحكمهم ،وال �سلوك ي�ضبطهم ،وال قيم توجههم ،وال ٍ
هاد
ير�شدهم ،بال هدف وال ر�ؤية ،وا�س�ألهم هل ميكن �أن ت�ستقيم حياتهم؟ وكيف �ستكون احلياة حينها؟
 -3بينّ للطلبة �أهمية احلاجة املا�سة � -أفرا ًدا وجماعات  -للقر�آن الكرمي ،و�أن احلياة ال ت�ستقيم من غري
كتاب ونربا�س ربنا الكرمي؛ فهو قانون يحكم ،و�سلوك ي�ضبط ،ود�ستور ير�شد ،و�أنه على قدر قربك
بعيدا عن النور
ومت�سكك من القر�آن الكرمي تكون على مقربة من النور ،وعلى قدر ابتعادك عنه تكون ً
تعي�ش يف ظلمة ،ثم وجههم �إلى �رضورة قيام كل منا بواجبه جتاه القر�آن الكرمي.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية (التعلم التعاوين ،جمموعة اخلرباء (جيغ�سو)).
 -1و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات غري متجان�سة ،ويف كل جمموعة ( )5طلبة.
ِ � -2
رقما من ( ،)5-1وليعرف كل منهم رقمه.
أعط كل طالب يف كل جمموعة ً
 -3اطلب �إليهم ت�شكيل جمموعات اخلرباء كالآتي :يجل�س كل من يحمل الرقم ( )1من املجموعات
معا ،وهكذا ...حتى الرقم ( ،)5بحيث تكون قد
معا ،ومن يحمل الرقم ( )2يف كل جمموعة ً
اخلم�س ً
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�سمى كل
�أعدت ت�شكيل املجموعات اخلم�س الأولى �إلى جمموعات خم�س جديدة ح�سب الأرقام ،و ُت ّ
منها جمموعة اخلرباء.
 -4و ّزع الواجبات الواردة يف الدر�س نحو القر�آن الكرمي �إلى املجموعات كالآتي :الواجب الأول ملجموعة
اخلرباء ( ،)1الواجب الثاين ملجموعة اخلرباء ( ،)2الواجب الثالث ملجموعة اخلرباء ( ،)3الواجبان
الرابع واخلام�س ملجموعة اخلرباء ( ،)4الواجب ال�ساد�س �إلى ختام الدر�س ملجموعة اخلرباء (.)5
 -5اطلب �إلى كل جمموعة �أن تقوم بتو�ضيح الواجب ب�شكل تام ،وبيان وجه اال�ستدالل للن�صو�ص �إن
وجدت ،مبينة ال�صور �أو الو�سائل �أو الآداب الواردة يف اجلزء املخ�ص�ص لهم ،بحيث يكون كل منهم
خبريا بهذا اجلزء املطلوب منهم.
ً
ومنا�سبا لإجناز هذه املهمة.
حدد لهم وق ًتا حمد ًدا
ّ -6
ً
جميعا  -بعد �إجناز املهمة � -أن يعودوا �إلى جمموعاتهم الأ�صلية ،حيث يكون يف كل
 -7اطلب �إلى الطلبة
ً
خبريا به �إلى جمموعته،
جمموعة الأرقام من ( ،)5-1فيقوم كل واحد منهم بعر�ض اجلزء الذي �أ�صبح ً
جميعا ،وبهذا يكون كل طالب قد �شارك ب�رشح جزء
ويجيب عن ا�ستف�سار زمالئه ،وهكذا حتى ينتهوا
ً
من الدر�س فمار�س التعلم ،مب�شاركة عادلة بني اجلميع يف عملية التعلم ،وب�أقل وقت وجهد من املعلم.
وقدم الدعم وامل�ساندة لهم
� -8رس بني الطلبة يف �أثناء قيامهم باملهام وعمل املجموعات ،وتف ّقد �سري العملّ ،
�إن احتاجوا �إليها.
م�ستخدما �أدوات التقومي الواقعية املنا�سبة.
قوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا (تكوينيًّا) يف �أثناء العمل يف املجموعات،
ً
 ّ
(�إذا كان عدد طلبة ال�صف �أقل من ( ،)25فيمكن �إعطاء بع�ض الطلبة املجدين �أكرث من رقم لينجز
�أحدهم مهمتني اثنتني بدل الواحدة ،و�إذا كان عدد ال�صف �أكرث من ( ،)25فيمكن تكرار الأرقام ليقوم
طالبان اثنان مثلاً مبهمة واحدة ،وهكذا ميكنك تطويع الأعداد مبا ينا�سب املطلوب).
قوم الطلبة تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ي�أتي:
 ّ
اخرت جمموعة من الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س ،واطلب �إلى الطلبة توجيهها وبيان الواجب
نحو القر�آن الكرمي الذي يدل عليه كل ن�ص منها  -ميكنك عمل هذا الأمر عن طريق البطاقات اخلاطفة �أو
عن طريق ورقة عمل �إن �شئت  -لتت�أكد من حتقق نتاجات الدر�س.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

على امل�سلم �أن:
 يجعل له ور ًدا وزا ًدا ووق ًتا ليناجي ويكلم ربه بقراءة القر�آن الكرمي وتعلمه. ي�سهم بتقدمي الدعم املادي واملعنوي واال�شرتاك بامل�سابقات والأن�شطة ،التي تعنى بحفظ القر�آن الكرمي وتعليمه.14

 يحر�ص على ا�ستخدام املواقع الإلكرتونية التي تعنى برتتيل وتف�سري وتعليم القر�آن الكرمي ،ون�رشها بنيالنا�س؛ فالدال على اخلري كفاعله.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا �إ�ضافيًّا.
 ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظمة.
جتول بني املجموعات والحظ
•املوقف التقوميي :يف �أثناء عمل املجموعات و�إجناز املهمات املطلوبة منهمّ ،
بناء على معايري �سلم التقدير العددي الوارد يف الأداة رقم (،)1-1
وقومهم ً
�أداء الطلبة بطريقة منظمةّ ،
لتت�أكد من قيامهم باملهمة املطلوبة ،وتنفيذ املطلوب ب�شكل �سليم.
•�أداة التقومي رقم (� )1-1سلم التقدير العددي:
يقوم بدور اخلبري
يتعاون مع زمالئه
أفكارا مهمة باملهمة املطلوبة
يف �أثناء القيام يق ّدم � ً
وذات �صلة.
منه ب�شكل
الرقم ا�سم الطالب
باملهمة.
منا�سب.

يجيب عن
ا�ستف�سارات
زمالئه ب�رسعة
وثقة واقتدار.

يلتزم باملهمة
املطلوبة بالوقت
املنا�سب.

1

1

1
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5

1

3
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5

3

5

3

5
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املجموع

 ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات.
قدم �أداة التقومي رقم (� )2-1س ّلم التقدير للطالب؛ كي
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سّ ،
بناء على املعايري الواردة فيها ،ويتم و�ضع �إجابة الطالب يف �سجل و�صف �سري التعلم.
ذاتياً ،
ّ
يقوم نف�سه ًّ
•�أداة التقومي رقم (� )2-1سلم التقدير.
الرقم

معيار الأداء

1

يوميا لقراءة القر�آن الكرمي.
� ّ
أحدد لنف�سي ور ًدا ًّ

2

�ألتزم �صور ومظاهر الت�أدب مع القر�آن الكرمي.

3

�أقر�أ القر�آن الكرمي مبهارة.

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة
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4

�أ�ستمع بخ�شوع و�إن�صات لتالوة القر�آن الكرمي.

5

�أعمل مبا جاء يف القر�آن الكرمي من قيم و�أحكام وتوجيهات.

6

�أحر�ص على التح ّلي ب�أخالق القر�آن الكرمي.

7

�أعمل على حفظ جزء من القر�آن الكرمي.

8

�أن�رش القر�آن الكرمي عرب و�سائل التكنولوجيا املتاحة.

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

8

9

الن�شاط

الإجابة

 تنزيل امل�صحف الإلكرتوين على �أجهزة االت�صالأناق�ش
� ُ
مع زمالئي �آداب التعامل مع امل�صاحف احلديثة من املواقع الإلكرتونية املوثوقة.
املتوافرة عل��ى التطبيق��ات الإلكرتونية  -عدم و�ضع الآية القر�آنية امل�سموعة كنغمة لرنة الهاتف.
 تفريغ الهاتف من �أي مادة خملة بالآداب العامة وذلكاحلديثة.
احرتاما للم�صحف الإلكرتوين.
ً
 العمل على ن�رشها ب�أو�سع نطاق خدمة للقر�آن الكرمي.أ�ستنتج
اقتداء
 �أحر�ص على اال�ستماع لآيات القر�آن الكرمي�أت� ّأملُ و� ُ
ً
�أت� ّأم��ل احلدي��ث ال�رشي��ف الآت��ي ،ث��م بالنبي .
�أ�ستنتج ما ي�ستفاد منه:
عن عبد اهلل ب��ن م�سعود  ،قال :قال

يل النب��ي " :اق��ر أ� علي" قل��ت� :أقر�أ
علي��ك وعليك �أنزل؟ قَ��ال�" :إين �أحب
�أن �أ�سمعه من غريي".

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
خم�سا من ميزات القر�آن الكرمي عن غريه من الكتب الإلهية.
 ا�ستذكر وزمالءكً
�إثـرائـية
 ُزر وزمالءك �إحدى اجلهات احلكومية �أو الأهلية التي تعنى بتحفيظ �أو تعليم �أو ن�رش القر�آن الكرمي،16

ّ
تقريرا حول تلك الزيارة
واطلعوا على �أعمالها واخلدمات التي تقدمها يف خدمة القر�آن الكرمي ،واكتبوا
ً
مقدمني الن�صيحة لل�شباب بالتعاون معهم والإفادة من اخلدمات املقدمة.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -1اذك��ر ثالثة من واجب��ات امل�سلم  -تعظيمه والت�أدب معه.
 قراءته وتعلمه.نحو القر�آن الكرمي.
 اال�ستماع لتالوته والإن�صات له.تدبر �آياته ،والعمل به.
 ّ10-8
 التح ّلي مبا جاء فيه من �أخالق و�آداب. حفظه وتعليمه. ن�رشه بني النا�س. بيان مظاهر �إعجازه والدفاع عنه �أمام هجماتالت�شكيك به.
طاهرا ،وال ي�ضع
مي�سه �إال
 -2لتعظي��م الق��ر�آن الك��رمي �ص��ور  -يحافظ عليه من التلف ،وال ّ
ً
فوقه �شي ًئا ،وال يتكئ عليه.
كثرية ،اذكر ثال ًثا منها.
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ِ -3
هات و�سيل��ة واحدة تعني امل�سلم أ�  -ن�رش القر�آن الكرمي بني النا�س :ي�ستثمر القنوات �أ 10-
الف�ضائية التي تعنى بتعليم القر�آن الكرمي للم�سلمني
على كل مما ي�أتي:
وغريهم من الناطقني بالعربية وغريها ،و�إن�شاء
�أ  -ن�رش القر�آن الكرمي بني النا�س.
برامج ومواقع �إلكرتونية تعنى بالقر�آن الكرمي،
ب -قراءة القر�آن الكرمي.
و�إن�شاء ُدور القر�آن الكرمي يف امل�ساجد ،واملراكز
التي تعنى بتعليمه ،و�إن�شاء امل�سابقات املتع ّلقة
بحفظه وتقدمي اجلوائز على ذلك.
ب -قراءة القر�آن الكرمي :تعلم �أحكام جتويد القر�آن ب9-
الكرمي ،وتل ّقي قراءته م�شافهة عن متقن له.
 -4لال�ستماع لت�لاوة القر�آن الكرمي  -من �آداب اال�ستماع والإن�صات لتالوة القر�آن الكرمي:
والإن�صات له �آداب كثرية ،اذكر ح�ضور القلب ،والتفكر بالآيات ومراد اهلل تعالى
منها ،وعدم اال�شتغال مبا يلهي عن اال�ستماع لها.
اثنني منها.

9
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ّ
والتفكر يف الآيات
بتدبر القر�آن الكرمي - ،يكون ذلك بفهم معاين الآيات
� -5أمر اهلل تعال��ى ّ
ومراد اهلل منها ،واالتعاظ مبا فيها من الق�ص�ص
و�ضح كيف يتحقّق ذلك.
ّ
والأمثال.
واحدا لكل مما ي�أتي:
أثرا
ّ -6
ً
و�ضح � ً
�أ  -اال�ستم��اع لت�لاوة الق��ر�آن �أ  -نيل رحمة اهلل عز وجل.
الكرمي والإن�صات له.
تدبر �آيات القر�آن الكرمي .ب -العي�ش يف �سعادة ورخاء.
بّ -

ال�صفحة
9

�أ 9 -
ب10-

 -7اذك��ر التوجي��ه امل�ستف��اد من كل
ن�ص من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
بتدبر القر�آن الكرمي ،ويكون ذلك �أ 9 -
أ�  -قال اهلل تعالى} :
�أ � -أمر اهلل تعالى ّ
بفهم معاين املفردات ،والتفكر بالآيات ومراد
اهلل تعالى منها ،واالتعاظ مبا فيها من الق�ص�ص
{.
والأمثال.
ب -قال ر�سول اهلل " :مثل ب -يبينّ الر�سول � أن املاهر يف قراءه القر�آن الكرمي ب9-
يكون مع املالئكة الكرام ،و�أن الذي يقر�أه وهو
ال��ذي يقر�أ ال��ق��ر�آن ،وهو
عليه �شاق ،ويجد �صعوبة يف قراءته فيتعلم كيفية
حافظ له مع ال�سفرة الكرام
تالوته ،ذلك له �أجران� :أجر القراءة و�أجر امل�شقة.
ال�بررة ،ومثل ال��ذي يقر�أ،
وه��و يتعاهده ،وه��و عليه
�شديد فله �أجران".
جـ -قال ر�سول اهلل " :يقال جـ -حفظ القر�آن الكرمي كاملاً نعمة كربى ينال بها جـ10-
امل�سلم منزلة رفيعة يف اجلنة.
ل�صاحب القر�آن �إذا دخل
اجلنة :اقر أ� وا�صعد ،فيقر�أ
وي�صعد بكل �آي��ة درج��ة،
ح َتى يقر�أ �آخر �شيء معه".
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الدر�س
الثاين

توجيهات قر�آنية ،الآيات ( )19-12من �سورة لقمان

نتاجات الدر�س

يو�ضح معاين املفردات والرتاكيب.
 ّوافيا.
 يف�سرّ الآيات املقررةً
تف�سريا ً
غيبا.
 يحفظ الآيات املقررة ًيعرف ب�سورة لقمان.
 ّيو�ضح كيفية �إقامة ال�صالة.
 ّ يذكر ما يعني امل�سلم على ال�صرب. يع ّلل حترمي التكرب والتعايل على النا�س. يع ّلل اقرتان عبادة اهلل عز وجل ،بطاعة الوالدين. يع ّلل تخ�صي�ص الأم مبزيد من الرعاية والإح�سان..{...
يو�ضح �سبب نزول قوله تعالى} :
 ّ -يتم ّثل القيم والتوجيهات املت�ضمنة يف الآيات املقررة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 �شكر اهلل و�شكر الوالدين. مداومة مراقبة اهلل تعالى ،وخ�شيته يف ال�رس والعلن. ال�صرب على البالء وامل�صائب.التو�سط واالعتدال يف امل�شي وغريه.
ّ
 نبذ التكرب واملفاخرة بالباطل. -الإح�سان �إلى الوالدين يف كل الأحوال.

م�صادر التعلم و�أدواته
 �شبكة الإنرتنت. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :امل�سجل �أو احلا�سوب ،جهاز العر�ض (� ،)Data Showأقرا�ص مدجمةم�سجل عليها �سورة (لقمان) ب�صوت �أحد املقرئني ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة
واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة� ،أوراق عمل� ...إلخ.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية
 تطبيق (�آية) على الأجهزة اخللوية. املكتبة ال�شاملة (.)http://shamela.ws كتب التف�سري الآتية( :تف�سري الطربي) للطربي ،و(�أي�رس التفا�سري) لأبي بكر اجلزائري. -مو�سوعة التف�سري الإلكرتونية.

املفاهيم وامل�صطلحات
حتمل امل�صاعب واالبتالءات على اختالف �أنواعها �سواء �أكانت يف اجل�سد �أم
ال�صرب :قدرة الإن�سان على ّ
يف الطاعات �أم غريها من �أمور الدنيا الزائلة ،والقدرة على �ضبط النف�س عن القيام باملعا�صي والفواح�ش ما
بطن منها وما ظهر.

التعلم القبلي
 -ال�سور املكية وال�سور املدنية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (املحاكاة والتدريب ،الق�صة ،املحا�رضة ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطةالقراءة املبا�رشة).
 التعلم اجلماعي؛ فعاليات (التعلم التعاوين ،التعلم الزمري).ّ
(املنظمات الب�رصية ،التحليل).
 التعلم القائم على التفكري الناقد ،فعالياتخطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رضة يف احلديث عن �سورة لقمان ،و�أبرز مو�ضوعاتها ،و�أهميتهاللطلبة.
 �أو احلديث عن عالقة الأب بابنه �أو االبن ب�أبيه مما ورد يف القر�آن الكرمي ،مثل عالقة �سيدنا �إبراهيم ب�أبيه من جهة وبابنه �إ�سماعيل  من جهة ثانية ،وعالقة �سيدنا نوح  بابنه� ...،إلخ.
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�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحاكاة والتدريب ،وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية التعلم التعاوين يف متكني
الطلبة من تالوة الآيات مع مراعاة �أحكام التجويد ،وذلك على النحو الآتي:
مميزا املفردات والرتاكيب الغريبة بلون خمتلف.
 -1اعر�ض الآيات ب�إحدى طرائق العر�ض �أمام الطلبةً ،
ُ -2
مراعيا تطبيق �أحكام التالوة والتجويد� ،أو اعر�ض تالوة �أحد املقرئني
اتل الآيات تالوة �أمنوذجية،
ً
با�ستخدام امل�سجل �أو احلا�سوب� ،أو الهاتف اخللوي� ،أو امل�صحف املعلم.
 -3ك ّلف بع�ض الطلبة املجيدين بتالوة الآيات تالوة تو�ضيحية للطلبة.
 -4ك ّلف باقي الطلبة بتالوة الآيات تالوة تطبيقية عن طريق حماكاة تالوتك ،وتالوة الطلبة املجيدين عن
طريق التعلم التعاوين ،الذي يقوم على مبد أ� م�س�ؤولية الطالب املتقن عن تعليم زميله غري املتقن.
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش يف �رشح الآيات� ،ضمن الفعاليات الآتية:
 -1فعالية (الق�صة) يف بيان موقف لقمان من ابنه وكيفية العالقة الإيجابية بينهما ،وميكن املقارنة هنا بني
موقف لقمان مع ابنه الذي يحر�ص على مناداته بـ "يا بني "...وكذا �سيدنا نوح " يا بني اركب
معنا ،"...وبني موقف �أبي �سيدنا �إبراهيم  معه حني فقد الإح�سا�س بالعالقة الأبوية فناداه با�سمه
"يا �إبراهيم."...
 -2فعالية (البطاقات اخلاطفة) عن طريق �س�ؤال الطلبة عن معاين املفردات والرتاكيب الغريبة الواردة يف
الآيات ،وعر�ضها لهم با�ستخدام البطاقات اخلاطفة.
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية املنظّمات الب�رصية ،والتعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية امل�سابقات ،وذلك على النحو
الآتي:
 -1اعر�ض املخطط التنظيمي الوارد يف ورقة العمل ( )1-2واملتع ّلق بالتوجيهات املت�ضمنة يف الآيات ،من
دون الإ�شارة �إلى �أرقام الآيات الدالة على تلك التوجيهات ،ومن دون �أن يفتح الطلبة الكتاب املدر�سي.
 -2اطلب �إلى الطلبة ا�ستنتاج �أرقام الآيات الدالة على تلك التوجيهات ،ثم اطلب �إلى كل طالب �أن يعطي
ورقة عمله �إلى زميله املجاور له.
 -3اعر�ض با�ستخدام �أي طريقة عر�ض متاحة املخطط ،مع الإ�شارة �إلى �أرقام الآيات الدالة على تلك
التوجيهات� ،أو اطلب �إلى كل طالب �أن يفتح الكتاب على املخطط ،وي�صحح �إجابات زميله.
 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية "التعلم يف جمموعات" (التعلم الزمري) ،والتدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة
املبا�رشة ،والعمل يف الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
 -1و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات ،وك ّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى ،عن طريق
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ّ
املمكنة
�رشح قراءة توجيه من التوجيهات الأربعة الرئي�سة الواردة يف الآيات بعناية ،وتوجيه الأ�سئلة
عليه ،كي يقوموا ب�رشحه لباقي املجموعات؛ م�سرت�شدين بالأ�سئلة الواردة يف �أوراق العمل ،كما ي�أتي:
•املجموعة ( :)1التوجيهات الإميانية ،ورقة العمل (.)2-2
•املجموعة ( :)2التوجيهات الأخالقية ،ورقة العمل (.)3-2
•املجموعة ( :)3التوجيهات االجتماعية ،ورقة العمل (.)4-2
•املجموعة ( :)4التوجيهات الدعوية ،ورقة العمل (.)5-2
 -2اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار.
 -3ك ّلف كل جمموعة ب�رشح تلك التوجيهات من حيث املفهوم ،و�أهم التوجيهات الواردة ،و�أهم ما تر�شد
�إليه الآيات.
ِ -4
�ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
ّ -5
قوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا (تكوينيًّا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الآيات �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة
 ّ
التي �سبقتها.
قوم الطلبة تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ي�أتي:
 ّ
 -1توجيه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 -2تكليف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س ،ب�شكل خمتلف عن املخطط الوارد يف الكتاب.
 -3ك ّلف الطلبة بحفظ الآيات.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

�إن �أهم واجب من واجبات الوالدين جتاه �أبنائهما هو االهتمام بهم ،وغر�س عقيدة التوحيد يف
نفو�سهم ،وتوجيههم نحو حمبة اهلل عز وجل ونبيه  ،وتعليمهم �أن حب اهلل يجب �أن يكون يف قلوبهم
�أكرب من حب والديه �أو نف�سه ،و�أن عليهم �أن ي�ؤمنوا باهلل �سبحانه وتعالى ،ومالئكته ،والر�سل �أجمعني؛
لأن الإميان باهلل عز وجل هو الدافع للإن�سان ليتجه للخري ،وال�سبب لعناية اهلل عز وجل له ،وتوفيقه �إياه،
فاهلل تعالى هو عامل الغيب وحده ،و�أنه املطلع على ما يف ال�سرّ ائر ،وال تخفى عليه يف هذه الدنيا �أي خافية،
فهو قريب من عباده.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-2
تدبر املخطط التنظيمي �أدناه املتع ّلق بالتوجيهات املت�ضمنة يف الآيات التي متت تالوتها.
 ّ ا�ستنتج ب�شكل فردي �أرقام الآيات الدالة على تلك التوجيهات.مرر ورقة عملك �إلى زميلك املجاور لك.
 ّو�صحح �إجابات زميلك.
 افتح الكتاب املدر�سي على املخطط،ّ
المت�ضمنة
التوجيهات
ّ
في الآيات
توجيهات
�إيمانية

توجيهات
�أخالقية

توجيهات
اجتماعية

وجوب �شكر
اهلل تعالى
الآية ( ) ...

ال�صبر
( ) ...

الإح�سان �إلى
الوالدين
الآيات ( ) ...

التحذير من
ال�شرك باهلل
الآية ( ) ...

االعتدال
والتو�سط
الآية ( ) ...

االقتداء
بال�صالحين
الآية ( ) ...

�إقامة ال�صالة
الآية
( ) ...

ذم التكبر
الآية
( ) ...

ح�سن مخاطبة
النا�س الآية
( ) ...

وجوب �شكر
اهلل تعالى الآية
( ) ...

ذم الإعرا�ض
عن النا�س الآية
( ) ...

توجيهات
دعوية
الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر
الآية ( ) ...

ورقة العمل ()2-2
 افتح الكتاب املدر�سي. اقر أ� وجمموعتك �رشح الآيات املتع ّلق بالتوجيهات الإميانية.وجه وجمموعتك الأ�سئلة املنا�سبة ل�رشح تلك التوجيهات.
 ّ ا�رشح تلك التوجيهات لباقي املجموعات؛ بالطريقة التي تراها منا�سبة.23

ورقة العمل ()3-2
 افتح الكتاب املدر�سي. اقر أ� وجمموعتك �رشح الآيات املتع ّلق بالتوجيهات الأخالقية.وجه وجمموعتك الأ�سئلة املنا�سبة ل�رشح تلك التوجيهات.
 ّ ا�رشح تلك التوجيهات لباقي املجموعات؛ بالطريقة التي تراها منا�سبة.ورقة العمل ()4-2
 افتح الكتاب املدر�سي. اقر أ� وجمموعتك �رشح الآيات املتع ّلق بالتوجيهات االجتماعية.وجه وجمموعتك الأ�سئلة املنا�سبة ل�رشح تلك التوجيهات.
 ّ ا�رشح تلك التوجيهات لباقي املجموعات؛ بالطريقة التي تراها منا�سبة.ورقة العمل ()5-2
 افتح الكتاب املدر�سي. اقر أ� وجمموعتك �رشح الآيات املتع ّلق بالتوجيهات الدعوية.وجه وجمموعتك الأ�سئلة املنا�سبة ل�رشح تلك التوجيهات.
 ّ -ا�رشح تلك التوجيهات لباقي املجموعات؛ بالطريقة التي تراها منا�سبة.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 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�ض فكرة
بناء على معايري �أداة التقييم رقم (.)1-2
ويقومهم ً
معينة يوجه الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) �إلى الطلبةّ ،
•الأداة رقم ( )1-2املتع ّلقة با�سرتاتيجية التقومي رقم (� :)2سلم التقدير اللفظي الآتي:
الرقم

املعيار

ممتاز

مقبول

�ضعيف

1

جي��دا ملعلمه ولزمالئه،
جي��دا ملعلمه ولزمالئه ،ي�صغي
االنتباه ي�صغي
ً
ً
وال يحيد بب�رصه عن املتكلم يف وال يحي��د بب�رصه ع��ن املتكلم
يتحدث يف املوق��ف التعليم��ي ،لكن��ه
املوقف التعليمي ،وال
ّ
يتحدث يف �أثن��اء حديث غريه
يف �أثناء حديث غريه يف املوقف
ّ
يف املوقف التعليمي.
التعليمي.

2

الفاعلية يجيب ب�رسع��ة وبثق��ة واقتدار؛ يجي��ب ب�رسع��ة وبثق��ة واقتدار ال يجيب بثقة واقتدار،
م�ستخدما املفاهيم وامل�صطلحات وال يدعم ر�أيه بالأدلة
م�ستخدما املفاهيم وامل�صطلحات
ً
ً
الإ�سالمي��ة ،ويدع��م ر�أيه بالأدلة الإ�سالمي��ة ،لكنه ال يدع��م ر�أيه املقنعة.
بالأدلة املقنعة.
املقنعة.

3

ال يتع��اون مع زمالئه
يف املجمـــوع��ة ،وال
يقوم باملهام التي توكل
�إليه بال�شكل املنا�سب
وبالزمن املحدد.

التعاون يتعاون مع زمالئه يف املجموعة ،يتعاون مع زمالئه يف املجموعة،
وي�ست���أذن قبل احلديث ،ويقوم وي�ست���أذن قبل احلدي��ث ،لكنه
بامله��ام التي توكل �إليه بال�شكل ال يقوم باملهام الت��ي توكل �إليه
بال�ش��كل املنا�س��ب وبالزم��ن
املنا�سب وبالزمن املحدد.
املحدد.

جيدا ملعلمه
ال ي�صغي ً
ويتحدث
وال لزمالئه،
ّ
يف �أثن��اء حديث غريه
يف املوقف التعليمي.
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إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

ال�صفحة

الإجابة

16

أو�ض ُح
�أتدبّ ُر و� ّ
أتدبر الآية الكرمية الآتية ،ثم �أو�ضح املثال لو �أن حبة �صغرية متناهية يف ال�صغر كحبة نبات
� ّ
اخلردل ،كانت خمتبئة يف جوف �صخرة �صماء �أو
الذي يبني �سعة علم اهلل تعالى:
متناثرة يف الف�ضاء �أو يف الأر�ض؛ ف�إن اهلل تعالى ب�سعة
قال اهلل تـعالى} :
علمه يعلم �أين تكون هذه احلبة ،فاهلل تعالى يعلم �أدق
{ .الأمور ،وال تخفى عليه خافية من �أعمال عباده.

17

أ�ستنتج
�أتعاو ُن و� ُ
عظيما يوم القيامة
جزاءا
�أتعاون مع زمالئي يف ا�ستنتاج داللة قوله يجازي اهلل تعالى ال�صابرين
ً
ً
{ ومن ذلك دخولهم اجلنة بغري ح�ساب.
تعالى} :
(�سورة الزمر ،الآية )10

20

� ّ
أفك ُر
يف �سب��ب تك��رار عب��ارة (
مرات يف و�صايا لقمان البنه.

) ثالث فيها داللة على عطف الأب على ابنه يف حال وعظه
ون�صحه ،وتعبرّ عن مدى احلب العميق الذي يك ّنه
الأب البنه؛ �إذ يناديه بنداء البنوة ،ويف ذلك �إ�شارة
ال�ستثارة انتباه االبن لقبول ن�صيحة والده.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 اذكر و�صايا لقمان البنه مرتبة؛ بالطريقة التي تراها منا�سبة.�إثـرائـية
تقريرا عنه يف حدود �صفحة ،واعر�ضه على الطلبة
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن لقمان احلكيم ،واكتبً
يف الإذاعة املدر�سية.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -1بيـّن معنى املفردات والرتاكيب  -وه ًنا� :ضع ًفا.
الآتية :وه ًنا ،ف�صاله ،خردل ،وال  -ف�صاله :فطامه عن الر�ضاعة.
جدا.
ت�صعر خدك.
 خردل :نبات بذورها �صغرية ً وال ت�صـع��ر خ��دك :ال تعر�ض بوجـهك ع��ن النـا�سوتكربا عليهم.
احتقارا
ً
ً
 -2اذكر ثال ًثا من التوجيهات الإميانية  -وجوب �شكر اهلل تعالى.
التي ت�ضمنتها الآيات الكرمية من  -التحذير من ال�رشك.
 �إقامة ال�صالة.�سورة لقمان.
 -مراقبة اهلل تعالى.

ال�صفحة

15

15

و�ص��ى لقمان ابنه ب�إقامة ال�صالة - :تتح ّق��ق �إقامة ال�ص�لاة ب�أن ي�ؤديها امل�سل��م يف �أوقاتها
ّ -3
}
{ّ ،
و�ضح تام��ة؛ ب�أركانه��ا ،و�رشوطه��ا ،وواجباته��ا ،و�سننها17،16 ،
و�آدابها ،وخ�شوعها.
كيف تكون �إقامتها.
 -4ف�سرّ قول اهلل تعالى:
}

{.

 ّبينت الآيات الكرمية �أنه رمبا ي�صدر من بع�ض الآباء منالت�رصفات والتوجيهات ما يخالف �رشع اهلل تعالى،
فعلى الأبناء �أن يبينوا لهم �سبل الهداية ،وطريق احلق
ب�أدب واحرتام ،و�أن يح�سنوا �إلى والديهما ،و�أن
ي�صاحبوهما باملعروف يف الأحوال كلها ،حتى و�إن
كانا م�رشكني ،و�إن دعاه �أحدهما �إلى ال�رشك باهلل
تعالى� ،أو �إلى مع�صية فال يطعه يف ذلك؛ لأنه ال طاعة
ملخلوق يف مع�صية اخلالق.

18

 -5ع ّلل كلاًّ مما ي�أتي:
أ�  -ب��د أ� لقم��ان احلكيم و�صاياه أ�  -لأن ال�رشك باهلل تعالى �أكرب الذنوب ،وهو من ال�سبل �أ 17-
التي يظلم بها الإن�سان نف�سه ،ويوقعها يف غ�ضب
البن��ه بتحذي��ره م��ن ال�رشك
اهلل تعالى.
باهلل تعالى.
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ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

الإجابة

ب -حث��ت �آيات �س��ورة لقمان ب -ملا تعانيه يف مدة احلمل ،وحني الوالدة ،واحل�ضانة ،ب19-
والر�ضاعة والفطام.
عل��ى الإح�سان �إلى الوالدين
وال �سيما الأم.
جـ -ج��اءت و�صية لقم��ان البنه ج��ـ� -إ�ش��ارة �إل��ى �أن النا���س قد ي�ص��دون م��ن ي�أمرهم جـ18-
باملعروف وينهاهم ع��ن املنكر ويعر�ضون عنه وال
بال�صرب بع��د الأمر باملعروف
يقبل��ون ن�صحه ،فعليه �أن ي�صرب عليهم وال يي�أ�س من
والنهي عن املنكر.
ذلك.
 -6ا�ستنتج التوجي��ه القر�آين امل�ستفاد أ� � -أمر اهلل تعالى لقمان �أن ي�شكره على ما �أعطاه من �أ 17-
ف�ضله ونعمه ،وبخا�صة نعمة احلكمة.
م��ن كل �آي��ة من الآي��ات الكرمية
ب� -أمر اهلل تعالى امل�سلم �أن يتبع �سبيل الذين تابوا �إلى ب19-
الآتية:
اهلل تعالى وا�ستقاموا على هديه ،ويف هذا �إ�شارة �إلى
أ� } -
�رضورة االقتداء بال�صاحلني ،وبيان لأهمية ال�صحبة
{.
ال�صاحلة ،التي هي من الأ�سباب التي تعني امل�سلم
{.
ب} -
على طاعة ربه وتبعده عن مع�صيته.
{.
جـ} -
ت�ضمنت الآية الكرمية النهي عن التكرب واملفاخرة جـ17-
جـّ -
واالختيال يف امل�شي ،لأن املتكرب املتعايل يرى نف�سه
�أعظم من النا�س و�أكرب منهم.
 -7ا�ستخرج م��ن �آيات �سورة لقمان
ما ي�ؤكد معاين الأحاديث النبوية
ال�رشيفة الآتية:
�أ  -ق��ال ر�س��ول �" :إمنا مثل �أ  -قال تعالى} :
اجللي���س ال�صالح ،واجللي�س
ال�س��وء ،كحام��ل امل�س��ك،
وناف��خ الك�ير :فحام��ل
امل�س��ك �إم��ا �أن يحذي��ك،
و�إما �أن تبت��اع منه ،و�إما �أن
جتد منه ريح��ا طيبة ،ونافخ
28

{.
13

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

الكري �إم��ا �أن يحرق ثيابك،
و�إما �أن جت��د ريحا خبيثة".
ب  -عن عبداهلل بن م�سعود قال :ب  -قال تعالى} :
�س�ألت النبي �" :أي الذنب
�أعظ��م عند اهلل؟ ق��ال�" :أن
ن��دا وهو خلقك".
جتعل هلل ًّ

ال�صفحة

{.

غيبا من حفظ الطالب.
غيبا الآي��ات الكرمية من  -تكتب الآيات ً
 -8اكت��ب ً
 يقول اهلل تعالى:قوله تعالى} :
� ،{...إل��ى قول��ه تعالى:
{.
}...

13
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الدر�س
الثالث

تنظيم الأولويات

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم تنظيم الأولويات.
 ّ يعطي مناذج من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،على مبد أ� تنظيم الأولويات. يبينّ كيفية تنظيم الأولويات. يعطي �أمثلة على كل اعتبار من االعتبارات اخلم�سة لتنظيم الأولويات. يع ّلل تقدمي العمل الدائم الذي ي�ستطيع امل�سلم اال�ستمرار فيه و�إن قل ،على العمل املنقطع. يذكر املهارات الالزمة لتنظيم الأولويات. ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س. ّمنا�سبا.
تنظيما
ينظم �أولوياته
ً
ً

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 مراعاة الأولويات يف حياته. امتالك مهارات تنظيم الأولويات. -احلر�ص على تقدمي امل�صلحة العامة على امل�صلحة ال�شخ�صية.

م�صادر التعلم و�أدواته
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة عن الأن�شطة واملهام املختلفة،�أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة (.)www://shamela.ws �شبكة الألوكة  -ترتيب الأولويات يف الإ�سالم (.)www.alukah.net دار الإفتاء  -ت�أ�صيل الأولويات (.)www.aliftaa.jo -كتاب (فقه الأولويات درا�سة يف ال�ضوابط) ملحمد الوكيلي.
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املفاهيم وامل�صطلحات
مقا�صد ال�رشيعة :الغايات التي جاءت ال�رشيعة الإ�سالمية لتحقيقها ،وتتم ّثل يف جلب املنافع للنا�س ،ودرء
املفا�سد عنهم يف الدنيا والآخرة.

التعلم القبلي
 -احلقوق.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ (فعاليات ال�س�ؤال والإجابة ،املحا�رضة ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءةاملبا�رشة ،والبطاقات اخلاطفة ،االكت�شاف).
 التعلم اجلماعي؛ فعالية (التعلم الزمري). التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 -1ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (ال�س�ؤال والإجابة) وذلك عن طريق توجيه ال�س�ؤال الآتي :ما �أهمية
قيام امل�سلم بدوره جتاه نف�سه ومن حوله ،وتنظيم واجباته ومهامه؟
 -2اطلب �إلى الطلبة �إبداء �آرائهم يف الت�رصفات الآتية:
•جتل�س �سعاد �أمام التلفاز مل�شاهدة برناجمها املف�ضل ،غافلة عن طلب والدتها �إليها م�ساعدتها يف ترتيب
املنزل.
•ان�شغل �أحمد مبواقع التوا�صل االجتماعي على ح�ساب واجباته املدر�سية.
دونه على اللوح.
َّ -3
تلق �آراء الطلبة وحاورهم للو�صول �إلى عنوان الدر�س ،ثم ّ
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (البطاقات اخلاطفة ،واملحا�رضة) ،وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل)
وذلك على النحو الآتي:
 -1بينّ مفهوم تنظيم الأولويات للطلبة واعر�ضه على بطاقة خاطفة ،ثم ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءته.
 -2اعر�ض الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة ،واقر�أها قراءة تو�ضيحية للطلبة:
•يقول الر�سول  ..." :ف�إذا نهيتكم عن �شيء فاجتنبوه ،و�إذا �أمرتكم ب�أمر ف�أتوا منه ما ا�ستطعتم".
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•يقول اهلل تعالى} :
{ (�سورة التوبة ،الآية .)19
•عن �أبي هريرة � أن ر�سول اهلل �ُ سئلّ � :أي العمل �أف�ضل؟ فقال�" :إميان باهلل ور�سوله" ،قيل :ثم
ماذا؟ قال" :اجلهاد يف �سبيل اهلل" ،قيل :ثم ماذا؟ قال" :حج مربور".
•جاء رجل �إلى النبي  ،فا�ست�أذنه يف اجلهاد ،فقال�" :أحي والداك؟" ،قال :نعم ،قال" :ففيهما
فجاهد".
 -3ك ّلف الطلبة با�ستنتاج داللة الن�صو�ص ال�رشعية على تنظيم الأولويات.
 -4ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)23

 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية (الر�ؤو�س املرقمة) ،والتدري�س املبا�رش؛ فعالية (�أن�شطة القراءة املبا�رشة والعمل يف
الكتاب املدر�سي) ،وذلك على النحو الآتي:
 -1و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات لبيان كيفية حتديد الأولويات وفق االعتبارات اخلم�س ،بحيث يعطى
رقما مت�سل�سلاً  ،ثم اطلب �إلى الطلبة الذين يحملون الرقم ( )1تكوين جمموعة ،ثم رقم ()2
كل طالب ً
وهكذا....
 -2ك ّلف كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة �إليهم يف �أوراق العمل ،على النحو الآتي:
•املجموعة ( :)1ترتيب الأعمال وفق الأهمية ،ورقة العمل (.)1-3
•املجموعة ( :)2ترتيب الأعمال وفق احلاجة ،ورقة العمل (.)2-3
•املجموعة ( :)3ترتيب الأعمال وفق القدرة ،ورقة العمل (.)3-3
•املجموعة ( :)4ترتيب الأعمال وفق النتيجة ،ورقة العمل (.)4-3
•املجموعة ( :)5ترتيب الأعمال وفق الوقت ،ورقة العمل (.)5-3
ِ � -3
أعط املجموعات وق ًتا حمد ًدا لإجناز املهام املوكولة �إليهم.
 -4ك ّلف كل جمموعة ب�رشح املو�ضوع اخلا�ص بها �أمام باقي املجموعات.
حوارا حول ما تو�صلت �إليه كل جمموعة.
ِ � -5أدر
ً
بنائيا لأداء الطلبة.
 -6بعد انتهاء عمل املجموعات� ،أجرِ تقوميًا ًّ
 -7ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)25
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (االكت�شاف والأ�سئلة املوجهة) ،وذلك على النحو الآتي:
 -1اعر�ض الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة:
•يقول الر�سول " :يد املعطي العليا ،وابد أ� مبن تعول� :أمك ،و�أباك ،و�أختك ،و�أخاك ،ثم �أدناك،
�أدناك".
32

•يقول اهلل تعالى} :

{ (�سورة القيامة ،الآية .)14

{ (�سورة املُلك ،الآية .)22
•يقول اهلل تعالى} :
خم�سا قبل خم�س� :شبابك قبل هرمك ،و�صحتك قبل �سقمك ،وغناءك
•يقول الر�سول " :اغتنم
ً
قبل فقرك ،وفراغك قبل �شغلك ،وحياتك قبل موتك".
 -2ك ّلف الطلبة با�ستنتاج داللة الن�صو�ص ال�رشعية ال�سابقة على املهارات الالزمة لتنظيم الأولويات؛ عن

طريق االكت�شاف.
� -3أ ِثر تفكري الطلبة عن طريق توجيه ال�س�ؤال الآتي :ع ّلل :من املهارات الالزمة لتنظيم الأولويات معرفة
مقا�صد ال�شارع وغاياته.
ودون ما يتم التو�صل �إليه على اللوح.
 -4ناق�ش الطلبةّ ،
 -5ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط اخلتامي الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)26
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

جاء الإ�سالم ّ
ؤكدا على �رضورة الرتتيب بني الأعمال بح�سب �أولوياتها و�أهميتها
منظ ًما حلياة الب�رش م� ً
{ (�سورة الزمر،
بالن�سبة للفرد امل�سلم والأمة الإ�سالمية قال تعالى} :
الآية .)55
وقد �أولى الإ�سالم تنظيم حياتنا �أهمية كربى ،فقد نهى عن الغلو والإفراط ،كما نهى عن التفريط
والإهمال و�أمر بالتو�سط واالعتدال يف الأحوال جميعها ،ودعا لرتتيب �أولوياتنا لتكون احلياة متوازنة.
لكن على الرغم من ذلك ،جند يف حياتنا يف الوقت احلا�رض اختالل مبيزان الأولويات يف خمتلف
قدم االهتمام بريا�ضة الأبدان
اجلوانب .فمثال ُن ّقدم االهتمام بالفن والرتفيه على العلم والتعلم تارة ،و ُن ّ
قدم االهتمام بغذاء اجل�سد على غذاء الروح بتوثيق ال�صلة باهلل تعالى
على ريا�ضة العقول تارة �أخرى ،و ُن ّ
قدم ما حقه
تارة ثالثة .فال بد لنا �أن ندرك هذا اخللل ونراجع
اهتماماتنا؛ فال ُن� ّؤخر ما حقه التقدمي وال ُن ّ
ً
الت�أخري.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-3
م�سرت�شدا
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك مو�ضوع ترتيب الأعمال وفق الأهمية من الكتاب املدر�سيّ ،بال�س�ؤالني الآتيني:
•ر ّتب الأعمال الآتية وفق الأهمية :املباحات ،الفرائ�ض ،النوافل.
قدم التوحيد على �سائر الأعمال واملعارف.
•ع ّللُ :ي ّ
 اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�سة على ورقة. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات لتلقي اال�ستف�سارات. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()2-3
م�سرت�شدا
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك مو�ضوع ترتيب الأعمال وفق احلاجة من الكتاب املدر�سيّ ،بال�س�ؤالني الآتيني:
•ما داللة قول الر�سول " :ال �صالة بح�رضة الطعام ،وال وهو ُيدافعه االخبثان"؟
•ما احلكمة من تقدمي الطعام �إذا ح�رض� ،أو ق�ضاء احلاجة على ال�صالة؟
 اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�سة على ورقة. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات لتلقي اال�ستف�سارات. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()3-3
م�سرت�شدا
ودون مالحظاتك
ً
 اقر أ� وجمموعتك مو�ضوع ترتيب الأعمال وفق القدرة من الكتاب املدر�سيّ ،بال�س�ؤالني الآتيني:
قدم العمل الدائم الذي ي�ستطيع امل�سلم اال�ستمرار فيه و�إن كان قليلاً على العمل املنقطع.
•ع ّللُ :ي ّ
أحب الدين �إليه
•ا�ستنتج داللة قوله " :عليكم من العمل ما تطيقون ،فواهلل ال ميل اهلل حتى مت ّلوا ،وكان � ّ
ما داوم عليه �صاحبه".
 اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�سة على ورقة. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات لتلقي اال�ستف�سارات. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()4-3
م�سرت�شدا
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك مو�ضوع ترتيب الأعمال وفق النتيجة من الكتاب املدر�سيّ ،34

بال�س�ؤالني الآتيني:
و�ضح كيف يكون ترتيب الأعمال وفق النتيجة.
• ّ
•ع ّلل :العلم �أعلى مرتبة من نوافل العبادات.
 اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�سة على ورقة. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات لتلقي اال�ستف�سارات. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()5-3
م�سرت�شدا
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك مو�ضوع ترتيب الأعمال وفق الوقت من الكتاب املدر�سيّ ،بال�س�ؤال الآتي:
•�أيهما �أولى بر�أيك� :أداء �صالة الظهر قبل خروج وقتها� ،أم زيارة املري�ض؟ ملاذا؟
 اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�سة على ورقة. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات لتلقي اال�ستف�سارات. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظمة.
بناء على
ويقومهم ً
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س وعمل املجموعات ،يالحظ املعلم �أداء الطلبةّ ،
معايري �سلم التقدير الواردة يف �أداة التقومي رقم (.)1-3
•�أداة التقومي رقم (� :)1-3سلم تقدير:
املعايري
الرقم

ا�سم الطالب

يتعاون مع زمالئه.

يقوم باملهام املوكولة
�إليه ب�إتقان.

يحرتم �آراء زمالئه.

ي�ستمع ويتفاعل مع
�أع�ضاء املجموعة.

1

1

1

1

5

3

5

3

5

3

5

3

املجموع
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25
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الن�شاط

الإجابة

أ�ستنتج
�أ�س�ألُ و� ُ
�أ�س���أل معلمي عن �سبب ن��زول الآيات � -أنزلت (عب�س وتولى) يف ابن �أم مكتوم الأعمى� ،أتى
الأول��ى م��ن �س��ورة عب�س ،ث��م �أ�ستنتج ر�سول اهلل  فجعل يقول :يا ر�سول اهلل �أر�شدين،
الأولويات فيها.
وعند ر�سول اهلل  رجل من عظماء امل�رشكني ،فجعل
ر�سول اهلل  يعر�ض عنه ويقبل على الآخر ،ويقول
�أترى مبا �أقول ب� ًأ�سا ،فيقول :ال ،ففي هذا �أنزل.
 الأولويات يف �سورة عب�س :اال�ستماع �إلى ابن مكتومو�إر�شاده ،ثم احلديث مع كفار قري�ش ودعوتهم
للدخول يف الإ�سالم.
� ّ
أفك ُر و�أعلّلُ
�أيه��ا �أعظم عند اهلل تعالى :ال�صدقة على  -ال�صدقة على قريبي الفقري املري�ض �أعظم درجة؛ لأن
قريب��ي الفق�ير املري�ض� ،أم عل��ى قريبي الأعمال يتم ترتيبها وفق الأهمية واحلاجة ،فالقريب
مري�ضا،
الفق�ير غري املري���ض� ،أم على غري قريبي الفقري �أولى من غريه وهو يف حاجة لكونه
ً
فيقدم يف ال�صدقة على غريه.
الفقري املري�ض؟ مع ّللاً �إجابتي.
ّ
�أبدي ر�أيي
يف �ضوء فهمي لكيفية تنظيم الأولويات  -يتم ترتيب الأعمال وفق النتيجة والأهمية واحلاجة؛
فيتربع به ملن هو �أحوج �إلى املال مل�ؤ�س�سات رعاية
أ�بينّ ر�أيي يف ما ي�أتي:
ميتل��ك �شخ�ص حج �ساب ًق��ا �ألفي دينار ،الأيتام �أو م�ؤ�س�سات مكافحة ال�رسطان ،فعلى قدر نفع
ف�أيهم��ا �أف�ض��ل� :أن يحج به م��رة ثانية؟ العمل للآخرين يكون ف�ضله و�أجره عند اهلل تعالى.
�أم يت�برع به مل�ؤ�س�س��ات رعاية الأيتام �أو
م�ؤ�س�سات مكافحة ال�رسطان؟

الن�شاط

ال�صفحة
�أثري خرباتي

قام �أبو طلحة �إلى ر�سول اهلل  فقال :يا

26

ر�سول اهلل� ،إن اهلل تبارك وتعالى يقول:
{
}
(�سورة �آل عمران ،الآي��ة  ،)92و�إن �أحب
�أم��وايل �إيل بريح��اء ،و�إنه��ا �صدقة هلل،
�أرجو برها وذخرها عند اهلل ،ف�ضعها يا
ر�سول اهلل حيث �أراك اهلل ،فقال ر�سول
اهلل " :بخ ،ذلك مال رابح ،ذلك مال
رابح! ،وقد �سمعت ما قلت ،و�إين �أرى
�أن جتعلها يف الأقربني" فقال �أبو طلحة:
�أفعل يا ر�س��ول اهلل ،فق�سمها �أبو طلحة
يف �أقاربه وبني عمه".
اق��ر أ� الق�ص��ة ال�سابق��ة ،ث��م ا�ستخ��رج
�ضوابط مراعاة الأولويات فيها.

الإجابة
فقدم �أف�ضل �أمواله
 ترتيب الأعمال وفق النتيجة؛ ّ�صدقة هلل تعالى يعود نفعها على امل�سلمني ،و�أجرها
عند اهلل تعالى �أعظم من م�صلحته ال�شخ�صية و� اّأل
يتعدى نفعه للآخرين.
 ترتيب الأعمال وفق الأهمية؛ فالأقارب �أهم و�أولىمن غريهم يف مال ال�صدقة.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
يقدم � اً
أول؟ ملاذا؟
 فري�ضة احلج ،و�سداد الدين كالهما يجب على امل�سلم �أدا�ؤه ،ف�أيهما ّ�إثـرائـية
 بينّ القر�آن الكرمي �أنّ النا�س و�إن كانوا مت�ساويني يف �إن�سانيتهم ب�أ�صل اخللقة ،ف�إنهم يتفاوتون بعلومهمبعيدا ،اكتب ثالث �آيات تدل على ذلك؟
و�أعمالهم تفاوتًا ً

37

إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

الإجابة

و�ضح املق�صود بتنظيم الأولويات - .تنظي��م الأولويات ه��ي ترتيب احلق��وق والواجبات
ّ -1
وامله��ام وفق اعتب��ارات تتع ّل��ق بالأهمي��ة ،والنتيجة
والقدرة ،واحلاجة ،والوقت.
ِ -2
ف�ضل اهلل الإميان والتوحيد واجلهاد يف �سبيله على
هات �
أمنوذج��ا من القر�آن الكرمي ّ -
ً
�سقاية ا ُ
حلجاج وعمارة امل�سجد احلرام ،يقول تعالى:
على مبد أ� تنظيم الأولويات.
}

22

22

{

(�سورة التوبة ،الآية .)19
 -3ك�ثرت الأحادي��ث النبوي��ة التي  -االخت�لاف يع��ود �إل��ى اخت�لاف �أح��وال ال�سائلني
تت�ضم��ن الأ�سئلة ع��ن �أي العمل وظروفه��م ،فق��د �أج��اب ر�س��ول اهلل  كل قوم مبا
ّ
�أف�ض��ل؟ ومل تكن الإجابة واحدة ه��و �أولى لهم من غريهم� ،أو الختالف الأوقات وما
يتنا�سب معها.
بل متعددة ،ع ّلل ذلك.
ُ -4ت ّ
قدم احلاجة امللحة التي ت�ؤ ّثر يف غريها ،ف�إذا ح�رض
نظم الأولوي��ات وفق اعتبارات ُ -ت ّ
و�ضح الطعام عند �أي �صالة� ،أو كان الإن�سان يف حاجة �إلى
كث�يرة ،منه��ا (احلاج��ة)ّ ،
دخول احلمام ،ف�إن ال�س ّنة البدء به ،لأن امل�سلم �إذا
ذلك.
قام لل�صالة وقد ح�رض الطعام وهو جائع� ،أو كان يف
حاجة لدخول احلمام ان�شغل قلبه بذلك ،فال ي�ؤدي
ال�صالة كما يجب ،فال�س ّنة �أن يبد أ� به وي�أكل حاجته
�أو يق�ضي حاجته ثم ي�صلي .ولي�س هذا من الت�ساهل
بال�صالة وال من التهوين من �ش�أنها ،بل هذا من تعظيم
�ش�أنها؛ لأنه �سي�ؤديها وقلبه مقبل بخ�شوع وح�ضور،
فهذا �أنفع له يف الدنيا والآخرة و�أكمل ل�صالته.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -5لتنظيم الأولويات مهارات كثرية� - ،إدارة الذات ،ومعرفة القدرات والإمكانات اخلا�صة.
 فهم طبيعة الأعمال واملهام املطلوبة ،وت�صنيفها وفقاذكر اثنني منها.
االعتبارات ال�سابقة.
 -التخطيط امل�ستمر يف تنظيم �أولويات الأعمال واملهام.

ال�صفحة
25

 -6ينبغ��ي الإف��ادة من ترتي��ب �أهمية
الأعمال يف الإ�س�لامِ � ،
أعط اً
مثال

�صحيحا على كل مما ي�أتي:
واحدا
ً
ً
قدم على �سائر املعارف �أ 23-
أ�سا�سا لغريه.
�أ  -التوحيد وفهم �أركان الإميان ُي ّ
�أ  -عمل ّ
يعد � ً
والأعمال؛ لأنه �أ�سا�س لها.
ب -عم��ل يرتب��ط بامل�صال��ح ب -العلم مثلاً �أعلى رتبة من نوافل العبادة؛ لأن نفعه ب24-
يعم وي�ستفيد منه الآخرون.
العامة.
ّ
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الدر�س
الرابع

ال�سنّة النبوية ومكانتها

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم ال�س ّنة النبوية.
 ّحجية ال�س ّنة النبوية.
 يبينّّ
 يعرف عالقة ال�س ّنة النبوية بالقر�آن الكرمي. يعطي �أمثلة على عالقة ال�س ّنة النبوية بالقر�آن الكرمي.حجية ال�س ّنة النبوية.
 ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية على ّ ي�ص ّنف الن�صو�ص ال�رشعية ح�سب عالقتها بال�س ّنة النبوية. يبذل الواجب جتاه ال�س ّنة النبوية.يقدر �أهمية ال�س ّنة النبوية ،ومكانتها يف الت�رشيع الإ�سالمي.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 الإميان املطلق �أن ال�س ّنة النبوية وحي من اهلل تعالى. احلر�ص على اتباع ال�س ّنة النبوية. القيام بالواجب جتاه ال�س ّنة النبوية. الدفاع عن ال�س ّنة النبوية و�صاحبها  ،ور ّد ال�شبهات عنها.حتري النقل ال�سليم لل�س ّنة ،ومتييز �صحيحها من غريه.
ّ -

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب احلديث وال�سنة النبوية ،مثل�( :صحيح البخاري) ،و(�صحيح م�سلم) ،و(املوط�أ للإمام مالك).وحجيتها ،مثل( :ال�س ّنة النبوية ومكانتها يف الت�رشيع الإ�سالمي) مل�صطفى
 بع�ض كتب ال�س ّنة النبويةّ
ال�سباعي ،و(ال�س ّنة النبوية بني �أهل الفقه و�أهل احلديث) ملحمد الغزايل.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض ( ،)Data Showالقلم الناطق لل�سنة النبوية،�شفافيات العر�ض ،ورق (ورق قالب) ،لوحات كرتونية ،الطبا�شري والأقالم امللونة ،ورق  ،A4بطاقات
خاطفة� ،أوراق عمل.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة.http://shamlah.ws :

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�س ّنة النبوية :ما �أُ�ضيف �إلى الر�سول  من قول �أو فعل �أو تقرير �أو �صفة.

التعلم القبلي
 ال�س ّنة القولية. ال�س ّنة الفعلية. ال�س ّنة التقريرية. -الإجماع.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعالية (التعلم باالكت�شاف ،الأ�سئلة املوجهة ،العر�ض التو�ضيحي ،املحا�رضة� ،رضب الأمثال). التعلم يف جمموعات؛ فعاليات (الكر�سي ال�ساخن). التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات (املناظرة ،لعب الأدوار ،امل�سابقة).ّ
(املنظمات الب�رصية).
 التفكري الناقد؛ فعالياتخطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (اال�ستك�شاف والأ�سئلة املوجهة) كالآتي:
طالبا متق ًنا يقوم بقراءتها قراءة تعبريية  -ميكن
 -1اعر�ض على الطلبة هذه العبارات واقر�أها� ،أو اجعل ً
جنبا
كتابتها على ورقة ك�أنها ر�سالة �أو لوحة كرتونية �أو �شا�شة عر�ض �« -أ�سري مع كتاب اهلل تعالى ً
ونربا�سا
�إلى جنب ..ف�أنا وحي من اهلل تعالى ..حملني ونقلني ال�صادق الأمني فكنت هديته لكم..
ً
مرتجما ،وتارة مف�صلاً
مو�ض ًحا،
حلياتكم ..وكانت عالقتي مع كتاب اهلل متينة ،فتارة مبي ًنا ،وتارة
ّ
ً
خم�ص�صا .بذل ال�صحابة والتابعني والعلماء غاية و�سعهم حلفظي ونقلي ،و�ألّفت يف �ش�أين الكتب
وتارة
ً
العظام ،و�سافر لأجلي املجدون حتى و�صلتكم بهذه ال�صورة اجللية».
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تتحدث هذه العبارات وا�ستنتاج عنوان الدر�س.
 -2اطلب �إلى الطلبة معرفة واكت�شاف عمن
ّ
 -3اكتب العنوان وتعريف ال�س ّنة النبوية على اللوح.
�أو ميكن التمهيد كما ي�أتي:
 -1اعر�ض هذه الآيات الكرمية على الطلبة عن طريق اللوح �أو لوحة كرتونية �أو �شا�شة عر�ض:
•قال تعالى} :

{
(�سورة الأنفال ،الآية .)20

•قال تعالى} :
•قال تعالى} :

{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)32
{ (�سورة احل�رش ،الآية .)7

 -2وجه الطلبة ملعرفة �أو ا�ستنتاج داللة هذه الآيات عن طريق االكت�شاف.
 -3ا�س�أل :كيف نطيع الر�سول ؟ لت�صل مع الطلبة للإجابة :باتباع �سنته .
 -4اكتب عنوان الدر�س ومعنى ال�س ّنة النبوية على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية (الكر�سي ال�ساخن) ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف ( )3جمموعات دائرية.
كر�سيا (الكر�سي ال�ساخن) يجل�س عليه طالب لديه معلومات وافية يف املجال
� -2ضع و�سط كل دائرة
ًّ
الذي �سيتحدث فيه.
 -3اطلب �إلى �أع�ضاء كل جمموعة يف الدائرة  -حول الطالب � -س�ؤال الطالب عن هذا املو�ضوع املحدد
ليقوم هو بدوره ب�إجابتهم.
ِ � -4
أعط املهام لكل جمموعة ،فاملجموعة ( )1لل�سنة القولية ،واملجموعة ( )2لل�سنة الفعلية ،واملجموعة
( )3لل�سنة التقريرية.
وجه الطلبة يف املجموعات �إلى توجيه الأ�سئلة للطالب على الكر�سي ال�ساخن ،مثلاً عن معنى ال�س ّنة
ّ -5
الفعلية� ،أهميتها ،مثال عليها ،ميزاتها.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (املناظرة ،لعب الأدوار) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحا�رضة
و�رضب املثال) ،كما ي�أتي:
 -1ك ّلف طالبني  -باتفاق وحت�ضري م�سبق  -باملناظرة �أمام الطلبة؛ بحيث يلعب �أحدهما دور من يدعو
لالكتفاء بالأخذ بالقر�آن الكرمي دون ال�س ّنة النبوية ،ويلعب الآخر دور من يدعو للأخذ بال�س ّنة النبوية
كما القر�آن لأنها وحي من اهلل تعالى.
42

وزودهم ببع�ض الأفكار وال�شبهات التي تثار بني
ّ -2
وجه الطالبني م�سب ًقا �إلى الإعداد اجليد للمناظرةّ ،
احلني والآخر والرد عليها.
 -3فمن يلعب دور الداعي لعدم الأخذ بال�س ّنة ،يعر�ض بع�ض ال�شبهات مثل الآتية:
•�إن النبي  مل ي�رصح �أن ال�س ّنة النبوية م�صدر للت�رشيع.
•�إن النبي  نهى عن كتابة احلديث النبوي.
{ (�سورة الأنعام ،الآية  ،)38و�أن هذه الآية تعني االكتفاء بالقر�آن
•قوله تعالى} :
الكرمي دون ال�س ّنة.
•�إن ال�س ّنة نقلها ب�رش غري مع�صومني وقد يخطئون يف نقلها.
•وجود �أحاديث �ضعيفة �أو مو�ضوعة �أو مكذوبة.
 -4ومن يلعب دور الداعي للأخذ بال�س ّنة النبوية من حججه:
•�إن النبي � رصح �أن ال�س ّنة النبوية م�صدر للت�رشيع بقوله�" :أال �إين �أوتيت القر�آن ومثله معه"� ،أو قوله:
"تركت فيكم ما �إن مت�سكتم به لن ت�ضلوا بعدي :كتاب اهلل و�سنتي".
•كان النهي عن الأخذ بال�س ّنة يف البداية خمافة اختالطها بالقر�آن الكرمي� ،أما بعد ذلك فقد قال لعبد اهلل
بن عمرو بن العا�ص" :اكتب ،فوالذي نف�سي بيده ال يخرج منه �إال احلق و�أ�شار �إلى ل�سانه".
يف�صل ،وترك للنبي  و�سنته التف�صيل والتو�ضيح.
•القر�آن الكرمي مل ّ
إلزاما؛ لأن القر�آن الكرمي ي�أمر بالأخذ بال�سنة،
•�أن من ي�أخذ بالقر�آن الكرمي عليه الأخذ بال�س ّنة النبوية � ً
ومن ال ي�أخذ بال�س ّنة يخالف القر�آن الكرمي � اً
أول.
اهتماما مبثله ،حتى �أن جامع الأحاديث
•مت نقل ال�س ّنة النبوية بدقة متناهية وعمل د�ؤوب مل ي�شهد العامل
ً
أ�شهرا للحديث الواحد.
كان ي�سافر � ً
عظيما يف تنقيح ال�س ّنة النبوية ومتييز �صحيحها
جهدا
•لقد بذل الكثري من علمائنا يف املا�ضي واحلا�رض ً
ً
عن �ضعيفها �أو مكذوبها ،وقد �ألفت بذلك ال�صحاح.
•�أنه ال ميكن معرفة الكثري من العبادات والفرو�ض من دون ال�س ّنة ،مثل ال�صالة والزكاة واحلج وغريها.
 -5ع ّقب عن طريق املحا�رضة على �أن هذه ال�شبهة قدمية حديثةّ ،
وحذر الطلبة منها ،و�أن هدفها �سلخ الدين
عن بع�ضه والت�شكيك فيه ،وا�رضب الأمثلة املنا�سبة لذلك.
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (املنظّمات الب�رصية)،ا�سرتاتيجيات التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (امل�سابقة)،
ا�سرتاتيجية الدري�س املبا�رش؛ فعالية (البطاقات اخلاطفة) ،كما ي�أتي:
 -1ار�سم على اللوح ّ
املنظمة الب�رصية التي تبينّ عالقة ال�س ّنة النبوية بالقر�آن الكرمي التي يف نهاية ال�صفحة
( )33من الكتاب املدر�سي.
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 -2و ّزع ( )3مغلفات �أو �صناديق لكل جمموعة ب�ألوان خمتلفة ،واكتب على �أحدها (م�ؤكدة ملا جاء يف
القر�آن الكرمي) ،والثاين (مبنية ومف�صلة ملا جاء يف القر�آن الكرمي) ،والثالث (م�ستقلة ب�أحكام مل ترد يف
القر�آن الكرمي).
 -3و ّزع بطاقات خاطفة مكتوب عليها �أمثلة للن�صو�ص �أو الأحكام ال�رشعية مثل:
{ (�سورة احلجرات ،الآية .)10
•قوله تعالى} :
•قول النبي  " :كونوا عباد اهلل �إخوانا ،امل�سلم �أخو امل�سلم".
•قوله �" صلوا كما ر�أيتموين �أ�صلي".

•حترمي اجلمع بني املر�أة وعمتها.
•قول النبي " :خذوا عني منا�سككم".
•حترمي �أكل حلم احلمر الأهلية.
 -4اطلب �إلى كل جمموعة توزيع تلك البطاقات يف املغلفات �أو ال�صناديق املنا�سبة لها.
منا�سبا لهذا العمل ،واجعله على �شكل م�سابقة بني املجموعات.
حدد وق ًتا
ّ -5
ً
 -6بعد االنتهاء من عمل املجموعاتّ ،
و�صحح
وعزز الإجابات ال�صحيحة،
اطلع على عملهم و�إجنازهمّ ،
ّ
الأخطاء.
 -7ت�أكد من و�ضوح الأفكار وو�صول املعلومة ب�شكل �سليم �إلى الطلبة؛ عن طريق التقومي البنائي (التكويني).
( -8ميكن عمل هذا الن�شاط عن طريق �أوراق العمل).
 ا�سرتاتيجية العمل يف جمموعات؛ فعاليةّ :
(فكر ،انتقِ زميلاً � ،شارك) ،كما ي�أتي:
 -1اطلب �إلى كل طالب �أن ّ
يفكر ب�شكل فردي عن واجب يقوم به جتاه ال�س ّنة النبوية ،ويكتب ذلك على
حمدد.
ورقة خا�صة يف وقت ّ
معا يف �أفكارهما ،ثم يت�شاركان
وجه كل طالب �إلى م�شاركة زميله املجاور له يف ما كتب ،لي�شرتكا ً
ّ -2
العمل مع املجموعة ككل وليخرجوا بخال�صة جماعية.
 -3اجعل كل جمموعة تعر�ض ما مت االتفاق عليه من دون تكرار النقاط.
ؤكدا على وجوب الدفاع والذب عنه واالهتمام ب�س ّنة النبي .
 -4ع ّقب على عمل و�أداء الطلبة ،م� ً
� -5أكّ د على القيم واالجتاهات عن طريق الق�ص�ص واملواقف العملية ب�أ�سلوب مميز ،يزرع يف نفو�س الطلبة
حب ال�س ّنة النبوية وحب �صاحبها  ،ون�رش �سنته ال�صحيحة يف حياة وحميط الطلبة.
قوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة
وردت �شبهات كثرية ومتعددة حول �س ّنة النبي  قدميًا وحدي ًثا؛ لذا ،يجب على امل�سلم �أن يعي خطورة
تلك ال�شبهات وهدفها ،و�أن يعمل على نبذها والرد عليها بالن�صو�ص ال�رشعية ال�صحيحة واحلجج الدامغة؛
لتبقى �س ّنة النبي  نقية طاهرة.
كما يجب على كل م�سلم �أن يتبع ال�س ّنة النبوية كما يتبع القر�آن الكرمي ،و�أن يحر�ص على الدفاع
والذب عنها ،ون�رشها بكل الو�سائل ال�سليمة املتاحة.
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف ختام الكتاب املدر�سي.
 ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظّمة.
بناء على معايري
بنائيا
(تكوينيا)ً ،
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س وتنفيذ الطلبة للمناظرةّ ،
ًّ
قومهم ًّ
�سلم التقدير العددي ،الواردة يف �أداة التقييم رقم (.)1-4
•�أداة تقومي اال�سرتاتيجية رقم (� ،)2سلم التقدير العددي (.)1-4
الرقم

معيار الأداء

1

يلتزم بالدور الذي �أعطي له.

2

يتحدث بنربة ال�صوت وا�ضحة ومنا�سبة للموقف.
ّ

3

ي�ستخ��دم تعابري الوج��ه واجل�سد ،يف التعب�ير عن املواقف
املختلفة ب�شكل منا�سب.

4

ي�ستخدم لغة �سليمة ومن دون تلعثم �أو �ضعف.

5

ي� ّؤيد الدور بالأدلة واحلجج املقنعة ،وو�ضوح الفكرة.

6

ين ّفذ املهمة بال�شكل والوقت املنا�سبني.

3

2

1

 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ض التو�ضيحي.
قومهم
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س وبعد عمل املجموعات وتنفيذ الطلبة للعر�ض التو�ضيحيّ ،
بناء على معايري �سلم التقدير اللفظي الواردة يف �أداة التقييم رقم (.)2-4
بنائيا
(تكوينيا)ً ،
ًّ
ًّ
•�أداة التقومي اال�سرتاتيجية رقم ()3؛ �سلم التقدير (.)2-4
45

معيار الأداء

الرقم
1

يتوا�صل مع زمالئه بلغة �سليمة ومنا�سبة.

2

يتوا�صل
ب�رصيا مع الطلبة.
ًّ

3

ي�ستخدم حركات اجل�سم وتعابري الوجه.

4

يو�صل الأفكار واملفاهيم بو�ضوح.

5

ي�ستخدم مفاهيم �إ�سالمية وي�ؤيد قوله ب�أدلة و�شواهد مقنعة.

6

يجيب عن ت�سا�ؤالت الطلبة بجر�أة واقتدار.

7

ينجز املهمة خالل الوقت املحدد.

8

يح ّقق نتاجات املوقف التعليمي.

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

املجموع
إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

30
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الن�شاط

الإجابة

�أتذك ُّر و�أمثّلُ
 ال�س ّنة القولية :الأحاديث التي قالها الر�سول  يف�أتذكّ ر الفرق بني ال�سن��ة القولية وال�سنة املنا�سبات املختلفة كقوله�" :إمنا الأعمال بالنيات و�إمنا
الفعلية وال�سنة التقريرية ،ثم �أعطي اً
مثال لكل امرئ ما نوى".
على كل منها.
 ال�س ّنة الفعلية :ما فعله النبي  ،ك�أداء ال�صالة بهيئاتهاو�أركانها ،و�أداء �شعائر احلج.
 ال�س ّنة التقريرية� :أن ي�سكت النبي  ،عن �إنكار قول �أوفعل �صدر عن بع�ض �أ�صحابه يف ح�رضته �أو غيبته وعلم
به ،فهذا ال�سكوت يدل على جواز الفعل و�إباحته :لأن
الر�سول  ،ال ي�سكت عن باطل �أو منكر ،ومن �أمثلة
هذا النوع من ال�سنة �إقرار الر�سول  لل�صحابة عندما
�أكلوا ال�ضب؛ فلم ينههم مع �أنه امتنع عن �أكله قائلاً :
"ولكنه مل يكن ب�أر�ضي ،ف�أجدين �أعافه".

ال�صفحة

31

32

الإجابة

الن�شاط

أ�ستنتج
�أتدبّ ُر و� ُ
أتدب��ر الن�صني ال�رشعيني الآتي�ين ،ثم �أ�ستنت��ج داللتهما على حجية
� ّ
ال�س ّنة النبوية:
 -1قال اهلل تعالى} :
 -1جع��ل اهلل تعال��ى طاع��ة
{.
الر�سول من طاعته ،داللة
على وجوب ذلك.
يحدث  -2ال�س ّن��ة وح��ي م��ن اهلل
 -2قال ر�سول اهلل " :يو�شك الرجل متك ًئا على �أريكتهّ ،
تعال��ى ،وفيه��ا م��ن
عز وجلّ ،
بحديث من حديثي فيقول :بيننا وبينكم كتاب اهلل ّ
الأحكام م��ا يف القر�آن
فما وجدنا فيه من حالل ا�ستحللناه ،وما وجدنا فيه من حرام
الكرمي ويجب اتباعها.
حرم اهلل".
حرم ر�سول اهلل  مثل ما ّ
حرمناه� ،أال و� ّإن ما ّ
ّ
�أتدبّ ُر و�أ�صنّ ُف
أتدبر الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ،ثم �أ�ص ّنف احلديثني النبويني بح�سب  -1مبين��ة ملا جاء يف القر�آن
� ّ
الكرمي.
عالقتهما بالقر�آن الكرمي من حيث الأحكام الواردة فيهما:
 -2م�ؤك��دة مل��ا ج��اء يف
احلديث ال�رشيف العالقة بينهما
الآية الكرمية
القر�آن الكرمي.
"خذوا عنى
قال اهلل تعالى} :
منا�سككم".
{
قال اهلل تعالى} :
{

"ال يحل مال
امرئ م�سلم
�إال بطيب
نف�س منه".
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
ن�صا من القر�آن الكرمي و�آخر من احلديث النبوي ،يدعو �إلى الأخذ واالحتجاج بال�س ّنة النبوية
 ا�ستخرج ًّغري الواردة يف الكتاب املدر�سي.
�إثـرائـية
 من عالقة ال�س ّنة النبوية بالقر�آن الكرمي �أنها خم�ص�صة لعا ّم القر�آن الكرمي ،ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن هذهالعالقة ،وا�رضب عليها مثالني اثنني.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال
 -1ما املق�صود بال�س ّنة النبوية؟

الإجابة
 ما �أُ�ضيف �إلى الر�سول  من قول �أو فعل �أو تقرير�أو �صفة.

ال�صفحة
30

تدبر الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ،ثم
ّ -2
حجية
وجه اال�ست��دالل بها على ّ
ّ
ال�س ّنة النبوية:
أ�  -قال اهلل تعالى} :
�أ  -ت�أمر الآية الكرمية امل�سلمني بطاعة ر�سول اهلل 
ّ
وحتذر من خمالفته وترك �سنته ،وتوجب
واتباعه،
31-30
{.
الر�ضا بحكمه.
ب -قال " :تركت فيكم ب -ي�أمر احلديث ال�رشيف امل�سلمني ب�أخذ املنا�سك عنه
�أمرين لن ت�ضلوا ما مت�سكتم
بهما :كتاب اهلل و�س ّنة نبيه".

 ،وا�ستماع حديثه وحفظه ،وتبليغه �إلى من مل
والتم�سك ب�سنته.
ي�سمعه،
ّ

ّ
يتع��ذر العم��ل ب�أح��كام الق��ر�آن  -ذل��ك لأن ال��ق��ر�آن ال��ك��رمي فـر�ض ع��ب��ادات على
-3
الك��رمي من دون الرج��وع لل�س ّنة امل�سلمني من �صالة وزكاة و�صيام وحج وغريها من
الت�رشيعات ،من دون �أن يبينّ كيفية �أدائها ،لكن ّبينتها
و�ضح ذلك.
النبويةّ ،
ال�س ّنة النبوية.
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31

ن�ص ال�س�ؤال
 -4بينّ عالقة ال�س ّنة النبوية بالقر�آن
الكرمي عن طريق ما ي�أتي:
�أ  -قوله " :وكونوا عباد اهلل
�إخوانا".
ب -كيفية �أداء ال�صالة.
جـ -حترمي �أكل حلوم احلمر الأهلية.
د  -اجلمع بني املر�أة وعمتها.
 - 5بينّ داللة قوله تعالى:
}
{.

الإجابة

ال�صفحة

�أ  -م�ؤكدة ملا جاء يف القر�آن الكرمي.
ب -مبينة ملا جاء يف القر�آن الكرمي.
جـ -م�ستقلة ب�أحكام وتوجيهات جديدة.
د  -م�ستقلة ب�أحكام وتوجيهات جديدة.
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 -ت�أم��ر الآي��ة الكرمي��ة امل�سلمني بطاعة ر�س��ول اهلل 

واتباع��هّ ،
وحتذر م��ن خمالفته وترك �سنت��ه ،وتوجب
الر�ضا بحكمه.

 -6بينّ ثالثة واجبات على امل�سلم  -التم�سك بها والتزامها.
 العمل مبا جاء فيها من �أحكام وتوجيهات.جتاه ال�س ّنة النبوية.
 تعلمها وتعليمها ون�رشها بني النا�س. -رد ال�شبهات ،والدفاع عنها وعن النبي .

30

33
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الدر�س
اخلام�س

عالمات ال�ساعة

نتاجات الدر�س

يو�ضح املق�صود بعالمات ال�ساعة.
 ّ يبينّ �أق�سام عالمات ال�ساعة. يذكر �أمثلة على عالمات ال�ساعة ال�صغرى والكربى.يو�ضح معاين املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّ يع ّلل :جعل اهلل تعالى ليوم القيامة عالمات دالة على قرب وقوعه. ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية على عالمات ال�ساعة ال�صغرى والكربى.يفرق بني عالمات ال�ساعة ال�صغرى والكربى.
 ّ يحر�ص على الأعمال التي تع�صم من الفنت. -ي�ستعد لليوم الآخر؛ بالتوبة والعمل ال�صالح.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 الإميان بوجود عالمات ت�سبق وقوع اليوم القيامة ،وتدل على قرب وقوعه. احلر�ص على التوبة والإكثار من الأعمال ال�صاحلة. -الإميان بحكمة اهلل تعالى وقدرته املطلقة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب العقيدة الإ�سالمية ،مثل�( :رشح العقيدة الطحاوية) البن �أبي العز احلنفي ،و(مدخل لدرا�سة العقيدة)لعثمان جمعة.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،الهواتف الذكية ،القلم الناطق (للأحاديث النبوية) ،جهازالعر�ض (� ،)Data Showشفافيات لعر�ض الأن�شطة ،لوحات كرتونية ،ورق (ورق قالب) ،الطبا�شري
والأقالم امللونة� ،أوراق عمل ،بطاقات خاطفة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة.http://shamlah.ws :
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املفاهيم وامل�صطلحات

ال�ساعة :ا�سم من �أ�سماء يوم القيامة ،وهو يوم � ٍ
آت فج�أة؛ لتجزى كل نف�س مبا عملت.

التعلم القبلي
 ال�ساعة. -يوم القيامة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (الأ�سئلة والإجابات ،الع�صف الذهني ،العر�ض التو�ضيحي ،الق�صة ،املحا�رضة،البطاقات اخلاطفة ،درا�سة حالة).
 التفكري الناقد؛ فعاليات (التحليلّ ،املنظمات الب�رصية ،اخلرائط املفاهيمية).
 التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات (امل�سابقات ،لعب الأدوار). التعلم يف جمموعات؛ فعاليات (التعلم التعاوين ،مثلث اال�ستماع).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (الأ�سئلة والإجابات ،درا�سة حالة ،الع�صف الذهني) ،كما ي�أتي:
وجه الأ�سئلة الآتية:
ّ -1
•ما العالمات الدالة على قرب نزول املطر؟
•ما العالمات الدالة على بدء ف�صل اخلريف؟
•ملاذا ي�س�أل الطبيب عن الأعرا�ض التي ت�صيب املري�ض قبل مر�ضه؟
 -2ا�ستمع لإجابات الطلبة ،ثم اكتب هذه العبارة على اللوح (الأحداث املهمة والعظيمة لها عالمات تدل
على قرب وقوعها ،فما بالكم بحدث عظيم مثل يوم القيامة).
� -3أ ِثر تفكري الطلبة عن طريق الع�صف الذهني ،واطلب �إليهم تعليل وا�ستنتاج احلكمة من وجود عالمات
لليوم الآخر.
اً
م�ستدل على ذلك بالأدلة ال�رشعية.
دون ما يتم تداوله على اللوح ،وع ّقب يف ختام حديث الطلبة
ّ -4
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (املنظّمات الب�رصية ،التحليل) ،كما ي�أتي:
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 -1اكتب على لوحتني كرتونيتني الن�صو�ص ال�رشعية الآتية� ،أو اعر�ضها ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة:
•اللوحة الأولى:
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)87
 قوله تعالى} :
{ (�سورة حممد ،الآية .)18
 قوله تعالى} :
 قوله تعالى} :
{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)30
•اللوحة الثانية:
{ (�سورة القمر ،الآية .)1
 قوله تعالى} :
 قوله  - يف حديث �أ�سئلة جربيل  ،-قال ..." :ف�أخربين عن ال�ساعة ،قال :ما امل�س�ؤول عنها
ب�أعلم من ال�سائل ،قال ف�أخربين عن �أماراتها"....
 قوله تعالى} :
{ (�سورة حممد ،الآية .)18
 -2اطلب �إلى الطلبة تنظيم الكلمات التي حتتها خط؛ ال�ستنتاج مفهومي ال�ساعة وعالمات ال�ساعة.
 -3اكتب تعريفي ال�ساعة وعالمات ال�ساعة على اللوح.
 -4احر�ص على تنظيم املفهوم بكلمات مفتاحية ت�سهل حفظ وفهم املفهوم.
 -5ح ّلل مفهوم عالمات ال�ساعة ب�إحدى الطرائق املنا�سبة :اال�ستقراء �أو اال�ستنتاج.
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعاليات (اخلريطة املفاهيمية)،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحا�رضة والق�صة)،
كما ي�أتي:
 -1ار�سم املخطط التنظيمي املوجود يف ال�صفحة (.)36
 -2احر�ص على تنظيم هذا املخطط؛ لتو�ضيح املعلومة يف ذهن الطالب ب�أي طريقة تراها منا�سبة ،مثل
العالمات ال�صغرى تعني ( )242وهي كالآتي:
2
زمن النبي 
 -1بعثة النبي .
 -2ان�شقاق القمر.

4
تغري �سنن اجتماعية

 -1انت�شار املعا�صي.
 -2تطاول البنيان.
 -3انت�شار اجلهل.
 -4ت�ضييع الأمانة.

2
تغري �سنن كونية

 -1كرثة الزالزل.
مروجا
 -2عودة �أر�ض العرب
ً
أنهارا.
و� ً

مو�ض ًحا �إياها ،مثل ق�صة ان�شقاق القمر  -من غري ا�ستطراد .-
 -3ا�ستعر�ض تلك الأحداث ّ
 -4اربط الدر�س بالواقع  -ال �سيما  -بانت�شار اجلهل بالعلم ال�رشعي .ومن ثم ،فتاوى و�أنا�س �ضالني ُم�ض ّلني،
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وت�ضييع الأمانة بعدم وجود ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب ،وانت�شار خطر عقوق الوالدين.
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (البطاقات اخلاطفة) ،ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (التعلم باللعب
وامل�سابقة) ،كما ي�أتي:
 -1اكتب بع�ض الن�صو�ص ال�رشعية على بطاقات خاطفة م�ستعينا بالكتاب يف ال�صفحة (.)37
ق�سم اللوح ال�صفية �إلى (� )3أق�سام ،ح�سب نوع كل ق�سم من �أق�سام عالمات ال�ساعة ال�صغرى.
ّ -2
 -3و ّزع هذه البطاقات على بع�ض الطلبة ،واطلب �إليهم و�ضعها يف املكان املنا�سب ،حيث يو�ضع الن�ص
ال�رشعي املوجود بالبطاقة يف املكان املنا�سب له على اللوح.
عزز الطلبة الذين �أجابوا �إجابة �صحيحة ،واطلب �إليهم م�ساعدة زمالئهم الذين مل يجيبوا �إجابات
ّ -4
�صحيحة.
 ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية (التعلم التعاوين ومثلث اال�ستماع) ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف جمموعات ثالثية لتطبيق فعالية مثلث اال�ستماع.
ع�شوائيا على املجموعات الثالثية.
 -2اكتب عالمات ال�ساعة الكربى على �شكل مغلفات ،وو ّزعها
ًّ
 -3اطلب �إلى كل جمموعة مكونة من ( )3طلبة ،اجللو�س على �شكل مثلث ،واطلب �إليهم قراءة العالمة
املطلوبة منهم.
مو�ض ًحا لهم هذه الطريقة (مثلث
 -4اذكر التعليمات واملطلوب عمله من كل جمموعة و�آلية العملّ ،
اال�ستماع) يف عملية التعلم و�أهمية التعاون يف ما بينهم( .حيث ي�رشع الطالب الأول العالمة املطلوب
يوجه الطالب الثاين الأ�سئلة الإي�ضاحية عن العالمة التي حتدث عنها
معرفتها وتو�ضيحها لزميليه ،يف ما ّ
زميله الأول ،يف ما يلحق الطالب الثالث بتلخي�ص ور�صد �أبرز الأفكار عن العالمة املطلوبة منهم عن
طريق حوار ونقا�ش زميليه ،ليقوم بعد ذلك بعر�ض العالمة على املجموعات الأخرى).
م�ستخدما طريقة الأكواب الثالث( ،الأحمر :يف
وقدم لهم امل�ساعدة ح�سب احلاجة
جتول بني الطلبةّ ،
ً
ّ -5
حاجة للم�ساعدة وال ي�ستطيعون امل�ضي يف العمل ،الأ�صفر :يف حاجة للم�ساعدة ولكن ي�ستطيعون
�إكمال العمل ،الأخ�رض :ن�سري ب�شكل �سليم وال نحتاج �إلى م�ساعدة).
خ�ص�ص للطلبة وق ًتا حمد ًدا ،وبعد انتهاء عمل املجموعات يعر�ض الطالب امل�ستمع  -خالل دقيقة  -ما
ّ -6
ر�صده من معلومات حول العالمة التي ك ّلفت بها جمموعته.
قوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا (تكوينيًّا) يف �أثناء عر�ضهم للعالمات املطلوبة منهم ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �أو عالمة
 ّ
جديدة �إال بعد �أن تت�أكد من حت ّقق الفكرة ال�سابقة لها.
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

عظيما ،و�سموه �أ�سماء متعددة تدل
اهتماما
يوم القيامة يوم عظيم اهتم القر�آن الكرمي وال�س ّنة النبوية به
ً
ً
على الأحداث العظيمة والوقائع اجل�سيمة التي �ستكون فيه ،وهو بال ريب نهاية هذه احلياة ونهاية املطاف
الواقع ال حمالة؛ لذا ،وجب على كل �صاحب عقل وفطنة �أن يعد العدة ويح�سن الزاد لهذا اليوم ،و�أن يحذر
ويتعوذ من فنت �آخر الزمان مبادرا �إلى رحمة ربه بالتوبة والإكثار من الأعمال ال�صاحلات واجتناب النواهي
ّ
واملنكرات.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة:
وجه بع�ض الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) �إلى
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح وعمل املجموعاتّ ،
بناء على معايري �سلم التقدير يف الأداة رقم (.)1-6
قومهم ً
الطلبة � -أو من �أ�سئلة التقومي اخلتامي  -ثم ّ
•�أداة التقومي رقم (� ،)1-6سلم التقدير.
الرقم

معيار الأداء

1

يبينّ معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف الن�ص.

2

ّيوجه الن�صو�ص ال�رشعية ح�سب عالمة ال�ساعة املنا�سبة لها.

3

مييز بني عالمات ال�ساعة ال�صغرى والكربى.
ّ

4

يلتزم الأعمال ال�صاحلة التي تعينه على الوقاية من فنت �آخر الزمان.

5

وعلوه يف �آخر الزمان.
ي�ستب�رش بانت�صار الإ�سالم
ّ

6

يحر�ص على التوبة قبل فوات الأوان.
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بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ض التو�ضيحي.
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،ك ّلف املجموعات بالتعاون يف ما بينها لت�صميم خريطة
مفاهيمية ّ
تو�ضح عن طريقها عالمات ال�ساعة ال�صغرى وعالمات ال�ساعة الكربى ،وتعلق
ومنظمة ب�رصيةّ ،
هذا العمل على جدار ال�صف.
 ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات:
يقوم كل طالب
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س (�أو بعد االنتهاء من عمل اجلداريات)ّ ،
ذاتيا عن طريق �أداة التقومي �سجل و�صف �سري التعلم يف الأداة (.)2-6
تعلمه ًّ
•�أداة التقومي رقم ()2-6؛ �سجل و�صف �سري التعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اال�سم ....................... :املو�ضوع ....................... :التاريخ....................... :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهدف من الن�شاط............................................................................. :
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر الذي فعلته.............................................................................. :
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلمت من هذا الن�شاط........................................................................ :
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�أفادين هذا الن�شاط يف حت�سني مهاراتي يف.......................................................... :
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظاتي.................................................................................... :
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظات املعلم............................................................................... :
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط
أتعاون و�أح ّد ُد
� ُ
�أتعاون مع زمالئي
يف حتدي��د عالم��ة
ال�ساع��ة ال�صغ��رى
الت��ي ت��دل عليه��ا
الن�صو�ص ال�رشعية،
كم��ا يف اجل��دول
الآتي:

37

الإجابة
قال اهلل تعالى} :

الدليل ال�رشعي

{

(�سورة القمر ،الآية.)1

العالمة؛ العالمات

ان�شقاق القمر.

قال ر�سول اهلل " :بعثت �أنا وال�ساعة كهاتني" قال :بعثة النبي .
و�ضم ال�سبابة والو�سطى".

قال ر�سول اهلل � ..." :أن تلد الأمة ربتها و�أن ترى انـتــ�شار عــقـوق
احلفاة العراة العالة رعاء ال�شاء يتطاولون يف البنيان" .الوالدين.

أياما يرفع انـتــ�شار القـــــتل
قال ر�سول اهلل �" :إن بني يدي ال�ساعة � ً
فيها العلم ،وينزل فيها اجلهل ،ويكرث فيها الهرج ،واجلـــهل والــزنا
و�رشب اخلمر.
والهرج القتل".

ق��ال ر�س��ول اهلل " :ف���إذا �ضيع��ت الأمان��ة فانتظر ت�ضيي��ع الأمان��ة؛
ال�ساع��ة" ،قال :كيف �إ�ضاعتها؟ ق��ال� :إذا و�سد الأمر ب�إ�سن��اد الأمر �إلى
غري �أهله.
�إلى غري �أهله فانتظر ال�ساعة".
قال ر�سول اهلل " :ال تقوم ال�ساعة حتى يكرث املال كثــرة الأمـــوال،
أحدا وعـــــــودة �أر�ض
ويفي�ض ،حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فال يجد � ً
مــروجا
يقبلها منه ،وحتى تعود �أر�ض العرب مروجا و�أنهارا" .العـــرب
ً
ً
أنهارا.
و� ً

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ما عالمة ال�ساعة التي يدل عليها كل ن�ص من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:•قال ر�سول اهلل � ..." :أن تلد الأمة ربتها و�أن ترى احلفاة العراة العالة رعاء ال�شاء يتطاولون يف
البنيان".
و�سد الأمر
•قال ر�سول اهلل  ..." :ف�إذا �ضيعت الأمانة فانتظر ال�ساعة ،قال كيف �إ�ضاعتها؟ قال� :إذا ّ
�إلى غري �أهله".
56

{

•قال اهلل تعالى} :

(�سورة الدخان ،الآيتان. )11-10
لطول اهلل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من �أهل بيتي
•قال ر�سول اهلل " :لو مل يبق من الدنيا �إال يومّ ،
يواطئ ا�سمه ا�سمي وا�سم �أبيه ا�سم �أبي".
�إثـرائـية
 قارن بني تغري ال�سنن االجتماعية وتغري ال�سنن الكونية يف عالمات ال�ساعة ال�صغرى من حيث� ،أثرها،ومثال على كل منها.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال
 -1ما املق�صود بعالمات ال�ساعة؟

الإجابة

ال�صفحة

 الظواهر �أو الأحداث التي ي�سبق وقوعها قيام ال�ساعة،وتدل على قُرب وقوعها.
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خم�سا من عالمات ال�ساعة  -طل��وع ال�شم���س من املغرب ،خ��روج الدابة ،ظهور
 -2اذكر
ً
الكربى.
ي�أج��وج وم�أج��وج ،ظه��ور امله��دي ،ن��زول �سيدنا 40-38
عي�سى .
 -3اذك��ر ثال ًثا من عالم��ات ال�ساعة  -التط��اول يف البني��ان ،انت�شار عق��وق الوالدين ،كرثة
ال�صغ��رى التي وقع��ت بعد وفاة الزالزل.
النبي � أو �ستقع.

36

 -4ما عالم��ة ال�ساعة الك�برى التي
ت�ش�ير �إليه��ا كل �آي��ة م��ن الآيتني
الكرميتني الآتيتني:
�أ  -طلوع ال�شم�س من املغرب.
�أ } -
39

{.
ب -الدخان.

ب} -
{.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -5من عالم��ات ال�ساع��ة الكربى،
ن��زول �سيدن��ا عي�س��ى ،

ن��زول �ســيدن��ا وظهور الدجال
عي�سى 

ب -فعل كل منهما يف الأر�ض.

فع��ل كل منهما يحك��م بالقر�آن يف�تن النا�س عن
وين�رش الأمن يف دينه��م ،ويف�سد
يف الأر�ض.
الأر���ض ويع��م يف الأر�ض.
اخلري واملال.

وظهور الدجال ،قارن بينهما من الإمي�������ان ب��اهلل ي�ؤمن باهلل تعالى ال ي�ؤم��ن ب��اهلل
تعالى ،بل يدعي
وينفذ �أمره.
تعالى.
حيث ما ي�أتي:
الألوهية.
أ�  -الإميان باهلل تعالى.

 -6اذكر ثالثة �أعم��ال تع�صم امل�سلم  -الإميان باهلل تعالى ،واحلر�ص على العمل ال�صالح،
وقراءة فواحت �سورة الكهف.
من فتنة الدجال.

ال�صفحة

38

38

� -7ص ّن��ف عالم��ات ال�ساع��ة الآتية عالمات ال�ساعة ال�صغرى عالمات ال�ساعة الكربى
طلوع ال�شم�س من املغرب.
�إلى عالم��ات �صغرى وعالمات ان�شقاق القمر.
كربى:
39-36
خروج الدابة.
(ان�شقاق القمر ،طلوع ال�شم�س بعثة النبي .
من املغرب ،خ��روج الدابة ،بعثة
ظهور ي�أجوج وم�أجوج.
النب��ي  ،التط��اول يف البنيان ،التطاول يف البنيان.
ظهور ي�أجوج وم�أجوج).

� -8ض��ع دائرة ح��ول رم��ز الإجابة
ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
( )1عالم��ة ال�ساع��ة التي ت�سوق  ( -1د ) النار من اليمن.
النا�س �إلى املح�رش هي:
�أ  -الدجال.
ب -الدابة.
جـ -الدخان.
د  -النار من اليمن.
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40-1

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

( )2من عالمات ال�ساعة (ت�ضييع ( -2جـ) �إ�سناد الأمور لغري �أهلها.
الأمانة) ،ويق�صد بها:
�أ  -انت�شار الكذب.
ب� -ضياع العلم.
ج��ـ� -إ�سن��اد الأم��ور لغ�ير
�أهلها.
د  -انت�شار الغيبة.
( )3من عالمات يوم القيامة التي ( -3ب) طلوع ال�شم�س من مغربها.
ال ُتقبل بعدها توبة هي:
�أ  -اخل�سوف الثالثة.
ب -طل��وع ال�شم���س من
مغربها.
ج����ـ -ظ���ه���ور ي����أج���وج
وم�أجوج.
د  -نزول عي�سى .

ال�صفحة
36-2

39-3
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الدر�س
ال�ساد�س

�أحداث اليوم الآخر

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم الإميان باليوم الآخر.
 ّ يبينّ دالئل عناية القر�آن الكرمي باليوم الآخر. يذكر �أ�سماء متعددة لليوم الآخر.يو�ضح �أحداث اليوم الآخر وما يقع فيها.
 ّ يع ّلل احلكمة من �إخفاء وقت اليوم الآخر.يوجه داللة الن�صو�ص ال�رشعية على �أحداث اليوم الآخر.
 ّ ي�ستنتج �آثار الإميان باليوم الآخر يف حياة امل�سلم. يح ّقق الطم�أنينة بعدل اهلل تعالى يوم القيامة. -ي�ستعد للقاء اهلل تعالى يف يوم احل�ساب.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 الثقة بعدل اهلل يوم القيامة. الت�صديق اجلازم بوجود اليوم الآخر وما يحدث فيه. -مراقبة اهلل تعالى يف ال�رس والعلن.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب العقيدة ،مثل( :مدخل لدرا�سة العقيدة) للدكتور عثمان جمعة ،و(�رشح العقيدة الطحاوية) البن�أبي العز احلنفي.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :جهاز العر�ض ( ،)Data showلوحات كرتونية� ،أقالم (فلوما�سرت)،�أوراق� ،أوراق عمل الأن�شطة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة.http://shamlah.ws :
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املفاهيم وامل�صطلحات
جميعا لي�أذن اهلل ببدء احل�ساب
ال�شفاعة :الوا�سطة واملعونة لق�ضاء حاجة ،وتكون كربى ب�شفاعة النبي  للنا�س
ً
من بعد حر ال�شم�س ،و�صغرى ك�شفاعة ال�شهيد لأهله ،و�شفاعة الأعمال ال�صاحلة كال�صيام والقر�آن.

التعلم القبلي
� -أركان الإميان.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (الق�صة ،درا�سة حالة ،املناق�شة). التفكري الناقد؛ فعالية (حتليل). التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات (املحاكاة ولعب الأدوار). التعلم التعاوين؛ فعاليات (العمل �ضمن فرقّ ،(فكر ِ
انتق زميلاً �شارك)).
خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (درا�سة حالة ،الع�صف الذهني ،الأ�سئلة املوجهة) ،كما ي�أتي:
 -1اذكر املوقف التعليمي الآتي:
"قام معلم الرتبية الإ�سالمية بعمل اختبارات للطلبة وتقومي �أدائهم ،وكان الطالب زيد يجتهد بدرو�سه
ويعد ب�شكل جيد لالختبارات ،ويحرز عالمات عالية ،بينما كان عمرو ال يهتم بدرو�سه وال يتعاون
يقدم املعلم �أي نتيجة للطلبة وال �أي
وال يكرتث وكانت عالماته متدنية ،وبعد انتهاء العام الدرا�سي مل ّ
�شكر وال عقاب لهم"...
 -2ناق�ش الطلبة بعد هذا املوقف التعليمي عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما ر�أيكم بفعل املعلم؟
•ما �أبرز النتائج ال�سلبية لكال الطالبني؟
•بر�أيكم ،هل من ال�رضوري وجود يوم يحا�سب فيها املق�رص ويثاب فيه املجتهد؟
و�سجلها على اللوح.
 -3ا�ستمع ً
جيدا لآراء الطلبةّ ،
� -4أ�شرِ  -عن طريق القيا�س واال�ستنتاج املنطقي � -إلى �رضورة وجود يوم يحا�سب اهلل تعالى فيه النا�س على
�أعمالهم.
61

و�سجل ذلك على اللوح.
 -5اطلب �إلى الطلبة ا�ستنتاج عنوان الدر�س ،ومفهوم اليوم الآخرّ ،
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ فعالية ّ
(فكر ،انتقِ زميلاً � ،شارك) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحا�رضة،
املناق�شة) ،ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية لعب الأدوار ،كما ي�أتي:
 -1اطلب �إلى كل طالب �أن يكتب دليلاً على عناية القر�آن الكرمي باليوم الآخر ب�شكل فردي ،ثم ي�شارك
زميله يف ما كتب ،ثم تت�شارك املجموعة لتخرج بنتيجة تتفق عليه وتعر�ضها �أمام املجموعات الأخرى
حول مظاهر عناية القر�آن الكرمي باليوم الآخر.
 -2بينّ للطلبة �سبب ربط الإميان باليوم الآخر بالإميان باهلل تعالى.
 -3ا�ستعر�ض مع طلبتك �أ�سماء متعددة لليوم الآخر ،م�ستنتجني دالالت هذه الأ�سماء على اليوم الآخر.
 -4اخرت طالبني ليلعب �أحدهما دور املعلم ،والآخر دور الطالب ،ويدور بينهما احلوار الآتي:
•الطالب :وقفت على حديث النبي  ملا جاءه رجل و�س�أله متى ال�ساعة ،فقال  :وما �أعددت لها،
فقال الرجل :ال �شيء� ،إال �أين �أحب اهلل ور�سوله ،فقال � أنت مع من �أحببت" .فقلت يف نف�سي
ملاذا مل نعرف؟ ومل يذكر لنا النبي  متى يوم القيامة؟
•املعلم :يا بني �إن وقت يوم القيامة هو من علم الغيب الذي ا�ست�أثر اهلل علمه عن خلقه جميعهم وحتى
عن نبيه الكرمي .
•الطالب :وما احلكمة من ذلك يا معلمي؟
وم�ستعدا للقاء ربه.
وجمتنبا لنواهيه
مداوما على طاعة اهلل تعالى
•املعلم :ليبقى الإن�سان
ً
ً
ً
•الطالب :وما ي�ضرينا �إن عرفنا وقت هذا اليوم؟
•املعلم� :سي�ؤدي ذلك بال �شك �إلى تعطل احلياة وعزوف النا�س عن العمل وت�أجيل التوبة ،ثم �إن املهم
يا بني لي�س يعرف وقت اليوم الآخر ،فلو كان يف معرفته خري وم�صلحة لنا؛ لأخربنا اهلل تعالى به
ولكن املهم هو الإعداد له.
•الطالب :نعم� ،صدقت يا معلمي يف ما تقول ،ولنعمل �صا ً
خريا من البحث عن وقت اليوم الآخر.
حلا ً
 -5ع ّقب على �أداء الطلبة مبا يتنا�سب ،مع غر�س قيمة �رضورة العمل واال�ستعداد للقاء اهلل يف اليوم الآخر.
 ا�سرتاتيجية العمل يف جمموعات؛ فعالية (العمل التعاوين) ،ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (امل�سابقات،
الأكواب الثالثة) ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات.
 -2و ّزع ورقة العمل (� )1-6إلى املجموعتني ( ،)3 ،1واطلب �إليهما الربط بني حدث اليوم الآخر وبني
ما يكون فيه.
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 -3و ّزع ورقة العمل (� )2-6إلى املجموعتني ( ،)4 ،2واطلب �إليهما الربط بني حدث اليوم الآخر
والن�ص الذي يدل عليه.
جتول بني املجموعات لالطالع على �سري العمل وقيام املجموعات جميعها
 -4يف �أثناء عمل املجموعاتّ ،
بتنفيذ املهام ب�شكل �سليم ،ونبههم ال�ستخدام الأكواب الثالثة يف �أثناء العمل وح�سب احلاجة.
 -5بعد �إمتام عمل املجموعات ،اطلب �أن تتبادل املجموعة ( )1واملجموعة (� )2أوراق العمل ،وكذا
املجموعة ( )3مع املجموعة (.)4
 -6ك ّلف كل جمموعة يف ما بينها با�ستعرا�ض ورقة العمل التي بني يديها ،حماولني ت�صويب اخلط�أ �إن وجد.
قوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا (تكوينيًّا) يف �أثناء العمل ،وت�أكد من و�ضوح احلدث وما يحدث فيه وداللة الن�ص عليه لدى
 ّ
الطلبة جميعهم.
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (الع�صف الذهني ،املناق�شة) ،كما ي�أتي:
إيجابا على حياة الإن�سان
وجه الطلبة �إلى ا�ستنتاج الآثار الإيجابية للإميان اليوم الآخر ،التي تعود � ً
ّ -1
دون هذه اال�ستنتاجات على اللوح.
واملجتمعّ ،
مركزا على النواحي القيمية لآثار اليوم الآخر.
حتدث به الطلبة
 -2ع ّقب على ما ّ
ً
قوم تقوميًا بنائيًّا ما يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

م�ستقيما على �أمر
حري�صا
�إذا علم امل�سلم ب�أحداث عظيمة حتدث يف اليوم الآخر؛ ف�إنه �سيبني حياته
ً
ً
اهلل ،ف�إذا علم ب�شفاعة النبي  حر�ص عليها وعمل على نيلها ،و�إذا علم بهول املح�رش ،حر�ص �أن يكون
يف ظل عر�ش الرحمن يوم ال ظل �إال ظله ،و�إذا علم باحل�ساب حر�ص �أن يكون من �أهل اليمني ،و�إذا علم
بال�رصاط حر�ص �أن يجتازه ب�رسعة و�سهولة ،و�إذا علم باجلنة والنار حر�ص �أن يعمل بعمل �أهل اجلنة لريقى
بها ويجتنب عمل �أهل النار حذر �أن يهوي بها.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-6
 بالتعاون مع جمموعتك� ،صل بخط وا�ضح بني حدث اليوم الآخر وبني ما يحدث فيه:احلدث
النفخة الأولى

العر�ض واحل�ساب
النفحة الثانية
احل�رش وال�شفاعة
الكربى

الورود على احلو�ض

املرور فوق ال�رصاط

ال�شفاعة ال�صغرى
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امل�ضمون
ي�أتي النا�س لي�رشبوا من حو�ض النبي  بعد معاناة املح�رش ،منهم من ي�رشب فال
يظم�أ بعدها ومنهم من يرد عنه.
ج�رس من�صوب فوق جهنم ،مير عليه اخلالئق جميعهم ،كل ح�سب عمله.
�شفاعة ال�شهيد والقر�آن وال�صيام ،و�شفاعات النبي .
النفخ��ة التي تنتهي بها احلياة الدنيا وبداية الي��وم الآخر ،فيموت من يف ال�سماء
والأر�ض جميعهم ،ويحدث فيه �أحداث كونية مذهلة.
يجتم��ع النا�س يف �صعيد واحد ينتظ��رون احل�ساب ،ويكون فيه �أهوال وحر دنو
ويعجل لهم احل�ساب.
ال�شم�س ،في�شفع النبي  لهم
ّ
يك��ون النا�س �ص ًّفا عند اهلل للح�س��اب ،وتتطاير ال�صحف وي�أخذ كل كتابه باليد
ح�سب عمله ،وتو�ضع �أعمالهم مبيزان ال يعلمه �إال اهلل.
ي�أمر اهلل تعالى امللك فينفخ يف ال�صور؛ فتعود احلياة �إلى الأموات.

ورقة العمل ()2-6
 بالتعاون مع جمموعتك� ،صل بخط وا�ضح بني حدث اليوم الآخر والن�ص الذي يدل عليه:احلدث

الدليل ال�رشعي

النفخة الأولى

أبدا".
علي �رشب ومن �رشب مل يظم�أ � ً
قوله �" :إنيّ فرطكم على احلو�ض ،من مر ّ

النفحة الثانية

قوله تعالى} :

احل�رش وال�شفاعة
الكربى

قوله تعالى} :

العر�ض واحل�ساب

قوله تعالى} :

الورود على احلو�ض
املرور فوق ال�رصاط

قوله تعالى} :

{

(�سورة ق ،الآية.)44
{

(�سورة الزمر ،الآية.)68
{ (�سورة الزمر ،الآية.)68
{

(�سورة الكهف ،الآية .)48

"في�رضب ال��صراط بني ظهراين جهنم ف�أكون �أول من يجوز من الر�سل
قوله ُ :
ب�أمته وال يتكلم".
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الإجابة عن �أ�سئلة التقومي اخلتامي يف نهاية الدر�س.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية االختبارات الق�صرية.
م�ستفيدا من ّ
املنظمات الب�رصية واخلرائط املفاهيمية  -ال�ستدراك
ق�صريا -
اختبارا
•املوقف التقوميي� :أجرِ
ً
ً
ً
وت�أكيد حتقق النتاجات عن طريق �أدوات التقومي املرفقة (.)2-6( ،)1-6
•�أداة التقومي ( :)1-6قارن بني النفخة الأولى والثانية كما يف اجلدول الآتي:
ت�سميتها

الأحدث التي تتم فيها

النفخة الأولى
النفخة الثانية
•�أداة التقومي (� :)2-6أكمل اخلارطة املفاهيمية الآتية:
من �أحداث اليوم الآخر
ال�شفاعة ال�صغرى

العر�ض واحل�ساب
العر�ض

احل�ساب

�شفاعة النبي 

يحدث فيه:
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

يحدث فيه:
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................

�أنواعها
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إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

44

45

46

الن�شاط

الإجابة

 احلاقة :التي يتح ّقق فيها ما �أنكروه من الوعد والوعيد.أ�ستنتج
� ُ
داللة واحدة لكل ا�سم من �أ�سماء يوم  -يوم الف�صل :يوم احلكم؛ لأنه يف�صل فيه احلق من
القيامة الآتية على بع�ض الأحداث التي الباطل.
تكون فيه :احلاقة ،يوم الف�صل ،الغا�شية - .الغا�شية :القيامة تغ�شي النا�س بالأهوال.
أ�ستذكر
�
ُ
وزمالئي الأ�صناف ال�سبعة الذين بني
النبي � أن اهلل تعالى يظلهم يف ظله يف
�أر�ض املح�رش ،يوم ال ظل �إال ظله.

أ�ستنتج
�أتدبّ ُر و� ُ
أتدبر احلديث ال�رشي��ف الآتي ،ثم أ�بينّ
� ّ
الدر�س امل�ستفاد منه:
ق��ال " :م��ا منك��م م��ن �أح��د �إال
و�سيكلم��ه اهلل يوم القيامة ،لي�س بني اهلل
وبين��ه ترجمان ،ثم ينظ��ر فال يرى �شيئا
قدامه ،ثم ينظر بني يديه فت�ستقبله النار،
فم��ن ا�ستطاع منك��م �أن يتقي النار ولو
ب�شق مترة".

 قال �" :سبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل �إال ظله:الإمام العادل ،و�شاب ن�ش أ� يف عبادة ربه ،ورجل
اجتمعا
قلبه معلق يف امل�ساجد ،ورجالن حتابا يف اهلل
ً
عليه وتفرقا عليه ،ورجل طلبته امر�أة ذات من�صب
وجمال ،فقال �إين �أخاف اهلل ،ورجل ت�صدق و�أخفى
حتى ال تعلم �شماله ما تنفق ميينه ،ورجل يذكر اهلل
خاليا ،ففا�ضت عيناه".

تقر ًبا �إلى اهلل تعالى ،رغبة
 �أحر�ص على العمل ال�صالح ّيف اجلنة ،وخوفًا من النار.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ابحث عن معنى داللة كلمة (يوم) يف كل �آية من الآيات الكرمية الآتية؛ ال�ستنتاج حدث اليوم الآخر:•قوله تعالى} :
•قوله تعالى} :
•قوله تعالى} :
•قوله تعالى} :

{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)106
{ (�سورة �إبراهيم ،الآية .)18
{ (�سورة يون�س ،الآية .)45
{ (�سورة �إبراهيم ،الآية .)48
{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)155

•قوله تعالى} :
�إثـرائـية
 ابحث يف القر�آن الكرمي �أو ال�س ّنة النبوية عن ن�صو�ص �رشعية ،تربط بني الإميان باليوم الآخر بالإميانتقريرا تبينّ فيه �أهمية الإميان واالعتقاد باليوم الآخر واقر�أه على زمالئك يف الإذاعة
أعد
باهلل تعالى ،ثم � ّ
ً
املدر�سية.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -1م��ا املق�صود بكل مم��ا ي�أتي :اليوم  -اليوم الآخر :االعتقاد اجلازم بوجود حياة �أخرى بعد أ� 43 -
املوت يحا�سب اهلل فيها الإن�سان على �أعماله.
الآخر ،احل�ساب ،ال�رصاط؟
 احل�ساب� :س�ؤال اهلل تعالى النا�س عن �أعمالهم يف ب46 -احلياة الدنيا �صغريها وكبريها.
 ال�رصاط :ج�رس من�صوب فوق جهنم ،ويكون حوله جـ46 -ظلمة دائمة ،فمن اجتازه دخل اجلنة ،ومن �سقط عنه
دخل النار.
عد القر�آن الكرمي الإميان باليوم الآخر رك ًنا من �أركان
 -2اعتن��ى الق��ر�آن الك��رمي بالي��وم ّ -
الآخر ،بني ثالثة من مظاهر هذه الإميان ال ي�صح �إميان امل�سلم �إال به ،يقول اهلل تعالى:
العناية.
}
{ (�سورة البقرة ،الآية .)177

 الإكثار من ذكر اليوم الآخر ،فال تكاد جتدمو�ضوعا 46-45
ً
من مو�ضوعات القر�آن الكرمي� ،إال ويذكر يف ثناياه
اليوم الآخر وما �سيكون فيه من الأحداث والوقائع.
 ت�سمية هذا اليوم ب�أ�سماء متعددة مثل :يوم الدين،وال�صاخة
ويوم احل�ساب ،والقيامة ،والواقعة والطامة
َّ
والقارعة.
 -3حت��دث يف اليوم الآخ��ر �أحداث  -1النفخة الأولى.
 -2النفخة الثانية.
عظيمة ،اذكر �ستة منها.
 -3احل�رش وال�شفاعة الكربى.
 -4العر�ض واحل�ساب.
 -5الورود على احلو�ض.
 -6املرور فوق ال�رصاط.

44-43
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال
 -4قارن بني �أحداث اليوم الآخر الآتية:
�أ  -النفخة الأولى والنفخة الثانية من حيث
النتيجة املرتتبة على كل منهما.
النفخة الأولى
النفخة الثانية

ال�صفحة

النتيجة املرتتبة على كل منهما

تنته��ي به��ا حي��اة كل 47-44
املخلوقات يف الدنيا.
تعود احلياة �إلى الأموات
جميعهم.

وقت كل منهما

ب -ال�شفاعة الك�برى وال�شفاعة ال�صغرى
للنبي  من حيث وقت كل منهما .ال�شفاعة الكربى يف وقت احل�رش فقط.
ال�شفاعة ال�صغرى يف احل��شر ،وبعد دخول
اجلنة �أو النار.

49-47

 -5ما احلدث من �أحداث يوم القيامة الذي تدل
عليه كل �آية من الآيات الكرمية الآتية:
�أ  -النفخة الأولى (نفخة ال�صعق).

أ�  -قال اهلل تعالى} :

�أ 45-

{.
ب -النفخة الثانية (نفخة البعث).

ب -قال اهلل تعالى} :
{.

جـ -احل�رش.

جـ -قال اهلل تعالى} :
{.

د  -العر�ض.

د  -قال اهلل تعالى} :

{.
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ب45-
جـ45-
د 45-

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -6اذكر اثنتني من الآثار املرتتبة على  -1ا�ستقامة الإن�سان وان�ضباطه ،والتزامه العمل ال�صالح
ومراقبة اهلل يف ال�رس والعلن.
الإميان باليوم الآخر.
 -2ع��دم التع ّل��ق بالدنيا وطل��ب ملذاته��ا بطرائق غري
م�رشوعة؛ وذلك لإميانه مبا �أعده اهلل تعالى للم�ؤمنني
من النعيم يف اجلنة.
� -7ض��ع دائرة ح��ول رم��ز الإجابة
ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
( )1يجمع اهلل تعال��ى النا�س يوم ( )1د  -النفخة الثانية.
القيام��ة يف م��كان واح��د
ي�سم��ى املح��شر ،ويك��ون
ّ
ذلك بعد:
�أ  -الورود على احلو�ض.
ب -النفخة الأولى.
جـ -العر�ض واحل�ساب.
د  -النفخة الثانية.
( )2م��ا يعقب النفخ��ة الثانية يف ( )2جـ -البعث.
البوق ،هو:
�أ  -انتهاء احلياة الدنيا.
ب -العر�ض.
جـ -البعث.
د  -احل�ساب.
(� )3أول اخللق �شفاعة يوم القيامة ( )3د � -سيدنا حممد .
هو �سيدنا:
�أ � -آدم .
ب -نوح .
جـ� -إبراهيم .
د  -حممد .

ال�صفحة

47

�أ 45-

ب45-

جـ47-
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الدر�س
ال�سابع

�أفعال اخلري �صدقة

نتاجات الدر�س

يو�ضح معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف الدر�س.
 ّيعرف براوي احلديث النبوي ال�رشيف.
 ّوافيا.
 ي�رشح احلديث النبوي ال�رشيف ً�رشحا ً
 يذكر �أعمال ال�صدقة  -مبفهومها العام  -الواردة يف احلديث النبوي.�شكرا هلل تعالى.
 يبينّ الأثر والفوائد التي ينالها امل�سلم لقيامه بالأعمال ال�صاحلةً
غيبا.
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف املقرر ً -ي�شكر اهلل تعالى على نعمه بالأعمال ال�صاحلة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على ال�صدقات مبعناها ال�شامل. العدل والإ�صالح بني املتخا�صمني. �إعانة وم�ساعدة الآخرين يف ق�ضاء حوائجهم. املداومة على الكالم الطيب يف حق اهلل تعالى وحق النا�س. التزام ال�صالة جماعة يف امل�سجد. -املحافظة على البيئة واملرافق العامة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب �رشوحات احلديث النبوي ،مثل( :فتح الباري يف �رشح �صحيح البخاري) البن حجر الع�سقالين،و(املنهاج �رشح �صحيح م�سلم بن احلجاج) للإمام النووي.
 كتاب (خلق امل�سلم) للإمام الغزايل. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :جهاز العر�ض (� ،)Data Showشفافيات لعر�ض الأن�شطة واملهام،لوحات كرتونية� ،أوراق عمل� ،أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة ،القلم القارئ لل�صحيحني ،الهواتف
الذكية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة.http://shamlah.ws :
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املفاهيم وامل�صطلحات
 ال�صدقة :مبفهومها اخلا�ص (تقدمي امل�ساعدة املادية للم�ستحقني) ،ومبفهومها العام( :الأجر على كل �أنواعالرب واخلري دون تقييد).
 الكلمة الطيبة :الكلمة احل�سنة التي تخرج من فم الإن�سان فينال بها الأجر من اهلل تعالى� ،سواء �أكانت يفحق اهلل تعالى كذكر اهلل تعالى� ،أم يف حق النا�س كرد ال�سالم.

التعلم القبلي
 احلديث النبوي :كل ما ورد عن النبي  من قول �أو فعل �أو تقرير �أو �صفة خلقية �أو خلقية. متفق عليه :ما رواه ال�شيخان البخاري وم�سلم.م�سلما ،ومات على الإ�سالم.
 ال�صحابي :كل من ر�أى النبي ً

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العر�ض التو�ضيحي ،القراءة املبا�رشة� ،أ�سئلة و�إجابات ،درا�سة حالة ،احلوارواملناق�شة ،الع�صف الذهني ،املحا�رضة).
 التفكري الناقد؛ فعاليات (التحليل ،اخلرائط الب�رصيةّ ،املنظمات الب�رصية).
 التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات (امل�سابقات ،لعب �أدوار ،املحاكاة). التعلم يف جمموعات؛ فعاليات (التعلم التعاوين).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (درا�سة حالة ،ع�صف ذهني� ،أ�سئلة و�إجابات) ،ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية
(التحليل) ،كما ي�أتي:
 -1اعر�ض على الطلبة  -ب�إحدى طرائق العر�ض  -بع�ض ال�صور�( :صورة لرجل يت�صدق باملال على �آخر)،
و�صور �أخرى مثل (�صورة رجل ي�سري �إلى ال�صالة يف امل�سجد� ،صورة رجل ي�ساعد �آخر� ،صورة من
مييط الأذى عن الطريق)
 -2ا�س�أل بع�ض الأ�سئلة التي تثري الدافعية والتفكري لدى الطلبة عن هذه ال�صور ،مثل:
•ماذا ترى يف هذه ال�صور؟
•ما الفرق بني ال�صورة الأولى وال�صور الأخرى؟ وما العالقة بينها؟
•بر�أيكم ،هل تعد هذه الأعمال من ال�صدقات؟
73

ووجههم �إلى ا�ستنتاج عنوان الدر�س.
 -3ا�ستمع لإجابات الطلبةِّ ،
 -4اقر أ� احلديث النبوي ال�رشيف على الطلبة عن طريق القلم الناطق للحديث النبوي �أو بقراءتك التعبريية.
 -5اطلب �إلى طالبني اثنني من املتقنني للقراءة اجلهرية حماكاتك وقراءة احلديث.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (امل�سابقات واملحاكاة ولعب الأدوار) ،كما ي�أتي:
 -1اطلب �إلى �أحد الطلبة  -الأدائيني  -املحاكاة ولعب دور �شخ�صية راوي احلديث.
 -2اطلب �إلى الطلبة حماولة معرفة هذه ال�شخ�صية التي ي�ؤديها الطالب ،عن طريق املعلومات التي حتدث بها
الطالب عن نف�سه  -وهو يلعب دور ال�شخ�صية .-
وعزز الطلبة الذين عرفوا ال�شخ�صية.
 -3ا�شكر الطالب امل�ؤديّ ،
� -4أكّ د على �أهمية ودور ال�صحابي راوي احلديث النبوي  يف خدمة ونقل احلديث النبوي.

 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (امل�سابقة والتعلم باللعب) ،كما ي�أتي:
و�ضح للطلبة معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث عن طريق لعبة (عقارب ال�ساعة) ،حيث
ّ -1
ت�ضع عقرب ال�ساعات على املفردة �أو الرتكيب ،وت�ضع الطالب امل�شارك يف اللعبة عقرب الدقائق على
املعنى :مثل�( :سالمى  /مفا�صل الإن�سان) وهكذا ،كما يف ال�شكل الآتي:

�سالمى

�شكر النعمة

�إعانة الآخرين
متيط الأذى

العدل
�صدقة
تبعد وتزيل

مفا�صل الإن�سان
كل ما ي�ستحق
الثواب

و�صوب الأخطاء للآخرين.
عزز الطلبة الفائزين والذين �أجابوا �إجابة �صحيحة،
ّ -2
ّ
 -3ت�أكد من و�ضوح هذه املفردات والرتاكيب لدى الطلبة جميعهم.
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 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (احلوار واملناق�شة ،الأ�سئلة املوجهة) ،كما ي�أتي:
{ (�سورة
 -1اعر�ض على الطلبة  -ب�إحدى طرائق العر�ض -الآية الكرمية }
النحل ،الآية .)18
 -2ناق�ش الطلبة يف داللة هذه الآية.
 -3اطلب �إلى الطلبة �إعطاء �أمثلة على نعم اهلل تعالى عليهم.
وجه الطلبة ال�ستنتاج احلكمة من ذكر نعمة املفا�صل (�سالمى) ،و�أثر هذه النعمة.
ّ -4
 -5ا�س�أل الطلبة عن مفهوم ال�صدقة لديهم ،وعن مفهوم ال�صدقة يف احلديث ،وت�أكّ د من قدرتهم على
التفريق بني ال�صدقات املادية وال�صدقات املعنوية.
� -6أ ِثر تفكري الطلبة ملعرفة داللة تنكري كلمة (�صدقة).
 -7اربط هذه الأعمال ال�صاحلة وال�صدقات بحركة املفا�صل.
 ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية (التعلم التعاوين) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (العر�ض التو�ضيحي)،
كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات.
ِ � -2
أعط لكل جمموعة عمل من �أعمال ال�صدقة مبفهومها العام ،لت�رشحه وتعر�ضه ب�أي طريقة من طرائق
العر�ض التي يرونها منا�سبة لهم وللمحتوى.
 -3اطلب �إليهم �إي�صال �أفكار املحتوى جميعها  -املطلوبة منهم  -ب�أي طريقة تنا�سبهم ،مثل التمثيل ولعب
الأدوار �أو اخلارطة املفاهيمية �أو الر�سم �أو ال�رشح والق�ص�ص الواقعية.
ّ -4نبه الطلبة �إلى �رضورة الرتكيز عند عر�ضهم �إلى �أثر هذه الأعمال يف الفرد واملجتمع.
 -5ع ّقب على كل ما يتم عر�ضه واعمل على جتلية املبهم منه؛ لت�صل الفكرة بو�ضوح و�سال�سة للطلبة
ً
م�ستدركا ما قد يكون فاتهم.
جميعهم؛
وقدم لهم الدعم وامل�ساندة �إن احتاجوا �إليها.
جتول بني املجموعات يف �أثناء عملهمّ ،
ّ -6
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (الع�صف الذهني ،املحا�رضة) ،كما ي�أتي:
�شكرا هلل تعالى يف النعم وفوائده.
 -1ك ّلف الطلبة با�ستنتاج �أثر قيام امل�سلم بالأعمال ال�صاحلة
ً
 -2اختم الدر�س بالعمل على تثبيت قيمة احلر�ص على الأعمال ال�صاحلة يف نفو�س الطلبة؛ ب�أي عمل �صالح
مهما كان.
 -3احر�ص على ربط الدر�س بالواقع العملي وفوائد هذه الأعمال على الفرد واملجتمع.
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

وحيدا يف هذه احلياة وال ي�ستطيع التخلي والبعد عن النا�س ،فكان ال بد من �إقامة عالقة
ال يعي�ش امل�سلم
ً
�سوية تبنى على �إعانة الغري وذكر الكالم الطيب ،فجاء هذا احلديث لي�ؤ�س�س ملبد أ� التكافل والعالقة الطيبة
يتقرب بها العبد
بني �أفراد املجتمع ،و�أن هذا التكافل وم�ساعدة الآخرين ّ
يعد من ال�صدقات والعبادات التي ّ
لربه؛ فال حتقرن من املعروف �شي ًئا.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا يف الكتاب املدر�سي.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية االختبار.
ختاميا ،لربط فهم الدر�س ّ
باملنظمات
ق�صريا
اختبارا
قدم
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سّ ،
ً
ً
ًّ
الب�رصية ،كما يف �أداة التقومي رقم ( )1-7وهو اختبار ق�صري عن طريق ّ
املنظم الب�رصي.
•�أداة التقومي ( )1-7اختبار ق�صري.
ّ
واملنظم الب�رصي الآتي مبا ينا�سبه:
� -1أكمل املخطط التنظيمي
العدل بني املتخا�صمني
�أعمال ال�صدقة الواردة يف احلديث النبوي

ّ
واملنظم الب�رصي الآتي بتعليل كل جملة فيه:
� -2أكمل املخطط
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تع ّد املفا�صل من �أعظم النعم من
اهلل تعالى.

يع ّد �أبو هريرة من �أعظم ال�صحابة.

جاءت كلمة �صدقة نكرة يف
احلديث.

جاءت كلمة (كلمة) مقيدة بالطيبة
يف احلديث.

 ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية التقومي الذاتي.
قدم للطلبة �سلم التقدير اللفظي الوارد يف �أداة التقومي رقم
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من الدر�سّ ،
بناء على املعايري الواردة فيها ،ويتم و�ضع �إجابات الطلبة يف �سجل ق�ص�صي
يقوم الطالب ذاته ً
( )2-7كي ّ
خا�ص باملعلم ،لتقومي عملية التعلم.
•�أداة تقومي رقم (� ،)2-7سلم التقدير اللفظي:
الرقم
1

معيار الأداء

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

غيبا.
�أحفظ احلديث النبوي ً

2

�أبينّ معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث النبوي املقرر.

3

أعرف براوي احلديث النبوي.
� ّ

4

تعد من ال�صدقات
� ّ
أو�ضح الأمثلة على بع�ض الأعمال ،التي ّ
مبعناها ال�شامل.

5

�أداوم على القول الطيب.

6

�أحر�ص على تقدمي العون للآخرين.

7

�أحافظ على البيئة واملرافق العامة.

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة
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الن�شاط

الإجابة

� ّ
مثال
أفك ُر و�أعطي اً
ح��ث احلدي��ث ال�رشي��ف عل��ى �إعان��ة  -تقدمي امل�ساعدة لهم يف درا�ستهم.
ماديا.
الإن�س��ان على رك��وب دابت��ه ،و�إعانته  -تقدمي امل�ساعدة لهم ًّ
على حم��ل متاع��ه عليه��ا ،وال يق�صد
بذل��ك تخ�صي�ص تقدمي العون للنا�س يف
هذا الأمر فح�سب.
�أعطي اً
مثال �آخ��ر لأمر �أ�ستطيع به تقدمي
العون لزمالئي يف املدر�سة.
77

ال�صفحة
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الن�شاط

الإجابة

أ�ستخرج
�أتدبّ ُر و�
ُ
أتدب��ر الن�صو���ص ال�رشعية الآتية ،ث��م �أ�ستخرج منها
� ّ
�صورة من �صور ال�صدقة باملفهوم العام:
 -1قال اهلل تعالى} :
 -1احلث على �شكر اهلل تعالى على نعمه
{.
الكثرية.
 -2ق��ال ر�سول اهلل " :ي�صب��ح على كل �سالمى من  -2الكلم��ة الطيب��ة كالت�سبي��ح والتهلي��ل
�أحدكم �صدقة ،فكل ت�سبيحة �صدقة ،وكل حتميدة
�صدقة (االكثار من ال�صدقات).
�صدق��ة ،وكل تهليلة �صدقة ،وكل تكبرية �صدقة،
و�أمر باملع��روف �صدقة ،ونهي عن املنكر �صدقة،
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من ال�ضحى".
 -3قال ر�س��ول اهلل  ..." :واهلل يف عون العبد ما
 -3احلث على تقدمي العون للنا�س.
كان العبد يف عون �أخيه".
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�أثري خرباتي
�أقر�أ احلديث النبوي الآتي ،ثم �أبينّ العالقة بني �صالة  -ال�صدق��ة �شك��ر هلل تعال��ى على م��ا �أنعم
ال�ضح��ى وال�صدق��ة مبفهومها العام :ق��ال ر�سول اهلل ب��ه عل��ى الإن�س��ان ،ومن ذل��ك �صالة
" :ي�صب��ح عل��ى كل �سالمى م��ن �أحدكم �صدقة ،ال�ضحى؛ في�شك��ر امل�سلم اهلل تعالى على
ومي��زه عن
ف��كل ت�سبيحة �صدق��ة ،وكل حتمي��دة �صدقة ،وكل خلق��ه يف �أح�س��ن �ص��ورةّ ،
تهليلة �صدقة ،وكل تكب�يرة �صدقة ،و�أمر باملعروف اخلالئق جميعها.
�صدق��ة ،ونهي عن املنكر �صدق��ة ،ويجزئ من ذلك
ركعتان يركعهما من ال�ضحى".

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 اذكر ع�رش نعم �أنعم اهلل بها تعالى عليك.�إثـرائـية
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت �أو كتب الإعجاز ،عن الإعجاز العلمي يف حديث "كل �سالمى من النا�س عليه�صدقة" ،واكتب اً
مقال حول ذلك كي تقر�أه يف الإذاعة املدر�سة.
78

إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -1ا�ستخ��رج من احلدي��ث ال�رشيف � -سالمى.
ما يدل على معنى :مف�صل ،تبعد  -متيط.
الأذى عن الطريق.

ال�صفحة
52

 -2بينّ احلديث ال�رشيف طرائق ل�شكر � -شكر اهلل على نعمه يكون بال�صدقة وهي �أنواع:
و�ضح ذلك .الكلمة الطيبة ،و�إماطة الأذى عن الطريق ،وتقدمي
اهلل تعالى على نعمهّ ،
العون للنا�س ،والعدل يف الإ�صالح بني املتخا�صمني54-52 ،
وكرثة اخلطى �إلى ال�صالة.
عدد ثالثة من �أعمال ال�صدقة التي  -الكلمة الطيبة.
ّ -3
 �إماطة الأذى عن الطريق.ذكرها احلديث ال�رشيف.
 تقدمي العون للنا�س. العدل يف الإ�صالح بني املتخا�صمني. كرثة اخلطى �إلى ال�صالة. -4اذك��ر فائدت�ين للإ�ص�لاح ب�ين  -يزيل عوامل الفرقة يف املجتمع.
متعد للآخرين.
املتخا�صمني.
 خريه ونفعه ٍّ -به تزول البغ�ضاء وال�شحناء بني النا�س.

54-52

53

 -5ع ّلل ما ي�أتي:
أ�  -جاءت كلمة (�صدقة) يف �أ  -لت��دل عل��ى ال�صدقة باملعنى الع��ام ،فت�شمل الأجر �أ 53-
على كل �أنواع الرب واخلري من دون تقييد.
احلديث ال�رشيف نكرة.
ب -جاءت (الكلمة) يف احلديث ب -لت�شم��ل كل كلم��ة طيبة �سواء �أكان��ت يف حق اهلل ب53-
تعالى؛ كالت�سبي��ح والتهليل� ،أم يف حق النا�س كرد
مقيدة بالطيبة.
ال�سالم ،ونحو ذلك.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -6اكتب من احلديث ال�رشيف الن�ص
النبوي الذي يدل على كل مما ي�أتي:
أ� " -يعدل بني اثنني �صدقة".
أ� � -إ�صالح ذات البني.
ب" -ومييط الأذى عن الطريق �صدقة".
ب -االهتمام بالبيئة.
جـ" -ويعني الرجل على دابته فيحمل عليها �أو يرفع
جـ -التعاون بني النا�س.
عليها متاعه �صدقة".
� -7ض��ع دائرة ح��ول رم��ز الإجابة
ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
( )1يق�ص��د بالكلم��ة الطيب��ة يف ( )1د  -كل ما ذكر �صحيح.
احلديث النبوي ال�رشيف:
�أ  -ذكر اهلل تعالى.
ب -القول احل�سن.
جـ -التوا�صي باخلري.
د  -كل ما ذكر �صحيح.
( )2كلمة (�صدقة) يف احلديث ( )2جـ -كل ما ي�ستحق الأجر والثواب.
ال�رشيف تعني:
�أ  -التربعات املالية.
ب -الزكاة.
جـ -كل ما ي�ستحق الأجر
والثواب.
د � -صدقة الفطر.
غيب��ا احلدي��ث ال�رشي��ف  -عن �أبي هريرة  قال :قال ر�سول اهلل  " :كل
 -8اكت��ب ً
م��ن قول��ه ( كل �سالمى � )...سالمى من النا�س عليه �صدقة ،كل يوم تطلع فيه
�إل��ى قـول��ه  ...( :عن الطريق ال�شم�س يعدل بني االثنني �صدقة ،ويعني الرجل
�صدقة).
على دابته فيحمل عليها �أو يرفع عليها متاعه �صدقة،
والكلمة الطيبة �صدقة ،وكل خطوة يخطوها �إلى
ال�صالة �صدقة ،ومييط الأذى عن الطريق �صدقة".
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ال�صفحة

52

54-53

53-52

52

الدر�س
الثامن

�صالة اجلمعة

نتاجات الدر�س

يو�ضح ف�ضل �صالة اجلمعة.
 ّ يبينّ حكم �صالة اجلمعة.يو�ضح �رشوط وجوب �صالة اجلمعة.
 ّ يبينّ كيفية �أداء �صالة اجلمعة. يع ّلل ت�سمية �سورة من �سور القر�آن الكرمي �سورة اجلمعة. يربط الأحكام ال�رشعية الواردة بالدر�س ب�أدلتها التف�صيلية. ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س. يحافظ على �صالة اجلمعة. ي�ؤ ّدي �صالة اجلمعة ب�إتقان. -يلتزم ب�آداب �صالة اجلمعة و�سننها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 املحافظة على �صالة اجلمعة. االلتزام ب�آداب �صالة اجلمعة. -الإكثار من الدعاء يف يوم اجلمعة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب الفقه ،مثل( :فقه ال�سنة) ل�سيد �سابق ،و(كفاية الأخيار يف حل االخت�صار) للإمام تقي الدين �أبيبكر بن حممد احل�سيني احل�صني الدم�شقي ال�شافعي.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة،�أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة مكتوب عليها املفاهيم ،و�أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة.http://shamlah.ws :

 -املو�سوعة الفقهية الكويتية.
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املفاهيم وامل�صطلحات
 ال�صالة :عبادة هلل تعالى �ضمن �أقوال و�أفعال خم�صو�صة حمددة ،تفتتح بالتكبري وتختتم بالت�سليم. زوال ال�شم�س :ميلها عن و�سط ال�سماء �إلى جهة الغرب. -التطيب :و�ضع الطيب وهو العطر �أو ما له رائحة طيبة على ثيابه �أو بدنه.

التعلم القبلي
� -أركان الإ�سالم ،ال�صلوات اخلم�س.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والبطاقات اخلاطفة). التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية التمثيل والأداء العملي. التعلم اجلماعي؛ فعاليات (التعلم التعاوين ،والتعلم الزمري).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
خ�صو�صا حني ي�ؤديها جماعة يف
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رضة ،لبيان �أهمية ال�صالة يف حياة امل�سلم
ً
امل�سجد  ...للو�صول �إلى عنوان الدر�س وتدوينه على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية الأ�سئلة والإجابات ،لبيان ف�ضل يوم اجلمعة وذلك بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•ما �أف�ضل �أيام الأ�سبوع؟
•ع ّلل وجود �سورة من �سور القر�آن الكرمي با�سم �سورة اجلمعة.
•ما �أهم العبادات التي يقوم بها امل�سلم يف يوم اجلمعة؟
 -1ا�ستنتج ف�ضل يوم اجلمعة من احلديث ال�رشيف" :خري يوم طلعت عليه ال�شم�س يوم اجلمعة ،فيه خلق
�آدم ،وفيه �أُدخل اجلنة ،وفيه �أُخرج منها ،وال تقوم ال�ساعة � اّإل يف يوم اجلمعة"؟
نقا�شا حولها.
تلق الإجابات من الطلبة ،و�أدر ً
ّ -2
 -3ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)57
 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية التعلم التعاوين ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة
والعمل يف الكتاب املدر�سي ،وذلك على النحو الآتي:
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 -1و ّزع الطلبة يف ( )3جمموعات غري متجان�سة ،وك ّلف كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة �إليها يف �أوراق
العمل على النحو الآتي:
•املجموعة ( :)1ف�ضل �صالة اجلمعة وحكمها ،ورقة العمل (.)1- 8
•املجموعة (� :)2رشوط وجوب �صالة اجلمعة ،ورقة العمل (.)2-8
•املجموعة (� :)3آداب �صالة اجلمعة و�سننها ،ورقة العمل (.)3-8
 -2اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة كرتونية ،وتع ّلقها على اللوح �أو اجلدار.
 -3ك ّلف كل جمموعة ب�رشح املو�ضوع اخلا�ص بها �أمام باقي املجموعات.
تكوينيا بتوجيه الأ�سئلة البنائية للت�أكد من حت ّقق النتاجات.
 -4بعد انتهاء عمل املجموعات� ،أجرِ تقوميًا
ًّ
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية التمثيل والأداء العملي ،وذلك على النحو الآتي:
 -1ك ّلف جمموعة من الطلبة بت�صميم موقف متثيلي ،يبينّ كيفية �أداء �صالة اجلمعة و�أدائه �أمام باقي الطلبة.
 -2بعد انتهاء امل�شهد والتطبيق العملي� ،أعد تقدمي املعرفة للطلبة.
 -3ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)59
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

تعد
ي�أتي يوم اجلمعة نهاية لأيام من العمل واجلهد ،يتزاور فيه النا�س ويلتقون يف �صالة اجلمعة التي ّ
نوعا من التكافل االجتماعي ،حيث
يتقرب بها امل�سلمون �إلى اهلل تعالى ،فهي حت ّقق ً
�إ�ضافة �إلى �أنها طاعة ّ
يتوا�صلون يف ما بينهم ويناق�شون �أمور حياتهم وم�ستجدات ق�ضايا الأمة الإ�سالمية.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-8
م�سرت�شدا بالأ�سئلة الآتية:
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك �رشح ف�ضل �صالة اجلمعة وحكمهاّ ،و�ضح داللة الن�صو�ص ال�رشعية الآتية على ف�ضل �صالة اجلمعة:
• ّ
قول النبي " :من اغت�سل يوم اجلمعةّ ،
وبكر �إلى ال�صالة ،وا�ستمع و�أن�صت �إلى خطبة اجلمعة كان له
بكل خطوة يخطوها �أجر �سنة �صيامها وقيامها".
قوله " :من اغت�سل ثم �أتى اجلمعة ،ف�صلى ما قدر له ،ثم �أن�صت حتى يفرغ من خطبته ،ثم ي�صلي معه،
غفر له ما بينه وبني اجلمعة الأخرى ،وف�ضل ثالثة �أيام".
•ما احلكم ال�رشعي لكل مما ي�أتي:
�أداء �صالة اجلمعة.
معامالت البيع وال�رشاء وقت �صالة اجلمعة.
•قال النبي " :لينتهني �أقوام عن َو ْد ِعهم ا ُ
جل ُمعات� ،أو ليختمن اهلل على قلوبهم ،ثم ليكونن من الغافلني"،
ا�ستنتج من احلديث ال�رشيف عقوبة من يتهاون يف �صالة اجلمعة �أو يرتكها بغري عذر؟
 اكتب وجمموعتك الإجابات على لوحة كرتونية ،ثم ع ّلقها على اللوح �أو اجلدار. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات ،لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة.ورقة العمل ()2-8
م�سرت�شدا بالأ�سئلة الآتية:
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك �رشح �رشوط وجوب �صالة اجلمعةّ ،•ما وقت �صالة اجلمعة؟
•�ص ّنف النا�س حول وجوب �صالة اجلمعة ح�سب اجلدول الآتي:
�أ�صناف النا�س حول وجوب �صالة اجلمعة
الذين جتب عليهم �صالة اجلمعة
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الذين ال جتب عليهم �صالة اجلمعة

•ع ّلل بطالن �صالة اجلمعة للمجنون.
 اكتب وجمموعتك الإجابات على لوحة كرتونية ،ثم ع ّلقها على اللوح �أو اجلدار. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات ،لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة.ورقة العمل ()3-8
م�سرت�شدا بالأ�سئلة الآتية:
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك �رشح �رشوط �آداب �صالة اجلمعة و�سننهاّ ،•ا�ستخرج الأمور التي ي�ستحب فعلها ل�صالة اجلمعة من قول النبي " :ال يغت�سل رجل يوم اجلمعة،
يفرق بني اثنني ،ثم
ويتطهر ما ا�ستطاع من طهر ،ويدهن من دهنه� ،أو مي�س من طيب بيته ،ثم يخرج فال ّ
ي�صلي ما كتب له ،ثم ين�صت �إذا تكلم الإمام� ،إال غفر له ما بينه وبني اجلمعة الأخرى".
م�س احل�صى فقد لغى" ،على �سنن �صالة اجلمعة و�آدابها؟
•ما داللة قول النبي " :من ّ
خم�سا من �آداب �صالة اجلمعة و�سننها؟
•اذكر
ً
 اكتب وجمموعتك الإجابات على لوحة كرتونية ،ثم ع ّلقها على اللوح �أو اجلدار. -ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات ،لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية التمثيل والأداء العملي.
 ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات.
يقدم املعلم للطالب �سلم التقدير الوارد يف �أداة التقومي
• املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سّ ،
بناء على املعايري الواردة فيه.
ذاتياً ،
( )1-8كي ّ
يقوم نف�سه ًّ
•�أداة التقومي رقم ( )1-8املتع ّلقة با�سرتاتيجية التقومي رقم (� :)2سلم تقدير عددي.
ا�سم الطالب ............................. :التاريخ............................. :
الرقم

�أ�ستطيع بعد درا�ستي هذا الدر�س �أن:

1

�أبينّ �أهمية ال�صالة يف حياة امل�سلم.

2

�أع ّلل �سبب ت�سمية �سورة من القر�آن الكرمي �سورة اجلمعة.

3

أ�بينّ ف�ضل �صالة اجلمعة.

4

أحدد حكم �صالة اجلمعة.
� ّ

5

�أعطي �أدلة �رشعية على وجوب �صالة اجلمعة والتحذير من
التهاون فيها.

6

أميز بني �رشوط وجوب �صالة اجلمعة و�آدابها.
� ّ

7

أو�ضح كيفية �أداء �صالة اجلمعة.
� ّ

8

�أتعاون مع زمالئي ،و�أعمل بروح الفريق.

9

�أحافظ على �صالة اجلمعة.
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بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

57

الإجابة

الن�شاط

أ�ستنتج
�أتدبّ ُر و� ُ
أتدب��ر احلدي��ث النب��وي الآت��ي ،ث��م  -ا�ستجابة الدعاء يوم اجلمعة ،فامل�سلم يجتهد بالدعاء
� ّ
�أ�ستخ��رج من��ه ف�ضل ي��وم اجلمعة :قال امل�سلم فيبكر بالذهاب �إلى اجلمعة يف ال�ساعة الأولى
ر�س��ول اهلل  ع��ن يوم اجلمع��ة" :فيه منها� ،إلى �أن تنق�ضي ال�صالة مع الإمام ،ثم يلزم
�ساع��ة ،ال يوافقه��ا عب��د م�سل��م ،وهو امل�سجد من �صالة الع�رص حتى غروب ال�شم�س يوم
اجلمعة ،لي�صادف ال�ساعة املرجوة.
ي�صلي ،ي�س�أل اهلل �شي ًئا� ،إال �أعطاه �إياه".
�أقار ُن
بني �ص�لاة اجلمعة و�ص�لاة الظهر ،من
حيث :عدد الركعات ،اخلطبة ،الوقت،
اجلهر وال�رسية يف ال�صالة.

وجه املقارنة

�صالة اجلمعة

�صالة الظهر

عدد الركعات

ركعتان

�أربع ركعات

اخلطبة

خطبتان قبل
ال�صالة.

ال يوجد خطبة.

الوقت

يبد�أ من زوال
ال�شم�س.

يبد�أ من زوال
ال�شم�س.

اجلهر وال�رسية
يف ال�صالة

جهرية

�رسية

59

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ما حكم �صالة اجلمعة؟�إثـرائـية
 تكليف الطلبة بح�ضور �صالة اجلمعة ،و�إعداد تقرير حول مو�ضوع خطبة اجلمعة ومدى ا�ستفادتهممنها.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال
 -1بينّ وقت �صالة اجلمعة.

الإجابة

ال�صفحة

 وقتها هو وقت �صالة الظهر الذي يبد�أ من زوالال�شم�س.

58

 -2بينّ داللة كل ن�ص من الن�صو�ص
ال�رشعية الآتية:
أ�  -قال اهلل تعالى} :
�أ  -وجوب �صالة اجلمعة على كل م�سلم.

{.

ب -ق��ال ر�س��ول اهلل " :خري ب -ف�ضل يوم اجلمعة على باقي الأيام.
يوم طلع��ت علي��ه ال�شم�س
يوم اجلمعة ،في��ه خلق �آدم،
وفي��ه �أدخ��ل اجلن��ة ،وفي��ه
�أخ��رج منه��ا ،وال تق��وم
ال�ساعة �إال يف يوم اجلمعة".
 -3اذك��ر ثالثة �رشوط يجب توافرها �أ  -دخول الوقت ،فال ت�صح �صالة اجلمعة يف غري
وقتها ،ووقتها هو وقت �صالة الظهر الذي يبد�أ
لوجوب �صالة اجلمعة؟
من زوال ال�شم�س.
ب -القدرة ،والذكورة ،والتكليف( :امل�سلم البالغ
العاقل).
جـ -وجود جمموعة من النا�س ،فال جتب اجلمعة على
ال�شخ�ص �إذا كان وحده.
 -4ا�ستخ��رج �أربعة �أم��ور ي�ستحب
فعله��ا ل�ص�لاة اجلمعة م��ن قول
النب��ي " :ال يغت�س��ل رجل يوم
القيام��ة ،ويتطه��ر م��ا ا�ستط��اع
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أ�  -االغت�سال والتطيب.
ّ
يتخطى رقاب امل�صلني.
ب -ال
جـ -الإن�صات للخطيب.
د � -أن ي�صلي ما �شاء من ال�صالة.

57-58

58

60

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

ويدهن م��ن دهنه� ،أو
من طه��رَ ،
مي�س م��ن طيب بيته ،ث��م يخرج
ف�لا يفرق ب�ين اثنني ،ث��م ي�صلي
ما كتب له ،ث��م ين�صت �إذا تكلم
الإم��ام� ،إال غفر له م��ا بينه وبني
اجلمعة الأخرى".
 -5بينّ احلكم ال�رشعي يف كل م�س�ألة
من امل�سائل الآتية:
�أ � -ص ّلت امر�أة �صالة اجلمعة
يف امل�سجد.
ب� -ص ّلى عجوز مقعد �صالة
اجلمعة ركعتني يف بيته.
جـ� -ص ّلى م�سافر �صالة اجلمعة
يف امل�سجد.
د � -ص ّلت امر�أة يوم اجلمعة
�صالة الظهر يف بيتها.

�أ � -صالتها �صحيحة ،وجتزِ ئها عن فر�ض الظهر.

�أ 58-

ب -ال ي�صح ويجب عليه �أن ي�صلي الظهر؛ لأن �صالة ب58-
اجلمعة ال تكون �إال يف جمموعة من النا�س.
جـ58-
جـ -ت�صح �صالته ،وجتزِ ئه عن �صالة الظهر.
د  -جتزِ ئها عن فر�ض الظهر وال ت�صح �صالة اجلمعة؛ د 58-
لأن اجلمعة ال تكون �إال يف امل�سجد.

� -6ضع �إ�شارة (✓) بجانب العبارات
ال�صحيحة ،و�إ�شارة (×) بجانب
العب��ارات غ�ير ال�صحيحة يف ما
ي�أتي:
�أ � -صالة اجلمعة م�ستحبة على �أ .)×( -
كل م�سلم قادر.
ب -يكره البيع وال�رشاء بعد �أذان ب.)×( -
اجلمعة.
جـ -من يتهاون يف �صالة اجلمعة جـ.)✓( -
يطبع اهلل على قلبه ،ويكون
من الغافلني.

�أ 58-
ب58-
جـ58-
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الدر�س
التا�سع

مقا�صـد ال�شـريعة

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم مقا�صد ال�رشيعة.
 ّ يذكر امل�صالح اخلم�س التي جاءت الأحكام ال�رشعية لتحقيقها ،واملحافظة عليها. يع ّلل كون حفظ الدين �أهم امل�صالح اخلم�س ،التي يجب املحافظة عليها. يذكر و�سائل الإ�سالم يف امل�صالح اخلم�س.يو�ضح مراتب مقا�صد ال�رشيعة.
 ّ ي�ستنتج داللة الأدلة ال�رشعية الواردة يف الدر�س. ي�ستنتج �آثار عدم حت ّقق كل من ال�رضوريات واحلاجيات والتح�سينيات.يقدر عظمة الإ�سالم يف مراعاته م�صالح النا�س جميعها يف الدنيا والآخرة.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 املحافظة على م�صالح النا�س. تقدير دور الإ�سالم يف التي�سري ،ورفع امل�شقة واحلرج عن النا�س. -التزام �أحكام الإ�سالم؛ لأنها حتقق م�صالح العباد.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب �أ�صول الفقه ،مثل( :علم �أ�صول الفقه) لعبد الوهاب خالف. املو�سوعة الفقهية الكويتية ،وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الكويت. -الو�سائل التعليمية الآتية :احلا�سوب ،جهاز العر�ض ( ،)Data Showبطاقات خاطفة� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -مقا�صد ال�رشيعة الإ�سالمية  -املكتبة ال�شاملة (.)http://shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات
ال�رشيعة الإ�سالمية :ما �رشعه اهلل لعباده امل�سلمني من �أحكام وقواعد ونظم لإقامة احلياة العادلة ،وت�رصيف
م�صالح النا�س و�أمنهم يف العقائد والعبادات والأخالق واملعامالت ونظم احلياة املختلفة؛ لتنظيم عالقة
بع�ضا ،وحتقيق �سعادتهم يف الدنيا والآخرة.
النا�س بربهم وعالقاتهم ببع�ضهم ً
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التعلم القبلي
 -متييز الطالب بني حكمة امل�رشوعية والأحكام ال�رشعية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (املحا�رضة ،الأ�سئلة والإجابات ،املحاكاة والتدريب ،العمل يف الكتاباملدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة).
ّ
(املنظمات الب�رصية ،التحليل).
 التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعاليات التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (العرو�ض ال�شفوية). العمل اجلماعي؛ فعالية ّ(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك).
خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ عن طريق ربط مو�ضوع الدر�س بخرباتهم ال�سابقة ،وذلك بتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•ملاذا �أر�سل اهلل تعالى الر�سل عليهم ال�سالم؟
•ملاذا �أنزل اهلل تعالى ال�رشائع الإلهية؟ لي�صل الطالب للغاية ،ومنها هداية النا�س وحتقيق م�صالح العباد.
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رضة وذلك على النحو الآتي:
 -1اعر�ض مفهوم مقا�صد ال�رشيعة ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة.
 -2ا�رشح مفهوم املقا�صد بالطريقة القيا�سية املعتمدة على حتليل املفهوم �إلى عنا�رصه الرئي�سة.
ِ � -3
أعط الأدلة الدالة على �أن اهلل تعالى �أعلم مبا يح ّقق م�صالح النا�س.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية العر�ض ال�شفوي لبيان �أنواع م�صالح النا�س على النحو الآتي:
 -1ك ّلف ( )5طلبة بالتح�ضري امل�سبق اجليد للدر�س ،بحيث يعر�ض كل طالب منهم فكرة واحدة �أمام
زمالئه ،فيعر�ض الطالب الأول م�صلحة حفظ الدين ويتل ّقى �أ�سئلة الطلبة وا�ستف�ساراتهم.
بنائيا ملا مت عر�ضه من قبل الطالب.
ّ -2
قوم تقوميّا ًّ
 -3يعر�ض الطالب الثاين م�صلحة حفظ النف�س ،والثالث حفظ العقل ،والرابع حفظ الن�سل ،والعر�ض
واخلام�س حفظ املال ،وكل منهم يتل ّقى �أ�سئلة الطلبة وا�ستف�ساراتهم.
بنائيا ملا مت عر�ضه من قبل كل منهم.
ّ -4
قوم تقوميّا ًّ
 -5ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف ال�صفحة (.)61
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 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية املنظّمات الب�رصية ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أوراق العمل ،وا�سرتاتيجية
العمل اجلماعي؛ فعالية ّ
(فكر ،انتقِ زميلاً � ،شارك) على النحو الآتي:
 -1اطلب �إلى الطلبة التفكري يف مراتب مقا�صد ال�رشيعة من �رضوريات وحاجيات وحت�سينيات ،والفرق
بينهما.
تو�صل �إليه من فروق.
 -2ك ّلف كل طالب مناق�شة زميله يف املقعد مبا ّ
 -3ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الأ�سئلة املت�ضمنة يف ورقة العمل (.)1-9
عاما حول تلك الفروق بينها.
حوارا
ِ � -4أدر
ً
ونقا�شا ًّ
ً
 -5ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاطني الواردين يف ال�صفحة (.)62
 -6اعر�ض مراتب مقا�صد ال�رشيعة والفروق بينهما؛ ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة.
 -7اعر�ض اجلدول التو�ضيحي الوارد يف ورقة العمل ( ،)2-9املتع ّلق مبراتب مقا�صد ال�رشيعة وبع�ض
الأحكام ال�رشعية عليها ،ومن دون �أن يفتح الطلبة الكتاب املدر�سي.
وي�صحح �إجابات زميله.
 -8اطلب �إلى كل طالب �أن يفتح الكتاب على اجلدول التو�ضيحي،
ّ
قوم تقوميّا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميّا ختاميّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

يتميز الإ�سالم عن غريه ب�أنه مل يقف عند حرفية الن�صو�ص ،ومع ذلك للأ�سف من امل�سلمني من وقف
عند ظواهر الن�ص و�أهمل ما فيه منت دالالت الأحكام والغايات؛ لذا ،نحن يف حاجة �إلى مقا�صد ال�رشيعة
يف زمن التكفري وال�سطحية يف فهم الن�صو�ص.
والهدف من الفقه� ،أن يخلق عالقة بني الإن�سان وبني الواقع الذي يعي�شه ،ومقا�صد ال�رشيعة حت ّقق ذلك.
ومن يتتبع الأحكام ال�رشعية يجد �أن الغاية منها املحافظة على كيان املجتمع وحتقيق م�صاحله ،وجلب النفع
للنا�س �أو رفع ال�رضر عنهم.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-9
م�سرت�شدا بال�س�ؤال الآتي:
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك �رشح مراتب مقا�صد ال�رشيعةّ ،•قارن بني ال�رضوريات واحلاجيات والتح�سينيات من حيث:
املفهوم� .أثر عدم حت ّققها يف النا�س .مثال عليها .وذلك وفق اجلدول الآتي:
وجه المقارنة

مراتب المقا�صد

ال�ضروريات

الحاجيات

التح�سينيات

أ�  -املفهوم:
ب� -أث��ر ع��دم حت ّققها يف
النا�س:

جـ -مثال عليها:

ورقة العمل ()2-9
 اقر�أ فقرة (مراتب مقا�صد ال�رشيعة) ،ثم اكتب ب�شكل فردي احلكم ال�رشعي يف املكان املنا�سب يف اجلدول�أدناه.
 بعد االنتهاء من كتابة الأحكام ال�رشعية املنا�سبةِ � ،أعط ورقة عملك �إلى زميلك املجاور لك.
�صحح �إجابات زميلك.
 افتح الكتاب املدر�سي على اجلدول التو�ضيحي املوجود يف ال�صفحة ( ،)67ثم ّ �ص ّنف الأحكام ال�رشعية الآتية وفق اجلدول �أدناه (حترمي قتل النف�س ،وجوب غ�ض الب�رص ،حترمي �شتمالآخرين ،م�رشوعية الزواج ،حترمي االحتكار ،وجوب ال�صلوات اخلم�س� ،إباحة التحذير لغايات العالج
وجوب طهارة البدن ل�صحة ال�صالة ،م�رشوعية الزواج).
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المرتبــة

الم�صلحة

ال�ضروريات

الحاجيات

التح�سينيات

حفظ الدين
حفظ النف�س
حفظ العقل
حفظ الن�سل
حفظ املال
استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ض التو�ضيحي.
•املوقف التقوميي :يك ّلف املعلم ( )5طلبة ببيان �أنواع م�صالح النا�س ،بحيث يك ّلف كل طالب منهم بعر�ض
بناء على معايري �سلم التقدير الوارد يف �أداة التقومي رقم (.)1-9
ويقومهم ً
فكرة واحدة �أمام زمالئهّ ،
•�أداة التقومي رقم (� :)1-9سلم تقدير.
الرقم

معيار الأداء

1

يتوا�صل مع زمالئه بلغة �سليمة وب�سيطة.

2

ي�ستخدم املفاهيم وامل�صطلحات الإ�سالمية.

3

ب�رصيا مع الطلبة جميعهم.
يتوا�صل
ًّ

4

ي�ستخدم حركات اجل�سم وتعابري الوجه.

5

يت�صف باحليوية والن�شاط وقوة ال�شخ�صية.

6

يجيب عن ت�سا�ؤالت الطلبة بجر�أة واقتدار.

7

ينجز املهمة خالل الوقت املحدد.

8

يح ّقق نتاجات املوقف التعليمي.

9

يح ّقق نتاجات املوقف التقوميي.
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بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة
64

الن�شاط

الإجابة

� ّ
أفك ُر
يف �سبب �إباح��ة �أكل امليتة �أو غريها من  -لأن حفظ النف�س من ال�رضورات اخلم�س ،التي يجب
املحافظة عليها.
املحرمات عند ال�رضورة.

65

 التحذير من الرهبانية.مثال
�أعطي اً
عل��ى و�سيلة �أخ��رى م��ن الو�سائل التي  -حترمي الإجها�ض بغري �رضورة وتقرير العقوبة عليه.
 حترمي اللواط و�إقامة احلد عليه.�رشعها الإ�سالم حلفظ الن�سل.
 منع اخللوة. وج��وب �س�تر الع��ورة واالحت�شام ،وحت��رمي ال�سفوروالتربج.
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�أت� ّأملُ و�أ�صنّ ُف
ثم
�أت� ّأم��ل قول ر�س��ول اهلل  الآت��يَ ،
�أ�ص ّنف الأعمال التي نهانا عنها ح�سب
امل�صالح اخلم�س التي تندرج حتتها:
ق��ال ر�س��ول اهلل " :اجتنب��وا ال�سب��ع
املوبق��ات" ،قي��ل :ي��ا ر�س��ول اهلل ،وما
هن؟ قال" :ال�رشك باهلل ،وال�سحر ،وقتل
النف�س التي حرم اهلل �إال باحلق ،و�أكل مال
اليتي��م و�أكل الربا ،والتويل يوم الزحف،
وقذف املح�صنات الغافالت امل�ؤمنات".

 حفظ الدين :اجتناب ال�رشك باهلل ،اجتناب التويل يومالزحف.
 حفظ النف�س :اجتناب قتل النف�س التي حرم اهلل. حفظ العقل :اجتناب ال�سحر. حفظ الن�سل (العر�ض) :قذف املح�صنات. -حفظ املال :اجتناب �أكل مال اليتيم و�أكل الربا.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
هات مثالني على ذلك.
 جاءت ال�رشيعة الإ�سالمية لتحقيق م�صالح النا�س بجلب املنافع لهم ودفع املفا�سد عنهمِ ،�إثـرائـية
تقريرا حول الأمور احلاجية التي يق�صد منها رفع احلرج والتي�سري على النا�س يف جماالت :العبادات،
 اكتبً
واملعامالت ،والعقوبات.
95

إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال
 -1م��ا املق�ص��ود بكل م��ن :مقا�صد
ال�رشيعة ،احلاجيات؟

الإجابة

ال�صفحة

أ�  -مقا�ص��د ال�رشيع��ة :الغاي��ات التي ج��اءت ال�رشيعة �أ 63-
الإ�سالمي��ة لتحقيقه��ا ،وتتمث��ل يف جل��ب املنافع
للنا�س ،ودرء املفا�سد عنهم يف الدنيا والآخرة.
ب -احلاجيات :ما يحتاج �إلي��ه النا�س للتو�سعة عليهم ،ب66-
والتخفي��ف عنهم ،مراع��اة لأحوالهم وظروفهم،
وبدونها ال تنعدم احلياة ،لكن يقع النا�س يف امل�شقة
واحلرج.

 -2اذكر امل�صالح اخلم�س التي جاءت  -حف��ظ الدي��ن ،حف��ظ النف���س ،حفظ العق��ل ،حفظ
الأح��كام الإ�سالمي��ة لتحقيقه��ا الن�سل ،حفظ املال.
واملحافظة عليها.

63

ِ -3
اً
واح��دا على كل مما
مث��ال
هات
ً
ي�أتي:
أ�  -حكم �رشعي يق�صد منه حفظ �أ  -حت��رمي قت��ل النف�س واالعتداء عليه��ا ب�أي �شكل من �أ 64-
الأ�شكال ،و�إباحة �أكل امليتة وغريها من املحرمات
النف�س.
عند ال�رضورة ،وت�رشيع عقوبة الق�صا�ص ملن يعتدي
عليها وينتهك حرمتها.
ب65-
ب -حك��م �رشع��ي يق�ص��د منه ب -حترمي ال�رسقة و�أكل �أموال النا�س بالباطل.
حفظ املال.
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ن�ص ال�س�ؤال
� -4ص ّن��ف الأم��ور الآتي��ة �إل��ى:
�رضوري ،حاجي ،حت�سيني.
�أ  -الأخذ ب�آداب الأكل وال�رشب.
ب -حت��رمي �أكل �أم��وال النا���س
بالباطل.
ج��ـ� -إباح��ة الإفط��ار يف نه��ار
رم�ضان للمري�ض.
غ���ض الب��صر عن
د  -وج��وب ّ
املحرمات.

الإجابة

ال�صفحة

�أ  -حت�سيني.
ب� -رضوري.
جـ -حاجي.

66

د  -حت�سيني.

 -5م��ا الأثر الذي يرتت��ب على عدم  -تنعدم احلياة ،ويختل نظامها ،وتف�سد م�صالح النا�س،
وتعم فيهم الفو�ضى ،وبقدر ما يكون من فقدانها،
حتقق ال�رضوريات؟
ّ
بقدر ما يكون من الف�ساد والتعطل يف نظام احلياة.
� -6ضع �إ�ش��ارة (✓) بجانب العبارة
ال�صحيحة ،و�إ�شارة (×) بجانب
العبارة اخلط�أ يف ما ي�أتي:
أ�  -التح�سيني��ات ه��ي الأخذ مبا �أ .)✓( -
يلي��ق م��ن حما�س��ن العادات
ومكارم الأخالق.
ب -عن��د تعار�ض حف��ظ الدين ب.)×( -
قدم حفظ
مع حفظ النف�س ُي ّ
النف�س.
جـ -البح��ث وطل��ب العلم من جـ.)✓( -
و�سائل حفظ العقل.

66

�أ 66-

ب64-

جـ64-
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الدر�س
العا�شر

حقوق الإن�سان يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

 يبينّ مفهوم حقوق الإن�سان يف الإ�سالم. يبينّ �أ�س�س ومرتكزات حقوق الإن�سان يف الإ�سالم. يذكر حقوق الإن�سان يف الإ�سالم. ي�ص ّنف حقوق الإن�سان يف الإ�سالم؛ وفق االعتبارات الأربعة :ال�شخ�صية واالعتقادية واالجتماعية وال�سيا�سية.جميعا.
وعد ذلك اعتداء على حياة النا�س
 يع ّلل حترمي الإ�سالم االعتداء على النف�س الب�رشيةّ ،ً
 ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س. يع ّلل وجوب ثبات اجلندي يف املعركة وعدم الفرار منها. -ي�ستنتج احلكمة من م�رشوعية اجلهاد.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
أقرتها ال�رشيعة الإ�سالمية.
 احرتام حقوق الإن�سان التي � ّ جت ّنب االعتداء على الآخرين وامتهان كرامتهم.� -أداء حقوق النا�س.

م�صادر التعلم و�أدواته
 مو�سوعة (حقوق الإن�سان يف الإ�سالم) خلديجة النرباوي ،وكتاب (حقوق الإن�سان يف الإ�سالم درا�سةمقارنة مع الإعالن العاملي الإ�سالمي حلقوق الإن�سان) ملحمد الزحيلي.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض ( ،)Data Showلوحات كرتونية لعر�ض�إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت)� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة (.)http://shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات
 تكرمي الإن�سان :ما جعله اهلل له من ال�رشف والف�ضل على غريه من اخللق ،وت�سخريه تعالى �سائر اخللق له.98

 العدل� :إعطاء كل ذي حق ح ّقه. امل�ساواة :متتع كل فرد يف املجتمع باحلقوق جميعها ،من دون التمييز بينهم بلون �أو جن�س �أو فكر �أو غريه. ِ�رشعا ،تق�ضي مبعاقبة اجلاين مبثل ما فعل.
الق�صا�ص :عقوبة مقدرة ً

التعلم القبلي
 -امل�صالح اخلم�س ،ومقا�صد ال�رشيعة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (املحا�رضة ،والعمل يف الكتاب املدر�سي ،و�أن�شطة القراءة املبا�رشة،والعر�ض التو�ضيحي ،والبطاقات اخلاطفة).
 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية (ال�شبكة).ّ
(املنظمات الب�رصية).
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعاليةخطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحا�رضة):
أكد عليها الإعالن
وذلك عن طريق الت�أكيد على �أ�سبقية ال�رشيعة الإ�سالمية ب�إثبات حقوق الإن�سان ،التي � ّ
ميزات حقوق الإن�سان يف الإ�سالم.
العاملي حلقوق الإن�سان عام 1948م ،وبيان ّ
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العر�ض التو�ضيحي والبطاقات اخلاطفة) ،وذلك على النحو الآتي:
 -1اعر�ض مفهوم حقوق الإن�سان يف الإ�سالم على بطاقة خاطفة ،ثم ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءتها.
 -2ك ّلف الطلبة بقراءة فقرة (�أ�س�س حقوق الإن�سان يف الإ�سالم) قراءة فاهمة مدة ( )5دقائق ب�شكل فردي.
 -3اطلب �إلى �أحد الطلبة �أن يعر�ض لزمالئه الأ�سا�س الأول حول وحدة الأ�صل للجن�س الب�رشي ،ثم �آخر
يعر�ض الأ�سا�س الثاين وهكذا ...مع احلر�ص على ا�ستدراك ما فاتهم من معلومات.
 -4ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)72
 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية (ال�شبكة) ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العمل يف الكتاب املدر�سي،
و�أن�شطة القراءة املبا�رشة) ،وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (املنظّمات الب�رصية) ل�رشح حقوق الإن�سان يف الإ�سالم،
وذلك على النحو الآتي:
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 -1و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات مت�ساوية غري متجان�سة ،و� ِ
رقما مت�سل�سلاً يف كل
أعط كل طالب منهم ً
جمموعة.
 -2ك ّلف كل جمموعة بقراءة املو�ضوع اخلا�ص فيها ،والقيام باملهام املوكولة �إليها يف �أوراق العمل على
النحو الآتي:
•املجموعة ( :)1احلقوق ال�شخ�صية ،ورقة العمل (.)1-10
•املجموعة ( :)2احلقوق االعتقادية والفكرية ،ورقة العمل (.)2-10
•املجموعة ( :)3احلقوق االجتماعية ،ورقة العمل (.)3-10
•املجموعة ( :)4احلقوق ال�سيا�سية ،ورقة العمل (.)4-10
ِ � -3أعد ت�شكيل املجموعات ،بحيث تتكون املجموعات اجلديدة من الطلبة الذين يحملون الرقم نف�سه يف
جمموعة ،مثلاً كل من يحمل الرقم ( )1يف جمموعة ،ومن يحمل رقم ( )2يف جمموعة �أخرى وهكذا...
 -4ك ّلف كل جمموعة ب�رشح الفقرة اخلا�صة بها �أمام باقي املجموعات.
� -5ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
 -6اعر�ض املخطط التنظيمي الوارد يف ورقة العمل ( )5-10للطلبة على لوحة كرتونية ،وثب ّتها على
اللوح ،بحيث حتوي مربعات فارغة ميل�ؤها الطلبة من دون فتح الكتاب املدر�سي.
 -7اطلب �إلى عدد من الطلبة الوقوف بجانب اللوح ال�ستنتاج �إجابات املعلومات املنقو�صة يف املخطط،
وكتابتها باملكان املنا�سب يف املخطط على اللوحة الكرتونية.
 -8ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)73
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة م�ستعينًا ب�أ�سئلة الكتاب.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

حقوق الإن�سان جمموعة من املعايري الرئي�سة التي ال ميكن لأي �إن�سان العي�ش من دونها بكرامة ،وهي
حقوق مت�أ�صلة يف الب�رش جميعهم مبختلف جن�سياتهم و�ألوانهم ودياناتهم و�أعرافهم ولغاتهم ،ولقد �سبقت
ال�رشيعة الإ�سالمية الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان و�أثبتتها له.
وتقوم العديد من ّ
املنظمات العاملية على حماية حقوق الإن�سان وتطويرها؛ كحقه يف حرية التعبري
خا�صة .فمن ال�رضوري �أن
وحقه يف
التحرر من التعذيب يف املجتمعات امل�ست�ضعفة التي ينت�رش فيها الظلم ّ
ّ
يتولّى القانون حماية حقوق الإن�سان ،ي�ضطر الإن�سان �آخر الأمر �إلى التمرد على اال�ستبداد والظلم.

100

�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-10
 اقر�أ وجمموعتك مو�ضوع احلقوق ال�شخ�صية من الكتاب املدر�سي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:عدد احلقوق ال�شخ�صية للإن�سان يف الإ�سالم.
• ّ
وعد قتل �إن�سان واحد مبنزلة االعتداء على حياة النا�س
حرم الإ�سالم االعتداء على النف�س الب�رشية ّ
•ع ّللّ :
جميعا.
ً
•ما احلكمة من م�رشوعية الق�صا�ص؟
و�ضح املق�صود بحق امل�ساواة.
• ّ
 اكتب وجمموعتك الإجابات ال�صحيحة على ورقة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()2-10
 اقر�أ وجمموعتك مو�ضوع احلقوق االعتقادية والفكرية من الكتاب املدر�سي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:عدد احلقوق االعتقادية والفكرية للإن�سان يف الإ�سالم.
• ّ
•كيف كفل الإ�سالم للإن�سان حرية التدين؟
•ع ّلل� :أعطى الإ�سالم الإن�سان حق التعلم واكت�ساب املعرفة.
•ما القيد الذي و�ضعه الإ�سالم ل�ضبط حرية الإن�سان يف الر�أي والفكر؟
 اكتب وجمموعتك الإجابات ال�صحيحة على ورقة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()3-10
 اقر أ� وجمموعتك مو�ضوع احلقوق االجتماعية من الكتاب املدر�سي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:عدد احلقوق االجتماعية للإن�سان يف الإ�سالم.
• ّ
•اذكر �أربعة من الأمور الدالة على حفظ الإ�سالم حق العمل للإن�سان.
•ا�ستنتج داللة قوله تعالى} :
{ (�سورة البقرة ،الآية .)188
 اكتب وجمموعتك الإجابات ال�صحيحة على ورقة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()4-10
 اقر�أ وجمموعتك مو�ضوع احلقوق ال�سيا�سية من الكتاب املدر�سي ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:عدد احلقوق ال�سيا�سية للإن�سان يف الإ�سالم.
• ّ
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•كيف ميكن �ضمان حقوق الإن�سان يف الإ�سالم؟
 اكتب وجمموعتك الإجابات ال�صحيحة على ورقة. �ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.ورقة العمل ()5-10
 -املأ الفراغات يف املخطط التنظيمي �أدناه ،وفق فهمك حلقوق الإن�سان:

حقوق الإن�سان

احلقوق ال�شخ�صية

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

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

احلقوق ال�سيا�سية

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

حق حرية التدين

حق العمل

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

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

حق التعلم

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

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

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

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

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س يو ّزع املعلم املهام على املجموعات عن طريق �أوراق العمل ،وبعد
بناء على
االنتهاء من عر�ض فكرة معينةّ ،
ويقومهم ً
يوجه الأ�سئلة ال�شفوية البنائية (التكوينية) على الطلبةّ ،
معايري �أداة التقومي رقم (.)1-10
•�أداة التقومي رقم (� :)1-10سلم التقدير.
الرقم

معيار الأداء

1

ي�ستعد للأ�سئلة والإجابات.

2

تتميز �إجاباته بالدقة والو�ضوح.
ّ
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بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

3

فهما للمو�ضوع.
يظهر ً

4

يعد �أ�سئلة يود توجيهها.
ّ

5

تتميز �أ�سئلته بارتباطها املبا�رش باملو�ضوع.
ّ

6

التو�صل �إلى ا�ستنتاجات.
ي�ستطيع
ّ

7

التو�صل �إلى خال�صات.
ي�ستطيع
ّ

8

يحرتم �آراء الآخرين.

9

ي�ستمع للآخرين باهتمام.

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة
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الن�شاط

الإجابة

أناق�ش
� ُ
أتعاون و� ُ
�أتعاون م��ع زمالئي ،و�أناق���ش �أثر هذه  -تنت�رش املحبة بني النا�س ويتح ّقق العدل بينهم،
الأ�س���س يف املحافظ��ة عل��ى حق��وق
ويقدر الإن�سان عدل الإ�سالم واحرتامه له بغ�ض
ّ
الإن�سان.
�سببا يف دخوله
النظر عن لونه �أو جن�سه ،فيكون ً
يف الإ�سالم.
أ�ستنتج
�أتدبّ ُر و� ُ
أتدب��ر احلديث�ين النبوي�ين الآتي�ين ،ثم
� ّ
�أ�ستنت��ج دالل��ة كل منهم��ا عل��ى ح��ق
الإن�سان يف احلياة:
 -1قال ر�سول اهلل " :من حمل علينا  -1نهى اهلل تعالى عن القتال؛ لأنه يف�ضي �إلى �إزهاق
النف�س الإن�سانية ،التي حرم اهلل تعالى االعتداء عليها
ال�سالح فلي�س منا".
بود وجه حق.
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الن�شاط

ال�صفحة

الإجابة

 -2ق��ال ر�سول اهلل " :من تر ّدى من  -2يحرم على الإن�سان االعتداء على النف�س ب�إهالكها؛
لأنها ملك خلالقها ،فاالعتداء على النف�س بالقتل �إمنا
جبل فقتل نف�سه ،فهو يف نار جهنم
تعد على ما وهبه اهلل تعالى من نعمة احلياة.
هو ّ
خمل��دا فيها �أبدا،
خالدا
ً
ي�تر ّدى فيه ً
ف�سمه
�سما فقتل نف�سهّ ،
ومن حت�سى ًّ
خالدا
يف يده
يتح�ساه يف نار جهنم ً
ّ
خمل��دا فيها �أب��دا ،ومن قت��ل نف�سه
ً
بحديدة ،فحديدته يف يده يج�أ بها
يف بطنه يف ن��ار جهنم خالدا خملدا
فيها �أبدا ".

75

أ�ستنتج
� ُ
مي��زة م��ن مزاي��ا حق��وق الإن�س��ان يف  -ربانية ال نق�ص فيها وال خلل.
 ثابتة تنبثق من العقيدة الإ�سالمية ،غري قابلة للإلغاء �أوالإ�سالم.
التبديل.
 �شاملة لكل �أنواع احلقوق ،وعامة لكل النا�س. متوازنة تراعي م�صلحة الفرد واملجتمع. مقيدة بعدم التعار�ض مع مقا�صد ال�رشيعة ،وعدمالإ�رضار مب�صالح اجلماعة.
 -الأ�سبقية ،فبد�أت بظهور الإ�سالم نف�سه.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 �ص ّنف احلقوق الآتية �إلى حقوق �شخ�صية �أو اعتقادية �أو اجتماعية �أو �سيا�سية:(التعلم ،امل�ساواة ،العمل ،الرت�شح لالنتخاب ،احلياة ،التملك ،التدين).
�إثـرائـية
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مو�ضوع الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،واكتب خم�سة من هذه احلقوق،واقر�أها يف الإذاعة املدر�سية.
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إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

� -1أقام الإ�سالم حقوق الإن�سان على  -وحدة الأ�صل للجن�س الب�رشي.
جمموع��ة من الأ�س���س ،بينّ ثالثة  -التكرمي الإن�ساين.
 العدل بني النا�س.منها.

ال�صفحة
72-71

وعد قتل
 -2من احلق��وق ال�شخ�صية للإن�سان  -حرم الإ�سالم االعتداء على حياة الآخرينّ ،
جميعا؛
�إن�سان واحد مبثابة االعتداء على حياة النا�س
و�ضح ذلك.
حق احلياةّ ،
ً
ملا ين�ش�أ عنه من الفو�ضى والف�ساد يف املجتمع.

72

� -3ضب��ط الإ�س�لام حري��ة ال��ر�أي � -أال ُت ّتخ��ذ حرية ال��ر�أي والفكر ذريع��ة لن�رش الأفكار
الهدام��ة واملذاه��ب املنحرف��ة ون�رش الباط��ل ،و�إيذاء
و�ضحه.
والفكر بقيدّ ،
النا�س وجتريحهم ،واال�سته��زاء بالأديان ،و�إمنا يجب
ي�سخ��ر ذلك يف تكوين الر�أي العام الفا�ضل القائم
�أن ّ
على العلم وم�س�ؤولية الكلمة واحرتام الر�أي الآخر.

74

و�ض��ح م�س�ؤولي��ة الدول��ة يف ما  -يجب على الدولة �أن تهيئ العمل للقادرين عليه،
ّ -4
وحمايتهم من �أن ي�أكل �أ�صحاب العمل حقوقهم.
يتع ّلق بحق الإن�سان يف العمل.
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 -5م��ا احلق الذي ت��دل عليه كل �آية
من الآيات الكرمية الآتية:
�أ  -حق احلياة.

أ�  -قال اهلل تعالى} :

�أ 72-

{.
ب -حق التعلم.

ب -قال اهلل تعالى} :

ب74-

{.
جـ -حق العمل.

جـ -قال اهلل تعالى} :

جـ74-

{.
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ن�ص ال�س�ؤال
� -6ض��ع دائرة ح��ول رم��ز الإجابة
ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
يعد ( )1جـ -الفكرية.
( )1حق الإن�سان يف التعليم ّ
من احلقوق:
�أ  -ال�شخ�صية.
ب -االجتماعية.
جـ -الفكرية.
د  -ال�سيا�سية.
يعد حق الإن�سان يف الرت�شح ( )2د  -ال�سيا�سية.
(ّ )2
واالنتخاب من احلقوق:
�أ  -ال�شخ�صية.
ب -االجتماعية.
جـ -االعتقادية
د  -ال�سيا�سية.
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الإجابة

ال�صفحة

74-1

75-2

الدر�س
احلادي ع�شر

القيم الرتبوية يف ال�سرية النبوية ()1

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم القيم.
 ّ يبينّ �أهمية القيم يف احلياة.مييز بني القيم الإميانية والقيم ال�سلوكية والأخالقية.
 ّ يعطي �أمثلة على كل من القيم الإميانية والأخالقية وال�سلوكية يف الإ�سالم. ي�ستدل بالن�صو�ص ال�رشعية من ال�س ّنة النبوية و�سرية الر�سول  ،على القيم الإميانية وال�سلوكية والأخالقية. يبينّ �أثر االلتزام بالقيم الإميانية والأخالقية وال�سلوكية على حياة امل�سلم؛ فر ًدا وجماعة. -يتم ّثل القيم واالجتاهات الواردة يف الدر�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 الإح�سان �إلى الآخرين. الثقة باهلل والتوكل عليه. ال�سلوك الإيجابي. احلر�ص على الطاعات. -ال�شعور مبراقبة اهلل تعالى.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب (ال�سرية النبوية) البن ه�شام ،وكتاب (فقه ال�سرية) ملحمد �سعيد رم�ضان البوطي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :بطاقات� ،أقالم (فلوما�سرت) ،لوحة جدراية لتعليق البطاقات عليها،ورقة عمل� ،أوراق خمتلفة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
� -شبكة الإنرتنت :فيديو القيم الأخالقية يف ال�سرية النبوية؛ �صالح املغام�سي ،موقع (الرا�سخون يف العلم).

املفاهيم وامل�صطلحات
 التوكل على اهلل :الثقة باهلل تعالى واالعتماد عليه بعد الأخذ بالأ�سباب. الأمانة :كل ما يجب على الإن�سان حفظه؛ كالدين والعبادات وحقوق الآخرين.107

التعلم القبلي
 -مفهوم ال�سرية النبوية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة ،فعالية املحا�رضة. التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية امل�سابقة. حل امل�شكالت؛ فعالية درا�سة احلالة. التعلم يف جمموعات؛ فعالية التعلم الزمري.خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت؛ فعالية درا�سة احلالة ،كما ي�أتي:
 -1اعر�ض م�شكلة �أخالقية ،على �سبيل املثال" :وجد يزن مبل ًغا من املال يف �ساحة املدر�سة بعد انتهاء الدوام
يغطي حاجته ل�رشاء معطف يقيه برد ال�شتاء ،فدخل يف �رصاع مع نف�سه بني �أن يبحث عن �صاحب املال
�أو �أن ي�ستفيد منه".
متهيدا للدخول �إلى مفهوم القيم.
 -2خذ �آراء الطلبة يف �إيجاد حلً ،
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت؛ فعاليات (درا�سة حالة ،والع�صف ذهني) ،كما ي�أتي:
� -1ضع مفهوم القيم يف دائرة مر�سومة على اللوح ،وعن طريق الع�صف الذهني ناق�ش الطلبة حول املفهوم
وما يعرفونه؛ حتى ت�صل �إلى تعريف منا�سب.

القيم

وجه ال�س�ؤال الآتي :ما العالقة بني القيم وال�سرية النبوية؟ ا�ستقبل �إجابات الطلبة وع ّلق عليها ب�إيجابية،
ّ -2
من دون �أن تتجاهل �أي �إجابة.
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 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة بو�صفها تقوميًا بنائيًّا وتكوينيًّا ،كما ي�أتي:
� -1ص ّنف القيم �إلى قيم �إميانية وقيم �سلوكية و�أخالقية ،واكتبها على اللوح حتت عمودين منف�صلني :اطلب
�إلى الطلبة �أمثلة على كل منها.
فرق بينها عن طريق توجيه الأ�سئلة املتعددة التي ت�شمل املقارنة :على �سبيل املثال :ما معنى قيم �إميانية؟
ّ -2
ما معنى قيم �سلوكية؟ � ِ
أعط اً
مثال على كل منها.
� -3أجرِ الن�شاط يف ال�صفحة ( )77با�ستخدام ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية احلوار والنقا�ش ،وع ّزز
ا�ستجابات الطلبة ،وا�س�ألهم :من ي�ؤيد هذه الإجابة؟ ع ّززهم بقولك على �سبيل املثال (�أح�سنت ،بارك اهلل).

مدعما بالأدلة
 -4اطلب �إلى الطلبة ذكر الأمثلة من الواقع وال�سرية النبوية على القيم االميانية وال�سلوكية
ً
ال�رشعية املوجودة يف الكتاب.
 ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية ّ
(فكر انتقِ زميلاً � ،شارك) ،كما ي�أتي:
 اطلب �إلى الطالب �أن يفكر يف �إجابة الن�شاط الوارد يف ال�صفحة ( )79ملدة دقيقة ،ثم يتحدث مع زميلهيف املقعد ،ثم ي�شارك فكرته مع باقي طلبة ال�صف.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية امل�سابقة ،كما ي�أتي:
 -1اكتب م�سب ًقا جمموعة من القيم وجمموعة من الأدلة ال�رشعية من احلديث وال�سرية النبوية املكتوبة على
ع�شوائيا على الطلبة.
بطاقات م�ستطيلة بخط وا�ضح ،واملعدة م�سب ًقا وو ّزعها
ًّ
 -2و ّزع الطلبة يف جمموعتني متناف�ستني ،بحيث تطابق كل جمموعة �أكرب عدد ممكن من البطاقات وتل�صقها
على اللوح �أو على جدراية لنح�صل على القائمة الآتية:
قوم �أداء الطلبة با�ستخدام �أداة التقومي رقم (.)1-11
ّ -3
عزز الفريق الفائز.
ّ -4
القيمة
الإح�سان
الثقة باهلل
الأمانة
حفظ ال�رس

الن�ص ال�رشعي
االلتزام بالن�صو�ص
ال�رشعية الواردة يف
الكتاب.

القيمة
�إماطة الأذى عن الطريق
الرفق باحليوان
الت�سامح
تر�شيد املياه

الن�ص ال�رشعي
االلتزام بالن�صو�ص
ال�رشعية الواردة يف
الكتاب.

زراعة الأ�شجار
109

� -5أجرِ الن�شاط اخلتامي الوارد يف ال�صفحة (:)80
 -6عن طريق (قراءة الن�ص قراءة �سليمة) ،ك ّلف كل طالب على ورقة منف�صلة بكتابة �أثر واحد للبيئة الطيبة
يف تن�شئة اجليل على الأخالق وال�سلوكات الفا�ضلة ،وت�سليمها للمعلم ليقر�أها ويراجعها خارج احل�صة
ويقدم التغذية الراجعة يف احل�صة القادمة.
ّ
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

�أ�شرِ �إلى �أهمية احلفاظ على الأماكن ال�سياحية والأ�شجار وممتلكات املدر�سة والأماكن العامة وعدم
تخريبها.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي :املالحظة.
•املوقف التقوميي :ميكنك تقومي جمموعة من املواقف التعليمية؛ التعلم الن�شط؛ فعالية الت�صنيف يف جدراية،
والتوا�صل بال�س�ؤال والإجابة.
•الأداة رقم (� :)1-11سلم تقدير.
ا�سم الطالب............................................ :
الرقم

معيار الأداء

1

مييز بني القيمة االميانية والقيمة ال�سلوكية.
ّ

2

يتعاون مع زمالئه يف الن�شاط املنفذ.

3

يظهر اجتاهات �إيجابية نحو القيم الرتبوية الواردة يف الدر�س.

4

يتم ّثل القيم الواردة يف الدر�س يف �سلوكه.

5

ي�شارك يف الأن�شطة ب�أفكار جديدة.

6

ي�ستطيع على اال�ستدالل بالدليل ال�رشعي املنا�سب.
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إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

77

79

80

الإجابة

الن�شاط

مثال
أفهم و�أعطي اً
� ُ
�أفهم �أن الإ�س�لام �أقر العادات والتقاليد � -إكرام ال�ضيف.
احل�سن��ة الت��ي ال تتعار���ض م��ع مبادئه  -دفع الدية لأهل القتيل من قبل الع�شرية.
وت�رشيعات��ه ،وه��ذه الع��ادات ت�صب��ح
حكم��ا لإثبات حكم �رشع��ي �إذا مل يرد
ً
ن���ص يف ذلك احلك��م ،وهذا م��ا تعنيه
القاع��دة الفقهي��ة "الع��ادة َّ
حمكمة" ،ثم
�أعطي اً
مثال على �إحدى هذه العادات.
أحاور زمالئي
� ُ
كي��ف ميك��ن �أن �أح ّقق قي��م الإح�سان � -أن يجعل امل�سلم هدفه وغايته ر�ضا اهلل تعالى حتى
والثق��ة ب��اهلل تعال��ى والت��وكل عليه يف يف درا�سته ،وي�ست�شعر مراقبة اهلل تعالى له يف حياته،
فيحا�سب نف�سه على وقته فال يهدره �إال يف ما يفيد،
درا�ستي؟
ويتج ّنب الغ�ش يف االمتحانات .كما ي�أخذ ب�أ�سباب
النجاح التي تعينه يف درا�سته متوكلاً على اهلل يف كل
�ش�ؤونه.
أ�ستنتج
�أتدبّ ُر و� ُ
أتدب��ر الآية الكرمية الآتية ،ثم �أ�ستنتج �أثر  -ت�شري الآية الكرمية �إلى �أن البيئة الرتبوية ال�صاحلة تن�شئ
� ّ
البيئة الطيبة يف تن�شئة اجليل على الأخالق الن�ش�أ ال�صالح الذي يتح ّلى بالقيم الرتبوية الفا�ضلة،
والبيئة الفا�سدة ال تربي �إال اجليل الفا�سد الذي ي�سيء
الفا�ضلة وال�سلوكات ال�صحيحة:
�إلى نف�سه وجمتمعه.
قال اهلل تعالى} :
{.

(�سورة الأعراف ،الآية .)58
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 و ّزع جمموعة من املواقف احلياتية على الطلبة ،واطلب �إليهم  -على �شكل جمموعات � -أن يكتبوا كيفيت�رصفون جتاه هذه املواقف:
•وجدت قطة جمروحة بجانب املنزل.
•زرع ال�صف العا�رش جمموعة من الأ�شجار يف حديقة املدر�سة.
•�أف�شى �صديقي ال�رس الذي ا�ست�أمنته عليه.
•خالل رحلة مدر�سية ،مل جند حاوية ن�ضع فيها املخلفات.
�إثـرائـية
 ك ّلف طلبة �إيجابيني للت�أثري يف زمالئهم ال�سلبيني بتعليمهم قيمة �إ�سالمية يتم االتفاق عليها؛ عن طريقتعليم الأقران خارج الغرفة ال�صفية.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

بناء عليها �أحكامه �أ 77-
 -1م��ا املق�ص��ود ب��كل م��ن القي��م - ،القيم :املعايري التي ي�صدر ال�شخ�ص ً
على الأ�شياء والأحداث ،وينطلق منها يف �سلوكه
الإح�سان؟
وعالقاته مع الآخرين.
 الإح�س��ان� :شع��ور الإن�س��ان مبراقب��ة اهلل تعال��ى له ،ب78-واطالعه عل��ى كل ما يقوم به ،فتن�ضبط �أقواله و�أفعاله
فيحر�ص عل��ى الطاعات ويبتعد عن املعا�صي وي�ؤدي
واجباته يف احلياة ب�أح�سن �صورة.
 -2للقيم �أهمية كربى يف املجتمعات  -ت�سهم يف تكوين اجليل ال�صالح.
تو�ضح  -تبني ال�شخ�صية الإيجابية امل�ؤثرة.
الب�رشي��ة ،اذكر ثالثة �أمور ّ
 ت�ساع��د على تعدي��ل ال�سل��وك الإن�ساين �إل��ى �سلوكهذه الأهمية.
�إيجابي يف املجتمع.
تع��د و�سيلة م��ن و�سائ��ل نهو�ض املجتم��ع وازدهار
 ّاحل�ضارة فيه.
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ِ -3
اً
مث��ال
هات
�أ 78-
واح��دا على كل مما  -قيمة �إميانية :الإح�سان ،والثقة باهلل والتوكل عليه.
ً
ي�أتي:
 �سلوك �إيجابي نحو البيئ��ة :تنظيف الطرقات و�إماطة ب80-الأذى عنه��ا ،زراع��ة الأ�شج��ار ،الرف��ق باحلي��وان،
أ�  -قيمة �إميانية.
االقت�ص��اد بامل��اء ،املحافظة عل��ى النظاف��ة ال�شخ�صية
ب� -سلوك �إيجابي نحو البيئة.
والعامة.
جـ� -أمانة النبي .
 �أمان��ة النب��ي  :كان هذا اخللق م��ن �أ�شهر الأخالق جـ79-التي ات�صف بها ر�سولن��ا حممد  حيث حر�ص قبيل
الهجرة على رد الأمانات التي كانت لقري�ش ،وعرف
بني قومه قبل البعثة بالأمني.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -4من القيم الإميانية التي ات�صف بها  -يف مكة املكرمة قبل الهجرة ،حني كان امل�سلمون
النب��ي  ،وحـر�ص عل��ى تربية �ضعافًا م�ضطهدين ،قال للخباب بن الأرت  وقد
ال�صحاب��ة  :الثقة ب��اهلل تعالى �شكا �إليه حال امل�سلمني" :واهلل ليتمن هذا الأمر حتى
ي�سري الراكب من �صنعاء �إلى ح�رض موت ال يخاف �إال
و�ضح ذلك.
والتوكل عليهّ ،
82
اهلل� ،أو الذئب على غنمه ولكنكم ت�ستعجلون".
 وبرزت ثقة النبي  باهلل تعالى وتوكله عليه يف حادثة79-78
الهجرة �إلى املدينة ،حيث دنت قري�ش من الغار الذي
يختبئ فيه هو و�أبو بكر  فخاف �أبو بكر �أن يطلع
عليها امل�رشكون فطم�أنه النبي  ب�أن اهلل معهم.
واحدا ي�ستفاد من
أمرا
ً
 -5ا�ستخ��رج � ً
الأحاديث النبوية الآتية:
�أ  -قال ر�سول اهلل �" :إن من أ�  -حــر�ص الإ�س�لام على غر�س الأخالق الفا�ضــــلة �أ 79-
وال�سلوكات الإيجابية يف املجتمع الإ�سالمي وهذا
خياركم �أح�سنكم �أخالقًا".
ي���ؤدي �إلى تكوي��ن جمتم��ع فا�ضل ت�س��وده املحبة
والوئام (الدعوة �إلى ح�سن اخللق).
ب -ق��ال ر�س��ول اهلل �" :إن ب -ح��ث النبي  النا�س �إل��ى ال�سلوك الإيجابي نحو ب80-
البيئ��ة (الدعوة �إل��ى ال�سل��وكات الإيجابية كغر�س
قامت ال�ساعة ويف يد �أحدكم
الأ�شجار).
ف�سيله؛ ف�إن ا�ستطاع �أال تقوم
حتى يغر�سها فليغر�سها".
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الدر�س
الثاين ع�شر

القيم الرتبوية يف ال�سرية النبوية ()2

نتاجات الدر�س

يو�ضح املق�صود بالقيم املهارية.
 ّيو�ضح مظاهر عناية النبي  بالقيم املهارية.
 ّ يعطي �أمثلة على القيم املهارية. يعرف �أهمية �إدارة الوقت ،وا�ستثماره يف ما يفيد. يكت�سب مهارة احلوار والتوا�صل مع الآخرين. يكت�سب مهارة تنظيم الوقت ،وا�ستثماره يف ما يفيد.لتتحول �إلى عادات را�سخة يف ال�سلوك الإن�ساين.
عمليا؛
ّ
 ّيطبق االجتاهات الإيجابية ًّ

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على الإيجابية مع الآخرين. �إتقان الطالب املهارات احلياتية النافعة له وملجتمعه. احرتام الطالب من يحاوره.حتمل امل�س�ؤولية جتاه النف�س والآخرين.
 ّ -املحافظة على الوقت ،وا�ستثماره يف ما يفيد.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب (القيادة عند حممد  )للدكتور �سعيد بن �صالح الرقيب ،وكتاب (فقه ال�سرية) ملحمد الغزايل. -الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :لوحة تعزيز ،ورق قلاّ ب ،اللوح.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -مو�سوعة الكتب العربية .www.ibook.ae

املفاهيم وامل�صطلحات
 احلوار :الو�سيلة الأ�سا�سية للتوا�صل مع الآخرين ،فالإن�سان كائن اجتماعي ال يعي�ش �إال مع غريه وال بدله من احلوار ليعرب عن احتياجاته.
 مهارة �إدارة الوقت :تنظيم الوقت واملوازنة بني الأهداف والواجبات.115

التعلم القبلي
 املهارات احلياتية :املهارات التي يحتاج �إليها الإن�سان يف حياته والتي يتوا�صل بها مع الآخرين ،مثلمهارة االت�صال والتوا�صل والب�شا�شة والتفكري العقالين ...

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (حلقة بحث� ،أوراق عمل). التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات (التمثيل والدراما). العمل يف جمموعات؛ فعالية (التعلم التعاوين). ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 -1اطلب �إلى طالب �أن يتحدث عن م�شكلة افرتا�ضية تواجهه بالتفاهم مع �أهله حول درا�سته يف امل�ستقبل،
ممار�سا ملهارة احلوار مع الطالب يف حل امل�شكلة.
ً
� -2أو اطلب �إلى مر�شح الربملان الطالبي �أن يقف ،واطلب �إلى الطلبة بيان الأ�سباب التي دعتهم �إلى اختياره
متهيدا للحديث عن املهارات القيادية.
لهذه املهمة وما يتمتع به من مهارات قيادية؛ ً
�إجراءات التنفيذ
 التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رضة التفاعلية ،كما ي�أتي:
بع�ضا من �سماته القيادية وعنايته بتنميتها
تطرق �إلى �أعظم �شخ�صية قيادية يف التاريخ :النبي  ،واذكر ً
ّ -1
لدى �أ�صحابه  مع توجيه ال�س�ؤالني الآتيني:
•اذكر �أمثلة على عناية النبي  باملهارات القيادية.
•ع ّلل :عناية النبي  باملهارات القيادية.
 ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية التعلم التعاوين ،كما ي�أتي:
رقما من (.)5-1
 -1و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات با�ستخدام الر�ؤو�س املرقمة ،بحيث تعطي كل طالب ً
تتكون ( )5جمموعات:
 -2اطلب �إلى الطلبة الذين يحملون رقم ( )1التجمع يف جمموعة ،وهكذا حتى ّ
تت�ضمن ما ي�أتي:
 -3و ِّزع املهام مكتوبة على �شكل ورقة عمل،
ّ
•املجموعة ( :)1ا�ستخراج القيمة املهارية وموا�صفات هذه القيمة ،من قول ر�سول اهلل " :كلكم
راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته".
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•املجموعة (� :)2إعطاء �أمثلة على كيفية بناء العالقات الإيجابية مع الآخرين.
•املجموعة ( :)3متثيل حوار �إيجابي ،وحوار �سلبي.
•املجموعة ( :)4و�صف حوار النبي  ،والتمثيل عليه من ال�سرية النبوية.
ومو�ضحني ت�أثري
•املجموعة ( :)5التخطيط مل�رشوع حياتي يومي م�ستفيدين من مهارة �إدارة الوقت،
ّ
ذلك يف النف�س ويف الغري.
ِ � -4
أعط املجموعات ( )5دقائق لإمتام املهمة.
وقوم عملهم عن طريق لوحة تعزيز يتم تثبيتها على اللوح �أو على
 -5ناق�ش ما تو�صلت �إليه املجموعاتّ ،
ورق قلاّ ب على اجلدار املجموعات ( )15دقيقة.
املجموعة

جيد ج ًّدا

ممتاز

ج1

-

-

ج2

-

-

ج3

-

-

ج4

-

-

ج5

-

-

� -6أجرِ الن�شاط البنائي الوارد يف ال�صفحة (.)85
 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة ،كما ي�أتي:
 -1اطلب �إلى الطلبة �إعطاء �أمثلة على القيم املهارية الآتية من �سرية النبي .
•مهارة احلوار.
•مهارة �إدارة الوقت.
•مهارة القيادة.
•مهارة العالقات الإيجابية مع الآخرين.
 ا�ستخدم ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية التحليل ،يف تنفيذ الن�شاط يف ال�صفحة ( ،)84وما يتبعه من �إجراءات ،كما
ي�أتي:
 -1اطلب �إلى املجموعات اختيار ورقة ملونة (مكتوب على كل ورقة بع�ض القيم ،مثل :احرتام النظام،
نظافة الغرفة ال�صفية ،جت ّنب الكالم البذيء).
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 -2اطلب �إلى املجموعات و�ضع مقرتحات لتعديل �سلوك بع�ض زمالئك يف املجاالت ال�سابقة.
 -3ناق�ش املقرتحات بتفعيل مهارة احلوار.
 -4بطاقة اخلروج :اطلب �إلى الطلبة ب�شكل فردي �أن يكتبوا على بطاقة �أكرث مهارة يرون �أنهم يف حاجة
�أن يطورها يف �أنف�سهم وملاذا؟
قدم التغذية الراجعة حول بطاقة اخلروج يف احل�صة القادمة على �شكل مقرتحات �أو م�شاريع م�شرتكة
ّ -5
بني الطلبة.
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

 ناق�ش مع الطلبة الآثار ال�سلبية لعدم التزام مهارات احلوار على املجتمع من مظاهر التطرف والعنفوالإرهاب.
 ّذكر الطلبة بالإيجابية عند الذهاب �إلى رحلة �أو نزهة؛ عن طريق القيام ب�أعمال تطوعية واملبادرة �إلى
تقدمي العون وامل�ساعدة لزمالئهم.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
ذاتيا.
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سُ ،ي ّ
قدم املعلم �سلم التقدير الآتي للطالب؛ كي ّ
يقوم نف�سه ًّ
•الأداة� :سلم تقدير.
ا�سم الطالب............................................ :
مالحظة :النقطة الأخرية يكتبها الطالب بنف�سه.

معيار الأداء

الرقم
1

�أ�شعر بامل�س�ؤولية جتاه نف�سي والآخرين.

2

�أحر�ص على التوا�صل مع النا�س ب�إيجابية ولطف.

3

�أ�ست�أذن قبل الدخول �إلى البيوت.

4

�أتعامل بب�شا�شة مع اجلميع.

5

�ألتزم بالتوجيهات النبوية يف �إدارة الغ�ضب.

6

� ّ
أنظم وقتي و�أ�ستثمره يف ما يفيد.

7

ناجحا.
قائدا
�أكون قدوة يف ح�سن اخللق؛ كي �أكون ً
ً

8

5

4

3

2

1

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

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

82

الن�شاط

الإجابة

� ّ
أفكر
يف مناذج �أخرى من ال�سرية النبوية على  -كان  يخت��ار ع��د ًدا م��ن ال�صحابة الذي��ن يتميزون
تعزي��ز النب��ي  لل�صحاب��ة ومهاراتهم بالأ�سل��وب احل�س��ن يف املخاطبة واحلج��ة واملنطق؛
ليكون��وا �سف��راءه عند احل��كام واملل��وك كال�صحابي
وتوجيههم نحو توظيفها يف ما يفيد.
دحية بن خليفة الكلبي .
 اختار بع�ض ال�صحابة ليكونوا كتبة الوحي ّلتمكنهم
من الكتابة والقراءة.
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ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

84

مثال
�أعطي اً
على �إجراء �آخر ي�ؤدي �إلى بناء عالقات  -مهارة �إدارة الغ�ضب� ،إذ يحتاج الإن�سان �إلى �أن يتعلم
�إيجابي��ة بني النا�س ع��ن طريق احلديث مهارة التحكم يف �سلوكه عند الغ�ضب ،فال يت�رصف
النب��وي ال�رشي��ف الآت��ي�" :إذا غ�ضب �إال بوعي وحكمة .وما ذكر يف احلديث بع�ض الطرائق
�أحدك��م وهو قائم فليجل�س ،ف�إن ذهب التي تعلم امل�سلم �إدارة الغ�ضب.
عنه الغ�ضب ،و�إال فلي�ضطجع".

85

أ�ستخرج
أتعاون و�
� ُ
ُ
�أتع��اون م��ع جمموعت��ي ،و�أ�ستخ��رج  -من تعامله العظيم  ما فعله مع كفار قري�ش بعد
�أ�ساليب احل��وار الت��ي ا�ستخدمها النبي الفتح ،حيث قال" :يا مع�رش قري�ش ما ترون �أين فاعل
 مع كفار قري�ش يف فتح مكة.
خريا �أخ كرمي وابن �أخ كرمي .قال:
بكم؟" قالواً :
"اذهبوا ف�أنتم الطلقاء" .فعفا عنهم بعد �أن �أمكنه اهلل
تعالى منهم ،ف�رضب بذلك املثل يف تعامله  يف
العفو وال�صفح على اجلناة بعد القدرة عليهم والتمكن
منهم.

85

120

أقرتح
� ُ
أف��كارا ب ّن��اءة ت�سهم يف تعدي��ل �سلوك  -التزم بالنظام ،و�أ�صبح قدوة لزمالئي يف احرتام النظام
�
ً
يف القول والعمل واملظهر ،و�أح ّثهم على النظام يف
زمالئي يف ال�صف يف املجاالت الآتية:
الإذاعة املدر�سية م�ستعي ًنا بالن�صو�ص ال�رشعية.
 -1احرتام النظام.
 �أ�ساعد زمالئي يف تنظيف الغرفة ال�صفية ،و�أحافظ -2نظافة الغرفة ال�صفية.
على نظافة الغرفة ال�صفية ،و�ألقي القمامة يف املكان
 -3جت ّنب الكالم البذيء.
املخ�ص�ص لها ،و�أ�صمم بطاقات وعبارات ت�سهم
يدا بيد
يف املحافظة على نظافة الغرفة ال�صفية ،مثلً :
لتكن بيئتنا نظيفة.
 ال �أتلفظ بكالم بذيء ،و�أقر�أ مقاالت يف الإذاعةاملدر�سية باالبتعاد عن الكالم البذيء و�صيانة الل�سان
مدعمة بالأدلة ال�رشعية وق�ص�ص ال�صاحلني.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
بع�ضا ،عن طريق عر�ض مو�ضوع عام ،مثل
درب الطلبة يف ال�صف على مهارة احلوار مع بع�ضهم ً
 ّم�شكالت الفر�صة املدر�سية ،الطابور ال�صباحي� ... ،إلخ.
�إثـرائـية
 ك ّلف الطلبة ببناء حوارات مع �أهلهم ،ملتزمني مبهارات احلوار حول م�رشوع درا�ستهم امل�ستقبلية.�أو
 اطلب �إلى الطلبة التخطيط ليوم كامل مع مراعاة اال�ستثمار الأمثل للوقت وتطبيق املخطط بحذافريهواقعيا ،ومقارنة الطالب مع خمرجات الأيام التي يق�ضيها من دون تخطيط.
ًّ

إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

و�ضح �أهمية القيم املهارية.
ّ -1

 ت�ساعد الإن�سان على ت�سهيل �سبل حياته والتكيفمع جمتمعه ،وتكوين عالقات �إيجابية مع الآخرين
وت�سيري �سبل حياته؛ يف التعلم والتوا�صل والقيادة
واحلوار وغريها.

 -2ما املق�صود مبهارة القيادة؟

 حماولة الت�أثري يف النا�س وتوجيههم لإجناز الهدفاملطلوب.

 -3بينّ ثالثة من �أخالق القائد الناجح - .امل�س�ؤولية ،ومعرفة الآخرين ،واحلر�ص على نفعهم
وخدمتهم.
 ال�شجاعة والعدل وال�صرب واحلزم والنزاهة وح�سنالتعامل.

ال�صفحة

82

83

83

121

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

ِ -4
هات اً
مثال من ال�سرية النبوية على  -ح�س��ن احل��وار :ح��وار النبي  مع م�رشك��ي قري�ش �أ 84-
كل من:
ب�أ�سلوب ح�سن.
أ�  -ح�سن احلوار.
 ح�سن التعامل مع النا�س :دعوته � إلى اال�ستئذان ب83-ب -ح�سن التعامل مع النا�س.
قبل الدخول �إلى البيوت ،وحثه على الب�شا�شة يف
جـ -ي�ستثمر مهارات ال�صحابة.
وجوه النا�س ،وكان ي�أمر بزيارة املري�ض واالطمئنان
عليه وتطييب خاطره.
 ا�ستثمار مهارات ال�صحابة� :أر�سل معاذ بن جبل جـ82-و�أبا مو�سى الأ�شعري ر�ضي اهلل عنهما قا�ضيني �إلى
اليمن ملعرفته مبهارتهما يف الق�ضاء و�أر�سل م�صعب بن
عمري � إلى املدينة املنورة لن�رش الإ�سالم فيها ملعرفته
مبهارته يف اقناع النا�س باحلجة واملنطق ،كما ا�ستثمر
مهارة ح�سان بن ثابت  يف ال�شعر ،كما طلب من
زيد بن ثابت � أن يتعلم ال�رسيانية كي يرتجم للنبي
 ما ي�أتيه من كتب بهذه اللغة.

أربعا من القيم املهارية التي  -القيادة ،التوا�صل ،ح�سن التعامل ،احلوار.
 -5اذكر � ً
حث عليها الر�سول .
 -6ا�ستخ��رج القي��م التي دع��ا اليها
احلديثان النبويان الآتيان:
�أ  -قال ر�س��ول اهلل " :اغتنم �أ � -إدارة الوقت.
خم�سا قبل خم�س� ،شبابك
ً
قبل هرمك ،و�صحتك قبل
�سقمك ،وغناك قبل فقرك،
وفراغ��ك قب��ل �شغل��ك،
وحياتك قبل موتك".
ب -ق��ال ر�س��ول اهلل �" :أوال ب -الإيجابية وبناء العالقات مع الآخرين.
�أدلكم على �ش��يء �إذا فعلتموه
حتاببتم� ،أف�شوا ال�سالم بينكم".
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85-83

�أ 85-

ب83-

الدر�س
الثالث ع�شر

من عوامل قوة الأمة الآيات ( )108-102من �سورة �آل عمران

نتاجات الدر�س

يو�ضح معاين املفردات والرتاكيب.
 ّوافيا.
 يف�سرّ الآيات املقررةً
تف�سريا ً
غيبا.
 يحفظ الآيات املقررة ً يبينّ �سبب نزول الآيات الكرمية.يتعرف عوامل قوة الأمة الإ�سالمية.
 ّ يقارن بني موقف الذين تفرقوا واختلفوا ،وامل�ؤمنني الذين توحدوا على كتاب اهلل.يتدبر الآيات الكرمية ،وي�ستنتج �أهم العرب والدرو�س.
 ّ ّيحذر من عوامل الفرقة والتنازع.
 -يلتزم بالقيم امل�ستفادة من الآيات الكرمية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االعت�صام بكتاب اهلل و�سنة نبيه . احلر�ص على الدعوة �إلى اخلري. البعد عن �أ�سباب الفرقة واالختالف. -خمافة اهلل تعالى وتقواه.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب التف�سري ،مثل( :تف�سري الطربي) ،و(�أي�رس التفا�سري) لأبي بكر اجلزائري. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :امل�سجل �أو احلا�سوب ،جهاز العر�ض (� ،)Data Showأقرا�ص مدجمةم�سجل عليها الآيات املقررة من �سورة �آل عمران ب�صوت �أحد املقرئني ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات
الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة� ،أوراق عمل � ...إلخ.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة (.)http://shamela.ws123

املفاهيم وامل�صطلحات
التقوى� :أن يجعل امل�سلم وقاية بينه وبني غ�ضب اهلل و�سخطه؛ وذلك با ّتباع �أوامره وطاعته �سبحانه وتعالى،
واجتناب زواجره ونواهيه.

التعلم القبلي
 -ال�سور املكية وال�سور املدنية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (الع�صف الذهني ،ال�س�ؤال والإجابة). التعلم اجلماعي؛ فعالية (العمل يف جمموعات). التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 با�ستخدام التدري�س املبا�رش؛ فعالية الع�صف الذهني:
�أ�شرِ �إلى واقع امل�سلمني الآن من حيث الفرقة واالختالف وال�ضعف والتنازع ،وناق�ش مع الطلبة �أ�سباب
منب ًها �إلى �أننا �سنعرف هذه الأ�سباب
هذا احلال ،واترك للطلبة ذكر الأ�سباب ّ
ودونها على اللوح باخت�صارّ ،
بعد قراءتنا الن�صو�ص القر�آنية من �سورة �آل عمران.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحاكاة والتدريب ،وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية التعلم التعاوين يف متكني
الطلبة من تالوة الآيات مع مراعاة �أحكام التجويد ،وذلك على النحو الآتي:
مميزا املفردات والرتاكيب الغريبة بلون خمتلف.
 -1اعر�ض الآيات ب�إحدى طرائق العر�ض �أمام الطلبةً ،
ُ -2
مراعيا تطبيق �أحكام التالوة والتجويد� ،أو اعر�ض تالوة �أحد املقرئني
اتل الآيات تالوة �أمنوذجية،
ً
با�ستخدام امل�سجل �أو احلا�سوب� ،أو الهاتف اخللوي� ،أو امل�صحف املعلم.
 -3ك ّلف بع�ض الطلبة املجيدين بتالوة الآيات تالوة تو�ضيحية للطلبة.
 -4ك ّلف باقي الطلبة بتالوة الآيات تالوة تطبيقية عن طريق حماكاة تالوتك ،وتالوة الطلبة املجيدين عن
طريق التعلم التعاوين ،الذي يقوم على مبد�أ م�س�ؤولية الطالب املتقن يف تعليم زميله غري املتقن.
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ي�صحح له و�أن
ي�صحح خط�أه بنف�سه ،و�إن مل يتمكن؛ اطلب �إلى زميله املتقن �أن ّ
 -5اطلب �إلى الطالب �أن ّ
�صحيحا بنف�سه.
يعيد اللفظ
ً
(تكوينيا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الآيات �إال بعد الت�أكد من حت ّقق
بنائيا
ّ -6
ًّ
قوم تقوميًا ًّ
الفكرة التي �سبقتها ،وذلك عن طريق توجيه الأ�سئلة الآتية:
عما تتحدث الآيات الكرمية؟
• ّ
•ما عوامل قوة الأمة كما ورت يف الآيات الكرمية؟
(جميعا)؟ (واعت�صموا بحبل اهلل)؟
•ماذا ت�ستفيد من قوله تعالى
ً
•� ِ
أعط اً
مثال على الوحدة وعدم الفرقة من �سرية النبي .
 -7اربط كل معنى يذكره الطالب بالآيات الكرمية.
� -8أجرِ الن�شاط يف ال�صفحة ()92؛ با�ستخدام ا�سرتاتيجية ّ
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك).
 با�ستخدام ا�سرتاتيجية العمل التعاوين؛ فعالية العمل يف جمموعات.
 و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات وو ّزع عليهم �أوراق العمل كما ي�أتي:•املجموعة ( :)1ورقة العمل رقم (.)1-13
•املجموعة ( :)2ورقة العمل رقم (.)2-13
•املجموعة ( :)3ورقة العمل رقم (.)3 -13
•املجموعة ( :)4ورقة العمل رقم (.)4-13
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ي�أتي:
 ّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
• ّ
•ك ّلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س ،ب�شكل خمتلف عن املخطط الوارد يف الكتاب.
•ك ّلف الطلبة بحفظ الآيات.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-13
 وفّق بني العمود الأول والعمود الثاين:املعنى الإجمايل

الآية الكرمية
}

التحذير من الفرقة وعاقبتها يف الآخرة.

{.

}

تقوى اهلل تعالى باالمتثال لأوامره واجتناب
نواهيه.

{.

}

االعت�صام بكتاب اهلل تعالى و�سنة نبيه.

{.

}

{.

الدع��وة �إل��ى الوح��دة والت�آلف ب�ين �أفراد
املجتمع.

ورقة العمل ()2-13
�سلبيا من �آثار الفرقة على املجتمع امل�سلم:
أثرا ًّ
 تدبر الآية الكرمية الآتية ،ثم بينّ � ًقال اهلل تعالى} :
ورقة العمل ()3-13
 ا�ستنتج عامل قوة الأمة الذي ت�شري �إليه كل �آية من الآيات الكرمية الآتية:الآيات الكرمية
}
}
}
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عامل القوة
{.

{.
{.

{.

ورقة العمل ()4-13
 قارن بني جزاء امل�ؤمنني وجزاء الكافرين كما يف اجلدول الآتي:وجه املقارنة

النتيجة

ال�سبب

جزاء امل�ؤمنني
جزاء الكافرين

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

يعي�ش امل�سلمون يف الع�رص احلديث حالة من الفرقة واالنق�سام؛ ب�سبب تركهم لكتاب اهلل و�سنة ر�سوله
 ،ف�إذا �أراد امل�سلمون العزة والرفعة فعليهم الرجوع �إلى دين اهلل تعالى ،وال�سري على نهجه يف �ش�ؤون
حياتهم كافة.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة ،وا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،يك ّلف املعلم الطلبة بقراءة الطالب للآيات الكرمية
والإجابة عن بع�ض الأ�سئلة ال�شفوية.
•الأداة رقم (� )1-13سلم تقدير:
ا�سم الطالب............................................ :
ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

�ضعيف

يقر�أ الآيات قراءة
يقر�أ الآيات قراءة
يقر�أ الآيات
يقر�أ الآيات قراءة يقر�أ الآيات قراءة
فيها الكثري من
قراءة فيها بع�ض فيها بع�ض الأخطاء،
غري خالية من
�سليمة خالية من
يو�ضح
ويو�ضح
ويو�ضح الأخطاء،
ويو�ضح الأخطاء،
الأخطاء،
ويو�ضح بع�ض الأخطاء ،وال ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املعنى الإجمايل،
املعنى الإجمايل،
معظم املعنى
املعنى الإجمايل ،املعنى الإجمايل،
الإجمايل ،وي�ستنتج وي�ستنتج بع�ض وال ي�ستنتج الدرو�س
وي�ستنتج �أهم
وي�ستنتج �أهم
والعرب.
الدرو�س والعرب.
الدرو�س والعرب.
الدرو�س والعرب.
الدرو�س والعرب.
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 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ تقييم الأقران.
•املوقف التقوميي :ت�سميع الآيات للطلبة؛ بهدف تنمية مهارة تقييم الأقران ومهارة احلفظ ومهارة قوة
ال�شخ�صية ،عن طريق ما ي�أتي:
 اطلب �إلى الطلبة ت�سميع الآيات الكرمية ( )108-102من �سورة �آل عمران.غيبا.
 يقف الطالب (احلافظ) مواجهة �أمام زمالئه ،ويقر أ� الآيات ً اطلب �إلى زمالئه تقييم �أدائه ح�سب اجلدول الآتي املر�سوم على اللوح �أمام الطلبة ،بحيث ي�ص ّنف الطلبة �أداء زميلهميف القائمة املنا�سبة ،ف�إذا كان ممتا ًزا يو�ضع ا�سمه حتت قائمة (بدرجة مرتفعة) حتى تنتهي من الطلبة جميعهم.
بدرجة مرتفعة

بدرجة متو�سطة

بدرجة مقبولة

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة
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الإجابة

الن�شاط

�أت� ّأملُ و�أبينّ ُ
�أت� ّأمل احلديث النب��وي ال�رشيف الآتي - ،يبينّ �أهمية الثبات على دين اهلل تعالى وااللتزام بطاعته
ثـ��م أ�بينّ الأمر امل�ستف��اد منه :كان النبي طوال احلياة ،واال�ستعانة باهلل تعالى �أن يوفقه لذلك.
 يدع��و بالثبات على دي��ن اهلل تعالى
فيقول" :ي��ا مقلب القل��وب ّثبت قلبي
على دينك".
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�أت ّد ُبر و�أبينّ ُ
أثرا  -ح�صول التنازع واخلالف بني �أفراد املجتمع الواحد.
� ّ
أتدب��ر الآية الكرمية الآتية ،ث��م أ�بينّ � ً
�سلبي��ا م��ن �آث��ار الفرقة عل��ى املجتمع ومن ثم ،االختالف يف الر�أي ،ما ي�ؤدي �إلى جبنهم
ًّ
و�ضعفهم وذهاب قوتهم.
امل�سلم :قال اهلل تعالى:
}
{.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ك ّلف الطلبة بتكرار قراءة الآيات الكرمية حتى ي�صلوا �إلى درجة الإتقان.�إثـرائـية
 -ك ّلف جمموعة من الطلبة املتقنني بتدريب زمالئهم على �إتقان تالوة الآيات الكرمية.

إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

 -1بينّ معنى املفـردات والتـراكـيب  -واعت�صموا بحبل اهلل :مت�سكوا بالإ�سالم.
الآتية :واعت�صموا بحبل اهلل ،وال  -وال تفرقوا :ال تختلفوا.
 �شفا :حافة.تفرقوا� ،شفا.
 يجب على امل�ؤمنني �أن يخافوا اهلل تعالى و�أن يتقوهحق التقوى ،وذلك باالمتثال لأوامره واجتناب
نواهيه ،وال�شعور مبراقبته.

 -2ف�سرّ قوله تعالى:
}
{.
 -3ا�ستنت��ج عام��ل قوة الأم��ة الذي
ت�ش�ير �إلي��ه كل �آي��ة م��ن الآيات
الكرمية الآتية:
�أ  -قال اهلل تعالى} :

ب -قال اهلل تعالى:
}
جـ -قال اهلل تعالى:
}

{.
{.

ال�صفحة
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�أ  -تقوى اهلل تعالى.

�أ 92-

ب -االعت�صام بالإ�سالم.

ب92-

جـ -الدعوة �إلى اخلري.

جـ93-

{.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -4بينّ �سبب ن��زول قول اهلل تعالى - :نزلت ه��ذه الآية ب�سبب الفتنة الت��ي زرعها اليهودي
(�ش�أ�س بن قي�س) بني امل�سلمني ،عندما مر على نفر من
}
الأن�صار من الأو�س واخلزرج جمتمعني يف جمل�س لهم،
فغاظ��ه ما ر�أى م��ن �ألفتهم و�ص�لاح ذات بينهم بعد
الذي كان بينهم من عداوة يف اجلاهلية ،ف�أر�سل �إليهم
�شابا يذكره��م بانت�صار الأو�س عل��ى اخلزرج يف يوم
ًّ
ُبعاث �أيام اجلاهلية ،فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا
وتغا�ضب��وا وقال��وا :ال�سالح ال�س�لاح  ...فبلغ ذلك
{.
النبي  فخرج �إليهم مع املهاجرين والأن�صار فقال:
"�أيا مع�رش امل�سلمني ،اهلل اهلل� ،أبدعوى اجلاهلية ،و�أنا
ب�ين �أظهركم بعد �أن هداك��م اهلل للإ�سالم ،و�أكرمكم
ب��ه ،وقطع به عنك��م �أمر اجلاهلي��ة وا�ستنقذكم به من
الكف��ر ،و�ألّ��ف به م��ن قلوبك��م؟!" ،فع��رف القوم
�أنه��ا مكيدة م��ن مكائ��د الأع��داء ،و�أنه��ا نزغة من
بع�ضا.
ال�شيط��ان ،ف�ألق��وا ال�س�لاح وعانق بع�ضه��م ً

 �إ�شارة �إلى �أهمية امل�س�ؤولية املجتمعية ،التي يك ّلف -5قال اهلل تعالى} :
 ،{...فيها كل فرد �أن يقوم بدوره جتاه جمتمعه ،وي�شد
و�ضح احلكم��ة من التعبري بكلمة همته للت�آلف مع بقية الأفراد على التم�سك بالإ�سالم،
ّ
فتظهر للأمة قوتها ،ويكونون بحق �أخوة كما قال اهلل
{.
}
{.
تعالى} :
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ال�صفحة
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ن�ص ال�س�ؤال
 -6ق��ارن بني ج��زاء امل�ؤمنني وجزاء
الكافري��ن يف الدنيا والآخرة من
حيث ال�سبب والنتيجة.

الإجابة
ال�سبب

ال�صفحة
النتيجة

احتدوا يجــازيه��م اهلل تــعال��ى يف
جزاء
امل�ؤمنني وت�آلفوا الدني��ا بالعزة والرفعة والقوة
(اجلنة) واعت�صموا والغلب��ة ،ويف الآخرة ت�رشق
فرح��ا و�سعادة،
بالإ�سالم .وجوهه��م ً
ويتنعم��ون ب�شت��ى �أ�صناف
النعيم الذي �أعده اهلل لهم يف
اجلنة.
اختلفوا جزا�ؤهم ال�ضعف والت�شتت
جزاء
الكافرين وتفرقوا ،والهزمي��ة يف احلي��اة الدني��ا،
(النار) ومل ي�ؤمنوا ويف الآخرة ت�سو ّد وجوههم
بر�سالة من احل��زن والك�آب��ة� ،إ�ضافة
الإ�سالم .لتوبيخهم عل��ى كفرهم بعد
�إميانهم.

 -7اذك��ر �أثرين من �آث��ار الدعوة �إلى  -يف الدع��وة �إل��ى اخل�ير �أم��ان للمجتمع م��ن الف�ساد
والإحل��اد واالنح��راف والتط��رف ،وتنت��شر فيه قيم
اخلري يف املجتمع.
الإ�سالم الفا�ضلة ،وتتوافر البيئة التي يجد فيها امل�سلم
�أعوا ًنا على اخلري ،وينح�رص فيها ال�رش ،وبه تقوى الأمة
وتزداد الأخوة بني �أفرادها.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

غيبا الآي��ات الكرمية من  -يقول اهلل تعالى:
 -8اكت��ب ً
قوله تعالى:
{..
}
�إلى قوله تعالى:
{.
}...
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الدر�س
الرابع ع�شر

وثيقة املدينة املنورة

نتاجات الدر�س

 يبينّ ما ت�ضمنته الوثيقة من حقوق وواجبات ومبادئ. يح ّلل وثيقة النبي  لتنظيم جمتمع املدينة املنورة. يربط بني مبادئ الوثيقة ،ومفهوم املواطنة ال�صاحلة. يدرك �أهمية التنظيم القانوين للدولة. يعرف مبادئ حماية الدولة من العدوان اخلارجي. يلتزم بالتوجيهات النبوية الواردة يف الوثيقة. -يحر�ص على �أمن املجتمع.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 احلر�ص على متا�سك املجتمع و�أمنه. احلر�ص على �أداء حقوق الآخرين؛ مهما اختلفت �أديانهم. تعزيز ال�شعور بالأمن االجتماعي يف ظل دولة القانون. -تنمية االعتزاز بدين الإ�سالم وتنظيمه ل�ش�ؤون النا�س.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب (زاد املعاد يف هدي خري العباد) البن القيم ،وكتاب (ال�سرية النبوية) البن كثري. وثيقة املدينة املنورة ،الد�ستور الإن�ساين الأول� ،أ .د .ال�سيد عمر. -الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :بطاقات ،اللوح� ،أقالم ،لوحة جدارية.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 وثيقة املدينة املنورة :درا�سة يف امل�صادر الإ�سالمية املبكرة و�آراء امل�ست�رشقني. كتاب (قراءة يف الن�ص وحتليل الن�صو�ص) ،مل�شتاق الغزايل ،وحممد جواد فخر الدين.133

املفاهيم وامل�صطلحات
 وثيقة املدينة املنورة :د�ستور تنظيمي و�ضعه الر�سول  للأهل املدينة عندما هاجر �إليها؛ لتنظيم العالقاتيف ما بينهم و�ضمان �أمنهم وا�ستقرارهم.
 املواطنة :النا�س يف الوطن الواحد �سواء �أمام القانون ،مت�ساوون يف احلقوق والواجبات بغ�ض النظر عنجن�سهم وعرقهم �أو دينهم �أو طائفتهم �أو م�ستواهم االجتماعي.
 التكافل االجتماعي :تكافل �أفراد املجتمع يف املحافظة على امل�صالح العامة واخلا�صة ،ودفع ال�رضر ،ويبد�أمن الع�شرية �إلى املجتمع.

التعلم القبلي
 الهجرة النبوية. الوطن. -الأمة الإ�سالمية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات �أوراق العمل ،املحا�رضة التفاعلية الق�صرية� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة. التعلم يف جمموعات؛ فعاليات الزمالة ،املناق�شة. التعلم الن�شط؛ فعاليات اجلدارية ،ولعب الدور.خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية لعب الدور ،كما ي�أتي:
 -1ك ّلف طالبني (م�سب ًقا) بتمثيل م�شهد �أحدهما م�سلم والآخر ن�رصاين؛ فيتدخل املعلم بحل اخلالف
م�شريا �إلى �أنهما مواطنان يف دولة واحدة ي�سودها القانون وال يجوز �أن
بينهما وفق تعاليم الإ�سالم،
ً
يعتدي �أحدهما على الآخر لكونه خمتل ًفا معه يف دينه .اتخذ هذا امل�شهد مدخلاً للدر�س.
 -2ال�رشح املبا�رش ملفهوم وثيقة املدينة املنورة بتوجيه ال�س�ؤال الآتي :ماذا تعرفون عن وثيقة املدينة املنورة؟
 -3ا�ستقبل �إجابات الطلبة ،واكتب الإجابات على �شكل عبارات ق�صرية على اللوح.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية التحليل ،والعمل يف جمموعات؛ فعالية نظام الزمالة ،والتدري�س املبا�رش؛ فعالية
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الع�صف الذهني ،كما ي�أتي:
 -1اكتب ن�صو�ص الوثيقة الواردة يف الدر�س (م�سب ًقا) بخط وا�ضح على بطاقات منا�سبة احلجم.
 -2و ّزع هذه البطاقات على الطلبة ،واطلب �إليهم با�ستخدام نظام الزمالة (الطالب وزميله يف املقعد) حتليل
الن�صو�ص ومناق�شتها يف ما بينهم.
تت�ضمن الواجبات.
تت�ضمن احلقوق ،وقائمة
� -3ضع على اللوح قائمتني :قائمة
ّ
ّ
 -4اطلب �إلى الطلبة ت�صنيف الن�صو�ص �ضمن القائمتني ،و�إل�صاقها على اللوح �أو لوحة جانبية جدارية
با�ستخدام ال�صق.
تت�ضمن �ش�ؤو ًنا داخلية و�ش�ؤو ًنا خارجية ،واطلب �إلى الطلبة �إعادة الت�صنيف
 -5ثم �ضع قائمتني �أخريني
ّ
(مع مراعاة حرية احلركة للطلبة).
فعل املناق�شة اجلماعية عن طريق
 -6بعد قراءة الن�ص قراءة �سليمة ولكل بنود الوثيقة املثبتة على اللوحّ ،
توجيه �أ�سئلة متنوعة �سابرة وناقدة (كيف وملاذا) وحتليلية للن�صو�ص جميعها ،مع مراعاة توزيع الأ�سئلة
على �أكرب قدر من الطلبة وتعزيز اال�ستجابات.
 -7اطلب �إلى كل طالبني (زميلني) اختيار مبد�أ ورد يف الوثيقة ويربطه بالواقع احلايل ،ومقارنته باملبادئ
حاليا.
املطبقة ًّ
تو�صلوا �إليها على �شكل ع�صف ذهني و�أ�سئلة �سابرة؛ لت�صل
 -8ا�ستخل�ص �أفكار الطلبة يف النتائج التي ّ
�إلى �أن الإ�سالم دين �صالح لكل زمان ومكان ،و�أنه �أول من و�ضع قوانني تكفل حرية الإن�سان �ضمن
ال�ضوابط ال�رشعية.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية الألعاب والتمارين ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف جمموعتني؛ وو ّزع عليهم بطاقات ملونة مكتوب على ق�سم منها مبادئ الوثيقة وعلى
الق�سم الآخر القيم والدرو�س امل�ستفادة (يكتب املعلم م�سب ًقا القيم والدرو�س امل�ستفادة) ب�شكل ع�شوائي
وي�ضعها على طاولة.
 -2اطلب �إلى الطلبة التوفيق بني البطاقات ،بحيث يل�صقونها على ورقة كبرية بجانب كل جمموعة.
وتعدد �أكرب نقاط مت جمعها من كل جمموعة ،وتعلن املجموعة
 -3اخرت من الطلبة جلنة حتكيم تقر أ� وت�صححّ ،
الفائزة.
 -4اطلب �إلى الطلبة بعد االنتهاء من اللعبة ب�شكل مبا�رش (ع�صف ذهني)؛ الإجابة عن ال�س�ؤال الآتي:
•ماذا ا�ستفدت من الدر�سفي واقعك احلايل؟
وعززها.
 -5ا�ستقبل الإجابات ّ
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

يعي�ش امل�سلمون والن�صارى يف اململكة الأردنية الها�شمية يف ظل مظلة القانون وتعاليم الإ�سالم التي
تقت�ضي �أن يتمتع اجلميع بحقوقهم وواجباتهم ال يعتدي �أحد على الآخر يف العقائد والعبادات وال�شعائر،
فرديا ال مي ّثل �إال نف�سه.
و�أن �أي حدث خالف ذلك �إمنا يكون تطرفًا ًّ

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة ،بو�صفها تقوميًا بنائيًّا وتكوينيًّا؛ عن طريق �أ�سئلة الع�صف الذهني والأ�سئلة
ال�سابرة واملناق�شة.
 ا�سرتاتيجية املالحظة.
بناء على �سلم
وقومه ً
•املوقف التقوميي :يف �أثناء توجيه �أ�سئلة املناق�شة خالل الدر�س ،الحظ �أداء الطالبّ ،
التقدير الآتي.
•الأداة رقم (� )1-14سلم تقدير:
ا�سم الطالب............................................ :
معيار الأداء

الرقم
1

مييز بني احلقوق والواجبات.
ّ

2

يدرك مفهوم املواطنة ال�صاحلة.

3

يلتزم مبا عليه من حقوق وواجبات.

4

يتقبل االختالف يف املجتمع.
ّ

5

يدرك عظمة الإ�سالم يف تنظيم جمتمعه.

6

ي�شعر بالعزة يف ظل تعاليم الإ�سالم.

إجابات أنشطة الدرس

 -ال يوجد �أن�شطة يف هذا الدر�س.
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بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
تقبل االختالف بينهم.
 اطلب �إلى الطلبة �إعطاء �أمثلة على ّ�إثـرائـية
وقدمها على �شكل
 ابحث عن وثيقة املدينة املنورة يف �شبكة الإنرتنت ،ودورها يف تنظيم املجتمعّ ،م�رسحية يف الإذاعة املدر�سية.
(تقبل االختالف) :اعمل قائمة ب�أ�شكال االختالف يف املجتمع و�أ�شكال التوافق ،و�ضع خطة للتعاي�ش
 ّمعها وتقبلها.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -1م��ا الفئ��ات التي كان��ت ّ
ت�شكل  -امل�سلمون من املهاجرين واالن�صار ،واليهود ،و�سكان
جمتمع املدينة بعد هجرة النبي  املدينة من العرب غري امل�سلمني.
�إليها؟

96

أقرت الوثيقة �أ�شكال التكافل االجتماعي التي كانت
ّ -2
و�ض��ح العب��ارة النبوي��ة الآتي��ةّ � - :
"املهاج��رون م��ن قري���ش عل��ى �سائدة قبل كتابة الوثيقة مثل :فداء الأ�رسى ،ودفع
الدية يف القتل اخلط�أ� ،أي يبقون على احلال التي جاء
ربعتهم يتعاقلون بينهم".
الإ�سالم وهم عليها ،يبد�أ التكافل من الع�شرية ،ف�إذا
عجزت الع�شرية ينتقل واجب التكافل �إلى املجتمع.

97

 -3ع ّلل كلاً مما ي�أتي:
�أ  -ن�ص��ت الوثيقة على �أن �أفراد �أ  -لأن النف�س الب�رشية لها احلرمة نف�سها �أمام ال�رشع� ،أ 97-
ال فرق بينهم لأي �سبب كان.
املجتم��ع جميعه��م �أم��ام
القان��ون �سواء ،م��ن حيث
املعاملة وع�صمة الدماء.
قري�شا حاربت دعوة اهلل و�أخرجت امل�سلمني ب98-
ب -منع��ت الوثيق��ة تق��دمي �أي ب -لأن ً
من ديارهم و�أموالهم بغري حق.
حماية لقري�ش �أو لأموالها؟
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

أق��رت الوثيق��ة جمموع��ة م��ن  -احرتام �سيادة القانون.
ّ � -4
الواجب��ات على �أف��راد املجتمع - ،التكافل االجتماعي.
 التنا�صح والتوا�صي باخلري.اذكر ثالثة منها.
 التعاون يف منع الظلم.98-97
 وجوب م�شاركة اجلميع يف �أمن املجتمع. منع تقدمي �أي عون �أو م�ساعدة ملن يتهدد الدولة مناخلارج.
و�ضح مب يثبت حق املواطنة لأفراد � -أثبتت املواطنة للم�سلمني مبقت�ضى �إ�سالمهم ولغري
ّ -5
امل�سلمني مبقت�ضى الإقامة.
الدولة كما بينته الوثيقة.

96

 -6بينّ دالل��ة كل نــ�ص من ن�صو�ص
الوثيقة الآتية:
أ� " -و�أن بينه��م الن�رص على من أ� � -إذا حدث اعتداء على الدولة واملجتمع وجب على �أ 98-
�أفراد املجتمع جميعهم التعاون يف حمايتها من �أي
حارب �أهل الوثيقة".
عدو يعتدي عليها �أو على �أهلها ،ما داموا يعي�شون
ب" -و�أن��ه م��ا كان ب�ين �أه��ل
يف بلد واحد.
هذه الوثيق��ة من حدث �أو
ا�شتجار يخاف ف�ساده ،ف�إن ب -القانون املتم ّثل يف مرجعية القر�آن وال�سنة النبوية ب97-
هو الذي يحكم يف كل نزاع يقع يف املجتمع،
م��رده �إل��ى اهلل و�إلى حممد
وحكمه نافذ يف العالقات بني �أفراد املجتمع.
ر�سول اهلل".
أقرت الوثيقة حق التملك لغري امل�سلمني ،و�أ�شارت جـ97-
جـ" -و�إن عل��ى اليهود نفقتهم ،جـّ � -
والت�رصف يف �أموالهم.
�إلى حرية العمل
وعلى امل�سلمني نفقتهم".
ّ
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الدر�س
اخلام�س ع�شر

البناء احل�ضاري الإ�سالمي

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم احل�ضارة الإ�سالمية.
 ّ ي�ستنتج م�صادر و�أ�س�س احل�ضارة الإ�سالمية. يبينّ خ�صائ�ص احل�ضارة الإ�سالمية. يبينّ �أ�سباب ازدهار الدور احل�ضاري للم�سلمني. يف�سرّ �سبب تراجع الدور احل�ضاري الإ�سالمي. يعطي �أمثلة على �إجنازات امل�سلمني ،التي كان لها دور يف تقدم احل�ضارات.مييز بني ما يجوز �أخذه ،وما ال يجوز �أخذه من احل�ضارات الأخرى.
 ّ -ي�ؤ ّدي الدور املنوط بامل�سلم جتاه ح�ضارته العربية والإ�سالمية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االعتزاز باحل�ضارة الإ�سالمية ،وتقدير دورها الإن�ساين. احلر�ص على الإفادة من املنهج العلمي يف �صناعة املعرفة والتقدم. -اال�ستفادة من تقنيات الع�رص مبا ينفع.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب (مدخل �إلى احل�ضارة الإ�سالمية) لعماد الدين خليل. -الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :اللوح� ،أوراق عمل ،ورق حائط كبري (ورق قالب).

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 .http://marefa.org.www.islamrelegion.com -

املفاهيم وامل�صطلحات
 احل�ضارة :منجزات الأمة املادية واملعنوية يف جماالت احلياة جميعها؛ ال�سيا�سية والفكرية والع�سكريةواالقت�صادية واالجتماعية والدينية والفنية وغريها من املجاالت.
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 الإن�سانية :من خ�صائ�ص احل�ضارة الإ�سالمية ،وتعني �أن الإن�سان �أهم خملوقات اهلل تعالى ،و�أن الأن�شطةالب�رشية جميعها ال بد �أن ت�ؤدي �إلى �سعادته ،و�أنها ت�شمل النا�س جميعهم بغ�ض النظر �إلى جن�سهم �أو
لونهم �أو دينهم.
 الو�سطية :من خ�صائ�ص احل�ضارة الإ�سالمية �أنها وازنت بني اجلانب الروحي واجلانب املادي ،وبنيحاجات الفرد وحاجات اجلماعة بال �إفراط وال تفريط.

التعلم القبلي
 -مفهوم عمارة الأر�ض.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية املناظرة التفكري الناقد؛ فعاليات :ما وراء املعرفة ،kwl ،التحليل العمل اجلماعي؛ فعالية جيك�سو (ال�شبكة).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية الع�صف الذهني ،وذلك كما ي�أتي:
و�سجل على
 ا�س�أل الطلبة عن واقع امل�سلمني يف الع�رص احلديث ب�شكل عام بطريقة الع�صف الذهني،ّ
اللوح مفردات من �إجاباتهم كي ت�صل �إلى �صورة عامة عن واقع امل�سلمني يف الع�رص احلديث.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ .KWL
 -1ار�سم منوذج  KWLعلى اللوح �أو على لوح ورق �أبي�ض كبري كالآتي:
L

ولتو�ضيح اال�سرتاتيجية.
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W

K

• K: knowledgeترمز �إلى املعرفة امل�سبقة لدى الطالب عن املو�ضوع.
• :W: want to know? What iماذا �أريد �أن �أعرف من الدر�س.
• :L: learnedماذا تعلمت.
ا�ستق�ص �أفكار الطلبة
وجه الطلبة �إلى ال�س�ؤال الأول :ماذا تعرف عن مفهوم احل�ضارة الإ�سالمية؟
ِ
ّ -2
و�سجل حتت عمود� :أعرف.
ّ
ودون الإجابات يف اجلدول حتت عمود:
 -3ا�س�أل الطلبة :ماذا تريد �أن تعرف عن احل�ضارة الإ�سالمية؟ ّ
ماذا �أريد �أن �أعرف؟
 -4ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط (�أ�ستذكر) يف ال�صفحة (.)101
وجه ال�س�ؤال الآتي �إلى الطلبة :يوجد قول �إن احل�ضارة الإ�سالمية مل تقدم �إجنازات تذكر للح�ضارات
ّ -5
حاليا من التفكك والرتاجع يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
الإن�سانية م�ستدلني بواقع امل�سلمني ًّ
والعلمية ،ما ردك؟
وطبق فعالية املناظرة كما ي�أتي:
 -6و ّزع الطلبة يف جمموعتنيّ ،
•جمموعة من الطلبة تتب ّنى هذا القول ،وجمموعة ترد عليه وتدح�ضه م�ستعر�ضة �إجنازات امل�سلمني
والتقدم الذي يعي�شه العامل الآن ،مع ا�ستفا�ضة الطلبة يف الأمثلة من تاريخ
ودورهم يف الرخاء
ّ
امل�سلمني ،وذكر العلماء و�إجنازاتهم.
ووجه الأ�سئلة الآتية:
 -7ناق�ش الطلبة مناق�شة جماعيةّ ،
•ماذا نعني ب�إن�سانية احل�ضارة الإ�سالمية؟
• ِ
هات �أمثلة على ذلك.
•ماذا نعني بعاملية احل�ضارة الإ�سالمية؟
•� ِ
أعط �أمثلة على الو�سطية والتوازن يف الإ�سالم.
•هل احل�ضارة الإ�سالمية مغلقة؟
•هل يجوز �أن ن�أخذ من احل�ضارات الإن�سانية؟
لـخ�ص الإجابات ،وا�س�أل الطلبة :من ي�ؤيد هذا الكالم؟ ومن ال ي�ؤيده؟
ّ -8
عزز �إجابات الطلبة.
ّ -9
 -10ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط (�أناق�ش) يف ال�صفحة ( )102بطريقة ّ
(فكرِ ،
انتق زميلاً � ،شارك)؛
ّ
(يفكر كل طالب وحده ،ثم يتناق�ش مع زميله ثم ي�شارك).

 ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ فعالية جيك�سو (ال�شبكة) ،كما ي�أتي:
ت�سمى املجموعات (الأم).
 -1و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات ّ
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ِ � -2
أرقاما متتالية من ( ،)4-1وك ّلفهم مبا ي�أتي:
أعط الطلبة يف كل جمموعة � ً
•املجموعة ( :)1البحث يف �أ�سباب ازدهار احل�ضارة الإ�سالمية.
•املجموعة ( :)2البحث يف �أ�سباب تراجع الدور احل�ضارة الإ�سالمية.
•املجموعة ( :)3عر�ض ال�سبل �إلى �إعادة البناء احل�ضاري للم�سلمني.
أفكر) يف ال�صفحة (ّ � :)101
•املجموعة ( :)4حل الن�شاط (� ّ
أفكر يف بع�ض الإجنازات التي يجوز
للح�ضارة الإ�سالمية �أخذها من احل�ضارات الأخرى.
 -3اطلب �إلى الطلبة التجمع يف جمموعات جديدة ح�سب الأرقام التي �أعطيت لهم ،بحيث يجتمع الطلبة
الذين يحملون رقم ( )1يف جمموعة جديدة ،والذين يحملون رقم ( )2يف جمموعة ،والذين يحملون
رقم ( )3يف جمموعة ،والذين يحملون رقم ( )4يف جمموعة.
 -4يعرف كل طالب اخلربات التي مت مناق�شتها يف املجموعات (الأم) ملجموعته اجلديدة (جمموعة اخلرباء)
حيث متتلك املجموعة اجلديدة اخلربات جميعها.
 -5بعد االنتهاء من املهمة يف الوقت املحدد ،يعود الطلبة �إلى جمموعاتهم الأم.
وجه �أ�سئلة للطلبة (تقومي بنائي تكويني) ح�سب الأرقام ،ويجب �أن تكون الأ�سئلة �شاملة للموا�ضيع
ّ -6
جميعها التي مت مناق�شتها يف املجموعة (الأم) بحيث تتم تغطية املو�ضوع كاملاً .
ووجه ال�س�ؤال الآتي :ماذا تعلمت؟ اكتب الإجابات على �شكل نقاط.
 -7ارجع �إلى منوذج ّ ،KWL
 -8يف اخلتام ،ك ّلف الطلبة بن�شاط عن �إجنازات امل�سلمني يف جماالت خمتلفة.
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم �أداء الطلبة �أوال ب�أول؛ با�ستخدام ا�سرتاتيجية التقومي رقم (.)1-15
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

مي�ض �أكرث من مائة عام على ظهور الإ�سالم ،حتى �رشع امل�سلمون بتدوين العلوم ال�رشعية ودرا�سة
مل ِ
العلوم الطبيعية ،حتى نبغ منهم علماء� ،أجمع امل�ؤرخون يف ال�رشق والغرب على ال�سواء �أن درا�ساتهم
وم�ص ّنفاتهم كان لها �أكرب الأثر يف منو الثقافة العاملية وازدهارها يف عاملنا املعا�رص.
وما زال امل�سلمون ي�سهمون يف الع�رص احلا�رض يف البناء احل�ضاري املعا�رص يف خمتلف املجاالت ،والأمثلة
على ذلك ال ح�رص لها.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي ،بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التقومي :املعتمد على الأداء.
•املوقف التقوميي :ميكنك تقييم �أكرث من موقف تقوميي املناظرة  +العمل التعاوين.
•�أداة التقومي (� :)1-15سلم تقدير عددي.
ا�سم الطالب............................................ :
معيار الأداء

الرقم
1

ميتلك مهارة املناق�شة مع زمالئه.

2

يت�صف باملرونة والتعاون.

3

يتفاعل ويعمل بروح الفريق.

4

ميتلك مهارات الرد والإقناع.

5

ينتقل من جمموعة �إلى �أخرى ب�سال�سة.

6

يتقبل النقد البناء.
ّ

7

يجيب عن الأ�سئلة بجدية.

8

يح ّقق نتاجات التعلم.

9

يرثي زمالءه مبعلومات �إ�ضافية.

10

يربط بني املعرفة والواقع.

5

4

3

2

1
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إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

ال�صفحة

الإجابة

أ�ستذكر
�
ُ
مع زمالئ��ي عاملًا من العلم��اء امل�سلمني  -ابن خلدون ،وابن �سينا.
101
الذي��ن كان له��م �أث��ر يف احل�ض��ارة
الإ�سالمية وال�شعوب الأخرى.
� ّ
أفك ُر
يف بع���ض الإجن��ازات الت��ي يج��وز  -الط��ب والهند�س��ة والفل��ك والعم��ارة والريا�ضيات
101
للح�ض��ارة الإ�سالمي��ة �أخذه��ا م��ن وال�صناع��ات الع�سكرية ،وغريها مم��ا ال يتعار�ض مع
ال�رشيعة الإ�سالمية.
احل�ضارات الأخرى.
أناق�ش
� ُ
 102زمالئ��ي يف �إ�سه��ام امل��ر�أة يف البن��اء  -بتعل��م العل��م ،و�إعداد الأجي��ال لتحم��ل امل�س�ؤولية،
وتربيتهم تربية ح�سنة.
احل�ضاري الإ�سالمي.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
أعط �أمثلة من واقعك على توظيف طاقاتك يف البناء احل�ضاري.
� ِ�إثـرائـية
 ك ّلف الطلبة ب�إعداد تقرير عن ع�رشة منجزات يف تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية يف خمتلف املجاالت ،ودورهايف �إثراء احل�ضارة الإ�سالمية
وجه للطلبة املتميزين �إلى �إعداد تقرير م�ص ّغر يكتبون فيه عن دورهم امل�ستقبلي يف �إعادة جمد احل�ضارة
 ّالإ�سالمية ودورها الريادي يف بناء الإن�سانية؟
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إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ال�صفحة

ن�ص ال�س�ؤال
و�ضح املق�صود باحل�ضارة.
ّ -1

 منج��زات الأم��ة املادية �أو املعنوي��ة يف جماالت احلياةال�سيا�سي��ة والع�سكري��ة واالقت�صادي��ة واالجتماعي��ة
والدينية والفنية وغريها من املجاالت.

100

 -2تدبر قوله تعالى} :

 -الإن�سانية والعاملية.

{ ،ثم ا�ستنتج

100

منه خا�صية احل�ض��ارة الإ�سالمية
التي يدل عليها.
 -3متت��از احل�ضارة الإ�سالمية باملرونة  -ج��اءت ه��ذه احل�ض��ارة بو�صفها حلقة م��ن حلقات
احل�ضارة الإن�سانية ،فا�ستفادت و�أفادت؛ فقد �أخذت
و�ضح ذلك.
واالنفتاحّ ،
م��ن احل�ض��ارات والثقاف��ات الإن�سانية الت��ي عرفتها
�شعوب العامل.

101

 -4تراجع الدور احل�ضاري للم�سلمني � -سيطرة احلياة املادية ،وغياب الفهم ال�صحيح لبع�ض
لأ�سب��اب ع��دة ،اذك��ر �سببني من املفاهيم الإ�سالمية.
 انت�شار الفرقة والع�صبية.الأ�سباب الداخلية.
 الرتاجع العلمي ،وتو ّقف حركة البحث واالجتهاد،وانت�شار التقليد.

102

يع��د العلم م��ن �أ�سب��اب ازدهار  -ح�ض اهلل تعالى امل�سلمني على طلب العلم ليتعرفوا
ّ -5
ّ
وليتمكنوا من الإ�سهام يف عمارة
و�ضح ذلك� .إلى خالقهم،
احل�ضارة الإ�سالميةّ ،
الكون وبناء احل�ضارة ،ومل يف�صل الإ�سالم بني علوم
الدين وعلوم الدنيا؛ بل كانت دعوته �إلى العلم عامة،
ويظهر ذلك يف �إطالق لفظ العلم والعلماء يف كل
مكان وردا فيه.

102
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 وقد ربط الإ�سالم بني العلم والعمل واحلياة ،ومنهنا جاءت دعوته لتعلم العلوم التجريبية النافعة للأمة
وللإن�سانية .و�أهم ما يجب �أن يت�س ّلح به امل�سلم لبناء
دور ح�ضاري رائد من العلم هو العلم بواقعنا املعا�رص،
والتخ�ص�ص يف ُ�شعب املعرفة ،والعلم بال�سنن الكونية
واالجتماعية ،واالجتهاد الفكري.
 -6لإعادة البناء احل�ضاري للم�سلمني - ،التع�صب املذهبي.
ينبغي التخ ّل�ص من ال�سلبيات التي  -التطرف الفكري وال�سلوكي.
يعي�شه��ا امل�سلمون الي��وم ،اذكر  -الإحلاد �أو الالدينيــة التي تقوم على رف�ض ارتباط
الدين باحلياة.
ثال ًثا من هذه ال�سلبيات.
 -عدم �إدراك قيمة الوقت.
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 -7بينّ كيف تنـعك�س ميزات احل�ضارة �أ  -قام��ت احل�ضارة الإ�سالمية على �أ�سا�س �أن الإن�سان �أ 100-
�أه��م خملوق��ات اهلل تعال��ى ،و�أن الأن�شط��ة الب�رشية 101-
خ�يرا عل��ى
الإ�ســالمي��ة الآتي��ة
ً
جميعها ال بد �أن ت�ؤدي �إلى �سعادته ورفاهيته ،و�أن
الإن�سانية:
كل عمل يق�ص��د به حتقيق هذه الغاية ،هو عمل يف
أ�  -الإن�سانية والعاملية.
�سبي��ل اهلل تعالى .وقد �شمل��ت النا�س جميعهم من
ب -الو�سطية والتوازن.
دون النظر �إلى جن�سهم �أو لونهم �أو دينهم .وتفتخر
بالعلماء الذين �أقاموا �رصحها من ال�شعوب جميعها
التي عا�شت يف ظلّ �سماحة الإ�سالم وعدله.
ب -وازنت احل�ض��ارة الإ�سالمية بني اجلانب الروحي ،ب101-
واجلانب املادي والتمت��ع باحلياة الدنيا ،فال تفريط
وال �إف��راط ،وال غلو .كما وازنت ه��ذه احل�ضارة
ب�ين حاجات الفرد وحاجات اجلماعة ،ف�سمحت
بامللكي��ة الفردي��ة ،و�أق��رت ح��ق املجتم��ع فيها،
و�أباح��ت للم�سلم �أن يفعل يف مال��ه ما يريد ،ما مل
يكن ف�سا ًدا� ،أو ي�ؤدي �إلى الإ�رضار بالآخرين.
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الدر�س
ال�ساد�س ع�شر

االنتماء

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم الأمة الإ�سالمية.
 ّيو�ضح مفهوم الوطن.
 ّ يبينّ �صور االنتماء للوطن. يبينّ �صور االنتماء للأمة.ينمي م�شاعر االنتماء للأمة الإ�سالمية.
 ّ ينبذ مظاهر التفرقة والطائفية. يعتز باالنتماء للأمة الإ�سالمية. -يحر�ص على خدمة الوطن والأمة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 حب الوطن والأمة ،ورعاية م�صاحلهما. الإخال�ص للوطن والأمة وقت ال�شدة ،كما يف وقت الرخاء. -االعتزاز بح�ضارة الأمة الإ�سالمية.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب (ال�سرية النبوية) البن ه�شام ،وكتاب (�سري �أعالم النبالء) للذهبي. -الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :اللوح ،جهاز حا�سوب ،جهاز عر�ض (.)Data Show

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -جملة حراء؛ مقالة (حب الوطن نظرة ت�أ�صيلية �رشعية) لأ�سامة ال�سيد الأزهري.

املفاهيم وامل�صطلحات
االنتماء :االنت�ساب احلقيقي واملحبة العميقة للوطن ،والت�ضحية لأجله والثبات على مبادئه ،والتفاعل مع
الآخرين والعمل على �إ�سعادهم وتقدمي العون لهم.

التعلم القبلي
 الإن�سان كائن اجتماعي.147

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات املحا�رضة ،العر�ض التو�ضيحي ،التمثيل ولعب الأدوار ،القراءة املبا�رشة. ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعاليات خمطط ِفن للمقارنة بني املفاهيم ،جل�سة اخليال. ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية امل�شاريع.خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
يخربون ممتلكات املدر�سة� ،أو جمموعة من
 -1اعر�ض فيديو مل�شهد متثيلي يظهر فيه جمموعة من الطلبة ّ
املتنزهني يف نزهة ت�سببوا بحريق لأ�شجار الغابة �أو (�أي فيديو مي ّثل الإ�ساءة للأماكن العامة).
� -2أو ك ّلف جمموعة من الطلبة بتمثيل م�شهد تخريب ممتلكات املدر�سة� ،أو قطع �أ�شجار احلديقة املدر�سية.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املناق�شة بال�س�ؤال والإجابة ،كما ي�أتي:
وا�ستق�ص �إجابات الطلبة:
 -1ناق�ش الطلبة بامل�شهد الذي مت عر�ضه ،ووجه جمموعة من الأ�سئلة،
ِ
•ماذا ر�أيتم يف امل�شهد؟
•ما ر�أيكم يف ال�سلوكات التي قام بها املمثلون؟
•ما الأثر الإيجابي �أو ال�سلبي الذي تركه امل�شهد يف نف�سك؟
يت�رصف الطلبة بطريقة �أكرث �إيجابية؟
•بر�أيك ،كيف ميكن �أن ّ
منا�سبا من الأ�سئلة.
•هل املحافظة على املمتلكات العامة من واجب املواطن؟ ملاذا؟  ...وما تراه
ً
 -2اكتب مفاهيم الوطن واالنتماء والأمة على اللوح.
وجه الأ�سئلة الآتية:
ّ -3
•ما الوطن؟ اذكر �أهميته .ما مقوماته؟
•ما مفهوم الأمة الإ�سالمية؟ ماذا يعني االنتماء؟ كيف يعبرّ الإن�سان عن انتمائه؟
•ما موا�صفات الإن�سان ال�صالح؟ هل تتنافى الوطنية مع الإ�سالم؟
ودونها على اللوح على �شكل مفردات مفتاحية.
ّ -4
تو�صل �إلى �إجابات مبا�رشة من الطلبةّ ،
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية القراءة الت�أملية املبا�رشة ،كما ي�أتي:
طالبا بقراءة حديث الر�سول  يف ال�صفحة (" :)107قد علمت �أن �أحب البالد �إلى اهلل عز
 -1ك ّلف ً
وجل مكة ،ولوال �أن قومي �أخرجوين ما خرجت ،اللهم اجعل يف قلوبنا من حب املدينة مثل ما جعلت
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يف قلوبنا من حب مكة" ،وما �أ�رشف ر�سول اهلل  على املدينة قط �إال عرف يف وجهه الب�رش والفرح.
قراءة جهرية وا�ضحة و�سليمة.
 -2ك ّلف الطلبة با�ستنتاج �أهم الدرو�س والعرب من الن�ص.
طالبا �آخر بقراءة حديث الر�سول  الآتي" :هذا كتاب من حممد النبي  بني امل�سلمني وامل�ؤمنني
 -3ك ّلف ً
من قري�ش ويرثب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم� ،أنهم �أمة واحدة دون النا�س" .قراءة �سليمة
وا�ضحة.
 -4اطلب �إلى الطلبة الـت�أمل يف الن�ص .ومن ثم ،ب�شكل ثنائي ا�ستنتاج �أهم العرب والدرو�س والربط بني حب
الوطن والدين الإ�سالمي ،وناق�شهم على �شكل جمموعة كبرية يف ما يتو�صلون �إليه.
� -5أجرِ الن�شاط (�أناق�ش و�أ ّ
خل�ص) يف ال�صفحة (.)108
 -6ار�سم خمطط ( ِفن) للمقارنة بني مفهومي الوطن والأمة على اللوح كما ي�أتي:

نقاط االختالف
يف مفهوم الوطن
عن مفهوم الأمة.

نقاط الت�شابه بني
مفهوم الوطن
ومفهوم الأمة.

نقاط االختالف
يف مفهوم الأمة
عن مفهوم الوطن.

 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية اخليال ،وا�سرتاتيجية التعلم القائم على الن�شاط؛ فعالية امل�شاريع ،كما ي�أتي:
يتخيل ،يعبرّ )( .كيف يعبرّ ون
 -1اطلب �إلى الطلبة اجللو�س جل�سة اخليال بحيث يجل�سون با�سرتخاء (يركزّ ،
عمليا عن طريق م�رشوع مدة �أ�سبوع ،ويكتبونه على �شكل نقاط
عن انتمائهم للوطن والأمة الإ�سالمية ًّ
وخطة عمل يتم تنفيذها من قبل الطلبة ومتابعتها من قبل املعلم).
قوم هذا امل�رشوع عن طريق ا�سرتاتيجية التقومي و�أداته رقم (.)1-16
ّ -2
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الآيات �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

الوقوف يف وجه الإرهاب والتطرف والفتنة واملحافظة على وحدة ال�صف ،هي �أعلى درجات االنتماء
للوطن والأمة.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التقومي :مراجعة الذات.
ذاتيا.
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سّ ،
قدم للطلبة �أداة التقومي (ّ ،)1-16
ليقيموا �أنف�سهم ًّ
•الأداة رقم (� :)1-16سلم تقدير.
ا�سم الطالب ............................................ :التاريخ......................... :
مالحظة :النقطة الأخرية يكتبها الطالب بنف�سه.

معيار الأداء

الرقم
1

�أ�شعر باحلب جتاه وطني.

2

�أ�شعر باحلب جتاه �أمتي الإ�سالمية.

3

�أنبذ الفرقة واخلالف بني �أبناء الوطن.

4

�أكره التع�صب للع�شرية والطائفة واملذهب.

5

�أخدم وطني و�أمتي بالتزامي ب�رشع اهلل تعالى.

6

�أدافع عن �أمتي ووطني و�أرد عنها العدوان.

7

�أحافظ على ممتلكات وطني و�أمتي.

8

�أ�سعى للعلم خدمة لوطني و�أمتي.

9

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

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
منخف�ضة

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

� ّ
أفك ُر
يف �صف��ة �أخ��رى من �صف��ات املواطن  -حب الوطن واالنتماء له ،واحلر�ص على مكت�سباته
108
والدفاع عنه �ضد الأعداء.
ال�صالح.
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ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط

�ص
� ُ
أناق�ش و� ّ
ألخ ُ
�أناق���ش زمالئي في العالق��ة بين الوطن  -العالقة بينهما عالقة تكامل ولي�س تناق�ض ،فالوطن هو
�ص م��ا نتو�صل �إليه في الأر�ض الطيبة التي ت�ضم على ثراها الطهور جمموع
والأمة ،ث��م � ّ
ألخ ُ
الأمة ،وهم النا�س جميعهم الذين يعي�شون فيه.
 108فقرة واحدة.
بع�ضا يف م�شارق
 والرابطة التي تربط امل�سلمني ببع�ضهم ًالأر�ض ومغاربها ،هي رابطة الإميان املتج�سدة يف
الأمة الواحدة يف �شتى بلدانهم.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
خ�ص�ص للطلبة ح�صة لتنظيف ال�صف وحميط املدر�سة حتت �إ�رشافك ،واطلب �إليهم و�صف م�شاعرهم بعد
 ّالن�شاط.
�إثـرائـية
 ك ّلف الطلبة بالرجوع �إلى املكتبة وكتب ال�سرية النبوية ،وا�ستخراج �أمثلة على االنتماء للوطن والأمةالإ�سالمية من �سرية الر�سول  و�صحابته الكرام ،وعر�ضها �أمام زمالئهم �أو يف الإذاعة املدر�سية.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال
و�ضح املفهومني الآتيني :الوطن،
ّ -1
الأمة الإ�سالمية.

الإجابة

ال�صفحة

�أ  -الوطن� :أر�ض لها حدود ،يعي�ش عليها جمموعة من أ� 107-
النا�س ،يحكمها نظام �سيا�سي مم ّثل يف حكومة.
ب -الأمة الإ�سالمية :جمموعة من النا�س يجمعهم �إطار ب108-
فكري واح��د ،ي�شمل الدي��ن الإ�سالم��ي ،واللغة
العربية ،والتاريخ ،وامل�صالح امل�شرتكة.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -2بينّ �أهمية كل من الوطن ،والأمة �أ � -أهمية الوطن للإن�سان �أنه مي ّثل احلياة امل�ستقرة ،يعمل أ� 107-
فيه ،ويعي�ش فيه بني �أهله وذويه ،ويرى فيه حتقيق
الإ�سالمية.
�آماله وطموحاته ،فيدافع عنه ويعتز به ويفتخر
باالنت�ساب �إليه.
ب -الأمة الإ�سالمية تعطي لأبنائها
�شعورا باالعتزاز ب�أن ب108-
ً
لهم ثقافة واحدة عريقة ،وم�ستقبلاً
مهما ي�سعون
ًّ
�إلى حتقيقه.
 -3اذك��ر ثالث��ة �أم��ور يتح ّق��ق بها  -فهم تاريخه وثقافته وطموحاته ،والدفاع عنه �ضد
كل ما يعرت�ضه من تهديدات.
االنتماء للوطن.
 حبه ،ورعاية م�صاحله ،والإخال�ص له يف وقت ال�شدةكما يف وقت الرخاء.
 االلتزام بالقوانني والت�رشيعات التي ّتنظم حياة النا�س.
 املحافظة على م�ؤ�س�ساته ،والعمل على تطويرها. حب �أبناء الوطن ورعايتهم وم�ساعدتهم ،والدفاععنهم ،وعدم �إيذائهم.
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 -4االنتم��اء �إل��ى الأم��ة الإ�سالمي��ة  -املحافظة على منجزات الأمة ،واالعتزاز بح�ضارتها.
يقت�ض��ي من امل�سلم القي��ام ب�أمور  -الدفاع عنها ،واحلذر من �أعدائها.
 احلر�ص على وحدة الأمة الإ�سالمية ،باملحافظة علىعدة ،اذكر ثالثة منها.
وحدة �أوطاننا.

108

أجنا�سا من النا�س من العرب
 -5لوحدة الأم��ة الإ�سالمية جمموعة  -ت�شمل الأمة الإ�سالمية � ً
م��ن الآث��ار الطيب��ة ،اذك��ر اثنني وغري العرب.
 الأمة الإ�سالمية يجمعها رب واحد ،ور�سول واحد،منها.
وي�ؤمن��ون بالقر�آن الك��رمي ،وي�ص ّلون باجت��اه واحد،
معا ،ويلتزمون
معا،
ّ
ويحج��ون ً
وي�صوم��ون رم�ضان ً
ب�سائر العبادات نف�سها.
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الدر�س
ال�سابع ع�شر

�آداب امل�ستفتي واملفتي

نتاجات الدر�س

يو�ضح املفاهيم الواردة يف الدر�س.
 ّ ي�ستدل على م�رشوعية الفتوى من القر�آن الكرمي وال�س ّنة النبوية.يو�ضح �أهمية الفتوى.
 ّ يبينّ �أطراف الفتوى الأربعة. يع ّلل حر�ص امل�ستفتي على العمل مبقت�ضى الفتوى ،التي ت�صدر عن املفتي. يذكر �رشوط املفتي. يبينّ الآداب التي يجب �أن يلتزم بها املفتي.يو�ضح موقف امل�سلم من االختالف يف الفتوى.
 ّ ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س. -يراعي �أدب االختالف يف الفتوى.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 الرجوع �إلى �أهل االخت�صا�ص والعلم؛ لبيان احلكم ال�رشعي يف امل�سائل املختلفة. احلذر من القول على اهلل بغري علم. -التزام �آداب الفتوى.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب (�آداب الفتوى واملفتي وامل�ستفتي) للإمام النووي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض ( ،)Data Showلوحات كرتونية لعر�ض�إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة (.)www://shamela.ws �إدارة الإفتاء � -أداب املفتي وامل�ستفتي (.)sit.islam.gov.km �شبكة الألوكة � -أحكام اال�ستفتاء (.)www.alukah.net153

املفاهيم وامل�صطلحات
 -الكاللة :م�صطلح من م�صطلحات علم املواريث ،ويعني من مات وال ولد له وال والد.

التعلم القبلي
 -احلكم ال�رشعي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (توجيه الأمثلة ،الق�صة ،حتليل املفاهيم ،احلوار واملناق�شة ،البطاقات اخلاطفة). التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (التمثيل ولعب الأدوار). التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (توجيه الأمثلة) ،وذلك على النحو الآتي:
 -1اعر�ض امل�سائل الآتية ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة.
•عط�س رجل وهو ي�صلي ،فقال احلمد هلل.
تطوعا ،فلما جاء وقت الع�رص �أرادت �أن تفطر.
•نوت امر�أة ال�صيام
ً
 -2اطلب �إلى الطلبة التعليق على امل�سائل ال�سابقة ،و�ستكون �إجاباتهم متعددة .حاورهم للو�صول �إلى
دونه على اللوح.
عنوان الدر�س ،ثم ّ
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (حتليل املفاهيم بالطريقة اال�ستقرائية ،والعمل يف الكتاب املدر�سي ،والبطاقات
اخلاطفة) .وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل) ،لبيان مفهوم الفتوى و�أهميتها وذلك على النحو الآتي:
وجه �أ�سئلة حول الأمثلة ال�سابقة الواردة يف التمهيد ،وناق�ش �إجابات الطلبة للو�صول �إلى مفهوم
ّ -1
الفتوى واال�ستفتاء ،ثم اعر�ضه على بطاقات خاطفة ،وك ّلف بع�ض الطلبة بقراءتها.
 -2اعر�ض الن�صو�ص ال�رشعية الآتية ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة:
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)١٧٦
•قال تعالى} :
•ورد �أن امر�أة �س�ألت النبي  عن جواز �إنفاقها على زوجها و�أوالدها ،فقال" :نعم ،لها �أجران� ،أجر
القرابة و�أجر ال�صدقة".
 -3اطلب �إلى الطلبة ا�ستنتاج داللة هذه الن�صو�ص ال�رشعية على م�رشوعية الفتوى.
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 -4ك ّلف الطلبة بقراءة فقرة �أهمية الفتوى من الكتاب املدر�سي ب�شكل فردي ،مدة ( )5دقائق.
 -5اطلب �إلى بع�ض الطلبة بيان تلك الأمور الدالة على �أهمية الفتوى ،و�ساعدهم على ا�ستدراك ما قد
يفوتهم من معلومات.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات (التمثيل ولعب الأدوار) ،لبيان �أطراف الفتوى و�أركانها وذلك على
النحو الآتي:
 -1ك ّلف بع�ض الطلبة بت�صميم موقف متثيلي م�سبقًا ،بحيث مي ّثل �أطراف الفتوى ،واطلب �إليهم �أداءه �أمام باقي الطلبة.

بنائيا؛ وفق املعايري الواردة يف التقومي.
ّ -2
قوم �أداء الطلبة تقوميًا ًّ
 -3ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاطني الواردين يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحتني (.)113-112
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (الق�صة ،واحلوار واملناق�شة) ،لبيان موقف الإ�سالم من االختالف يف الفتوى
وذلك على النحو الآتي:
 -1اذكر ق�صة اختالف ال�صحابة  يوم الأحزاب يف فهمهم لقول النبي " :ال ُي�ص ّلني �أحد الع�رص �إال
يف بني قريظة".
 -2ا�س�أل الطلبة :لو كنت يف ذلك املوقف ماذا تفهم من قول النبي ؟ وماذا تفعل؟
يقدم �رضورة طاعة الر�سول .
يقدم �أهمية ال�صالة ومنهم من ّ
 -3ا�ستمع لآرائهم لتجد منهم من ّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ا�ستيعاب الطلبة للق�صة ،ومن ذلك:
ّ -4
بع�ضا من �أ�سباب االختالف يف الفتوى.
•اذكر ً
•ما موقف امل�سلم من االختالف يف الفتوى؟
 -5حاور الطلبة للو�صول �إلى الإجابة ال�صحيحة يف ذلك.
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

يت�صدى للفتوى من دون �أن يكون �أهلاً لذلك� ،سواء �أكان من عوام النا�س ممن لي�س
جند يف زماننا من
ّ
ويدعي املعرفة� ،أم بع�ض طلبة العلم املبتدئني
لديه م�ؤهل �رشعي ومل يكن جما ًزا من قبل العلماء ب�إجازة �رشعية ّ
الذين مل ي�ستكملوا البناء العلمي الذي ي� ّؤهلهم للفتوى.
وعلى املفتي �أن ي�أخذ النا�س على الو�سطية يف فتواه بال �إفراط ،فيذهب بهم مذهب الت�شدد واحلرج؛ كمن
يقول بعدم جواز بيع التق�سيط مع الزيادة ،ما ّ
حرجا على امل�سلمني يف تعامالتهم اليومية ،وال تفريط
ي�شكل
ً
فيميل بهم �إلى طرق االنحالل؛ كمن يجيز بع�ض �صور املعامالت املالية املعا�رصة التي تقع �ضمن �صور الربا.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية املحاكاة ولعب الأدوار.
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س ،يك ّلف املعلم بع�ض الطلبة بلعب الأدوار املتع ّلقة ب�أطراف الفتوى
بناء على املعايري الواردة يف �سلم التقدير
ومتثيل تلك املواقف �أمام باقي الطلبة ،بحيث يتم تقومي �أدائهم ً
العددي الوارد يف �أداة التقومي رقم (.)1-17
•�أداة التقومي رقم (� :)1-17سلم تقدير عددي.
معيار الأداء

الرقم
1

يلتزم بالدور الذي �أعطي له.

2

يتك ّلم بنربة وا�ضحة ومنا�سبتها للموقف.

3

ي�ستخدم تعابري الوجه يف التعبري عن املواقف املختلفة.

4

يتناغم �أدا�ؤه مع �أداء الطلبة الآخرين من دون ت� ّأخر.

5

ي�ستخدم لغة منا�سبة.

3

4

2

1

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

أناق�ش
� ُ
 111وزمالئي طريقة �أخرى من طرائق معرفة  -يرتك للطالب.
الأحكام ال�رشعية.
� ّ
أفك ُر
وزمالئي بعلم م��ن العلوم ال�رشعية التي  -التف�سري ،اللغة ،احلديث ،العقيدة.
112
ً
ينبغي على املفتي �أن يكون عاملا بها.
أقارن
� ُ
ب�ين الفت��وى اجلماعي��ة ال�ص��ادرة عن  -الفتوى اجلماعية تكون �أدق و�أ�ضبط من الفردية؛
 113الهيئات املخت�صة ،والفتوى الفردية من لأن العقول والعلوم جتتمع وتتالقح وتتحاور ،وعند
اجلماعة من العلم ما لي�س عند الواحد.
حيث الإيجابيات وال�سلبيات.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �رشوط املفتي ،واكتب ثالثة �رشوط �أخرى غري املذكورة يف الكتاب املدر�سي.�إثـرائـية
 ما الفرق بني الفتوى واال�ستفتاء؟إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

ع��رف املفاهيم الآتي��ة :الفتوى - ،الفتوى :بيان حكم �رشعي يف م�س�ألة من امل�سائل من 110-1
ّ -1
ِق َبل �أهل العلم واالخت�صا�ص.
املفتي ،امل�ستفتي.
 امل�ستفتي :الذي يطلب بيان احلكم ال�رشعي يف امل�س�ألة112-2 . املفتي :العامل املتخ�ص�ص الذي يبينّ الأحكام ال�رشعية111-3 ،ذكرا �أم �أنثى.
�سواء �أكان ً

عدد �أطراف الفتوى.
ّ -2

 �أطراف الفتوى :امل�ستفتي ،واملفتي ،وامل�ستفتى عنه،113-111
واملفتى به.

 -3بينّ �أهمية الفتوى.

تعد من �أهم الطرائق ملعرفة الأحكام ال�رشعية؛ لأن
 ّ�س�ؤال امل�ستفتي و�إجابة املفتي يتعلم فيها ال�سائل
�أحكام الدين ،ويلتزم بها ،الأمر الذي ي�ؤدي �إلى �إزالة
اجلهل ،ويف ذلك �صالح الفرد و�سالمة املجتمع،
وتوثيق �صلة الأمة بعلمائها يف �ش�ؤون دينها.
 �إعانة امل�سلمني على �أداء التكاليف ال�رشعية ،والقيام111-110
بواجباتهم و�أعمالهم مبا يتفق مع �أحكام ديننا القومي.
 ت�أكيد مرونة ال�رشيعة الإ�سالمية و�صالحيتها لكلزمان ومكان ،وقدرتها على حل امل�شكالت الإن�سانية
امل�ستجدة.
 بيان احلكم ال�رشعي يف كثري من معامالت النا�س؛وتقدمها.
نظرا لتطور احلياة ّ
ً
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

 -4ع ّلل ما ي�أتي:
�أ  -لأن �س�ؤال امل�ستفتي و�إجابة املفتي نوع من املدار�سة �أ 110-
�أ  -الفتوى من �أهم طرائق معرفة
العلمية ،يتعلم فيها ال�سائل �أحكام الدين ،ويلتزم
احلكم ال�رشعي.
بها.
ب -ينبغ��ي عل��ى امل�ستفت��ي �أن ب -لأنه ارت�ضى املفتي لبيان احلكم ال�رشعي ووثق ب112-
يعمل بالفتوى.
بعلمه وورعه.
 -5اذك��ر �أمري��ن يتح ّق��ق بهما �رشط  -املعرفة بالأحكام ال�رشعية.
 اخلربة بواقع النا�س و�أحوالهم.العلم عند املفتي.

112

و�ض��ح موق��ف امل�سل��م م��ن � -أال ي�ؤدي �إلى الفرقة والنزاع ،بل �إلى تو�سيع دائرة
ّ -6
احلوار بني املفتني وامل�ستفتني على �أ�سا�س ح�سن الظن
االختالف يف الفتوى.
والتما�س الأعذار.

113

ع�لام ي��دل كلّ دليل م��ن الأدلة
-7
َ
ال�رشعية الآتية:
�أ  -من �رشوط املفتي �أن يكون عاملاً مبقت�ضى علمه ومبا
أ�  -قال اهلل تعالى} :
يفتي به النا�س.
{
ب -قال اهلل تعالى} :
وتعد من الكذب
ب -التحذير من الفتوى بغري علم،
ّ

112

واالفرتاء على اهلل.

{
 -8اذك��ر �أدب�ين ينبغ��ي �أن يراعيهما من �آداب املفتي:
يت�رسع يف الفتوى قبل
املفتي وامل�ستفتي كما يف اجلدول �أ  -الت�أنيّ يف ا�صدار الفتوى؛ فال ّ
�أن يعطيها حقها من التثبت والنظر والفكر.
الآتي:
ب� -أن يفتي مبا يعلم �أنه احلق ،ف�إذا ُ�سئل عما ال يعلم112-111 ،
قال :ال �أدري.
جـ -معاملة امل�ستفتي باحل�سنى والرحمة واللني ،فال يع ّنفه،
بل يراعي ظروفه و�أحواله ،ويرفق به ،ويكتم �رسه.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

من �آداب امل�ستفتي:
يوجه �س�ؤاله �إال �إلى �أهل العلم املتخ�ص�صني.
�أ � -أال ّ
ب� -إذا �س�أل امل�ستفتي املفتي عن م�س�ألة ،و�أجابه عليها،
فيجب عليه �أن يكون دقي ًقا و�أمي ًنا يف �س�ؤاله،
ويجب �أن يكون �س�ؤاله بق�صد االلتزام ،كما يجب
وا�ضحا ال �إبهام فيه؛ كي تكون
�أن يكون ال�س�ؤال
ً
الفتوى �صحيحة.
جـ� -أن يحر�ص امل�ستفتي على �أن يظهر احرتامه للمفتي،
و�أن يلتزم �آداب ال�س�ؤال واحلوار؛ فال يرفع �صوته
�أمام املفتي من دون حاجة ،وال يقاطعه يف الكالم
حتى يتم اجلواب ،وال يق�سو يف �س�ؤاله ،ونحو ذلك.
د � -أن يعمل مبقت�ضى الفتوى التي �صدرت عن املفتي،
من دون �أن يبحث عن فتاوى �أخرى تنا�سب هواه.
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الدر�س
الثامن ع�شر

الآثار ال�سلبية للأحاديث املو�ضوعة

نتاجات الدر�س

يعرف احلديث املو�ضوع.
 ّ يذكر حكم رواية احلديث املو�ضوع ،ون�رشه.يو�ضح �أ�سباب الو�ضع يف احلديث.
 ّ يبينّ الآثار ال�سلبية النت�شار الأحاديث املو�ضوعة. ي�ستنتج موقف وواجب امل�سلم من الأحاديث املو�ضوعة. -يحر�ص على ن�رش الأحاديث النبوية ال�صحيحة عن ر�سول اهلل .

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير جهود ال�صحابة والعلماء الكرام يف حفظ احلديث النبوي. نبذ الأحاديث املو�ضوعة.التثبت من �صحة الأحاديث قبل ن�رشها.
ّ -

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب احلديث النبوي ،مثل� :صحيح البخاري� ،صحيح م�سلم. بع�ض الكتب ،مثل( :امل�صنوع يف معرفة احلديث املو�ضوع) لعلي القادري ،و(املو�ضوعات) البن اجلوزي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :بطاقات خاطفة ،لوحات كرتونية ،احلا�سوب ،جهاز العر�ض (Data� ،)Showأوراق عمل� ،أوراق (ورق قالب)� ،أقالم (فلوما�سرت).

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة .http://shamlah.ws

املفاهيم وامل�صطلحات
البدع :الأعمال والعبادات التي لي�س لها �أ�صل من الدين ،وتخالف ال�رشع.
160

التعلم القبلي
وخلقية.
 احلديث النبوي :كل ما ورد عن النبي  من قول �أو فعل �أو تقرير �أو �صفة خلقية ُ معرفة �أق�سام احلديث من حيث القبول والرد :ال�صحيح واحل�سن وال�ضعيف. -معرفة �رشوط احلديث املقبول.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (املحا�رضة ،الق�صة). التعلم يف جمموعات؛ فعاليات (التعلم التعاوين اجلماعي).ّ
واملنظمات الب�رصية).
 التفكري الناقد؛ فعاليات (اخلرائط الب�رصيةخطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحا�رضة والق�صة) ،كما ي�أتي:
 -1اذكر ق�صة عن اجلهد والتفاين الذي بذله علماء احلديث النبوي من ال�سلف ال�صالح يف حفظ احلديث
النبوي وجمعه وتدوينه ،وكيفية التثبت من الروايات ،مثل ق�صة (بقي بن خملد الأندل�سي) يف طلب
احلديث من الأندل�س �إلى العراق ،ميكنك االطالع على هذه الق�ص�ص �إما من �شبكة الإنرتنت� ،أو عن
طريق بع�ض الكتب؛ ك�سري �أعالم النبوة �أو التي ذكرت جهود �أهل احلديث.
 -2ا�ستمع لتعقيب و�آراء الطلبة حول الق�صة.
و�ضح للطلبة �أهمية قيمة تقدير جهود ه�ؤالء العظماء ،فما نحن عليه اليوم من �سهولة الو�صول للن�صو�ص
ّ -3
احلديثية ومتييز �صحيحها من غريه ،ما كان لوال تلك اجلهود امل�ضنية وكرثة الرتحال وقطع الأميال وبذل
الغايل والنفي�س ،يف خدمة ونقل احلديث النبوي.
ؤيدا بالق�ص�ص وال�شواهد؛ ليفتخر طلبتنا مبا�ضيهم و�إ�سالمهم.
 -4اجعل كالمك م�ؤ ّث ًرا
مالم�سا للقلوب م� ً
ً
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية العمل يف جمموعات؛ فعالية (التعلم التعاوين ،طريقة جيغ�سو (جمموعة اخلرباء)) ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات غري متجان�سة ويف كل جمموعة ( )5طلبة.
 -2ر ّقم الطلبة يف كل جمموعة ب�أرقام (.)5-1
معا ،ومن يحمل
 -3اطلب �إلى كل من يحمل الرقم ( )1يف كل املجموعات التوجه للجلو�س مبكان معني ً
معا ،وهكذا حتى ت�صل �إلى الرقم ( ،)5وبهذا تكون قد
الرقم ( )2يف كل جمموعة اجللو�س مبكان �آخر ً
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�أعدت ت�شكيل املجموعات اخلم�س من جديد ح�سب رقم كل فرد يف املجموعات الأولى.
جزءا من الدر�س كالآتي:
�سم كل جمموعة جديدة جمموعة (خرباء) تعر�ض ً
ِّ -4
•املجموعة ( :)1جهود علماء احلديث يف حفظ احلديث النبوي (املقدمة).
•املجموعة ( :)2مفهوم احلديث املو�ضوع وحكمه.
•املجموعة (� :)3أ�سباب الو�ضع يف احلديث.
•املجموعة ( :)4الآثار ال�سلبية النت�شار الأحاديث املو�ضوعة.
•املجموعة ( :)5موقف امل�سلم من الأحاديث املو�ضوعة.
 -5ك ّلف كل جمموعة ب�أن تدر�س اجلزء املطلوب منها درا�سة جيدة ،و�أن يتناق�شوا فيه ب�شكل منا�سب حتى
ّ
خبريا فيه.
يتمكنوا
ً
جميعا منه ،وي�صبح كل منهم ً

حدد لهم وق ًتا حمد ًدا للقيام بهذه املهمة.
ّ -6
م�ستخدما (طريقة الأكواب امللونة).
قدم الدعم وامل�ساندة للطلبة يف �أثناء القيام باملهمة
ّ -7
ً
ويو�ضح كل طالب
 -8اطلب �إلى كل طالب  -بعد االنتهاء من العمل � -أن يعود �إلى جمموعته الأ�صلية،
ّ
خبريا به �إلى جمموعته ،حتى يتم �رشح وتو�ضيح كل �أجزاء الدر�س يف كل جمموعة.
اجلزء الذي �أ�صبح ً
وبهذا يكون الطلبة جميعهم ب�أدوار مهمة ،وقد و�صلت كل �أجزاء الدر�س ب�صورة وا�ضحة للطلبة
جميعهم.
 -9ميكن توزيع �أجزاء الدر�س ح�سب �أعداد الطلبة؛ ف�إذا كانت الأعداد �أكرث فيمكن �أن يكون يف املجموعة
من يحمل رقمني مت�شابهني� ،أو كان العدد �أقل فيمكن تق�سيم الدر�س �إلى (� )4أجزاء� ،أو �أن يتولى بع�ض
الطلبة  -املجيدين � -أكرث من مهمة.
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (اخلرائط املفاهيمية واملنظّمات الب�رصية) ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع ورقة العمل رقم ( )1-18على الطلبة؛ لتت�أكد من و�ضوح وفهم الأفكار ،وذلك عن طريق
ّ
واملنظمات الب�رصية( :ورقة املثلثات الثالث).
تت�ضمن اخلرائط املفاهيمية
الإجابة عن ورقة العمل التي
ّ
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
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�أوراق العمل
ورقة عمل ()1-18
� -أكمل اخلريطة املفاهيمية الآتية مبا ينا�سبها:

ال

عدا
ء
ل
لإ

�
سالم

(املثلثات الثالث)

�أ�سباب الو�ضع
في الحديث

الآثار ال�سلبية النت�شار
الأحاديث المو�ضوعة
ال

ي ال�

عف

وقو

شرك

التثبت من �صحة الحديث
ّ
موقف الم�سلم من
الأحاديث المو�ضوعة
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

يعمل �أعداء الإ�سالم ليل نهار على زعزعة عقيدة امل�سلم ،وزرع التفرقة بني امل�سلمني ،وت�شويه �صورة
امل�سلمني ،عن طريق اختالق ون�رش الأحاديث املو�ضوعة؛ لذا ،كان لزا ًما على امل�سلم �أن يحر�ص �أميا حر�ص
على حتري نقل ون�رش الأحاديث يف �أي موقع من مواقع التوا�صل ،كي ال ينقل عن النبي � إال ما نطمئن �إلى
حتري �صحة احلديث قبل نقله ،فبالعلم نهدم جهل من ين�رش من
�صحته وم�صدره ،و�أن نعلم غرينا �رضورة ّ
يحدث بكل ما �سمع� ،أو ينقل كل ما قر أ� بال تثبت.
إثما �أن ّ
غري �أن يتثبت ،وكفى باملرء � ً

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم عن طريق الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف نهاية الدر�س ،بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظمة.
 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية االختبار.
ق�صريا للطلبة لتقومي �أدائهم ،وللت�أكّ د من
اختبارا
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س� ،أجرِ
ً
ً
و�ضوح وجتلية �أجزاء الدر�س للطلبة عن طريق االختبار الق�صري الآتي:
 -1ا�ستنتج �سبب الو�ضع يف احلديث عن طريق الن�صني الآتيني:
أ� �" -إذا طنت �أذن �أحدكم فلي�صل علي ،وليقل :ذكر اهلل من ذكرين بخري".
ب" -علي خري الب�رش ومن �أبى فقد كفر".
 -2بينّ الأثر ال�سلبي لكل من الأحاديث املو�ضوعة الآتية:
أ� " -لو �أح�سن �أحدكم ظنه بحجر لنفعه".
ب" -معاوية �رش اخللق".
حرم ما فيها".
جـ�" -إذا دقت الك�ؤو�س ّ
د " -من زار قرب والديه �أو �أحدهما يوم اجلمعة فقر�أ (ي�س) غفر له".
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ال�صفحة

115

الن�شاط
أ�ستذكر
�
ُ
وزمالئي �رشوط احلديث املقبول.

الإجابة
 ات�صال ال�سند. عدم ال�شذوذ. عدالة الرواة. عدم العلة.� -ضبط الرواة.

� ّ
أفك ُر و�أعلّلُ
 الكذب على الر�سول � سي�ؤدي �إلى تغيري الدين،ملاذا ّ
حراما
ع��د النبي  الك��ذب عليه �أخطر حيث يدخلون فيه ما لي�س منه ،فيح ّلون
ً
118
و�أ�شد من الكذب على غريه من النا�س؟
اً
حالل ،وهذا ي�ؤدي �إلى كرثة افرتاق الأمة
ويحرمون
ّ
واختالفها.
أ�ستنتج
�أت� ّأملُ و� ُ
كـــذبا
�أتـ� ّأمل الن�صو�ص الآتية املن�سوبة
ً
�إلى الر�سول  ،ثم �أ�ستنتج منها �سبب
الو�ضع:
116
التع�صب للمذهب.
أ
�
كفر".
فقد
أبى
�
من
الب�رش
خري
"علي
أ
�
ّ
ب�" -إذا طن��ت �أذن �أحدك��م فلي�ص��ل ب -الرتغيب والرتهيب.
عل��ي ،وليق��ل ذك��ر اهلل بخري من
يذكرين".

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ابحث يف كتب علوم احلديث النبوي �أو �شبكة الإنرتنت ،واكتب مقارنة بني احلديث ال�صحيح واحلديثاحل�سن واحلديث ال�ضعيف ،من حيث :تعريف كل منها ،وحكمها يف القبول والرد.
�إثـرائـية
تت�ضمن التحذير من ن�رش الأحاديث والآثار املكذوبة مبينني
�صمم بالتعاون مع زمالئك ن�رشة �أو (بو�سرت)
ّ
 ّ�آثاره ال�سلبية يف املجتمع ،وان�رشوه عرب مواقع التو�صل االجتماعي.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

دون��وا الأحادي��ث بالأ�سانيد عم��ن �سمعوها منهم،
 -1قام علماء احلديث بجهود عظيمة ّ -
كتب��ا يف �أح��وال ال��رواة ،وحكم��وا على
يف حف��ظ ال�س ّنة النبوي��ةّ ،
و�ضح و�ص ّنف��وا ً
فميزوا
ذلك.
كل حدي��ث مبا ي�ستح��ق من القبول �أو ال��ردّ ،
الأحاديث املقبولة الت��ي ُيعتمد عليها ،من الأحاديث
املو�ضوعة املكذوبة والأحاديث ال�ضعيفة.

115

كذبا �إلى ر�سول اهلل  .وهو
 -2م��ا املق�صود باحلديث املو�ضوع؟  -القول الذي ين�سب ً
وما حكم روايته �أو العمل به؟
نبويا ،وحترم رواية هذا احلديث.
لي�س حدي ًثا ًّ

115

 -3اذكر اثنني من �أ�سباب الو�ضع يف  -العداء للإ�سالم.
 التع�صب للمذهب.احلديث.
 -الرتغيب والرتهيب.

116

 -4ا�ستنت��ج م��ا ير�شد �إلي��ه احلديثان
النبويان الآتيان:
ّ
�أ  -ق��ال ر�س��ول اهلل " :م��ن �أ  -حترمي الكذب يف احلديث.
�أ 115-
متعم��دا فليتبو�أ
كذب علي
ً
مقعده من النار".
ب -ق��ال ر�س��ول اهلل " :ال ب -حب ال�صحابة وتوقريهم وعدم ُبغ�ض �أحد منهم ب117-
وعدم اتهامهم �أو يذكرهم ب�سوء.
ت�سبوا
ت�سب��وا �أ�صحاب��ي ال ّ
ّ
�أ�صحاب��ي فوال��ذي نف�سي
بي��ده ل��و �أن �أحدك��م �أنفق
ذهب��ا ما �أدرك مد
مثل �أحد ً
�أحدهم وال ن�صيفه".
 -5بينّ �أثـــــر انتــ�شار الأحــاديث  -1انت�شار البدع بني امل�سلمني.
 -2الوقوع يف ال�رشك.
املو�ضوعة على عقيدة امل�سلم.
� -3رصف النا�س عن العبادات.
 -4ت�شويه �صورة ال�صحابة والطعن فيهم.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -6م��ا الأث��ر ال�سلب��ي ال��ذي يرتتب
على انت�شار احلديثني املو�ضوعني
الآتيني:
�أ " -م��ن زار ق�بر والدي��ه �أو �أ  -انت�شار البدع بني امل�سلمني.
�أحدهم��ا يوم اجلمع��ة فقر�أ
(ي�س) غفر له".
ب" -ل��و �أح�س��ن �أحدك��م ظنه ب -الوقوع يف ال�رشك.
بحجر لنفعه".
 -7بينّ موقف امل�سلم من الأحاديث يجب على امل�سلم اتباع ما ي�أتي:
التثبت من �صحة احلديث ،ومدى توافر �رشوط
املو�ضوعة.
ّ -1
الت�رسع يف ن�رشه ونقله
احلديث املقبول فيه ،قبل
ّ
للنا�س
 -2الرجوع �إلى امل�صادر احلديثة املعتمدة.
� -3إذا علم امل�سلم حدي ًثا ثبت �أنه �ضعيف �أو مو�ضوع
فيجب عليه تركه وجت ّنب ن�رشه.
ويف الأحاديث ال�صحيحة من الأحكام والتوجيهات
ما يغنينا عن رواية الأحاديث ال�ضعيفة واملو�ضوعة �أو
العمل بها.

ال�صفحة

أ� 116-

ب117-

117
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الف�صل الدرا�سي الثاين

الدر�س
التا�سع ع�شر

خـطر الذنوب

نتاجات الدر�س

يو�ضح معاين املفردات والرتاكيب.
 ّيعرف براوي احلديث النبوي.
 ّوافيا.
 ي�رشح احلديث النبوي ً�رشحا ً
يو�ضح �أنواع الذنوب.
 ّ يعطي �أمثلة على �أنواع الذنوب. يذكر احلاالت التي يزداد فيها �إثم الذنوب ال�صغرية. ي�ستنتج الآثار الإيجابية لرتك الذنوب على الفرد واملجتمع.غيبا.
 يحفظ احلديث النبوي املقرر ً -يجتنب الذنوب واملعا�صي �صغريها وكبريها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 امل�سارعة �إلى التوبة واال�ستغفار. -مراقبة اهلل تعالى يف ال�رس والعلن.

م�صادر التعلم و�أدواته
 بع�ض كتب �رشوحات احلديث النبوي ،مثل( :فتح الباري يف �رشح �صحيح البخاري) البن حجر الع�سقالين،و(املنهاج يف �رشح م�سلم بن احلجاج) للإمام النووي.
 كتاب (رجال حول الر�سول) خلالد حممد خالد. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :القلم الناطق للحديث النبوي ،احلا�سوب ،جهاز العر�ض (Data ،)Showالهواتف الذكية� ،أوراق (ورق قالب) ،لوحات كرتونية� ،أقالم (فلوما�سرت)� ،أوراق عمل،
بطاقات خاطفة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة .http://shamlah.ws170

املفاهيم وامل�صطلحات
 الكبائر :كل ذنب قرن به وعيد �شديد؛ كلعن اهلل �أو غ�ضبه �أو توعده ملرتكبها بالعذاب ال�شديد ،فالقتليعد كبرية من الكبائر.
 ال�صغائر :الذنوب التي ال يكون فيها ما يوجب احلد يف الدنيا� ،أو الوعيد يف الآخرة ،مثل ترك رد ال�سالمعلى النا�س ،وجمال�سة رفقاء ال�سوء ،واخل�صومة فوق ثالثة �أيام ،وغريها.

التعلم القبلي
وخلقية.
 احلديث النبوي :كل ما ورد عن النبي  من قول �أو فعل �أو تقرير �أو �صفة خلقية ُ�رشعا وجبت ح ًّقا هلل تعالى ،كقطع يد ال�سارق.
 -احلد :عقوبة مقدرة ً

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعالية (العر�ض التو�ضيحي ،الق�صة ،املحا�رضة ،التدريب ،البطاقات اخلاطفة� ،أ�سئلةو�إجابات ،التعلم باالكت�شاف).
 التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات (املحاكاة ،لعب الأدوار ،التمثيل ،الألعاب). التعلم يف جمموعات؛ فعاليات (التعلم التعاوين ،املناق�شة( ،فكرِ ،انتق زميلاً � ،شارك)).
 التفكري الناقد؛ فعاليات (مهارة ما وراء املعرفةّ ،املنظمات الب�رصية).
خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (املحاكاة) ،ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (مهارة ما وراء املعرفة)،
كما ي�أتي:
عمليا الت�شبيه الوارد يف احلديث النبوي ،كالآتي:
 -1م ّثل ًّ
•�أح�رض �أعوا ًدا من الق�ش �أو اخل�شب و�أ�شعل �أحدها لرتي الطلبة �أنها ت�شتعل ،و�أنها جمتمعة ت�شعل حريقًا.
قلما �أ�سود ،و�ضع داخل الورقة نقطة �أو ًّ
خطا،
•�أو �أح�رض ورقة بي�ضاء وع ّلقها �أمام الطلبة ،ثم �أح�رض ً
ثم زد عدد النقاط واخلطوط ال�سوداء داخل الورقة ،لتم�سي الورقة �سوداء.
 -2اطلب �إلى الطلبة التفكري يف ما �شاهدوه ،وا�ستمع لإجاباتهم و�أفكارهم.
 -3بينّ املغزى من تلك املحاكاة �أن هذه الذنوب هي الأعواد �أو النكات ال�سود و�أن كرثتها ت�شعل النار �أو
جتعل القلب �أ�سود.
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{ (�سورة املطففني ،الآية  ،)14واقر�أها
 -4اربط هذا الأمر بقول تعالى} :
ب�صوتك �أو عن طريق �آلة ت�سجيل ،واقر�أ حديث النبي  ..." :حتى ي�صبح القلب �أ�سو َد مربا ًدا ال
منكرا".
يعرف معروفًا وال ينكر
ً
و�سجله على اللوح.
وجه الطلبة �إلى ا�ستنتاج عنوان الدر�سّ ،
ّ -5
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحاكاة والعر�ض التو�ضيحي والق�ص�ص واملحا�رضة) ،ا�سرتاتيجية التعلم عن
طريق الن�شاط؛ فعالية (التمثيل ولعب الأدوار) ،كما ي�أتي:
 -1اعر�ض احلديث النبوي ال�رشيف �أمام الطلبة ب�إحدى طرائق العر�ض� ،أو عن طريق اال�ستماع �إليه عن
طريق القلم الناطق للحديث النبوي.
غيبا للقدوة).
 -2اقر�أ احلديث النبوي على الطلبة قراءة منوذجية تعبريية ّ
(يف�ضل قراءته ً
 -3ك ّلف طالبني  -من املجيدين للقراءة التعبريية  -بقراءة احلديث النبوي وحماكاتك.
غيبا.
 -4ذكّ ر الطلبة ب�رضورة حفظ احلديث النبوي ال�رشيف ً
 -5اطلب �إلى بع�ض الطلبة  -متف ًقا معهم م�سب ًقا � -أن يعطي كل منهم معلومة واحدة عن راوي احلديث
ولتكن بع�ض هذه املعلومات �صحيحة وبع�ضها الآخر غري �صحيحة.
 -6ك ّلف الطلبة الآخرين بالتفكري باملعلومات الواردة ومتييز املعلومات عن راوي احلديث ،عن طريق لعبة
تنتمي �أو ال تنتمي.
طالبا ليجيب عن املعلومة املعرو�ضة؛ ف�إن كانت �صحيحة (تنتمي) يكتبها على اللوح.
 -7اخرت بعد كل معلومة ً
نوع باختيار الطلبة؛ لت�رشك �أكرب قدر منهم يف عملية التعلم ،وهكذا حتى يتم ت�سجيل املعلومات
ّ -8
املطلوبة جميعها عن راوي احلديث النبوي.
عزز الطلبة الذين يجيبون �إجابات �صحيحة ،واطلب �إلى الآخرين م�ساعدة زميلهم �إن �أخط�أ يف الإجابة.
ّ -9
وتعزز قيمة التقدير
حتبب الطلبةّ ،
 -10ا�ستخدام �أ�سلوب الق�ص�ص لعر�ض �أي معلومة �أو ق�صة (�إثرائية) ّ
ل�شخ�صية راوي احلديث.
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (العر�ض التو�ضيحي ،البطاقات اخلاطفة) ،كما ي�أتي:
� -1ضع املفردات والرتاكيب على بطاقات خاطفة وكذا معانيها على بطاقات �أخرى بلون خمتلف.
 -2اطلب �إلى بع�ض الطلبة امل�شاركة ب�سحب بع�ض هذه البطاقات وتعليقها ،وي�سحب طالب �آخر بطاقة
�أخرى من اللون الآخر ويع ّلقها مبكانها املنا�سب ،بحيث تكون املفردة مع املعنى املنا�سب لها ،ليتم يف
النهاية عمل جدارية تو�ضيحية ملعاين املفردات والرتاكيب الواردة.
 -3ت�أكّ د من و�ضوح املعاين للطلبة جميعهم.
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 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (املن ّظمات الب�رصية) ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (�أ�سئلة و�إجابات
واملحا�رضة) ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف جمموعات غري املتجان�سة.
و�صمم مب�شاركة الطلبة ّ
منظ ًما
 -2اطلب �إلى كل جمموعة �أن تعبرّ بالر�سم عن �أنواع الذنوب واملعا�صي،
ّ
ب�رصيا لبيان �أنواع الذنوب واملقارنة بينها ،وتقدمي �أمثلة منا�سبة لكل نوع منها.
ًّ
 -3ت�أكّ د من منا�سبة ّ
املنظم الب�رصي وو�ضوح التفريق بني �أنواع الذنوب.
 -4ا�س�أل الطلبة عن عالقة املعا�صي بالإميان� ،أو كيفية زيادة ونق�صان الإميان.
وو�ضح للطبة ارتباط فعل املعا�صي ب�ضعف الإميان و�أن هذه العالقة
 -5ا�ستعن بالأدلة ال�رشعية املنا�سبة،
ّ
عك�سية؛ فكلما زاد الإميان قلت املعا�صي والآثام ،وكلما نق�ص الإميان زادت املعا�صي والذنوب ،و�أن
الإميان يزيد بالطاعات.
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (العر�ض التو�ضيحي) ،وا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية (املناق�شة والتعلم
التعاوين) ،كما ي�أتي:
 -1اعر�ض ب�إحدى طرائق العر�ض بع�ض الن�صو�ص ال�رشعية �أو املواقف الآتية:
•قوله " :كل �أمتي معافى �إال املجاهرين".
•قوله تعالى} :
{ (�سورة �آل عمران ،الآية .)135

•قول ابن عبا�س " :ال �صغرية مع �إ�رصار".
•ال يرتك طالب الكالم الفاح�ش والبذيء.
•يخرب طالب �أ�صدقاءه عن الذنوب التي �أذنبها �ساب ًقا وهو يتباهى بها.
•تدخني الأب �أمام �أبنائه.
•ارتكاب خمالفة من �أحد امل�س�ؤولني ...وهكذا.
 -2و ّزع الطلبة يف ( )3جمموعات غري متجان�سة.
معا ومناق�شة هذه الن�صو�ص الكت�شاف وا�ستنتاج داللتها .ومن ثم،
 -3اطلب �إلى كل جمموعة العمل ً
ت�صنيفها ح�سب احلالة التي جتعل الذنب يزداد �إثمه ،وتعر�ض كل جمموعة عملها.
و�صوب �أخطاء �إجابات املجموعة التي �أخط�أت.
عزز املجموعات التي �أجابت �إجابة �صحيحة،
ّ -4
ّ
وقدم الدعم املنا�سب عند احلاجة.
 -5راقب املجموعات يف �أثناء العملّ ،
 ا�سرتاتيجية العمل يف جمموعات؛ فعالية (فكر ،انتقِ زميلاً � ،شارك).
 -1ك ّلف الطلبة بالعمل ب�شكل فردي لبيان موقف امل�سلم من الذنوب واملعا�صي ،ثم يت�شارك مع زميله
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يف الأفكار التي كتبها كل منهما ،ثم يت�شاركان مع �أع�ضاء املجموعة ملناق�شة الأفكار واخلروج ب�أفكار
منا�سبة متفق عليها من كل املجموعة حول موقف امل�سلم من الذنوب واملعا�صي.
 -2اطلب �أن تعر�ض كل جمموعة عملها؛ مع فتح باب التعقيب من الطبة �إن وجد ،مع مراعاة عدم التكرار.
م�ستدل على ذلك بالأدلة
اًّ
 -3ع ّقب وا�ستدرك ما قد يكون فات الطلبة من �أفكار �ضمن م�ضمون الدر�س؛
ال�رشعية.
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (الق�صة واملحا�رضة) ،كما ي�أتي:
 -1اختم الدر�س بالرتكيز على القيم واالجتاهات التي يريد الدر�س حتقيقها يف نفو�س الطلبة.
تو�ضيحيا (فيديو من يوتيوب) حول خطر و�أثر الذنوب واملعا�صي ال�سلبي يف الفرد
عر�ضا
 -2ح�ضرّ للطلبة ً
ًّ
واملجتمع.
 -3اذكر ق�صة م�ؤثرة عن التوبة والعودة �إلى اهلل تعالى عن طريق �شبكة الإنرتنت �أو الكتب.
مركزا على
ّ -4نبه خلطر املعا�صي على املجتمع ،و�أن �إ�صالح املجتمع يبد أ� ب�إ�صالح النف�س وتطهري القلب،
ً
القيم واالجتاهات التي يريدها الدر�س.
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

 لعل ما نراه اليوم من انت�شار الأمرا�ض والأ�سقام يف املجتمعات البعيدة عن ربها هو كرثة الفواح�شوالذنوب ،يقول النبي " :خم�س �إذا ابتليتم بهن و�أعوذ باهلل �أن تدركوهن :مل تظهر الفاح�شة يف قوم
قط حتى يعلنوا بها �إال ف�شا فيهم الطاعون والأوجاع التي مل تكن م�ضت يف �أ�سالفهم� "...،أخرجه
احلاكم والبيهقي و�صححه الألباين.
يطوع نف�سه على الطاعات واجتناب املنكرات،
 لذا ،يجب على امل�سلم �أن يكون لبنة طيبة يف جمتمعه ،و�أن ّو�أن ي�ست�شعر الإن�سان مراقبة اهلل له ،ولن ي�صلح �أمرنا اليوم �إال مبا �صلح به �أمرنا من قبل ،وليكن �شعار
امل�سلم :ابد�أ بنف�سك ف�أ�صلحها وادع غريك باملعروف ،ودع قافلة اخلري مت�ضي يف املجتمع.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم عن طريق الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف نهاية الدر�س؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.
 ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات.
بناء على �أداة التقومي
•املوقف التعليمي :بعد االنتهاء من الدر�سّ ،
ذاتيا ً
وجه الطلبة �إلى تقومي �أنف�سهم تقوميًا ًّ
�سجل و�صف �سري التعلم ،كما يف �أداة التقومي رقم (.)1-19
•�أداة التقومي رقم (� ،)1-19سجل و�صف �سري التعلم.
�إيـجـابـي

اكتب عملاً �صا ً
حلا تفتخر به بينك وبني نف�سك
............................................................................................
............................................................................................
اكتب نتيجة تتوقع حدوثها نتيجة هذا العمل الإيجابي ال�صالح
............................................................................................
............................................................................................
مالحظة (ا�شكر اهلل واطوِ الورقة واحتفظ بها لنف�سك)
............................................................................................
............................................................................................
�سـلـبي
ذنبا �سي ًئا �أو مع�صية تقوم �أو قمت بعملها يف حياتك
اكتب ً
............................................................................................
............................................................................................
اكتب الأثر ال�سلبي الذي قد يحدث نتيجته فيك �أو يف املجتمع
............................................................................................
............................................................................................
عازما عدم العودة)
مالحظة (احمد اهلل على �سرتك ،وا�ستغفر ربك بينك وبني نف�سك ّ
ومزق الورقةً ،
............................................................................................
............................................................................................
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إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

مثال
�أتعاو ُن و�أعطي اً
�أتع��اون م��ع زمالئ��ي يف �إعط��اء �أمثلة  -من الكبائر :الزنا ،التوليّ يوم الزحف ،احلرابة ،قول
الزور...
�أخرى على كل من الكبائر وال�صغائر.
 ومن ال�صغائر :ت�أخري ال�صالة الفري�ضة عن وقتها� .سوء123
معاملة النا�س ،التق�صري يف العبادات...

أ�ستنتج
�أتدبّ ُر و� ُ
أتدبر احلديث ال�رشيف الآتي ،و�أ�ستنتج  -كال احلديثني يحذران من الذنوب ال�صغرية التي ال
� ّ
عالقت��ه بحدي��ث�" :إياك��م وحمق��رات يبايل بها الإن�سان ،فتبد�أ �صغرية ف�إن تركها من دون
توبة تظل تكرب حتى تغطي قلبه عن الطاعة؛ فتكون
الذنوب":
�سببا يف هالكه ،فاحلديثان يدعوان �إلى عدم التهاون
قال ر�سول اهلل �" :إن امل�ؤمن �إذا �أذنب
ً
كانت نكت��ة �سوداء يف قلب��ه ،ف�إن تاب يف �صغائر الذنوب وامل�سارعة �إلى التوبة منها.
124
ون��زع وا�ستغفر �صق��ل قلبه ،ف���إن زاد
زادت ،فذل��ك الران الذي ذكره اهلل يف
{.
كتابه} :
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أ�ستنتج
� ُ
واحدا للإقالع عن الذنوب - ،ت�سود الألفة واملحبة بني �أفراد املجتمع.
إيجابيا
ً
أثرا � ًّ
� ً
 تعديل �سلوك الفرد من ال�سلبية �إلى الإيجابية.على الفرد واملجتمع.

ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط

أ�ستنتج
ذنب��ا ف�إنن��ي �أ�س��ارع �إل��ى
� ُ
 �إذا �أذنب��ت ًلـخ�ص بلغتك اخلا�صة ما �ستقوم به بعد تالوتك قوله تعالى :اال�ستغف��ار والتوبة الن�ص��وح �إلى اهلل،
ّ
وال �أ��صر على ذنبي و�أعم��ل الأعمال
}
ال�صاحلة؛ لأنال املغفرة من اهلل �سبحانه
و�أفوز بر�ضوانه وجناته.
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{
(�سورة �آل عمران ،الآيات .)136-133

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
يعد من الكبائر.
 عد �إلى �أحد كتب الفقه الإ�سالمي ،واكتب �أنواع العقوبات يف الإ�سالم ،و�أيها ّ�إثـرائـية
تقريرا عن الآثار ال�سلبية للمعا�صي والذنوب يف الفرد واملجتمع (�أ ّيد
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت ،واكتبً
تقريرك بق�ص�ص واقعية �أو فيديوهات).
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -1ما املق�صود بـ (حمقرات الذنوب)؟ �صغائر املعا�صي التي ال يبايل الإن�سان بها.
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 -2حذر احلديث ال�رشيف من التهاون  -1لأنها لو ُجمع بع�ضها �إلى بع�ض �صارت كبرية،
و�أو�شكت �أن تهلك �صاحبها يف النار.
يف ارتكاب املعا�صي ،ع ّلل ذلك.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -2لأن ذلك ي�ؤدي �إلى اعتيادها وقبولها والإقبال
عليها ،ما ي�ستوجب غ�ضب اهلل تعالى و�سخطه.
 -3بينّ الف��رق بني الكبائر وال�صغائر  -الكبائر :كل ذنب قُرن به وعيد �شديد؛ كلعنة اهلل �أو
من حي��ث طبيع��ة املع�صي��ة وما غ�ضبه �أو توعده ملرتكبها بالعذاب ال�شديد ،فالقتل
يعد كبرية من الكبائر لقوله تعالى} :
يرتتب عليها.
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)93
 ال�صغائر :الذنوب التي ال يكون فيها ما يوجب احلديف الدنيا� ،أو الوعيد يف الآخرة ،مثل ترك رد ال�سالم
على النا�س ،وجمال�سة رفقاء ال�سوء ،واخل�صومة فوق
ثالثة �أيام  ...وغريها.
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 -4اذك��ر حالتني من احل��االت التي  -1كرثة ارتكابها والإ�رصار على فعلها.
 -2الفرح بفعلها والتفاخر بها
تزيد من �إثم ال�صغائر.
� -3صدورها عمن يقتدي به النا�س.
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حب
 -5من �أ�سب��اب التجر�ؤ على املع�صية  -عندما يقع املرء يف املع�صية
وي�رص عليها يبد�أ ّ
ّ
جزءا من
و�ضح ذلك.
�ضعف الإميانّ .
املعا�صي بالتزايد يف قلبه حتى ي�ألفها و ُت�صبح ً
حياته؛ وهذا دليل على �ضعف �إميانه.
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 -6بينّ املعن��ى امل�ستفاد من قوله  - :الذنوب ال�صغرية يزداد �إثمها عند الفرح بفعلها
"كل �أمتي معافى �إال املجاهرون" .والتفاخر بها.

123

و�ضح موقف امل�سلم من الذنوب  -1يجب على امل�سلم �أن يرتك الذنوب كلها �صغريها
ّ -7
تعظيما حلق اهلل تعالى عليه ،و�أال ينظر �إلى
وكبريها؛
واملعا�صي.
ً
�صغر الذنب بل �إلى عظمة من ع�صى.
ذنبا فعليه �أن ي�سارع
� -2إن �أخط�أ امل�سلم وارتكب ً
�إلى الإقالع عن املع�صية ،والتوبة �إلى اهلل تعالى،
والإكثار من اال�ستغفار والعمل ال�صالح.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -3يجب على امل�سلم مراقبة �سلوكه اليومي ،واالقالع
عن هذه الذنوب كي ال يعتادها ويكرث منها؛ ف�إنها
�إن اجتمعت عليه �أهلكته.
غيب��ا احلدي��ث النب��وي  -عن �سهل بن �سعد  قال :قال ر�سول اهلل �" :إياكم
 -8اكت��ب ً
ال�رشي��ف م��ن قول��ه �" :إياكم وحمقرات الذنوب ،كقوم نزلوا يف بطن واد ،فجاء
وحمق��رات � "...إل��ى قول��ه  :ذا بعود ،وجاء ذا بعود ،حتى �أن�ضجوا خبزتهم ،و�إن
" ...تهلكه".
حمقرات الذنوب متى ي�ؤخذ بها �صاحبها تهلكه".
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الدر�س
الع�شرون

التحذير من التكفري

نتاجات الدر�س

يعرف مفهوم التكفري.
 ّ يبينّ حكم الإ�سالم من التكفري مع الأدلة ال�رشعية. يذكر �آثار التكفري يف الأفراد واملجتمعات و�أخطاره.يو�ضح و�سائل مواجهة التكفري.
 ّ ي�ستنتج �أ�سباب ظهور التكفري يف املجتمعات. يبينّ داللة الأدلة والن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س. يجتنب تكفري امل�سلمني وت�صنيفهم.يتقبل الآخرين ويحاورهم باحلكمة واملوعظة احل�سنة.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االبتعاد عن اخلو�ض يف نوايا النا�س. �رصف اجلهد لن�رش الدعوة الإ�سالمية وعمارة الأر�ض ،والعمل ال�صالح النافع. -نبذ فكر التكفري والتع�صب وتفريق وحدة الأمة الإ�سالمية.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب ال�س ّنة النبوية ،مثل� :صحيح البخاري ,و�صحيح م�سلم ,و�سنن الرتمذي ,و�سنن ابن ماجه. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض ( ،)Data Showلوحات كرتونية ،الطبا�شريوالأقالم امللونة� ،أوراق عمل الأن�شطة ،جداريات.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة.http://shamlah.ws :

املفاهيم وامل�صطلحات
التع�صب الفكري واملذهبي� :أن يتبع ال�شخ�ص �آراء الآخرين من دون متحي�ص� ،أو اتباع ر�أي فكري �أو
تقبل الر�أي الآخر ،وغياب منهج الدعوة القائم على احلكمة
مذهبي من دون متحي�ص ،ما ي�ؤدي �إلى عدم ّ
واملوعظة واملجادلة باحل�سنى.
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التعلم القبلي
 -تعريف امل�سلم والفا�سق والكافر.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعالية العر�ض التو�ضيحي ،فعالية البطاقات اخلاطفة ،املحا�رضة. التفكري الناقد؛ فعالية التحليل.املوجه.
 التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية اال�ستك�شاف ّالتدرج يف خطوات احلل.
 ا�سرتاتيجيات حل امل�شكالت؛ فعالية ّ ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ التعلم التعاوين واجلماعي.خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (العر�ض التو�ضيحي والأ�سئلة املوجهة واملناق�شة) ،كما ي�أتي:
 -1اعر�ض على الطلبة با�ستخدام �شا�شة العر�ض (� )Data Showأو احلا�سوب �أو الهاتف املحمول ،فيديو
عن االعتداء والظلم والدمار واخلراب ببع�ض البلدان نتيجة فكر التطرف.
 -2حاور الطلبة يف ما �شاهدوه مبي ًنا لهم خطورة فكر التكفري ومن�ش�أه ،و�أهداف من يروج له.
 -3اطلب �إلى الطلبة قراءة مطلع الآية التي تلي �آية الكر�سي ،ثم ا�ستنتاج معناها.
وجه الطلبة �إلى ا�ستنتاج عنوان الدر�س معنى التكفري.
ّ -4
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (البطاقات اخلاطفة) وا�سرتاتيجية التعلم القائم على الن�شاط؛ فعالية (اال�ستك�شاف
املوجه) ،كما ي�أتي:
 -1اكتب الن�صو�ص الآتية على جدارية �أو بطاقات خاطفة:
•قوله تعالى} :
�( {...سورة الن�ساء ،الآية .)94
•قوله " :ومن رمى م�ؤمنا بكفر فهو كقتله".
اللعان وال الفاح�ش وال البذيء".
•قوله " :لي�س امل�ؤمن
بالطعان وال ّ
ّ
 -2اطلب �إلى بع�ض الطلبة  -ممن يتقنون التالوة والقراءة اجلهرية  -قراءة هذه الن�صو�ص قراءة جهرية.
 -3حاور الطلبة ،وحثهم على ا�ستك�شاف داللة هذه الن�صو�ص.
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 -4اكتب داللة هذه الآيات على اللوح وحكم التكفري باللون الأحمر ،مع ّللاً ذلك اللون خلطورة التكفري.
 ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت؛ فعالية التدرج واال�ستق�صاء بحل امل�شكالت ،كما ي�أتي:
خطريا تعاين منه الكثري من املجتمعات ،وقد مل�ست تلك
مر�ضا
مهد للمو�ضوع :ظاهرة التكفري �أم�ست ً
ّ -1
ً
املجتمعات �آثاره ال�سلبية ال�سيئة.
 -2اطلب �إليهم �أن ينتقلوا �إلى املرحلة الثانية من مراحل حل امل�شكالت ،فبعد ال�شعور بامل�شكلة نبحث
عن �أ�سبابها.
 -3ا�ستخدم مع الطلبة �أ�سلوب احلوار واملناق�شة وا�ستمع لإجاباتهمّ - ،
لعا بذكاء وحكمة على �أفكارهم
مط ً
لتقدم لهم التوجيه املنا�سب.
و�آرائهم حول هذه الظاهرة ّ -
 -4ع ّقب على �إجابات الطلبة و�آرائهم ،وانتبه لعدم التجريح �أو الإ�ساءة.
دعم كالمك ب�أدلة �رشعية و�أمثلة واقعية.
ّ -5
 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية (العمل التعاوين واجلماعي) ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف جمموعات غري متجان�سة ومنا�سبة ح�سب عدد الطلبة يف ال�صف.
معا والكتابة على ورق ،وتق�سيم الورقة �إلى خانتني عموديتني ،يكتبون
 -2اطلب �إلى كل جمموعة العمل ً
يف العمود الأول �أخطار و�آثار التكفري ال�سلبية ،ويقرتحون يف العمود الثاين و�سائل واقعية وعملية
منا�سبة ملواجهة خطر التكفري  -ميكنهم اال�ستعانة بالكتاب املدر�سي .-
ّ -3نبه الطلبة �أنهم يقومون مبتابعة ا�سرتاتيجية حل امل�شكالت ،عن طريق و�ضع الفر�ضيات واحللول املنا�سبة.
 -4اطلب �إلى كل جمموعة �أن تع ّلق ما قامت بكتابته على جدار ال�صف ،ثم يقر أ� مندوب عنهم ما كتب
ويجيب ت�سا�ؤالت املجموعات الأخرى مع مالحظة عدم تكرار الأفكار.
وقدم الدعم وامل�ساندة لهم؛ بر�سالة طريقة الأكواب الثالث.
وجتول بينهم ّ
 -5راقب عمل املجموعات ّ
(تكوينيا) يف �أثناء عمل املجموعات.
بنائيا
ّ -6
ًّ
قوم الطلبة تقوميًا ًّ
جميعا للطلبة.
 -7ع ّقب على �آراء الطلبة وت�أكد من و�ضوح وو�صول الأفكار
ً
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رضة ،كما ي�أتي:
 -1اختم الدر�س باحلديث عن رحمة الإ�سالم ورحمة  -ر�سوله  - م�ست�شهدا بفتوحات امل�سلمني ودخول
الكثري من البلدان يف الإ�سالم عن طريق �أخالق التجار ،ودور كل طالب يف احلذر من هذا الفكر،
ال�سيما عرب و�سائل التوا�صل االجتماعي ،ون�رش الإ�سالم باحلكمة وح�سن اخلطاب والقناعة الفكرية.
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

 يف ظل الثورة املعرفية الإلكرتونية ،قد يقع الإن�سان لقلة علمه �أو فراغه �أو عدم توجيهه التوجيه ال�سليميف �رشك هذا الفكر.
 حري بامل�سلم احلذر من هذا الفكر ،وتوجيه و�سائل التوا�صل االجتماعي للدعوة �إلى الإ�سالم باحلكمةواملوعظة احل�سنة ،واحلجج ال باللجج.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي اخلتامي للدر�س الواردة يف الكتاب املدر�سي.
 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.
وجه �أ�سئلة �شفوية بنائية
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س ،وبعد االنتهاء من عمل املجموعاتّ ،
بناء على معايري �سلم التقدير اللفظي يف �أداة التقومي رقم (.)1-20
وقومهم ً
(تكوينية) على الطلبة ّ
•�أداة التقومي رقم (� )1-20سلم التقدير اللفظي:
الرقم

املعيار

ممتاز

مقبول
جيدا ملعلمه ولزمالئه،
ي�صغي ً
وال يحيد بب�رصه عن املتكلم
يف املوق��ف التعليمي ،لكنه
يتح��دث يف �أثن��اء حدي��ث
ّ
غريه يف املوقف التعليمي.

�ضعيف
جي��دا ملعلمه وال
ال ي�صغي
ً
ويتحدث يف �أثناء
لزمالئه،
ّ
حدي��ث غ�يره يف املوقف
التعليمي.

1

جيدا ملعلمه ولزمالئه،
ي�صغي ً
وال يحيد بب�رصه عن املتكلم
االنتباه يف املوق��ف التعليم��ي ،وال
يتح��دث يف �أثن��اء حدي��ث
ّ
غريه يف املوقف التعليمي.

2

يجيب ب�رسعة وثقة واقتدار؛ يجيب ب�رسعة وثقة واقتدار؛ ال يجيب ب�رسعة وثقة ،وال
م�ستــخدم��ا مــ�صطلح��ات يدعم ر�أيه بالأدلة.
م�ستــخدم��ا مــ�صطلح��ات
ً
ً
الفاعلية
�إ�سالمـي��ة ،ويــدع��م ر�أيــ��ه الإ�سالمية ،ولكن��ه ال يدعم
ر�أيه بالأدلة.
بالأدلة.

3

ال يتع��اون م��ع زمالئ��ه يف
املجموعة ،وال ي�ست�أذن قبل
احلدي��ث وال يق��وم باملهام
املوكلة �إليه بال�شكل والزمن
املحددين.

يتــع��اون م��ع زمــالئ��ه يف
املجموع��ة ،وي�ست���أذن قبل
التعاون احلدي��ث ،ويق��وم باملـه��ام
املوكلة �إليه بال�شكل والزمن
املحددين.

يتــع��اون م��ع زمــالئ��ه يف
املجموع��ة ،وي�ست���أذن قبل
احلدي��ث ،لكن��ه ال يــق��وم
باملهام املوكل��ة �إليه بال�شكل
والزمن املحددين.
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 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ض التو�ضيحي.
•املوقف التقوميي :يف �أثناء عمل املجموعات وقيامها باملهام املوكلة �إليهم ،ا�ستخدم مع الطلبة �أداة التقييم
رقم (.)2-20
•�أداة التقومي رقم ( )2-20قائمة ال�شطب:
املعايري
الرقم

ا�سم الطالب

يق ّدم �إجابات
يندمج مع
قيّمه.
املوقف التعليمي.

يحرتم �آراء
الآخرين.

يدعم ر�أيه ب�أدلة يتكلم بطالقة
وثقة.
مقنعة.

ال

ال

ال

ال

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

نعم

املجموع

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

أعم ُق فهمي
� ّ
 128يف �ضوء فهمي ال�سابق أ�بينّ معنى "لي�س  -ال تكتمل فيه �صفات امل�ؤمنني ،ويف ذلك ت�أكيد على
منا" يف قوله " :لي�س منا من غ�ش".
حرمة الغ�ش.
� ّ
أفك ُر
 128يف �سبب �آخر م��ن الأ�سباب التي ت�ؤدي  -الت�رسع يف �إ�صدار الأحكام.
 تعار�ض امل�صالح ال�شخ�صية.�إلى ظهور التكفري يف املجتمعات.
أناق�ش
� ُ
م��ع زمالئ��ي كي��ف ي�ؤث��ر التكف�ير يف  -مينعهم من االجتهاد؛ خوفًا من اتهامهم بالكفر �إذا
129
�إ�ضع��اف حري��ة الفك��ر وال��ر�أي عند �أخط�أوا.
العلماء.
�أثري خرباتي
�أبح��ث مع زمالئ��ي يف الإنرتنت لكتابة ُ -يرتك الأمر للمعلم لو�ضع املعايري التي يراها منا�سبة.
129
تقري��ر ح��ول واج��ب كل م��ن الأ�رسة
واملدر�سة يف حماربة التكفري.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ا�ستنتج و�سائل مواجهة التكفري من الن�صو�ص الآتية:•قوله " :من �ص ّلى �صالتنا وا�ستقبل قبلتنا و�أكل ذبيحتنا فذلك امل�سلم الذي له ذمة اهلل وذمة ر�سوله".
•قوله  ..." :ويكرث اجلهل ويقل العلم ويكرث الهرج ،قيل وما الهرج يا ر�سول اهلل؟ قال :القتل،
القتل".
{.
•قوله تعالى} :
(�سورة النحل ،الآية .)125
{ (�سورة املائدة ،الآية .)2
•قوله تعالى} :
�أو
 قارن بني امل�سلم والفا�سق والكافر من حيث :تعريف كل منهم.�إثـرائـية
تقريرا.
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن ر�سالة عمان ،وبينّ �أهدافها و�أفكارها الرئي�سة ،واكتب حولهاً
ُقدم �صورة الإ�سالم ال�سمحة وتت�صدى لفكر التكفري ،مثل م�ؤ�س�سة �آل البيت،
 ُزر �إحدى امل�ؤ�س�سات التي ت ّتقريرا حول �أبرز �أعمالها يف مواجهة فكر التكفري.
واكتب
ً
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال
 -1بينّ املق�صود بالتكفري.
 -2بينّ حكم التكفري.

الإجابة

ال�صفحة

 -هو و�صف امل�سلم بالكفر.
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 -يحرم تكفري امل�سلم دون م�سوغ �رشعي.

127

 -3اذك��ر �سبب�ين من �أ�سب��اب ظهور  -اجلهل ب�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية وعدم الفهم ال�سليم لها.
التكفري يف املجتمعات امل�سلمة - .التع�صب الفكري واملذهبي.

128

ّ -4
حذر الإ�سالم من تكفري امل�سلم ملا  -خمالفة منهج الإ�سالم و�أحكامه.
لذلك من �آثار على الفرد واملجتمع - ،االعت��داء عل��ى حق��وق امل�سل��م ب�إخراجه م��ن دائرة 129-128
الإ�سالم واحلكم عليه بالكفر.
بينّ اثنني من هذه الآيات.
ع�لام ي��دل كل دليل م��ن الأدلة
-5
َ
ال�رشعية الآتية:
�أ  -النهي عن �إطالق لفظ الكفر على امل�سلم.
أ�  -قال اهلل تعالى} :

�أ 127-

{.
ويعد ب127-
ب -قال ر�سول اهلل " :ومن رمى ب -التحذير من �أن يك ّفر امل�سلم �أخاه امل�سلم،
ّ
تكفري امل�سلم م�ساويًا لقتله.
م�ؤم ًنا بكفرٍ فهو كقتله".
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الدر�س
احلادي والع�شرون

العنف املجتمعي

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم العنف املجتمعي.
 ّمييز �أنواع العنف.
 ّ يبينّ �أ�سباب العنف املجتمعي. يلتزم ب�أ�ساليب حماية املجتمع من العنف. يتعامل مع من حوله برفق و�أناة. يبتعد عن �أ�سباب العنف وجت ّنبها. يقوم بالدور املطلوب يف توعية وتثقيف الآباء والأمهات جتاه العنف. يقتنع ب�رضورة تطبيق القوانني والعقوبات؛ ملنع انت�شار العنف واجلرمية.يقدر دور الإ�سالم يف وقاية املجتمع من العنف.
 ّيقدر دور الإ�سالم يف عالج م�شكلة العنف؛ عن طريق الت�رشيعات.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االقتناع ب�رضورة تطبيق القوانني والعقوبات؛ ملنع انت�شار العنف واجلرمية. تقدير دور الإ�سالم يف وقاية املجتمع من العنف. تقدير دور الإ�سالم يف عالج م�شكلة العنف. بغ�ض العنف ب�أ�شكاله كافة. -احلر�ص على التعامل ب�صورة �إيجابية مع الآخرين.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب (خلق امل�سلم) ملحمد الغزايل. -الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي� :أوراق العمل ،اللوح ،بطاقات.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 كتاب (العنف املجتمعي والعنف اجلامعي) للدكتور را�ضي نوا�رصة ،وكتاب (ظاهرة التطرف والعنفمواجهة الآثار �إلى معاجلة الأ�سباب) لنخبة من الباحثني.
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املفاهيم وامل�صطلحات
البطالة :حالة يو�صف بها ال�شخ�ص الذي ال يجد عملاً مع حماولته الدائمة يف البحث عن عمل.

التعلم القبلي
 -ح�سن اخللق.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التعلم التعاوين؛ فعالية دورة التعلم اخلما�سية. التعلم الن�شط؛ فعالية املحاكاة. التفكري الناقد؛ فعالية التحليل. التدري�س املبا�رش؛ فعالية اال�ستقراء.خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ً
مالحظا انفعاالت الطلبة.
 -1اطلب ب�صوت فيه حدة وزجر من طالب �أن يقف؛
ً
مالحظا انفعاالت الطلبة.
 -2ثم �أعد الطلب منه مرة �أخرى بلطف ترافقه ابت�سامة،
ن�سمي الأ�سلوب يف املرة الأولى؟ وماذا نطلق على الأ�سلوب يف املرة الثانية؟
 -3ا�س�أل الطلبة :ماذا ّ
(مبت�سما).
 -4ا�ستقبل �إجابات الطلبة
ً
�إجراءات التنفيذ
 ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ فعالية دورة التعلم اخلما�سية ( ،)5Esوا�سرتاتيجية التعلم الن�شط؛ فعالية املحاكاة،

وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية التحليل ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية اال�ستقراء ،وذلك كما ي�أتي:
 -1اخلطوة الأولى (االندماج؛  :)Engageاطلب �إلى الطلبة �أن يكتب كل طالب ب�شكل فردي حادثة ال
تتجاوز (� )4أ�سطر ،مت فيها ممار�سة �سلوك عنيف جتاهه ،ي�صف فيها م�شاعره و�أثر املوقف يف نف�سه.
•اطلب �إلى الطلبة الذين يرغبون قراءة ما كتبوا ب�صوت عال ،يف حني ي�ستمع باقي الطلبة.
تف�ضل �أن يتم التعامل معك يف هذا املوقف؟
•ع ّقب على كل حادثة ب�س�ؤال الطالب :كيف ّ
بناء على رغبة الطلبة.
•ا�ستمع لعدد من احلوادث ً
•�إن جمموع احلوادث التي مت ا�ستقرا�ؤها ّ
ت�شكل مبجموعها مفهوم العنف.
دون الإجابة عليها.
• ّ
وجه �أ�سئلة �سابرة للطلبة :ما العنف؟ ما �أنواعه؟ ما مظاهره؟ ما �أ�سبابه؟ ّ
 -2اخلطوة الثانية( :اال�ستك�شاف؛  :)Exploreي�ستك�شف الطلبة الإجابات عن الأ�سئلة التي متت �إثارتها عن
طريق العمل التعاوين.
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 -3و ّزع الطلبة يف جمموعات با�ستخدام الأرقام (� ِ
رقما من ( )5-1و�أطلب �إلى الأرقام
أعط كل طالب ً
املت�شابهة التجمع يف جمموعة الذين يحملون الرقم ( )1يف جمموعة ( ... )1الخ).
•املجموعة ( ،)1ورقة عمل ( :)1تو�ضيح مفهوم العنف و�أنواعه.
•املجموعة ( ،)2ورقة عمل ( :)2بيان �أ�سباب العنف املجتمعي.
•املجموعة ( ،)3ورقة عمل (� :)3رشح �أ�ساليب الق�ضاء على العنف.
•املجموعة ( ،)4ورقة عمل (� :)4إعطاء �أمثلة على العنف املجتمعي.
•املجوعة ( ،)5ورقة عمل ( :)5الن�شاط يف ال�صفحة (ّ � )133
أفكر و�أناق�ش�( :أثر الفقر والبطالة
و�ضعف العدالة االجتماعية يف العنف).
 -4اخلطوة الثالثة (التف�سري؛  :)Explainتعر�ض كل جمموعة نتائجها ،وتتم مناق�شة ما مت التو�صل �إليه مناق�شة
جماعية والتو�صل �إلى النتائج.
 -5التوا�صل عن طريق ال�س�ؤال والإجابة (الأ�سئلة التكوينية والبنائية)
 -6اخلطوة الرابعة (التو�سع والتطوير؛  :)Expandبحيث يتم ترجمة النتائج �إلى �أفكار عملية.
•ك ّلف املجموعة ( )1بر�سم بو�سرت لنبذ العنف.
•ك ّلف املجموعة ( )2بتمثيل م�شهد مي ّثل العنف.
•ك ّلف املجموعة ( )3بتمثيل م�شهد مي ّثل الرفق واللني والت�سامح.
•ك ّلف املجموعة ( )4بذكر �صور معا�رصة للعنف.
•ك ّلف املجموعة ( )5بو�ضع خطة عمل ملواجهة العنف داخل املدر�سة.
 -7اخلطوة اخلام�سة( :التقومي؛  :)Evaluateو ّزع على الطلبة بطاقات مكتوب عليها عبارات خمتلفة من
الدر�س ،بحيث ي�ص ّنفها الطلبة حتت ( )3قوائم على اللوح كما يف اجلدول �أدناه( :القدوة احل�سنة،
ال�رسقة ،ال�سخرية ،امل�شاجرات اجلماعية� ،إطالق العيارات النارية يف املنا�سبات ،عالقات �إيجابية،
العبث ب�سيارات الآخرين� ،سوء معاملة الآخرين ،تكليف العامل ب�أعمال ال يطيقها ،العدل بني العاملني،
تخريب املمتلكات العامة ،الت�شهري بالآخرين ،قطع �إ�شارة املرور ،خدمة املجتمع ،الت�سامح ،مهارات
التوا�صل ،تطبيق القوانني ،عدم الرد باملثل ،ال�رضب وال�شتم ،اال�ستحياء واخلجل).
رفق

مادي

عنف

معنوي
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 -8يل�صق الطلبة البطاقات على اللوح ح�سب اجلدول ال�سابق ،بحيث يظهر لك من الت�صنيف مدى
ا�ستيعاب الطلبة ملفهوم العنف.
 -9اخلتام ببطاقة اخلروج :على ورقة منف�صلة يبينّ كل طالب موقفه؛ �إذا حدث مظهر من مظاهر العنف
�أمامه.
وقدم التغذية الراجعة يف احل�صة القادمة.
 -10ا�ستلم الأوراق واقر�أهاّ ،
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

جرت على املجتمعات ويالت ال �سبيل للخال�ص منها
يعي�ش العامل موجة من العنف لأ�سباب خمتلفةّ ،
�إال بالرجوع �إلى الدين احلنيف والفهم ال�سليم للإ�سالم الو�سطي املعتدل اخلايل من العنف ،فالإ�سالم دين
�شاهدا من ال�شواهد الكثرية التي ت�شهد بدور
الت�سامح والرفق ،ومل يكن موقف الر�سول  يوم فتح مكة �إال
ً
الإ�سالم يف �إ�شاعة الأمن والأمان ونبذ العنف والرد باملثل وما زالت الدولة الأردنية الها�شمية ت�سري على
اخلطوات نف�سها يف ردع الإرهاب والتطرف ،وحماربته على ال�صعيدين الداخلي واخلارجي.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية املالحظة.
•املوقف التقوميي :بعد انتهاء �رشح الدر�س ،الحظ �أداء الطالب واجتاهاته خالل احل�صة ،وما يتبعها من
بناء على �سلم التقدير الآتي.
وقوم �أداءه واجتاهاته ً
ح�ص�صّ ،
•الأداة رقم (� :)1-21سلم تقدير.
ا�سم الطالب............................................ :
الرقم

معيار الأداء

1

يتعاون مع زمالئه يف املجموعة.

2

يرف�ض العنف وكرهه.

3

مييل �إلى ال�سلوك الإيجابي.

4

يعي خماطر العنف ال�سلبية.

190

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

متو�سط �ضعيف

5

يرف�ض �أي �سلوك �سلبي.

6

يلتزم قوانني املدر�سة والغرفة ال�صفية.

7

يعمل ب�إيجابية ودافعية.

8

يعت��ز ب��دور ت�رشيع��ات الإ�س�لام يف احلماية من
العنف ب�أنواعه.

9

يدرك دور مهارات التوا�صل يف احلد من العنف.

10

ال يقابل الإ�ساءة مبثلها.

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

�أميّ ُز
العن��ف املادي من العنف املعنوي يف ما  -العنف املادي :ال�رسقة ،امل�شاجرات اجلماعية� ،إطالق
ي�أتي:
العي��ارات الناري��ة يف املنا�سب��ات ،العب��ث ب�سيارات
ال�رسقة ،ال�سخرية ،امل�شاجرات اجلماعية ،الآخرين ،تكليف العامل ب�أعمال ال يطيقها ،تخريب
� 131إطالق العي��ارات النارية يف املنا�سبات ،املمتلكات العامة.
العبث ب�سيارات الآخرين� ،سوء معاملة  -العن��ف املعن��وي :ال�سخرية� ،سوء معامل��ة الآخرين،
الآخري��ن ،تكلي��ف العام��ل ب�أعمال ال الت�شهري بالآخرين.
يطيقه��ا ،تخري��ب املمتل��كات العامة،
الت�شهري بالآخرين.
� ّ
أناق�ش
أفك ُر و� ُ
�أناق���ش وزمالئ��ي �أثر كل م��ن (الفقر - ،الفقر :البحث عن �سد احلاجات الأ�سا�سية من طعام
والبطالة ،و�ضعف العدالة االجتماعية) و�رشاب و�...إلخ.
 البطالة :وجود وقت فراغ طويل ميكن �أن ي�ستغل 133يف العنف.
�سلبيا يف �أعمال العنف.
ًّ
 �ضع��ف العدال��ة االجتماعية :ال�سخ��ط على املجتمعوحماولة �أخذ احلق بالقوة.
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ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط

 الت��صرف ب�إيجابي��ة ،وحماول��ة تهدئة الأم��ر ب�إيقاف�أبدي ر�أيي
أبدا.
� 134إذا ح��دث مظه��ر م��ن مظاه��ر العنف الأ�سباب التي �أدت �إليه ،وعدم امل�شاركة فيه � ً
�أمامي.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ك ّلف الطلبة بتم ّثل حديث الر�سول " :ال تغ�ضب  "...مدة �أ�سبوع ،واطلب منهم كتابة ت�أثريه يفحياتهم.
�إثـرائـية
 ك ّلف الطلبة بو�ضع خطة عمل �إجرائية �أو مبادرة للتخفيف من العنف داخل الغرفة ال�صفية واملدر�سة،عمليا داخل املدر�سة على �شكل م�رشوع جماعي.
ينفذها الطلبة ًّ
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال
 -1ما املق�صود بالعنف املجتمعي؟

الإجابة

ال�صفحة

 العنف �سلوك عدواين يت�صف بالق�سوة �أو القهر �أو�رضرا
الإكراه ،وي�صدر من فرد �أو جماعة ،ويلحق
ً
معنويا بالنف�س �أو بالآخرين.
ماديا �أو
ًّ
ًّ
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 -2العنف نوعان ،اذكرهما مع ذكر  -العنف املادي :مثل �رضب الآخرين ،وال�سطو امل�سلح،
وحرق املمتلكات ،و�إغالق ال�شوارع.
مثال على كل منهما.
 العن��ف املعنوي :مثل �شت��م النا�س ،اال�سته��زاء بهم،وت�سفيه �آرائهم واحتقارهم.
 -3للعن��ف املجتمع��ي �أ�سباب عدة� -1 ،ضعف الوازع الديني.
 -2الأمن من العقوبة.
اذكر �أربعة منها.
 -3الت�أثر ال�سلبي بالآخرين.
 -4التن�شئة الأ�رسية غري ال�سليمة ،والتفكك الأ�رسي.
 -5اال�ضطرابات االنفعالية والنف�سية.
 -6ال�شعور بالظلم.
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131

133-132

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

 -4حلماي��ة املجتم��ع م��ن العن��ف  -قيام العلماء بتوعية النا�س ب�أهمية احلوار ،ون�رش ثقافة
املجتمعي �أ�ساليب منها :التثقيف الت�سامح.
و�ضح ذلك.
والتوعيةّ ،

133

و�ض��ح دور الدول��ة يف حتقي��ق  -عل��ى الدولة �أن ترعى ح�ص��ول النا�س على حقوقهم،
ّ -5
و�أدائه��م لواجباته��م بعدال��ة وتكاف���ؤ فر���ص؛ لأن
العدالة االجتماعية.
الإن�س��ان �إذا وجد العدالة �أ�صبح متواز ًنا يف ت�رصفاته،
بعيدا عن العنف ،وال يعتدي على غريه.
ً

134

 -6ما �أ�سلوب حماية املجتمع من العنف
املجتمعي الذي ي�ش�ير �إليه كل ن�ص
من الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
�أ  -تعميق معاين الإميان باهلل تعالى.
�أ  -قال اهلل تعالى:
}

أ� 133-

{.

ب -بع��د ع��ودة النب��ي  م��ن ب -التثقي��ف والتوعي��ة بتو�ضي��ح ه��دي النبي  يف ب133-
التعامل مع النا�س برفق يف كل �شيء.
الطائف حزي ًنا لكفر �أهل مكة
و�أه��ل الطائ��ف ،جاءه ملك
اجلب��ال يقول ل��ه�" :إن �شئت
�أن �أطب��ق عليهم الأخ�شبني؟
فق��ال النب��ي �" :أرجو �أن
يخرج اهلل م��ن �أ�صالبهم من
يعبد اهلل وحده".
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الدر�س
الثاين والع�شرون

ق�صة ابني �آدم (الآيات ( ))31-27من �سورة املائدة

نتاجات الدر�س

يو�ضح معاين املفردات والرتاكيب.
 ّوافيا.
 يف�سرّ الآيات املقررةً
تف�سريا ً
غيبا.
 يحفظ الآيات املقررة ًيو�ضح ق�صة اب َني �آدم .
 ّ ي�رسد ق�صة الغراب. يقارن بني موقفي اب َني �آدم .يو�ضح موقف امل�سلم من هذه الق�صة.
 ّ -يلتزم بالقيم امل�ستفادة من الآيات الكرمية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االخال�ص هلل تعالى يف العمل. مقابلة ال�سيئة باحل�سنة. -االبتعاد عن كل مظاهر الف�ساد يف الأر�ض.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب التف�سري ،مثل�( :أي�رس التفا�سري) لأبي بكر اجلزائري ،و(تف�سري �أبي ال�سعود). مو�سوعة التف�سري الإلكرتونية. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :امل�سجل �أو احلا�سوب ،جهاز العر�ض (� ،)Data Showأقرا�ص مدجمةم�سجل عليها الآيات املقررة ب�صوت �أحد املقرئني ،جهاز العر�ض الر�أ�سي ،لوحات كرتونية لعر�ض
�إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة� ،أوراق عمل� ...إلخ.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة (.)http://shamela.ws

التعلم القبلي
 ال�سور املكية وال�سور املدنية.194

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (املحاكاة والتدريب ،وال�س�ؤال والإجابة). التعلم اجلماعي؛ فعالية (العمل يف جمموعات). التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل). التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (الق�صة).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
وجه للطلبة �س� اًؤال حول ق�صة من احلياة �أعجبتهم ،و�أ�سباب �إعجابهم بها (طالب واحد يتحدث).
ّ -1

م�ست�شهدا بقوله تعالى} :
� -2أخربهم �أنك اليوم �ستحدثهم بق�صة من القر�آن الكرمي
ً

{

(�سورة يو�سف ،الآية .)3

�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحاكاة والتدريب ،وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية التعلم التعاوين يف متكني
الطلبة من تالوة الآيات مع مراعاة �أحكام التجويد ،وذلك على النحو الآتي:
مميزا املفردات والرتاكيب الغريبة بلون خمتلف.
 -1اعر�ض الآيات ب�إحدى طرائق العر�ض �أمام الطلبةً ،
ُ -2
مراعيا تطبيق �أحكام التالوة والتجويد� ،أو اعر�ض تالوة �أحد املقرئني
اتل الآيات تالوة �أمنوذجية،
ً
با�ستخدام امل�سجل �أو احلا�سوب� ،أو الهاتف اخللوي� ،أو امل�صحف املعلم.
 -3ك ّلف بع�ض الطلبة املجيدين بتالوة الآيات تالوة تو�ضيحية للطلبة.
 -4ك ّلف باقي الطلبة بتالوة الآيات تالوة تطبيقية عن طريق حماكاة تالوتك ،وتالوة والطلبة املجيدين عن
طريق التعلم التعاوين ،الذي يقوم على مبد أ� م�س�ؤولية الطالب املتقن عن تعليم زميله غري املتقن.
 -5با�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط ،وا�سرتاتيجية التحليل الناقد وفعالية الق�صة� ،أ�رسد ق�صة
ممزوجا ب�أ�سئلة التفكري الناقد والتحليل مثل :ملاذا بر�أيكم؟ ماذا فعل �أخوه؟
اب َني �آدم ب�أ�سلوب م�شوق
ً
كيف؟ ما ر�أيكم باحلوار الذي دار بينهما؟ ماذا ن�ستفيد من هذا احلوار؟ �أين يربز هذا املعنى يف الن�ص
القر�آين؟ ما دور الغراب يف الق�صة؟ ملاذا جاء تعليم الإن�سان طريقة الدفن عن طريق الغراب؟
وجه الطلبة �إلى ربط الأحداث بالآيات الكرمية.
ّ -6
 -7و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات ،وو ّزع عليهم �أوراق العمل الآتية:
•املجموعة ( :)1ورقة العمل رقم (.)1-22
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•املجموعة ( :)2ورقة العمل رقم (.)2-22
•املجموعة ( :)3ورقة العمل رقم (.)3-22
•املجموعة ( :)4ورقة العمل رقم (.)4-22
•املجموعة ( :)5ورقة العمل رقم (.)5-22
قوم تقوميًا بنائيًّا (تكوينيًّا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الآيات �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي
 ّ
�سبقتها.
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ي�أتي:
 ّ
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ -1
 -2ك ّلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س ،ب�شكل خمتلف عن املخطط الوارد يف الكتاب.
 كلّف الطلبة بحفظ الآيات.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

تعلم مهارات احلوار واالت�صال والتوا�صل قيمة حياتية مهمة يحتاج �إليها امل�سلم يف حياته؛ لت�سهيل
�أموره والنجاح يف �أهدافه ،وجت ّنبه الوقوع يف امل�شاكل ،وقد ورد احلوار يف كثري من الق�ص�ص القر�آين ،ما
يدل على �أهميته.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-22
عبئ وجمموعتك النموذج الآتي؛ بكتابة �أرقام الآيات الدالة على �أحداث الق�صة:
ّ -

�أحداث الق�صة

عدوان الأخ على �أخيه

موقف الأخ من عدوان �أخيه

جرمية القتل

در�س من الغراب

الآيات ()...

الآيات ()...

الآيات ()...

الآيات ()...

ورقة العمل ()2-22
 ناق�ش وزمالءك فوائد احلوار يف خمتلف العالقات الإن�سانية.ورقة العمل ()3-22
 ّفكر يف �أثر التعبري القر�آين يف نف�س القارئ عن جرمية القتل بكلمة (فقتله) ،بال تف�صيل.
ورقة العمل ()4-22
 �أجرِ الن�شاط الآتي:أ�ستخرج
�أت� ّأملُ و�
ُ
�أت� ّأمل الآية الكرمية الآتية التي جاءت مبا�رشة بعد ق�صة اب َني �آدم ،ثم �أ�ستخرج الإثم املرتتب على قتل النف�س
بغيـر حق :قال اهلل تعالى} :

{ (�سورة املائدة ،الآية .)32
ورقة العمل ()5-22
 اذكر القيمة امل�ستفادة من كل �آية من الآيات الكرمية الآتية:الآية الكرمية
يقول اهلل تعالى} :

القيمة امل�ستفادة
{

يقول اهلل تعالى} :
يقول اهلل تعالى} :

{
{
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة ،وا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،ك ّلف الطلبة بقراءة للآيات الكرمية والإجابة عن بع�ض
الأ�سئلة ال�شفوية.
•الأداة رقم (� :)1-22سلم تقدير.
ا�سم الطالب............................................ :
جيد ج ًّدا

جيد

مقبول

�ضعيف

ممتاز

يقر�أ الآيات قراءة
غري خالية من

يقر أ� الآيات
قراءة فيها
بع�ض الأخطاء،
ويو�ضح معظم
ّ
املعنى الإجمايل،
وي�ستنتج الدرو�س
والعرب.

يقر�أ الآيات
قراءة فيها
بع�ض الأخطاء،
ويو�ضح بع�ض
ّ
املعنى الإجمايل،
وي�ستنتج بع�ض
الدرو�س والعرب.

يقر�أ الآيات قراءة
فيها الكثري من
الأخطاء ،وال
يو�ضح املعنى
ّ
الإجمايل ،وال
ي�ستنتج الدرو�س
والعرب.

يقر�أ الآيات قراءة
�سليمة خالية من
ويو�ضح
ويو�ضح الأخطاء،
الأخطاء،
ّ
ّ
املعنى الإجمايل ،املعنى الإجمايل،
وي�ستنتج �أهم
وي�ستنتج �أهم
الدرو�س والعرب.
الدرو�س والعرب.

 اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على الأداء؛ تقييم الأقران.
•املوقف التقوميي :ت�سميع الآيات ،بهدف تنمية مهارة تقييم الأقران ومهارة احلفظ ومهارة قوة ال�شخ�صية،
عن طريق ما ي�أتي:
وجه الطلبة �إلى ت�سميع الآيات الكرمية ( )31-27من �سورة املائدة.
ّ -1
غيبا.
 -2يقف الطالب (احلافظ) مواجهة �أمام زمالئه ،ويقر أ� الآيات ً
 -3اطلب �إلى زمالئه تقومي �أدائه ح�سب اجلدول الآتي املر�سوم على اللوح �أمام الطلبة ،بحيث ي�ص ّنفون
�أداء زميلهم يف القائمة املنا�سبة ،ف�إذا كان ممتا ًزا يو�ضع ا�سمه حتت قائمة (بدرجة مرتفعة) حتى تنتهي
من الطلبة جميعهم.
بدرجة مرتفعة
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بدرجة مقبولة

بدرجة متو�سطة

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط

 ي�شع��ر الفرد بقيمة نف�سه حينما يتحاور مع�ص
� ُ
أناق�ش و� ّ
ألخ ُ
يف فوائد احلوار يف خمتلف العالقات الإن�سانية ،ثم الآخري��ن ،فيزداد حمبة لهم ،وتزول عوامل
140
الفرق��ة ،ويق��ف الأ�شخا���ص املتحاورون
�أخل�ص ما نتو�صل �إليه.
على ال�صواب يف ما يتحاورون فيه.
� ّ
 ك��ي ال تبق��ى تفا�صي��ل اجلرمي��ة عالقة يفأفك ُر
 141يف �أث��ر التعبري الق��ر�آين يف نف�س القارئ عن جرمية الذه��ن ،فلي�س هدف القر�آن الوقوف على
التفا�صيل؛ بل بيان عظم اجلرم ونتيجته.
القتل بكلمة (فقتله) بال تف�صيل.

142

أ�ستخرج
�أت� ّأملُ و�
 م��ن اعتدى على نف�س واحدة بالقتل ،ك�أمناُ
جميعا؛ لأن ح��ق احلياة م�صان
�أت� ّأم��ل الآية الكرمية الآتي��ة التي جاءت مبا�رشة بعد قت��ل النا�س
ً
ق�صة اب َني �آدم ،ثم �أ�ستخرج الإثم املرتتب على قتل ومكفول للأنف�س جميعها.
النف�س بغري حق :قال اهلل تعالى:
}

{

(�سورة املائدة ،الآية.)32

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ك ّلف الطلبة بتكرار قراءة الآيات الكرمية؛ كي ي�صلوا �إلى درجة الإتقان.�إثـرائـية
 -ك ّلف جمموعة من الطلبة املتقنني بتدريب زمالئهم على �إتقان تالوة الآيات الكرمية.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -1بينّ معنى املفردات والرتاكيب  -قربا ًنا :ما يتقرب به العبد �إلى ربه.
الآتـيـة :قربـا ًنا ،تبوء ،يبحث يف  -تبوء :ترجع.
 يبحث يف الأر�ض :يحفر الأر�ض.الأر�ض.

139

-2حاور ابن �آدم �أخاه الذي �أراد قتله  -بينّ لأخيه �أن التقوى هي �أ�سا�س قبول الأعمال عند
يتقبل من املخل�صني املتقني
يف �أمور عديدة ،اذكر اثنني منها .اهلل تعالى ،و�أخربه �أن اهلل ّ
يف �أعمالهم.
 �أنه لن يقابل العدوان بعدوان مثله. ذكّ ر �أخاه باخلوف من اهلل تعالى؛ وبينّ له �أن ما مينعهمن مقاتلته هو اخلوف من اهلل تعالى.
 بينّ لأخيه فظاعة �إثم جرمية القتل ،فقال له� :أنه بفعلكظلما وعدوا ًنا� ،إ�ضافة �إلى �آثامك
�ستحمل �إثم القتل ً
ال�سابقة ،فتكون من �أ�صحاب النار.

140

�سهلت له نف�سه الأمارة بال�سوء جرمية القتل ،وزينت
 -3قال اهلل تعالى} :
 ّو�ضح له �أن قتل �أخيه �أمر �سهل ،فلم يدفع عن نف�سه هذه
{ّ ،
�ص��ورت الآي��ة الكرمي��ة الو�ساو�س ،فقتله و�أ�صبح من اخلا�رسين.
كي��ف
ّ
نف�سية القاتل.

140

 -4اذك��ر القيمة امل�ستفادة من كل �آية
من الآيات الكرمية الآتية:
�أ  -قال اهلل تعالى:
�أ  -التقوى هي �أ�سا�س قبول الأعمال عند اهلل تعالى� .أ 140-
{
}
ب -قال اهلل تعالى:
ب -امل�ؤم��ن يحف��ظ حق احلياة للنف���س ،وال يب�سط يده ب140-
لغريه بالقتل ،وال يقابل ال�سيئة بال�سيئة.
{
}
جـ -قال اهلل تعالى:
ج��ـ -اخل��وف م��ن اهلل تعال��ى هو ال��ذي مينع م��ن فعل جـ140-
املحرمات واملعا�صي والإف�ساد يف الأر�ض.
{
}
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ن�ص ال�س�ؤال
 -5م��ن فهم��ك للآي��ات الكرمي��ة،
و�ضح �سبب ما ي�أتي:
ّ
�أ  -قيام الأخ القاتل بقتل �أخيه.
ب -ع��دم �إق��دام الأخ املعت��دى
علي��ه على قت��ل �أخيه عندما
توعد بقتله.
جـ -قي��ام الأخ القاتل بدفن جثة
�أخيه.

ال�صفحة

الإجابة

يتقبل قربانه ،أ� 139-
أ�  -ب�سبب قبول اهلل تعالى لقربان �أخيه ومل ّ
ّ
فتمك��ن احلقد والبغي من نف�سه ،و�سيطر عليه ال�رش
وقتله.
حرم قتل النف�س ب140-
ب -ب�سبب خوفه من اهلل تعالى ،الذي ّ
الإن�سانية بغري حق.
جـ -ب�سبب ر�ؤيته للغراب الذي كان يحفر يف الأر�ض ،جـ141-
فالم نف�سه على �ضعفه �أن مل يكن مثل هذا الغراب،
فقام ودفن �أخاه ووارى جثته يف الرتاب.

 -6ما الدر���س الذي ا�ستف��اده الأخ  -ا�ستفاد منه طريقة الدفن ،ومواراة اجلثة.
القاتل من الغراب؟

141

غيبا الآي��ات الكرمية من  -يقول اهلل تعالى:
 -7اكت��ب ً
}
قوله تعالى} :
� ،{...إلى قوله تعالى:
{.
}...

138

{.
(�سورة املائدة ،الآيات .)31-27

201

الدر�س
الثالث والع�شرون

اهتمام الأردن بالق�ضايا الإ�سالمية

نتاجات الدر�س

يو�ضح جماالت ومظاهر اهتمام الأردن بالق�ضايا الإ�سالمية.
 ّيو�ضح دور الأردن يف خدمة الق�ضايا الإ�سالمية.
 ّ يربز �أثر خطابات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني ،يف �إظهار ال�صورة امل�رشقة للإ�سالم. ي�ستنتج �أهم امل�ضامني التي ركّ زت عليها ر�سالة عمان والعمل بها. يهتم بق�ضايا امل�سلمني؛ فامل�سلم جزء ال يتجز�أ من �أمته الإ�سالمية.يتعرف دور م�ؤ�س�سة �آل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي يف ت�صحيح املفاهيم.
 ّ يبينّ دور الهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية للإغاثة يف خدمة الإ�سالم وامل�سلمني. يعتز بدور الأردن يف الت�صدي للمطامع ال�صهيونية يف املقد�سات الإ�سالمية.يقدر دور الأردن يف �إعمار امل�سجد الأق�صى.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االهتمام بالق�ضايا الإ�سالمية؛ فامل�سلم ال يتجز أ� عن �أمته. االفتخار واالعتزاز بدور الأردن يف �إعمار املقد�سات يف القد�س. -التعامل مع النا�س على اختالف �أجنا�سهم و�أديانهم برفق ولني.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب ر�سالة عمان (ر�سالة عمان تعريف وبيان) للدكتور نوح م�صطفى الفقري. -الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي:فيلم تو�ضيحي ،جهاز عر�ض ،ن�ص ر�سالة عمان� ،أوراق ملونة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -الإنرتنت :رعاية املقد�سات (املوقع الر�سمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني):

.https://kingabdullah.jo/the-hashmites
 الإعمار الها�شمي  -وزارة االوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات الإ�سالمية.www-awqaf.jo : م�ؤ�س�سة �آل البيت امللكية للفكر الإ�سالمي.www.aalalbayt.org : -ر�سالة عمان.www.ammanmessage.org :

202

املفاهيم وامل�صطلحات
 امل�سجد الأق�صى :م�سجد يف القد�س ال�رشيف ،كان �أولى القبلتني وثالث احلرمني ال�رشيفني وم�رسى �سيدناو�سمي الأق�صى لبعد امل�سافة بينه وبني امل�سجد احلرام.
حممد ّ ،
 م�ؤ�س�سة �آل البيت :هيئة علمية �إ�سالمية م�ستقلة مقرها مدينة عمان� ،أ�س�سها امللك احل�سني املعظم رحمهاهلل تعالى.
 ر�سالة عمان :ر�سالة �إلى العامل تعك�س نهج اململكة الأردنية الها�شمية احلري�ص على �إبراز �صورة الإ�سالماحلقيقية� ،أعدها �صفوة من العلماء بتكليف من جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�سني حفظه اهلل.

التعلم القبلي
 -الأمة الإ�سالمية.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات العر�ض ال�شفوي ،والعر�ض التو�ضيحي. ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعاليات اخلارطة الذهنية ،وحتليل الن�صو�ص. ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والندوة.خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
�صورا بحجم منا�سب يراها
 -1اعر�ض فيديو عن الإعمار الها�شمي الأردين للمقد�سات يف القد�س� ،أو
ً
وجه ال�س�ؤال الآتي :ما �سبب اهتمام الأردن باملقد�سات يف القد�س؟
الطلبة جميعهم ،ثم ّ
ا�ستق�ص �إجابات الطلبة؛ للتو�صل �إلى نتيجة �أن املقد�سات والق�ضية الفل�سطينية جزء من الق�ضايا الإ�سالمية
-2
ِ
التي يجب االهتمام بها.
�إجراءات التنفيذ
 ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية اخلارطة الذهنية ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية الندوة والعر�ض
التو�ضيحي ،كما ي�أتي:
 -1ار�سم خريطة ذهنية لتنظيم املعلومات على اللوح ،ابد�أها بر�أ�س الهرم بعنوان اهتمام الأردن بالق�ضايا
الإ�سالمية ،ثم ابد�أ بالتدرج يف ال�رشح ح�سب اخلريطة.
تفرع باخلريطة ح�سب ت�سل�سل النقاط يف الدر�س.
ّ -2
 -3ال تكتب النقاط جميعها دفعة واحدة ،بل اكتب النقطة وابد�أ ب�رشحها حتى تنتهي من عر�ضها ،ثم
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وا�صل بالنقطة التي تليها.

توثيق ال�صالت
بني الأردن
وال�شعوب الأخرى

�إبـراز
ال�صورة احلقيقية
للإ�سالم

اهتمام الأردن
ب�ش�ؤون العامل
الإ�سالمي

اهتمام الأردن
ب�ش�ؤون العامل
الإ�سالمي

وطالبا يقوم بدور مدير الندوة،
 -4ك ّلف الطلبة بعمل ندوة علمية؛ اخرت طلبة يقومون بدور �ضيوف الندوة،
ً
وباقي الطلبة جمهور الندوة ،بحيث يتم فيها ا�ستعرا�ض اهتمام الأردن برعاية املقد�سات الإ�سالمية يف
فل�سطني ،ويقوم مدير الندوة ب�إدارة حوار ل�ضيوف الندوة الذين يجيبون عن الأ�سئلة ،وباقي الطلبة
جمهور يقومون بتوجيه الأ�سئلة.
 ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية التحليل ،وا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات العر�ض ال�شفوي،
كما ي�أتي:
ن�صو�صا جمزوءة من ر�سالة عمان على الطلبة ،وك ّلفهم ب�شكل ثنائي با�ستخال�ص �أهم امل�ضامني
 -1و ّزع
ً
الإن�سانية ويربطها بالن�ص.
 -2و ّزع على الطلبة �أوراقًا ملونة فيها �أ�سئلة ق�صرية خمتلفة عن الدر�س؛ بهدف بناء وتكوين البناء املعريف
لدى الطالب ،بحيث يح�صل كل طالب على ورقة (ب�شكل ع�شوائي).
� -3أح�رض كرة �صغرية و�ألقها على الطالب الذي تختاره (برفق) بحيث يجيب عن ال�س�ؤال الذي يف
الورقة ،وبعد الإجابة يلقي الكرة لغريه من الطلبة ليجيب عن ال�س�ؤال التايل ،وهكذا ...
 -4من الأمثلة على الأ�سئلة:
•اذكر �إجنازات م�ؤ�س�سة �آل البيت؟
•ما ر�سالة عمان؟
•متى مت �إعمار منرب �صالح الدين؟
•يف عهد من كان الإعمار الها�شمي الثاين؟
•ما �أهم م�ضامني ر�سالة عمان؟
•كيف عملت ر�سالة عمان على �إبراز ال�صورة احلقيقية للإ�سالم؟
قوم �إجابات الطلبة با�ستخدام �أداة التقومي رقم (.)1-23
ّ -5
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة� ،إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

ي�شارك الأردن يف احلفاظ على ال�سالم والأمن العاملي بالتعاون مع الأمم املتحدة؛ عن طريق �إ�رشاك
اجلي�ش العربي يف بعثات يحفظ ال�سالم الدولية من منطلق ر�سالته ودوره ،و�إرثه العظيم يف �أعماق احل�ضارة
الإن�سانية يف مواقع �شتى يف العامل ،مثل� :إر�سال مراقبني دوليني ،وكتائب حفظ ال�سالم وقادة جليو�ش خمتلفة،
ً
وان�ضباطا وت�أهيلاً و�شجاعة تعك�س �صورة
تدريبا
بالإ�ضافة �إلى ما تتمتع به الإر�ساليات من �سمعة طيبة
ً
الإ�سالم.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء.
يقوم املعلم �أداءهم
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �أداء الطلبة يف احل�صة يف الندوة �أو يف العر�ض التو�ضيحيّ ،
بناء على معايري �سلم التقدير الوارد يف الأداة رقم (.)1-23
ً
•�أداة التقومي :رقم (� :)1-23سلم تقدير.
معيار الأداء

الرقم
1

ي�شارك زمالءه ويتفاهم معهم.

2

ميتلك مهارات العر�ض ال�شفوي.

3

ميتلك مهارات التحليل الناقد الن�صو�ص.

4

يعتز بدور الأردن يف الق�ضايا الإ�سالمية.

5

يحرتم �آراء زمالئه.

6

يت�صف باملرونة يف التعامل.

7

يفهم املطلوب وي�ؤديه ح�سب املطلوب.

8

ينجز يف الوقت املحدد.

9

يجيب عن الت�سا�ؤالت.

10

ينتمي لق�ضايا الأمة الإ�سالمية.

بدرجة
كبرية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
متدنية
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إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

ال�صفحة

الإجابة

� ّ
 �إعمار امل�سجد الأق�صى �شكل من �أ�شكال حماربة تهويدأناق�ش
أفك ُر و� ُ
� ّ
متهيدا لتق�سيمه.
أفكر يف �أهمية �إعمار امل�سجد الأق�صى؛ القد�س والأق�صى وال�سيطرة عليه ً
146
احل��رم ال�رشي��ف يف خدم��ة الق�ضي��ة
الفل�سطينية ،و�أناق�ش زمالئي يف ذلك.
أناق�ش
أختار و� ُ
� ُ
� 147أخت��ار هدفً��ا م��ن �أه��داف امل�ؤ�س�س��ة
و�أناق�شه مع زمالئي.

منا�سبا.
 يرتك الأمر للطالب مبا يراهً

 التخفي��ف م��ن م�شكل��ة الفق��ر ،بتق��دمي امل�ساعداتأناق�ش
� ُ
مع زمالئي الآثار الإيجابية لدور الهيئة املالي��ة والعينية والطبية يف كثري من املناطق يف العامل،
148
اخلريية الأردني��ة الها�شمي��ة للإغاثة يف والعمل على ن�رش املدار�س وتقدمي اخلدمات التعليمية
ملن يحتاجون �إليها.
حماربة الفقر واجلهل واملر�ض.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ك ّلف الطلبة باجتزاء ن�صو�ص من ر�سالة عمان ،وكتابتها على لوحات جدراية يف ال�صف وممراتاملدر�سة.
�إثـرائـية
 �إن�شاء فريق للعمل التطوعي على م�ستوى املدر�سة يقوم ب�أعمال تطوعية مثل :نظافة املدر�سة ،تنظيم الطلبةيف املمرات وال�ساحات ،لرفع م�ستوى اهتمام الطلبة بالق�ضايا املحيطة.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -1يظه��ر اهتم��ام الأردن بالق�ضاي��ا  -االهتمام ب�ش�ؤون العامل الإ�سالمي.
الإ�سالمية يف جماالت عدة ،اذكر � -إبراز ال�صورة احلقيقية للإ�سالم.
اثنني منها.
 -2بع��د درا�ست��ك دور الأردن يف
رعاي��ة املقد�سات الإ�سالمية ،بينّ
ما ي�أتي:
أ�  -دور الأردن يف الت�ص��دي
للمطامع الإ�رسائيلية.
ب -دور الأردن يف �إعادة �إعمار
منرب �صالح الدين الأيوبي.

ال�صفحة
148-144

�أ � -إ�صدار مذكّ رة عاجلة فندت فيها املزاعم اليهودية؛ �أ 144-
وقام��ت ببي��ان احلقائ��ق وامل�سلم��ات التاريخي��ة
وو�ضحت �أن
والقانوني��ة اخلا�صة مبدينة القد���سّ ،
العرب هم من بن��وا هذه املدينة و�أ�س�سوها وعا�شوا
فيها م��ن �أكرث م��ن ( )5000ع��ام ،و�أكدت على
�أهمي��ة هذه املدينة لدى امل�سلم�ين لوجود امل�سجد
الأق�صى املبارك فيها.
ب -مت �إعم��ار منرب �صالح الدين على نفقة جاللة امللك ب145-
عبد اهلل الثاين اب��ن احل�سني ،ليكون حتفة فنية بديعة
ال�صنع ،وزخرفة �إ�سالمي��ة ح�ضارية متميزة �صنعها
فنانون وم�صممون من الأردن والدول الإ�سالمية.

 -3بينّ ثالثة من �أه��داف م�ؤ�س�سة �آل  -التعري��ف بال�رشيع��ة الإ�سالمي��ة ،وت�صحي��ح املفاهيم
والأفكار غري ال�سليمة عن الإ�سالم.
البيت امللكية للفكر الإ�سالمي.
وموح��د لقيم املجتمع
 تقدمي ت�ص��ور �إ�سالمي معا�رصّ
ونظم��ه ،ومواجهة ق�ضايا الع�رص وم�شكالته وحتدياته
ب�إيجاد حلول �إ�سالمية من هدي الكتاب وال�سنة.
 التقاء علم��اء امل�سلمني وتعارفهم ،وتعريفهم ب�أحوالامل�سلمني ،وال�سعي �إل��ى التقريب بني �أتباع املذاهب
والف��رق الإ�سالمي��ة ،وبناء ج�س��ور الثق��ة والتفاهم
بينهم.

147
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -4من خالل درا�ست��ك لدور الهيئة
اخلريية الأردنية الها�شمية للإغاثة
والتنمية ،بينّ ما ي�أتي:
�أ  -من �أهداف الهيئة اخلريية:
أ�  -هدفني من �أهدافها.
�أ 148-
 -1العم��ل عل��ى مكافح��ة �ص��ور الفق��ر واجلهل
واملر�ض.
 -2االهتم��ام بالعمل التطوعي واخلدمة العامة وفق
مفهوم تنموي �شامل.
� -3إظه��ار الوجه الإن�ساين امل��شرق للأردن بقيادته
الها�شمية.
 -4توثي��ق ال�صالت والعالقات القائمة بني ال�شعب
الأردين وال�شعوب الأخرى.
ب -و�سيل��ة م��ن و�سائ��ل الهيئة ب -من و�سائل الهيئة اخلريية:
ب148-
توثي��ق ال�ص�لات والعالقات القائمة ب�ين ال�شعب
لتحقيق �أهدافها.
الأردين وال�شع��وب الأخ��رى ،ف�أقام��ت عالقات
متين��ة م��ع املفو�ضية ال�سامي��ة ل�ش���ؤون الالجئني،
وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
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الدر�س
الرابع والع�شرون

حقوق املر�أة وواجباتها يف الإ�سالم.

نتاجات الدر�س

يو�ضح احلقوق العامة التي ت�شرتك فيها املر�أة مع الرجل.
 ّيو�ضح واجبات املر�أة الأ�رسية املتع ّلقة بالأبناء.
 ّ يذكر واجبات املر�أة جتاه زوجها. يذكر احلقوق اخلا�صة باملر�أة يف الإ�سالم. يع ّلل اهتمام الإ�سالم برعاية الأ�رسة. ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س. ي�ستنتج احلكمة من �إعطاء الإ�سالم املر�أة ،حق ح�ضانة طفلها و�إر�ضاعه. يحافظ على احلقوق التي منحها الإ�سالم للمر�أة.يقدر اهتمام الإ�سالم بالأ�رسة.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير تكرمي الإ�سالم للمر�أة مبنحها حقوقها الكاملة. -احلر�ص على �أداء الواجبات اجتاه الأ�رسة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب يف النظم الإ�سالمية ،مثل( :حقوق الن�ساء يف الإ�سالم) ملحمد ر�شيد ر�ضا ،و(حقوق املر�أة يف �ضوءال�س ّنة النبوية) للدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض (� ،)Data Showأقالم (فلوما�سرت)،بطاقات خاطفة مكتوب عليها املفاهيم� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة (.)www://shamela.ws حقوق املر�أة يف الإ�سالم وتكرمي الإ�سالم لها (.)show thread <www.hurras.org حقوق املر�أة يف الإ�سالم �شبكة الألوكة .www.alukah.net209

املفاهيم وامل�صطلحات
 احلقوق :الأمور الثابتة على الإن�سان للآخرين �أو على الآخرين للإن�سان. الواجبات :كل ما �أوجبه اهلل تعالى على الفرد واملجتمع� ،أو ما يجب على الإن�سان من التزامات جتاهالآخرين.
 املرياث :ما يرتكه امليت بعد موته من �أموال وحقوق مالية �أو عينية. النفقة :توفري كل متطلبات احلياة من م�أكل وم�رشب وملب�س ومبيت و�صحة وغري ذلك ،ما ي�ستوجبا�ستمرار احلياة.

التعلم القبلي
 -حقوق الإن�سان يف الإ�سالم.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات العر�ض التو�ضيحي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة والعمل يف الكتاباملدر�سي ،واحلوار واملناق�شة.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية املناظرة.خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 -1اعر�ض ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة الآية الكرمية }
{  ..وقوله �" :إنمّ ا الن�ساء �شقاق الرجال" .وك ّلف الطلبة با�ستنتاج
داللة هذه الن�صو�ص ال�رشعية على العالقة التكاملية التي �أرادها الإ�سالم لدور كل من الذكر والأنثى يف
احلياة ،وكيف خ�ص الإ�سالم املر�أة بحقوق تتنا�سب مع دورها ومكانتها يف احلياة.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية العر�ض التو�ضيحي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة والعمل يف الكتاب املدر�سي ،والتعلم
عن طريق الن�شاط؛ فعالية املناظرة ،وذلك على النحو الآتي:
 -1ك ّلف الطلبة بقراءة فقرة حقوق املر�أة امل�شرتكة مع الرجل واخلا�صة بها من الكتاب املدر�سي قراءة فاهمة
مدة ( )10دقائق.
 -2اطلب �إلى �أحد الطلبة �أن يعر�ض لزمالئه حق املر�أة يف التعلم ،ثم يعر�ض �آخر حق العمل ،وهكذا حتى
ت�ستكمل احلقوق جميعها.
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مدعما ذلك بالأدلة ال�رشعية.
قدمه الطلبة؛
بنائيا
و�صوب املعلومات ملا ّ
ً
ّ
ّ -3
قوم تقوميًا ًّ
 -4اعر�ض ال�شبهة الآتية على الطلبة :كيف ترد على القول بظلم الإ�سالم للمر�أة؟
 -5و ّزع الطلبة امل�ؤيدين واملعار�ضني لل�شبهة يف جمموعتني ،بحيث جتري بينهما مناظرة تدعم فيها كل
جمموعة ر�أيها بالأدلة ال�رشعية والعقلية املقنعة.
� -6أ ِثر تفكري الطلبة عن طريق تكليفهم بالإجابة عن الن�شاطني الواردين يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة
(.)152
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ احلوار واملناق�شة وذلك كما ي�أتي:
وجه ال�س�ؤالني الآتيني:
ّ -1
•اذكر �أهم الواجبات الدينية التي فر�ضها الإ�سالم على املر�أة.
•اذكر �أهم واجبات املر�أة امل�سلمة نحو زوجها.
حوارا مع الطلبة حول واجبات املر�أة الأخرى الدينية وواجباتها نحو زوجها.
ِ � -2أدر
ً
 -3ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)153
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا مت �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 ّ
 كلّف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط اخلتامي الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة ( )153بو�صفه واجبًا بيتيًّا.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

انت�شارا يف العامل بحمد اهلل ،ون�سبة كبرية ممن يدخلون الإ�سالم هم من
عد الإ�سالم �أ�رسع الأديان
ُي ّ
ً
الن�ساء على الرغم من احلمالت الد�ؤوبة لت�شويه الإ�سالم وت�شويه و�ضع املر�أة فيه ،وهذا ل�شدة ما تعانيه
املر�أة الغربية يف واقع �أمرها .ومن هنا ،يجب على املر�أة امل�سلمة عدم التفريط يف االلتزام بتعاليم الإ�سالم
و�أحكامه حتت �ضغوط الواقع ،كذلك عليها الإ�سهام ب�شكل فاعل يف حتمل م�س�ؤوليتها االجتماعية وممار�سة
دورها احلقيقي ،وح�سن تربيتها لأوالدها ورعايتها لأ�رستها ،و�إ�شاعة العفة يف املجتمع بحفاظها على عفتها
وعر�ضها.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية املناظرة.
لقاء بني فريقني من الطلبة حول الرد على ظلم الإ�سالم
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س ،يعقد املعلم ً
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بناء على معايري �سلم التقدير الواردة
للمر�أة ،ويجعل �أحد الطلبة
ويقوم �أداء الطلبة ً
ً
حمكما لتلك املناظرةّ ،
يف �أداة التقومي رقم (.)1-24
•�أداة التقومي رقم (� :)1-24سلم التقدير الآتي:
معيار الأداء

الرقم
1

يتحدث بلغة منا�سبة.
ّ

2

ي� ّؤيد ر�أيه بالأدلة املقنعة.

3
4

ُيح�سن توجيه الأدلة لدعم ر�أيه.
ي�ستمع لر�أي الفريق ِ
املناظر.

5

يتحدث يف الوقت املنا�سب.
ّ

6

يتحدث ب�أ�سلوب منا�سب.
ّ

7

يلتزم بالزمن املحدد للمناظرة.

8

يتوا�صل مع زمالئه ب�شكل منا�سب.

9

ي�ستجيب لتوجيهات املحكم.

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

� ّ
أناق�ش
أفك ُر و� ُ
� ّ
إظهارا لأهمية العالقة بينها وبني الرجل؛
أفك��ر يف اهتمام الإ�س�لام باملر�أة ورفع  -تكرميا لها و� ً
152
رئي�سا يف بناء املجتمع وحفظه.
مكانتها مبنحها ه��ذه احلقوق ،و�أناق�ش ولأن لها ً
دورا ً
ذلك مع زمالئي.
� ّ
أفك ُر
وحتمل امل�س�ؤولية جتاه ذلك.
مع زمالئ��ي �أثر ح��ق امل��ر�أة يف اختيار  -الر�ضا باختيارها ّ
152
ال��زوج عل��ى العالق��ة الزوجي��ة بع��د
الزواج.
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ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط

أ�ستنتج
�أتدبّ ُر و� ُ
در�سا � -رضورة حر�ص املر�أة على ر�ضا زوجها وطاعته
� ّ
أتدبر احلديث النب��وي الآتي ،ثم �أ�ستنتج ً
م�ستف��ا ًدا منه :قال ر�سول اهلل �" :أال �أخربكم يف غ�ير مع�صي��ة ،وتقدمي ذلك عل��ى غريه من
 153بن�سائكم م��ن �أهل اجلنة؟" قالوا :بلى يا ر�سول الأعمال.
اهلل قال" :كل ولود ودود� ،إذا غ�ضبت �أو �أ�سيء
�إليها �أو غ�ض��ب � -أي :زوجها  -قالت :هذه
يدي يف يدك ،ال �أكتحل بغم�ض حتى تر�ضى".
�أثري خرباتي
أكتب
�
تقري��را حول  -ترتك الإجابة للطالب.
ُ
أبح��ث يف الإنرتن��ت ،و� ُ
ً
مكانة املر�أة يف الإ�سالم ،م�ستعي ًنا بقوله تعالى:
}
153

{
(�سورة الأحزاب ،الآية .)35

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 اذكر �أربعة من احلقوق اخلا�صة باملر�أة.�إثـرائـية
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن نظرة املجتمعات والأديان الأخرى للمر�أة ،ومقارنتها بنظرة الإ�سالم لها،تقريرا عن ذلك يف حدود �صفحتني.
واكتب
ً
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال
� -1أقر الإ�س�لام حقوقًا عامة ت�شرتك  -التملك.
و�ضح  -التعلم.
فيها امل��ر�أة م��ع الرج��لّ ،
اثنتني منها.

ال�صفحة
151-150

� -2أعطى الإ�سالم املر�أة حق ح�ضانة  -لأن فيه تلبية حلاجة نف�سية عند الأم وطفلها ،ولأنها
أي�ضا الأكرث عط ًفا و�شفقة عليه.
طفلها ،بينّ احلكمة من ذلك.
� ً

152

املكونة للمجتمع ،ف�صالحها
 -3اهتم الإ�سالم برعاية الأ�رسة ،ع ّلل  -لأن الأ�رسة هي النواة
ّ
ي�ساعد يف �صالحه.
ذلك.

151

 -4اذكر ثالث��ة من الواجبات الدينية  -ال�صالة وال�صيام وااللتزام باللبا�س ال�رشعي ،واجتناب
االختالط املحرم.
التي فر�ضها الإ�سالم على املر�أة.

152

عدد ثالثة من واجبات املر�أة جتاه  -طاعته يف غري مع�صية اهلل ،و�إدخال ال�رسور �إلى قلبه
ّ -5
واملحافظة على ماله ،و�إح�سان الظن به ،وحفظ �أ�رسار
زوجها.
بيته.

153

� -6ض��ع دائرة ح��ول رم��ز الإجابة
ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
الت�رصف يف مالها.
 )1جـ -حرية
 )1تدل الآية الكرمية} :
ّ
{ عل��ى

حق املر�أة يف:
�أ  -التعليم.
ب -اختيار الزوج.
الت�رصف يف مالها.
جـ -حرية
ّ
د  -النفقة.
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151-1

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 )2واح��د مما ي�أتي م��ن واجبات  )2ب -تربيتهم على الأخالق احلميدة.
املر�أة الأ�رسية املتع ّلقة بالأبناء:
�أ  -النفقة عليهم.
ب -تربيتهم على الأخالق
احلميدة.
جـ -طاعتهم يف غري مع�صية
اهلل.
د  -جميع ما ذكر.

ال�صفحة
151-2

� -7ص ّن��ف حق��وق امل��ر�أة الآتية �إلى  -حقوق خا�صة باملر�أة :النفقة ،احل�ضانة ،املهر.
حق��وق م�شرتك��ة م��ع الرج��ل  -احلقوق امل�شرتكة مع الرجل :التملك ،التعليم ،العمل.
وحقوق خا�صة باملر�أة.
152-150
(النفقة ،التملك ،التعليم ،احل�ضانة،
املهر ،العمل).
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الدر�س
اخلام�س والع�شرون

�أحكام العدة

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم العدة.
 ّ يبينّ احلكم ال�رشعي للعدة.يو�ضح �أنواع العدة.
 ّ ي�ستنتج احلكمة من م�رشوعية العدة. ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س على العدة. يراعي �أحكام العدة.يقدر اهتمام الإ�سالم بحفظ الأن�ساب.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير ت�رشيع الإ�سالم لأحكام العدة. -احلر�ص على االلتزام ب�أحكام العدة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب الفقه ،مثل( :فقه ال�سنة) لل�سيد �سابق ،و(كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار) للإمام تقي الدين�أبي بكر بن حممد احل�سيني احل�صني الدم�شقي ال�شافعي.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض ( ،)Data Showبطاقات خاطفة� ،أوراقعمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة (.)http://shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات
 العدة :مدة زمنية تنتظرها املر�أة املتزوجة نتيجة الفرقة بينها وبني زوجها لوفاة� ،أو ف�سخ� ،أو طالق. قروء :جمع قرء ،وهو مبعنى احلي�ض �أو الطهر. ِإظهارا للحزن مدة خم�صو�صة يف �أحوال خم�صو�صة.
احلداد :امتناع املر�أة عن الزينة وما يف معناها؛ � ً
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التعلم القبلي
 الزواج. -الطالق.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العر�ض ،املحا�رضة ،الع�صف الذهني ،الأ�سئلة والإجابات ،العمل يف الكتاباملدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة� ،أوراق العمل).
ّ
(املنظمات الب�رصية ،التحليل).
 التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعاليات التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (امل�سابقات).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية العر�ض ،وذلك على النحو الآتي:
 -1اعر�ض امل�شكلة وال�س�ؤال الآتي على الطلبة :ط ّلق رجل زوجته ف�سمع �أحد �أقاربها بذلك فتقدم للزواج
بها ،فمتى ي�صح له الزواج بها؟
ودونه على اللوح.
ّ -2
تلق �إجابات الطلبة للتو�صل �إلى عنوان الدر�سّ ،
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رضة ،الع�صف الذهني ،والعمل يف الكتاب املدر�سي ،و�أوراق العمل ،وذلك
على النحو الآتي:
 -1اعر�ض مفهوم العدة ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة مع دليل م�رشوعيته.
 -2ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءة املفهوم قراءة �صحيحة.
 -3ك ّلف الطلبة بقراءة فقرة حكم العدة من الكتاب املدر�سي.
 -4اطلب �إلى �أحد الطلبة بيان حكم العدة �أمام باقي الطلبة.
�صوب املعلومات �إذا احتاج الأمر �إلى ذلك.
ّ -5
 -6ك ّلف الطلبة با�ستنتاج احلكمة من م�رشوعية العدة؛ عن طريق الع�صف الذهني.
 -7اطلب �إلى �أحد الطلبة تلخي�ص تلك احلكم على اللوح.
 -8ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)159
بنائيا وتغذية راجعة بعد عر�ض كل فكرة من الأفكار؛ ملعرفة ما حتقّق من نتاجات لدى الطلبة.
ّ -9
قوم تقوميًا ًّ
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 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية املنظّمات الب�رصية ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية العمل بالكتاب املدر�سي،
وا�سرتاتيجية التعلم القائم على الن�شاط؛ فعالية امل�سابقات ،وذلك على النحو الآتي:
 -1اعر�ض جمموعة الآيات الكرمية الآتية واملتع ّلقة بحاالت العدة املوجودة يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة
( )160با�ستخدام طريقة عر�ض متاحة.
{.
•قال تعالى} :
{.
•قال تعالى} :
{.
•قال تعالى} :
{.
•قال تعالى} :
•قال تعالى} :
{.
 -2اعر�ض املخطط التنظيمي الوارد يف ورقة العمل ( ،)1-25واملتع ّلق ب�أنواع العدة ،برتك فراغات ميل�ؤها
الطلبة من دون فتح الكتاب املدر�سي.
وجه الطلبة �إلى ا�ستنتاج �أ�سباب العدة ومدتها من الآيات الكرمية املعرو�ضة ،وكتابتها بالفراغ املنا�سب،
ّ -3
ثم اطلب �إلى كل طالب �أن يعطي ورقة عمله �إلى زميله املجاور له.
 -4اعر�ض با�ستخدام طريقة عر�ض متاحة املخطط التنظيمي� ،أو اطلب �إلى كل طالب �أن يفتح الكتاب
وي�صحح �إجابات زميله.
املدر�سي على املخطط،
ّ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية احلوار واملناق�شة ،وذلك على النحو الآتي:
 -1اعر�ض الأمور الآتية للنقا�ش:
•حكم خطبة املر�أة املعتدة �أو الزواج منها.
•مفهوم احلداد.
•�أحكام حداد املر�أة املتوفى عنها زوجها.
ودون ما يتم التو�صل �إليه من �إجابات على اللوح.
� -2أدر
حوارا حول ذلكّ ،
ً
 -3ك ّلف كل طالب مبناق�شة زميله يف املقعد يف الإجابة عن الن�شاط الوارد يف ال�صفحة (.)161
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ي�أتي:
 ّ
 -1توجيه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة؛ م�ستعي ًنا ب�أ�سئلة الكتاب.
 -2تكليف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأنواع العدة ب�شكل خمتلف عن املخطط الوارد يف الكتاب يف ال�صفحة
(.)160
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-25
 اقر�أ الآيات الكرمية الآتية ،ثم �أجب عن ال�س�ؤال الذي يليها:{.
•قال تعالى} :
{.
•قال تعالى} :
•قال تعالى} :
•قال تعالى} :

{.

{.

ل الفراغات مبا ينا�سبها ب�شكل فردي يف املخطط
 ا�ستنتج من الآيات الكرمية �أ�سباب العدة ومدتها ،ثم ام أالتنظيمي �أدناه.
 بعد االنتهاء من ملء الفراغات مبا ينا�سبهاِ � ،أعط ورقة عملك �إلى زميلك املجاور لك.
�صحح �إجابات زميلك.
 -افتح الكتاب املدر�سي على املخطط التنظيمي املوجود يف ال�صفحة ( ،)160ثم ّ

�أنواع العدة

العدة بالوفاة

العدة بالطالق �أو الف�سخ

مدخول بها.

غري مدخول بها.
غري حامل

حامل

تعتد �أربعة �أ�شهر
وع�رشة �أيام.

حامل

غري حامل

من ذوات
احلي�ض.
عدتها ثالثة
�أ�شهر قمرية.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

ا�ستقرار احلياة الزوجية غاية من الغايات التي يحر�ص عليها الإ�سالم ،لكن قد يحدث ما ّ
يعكر �صفو
هذه احلياة بطالق �أو بوفاة الزوج ،عندها �أوجب الإ�سالم العدة .ف�إذا كانت العدة من طالق يجب �أن
حتر�ص املر�أة على �أن تق�ضي عدتها يف بيت زوجها حتى يكون ذلك �أدعى لإزالة اخلالف بينهما و�إعادة
احلياة الزوجية بينهما ،و�إن كانت العدة لوفاة الزوج ،فيجب عليها احرتام احلياة الزوجية التي كانت بينهما
عن طريق احلداد على زوجها وجت ّنب اخلروج من بيتها �إال لل�رضورة.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -6من درا�ستك لأن��واع العدة،
ل املخطط الآتي مبا ينا�سبه:
ام أ

ال�صفحة
160

�أنواع العدة

العدة باحلي�ض

العدة بو�ضع احلمل

العدة بالأ�شهر

ثالثة قروء

�أربعة �أ�شهر قمرية
وع�رشة �أيام

ثالثة �أ�شهر قمرية

و�ضع احلمل طالت املدة
�أم ق�رصت

للزوجة غري احلامل
املدخول بها والتي
حتي�ض ،والتي افرتقت
عن زوجها ب�سبب
الطالق �أو الف�سخ.

للزوجة املتوفى عنها
زوجها ما مل تكن
حاملاً  ،وللزوجة
املتوفى عنها زوجها
قبل الدخول.

للزوجة غري احلامل
املدخول بها والتي ال
حتي�ض.

للزوجة احلامل
�إذا افرتقت عن
زوجها ب�سبب
الطالق �أو املوت.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات.
قدم املعلم للطالب �سلم التقدير البياين الوارد يف �أداة
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سُ ،ي ّ
بناء على املعايري الواردة فيه.
ذاتياً ،
التقومي ( )1-25كي ّ
يقوم نف�سه ًّ
•�أداة التقومي رقم (� :)1-25سلم تقدير.
الرقم

�أ�ستطيع بعد درا�ستي هذا الدر�س �أن

1

أ�بينّ مفهوم العدة.
�أ�ستدل بالن�صو�ص ال�رشعية على وجوب العدة.

3

أو�ضح حكم العدة.
� ّ

2
4
5

أحدد حكم خطبة املر�أة املعتدة �أو الزواج منها.
� ّ
�أ�ستنتج احلكمة من م�رشوعية العدة.

6

أفرق بني العدة بالطالق �أو الف�سخ ،والعدة بالوفاة.
� ّ

7
8
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أ�بينّ �أحكام احلداد للمر�أة املتوفى عنها زوجها.
�ألتزم ب�أحكام الإ�سالم يف حياتي.

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط
�أ�صنّ ُف
ِ
احلكم ال�سابقة كما يف اجلدول الآتي:

الإجابة
خا�صة باملر�أة
املطلقة
يعطي الزوجني
الفر�صة لرياجع
كل منهما نف�سه
على ما وقع من
طالق رجعي،
ومتكينهما من
الرجوع �إلى
بع�ضهما.

159

خا�صة باملر�أة
املتوفى عنها زوجها

م�شرتكة بينهما

الت�أكد من براءة
مظهر من
وخلوه
مظاهر الوفاء الرحم
ّ
من احلمل؛
للزوج املتوفى؛
كي ال تختلط
حز ًنا عليه،
الأن�ساب.
واحرتاما
ً
وتقديرا ملكانته.
ً

وخلوه م��ن احلمل؛ كي ال
 الت�أكّ ��د م��ن براءة الرح��مأناق�ش
أ�ستنتج و� ُ
� ُ
ّ
�أ�ستنتج �سبب حت��رمي خطبة احلا ّدة املعتدة تختلط الأن�ساب.
 161م��ن وف��اة زوجه��ا ،و�أناق���ش ذلك مع  -مظه��ر من مظاهر الوفاء لل��زوج املتوفى؛ حز ًنا عليه،
وتقديرا ملكانته.
واحرتاما
زمالئي.
ً
ً

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
و�ضح مقدار العدة لكل حالة مما ي�أتي:
 ّ•مطلقة بعد الدخول ،غري حامل ،وال حتي�ض.
•مطلقة قبل الدخول حتي�ض.
•تويف رجل وترك زوجة حامل.
•تويف رجل وترك زوجة غري حامل.
�إثـرائـية
 ارجع �إلى كتب الفقه �أو ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �إجابة ال�س�ؤال الآتي :هل تنتقل املر�أة املعتدة منالعدة بالأقراء (احلي�ض) �إلى العدة بالأ�شهر؟ ومتى؟
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إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ال�صفحة

ن�ص ال�س�ؤال

 مدة زمنية تنتظرها املر�أة املتزوجة نتيجة الفرقة بينها وبنيزوجها لوفاة� ،أو ف�سخ� ،أو طالق.

158

وخلوه من احلمل؛ كي ال تختلط
 -2اذكر حكمت�ين من حكم  -الت�أكد من براءة الرحم
ّ
الأن�ساب.
وجوب العدة.
 يعطي الزوجني الفر�صة لرياجع كل منهما نف�سه على ما وقعمن طالق رجعي ،ومتكينهما من الرجوع �إلى بع�ضهما.
واحرتاما
 مظهر من مظاهر الوفاء للزوج املتوفى؛ حز ًنا عليه،ً
وتقديرا ملكانته.
ً

159

ا�صطالحا.
عرف العدة
ً
ّ -1

 -3بينّ مقدار العدة يف كل حالة
من احلاالت الآتية:
�أ  -امل��ر�أة احلامل املتوفى �أ  -بو�ضع احلمل طالت املدة �أم ق�رصت.
عنها زوجها.
ب -املطلقة التي ال حتي�ض ب -ثالثة �أ�شهر قمرية.
ل�صغر �سنها.
جـ -املطلقة قبل الدخول .جـ -ال عدة عليها.
 -4ا�ستنت��ج احلك��م ال�رشع��ي
ال��ذي يدل علي��ه كل ن�ص
م��ن الن�صو���ص ال�رشعي��ة
الآتية:

الن�ص ال�رشعي
�أ  -قال اهلل تـعالى} :

{.
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160

احلكم ال�رشعي
يحرم عل��ى املر�أة
املعتدة اخلطبة �أو
ال��زواج� ،سـ��واء
�أكان��ت معــت��دة
من طـالق �أم من
وفاة.

�أ 161-

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة
الن�ص ال�رشعي
ب -قال اهلل تعالى} :

ال�صفحة
احلكم ال�رشعي
امل��ط��ل��ق��ة ق��ب��ل
الدخــول ال عدة
عليها.

ب158-

{.
ج��ـ -ق��ال ر�ســ��ول اهلل " :املتوف��ى املر�أة املتوفى عنها
عنها زوجه��ا ال تلب�س املع�صفر من زوجـــها يــجب
الثي��اب ،وال املم�شقة وال احلــلي ،ع��ل��ي��ه��ا جت�� ّن��ب
الزيــنـة والكحـل
وال تخت�ضب ،وال تكتحل".
وال���ط���ي���ب ،يف
بدنــها وثيــابــها
طيلة مدة العدة.

جـ161-

 -5بينّ احلكم ال�رشعي يف كل
حالة من احلاالت الآتية:
�أ 160-
أ�  -عقد رجل على امر�أة �أ  -يحرم على املر�أة املعتدة اخلطبة �أو الزواج.
ت��ويف عنه��ا زوجها
قبل انتهاء عدتها.
ب161-
ب -خرجت امر�أة متوفى ب -يباح (يجوز) لها اخلروج لزيارة �أهلها.
عنها زوجها يف �أثناء
نه��ارا لزيارة
عدته��ا
ً
�أهله��ا ،وبات��ت يف
بيتها.
التطيب على املر�أة املتوفى عنها زوجها يف �أثناء جـ161-
تطيب��ت امر�أة متوفى جـ -يحرم
ّ
جـّ -
عدتها.
عنها زوجها يف �أثناء
عدتها.
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الدر�س
ال�ساد�س والع�شرون

الـطالق

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم الطالق.
 ّيو�ضح حكم الطالق وم�رشوعيته.
 ّيفرق بني �أق�سام الطالق الثالث.
 ّ يذكر احلاالت التي يكون فيها الطالق بائ ًنا بينونة �صغرى. ي�ستنتج احلكمة من م�رشوعية الطالق. يع ّلل حترمي الطالق التع�سفي. -ي�ستنتج داللة الأدلة ال�رشعية الواردة يف الدر�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير ت�رشيع الإ�سالم الطالق عند ال�رضورة. -تقدير امل�س�ؤولية جتاه احلياة الزوجية القائمة على املودة والرحمة.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب الفقه ،مثل( :فقه ال�سنة) ل�سيد �سابق ،و(�رشح قانون الأحوال ال�شخ�صية) للدكتور حممود ال�رسطاوي. املو�سوعة الفقهية الكويتية. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة،�أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة (.)www://shamela.ws -دار الإفتاء  -قانون الأحوال ال�شخ�صية aliftaa.jo

املفاهيم وامل�صطلحات
عقد الزواج الت�أبيدي� :أن تكون �صيغة الإيجاب والقبول بني طريف الزواج م�ؤبدة غري م�ؤقتة بوقت.
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التعلم القبلي
 -الزواج وحكمة م�رشوعيته.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (احلوار واملناق�شة ،املحا�رضة ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءةاملبا�رشة ،والبطاقات اخلاطفة).
 التعلم اجلماعي؛ فعالية (التعلم الزمري). التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 -1اعر�ض الآية الكرمية }
{ (�سورة الروم ،الآية  ،)21ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة.

وجه ال�س�ؤالني الآتيني:
ّ -2
•ا�ستنتج من الآية الكرمية احلكمة من م�رشوعية الزواج.
تكدر �صفو احلياة ومتنع ا�ستمرارها بينهما؟
•بر�أيك ،ما احلل �إذا طر�أت م�شكالت بني الزوجني ّ
دون عنوان الدر�س على اللوح.
ّ -3
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (البطاقات اخلاطفة ،واملحا�رضة) ،وذلك على النحو الآتي:
 -1بينّ مفهوم الطالق للطلبة ،واعر�ضه على بطاقة خاطفة.
 -2ك ّلف بع�ض الطلبة بقراءته.
 -3اعر�ض الأدلة على م�رشوعية الطالق من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،واقر�أها قراءة تو�ضيحية للطلبة.
 -4ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط (� ّ
أفكر و�أناق�ش) الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)165
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحا�رضة) ،وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل) ،وذلك على النحو
الآتي:
 -1بينّ �إباحة الإ�سالم للطالق �إذا ّ
تعذرت احلياة الزوجية بني الزوجني وا�ستحالة الإ�صالح بينهما ،وبينّ
الآداب التي يجب على الزوجني مراعاتها بعد الطالق.
225

م�سوغ ،ما �أدى �إلى الإ�رضار
� -2أ ِثر تفكري الطلبة عن طريق عر�ض امل�س�ألة الآتية :ط ّلق رجل زوجته من دون ّ
بها ،فرفعت دعوى تطالب بالتعوي�ض.
التو�صل �إليه على اللوح.
ودون ما يتم
ّ
 -3ناق�ش الطلبةّ ،
 -4ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط (�أقر�أ و�أ�ستخرج) الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)165
 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية (التعلم الزمري) ،والتدري�س املبا�رش؛ فعالية (�أن�شطة القراءة املبا�رشة والعمل يف
الكتاب املدر�سي) ،وذلك على النحو الآتي:
بناء على �أق�سام الطالق ،وك ّلف كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة �إليها
 -1و ّزع الطلبة يف ( )3جمموعات ً
يف �أوراق العمل على النحو الآتي:
•املجموعة ( :)1الطالق الرجعي ،ورقة العمل (.)1-26
•املجموعة ( :)2الطالق البائن بينونة �صغرى ،ورقة العمل (.)2-26
•املجموعة ( :)3الطالق البائن بينونة كربى ،ورقة العمل (.)3-26
 -2اطلب �إلى كل جمموعة �أن تكتب �إجابتها على لوحة جدارية ،وتع ّلقها على اجلدار.
 -3ك ّلف كل جمموعة ب�رشح املو�ضوع اخلا�ص بها �أمام باقي املجموعات.
� -4ساعد املجموعات على ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
دون ما يتم االتفاق عليه على اللوح.
ّ -5
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكّد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

ّ
وتقدمه ،والطالق يبد�أ بني زوجني ،ومتتد
ت�شكل ظاهرة الطالق يف �أي جمتمع
يهدد ا�ستقراره ّ
خطرا ّ
ً
�آثاره يف الأبناء والأقارب لت�صل يف النهاية �إلى املجتمع ب�أ�رسه.
وعلى الزوجني �أن يدركا �أن التوافق الأ�رسي لي�س منحة وال هبة ،بل هو ك�سب؛ لذا ،ال بد من تعاون
التكيف ،وجت ّنب دواعي اخلالف والنزاع،
كل منهما يف ال�سعي احلثيث من �أجل العمل على حتقيق �أ�سباب
ّ
واالبتعاد عن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إلى الطالق.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-26
م�سرت�شدا بالأ�سئلة الآتية:
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك مو�ضوع الطالق الرجعي من الكتاب املدر�سيّ ،و�ضح مفهوم الطالق الرجعي.
• ّ
•اذكر �صور الطالق الرجعي.
• ِ
هات دليلاً
�رشعيا يدل على الطالق الرجعي.
ًّ
•ما �أهم الآثار املرتتبة على الطالق الرجعي؟
 اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�سة على لوحة جدارية ،ثم ع ّلقها على اجلدار. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات ،لتلقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة. �ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.ورقة العمل ()2-26
م�سرت�شدا
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك مو�ضوع الطالق البائن بينونة �صغرى من الكتاب املدر�سيّ ،بالأ�سئلة الآتية:
و�ضح مفهوم الطالق البائن بينونة �صغرى.
• ّ
•اذكر �صور الطالق البائن بينونة �صغرى.
• ِ
هات دليلاً
�رشعيا يدل على الطالق البائن بينونة �صغرى.
ًّ
•ما �أهم الآثار املرتتبة على الطالق البائن بينونة �صغرى؟
 اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�سة على لوحة جدارية ،ثم ع ّلقها على اجلدار. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات ،لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()3-26
م�سرت�شدا
ودون مالحظاتك
ً
 اقر أ� وجمموعتك مو�ضوع الطالق البائن بينونة كربى من الكتاب املدر�سيّ ،بالأ�سئلة الآتية:
و�ضح مفهوم الطالق البائن بينونة كربى.
• ّ
•اذكر �صور الطالق البائن بينونة كربى.
• ِ
هات دليلاً
�رشعيا يدل على الطالق البائن بينونة كربى.
ًّ
•ما �أهم الآثار املرتتبة على الطالق البائن بينونة كربى؟
 اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�سة على لوحة جدارية ،ثم ع ّلقها على اجلدار. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات لتلقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.
بناء على معايري
ويقومهم ً
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س ،يو ّزع املعلم املهام على املجموعاتّ ،
�سلم التقدير اللفظي الواردة يف �أداة التقومي رقم (.)1-26
•�أداة التقومي رقم (� :)1-26سلم التقدير اللفظي:
الرقم

املعيار

ممتاز

مقبول

�ضعيف

جيدا ملعلمه ولزمالئه،
ي�صغي ً
وال يحيد بب�رصه عن املتكلم
يف املوق��ف التعليمي ،لكنه
يتح��دث يف �أثن��اء حدي��ث
ّ
غريه يف املوقف التعليمي.

جي��دا ملعلمه وال
ال ي�صغي
ً
ويتحدث يف �أثناء
لزمالئه،
ّ
حدي��ث غ�يره يف املوقف
التعليمي.

1

جيدا ملعلمه ولزمالئه،
ي�صغي ً
وال يحيد بب�رصه عن املتكلم
االنتباه يف املوق��ف التعليم��ي ،وال
يتح��دث يف �أثن��اء حدي��ث
ّ
غريه يف املوقف التعليمي.

2

يجيب ب�رسعة وثقة واقتدار؛ يجيب ب�رسعة وثقة واقتدار؛ ال يجيب ب�رسعة وثقة ،وال
م�ســـتخدما م�صـــطلـحات يدعم ر�أيه بالأدلة.
م�ســـتخدما م�صـــطلـحات
ً
ً
الفاعلية
�إ���س�لام��ي��ة ،وي��دع��م ر�أي���ه �إ�سالمية ،ولكنه ال يدعم ر�أيه
بالأدلة.
بالأدلة.

3

ال يتع��اون م��ع زمالئ��ه يف
املجموعة ،وال ي�ست�أذن قبل
احلدي��ث ،وال يقوم باملهام
املوكلة �إليه بال�شكل والزمن
املحددين.
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يتــع��اون م��ع زمــالئ��ه يف
املجموع��ة ،وي�ست���أذن قبل
التعاون احلدي��ث ،ويق��وم بامله��ام
املوكلة �إليه بال�شكل والزمن
املحددين.

يتــع��اون م��ع زمــالئ��ه يف
املجموع��ة ،وي�ست���أذن قبل
احلدي��ث ،لكن��ه ال يق��وم
باملهام املوكل��ة �إليه بال�شكل
والزمن املحددين.

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط

� ّ
 ت��زداد امل�شاكل بني الزوج�ين ،ويهجر كل منهماأناق�ش
أفك ُر و� ُ
� ّ
أفك��ر م��اذا �سيحدث ل��و ا�ستحالت احلياة الآخ��ر ،وق��د يلج أ� الزوج�ين �إلى �إقام��ة عالقات
�سلبا ،وي�ؤدي �إلى
 165بني الزوج�ين وكان الطالق غري م�رشوع ،غري م�رشوعة ،ي�ؤث��ر يف الأوالد ً
و�أناق���ش زمالئ��ي يف النتائ��ج املرتتبة على ت�شتتهم وت�رشدهم.
ذلك.
أ�ستخرج
�أقر�أُ و�
ُ
�أقر�أ الآيتني الكرميتني الآتيتني ،ثم ا�ستخرج
من كل منهما و�سيلة لتجنب وقوع الطالق:
 -1قال تعالى} :

{

165
 -2قال تعالى} :

(�سورة الن�ساء ،الآية .)19

 املعا�رشة باملعروف بني الزوجني ،و�صرب كل منهماعلى الآخر.

 الإ�ص�لاح ب�ين الزوج�ين بالتحكي��م بينهما حللامل�ش��كالت الزوجي��ة ،والتوفيق قب��ل اللجوء �إلى
الطالق.

{
(�سورة الن�ساء ،الآية .)35

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 اذكر �أنواع الطالق؟�إثـرائـية
 ارجع �إلى �أحد كتب الفقه الإ�سالمي� ،أو ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن الفرق بني الطالق ال�سني والطالقتقريرا حول ذلك.
البدعي ،واكتب
ً
 ما احللول التي تقرتحها للحد من ظاهرة الطالق يف املجتمع الأردين؟229

إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ال�صفحة

ن�ص ال�س�ؤال
عرف الطالق.
ّ -1

 -حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك �رصاحة �أو كناية.

164

 -2ع ّلل حترمي الطالق التع�سفي.

 لأن الزوج �أ�ساء ا�ستعمال احلق الذي منحه اهلل تعالىله (الطالق) ،وفيه �إ�رضار بالزوجة وبالأ�رسة؛ لأنه من
دون �سبب م�رشوع.

165

 -3ق��ارن ب�ين الط�لاق الرجع��ي
والط�لاق البائن بينونة كربى من
حيث:
املفهوم
أ�  -املفهوم.
ب -عدد الطلقات.
جـ -التوارث.

وجه
املقارنة

الطالق الرجعي
الطـ�لاق ال��ذي
ميلك الزوج بعده
�إعادة زوجته �إلى
ع�صمته ،من دون
احلاج��ة �إلى مهر
وعـقد جديدين.
ويجب عليها �أن
ترجع �إليه حفاظا
على �أ�رستها.

الطالق البائن بينونة
كربى

الطــ�لاق الـــ��ذي ال
ي�ستطي��ع الرج��ل بعده
�إع��ادة زوجت��ه املطلقة
�إلى ع�صمته �إال بر�ضاها
ومبهر وعقد جديدين،
وبعد زواجها من رجل
�صحيحا
زواج��ا
�آخ��ر
ً
ً
من دون اتفاق بينهما،
ودخول ال��زوج الثاين 167-166
اً
حقيقيا ،ثم
دخول
به��ا
ًّ
يفارقها مبوت �أو طالق
وتنق�ضي عدتها.

ع�������دد ينقــ�ص من عدد ي��ن��ق�����ص م����ن ع���دد
الطلقات.
الطلقات الطلقات.
التوارث ي����رث ك���ل من مينع التوارث بينهما.
الزوجـني الآخـر؛
�إذا مات �أحدهما
يف العدة.
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

 -4اذك��ر نوع الطالق يف كل حالة من
احلاالت الآتية:
�أ  -ط ّلق رجل زوجته قبل الدخول� .أ  -طالق بائن بينونة �صغرى.
ب -ط ّل��ق رج��ل زوجت��ه وانتهت ب -طالق بائن بينونة �صغرى.
عدتها ومل يراجعها.
جـ -ط ّلق رجل زوجته طلقة ثالثة .جـ -طالق بائن بينونة كربى.
� -5ض��ع �إ�ش��ارة (✓) بجان��ب العبارات
ال�صحيح��ة ،و�إ�ش��ارة (×) بجان��ب
العبارات غري ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
دائما طالقًا
أ�  -الطلقة الأولى ّ
تعد ً
رجعيا.
ًّ
ب -الط�لاق ب�أنواع��ه الثالثة ينهي
العالقة الزوجية.
دائما طالقًا
جـ -الطلق��ة الثالثة ّ
تعد ً
بائ ًنا بينونة كربى.
دائما طالقًا
د  -الطلق��ة الثانية ّ
تعد ً
بائ ًنا بينونة �صغرى.

ال�صفحة

167-166

�أ .)×( -

�أ 166-

ب.)×( -

ب167-

جـ.)✓( -

جـ166-

د .)×( -

د 166-

 -6بينّ داللة كل �آية من الآيتني الكرميتني
الآتيتني:
أ�  -جعل الإ�سالم �إنهاء العالقة الزوجية بالطالق على �أ 165-
�أ  -قال اهلل تعالى} :
ثالث مرات؛ وذلك ليعطي الزوجني فر�صة لرياجع
كل منهما نف�سه ،وي�شعر بالندم على �أخطائه.
{.
ب�� -شرع الإ�س�لام حينه��ا التفريق بينهم��ا لتفادي ب164-
ب -قال اهلل تعالى} :
الأ��ضرار الناجتة عن ا�ستمراره احلي��اة الزوجية،
لعله يكون يف التفريق خري لكال الزوجني.
{.
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الدر�س
ال�سابع والع�شرون

اخللع (االفتداء)

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم اخللع.
 ّيو�ضح حكم اخللع يف الإ�سالم.
 ّ يذكر �صور اخللع يف الإ�سالم. يبينّ موقف قانون الأحوال ال�شخ�صية الأردين ،يف حال مل يرتا�ض الزوجان على اخللع.يو�ضح حكم �أخذ الزوج املال يف اخللع.
 ّ ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س. -يع ّلل حترمي �أخذ الزوج للمال من زوجته التي خالعها ،يف حال �سوء معاملته لها و�إيذائه لها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير قيمة العدل يف الإ�سالم برفع ال�رضر عن الزوجني. -رف�ض �سوء معاملة الزوج لزوجته.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب الفقه ،مثل( :فقه ال�سنة) ل�سيد �سابق ،و(نظام الأ�رسة يف الإ�سالم) ملحمد عقلة. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة،�أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة .www://shamela.ws -دار الإفتاء  -قانون الأحوال ال�شخ�صية aliftaa.jo

املفاهيم وامل�صطلحات
ترا�ضيا عليه بلفظ اخللع �أو الطالق �أو ما يف معناه.
 اخللع الر�ضائي :طالق الزوج زوجته نظري عو�ضً
 اخللع الق�ضائي� :إقامة الزوجة دعوى تطلب فيها االفتداء بحيث تقر �أنها تبغ�ض احلياة مع زوجها و�أنه ال�سبيل ال�ستمرار احلياة بينهما ومل يح�صل الإ�صالح بينهما؛ فيق�ضي القا�ضي بف�سخ عقد الزواج بينهما بعد
�أن تعيد الزوجة املهر ،وما �أخذت من هدايا وتكاليف الزواج.
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التعلم القبلي
 -الطالق و�أحكامه.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (الق�صة ،ال�س�ؤال والإجابة ،العمل يف الكتاب املدر�سي� ،أن�شطة القراءة املبا�رشة،و�أوراق العمل).
 التعلم اجلماعي؛ فعالية (فكرِ ،انتق زميلاً � ،شارك).
 التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (احلوار واملناق�شة ،والأ�سئلة والإجابات) ،عن طريق ربط الدر�س بالدر�س ال�سابق
حول الطالق ،وتوجيه الأ�سئلة الآتية:
•من �صاحب احلق ب�إيقاع الطالق؟
•هل توجد �صور �أخرى لإنهاء العالقة الزوجية بني الزوجني غري الطالق؟
•هل يحق للزوجة طلب الطالق من زوجها ،مقابل مبلغ من املال تعطيه له؟ متى؟
دون عنوان الدر�س ونتاجاته على اللوح.
•ناق�ش الطلبة بعد اال�ستماع لإجاباتهم ،ثم ّ
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (احلوار واملناق�شة ،والق�صة) وذلك على النحو الآتي:
 -1ا�رسد ق�صة امر�أة ثابت بن قي�س مع النبي  مبي ًنا الأمور الآتية( :داللة الق�صة على جواز اخللع ،وتو�ضيح
املق�صود باخللع ،ووجود �أدلة �أخرى على جواز اخللع يف الإ�سالم).
 -2ك ّلف �أحد الطلبة ب�إعادة �رسد الق�صة ب�أ�سلوبه اخلا�ص.
وجه �أ�سئلة �شفوية تقي�س مدى ا�ستيعاب الطلبة للق�صة وفهم الداللة منها.
ّ -3
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (الأ�سئلة والإجابات ،و�أوراق العمل) .وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية
(التحليل) ،وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية ّ
(فكر ،انتقِ زميلاً � ،شارك) وذلك على النحو الآتي:
 -1ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الأ�سئلة الواردة يف ورقة العمل ( ،)1-27املتع ّلقة ب�صور اخللع وحكم �أخذ
الزوج الفداء.
 -2ك ّلف كل طالب مبناق�شة زميله باملقعد مبا تو�صل �إليه.
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وجه ال�س�ؤال الآتي :هل يجوز للزوجة �أن تعود �إلى زوجها بعد اخللع �إن ندمت؟ كيف يتم ذلك؟
ّ -3
عاما حول الأمور املطروحة.
 -4تلق الإجابات من الطلبة ،و� ِأدر ً
نقا�شا ًّ
 -5اعر�ض الإجابات ال�صحيحة ب�إحدى طرائق العر�ض املتاحة.
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

�أعطى الإ�سالم الزوجة حق املخالعة مقابل يعطي الزوج حق الطالق ،وهذا من تكرمي الإ�سالم للمر�أة
يتحول اخللع �إلى ظاهرة يف الأردن� ،إذ ت�شهد
و�صون كرامتها ومراعات م�شاعرها .لكن ال نرغب �أن
ّ
م�ستمرا يف طلبات اخللع على الرغم من �أن �أغلب هذه الدعاوى �أ�سبابها واهية؛ لذا ،علينا �أن
تزايدا
املحاكم ً
ًّ
نحث الزوجة على ال�صرب والتحمل ملا يف ذلك من �أجر عظيم ،و�أال تلج�أ �إلى اخللع �إال �إذا �شعرت با�ستحالة
ا�ستمرار احلياة الزوجية مع زوجها ،انطالقا من احلر�ص على ا�ستقرار وترابط الأ�رس الأردنية.

�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-27
•اقر�أ مو�ضوع �صور اخللع يف الإ�سالم ،وحكم �أخذ الزوج للفداء من الكتاب املدر�سي ،ثم �شارك زميلك يف
املقعد بالإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
و�ضح املق�صود باخللع الر�ضائي؟
ّ -1
ف�سخا؟
 -2هل يقع اخللع الر�ضائي طالقًا �أم ً
ف�سخا؟
و�ضح املق�صود باخللع الق�ضائي .هل يقع طالقًا �أم ً
ّ -3
 -4بينّ دور املحكمة �إذا �أقامت الزوجة دعوى تطلب فيها اخللع ،وافتدت نف�سها من زوجها.
حراما؟
مباحا ،ومتى يكون
 -5متى يكون �أخذ الزوج املال من زوجته مقابل مفارقتها ً
ً
 -6من وجهة نظرك ،ما احلكمة من جواز �أخذ الزوج املال من زوجته يف حالة اخللع� ،إذا كرهت احلياة معه؟
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.
موج ًها جمموعة
•املوقف التقوميي :يف �أثناء �رشح الدر�س ،يو ّزع املعلم ورقة العمل ( )1-27على الطلبة ّ
بناء على معايري �سلم التقدير الوارد يف �أداة
يقومهم ً
من الأ�سئلة وعمل مناق�شات بينهم ،وبعد املناق�شة يتم ّ
التقومي رقم (.)1-27
•�أداة التقومي رقم (� :)1-27سلم تقدير.
معيار الأداء

الرقم
1

ي�ستعد للأ�سئلة والإجابات.

2

تتميز �إجاباته بالدقة والو�ضوح.
ّ

3

فهما للمو�ضوع.
يظهر ً

4

يعد �أ�سئلة يود توجيهها.
ّ

5

تتميز �أ�سئلته بارتباطها املبا�رش باملو�ضوع.
ّ

6

التو�صل �إلى ا�ستنتاجات.
ي�ستطيع
ّ

7

التو�صل �إلى خال�صات.
ي�ستطيع
ّ

8

يحرتم �آراء الآخرين.

9

ي�ستمع للآخرين باهتمام.

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

 ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات.
يقدم املعلم للطالب �سلم التقدير الوارد يف �أداة التقومي
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سّ ،
بناء على املعايري الواردة فيه.
ذاتياً ،
( )2-27كي ّ
يقوم نف�سه ًّ
•�أداة التقومي رقم (� :)2-27سلم التقدير العددي.
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الرقم

�أ�ستطيع بعد درا�ستي هذا الدر�س �أن

1

أ�بينّ املفاهيم الآتية :اخللع ،اخللع الر�ضائي ،اخللع الق�ضائي.

2

أو�ضح حكم اخللع يف الإ�سالم.
� ّ

3

�أ�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية على �أحكام اخللع.

4

�أذكر �صور اخللع.

5

�أع ّلل حترمي �أخذ الزوج املال من زوجته التي خالعها ،يف
حال �سوء معاملته لها و�إيذائه لها.

6

أقدر دور الإ�سالم يف معاجلة امل�شكالت الزوجية.
� ّ

3

4

2

1

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

ال�صفحة

الإجابة

� ّ
أفك ُر
ه��ل ي�ستطيع الرج��ل �إرج��اع مطلقته  -ال ي�ستطيع �إرجاع زوجته؛ لأن الطالق الواقع باخللع
170
�إذا كان الط�لاق الواق��ع باخللع مكملاً
املكمل للثالث طالق بائن بينونة كربى.
للثالث؟
أناق�ش
� ُ
م��ع زمالئ��ي احلكم��ة من ج��واز �أخذ  -تعوي���ض لل��زوج عم��ا يلحقه م��ن اخل�س��ارة ب�سبب
170
ال��زوج املال من زوجت��ه يف حالة اخللع املفارقة ،فهي ال�سبب يف �إنهاء احلياة الزوجية.
�إذا كرهت احلياة معه.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 للخلع �صورتان ،اذكرهما مبي ًنا الفرق بينهما.�إثـرائـية
و�ضح و�أحد زمالئك يف ال�صف :هل على الزوجة عدة بعد اخللع؟ مع ّللاً �إجابتك.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

 -1ما املق�صود باخللع يف اال�صطالح  -مفارقة الزوج زوجته مقابل عو�ض مايل تدفعه الزوجة
�إلى زوجها.
ال�رشعي؟
و�ضح داللة قول اهلل تعالى:
ّ -2
}

 �أباح الإ�سالم للزوجة �أن تطلب اخللع من زوجها �إذاكان ب�سبب خوفهما من عدم وفائهما مبا عليهما من
واجبات� ،أو مل ت�ستطع العي�ش معه وكانت �شديدة
الكره له.

ال�صفحة
169

169

{.
 -3بينّ مــوقف قانـــون الأحـــوال  -ت�سعى املحكمة �إلى الإ�صالح بينهما ،ف�إن مل يح�صل
ال�شخ�صية الأردين يف حال رف�ض ال�صلح بينهما خالل �شهر؛ ف�إن القا�ضي يحكم بف�سخ
الزوج الرتا�ضي مع زوجته على عقد الزواج بينهما ،بعد �أن تعيد الزوجة ما قب�ضته من
املهر ،وما �أخذته من هدايا ،وما �أنفقه الزوج من �أجل
اخللع.
الزواج.

170

 -4بينّ احلكم ال�رشعي يف ما ي�أتي:
�أ  -طلب��ت ام��ر�أة م��ن زوجها �أ  -يباح لها �أن تطلب اخللع؛ فعلى الزوج معاملة زوجته �أ 169-
اخلل��ع ،لأن��ه ال يعامله��ا
معاملة ح�سنة.
باملعروف.
ب170-
ب� -أرج��ع رج��ل زوجت��ه �إلى ب -ال يحق له �إرجاعها �إال بر�ضاها وبعقد جديد.
ع�صمت��ه بعد اخللع ،من غري
عقد جديد.
ج��ـ -رف�ض رج��ل الإنفاق على جـ -يحرم عليه ذلك ،فنفقة الأوالد جتب على �أبيهم .جـ170-
�أطفاله؛ لأن زوجته خالعته.
� -5ضع �إ�ش��ارة (✓) بجانب العبارة
ال�صحيحة ،و�إ�شارة (×) بجانب
العبارة غري ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
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ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

الإجابة

�أ  -الطالق الواقع ب�سبب اخللع �أ .)×( -
الر�ضائي طالق رجعي.
ب -طلب��ت ام��ر�أة م��ن زوجها ب.)✓( -
اخلل��ع؛ لأن��ه ي�ؤذيه��ا م��ع
قيامه��ا بواجباتها الزوجية،
فاخللع �صحيح.
جـ -خالعت ام��ر�أة زوجها ،مع جـ.)✓( -
�أن طباعه ح�سنة ويحرتمها،
زوجا �آخر.
ولكنها تريد ً
د  -التفري��ق ب�ين الزوج�ين يف د .)✓( -
ف�سخا.
اخللع الق�ضائي يعد ً

�أ 170-
ب170-

جـ170-

د 170-

 -6بعد درا�ســة مو�ضــوع الطالق
واخلـلــع ،بينّ �أوجـــه التــ�شابـه
واالختالف بينّ الطالق واخللع املفهوم ح��ل رباط  -الط�لاق م��ن دون عو���ض
تدفعه الزوجة للزوج.
الزوجية.
من حيث :املفهوم ،احلكم.
 اخلل��ع مقاب��ل عو�ض تدفعهالزوجة للزوج.
وجه
املقارنة

احلكم
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�أوجه
الت�شابه

�أوجه االختالف

ي��ح��رم �إذا  -الط�لاق�� :شرع الإ�س�لام
ك����ان من الطالق و�أباحه �إذا توافرت
165-164
دون �سبب دواعيه و�أ�سبابه ال�رشعية.
م�رشوع - .اخللع :يحرم على املر�أة طلب
الط�لاق �إذا كان م��ن دون
�سب��ب ،لكن الإ�س�لام �أباح
للزوج��ة �أن تطل��ب اخلل��ع
من زوجه��ا �إذا كان ب�سبب
خوفهما من ع��دم وفائهما
مبا عليهما من واجبات.

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -7ا�ستنتج احلك��م ال�رشعي امل�ستفاد
م��ن كل ن���ص م��ن الن�صو���ص
ال�رشعية الآتية:
�أ  -قال اهلل تعالى} :
�أ  -يحرم على الزوج �أخذ املال من زوجته �سواء �أكان
ُ�صداقًا �أم غريه يف حالة �سوء معاملة الزوج لزوجته
و�إيذائه لها ،مع قيامها بواجباتها الزوجية وعدم 170-169
تق�صريها يف حقه.
{.
ب -ق��ال ر�س��ول اهلل �" :أمي��ا ب -يحرم على املر�أة طلب الطالق �إذا كان من غري
�سبب.
امر�أة �س�أل��ت زوجها طالقًا
م��ن غري ب�أ�س فح��رام عليها
رائحة اجلنة".
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الدر�س
الثامن والع�شرون

التفريق بني الزوجني بحكم القا�ضي

نتاجات الدر�س

يو�ضح املفاهيم وامل�صطلحات الواردة يف الدر�س.
 ّيو�ضح حاالت التفريق بني الزوجني بحكم القا�ضي.
 ّيحدد نوع الطالق يف التفريق بني الزوجني ب�سبب ال�شقاق والنزاع.
 ّ يذكر ال�رشوط الواجب توافرها يف احلكمني اللذين ي�صلحان بني الزوجني. يبينّ ال�رشوط الواجب توافرها يف احلكم ب�صحة الرجعة ،يف التفريق بني الزوجني بحكم القا�ضي لعدمالإنفاق.
 يبينّ حاالت التفريق ب�سبب ال َغيبة. يذكر �رشوط العيب الذي يجوز ب�سببه التفريق بني الزوجني. يع ّلل ا�ستحباب �أن يكون �أهل ال�صالح �أو احلكمان عند النزاع وال�شقاق بني الزوجني ،من �أهل الزوجني. يع ّلل �إباحة طلب الزوجة التفريق عن زوجها املحبو�س ثالث �سنوات ف�أكرث ،و�إن ترك معها اًمال تنفق منه
على نف�سها.
يقدر دور ال�رشيعة الإ�سالمية يف ا�ستيعاب حاجات الفرد.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير حر�ص الإ�سالم يف احلفاظ على الأ�رسة. االعتزاز ب�أحكام ال�رشع يف �إعطاء املر�أة حقوقها ،ورفع ال�رضر عنها. -احلر�ص على الإ�صالح بني الزوجني.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب الفقه ،مثل( :فقه ال�سنة) لل�سيد �سابق ،و(�رشح قانون الأحوال ال�شخ�صية) ملحمود ال�رسطاوي. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة عن الأن�شطة واملهام املختلفة،�أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة (.)www://shamela.ws قانون الأحوال ال�شخ�صية  -دائرة قا�ضي الق�ضاة www.sjd.gov.jo240

املفاهيم وامل�صطلحات
 نفقة الزوجة :ت�أمني متطلبات احلياة الأ�سا�سية من م�سكن وطعام ولبا�س ودواء.وتت�رضر فيها ب�سبب غيابه.
 ال َغيبة :مدة يغيب فيها الزوج �سنة ف�أكرث عن زوجته،ّ

التعلم القبلي
 الطالق. اخللع. -الف�سخ.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (املحا�رضة ،و�أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل يف الكتاب املدر�سي ،و�أوراقالعمل).
 العمل اجلماعي؛ فعالية (ال�شبكة). التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل واال�ستنتاج).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحا�رضة) ،وذلك على النحو الآتي:
حتدث عن هدف الإ�سالم عن ت�رشيعه للزواج يف �إيجاد �أ�رسة متما�سكة وحت�صني الزوجني ،وت�رشيع
ّ -1
الطالق وجعله بيد الزوج ،ويعطي الزوجة حق اخللع لإنهاء احلياة الزوجية.
وجه ال�س�ؤال الآتي :ما احلل يف حال رف�ض الزوج �إيقاع الطالق بنف�سه؛ �أو رغبت الزوجة يف الطالق
ّ -2
مع احلفاظ على حقوقها عند رف�ض الزوج الطالق؟
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية (ال�شبكة) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (�أن�شطة القراءة املبا�رشة ،والعمل
يف الكتاب املدر�سي ،و�أوراق العمل) ،وذلك على النحو الآتي:
بناء على احلاالت التي يفرق فيها بني الزوجني بحكم القا�ضي ،وك ّلف
 -1و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات ً
كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة �إليها يف �أوراق العمل على النحو الآتي:
•املجموعة ( :)1التفريق لل�شقاق والنزاع ،ورقة العمل (.)1-28
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•املجموعة ( :)2التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق ،ورقة العمل (.)2-28
•املجموعة ( :)3التفريق لل َغيبة �أو الهجرة �أو احلب�س ،ورقة العمل (.)3-28
•املجموعة ( :)4التفريق للعيوب ،ورقة العمل (.)4-28
دور املجموعات بحيث ال يبقى يف كل جمموعة �إال رئي�سها (من�سقها).
ّ -2
 -3ك ّلف قائد كل جمموعة مبناق�شة ما اتفق عليه مع جمموعته (الأم) مع �أفراد املجموعة اجلديدة.
� -4أعد تدوير املجموعات لالنتقال �إلى حمطة التعلم اجلديدة.
 -5ك ّلف قائد كل جمموعة مبناق�شة ما اتفق عليه مع جمموعته (الأم) مع �أفراد املجموعة اجلديدة الثانية ،ثم
معا مرة �أخرى.
الثالثة ،وهكذا  ...حتى ترجع املجموعات (الأم) الأ�صلية ً
معا.
 -6ك ّلف كل جمموعة من املجموعات (الأم) مبناق�شة املو�ضوعات الأربعة ً
وجه عمل املجموعات وتابعهم يف املراحل جميعها ال�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
ّ -7
 -8ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاطني الواردين يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة ( )175ويف ال�صفحة
(.)177
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات لدى الطلبة.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

ح�ض الإ�سالم الن�ساء على ال�صرب على �أزواجهن وحماولة مر�ضاتهم قدر و�سعهن ،ويف الوقت نف�سه مل
يجربهن على اخل�ضوع البغي�ض؛ �إذ �إن احلكم با�ستمرار احلياة الزوجية مع وجود �ضغينة بني الزوجني يعطل
حتقيق �أهم مقا�صد الزواج.
وقد جاء الإ�سالم احلنيف لرفع احلرج وامل�شقة وال�رضر عن النا�س ،وهنا دعا لرفع ال�رضر الواقع على
الزوجة ورفع ال�رضر املتوقع عنها قدر الإمكان ،ملا يف ذلك من يحفظ حلقوق املر�أة.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-28
 اقر أ� وجمموعتك فقرة التفريق بني الزوجني لل�شقاق والنزاع ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:•اذكر �أنواع ال�رضر الذي قد يقع من ِق َبل �أحد الزوجني ،بحيث يجيز لأي منهما طلب التفريق لل�شقاق
والنزاع.
•ما الإجراءات التي تقوم بها املحكمة يف حال رفع دعوى التفريق بني الزوجني لل�شقاق والنزاع؟
•ع ّلل :الأولى �أن يكون احلكمان عند النزاع وال�شقاق من �أهل الزوجني.
•اذكر ال�رشوط الواجب توافرها يف احلكمني اللذين ي�صلحان بني الزوجني.
•ما نوع الطالق الواقع يف حال التفريق بني الزوجني ب�سبب ال�شقاق والنزاع؟
•ما الهدف من �إن�شاء مديرية (الإ�صالح والو�ساطة والتوفيق الأ�رسي) التابعة لدائرة قا�ضي الق�ضاة؟ ما
عملها؟
 ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات؛ لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة.ورقة العمل ()2-28
 اقر أ� وجمموعتك فقرة التفريق بني الزوجني لعدم قدرة الزوج على الإنفاق ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:•ما املق�صود بنفقة الزوجة؟
•متى يحكم القا�ضي بطالق الزوجة يف احلال يف التفريق بني الزوجني بحكم القا�ضي لعدم الإنفاق؟
{ ...؟
•ما احلكم امل�ستفاد يف قوله تعالى} :
•ما �رشوط احلكم ب�صحة الرجعة يف التفريق بني الزوجني بحكم القا�ضي لعدم النفقة؟
 ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات؛ لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة.ورقة العمل ()3-28
 اقر أ� وجمموعتك فقرة التفريق بني الزوجني لل َغيبة �أو الهجرة �أو احلب�س ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:•ما املق�صود بال َغيبة؟
معلوما؟ و�إن كان حمل �إقامته
•بينّ حكم القا�ضي بالتفريق بني الزوجني لل َغيبة �إن كان حمل �إقامة الزوج
ً
اً
جمهول؟
•ع ّلل� :أباح الإ�سالم التفريق بني الزوجني بحكم القا�ضي �إذا هجر الزوج زوجته �أو ُحب�س (� )3سنوات

ف�أكرث ،و�إن كان معها مال تنفق منه على نف�سها.
•كم مدة احلب�س التي يجب �أن مي�ضيها الزوج يف احلب�س حتى يجوز للزوجة رفع دعوى التفريق؟
 -ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات؛ لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة.
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ورقة العمل ()4-28
 اقر أ� وجمموعتك فقرة التفريق بني الزوجني بحكم القا�ضي للعيوب ،ثم �أجب عن الأ�سئلة الآتية:•اذكر �أنواع العيوب التي يجوز ب�سببها لأحد الزوجني طلب التفريق بينهما بحكم القا�ضي؟
•ع ّلل :العيوب اجل�سمية والعقلية �سبب يثبت به لكل من الزوج والزوجة حق التفريق بينهما؟
•ما ال�رشوط الواجب توافرها يف العيب الذي يجوز ب�سببه التفريق بني الزوجني؟
•اذكر احلاالت التي يحكم بها القا�ضي بف�سخ عقد الزواج بني الزوجني؟
 ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات؛ لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة.استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.
يقوم
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،يو ّزع املعلم ورقة العمل الآتية على الطالب ،ثم ّ
بناء على معايري �سلم التقدير الواردة يف �أداة التقومي رقم (.)1-28
طريقة الطالب يف التفكري ً
•�أداة التقومي رقم (� :)1-28سلم التقدير.
الرقم

معيار الأداء

1

يذكر احلكم ال�رشعي املنا�سب لكل م�س�ألة.

2

يع ّلل كل م�س�ألة مبا ينا�سبها ح�سب ما تعلم.

3

يدعم ر�أيه ب�أدلة �رشعية وعقلية.

4

مييز بني �أنواع التفريق بحكم القا�ضي :طالق �أم ف�سخ.
ّ

5

ينجز املهمة خالل الوقت املحدد.

6

يح ّقق نتاجات املوقف التعليمي.

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
قليلة

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم:
يبينوا احلكم ال�رشعي يف امل�سائل
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�س ،اطلب �إلى الطلبة �أن ّ
الآتية كما يف اجلدول �أدناه ،حمددين احلكم والتعليل ونوع التفريق( :طالق رجعي ،طالق بائن ،ف�سخ).
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الرقم

امل�س�ألة

1

طلبت امر�أة من القا�ضي التفريق بينها وبني زوجها بعد م�ضي
قطعيا بحب�س زوجها مدة
�سنتني من �إ�صدار القا�ضي
ً
حكما ًّ
خم�س �سنوات.

2
3
4
5

احلكم

التعليل

نوع
التفريق

طلبت امر�أة من القا�ضي التفريق بينها وبني زوجها بعد
هجره لها مدة �سنة ون�صف.

طلبت امر�أة من القا�ضي التفريق عن زوجها الذي ط ّلقها
يفرق بينها وبني زوجها؛ لأنه بخيل
م�سب ًقا طلقة واحدة �أن ّ
ال ينفق عليها مع قدرته على ذلك.
بناء على قرار احلكمني على ق�سم
فرق القا�ضي بني زوجني ً
ّ
من املهر بن�سبة �إ�ساءة كل منهما للآخر.
طلبت امر�أة من القا�ضي التفريق بينها وبني زوجها لإ�صابته
مبر�ض الإيدز.

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

� ّ
ً
أفك ُر
وحر�صا على التوافق بني الزوجني،
حفاظا على الأ�رسة،
ً
 175يف احلكمة من تعيني حكمني للإ�صالح وع��دم التفريق بينهما ،فقد ّ
يتمكن احلكمان مبا لديهم
بني الزوجني قبل التفريق بينهما.
من حكمة وخربة من الإ�صالح بني الزوجني.

أ�ستنتج
أحاور و� ُ
� ُ
�أعق��د حلق��ة حواري��ة م��ع زمالئ��ي،
و�أ�ستنتج:
ً
حفاظا على الأ�رسة.
 احلكم��ة من حث الإ�سالم املر�أة على �أ -علما ب�أنه �أباح لها
177
ال�صرب والتحم��لً ،
طلب الطالق يف احلاالت ال�سابقة.
 ال�سب��ب امل�ش�ترك م��ن �إباح��ة طلب ب -رفع ال�رضر.املر�أة م��ن القا�ضي التفريق بينها وبني
زوجها يف احلاالت ال�سابقة.
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�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 اذكر ( )4حاالت �أباح الإ�سالم فيها التفريق بني الزوجني بحكم القا�ضي.�إثـرائـية
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �أهداف التحكيم ال�رشعي يف حاالت ال�شقاق والنزاع بني الزوجني،تقريرا عنه يف حدود �صفحة واحدة.
واكتب
ً
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -1ما املق�ص��ود بامل�صطلحني الآتيني :نفقة أ�  -نفقة الزوجة :ت�أمني متطلبات احلياة الأ�سا�سية �أ 175-
م��ن م�سكن وطعام ولبا���س ودواء ،حتى لو
الزوجة ،ال َغيبة؟
كانت الزوجة غنية.
ب -ال َغيب��ة :مدة يغيب فيها الزوج �سنة ف�أكرث عن ب176-
وتت�رضر فيها ب�سبب غيابه.
الزوجة،
ّ

� -2أباح الإ�سالم للزوجة يف بع�ض احلاالت  -1التفريق لل�شقاق والنزاع.
اللج��وء �إلى الق�ض��اء للتفريق بينها وبني  -2التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق.
 -3التفريق لل َغيبة والهجر واحلب�س.
زوجها ،اذكر حالتني منها.
 -4التفريق للعيوب.
 -5اخللع الق�ضائي.

177-174

 -3ما احلكم امل�ستفاد من كل �آية من الآيتني �أ  -يج��ب عل��ى ال��زوج الإنفاق عل��ى زوجته� ،أ 175-
وت�أمني متطلبات احلياة الأ�سا�سية من م�سكن
الكرميتني الآتيتني:
وطعام ولبا�س ودواء ،حتى لو كانت الزوجة
أ�  -قال اهلل تعالى} :
غنية.
{.
ب -يجوز للقا�ضي التفريق بني الزوجني واحلكم ب176-
ب -قال اهلل تعالى} :
بطالق الزوجة �إذا مل ينفق الزوج عليها؛ لأن
{.
ا�ستم��رار احلي��اة الزوجية مع ع��دم الإنفاق
�إ�رضار بالزوجة واعتداء على حقوقها.
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

ِ -4
هات ً
واحدا يجب توافره يف كل
�رشطا
ً
من:
أ�  -احلكم�ين اللذي��ن ي�صلح��ان ب�ين �أ  -اخلربة والعدالة ،رجالن عدالن قادران على �أ 174-
الإ�صالح.
الزوجني.
ب -العيب ال��ذي يجوز ب�سببه التفريق ب -عدم الر�ضا بالعيب �أو املر�ض حني اطالعه ب177-
عليه.
بني الزوجني.
جـ -احلكم ب�صح��ة الرجعة يف التفريق جـ� -إذا �أرجعها الزوج خالل العدة ،ودفع نفقة جـ176-
ثالثة �أ�شهر مما تراكم لها عليه من نفقتها،
بني الزوجني بحكم القا�ضي لعدم
وقدم كفيلاً بنفقتها امل�ستقبلية.
الإنفاق.
 -5بينّ نــوع الـطالق يف كـل حــالـة من
احلاالت الآتية:
أ�  -تفري��ق القا�ض��ي ب�ين الزوج�ين �أ  -طالق بائن بينونة �صغرى ،ما مل يكن مكملاً
للثالث ،فيقع بائ ًنا بينونة كربى.
لل�شقاق والنزاع.
ب -تفريق القا�ضي ب�ين الزوجني قبل ب -طالق بائن بينونة �صغرى ،ما مل يكن مكملاً
للثالث ،فيقع بائ ًنا بينونة كربى.
الدخول لعدم الإنفاق.
 -6يحكم القا�ض��ي بف�سخ عقد الزواج يف �أ  -التفريق لل َغيبة والهجر واحلب�س.
ب -التفريق للعيوب.
حاالت عديدة ،اذكر ثال ًثا منها.
جـ -اخللع الق�ضائي.
� -7ض��ع �إ�ش��ارة (✓) بجان��ب العب��ارة
ال�صحيحة ،و�إ�شارة (×) بجانب العبارة
غري ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
�أ  -ح��ق طل��ب التفري��ق ب�ين الزوجني �أ .)✓( -
للعيوب املوج��ودة قبل العقد ثابت
لكال الزوجني.

�أ 174-
ب175-

177-176

�أ 177-
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال
ب -ال يج��وز للمر�أة الغني��ة �أن تطلب ب.)×( -
الطالق؛ �إذا رف�ض زوجها الإنفاق
عليها.
ج��ـ -التفري��ق ب�ين الزوج�ين بحكم جـ.)×( -
القا�ضي يف حالة ال�شقاق والنزاع،
رجعيا.
يقع طالقًا
ًّ
د  -ي�ص��ح التفري��ق ب�ين الزوجني؛ �إذا د .)×( -
�أ�صيب �أحدهما ب�أي مر�ض كان.
يفرق ب�ين الزوجني هـ .)✓( -
هـ  -للقا�ض��ي �أن ّ
لل�شق��اق والن��زاع بع��د ا�ستنف��اد
مراحل الإ�صالح.
و  -التفري��ق للعيوب بني الزوجني يعد و .)✓( -
ف�سخا.
ً
 - 8بينّ احلكم ال�رشعي يف ما ي�أتي:
أ�  -طلب��ت امر�أة م��ن القا�ضي التفريق
بينه��ا وب�ين زوجها لرف�ض��ه �رشاء
�سيارة فاخرة لها.
ب� -صربت زوجة عل��ى �إ�ساءة معاملة
زوجها لها ،فلم تطلب الطالق.
جـ -طلبت امر�أة الطالق بعد م�ضي �شهر
قطعيا
م��ن �إ�صدار القا�ض��ي
ً
حكما ًّ
بحب�س زوجها مدة ع�رش �سنوات.
د  -طلبت امر�أة �إلى القا�ضي ف�سخ عقد
هجر زوجها لها مدة
زواجها بعد ْ
�سنة ون�صف.
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ال�صفحة
ب175-

جـ174-

د 177-
هـ175-

و 177-

أ�  -ال يجوز لها �أن تطلب التفريق؛ لأن �رشاء �سيارة �أ 175-
فاخرة لي�س من النفقة الواجبة على الزوج.
ً
حفاظا على العالقة الزوجية ب175-
ب -يندب لها ذلك
والأ�رسة.
م�ضي جـ176-
جـ -ال يجوز لها �أن تطلب التفريق �إال بعد
ّ
�سنة من تاريخ حب�سه.
تت�رضر من د 176-
د  -يجوز لها �أن تطلب التفريق ما دامت ّ
هجره لها لأن من مقا�صد الزواج الإح�صان
والعفة ،وهذا ال يتحقّق يف حال غياب زوجها
عنها �أو هجره لها.

الدر�س
التا�سع والع�شرون

اجلهاد يف الإ�سالم

نتاجات الدر�س

 يبينّ مفهوم اجلهاد.يو�ضح العالقة بني القتال واجلهاد يف الإ�سالم.
 ّ يعدد �أنواع اجلهاد يف الإ�سالم. يتتبع مراحل م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�ص. مي ّثل على كل نوع من �أنواع اجلهاد. يبينّ مبادئ القتال يف الإ�سالم.يفرق بني اجلهاد والإرهاب.
 ّ ي�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الواردة يف الدر�س. ي�ستنتج احلكمة من م�رشوعية اجلهاد.يقدر �أهمية اجلهاد يف �سبيل اهلل تعالى بنوعيه العام واخلا�ص.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير �أهمية اجلهاد يف حماية الدين والأوطان وامل�ست�ضعفني. نبذ الإرهاب وقتل النا�س بغري حق. -دفع و�سو�سة النف�س وال�شيطان.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب الفقه وال�سرية النبوية ،مثل( :زاد املعاد يف هدي خري العباد) البن قيم اجلوزية ،و(فقه ال�سنة) ل�سيد�سابق ،و(اجلهاد ميادينه و�أ�ساليبه) ملحمد نعيم يا�سني ،و(اجلهاد يف الإ�سالم واخلط أ� الدارج يف مفهومه)
لل�شيخ حممد علي ال�صابوين.
 املو�سوعة الفقهية الكويتية. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،وجهاز العر�ض ( ،)Data Showلوحات كرتونية لعر�ض�إجابات الطلبة عن الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت)� ،أوراق عمل.
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م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة (.)http://shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات
 اجلهاد باملعنى العام :بذل امل�سلم و�سعه وطاقته يف االلتزام بتوجيهات الإ�سالم ،و�أوامر اهلل تعالى ،واالبتعادعن مع�صيته �سبحانه وتعالى.
 اجلهاد باملعنى اخلا�ص :ما يتع ّلق مبحاربة املعتدين ،وما يبذله اجلنود البوا�سل من القوات امل�سلحة يفاحلفاظ على �أمن البلد من �أي عدوان خارجي ،ب�أمر من رئي�س الدولة.
 اجلهاد باملال :بذل امل�سلم املال يف جتهيز اجليو�ش بو�سائل القتال املختلفة ،وتزويدها بامل�ؤونة الالزمةوو�سائل النقل ،وكل ما حتتاج �إليه اجليو�ش لإجناز مهامها.
 اجلهاد بالر�أي والكلمة :اجلهاد بالل�سان والقلم ،وي�شمل اخلطابة والكتابة وال�شعر وما �شابه ذلك؛ لت�شجيعاملجاهدين على مواجهة الأعداء والثبات حتى الن�رص.
 -الإرهاب :تخويف الآمنني واالعتداء عليهم وعلى �أموالهم.

التعلم القبلي
املنورة.
املكرمة واملدينة ّ
 -دعوة النبي  النا�س �إلى الإ�سالم مبرحلتيها ال�رسية واجلهرية ،يف مكة ّ

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (املحا�رضة ،والعمل يف الكتاب املدر�سي ،و�أن�شطة القراءة املبا�رشة). العمل اجلماعي؛ فعالية (التعلم الزمري).ّ
(املنظمات الب�رصية).
 التفكري الناقد؛ فعالية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (امل�سابقات).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رضة وذلك على النحو الآتي:
حتدث عن دعوة النبي  النا�س �إلى الإ�سالم باحلكمة واملوعظة احل�سنة واحلجة والربهان ،والعفو
ّ -1
�صده .وجعل ال�سلم هو الأ�صل يف عالقة امل�سلمني مع غريهم ،و�أهمية دفع االعتداء
وال�صفح ملن ّ
والظلم عن امل�سلمني بالطرائق املمكنة ومنها اجلهاد.
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�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات العمل يف الكتاب املدر�سي و�أن�شطة القراءة املبا�رشة واحلوار واملناق�شة،
وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية التعلم الزمري وذلك على النحو الآتي:
بناء على فقرات الدر�س ،وك ّلف كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة �إليها
 -1و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات ً
يف �أوراق العمل على النحو الآتي:
•املجموعة ( :)1مفهوم اجلهاد ،ورقة العمل (.)1-29
•املجموعة ( :)2م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�ص ،ورقة العمل (.)2-29
•املجموعة ( :)3احلكمة من م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�ص ،ورقة العمل (.)3-29
•املجموعة (� :)4أنواع اجلهاد باملعنى اخلا�ص ،ورقة العمل (.)4-29
•املجموعة ( :)5مبادئ القتال يف الإ�سالم ،ورقة العمل (.)5-29
تلق الإجابات التي ّمت االتفاق عليها من كل جمموعة.
ّ -2
 -3ك ّلف كل جمموعة ب�رشح الفقرة اخلا�صة بها �أمام باقي املجموعات.
ِ -4
�ساعد املجموعات يف ا�ستدراك ما ميكن �أن يفوتهم من ال�رشح.
 -5ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)182
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية املن ّظمات الب�رصية ،وا�سرتاتيجية التعلم القائم على الن�شاط؛ فعالية امل�سابقات ،وذلك
على النحو الآتي:
 -1اعر�ض املخطط التنظيمي الوارد يف ورقة العمل ( ،)6-29واملتع ّلق ب�أنواع اجلهاد ،مع ترك معلومات
منقو�صة ميل�ؤها الطلبة باملربعات الفارغة ،من دون �أن يفتحوا الكتاب املدر�سي.
وجه الطلبة �إلى ا�ستنتاج املعلومات املنقو�صة من املخطط وتعبئتها ،ثم اطلب �إلى كل طالب �أن يعطي
ّ -2
ورقة عمله �إلى زميله املجاور له.
 -3اعر�ض با�ستخدام �أي طريقة عر�ض متاحة املخطط التنظيمي كاملاً من دون نق�ص ،واطلب �إلى كل
طالب ت�صحيح �إجابات زميله.
 -4ك ّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�سي يف ال�صفحة (.)183
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
 كلّف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط اخلتامي الوارد يف الكتاب يف ال�صفحة (.)185
قوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه �أ�سئلة �شفوية ،تقي�س مدى ما حت ّقق من نتاجات.
 ّ
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-29
م�سرت�شدا بالأ�سئلة الآتية:
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك �رشح مفهوم اجلهادّ ،•ما املق�صود باجلهاد باملعنى العام؟
•كيف يتحقق اجلهاد لكل نوع مما ي�أتي:
 جهاد النف�س.
 جهاد ال�شيطان.
 جهاد الع�صاة.
و�ضح املق�صود باجلهاد باملعنى اخلا�ص.
• ّ
 اكتب وجمموعتك �إجابات الأ�سئلة ال�سابقة بعد مناق�شتها. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات؛ لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()2-29
م�سرت�شدا بالأ�سئلة الآتية:
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك �رشح م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�صّ ،•تتبع مراحل م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�ص.
•اذكر �أربعة من ال�ضوابط والأحكام املتع ّلقة باجلهاد باملعنى اخلا�ص.
•ا�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:
 قال تعالى} :

{ (�سورة احلج ،الآية .)39

 قال تعالى} :
{ (�سورة التوبة ،الآية .)38
 قال تعالى} :

{ (�سورة البقرة ،الآية .)190

 قال تعالى} :
{ (�سورة الأنفال ،الآيتان .)16-15

•ع ّلل :وجوب ثبات اجلندي يف املعركة وعدم الفرار منها.
 اكتب وجمموعتك �إجابات الأ�سئلة ال�سابقة بعد مناق�شتها. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات؛ لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
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ورقة العمل ()3-29
م�سرت�شدا بالأ�سئلة
ودون مالحظاتك
ً
 اقر أ� وجمموعتك �رشح احلكمة من م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�صّ ،الآتية:
•اذكر حكمتني من حكم م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�ص؟
•ا�ستنتج داللة الآية الكرمية} :
{ (�سورة الن�ساء ،الآية .)75
•ما الفرق بني اجلهاد والإرهاب؟
 اكتب وجمموعتك �إجابات الأ�سئلة ال�سابقة بعد مناق�شتها. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات؛ لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()4-29
م�سرت�شدا بالأ�سئلة الآتية:
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك �رشح �أنواع اجلهاد باملعنى اخلا�صّ ،عدد �أنواع اجلهاد باملعنى اخلا�ص.
• ّ
و�ضح كيف يتح ّقق اجلهاد لكل نوع مما ي�أتي:
• ّ
 اجلهاد بالنف�س.
 اجلهاد باملال.
 اجلهاد بالر�أي والكلمة.
 اجلهاد ب�إعانة املقاتلني.
 اكتب وجمموعتك �إجابات الأ�سئلة ال�سابقة بعد مناق�شتها. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات؛ لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()5-29
م�سرت�شدا بالأ�سئلة الآتية:
ودون مالحظاتك
ً
 اقر�أ وجمموعتك �رشح مبادئ القتال يف الإ�سالمّ ،•اذكر ثالثة من مبادئ الإ�سالم يف قتال املعتدين املحاربني.
•اذكر ثالثة �أمور يحرم على املجاهد فعلها يف �أثناء جهاد املعتدين املحاربني.
•ا�ستنتج داللة الن�صو�ص ال�رشعية الآتية على مبادئ القتال:
 قال " :اغزوا با�سم اهلل يف �سبيل اهلل ،قاتلوا من كفر باهلل ،اغزوا وال تغلوا ،وال تغدروا ،وال مت ّثلوا،
وليدا."...
وال تقتلوا ً
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 روي عن ابن عمر � :أن امر�أة وجدت يف بع�ض مغازي ر�سول اهلل  مقتولة ،فنهى عن قتل الن�ساء
وال�صبيان".
•ع ّلل حترمي االعتداء على �أماكن العبادة �أو العبث بالأ�شجار والبيئة يف �أثناء القتال.
 اكتب وجمموعتك �إجابات الأ�سئلة ال�سابقة بعد مناق�شتها. ا�رشح ما اتفقتم عليه �أمام باقي املجموعات؛ لتل ّقي اال�ستف�سارات والتغذية الراجعة. ِ�ساعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�سة على اللوح.
ورقة العمل ()6-29
 اقر أ� فقرة مفهوم اجلهاد و�أنواعه ،ثم �أكمل تعبئة املخطط التنظيمي �أدناه ب�شكل فردي. بعد االنتهاء من كتابة وملء املعلومات املنقو�صةِ � ،أعط ورقة عملك �إلى زميلك املجاور لك.
�صحح �إجابات زميلك.
 -بعد عر�ض املعلم املخطط التنظيمي كاملاً ب�إحدى طرائق العر�ض؛ ّ

�أنواع اجلهاد
اجلهاد
باملعنى العام
جهاد
النف�س
يكون بــ
...........
...........
...........
...........
...........
...........

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

جهاد املعتدين جهاد املعتدين
...........
املحاربني
املحاربني
...........
يكون بـعدم
االن�صياع
�إلى و�ساو�س
ال�شيطان.

يكون بــ
...........
...........
...........
...........
...........
...........

يكون بــ
...........
...........
...........
...........
...........
...........

يكون بـبذل

يكون بــ
املال يف
...........
جتهيزاجليو�ش
...........
بو�سائل القتال
...........
املختلفة،
...........
بكل ما حتتاج ...........
...........
�إليه لإجناز
مهامها.
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اجلهاد بالر�أي اجلهاد ب�إعانة
والكلمة
املقاتلني
يكون بــ
...........
...........
...........
...........
...........
...........

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

يخطئ من يظن �أن اجلهاد يقت�رص فقط على القتال بال�سيف� .إن اجلهاد بالل�سان والكلمة لهو من �أعظم
�سيما جهاد من ينت�سبون �إلى الإ�سالم ويطعنون فيه يف اخلفاء ،ويلب�سون
�أنواع اجلهاد يف �سبيل اهلل ،ال ّ
على عامة امل�سلمني دينهم ،وخا�صة مع �سهولة و�صولهم للنا�س عرب من�صات التوا�صل االجتماعي املعا�رص
والإنرتنت ،وجهاد �أرباب الظلم والبدع واملنكرات.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التوا�صل؛ فعالية ال�س�ؤال والإجابة.
 ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات.
يقوم نف�سه
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سّ ،
يقدم املعلم �سلم التقدير الآتي للطالب؛ كي ّ
بناء على معايري �أداة التقومي رقم (:)1-29
ذاتياً ،
ًّ
•�أداة التقومي رقم (� :)1-29سلم تقدير.
ا�سم الطالب ............................................ :التاريخ......................... :
الرقم

�أ�ستطيع بعد درا�ستي هذا الدر�س �أن:

1
2

أ�بينّ معاين املفاهيم الواردة يف الدر�س.
�أذكر �أنواع اجلهاد باملفهوم العام.

3

أتتبع مراحل م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�ص.
� ّ

4

�أبينّ �ضوابط و�أحكام اجلهاد باملعنى اخلا�ص.
�أع ّلل وجوب ثبات اجلندي يف املعركة وعدم الفرار منها.

6

�أ�ستنتج احلكمة من م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�ص.

7

أعدد �أنواع اجلهاد باملعنى اخلا�ص.
� ّ

8

�أم ّثل على كل نوع من �أنواع اجلهاد.

9

أو�ضح �أهم مبادئ القتال يف الإ�سالم.
� ّ

10

�أذكر الأمور التي يحرم على املجاهد فعلها يف �أثناء جهاد املعتدين املحاربني.

11

أقدر �أهمية اجلهاد يف حماية الدين والأوطان وامل�ست�ضعفني.
� ّ

5

بدرجة بدرجة بدرجة
عالية متو�سطة قليلة
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إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط

أ�ستنتج
�أتدبّ ُر و� ُ
مظه��را الفرار خل��داع العدو؛ بتغيري
�أتد ّبر وجمموعتي الآيتني الكرميتني ال�سابقتني  -متحرفً��ا لقتال:
ً
من�ضما �إلى
 182من �سورة الأنفال ،ثم �أ�ستنتج منهما حالتني جهة القتال �أو باالن�سحاب التكتيكي� ،أو
ً
�صف �آخر من �صفوف امل�سلمني.
يجوز فيهما االن�سحاب من املعركة.
أحاور
� ُ
زمالئ��ي يف الفرق بني جرائم الإرهاب

وجه
املقارنة

اجلهاد يف �سبيل اهلل

الإرهاب

الدفاع عن الأوطان ورد
العدوان وحماية حرية
تبليغ الدعوة الإ�سالمية
وحماية امل�ست�ضعفني يف
الأر�ض.

االع����ت����داء على
الأنف�س والأعرا�ض
والأم�������وال بغري
وجــه حق؛ لإيقاع
الف�ساد واال�ســتيالء
على ال�سلطة.

ال���ف���ئ���ة ال ي�صـــــح قـــــتــال
امل�ستهدفة غـيـــــر املـعـتــديـــن،
بــــــل القـــتال مـوجه
للمعتديـن املحاربـني،
قـــــال اهلل تـــعـالــى:
}

ي�ستهدف الفئات
جميعها من دون
ا���س��ت��ث��ن��اء ���س��واء
�أك����ان رج�ًل�ااً �أم
ام��ر�أة �أم طفلاً �أم
�شيخا م�س ًنا �أم من
ً
املـدنيني الآمنــني،
�أم مـــن امل�صـــلني
يف امل�ســــــــاجد
والكنائ�س وغريها
من املعابد.

وب�ين املقاوم��ة امل�رشوع��ة لالحت�لال
الهدف
�رشعا.
بالو�سائل املقبولة ً

183

{
(�سورة البقرة ،الآية .)190
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ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط
وجه
املقارنة

م��ق��ارن��ة
ب����ي����ن
الإرهاب
واملقاومة
امل�رشوعة.

185

اجلهاد يف �سبيل اهلل

الإرهاب

ويحرم ا�ستهداف الن�ساء
�أو ال�صبيان �أو كبار ال�سن
�أو املر�ض��ى �أو كل م��ن
لي���س له عالق��ة بالقتال
كاملدنيني �أو الرهبان يف
�صوامعهم.
املقاومة امل�رشوعة هي الإره���������اب ه��و
ما كان ال�سرتداد احلق تخويــف الآمـــنني
والدفاع عن النف�س .واالع��ت��داء عليهم
وع��ل��ى �أم��وال��ه��م.

أ�ستنتج
 حترمي قتل غ�ير املحاربني من الن�ساء والأطفال والعباد�أقر�أُ و� ُ
�أقر�أ احلديث النبوي الآت��ي ،ثم �أ�ستنتج وغريهم ممن ال يحمل ال�سالح وال يقاتل.
الدر�س امل�ستفاد منه :ر�أى ر�سول  يف

�إح��دى املعارك ام��ر�أة مقتولة فغ�ضب،
وقال" :ما كانت هذه ُتقا ِتل!" ،و�أمر � اّأل
أجريا)".
يقتلوا ذرية وال ع�سي ًفا (� ً

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
لـخ�ص بلغتك اخلا�صة الفرق بني اجلهاد باملعنى العام واجلهاد باملعنى اخلا�ص.
 ّعدد �أنواع اجلهاد باملعنى اخلا�ص ،مع ذكر مثال واحد على كل نوع منها.
 ّ�إثـرائـية
 تهاون امل�سلمني يف اتباع �أحكام دينهم وانت�شار الفرقة والنزاع بينهم؛ �سبب رئي�س يف ت�سلط �أعدائهمعليهم� ،ضع احللول التي تراها منا�سبة ملعاجلة هذا الداء.
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إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

 -1ما املق�صود باجلهاد يف اال�صطالح ال�رشعي؟  -ما يتع ّلق مبحاربة املعتدين ،وما يبذله اجلنود
البوا�س��ل يف احلفاظ على �أم��ن البلد من �أي
عدوان خارجي.

181

مرت م�رشوعية اجله��اد باملعنى اخلا�ص يف  -كان امل�سلمون م�أمورين بالكف والإعرا�ض عن
ّ -2
و�ضح ذلك.
امل�رشكني ومطالبني بال�صفح عنهم ،لكن بعدما
مراحلّ ،
انتق��ل النبي  وامل�سلمون �إل��ى املدينة املنورة
وقوي��ت �شوكتهم� ،أذن اهلل تعالى لهم قتال من
اعتدى عليهم وظلمهم و�أخذ �أموالهم.

181

 -3اذكر مبد�أين م��ن مبادئ الإ�سالم الإن�سانية  -حترمي االعتداء على الذين ال يقاتلون من
الن�ساء وال�صبيان وكبار ال�سن واملر�ضى.
التي �رشعها يف القتال.
 وجوب الوفاء بالعهد ،وحترمي الغدر واخليانة�أو التمثيل بالقتلى.

184

ع�لام ي��دل كل دليل م��ن الأدل��ة ال�رشعية
-4
َ
الآتية:
�أ  -قـال اهلل تـعالى} :
�أ  -يج��ب على اجلن��دي الثبات يف املعركة� ،أ 182-
وعدم الفرار منها ،لأنه بان�سحابه ي�سبب
الهزمية للم�سلمني.
{.
ب -قـال اهلل تـعالى} :

ب� -إذا �أعل��ن احلاك��م النفري الع��ام �أو ا�ستنفر ب181-
جمموعة معينة ،وجبت طاعته.

{.
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

جهز غازيًا ج��ـ -م��ن اجله��اد بامل��ال �إنف��اق امل��ال على جـ184-
جـ -قال ر�سول اهلل " :من ّ
املجاهدين وعلى ذويهم.
يف �سبيل اهلل فقد غزا ،ومن خلف
غازيًا يف �سبيل اهلل بخري فقد غزا".

� -5رشع الإ�سالم قتال املعتدين املحاربني حلكم  -دفع عدوان املحاربني املعتدين ،ورفع الظلم
عن امل�ست�ضعفني.
كثرية ،اذكر اثنتني منها.
 حماي��ة الدين والأوط��ان ،فاجلهاد �رضورةمن �رضورات احلياة الإ�سالمية وال ت�ستطيع
الأم��ة �أن حتم��ي دينه��ا ،وت�ص��ون كرامتها
وحتاف��ظ عل��ى �أوطانه��ا م��ن دون �أن متلك
القوة التي متكنها من ذلك.

182

و�ضح  -جتهي��ز اجليو�ش بو�سائ��ل القت��ال املختلفة،
 -6م��ن �أن��واع اجله��اد اجلهاد بامل��الّ ،
وتزويدها بامل�ؤون��ة الالزمة وو�سائل النقل،
ذلك.
وكل ما حتتاج �إليه اجليو�ش لإجناز مهامها.

183

 -7اذكر ثالثة �أمور يحرم على املجاهد فعلها - ،االعتداء على الذين ال يقاتلون من الن�ساء
وال�صبيان وكبار ال�سن واملر�ضى.
يف �أثناء جهاد املعتدين املحاربني.
 االعتداء على �أماكن العبادة. -العبث بالأ�شجار والبيئة ونحو ذلك.

184

� -8ضع �إ�شارة (✓) �أمام العبارة ال�صحيحة ،و�إ�شارة
(×) �أمام العبارة غري ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
�أ  -يجب اجلهاد يف حالة النفري العام.
ب -اجلهاد �رضورة من �رضورات احلياة؛
لأنه يحمي الأوطان.
يعد االعتداء على املن�ش�آت احلكومية
جـّ -
يف البالد غري الإ�سالمية عملاً
جهاديا.
ًّ
د  -الت�أ�شرية التي تعطى للأجانب لدخول
البلد تعد مبثابة عقد الأمان.

�أ .)✓( -
ب.)✓( -

�أ 181-
ب182-

جـ.)×( -

جـ183-

د .)✓( -

د 183-
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الدر�س
الثالثون

الثقة بن�رص اهلل تعالى الآيات ( )41-38من �سورة التوبة

نتاجات الدر�س

 يف�سرّ معاين املفردات والرتاكيب. يبينّ �سبب نزول الآيات الكرمية.يو�ضح �أ�ساليب التحذير من التقاع�س عن القتال.
 ّ يبينّ �أنواع التهديد الإلهي ملن يتخ ّلف عن قتال الأعداء بال عذر. يف�سرّ الآيات الكرمية املقررة. يذكر مظاهر ن�رصة اهلل تعالى لنبيه . يبينّ حكم اجلهاد �إذا �أعلن احلاكم امل�سلم النفري العام.غيبا.
 -يحفظ الآيات املقررة ً

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 الثقة بقدرة اهلل تعالى على ن�رصة وت�أييد نبيه . احلر�ص على امل�سارعة �إلى اجلهاد؛ �إذا �أعلن احلاكم امل�سلم النفري العام. -قيام امل�سلم بواجبه ن�رصة لدين اهلل تعالى ونبيه الكرمي .

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب التف�سري ،مثل( :تف�سري الطربي) ،و(�أي�رس التفا�سري) لأبي بكر اجلزائري. كتب التاريخ وال�سرية النبوية ،مثل( :الرحيق املختوم) للمباركفوري ،و(نور اليقني) ملحمد اخل�رضي،و(التاريخ الإ�سالمي مواقف وعرب) لعبد العزيز احلميدي.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :امل�سجل �أو احلا�سوب ،جهاز العر�ض (� ،)Data Showأقرا�ص مدجمةم�سجل عليها �سورة التوبة ب�صوت �أحد املقرئني ،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة عن الأن�شطة
واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة.http://shamela.ws :260

املفاهيم وامل�صطلحات
حا�رضا فيها.
الغزوة :القتال بني امل�سلمني و�أعدائهم ،ويكون الر�سول
ً

التعلم القبلي
 ال�سور املكية وال�سور املدنية. -اجلهاد باملعنى العام واخلا�ص.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (الق�صة ،املحا�رضة ،الأ�سئلة املوجهة ،الع�صف الذهني ،املحاكاة والتدريب،العر�ض التو�ضيحي).
 التعلم اجلماعي؛ فعاليات (التعلم التعاوين). التعلم القائم على الن�شاط؛ فعاليات (التمثيل ولعب الأدوار).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (الأ�سئلة املوجهة ،الع�صف الذهني ،املحا�رضة) عن طريق ما ي�أتي:
وجه الأ�سئلة الآتية:
ّ -1
•ما ال�سورة الوحيدة يف القر�آن الكرمي التي ال تبد�أ بالب�سملة؟ ملاذا؟
•ما ال�سورة التي قبلها؟ وما عالقتها بها؟
•مباذا �سميت �سورة التوبة؟ ملاذا؟
حدث الطلبة عن �سورة التوبة ،ووقت نزولها ،وعن �أ�سباب غزوة تبوك.
ّ -2
 -3ا�ستخدم اللوح �أو لوحة كرتونية ،واعر�ض عليها �أبرز املو�ضوعات التي ت�ضمنتها �سورة التوبة.
� -4أح�رض معك م�صح ًفا �أو امل�صحف املعلم؛ لعر�ض بع�ض الآيات من ال�سورة بو�صفها �أمثلة على
املو�ضوعات التي ذكرتها.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحاكاة والتدريب) ،وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية (التعلم التعاوين يف
متكني الطلبة من تالوة الآيات مع مراعاة �أحكام التجويد) ،وذلك على النحو الآتي:
مميزا املفردات والرتاكيب الغريبة بلون خمتلف.
 -1اعر�ض الآيات ب�إحدى طرائق العر�ض �أمام الطلبةً ،
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ُ -2
غيبا لتحقيق
اتل الآيات تالوة �أمنوذجية
مراعيا تطبيق �أحكام التالوة والتجويد  -من الأف�ضل قراءتك ً
ً
التعلم بالقدوة � ،-أو اعر�ض تالوة �أحد املقرئني با�ستخدام امل�سجل �أو احلا�سوب� ،أو الهاتف اخللوي،
�أو امل�صحف املعلم.
 -3ك ّلف بع�ض الطلبة املجيدين بتالوة الآيات تالوة تو�ضيحية للطلبة.
 -4ك ّلف باقي الطلبة بتالوة الآيات تالوة تطبيقية مبحاكاة تالوتك وتالوة الطلبة املجيدين ،عن طريق
التعلم التعاوين ،الذي يقوم على مبد أ� م�س�ؤولية الطالب املتقن عن تعليم زميله غري املتقن.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (التمثيل ولعب الأدوار) ،ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (الق�صة
واملحا�رضة والعر�ض التو�ضيحي) وذلك على النحو الآتي:
 -1ك ّلف طالبني بلعب �أدوار معاين املفردات الغريبة ،حيث يتلو �أحدهم الآية وي�س�أل عن املعنى ،يف ما
يجيب الآخر ،وهكذا مع معاين املفردات جميعها.
وجه �أ�سئلة بنائية للطلبة عن معاين املفردات الواردة يف الآيات؛ لتت�أكد من و�ضوحها للطلبة جميعهم.
ّ -2
 -3ا�ستخدم اخلريطة اجلغرافية �أو �شا�شة عر�ض؛ لرتي الطلبة امل�سافة بني املدينة املنورة وتبوك وموقعهما.
حدث الطلبة عن ظروف غزوة تبوك و�سبب نزول الآيات الكرمية ب�أ�سلوب ق�ص�صي ،واعمل على
ّ -4
ّ
لتتمكن من املادة العلمية.
الرجوع ملراجع ال�سرية
 ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية (التعلم التعاوين) وذلك على النحو الآتي:
 -1و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات غري متجان�سة.
 -2ك ّلف املجموعتني ( ،)1و( )3ب�إعداد خارطة مفاهيمية لأبرز املو�ضوعات التي ت�ضمنتها الآيات
الكرمية ،واملجموعتني ( ،)2و( )4ب�إعداد خارطة مفاهيمية للأ�ساليب التي بينتها الآيات يف التحذير
من التقاع�س عن اجلهاد.
وجه كل جمموعة �إلى تعليق اخلارطة على جدار ال�صف لعمل معر�ض تعليمي ،ثم تعر�ض كل جمموعة
ّ -3
عملها للمجموعات الأخرى.
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (الق�صة واملحا�رضة والع�صف الذهني).
 -1ا�ستخدم �أ�سلوب الق�ص�ص؛ لتبني للطلبة ق�صة ن�رصة اهلل تعالى لنبيه يف رحلة الهجرة مع �صاحبه �أبي بكر.
وجه الطلبة �إلى ا�ستنتاج الدرو�س والعرب والأحكام امل�ستفادة من الآيات الكرمية.
ّ -2
 -3اهتم باجلانب القيمي للرتكيز على ن�رصة اهلل لنبيه والتزام �أوامر اهلل تعالى.
قوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا (تكوينيًّا) ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة يف الآيات �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة
 ّ
التي �سبقتها ،ولتت�أكد من حت ّقق النتاجات.
 كلّف الطلبة بحفظ الآيات.
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الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

على الرغم من حالة ال�ضعف التي متر بها الأمة الإ�سالمية اليوم ،وعلى الرغم من تكالب �أعداء اهلل تعالى
على الأمة ،وما يكيدون لها ،وبالرغم من حالة الوهن والي�أ�س املعنوي التي مير بها �أبناء الأمة اليوم� ،إال �أن
�صلبا �أمام هذا كله م�ؤم ًنا واث ًقا بن�رص اهلل تعالى ،موق ًنا �أن العاقبة لهذه الأمة ،فلن يغلب ع�رسٌ
امل�سلم يقف ً
ي�رسين.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ض التو�ضيحي.
ختاميا لتت�أكد من و�ضوح الدر�س وحت ّقق
قوم الطلبة تقوميًا
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من �رشح الدر�سّ ،
ًّ
نتاجاته لدى الطلبة ،عن طريق املعايري الواردة يف �أداة التقومي رقم ( ،)1-30قائمة الر�صد.
•�أداة التقومي رقم ( )1-30قائمة الر�صد:
املعايري

الرقم

ا�سم الطالب

يذكر �أ�سلوبني ي�ستنتج عربة يع ّد خارطة
يعرف
يبينّ �سبب
نتها
ت�ضم
مفاهيمية
ّ
واحدة من
املو�ضوعات نزول الآيات
الآيات؛ للتحذير حادثة هجرة للمو�ضوعات
الرئي�سة ل�سورة الكرمية يف
من التقاع�س عن
الواردة يف
التوبة.
الدر�س.
الر�سول .
اجلهاد.
الآيات.
نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

ال

نعم

املجموع

ال
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إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

ال�صفحة

الإجابة

 املعن��ى العام للجهاد :بذل امل�سل��م و�سعه وطاقته وحتملأ�ستذكر
�
ُ
وزمالئي مفهوم اجله��اد باملعنيني العام امل�شقة يف االلت��زام بتوجيهات الإ�س�لام ،و�أوامر اهلل
تعالى ،واالبتعاد عن مع�صيته �سبحانه وتعالى.
واخلا�ص.
 املعن��ى اخلا�ص للجهاد :بذل الو�سع والطاقة يف �سبيل اهلل188
تعال��ى يف قتال الأعداء (الكف��ار واملحاربني) ،الذين
يقفون يف وجه ن�رش دين الإ�سالم ،وي�صدون عن �سبيل
دفاع��ا عن دين اهلل
اهلل ،واملواجه��ة الع�سكري��ة معهم ً
ومكت�سبات الأمة.
أ�ستنتج
�أقر�أُ و� ُ
�أقر أ� قول اهلل تعالى} :

 ملا جاء يف الآية م��ن التهديد بالعذاب واال�ستبدال ملنتخ ّل��ف عن اجلهاد ،فنا�سب ذلك �أن تختم الآية ببيان
189
{ قوة اهلل تعالى وقدرته على �إنزال العذاب وا�ستبدالهم
ث��م �أ�ستنتج وزمالئ��ي احلكمة من ختم �إن هم فعلوا ذلك.
الآية ببيان قدرة اهلل على كل �شيء.
�أثري خرباتي

وقدم ماله كله لر�سول
قدم �أبو بكر ال�صدي��ق 
�صورا رائعة  -كان �أول من �أ�سلم من الرجالّ ،
ّ
ً
لن��صرة دي��ن اهلل يف م�س�يرة الدع��وة اهلل  يف غ��زوة تبوك ،ودافع عن النبي � أمام �إيذاء
190
الإ�سالمية .ابحث عن �صورة من �صور كفار قري�ش له.
ن��صرة �أبي بكر  دي��ن اهلل تعالى ،ثم
�أخل�صه.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ما الفرق بني ال�سور املكية وال�سور املدنية؟�إثـرائـية
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت �أو كتب ال�سرية عن مواقف ن�رص اهلل تعالى بها نبيه ،وجت ّلت قدرة اهلل تعالى264

بت�أييده لنبيه  عن تدبري الب�رش ،واعر�ضها �أمام زمالئك.
�أو
 ابحث يف �شبكة الإنرتنت �أو كتب ال�سرية النبوية عن التدابري والأ�سباب التي اتخذها النبي  يف هجرتهللمدينة املنورة ،رغم ثقته بت�أييد ون�رص اهلل تعالى له ،وا�ستنتج علة ذلك.
إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -1بينّ معن��ى املف��ردات والرتاكيب  -انفروا يف �سبيل اهلل :اخرجوا للجهاد.
الآتي��ة :انف��روا يف �سبي��ل اهلل - ،ا ّثاقلتم :تباط�أمت وتقاع�ستم.
اً
اً
وثقال :على �أي حال كنتم من الي�رس �أو الع�رس
 خفافًاوثقال؟
ا ّثاقلتم ،خفافًا
�أو القوة �أو ال�ضعف.

188

تعقيبا على �أحداث غزوة
 -2ما �سب��ب نزول الآي��ات الكرمية  -نزلت هذه الآي��ات الكرمية ً
تب��وك ،حي��ث دع��ا الر�س��ول  ال�صحاب��ة الكرام
( )41-38من �سورة التوبة؟
للخ��روج لقتال ال��روم ،يف الع��ام التا�س��ع للهجرة،
�رصح الر�س��ول  بوجهته �إل��ى تبوك على غري
وق��د ّ
عادت��ه ،كي ي�ستع��د امل�سلم��ون للخ��روج ،ذلك �أن
امل�ساف��ة بعيدة ،والعدو ق��وي ،وكان النا�س يف ع�رس،
وكان��ت الب�لاد يف جدب ،وح��رارة اجل��و �شديدة؛
ف�شق على بع�ض امل�سلمني اخل��روج للجهاد وتخ ّلف
بع�ضه��م ،فج��اءت ه��ذه الآي��ات حت��ث امل�سلم�ين
عل��ى اجله��اد عن��د �إع�لان ويل الأم��ر النف�ير العام،
وتعات��ب من تقاع�س ع��ن اخلروج للجه��اد ،وت�ؤكد
�أن اهلل نا��صر دينه وم�ؤيد نبي��ه و�إن تخ ّلى النا�س عنه.

188

 -3ن ّف��رت الآي��ات م��ن التخ��اذل  -ا�ستنكار موقف من تخ ّلف عن القتال ،والرتغيب يف
والتقاع���س ع��ن قت��ال الأع��داء نعيم الآخرة.
 التهديد بالعذاب الأليم يف الدنيا والآخرة والتهديدب�أ�سلوبني ،اذكرهما؟
باال�ستبدال بقوم غريهم.

189
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الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

توعد اهلل تعالى من تخ ّلف عن اجلهاد بالعذاب الأليم
 -4قــال اهلل تــعـالـى} :
 ّيف الدنيا والآخرة ،ومن �صور العذاب الأليم يف الدنيا
ت�سليط الأعداء عليهم ،و�أنه �سي�ستبدلهم بقوم غريهم،
{ .ا�ستنتج من الآيــة يطيعون اهلل ور�سوله ،وينفرون �إذا طلب منهم النفري،
الكرمية العقوبة املرتتبة على عدم ويكون الن�رص على �أيديهم بف�ضل اهلل عز وجل.
اخلروج للجهاد.
و�سخر له
 -5اذكر مظهرين م��ن مظاهر ن�رصة � -أنزل اهلل تعالى الطم�أنينة على ر�سوله ،
ّ
اهلل لنبيه  يف حادثة الهجرة.
جنو ًدا ليحفظوه خالل الهجرة ال يعلم من هم �إال

ال�صفحة

189

190

اهلل ،وجعل كلمة الكفر وال�رشك مغلوبة.

 -6ا�ستخ��رج م��ن الآي��ات الكرمية  -قول اهلل تعالى} :
الآية التي ت��دل على الرتغيب يف
الآخرة والزهد يف الدنيا.

{.

187

 -7يقول اهلل تعالى} :

{.
تدب��ر الآية الكرمي��ة ال�سابقة ،ثم
 ّ�أجب عما ي�أتي:
�أ  -من املق�صود بال�ضمري (هما) �أ  -الر�سول  و�صاحبه �أبو بكر ال�صديق .
ال��ذي حتت��ه خ��ط يف الآية
الكرمية؟
ب -ما ا�سم الغار الوارد يف الآية ب -غار ثور.
الكرمية؟
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�أ 190-

ب190-

ن�ص ال�س�ؤال
 -8ف�سرّ قول اهلل تعالى} :
{.

الإجابة

ال�صفحة

 جعل كلمة الكفر وال�رشك مغلوبة ،و�ستبقى كلمةالتوحيد عالية ،فاهلل عزيز قوي يف انتقامه من �أهل
الكفر ،وحكيم يف تدبري �أمور خلقه.

190

غيبا الآي��ات الكرمية من  -يقول اهلل تعالى:
 -9اكت��ب ً
}
قوله تعالى} :
� {...إلى قوله تعالى:
}...
{.
187

{.
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الدر�س
احلادي والثالثون

العوملة والعاملية

نتاجات الدر�س

يو�ضح مفهوم العوملة و�أ�شكالها.
 ّ ي�ستنتج �آثار العوملة.يفرق بني العوملة وعاملية الإ�سالم .
 ّ يتعامل مع العوملة وي�ستفيد من معطياتها ،مبا ال يتعار�ض مع ال�رشيعة الإ�سالمية. يتعاون مع الآخرين يف حتقيق م�صالح الب�رشية. ي�سعي �إلى بناء ال�شخ�صية الإ�سالمية املعا�رصة.يقدر عاملية الإ�سالم.
ّ -

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 االعتزاز بعاملية الإ�سالم. اال�ستفادة من معطيات العوملة ،مبا ال يتعار�ض مع �رشع اهلل تعالى. الإيجابية يف احلياة. التم�سك ب�رشع اهلل تعالى ملواجهة الآثار ال�سلبية للعوملة. -احلر�ص على بناء ال�شخ�صية الإ�سالمية املعا�رصة والقوية.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب (العوملة والرتبية) للدكتور �أحمد علي احلاج. الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :جهاز خلوي� ،أوراق كبرية للر�سم عليها� ،أقالم ملونة ،قبعات ورقيةملونة بعدد الطلبة بالألوان الآتية( :الأبي�ض ،الأ�سود ،الأحمر ،الأخ�رض ،الأ�صفر ،الأزرق).

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة الإلكرتونية .Download-islamic-relegoin-pdf-ebook

املفاهيم وامل�صطلحات
ويتميز الإ�سالم
عاملية الإ�سالم :عموم ر�سالة الإ�سالم فهي لي�ست خا�صة بجن�س دون جن�س �أو قوم دون قوم،
ّ
بالعاملية يف �أهدافه وغاياته وو�سائله.
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التعلم القبلي
 تكنولوجيا املعلومات واالت�صال. -الإنرتنت.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (املحا�رضة ،وتوجيه الأ�سئلة ،واملناق�شة). ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (القبعات ال�ست ،والتفكري الب�رصي). ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (جل�سة البو�سرت).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ووجه �أ�سئلة �سابرة عن فوائده وا�ستخداماته و�سلبياته و�أ�رضاره،
 -1ا�ستعر�ض جهازك اخللوي� ،أمام الطلبةّ ،
متو�صلاً �إلى �أن العامل �أ�صبح قرية �صغرية ميكنك
مع الإ�شارة �إلى انفتاح العامل يف االت�صال والتوا�صل،
ّ
من يعرف �أحداث العامل يف ثوان قليلة.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رضة ،وذلك على النحو الآتي:
وجه الأ�سئلة الآتية �إلى الطلبة:
ّ -1
•ماذا تعرف عن العاملية؟
•هل العاملية هي نف�سها العوملة؟
•هل يوجد فرق بينهما؟
•بر�أيك هل تعتقد ان العوملة �أفادت العامل؟
•هل �سيكون العامل �أف�ضل من دون عوملة؟
تلق الإجابات من دون �أي تعليق �أو تعزيز� ،أو ت�أثري يف �آراء الطلبة.
ّ -2
� -3أخرب الطلبة ب�أنكم �ستكت�شفون �إجابات هذه الأ�سئلة.
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية القبعات ال�ست ،كما ي�أتي:
جهز م�سب ًقا قبعات على عدد الطلبة بالألوان الآتية (مع مراعاة الت�سل�سل يف العر�ض) :الأبي�ض،
ّ -1
علما ب�أن القبعات هي داللة رمزية لنمط التفكري ميكن
الأحمر ،الأ�سود ،الأخ�رض ،الأ�صفر ،الأزرقً ،
�أن ت�ستعي�ض عنها ببطاقات ملونة بالألوان نف�سها التي مت يذكرها؛ لي�سهل حملها وا�ستخدامها �أو على
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�شكل �أ�ساور ملونة من الورق.
 -2اطلب �إلى الطلبة �أن يلب�سوا القبعات باللون الأبي�ض (لون احلقائق واملعلومات الرئي�سة) :حيث يعر�ض
الطلبة حقائق تتع ّلق بالعوملة� ،صورها و�أ�شكالها ومفهومها ،بتجرد من دون م�شاعر �أو �آراء �أو �أحا�سي�س.
 -3اطلب �إلى الطلبة لب�س القبعة احلمراء (لون الأحا�سي�س وامل�شاعر) :حيث يعبرّ الطلبة فيها عن م�شاعرهم
جتاه العوملة ،احلب ،الكره على �سبيل املثال� :أحب العوملة� ،أكره العوملة� ،أ�شعر بعدم اخل�صو�صية� ،أرغب
أف�ضل الإ�سالم من دون املظاهر احلديثة (من دون ذكر الأ�سباب �أو الر�أي ال�شخ�صي).
اال�ستفادة منهاّ � ،
 -4ا�سمح للطلبة بالتعبري عن م�شاعرهم جتاه العوملة ،وا�ستقبل الإجابات من دون حماولة الت�أثري يف �أفكار
الطلبة.
 -5اطلب �إلى الطلبة لب�س القبعة ال�سوداء( ،لون ال�سلبيات) :وهنا يتم ا�ستعرا�ض �سلبيات العوملة ،ونقدها،
وما امل�شاكل واملخاطر ونقاط ال�ضعف ،وال�صعوبات التي تنتج عن العوملة و�آثارها ال�سلبية يف الفرد
واملجتمع ،واطلب �إليهم تدعيم �أفكارهم بالأدلة من الواقع.
 -6اطلب �إلى الطلبة لب�س القبعة ال�صفراء (لون ال�شم�س والإ�رشاق) :حيث ي�ستعر�ضون الإيجابيات
والتفا�ؤالت وعوامل النجاح ،والطموحات وفوائد العوملة.
 -7اطلب �إلى الطلبة لب�س القبعة اخل�رضاء (لون الإبداع وااليجابية) :حيث ي�ستعر�ض الطلبة مقرتحات
اال�ستفادة من العوملة والإمكانيات املتاحة واخلروج بحلول لال�ستفادة من العوملة وتفادي ال�سلبيات،
بحث �أفكار جديدة مع مراعاة ربطها ب�أمثلة من الواقع ،والعمل للتعامل مع العوملة ب�شكل �شخ�صي �أو
على امل�ستوى العام.
 -8يتم تلخي�ص الآراء والو�صول �إلى قرار يتع ّلق باال�ستفادة من العوملة �أو عدمها مع و�ضع ال�ضوابط
وال�رشوط.
 -9اعقد مناق�شة جماعية حول مفهوم عاملية الإ�سالم واال�ستدالل بالأدلة ال�رشعية والوقائع التاريخية.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (جل�سة البو�سرت) ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات.
 -2ك ّلف الطلبة بعقد مقارنة بني العوملة وعاملية الإ�سالم.
•املجموعة ( :)1املقارنة بني العوملة وعاملية الإ�سالم من حيث املفهوم.
•املجموعة ( :)2املقارنة بني العوملة والعاملية من حيث ال�سلبيات والإيجابيات.
•املجموعة ( :)3املقارنة بني العوملة والعاملية من حيث التبعية.
•املجموعة ( :)4املقارنة بني العوملة والعاملية من حيث التمييز العن�رصي.
وعززها ب�شكل �إيجابي.
 -3ناق�ش الإجاباتّ ،
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وجه الطلبة �إلى الو�صول للنتائج مع تدعيمها بالأدلة الن�صية والعقلية والواقعية.
ّ -4
 -5اطلب �إلى املجموعات ر�سم مفهوم العوملة والعاملية على بو�سرت كبري ،يعبرّ ون بو�ساطته عن ر�أيهم
وتفكريهم.
 -6اعر�ض الر�سومات بحيث يراها الطلبة جميعهم على اللوح ،بحيث تر�سم املجموعات العوملة (كما
تراها ب�أعينها).
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

�أ�سهمت العوملة يف ن�رش الإ�سالم ،فقد �أ�سهم االنفتاح والتوا�صل الإعالمي وو�سائل االت�صال احلديثة
يف تعريف العامل بالإ�سالم ،و�إي�صال ر�سالته �إلى �رشائح اجتماعية خمتلفة يف العامل فكانت و�سيلة �إلى عاملية
الإ�سالم.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجيات التقومي :املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ض التو�ضيحي.
بناء على
يقوم املعلم عر�ضهم التو�ضيحي ً
•املوقف التقوميي :يف �أثناء قيام الطلبة بفعالية القبعات ال�ستّ ،
معايري �سلم التقدير الآتي الواردة يف �أداة التقومي رقم (.)1-31
•�أداة التقومي رقم (� :)1-31سلم تقدير.
الرقم

معيار الأداء

1

ّ
يفكر ب�أمناط خمتلفة يف الوقت نف�سه.

2

يت�صف مبرونة يف االنتقال من فكرة �إلى �أخرى.

3

يجيب عن الأ�سئلة بطريقة مقنعة.

4

يربط بني الأفكار والأحداث الواقعية.

5

يعر�ض الأفكار اجلديدة والإبداعية اخلالقة.

6

مييز بني مفهوم العوملة والعاملية.
ّ

بدرجة
كبرية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
متدنية

271

7

يحرتم �أفكار �آراء زمالئه.

8

ي�ستمع بفعالية.

9

يعتز بعاملية الإ�سالم.

10

يبدي الرغبة بالتعاون مع الآخرين يف حتقيق امل�صالح الب�رشية.

11

ينقد الفكرة اجلديدة بطريقة القبعات ال�ست.

12

يظهر الوعي با�ستخدام التكنولوجيا ب�شكل �إيجابي.

13

يرف���ض العومل��ة الت��ي ت���ؤدي �إلى التبعي��ة وانته��اك حقوق
الآخرين.

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

أ�ستنتج
�أتعاو ُن و� ُ
إيجابيا
أثرا � ًّ
� 197أتعاون مع زمالئي ،و�أ�ستنتج � ً
�سلبيا للعوملة.
و�آخر ًّ

الإجابة
التعرف �إلى عادات ال�شعوب.
•�إيجابيّ :
•�سلبي :تقليد الع��ادات كلها من دون �ضابط ،ومن
دون متييز بني ال�صحيح وغري ال�صحيح.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ك ّلف الطلبة با�ستعرا�ض �إيجابيات و�سلبيات الهاتف النقّال والإنرتنت.�إثـرائـية
مف�صل حول �آراء العلماء من العوملة.
 -ك ّلف الطلبة بكتابة تقرير ّ

272

إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ال�صفحة

ن�ص ال�س�ؤال

 االنفت��اح ب�ين �شع��وب الع��امل و�سهول��ة االت�ص��الوالتوا�ص��ل بينها؛ نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي
املعا�رص.

195

واحدا لكل من:
إيجابيا
ً
أثرا � ًّ
 -2اذكر � ً
�أ  -العوملة الفكرية والعلمية� .أ  -ت�سهيل انتقال الأفكار واملعلومات.
ب -حتري��ر �أ�سواق التجارة بعدم و�ضع قيود على حركة
ب -العوملة االقت�صادية.
ال�سل��ع التجارية بني الدول ،وهذا ي�ؤدي �إلى النمو
االقت�ص��ادي على امل�ست��وى العاملي ،و�إل��ى تو�سيع
فر�ص املناف�سة يف تقدمي ال�سلع واخلدمات.

196

واحدا لكل من:
�سلبيا
ً
أثرا ًّ
 -3اذكر � ً
�أ  -العوملة الثقافية واالجتماعية .أ�  -تدمري الأ�رسة ،والعمل على �إلغاء الن�سيج االجتماعي
لل�شعوب ،وتدمري الهوية واخل�صو�صيات الثقافية.
ب -العوملة ال�سيا�سية.
بّ -
حتكم ال��دول الكربى يف مراكز الق��رار ال�سيا�سي
و�إ�ضعاف دور الدولة و�سيطرتها على مقدراتها.

196

 -4بينّ كيف يواجــه امل�سـلم الآثار  -املحافظ��ة عل��ى القي��م واملب��ادئ وال�تراث امل��ادي
واملعنوي.
ال�سلبية للعوملة االجتماعية.
 تعمي��ق التعاون بني الدول الإ�سالمية جميعها ملحاربةالتخل��ف والفقر ،وذلك عن طري��ق �إن�شاء م�ؤ�س�سات
�إ�سالمية عاملية تعنى بالزكاة والتكافل االجتماعي.

196

يقدم��ه م��ن حلول
ّ -5
و�ض��ح كيف ميك��ن حتقيق عاملية  -التعري��ف بعاملي��ة الإ�س�لام وم��ا ّ
للم�شكالت الب�رشية وفق منهج علمي ومو�ضوعي.
الإ�سالم.
 ال�سعي �إلى بناء ال�شخ�صية الإ�سالمية املعا�رصة القادرةعلى مواجه��ة التحديات التي يواجهه��ا امل�سلم على
�أ�سا�س من الفهم العميق للإ�سالم.

196

 -1ما املق�صود بالعوملة؟
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ن�ص ال�س�ؤال
� -6ضع �إ�ش��ارة (×) بجانب العبارة
ال�صحيحة ،و�إ�شارة (✓) بجانب
العبارة غري ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
أ�  -الآث��ار الناجت��ة ع��ن العوملة �أ .)×( -
�سلبية جميعها.
ب -يظه��ر م�صطل��ح العوملة يف ب.)×( -
اجلانب االقت�ص��ادي واملايل
فقط.
جـ -من مب��ادئ عاملية الإ�سالم ،جـ.)✓( -
االعرتاف بحقوق الآخرين.
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الإجابة

ال�صفحة

�أ 197-
ب195-

جـ197-

الدر�س
الثاين والثالثون

مواقف م�رشقة من حياة اخللفاء الرا�شدين )1( 

نتاجات الدر�س

 يبينّ ن�سب �أبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما وف�ضلهما.يو�ضح منزلة �أبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما من النبي .
 ّ يعطي �أمثلة على مواقف م�رشقة من حياة �أبي بكر وعمر ر�ضي اهلل عنهما. ي�ستدل بالن�صو�ص ال�رشعية على ف�ضل �أبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما.يقدر دور ال�صحابة الكرام يف ن�رش الإ�سالم.
 ّ -يقتدي ب�أبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما ب�صفاتهما الفا�ضلة ،وي�سري على نهجهما.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير دور اخللفاء الرا�شدين يف ن�رش الإ�سالم وت�ضحياتهم يف �سبيله. االقتداء باخللفاء الرا�شدين يف �أخالقهم و�صفاتهم الفا�ضلة. -احلر�ص على الدفاع عن ال�صحابة الكرام.

م�صادر التعلم و�أدواته
 مراجع ال�سرية ،مثل( :كتاب دالئل النبوة) للبيهقي. مراجع كتب الرجال ،مثل( :الطبقات الكربى) البن �سعد ،و(�سري �أعالم النبالء) للذهبي. -الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :اللوح� ،أوراق عمل.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املو�سوعة احلرة.http//:ar.m/wikpedia.org :

املفاهيم وامل�صطلحات
 اخللفاء الرا�شدون :اخللفاء الأربعة الذين تولّوا �إدارة �ش�ؤون امل�سلمني بعد النبي  ،وهم� :أبو بكر وعمروعثمان وعلي  ،ول ّقبوا بالرا�شدين ب�سبب متيز مدة حكمهم بالرحمة والعدل.
�صلحا عام  15هجري،
 العهدة العمرية :الكتاب الذي كتبه عمر بن اخلطاب لأهل القد�س؛ عندما دخلها ً�أمنهم فيه على �أنف�سهم و�أموالهم ومعابدهم.
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التعلم القبلي
 -مفهوم ال�صحابي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التعلم عن طريق الن�شاط ،فعالية (لعب الأدوار). التدري�س املبا�رش؛ فعالية (القراءة املبا�رشة). التفكري الناقد؛ فعالية (حتليل الن�صو�ص). ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية (التعلم التعاوين اجلماعي).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
طالبا �أو اثنني باحلديث عن �صاحبه املقرب وعن �صفاته التي يتح ّلى بها ،و�سبب اختياره �صدي ًقا
 -1ك ّلف ً
له مدة دقيقتني.
� -2أ�سئلة الطلبة عن �أهم �أ�صحاب الر�سول  و�أهميتهم وف�ضلهم ب�شكل عام ،ثم انتقل �إلى التخ�صي�ص ب�أن
تطلب �إليهم �أن يعددوا �أهم ال�صحابة يف حياة الر�سول  ومنهم �أبو بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب .

�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية لعب الأدوار ،وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية القراءة املبا�رشة ،كما
ي�أتي:
طالبا ليقوم بدور �أبي بكر ال�صديق ،بحيث يدخل على زمالئه يتحدث بلغة املتحدث عن �أبي بكر
 -1ك ّلف ً
ال�صديق� :أنا عبد اهلل بن عثمان ...
يجهز الطلبة �أ�سئلة متنوعة لل�شخ�صية ،حيث يجيب الطالب عنها.
ّ -2
طالبا بقراءة خطبة �أبي بكر  يف وداع جي�شه ب�صوت قوي ووا�ضح وب�أ�سلوب خطابي.
 -3ك ّلف ً
طالبا �آخر ليمثل دور عمر بن اخلطاب  ويتم تكرار اال�سرتاتيجيات ال�سابقة نف�سها؛ لعب
 -4ك ّلف ً
الأدوار (حماكاة دور عمر بن اخلطاب ،وتوجيه �أ�سئلة من قبل الطلبة لل�شخ�صية والقراءة املبا�رشة خلطبة
عمر بن اخلطاب (العهدة العمرية).
 -5و ّزع الطلبة يف ( )5جمموعات ،ثم و ّزع املهام على املجموعات ب�شكل متزامن ،على النحو الآتي:
•املجموعة ( :)1ورقة العمل (.)1-32
•املجموعة ( :)2ورقة عمل (.)2-32
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•املجموعة ( :)3ورقة عمل (.)3-32
• املجموعة ( :)4ورقة عمل (.)4-32
•املجموعة ( :)5ورقة العمل (.)5-32
 -6بعد �إعطاء املجموعات الوقت املنا�سب ،يتم مناق�شة ما تو�صلت �إليه املجموعات ،وا�ستخدم الأكواب
امللونة لإدارة املجموعات (كل جمموعة لديها ثالثة �أكواب� :أحمر وبرتقايل و�أخ�رض) رفع اللون الأحمر
�إ�شارة �إلى �أن املجموعة يف حاجة �إلى امل�ساعدة ،ورفع اللون الربتقايل �إ�شارة �إلى �أن املجموعة متر ب�صعوبة
ولكن يف طريقها �إلى احلل ،ورفع اللون الأخ�رض �إ�شارة �إلى �أن املجموعة ال حتتاج �إلى م�ساعدة.
 -7يجب مراعاة تعزيز اال�ستجابات ب�شكل م�ستمر.
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

تقدم العهدة العمرية دليلاً
وتاريخيا على �أن الإ�سالم يحرتم الأديان الأخرى حتت مظلته ،ويدعو
عمليا
ّ
ًّ
ًّ
�إلى التعاي�ش ونبذ التطرف والإرهاب.
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�أوراق العمل
ورقة العمل ()1-32
الزمن )5( :دقائق
املجموعة :الأولى
املهمة :حتليل خطبة �أبي بكر ال�صديق .
 اقر�أ خطبة �أبي بكر ال�صديق الآتية ،ثم �أجب عما يليها من �أ�سئلة:"�أيها النا�س قفوا �أو�صيكم بع�رش فاحفظوها عني :ال تخونوا وال تغلوا وال تغدروا وال مت ّثلوا وال تقتلوا
طفلاً
كبريا وال امر�أة ،وال تعقروا نخلاً وال حترقوه ،وال تقطعوا �شجرة مثمرة ،وال تذبحوا
�صغريا �أو ً
�شيخا ً
ً
بعريا �إال مل�أكلة ،و�سوف مترون ب�أقوام قد فرغوا �أنف�سهم يف ال�صوامع فدعوهم وما فرغوا
�شاة وال بقرة وال ً
�أنف�سهم له."...
•ما �أهم املبادئ التي ت�ضمنتها اخلطبة؟
•ماذا ت�ستنتج من خطبة �أبي بكر ال�صديق يف ما يتع ّلق ب�أخالق اجلهاد يف الإ�سالم؟
ورقة العمل ()2-32
الزمن )5( :دقائق
املجموعة :الثانية
املهمة :حتليل خطبة عمر بن اخلطاب .
 -اقر أ� خطبة عمر بن اخلطاب  الآتية ،ثم �أجب عما يليها من �أ�سئلة:

"هذا ما �أعطى عبد اهلل عمر �أمري امل�ؤمنني �أهل �إيلياء من الأمان� ،أعطاهم �أمانا لأنف�سهم و�أموالهم
ولكنائ�سهم� ،...أنه ال ت�سكن كنائ�سهم وال تهدم ..،وال من �شيء من �أموالهم ،وال يكرهون على دينهم،
وال ي�ضار �أحد منهم ،وال ي�سكن ب�إيلياء معهم �أحد من اليهود ،وعلى �أهل �إيلياء �أن يعطوا اجلزية كما يعطي
�أهل املدائن ،وعليهم �أن يخرجوا منها الروم والل�صوت ،فمن خرج منهم ف�إنه �آمن على نف�سه وماله حتى
يبلغوا م�أمنهم ،ومن �أقام منهم فهو �آمن وعليه مثل ما على �أهل �إيلياء من اجلزية ،ومن �أحب من �أهل �إيلياء �أن
ي�سري بنف�سه وماله مع الروم ويخلي بيعهم و�صلبهم؛ ف�إنهم �آمنون على �أنف�سهم حتى يبلغوا م�أمنهم ،...ف�إنه
ال ي�ؤخذ منهم �شيء حتى يح�صد ح�صادهم.
وعلى ما يف هذا الكتاب عهد اهلل وذمة ر�سوله وذمة اخللفاء وذمة امل�ؤمنني �إذا �أعطوا الذي عليهم من اجلزية".
•ما معنى� :إيلياء ،الل�صوت ،اجلزية؟
•ما �أهم املبادئ التي ت�ضمنتها اخلطبة؟
•ماذا ت�ستنتج من خطبة عمر بن اخلطاب  ،يف ما يتع ّلق ب�أخالق اجلهاد يف الإ�سالم؟
278

ورقة العمل ()3-32
الزمن )5( :دقائق
املجموعة :الثالثة
املهمة :التلخي�ص؛ مقارنة بني �شخ�صية �أبي بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب عن طريق اجلدول الآتي:
وجه املقارنة
لقب كل منهما.

�أبو بكر ال�صديق 

عمر بن اخلطاب 

منزلته من الر�سول .
موقف م�رشق من حياته.
�سمة من �سماته ال�شخ�صية.
كيفية �إ�سالمه.
�أ�شهر الفتوحات يف عهده.
الن�صو�ص التي وردت فيه.
وفاته.
ورقة العمل ()4-32
الزمن )5( :دقائق
املجموعة :الرابعة
املهمة :املطابقة.
 اخرت ا�سم اخلليفة الرا�شد الذي قيلت فيه الن�صو�ص ال�رشعية الآتية:•قال تعالى} :
أحدا �إلى الإ�سالم �إال كانت عنه كبوة وتردد ونظر �إال ."...
•قال ر�سول اهلل " :ما دعوت � ً

{.

•قال ر�سول اهلل " :لو كان نبي بعدي لكان."... :
•قال ر�سول اهلل " :والذي نف�سي بيده ما لقيك ال�شيطان قط ً
فجا غري فجك".
فجا �إال �سلك ًّ
�سالكا ًّ

ورقة العمل ()5-32
الزمن )5( :دقائق
املجموعة :اخلام�سة
املهمة :التدبر واال�ستنتاج.
 اقر أ� الن�صني الآتيني ،ثم ا�ستنتج منهما ما يدل على ف�ضائل �أبي بكر ال�صديق :أحدا �إلى الإ�سالم �إال كانت عنه كبوة وتردد ونظر �إال �أبا بكر."...
•قال " :ما دعوت � ً
أحدا."...
•عن عبد اهلل بن عمر  قال " :كنا يف زمن النبي  ال نعدل ب�أبي بكر � ً
279

استراتيجيات التقويم وأدواته

 اال�سرتاتيجية :التقومي املعتمد على الأداء.
•املوقف التقوميي :ميكنك تقومي الطلبة يف �أكرث من موقف :املناق�شة ،العمل اجلماعي ،التعلم عن طريق
الن�شاط ،التمثيل ولعب الأدوار.
•�أداة التقومي رقم (� :)1-32سلم تقدير.
الرقم

معيار الأداء

1

يتوا�صل مع �أقرانه بلغة �سليمة ف�صيحة و�سليمة.

2

ي�ستخدم املفاهيم وامل�صطلحات الإ�سالمية.

3

يت�صف باحليوية والن�شاط وقوة ال�شخ�صية.

4

ب�رصيا مع زمالئه.
يتوا�صل
ًّ

5

يجيب عن ت�سا�ؤالت الزمالء بجر�أة وثقة.

6

يتفاعل مع زمالئه ،ويعمل بروح الفريق.

7

ميتلك مهارات اال�ستنتاج والتدبر والتحليل.

ممتاز

جيد ج ًّدا

جيد

مقبول �ضعيف

إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

أ�ستنتج
�أقر�أُ و� ُ
�أق��ر أ� الن�صني الآتيني ،ث��م �أ�ستنتج منهما
ما يدل عل��ى ف�ضائل لأبي بكر ال�صديق
:

الإجابة

أحدا �إلى الإ�سالم أ�  -ال�سبق �إلى الإ�سالم ودخول الإميان �إلى قلبه مبا�رشة.
 قال " :ما دعوت � ً200
�إال كانت عنه كب��وة وتر ّدد ونظر �إال
�أبا بكر".
 عن عبد اهلل بن عمر ر�ضي اهلل عنهما ب� -أبو بكر �أف�ضل ال�صحابة � أجمعني.ق��ال" :كنا يف زمن النبي  ال نعدل
أحدا".
ب�أبي بكر � ً
280

ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط

أ�ستنتج
� ُ
 201مبد ً�أ �آخر من و�صية �أبي بكر  جلي�ش  -حفظ كرامة املقتول ،وعدم التمثيل به.
�أ�سامة .
أ�ستنتج
ُ � 204
مبد�أً �آخر تن�ص عليه العهدة العمرية.

 -احلفاظ على بيوت العبادة التي قبل الفتح.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 قارن بني �أبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما ،كما يف اجلدول الآتي:وجه املقارنة

�أبو بكر 

عمر بن اخلطاب 

لقبه.
منزلته من النبي .
موقفان م�رشقان قام بهما يف �أثناء خالفته.
فتوحاته.
وفاته.
�إثـرائـية
 ارجع �إلى املراجع الآتية :كتاب (�سري �أعالم النبالء) للذهبي ،وكتاب (رجال حول الر�سول  )خلالدحممد خالد ،ثم اكتب اً
مقال يف ف�ضائل �أبي بكر ال�صديق �أو عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما ،تبينّ فيها
ملاذا نحتاج �إلى �شخ�ص مثل �أ بي بكر ال�صديق وعمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما يف زمننا احلا�رض.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -1عدد ثالثة من املبادئ الإن�سانية  -الوفاء بالعهود واملواثيق ،وعدم اخليانة �أو الغدر.
ت�ضمنتها و�صية �أبي بكر  - .عدم االعتداء على املتعبدين يف �أماكن عبادتهم.
التي ّ
 عدم التعر�ض لغري املحاربني من الن�ساء والأطفالوال�شيوخ.
 -عدم االعتداء على احليوان �أو النبات �أو البيئة.

201

 -2اذكر موق ًف��ا يظهر حزم �أبي بكر  -ت�سيري جي�ش �أ�سامة بن زيد الذي �أمر النبي  بت�سيريه
 يف خالفته.
�إلى الروم؛ ملعاقبتهم على قتل ر�سول ر�سول اهلل ،
وعلى قتالهم امل�سلمني يف تبوك.

201

و�ض��ح �أث��ر �إ�س�لام عمر  يف  -ا�ستطاع امل�سلمون �أن يجهروا ب�صالتهم ،عن عبد اهلل
ّ -3
اجلماع��ة امل�ؤمن��ة يف مك��ة قب��ل بن م�سعود قال" :ما كنا نقدر �أن ن�ص ّلي عند الكعبة
حتى �ص ّلى عمر عندها و�صلينا معه".
الهجرة.

201

عالم يدل �إ�سالم عمر  جهرا؟  -على �شدته يف احلق.
َ -4
ً
عدد ثالثة من املب��ادئ الإن�سانية  -الت�سامح الديني وحرية االعتقاد لغري امل�سلمني.
ّ -5
 احلفاظ على �أنف�س غري امل�سلمني و�أموالهم ،وعدمالتي ت�ضمنتها العهدة العمرية.
االعتداء عليهم.
 امل�ساواة بني الرعية يف احلقوق والواجبات علىاختالف �أديانهم و�أ�صولهم.
 -الأمن حق للمواطنني جميعهم يف الإقامة وال�سفر.

202

202

 -6بينّ دالل��ة كل ن�ص من الن�صو�ص
الآتية :على ف�ضل �أبي بكر وعمر
ر�ضي اهلل عنهما:
�سجل له �أ 200-
�أ  -يقول اهلل تعالى} :
أ�  -يدل على ف�ضله ومنزلته من الر�سول ّ ،
القر�آن �رشف ال�صحبة مع الر�سول  يف الهجرة.
{.
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ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

الإجابة

ب -ق��ال ر�سول اهلل  لعمر بن ب -يدل على قوة دينه ،فال �سبيل لل�شيطان عليه.
اخلطاب " :والذي نف�سي
بي��ده ما لقي��ك ال�شيطان قط
ً
فجا غري
فجا �إال �سلك ًّ
�سالكا ًّ
فجك".
 -7ق��ارن ب�ين �أب��ي بك��ر وعمر بن
وجه
اخلطاب ر�ضي اهلل عنهما كما يف املقارنة
لقب كل
اجلدول الآتي:
منهما.
وجه
املقارنة
لقــب كل
منهما.

منزلته من
ال��ر���س��ول
.
م���وق���ف
م�رشق من
حياته.

�أبو بكر



عمر بن
اخلطاب



�أبو بكر 

عمر بن اخلطاب 

ال�صديق

الفاروق

م��ن��زل��ت��ه كان �صاح��ب ر�سول
م���������ن اهلل  قب��ل البعث��ة
الر�سـول وبعده��ا ،وكان 
�أح��ب ال�صحاب��ة �إلى
.
ر�سول اهلل  ،و�أحد
ك ّتاب الوح��ي ،وهو
�صهر النبي .

كان من ال�سابقني
�إلـى الإ�ســـــــالم،
و�أحـد املب�شـــرين
ب��اجل��ن��ة ،و�أح���د
ك��� ّت���اب ال��وح��ي
وث�����اين اخل��ل��ف��اء
الرا�شدين.

م��وق��ف فعندم��ا جهر الر�سول
م����شرق  بالدعوة� ،أخذ �أبو
م���������ن بك��ر يدعو �إل��ى دين
حياته .اللـ��ه تعال��ى؛ ف�أ�سل��م
عل��ى يدي��ه كث�ير من
النا���س ،منه��م �ست��ة
م��ن الع��شرة املب�رشين
باجلن��ة .وقد بادر 
�إلى ت�صديق ر�سول اهلل
 يف كل موقف.

ا�شــته��ر بالع��دل،
وفــت��ح العـــ��راق
وال�ش��ام وم�صـــ��ر
و�أذربيجان ،و�أن�ش�أ
الدواوين ،ودخــل
�صلحا.
القد�س ً

ب202-

204-199
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الدر�س
الثالث والثالثون

مواقف م�رشقة من حياة اخللفاء الرا�شدين )2( 

نتاجات الدر�س

 يبينّ ن�سب عثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما وف�ضلهما.يو�ضح منزلة عثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما من النبي .
 ّ يعطي �أمثلة على مواقف م�رشقة من حياة عثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما. ي�ستدل بالن�صو�ص ال�رشعية على ف�ضل عثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما.يقدر دور اخللفاء الرا�شدين الكرام يف ن�رش الإ�سالم.
 ّ يقتدي بعثمان بن عفان وعلي بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما ب�صفاتهما الفا�ضلة ،وي�سري على نهجهما. -يبذل اجلهد يف خدمة الدين والوطن.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تقدير دور اخللفاء الرا�شدين يف ن�رش الإ�سالم وت�ضحياتهم يف �سبيله. االقتداء باخللفاء الرا�شدين يف �أخالقهم و�صفاتهم الفا�ضلة. -احلر�ص على الدفاع عن ال�صحابة الكرام.

م�صادر التعلم و�أدواته
 مكتبة املدر�سة. م�صادر ومراجع ال�سرية ،مثل( :دالئل النبوة) للبيهقي ،و(الإ�صابة يف متييز ال�صحابة) البن حجرالع�سقالين ،و(الطبقات الكربى) البن �سعد ،و(�سري �أعالم النبالء) للذهبي ،و(رجال حول الر�سول)
خلالد حممد خالد.
 -الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :اللوح� ،أوراق عمل ،بطاقات.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املو�سوعة احلرة.http//:ar.m/wikpedia.org :

املفاهيم وامل�صطلحات
م�سلما ومات على الإ�سالم.
ال�صحابي :كل من ر�أى النبي 
ً
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التعلم القبلي
 -ال�صحابي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية (حتليل الن�صو�ص). ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ فعالية (حلقات البحث). ا�سرتاتيجية اللعب؛ فعالية (امل�سابقة).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية الع�صف الذهني ،كما ي�أتي:
وجه �س� اًؤال �إلى الطلبة حول قدوة كل منهم يف احلياة ،و�أ�سباب تلك القدوة.
ّ -1
 -2راجع الطلبة بالدر�س ال�سابق( :مواقف م�رشقة من حياة اخللفاء الرا�شدين) ،واربط بينه وبني الدر�س
احلايل.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية الزيارات امليدانية ،وا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ فعالية حلقات البحث،
وا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية �أن�شطة القراءة املبا�رشة ،كما ي�أتي:
 -1انتقل �أنت والطلبة وبالتن�سيق مع �أمني املكتبة �إلى مكتبة املدر�سة.
 -2و ّزع الطلبة يف ( )6جمموعات ع�شوائية.
مكتوبا عليها املهمات بخط وا�ضح ب�شكل ع�شوائي (البطاقات
 -3و ّزع على املجموعات البطاقات
ً
تتناول �شخ�صية عثمان بن عفان و�شخ�صية علي بن �أبي طالب) كما ي�أتي:
•املجموعة ( :)1عثمان بن عفان ؛ ف�ضله ومنزلته من الر�سول .
•املجموعة ( :)2عثمان بن عفان ؛ مواقف م�رشقة من حياته.
•املجموعة ( :)3عثمان بن عفان ؛ ن�سبه ومولده ووفاته.
•املجموعة ( :)4علي بن �أبي طالب ؛ ف�ضله ومنزلته من الر�سول .
•املجموعة ( :)5علي بن �أبي طالب ؛ مواقف م�رشقة من حياته.
•املجموعة ( :)6علي بن ا�أي طالب ؛ ن�سبه ومولده ووفاته.
وجه الطلبة �إلى البحث عن املراجع التي ي�ستفيدون منها يف البحث ،واال�ستعانة بالكتاب املدر�سي
ّ -4
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بحيث تبحث كل جمموعة مبو�ضوعها اخلا�ص بها ،ثم اطلب �إليهم مناق�شة ما مت التو�صل �إليه ب�شكل
تقدم كل جمموعة مو�ضوعها مع مراعاة الت�سل�سل الزمني والبدء ب�شخ�صية عثمان بن
جماعي؛ حيث ّ
عفان .
وتوجه الأ�سئلة ،مع مراعاة �آداب املجموعات وتعزيز اال�ستجابات.
 -5تناق�ش املجموعات الأخرى وتع ّلق
ّ
وجههم �إلى توثيق املعلومات من م�صادرها.
 -6يف حالة ا�ستفادة الطلبة من ال�سريةّ ،
 ا�سرتاتيجية اللعب؛ فعالية امل�سابقة ،كما ي�أتي:
 -1و ّزع الطلبة يف جمموعتني.
 -2ح�ضرّ م�سب ًقا جمموعة من العبارات التي تدل على �شخ�صية كل من ال�صحابيني عثمان بن عفان وعلي
ابن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنهما من الكتاب املدر�سي.
 -3ك ّلف طلبة بنطق العبارات عن كل �شخ�صية ،مثال :تربع بقافلة جتارية� ،أ�سلم بعد خديجة ر�ضي اهلل
عنها ،قام بفتح �أرمينية ...وغريها من املواقف املوجودة يف الكتاب.
وت�سجل النقاط على اللوح على �شكل لوحة:
 -4يك�شف باقي الطلبة من املجموعتني عن ال�شخ�صية
ّ
جمموعة ( �أ ) وجمموعة (ب) ،واملجموعة التي تعرف �أكرب عدد من النقاط هي الفائزة.
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

مهما يف جمال التن�شئة؛ وب�سبب الفراغ العاطفي والديني ،يتخذ الطلبة �شخ�صيات
تلعب القدوة ً
دورا ًّ
م�شهورة قدوة لهم مثل �شخ�صيات برامج الغناء والتمثيل والريا�ضة ،ما ي�ؤدي �إلى انهيار املنظومة الأخالقية.
بينما يكون لالقتداء بالر�سول  وال�صحابة وال�شخ�صيات الإ�سالمية �أثر �إيجابي يف بناء ال�شخ�صية
الإ�سالمية ال�سليمة و�صناعة الأجيال .وهنا ي�أتي دور املربني ،يف حث الطلبة على اتخاذ القدوة املنا�سبة،
واالبتعاد عن االقتداء باملمثلني واملغنني.

استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم عن طريق الإجابة عن �أ�سئلة نهاية الدر�س؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية.
•املوقف التقوميي :ميكنك تقومي �أداء الطلبة :مبجموعة من املواقف التعليمية ،والتعلم عن طريق حلقات
البحث ،واملناق�شة ،والتعلم عن طريق اللعب ،وامل�سابقة؛ عن طريق معايري �سلم التقدير العددي الآتي:
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•�أداة التقومي رقم (� :)1-33سلم تقدير عددي.
ا�سم الطالب............................................ :
معيار الأداء

الرقم
1

يقدر دور اخللفاء الرا�شدين يف خدمة الإ�سالم.
ّ

2

يحر�ص على االقتداء باخللفاء الرا�شدين يف ال�صفات النبيلة.

3

يهتم مبعرفة معلومات �إ�ضافية عن اخللفاء الرا�شدين.

4

يتفاعل مع زمالئه يف العمل التعاوين.

5

يلعب بحيوية ون�شاط يف اللعبة.

6

يناق�ش بنزاهة يف امل�سابقة.

7

يجيب عن الت�سا�ؤالت بثقة.

8

يتكلم بلغة �سليمة ومنا�سبة.

9

مييز بني الأعمال التي قام بها اخللفاء الرا�شدون.
ّ

5

4

3

2

1

إجابات أنشطة الدرس

الن�شاط

ال�صفحة

الإجابة

أ�ستنتج
و�ض��ع الرج��ل املنا�س��ب يف املكان املنا�س��ب من حيث
� ُ
عليا  يوم اخلربة والكفاءة.
 209داللة �إعطاء النبي  الراية ًّ
خيرب.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 اطلب �إلى الطلبة البحث يف �شبكة الإنرتنت عن مفهوم اخللفاء الرا�شدين ،و�سبب ت�سميتهم هذا اال�سم.�إثـرائـية
 اطلب �إلى الطلبة عقد مقارنة بني �شخ�صية عامة م�شهورة يف الع�رص احلديث و�أحد اخللفاء الرا�شدين ،وكيفي�ستفيد من هذه املقارنة يف حياته ،ب�رشط �أن تكون �إيجابية وقدمت خدمة و�إجنازات للإ�سالم وامل�سلمني.
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إجابات أسئلة الدرس

الإجابة

ن�ص ال�س�ؤال

ال�صفحة

 -1ثب��ت عثمان بن عف��ان  على  -يدل على �صالبته وثباته على دينه.
عالم يدل
�إ�سالم��ه رغ��م الأذىَ ،
ذلك؟

206

تربع عثمان  يف عام الرمادة (املجاعة) يف خالفة
 -2كان عثم��ان بن عف��ان  كرميًا ّ -
ينفق الأموال الكثرية يف �سبيل اهلل .عمر بقافلته التجارية القادمة من ال�شام على فقراء
ِ
امل�سلمني ،وكان يف القافلة �ألف بعري حمملة بالطعام،
هات موقفًا يبينّ كرمه و�إنفاقه.
ربحا
ورف�ض �أن يبيعها للتجار الذين عر�ضوا علية ً
كثريا.
ً

207

 -3اذكر موق ًفا من املواقف التي ب�شرّ  -عندما ا�شرتى بئر رومة من يهودي بع�رشين �ألف درهم
بها النبي  عثمان بن عفان  وجعلها �سبيلاً للم�سلمني ،وجهز مباله ثلث جي�ش
باجلنة.
الع�رسة (جي�ش تبوك) ،وجاء ب�ألف دينار فو�ضعها يف 207-206
حجر ر�سول اهلل فقال " :ما �رض عثمان ما عمل
بعد اليوم".

عليا يف
 -4ا�شته��ر عل��ي بن �أب��ي طالب  - ملا �أراد الر�سول � أن يهاجر �إلى املدينة �أبقى ًّ
بال�شجاعة والبطولة ،اذكر موق ًفا فرا�شه ،حتى يرد الأمانات �إلى �أهلها.
 ويف بدر كان من الثالثة الذين اختارهم الر�سول يدل على ذلك.
للمبارزة.
 ويوم خيرب  -ملا نق�ض اليهود عهدهم مع ر�سول اهلل - قال النبي " :لأعطني الراية رجلاً يفتح اهلل
على يديه" ،ف�أعطاها لعلي  فانطلق حتى فتح اهلل
على يديه ح�صون خيرب.
 -5اذكر حدي ًثا يدل على منزلة علي بن  -قال النبي  لعلي�" :أال تر�ضى �أن تكون مني مبنزلة
�أبي طالب  من الر�سول .
هارون من مو�سى� ،إال �أنه لي�س نبي بعدي".
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208

208

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -6ق��ارن ب�ين عل��ي بن �أب��ي طالب  -عثمان :عثمان بن عفان الأموي القر�شي يك ّنى �أبا
وعثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنهما عبد اهلل ،ولد يف مكة املكرمة .وجهز مباله ثلث جي�ش
من حيث الن�س��ب ،وموقف كل الع�رسة (جي�ش تبوك).
منهما يف غزوة تبوك.
 �أما علي :فهو علي بن �أبي طالب بن عبد املطلب208-206 ،عم الر�سول  ،يكنى �أبا احل�سن ،ولد يف مكة
ابن ّ
املكرمة .وقد �شهد امل�شاهد كلها �سوى تبوك ،حيث
ا�ستخلفه الر�سول على املدينة.

 -7ع ّلل ما ي�أتي:
�أ 207-
احرتاما له.
�أ  -رف�ض عثمان بن عفان � أ  -ما كان ليطوف قبل النبي 
ً
الطواف بالكعبة عندما بعثه
�سفريا �إلى قري�ش
النبي 
ً
يف �صلح احلديبية.
ب -مل ي�شهد عثمان بن عفان ب -خلفه النبي  ليعتني بزوجته رقية بنت النبي  ب207-
ب�سبب مر�ضها.
بدرا.
ً 
جـ -ن�ش أ� علي بن �أبي طالب  جـ -ليخ ّفف من �أعباء �أبي طالب الذي كفل النبي  جـ208-
يف �صغره.
وتربى منذ �صغره يف بيت
الر�سول .
 -8ا�ستخلف��ه ر�س��ول اهلل  عل��ى
املدينة يوم تبوك ،فقال� :أتخلفني
يف ال�صبي��ان والن�ساء؟ فقال النبي
�" :أال تر�ض��ى �أن تك��ون مني
مبنزلة هارون م��ن مو�سى� ،إال �أنه
لي�س نبي بعدي".
تد ّبر الن�ص ال�سابق ،ثم �أجب عما ي�أتي:
�أ 208-
�أ  -ما ا�سم اخلليفة الرا�شد الذي �أ  -علي بن �أبي طالب .
خاطبه النبي  باحلديث؟ ب -على مكانة علي ومنزلته من ر�سول اهلل  ،حيث ب208-
كان مبقام الوزير لر�سول اهلل .
عالم يدل الن�ص ال�سابق؟
بَ -
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الدر�س
الرابع والثالثون

�صور من الإعجاز العلمي يف القر�آن الكرمي

نتاجات الدر�س

يعدد �صور الإعجاز يف القر�آن الكرمي.
 ّيعرف مفهوم الإعجاز العلمي يف القر�آن الكرمي.
 ّ يعطي �أمثلة على الإعجاز العلمي يف القر�آن الكرمي. يع ّلل الأخذ باحلقائق العلمية فقط دون النظريات العلمية؛ للداللة على الإعجاز العلمي.يوجه دالالت الآيات الكرمية على �صور الإعجاز العلمي.
 ّ ي�ؤمن بعدم وجود تعار�ض بني احلقيقة العلمية والقر�آن الكرمي. -يعتز مبظاهر �إعجاز القر�آن الكرمي.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 اليقني اجلازم ب�أن القر�آن الكرمي وحي من اهلل تعالى. -الإميان ب�إعجاز وحتدي القر�آن الكرمي عرب الأزمان والقرون.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتب الإعجاز وعلوم القر�آن ،مثل�( :إعجاز القر�آن) للباقالين ،و(الإتقان يف علوم القر�آن) للإمامال�سيوطي ،و(�إعجاز القر�آن الكرمي) لف�ضل عبا�س.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :احلا�سوب ،جهاز العر�ض ( )Data Showلعر�ض الأن�شطة واملهام،لوحات كرتونية لعر�ض �إجابات الطلبة عن الأن�شطة واملهام املختلفة� ،أقالم (فلوما�سرت) ،بطاقات خاطفة.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 -املكتبة ال�شاملة (.)http://shamela.ws

املفاهيم وامل�صطلحات
 الإعجاز العلمي� :إخبار القر�آن الكرمي بحقائق علمية �أثبتها العلم التجريبي ،ومل يكن �إدراكها ممك ًناتباعا لتطور و�سائل البحث العلمي.
بالو�سائل الب�رشية يف زمن النبي  ،و�إمنا مت اكت�شافها بعد �أزمنة عديدة ً
تتكون منها العظام والع�ضالت وتكون عديدة ،مثل طبعات الأ�سنان،
 الفلقات :الكتل البدنية التيّ
فت�سمى م�ضغة.
وتكون مادة مم�ضوغة
ّ
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التعلم القبلي
 الإعجاز البياين. الإعجاز الت�رشيعي. -الإعجاز الغيبي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (الق�صة ،الع�صف الذهني ،املحا�رضة� ،أ�سئلة و�إجابات� ،ضيف زائر ،عر�ضتو�ضيحي ،حلقة بحث).
 التعلم اجلماعي؛ فعاليات (التعلم التعاوين).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (الق�صة واملحا�رضة والع�صف الذهني) ،وذلك على النحو الآتي:
 -1ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن ق�صة �أحد علماء الغرب ،الذين �أ�سلموا نتيجة الإعجاز العلمي يف القر�آن
الكرمي.
 -2اعر�ض للطلبة قول �أحد علماء الغرب" :كلما �شعرت بنق�صان �إمياين ،ذهبت �إلى املخترب لأرى عظمة
اهلل".
 -3ا�س�أل الطلبة عن عالقة تلك الق�صة واملقولة بالعبارة الآتية( :العلم يدعو �إلى الإميان).
ودونها على اللوح.
 -4ا�ستمع لإجابات الطلبة ،لت�صل و�إياهم �إلى عنوان الدر�س ومعنى الإعجاز العلميّ ،
وجه الطلبة �إلى �أن هذا الإعجاز داللة على وحي هذا الكتاب العظيم ،و�أن عملية التحدي والإعجاز
ّ -5
م�ستمرة يف هذه املعجزة اخلالدةُ ،
واتل عليهم بع�ض �آيات الإعجاز.
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (الأ�سئلة والإجابات) ،وذلك على النحو الآتي:
 -1ا�س�أل الطلبة :ما الفرق بني احلقيقة العلمية والنظرية العلمية؟ �أيها ي�ؤخذ به يف الإعجاز العلمي؟ ملاذا؟
و�سجل الإجابات ال�صحيحة على اللوح.
ّ -2
تلق �إجابات الطلبةّ ،
 -3ك ّلف الطلبة بحل الن�شاط الوارد يف ال�صفحة ( ،)214وع ّقب على �إجابتهم.
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات �ضيف زائر ،حما�رضة ،عر�ض تو�ضيحي ،حلقة بحث ،ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي
(التعلم التعاوين) ،وذلك على النحو الآتي:

291

ن�سق مع زمالئك من معلمي املدر�سة ،وهم :معلم الأحياء وعلوم الأر�ض ،والعلوم العامة ،واجلغرافيا،
ّ -1
وادعهم �إلى الغرفة ال�صفية� ،أو مكان منا�سب  -وليكونوا مهيئني م�سب ًقا للمو�ضوع .-
 -2و ّزع الطلبة يف ( )4جمموعات :جمموعة ( )1مع معلم علوم الأر�ض ،وجمموعة ( )2مع معلم اجلغرافيا،
وجمموعة ( )3مع معلم العلوم العامة ،وجمموعة ( )4مع معلم الأحياء  -وميكن �أن يختار الطالب
جمموعته ح�سب ميوله التعليمية .-
 -3و ّزع �صور الإعجاز العلمي الواردة يف الكتاب املدر�سي على املجموعات كالآتي :ال�صورة الأولى
(و�صف ظلمات البحار و�أمواجها) وال�صورة الرابعة (و�صف اجلبال) للمجموعة رقم ( ،)1ال�صورة
الثانية (ظلمة الف�ضاء) للمجموعة رقم ( ،)3وال�صورة الثالثة (�أخف�ض منطقة على �سطح الأر�ض)
للمجموعة رقم ( ،)2ال�صورة اخلام�سة (�أطوار خلق الإن�سان) للمجموعة رقم (.)4
يتف�ضل ب�رشح وتو�ضيح الإعجاز العلمي يف ال�صورة التي معه لطلبة جمموعته،
 -4اطلب �إلى كل زائر �أن ّ
م�ستعي ًنا بعر�ض تو�ضيحي منا�سب ،وميكنه عمل حلقة بحث مع الطلبة حول الإعجاز العلمي يف
ال�صور التي معه.
مو�ض ًحا الإعجاز
طالبا من كل جمموعة �أن ّ
يلخ�ص ما تعلمه ليعر�ضه على املجموعات الأخرى ّ
 -5ك ّلف ً
وم�سرت�شدا بالعرو�ض التو�ضيحية �إن �أمكن.
العلمي يف ال�صورة،
ً
منا�سبا.
 -6ا�شكر �ضيوفك الزائرين وطلبتك على �أدائهم ،وع ّقب على عملهم مبا تراه
ً
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ
 قوم الطلبة تقوميًا ختاميًّا؛ لتت�أكد من مدى حتقق النتاجات التعلمية.

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

يحتاج امل�سلم يف حياته هذه الأيام �إلى الإعجاز العلمي؛ ليحتج به على وحي القر�آن الكرمي وعلى �صدق
ر�سالة الإ�سالم و�أن هذا الدين �صالح لكل زمان ومكان لكونه من �أجنع طرق الدعوة ،خا�صة ونحن م�أمورون
بالدعوة �إلى اهلل تعالى ون�رش ر�سالة الإ�سالم لقوله تعالى} :
{ ،ومع انت�شار و�سائل التوا�صل االجتماعي وكرثتها؛ فيمكنك ممار�سة الدعوة لت�صل �إلى
الغرب �أو املت�أثرين بالعوملة الغربية لإزالة ال�ضبابة عنهم ،وجتلية احلقيقة عنهم بو�ساطة الإعجاز العلمي ،وكما
قال الإمام علي �" :إن هذا القر�آن معني ال ين�ضب ،وال يعجز عن كرثة الرد".
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم للإجابة عن �أ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�صفها تقوميًا ختاميًّا.
 ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية التقومي الذاتي.
•املوقف التقوميي :بعد االنتهاء من عمل جمموعات التعلم والن�شاط التعلمي الذي قاموا به ،اطلب �إلى
�سجل و�صف �سري التعلم.
بناء على �أداة التقومي (ّ ،)1-34
الطلبة القيام بعمل تقومي ذاتي لتقومي تعلمهمً ،
•�أداة التقومي رقم (� :)1-34سجل و�صف �سري التعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اال�سم ....................... :املو�ضوع ....................... :التاريخ....................... :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الهدف من الن�شاط............................................................................. :
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمر الذي قمت بفعله......................................................................... :
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلمت من هذا الن�شاط........................................................................ :
...............................................................................................
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�أفادين هذا الن�شاط يف حت�سني مهاراتي يف.......................................................... :
...............................................................................................
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مالحظاتي.................................................................................... :
...............................................................................................
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مالحظات املعلم............................................................................... :
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الإجابة

الن�شاط

� ّ
 ال ميكن وج��ود تعار�ض؛ لأن القر�آن الكرمي كالم اهللأجيب
أفك ُر و� ُ
 214ه��ل ميكن وج��ود تعار�ض ب�ين القر�آن والكون �صن��ع اهلل ،وكالم اهلل و�صنع��ه ال يت�صادمان
أبدا.
الكرمي واحلقائق العلمية؟ ملاذا؟
� ً
 امل��دارات الفلكية التي ت�سري به��ا ال�شم�س ،وبيان �أنأ�ستذكر
�
ُ
أطوارا ينتقل بينها.
و�أف��راد جمموعتي ما ت��دل عليه الآيات للقمر � ً
 الربزخ والفا�صل املائي الذي يكون بني البحرين.الكرمية من �إعجاز علمي:
 -قال اهلل تعالى}:

218

{

(�سورة ي�س ،الآيتان .)39-38
 قال اهلل تعالى} :{
(�سورة الرحمن ،الآيتان .)20-19

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 ابحث يف القر�آن الكرمي �أو كتب الإعجاز ،واكتب مقارنة على �شكل جدول بني الإعجاز البياينوالإعجاز الت�رشيعي والإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي من حيث :التعريف ومثال عليها.
�إثـرائـية
 اكتب اًذاكرا ثالثة �أمثلة على هذا الإعجاز غري الواردة يف
مقال عن الإعجاز العلمي يف القر�آن الكرميً ،
الكتاب ،وان�رشه على مواقع التوا�صل االجتماعي؛ لتبينّ �صالحية القر�آن الكرمي لكل زمان ومكان.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

و�ض��ح مفهوم الإعج��از العلمي  -الإعجاز العلمي هو �إخبار القر�آن الكرمي بحقائق
ّ -1
علمية �أثبتها العلم التجريبي ،ومل يكن �إدراكها ممك ًنا
يف القر�آن الكرمي.
بالو�سائل الب�رشية يف زمن النبي  ،و�إمنا اكت�شفت

ال�صفحة
214

تباعا لتطور و�سائل البحث العلمي.
بعد �أزمنة عديدة ً

ّ -2
حممدا  بهذه الإ�شارات
و�ض��ح العب��ارة الآتي��ة" :الآيات  -من الذي �أبلغ �سيدنا
ً
القر�آني��ة التي ت�ضمن��ت �إ�شارات العلمية؟ �إنه اهلل عز وجل الذي و�سع علمه كل �شيء،
علمية دليل على �أن القر�آن الكرمي فدل ذلك بوجه قاطع على �أن القر�آن الكرمي من عند
وحي من عند اهلل تعالى".
اهلل تعالى ،قال اهلل عز وجل }
{.

214

 -3ع ّلل :يقوم الإعجاز العلمي على  -لأن النظريات العلمية قابلة للتغيري والتبديل على مدار
�أ�سا���س احلقائ��ق العلمي��ة ولي�س الأزمان ،بينما احلقائق العلمية ثابتة ال تتغري.
النظريات العلمية.

214

و�ضح الإعج��از العلمي يف قوله  -يف الآية �إعجاز علمي يف و�صف ظلمات البحار العميقة
ّ -4
و�أمواجها الداخلية ،حيث بينّ العلم احلديث  -بعد ابتكار
تعالى} :
الأجهزة التي ّ
متكن النا�س من �سرب �أعماق البحار  -حقيقة
وجود موج يف داخل البحر العميق� ،إ�ضافة لوجود موج
ٍ
ثان يكون على �سطح البحر ،وهو املوج الظاهر للعيان،
و�أو�ضحت وجود مناطق يف �أعماق البحار تتال�شى فيها
{.
�أ�شعة ال�شم�س ،ومناطق ظاهرة تتخللها �أ�شعة ال�شم�س.

215

و�ضح احلقيقة اجلغرافية التي �أ�شار � -أ�شارت الآيات �إلى حقيقة جغرافية مل تكن معروفة عند
ّ -5
�أحد يف ذلك الوقت ،فقد �أكد بع�ض العلماء �أن كلمة
�إليها قوله تعالى:
}
(�أدنى) ت�أتي مبعنى� :أخف�ض ،وي�أتي العلم التجريبي
217-216
لي�ؤكد هذه احلقيقة ب�أن منطقة �أغوار البحر امليت وما
حولها تنخف�ض عن م�ستوى البحر بـ ( )350م ًرتا ،و�أنها
{
�أخف�ض نقطة �سجلتها الأقمار ال�صناعية على الياب�سة.
(�سورة الروم ،الآيات .)3-1
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ن�ص ال�س�ؤال
 -6قال اهلل تعالى} :
و�ضح
{ّ ،
العالقة بني ت�شبيه اجلبال بالأوتاد
كما و�صفتها الآية الكرمية ،وبني
م��ا اكت�شف��ه العلماء م��ن حقائق
علمية عنها.
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الإجابة
تقدم العلم� ،أجريت فحو�صات على تركيب
 مع ّمعلوما على وجه القطع
الأر�ض الداخلي ،و�أ�صبح
ً
جذورا مغرو�سة يف الأعماق ،وميكن �أن
�أن للجبال
ً
ت�صل �إلى ما يعادل ( )15مرة من ارتفاعها فوق �سطح
كبريا يف �إيقاف احلركة
دورا ً
الأر�ض ،و�أن للجبال ً
الأفقية الفجائية ل�صفائح طبقة الأر�ض ال�صخرية؛
وبذا تبينّ �أن اجلبال فعلاً ت�شبه الأوتاد ،فكما �أن للوتد
منغر�سا يف
وجزءا
ظاهرا فوق �سطح الأر�ض،
جزءا
ً
ً
ً
ً
باطن ق�رشة الأر�ض ،ووظيفته تثبيت ما يتع ّلق به،
فكذلك اجلبال.

ال�صفحة

217

الدر�س
اخلام�س والثالثون

و�صايا اجتماعية

نتاجات الدر�س

يعرف براوي احلديث النبوي.
 ّ يذكر معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث النبوي.يو�ضح املمار�سات التي ّ
حذر منها النبي  يف احلديث النبوي.
 ّ يع ّلل تخ�صي�ص النبي  للم�سلمني يف احلديث النبوي. ي�ستنتج احلكمة من نهي احلديث النبوي لعدد من املمار�سات والأخالقيات ،التي ت�ؤ ّثر يف عالقات النا�س.غيبا.
 يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف املقرر ً يبتعد عن �أ�شكال االعتداء على الآخرين وحقوقهم. -يلتزم ال�صدق والأمانة يف املعامالت مع الآخرين.

القيم واالجتاهات الرئي�سة
 تطهري القلب من �أمرا�ضه؛ كاحل�سد واخلذالن وغريها. احلر�ص على ن�رش املحبة والأخوة بني النا�س. -االلتزام بتقوى اهلل وح�سن اخللق واالبتعاد عن �أمرا�ض القلوب.

م�صادر التعلم و�أدواته
 كتاب (املنهاج يف �رشح �صحيح م�سلم بن احلجاج) للإمام النووي ،وكتاب (الإ�صابة يف متييز ال�صحابة)البن حجر الع�سقالين ،وكتاب (خلق امل�سلم) ملحمد الغزايل.
 الو�سائل التعليمية املنا�سبة مما ي�أتي :جهاز العر�ض ( ،)Data Showلوحات كرتونية لت�سجيل �إجاباتالطلبة ،الطبا�شري والأقالم امللونة ،بطاقات خاطفة يكتب عليها معاين املفردات والرتاكيب الغريبة� ،أوراق
عمل الأن�شطة ،مالب�س منا�سبة ل�شخ�صية تاريخية� ،رشيط ال�صق.

م�صادر تعلم �إ�ضافية
 املكتبة ال�شاملة .http://shamlah.ws297

املفاهيم وامل�صطلحات
م�سلما ،ومات على الإ�سالم.
 ال�صحابي :كل من ر�أى النبي ً
 -الظلم :جتاوز احلد واالعتداء على حقوق الآخرين.

التعلم القبلي
 -احلديث النبوي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
 التدري�س املبا�رش؛ فعاليات (العر�ض التو�ضيحي� ،رضب املثال ،القراءة املبا�رشة ،البطاقات اخلاطفة ،الق�صة،درا�سة حالة ،املناق�شة).
 التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات (املحاكاة ولعب الأدوار ،امل�سابقات). التعلم التعاوين؛ فعالية (العمل �ضمن فرق). التفكري الناقد؛ فعالية (التحليل).خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (العر�ض التو�ضيحي و�رضب املثال واحلوار واملناق�شة) ،كما ي�أتي:
�صورا من العنف املجتمعي ،واالعتداء على الآخرين.
 -1اعر�ض بو�ساطة �أي طريقة من طرائق العر�ض
ً
�سلبيا ل�صورة التناج�ش يف املزادات العلنية.
 -2اعر�ض موق ًفا ًّ
ووجه الطلبة �إلى ا�ستنتاج احلكمة من حترمي هذه
 -3ا�ستعر�ض �آراء الطلبة حول هذه ال�صور وهذا املوقفّ ،
وجه الطلبة �إلى ا�ستنتاج عنوان الدر�س.
الأعمال ،ثم ّ
�إجراءات التنفيذ
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (القراءة املبا�رشة) ،ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (املحاكاة ولعب
الأدوار) ،كما ي�أتي:
 -1اقر�أ احلديث النبوي قراءة جهرية تو�ضيحية.
 -2ك ّلف طالبني  -ممن يتقنون القراءة اجلهرية  -مبحاكاتك ،وقراءة احلديث النبوي قراءة تعبريية.
 -3ك ّلف �أحد الطلبة  -الأدائيني  -بلعب دور �شخ�صية ال�صحابي اجلليل �أبي هريرة  ،من دون �إخبار
الطلبة عن ا�سم هذه ال�شخ�صية.
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 -4اطلب �إلى الطلبة معرفة ا�سم �صاحب ال�شخ�صية.
عزز الطالب الذي قام بالدور ،والطلبة الذين عرفوا الإجابة.
ّ -5
 ا�سرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية (البطاقات اخلاطفة) ،ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (امل�سابقات)،
كما ي�أتي:
 -1اكتب املفردات والرتاكيب الواردة يف الدر�س ،وع ّلقها على �رشيط مثل حبل الغ�سيل مبكان منا�سب يف
الغرفة ال�صفية( ،احل�سد ،التناج�ش ،التدابر ،البغ�ضاء ،التدابر ،الظلم ،اخلذالن).
 -2اكتب معاين تلك املفردات والرتاكيب على بطاقات خاطفة.
ع�شوائيا ،وقراءتها ب�صوت مرتفع ،ثم ل�صقها مقابل
 -3اطلب �إلى بع�ض الطلبة اختيار احدى البطاقات
ًّ
املفردة �أو الرتكيب الدال عليها.
وعزز الذين �أخط�أوا على م�شاركتهم واجعلهم يطلبون
عزز الطلبة الذين �أجابوا �إجابات �صحيحةّ ،
ّ -4
امل�ساعدة من زمالئهم.
(تكوينيا) يف �أثناء عمل الطلبة ،وت�أكد من و�ضوح معاين املفردات والرتاكيب
بنائيا
ّ -5
ًّ
قوم الطلبة تقوميًا ًّ
عند جميع الطلبة.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية (امل�سابقة ولعب الأدوار) ،وا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية
(التعلم التعاوين ،نظام الزمالة) ،كما ي�أتي:
 -1اكتب (� )6أ�سئلة على (� )6أوراق خمتلفة ،و�أطوها لتكون على �شكل ر�سالة كما ي�أتي:
•ورقة رقم ( :)1ما احلكمة من حترمي احل�سد؟
•ورقة رقم ( :)2ما احلكمة من حترمي التناج�ش؟
•ورقة رقم ( :)3ملاذا نهى احلديث النبوي عن البغ�ضاء بني النا�س؟
•ورقة رقم ( :)4نهى الإ�سالم عن البيع على البيع ،ما احلكمة من ذلك؟
حرم الإ�سالم االعتداء على الآخرين يف احلديث النبوي.
•ورقة رقم ( :)5ع ّللّ ،
•ورقة رقم ( :)6ع ّلل :خ�ص النبي  امل�سلمني يف احلديث النبوي يف الأمور املنهي عنها؟
 -2ك ّلف �أحد الطلبة  -الأدائيني  -بلعب دور �ساعي الربيد و�إر�سال هذه الر�سائل لـ ( )6طلبة.
ِ -3
ينتق كل طالب و�صلت �إليه الر�سالة زميلاً مل�شاركته العمل والإجابة عن ال�س�ؤال ،ثم يقر�أ �أحدهما
ال�س�ؤال  -على م�سمع من الطلبة جميعهم  -ويجيب الآخر عليه ،وهكذا حتى تنتهي الأ�سئلة.
 -4اطلب �إلى باقي الطبة مبراقبة العمل والتعقيب على الإجابات.
 -5ع ّقب على �أداء الطلبة ،وا�ستدرك ما قد يكون فاتهم.
 ا�سرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية لعب الأدوار ،وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية التحليل ،كما ي�أتي:
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 -1اتفق مع ( )3من الطلبة على متثيل �صورة البيع على البيع عن طريق امل�شهد الآتي:
•عمر :عندي كتاب زائد عن حاجتي ،وميكنني بيعك �إياه بثالثة دنانري.
•علي :ح�س ًنا ،اتفقنا.
•ق�صي :انتظر يا علي ،فعندي كتاب مثله ،وميكنني بيعك �إياه بدينارين فقط.
•علي :نعم موافق ،فهذا �أوفر يل.
•عمر (وبغ�ضب) :ملاذا فعلت هذا يا ق�صي؟ لقد �أف�سدت علي البيع ،و�أنت يا علي� ،أمل نتفق على
البيع؟ ويرتكهما ويذهب.
 -2ا�شكر الطلبة  -بعد م�شاهدة هذا امل�شهد  -على ح�سن الأداء.
 -3ا�س�أل الطلبة الأ�سئلة الآتية:
بت�رصف ق�صي؟
•ما ر�أيكم
ّ
•ما الآثار ال�سلبية التي تركها هذا املوقف على عالقتهم مع عمر؟
ي�سمى هذا الأمر املنهي عنه؟
•ماذا ّ
•ما الفرق بينه وبني التناج�ش؟
قوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه ،وال تنتقل �إلى فكرة جديدة �إال بعد الت�أكد من حت ّقق الفكرة التي �سبقتها.
 ّ

الربط بني مو�ضوع الدر�س واحلياة العامة

خلق اهلل تعالى النا�س خمتلفني يف كل �شيء ،يف رزقهم و�ألوانهم وغريها؛ ف�إن ر�ضي الإن�سان مبا ق�سم اهلل
له� ،أ�صبح مرتاح القلب والعقل ،وعا�ش �سعيد النف�س مطمئ ًنا� ،أحب النا�س و�أحبه النا�س ،و�إن مل ير�ض مبا
مغتما� ،أبغ�ض النا�س وبغ�ضوه .ومن ثم ،نال
ق�سم اهلل له� ،أم�سى �سقيم القلب والعقل ،وعا�ش مكدر النف�س ًّ
العقابني يف الدنيا بغمه والآخرة عقاب ربه.
التع�صب لقرابة �أو �صداقة �أو
أبدا ،لكن ال يعني ذلك �أبدا
يجب على امل�سلم �أن ين�رص �أخاه و�أال يخذله � ً
ّ
م�صلحة �أو �أن ين�رصه على باطل ،بل علينا اتباع احلق فاحلق �أولى �أن يتبع.
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استراتيجيات التقويم وأدواته

 ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الإجابة عن �أ�سئلة التقومي اخلتامي الواردة يف نهاية الدر�س.
 ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظمة.
قوم الطلبة با�ستخدام معايري �سلم التقدير العددي
•املوقف التقوميي :يف �أثناء عمل الطلبة يف املجموعاتّ ،
يف �أداة التقومي (.)1-35
•�أداة التقومي رقم (� :)1-35سلم التقدير العددي:
الرقم

معيار الأداء

1

يتعاون مع زميله يف �أثناء العمل.

2

أفكارا مهمة وذات �صلة.
ّ
يقدم � ً

3

ويتقبل �آراءه.
ي�ستمع لزميله،
ّ

4

يجيب ب�رسعة وثقة واقتدار.

5

يقوم باملهام املوكلة �إليه بال�شكل والزمن املنا�سبني.

1

2

3

 ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظّمة.
قوم الطلبة با�ستخدام معايري �سلم التقدير العددي
•املوقف التقوميي :يف �أثناء عمل الطلبة يف املجموعاتّ ،
يف �أداة التقومي (.)1-35
•�أداة التقومي رقم (� :)1-35سلم التقدير العددي:
الرقم

معيار الأداء

1

أحدا �إن ر�أيته بنعمة لي�ست لدي.
ال �أح�سد � ً

2

�أبادر للتوا�صل مع �صديقي� ،إذا وقع تدابر بيننا يف وقت ما.

3

�أبتعد عن االعتداء على حقوق الآخرين بالل�سان �أو اليد �أو غريه.

4

قريبا �أو �صدي ًقا.
ال �أعني � ً
أحدا على باطل وبغري حق ،ولو كان ً

5

بدرجة
عالية

بدرجة
متو�سطة

بدرجة
�ضعيفة

�أجت ّنب التحقري �أو اال�ستهانة بالآخرين لفقرهم �أو مهنتهم �أو
ن�سبهم وهكذا.
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إجابات أنشطة الدرس

ال�صفحة

الن�شاط

الإجابة

أعم ُق فهمي
� ّ
م��ن فهم��ي ملعن��ى التناج���ش يف البيع - ،احلالة الأولى هي النج�ش.
أو�ضح الفرق بينهما
والبيع عل��ى البيعّ � ،
عن طريق املثالني الآتيني:
بائعا عن
 ر�أى م��ازن م�شرتيً��ا ي�س���أل ً�سلع��ة ثمنه��ا  100دين��ار ،والبائ��ع
�صديق مل��ازن ،فقال م��ازن ل�صديقه
البائ��ع� :أن��ا �أ�شرتيه��ا منك ب��ـ 120
دين��ار ،ولي���س يف نيت��ه �رشا�ؤه��ا بل
222
به��دف نفع �صديق��ه البائع ،فيخدع
امل�ش�تري ويغري��ه ب�رشائه��ا بال�سع��ر
الثاين.
 بعد �أن اتفق �سم�ير والبائع على ثمن  -واحلالة الثانية �إحدى �صور البيع على البيع.�سيارة مببل��غ  10000دينار ،قال له
م�ش ٍرت �آخر� :أنا �أ�شرتيها منك ،ب�أكرث مما
دفع لك ،بـ  12000دينار.

أ�ستنتج
� ُ
احلكم��ة امل�شرتك��ة م��ن حت��رمي الأمور
ال�سابق��ة املنه��ي عنه��ا يف احلدي��ث
 223ال�رشيف.
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 الأم��ور جميعه��ا الت��ي حرمه��ا النبي  تدع��و �إلىالبغ�ض��اء ون�رش احلقد والعداوة ب�ين النا�س ،والإ�سالم
خاليا من
حري�ص على �أن يكون املجتمع امل�سلم نظي ًفا ً
مظاهر احلقد والبغ�ضاء والكراهية بني النا�س.

�أن�شطة �إ�ضافية
عالجية
 اذكر املفردة �أو الرتكيب املنهي عنه ،الذي يدل على كل �صورة من ال�صور والأمثلة الآتية:•قاطع ح�سن �صديقه �أجمد ،ومل يتحدث معه ( ).
•�سخرت ليلى من لبا�س منال لتوا�ضعه ( ).
خريا
دينارا ،فجاء عدنان وقال ليو�سف� :أنا �أبيعك ً
•اتفق يو�سف مع �سعيد �أن ي�شرتي منه مالب�س بع�رشين ً
منها بهذا الثمن ( ).
علما
•�أراد خالد �أن يبيع �سيارته باملزاد العلني فاتفق مع �سمري �أن يزيد الثمن كلما �صار لها �سعر معنيً ،
ربحا �أعلى خلالد ( ).
ب�أن �سمري ال يريد �رشاءها �أ�صلاً � ،إمنا ليحقق ً
•بعدما ا�شرتت خلود بي ًتا جميلاً جاءت �سعاد لزيارتها ،فلما ر�أته متنت زواله عنها و�أن يكون لها ( ).
�إثـرائـية
تقريرا عن الأ�رضار التي تقع على الفرد واملجتمع نتيجة هذه الأمور التي نهى عنها
 �شارك زميلاً واكتبا م ًعاً
احلديث النبوي ال�رشيف ،واعمال على ن�رشه يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،لتحذير النا�س منها.
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إجابات أسئلة الدرس

ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

 -1م��ا املق�صود مب��ا ي�أت��ي :احل�سد - ،احل�سد :متني زوال النعمة عن الآخرين.
 التناج�ش :الزيادة يف ثمن ال�سلعة ال بق�صد �رشائها؛ بلالتناج�ش؟
خلداع النا�س بذلك.

221

 -2م��ا احلكم��ة من حت��رمي كل من - :لأنه��ا ت�ؤدي �إلى الكراهي��ة والبغ�ضاء بني النا�س ،كما
�أنها ّ
تعكر �صفو الأخوة ،وتن�رش الكراهية بني النا�س.
التباغ�ض ،التحقري؟

221

بع�ضا،
 -3اذك��ر ث�لاث و�صاي��ا وردت يف � -أن يك��ون امل�سلم��ون �إخوا ًن��ا يحب بع�ضه��م ً
ويتوا�صون باخلري بينهم.
احلديث ال�رشيف.
223-221
 �أن يتج ّنب امل�سلم خذالن �أخيه امل�سلم �أو حتقريه. -4ق��ارن بني التناج���ش والبيع على  -التناج�ش :الزيادة يف ثمن ال�سلعة ال بق�صد �رشائها؛ بل
البيع من حيث :كيفية كل منهما ،خلداع النا�س بذلك .حكمه :حرام.
 البيع على البيع ،حكمه حرام ،وله �صورتان:واحلكم ال�رشعي فيهما.
�أ � -أن يتفق اثنان على �أن يبيع �أحدهما للآخر �سلعة،
في�أتي بائع �آخر ليف�سد هذا البيع فيقول للم�شرتي:
�أنا �أبيعك مثلها ب�أنق�ص من هذا الثمن� ،أو �أبيعك
خريا منها بهذا الثمن.
ً
ب� -أن يتفق اثنان على �أن يبيع �أحدهما للآخر �سلعة
معينة ،في�أتي م�ش ٍرت �آخر ليف�سد هذا البيع فيقول
للبائع� :أنا �أ�شرتيها منك ب�أكرث من هذا الثمن.

221

بع�ضا� ،أ 220-
 -5ما املعنى امل�ستفاد من قوله  يف �أ � -أن يكون النا�س �إخوا ًنا يحب بع�ضهم ً
ويتوا�صون باخلري بينهم.
ما ي�أتي:
أ� " -وكونوا عباد اهلل �إخوا ًنا" .ب -حتقري النا�س والتقليل من �ش�أنهم ،من �رش الأمور ب222-
التي على امل�سلم جتنبها.
ب" -بح�سب امرئ من ال�رش �أن
جـ -التقوى هي ميزان التفا�ضل بني النا�س عند اهلل جـ223-
يحقر �أخاه امل�سلم".
تعالى.
جـ" -التقوى ها هنا".
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

د " -كل امل�سل��م عل��ى امل�سل��م د  -جعل الإ�سالم لدماء النا�س و�أعرا�ضهم و�أموالهم د 223-
حرمة عظيمة ،وو�ضع من الت�رشيعات ما ي�ضمن
حرام دمه وماله وعر�ضه".
آمنٍ ،
خال من الظلم
لهم هذه احلقوق ،لقيام جمتمع � ٍ
والف�ساد.
� -6ض��ع دائرة ح��ول رم��ز الإجابة
ال�صحيحة يف ما ي�أتي:
 )1مت ّني الإن�سان زوال النعمة � -1أ
عن غريه من النا�س هو:
�أ  -احل�سد.
ب -النج�ش.
جـ -التدابر.
د  -البغ�ضاء.
 )2معنى " ال تدابروا":
 -2ب
�أ  -ال ي��زد �أحدك��م يف ثمن
ال�سلع��ة �إذا كان ال يريد
�رشاءها ليخدع غريه.
بع�ضا.
ب -ال يقاطع بع�ضكم ً
جـ -ال ي�ترك �أحدكم معونة
�أخيه.
د  -ال ي�ست�صغر �أحدكم �أخاه
�أو يقلل من �ش�أنه.
 )3املق�ص��ود بق��ول النب��ي  -3 :جـ
"يخذله":
�أ  -يظلمه.
ب -يق ّلل من �ش�أنه.
جـ -يرتك ن�رصته.
د  -يبغ�ضه.

221-1

220-2

220-3
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ن�ص ال�س�ؤال

الإجابة

ال�صفحة

غيب��ا احلدي��ث النب��وي  -ع��ن �أب��ي هري��رة  قال :ق��ال ر�س��ول اهلل " :ال
 -7اكت��ب ً
ال�رشي��ف م��ن قول��ه " :ال حتا�سدوا ،وال تناج�ش��وا ،وال تباغ�ضوا ،وال تدابروا،
حتا�س��دوا� "...إلى قوله ..." :
وماله وعر�ضه".
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وال يب��ع بع�ضكم على بي��ع بع�ض ،وكون��وا عباد اهلل
�إخوا ًن��ا ،امل�سلم �أخو امل�سلم ،ال يظلمه وال يخذله وال
يحق��ره .التقوى ه��ا هنا  -وي�شري �إل��ى �صدره ثالث
م��رات  -بح�س��ب امرئ م��ن ال�شـر �أن يحق��ر �أخاه
امل�سل��م ،كل امل�سل��م عل��ى امل�سلم حرام؛ دم��ه وماله
وعر�ضه".

221



