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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، حمًدا طيًبا مبارًكا فيه، وال�شالة وال�شالم على �شيد اخللق واملر�شلني 
نبي الرحمة والهدى للعاملني، وعلى اآله و�شحبه اأجمعني، ومن اهتدى بهديه واقتفى اأثره اإلى 

يوم الدين.
واأهل  ومالئكته  اهلل  "اإن   : فقال  عظيمني،  واأجر  مبكانة  املعلمني  تعالى  اهلل  �رّشف 
النا�س  معلم  على  لي�شلون  احلوت  وحتى  جحرها  يف  النملة  حتى  والأر�شني  ال�شماوات 
اخلري". واإن مهمة املعلم �شامية تتمّثل يف اإعداد الإن�شان واملواطن ال�شالح، وتنمية �شخ�شيته 
يف جوانبها املعرفية والنف�شية والجتماعية والعقلية والبدنية تنمية متكاملة متنا�شقة مع نف�شه 
التحديات احلا�رشة  الع�رش ومواجهة  التكيف مع م�شتجدات  وجمتمعه، وتعزيز قدراته على 
وامل�شتقبلية، وما يتطلب ذلك من تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة، وا�شتخدام التفكري 
العلوم والتقنيات املعا�رشة كافة، واإك�شابه قيم الإيجابية  التعامل مع  الناقد، وح�شن  العلمي 

والفاعلية وامل�شاركة يف احلياة العامة.
لهم يف حتقيق  عوًنا  ليكون  املعلم هذا؛  دليل  الإ�شالمية  الرتبية  ملعلمي  نقّدم  اأن  وي�رشنا 
متّثل  اإذ  للطلبة،  حا�شمة  مرحلة  ع�رش  الثاين  ال�شف  يعّد  حيث  املن�شودة،  الرتبوية  النتاجات 
عملية  برامج  اإلى  ترجمتها  يتطلب  ما  للحياة،  الطلبة  وتاأهيل  اجلامعية،  للدرا�شة  القاعدة 

وتربوية، حتقق الطموحات وت�شتوعب امل�شتجدات العاملية وق�ش�س النجاح املختلفة.
والإجراءات  الأ�شاليب  اأن  اإل  الدليل،  هذا  اإعداد  يف  جهد  من  بذل  مما  الرغم  وعلى 
والو�شائل والختبارات والأن�شطة وغريها املذكورة يف هذا الدليل، متّثل مقرتحات للمعلمني 
لي�شرت�شدوا بها من دون اإلزام، بل نرتك للمعلم حرية اختيار ما يالئم حاجات الطلبة وفروقاتهم 

الفردية، �شمن اإمكانات املدر�شة وقدرات املعلم نف�شه.

واهلل ن�ساأل التوفيق
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املخطط الزمني للدرو�س

عدد الح�س�صالدرو�صرقم الدر�صال�سهر

الف�سل الدرا�سي الأول

اأيلول

1واجبنا نحو القراآن الكرمي1

٢توجيهات قراآنية )الآيات )12-1٩( من �شورة لقمان(٢

1تنظيم الأولويات3

1ال�شّنة النبوية ومكانتها4

٢عالمات ال�شاعة5

٢اأحداث اليوم الآخر6

ت�شرين 
الأول

1اأفعال اخلري �شدقة7

1�شالة اجلمعة8

٢مقا�شد ال�رشيعة9

٢حقوق الإن�شان يف الإ�شالم10

ت�شرين 
الثاني

1القيم الرتبوية يف ال�شرية النبوية )1(11

1القيم الرتبوية يف ال�شرية النبوية )2(1٢

٢من عوامل قوة الأمة )الآيات )102-10٨( من �شورة اآل عمران(13

٢وثيقة املدينة املنورة14

كانون 
الأول

٢البناء احل�شاري الإ�شالمي15

1النتماء للوطن ولالأمة16

٢اآداب امل�شتفتي واملفتي17

1الآثار ال�شلبية لالأحاديث املو�شوعة18
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عدد الح�س�صالدرو�صرقم الدر�صال�سهر

الف�سل الدرا�سي الثاني

�شباط

1خطر الذنوب19

1التحذير من التكفري٢0

1العنف املجتمعي٢1

1ق�شة ابني اآدم )الآيات )27-31( من �شورة املائدة(٢٢

اآذار

٢اهتمام الأردن بالق�شايا الإ�شالمية٢3

1حقوق املراأة وواجباتها يف الإ�شالم٢4

٢اأحكام العدة٢5

٢الطالق٢6

٢اخللع٢7

ني�شان

٢التفريق بني الزوجني بحكم القا�شي٢8

1اجلهاد يف الإ�شالم٢9

٢الثقة بن�رش اهلل تعالى )الآيات )3٨-41( من �شورة التوبة(30

1العوملة والعاملية31

اأيار

3٢)1(  1مواقف م�رشقة من حياة اخللفاء الرا�شدين

33)2(  1مواقف م�رشقة من حياة اخللفاء الرا�شدين

1�شور من الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي34

1و�شايا اجتماعية35
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ت عامة عن الطلبة: ....................................................... ............................................................................................
معلوما

ت الأرقام: )1، ٢، 13، ٢٢، 30، 34(.                                                                                                                  الفرتة الزمنية:
عدد الدرو�ص: )6(، وهي الدرو�ص ذوا

سنوية مقترحة
صليــة / 

طــة ف
خ

مي وعلومه
حدة: القراآن الكر

عنوان الو

ت: 43 
حا

عـــدد ال�شف

ال�شنة الدرا�شية:

المية
لإ�ش

رتبية ا
ث: ال

ح
املب

ين ع�شر
ف: الثا

ال�ش

ت العامة
النتاجا

م�سادر التعلم
ت 

ا�سرتاتيجيا
التدري�ص وفعالياتها

التقويـم
الأن�سطة املرافقة

التاأمل الذاتي 
للوحدة

ال�سرتاتيجيات
ت

الأدوا
ب الأمة الإ�شالمية جتاه القراآن 

- يبني واج
الكرمي.

ت املقررة تف�شريا وافًيا.
- يف�رش الآيا

ت القراآنية الكرمية املقررة.
- يحفظ الآيا

ت املقررة.
ب نزول الآيا

- يبني اأ�شبا
يف 

- يعطي اأمثلة على الإعجاز العلمي 
القراآن الكرمي.

ب الذي 
- يوّجه الن�شو�س ال�رشعية للواج

تدعو له نحو القراآن الكرمي.
- يثق بن�رش اهلل تعالى.

- يعتز مبظاهر اإعجاز القراآن الكرمي.
يف 

- يتمّثل الأخالق والأحكام الواردة 
الوحدة.

- القراآن الكرمي.
ب التف�شري.

- كت
ب علوم القراآن.

- كت
ث النبوي.

ب احلد
- كت

ت مع علماء 
- مقابال

التف�شري.
ب املدر�شي.

- الكتا
- اللوح والطبا�شري.

ت تعليمية.
- فيديوها

- الو�شائــل التـعليمية، 
ت 

مــثــل الــبــطــاقــا
ت 

اخلاطفة و�شــا�شــا
الــعــر�ــس واأجــهــزة 
ب 

ال�شتماع واحلا�شو
وغريها ...

- التـــدري�ــس 
املبا�رش.

يف 
- التــعلــم 

ت.
جمموعا

- التـــــــعلــم 
عــن طريــق 

الن�شاط.

- التــــقــومي 
املعتـــــمد 
على الأداء.

- الورقــــــة 
والقلم.

- املالحظة.
- التوا�شل.

- مراجـــعــة 
ت.

الذا

- قائــــــمــة 
ر�شد.

- �شــــــــلــم 
تقدير.

- �شــــــــلــم 
التقديـــــر 

اللفظي.
- �شـــــــجل 
ف 

و�شـــــ
�شري التعلم.

يف 
ت 

- م�شابقــا
تــالوة القــراآن 
الكرمي وحفظه.

ت 
- تــالوة الآيــا

يف الإذاعــــــــة 
املدر�شية.

- كتابــة تقاريــر 
حـــــــــــــــول 
ت 

املو�شوعــا
التي تتعّر�س لها 

ت.
الآيا

- اأ�شعر بالر�شا 
عن:

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

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

ت:
- التحديا

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

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

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

ت 
- مقتـرحــا

التح�شني:
.................

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

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

.................
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ت الأرقام: )8، 9، ٢5، ٢6، ٢7، ٢8(.                                                                                                                  الفرتة الزمنية:
عدد الدرو�ص: )6(، وهي الدرو�ص ذوا

سنوية مقترحة
صليــة / 

طــة ف
خ

المي واأ�شوله
لإ�ش

حدة: الفقه ا
عنوان الو

ت: 35 
حا

عـــدد ال�شف

ال�شنة الدرا�شية:

المية
لإ�ش

رتبية ا
ث: ال

ح
املب

ين ع�شر
ف: الثا

ال�ش

ت العامة
النتاجا

م�سادر التعلم
ت 

ا�سرتاتيجيا
التدري�ص وفعالياتها

التقويـم
الأن�سطة املرافقة

التاأمل الذاتي 
للوحدة

ال�سرتاتيجيات
ت

الأدوا
ح املفاهيم الواردة يف درو�س الوحدة.

ّ - يو�ش
- يوؤدي �شالة اجلمعة باإتقان.

ح اأنواع العدة.
ّ - يو�ش

- يذكر و�شائل الإ�شالم يف حفظ امل�شالح اخلم�س.
- يفّرق بني اأق�شام الطالق.

- يبني �شور اخللع يف الإ�شالم.
ت التفريق بني الزوجني 

ح حال
ّ - يو�ش

بحكم القا�شي.
- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الواردة 

يف درو�س الوحدة.
يف مراعاة م�شالح 

- يقّدر عظمة الإ�شالم 
النا�س جميعها يف الدنيا والآخرة.

- يربط الأحكام ال�رشعية باأدلتها التف�شيلية.
يف 

ت الواردة 
- يتمّثل القيم والجتاها

الوحدة.

ب املدر�شي.
- الكتا

- اللوح والطبا�شري.
ب الفقه و�رشح 

- كتــ
قانـــون الأحــوال 
ال�شخ�شية الأردين.
- مو�شـــوعة اأ�شــول 

الفقه الإلكرتونية.
- املكتبة ال�شـــامـــلة 
)مــو�ــشــــــــــــــوعـــــة 

اإلكرتونية(.
ت. 

- �شبكة الإنرتن
ب 

- احلــا�ــشــــــــــــــو
وجـهاز العر�س

.)D
ata Show(

- التـــدري�ــس 
املبا�رش.

- التفكيـــــــر 
الناقد.

يف 
- التــعلــم 

ت.
جمموعا

- التـــــــعلــم 
عــن طريــق 

الن�شاط.

- التــــقــومي 
املعتـــــمد 
على الأداء.

- الورقــــــة 
والقلم.

- املالحظة.
- التوا�شل.

- مراجـــعــة 
ت.

الذا

- �شــــــــلــم 
التقديـــــر 

اللفظي.
- �شــــــــلــم 
التقديـــــر 

العددي.
- قـــوائـــــم 

الر�شد.
- الختبارات 
ال�شفويــــة 

والكتابية.

- حـــــل اأن�شـــــطة 
ب املدر�شي.

الكتا
- اأوراق عمل.

ت 
- عمــل لوحــــا

كــــرتــــونــــيــــة، 
ت خاطفة.

وبطاقا
ف 

- تكلــــــيــــــــــ
الطلـــبة بكــــتابـة 
تقاريــــر متعـــلقة 
ت 

بــاملــو�ــشــوعــا
املــــــــقــررة عـن 
ث 

طـــريق البـــح
ت اأو 

يف الإنــرتنــ
الـــرجـــوع اإلـــى 

مكتبة املدر�شة.

- اأ�شعر بالر�شا 
عن:

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

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

ت:
- التحديا

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

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

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

ت 
- مقتـرحــا

التح�شني:
.................

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

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

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

............................................................................................ ....................................................... ت عامة عن الطلبة: 
معلوما
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ى
نموذج مقترح لتحليل المحتو
مي

حدة: القراآن الكر
عنوان الو

ت
الدر�ص/ املفردا

املفاهيم وامل�سطلحات
ت

احلقائق/ الأفكار/ التعميما
ت

القيم والجتاها
الأحكام ال�رشعية

واجبنا نحو القراآن 
الكرمي:

ت 
- واجـــــــــــبــا

امل�شلمني جتــــاه 
القراآن الكرمي.

- القيم امل�شتفادة 
من الدر�س.

- تعظيــم القــراآن 
الكرمي.

- تدبـّـــر القــراآن 
الكرمي.

- اأنزل اهلل �شبحانه وتعالى القراآن الكرمي 
ب 

، وختم به الكت 
حممد 

على نبيه 
الإلهية.

- من يقراأ حرًفا واحًدا من القراآن الكرمي له 
ح�شنة واحدة واحل�شنة بع�رش اأمثالها، واأن 
املاهر يف قراءته يكون مع املالئكة الكرام.
- من يقراأ القراآن وهو عليه �شاق، ويجد 
يف قراءته فيتعلم كيفية تالوته؛ 

�شعوبة 
ك له اأجران: اأجر القراءة واأجر امل�شقة.

ذل
ت 

- من الو�شائل التي تعني على تدّبر اآيا
القراآن الكرمي: التاأين عند قراءته، وتكرار 
ب التف�شري 

ت، والرجوع اإلى كت
تالوة الآيا

واملتخ�ش�شني لفهم اآياته واأحكامه.
ت الأمة على تطبيق اأحكام القراآن 

- اإذا اأقبل
ت يف �شعادة ورخاء.

الكرمي عا�ش
- حفظ القراآن الكرمي كامال نعمة كربى، 

ينال بها امل�شلم منزلة رفيعة يف اجلنة.

- تعظيم القراآن الكرمي.
- احلر�س على تعلم القراآن الكرمي وتعليمه.

- تالوة القراآن الكرمي بتدّبر. 
- �رشورة املحافظة على القراآن الكرمي من 
ف، واحلر�س على األ مي�شه اإل طاهًرا، 

التل
ول ي�شع فوقه �شيًئا، ول يتكئ عليه.

ب عند ال�شتماع للقراآن الكرمي، 
- ح�شور القل

والتفكر بالآيات ومراد اهلل تعالى منها، 
وعدم ال�شتغال مبا يلهي عن ال�شتماع له.

ت احلكومية 
- ت�شجيع ما تقوم به املوؤ�ش�شا

والأهلية يف اململكة الأردنية الها�شمية من 
تعليم القراآن الكرمي، واإن�شاء ُدور القراآن 
يف امل�شاجد، واملراكز التي تعنى 

الكرمي 
ت املتعّلقة بحفظه 

بتعليمه، واإن�شاء امل�شابقا
ك.

وتقدمي اجلوائز على ذل

ب تعظيم 
- وجــو

القــراآن الكــرمي 
ب معه.

والتاأد
ب اإلى قراءة 

- الند
القراآن.

- وجــوب حفــظ 
�شيء من القراآن 
ت�شح به ال�شالة.



الف�سل الدرا�سي الأول
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ح واجبات امل�شلم جتاه القراآن الكرمي. - يو�شّ
- يذكر مظاهر تعظيم القراآن الكرمي.

- يعرف الو�شائل التي تعني على قراءة القراآن الكرمي.
- يبنّي اآداب ال�شتماع والإن�شات لتالوة القراآن الكرمي.

ح كيفية تدبر القراآن الكرمي. - يو�شّ
- يربط الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س، بالواجب الذي تدعو له نحو القراآن الكرمي.

- يداوم على حفظ القراآن الكرمي ون�رشه وتعليمه.

نتاجات الدر�س

- تعظيم القراآن الكرمي، والتاأدب معه.
- احلر�س على قراءة القراآن الكرمي، وال�شتماع والإن�شات عند تالوته.

- التحّلي مبا جاء يف القراآن الكرمي من اأخالق واآداب.
- ن�رش القراآن الكرمي بكل الو�شائل وال�شبل املتاحة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب علوم القراآن الكرمي، مثل: )الربهان يف علوم القراآن( للزرك�شي، و)املدخل لدرا�شة القراآن الكرمي( 
ملحمد اأبو �شهبة.

- كتب احلديث النبوي: �شحيح البخاري، و�شحيح م�شلم.
- مو�شوعة التف�شري الإلكرتونية.

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: امل�شجل اأو احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show( لعر�س الأن�شطة 
واملهام، لوحات كرتونية لعر�س اإجابات الطلبة من الأن�شطة واملهام املختلفة، اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات 

خاطفة، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

واجبنا نحو القراآن الكرمي
الدر�س
الأول

.)http://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )التفكري الب�رشي(، ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )املحا�رشة(. �

1- ادُع الطلبة اإلى اأن يتخّيل كل منهم نفًقا �شديد الظلمة، ويف اآخره نور ي�شيء، ثم ا�شاأل الطلبة عن كيفية 
اخلروج من هذا النفق. ل �شك اأن اإجابة الطلبة �شتكون بال�شري باجتاه النور. 

2- اطلب اإلى الطلبة تخيل احلياة بال اأي قانون يحكمهم، ول �شلوك ي�شبطهم، ول قيم توجههم، ول هاٍد 
ير�شدهم، بال هدف ول روؤية، وا�شاألهم هل ميكن اأن ت�شتقيم حياتهم؟ وكيف �شتكون احلياة حينها؟

للقراآن الكرمي، واأن احلياة ل ت�شتقيم من غري  اأفراًدا وجماعات -  املا�شة -  اأهمية احلاجة  3- بنّي للطلبة 
كتاب ونربا�س ربنا الكرمي؛ فهو قانون يحكم، و�شلوك ي�شبط، ود�شتور ير�شد، واأنه على قدر قربك 
ومت�شكك من القراآن الكرمي تكون على مقربة من النور، وعلى قدر ابتعادك عنه تكون بعيًدا عن النور 

تعي�س يف ظلمة، ثم وجههم اإلى �رشورة قيام كل منا بواجبه جتاه القراآن الكرمي.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية )التعلم التعاوين، جمموعة اخلرباء )جيغ�سو((. �
1- وّزع الطلبة يف )٥( جمموعات غري متجان�شة، ويف كل جمموعة )٥( طلبة.

2- اأعِط كل طالب يف كل جمموعة رقًما من )1-٥(، وليعرف كل منهم رقمه.
املجموعات  من   )1( الرقم  يحمل  من  كل  يجل�س  كالآتي:  اخلرباء  جمموعات  ت�شكيل  اإليهم  اطلب   -3
اخلم�س مًعا، ومن يحمل الرقم )2( يف كل جمموعة مًعا، وهكذا... حتى الرقم )٥(، بحيث تكون قد 

القراآن الكرمي: كالم اهلل تعالى املعجز املتعبد بتالوته، واملنقول بالتواتر، واملنزل على �شيدنا حممد  بوا�شطة 
اأمني الوحي جربيل ، واملبدوء ب�شورة الفاحتة واملختوم ب�شورة النا�س.

املفاهيم وامل�سطلحات

- مفهوم القراآن الكرمي.
التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )املحا�رشة، املناق�شة واحلوار، الأ�شئلة والإجابات(.
- التعلم اجلماعي؛ فعاليات )التعلم التعاوين، ال�شبكة(.

- التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعاليات )التفكري الب�رشي(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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اأعدت ت�شكيل املجموعات اخلم�س الأولى اإلى جمموعات خم�س جديدة ح�شب الأرقام، وُت�شّمى كل 
منها جمموعة اخلرباء.

4- وّزع الواجبات الواردة يف الدر�س نحو القراآن الكرمي اإلى املجموعات كالآتي: الواجب الأول ملجموعة 
الواجبان   ،)3( اخلرباء  ملجموعة  الثالث  الواجب   ،)2( اخلرباء  ملجموعة  الثاين  الواجب   ،)1( اخلرباء 

الرابع واخلام�س ملجموعة اخلرباء )4(، الواجب ال�شاد�س اإلى ختام الدر�س ملجموعة اخلرباء )٥(.
اإن  للن�شو�س  ال�شتدلل  وبيان وجه  تام،  ب�شكل  الواجب  بتو�شيح  تقوم  اأن  اإلى كل جمموعة  اطلب   -٥
وجدت، مبينة ال�شور اأو الو�شائل اأو الآداب الواردة يف اجلزء املخ�ش�س لهم، بحيث يكون كل منهم 

خبرًيا بهذا اجلزء املطلوب منهم.
6- حّدد لهم وقًتا حمدًدا ومنا�شًبا لإجناز هذه املهمة.

7- اطلب اإلى الطلبة جميًعا - بعد اإجناز املهمة - اأن يعودوا اإلى جمموعاتهم الأ�شلية، حيث يكون يف كل 
جمموعة الأرقام من )1-٥(، فيقوم كل واحد منهم بعر�س اجلزء الذي اأ�شبح خبرًيا به اإلى جمموعته، 
ويجيب عن ا�شتف�شار زمالئه، وهكذا حتى ينتهوا جميًعا، وبهذا يكون كل طالب قد �شارك ب�رشح جزء 
من الدر�س فمار�س التعلم، مب�شاركة عادلة بني اجلميع يف عملية التعلم، وباأقل وقت وجهد من املعلم.

٨- �رش بني الطلبة يف اأثناء قيامهم باملهام وعمل املجموعات، وتفّقد �شري العمل، وقّدم الدعم وامل�شاندة لهم 
اإن احتاجوا اإليها.

قّوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا )تكوينيًّا( يف اأثناء العمل يف املجموعات، م�ستخدًما اأدوات التقومي الواقعية املنا�سبة. �
لينجز  رقم  اأكرث من  املجدين  الطلبة  بع�س  اإعطاء  فيمكن  اأقل من )2٥(،  ال�شف  )اإذا كان عدد طلبة 
اأحدهم مهمتني اثنتني بدل الواحدة، واإذا كان عدد ال�شف اأكرث من )2٥(، فيمكن تكرار الأرقام ليقوم 

طالبان اثنان مثاًل مبهمة واحدة، وهكذا ميكنك تطويع الأعداد مبا ينا�شب املطلوب(.
قّوم الطلبة تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ياأتي: �

اخرت جمموعة من الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س، واطلب اإلى الطلبة توجيهها وبيان الواجب 
نحو القراآن الكرمي الذي يدل عليه كل ن�س منها - ميكنك عمل هذا الأمر عن طريق البطاقات اخلاطفة اأو 

عن طريق ورقة عمل اإن �شئت - لتتاأكد من حتقق نتاجات الدر�س.

على امل�شلم اأن:
- يجعل له ورًدا وزاًدا ووقًتا ليناجي ويكلم ربه بقراءة القراآن الكرمي وتعلمه.

- ي�شهم بتقدمي الدعم املادي واملعنوي وال�شرتاك بامل�شابقات والأن�شطة، التي تعنى بحفظ القراآن الكرمي وتعليمه.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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- يحر�س على ا�شتخدام املواقع الإلكرتونية التي تعنى برتتيل وتف�شري وتعليم القراآن الكرمي، ون�رشها بني 
النا�س؛ فالدال على اخلري كفاعله.

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا اإ�سافيًّا. �
ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظمة. �

املوقف التقوميي: يف اأثناء عمل املجموعات واإجناز املهمات املطلوبة منهم، جتّول بني املجموعات ولحظ 	•
اأداء الطلبة بطريقة منظمة، وقّومهم بناًء على معايري �شلم التقدير العددي الوارد يف الأداة رقم )1-1(، 

لتتاأكد من قيامهم باملهمة املطلوبة، وتنفيذ املطلوب ب�شكل �شليم.
اأداة التقومي رقم )1-1( �شلم التقدير العددي:	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات. �
املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، قّدم اأداة التقومي رقم )1-2( �شّلم التقدير للطالب؛ كي 	•

يقّوم نف�شه ذاتيًّا، بناًء على املعايري الواردة فيها، ويتم و�شع اإجابة الطالب يف �شجل و�شف �شري التعلم.
اأداة التقومي رقم )1-2( �شلم التقدير.	•

ا�سم الطالبالرقم

يتعاون مع زمالئه 
يف اأثناء القيام 

باملهمة.

يقّدم اأفكاًرا مهمة 
وذات �سلة.

يقوم بدور اخلبري 
باملهمة املطلوبة 

منه ب�سكل 
منا�سب.

يجيب عن 
ا�ستف�سارات 

زمالئه ب�رشعة 
وثقة واقتدار.

يلتزم باملهمة 
املطلوبة بالوقت 

املجموعاملنا�سب.

531531531531531

معيار الأداءالرقم
بدرجة 

عالية
بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

اأحّدد لنف�شي ورًدا يوميًّا لقراءة القراآن الكرمي.1

األتزم �شور ومظاهر التاأدب مع القراآن الكرمي.2

اأقراأ القراآن الكرمي مبهارة.3
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

8

اأناق�ُص 
مع زمالئي اآداب التعامل مع امل�شاحف 
املتوافرة علــى التطبيقــات الإلكرتونية 

احلديثة.

الت�شال  اأجهزة  على  الإلكرتوين  امل�شحف  تنزيل   -
احلديثة من املواقع الإلكرتونية املوثوقة.

- عدم و�شع الآية القراآنية امل�شموعة كنغمة لرنة الهاتف.
- تفريغ الهاتف من اأي مادة خملة بالآداب العامة وذلك 

احرتاًما للم�شحف الإلكرتوين.
- العمل على ن�رشها باأو�شع نطاق خدمة للقراآن الكرمي. 

9

اأتاأّمُل واأ�ستنتُج
اأتاأّمــل احلديــث ال�رشيــف الآتــي، ثــم 

اأ�شتنتج ما ي�شتفاد منه:
عن عبد اهلل بــن م�شعود ، قال: قال 
يل النبــي : "اقــراأ علي" قلــت: اأقراأ 
عليــك وعليك اأنزل؟ َقــال: "اإين اأحب 

اأن اأ�شمعه من غريي".

اقتداًء  الكرمي  القراآن  لآيات  ال�شتماع  على  اأحر�س   -
. بالنبي

عالجية
- ا�شتذكر وزمالءك خم�ًشا من ميزات القراآن الكرمي عن غريه من الكتب الإلهية.

اإثـرائـية
الكرمي،  القراآن  ن�رش  اأو  تعليم  اأو  بتحفيظ  تعنى  التي  الأهلية  اأو  احلكومية  اجلهات  اإحدى  ُزر وزمالءك   -

اأن�سطة اإ�سافية

اأ�شتمع بخ�شوع واإن�شات لتالوة القراآن الكرمي.4
اأعمل مبا جاء يف القراآن الكرمي من قيم واأحكام وتوجيهات.٥
اأحر�س على التحّلي باأخالق القراآن الكرمي.6
اأعمل على حفظ جزء من القراآن الكرمي.7
اأن�رش القراآن الكرمي عرب و�شائل التكنولوجيا املتاحة.٨
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- اذكــر ثالثة من واجبــات امل�شلم 

نحو القراآن الكرمي.
- تعظيمه والتاأدب معه.

- قراءته وتعلمه.
- ال�شتماع لتالوته والإن�شات له.

- تدّبر اآياته، والعمل به.
- التحّلي مبا جاء فيه من اأخالق واآداب.

- حفظه وتعليمه.
- ن�رشه بني النا�س.

هجمات  اأمام  عنه  والدفاع  اإعجازه  مظاهر  بيان   -
الت�شكيك به.

10-٨

2- لتعظيــم القــراآن الكــرمي �شــور 
كثرية، اذكر ثالًثا منها.

- يحافظ عليه من التلف، ول مي�ّشه اإل طاهًرا، ول ي�شع 
٨فوقه �شيًئا، ول يتكئ عليه.

3- هاِت و�شيلــة واحدة تعني امل�شلم 
على كل مما ياأتي:

اأ  - ن�رش القراآن الكرمي بني النا�س.
ب- قراءة القراآن الكرمي.

القنوات  ي�شتثمر  النا�س:  بني  الكرمي  القراآن  ن�رش   - اأ   
الف�شائية التي تعنى بتعليم القراآن الكرمي للم�شلمني 
واإن�شاء  وغريها،  بالعربية  الناطقني  من  وغريهم 
الكرمي،  بالقراآن  تعنى  اإلكرتونية  ومواقع  برامج 
واملراكز  امل�شاجد،  يف  الكرمي  القراآن  ُدور  واإن�شاء 
املتعّلقة  امل�شابقات  واإن�شاء  بتعليمه،  تعنى  التي 

بحفظه وتقدمي اجلوائز على ذلك.
القراآن  جتويد  اأحكام  تعلم  الكرمي:  القراآن  قراءة  ب- 

الكرمي، وتلّقي قراءته م�شافهة عن متقن له.

اأ  -10

ب-٩

4- لال�شتماع لتــالوة القراآن الكرمي 
والإن�شات له اآداب كثرية، اذكر 

اثنني منها.

- من اآداب ال�شتماع والإن�شات لتالوة القراآن الكرمي: 
تعالى  اهلل  ومراد  بالآيات  والتفكر  القلب،  ح�شور 

منها، وعدم ال�شتغال مبا يلهي عن ال�شتماع لها.
٩

واّطلعوا على اأعمالها واخلدمات التي تقدمها يف خدمة القراآن الكرمي، واكتبوا تقريًرا حول تلك الزيارة 
مقدمني الن�شيحة لل�شباب بالتعاون معهم والإفادة من اخلدمات املقدمة.



18

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
٥- اأمر اهلل تعالــى بتدّبر القراآن الكرمي، 

ح كيف يتحّقق ذلك. و�شّ
الآيات  الآيات والتفّكر يف  بفهم معاين  - يكون ذلك 
الق�ش�س  من  فيها  مبا  والتعاظ  منها،  اهلل  ومراد 

والأمثال.
٩

ح اأثًرا واحًدا لكل مما ياأتي: 6- و�شّ
اأ  - ال�شتمــاع لتــالوة القــراآن 

الكرمي والإن�شات له.
ب- تدّبر اآيات القراآن الكرمي.

اأ   - نيل رحمة اهلل عز وجل. 

ب- العي�س يف �شعادة ورخاء.

اأ  - ٩

ب-10

7- اذكــر التوجيــه امل�شتفــاد من كل 
ن�س من الن�شو�س ال�رشعية الآتية:

اأ   - قال اهلل تعالى: {

.{                         

"مثل   : اهلل  ر�شول  قال  ب- 
وهو  ــقــراآن،  ال يقراأ  ــذي  ال
حافظ له مع ال�شفرة الكرام 
يقراأ،  الــذي  ومثل  ــربرة،  ال
عليه  وهــو  يتعاهده،  وهــو 

�شديد فله اأجران".
"يقال   : اهلل  ر�شول  قال  جـ- 
دخل  اإذا  القراآن  ل�شاحب 
فيقراأ  وا�شعد،  اقراأ  اجلنة: 
درجــة،  ــة  اآي بكل  وي�شعد 

حَتى يقراأ اآخر �شيء معه".

القراآن الكرمي، ويكون ذلك  اأمر اهلل تعالى بتدّبر  اأ   - 
ومراد  بالآيات  والتفكر  املفردات،  معاين  بفهم 
الق�ش�س  من  فيها  مبا  والتعاظ  منها،  تعالى  اهلل 

والأمثال.
ب- يبنّي الر�شول  اأن املاهر يف قراءه القراآن الكرمي 
وهو  يقراأه  الذي  واأن  الكرام،  املالئكة  مع  يكون 
كيفية  فيتعلم  قراءته  �شعوبة يف  ويجد  �شاق،  عليه 
تالوته، ذلك له اأجران: اأجر القراءة واأجر امل�شقة.

بها  ينال  كربى  نعمة  كاماًل  الكرمي  القراآن  حفظ  جـ- 
امل�شلم منزلة رفيعة يف اجلنة.

اأ  - ٩

ب-٩

جـ-10



19

ح معاين املفردات والرتاكيب. - يو�شّ
- يف�رّش الآيات املقررة تف�شرًيا وافًيا.

- يحفظ الآيات املقررة غيًبا.
- يعّرف ب�شورة لقمان.

ح كيفية اإقامة ال�شالة. - يو�شّ
- يذكر ما يعني امل�شلم على ال�شرب.

- يعّلل حترمي التكرب والتعايل على النا�س.
- يعّلل اقرتان عبادة اهلل عز وجل، بطاعة الوالدين.
- يعّلل تخ�شي�س الأم مبزيد من الرعاية والإح�شان.

ح �شبب نزول قوله تعالى: {                    ...}. - يو�شّ
- يتمّثل القيم والتوجيهات املت�شمنة يف الآيات املقررة.

نتاجات الدر�س

- �شكر اهلل و�شكر الوالدين.
- مداومة مراقبة اهلل تعالى، وخ�شيته يف ال�رش والعلن.

- ال�شرب على البالء وامل�شائب.
- التو�ّشط والعتدال يف امل�شي وغريه.

- نبذ التكرب واملفاخرة بالباطل.
- الإح�شان اإلى الوالدين يف كل الأحوال.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

توجيهات قراآنية، الآيات )1٢-19( من �سورة لقمان
الدر�س
الثاين

- �شبكة الإنرتنت. 
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: امل�شجل اأو احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، اأقرا�س مدجمة 
م�شجل عليها �شورة )لقمان( ب�شوت اأحد املقرئني، لوحات كرتونية لعر�س اإجابات الطلبة على الأن�شطة 

واملهام املختلفة، اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة، اأوراق عمل... اإلخ.

م�سادر التعلم واأدواته



20

اأم  اأنواعها �شواء اأكانت يف اجل�شد  ال�شرب: قدرة الإن�شان على حتّمل امل�شاعب والبتالءات على اختالف 
يف الطاعات اأم غريها من اأمور الدنيا الزائلة، والقدرة على �شبط النف�س عن القيام باملعا�شي والفواح�س ما 

بطن منها وما ظهر.

املفاهيم وامل�سطلحات

- تطبيق )اآية( على الأجهزة اخللوية.
.)http://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -

- كتب التف�شري الآتية: )تف�شري الطربي( للطربي، و)اأي�رش التفا�شري( لأبي بكر اجلزائري.
- مو�شوعة التف�شري الإلكرتونية.

م�سادر تعلم اإ�سافية

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
- ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية املحا�رشة يف احلديث عن �شورة لقمان، واأبرز مو�شوعاتها، واأهميتها 

للطلبة. 
  اأو احلديث عن عالقة الأب بابنه اأو البن باأبيه مما ورد يف القراآن الكرمي، مثل عالقة �شيدنا اإبراهيم -

باأبيه من جهة وبابنه اإ�شماعيل  من جهة ثانية، وعالقة �شيدنا نوح  بابنه،... اإلخ.

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

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )املحاكاة والتدريب، الق�شة، املحا�رشة، العمل يف الكتاب املدر�شي، اأن�شطة 
القراءة املبا�رشة(.

- التعلم اجلماعي؛ فعاليات )التعلم التعاوين، التعلم الزمري(.
- التعلم القائم على التفكري الناقد، فعاليات )املنّظمات الب�رشية، التحليل(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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اإجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحاكاة والتدريب، وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية التعلم التعاوين يف متكني  �

الطلبة من تالوة الآيات مع مراعاة اأحكام التجويد، وذلك على النحو الآتي:
1- اعر�س الآيات باإحدى طرائق العر�س اأمام الطلبة، مميًزا املفردات والرتاكيب الغريبة بلون خمتلف.

املقرئني  اأحد  تالوة  اعر�س  اأو  والتجويد،  التالوة  اأحكام  تطبيق  مراعًيا  اأمنوذجية،  تالوة  الآيات  اتُل   -2
با�شتخدام امل�شجل اأو احلا�شوب، اأو الهاتف اخللوي، اأو امل�شحف املعلم.

3- كّلف بع�س الطلبة املجيدين بتالوة الآيات تالوة تو�شيحية للطلبة.
4- كّلف باقي الطلبة بتالوة الآيات تالوة تطبيقية عن طريق حماكاة تالوتك، وتالوة الطلبة املجيدين عن 

طريق التعلم التعاوين، الذي يقوم على مبداأ م�شوؤولية الطالب املتقن عن تعليم زميله غري املتقن.
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش يف �رشح الآيات، �سمن الفعاليات الآتية: �

1- فعالية )الق�شة( يف بيان موقف لقمان من ابنه وكيفية العالقة الإيجابية بينهما، وميكن املقارنة هنا بني 
موقف لقمان مع ابنه الذي يحر�س على مناداته بـ "يا بني..." وكذا �شيدنا نوح  "يا بني اركب 
معنا..."، وبني موقف اأبي �شيدنا اإبراهيم  معه حني فقد الإح�شا�س بالعالقة الأبوية فناداه با�شمه 

"يا اإبراهيم...".
2- فعالية )البطاقات اخلاطفة( عن طريق �شوؤال الطلبة عن معاين املفردات والرتاكيب الغريبة الواردة يف 

الآيات، وعر�شها لهم با�شتخدام البطاقات اخلاطفة.
ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية املنّظمات الب�رصية، والتعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية امل�شابقات، وذلك على النحو  �

الآتي:
1- اعر�س املخطط التنظيمي الوارد يف ورقة العمل )2-1( واملتعّلق بالتوجيهات املت�شمنة يف الآيات، من 
دون الإ�شارة اإلى اأرقام الآيات الدالة على تلك التوجيهات، ومن دون اأن يفتح الطلبة الكتاب املدر�شي.

2- اطلب اإلى الطلبة ا�شتنتاج اأرقام الآيات الدالة على تلك التوجيهات، ثم اطلب اإلى كل طالب اأن يعطي 
ورقة عمله اإلى زميله املجاور له.

تلك  على  الدالة  الآيات  اأرقام  اإلى  الإ�شارة  مع  املخطط،  متاحة  عر�س  طريقة  اأي  با�شتخدام  اعر�س   -3
التوجيهات، اأو اطلب اإلى كل طالب اأن يفتح الكتاب على املخطط، وي�شحح اإجابات زميله.

ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية "التعلم يف جمموعات" )التعلم الزمري(، والتدري�ص املبا�رش؛ فعالية اأن�سطة القراءة  �
املبا�رشة، والعمل يف الكتاب املدر�سي، وذلك على النحو الآتي:

1- وّزع الطلبة يف )4( جمموعات، وكّلف كل جمموعة مبهمة تختلف عن املجموعة الأخرى، عن طريق 
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�رشح قراءة توجيه من التوجيهات الأربعة الرئي�شة الواردة يف الآيات بعناية، وتوجيه الأ�شئلة املمّكنة 
عليه، كي يقوموا ب�رشحه لباقي املجموعات؛ م�شرت�شدين بالأ�شئلة الواردة يف اأوراق العمل، كما ياأتي:

املجموعة )1(: التوجيهات الإميانية، ورقة العمل )2-2(.	•
املجموعة )2(: التوجيهات الأخالقية، ورقة العمل )3-2(.	•
املجموعة )3(: التوجيهات الجتماعية، ورقة العمل )4-2(.	•
املجموعة )4(: التوجيهات الدعوية، ورقة العمل )2-٥(.	•

2- اطلب اإلى كل جمموعة اأن تكتب اإجابتها على لوحة جدارية، وتعّلقها على اجلدار. 
3- كّلف كل جمموعة ب�رشح تلك التوجيهات من حيث املفهوم، واأهم التوجيهات الواردة، واأهم ما تر�شد 

اإليه الآيات.
4- �شاِعد املجموعات على ا�شتدراك ما ميكن اأن يفوتهم من ال�رشح.

٥- دّون ما يتم التفاق عليه على اللوح.
قّوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا )تكوينيًّا( ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة يف الآيات اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة  �

التي �سبقتها.
قّوم الطلبة تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ياأتي: �

1- توجيه اأ�شئلة �شفوية تقي�س مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة.
2- تكليف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س، ب�شكل خمتلف عن املخطط الوارد يف الكتاب. 

3- كّلف الطلبة بحفظ الآيات.

يف  التوحيد  عقيدة  وغر�س  بهم،  الهتمام  هو  اأبنائهما  جتاه  الوالدين  واجبات  من  واجب  اأهم  اإن 
نفو�شهم، وتوجيههم نحو حمبة اهلل عز وجل ونبيه ، وتعليمهم اأن حب اهلل يجب اأن يكون يف قلوبهم 
اأكرب من حب والديه اأو نف�شه، واأن عليهم اأن يوؤمنوا باهلل �شبحانه وتعالى، ومالئكته، والر�شل اأجمعني؛ 
لأن الإميان باهلل عز وجل هو الدافع لالإن�شان ليتجه للخري، وال�شبب لعناية اهلل عز وجل له، وتوفيقه اإياه، 
فاهلل تعالى هو عامل الغيب وحده، واأنه املطلع على ما يف ال�رّشائر، ول تخفى عليه يف هذه الدنيا اأي خافية، 

فهو قريب من عباده.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ورقة العمل )٢-1(
- تدّبر املخطط التنظيمي اأدناه املتعّلق بالتوجيهات املت�شمنة يف الآيات التي متت تالوتها.

- ا�شتنتج ب�شكل فردي اأرقام الآيات الدالة على تلك التوجيهات.
- مّرر ورقة عملك اإلى زميلك املجاور لك.

- افتح الكتاب املدر�شي على املخطط، و�شّحح اإجابات زميلك.

ورقة العمل )٢-٢(
- افتح الكتاب املدر�شي.

- اقراأ وجمموعتك �رشح الآيات املتعّلق بالتوجيهات الإميانية.
- وّجه وجمموعتك الأ�شئلة املنا�شبة ل�رشح تلك التوجيهات.

- ا�رشح تلك التوجيهات لباقي املجموعات؛ بالطريقة التي تراها منا�شبة.

اأوراق العمل 

الإح�شان اإلى 
الوالدين

الآيات ) ... (

ح�شن مخاطبة 
النا�س الآية

) ... (

القتداء 
بال�شالحين 
الآية ) ... (

الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

الآية ) ... (

وجوب �شكر 
اهلل تعالى

الآية ) ... (

اإقامة ال�شالة 
الآية

) ... (

التحذير من 
ال�شرك باهلل 
الآية ) ... (

وجوب �شكر 
اهلل تعالى الآية 

) ... (

ال�شبر
) ... (

ذم التكبر
الآية

) ... (

العتدال 
والتو�شط

الآية ) ... (

ذم الإعرا�س 
عن النا�س الآية 

) ... (

التوجيهات المت�سّمنة
في الآيات

توجيهات 
اجتماعية

توجيهات 
دعوية

توجيهات 
اإيمانية

توجيهات 
اأخالقية
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ورقة العمل )٢-3(
- افتح الكتاب املدر�شي.

- اقراأ وجمموعتك �رشح الآيات املتعّلق بالتوجيهات الأخالقية.
- وّجه وجمموعتك الأ�شئلة املنا�شبة ل�رشح تلك التوجيهات.

- ا�رشح تلك التوجيهات لباقي املجموعات؛ بالطريقة التي تراها منا�شبة.

ورقة العمل )٢-4(
- افتح الكتاب املدر�شي.

- اقراأ وجمموعتك �رشح الآيات املتعّلق بالتوجيهات الجتماعية.
- وّجه وجمموعتك الأ�شئلة املنا�شبة ل�رشح تلك التوجيهات.

- ا�رشح تلك التوجيهات لباقي املجموعات؛ بالطريقة التي تراها منا�شبة.

ورقة العمل )٢-5(
- افتح الكتاب املدر�شي.

- اقراأ وجمموعتك �رشح الآيات املتعّلق بالتوجيهات الدعوية.
- وّجه وجمموعتك الأ�شئلة املنا�شبة ل�رشح تلك التوجيهات.

- ا�رشح تلك التوجيهات لباقي املجموعات؛ بالطريقة التي تراها منا�شبة.
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  �
ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة. �

• املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح الدر�س، يوّزع املعلم املهام على املجموعات، وبعد النتهاء من عر�س فكرة 	
معينة يوجه الأ�شئلة ال�شفوية البنائية )التكوينية( اإلى الطلبة، ويقّومهم بناًء على معايري اأداة التقييم رقم )1-2(. 

الأداة رقم )2-1( املتعّلقة با�شرتاتيجية التقومي رقم )2(: �شلم التقدير اللفظي الآتي:	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

�سعيفمقبولممتازاملعيارالرقم

ي�شغي جيــًدا ملعلمه ولزمالئه، النتباه1
ول يحيد بب�رشه عن املتكلم يف 
املوقف التعليمي، ول يتحّدث 
يف اأثناء حديث غريه يف املوقف 

التعليمي.

ي�شغي جيــًدا ملعلمه ولزمالئه، 
ول يحيــد بب�رشه عــن املتكلم 
التعليمــي، لكنــه  املوقــف  يف 
يتحّدث يف اأثنــاء حديث غريه 

يف املوقف التعليمي.

ملعلمه  ي�شغي جيًدا  ل 
ول لزمالئه، ويتحّدث 
يف اأثنــاء حديث غريه 

يف املوقف التعليمي.

واقتدار؛ الفاعلية2 وبثقــة  ب�رشعــة  يجيب 
م�شتخدًما املفاهيم وامل�شطلحات 
الإ�شالميــة، ويدعــم راأيه بالأدلة 

املقنعة.

يجيــب ب�رشعــة وبثقــة واقتدار 
م�شتخدًما املفاهيم وامل�شطلحات 
الإ�شالميــة، لكنه ل يدعــم راأيه 

بالأدلة املقنعة.

ل يجيب بثقة واقتدار، 
ول يدعم راأيه بالأدلة 

املقنعة.

يتعاون مع زمالئه يف املجموعة، التعاون3
وي�شتــاأذن قبل احلديث، ويقوم 
باملهــام التي توكل اإليه بال�شكل 

املنا�شب وبالزمن املحدد.

يتعاون مع زمالئه يف املجموعة، 
وي�شتــاأذن قبل احلديــث، لكنه 
ل يقوم باملهام التــي توكل اإليه 
وبالزمــن  املنا�شــب  بال�شــكل 

املحدد.

ل يتعــاون مع زمالئه 
يف املجمـــوعــة، ول 
يقوم باملهام التي توكل 
املنا�شب  بال�شكل  اإليه 

وبالزمن املحدد.
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة
ُح16 اأتدبُّر واأو�سّ

اأتدّبر الآية الكرمية الآتية، ثم اأو�شح املثال 
الذي يبني �شعة علم اهلل تعالى:

قال اهلل تـعالى: {

.{                                                          

نبات  كحبة  ال�شغر  يف  متناهية  �شغرية  حبة  اأن  لو 
اأو  �شماء  �شخرة  جوف  يف  خمتبئة  كانت  اخلردل، 
متناثرة يف الف�شاء اأو يف الأر�س؛ فاإن اهلل تعالى ب�شعة 
علمه يعلم اأين تكون هذه احلبة، فاهلل تعالى يعلم اأدق 

الأمور، ول تخفى عليه خافية من اأعمال عباده.

اأتعاوُن واأ�ستنتُج17
اأتعاون مع زمالئي يف ا�شتنتاج دللة قوله 
تعالى: {                                            }

)�شورة الزمر، الآية 10(

يجازي اهلل تعالى ال�شابرين جزاًءا عظيًما يوم القيامة 
ومن ذلك دخولهم اجلنة بغري ح�شاب. 

اأفّكُر 20
يف �شبــب تكــرار عبــارة )          ( ثالث 

مرات يف و�شايا لقمان لبنه.
فيها دللة على عطف الأب على ابنه يف حال وعظه 
يكّنه  الذي  العميق  احلب  مدى  عن  وتعرّب  ون�شحه، 
اإ�شارة  ذلك  ويف  البنوة،  بنداء  يناديه  اإذ  لبنه؛  الأب 

ل�شتثارة انتباه البن لقبول ن�شيحة والده.

عالجية
- اذكر و�شايا لقمان لبنه مرتبة؛ بالطريقة التي تراها منا�شبة.

اإثـرائـية
- ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن لقمان احلكيم، واكتب تقريًرا عنه يف حدود �شفحة، واعر�شه على الطلبة 

يف الإذاعة املدر�شية.

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
والرتاكيب  املفردات  معنى  بيـّن   -1
الآتية: وهًنا، ف�شاله، خردل، ول 

ت�شعر خدك.

- وهًنا: �شعًفا. 
- ف�شاله:  فطامه عن الر�شاعة. 

- خردل: نبات بذورها �شغرية جًدا. 
- ول ت�شـعــر خــدك: ل تعر�س بوجـهك عــن النـا�س 

احتقاًرا وتكرًبا عليهم.

1٥

2- اذكر ثالًثا من التوجيهات الإميانية 
التي ت�شمنتها الآيات الكرمية من 

�شورة لقمان.

- وجوب �شكر اهلل تعالى.
- التحذير من ال�رشك.

- اإقامة ال�شالة. 
- مراقبة اهلل تعالى.

1٥

ــى لقمان ابنه باإقامة ال�شالة:  3- و�شّ
ح  {                               }، و�شّ

كيف تكون اإقامتها.

- تتحّقــق اإقامة ال�شــالة باأن يوؤديها امل�شلــم يف اأوقاتها 
تامــة؛ باأركانهــا، و�رشوطهــا، وواجباتهــا، و�شننها، 

واآدابها، وخ�شوعها.
17،16

4- ف�رّش قول اهلل تعالى:
}      

.{                         

- بّينت الآيات الكرمية اأنه رمبا ي�شدر من بع�س الآباء من 
تعالى،  اهلل  يخالف �رشع  ما  والتوجيهات  الت�رشفات 
فعلى الأبناء اأن يبينوا لهم �شبل الهداية، وطريق احلق 
واأن  والديهما،  اإلى  يح�شنوا  واأن  واحرتام،  باأدب 
ي�شاحبوهما باملعروف يف الأحوال كلها، حتى واإن 
باهلل  ال�رشك  اإلى  اأحدهما  دعاه  واإن  م�رشكني،  كانا 
تعالى، اأو اإلى مع�شية فال يطعه يف ذلك؛ لأنه ل طاعة 

ملخلوق يف مع�شية اخلالق.

1٨

٥- عّلل كالًّ مما ياأتي:
اأ   - بــداأ لقمــان احلكيم و�شاياه 
لبنــه بتحذيــره مــن ال�رشك 

باهلل تعالى.

اأ   - لأن ال�رشك باهلل تعالى اأكرب الذنوب، وهو من ال�شبل 
التي يظلم بها الإن�شان نف�شه، ويوقعها يف غ�شب 

اهلل تعالى.

اأ  -17

إجابات أسئلة الدرس
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
اآيات �شــورة لقمان  ب- حثــت 
علــى الإح�شان اإلى الوالدين 

ول �شيما الأم.
جـ- جــاءت و�شية لقمــان لبنه 
بال�شرب بعــد الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر.

ب- ملا تعانيه يف مدة احلمل، وحني  الولدة، واحل�شانة، 
والر�شاعة والفطام.

جـــ- اإ�شــارة اإلــى اأن النا�ــس قد ي�شــدون مــن ياأمرهم 
باملعروف وينهاهم عــن املنكر ويعر�شون عنه ول 
يقبلــون ن�شحه، فعليه اأن ي�شرب عليهم ول يياأ�س من 

ذلك.

ب-1٩

جـ-1٨

6- ا�شتنتج التوجيــه القراآين امل�شتفاد 
مــن كل اآيــة من الآيــات الكرمية 

الآتية:
اأ   - {

.{                                
ب- {                                   }.

جـ- {                               }.

اأ   - اأمر اهلل تعالى لقمان اأن ي�شكره على ما اأعطاه من 
ف�شله ونعمه، وبخا�شة نعمة احلكمة.

ب- اأمر اهلل تعالى امل�شلم اأن يتبع �شبيل الذين تابوا اإلى 
اهلل تعالى وا�شتقاموا على هديه، ويف هذا اإ�شارة اإلى 
�رشورة القتداء بال�شاحلني، وبيان لأهمية ال�شحبة 
امل�شلم  تعني  التي  الأ�شباب  من  التي هي  ال�شاحلة، 

على طاعة ربه وتبعده عن مع�شيته.
جـ- ت�شّمنت الآية الكرمية النهي عن التكرب واملفاخرة 
والختيال يف امل�شي، لأن املتكرب املتعايل يرى نف�شه 

اأعظم من النا�س واأكرب منهم.

اأ  -17

ب-1٩

جـ-17

7- ا�شتخرج مــن اآيات �شورة لقمان 
ما يوؤكد معاين الأحاديث النبوية 

ال�رشيفة الآتية:
اأ   - قــال ر�شــول : "اإمنا مثل 
اجللي�ــس ال�شالح، واجللي�س 
ال�شــوء، كحامــل امل�شــك، 
فحامــل  الكــري:  ونافــخ 
اأن يحذيــك،   اإمــا  امل�شــك 
واإما اأن تبتــاع منه، واإما اأن 
جتد منه ريحــا طيبة، ونافخ 

اأ   - قال تعالى: {                                      }.

13



29

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
الكري اإمــا اأن يحرق ثيابك، 
واإما اأن جتــد ريحا خبيثة".
ب - عن عبداهلل بن م�شعود قال: 
�شاألت النبي : "اأي الذنب 
اأعظــم عند اهلل؟ قــال: "اأن 
ا وهو خلقك". جتعل هلل نــدًّ

ب - قال تعالى: {
.{                                                             

٨- اكتــب غيًبا الآيــات الكرمية من 
قوله تعالى: { 

                     ...}، اإلــى قولــه تعالى: 
.{                                     ...}

- تكتب الآيات غيًبا من حفظ الطالب.
- يقول اهلل تعالى:

13
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ح مفهوم تنظيم الأولويات. - يو�شّ
- يعطي مناذج من القراآن الكرمي وال�شنة النبوية، على مبداأ تنظيم الأولويات.

- يبنّي كيفية تنظيم الأولويات.
- يعطي اأمثلة على كل اعتبار من العتبارات اخلم�شة لتنظيم الأولويات.

- يعّلل تقدمي العمل الدائم الذي ي�شتطيع امل�شلم ال�شتمرار فيه واإن قل، على العمل املنقطع.
- يذكر املهارات الالزمة لتنظيم الأولويات.

- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س. 
- ينّظم اأولوياته تنظيًما منا�شًبا.

نتاجات الدر�س

- مراعاة الأولويات يف حياته.
- امتالك مهارات تنظيم الأولويات.

- احلر�س على تقدمي امل�شلحة العامة على امل�شلحة ال�شخ�شية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: لوحات كرتونية لعر�س اإجابات الطلبة عن الأن�شطة واملهام املختلفة، 
اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

.)www://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
.)www.alukah.net( شبكة الألوكة - ترتيب الأولويات يف الإ�شالم� -

.)www.aliftaa.jo( دار الإفتاء - تاأ�شيل الأولويات -
- كتاب )فقه الأولويات درا�شة يف ال�شوابط( ملحمد الوكيلي.

م�سادر تعلم اإ�سافية

تنظيم الأولويات
الدر�س
الثالث
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مقا�شد ال�رشيعة: الغايات التي جاءت ال�رشيعة الإ�شالمية لتحقيقها، وتتمّثل يف جلب املنافع للنا�س، ودرء 
املفا�شد عنهم يف الدنيا والآخرة.

املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
1- ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية )ال�شوؤال والإجابة( وذلك عن طريق توجيه ال�شوؤال الآتي: ما اأهمية 

قيام امل�شلم بدوره جتاه نف�شه ومن حوله، وتنظيم واجباته ومهامه؟
2- اطلب اإلى الطلبة اإبداء اآرائهم يف الت�رشفات الآتية:

جتل�س �شعاد اأمام التلفاز مل�شاهدة برناجمها املف�شل، غافلة عن طلب والدتها اإليها م�شاعدتها يف ترتيب 	•
املنزل.

ان�شغل اأحمد مبواقع التوا�شل الجتماعي على ح�شاب واجباته املدر�شية.	•
3- تلقَّ اآراء الطلبة وحاورهم للو�شول اإلى عنوان الدر�س، ثم دّونه على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات )البطاقات اخلاطفة، واملحا�رشة(، وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(  �

وذلك على النحو الآتي:
1- بنّي مفهوم تنظيم الأولويات للطلبة واعر�شه على بطاقة خاطفة، ثم كّلف بع�س الطلبة بقراءته.
2- اعر�س الن�شو�س ال�رشعية الآتية باإحدى طرائق العر�س املتاحة، واقراأها قراءة تو�شيحية للطلبة:

يقول الر�شول : "... فاإذا نهيتكم عن �شيء فاجتنبوه، واإذا اأمرتكم باأمر فاأتوا منه ما ا�شتطعتم".	•

- احلقوق.
التعلم القبلي

القراءة  اأن�شطة  املدر�شي،  الكتاب  العمل يف  املحا�رشة،  والإجابة،  ال�شوؤال  )فعاليات  املبا�رش؛  التدري�س   -
املبا�رشة، والبطاقات اخلاطفة، الكت�شاف(.

- التعلم اجلماعي؛ فعالية )التعلم الزمري(.
- التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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يقول اهلل تعالى: {                                                                                                                                                 	•
                                                                         } )�شورة التوبة، الآية 1٩(.

عن اأبي هريرة  اأن ر�شول اهلل  �ُشئل: اأّي العمل اأف�شل؟ فقال: "اإميان باهلل ور�شوله"، قيل: ثم 	•
ماذا؟ قال: "اجلهاد يف �شبيل اهلل"، قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مربور".

"ففيهما 	• قال:  نعم،  قال:  والداك؟"،  "اأحي  فقال:  اجلهاد،  يف  فا�شتاأذنه   ، النبي  اإلى  رجل  جاء 
فجاهد".

3- كّلف الطلبة با�شتنتاج دللة الن�شو�س ال�رشعية على تنظيم الأولويات.
4- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )23(.

ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية )الروؤو�ص املرقمة(، والتدري�ص املبا�رش؛ فعالية )اأن�سطة القراءة املبا�رشة والعمل يف  �
الكتاب املدر�سي(، وذلك على النحو الآتي:

1- وّزع الطلبة يف )٥( جمموعات لبيان كيفية حتديد الأولويات وفق العتبارات اخلم�س، بحيث يعطى 
كل طالب رقًما مت�شل�شاًل، ثم اطلب اإلى الطلبة الذين يحملون الرقم )1( تكوين جمموعة، ثم رقم )2( 

وهكذا....
2- كّلف كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة اإليهم يف اأوراق العمل، على النحو الآتي:

املجموعة )1(: ترتيب الأعمال وفق الأهمية، ورقة العمل )1-3(.	•
املجموعة )2(: ترتيب الأعمال وفق احلاجة، ورقة العمل )2-3(.	•
املجموعة )3(: ترتيب الأعمال وفق القدرة، ورقة العمل )3-3(.	•
املجموعة )4(: ترتيب الأعمال وفق النتيجة، ورقة العمل )4-3(.	•
املجموعة )٥(: ترتيب الأعمال وفق الوقت، ورقة العمل )3-٥(.	•

3- اأعِط املجموعات وقًتا حمدًدا لإجناز املهام املوكولة اإليهم.
4- كّلف كل جمموعة ب�رشح املو�شوع اخلا�س بها اأمام باقي املجموعات.

٥- اأِدر حواًرا حول ما تو�شلت اإليه كل جمموعة.
6- بعد انتهاء عمل املجموعات، اأجِر تقوميًا بنائيًّا لأداء الطلبة.

7- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )2٥(.
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات )الكت�ساف والأ�سئلة املوجهة(، وذلك على النحو الآتي: �

1- اعر�س الن�شو�س ال�رشعية الآتية باإحدى طرائق العر�س املتاحة: 
يقول الر�شول : "يد املعطي العليا، وابداأ مبن تعول: اأمك، واأباك، واأختك، واأخاك، ثم اأدناك، 	•

اأدناك".
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يقول اهلل تعالى: {                                     } )�شورة القيامة، الآية 14(.	•
يقول اهلل تعالى: {                                                                                           } )�شورة املُلك، الآية 22(.	•
يقول الر�شول : "اغتنم خم�ًشا قبل خم�س: �شبابك قبل هرمك، و�شحتك قبل �شقمك، وغناءك 	•

قبل فقرك، وفراغك قبل �شغلك، وحياتك قبل موتك".
2- كّلف الطلبة با�شتنتاج دللة الن�شو�س ال�رشعية ال�شابقة على املهارات الالزمة لتنظيم الأولويات؛ عن 

طريق الكت�شاف.
3- اأِثر تفكري الطلبة عن طريق توجيه ال�شوؤال الآتي: عّلل: من املهارات الالزمة لتنظيم الأولويات معرفة 

مقا�شد ال�شارع وغاياته.
4- ناق�س الطلبة، ودّون ما يتم التو�شل اإليه على اللوح. 

٥- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط اخلتامي الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )26(.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة. �

جاء الإ�شالم منّظًما حلياة الب�رش موؤكًدا على �رشورة الرتتيب بني الأعمال بح�شب اأولوياتها واأهميتها 
بالن�شبة للفرد امل�شلم والأمة الإ�شالمية قال تعالى: {                                                             } )�شورة الزمر، 

الآية ٥٥(.
التفريط  عن  نهى  كما  والإفراط،  الغلو  عن  نهى  فقد  كربى،  اأهمية  حياتنا  تنظيم  الإ�شالم  اأولى  وقد 

والإهمال واأمر بالتو�شط والعتدال يف الأحوال جميعها، ودعا لرتتيب اأولوياتنا لتكون احلياة متوازنة.
الأولويات يف خمتلف  مبيزان  اختالل  احلا�رش  الوقت  الرغم من ذلك، جند يف حياتنا يف  لكن على 
ُنّقدم الهتمام بالفن والرتفيه على العلم والتعلم تارة، وُنقّدم الهتمام بريا�شة الأبدان  اجلوانب. فمثال 
على ريا�شة العقول تارة اأخرى، وُنقّدم الهتمام بغذاء اجل�شد على غذاء الروح بتوثيق ال�شلة باهلل تعالى 
تارة ثالثة. فال بد لنا اأن ندرك هذا اخللل ونراجع اهتماًماتنا؛ فال ُنوؤّخر ما حقه التقدمي ول ُنقّدم ما حقه 

التاأخري.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ورقة العمل )1-3(
- اقراأ وجمموعتك مو�شوع ترتيب الأعمال وفق الأهمية من الكتاب املدر�شي، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا 

بال�شوؤالني الآتيني:
رّتب الأعمال الآتية وفق الأهمية: املباحات، الفرائ�س، النوافل. 	•
عّلل: ُيقّدم التوحيد على �شائر الأعمال واملعارف.	•

- اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�شة على ورقة.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات لتلقي ال�شتف�شارات.

- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.
ورقة العمل )3-٢(

- اقراأ وجمموعتك مو�شوع ترتيب الأعمال وفق احلاجة من الكتاب املدر�شي، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا 
بال�شوؤالني الآتيني:

ما دللة قول الر�شول : "ل �شالة بح�رشة الطعام، ول وهو ُيدافعه الخبثان"؟ 	•
ما احلكمة من تقدمي الطعام اإذا ح�رش، اأو ق�شاء احلاجة على ال�شالة؟	•

- اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�شة على ورقة.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات لتلقي ال�شتف�شارات.

- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.
ورقة العمل )3-3(

- اقراأ وجمموعتك مو�شوع ترتيب الأعمال وفق القدرة من الكتاب املدر�شي، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا 
بال�شوؤالني الآتيني:

عّلل: ُيقّدم العمل الدائم الذي ي�شتطيع امل�شلم ال�شتمرار فيه واإن كان قلياًل على العمل املنقطع. 	•
ا�شتنتج دللة قوله : "عليكم من العمل ما تطيقون، فواهلل ل ميل اهلل حتى متّلوا، وكان اأحّب الدين اإليه 	•

ما داوم عليه �شاحبه". 
- اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�شة على ورقة.

- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات لتلقي ال�شتف�شارات.
- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.

ورقة العمل )4-3(
- اقراأ وجمموعتك مو�شوع ترتيب الأعمال وفق النتيجة من الكتاب املدر�شي، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا 

اأوراق العمل 
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بال�شوؤالني الآتيني:
ح كيف يكون ترتيب الأعمال وفق النتيجة.	• و�شّ
عّلل: العلم اأعلى مرتبة من نوافل العبادات.	•

- اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�شة على ورقة.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات لتلقي ال�شتف�شارات.

- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.
ورقة العمل )5-3(

- اقراأ وجمموعتك مو�شوع ترتيب الأعمال وفق الوقت من الكتاب املدر�شي، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا 
بال�شوؤال الآتي:

اأيهما اأولى براأيك: اأداء �شالة الظهر قبل خروج وقتها، اأم زيارة املري�س؟ ملاذا؟ 	•
- اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�شة على ورقة.

- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات لتلقي ال�شتف�شارات.
- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظمة. �

املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح الدر�س وعمل املجموعات، يالحظ املعلم اأداء الطلبة، ويقّومهم بناًء على 	•
معايري �شلم التقدير الواردة يف اأداة التقومي رقم )1-3(.

اأداة التقومي رقم )3-1(: �شلم تقدير:	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سم الطالبالرقم

املعايري

املجموع يتعاون مع زمالئه.
يقوم باملهام املوكولة 

اإليه باإتقان.
يحرتم اآراء زمالئه.

ي�ستمع ويتفاعل مع 
اأع�ساء املجموعة.

531531531531
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

٢3

اأ�ساأُل واأ�ستنتُج
اأ�شــاأل معلمي عن �شبب نــزول الآيات 
الأولــى مــن �شــورة عب�س، ثــم اأ�شتنتج 

الأولويات فيها.

- اأنزلت )عب�س وتولى( يف ابن اأم مكتوم الأعمى، اأتى 
اأر�شدين،  اهلل  ر�شول  يا  يقول:  فجعل    اهلل  ر�شول 
وعند ر�شول اهلل  رجل من عظماء امل�رشكني، فجعل 
ر�شول اهلل  يعر�س عنه ويقبل على الآخر، ويقول 

اأترى مبا اأقول باأ�ًشا، فيقول: ل، ففي هذا اأنزل.
- الأولويات يف �شورة عب�س: ال�شتماع اإلى ابن مكتوم 
ودعوتهم  قري�س  كفار  مع  احلديث  ثم  واإر�شاده، 

للدخول يف الإ�شالم.

٢5

اأفّكُر واأعّلُل
اأيهــا اأعظم عند اهلل تعالى: ال�شدقة على 
قريبــي الفقــري املري�س، اأم علــى قريبي 
الفقــري غري املري�ــس، اأم على غري قريبي 

الفقري املري�س؟ معّلاًل اإجابتي.

- ال�شدقة على قريبي الفقري املري�س اأعظم درجة؛ لأن 
الأعمال يتم ترتيبها وفق الأهمية واحلاجة، فالقريب 
ا،  اأولى من غريه وهو يف حاجة لكونه مري�شً الفقري 

فيقّدم يف ال�شدقة على غريه.

٢5

اأبدي راأيي
يف �شوء فهمي لكيفية تنظيم الأولويات 

اأبنّي راأيي يف ما ياأتي: 
ميتلــك �شخ�س حج �شابًقــا األفي دينار، 
فاأيهمــا اأف�شــل: اأن يحج به مــرة ثانية؟ 
اأم يتــربع به ملوؤ�ش�شــات رعاية الأيتام اأو 

موؤ�ش�شات مكافحة ال�رشطان؟

- يتم ترتيب الأعمال وفق النتيجة والأهمية واحلاجة؛ 
رعاية  ملوؤ�ش�شات  املال  اإلى  اأحوج  هو  ملن  به  فيتربع 
الأيتام اأو موؤ�ش�شات مكافحة ال�رشطان، فعلى قدر نفع 

العمل لالآخرين يكون ف�شله واأجره عند اهلل تعالى.
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الإجابةالن�شاطال�سفحة

٢6

اأثري خرباتي
قام اأبو طلحة اإلى ر�شول اهلل  فقال: يا 
ر�شول اهلل، اإن اهلل تبارك وتعالى يقول: 
 {                                               }
)�شورة اآل عمران، الآيــة ٩2(، واإن اأحب 
اأمــوايل اإيل بريحــاء، واإنهــا �شدقة هلل، 
اأرجو برها وذخرها عند اهلل، ف�شعها يا 
ر�شول اهلل حيث اأراك اهلل، فقال ر�شول 
اهلل : "بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال 
رابح!، وقد �شمعت ما قلت، واإين اأرى 
اأن جتعلها يف الأقربني" فقال اأبو طلحة: 
اأفعل يا ر�شــول اهلل، فق�شمها اأبو طلحة 

يف اأقاربه وبني عمه".
اقــراأ الق�شــة ال�شابقــة، ثــم ا�شتخــرج 

�شوابط مراعاة الأولويات فيها.

اأمواله  اأف�شل  فقّدم  النتيجة؛  وفق  الأعمال  ترتيب   -
امل�شلمني، واأجرها  يعود نفعها على  تعالى  �شدقة هلل 
واأّل  ال�شخ�شية  م�شلحته  من  اأعظم  تعالى  اهلل  عند 

يتعدى نفعه لالآخرين.
- ترتيب الأعمال وفق الأهمية؛ فالأقارب اأهم واأولى 

من غريهم يف مال ال�شدقة.

عالجية
- فري�شة احلج، و�شداد الدين كالهما يجب على امل�شلم اأداوؤه، فاأيهما يقّدم اأوًل؟ ملاذا؟

اإثـرائـية
- بنّي القراآن الكرمي اأّن النا�س واإن كانوا مت�شاويني يف اإن�شانيتهم باأ�شل اخللقة، فاإنهم يتفاوتون بعلومهم 

واأعمالهم تفاوًتا بعيًدا، اكتب ثالث اآيات تدل على ذلك؟

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
ح املق�شود بتنظيم الأولويات. - تنظيــم الأولويات هــي ترتيب احلقــوق والواجبات 1- و�شّ

واملهــام وفق اعتبــارات تتعّلــق بالأهميــة، والنتيجة 
والقدرة، واحلاجة، والوقت.

22

2- هاِت اأمنوذًجــا من القراآن الكرمي 
على مبداأ تنظيم الأولويات.

على  �شبيله  يف  واجلهاد  والتوحيد  الإميان  اهلل  ل  ف�شّ  -
�شقاية احُلجاج وعمارة امل�شجد احلرام، يقول تعالى: 

}

{                                                     
)�شورة التوبة، الآية 1٩(.

22

3- كــرثت الأحاديــث النبويــة التي 
تت�شّمــن الأ�شئلة عــن اأي العمل 
اأف�شــل؟ ومل تكن الإجابة واحدة 

بل متعددة، عّلل ذلك.

- الختــالف يعــود اإلــى اختــالف اأحــوال ال�شائلني 
وظروفهــم، فقــد اأجــاب ر�شــول اهلل  كل قوم مبا 
هــو اأولى لهم من غريهم، اأو لختالف الأوقات وما 

يتنا�شب معها.

2٥

4- ُتنّظم الأولويــات وفق اعتبارات 
ح  كثــرية، منهــا )احلاجــة(، و�شّ

ذلك.

فاإذا ح�رش  توؤّثر يف غريها،  التي  امللحة  احلاجة  ُتقّدم   -
الطعام عند اأي �شالة، اأو كان الإن�شان يف حاجة اإلى 
اإذا  امل�شلم  لأن  به،  البدء  ال�شّنة  فاإن  احلمام،  دخول 
قام لل�شالة وقد ح�رش الطعام وهو جائع، اأو كان يف 
ان�شغل قلبه بذلك، فال يوؤدي  حاجة لدخول احلمام 
اأن يبداأ به وياأكل حاجته  ال�شالة كما يجب، فال�شّنة 
اأو يق�شي حاجته ثم ي�شلي. ولي�س هذا من الت�شاهل 
بال�شالة ول من التهوين من �شاأنها، بل هذا من تعظيم 
�شاأنها؛ لأنه �شيوؤديها وقلبه مقبل بخ�شوع وح�شور، 

فهذا اأنفع له يف الدنيا والآخرة واأكمل ل�شالته.

24
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
٥- لتنظيم الأولويات مهارات كثرية، 

اذكر اثنني منها.
- اإدارة الذات، ومعرفة القدرات والإمكانات اخلا�شة.
- فهم طبيعة الأعمال واملهام املطلوبة، وت�شنيفها وفق 

العتبارات ال�شابقة.
- التخطيط امل�شتمر يف تنظيم اأولويات الأعمال واملهام.

2٥

6- ينبغــي الإفــادة من ترتيــب اأهمية 
الأعمال يف الإ�شــالم، اأعِط مثاًل 
واحًدا �شحيًحا على كل مما ياأتي:

اأ    - عمل يعّد اأ�شا�ًشا لغريه.

بامل�شالــح  يرتبــط  عمــل  ب- 
العامة.

اأ    - التوحيد وفهم اأركان الإميان ُيقّدم على �شائر املعارف 
والأعمال؛ لأنه اأ�شا�س لها.

العبادة؛ لأن نفعه  اأعلى رتبة من نوافل  ب- العلم مثاًل 
يعّم وي�شتفيد منه الآخرون.

اأ   -23

ب-24
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ح مفهوم ال�شّنة النبوية. - يو�شّ
- يبنّي حّجية ال�شّنة النبوية.

- يعرف عالقة ال�شّنة النبوية بالقراآن الكرمي.
- يعطي اأمثلة على عالقة ال�شّنة النبوية بالقراآن الكرمي.

- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية على حّجية ال�شّنة النبوية.
- ي�شّنف الن�شو�س ال�رشعية ح�شب عالقتها بال�شّنة النبوية.

- يبذل الواجب جتاه ال�شّنة النبوية.
- يقّدر اأهمية ال�شّنة النبوية، ومكانتها يف الت�رشيع الإ�شالمي.

نتاجات الدر�س

- الإميان املطلق اأن ال�شّنة النبوية وحي من اهلل تعالى.
- احلر�س على اتباع ال�شّنة النبوية.

- القيام بالواجب جتاه ال�شّنة النبوية.
- الدفاع عن ال�شّنة النبوية و�شاحبها ، ورّد ال�شبهات عنها.

- حتّري النقل ال�شليم لل�شّنة، ومتييز �شحيحها من غريه.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب احلديث وال�شنة النبوية، مثل: )�شحيح البخاري(، و)�شحيح م�شلم(، و)املوطاأ لالإمام مالك(.
مل�شطفى  الإ�شالمي(  الت�رشيع  يف  ومكانتها  النبوية  )ال�شّنة  مثل:  وحّجيتها،  النبوية  ال�شّنة  كتب  بع�س   -

ال�شباعي، و)ال�شّنة النبوية بني اأهل الفقه واأهل احلديث( ملحمد الغزايل.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، القلم الناطق لل�شنة النبوية، 
�شفافيات العر�س، ورق )ورق قالب(، لوحات كرتونية، الطبا�شري والأقالم امللونة، ورق A4، بطاقات 

خاطفة، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

ال�سنّة النبوية ومكانتها
الدر�س
الرابع
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.http://shamlah.ws :املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

ال�شّنة النبوية: ما اأُ�شيف اإلى الر�شول  من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �شفة.

املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )ال�ستك�ساف والأ�سئلة املوجهة( كالآتي: �

تعبريية - ميكن  قراءة  بقراءتها  يقوم  اأو اجعل طالًبا متقًنا  العبارات واقراأها،  الطلبة هذه  1- اعر�س على 
تعالى جنًبا  �شا�شة عر�س - »اأ�شري مع كتاب اهلل  اأو  اأو لوحة كرتونية  كتابتها على ورقة كاأنها ر�شالة 
ال�شادق الأمني فكنت هديته لكم.. ونربا�ًشا  فاأنا وحي من اهلل تعالى.. حملني ونقلني  اإلى جنب.. 
ًحا،  مبيًنا، وتارة مرتجًما، وتارة مف�شاًل مو�شّ فتارة  متينة،  اهلل  حلياتكم.. وكانت عالقتي مع كتاب 
ا. بذل ال�شحابة والتابعني والعلماء غاية و�شعهم حلفظي ونقلي، واألّفت يف �شاأين الكتب  وتارة خم�ش�شً

العظام، و�شافر لأجلي املجدون حتى و�شلتكم بهذه ال�شورة اجللية«. 

- ال�شّنة القولية.

- ال�شّنة الفعلية.
- ال�شّنة التقريرية.

- الإجماع.

التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعالية )التعلم بالكت�شاف، الأ�شئلة املوجهة، العر�س التو�شيحي، املحا�رشة، �رشب الأمثال(.
- التعلم يف جمموعات؛ فعاليات )الكر�شي ال�شاخن(.

- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات )املناظرة، لعب الأدوار، امل�شابقة(.
- التفكري الناقد؛ فعاليات )املنّظمات الب�رشية(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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2- اطلب اإلى الطلبة معرفة واكت�شاف عمن تتحّدث هذه العبارات وا�شتنتاج عنوان الدر�س.
3- اكتب العنوان وتعريف ال�شّنة النبوية على اللوح.

اأو ميكن التمهيد كما ياأتي:
1- اعر�س هذه الآيات الكرمية على الطلبة عن طريق اللوح اأو لوحة كرتونية اأو �شا�شة عر�س:

قال تعالى: {                                                                                                     }	•
)�شورة الأنفال، الآية 20(.

قال تعالى: {                                                                                              } )�شورة اآل عمران، الآية 32(.	•
قال تعالى: {                                                                            } )�شورة احل�رش، الآية 7(.	•

2- وجه الطلبة ملعرفة اأو ا�شتنتاج دللة هذه الآيات عن طريق الكت�شاف. 
. ؟ لت�شل مع الطلبة لالإجابة: باتباع �شنته 3- ا�شاأل: كيف نطيع الر�شول

4- اكتب عنوان الدر�س ومعنى ال�شّنة النبوية على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية )الكر�سي ال�ساخن(، كما ياأتي: �
1- وّزع الطلبة يف )3( جمموعات دائرية.

لديه معلومات وافية يف املجال  ال�شاخن( يجل�س عليه طالب  2- �شع و�شط كل دائرة كر�شيًّا )الكر�شي 
الذي �شيتحدث فيه. 

3- اطلب اإلى اأع�شاء كل جمموعة يف الدائرة - حول الطالب - �شوؤال الطالب عن هذا املو�شوع املحدد 
ليقوم هو بدوره باإجابتهم.

4- اأعِط املهام لكل جمموعة، فاملجموعة )1( لل�شنة القولية، واملجموعة )2( لل�شنة الفعلية، واملجموعة 
)3( لل�شنة التقريرية.

٥- وّجه الطلبة يف املجموعات اإلى توجيه الأ�شئلة للطالب على الكر�شي ال�شاخن، مثاًل عن معنى ال�شّنة 
الفعلية، اأهميتها، مثال عليها، ميزاتها.

ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )املناظرة، لعب الأدوار(، ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رص؛ فعالية )املحا�رصة  �
و�رشب املثال(، كما ياأتي:

1- كّلف طالبني - باتفاق وحت�شري م�شبق - باملناظرة اأمام الطلبة؛ بحيث يلعب اأحدهما دور من يدعو 
لالكتفاء بالأخذ بالقراآن الكرمي دون ال�شّنة النبوية، ويلعب الآخر دور من يدعو لالأخذ بال�شّنة النبوية 

كما القراآن لأنها وحي من اهلل تعالى.
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تثار بني  التي  الأفكار وال�شبهات  ببع�س  للمناظرة، وزّودهم  الإعداد اجليد  اإلى  الطالبني م�شبًقا  2- وّجه 
احلني والآخر والرد عليها.

3- فمن يلعب دور الداعي لعدم الأخذ بال�شّنة، يعر�س بع�س ال�شبهات مثل الآتية:
اإن النبي  مل ي�رشح اأن ال�شّنة النبوية م�شدر للت�رشيع.	•
اإن النبي  نهى عن كتابة احلديث النبوي.	•
قوله تعالى: {                                        } )�شورة الأنعام، الآية 3٨(، واأن هذه الآية تعني الكتفاء بالقراآن 	•

الكرمي دون ال�شّنة.
اإن ال�شّنة نقلها ب�رش غري مع�شومني وقد يخطئون يف نقلها.	•
وجود اأحاديث �شعيفة اأو مو�شوعة اأو مكذوبة.	•

4- ومن يلعب دور الداعي لالأخذ بال�شّنة النبوية من حججه:
اإن النبي  �رشح اأن ال�شّنة النبوية م�شدر للت�رشيع بقوله: "األ اإين اأوتيت القراآن ومثله معه"، اأو قوله: 	•

"تركت فيكم ما اإن مت�شكتم به لن ت�شلوا بعدي: كتاب اهلل و�شنتي".
كان النهي عن الأخذ بال�شّنة يف البداية خمافة اختالطها بالقراآن الكرمي، اأما بعد ذلك فقد قال لعبد اهلل 	•

بن عمرو بن العا�س: "اكتب، فوالذي نف�شي بيده ل يخرج منه اإل احلق واأ�شار اإلى ل�شانه".
ل، وترك للنبي  و�شنته التف�شيل والتو�شيح.	• القراآن الكرمي مل يف�شّ
اأن من ياأخذ بالقراآن الكرمي عليه الأخذ بال�شّنة النبوية اإلزاًما؛ لأن القراآن الكرمي ياأمر بالأخذ بال�شنة، 	•

ومن ل ياأخذ بال�شّنة يخالف القراآن الكرمي اأوًل.
مت نقل ال�شّنة النبوية بدقة متناهية وعمل دوؤوب مل ي�شهد العامل اهتماًما مبثله، حتى اأن جامع الأحاديث 	•

كان ي�شافر اأ�شهًرا للحديث الواحد.
لقد بذل الكثري من علمائنا يف املا�شي واحلا�رش جهًدا عظيًما يف تنقيح ال�شّنة النبوية ومتييز �شحيحها 	•

عن �شعيفها اأو مكذوبها، وقد األفت بذلك ال�شحاح.
اأنه ل ميكن معرفة الكثري من العبادات والفرو�س من دون ال�شّنة، مثل ال�شالة والزكاة واحلج وغريها.	•

٥- عّقب عن طريق املحا�رشة على اأن هذه ال�شبهة قدمية حديثة، وحّذر الطلبة منها، واأن هدفها �شلخ الدين 
عن بع�شه والت�شكيك فيه، وا�رشب الأمثلة املنا�شبة لذلك.

)امل�شابقة(،  � فعالية  الن�شاط؛  طريق  عن  التعلم  الب�رصية(،ا�شرتاتيجيات  )املنّظمات  فعالية  الناقد؛  التفكري  ا�شرتاتيجية 
ا�سرتاتيجية الدري�ص املبا�رش؛ فعالية )البطاقات اخلاطفة(، كما ياأتي:

1- ار�شم على اللوح املنّظمة الب�رشية التي تبنّي عالقة ال�شّنة النبوية بالقراآن الكرمي التي يف نهاية ال�شفحة 
)33( من الكتاب املدر�شي.
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اأحدها )موؤكدة ملا جاء يف  باألوان خمتلفة، واكتب على  اأو �شناديق لكل جمموعة  2- وّزع )3( مغلفات 
القراآن الكرمي(، والثاين )مبنية ومف�شلة ملا جاء يف القراآن الكرمي(، والثالث )م�شتقلة باأحكام مل ترد يف 

القراآن الكرمي(.
3- وّزع بطاقات خاطفة مكتوب عليها اأمثلة للن�شو�س اأو الأحكام ال�رشعية مثل: 

قوله تعالى: {                           } )�شورة احلجرات، الآية 10(.	•
قول النبي : " كونوا عباد اهلل اإخوانا، امل�شلم اأخو امل�شلم".	•
قوله  "�شلوا كما راأيتموين اأ�شلي".	•
حترمي اجلمع بني املراأة وعمتها.	•
قول النبي : "خذوا عني منا�شككم".	•
حترمي اأكل حلم احلمر الأهلية.	•

4- اطلب اإلى كل جمموعة توزيع تلك البطاقات يف املغلفات اأو ال�شناديق املنا�شبة لها.
٥- حّدد وقًتا منا�شًبا لهذا العمل، واجعله على �شكل م�شابقة بني املجموعات. 

6- بعد النتهاء من عمل املجموعات، اّطلع على عملهم واإجنازهم، وعّزز الإجابات ال�شحيحة، و�شّحح 
الأخطاء.

7- تاأكد من و�شوح الأفكار وو�شول املعلومة ب�شكل �شليم اإلى الطلبة؛ عن طريق التقومي البنائي )التكويني(.
٨- )ميكن عمل هذا الن�شاط عن طريق اأوراق العمل(.

ا�سرتاتيجية العمل يف جمموعات؛ فعالية: )فّكر، انتِق زمياًل، �سارك(، كما ياأتي: �
1- اطلب اإلى كل طالب اأن يفّكر ب�شكل فردي عن واجب يقوم به جتاه ال�شّنة النبوية، ويكتب ذلك على 

ورقة خا�شة يف وقت حمّدد.
2- وّجه كل طالب اإلى م�شاركة زميله املجاور له يف ما كتب، لي�شرتكا مًعا يف اأفكارهما، ثم يت�شاركان 

العمل مع املجموعة ككل وليخرجوا بخال�شة جماعية.
3- اجعل كل جمموعة تعر�ض ما مت التفاق عليه من دون تكرار النقاط.

. 4- عّقب على عمل واأداء الطلبة، موؤكًدا على وجوب الدفاع والذب عنه والهتمام ب�شّنة النبي
٥- اأّكد على القيم والجتاهات عن طريق الق�ش�س واملواقف العملية باأ�شلوب مميز، يزرع يف نفو�س الطلبة 

حب ال�شّنة النبوية وحب �شاحبها ، ون�رش �شنته ال�شحيحة يف حياة وحميط الطلبة.
قّوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
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وردت �شبهات كثرية ومتعددة حول �شّنة النبي  قدميًا وحديًثا؛ لذا، يجب على امل�شلم اأن يعي خطورة 
تلك ال�شبهات وهدفها، واأن يعمل على نبذها والرد عليها بالن�شو�س ال�رشعية ال�شحيحة واحلجج الدامغة؛ 

لتبقى �شّنة النبي  نقية طاهرة.
الدفاع  على  يحر�س  واأن  الكرمي،  القراآن  يتبع  كما  النبوية  ال�شّنة  يتبع  اأن  م�شلم  كل  على  يجب  كما 

والذب عنها، ون�رشها بكل الو�شائل ال�شليمة املتاحة.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف ختام الكتاب املدر�سي. �
ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنّظمة. �

املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح الدر�س وتنفيذ الطلبة للمناظرة، قّومهم بنائيًّا )تكوينيًّا(، بناًء على معايري 	•
�شلم التقدير العددي، الواردة يف اأداة التقييم رقم )1-4(.

اأداة تقومي ال�شرتاتيجية رقم )2(، �شلم التقدير العددي )1-4(.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

3٢1معيار الأداءالرقم

يلتزم بالدور الذي اأعطي له.1

يتحّدث بنربة ال�شوت وا�شحة ومنا�شبة للموقف.2

ي�شتخــدم تعابري الوجــه واجل�شد، يف التعبــري عن املواقف 3
املختلفة ب�شكل منا�شب.

ي�شتخدم لغة �شليمة ومن دون تلعثم اأو �شعف.4

يوؤّيد الدور بالأدلة واحلجج املقنعة، وو�شوح الفكرة.٥

ينّفذ املهمة بال�شكل والوقت املنا�شبني.6

ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ص التو�سيحي. �
املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح الدر�س وبعد عمل املجموعات وتنفيذ الطلبة للعر�س التو�شيحي، قّومهم 	•

بنائيًّا )تكوينيًّا(، بناًء على معايري �شلم التقدير اللفظي الواردة يف اأداة التقييم رقم )2-4(.
اأداة التقومي ال�شرتاتيجية رقم )3(؛ �شلم التقدير )2-4(.	•
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

30

اأتذّكُر واأمثُّل
اأتذّكر الفرق بني ال�شنــة القولية وال�شنة 
الفعلية وال�شنة التقريرية، ثم اأعطي مثاًل 

على كل منها.

 يف  الر�شول  قالها  التي  الأحاديث  القولية:  ال�شّنة   -
املنا�شبات املختلفة كقوله: "اإمنا الأعمال بالنيات واإمنا 

لكل امرئ ما نوى".
- ال�شّنة الفعلية: ما فعله النبي ، كاأداء ال�شالة بهيئاتها 

واأركانها، واأداء �شعائر احلج.
- ال�شّنة التقريرية: اأن ي�شكت النبي ، عن اإنكار قول اأو 
فعل �شدر عن بع�س اأ�شحابه يف ح�رشته اأو غيبته وعلم 
به، فهذا ال�شكوت يدل على جواز الفعل واإباحته: لأن 
الر�شول ، ل ي�شكت عن باطل اأو منكر، ومن اأمثلة 
هذا النوع من ال�شنة اإقرار الر�شول  لل�شحابة عندما 
اأنه امتنع عن اأكله قائاًل:  اأكلوا ال�شب؛ فلم ينههم مع 

"ولكنه مل يكن باأر�شي، فاأجدين اأعافه".

بدرجة معيار الأداءالرقم
عالية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

يتوا�شل مع زمالئه بلغة �شليمة ومنا�شبة.1
يتوا�شل ب�رشيًّا مع الطلبة.2
ي�شتخدم حركات اجل�شم وتعابري الوجه.3
يو�شل الأفكار واملفاهيم بو�شوح.4
ي�شتخدم مفاهيم اإ�شالمية ويوؤيد قوله باأدلة و�شواهد مقنعة. ٥
يجيب عن ت�شاوؤلت الطلبة بجراأة واقتدار.6
ينجز املهمة خالل الوقت املحدد.7
يحّقق نتاجات املوقف التعليمي.٨

املجموع
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الإجابةالن�شاطال�سفحة

31

اأتدبُّر واأ�ستنتُج
اأتدّبــر الن�شني ال�رشعيني الآتيــني، ثم اأ�شتنتــج دللتهما على حجية 

ال�شّنة النبوية:
1-  قال اهلل تعالى: { 
.{                            

2- قال ر�شول اهلل : "يو�شك الرجل متكًئا على اأريكته، يحّدث 
وجّل،  عّز  اهلل  كتاب  وبينكم  بيننا  فيقول:  حديثي  من  بحديث 
من حرام  فيه  وما وجدنا  ا�شتحللناه،  من حالل  فيه  فما وجدنا 

حّرمناه، األ واإّن ما حّرم ر�شول اهلل  مثل ما حّرم اهلل".

1- جعــل اهلل تعالــى طاعــة 
الر�شول من طاعته، دللة 

على وجوب ذلك.
2- ال�شّنــة وحــي مــن اهلل 
مــن  وفيهــا  تعالــى، 
الأحكام مــا يف القراآن 
الكرمي ويجب اتباعها.

3٢

اأتدبُّر واأ�سنُّف
اأتدّبر الن�شو�س ال�رشعية الآتية، ثم اأ�شّنف احلديثني النبويني بح�شب 

عالقتهما بالقراآن الكرمي من حيث الأحكام الواردة فيهما:
1- مبينــة ملا جاء يف القراآن 

الكرمي.
يف  جــاء  ملــا  موؤكــدة   -2

القراآن الكرمي.
العالقة بينهمااحلديث ال�رشيفالآية الكرمية

قال اهلل تعالى: {
{                                         

"خذوا عنى 
منا�شككم".

قال اهلل تعالى: { 

{                                            

"ل يحل مال 
امرئ م�شلم 
اإل بطيب 
نف�س منه".
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
اأُ�شيف اإلى الر�شول  من قول اأو فعل اأو تقرير 1- ما املق�شود بال�شّنة النبوية؟ - ما 

30اأو �شفة.

2- تدّبر الن�شو�س ال�رشعية الآتية، ثم 
وّجه ال�شتــدلل بها على حّجية 

ال�شّنة النبوية:
اأ   - قال اهلل تعالى: {

.{                       
فيكم  "تركت   : قال  ب- 
اأمرين لن ت�شلوا ما مت�شكتم 
بهما: كتاب اهلل و�شّنة نبيه".

  اهلل  ر�شول  بطاعة  امل�شلمني  الكرمية  الآية  تاأمر   - اأ  
وتوجب  �شنته،  وترك  خمالفته  من  وحتّذر  واتباعه، 

الر�شا بحكمه.
ب- ياأمر احلديث ال�رشيف امل�شلمني باأخذ املنا�شك عنه 
اإلى من مل  ، وا�شتماع حديثه وحفظه، وتبليغه 

ي�شمعه، والتم�ّشك ب�شنته.

31-30

3- يتعــّذر العمــل باأحــكام القــراآن 
الكــرمي من دون الرجــوع لل�شّنة 

ح ذلك. النبوية، و�شّ

على  عــبــادات  فـر�س  الــكــرمي  ــقــراآن  ال لأن  ذلــك   -
امل�شلمني من �شالة وزكاة و�شيام وحج وغريها من 
الت�رشيعات، من دون اأن يبنّي كيفية اأدائها، لكن بّينتها 

ال�شّنة النبوية.
31

عالجية
ا من القراآن الكرمي واآخر من احلديث النبوي، يدعو اإلى الأخذ والحتجاج بال�شّنة النبوية  - ا�شتخرج ن�شًّ

غري الواردة يف الكتاب املدر�شي.
اإثـرائـية

- من عالقة ال�شّنة النبوية بالقراآن الكرمي اأنها خم�ش�شة لعاّم القراآن الكرمي، ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن هذه 
العالقة، وا�رشب عليها مثالني اثنني.

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
بالقراآن  النبوية  ال�شّنة  عالقة  بنّي   -4

الكرمي عن طريق ما ياأتي: 
اأ   - قوله : "وكونوا عباد اهلل 

اإخوانا".
ب- كيفية اأداء ال�شالة.

جـ- حترمي اأكل حلوم احلمر الأهلية.
د  - اجلمع بني املراأة وعمتها.

اأ   - موؤكدة ملا جاء يف القراآن الكرمي.

ب- مبينة ملا جاء يف القراآن الكرمي.
جـ- م�شتقلة باأحكام وتوجيهات جديدة.
د  - م�شتقلة باأحكام وتوجيهات جديدة.

32

٥ - بنّي دللة قوله تعالى:
}       

.{                          

  تاأمــر الآيــة الكرميــة امل�شلمني بطاعة ر�شــول اهلل -
واتباعــه، وحتّذر مــن خمالفته وترك �شنتــه، وتوجب 

الر�شا بحكمه.
30

امل�شلم  على  واجبات  ثالثة  بنّي   -6
جتاه ال�شّنة النبوية.

- التم�شك بها والتزامها.
- العمل مبا جاء فيها من اأحكام وتوجيهات.

- تعلمها وتعليمها ون�رشها بني النا�س.
. رد ال�شبهات، والدفاع عنها وعن النبي -

33
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ح املق�شود بعالمات ال�شاعة. - يو�شّ
- يبنّي اأق�شام عالمات ال�شاعة.

- يذكر اأمثلة على عالمات ال�شاعة ال�شغرى والكربى.
ح معاين املفاهيم وامل�شطلحات الواردة يف الدر�س. - يو�شّ

- يعّلل: جعل اهلل تعالى ليوم القيامة عالمات دالة على قرب وقوعه.
- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية على عالمات ال�شاعة ال�شغرى والكربى. 

- يفّرق بني عالمات ال�شاعة ال�شغرى والكربى.
- يحر�س على الأعمال التي تع�شم من الفنت. 
- ي�شتعد لليوم الآخر؛ بالتوبة والعمل ال�شالح.

نتاجات الدر�س

- الإميان بوجود عالمات ت�شبق وقوع اليوم القيامة، وتدل على قرب وقوعه.
- احلر�س على التوبة والإكثار من الأعمال ال�شاحلة.

- الإميان بحكمة اهلل تعالى وقدرته املطلقة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب العقيدة الإ�شالمية، مثل: )�رشح العقيدة الطحاوية( لبن اأبي العز احلنفي، و)مدخل لدرا�شة العقيدة( 
لعثمان جمعة.

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: احلا�شوب، الهواتف الذكية، القلم الناطق )لالأحاديث النبوية(، جهاز 
العر�س )Data Show(، �شفافيات لعر�س الأن�شطة، لوحات كرتونية، ورق )ورق قالب(، الطبا�شري 

والأقالم امللونة، اأوراق عمل، بطاقات خاطفة.

م�سادر التعلم واأدواته

عالمات ال�ساعة
الدر�س

اخلام�س

.http://shamlah.ws :املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية
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ال�شاعة: ا�شم من اأ�شماء يوم القيامة، وهو يوم اآٍت فجاأة؛ لتجزى كل نف�س مبا عملت.
املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )الأ�سئلة والإجابات، درا�سة حالة، الع�سف الذهني(، كما ياأتي: �

1- وّجه الأ�شئلة الآتية: 
ما العالمات الدالة على قرب نزول املطر؟	•
ما العالمات الدالة على بدء ف�شل اخلريف؟	•
ملاذا ي�شاأل الطبيب عن الأعرا�س التي ت�شيب املري�س قبل مر�شه؟	•

2- ا�شتمع لإجابات الطلبة، ثم اكتب هذه العبارة على اللوح )الأحداث املهمة والعظيمة لها عالمات تدل 
على قرب وقوعها، فما بالكم بحدث عظيم مثل يوم القيامة(.

3- اأِثر تفكري الطلبة عن طريق الع�شف الذهني، واطلب اإليهم تعليل وا�شتنتاج احلكمة من وجود عالمات 
لليوم الآخر. 

4- دّون ما يتم تداوله على اللوح، وعّقب يف ختام حديث الطلبة م�شتدًل على ذلك بالأدلة ال�رشعية.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )املنّظمات الب�رشية، التحليل(، كما ياأتي: �

- ال�شاعة.
- يوم القيامة.

التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )الأ�شئلة والإجابات، الع�شف الذهني، العر�س التو�شيحي، الق�شة، املحا�رشة، 
البطاقات اخلاطفة، درا�شة حالة(.

- التفكري الناقد؛ فعاليات )التحليل، املنّظمات الب�رشية، اخلرائط املفاهيمية(.
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات )امل�شابقات، لعب الأدوار(.

- التعلم يف جمموعات؛ فعاليات )التعلم التعاوين، مثلث ال�شتماع(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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1- اكتب على لوحتني كرتونيتني الن�شو�س ال�رشعية الآتية، اأو اعر�شها باإحدى طرائق العر�س املتاحة: 
اللوحة الأولى:	•
قوله تعالى: {                                                                            } )�شورة الن�شاء، الآية ٨7(. �
قوله تعالى: {                                                      } )�شورة حممد، الآية 1٨(. �
قوله تعالى: { �

                            } )�شورة اآل عمران، الآية 30(.
اللوحة الثانية: 	•
قوله تعالى: {                                         } )�شورة القمر، الآية 1(. �
اأ�شئلة جربيل -، قال: "... فاأخربين عن ال�شاعة، قال: ما امل�شوؤول عنها  � قوله  - يف حديث 

باأعلم من ال�شائل، قال فاأخربين عن اأماراتها...."
قوله تعالى: {                          } )�شورة حممد، الآية 1٨(. �

2- اطلب اإلى الطلبة تنظيم الكلمات التي حتتها خط؛ ل�شتنتاج مفهومي ال�شاعة وعالمات ال�شاعة.
3- اكتب تعريفي ال�شاعة وعالمات ال�شاعة على اللوح.

4- احر�س على تنظيم املفهوم بكلمات مفتاحية ت�شهل حفظ وفهم املفهوم. 
٥- حّلل مفهوم عالمات ال�شاعة باإحدى الطرائق املنا�شبة: ال�شتقراء اأو ال�شتنتاج.

والق�سة(،  � )املحا�رشة  فعالية  املبا�رش؛  التدري�ص  املفاهيمية(،ا�سرتاتيجية  )اخلريطة  فعاليات  الناقد؛  التفكري  ا�سرتاتيجية 
كما ياأتي:

1- ار�شم املخطط التنظيمي املوجود يف ال�شفحة )36(.
مثل  منا�شبة،  تراها  باأي طريقة  الطالب  املعلومة يف ذهن  لتو�شيح  املخطط؛  تنظيم هذا  2- احر�س على 

العالمات ال�شغرى تعني )242( وهي كالآتي:

ًحا اإياها، مثل ق�شة ان�شقاق القمر - من غري ا�شتطراد -. 3- ا�شتعر�س تلك الأحداث مو�شّ
4- اربط الدر�س بالواقع - ل �شيما - بانت�شار اجلهل بالعلم ال�رشعي. ومن ثم، فتاوى واأنا�س �شالني ُم�شّلني، 

٢
 زمن النبي

4
تغري �سنن اجتماعية

٢
تغري �سنن كونية

. 1- بعثة النبي
2- ان�شقاق القمر.

1- انت�شار املعا�شي.
2- تطاول البنيان.
3- انت�شار اجلهل.
4- ت�شييع الأمانة.

1- كرثة الزلزل.
2- عودة اأر�س العرب مروًجا 

واأنهاًرا.



53

وت�شييع الأمانة بعدم وجود ال�شخ�س املنا�شب يف املكان املنا�شب، وانت�شار خطر عقوق الوالدين.
ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رص؛ فعالية )البطاقات اخلاطفة(، ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )التعلم باللعب  �

وامل�سابقة(، كما ياأتي:
1- اكتب بع�س الن�شو�س ال�رشعية على بطاقات خاطفة م�شتعينا بالكتاب يف ال�شفحة )37(.

2- ق�ّشم اللوح ال�شفية اإلى )3( اأق�شام، ح�شب نوع كل ق�شم من اأق�شام عالمات ال�شاعة ال�شغرى. 
3- وّزع هذه البطاقات على بع�س الطلبة، واطلب اإليهم و�شعها يف املكان املنا�شب، حيث يو�شع الن�س 

ال�رشعي املوجود بالبطاقة يف املكان املنا�شب له على اللوح.
اإجابات  يجيبوا  الذين مل  م�شاعدة زمالئهم  اإليهم  اإجابة �شحيحة، واطلب  اأجابوا  الذين  الطلبة  عّزز   -4

�شحيحة.
ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية )التعلم التعاوين ومثلث ال�ستماع(، كما ياأتي: �

1- وّزع الطلبة يف جمموعات ثالثية لتطبيق فعالية مثلث ال�شتماع.
2- اكتب عالمات ال�شاعة الكربى على �شكل مغلفات، ووّزعها ع�شوائيًّا على املجموعات الثالثية.

3- اطلب اإلى كل جمموعة مكونة من )3( طلبة، اجللو�س على �شكل مثلث، واطلب اإليهم قراءة العالمة 
املطلوبة منهم. 

)مثلث  الطريقة  هذه  لهم  ًحا  مو�شّ العمل،  واآلية  جمموعة  كل  من  عمله  واملطلوب  التعليمات  اذكر   -4
ال�شتماع( يف عملية التعلم واأهمية التعاون يف ما بينهم. )حيث ي�رشع الطالب الأول العالمة املطلوب 
معرفتها وتو�شيحها لزميليه، يف ما يوّجه الطالب الثاين الأ�شئلة الإي�شاحية عن العالمة التي حتدث عنها 
زميله الأول، يف ما يلحق الطالب الثالث بتلخي�س ور�شد اأبرز الأفكار عن العالمة املطلوبة منهم عن 

طريق حوار ونقا�س زميليه، ليقوم بعد ذلك بعر�س العالمة على املجموعات الأخرى(.
٥- جتّول بني الطلبة، وقّدم لهم امل�شاعدة ح�شب احلاجة م�شتخدًما طريقة الأكواب الثالث، )الأحمر: يف 
العمل، الأ�شفر: يف حاجة للم�شاعدة ولكن ي�شتطيعون  حاجة للم�شاعدة ول ي�شتطيعون امل�شي يف 

اإكمال العمل، الأخ�رش: ن�شري ب�شكل �شليم ول نحتاج اإلى م�شاعدة(.
�س للطلبة وقًتا حمدًدا، وبعد انتهاء عمل املجموعات يعر�س الطالب امل�شتمع - خالل دقيقة - ما  6- خ�شّ

ر�شده من معلومات حول العالمة التي كّلفت بها جمموعته.
اأو عالمة  � اإلى فكرة جديدة  تنتقل  منهم، ول  املطلوبة  للعالمات  اأثناء عر�سهم  )تكوينيًّا( يف  بنائيًّا  تقوميًا  الطلبة  قّوم 

جديدة اإل بعد اأن تتاأكد من حتّقق الفكرة ال�سابقة لها.
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ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة: �
املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح وعمل املجموعات، وّجه بع�س الأ�شئلة ال�شفوية البنائية )التكوينية( اإلى 	•

الطلبة - اأو من اأ�شئلة التقومي اخلتامي - ثم قّومهم بناًء على معايري �شلم التقدير يف الأداة رقم )1-6(.
اأداة التقومي رقم )6-1(، �شلم التقدير.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

معيار الأداءالرقم
بدرجة 

عالية
بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

يبنّي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف الن�س.1

يّوجه الن�شو�س ال�رشعية ح�شب عالمة ال�شاعة املنا�شبة لها.2

ميّيز بني عالمات ال�شاعة ال�شغرى والكربى.3

يلتزم الأعمال ال�شاحلة التي تعينه على الوقاية من فنت اآخر الزمان.4

ي�شتب�رش بانت�شار الإ�شالم وعلّوه يف اآخر الزمان.٥

يحر�س على التوبة قبل فوات الأوان.6

يوم القيامة يوم عظيم اهتم القراآن الكرمي وال�شّنة النبوية به اهتماًما عظيًما، و�شموه اأ�شماء متعددة تدل 
على الأحداث العظيمة والوقائع اجل�شيمة التي �شتكون فيه، وهو بال ريب نهاية هذه احلياة ونهاية املطاف 
الواقع ل حمالة؛ لذا، وجب على كل �شاحب عقل وفطنة اأن يعد العدة ويح�شن الزاد لهذا اليوم، واأن يحذر 
ويتعّوذ من فنت اآخر الزمان مبادرا اإلى رحمة ربه بالتوبة والإكثار من الأعمال ال�شاحلات واجتناب النواهي 

واملنكرات.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ص التو�سيحي. �
املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، كّلف املجموعات بالتعاون يف ما بينها لت�شميم خريطة 	•

ح عن طريقها عالمات ال�شاعة ال�شغرى وعالمات ال�شاعة الكربى، وتعلق  مفاهيمية ومنّظمة ب�رشية، تو�شّ
هذا العمل على جدار ال�شف.

ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات:  �
املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س )اأو بعد النتهاء من عمل اجلداريات(، يقّوم كل طالب 	•

تعلمه ذاتيًّا عن طريق اأداة التقومي �شجل و�شف �شري التعلم يف الأداة )2-6(. 
اأداة التقومي رقم )6-2(؛ �شجل و�شف �شري التعلم.	•

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

........................................................................ الن�شاط:  هذا  من  تعلمت 
...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

37

اأتعاوُن واأحّدُد
زمالئي  مع  اأتعاون 
عالمــة  حتديــد  يف 
ال�شاعــة ال�شغــرى 
التــي تــدل عليهــا 
الن�شو�س ال�رشعية، 
اجلــدول  يف  كمــا 

الآتي:

العالمة؛ العالماتالدليل ال�رشعي
قال اهلل تعالى: {                                       }

)�شورة القمر، الآية1(.
ان�شقاق القمر.

قال ر�شول اهلل : "بعثت اأنا وال�شاعة كهاتني" قال: 
و�شم ال�شبابة والو�شطى".

. بعثة النبي

قال ر�شول اهلل : "... اأن تلد الأمة ربتها واأن ترى 
احلفاة العراة العالة رعاء ال�شاء يتطاولون يف البنيان".

عــقـوق  انـتــ�شار 
الوالدين.

يرفع  اأياًما  ال�شاعة  يدي  بني  "اإن   : اهلل  ر�شول  قال 
الهرج،  فيها  ويكرث  اجلهل،  فيها  وينزل  العلم،  فيها 

والهرج القتل".

القـــــتل  انـتــ�شار 
والــزنا  واجلـــهل 

و�رشب اخلمر.

قــال ر�شــول اهلل : "فــاإذا �شيعــت الأمانــة فانتظر 
ال�شاعــة"، قال: كيف اإ�شاعتها؟ قــال: اإذا و�شد الأمر 

اإلى غري اأهله فانتظر ال�شاعة".

الأمانــة؛  ت�شييــع 
اإلى  الأمر  باإ�شنــاد 

غري اأهله.

قال ر�شول اهلل : "ل تقوم ال�شاعة حتى يكرث املال 
ويفي�س، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فال يجد اأحًدا 
يقبلها منه، وحتى تعود اأر�س العرب مروجا واأنهاًرا".

الأمـــوال،  كثــرة 
اأر�س  وعـــــــودة 
مــروًجا  العـــرب 

واأنهاًرا.

عالجية
- ما عالمة ال�شاعة التي يدل عليها كل ن�س من الن�شو�س ال�رشعية الآتية:

يتطاولون يف 	• ال�شاء  رعاء  العالة  العراة  احلفاة  ترى  واأن  ربتها  الأمة  تلد  اأن   ..."  : اهلل  ر�شول  قال 
البنيان".

قال ر�شول اهلل : "... فاإذا �شيعت الأمانة فانتظر ال�شاعة، قال كيف اإ�شاعتها؟ قال: اإذا و�ّشد الأمر 	•
اإلى غري اأهله".

اأن�سطة اإ�سافية
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قال اهلل تعالى: {                                                                                                     }	•
)�شورة الدخان، الآيتان11-10( .

قال ر�شول اهلل : "لو مل يبق من الدنيا اإل يوم، لطّول اهلل ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من اأهل بيتي 	•
يواطئ ا�شمه ا�شمي وا�شم اأبيه ا�شم اأبي".

اإثـرائـية
- قارن بني تغري ال�شنن الجتماعية وتغري ال�شنن الكونية يف عالمات ال�شاعة ال�شغرى من حيث، اأثرها، 

ومثال على كل منها.

إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
- الظواهر اأو الأحداث التي ي�شبق وقوعها قيام ال�شاعة، 1- ما املق�شود بعالمات ال�شاعة؟

3٥وتدل على ُقرب وقوعها.

2- اذكر خم�ًشا من عالمات ال�شاعة 
الكربى.

- طلــوع ال�شم�ــس من املغرب، خــروج الدابة، ظهور 
ياأجــوج وماأجــوج، ظهــور املهــدي، نــزول �شيدنا 

. عي�شى
40-3٨

3- اذكــر ثالًثا من عالمــات ال�شاعة 
ال�شغــرى التي وقعــت بعد وفاة 

النبي  اأو �شتقع.

- التطــاول يف البنيــان، انت�شار عقــوق الوالدين، كرثة 
36الزلزل.

4- ما عالمــة ال�شاعة الكــربى التي 
ت�شــري اإليهــا كل اآيــة مــن الآيتني 

الكرميتني الآتيتني:
اأ   - {

.{                                            
ب- {

.{                

اأ   - طلوع ال�شم�س من املغرب.

ب- الدخان.

3٩
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
٥- من عالمــات ال�شاعــة الكربى، 
 ، عي�شــى  �شيدنــا  نــزول 
وظهور الدجال، قارن بينهما من 

حيث ما ياأتي:
اأ   - الإميان باهلل تعالى.

ب- فعل كل منهما يف الأر�س.
3٨

6- اذكر ثالثة اأعمــال تع�شم امل�شلم 
من فتنة الدجال.

ال�شالح،  العمل  على  واحلر�س  تعالى،  باهلل  الإميان   -
3٨وقراءة فواحت �شورة الكهف.

7- �شّنــف عالمــات ال�شاعــة الآتية 
اإلى عالمــات �شغرى وعالمات 

كربى:
ال�شم�س  القمر، طلوع  )ان�شقاق 
من املغرب، خــروج الدابة، بعثة 
النبــي ، التطــاول يف البنيان، 

ظهور ياأجوج وماأجوج(.

3٩-36

٨- �شــع دائرة حــول رمــز الإجابة 
ال�شحيحة يف ما ياأتي:

)1( عالمــة ال�شاعــة التي ت�شوق 
النا�س اإلى املح�رش هي:

اأ   - الدجال.
ب- الدابة.

جـ- الدخان.
د  - النار من اليمن.

1-140-  ) د ( النار من اليمن.

�شــيدنــا  نــزول 
 عي�شى

وظهور الدجال

ــاهلل  الإميـــــــان ب
تعالى.

يوؤمن باهلل تعالى 
وينفذ اأمره.

بــاهلل  يوؤمــن  ل 
تعالى، بل يدعي 

الألوهية.
فعــل كل منهما 

يف الأر�س.
بالقراآن  يحكــم 
الأمن يف  وين�رش 
ويعــم  الأر�ــس 

اخلري واملال.

يفــنت النا�س عن 
دينهــم، ويف�شد 

يف الأر�س.

عالمات ال�شاعة الكربىعالمات ال�شاعة ال�شغرى
طلوع ال�شم�س من املغرب.ان�شقاق القمر.

. خروج الدابة.بعثة النبي

ظهور ياأجوج وماأجوج.التطاول يف البنيان.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
)2( من عالمات ال�شاعة )ت�شييع 

الأمانة(، ويق�شد بها:
اأ   - انت�شار الكذب.

ب- �شياع العلم.
جـــ- اإ�شنــاد الأمــور لغــري 

اأهلها.
د  - انت�شار الغيبة.

)3( من عالمات يوم القيامة التي 
ل ُتقبل بعدها توبة هي:
اأ   - اخل�شوف الثالثة. 

ال�شم�ــس من  ب- طلــوع 
مغربها.

ـــــ- ظـــهـــور يـــاأجـــوج  ج
وماأجوج.

. د   - نزول عي�شى

2- )جـ( اإ�شناد الأمور لغري اأهلها.

3- )ب( طلوع ال�شم�س من مغربها.

36-2

3٩-3
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ح مفهوم الإميان باليوم الآخر. - يو�شّ
- يبنّي دلئل عناية القراآن الكرمي باليوم الآخر.

- يذكر اأ�شماء متعددة لليوم الآخر. 
ح اأحداث اليوم الآخر وما يقع فيها. - يو�شّ
- يعّلل احلكمة من اإخفاء وقت اليوم الآخر.

- يوّجه دللة الن�شو�س ال�رشعية على اأحداث اليوم الآخر.
- ي�شتنتج اآثار الإميان باليوم الآخر يف حياة امل�شلم.

- يحّقق الطماأنينة بعدل اهلل تعالى يوم القيامة.
- ي�شتعد للقاء اهلل تعالى يف يوم احل�شاب.

نتاجات الدر�س

- الثقة بعدل اهلل يوم القيامة.
- الت�شديق اجلازم بوجود اليوم الآخر وما يحدث فيه.

- مراقبة اهلل تعالى يف ال�رش والعلن.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب العقيدة، مثل: )مدخل لدرا�شة العقيدة( للدكتور عثمان جمعة، و)�رشح العقيدة الطحاوية( لبن 
اأبي العز احلنفي.

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: جهاز العر�س )Data show(، لوحات كرتونية، اأقالم )فلوما�شرت(، 
اأوراق، اأوراق عمل الأن�شطة.

م�سادر التعلم واأدواته

اأحداث اليوم الآخر
الدر�س

ال�شاد�س

.http://shamlah.ws :املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية
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ال�شفاعة: الوا�شطة واملعونة لق�شاء حاجة، وتكون كربى ب�شفاعة النبي  للنا�س جميًعا لياأذن اهلل ببدء احل�شاب 
من بعد حر ال�شم�س، و�شغرى ك�شفاعة ال�شهيد لأهله، و�شفاعة الأعمال ال�شاحلة كال�شيام والقراآن.

املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )درا�سة حالة، الع�سف الذهني، الأ�سئلة املوجهة(، كما ياأتي: �

1- اذكر املوقف التعليمي الآتي:
"قام معلم الرتبية الإ�شالمية بعمل اختبارات للطلبة وتقومي اأدائهم، وكان الطالب زيد يجتهد بدرو�شه 
ويعد ب�شكل جيد لالختبارات، ويحرز عالمات عالية، بينما كان عمرو ل يهتم بدرو�شه ول يتعاون 
ول يكرتث وكانت عالماته متدنية، وبعد انتهاء العام الدرا�شي مل يقّدم املعلم اأي نتيجة للطلبة ول اأي 

�شكر ول عقاب لهم..."
2- ناق�س الطلبة بعد هذا املوقف التعليمي عن طريق توجيه الأ�شئلة الآتية:

ما راأيكم بفعل املعلم؟	•
ما اأبرز النتائج ال�شلبية لكال الطالبني؟	•
براأيكم، هل من ال�رشوري وجود يوم يحا�شب فيها املق�رش ويثاب فيه املجتهد؟	•

3- ا�شتمع جيًدا لآراء الطلبة، و�شّجلها على اللوح.
4- اأ�رِش - عن طريق القيا�س وال�شتنتاج املنطقي - اإلى �رشورة وجود يوم يحا�شب اهلل تعالى فيه النا�س على 

اأعمالهم.

- اأركان الإميان.
التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )الق�شة، درا�شة حالة، املناق�شة(.
- التفكري الناقد؛ فعالية )حتليل(.

- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات )املحاكاة ولعب الأدوار(.
- التعلم التعاوين؛ فعاليات )العمل �شمن فرق، )فّكر انتِق زمياًل �شارك((.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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٥- اطلب اإلى الطلبة ا�شتنتاج عنوان الدر�س، ومفهوم اليوم الآخر، و�شّجل ذلك على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

)املحا�رشة،  � فعالية  املبا�رش؛  التدري�ص  ا�سرتاتيجية  �سارك(،  زمياًل،  انتِق  )فّكر،  فعالية  التعاوين؛  التعلم  ا�سرتاتيجية 
املناق�شة(، ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية لعب الأدوار، كما ياأتي:

1- اطلب اإلى كل طالب اأن يكتب دلياًل على عناية القراآن الكرمي باليوم الآخر ب�شكل فردي، ثم ي�شارك 
زميله يف ما كتب، ثم تت�شارك املجموعة لتخرج بنتيجة تتفق عليه وتعر�شها اأمام املجموعات الأخرى 

حول مظاهر عناية القراآن الكرمي باليوم الآخر.
2- بنّي للطلبة �شبب ربط الإميان باليوم الآخر بالإميان باهلل تعالى. 

3- ا�شتعر�س مع طلبتك اأ�شماء متعددة لليوم الآخر، م�شتنتجني دللت هذه الأ�شماء على اليوم الآخر.
4- اخرت طالبني ليلعب اأحدهما دور املعلم، والآخر دور الطالب، ويدور بينهما احلوار الآتي:

الطالب: وقفت على حديث النبي  ملا جاءه رجل و�شاأله متى ال�شاعة، فقال : وما اأعددت لها، 	•
فقال الرجل: ل �شيء، اإل اأين اأحب اهلل ور�شوله، فقال  اأنت مع من اأحببت". فقلت يف نف�شي 

ملاذا مل نعرف؟ ومل يذكر لنا النبي  متى يوم القيامة؟
املعلم: يا بني اإن وقت يوم القيامة هو من علم الغيب الذي ا�شتاأثر اهلل علمه عن خلقه جميعهم وحتى 	•

. عن نبيه الكرمي
الطالب: وما احلكمة من ذلك يا معلمي؟	•
املعلم: ليبقى الإن�شان مداوًما على طاعة اهلل تعالى وجمتنًبا لنواهيه وم�شتعًدا للقاء ربه.	•
الطالب: وما ي�شرينا اإن عرفنا وقت هذا اليوم؟	•
املعلم: �شيوؤدي ذلك بال �شك اإلى تعطل احلياة وعزوف النا�س عن العمل وتاأجيل التوبة، ثم اإن املهم 	•

يا بني لي�س يعرف وقت اليوم الآخر، فلو كان يف معرفته خري وم�شلحة لنا؛ لأخربنا اهلل تعالى به 
ولكن املهم هو الإعداد له.

الطالب: نعم، �شدقت يا معلمي يف ما تقول، ولنعمل �شاحًلا خرًيا من البحث عن وقت اليوم الآخر.	•
٥- عّقب على اأداء الطلبة مبا يتنا�شب، مع غر�س قيمة �رشورة العمل وال�شتعداد للقاء اهلل يف اليوم الآخر.

ا�شرتاتيجية العمل يف جمموعات؛ فعالية )العمل التعاوين(، ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )امل�شابقات،  �
الأكواب الثالثة(، كما ياأتي:

1- وّزع الطلبة يف )4( جمموعات.
2- وّزع ورقة العمل )6-1( اإلى املجموعتني )1، 3(، واطلب اإليهما الربط بني حدث اليوم الآخر وبني 

ما يكون فيه.
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الآخر  اليوم  حدث  بني  الربط  اإليهما  واطلب   ،)4  ،2( املجموعتني  اإلى   )2-6( العمل  ورقة  وّزع   -3
والن�س الذي يدل عليه.

4- يف اأثناء عمل املجموعات، جتّول بني املجموعات لالطالع على �شري العمل وقيام املجموعات جميعها 
بتنفيذ املهام ب�شكل �شليم، ونبههم ل�شتخدام الأكواب الثالثة يف اأثناء العمل وح�شب احلاجة.

العمل، وكذا  اأوراق   )2( واملجموعة   )1( املجموعة  تتبادل  اأن  اطلب  املجموعات،  اإمتام عمل  بعد   -٥
املجموعة )3( مع املجموعة )4(.

6- كّلف كل جمموعة يف ما بينها با�شتعرا�س ورقة العمل التي بني يديها، حماولني ت�شويب اخلطاأ اإن وجد.
قّوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا )تكوينيًّا( يف اأثناء العمل، وتاأكد من و�سوح احلدث وما يحدث فيه ودللة الن�ص عليه لدى  �

الطلبة جميعهم.
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )الع�سف الذهني، املناق�سة(، كما ياأتي: �

الإن�شان  حياة  على  اإيجاًبا  تعود  التي  الآخر،  اليوم  لالإميان  الإيجابية  الآثار  ا�شتنتاج  اإلى  الطلبة  وّجه   -1
واملجتمع، دّون هذه ال�شتنتاجات على اللوح.

2- عّقب على ما حتّدث به الطلبة مركًزا على النواحي القيمية لآثار اليوم الآخر.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ما يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

اأمر  ا م�شتقيًما على  فاإنه �شيبني حياته حري�شً اليوم الآخر؛  باأحداث عظيمة حتدث يف  اإذا علم امل�شلم 
اهلل، فاإذا علم ب�شفاعة النبي  حر�س عليها وعمل على نيلها، واإذا علم بهول املح�رش، حر�س اأن يكون 
يف ظل عر�س الرحمن يوم ل ظل اإل ظله، واإذا علم باحل�شاب حر�س اأن يكون من اأهل اليمني، واإذا علم 
بال�رساط حر�ض اأن يجتازه ب�رسعة و�شهولة، واإذا علم باجلنة والنار حر�ض اأن يعمل بعمل اأهل اجلنة لريقى 

بها ويجتنب عمل اأهل النار حذر اأن يهوي بها.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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اأوراق العمل 

ورقة العمل )1-6(
- بالتعاون مع جمموعتك، �شل بخط وا�شح بني حدث اليوم الآخر وبني ما يحدث فيه:

احلدث

النفخة الأولى

العر�س واحل�شاب

النفحة الثانية

احل�رش وال�شفاعة 
الكربى

الورود على احلو�س

املرور فوق ال�رساط

ال�شفاعة ال�شغرى

امل�سمون

ياأتي النا�س لي�رشبوا من حو�س النبي  بعد معاناة املح�رش، منهم من ي�رشب فال 
يظماأ بعدها ومنهم من يرد عنه.

ج�رش من�شوب فوق جهنم، مير عليه اخلالئق جميعهم، كل ح�شب عمله.

. شفاعة ال�شهيد والقراآن وال�شيام، و�شفاعات النبي� 

النفخــة التي تنتهي بها احلياة الدنيا وبداية اليــوم الآخر، فيموت من يف ال�شماء 
والأر�س جميعهم، ويحدث فيه اأحداث كونية مذهلة.

يجتمــع النا�س يف �شعيد واحد ينتظــرون احل�شاب، ويكون فيه اأهوال وحر دنو 
ال�شم�س، في�شفع النبي  لهم ويعّجل لهم احل�شاب.

ا عند اهلل للح�شــاب، وتتطاير ال�شحف وياأخذ كل كتابه باليد  يكــون النا�س �شفًّ
ح�شب عمله، وتو�شع اأعمالهم مبيزان ل يعلمه اإل اهلل.

ياأمر اهلل تعالى امللك فينفخ يف ال�شور؛ فتعود احلياة اإلى الأموات.
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قوله تعالى: {                                                                                 }
)�شورة الزمر، الآية6٨(.

قوله تعالى: {                                                        } )�شورة الزمر، الآية6٨(.

قوله تعالى: {                                                                                   }
)�شورة الكهف، الآية 4٨(.

قوله : "فُي�رسب ال�صصرساط بني ظهراين جهنم فاأكون اأول من يجوز من الر�شل 
باأمته ول يتكلم".

ورقة العمل )6-٢(
- بالتعاون مع جمموعتك، �شل بخط وا�شح بني حدث اليوم الآخر والن�س الذي يدل عليه:

احلدث

النفخة الأولى

النفحة الثانية

الدليل ال�رشعي

قوله : "اإيّن فرطكم على احلو�س، من مر علّي �رشب ومن �رشب مل يظماأ اأبًدا".

قوله تعالى: {                                                                              }
)�شورة ق، الآية44(.

احل�رش وال�شفاعة 
الكربى

العر�س واحل�شاب

الورود على احلو�س

املرور فوق ال�رساط
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الإجابة عن اأ�سئلة التقومي اخلتامي يف نهاية الدر�ص. �
ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الختبارات الق�سرية. �

املوقف التقوميي: اأجِر اختباًرا ق�شرًيا - م�شتفيًدا من املنّظمات الب�رشية واخلرائط املفاهيمية - ل�شتدراك 	•
وتاأكيد حتقق النتاجات عن طريق اأدوات التقومي املرفقة )1-6(، )2-6(.

اأداة التقومي )6-1(: قارن بني النفخة الأولى والثانية كما يف اجلدول الآتي:	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

الأحدث التي تتم فيهات�سميتها

النفخة الأولى

النفخة الثانية

اأداة التقومي )6-2(: اأكمل اخلارطة املفاهيمية الآتية:	•

من اأحداث اليوم الآخر

العر�س واحل�شاب

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

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

 شفاعة النبي�

اأنواعها

ال�شفاعة ال�شغرى

احل�شابالعر�س
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

44

اأ�ستنتُج
يوم  اأ�شماء  من  ا�شم  لكل  واحدة  دللة 
القيامة الآتية على بع�س الأحداث التي 
تكون فيه: احلاقة، يوم الف�شل، الغا�شية.

- احلاقة: التي يتحّقق فيها ما اأنكروه من الوعد والوعيد.
من  احلق  فيه  يف�شل  لأنه  احلكم؛  يوم  الف�شل:  يوم   -

الباطل.
- الغا�شية: القيامة تغ�شي النا�س بالأهوال.

45

اأ�ستذكُر
بني  الذين  ال�شبعة  الأ�شناف  وزمالئي 
النبي  اأن اهلل تعالى يظلهم يف ظله يف 

اأر�س املح�رش، يوم ل ظل اإل ظله.

- قال : "�شبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ل ظل اإل ظله: 
ورجل  ربه،  عبادة  يف  ن�شاأ  و�شاب  العادل،  الإمام 
قلبه معلق يف امل�شاجد، ورجالن حتابا يف اهلل اجتمًعا 
من�شب  ذات  امراأة  طلبته  ورجل  عليه،  وتفرقا  عليه 
وجمال، فقال اإين اأخاف اهلل، ورجل ت�شدق واأخفى 
اهلل  يذكر  ورجل  ميينه،  تنفق  ما  �شماله  تعلم  ل  حتى 

خاليا، ففا�شت عيناه".

46

اأتدبُّر واأ�ستنتُج
اأتدّبر احلديث ال�رشيــف الآتي، ثم اأبنّي 

الدر�س امل�شتفاد منه:
اإل  اأحــد  مــن  منكــم  "مــا   : قــال 
و�شيكلمــه اهلل يوم القيامة، لي�س بني اهلل 
وبينــه ترجمان، ثم ينظــر فال يرى �شيئا 
قدامه، ثم ينظر بني يديه فت�شتقبله النار، 
فمــن ا�شتطاع منكــم اأن يتقي النار ولو 

ب�شق مترة".

- اأحر�س على العمل ال�شالح تقّرًبا اإلى اهلل تعالى، رغبة 
يف اجلنة، وخوًفا من النار.
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عالجية
- ابحث عن معنى دللة كلمة )يوم( يف كل اآية من الآيات الكرمية الآتية؛ ل�شتنتاج حدث اليوم الآخر:

قوله تعالى: {                                        } )�شورة اآل عمران، الآية 106(.	•
قوله تعالى: {                                                               } )�شورة اإبراهيم، الآية 1٨(. 	•
قوله تعالى: {                                                          } )�شورة يون�س، الآية 4٥(.	•
قوله تعالى: {                                                                                   } )�شورة اإبراهيم، الآية 4٨(.	•
قوله تعالى: {                                                             } )�شورة اآل عمران، الآية 1٥٥(.	•

اإثـرائـية
بالإميان  الآخر  باليوم  الإميان  بني  تربط  �رشعية،  ن�شو�س  عن  النبوية  ال�شّنة  اأو  الكرمي  القراآن  ابحث يف   -
باهلل تعالى، ثم اأعّد تقريًرا تبنّي فيه اأهمية الإميان والعتقاد باليوم الآخر واقراأه على زمالئك يف الإذاعة 

املدر�شية.

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- مــا املق�شود بكل ممــا ياأتي: اليوم 

الآخر، احل�شاب، ال�رساط؟
- اليوم الآخر: العتقاد اجلازم بوجود حياة اأخرى بعد 

املوت يحا�شب اهلل فيها الإن�شان على اأعماله. 
يف  اأعمالهم  عن  النا�س  تعالى  اهلل  �شوؤال  احل�شاب:   -

احلياة الدنيا �شغريها وكبريها.
ال�رساط: ج�رس من�شوب فوق جهنم، ويكون حوله   -
ظلمة دائمة، فمن اجتازه دخل اجلنة، ومن �شقط عنه 

دخل النار.

اأ  - 43

ب- 46

جـ- 46

باليــوم  الكــرمي  القــراآن  اعتنــى   -2
الآخر، بني ثالثة من مظاهر هذه 

العناية.

- عّد القراآن الكرمي الإميان باليوم الآخر ركًنا من اأركان 
الإميان ل ي�شح اإميان امل�شلم اإل به، يقول اهلل تعالى:

 }   

                      } )�شورة البقرة، الآية 177(.
- الإكثار من ذكر اليوم الآخر، فال تكاد جتد مو�شوًعا 
ثناياه  ويذكر يف  اإل  الكرمي،  القراآن  مو�شوعات  من 

اليوم الآخر وما �شيكون فيه من الأحداث والوقائع.
الدين،  يوم  مثل:  متعددة  باأ�شماء  اليوم  هذا  ت�شمية   -
ة  ويوم احل�شاب، والقيامة، والواقعة والطامة وال�شاخَّ

والقارعة.

46-4٥

3- حتــدث يف اليوم الآخــر اأحداث 
عظيمة، اذكر �شتة منها. 

1- النفخة الأولى.
2- النفخة الثانية.

3- احل�رش وال�شفاعة الكربى.
4- العر�س واحل�شاب.

٥- الورود على احلو�س.
6- املرور فوق ال�رساط.

44-43

إجابات أسئلة الدرس
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
4- قارن بني اأحداث اليوم الآخر الآتية:

اأ  - النفخة الأولى والنفخة الثانية من حيث 
النتيجة املرتتبة على كل منهما.

ب- ال�شفاعة الكــربى وال�شفاعة ال�شغرى 
للنبي  من حيث وقت كل منهما.

47-44

4٩-47

٥- ما احلدث من اأحداث يوم القيامة الذي تدل 
عليه كل اآية من الآيات الكرمية الآتية:

اأ   - قال اهلل تعالى: { 

 .{                                                  
ب- قال اهلل تعالى: {

.{                                                 
جـ- قال اهلل تعالى: {

 .{                                                             
د  - قال اهلل تعالى: {

.{                                          

اأ   - النفخة الأولى )نفخة ال�شعق(.

ب- النفخة الثانية )نفخة البعث(.

جـ- احل�رش.

د  - العر�س.

اأ   -4٥

ب-4٥

جـ-4٥

د  -4٥

النتيجة املرتتبة على كل منهما
كل النفخة الأولى حيــاة  بهــا  تنتهــي 

املخلوقات يف الدنيا.
تعود احلياة اإلى الأموات النفخة الثانية

جميعهم.

وقت كل منهما
يف وقت احل�رش فقط.ال�شفاعة الكربى

يف احل�ــرش، وبعد دخول ال�شفاعة ال�شغرى
اجلنة اأو النار.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
6- اذكر اثنتني من الآثار املرتتبة على 

الإميان باليوم الآخر.
1- ا�شتقامة الإن�شان وان�شباطه، والتزامه العمل ال�شالح 

ومراقبة اهلل يف ال�رش والعلن.
2- عــدم التعّلــق بالدنيا وطلــب ملذاتهــا بطرائق غري 
م�رشوعة؛ وذلك لإميانه مبا اأعده اهلل تعالى للموؤمنني 

من النعيم يف اجلنة.

47

7- �شــع دائرة حــول رمــز الإجابة 
ال�شحيحة يف ما ياأتي:

)1( يجمع اهلل تعالــى النا�س يوم 
مــكان واحــد  القيامــة يف 
ي�شّمــى املح�ــرش، ويكــون 

ذلك بعد:
اأ   - الورود على احلو�س.

ب- النفخة الأولى.
جـ- العر�س واحل�شاب.

د  - النفخة الثانية.
)2( مــا يعقب النفخــة الثانية يف 

البوق، هو: 
اأ   - انتهاء احلياة الدنيا.

ب- العر�س.
جـ- البعث.

د  - احل�شاب.
)3( اأول اخللق �شفاعة يوم القيامة 

هو �شيدنا:
اأ   - اآدم . 

ب- نوح .
جـ- اإبراهيم .

د  - حممد .

)1(   د  - النفخة الثانية.

)2(   جـ- البعث.

)3(   د  - �شيدنا حممد .

اأ   -4٥

ب-4٥

جـ-47
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ح معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف الدر�س. - يو�شّ
- يعّرف براوي احلديث النبوي ال�رشيف.

- ي�رشح احلديث النبوي ال�رشيف �رشًحا وافًيا.
- يذكر اأعمال ال�شدقة - مبفهومها العام - الواردة يف احلديث النبوي. 

- يبنّي الأثر والفوائد التي ينالها امل�شلم لقيامه بالأعمال ال�شاحلة �شكًرا هلل تعالى. 
- يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف املقرر غيًبا.

- ي�شكر اهلل تعالى على نعمه بالأعمال ال�شاحلة.

نتاجات الدر�س

- احلر�س على ال�شدقات مبعناها ال�شامل.
- العدل والإ�شالح بني املتخا�شمني.

- اإعانة وم�شاعدة الآخرين يف ق�شاء حوائجهم.
- املداومة على الكالم الطيب يف حق اهلل تعالى وحق النا�س.

- التزام ال�شالة جماعة يف امل�شجد.
- املحافظة على البيئة واملرافق العامة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

اأفعال اخلري �سدقة
الدر�س
ال�شابع

- كتب �رشوحات احلديث النبوي، مثل: )فتح الباري يف �رشح �شحيح البخاري( لبن حجر الع�شقالين، 
و)املنهاج �رشح �شحيح م�شلم بن احلجاج( لالإمام النووي.

- كتاب )خلق امل�شلم( لالإمام الغزايل.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: جهاز العر�س )Data Show(، �شفافيات لعر�س الأن�شطة واملهام، 
لوحات كرتونية، اأوراق عمل، اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة، القلم القارئ لل�شحيحني، الهواتف 

الذكية.

م�سادر التعلم واأدواته

.http://shamlah.ws :املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية
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- ال�شدقة: مبفهومها اخلا�س )تقدمي امل�شاعدة املادية للم�شتحقني(، ومبفهومها العام: )الأجر على كل اأنواع 
الرب واخلري دون تقييد(.

- الكلمة الطيبة: الكلمة احل�شنة التي تخرج من فم الإن�شان فينال بها الأجر من اهلل تعالى، �شواء اأكانت يف 
حق اهلل تعالى كذكر اهلل تعالى، اأم يف حق النا�س كرد ال�شالم.

املفاهيم وامل�سطلحات

- احلديث النبوي: كل ما ورد عن النبي  من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �شفة خلقية اأو خلقية.
- متفق عليه: ما رواه ال�شيخان البخاري وم�شلم.

- ال�شحابي: كل من راأى النبي  م�شلًما، ومات على الإ�شالم.

التعلم القبلي

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )درا�سة حالة، ع�سف ذهني، اأ�سئلة واإجابات(، ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية  �

)التحليل(، كما ياأتي:
1- اعر�س على الطلبة - باإحدى طرائق العر�س - بع�س ال�شور: )�شورة لرجل يت�شدق باملال على اآخر(، 
و�شور اأخرى مثل )�شورة رجل ي�شري اإلى ال�شالة يف امل�شجد، �شورة رجل ي�شاعد اآخر، �شورة من 

مييط الأذى عن الطريق(
2- ا�شاأل بع�س الأ�شئلة التي تثري الدافعية والتفكري لدى الطلبة عن هذه ال�شور، مثل: 

ماذا ترى يف هذه ال�شور؟	•
ما الفرق بني ال�شورة الأولى وال�شور الأخرى؟ وما العالقة بينها؟	•
براأيكم، هل تعد هذه الأعمال من ال�شدقات؟	•

اأ�شئلة واإجابات، درا�شة حالة، احلوار  - التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )العر�س التو�شيحي، القراءة املبا�رشة، 
واملناق�شة، الع�شف الذهني، املحا�رشة(. 

- التفكري الناقد؛ فعاليات )التحليل، اخلرائط الب�رشية، املنّظمات الب�رشية(.
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات )امل�شابقات، لعب اأدوار، املحاكاة(.

- التعلم يف جمموعات؛ فعاليات )التعلم التعاوين(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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ههم اإلى ا�شتنتاج عنوان الدر�س. 3- ا�شتمع لإجابات الطلبة، ووجِّ
4- اقراأ احلديث النبوي ال�رشيف على الطلبة عن طريق القلم الناطق للحديث النبوي اأو بقراءتك التعبريية.

٥- اطلب اإلى طالبني اثنني من املتقنني للقراءة اجلهرية حماكاتك وقراءة احلديث.
اإجراءات التنفيذ

ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )امل�شابقات واملحاكاة ولعب الأدوار(، كما ياأتي: �
1- اطلب اإلى اأحد الطلبة - الأدائيني - املحاكاة ولعب دور �شخ�شية راوي احلديث.

2- اطلب اإلى الطلبة حماولة معرفة هذه ال�شخ�شية التي يوؤديها الطالب، عن طريق املعلومات التي حتدث بها 
الطالب عن نف�شه - وهو يلعب دور ال�شخ�شية -.

3- ا�شكر الطالب املوؤدي، وعّزز الطلبة الذين عرفوا ال�شخ�شية.
4- اأّكد على اأهمية ودور ال�شحابي راوي احلديث النبوي  يف خدمة ونقل احلديث النبوي.

ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )امل�شابقة والتعلم باللعب(، كما ياأتي: �
ح للطلبة معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث عن طريق لعبة )عقارب ال�شاعة(، حيث  1- و�شّ
ت�شع عقرب ال�شاعات على املفردة اأو الرتكيب، وت�شع الطالب امل�شارك يف اللعبة عقرب الدقائق على 

املعنى: مثل: )�شالمى / مفا�شل الإن�شان( وهكذا، كما يف ال�شكل الآتي:

2- عّزز الطلبة الفائزين والذين اأجابوا اإجابة �شحيحة، و�شّوب الأخطاء لالآخرين.
3- تاأكد من و�شوح هذه املفردات والرتاكيب لدى الطلبة جميعهم.

�سالمى

العدل

�سدقة

متيط الأذى

تبعد وتزيل

اإعانة الآخرين

مفا�سل الإن�سان

�سكر النعمة

كل ما ي�ستحق 
الثواب
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ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )احلوار واملناق�سة، الأ�سئلة املوجهة(، كما ياأتي: �
1- اعر�س على الطلبة - باإحدى طرائق العر�س- الآية الكرمية {                                                 } )�شورة 

النحل، الآية 1٨(.
2- ناق�س الطلبة يف دللة هذه الآية.

3- اطلب اإلى الطلبة اإعطاء اأمثلة على نعم اهلل تعالى عليهم.
4- وّجه الطلبة ل�شتنتاج احلكمة من ذكر نعمة املفا�شل )�شالمى(، واأثر هذه النعمة.

على  قدرتهم  من  وتاأّكد  احلديث،  ال�شدقة يف  مفهوم  لديهم، وعن  ال�شدقة  مفهوم  الطلبة عن  ا�شاأل   -٥
التفريق بني ال�شدقات املادية وال�شدقات املعنوية.

6- اأِثر تفكري الطلبة ملعرفة دللة تنكري كلمة )�شدقة(.
7- اربط هذه الأعمال ال�شاحلة وال�شدقات بحركة املفا�شل.

ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية )التعلم التعاوين(، ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )العر�ص التو�سيحي(،  �
كما ياأتي:

1- وّزع الطلبة يف )٥( جمموعات.
باأي طريقة من طرائق  العام، لت�رشحه وتعر�شه  اأعمال ال�شدقة مبفهومها  اأعِط لكل جمموعة عمل من   -2

العر�س التي يرونها منا�شبة لهم وللمحتوى. 
3- اطلب اإليهم اإي�شال اأفكار املحتوى جميعها - املطلوبة منهم - باأي طريقة تنا�شبهم، مثل التمثيل ولعب 

الأدوار اأو اخلارطة املفاهيمية اأو الر�شم اأو ال�رشح والق�ش�س الواقعية.
4- نّبه الطلبة اإلى �رشورة الرتكيز عند عر�شهم اإلى اأثر هذه الأعمال يف الفرد واملجتمع.

للطلبة  و�شال�شة  بو�شوح  الفكرة  لت�شل  منه؛  املبهم  جتلية  على  واعمل  عر�شه  يتم  ما  كل  على  عّقب   -٥
جميعهم؛ م�شتدرًكا ما قد يكون فاتهم.

6- جتّول بني املجموعات يف اأثناء عملهم، وقّدم لهم الدعم وامل�شاندة اإن احتاجوا اإليها.
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )الع�سف الذهني، املحا�رشة(، كما ياأتي: �

1- كّلف الطلبة با�شتنتاج اأثر قيام امل�شلم بالأعمال ال�شاحلة �شكًرا هلل تعالى يف النعم وفوائده.
2- اختم الدر�س بالعمل على تثبيت قيمة احلر�س على الأعمال ال�شاحلة يف نفو�س الطلبة؛ باأي عمل �شالح 

مهما كان. 
3- احر�س على ربط الدر�س بالواقع العملي وفوائد هذه الأعمال على الفرد واملجتمع.

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا يف الكتاب املدر�سي. �
ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الختبار. �

املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، قّدم اختباًرا ق�شرًيا ختاميًّا، لربط فهم الدر�س باملنّظمات 	•
الب�رشية، كما يف اأداة التقومي رقم )7-1( وهو اختبار ق�شري عن طريق املنّظم الب�رشي.

اأداة التقومي )7-1( اختبار ق�شري.	•
1- اأكمل املخطط التنظيمي واملنّظم الب�رشي الآتي مبا ينا�شبه:

استراتيجيات التقويم وأدواته

العدل بني املتخا�شمني

اأعمال ال�سدقة الواردة يف احلديث النبوي

2- اأكمل املخطط واملنّظم الب�رشي الآتي بتعليل كل جملة فيه:

يعّد اأبو هريرة من اأعظم ال�سحابة.

جاءت كلمة )كلمة( مقيدة بالطيبة 
يف احلديث.

تعّد املفا�سل من اأعظم النعم من
اهلل تعالى.

جاءت كلمة �سدقة نكرة يف 
احلديث.

ل يعي�س امل�شلم وحيًدا يف هذه احلياة ول ي�شتطيع التخلي والبعد عن النا�س، فكان ل بد من اإقامة عالقة 
�شوية تبنى على اإعانة الغري وذكر الكالم الطيب، فجاء هذا احلديث ليوؤ�ش�س ملبداأ التكافل والعالقة الطيبة 
بني اأفراد املجتمع، واأن هذا التكافل وم�شاعدة الآخرين يعّد من ال�شدقات والعبادات التي يتقّرب بها العبد 

لربه؛ فال حتقرن من املعروف �شيًئا.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية التقومي الذاتي. �
رقم 	• التقومي  اأداة  الوارد يف  اللفظي  التقدير  �شلم  للطلبة  قّدم  الدر�س،  من  النتهاء  بعد  التقوميي:  املوقف 

)7-2( كي يقّوم الطالب ذاته بناًء على املعايري الواردة فيها، ويتم و�شع اإجابات الطلبة يف �شجل ق�ش�شي 
خا�س باملعلم، لتقومي عملية التعلم.

اأداة تقومي رقم )7-2(، �شلم التقدير اللفظي:	•

معيار الأداءالرقم
بدرجة 

عالية
بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

اأحفظ احلديث النبوي غيًبا.1
اأبنّي معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث النبوي املقرر.2
اأعّرف براوي احلديث النبوي.3

ح الأمثلة على بع�س الأعمال، التي تعّد من ال�شدقات 4 اأو�شّ
مبعناها ال�شامل.

اأداوم على القول الطيب.٥
اأحر�س على تقدمي العون لالآخرين.6
اأحافظ على البيئة واملرافق العامة.7

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

53

اأفّكُر واأعطي مثاًل 
حــث احلديــث ال�رشيــف علــى اإعانــة 
الإن�شــان على ركــوب دابتــه، واإعانته 
على حمــل متاعــه عليهــا، ول يق�شد 
بذلــك تخ�شي�س تقدمي العون للنا�س يف 

هذا الأمر فح�شب.
اأعطي مثاًل اآخــر لأمر اأ�شتطيع به تقدمي 

العون لزمالئي يف املدر�شة.

- تقدمي امل�شاعدة لهم يف درا�شتهم. 
- تقدمي امل�شاعدة لهم ماديًّا.
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الإجابةالن�شاطال�سفحة

54

اأتدبُّر واأ�ستخرُج
اأتدّبــر الن�شو�ــس ال�رشعية الآتية، ثــم اأ�شتخرج منها 

�شورة من �شور ال�شدقة باملفهوم العام:
1- قال اهلل تعالى: {

.{                                                             
2- قــال ر�شول اهلل : "ي�شبــح على كل �شالمى من 
اأحدكم �شدقة، فكل ت�شبيحة �شدقة، وكل حتميدة 
�شدقــة، وكل تهليلة �شدقة، وكل تكبرية �شدقة، 
واأمر باملعــروف �شدقة، ونهي عن املنكر �شدقة، 
ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من ال�شحى". 
3- قال ر�شــول اهلل : "... واهلل يف عون العبد ما 

كان العبد يف عون اأخيه".

1- احلث على �شكر اهلل تعالى على نعمه 
الكثرية.

2- الكلمــة الطيبــة كالت�شبيــح والتهليــل 
�شدقة )الكثار من ال�شدقات(.

3- احلث على تقدمي العون للنا�س.

55

اأثري خرباتي
اأقراأ احلديث النبوي الآتي، ثم اأبنّي العالقة بني �شالة 
ال�شحــى وال�شدقــة مبفهومها العام: قــال ر�شول اهلل  
: "ي�شبــح علــى كل �شالمى مــن اأحدكم �شدقة، 
فــكل ت�شبيحة �شدقــة، وكل حتميــدة �شدقة، وكل 
تهليلة �شدقة، وكل تكبــرية �شدقة، واأمر باملعروف 
�شدقــة، ونهي عن املنكر �شدقــة، ويجزئ من ذلك 

ركعتان يركعهما من ال�شحى".

- ال�شدقــة �شكــر هلل تعالــى على مــا اأنعم 
بــه علــى الإن�شــان، ومن ذلــك �شالة 
ال�شحى؛ في�شكــر امل�شلم اهلل تعالى على 
خلقــه يف اأح�شــن �شــورة، ومّيــزه عن 

اخلالئق جميعها.

عالجية
- اذكر ع�رش نعم اأنعم اهلل بها تعالى عليك.

اإثـرائـية
- ابحث يف �شبكة الإنرتنت اأو كتب الإعجاز، عن الإعجاز العلمي يف حديث "كل �شالمى من النا�س عليه 

�شدقة"، واكتب مقاًل حول ذلك كي تقراأه يف الإذاعة املدر�شة.

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- ا�شتخــرج من احلديــث ال�رشيف 
ما يدل على معنى: مف�شل، تبعد 

الأذى عن الطريق.

- �شالمى.
٥2- متيط.

2- بنّي احلديث ال�رشيف طرائق ل�شكر 
ح ذلك. اهلل تعالى على نعمه، و�شّ

- �شكر اهلل على نعمه يكون بال�شدقة وهي اأنواع:
وتقدمي  الطريق،  عن  الأذى  واإماطة  الطيبة،  الكلمة 
العون للنا�س، والعدل يف الإ�شالح بني املتخا�شمني، 

وكرثة اخلطى اإلى ال�شالة.
٥4-٥2

3- عّدد ثالثة من اأعمال ال�شدقة التي 
ذكرها احلديث ال�رشيف.

- الكلمة الطيبة.
- اإماطة الأذى عن الطريق.

- تقدمي العون للنا�س.
- العدل يف الإ�شالح بني املتخا�شمني.

- كرثة اخلطى اإلى ال�شالة.

٥4-٥2

4- اذكــر فائدتــني لالإ�شــالح بــني 
املتخا�شمني.

- يزيل عوامل الفرقة يف املجتمع.
- خريه ونفعه متعدٍّ لالآخرين.

٥3- به تزول البغ�شاء وال�شحناء بني النا�س.

٥- عّلل ما ياأتي:
يف  )�شدقة(  كلمة  جاءت   - اأ  

احلديث ال�رشيف نكرة.
ب- جاءت )الكلمة( يف احلديث 

مقيدة بالطيبة.

اأ    - لتــدل علــى ال�شدقة باملعنى العــام، فت�شمل الأجر 
على كل اأنواع الرب واخلري من دون تقييد.

ب- لت�شمــل كل كلمــة طيبة �شواء اأكانــت يف حق اهلل 
تعالى؛ كالت�شبيــح والتهليل، اأم يف حق النا�س كرد 

ال�شالم، ونحو ذلك.

اأ   -٥3

ب-٥3



80

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
الن�س  ال�رشيف  احلديث  من  اكتب   -6
النبوي الذي يدل على كل مما ياأتي:

اأ  - اإ�شالح ذات البني.
ب- الهتمام بالبيئة. 

جـ- التعاون بني النا�س.

اأ   - "يعدل بني اثنني �شدقة".
ب- "ومييط الأذى عن الطريق �شدقة".

يرفع  اأو  عليها  فيحمل  دابته  على  الرجل  "ويعني  جـ- 
عليها متاعه �شدقة".

٥2

7- �شــع دائرة حــول رمــز الإجابة 
ال�شحيحة يف ما ياأتي:

)1( يق�شــد بالكلمــة الطيبــة يف 
احلديث النبوي ال�رشيف:

اأ   - ذكر اهلل تعالى.
ب- القول احل�شن.

جـ- التوا�شي باخلري.
د  - كل ما ذكر �شحيح.

احلديث  يف  )�شدقة(  كلمة   )2(
ال�رشيف تعني:

اأ   - التربعات املالية.
ب- الزكاة.

الأجر  ي�شتحق  ما  كل  جـ- 
والثواب.

د  - �شدقة الفطر.

)1(   د  - كل ما ذكر �شحيح.

)2(   جـ- كل ما ي�شتحق الأجر والثواب.

٥4-٥3

٥3-٥2

٨- اكتــب غيًبــا احلديــث ال�رشيــف 
مــن قولــه  )كل �شالمى ...( 
اإلــى قـولــه : )... عن الطريق 

�شدقة(.

" كل   : اهلل  ر�شول  قال  قال:    هريرة  اأبي  عن   -
فيه  تطلع  يوم  كل  �شدقة،  عليه  النا�س  من  �شالمى 
الرجل  ويعني  �شدقة،  الثنني  بني  يعدل  ال�شم�س 
على دابته فيحمل عليها اأو يرفع عليها متاعه �شدقة، 
اإلى  يخطوها  خطوة  وكل  �شدقة،  الطيبة  والكلمة 

ال�شالة �شدقة، ومييط الأذى عن الطريق �شدقة".

٥2
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ح ف�شل �شالة اجلمعة. - يو�شّ
- يبنّي حكم �شالة اجلمعة.

ح �رسوط وجوب �شالة اجلمعة. - يو�شّ
- يبنّي كيفية اأداء �شالة اجلمعة.

- يعّلل ت�شمية �شورة من �شور القراآن الكرمي �شورة اجلمعة.
- يربط الأحكام ال�رشعية الواردة بالدر�س باأدلتها التف�شيلية.

- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س.
- يحافظ على �شالة اجلمعة.

- يوؤّدي �شالة اجلمعة باإتقان.
- يلتزم باآداب �شالة اجلمعة و�شننها.

نتاجات الدر�س

- املحافظة على �شالة اجلمعة.
- اللتزام باآداب �شالة اجلمعة.

- الإكثار من الدعاء يف يوم اجلمعة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب الفقه، مثل: )فقه ال�شنة( ل�شيد �شابق، و)كفاية الأخيار يف حل الخت�شار( لالإمام تقي الدين اأبي 
بكر بن حممد احل�شيني احل�شني الدم�شقي ال�شافعي.

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: لوحات كرتونية لعر�س اإجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة، 
اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة مكتوب عليها املفاهيم، واأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

�سالة اجلمعة
الدر�س
الثامن

.http://shamlah.ws :املكتبة ال�شاملة -
- املو�شوعة الفقهية الكويتية.

م�سادر تعلم اإ�سافية
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- ال�شالة: عبادة هلل تعالى �شمن اأقوال واأفعال خم�شو�شة حمددة، تفتتح بالتكبري وتختتم بالت�شليم.
- زوال ال�شم�س: ميلها عن و�شط ال�شماء اإلى جهة الغرب.

- التطيب: و�شع الطيب وهو العطر اأو ما له رائحة طيبة على ثيابه اأو بدنه.

املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا حني يوؤديها جماعة يف  � ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحا�رشة، لبيان اأهمية ال�سالة يف حياة امل�سلم خ�سو�سً

امل�سجد ... للو�سول اإلى عنوان الدر�ص وتدوينه على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية الأ�سئلة والإجابات، لبيان ف�سل يوم اجلمعة وذلك بتوجيه الأ�سئلة الآتية:  �
ما اأف�شل اأيام الأ�شبوع؟ 	•
عّلل وجود �شورة من �شور القراآن الكرمي با�شم �شورة اجلمعة.	•
ما اأهم العبادات التي يقوم بها امل�شلم يف يوم اجلمعة؟	•

1- ا�شتنتج ف�شل يوم اجلمعة من احلديث ال�رشيف: "خري يوم طلعت عليه ال�شم�س يوم اجلمعة، فيه خلق 
اآدم، وفيه اأُدخل اجلنة، وفيه اأُخرج منها، ول تقوم ال�شاعة اإّل يف يوم اجلمعة"؟

2- تلّق الإجابات من الطلبة، واأدر نقا�ًشا حولها. 
3- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )٥7(.

املبا�رشة  � القراءة  اأن�سطة  فعالية  املبا�رش؛  التدري�ص  وا�سرتاتيجية  التعاوين،  التعلم  فعالية  اجلماعي؛  العمل  ا�سرتاتيجية 
والعمل يف الكتاب املدر�سي، وذلك على النحو الآتي:

- اأركان الإ�شالم، ال�شلوات اخلم�س.
التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )العمل يف الكتاب املدر�شي، اأن�شطة القراءة املبا�رشة، والبطاقات اخلاطفة(.
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية التمثيل والأداء العملي.

- التعلم اجلماعي؛ فعاليات )التعلم التعاوين، والتعلم الزمري(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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1- وّزع الطلبة يف )3( جمموعات غري متجان�شة، وكّلف كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة اإليها يف اأوراق 
العمل على النحو الآتي:

املجموعة )1(: ف�شل �شالة اجلمعة وحكمها، ورقة العمل )٨ -1(.	•
املجموعة )2(: �رسوط وجوب �شالة اجلمعة، ورقة العمل )٨-2(.	•
املجموعة )3(: اآداب �شالة اجلمعة و�شننها، ورقة العمل )٨-3(.	•

2- اطلب اإلى كل جمموعة اأن تكتب اإجابتها على لوحة كرتونية، وتعّلقها على اللوح اأو اجلدار.
3- كّلف كل جمموعة ب�رشح املو�شوع اخلا�س بها اأمام باقي املجموعات.

4- بعد انتهاء عمل املجموعات، اأجِر تقوميًا تكوينيًّا بتوجيه الأ�شئلة البنائية للتاأكد من حتّقق النتاجات. 
ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية التمثيل والأداء العملي، وذلك على النحو الآتي: �

1- كّلف جمموعة من الطلبة بت�شميم موقف متثيلي، يبنّي كيفية اأداء �شالة اجلمعة واأدائه اأمام باقي الطلبة.
2- بعد انتهاء امل�شهد والتطبيق العملي، اأعد تقدمي املعرفة للطلبة.

3- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )٥٩(.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة. �

التي تعّد  النا�س ويلتقون يف �شالة اجلمعة  ياأتي يوم اجلمعة نهاية لأيام من العمل واجلهد، يتزاور فيه 
اإ�شافة اإلى اأنها طاعة يتقّرب بها امل�شلمون اإلى اهلل تعالى، فهي حتّقق نوًعا من التكافل الجتماعي، حيث 

يتوا�شلون يف ما بينهم ويناق�شون اأمور حياتهم وم�شتجدات ق�شايا الأمة الإ�شالمية.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة



84

ورقة العمل )1-8(
- اقراأ وجمموعتك �رشح ف�شل �شالة اجلمعة وحكمها، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بالأ�شئلة الآتية: 

ح دللة الن�شو�س ال�رشعية الآتية على ف�شل �شالة اجلمعة:	• و�شّ
  قول النبي : "من اغت�شل يوم اجلمعة، وبّكر اإلى ال�شالة، وا�شتمع واأن�شت اإلى خطبة اجلمعة كان له 

بكل خطوة يخطوها اأجر �شنة �شيامها وقيامها".
  قوله : "من اغت�شل ثم اأتى اجلمعة، ف�شلى ما قدر له، ثم اأن�شت حتى يفرغ من خطبته، ثم ي�شلي معه، 

غفر له ما بينه وبني اجلمعة الأخرى، وف�شل ثالثة اأيام".
ما احلكم ال�رشعي لكل مما ياأتي:	•

  اأداء �شالة اجلمعة.
  معامالت البيع وال�رشاء وقت �شالة اجلمعة.

قال النبي : "لينتهني اأقوام عن َوْدِعهم اجُلُمعات، اأو ليختمن اهلل على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلني"، 	•
ا�شتنتج من احلديث ال�رشيف عقوبة من يتهاون يف �شالة اجلمعة اأو يرتكها بغري عذر؟

- اكتب وجمموعتك الإجابات على لوحة كرتونية، ثم عّلقها على اللوح اأو اجلدار.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات، لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.

ورقة العمل )8-٢(
- اقراأ وجمموعتك �رسح �رسوط وجوب �شالة اجلمعة، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بالأ�شئلة الآتية: 

ما وقت �شالة اجلمعة؟ 	•
�شّنف النا�س حول وجوب �شالة اجلمعة ح�شب اجلدول الآتي:	•

اأوراق العمل 

اأ�سناف النا�ص حول وجوب �سالة اجلمعة

الذين ل جتب عليهم �شالة اجلمعةالذين جتب عليهم �شالة اجلمعة
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عّلل بطالن �شالة اجلمعة للمجنون.	•
- اكتب وجمموعتك الإجابات على لوحة كرتونية، ثم عّلقها على اللوح اأو اجلدار.

- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات، لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.
ورقة العمل )3-8(

- اقراأ وجمموعتك �رسح �رسوط اآداب �شالة اجلمعة و�شننها، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بالأ�شئلة الآتية:
اجلمعة، 	• يوم  يغت�شل رجل  "ل   : النبي  قول  من  اجلمعة  ل�شالة  فعلها  ي�شتحب  التي  الأمور  ا�شتخرج 

ويتطهر ما ا�شتطاع من طهر، ويدهن من دهنه، اأو مي�س من طيب بيته، ثم يخرج فال يفّرق بني اثنني، ثم 
ي�شلي ما كتب له، ثم ين�شت اإذا تكلم الإمام، اإل غفر له ما بينه وبني اجلمعة الأخرى".

ما دللة قول النبي : "من م�ّس احل�شى فقد لغى"، على �شنن �شالة اجلمعة واآدابها؟	•
اذكر خم�ًشا من اآداب �شالة اجلمعة و�شننها؟	•

- اكتب وجمموعتك الإجابات على لوحة كرتونية، ثم عّلقها على اللوح اأو اجلدار.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات، لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية التمثيل والأداء العملي. �
ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات. �

 املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، يقّدم املعلم للطالب �شلم التقدير الوارد يف اأداة التقومي 	•
)٨-1( كي يقّوم نف�شه ذاتيًّا، بناًء على املعايري الواردة فيه.

اأداة التقومي رقم )٨-1( املتعّلقة با�شرتاتيجية التقومي رقم )2(: �شلم تقدير عددي.	•
ا�شم الطالب: .............................     التاريخ: .............................

استراتيجيات التقويم وأدواته

اأ�ستطيع بعد درا�ستي هذا الدر�ص اأن:الرقم
بدرجة 

عالية
بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

اأبنّي اأهمية ال�شالة يف حياة امل�شلم. 1

اأعّلل �شبب ت�شمية �شورة من القراآن الكرمي �شورة اجلمعة.2

اأبنّي ف�شل �شالة اجلمعة.3

اأحّدد حكم �شالة اجلمعة.4

اأعطي اأدلة �رشعية على وجوب �شالة اجلمعة والتحذير من ٥
التهاون فيها.

اأمّيز بني �رسوط وجوب �شالة اجلمعة واآدابها.6

ح كيفية اأداء �شالة اجلمعة.7 اأو�شّ

اأتعاون مع زمالئي، واأعمل بروح الفريق.٨

اأحافظ على �شالة اجلمعة.٩
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عالجية
- ما حكم �شالة اجلمعة؟ 

اإثـرائـية
ا�شتفادتهم  اجلمعة ومدى  تقرير حول مو�شوع خطبة  واإعداد  اجلمعة،  بح�شور �شالة  الطلبة  تكليف   -

منها.

اأن�سطة اإ�سافية

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

57

اأتدبُّر واأ�ستنتُج
ثــم  الآتــي،  النبــوي  احلديــث  اأتدّبــر 
اأ�شتخــرج منــه ف�شل يــوم اجلمعة: قال 
ر�شــول اهلل  عــن يوم اجلمعــة: "فيه 
�شاعــة، ل يوافقهــا عبــد م�شلــم، وهو 
ي�شلي، ي�شاأل اهلل �شيًئا، اإل اأعطاه اإياه".

بالدعاء  فامل�شلم يجتهد  يوم اجلمعة،  الدعاء  ا�شتجابة   -
امل�شلم فيبكر بالذهاب اإلى اجلمعة يف ال�شاعة الأولى 
يلزم  ثم  الإمام،  مع  ال�شالة  تنق�شي  اأن  اإلى  منها، 
يوم  ال�شم�س  الع�رش حتى غروب  من �شالة  امل�شجد 

اجلمعة، لي�شادف ال�شاعة املرجوة.

59

اأقارُن
بني �شــالة اجلمعة و�شــالة الظهر، من 
حيث: عدد الركعات، اخلطبة، الوقت، 

اجلهر وال�رشية يف ال�شالة.

�سالة الظهر�سالة اجلمعةوجه املقارنة

اأربع ركعاتركعتانعدد الركعات
خطبتان قبل اخلطبة

ال�شالة.
ل يوجد خطبة.

يبداأ من زوال الوقت
ال�شم�س.

يبداأ من زوال 
ال�شم�س.

اجلهر وال�رشية 
يف ال�شالة

�رشيةجهرية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
زوال 1- بنّي وقت �شالة اجلمعة. من  يبداأ  الذي  الظهر  �شالة  وقت  هو  وقتها   -

٥٨ال�شم�س. 

2- بنّي دللة كل ن�س من الن�شو�س 
ال�رشعية الآتية: 

اأ   - قال اهلل تعالى: {

.{                              
ب- قــال ر�شــول اهلل : "خري 
يوم طلعــت عليــه ال�شم�س 
يوم اجلمعة، فيــه خلق اآدم، 
وفيــه اأدخــل اجلنــة، وفيــه 
تقــوم  ول  منهــا،  اأخــرج 
ال�شاعة اإل يف يوم اجلمعة".

اأ   - وجوب �شالة اجلمعة على كل م�شلم.

٥٨-٥7ب- ف�شل يوم اجلمعة على باقي الأيام.

3- اذكصصر ثالثة �رسوط يجب توافرها 
لوجوب �شالة اجلمعة؟

غري  يف  اجلمعة  �شالة  ت�شح  فال  الوقت،  دخول   - اأ  
يبداأ  الذي  الظهر  �شالة  وقت  هو  ووقتها  وقتها، 

من زوال ال�شم�س.
البالغ  )امل�شلم  والتكليف:  والذكورة،  القدرة،  ب- 

العاقل(.
على  اجلمعة  فال جتب  النا�س،  من  جـ- وجود جمموعة 

ال�شخ�س اإذا كان وحده.

٥٨

4- ا�شتخــرج اأربعة اأمــور ي�شتحب 
فعلهــا ل�شــالة اجلمعة مــن قول 
النبــي : "ل يغت�شــل رجل يوم 
القيامــة، ويتطهــر مــا ا�شتطــاع 

اأ    - الغت�شال والتطيب.
ب- ل يتخّطى رقاب امل�شلني.

جـ- الإن�شات للخطيب.
د  - اأن ي�شلي ما �شاء من ال�شالة. 

60
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
من طهــر، ويَدهن مــن دهنه، اأو 
مي�س مــن طيب بيته، ثــم يخرج 
فــال يفرق بــني اثنني، ثــم ي�شلي 
ما كتب له، ثــم ين�شت اإذا تكلم 
الإمــام، اإل غفر له مــا بينه وبني 

اجلمعة الأخرى".
٥- بنّي احلكم ال�رشعي يف كل م�شاألة 

من امل�شائل الآتية:
امراأة �شالة اجلمعة  اأ   - �شّلت 

يف امل�شجد.
�شالة  مقعد  عجوز  �شّلى  ب- 

اجلمعة ركعتني يف بيته.
اجلمعة  م�شافر �شالة  جـ- �شّلى 

يف امل�شجد.
اجلمعة  يوم  امراأة  �شّلت   - د 

�شالة الظهر يف بيتها.

اأ   - �شالتها �شحيحة، وجتِزئها عن فر�س الظهر.

ب- ل ي�شح ويجب عليه اأن ي�شلي الظهر؛ لأن �شالة 
اجلمعة ل تكون اإل يف جمموعة من النا�س.

جـ- ت�شح �شالته، وجتِزئه عن �شالة الظهر.

د  - جتِزئها عن فر�س الظهر ول ت�شح �شالة اجلمعة؛ 
لأن اجلمعة ل تكون اإل يف امل�شجد.

اأ   -٥٨

ب-٥٨

جـ-٥٨

د  -٥٨

6- �شع اإ�شارة )✓( بجانب العبارات 
ال�شحيحة، واإ�شارة )×( بجانب 
العبــارات غــري ال�شحيحة يف ما 

ياأتي: 
اأ   - �شالة اجلمعة م�شتحبة على 

كل م�شلم قادر.
ب- يكره البيع وال�رشاء بعد اأذان 

اجلمعة.
جـ- من يتهاون يف �شالة اجلمعة 
يطبع اهلل على قلبه، ويكون 

من الغافلني.

اأ   - )×(.

ب- )×(.

جـ- )✓(.

اأ   -٥٨

ب-٥٨

جـ-٥٨
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ح مفهوم مقا�شد ال�رشيعة. - يو�شّ
- يذكر امل�شالح اخلم�س التي جاءت الأحكام ال�رشعية لتحقيقها، واملحافظة عليها.

- يعّلل كون حفظ الدين اأهم امل�شالح اخلم�س، التي يجب املحافظة عليها. 
- يذكر و�شائل الإ�شالم يف امل�شالح اخلم�س. 

ح مراتب مقا�شد ال�رشيعة. - يو�شّ
- ي�شتنتج دللة الأدلة ال�رشعية الواردة يف الدر�س. 

- ي�شتنتج اآثار عدم حتّقق كل من ال�رشوريات واحلاجيات والتح�شينيات. 
- يقّدر عظمة الإ�شالم يف مراعاته م�شالح النا�س جميعها يف الدنيا والآخرة. 

نتاجات الدر�س

- املحافظة على م�شالح النا�س. 
- تقدير دور الإ�شالم يف التي�شري، ورفع امل�شقة واحلرج عن النا�س. 

- التزام اأحكام الإ�شالم؛ لأنها حتقق م�شالح العباد.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب اأ�شول الفقه، مثل: )علم اأ�شول الفقه( لعبد الوهاب خالف. 
- املو�شوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف وال�شوؤون الإ�شالمية، الكويت. 

- الو�شائل التعليمية الآتية: احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، بطاقات خاطفة، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

مقا�سـد ال�سـريعة
الدر�س
التا�شع

.)http://shamela.ws( مقا�شد ال�رشيعة الإ�شالمية - املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

ال�رشيعة الإ�شالمية: ما �رشعه اهلل لعباده امل�شلمني من اأحكام وقواعد ونظم لإقامة احلياة العادلة، وت�رشيف 
لتنظيم عالقة  املختلفة؛  احلياة  ونظم  واملعامالت  والأخالق  والعبادات  العقائد  واأمنهم يف  النا�س  م�شالح 

ا، وحتقيق �شعادتهم يف الدنيا والآخرة. النا�س بربهم وعالقاتهم ببع�شهم بع�شً

املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ عن طريق ربط مو�سوع الدر�ص بخرباتهم ال�سابقة، وذلك بتوجيه الأ�سئلة الآتية: �

ملاذا اأر�شل اهلل تعالى الر�شل عليهم ال�شالم؟	•
ملاذا اأنزل اهلل تعالى ال�رشائع الإلهية؟ لي�شل الطالب للغاية، ومنها هداية النا�س وحتقيق م�شالح العباد.	•
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحا�رشة وذلك على النحو الآتي: �

1- اعر�س مفهوم مقا�شد ال�رشيعة باإحدى طرائق العر�س املتاحة. 
2- ا�رشح مفهوم املقا�شد بالطريقة القيا�شية املعتمدة على حتليل املفهوم اإلى عنا�رشه الرئي�شة. 

3- اأعِط الأدلة الدالة على اأن اهلل تعالى اأعلم مبا يحّقق م�شالح النا�س.
ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية العر�س ال�شفوي لبيان اأنواع م�شالح النا�س على النحو الآتي:  �

اأمام  واحدة  فكرة  منهم  يعر�س كل طالب  بحيث  للدر�س،  اجليد  امل�شبق  بالتح�شري  طلبة   )٥( 1- كّلف 
زمالئه، فيعر�س الطالب الأول م�شلحة حفظ الدين ويتلّقى اأ�شئلة الطلبة وا�شتف�شاراتهم.

2- قّوم تقوميّا بنائيًّا ملا مت عر�شه من قبل الطالب. 
والعر�س  الن�شل،  والرابع حفظ  العقل،  والثالث حفظ  النف�س،  م�شلحة حفظ  الثاين  الطالب  يعر�س   -3

واخلام�س حفظ املال، وكل منهم يتلّقى اأ�شئلة الطلبة وا�شتف�شاراتهم. 
4- قّوم تقوميّا بنائيًّا ملا مت عر�شه من قبل كل منهم. 

٥- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف ال�شفحة )61(.

- متييز الطالب بني حكمة امل�رشوعية والأحكام ال�رشعية.
التعلم القبلي

الكتاب  يف  العمل  والتدريب،  املحاكاة  والإجابات،  الأ�شئلة  )املحا�رشة،  فعاليات  املبا�رش؛  التدري�س   -
املدر�شي، اأن�شطة القراءة املبا�رشة(. 

- التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعاليات )املنّظمات الب�رشية، التحليل(. 
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )العرو�ض ال�شفوية(. 

- العمل اجلماعي؛ فعالية )فّكر، انتِق زمياًل، �شارك(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية املنّظمات الب�رشية، وا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية اأوراق العمل، وا�سرتاتيجية  �
العمل اجلماعي؛ فعالية )فّكر، انتِق زمياًل، �سارك( على النحو الآتي: 

1- اطلب اإلى الطلبة التفكري يف مراتب مقا�شد ال�رشيعة من �رشوريات وحاجيات وحت�شينيات، والفرق 
بينهما. 

ل اإليه من فروق.  2- كّلف كل طالب مناق�شة زميله يف املقعد مبا تو�شّ
3- كّلف الطلبة بالإجابة عن الأ�شئلة املت�شمنة يف ورقة العمل )٩-1(. 

ا حول تلك الفروق بينها.  4- اأِدر حواًرا ونقا�ًشا عامًّ
٥- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاطني الواردين يف ال�شفحة )62(.

6- اعر�س مراتب مقا�شد ال�رشيعة والفروق بينهما؛ باإحدى طرائق العر�س املتاحة. 
وبع�س  ال�رشيعة  مقا�شد  مبراتب  املتعّلق  العمل )٩-2(،  ورقة  الوارد يف  التو�شيحي  اجلدول  اعر�س   -7

الأحكام ال�رشعية عليها، ومن دون اأن يفتح الطلبة الكتاب املدر�شي. 
٨- اطلب اإلى كل طالب اأن يفتح الكتاب على اجلدول التو�شيحي، وي�شّحح اإجابات زميله.

قّوم تقوميّا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها.  �
قّوم تقوميّا ختاميّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة. �

يتميز الإ�شالم عن غريه باأنه مل يقف عند حرفية الن�شو�س، ومع ذلك لالأ�شف من امل�شلمني من وقف 
عند ظواهر الن�س واأهمل ما فيه منت دللت الأحكام والغايات؛ لذا، نحن يف حاجة اإلى مقا�شد ال�رشيعة 

يف زمن التكفري وال�شطحية يف فهم الن�شو�س. 
والهدف من الفقه، اأن يخلق عالقة بني الإن�شان وبني الواقع الذي يعي�شه، ومقا�شد ال�رشيعة حتّقق ذلك. 
ومن يتتبع الأحكام ال�رشعية يجد اأن الغاية منها املحافظة على كيان املجتمع وحتقيق م�شاحله، وجلب النفع 

للنا�س اأو رفع ال�رشر عنهم.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ورقة العمل )1-9(
- اقراأ وجمموعتك �رشح مراتب مقا�شد ال�رشيعة، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بال�شوؤال الآتي:

قارن بني ال�رشوريات واحلاجيات والتح�شينيات من حيث:	•
  املفهوم.     اأثر عدم حتّققها يف النا�س.     مثال عليها. وذلك وفق اجلدول الآتي:

ورقة العمل )9-٢(
- اقراأ فقرة )مراتب مقا�شد ال�رشيعة(، ثم اكتب ب�شكل فردي احلكم ال�رشعي يف املكان املنا�شب يف اجلدول 

اأدناه. 
- بعد النتهاء من كتابة الأحكام ال�رشعية املنا�شبة، اأعِط ورقة عملك اإلى زميلك املجاور لك.

- افتح الكتاب املدر�شي على اجلدول التو�شيحي املوجود يف ال�شفحة )67(، ثم �شّحح اإجابات زميلك.
�شتم  حترمي  الب�رش،  غ�س  وجوب  النف�س،  قتل  )حترمي  اأدناه  اجلدول  وفق  الآتية  ال�رشعية  الأحكام  �شّنف   -
العالج  لغايات  التحذير  اإباحة  اخلم�س،  ال�شلوات  الحتكار، وجوب  الزواج، حترمي  الآخرين، م�رشوعية 

وجوب طهارة البدن ل�شحة ال�شالة، م�رشوعية الزواج(.

اأوراق العمل 

مراتب المقا�سد
التح�سينياتالحاجياتال�سرورياتوجه المقارنة

اأ   - املفهوم: 

ب- اأثــر عــدم حتّققها يف 
النا�س:

جـ- مثال عليها:
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معيار الأداءالرقم
بدرجة 

عالية
بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

يتوا�شل مع زمالئه بلغة �شليمة وب�شيطة.1
ي�شتخدم املفاهيم وامل�شطلحات الإ�شالمية.2
يتوا�شل ب�رشيًّا مع الطلبة جميعهم.3
ي�شتخدم حركات اجل�شم وتعابري الوجه.4
يت�شف باحليوية والن�شاط وقوة ال�شخ�شية.٥
يجيب عن ت�شاوؤلت الطلبة بجراأة واقتدار.6
ينجز املهمة خالل الوقت املحدد.7
يحّقق نتاجات املوقف التعليمي.٨
يحّقق نتاجات املوقف التقوميي.٩

ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ص التو�سيحي. �
املوقف التقوميي: يكّلف املعلم )٥( طلبة ببيان اأنواع م�شالح النا�س، بحيث يكّلف كل طالب منهم بعر�س 	•

فكرة واحدة اأمام زمالئه، ويقّومهم بناًء على معايري �شلم التقدير الوارد يف اأداة التقومي رقم )٩-1(. 
اأداة التقومي رقم )٩-1(: �شلم تقدير.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

المرتبــة
التح�سينياتالحاجياتال�سرورياتالم�سلحة

حفظ الدين 

حفظ النف�س

حفظ العقل

حفظ الن�شل 

حفظ املال 
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

64
اأفّكُر

يف �شبب اإباحــة اأكل امليتة اأو غريها من 
املحرمات عند ال�رشورة.

- لأن حفظ النف�س من ال�رشورات اخلم�س، التي يجب 
املحافظة عليها.

65

اأعطي مثاًل 
علــى و�شيلة اأخــرى مــن الو�شائل التي 

�رشعها الإ�شالم حلفظ الن�شل.

- التحذير من الرهبانية.
- حترمي الإجها�س بغري �رشورة وتقرير العقوبة عليه.

- حترمي اللواط واإقامة احلد عليه.
- منع اخللوة.

- وجــوب �شــرت العــورة والحت�شام، وحتــرمي ال�شفور 
والتربج.

65

اأتاأّمُل واأ�سنُّف
اأتاأّمــل قول ر�شــول اهلل  الآتــي، ثَم 
اأ�شّنف الأعمال التي نهانا عنها ح�شب 

امل�شالح اخلم�س التي تندرج حتتها:
قــال ر�شــول اهلل : "اجتنبــوا ال�شبــع 
املوبقــات"، قيــل: يــا ر�شــول اهلل، وما 
هن؟ قال: "ال�رشك باهلل، وال�شحر، وقتل   
النف�س التي حرم اهلل اإل باحلق، واأكل مال 
اليتيــم واأكل الربا، والتويل يوم الزحف، 
وقذف املح�شنات الغافالت املوؤمنات".

- حفظ الدين: اجتناب ال�رشك باهلل، اجتناب التويل يوم 
الزحف.

- حفظ النف�س: اجتناب قتل النف�س التي حرم اهلل.
- حفظ العقل: اجتناب ال�شحر.

- حفظ الن�شل )العر�س(: قذف املح�شنات.
- حفظ املال: اجتناب اأكل مال اليتيم واأكل الربا.

عالجية
- جاءت ال�رشيعة الإ�شالمية لتحقيق م�شالح النا�س بجلب املنافع لهم ودفع املفا�شد عنهم، هاِت مثالني على ذلك.

اإثـرائـية
- اكتب تقريًرا حول الأمور احلاجية التي يق�شد منها رفع احلرج والتي�شري على النا�س يف جمالت: العبادات، 

واملعامالت، والعقوبات.

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- مــا املق�شــود بكل مــن: مقا�شد 

ال�رشيعة، احلاجيات؟
اأ   - مقا�شــد ال�رشيعــة: الغايــات التي جــاءت ال�رشيعة 
الإ�شالميــة لتحقيقهــا، وتتمثــل يف جلــب املنافع 

للنا�س، ودرء املفا�شد عنهم يف الدنيا والآخرة.
ب- احلاجيات: ما يحتاج اإليــه النا�س للتو�شعة عليهم، 
والتخفيــف عنهم، مراعــاة لأحوالهم وظروفهم، 
وبدونها ل تنعدم احلياة، لكن يقع النا�س يف امل�شقة 

واحلرج.

اأ  -63

ب-66

2- اذكر امل�شالح اخلم�س التي جاءت 
الأحــكام الإ�شالميــة لتحقيقهــا 

واملحافظة عليها.

- حفــظ الديــن، حفــظ النف�ــس، حفظ العقــل، حفظ 
الن�شل، حفظ املال.

63

3- هاِت مثــاًل واحــًدا على كل مما 
ياأتي:

اأ  - حكم �رشعي يق�شد منه حفظ 
النف�س.

ب- حكــم �رشعــي يق�شــد منه 
حفظ املال.

اأ   - حتــرمي قتــل النف�س والعتداء عليهــا باأي �شكل من 
الأ�شكال، واإباحة اأكل امليتة وغريها من املحرمات 
عند ال�رشورة، وت�رشيع عقوبة الق�شا�س ملن يعتدي 

عليها وينتهك حرمتها.
ب- حترمي ال�رشقة واأكل اأموال النا�س بالباطل.

اأ   -64

ب-6٥
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
اإلــى:  الآتيــة  الأمــور  �شّنــف   -4

�رشوري، حاجي، حت�شيني.
اأ - الأخذ باآداب الأكل وال�رشب.
اأمــوال النا�ــس  ب- حتــرمي اأكل 

بالباطل.
جـــ- اإباحــة الإفطــار يف نهــار 

رم�شان للمري�س.
د - وجــوب غ�ــسّ الب�ــرش عن 

املحرمات.

اأ   - حت�شيني.
ب- �رشوري.

جـ- حاجي.

د  - حت�شيني.

66

٥- مــا الأثر الذي يرتتــب على عدم 
حتقق ال�رشوريات؟

- تنعدم احلياة، ويختل نظامها، وتف�شد م�شالح النا�س، 
فقدانها،  من  يكون  ما  وبقدر  الفو�شى،  فيهم  وتعّم 

بقدر ما يكون من الف�شاد والتعطل يف نظام احلياة.
66

6- �شع اإ�شــارة )✓( بجانب العبارة 
ال�شحيحة، واإ�شارة )×( بجانب 

العبارة اخلطاأ يف ما ياأتي:
اأ  - التح�شينيــات هــي الأخذ مبا 
يليــق مــن حما�شــن العادات 

ومكارم الأخالق.
ب- عنــد تعار�س حفــظ الدين 
مع حفظ النف�س ُيقّدم حفظ 

النف�س.
جـ- البحــث وطلــب العلم من 

و�شائل حفظ العقل.

اأ   - )✓(.

ب- )×(.

جـ- )✓(.

اأ   -66

ب-64

جـ-64
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- يبنّي مفهوم حقوق الإن�شان يف الإ�شالم.
- يبنّي اأ�ش�س ومرتكزات حقوق الإن�شان يف الإ�شالم.

- يذكر حقوق الإن�شان يف الإ�شالم.
- ي�شّنف حقوق الإن�شان يف الإ�شالم؛ وفق العتبارات الأربعة: ال�شخ�شية والعتقادية والجتماعية وال�شيا�شية.

- يعّلل حترمي الإ�شالم العتداء على النف�س الب�رشية، وعّد ذلك اعتداء على حياة النا�س جميًعا.
- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س.

- يعّلل وجوب ثبات اجلندي يف املعركة وعدم الفرار منها.
- ي�شتنتج احلكمة من م�رشوعية اجلهاد.

نتاجات الدر�س

- احرتام حقوق الإن�شان التي اأقّرتها ال�رشيعة الإ�شالمية.
- جتّنب العتداء على الآخرين وامتهان كرامتهم.

- اأداء حقوق النا�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- مو�شوعة )حقوق الإن�شان يف الإ�شالم( خلديجة النرباوي، وكتاب )حقوق الإن�شان يف الإ�شالم درا�شة 
مقارنة مع الإعالن العاملي الإ�شالمي حلقوق الإن�شان( ملحمد الزحيلي.

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، لوحات كرتونية لعر�س 
اإجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة، اأقالم )فلوما�شرت(، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

حقوق الإن�سان يف الإ�سالم
الدر�س
العا�شر

.)http://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

- تكرمي الإن�شان: ما جعله اهلل له من ال�رشف والف�شل على غريه من اخللق، وت�شخريه تعالى �شائر اخللق له.
املفاهيم وامل�سطلحات
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- العدل: اإعطاء كل ذي حق حّقه.
- امل�شاواة: متتع كل فرد يف املجتمع باحلقوق جميعها، من دون التمييز بينهم بلون اأو جن�س اأو فكر اأو غريه.

- الِق�شا�س: عقوبة مقدرة �رشًعا، تق�شي مبعاقبة اجلاين مبثل ما فعل.

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )املحا�رشة(: �

وذلك عن طريق التاأكيد على اأ�شبقية ال�رشيعة الإ�شالمية باإثبات حقوق الإن�شان، التي اأكّد عليها الإعالن 
العاملي حلقوق الإن�شان عام 1٩4٨م، وبيان مّيزات حقوق الإن�شان يف الإ�شالم.

اإجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات )العر�ص التو�سيحي والبطاقات اخلاطفة(، وذلك على النحو الآتي: �

1- اعر�س مفهوم حقوق الإن�شان يف الإ�شالم على بطاقة خاطفة، ثم كّلف بع�س الطلبة بقراءتها. 
2- كّلف الطلبة بقراءة فقرة )اأ�ش�س حقوق الإن�شان يف الإ�شالم( قراءة فاهمة مدة )٥( دقائق ب�شكل فردي. 
3- اطلب اإلى اأحد الطلبة اأن يعر�س لزمالئه الأ�شا�س الأول حول وحدة الأ�شل للجن�س الب�رشي، ثم اآخر 

يعر�س الأ�شا�س الثاين وهكذا... مع احلر�س على ا�شتدراك ما فاتهم من معلومات.
4- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )72(.

ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية )ال�سبكة(، وا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات )العمل يف الكتاب املدر�سي،  �
واأن�سطة القراءة املبا�رشة(، وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )املنّظمات الب�رشية( ل�رشح حقوق الإن�سان يف الإ�سالم، 

وذلك على النحو الآتي:

- امل�شالح اخلم�س، ومقا�شد ال�رشيعة.
التعلم القبلي

- ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )املحا�رشة، والعمل يف الكتاب املدر�شي، واأن�شطة القراءة املبا�رشة، 
والعر�س التو�شيحي، والبطاقات اخلاطفة(.

- ا�شرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية )ال�شبكة(.
- ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )املنّظمات الب�رشية(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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1- وّزع الطلبة يف )4( جمموعات مت�شاوية غري متجان�شة، واأعِط كل طالب منهم رقًما مت�شل�شاًل يف كل 
جمموعة.

العمل على  اأوراق  اإليها يف  باملهام املوكولة  2- كّلف كل جمموعة بقراءة املو�شوع اخلا�س فيها، والقيام 
النحو الآتي:

املجموعة )1(: احلقوق ال�شخ�شية، ورقة العمل )1-10(.	•
املجموعة )2(: احلقوق العتقادية والفكرية، ورقة العمل )2-10(.	•
املجموعة )3(: احلقوق الجتماعية، ورقة العمل )3-10(.	•
املجموعة )4(: احلقوق ال�شيا�شية، ورقة العمل )4-10(.	•

3- اأِعد ت�شكيل املجموعات، بحيث تتكون املجموعات اجلديدة من الطلبة الذين يحملون الرقم نف�شه يف 
جمموعة، مثاًل كل من يحمل الرقم )1( يف جمموعة، ومن يحمل رقم )2( يف جمموعة اأخرى وهكذا... 

4- كّلف كل جمموعة ب�رشح الفقرة اخلا�شة بها اأمام باقي املجموعات.
٥- �شاعد املجموعات على ا�شتدراك ما ميكن اأن يفوتهم من ال�رشح.

وثبّتها على  لوحة كرتونية،  للطلبة على  العمل )10-٥(  الوارد يف ورقة  التنظيمي  املخطط  اعر�س   -6
اللوح، بحيث حتوي مربعات فارغة ميلوؤها الطلبة من دون فتح الكتاب املدر�شي.

7- اطلب اإلى عدد من الطلبة الوقوف بجانب اللوح ل�شتنتاج اإجابات املعلومات املنقو�شة يف املخطط، 
وكتابتها باملكان املنا�شب يف املخطط على اللوحة الكرتونية.

٨- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )73(.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة م�ستعينًا باأ�سئلة الكتاب. �

حقوق الإن�شان جمموعة من املعايري الرئي�شة التي ل ميكن لأي اإن�شان العي�س من دونها بكرامة، وهي 
حقوق متاأ�شلة يف الب�رش جميعهم مبختلف جن�شياتهم واألوانهم ودياناتهم واأعرافهم ولغاتهم، ولقد �شبقت 

ال�رشيعة الإ�شالمية الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان واأثبتتها له. 
التعبري  حرية  يف  كحقه  وتطويرها؛  الإن�شان  حقوق  حماية  على  العاملية  املنّظمات  من  العديد  وتقوم 
ة. فمن ال�رشوري اأن  وحقه يف التحّرر من التعذيب يف املجتمعات امل�شت�شعفة التي ينت�رش فيها الظلم خا�شّ

يتولّى القانون حماية حقوق الإن�شان، ي�شطر الإن�شان اآخر الأمر اإلى التمرد على ال�شتبداد والظلم.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ورقة العمل )1-10(
- اقراأ وجمموعتك مو�شوع احلقوق ال�شخ�شية من الكتاب املدر�شي، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

عّدد احلقوق ال�شخ�شية لالإن�شان يف الإ�شالم.	•
اإن�شان واحد مبنزلة العتداء على حياة النا�س 	• عّلل: حّرم الإ�شالم العتداء على النف�س الب�رشية وعّد قتل 

جميًعا.
ما احلكمة من م�رشوعية الق�شا�س؟	•
ح املق�شود بحق امل�شاواة.	• و�شّ

- اكتب وجمموعتك الإجابات ال�شحيحة على ورقة.
- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.

ورقة العمل )10-٢(
- اقراأ وجمموعتك مو�شوع احلقوق العتقادية والفكرية من الكتاب املدر�شي، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

عّدد احلقوق العتقادية والفكرية لالإن�شان يف الإ�شالم.	•
كيف كفل الإ�شالم لالإن�شان حرية التدين؟	•
عّلل: اأعطى الإ�شالم الإن�شان حق التعلم واكت�شاب املعرفة.	•
ما القيد الذي و�شعه الإ�شالم ل�شبط حرية الإن�شان يف الراأي والفكر؟	•

- اكتب وجمموعتك الإجابات ال�شحيحة على ورقة.
- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.

ورقة العمل )3-10(
- اقراأ وجمموعتك مو�شوع احلقوق الجتماعية من الكتاب املدر�شي، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

عّدد احلقوق الجتماعية لالإن�شان يف الإ�شالم.	•
اذكر اأربعة من الأمور الدالة على حفظ الإ�شالم حق العمل لالإن�شان.	•
ا�شتنتج دللة قوله تعالى: {                                                   } )�شورة البقرة، الآية 1٨٨(.	•

- اكتب وجمموعتك الإجابات ال�شحيحة على ورقة.
- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.

ورقة العمل )4-10(
- اقراأ وجمموعتك مو�شوع احلقوق ال�شيا�شية من الكتاب املدر�شي، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

عّدد احلقوق ال�شيا�شية لالإن�شان يف الإ�شالم.	•

اأوراق العمل 



102

كيف ميكن �شمان حقوق الإن�شان يف الإ�شالم؟	•
- اكتب وجمموعتك الإجابات ال�شحيحة على ورقة.
- �شاعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.

ورقة العمل )5-10(
- امالأ الفراغات يف املخطط التنظيمي اأدناه، وفق فهمك حلقوق الإن�شان: 

حقوق الإن�سان

احلقوق ال�سيا�سية احلقوق ال�سخ�سية

حق حرية التدين

حق التعلم

حق العمل

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

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

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

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

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

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  �
ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة. �

املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح الدر�س يوّزع املعلم املهام على املجموعات عن طريق اأوراق العمل، وبعد 	•
النتهاء من عر�س فكرة معينة، يوّجه الأ�شئلة ال�شفوية البنائية )التكوينية( على الطلبة، ويقّومهم بناًء على 

معايري اأداة التقومي رقم )1-10(.
اأداة التقومي رقم )10-1(: �شلم التقدير.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

معيار الأداءالرقم
بدرجة 

عالية
بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

ي�شتعد لالأ�شئلة والإجابات.1

تتمّيز اإجاباته بالدقة والو�شوح.2
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يظهر فهًما للمو�شوع.3

يعّد اأ�شئلة يود توجيهها.4

تتمّيز اأ�شئلته بارتباطها املبا�رش باملو�شوع.٥

ل اإلى ا�شتنتاجات.6 ي�شتطيع التو�شّ

ل اإلى خال�شات.7 ي�شتطيع التو�شّ

يحرتم اآراء الآخرين.٨

ي�شتمع لالآخرين باهتمام.٩

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

7٢

اأتعاوُن واأناق�ُص
اأتعاون مــع زمالئي، واأناق�ــس اأثر هذه 
علــى حقــوق  املحافظــة  الأ�ش�ــس يف 

الإن�شان.

بينهم،  العدل  ويتحّقق  النا�س  بني  املحبة  تنت�رش   -
بغ�س  له  واحرتامه  الإ�شالم  عدل  الإن�شان  ويقّدر 
اأو جن�شه، فيكون �شبًبا يف دخوله  النظر عن لونه 

يف الإ�شالم.

73

اأتدبُّر واأ�ستنتُج
اأتدّبــر احلديثــني النبويــني الآتيــني، ثم 
اأ�شتنتــج دللــة كل منهمــا علــى حــق 

الإن�شان يف احلياة:
1- قال ر�شول اهلل : "من حمل علينا 

ال�شالح فلي�س منا".
اإزهاق  اإلى  يف�شي  القتال؛ لأنه  تعالى عن  1- نهى اهلل 
النف�س الإن�شانية، التي حرم اهلل تعالى العتداء عليها 

بود وجه حق.
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الإجابةالن�شاطال�سفحة

2- قــال ر�شول اهلل : "من ترّدى من 
جبل فقتل نف�شه، فهو يف نار جهنم 
يــرتّدى فيه خالًدا خملــًدا فيها اأبدا، 
ا فقتل نف�شه، ف�شّمه  ومن حت�شى �شمًّ
يف يده يتح�ّشاه يف نار جهنم خالًدا 
خملــًدا فيها اأبــدا، ومن قتــل نف�شه 
بحديدة، فحديدته يف يده يجاأ بها 
يف بطنه يف نــار جهنم خالدا خملدا 

فيها اأبدا ".

2- يحرم على الإن�شان العتداء على النف�س باإهالكها؛ 
لأنها ملك خلالقها، فالعتداء على النف�س بالقتل اإمنا 

هو تعّد على ما وهبه اهلل تعالى من نعمة احلياة.

75

اأ�ستنتُج
ميــزة مــن مزايــا حقــوق الإن�شــان يف 

الإ�شالم.
- ربانية ل نق�س فيها ول خلل.

- ثابتة تنبثق من العقيدة الإ�شالمية، غري قابلة لالإلغاء اأو 
التبديل.

- �شاملة لكل اأنواع احلقوق، وعامة لكل النا�س.
- متوازنة تراعي م�شلحة الفرد واملجتمع.

وعدم  ال�رشيعة،  مقا�شد  مع  التعار�س  بعدم  مقيدة   -
الإ�رشار مب�شالح اجلماعة.

- الأ�شبقية، فبداأت بظهور الإ�شالم نف�شه.

عالجية
- �شّنف احلقوق الآتية اإلى حقوق �شخ�شية اأو اعتقادية اأو اجتماعية اأو �شيا�شية:

)التعلم، امل�شاواة، العمل، الرت�شح لالنتخاب، احلياة، التملك، التدين(.
اإثـرائـية

- ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن مو�شوع الإعالن العاملي حلقوق الإن�شان، واكتب خم�شة من هذه احلقوق، 
واقراأها يف الإذاعة املدر�شية.

اأن�سطة اإ�سافية



105

إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- اأقام الإ�شالم حقوق الإن�شان على 
جمموعــة من الأ�ش�ــس، بنّي ثالثة 

منها.

- وحدة الأ�شل للجن�س الب�رشي.
- التكرمي الإن�شاين.
- العدل بني النا�س.

72-71

2- من احلقــوق ال�شخ�شية لالإن�شان 
ح ذلك. حق احلياة، و�شّ

- حرم الإ�شالم العتداء على حياة الآخرين، وعّد قتل 
اإن�شان واحد مبثابة العتداء على حياة النا�س جميًعا؛ 

ملا ين�شاأ عنه من الفو�شى والف�شاد يف املجتمع.
72

الــراأي  الإ�شــالم حريــة  �شبــط   -3
حه. والفكر بقيد، و�شّ

- األ ُتّتخــذ حرية الــراأي والفكر ذريعــة لن�رش الأفكار 
الهدامــة واملذاهــب املنحرفــة ون�رش الباطــل، واإيذاء 
النا�س وجتريحهم، وال�شتهــزاء بالأديان، واإمنا يجب 
اأن ي�شّخــر ذلك يف تكوين الراأي العام الفا�شل القائم 

على العلم وم�شوؤولية الكلمة واحرتام الراأي الآخر.

74

ــح م�شوؤوليــة الدولــة يف ما  4- و�شّ
يتعّلق بحق الإن�شان يف العمل.

عليه،  للقادرين  العمل  تهيئ  اأن  الدولة  على  يجب   -
7٥وحمايتهم من اأن ياأكل اأ�شحاب العمل حقوقهم.

٥- مــا احلق الذي تــدل عليه كل اآية 
من الآيات الكرمية الآتية:

اأ  - قال اهلل تعالى: {

.{                                               
ب- قال اهلل تعالى: {

.{                                
جـ- قال اهلل تعالى: {

.{                                             

اأ   - حق احلياة.

ب- حق التعلم.

جـ- حق العمل.

اأ   -72

ب-74

جـ-74
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
6- �شــع دائرة حــول رمــز الإجابة 

ال�شحيحة يف ما ياأتي:
)1( حق الإن�شان يف التعليم يعّد 

من احلقوق:
اأ    - ال�شخ�شية.

ب- الجتماعية.
جـ- الفكرية.

د  - ال�شيا�شية.
)2( يعّد حق الإن�شان يف الرت�شح 

والنتخاب من احلقوق:
اأ    - ال�شخ�شية.

ب- الجتماعية.
جـ- العتقادية
د  - ال�شيا�شية.

)1( جـ- الفكرية.

)2( د  - ال�شيا�شية.

74-1

7٥-2
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ح مفهوم القيم.  - يو�شّ
- يبنّي اأهمية القيم يف احلياة. 

- ميّيز بني القيم الإميانية والقيم ال�شلوكية والأخالقية. 
- يعطي اأمثلة على كل من القيم الإميانية والأخالقية وال�شلوكية يف الإ�شالم. 

- ي�شتدل بالن�شو�س ال�رشعية من ال�شّنة النبوية و�شرية الر�شول ، على القيم الإميانية وال�شلوكية والأخالقية. 
- يبنّي اأثر اللتزام بالقيم الإميانية والأخالقية وال�شلوكية على حياة امل�شلم؛ فرًدا وجماعة.

- يتمّثل القيم والجتاهات الواردة يف الدر�س.

نتاجات الدر�س

- الإح�شان اإلى الآخرين. 
- الثقة باهلل والتوكل عليه.

- ال�شلوك الإيجابي. 
- احلر�س على الطاعات.

- ال�شعور مبراقبة اهلل تعالى.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب )ال�شرية النبوية( لبن ه�شام، وكتاب )فقه ال�شرية( ملحمد �شعيد رم�شان البوطي.
اأقالم )فلوما�شرت(، لوحة جدراية لتعليق البطاقات عليها،  ياأتي: بطاقات،  - الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما 

ورقة عمل، اأوراق خمتلفة.

م�سادر التعلم واأدواته

- �شبكة الإنرتنت: فيديو القيم الأخالقية يف ال�شرية النبوية؛ �شالح املغام�شي، موقع )الرا�شخون يف العلم(.
م�سادر تعلم اإ�سافية

القيم الرتبوية يف ال�سرية النبوية )1(
الدر�س

احلادي ع�شر

- التوكل على اهلل: الثقة باهلل تعالى والعتماد عليه بعد الأخذ بالأ�شباب.
- الأمانة: كل ما يجب على الإن�شان حفظه؛ كالدين والعبادات وحقوق الآخرين.

املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية حل امل�سكالت؛ فعالية درا�سة احلالة، كما ياأتي: �

1- اعر�س م�شكلة اأخالقية، على �شبيل املثال: "وجد يزن مبلًغا من املال يف �شاحة املدر�شة بعد انتهاء الدوام 
يغطي حاجته ل�رشاء معطف يقيه برد ال�شتاء، فدخل يف �رشاع مع نف�شه بني اأن يبحث عن �شاحب املال 

اأو اأن ي�شتفيد منه".
2- خذ اآراء الطلبة يف اإيجاد حل، متهيًدا للدخول اإلى مفهوم القيم.

اإجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية حل امل�سكالت؛ فعاليات )درا�سة حالة، والع�سف ذهني(، كما ياأتي: �

1- �شع مفهوم القيم يف دائرة مر�شومة على اللوح، وعن طريق الع�شف الذهني ناق�س الطلبة حول املفهوم 
وما يعرفونه؛ حتى ت�شل اإلى تعريف منا�شب.

2- وّجه ال�شوؤال الآتي: ما العالقة بني القيم وال�شرية النبوية؟ ا�شتقبل اإجابات الطلبة وعّلق عليها باإيجابية، 
من دون اأن تتجاهل اأي اإجابة.

القيم

- مفهوم ال�شرية النبوية.
التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعالية ال�شوؤال والإجابة، فعالية املحا�رشة.
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية امل�شابقة.

- حل امل�شكالت؛ فعالية درا�شة احلالة.
- التعلم يف جمموعات؛ فعالية التعلم الزمري.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة بو�سفها تقوميًا بنائيًّا وتكوينيًّا، كما ياأتي: �
1- �شّنف القيم اإلى قيم اإميانية وقيم �شلوكية واأخالقية، واكتبها على اللوح حتت عمودين منف�شلني: اطلب 

اإلى الطلبة اأمثلة على كل منها. 
2- فّرق بينها عن طريق توجيه الأ�شئلة املتعددة التي ت�شمل املقارنة: على �شبيل املثال: ما معنى قيم اإميانية؟ 

ما معنى قيم �شلوكية؟ اأعِط مثاًل على كل منها. 
وعّزز  والنقا�س،  احلوار  فعالية  املبا�رش؛  التدري�س  ا�شرتاتيجية  با�شتخدام   )77( ال�شفحة  يف  الن�شاط  اأجِر   -3
ا�شتجابات الطلبة، وا�شاألهم: من يوؤيد هذه الإجابة؟ عّززهم بقولك على �شبيل املثال )اأح�شنت، بارك اهلل(.

4- اطلب اإلى الطلبة ذكر الأمثلة من الواقع وال�شرية النبوية على القيم الميانية وال�شلوكية مدعًما بالأدلة 
ال�رشعية املوجودة يف الكتاب. 

ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية )فّكر انتِق زمياًل، �سارك(، كما ياأتي: �
- اطلب اإلى الطالب اأن يفكر يف اإجابة الن�شاط الوارد يف ال�شفحة )7٩( ملدة دقيقة، ثم يتحدث مع زميله 

يف املقعد، ثم ي�شارك فكرته مع باقي طلبة ال�شف.
ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية امل�شابقة، كما ياأتي:  �

1- اكتب م�شبًقا جمموعة من القيم وجمموعة من الأدلة ال�رشعية من احلديث وال�شرية النبوية املكتوبة على 
بطاقات م�شتطيلة بخط وا�شح، واملعدة م�شبًقا ووّزعها ع�شوائيًّا على الطلبة. 

2- وّزع الطلبة يف جمموعتني متناف�شتني، بحيث تطابق كل جمموعة اأكرب عدد ممكن من البطاقات وتل�شقها 
على اللوح اأو على جدراية لنح�شل على القائمة الآتية: 

3- قّوم اأداء الطلبة با�شتخدام اأداة التقومي رقم )1-11(.
4- عّزز الفريق الفائز.

 

الن�ص ال�رشعيالقيمة

الإح�شان
اللتزام بالن�شو�س 
ال�رشعية الواردة يف 

الكتاب.

الثقة باهلل

الأمانة

حفظ ال�رش

الن�ص ال�رشعيالقيمة

اإماطة الأذى عن الطريق
اللتزام بالن�شو�س 
ال�رشعية الواردة يف 

الكتاب.

الرفق باحليوان

الت�شامح

تر�شيد املياه

زراعة الأ�شجار
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٥- اأجِر الن�شاط اخلتامي الوارد يف ال�شفحة )٨0(:
6- عن طريق )قراءة الن�س قراءة �شليمة(، كّلف كل طالب على ورقة منف�شلة بكتابة اأثر واحد للبيئة الطيبة 
يف تن�شئة اجليل على الأخالق وال�شلوكات الفا�شلة، وت�شليمها للمعلم ليقراأها ويراجعها خارج احل�شة 

ويقّدم التغذية الراجعة يف احل�شة القادمة.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

وعدم  العامة  والأماكن  املدر�شة  وممتلكات  والأ�شجار  ال�شياحية  الأماكن  على  احلفاظ  اأهمية  اإلى  اأ�رِش 
تخريبها.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية التقومي: املالحظة.  �
املوقف التقوميي: ميكنك تقومي جمموعة من املواقف التعليمية؛ التعلم الن�شط؛ فعالية الت�شنيف يف جدراية، 	•

والتوا�شل بال�شوؤال والإجابة.
الأداة رقم )11-1(: �شلم تقدير.	•

ا�شم الطالب: ............................................

استراتيجيات التقويم وأدواته

معيار الأداءالرقم
بدرجة 

عالية
بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

ميّيز بني القيمة الميانية والقيمة ال�شلوكية.1

يتعاون مع زمالئه يف الن�شاط املنفذ.2

يظهر اجتاهات اإيجابية نحو القيم الرتبوية الواردة يف الدر�س.3

يتمّثل القيم الواردة يف الدر�س يف �شلوكه.4

ي�شارك يف الأن�شطة باأفكار جديدة.٥

ي�شتطيع على ال�شتدلل بالدليل ال�رشعي املنا�شب.6
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

77

اأفهُم واأعطي مثاًل 
اأفهم اأن الإ�شــالم اأقر العادات والتقاليد 
احل�شنــة التــي ل تتعار�ــس مــع مبادئه 
ت�شبــح   العــادات  وت�رشيعاتــه، وهــذه 
حكًمــا لإثبات حكم �رشعــي اإذا مل يرد 
ن�ــس يف ذلك احلكــم، وهذا مــا تعنيه 
مة"، ثم  القاعــدة الفقهيــة "العــادة حمكَّ
اأعطي مثاًل على اإحدى هذه العادات.

- اإكرام ال�شيف.
- دفع الدية لأهل القتيل من قبل الع�شرية.

79

اأحاوُر زمالئي
كيــف ميكــن اأن اأحّقق قيــم الإح�شان 
والثقــة بــاهلل تعالــى والتــوكل عليه يف 

درا�شتي؟

حتى  تعالى  اهلل  ر�شا  وغايته  هدفه  امل�شلم  يجعل  اأن   -
يف درا�شته، وي�شت�شعر مراقبة اهلل تعالى له يف حياته، 
فيحا�شب نف�شه على وقته فال يهدره اإل يف ما يفيد، 
باأ�شباب  ياأخذ  الغ�س يف المتحانات. كما  ويتجّنب 
النجاح التي تعينه يف درا�شته متوكاًل على اهلل يف كل 

�شوؤونه.

80

اأتدبُّر واأ�ستنتُج
اأتدّبــر الآية الكرمية الآتية، ثم اأ�شتنتج اأثر 
البيئة الطيبة يف تن�شئة اجليل على الأخالق 

الفا�شلة وال�شلوكات ال�شحيحة:
قال اهلل تعالى: {

.{                                     
)�شورة الأعراف، الآية ٥٨(.

- ت�شري الآية الكرمية اإلى اأن البيئة الرتبوية ال�شاحلة تن�شئ 
الفا�شلة،  الرتبوية  بالقيم  يتحّلى  الذي  ال�شالح  الن�شاأ 
والبيئة الفا�شدة ل تربي اإل اجليل الفا�شد الذي ي�شيء 

اإلى نف�شه وجمتمعه.
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عالجية
- وّزع جمموعة من املواقف احلياتية على الطلبة، واطلب اإليهم - على �شكل جمموعات - اأن يكتبوا كيف 

يت�رشفون جتاه هذه املواقف:
وجدت قطة جمروحة بجانب املنزل.	•
زرع ال�شف العا�رش جمموعة من الأ�شجار يف حديقة املدر�شة.	•
اأف�شى �شديقي ال�رش الذي ا�شتاأمنته عليه.	•
خالل رحلة مدر�شية، مل جند حاوية ن�شع فيها املخلفات.	•

اإثـرائـية
اإ�شالمية يتم التفاق عليها؛ عن طريق  ال�شلبيني بتعليمهم قيمة  للتاأثري يف زمالئهم  اإيجابيني  - كّلف طلبة 

تعليم الأقران خارج الغرفة ال�شفية.

اأن�سطة اإ�سافية



113

إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- مــا املق�شــود بــكل مــن القيــم، 

الإح�شان؟
- القيم: املعايري التي ي�شدر ال�شخ�س بناًء عليها اأحكامه 
�شلوكه  يف  منها  وينطلق  والأحداث،  الأ�شياء  على 

وعالقاته مع الآخرين. 
- الإح�شــان: �شعــور الإن�شــان مبراقبــة اهلل تعالــى له، 
واطالعه علــى كل ما يقوم به، فتن�شبط اأقواله واأفعاله 
فيحر�س علــى الطاعات ويبتعد عن املعا�شي ويوؤدي 

واجباته يف احلياة باأح�شن �شورة.

اأ   -77

ب-7٨

2- للقيم اأهمية كربى يف املجتمعات 
ح  الب�رشيــة، اذكر ثالثة اأمور تو�شّ

هذه الأهمية.

- ت�شهم يف تكوين اجليل ال�شالح.
- تبني ال�شخ�شية الإيجابية املوؤثرة.

- ت�شاعــد على تعديــل ال�شلــوك الإن�شاين اإلــى �شلوك 
اإيجابي يف املجتمع.

- تعــّد و�شيلة مــن و�شائــل نهو�س املجتمــع وازدهار 
احل�شارة فيه.

77

3- هاِت مثــاًل واحــًدا على كل مما 
ياأتي:

اأ   - قيمة اإميانية.
ب- �شلوك اإيجابي نحو البيئة.

. جـ- اأمانة النبي

- قيمة اإميانية: الإح�شان، والثقة باهلل والتوكل عليه. 
- �شلوك اإيجابي نحو البيئــة: تنظيف الطرقات واإماطة 
الأذى عنهــا، زراعــة الأ�شجــار، الرفــق باحليــوان، 
القت�شــاد باملــاء، املحافظة علــى النظافــة ال�شخ�شية 

والعامة.
- اأمانــة النبــي : كان هذا اخللق مــن اأ�شهر الأخالق 
التي ات�شف بها ر�شولنــا حممد  حيث حر�س قبيل 
الهجرة على رد الأمانات التي كانت لقري�س، وعرف 

بني قومه قبل البعثة بالأمني.

اأ   -7٨
ب-٨0

جـ-7٩
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
4- من القيم الإميانية التي ات�شف بها 
النبــي ، وحـر�س علــى تربية 
ال�شحابــة : الثقة بــاهلل تعالى 

ح ذلك. والتوكل عليه، و�شّ

امل�شلمون  كان  حني  الهجرة،  قبل  املكرمة  مكة  يف   -
�شعاًفا م�شطهدين، قال للخباب بن الأرت  وقد 
�شكا اإليه حال امل�شلمني: "واهلل ليتمن هذا الأمر حتى 
ي�شري الراكب من �شنعاء اإلى ح�رش موت ل يخاف اإل 

اهلل، اأو الذئب على غنمه ولكنكم ت�شتعجلون".
- وبرزت ثقة النبي  باهلل تعالى وتوكله عليه يف حادثة 
الهجرة اإلى املدينة، حيث دنت قري�س من الغار الذي 
يختبئ فيه هو واأبو بكر  فخاف اأبو بكر اأن يطلع 

عليها امل�رشكون فطماأنه النبي  باأن اهلل معهم.

٨2

7٩-7٨

٥- ا�شتخــرج اأمًرا واحًدا ي�شتفاد من 
الأحاديث النبوية الآتية:

اأ   - قال ر�شول اهلل : "اإن من 
خياركم اأح�شنكم اأخالًقا".

"اإن   : اهلل  ر�شــول  قــال  ب- 
قامت ال�شاعة ويف يد اأحدكم 
ف�شيله؛ فاإن ا�شتطاع األ تقوم 

حتى يغر�شها فليغر�شها".

اأ   - حــر�س الإ�شــالم على غر�س الأخالق الفا�شــــلة 
وال�شلوكات الإيجابية يف املجتمع الإ�شالمي وهذا 
يــوؤدي اإلى تكويــن جمتمــع فا�شل ت�شــوده املحبة 

والوئام )الدعوة اإلى ح�شن اخللق(.
ب- حــث النبي  النا�س اإلــى ال�شلوك الإيجابي نحو 
البيئــة )الدعوة اإلــى ال�شلــوكات الإيجابية كغر�س 

الأ�شجار(.

اأ   -7٩

ب-٨0
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ح املق�شود بالقيم املهارية. - يو�شّ
ح مظاهر عناية النبي  بالقيم املهارية. - يو�شّ

- يعطي اأمثلة على القيم املهارية.
- يعرف اأهمية اإدارة الوقت، وا�شتثماره يف ما يفيد. 

- يكت�شب مهارة احلوار والتوا�شل مع الآخرين. 
- يكت�شب مهارة تنظيم الوقت، وا�شتثماره يف ما يفيد. 

- يطّبق الجتاهات الإيجابية عمليًّا؛ لتتحّول اإلى عادات را�شخة يف ال�شلوك الإن�شاين.

نتاجات الدر�س

- احلر�س على الإيجابية مع الآخرين.
- اإتقان الطالب املهارات احلياتية النافعة له وملجتمعه.

- احرتام الطالب من يحاوره.
- حتّمل امل�شوؤولية جتاه النف�س والآخرين.

- املحافظة على الوقت، وا�شتثماره يف ما يفيد.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب )القيادة عند حممد ( للدكتور �شعيد بن �شالح الرقيب، وكتاب )فقه ال�شرية( ملحمد الغزايل.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: لوحة تعزيز، ورق قاّلب، اللوح.

م�سادر التعلم واأدواته

القيم الرتبوية يف ال�سرية النبوية )٢(
الدر�س

الثاين ع�شر

.www.ibook.ae مو�شوعة الكتب العربية -
م�سادر تعلم اإ�سافية

- احلوار: الو�شيلة الأ�شا�شية للتوا�شل مع الآخرين، فالإن�شان كائن اجتماعي ل يعي�س اإل مع غريه ول بد 
له من احلوار ليعرب عن احتياجاته.

- مهارة اإدارة الوقت: تنظيم الوقت واملوازنة بني الأهداف والواجبات. 

املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
1- اطلب اإلى طالب اأن يتحدث عن م�شكلة افرتا�شية تواجهه بالتفاهم مع اأهله حول درا�شته يف امل�شتقبل، 

ممار�ًشا ملهارة احلوار مع الطالب يف حل امل�شكلة.
2- اأو اطلب اإلى مر�شح الربملان الطالبي اأن يقف، واطلب اإلى الطلبة بيان الأ�شباب التي دعتهم اإلى اختياره 

لهذه املهمة وما يتمتع به من مهارات قيادية؛ متهيًدا للحديث عن املهارات القيادية.
اإجراءات التنفيذ

التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحا�رشة التفاعلية، كما ياأتي: �
ا من �شماته القيادية وعنايته بتنميتها  1- تطّرق اإلى اأعظم �شخ�شية قيادية يف التاريخ: النبي ، واذكر بع�شً

لدى اأ�شحابه  مع توجيه ال�شوؤالني الآتيني: 
اذكر اأمثلة على عناية النبي  باملهارات القيادية.	•
عّلل: عناية النبي  باملهارات القيادية. 	•
ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية التعلم التعاوين، كما ياأتي:  �

1- وّزع الطلبة يف )٥( جمموعات با�شتخدام الروؤو�س املرقمة، بحيث تعطي كل طالب رقًما من )1-٥(. 
2- اطلب اإلى الطلبة الذين يحملون رقم )1( التجمع يف جمموعة، وهكذا حتى تتكّون )٥( جمموعات: 

ع املهام مكتوبة على �شكل ورقة عمل، تت�شّمن ما ياأتي: 3- وزِّ
املجموعة )1(: ا�شتخراج القيمة املهارية وموا�شفات هذه القيمة، من قول ر�شول اهلل : "كلكم 	•

راع وكلكم م�شوؤول عن رعيته".

الآخرين، مثل  بها مع  يتوا�شل  الإن�شان يف حياته والتي  اإليها  التي يحتاج  املهارات  املهارات احلياتية:   -
مهارة الت�شال والتوا�شل والب�شا�شة والتفكري العقالين ... 

التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )حلقة بحث، اأوراق عمل(. 
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات )التمثيل والدراما(.

- العمل يف جمموعات؛ فعالية )التعلم التعاوين(.
- ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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املجموعة )2(: اإعطاء اأمثلة على كيفية بناء العالقات الإيجابية مع الآخرين.	•
املجموعة )3(: متثيل حوار اإيجابي، وحوار �شلبي.	•
املجموعة )4(: و�شف حوار النبي ، والتمثيل عليه من ال�شرية النبوية. 	•
حني تاأثري 	• املجموعة )٥(: التخطيط مل�رشوع حياتي يومي م�شتفيدين من مهارة اإدارة الوقت، ومو�شّ

ذلك يف النف�س ويف الغري. 
4- اأعِط املجموعات )٥( دقائق لإمتام املهمة.

٥- ناق�س ما تو�شلت اإليه املجموعات، وقّوم عملهم عن طريق لوحة تعزيز يتم تثبيتها على اللوح اأو على 
ورق قاّلب على اجلدار املجموعات )1٥( دقيقة.

6- اأجِر الن�شاط البنائي الوارد يف ال�شفحة )٨٥(.
ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة، كما ياأتي: �

. 1- اطلب اإلى الطلبة اإعطاء اأمثلة على القيم املهارية الآتية من �شرية النبي
مهارة احلوار. 	•
مهارة اإدارة الوقت.	•
مهارة القيادة.	•
مهارة العالقات الإيجابية مع الآخرين.	•
ا�شتخدم ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية التحليل، يف تنفيذ الن�شاط يف ال�شفحة )84(، وما يتبعه من اإجراءات، كما  �

ياأتي:
1- اطلب اإلى املجموعات اختيار ورقة ملونة )مكتوب على كل ورقة بع�س القيم، مثل: احرتام النظام، 

نظافة الغرفة ال�شفية، جتّنب الكالم البذيء(.

اممتازاملجموعة جيد جدًّ

--ج1

--ج٢

--ج3

--ج4

--ج5
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2- اطلب اإلى املجموعات و�شع مقرتحات لتعديل �شلوك بع�س زمالئك يف املجالت ال�شابقة. 
3- ناق�س املقرتحات بتفعيل مهارة احلوار. 

4- بطاقة اخلروج: اطلب اإلى الطلبة ب�شكل فردي اأن يكتبوا على بطاقة اأكرث مهارة يرون اأنهم يف حاجة 
اأن يطورها يف اأنف�شهم وملاذا؟ 

٥- قّدم التغذية الراجعة حول بطاقة اخلروج يف احل�شة القادمة على �شكل مقرتحات اأو م�شاريع م�شرتكة 
بني الطلبة.

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

والعنف  التطرف  املجتمع من مظاهر  احلوار على  مهارات  التزام  لعدم  ال�شلبية  الآثار  الطلبة  مع  ناق�س   -
والإرهاب.

اإلى  باأعمال تطوعية واملبادرة  القيام  اأو نزهة؛ عن طريق  اإلى رحلة  - ذّكر الطلبة بالإيجابية عند الذهاب 
تقدمي العون وامل�شاعدة لزمالئهم.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات. �
• املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، ُيقّدم املعلم �شلم التقدير الآتي للطالب؛ كي يقّوم نف�شه ذاتيًّا.	
الأداة: �شلم تقدير.	•

ا�شم الطالب: ............................................
مالحظة: النقطة الأخرية يكتبها الطالب بنف�شه.

استراتيجيات التقويم وأدواته

543٢1معيار الأداءالرقم

اأ�شعر بامل�شوؤولية جتاه نف�شي والآخرين.1
اأحر�س على التوا�شل مع النا�س باإيجابية ولطف. 2
اأ�شتاأذن قبل الدخول اإلى البيوت.3
اأتعامل بب�شا�شة مع اجلميع.4
األتزم بالتوجيهات النبوية يف اإدارة الغ�شب.٥
اأنّظم وقتي واأ�شتثمره يف ما يفيد.6
اأكون قدوة يف ح�شن اخللق؛ كي اأكون قائًدا ناجًحا.7
٨...................................................

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

8٢

اأفّكر 
يف مناذج اأخرى من ال�شرية النبوية على 
تعزيــز النبــي  لل�شحابــة ومهاراتهم 

وتوجيههم نحو توظيفها يف ما يفيد.

- كان  يختــار عــدًدا مــن ال�شحابة الذيــن يتميزون 
بالأ�شلــوب احل�شــن يف املخاطبة واحلجــة واملنطق؛ 
ليكونــوا �شفــراءه عند احلــكام وامللــوك كال�شحابي 

. دحية بن خليفة الكلبي
- اختار بع�س ال�شحابة ليكونوا كتبة الوحي لتمّكنهم 

من الكتابة والقراءة.
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الإجابةالن�شاطال�سفحة

84

اأعطي مثاًل  
على اإجراء اآخر يوؤدي اإلى بناء عالقات 
اإيجابيــة بني النا�س عــن طريق احلديث 
النبــوي ال�رشيــف الآتــي: "اإذا غ�شب 
اأحدكــم وهو قائم فليجل�س، فاإن ذهب 

عنه الغ�شب، واإل فلي�شطجع".

- مهارة اإدارة الغ�شب، اإذ يحتاج الإن�شان اإلى اأن يتعلم 
مهارة التحكم يف �شلوكه عند الغ�شب، فال يت�رشف 
اإل بوعي وحكمة. وما ذكر يف احلديث بع�س الطرائق 

التي تعلم امل�شلم اإدارة الغ�شب.

85

اأتعاوُن واأ�ستخرُج
واأ�شتخــرج  جمموعتــي،  مــع  اأتعــاون 
اأ�شاليب احلــوار التــي ا�شتخدمها النبي 

 مع كفار قري�س يف فتح مكة.

بعد  قري�س  كفار  مع  فعله  ما    العظيم  تعامله  من   -
الفتح، حيث قال: "يا مع�رش قري�س ما ترون اأين فاعل 
قال:  كرمي.  اأخ  وابن  كرمي  اأخ  خرًيا  قالوا:  بكم؟" 
"اذهبوا فاأنتم الطلقاء". فعفا عنهم بعد اأن اأمكنه اهلل 
يف    تعامله  يف  املثل  بذلك  ف�رشب  منهم،  تعالى 
العفو وال�شفح على اجلناة بعد القدرة عليهم والتمكن 

منهم.

85

اأقرتُح
اأفــكاًرا بّنــاءة ت�شهم يف تعديــل �شلوك 
زمالئي يف ال�شف يف املجالت الآتية:

1- احرتام النظام.
2- نظافة الغرفة ال�شفية.

3- جتّنب الكالم البذيء.

- التزم بالنظام، واأ�شبح قدوة لزمالئي يف احرتام النظام 
النظام يف  واأحّثهم على  والعمل واملظهر،  القول  يف 

الإذاعة املدر�شية م�شتعيًنا بالن�شو�س ال�رشعية.
واأحافظ  ال�شفية،  الغرفة  تنظيف  يف  زمالئي  اأ�شاعد   -
القمامة يف املكان  ال�شفية، واألقي  الغرفة  على نظافة 
ت�شهم  وعبارات  بطاقات  واأ�شمم  لها،  املخ�ش�س 
يف املحافظة على نظافة الغرفة ال�شفية، مثل: يًدا بيد 

لتكن بيئتنا نظيفة.
الإذاعة  يف  مقالت  واأقراأ  بذيء،  بكالم  اأتلفظ  ل   -
املدر�شية بالبتعاد عن الكالم البذيء و�شيانة الل�شان 

مدعمة بالأدلة ال�رشعية وق�ش�س ال�شاحلني.
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
ح اأهمية القيم املهارية. والتكيف 1- و�شّ حياته  �شبل  ت�شهيل  على  الإن�شان  ت�شاعد   -

الآخرين  مع  اإيجابية  عالقات  وتكوين  جمتمعه،  مع 
والقيادة  والتوا�شل  التعلم  يف  حياته؛  �شبل  وت�شيري 

واحلوار وغريها.
٨2

الهدف 2- ما املق�شود مبهارة القيادة؟ لإجناز  وتوجيههم  النا�س  يف  التاأثري  حماولة   -
٨3املطلوب.

نفعهم 3- بنّي ثالثة من اأخالق القائد الناجح. على  واحلر�س  الآخرين،  ومعرفة  امل�شوؤولية،   -
وخدمتهم.

وح�شن  والنزاهة  واحلزم  وال�شرب  والعدل  ال�شجاعة   -
٨3التعامل.

عالجية
مثل  عام،  مو�شوع  عر�س  طريق  عن  ا،  بع�شً بع�شهم  مع  احلوار  مهارة  على  ال�شف  يف  الطلبة  دّرب   -

م�شكالت الفر�شة املدر�شية، الطابور ال�شباحي، ... اإلخ.
اإثـرائـية

- كّلف الطلبة ببناء حوارات مع اأهلهم، ملتزمني مبهارات احلوار حول م�رشوع درا�شتهم امل�شتقبلية. 
اأو

املخطط بحذافريه  للوقت وتطبيق  الأمثل  ال�شتثمار  ليوم كامل مع مراعاة  التخطيط  الطلبة  اإلى  اطلب   -
واقعيًّا، ومقارنة الطالب مع خمرجات الأيام التي يق�شيها من دون تخطيط.

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
4- هاِت مثاًل من ال�شرية النبوية على 

كل من: 
اأ   - ح�شن احلوار.

ب- ح�شن التعامل مع النا�س.
جـ- ي�شتثمر مهارات ال�شحابة.

- ح�شــن احلــوار: حــوار النبي  مع م�رشكــي قري�س 
باأ�شلوب ح�شن. 

ال�شتئذان  اإلى    دعوته  النا�س:  مع  التعامل  ح�شن   -
يف  الب�شا�شة  على  وحثه  البيوت،  اإلى  الدخول  قبل 
ياأمر بزيارة املري�س والطمئنان  النا�س، وكان  وجوه 

عليه وتطييب خاطره.
جبل  بن  معاذ  اأر�شل  ال�شحابة:  مهارات  ا�شتثمار   -
اإلى  قا�شيني  عنهما  اهلل  ر�شي  الأ�شعري  مو�شى  واأبا 
اليمن ملعرفته مبهارتهما يف الق�شاء واأر�شل م�شعب بن 
عمري  اإلى املدينة املنورة لن�رش الإ�شالم فيها ملعرفته 
مبهارته يف اقناع النا�س باحلجة واملنطق، كما ا�شتثمر 
مهارة ح�شان بن ثابت  يف ال�شعر، كما طلب من 
زيد بن ثابت  اأن يتعلم ال�رشيانية كي يرتجم للنبي 

 ما ياأتيه من كتب بهذه اللغة.

اأ   -٨4

ب-٨3

جـ-٨2

٥- اذكر اأربًعا من القيم املهارية التي 
. حث عليها الر�شول

٨3-٨٥- القيادة، التوا�شل، ح�شن التعامل، احلوار.

6- ا�شتخــرج القيــم التي دعــا اليها 
احلديثان النبويان الآتيان:

اأ   - قال ر�شــول اهلل : "اغتنم 
خم�ًشا قبل خم�س، �شبابك 
قبل هرمك، و�شحتك قبل 
�شقمك، وغناك قبل فقرك، 
�شغلــك،  قبــل  وفراغــك 

وحياتك قبل موتك". 
"اأول   : اهلل  ر�شــول  قــال  ب- 
اأدلكم على �شــيء اإذا فعلتموه 
حتاببتم، اأف�شوا ال�شالم بينكم".

اأ   - اإدارة الوقت. 

ب- الإيجابية وبناء العالقات مع الآخرين.

اأ   -٨٥

ب-٨3
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ح معاين املفردات والرتاكيب. - يو�شّ
- يف�رّش الآيات املقررة تف�شرًيا وافًيا.

- يحفظ الآيات املقررة غيًبا.
- يبنّي �شبب نزول الآيات الكرمية.

- يتعّرف عوامل قوة الأمة الإ�شالمية.
- يقارن بني موقف الذين تفرقوا واختلفوا، واملوؤمنني الذين توحدوا على كتاب اهلل.

- يتدّبر الآيات الكرمية، وي�شتنتج اأهم العرب والدرو�س.
- يحّذر من عوامل الفرقة والتنازع.

- يلتزم بالقيم امل�شتفادة من الآيات الكرمية.

نتاجات الدر�س

 . العت�شام بكتاب اهلل و�شنة نبيه -
- احلر�س على الدعوة اإلى اخلري. 

- البعد عن اأ�شباب الفرقة والختالف.
- خمافة اهلل تعالى وتقواه.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب التف�شري، مثل: )تف�شري الطربي(، و)اأي�رش التفا�شري( لأبي بكر اجلزائري.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: امل�شجل اأو احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، اأقرا�س مدجمة 
م�شجل عليها الآيات املقررة من �شورة اآل عمران ب�شوت اأحد املقرئني، لوحات كرتونية لعر�س اإجابات 

الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة، اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة، اأوراق عمل ... اإلخ.

م�سادر التعلم واأدواته

من عوامل قوة الأمة الآيات )10٢-108( من �سورة اآل عمران
الدر�س

الثالث ع�شر

.)http://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية
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التقوى: اأن يجعل امل�شلم وقاية بينه وبني غ�شب اهلل و�شخطه؛ وذلك باّتباع اأوامره وطاعته �شبحانه وتعالى، 
واجتناب زواجره ونواهيه.

املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
با�ستخدام التدري�ص املبا�رش؛ فعالية الع�سف الذهني: �

اأ�رِش اإلى واقع امل�شلمني الآن من حيث الفرقة والختالف وال�شعف والتنازع، وناق�س مع الطلبة اأ�شباب 
هذا احلال، واترك للطلبة ذكر الأ�شباب ودّونها على اللوح باخت�شار، منّبًها اإلى اأننا �شنعرف هذه الأ�شباب 

بعد قراءتنا الن�شو�س القراآنية من �شورة اآل عمران.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحاكاة والتدريب، وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية التعلم التعاوين يف متكني  �
الطلبة من تالوة الآيات مع مراعاة اأحكام التجويد، وذلك على النحو الآتي:

1- اعر�س الآيات باإحدى طرائق العر�س اأمام الطلبة، مميًزا املفردات والرتاكيب الغريبة بلون خمتلف.
املقرئني  اأحد  تالوة  اعر�س  اأو  والتجويد،  التالوة  اأحكام  تطبيق  مراعًيا  اأمنوذجية،  تالوة  الآيات  اتُل   -2

با�شتخدام امل�شجل اأو احلا�شوب، اأو الهاتف اخللوي، اأو امل�شحف املعلم.
3- كّلف بع�س الطلبة املجيدين بتالوة الآيات تالوة تو�شيحية للطلبة.

4- كّلف باقي الطلبة بتالوة الآيات تالوة تطبيقية عن طريق حماكاة تالوتك، وتالوة الطلبة املجيدين عن 
طريق التعلم التعاوين، الذي يقوم على مبداأ م�شوؤولية الطالب املتقن يف تعليم زميله غري املتقن.

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

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )الع�شف الذهني، ال�شوؤال والإجابة(.
- التعلم اجلماعي؛ فعالية )العمل يف جمموعات(.

- التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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٥- اطلب اإلى الطالب اأن ي�شّحح خطاأه بنف�شه، واإن مل يتمكن؛ اطلب اإلى زميله املتقن اأن ي�شّحح له واأن 
يعيد اللفظ �شحيًحا بنف�شه.

6- قّوم تقوميًا بنائيًّا )تكوينيًّا( ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة يف الآيات اإل بعد التاأكد من حتّقق 
الفكرة التي �شبقتها، وذلك عن طريق توجيه الأ�شئلة الآتية: 

عّما تتحدث الآيات الكرمية؟ 	•
ما عوامل قوة الأمة كما ورت يف الآيات الكرمية؟ 	•
ماذا ت�شتفيد من قوله تعالى )جميًعا(؟ )واعت�شموا بحبل اهلل(؟ 	•
•	. اأعِط مثاًل على الوحدة وعدم الفرقة من �شرية النبي

7- اربط كل معنى يذكره الطالب بالآيات الكرمية. 
٨- اأجِر الن�شاط يف ال�شفحة )٩2(؛ با�شتخدام ا�شرتاتيجية )فّكر، انتِق زمياًل، �شارك(.

با�ستخدام ا�سرتاتيجية العمل التعاوين؛ فعالية العمل يف جمموعات. �
- وّزع الطلبة يف )4( جمموعات ووّزع عليهم اأوراق العمل كما ياأتي:

املجموعة )1(: ورقة العمل رقم )1-13(.	•
املجموعة )2(: ورقة العمل رقم )2-13(.	•
املجموعة )3(: ورقة العمل رقم )13- 3(.	•
املجموعة )4(: ورقة العمل رقم )4-13(.	•
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ياأتي: �

وّجه اأ�شئلة �شفوية تقي�س مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة.	•
كّلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س، ب�شكل خمتلف عن املخطط الوارد يف الكتاب.	•
كّلف الطلبة بحفظ الآيات.	•
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ورقة العمل )1-13(
- وّفق بني العمود الأول والعمود الثاين:

ورقة العمل )13-٢(
- تدبر الآية الكرمية الآتية، ثم بنّي اأثًرا �شلبيًّا من اآثار الفرقة على املجتمع امل�شلم:

قال اهلل تعالى: {                                                                                                                   }. 
ورقة العمل )3-13(

- ا�شتنتج عامل قوة الأمة الذي ت�شري اإليه كل اآية من الآيات الكرمية الآتية:

اأوراق العمل 

عامل القوةالآيات الكرمية

.{                                                         }

.{                                      }

}
.{                      

املعنى الإجمايلالآية الكرمية

}
التحذير من الفرقة وعاقبتها يف الآخرة.                                                                    }.

}
.{                                                         

تقوى اهلل تعالى بالمتثال لأوامره واجتناب 
نواهيه.

}
العت�شام بكتاب اهلل تعالى و�شنة نبيه.                                            }.

}
.{                                                                              

الدعــوة اإلــى الوحــدة والتاآلف بــني اأفراد 
املجتمع.
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ورقة العمل )4-13(
- قارن بني جزاء املوؤمنني وجزاء الكافرين كما يف اجلدول الآتي:

النتيجةال�سببوجه املقارنة

جزاء املوؤمنني

جزاء الكافرين 

يعي�س امل�شلمون يف الع�رش احلديث حالة من الفرقة والنق�شام؛ ب�شبب تركهم لكتاب اهلل و�شنة ر�شوله 
تعالى، وال�شري على نهجه يف �شوؤون  اإلى دين اهلل  الرجوع  العزة والرفعة فعليهم  امل�شلمون  اأراد  فاإذا   ،

حياتهم كافة.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة، وا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء. �
الكرمية 	• لالآيات  الطالب  بقراءة  الطلبة  املعلم  يكّلف  الدر�س،  �رشح  من  النتهاء  بعد  التقوميي:  املوقف 

والإجابة عن بع�س الأ�شئلة  ال�شفوية.
الأداة رقم )13-1( �شلم تقدير:	•

ا�شم الطالب: ............................................

استراتيجيات التقويم وأدواته

اممتاز �سعيفمقبولجيدجيد جدًّ

يقراأ الآيات قراءة 
�شليمة خالية من 

ح  الأخطاء، ويو�شّ
املعنى الإجمايل، 

وي�شتنتج اأهم 
الدرو�س والعرب.

يقراأ الآيات قراءة 
غري خالية من 

ح  الأخطاء، ويو�شّ
املعنى الإجمايل، 

وي�شتنتج اأهم 
الدرو�س والعرب.

يقراأ الآيات 
قراءة فيها بع�س 

ح  الأخطاء، ويو�شّ
معظم املعنى 

الإجمايل، وي�شتنتج 
الدرو�س والعرب.

يقراأ الآيات قراءة 
فيها بع�س الأخطاء، 

ح بع�س  ويو�شّ
املعنى الإجمايل، 
وي�شتنتج بع�س 
الدرو�س والعرب.

يقراأ الآيات قراءة 
فيها الكثري من 

ح  الأخطاء، ول يو�شّ
املعنى الإجمايل، 

ول ي�شتنتج الدرو�س 
والعرب.
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بدرجة متو�سطةبدرجة مقبولةبدرجة مرتفعة

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

9٢

اأتاأّمُل واأبنّيُ
اأتاأّمل احلديث النبــوي ال�رشيف الآتي، 
ثـــم اأبنّي الأمر امل�شتفــاد منه: كان النبي 
 يدعــو بالثبات على ديــن اهلل تعالى 
فيقول: "يــا مقلب القلــوب ثّبت قلبي 

على دينك".

- يبنّي اأهمية الثبات على دين اهلل تعالى واللتزام بطاعته 
طوال احلياة، وال�شتعانة باهلل تعالى اأن يوفقه لذلك. 

93

اأتّدبُر واأبنّيُ
اأتدّبــر الآية الكرمية الآتية، ثــم اأبنّي اأثًرا 
�شلبيًّــا مــن اآثــار الفرقة علــى املجتمع 

امل�شلم: قال اهلل تعالى:
}

.{                                                       

- ح�شول التنازع واخلالف بني اأفراد املجتمع الواحد. 
ومن ثم، الختالف يف الراأي، ما يوؤدي اإلى جبنهم 

و�شعفهم وذهاب قوتهم.

ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ تقييم الأقران. �
الأقران ومهارة احلفظ ومهارة قوة 	• تقييم  تنمية مهارة  للطلبة؛ بهدف  الآيات  ت�شميع  التقوميي:  املوقف 

ال�شخ�شية، عن طريق ما ياأتي:
- اطلب اإلى الطلبة ت�شميع الآيات الكرمية )102-10٨( من �شورة اآل عمران.

- يقف الطالب )احلافظ( مواجهة اأمام زمالئه، ويقراأ الآيات غيًبا.
- اطلب اإلى زمالئه تقييم اأدائه ح�شب اجلدول الآتي املر�شوم على اللوح اأمام الطلبة، بحيث ي�شّنف الطلبة اأداء زميلهم 

يف القائمة املنا�شبة، فاإذا كان ممتاًزا يو�شع ا�شمه حتت قائمة )بدرجة مرتفعة( حتى تنتهي من الطلبة جميعهم.
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- بنّي معنى املفـردات والتـراكـيب 
الآتية: واعت�شموا بحبل اهلل، ول 

تفرقوا، �شفا.

- واعت�شموا بحبل اهلل: مت�شكوا بالإ�شالم. 
- ول تفرقوا: ل تختلفوا.

- �شفا: حافة. 
٩1

2- ف�رّش قوله تعالى:
}      

.{                      

يتقوه  واأن  تعالى  اهلل  يخافوا  اأن  املوؤمنني  على  - يجب 
واجتناب  لأوامره  بالمتثال  وذلك  التقوى،  حق 

نواهيه، وال�شعور مبراقبته.
٩3

3- ا�شتنتــج عامــل قوة الأمــة الذي 
ت�شــري اإليــه كل اآيــة مــن الآيات 

الكرمية الآتية:
اأ   - قال اهلل تعالى: {

.{                                              
ب- قال اهلل تعالى:

.{                                            }        
جـ- قال اهلل تعالى:

}      
   

.{                            

اأ   - تقوى اهلل تعالى. 

ب- العت�شام بالإ�شالم.

جـ- الدعوة اإلى اخلري.

اأ   -٩2

ب-٩2

جـ-٩3

عالجية
- كّلف الطلبة بتكرار قراءة الآيات الكرمية حتى ي�شلوا اإلى درجة الإتقان.

اإثـرائـية
- كّلف جمموعة من الطلبة املتقنني بتدريب زمالئهم على اإتقان تالوة الآيات الكرمية.

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
4- بنّي �شبب نــزول قول اهلل تعالى: 

}

.{                           

- نزلت هــذه الآية ب�شبب الفتنة التــي زرعها اليهودي 
)�شاأ�س بن قي�س( بني امل�شلمني، عندما مر على نفر من 
الأن�شار من الأو�س واخلزرج جمتمعني يف جمل�س لهم، 
فغاظــه ما راأى مــن األفتهم و�شــالح ذات بينهم بعد 
الذي كان بينهم من عداوة يف اجلاهلية، فاأر�شل اإليهم 
�شابًّا يذكرهــم بانت�شار الأو�س علــى اخلزرج يف يوم 
ُبعاث اأيام اجلاهلية، فتنازع القوم عند ذلك وتفاخروا 
وتغا�شبــوا وقالــوا: ال�شالح ال�شــالح ... فبلغ ذلك 
النبي  فخرج اإليهم مع املهاجرين والأن�شار فقال: 
"اأيا مع�رش امل�شلمني، اهلل اهلل، اأبدعوى اجلاهلية، واأنا 
بــني اأظهركم بعد اأن هداكــم اهلل لالإ�شالم، واأكرمكم 
بــه، وقطع به عنكــم اأمر اجلاهليــة وا�شتنقذكم به من 
الكفــر، واألّــف به مــن قلوبكــم؟!"، فعــرف القوم 
اأنهــا مكيدة مــن مكائــد الأعــداء، واأنهــا نزغة من 
ا. ال�شيطــان، فاألقــوا ال�شــالح وعانق بع�شهــم بع�شً

٩3

٥- قال اهلل تعالى: {
 ،{...                                
ح احلكمــة من التعبري بكلمة  و�شّ

.{          }

يكّلف  التي  املجتمعية،  امل�شوؤولية  اأهمية  اإلى  اإ�شارة   -
وي�شد  جمتمعه،  جتاه  بدوره  يقوم  اأن  فرد  كل  فيها 
همته للتاآلف مع بقية الأفراد على التم�شك بالإ�شالم، 
فتظهر لالأمة قوتها، ويكونون بحق اأخوة كما قال اهلل 

٩2تعالى: {                          }.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
6- قــارن بني جــزاء املوؤمنني وجزاء 
الكافريــن يف الدنيا والآخرة من 

حيث ال�شبب والنتيجة.

٩4

7- اذكــر اأثرين من اآثــار الدعوة اإلى 
اخلري يف املجتمع.

- يف الدعــوة اإلــى اخلــري اأمــان للمجتمع مــن الف�شاد 
والإحلــاد والنحــراف والتطــرف، وتنت�ــرش فيه قيم 
الإ�شالم الفا�شلة، وتتوافر البيئة التي يجد فيها امل�شلم 
اأعواًنا على اخلري، وينح�رش فيها ال�رش، وبه تقوى الأمة 

٩3وتزداد الأخوة بني اأفرادها.

النتيجةال�سبب

جزاء 
املوؤمنني
)اجلنة(

احتدوا 
وتاآلفوا 

واعت�شموا 
بالإ�شالم.

يف  تــعالــى  اهلل  يجــازيهــم 
الدنيــا بالعزة والرفعة والقوة 
والغلبــة، ويف الآخرة ت�رشق 
و�شعادة،  فرًحــا  وجوههــم 
اأ�شناف  ب�شتــى  ويتنعمــون 
النعيم الذي اأعده اهلل لهم يف 

اجلنة.

جزاء 
الكافرين
)النار(

اختلفوا 
وتفرقوا، 
ومل يوؤمنوا 

بر�شالة 
الإ�شالم.

والت�شتت  ال�شعف  جزاوؤهم 
والهزميــة يف احليــاة الدنيــا، 
ويف الآخرة ت�شوّد وجوههم 
من احلــزن والكاآبــة، اإ�شافة 
لتوبيخهم علــى كفرهم بعد 

اإميانهم.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
٨- اكتــب غيًبا الآيــات الكرمية من 

قوله تعالى:
{..                                        }

اإلى قوله تعالى:
.{                                   ...}

- يقول اهلل تعالى:

٩0



133

- يبنّي ما ت�شمنته الوثيقة من حقوق وواجبات ومبادئ.
- يحّلل وثيقة النبي  لتنظيم جمتمع املدينة املنورة.

- يربط بني مبادئ الوثيقة، ومفهوم املواطنة ال�شاحلة.
- يدرك اأهمية التنظيم القانوين للدولة. 

- يعرف مبادئ حماية الدولة من العدوان اخلارجي.
- يلتزم بالتوجيهات النبوية الواردة يف الوثيقة. 

- يحر�س على اأمن املجتمع. 

نتاجات الدر�س

- احلر�س على متا�شك املجتمع واأمنه.
- احلر�س على اأداء حقوق الآخرين؛ مهما اختلفت اأديانهم. 

- تعزيز ال�شعور بالأمن الجتماعي يف ظل دولة القانون.
- تنمية العتزاز بدين الإ�شالم وتنظيمه ل�شوؤون النا�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب )زاد املعاد يف هدي خري العباد( لبن القيم، وكتاب )ال�شرية النبوية( لبن كثري.
- وثيقة املدينة املنورة، الد�شتور الإن�شاين الأول، اأ. د. ال�شيد عمر. 

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: بطاقات، اللوح، اأقالم، لوحة جدارية.

م�سادر التعلم واأدواته

وثيقة املدينة املنورة
الدر�س

الرابع ع�شر

- وثيقة املدينة املنورة: درا�شة يف امل�شادر الإ�شالمية املبكرة واآراء امل�شت�رشقني.
- كتاب )قراءة يف الن�س وحتليل الن�شو�س(، مل�شتاق الغزايل، وحممد جواد فخر الدين.

م�سادر تعلم اإ�سافية
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- وثيقة املدينة املنورة: د�شتور تنظيمي و�شعه الر�شول  لالأهل املدينة عندما هاجر اإليها؛ لتنظيم العالقات 
يف ما بينهم و�شمان اأمنهم وا�شتقرارهم.

- املواطنة: النا�س يف الوطن الواحد �شواء اأمام القانون، مت�شاوون يف احلقوق والواجبات بغ�س النظر عن 
جن�شهم وعرقهم اأو دينهم اأو طائفتهم اأو م�شتواهم الجتماعي.

- التكافل الجتماعي: تكافل اأفراد املجتمع يف املحافظة على امل�شالح العامة واخلا�شة، ودفع ال�رشر، ويبداأ 
من الع�شرية اإلى املجتمع.

املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية لعب الدور، كما ياأتي: �

اخلالف  بحل  املعلم  فيتدخل  ن�رشاين؛  والآخر  م�شلم  اأحدهما  م�شهد  بتمثيل  )م�شبًقا(  طالبني  كّلف   -1
بينهما وفق تعاليم الإ�شالم، م�شرًيا اإلى اأنهما مواطنان يف دولة واحدة ي�شودها القانون ول يجوز اأن 

يعتدي اأحدهما على الآخر لكونه خمتلًفا معه يف دينه. اتخذ هذا امل�شهد مدخاًل للدر�س.
2- ال�رشح املبا�رش ملفهوم وثيقة املدينة املنورة بتوجيه ال�شوؤال الآتي: ماذا تعرفون عن وثيقة املدينة املنورة؟

3- ا�شتقبل اإجابات الطلبة، واكتب الإجابات على �شكل عبارات ق�شرية على اللوح. 
اإجراءات التنفيذ

فعالية  � املبا�رش؛  والتدري�ص  الزمالة،  نظام  فعالية  جمموعات؛  يف  والعمل  التحليل،  فعالية  الناقد؛  التفكري  ا�سرتاتيجية 

- الهجرة النبوية.
- الوطن.

- الأمة الإ�شالمية.

التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات اأوراق العمل، املحا�رشة التفاعلية الق�شرية، اأن�شطة القراءة املبا�رشة.
- التعلم يف جمموعات؛ فعاليات الزمالة، املناق�شة. 
- التعلم الن�شط؛ فعاليات اجلدارية، ولعب الدور.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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الع�سف الذهني، كما ياأتي:
1- اكتب ن�شو�س الوثيقة الواردة يف الدر�س )م�شبًقا( بخط وا�شح على بطاقات منا�شبة احلجم.

2- وّزع هذه البطاقات على الطلبة، واطلب اإليهم با�شتخدام نظام الزمالة )الطالب وزميله يف املقعد( حتليل 
الن�شو�س ومناق�شتها يف ما بينهم. 

3- �شع على اللوح قائمتني: قائمة تت�شّمن احلقوق، وقائمة تت�شّمن الواجبات. 
اأو لوحة جانبية جدارية  اللوح  القائمتني، واإل�شاقها على  الن�شو�س �شمن  اإلى الطلبة ت�شنيف  4- اطلب 

با�شتخدام ل�شق. 
اإلى الطلبة اإعادة الت�شنيف  ٥- ثم �شع قائمتني اأخريني تت�شّمن �شوؤوًنا داخلية و�شوؤوًنا خارجية، واطلب 

)مع مراعاة حرية احلركة للطلبة(.
املناق�شة اجلماعية عن طريق  فّعل  اللوح،  املثبتة على  الوثيقة  بنود  �شليمة ولكل  الن�س قراءة  6- بعد قراءة 
توجيه اأ�شئلة متنوعة �شابرة وناقدة )كيف وملاذا( وحتليلية للن�شو�س جميعها، مع مراعاة توزيع الأ�شئلة 

على اأكرب قدر من الطلبة وتعزيز ال�شتجابات. 
7- اطلب اإلى كل طالبني )زميلني( اختيار مبداأ ورد يف الوثيقة ويربطه بالواقع احلايل، ومقارنته باملبادئ 

املطبقة حاليًّا.
اإليها على �شكل ع�شف ذهني واأ�شئلة �شابرة؛ لت�شل  لوا  التي تو�شّ النتائج  الطلبة يف  اأفكار  ا�شتخل�س   -٨
اإلى اأن الإ�شالم دين �شالح لكل زمان ومكان، واأنه اأول من و�شع قوانني تكفل حرية الإن�شان �شمن 

ال�شوابط ال�رشعية.
ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية الألعاب والتمارين، كما ياأتي: �

1- وّزع الطلبة يف جمموعتني؛ ووّزع عليهم بطاقات ملونة مكتوب على ق�شم منها مبادئ الوثيقة وعلى 
الق�شم الآخر القيم والدرو�س امل�شتفادة )يكتب املعلم م�شبًقا القيم والدرو�س امل�شتفادة( ب�شكل ع�شوائي 

وي�شعها على طاولة.
2- اطلب اإلى الطلبة التوفيق بني البطاقات، بحيث يل�شقونها على ورقة كبرية بجانب كل جمموعة.

3- اخرت من الطلبة جلنة حتكيم تقراأ وت�شحح، وتعّدد اأكرب نقاط مت جمعها من كل جمموعة، وتعلن املجموعة 
الفائزة.

4- اطلب اإلى الطلبة بعد النتهاء من اللعبة ب�شكل مبا�رش )ع�شف ذهني(؛ الإجابة عن ال�شوؤال الآتي:
ماذا ا�شتفدت من الدر�شفي واقعك احلايل؟ 	•

٥- ا�شتقبل الإجابات وعّززها.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
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يعي�س امل�شلمون والن�شارى يف اململكة الأردنية الها�شمية يف ظل مظلة القانون وتعاليم الإ�شالم التي 
تقت�شي اأن يتمتع اجلميع بحقوقهم وواجباتهم ل يعتدي اأحد على الآخر يف العقائد والعبادات وال�شعائر، 

واأن اأي حدث خالف ذلك اإمنا يكون تطرًفا فرديًّا ل ميّثل اإل نف�شه.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة، بو�سفها تقوميًا بنائيًّا وتكوينيًّا؛ عن طريق اأ�سئلة الع�سف الذهني والأ�سئلة  �
ال�سابرة واملناق�سة.

ا�سرتاتيجية املالحظة. �
املوقف التقوميي: يف اأثناء توجيه اأ�شئلة املناق�شة خالل الدر�س، لحظ اأداء الطالب، وقّومه بناًء على �شلم 	•

التقدير الآتي.
الأداة رقم )14-1( �شلم تقدير:	•

ا�شم الطالب: ............................................

استراتيجيات التقويم وأدواته

بدرجة معيار الأداءالرقم
عالية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

ميّيز بني احلقوق والواجبات.1

يدرك مفهوم املواطنة ال�شاحلة.2

يلتزم مبا عليه من حقوق وواجبات.3

يتقّبل الختالف يف املجتمع.4

يدرك عظمة الإ�شالم يف تنظيم جمتمعه.٥

ي�شعر بالعزة يف ظل تعاليم الإ�شالم.6

إجابات أنشطة الدرس

- ل يوجد اأن�شطة يف هذا الدر�س.
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- مــا الفئــات التي كانــت ت�شّكل 
  جمتمع املدينة بعد هجرة النبي

اإليها؟

- امل�شلمون من املهاجرين والن�شار، واليهود، و�شكان 
٩6املدينة من العرب غري امل�شلمني.

ــح العبــارة النبويــة الآتيــة:  2- و�شّ
"املهاجــرون مــن قري�ــس علــى 

ربعتهم يتعاقلون بينهم".

- اأقّرت الوثيقة اأ�شكال التكافل الجتماعي التي كانت 
ودفع  الأ�رشى،  فداء  مثل:  الوثيقة  كتابة  قبل  �شائدة 
الدية يف القتل اخلطاأ، اأي يبقون على احلال التي جاء 
فاإذا  الع�شرية،  من  التكافل  يبداأ  عليها،  الإ�شالم وهم 

عجزت الع�شرية ينتقل واجب التكافل اإلى املجتمع.

٩7

3- عّلل كاًل مما ياأتي:
اأ   - ن�شــت الوثيقة على اأن اأفراد 
اأمــام  جميعهــم  املجتمــع 
�شواء، مــن حيث  القانــون 

املعاملة وع�شمة الدماء.
ب- منعــت الوثيقــة تقــدمي اأي 
حماية لقري�س اأو لأموالها؟

اأ   - لأن النف�س الب�رشية لها احلرمة نف�شها اأمام ال�رشع، 
ل فرق بينهم لأي �شبب كان. 

ب- لأن قري�ًشا حاربت دعوة اهلل واأخرجت امل�شلمني 
من ديارهم واأموالهم بغري حق.

اأ   -٩7

ب-٩٨

عالجية
- اطلب اإلى الطلبة اإعطاء اأمثلة على تقّبل الختالف بينهم. 

اإثـرائـية
�شكل  على  وقّدمها  املجتمع،  تنظيم  يف  ودورها  الإنرتنت،  �شبكة  يف  املنورة  املدينة  وثيقة  عن  ابحث   -

م�رشحية يف الإذاعة املدر�شية.
- )تقّبل الختالف(: اعمل قائمة باأ�شكال الختالف يف املجتمع واأ�شكال التوافق، و�شع خطة للتعاي�س 

معها وتقبلها.

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
مــن  جمموعــة  الوثيقــة  اأقــّرت   -4
الواجبــات على اأفــراد املجتمع، 

اذكر ثالثة منها.

- احرتام �شيادة القانون. 
- التكافل الجتماعي. 

- التنا�شح والتوا�شي باخلري.
- التعاون يف منع الظلم.

- وجوب م�شاركة اجلميع يف اأمن املجتمع.
- منع تقدمي اأي عون اأو م�شاعدة ملن يتهدد الدولة من 

اخلارج.

٩-٩٨7

ح مب يثبت حق املواطنة لأفراد  ٥- و�شّ
الدولة كما بينته الوثيقة.

ولغري  اإ�شالمهم  مبقت�شى  للم�شلمني  املواطنة  اأثبتت   -
٩6امل�شلمني مبقت�شى الإقامة.

6- بنّي دللــة كل نــ�س من ن�شو�س 
الوثيقة الآتية:

اأ    - "واأن بينهــم الن�رش على من 
حارب اأهل الوثيقة".

ب- "واأنــه مــا كان بــني اأهــل 
هذه الوثيقــة من حدث اأو 
ا�شتجار يخاف ف�شاده، فاإن 
مــرده اإلــى اهلل واإلى حممد 

ر�شول اهلل".
جـ- "واإن علــى اليهود نفقتهم، 

وعلى امل�شلمني نفقتهم".

اأ   - اإذا حدث اعتداء على الدولة واملجتمع وجب على 
اأفراد املجتمع جميعهم التعاون يف حمايتها من اأي 
عدو يعتدي عليها اأو على اأهلها، ما داموا يعي�شون 

يف بلد واحد.
النبوية  وال�شنة  القراآن  املتمّثل يف مرجعية  القانون  ب- 
املجتمع،  يف  يقع  نزاع  كل  يف  يحكم  الذي  هو 

وحكمه نافذ يف العالقات بني اأفراد املجتمع.
جـ- اأقّرت الوثيقة حق التملك لغري امل�شلمني، واأ�شارت 

اإلى حرية العمل والت�رّشف يف اأموالهم.

اأ  -٩٨

ب-٩7

جـ-٩7
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ح مفهوم احل�شارة الإ�شالمية. - يو�شّ
- ي�شتنتج م�شادر واأ�ش�س احل�شارة الإ�شالمية.

- يبنّي خ�شائ�س احل�شارة الإ�شالمية.
- يبنّي اأ�شباب ازدهار الدور احل�شاري للم�شلمني.
- يف�رّش �شبب تراجع الدور احل�شاري الإ�شالمي. 

- يعطي اأمثلة على اإجنازات امل�شلمني، التي كان لها دور يف تقدم احل�شارات.
- ميّيز بني ما يجوز اأخذه، وما ل يجوز اأخذه من احل�شارات الأخرى. 

- يوؤّدي الدور املنوط بامل�شلم جتاه ح�شارته العربية والإ�شالمية.

نتاجات الدر�س

- العتزاز باحل�شارة الإ�شالمية، وتقدير دورها الإن�شاين.
- احلر�س على الإفادة من املنهج العلمي يف �شناعة املعرفة والتقدم.

- ال�شتفادة من تقنيات الع�رش مبا ينفع.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب )مدخل اإلى احل�شارة الإ�شالمية( لعماد الدين خليل.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: اللوح، اأوراق عمل، ورق حائط كبري )ورق قالب(.

م�سادر التعلم واأدواته

.http://marefa.org -
.www.islamrelegion.com -

م�سادر تعلم اإ�سافية

البناء احل�ساري الإ�سالمي
الدر�س

اخلام�س ع�شر

والع�شكرية  والفكرية  ال�شيا�شية  جميعها؛  احلياة  جمالت  يف  واملعنوية  املادية  الأمة  منجزات  احل�شارة:   -
والقت�شادية والجتماعية والدينية والفنية وغريها من املجالت. 

املفاهيم وامل�سطلحات
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- الإن�شانية: من خ�شائ�س احل�شارة الإ�شالمية، وتعني اأن الإن�شان اأهم خملوقات اهلل تعالى، واأن الأن�شطة 
اأو  اإلى جن�شهم  النظر  النا�س جميعهم بغ�س  اإلى �شعادته، واأنها ت�شمل  اأن توؤدي  الب�رشية جميعها ل بد 

لونهم اأو دينهم.
وبني  املادي،  واجلانب  الروحي  اجلانب  بني  وازنت  اأنها  الإ�شالمية  احل�شارة  خ�شائ�س  من  الو�شطية:   -

حاجات الفرد وحاجات اجلماعة بال اإفراط ول تفريط.

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية الع�سف الذهني، وذلك كما ياأتي: �

و�شّجل على  الذهني،  الع�شف  بطريقة  عام  ب�شكل  احلديث  الع�رش  امل�شلمني يف  واقع  الطلبة عن  ا�شاأل   -
اللوح مفردات من اإجاباتهم كي ت�شل اإلى �شورة عامة عن واقع امل�شلمني يف الع�رش احلديث.

اإجراءات التنفيذ
� .KWL ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛

1- ار�شم منوذج KWL على اللوح اأو على لوح ورق اأبي�س كبري كالآتي:

ولتو�شيح ال�شرتاتيجية.

LWK

- مفهوم عمارة الأر�س.
التعلم القبلي

- ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية املناظرة 
- التفكري الناقد؛ فعاليات: ما وراء املعرفة، kwl، التحليل

- العمل اجلماعي؛ فعالية جيك�شو )ال�شبكة(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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• K: knowledge ترمز اإلى املعرفة امل�شبقة لدى الطالب عن املو�شوع.	

• W: want to know? What i: ماذا اأريد اأن اأعرف من الدر�س.	

• L: learned: ماذا تعلمت.	

الطلبة  اأفكار  ا�شتق�ِس  الإ�شالمية؟  احل�شارة  مفهوم  عن  تعرف  ماذا  الأول:  ال�شوؤال  اإلى  الطلبة  وّجه   -2
و�شّجل حتت عمود: اأعرف.

3- ا�شاأل الطلبة: ماذا تريد اأن تعرف عن احل�شارة الإ�شالمية؟ ودّون الإجابات يف اجلدول حتت عمود: 
ماذا اأريد اأن اأعرف؟

4- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط )اأ�شتذكر( يف ال�شفحة )101(.
٥- وّجه ال�شوؤال الآتي اإلى الطلبة: يوجد قول اإن احل�شارة الإ�شالمية مل تقدم اإجنازات تذكر للح�شارات 
الإن�شانية م�شتدلني بواقع امل�شلمني حاليًّا من التفكك والرتاجع يف املجالت القت�شادية والجتماعية 

والعلمية، ما ردك؟
6- وّزع الطلبة يف جمموعتني، وطّبق فعالية املناظرة كما ياأتي:

امل�شلمني 	• اإجنازات  م�شتعر�شة  وتدح�شه  عليه  ترد  وجمموعة  القول،  هذا  تتبّنى  الطلبة  من  جمموعة 
تاريخ  من  الأمثلة  يف  الطلبة  ا�شتفا�شة  مع  الآن،  العامل  يعي�شه  الذي  والتقّدم  الرخاء  يف  ودورهم 

امل�شلمني، وذكر العلماء واإجنازاتهم.
7- ناق�س الطلبة مناق�شة جماعية، ووّجه الأ�شئلة الآتية: 

ماذا نعني باإن�شانية احل�شارة الإ�شالمية؟ 	•
هاِت اأمثلة على ذلك. 	•
ماذا نعني بعاملية احل�شارة الإ�شالمية؟ 	•
اأعِط اأمثلة على الو�شطية والتوازن يف الإ�شالم. 	•
هل احل�شارة الإ�شالمية مغلقة؟ 	•
هل يجوز اأن ناأخذ من احل�شارات الإن�شانية؟ 	•

٨- لـّخ�س الإجابات، وا�شاأل الطلبة: من يوؤيد هذا الكالم؟ ومن ل يوؤيده؟
٩- عّزز اإجابات الطلبة.

10- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط )اأناق�ض( يف ال�شفحة )102( بطريقة )فّكر، انتِق زمياًل، �شارك(؛ 
)يفّكر كل طالب وحده، ثم يتناق�س مع زميله ثم ي�شارك(.

ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ فعالية جيك�سو )ال�سبكة(، كما ياأتي: �
1- وّزع الطلبة يف )4( جمموعات ت�شّمى املجموعات )الأم(.
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2- اأعِط الطلبة يف كل جمموعة اأرقاًما متتالية من )1-4(، وكّلفهم مبا ياأتي:
املجموعة )1(: البحث يف اأ�شباب ازدهار احل�شارة الإ�شالمية.	•
املجموعة )2(: البحث يف اأ�شباب تراجع الدور احل�شارة الإ�شالمية.	•
املجموعة )3(: عر�س ال�شبل اإلى اإعادة البناء احل�شاري للم�شلمني.	•
يجوز 	• التي  الإجنازات  بع�س  اأفّكر يف   :)101( ال�شفحة  )اأفّكر( يف  الن�شاط  املجموعة )4(: حل 

للح�شارة الإ�شالمية اأخذها من احل�شارات الأخرى.
3- اطلب اإلى الطلبة التجمع يف جمموعات جديدة ح�شب الأرقام التي اأعطيت لهم، بحيث يجتمع الطلبة 
الذين يحملون رقم )1( يف جمموعة جديدة، والذين يحملون رقم )2( يف جمموعة، والذين يحملون 

رقم )3( يف جمموعة، والذين يحملون رقم )4( يف جمموعة.
4- يعرف كل طالب اخلربات التي مت مناق�شتها يف املجموعات )الأم( ملجموعته اجلديدة )جمموعة اخلرباء( 

حيث متتلك املجموعة اجلديدة اخلربات جميعها.
٥- بعد النتهاء من املهمة يف الوقت املحدد، يعود الطلبة اإلى جمموعاتهم الأم. 

اأ�شئلة للطلبة )تقومي بنائي تكويني( ح�شب الأرقام، ويجب اأن تكون الأ�شئلة �شاملة للموا�شيع  6- وّجه 
جميعها التي مت مناق�شتها يف املجموعة )الأم( بحيث تتم تغطية املو�شوع كاماًل. 

7- ارجع اإلى منوذج KWL، ووّجه ال�شوؤال الآتي: ماذا تعلمت؟ اكتب الإجابات على �شكل نقاط.
٨- يف اخلتام، كّلف الطلبة بن�شاط عن اإجنازات امل�شلمني يف جمالت خمتلفة.

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
قّوم اأداء الطلبة اأول باأول؛ با�ستخدام ا�سرتاتيجية التقومي رقم )1-15(. �

اأكرث من مائة عام على ظهور الإ�شالم، حتى �رشع امل�شلمون بتدوين العلوم ال�رشعية ودرا�شة  مل مي�ِس 
درا�شاتهم  اأن  ال�شواء  على  والغرب  ال�رشق  يف  املوؤرخون  اأجمع  علماء،  منهم  نبغ  حتى  الطبيعية،  العلوم 

وم�شّنفاتهم كان لها اأكرب الأثر يف منو الثقافة العاملية وازدهارها يف عاملنا املعا�رش.
وما زال امل�شلمون ي�شهمون يف الع�رش احلا�رش يف البناء احل�شاري املعا�رش يف خمتلف املجالت، والأمثلة 

على ذلك ل ح�رش لها.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي، بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  �
ا�سرتاتيجية التقومي: املعتمد على الأداء. �

املوقف التقوميي: ميكنك تقييم اأكرث من موقف تقوميي املناظرة + العمل التعاوين.	•
اأداة التقومي )1٥-1(: �شلم تقدير عددي.	•

ا�شم الطالب: ............................................

استراتيجيات التقويم وأدواته

543٢1معيار الأداءالرقم

ميتلك مهارة املناق�شة مع زمالئه.1

يت�شف باملرونة والتعاون.2

يتفاعل ويعمل بروح الفريق.3

ميتلك مهارات الرد والإقناع.4

ينتقل من جمموعة اإلى اأخرى ب�شال�شة.٥

يتقّبل النقد البناء.6

يجيب عن الأ�شئلة بجدية. 7

يحّقق نتاجات التعلم. ٨

يرثي زمالءه مبعلومات اإ�شافية. ٩

يربط بني املعرفة والواقع.10
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عالجية
- اأعِط اأمثلة من واقعك على توظيف طاقاتك يف البناء احل�شاري.

اإثـرائـية
- كّلف الطلبة باإعداد تقرير عن ع�رشة منجزات يف تاريخ احل�شارة الإ�شالمية يف خمتلف املجالت، ودورها 

يف اإثراء احل�شارة الإ�شالمية 
اإلى اإعداد تقرير م�شّغر يكتبون فيه عن دورهم امل�شتقبلي يف اإعادة جمد احل�شارة  - وّجه للطلبة املتميزين 

الإ�شالمية ودورها الريادي يف بناء الإن�شانية؟

اأن�سطة اإ�سافية

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

101

اأ�ستذكُر
مع زمالئــي عاملًا من العلمــاء امل�شلمني 
احل�شــارة  يف  اأثــر  لهــم  كان  الذيــن 

الإ�شالمية وال�شعوب الأخرى.

- ابن خلدون، وابن �شينا.

101

اأفّكُر
يجــوز  التــي  الإجنــازات  بع�ــس  يف 
مــن  اأخذهــا  الإ�شالميــة  للح�شــارة 

احل�شارات الأخرى.

- الطــب والهند�شــة والفلــك والعمــارة والريا�شيات 
وال�شناعــات الع�شكرية، وغريها ممــا ل يتعار�س مع 

ال�رشيعة الإ�شالمية.

10٢
اأناق�ُص

البنــاء  يف  املــراأة  اإ�شهــام  يف  زمالئــي 
احل�شاري الإ�شالمي.

- بتعلــم العلــم، واإعداد الأجيــال لتحمــل امل�شوؤولية، 
وتربيتهم تربية ح�شنة.
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
ح املق�شود باحل�شارة. - منجــزات الأمــة املادية اأو املعنويــة يف جمالت احلياة 1- و�شّ

ال�شيا�شيــة والع�شكريــة والقت�شاديــة والجتماعيــة 
والدينية والفنية وغريها من املجالت.

100

2- تدبر قوله تعالى: { 

                                        }، ثم ا�شتنتج 

الإ�شالمية  منه خا�شية احل�شــارة 
التي يدل عليها.

- الإن�شانية والعاملية.

100

3- متتــاز احل�شارة الإ�شالمية باملرونة 
ح ذلك. والنفتاح، و�شّ

- جــاءت هــذه احل�شــارة بو�شفها حلقة مــن حلقات 
احل�شارة الإن�شانية، فا�شتفادت واأفادت؛ فقد اأخذت 
مــن احل�شــارات والثقافــات الإن�شانية التــي عرفتها 

�شعوب العامل.

101

4- تراجع الدور احل�شاري للم�شلمني 
لأ�شبــاب عــدة، اذكــر �شببني من 

الأ�شباب الداخلية.

الفهم ال�شحيح لبع�س  املادية، وغياب  - �شيطرة احلياة 
املفاهيم الإ�شالمية.

- انت�شار الفرقة والع�شبية.
- الرتاجع العلمي، وتوّقف حركة البحث والجتهاد، 

وانت�شار التقليد.

102

٥- يعــّد العلم مــن اأ�شبــاب ازدهار 
ح ذلك. احل�شارة الإ�شالمية، و�شّ

ليتعرفوا  العلم  طلب  على  امل�شلمني  تعالى  اهلل  ح�س   -
عمارة  يف  الإ�شهام  من  وليتمّكنوا  خالقهم،  اإلى 
الكون وبناء احل�شارة، ومل يف�شل الإ�شالم بني علوم 
الدين وعلوم الدنيا؛ بل كانت دعوته اإلى العلم عامة، 
كل  يف  والعلماء  العلم  لفظ  اإطالق  يف  ذلك  ويظهر 

مكان وردا فيه.

102
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
ومن  واحلياة،  والعمل  العلم  بني  الإ�شالم  ربط  وقد   -
هنا جاءت دعوته لتعلم العلوم التجريبية النافعة لالأمة 
ولالإن�شانية. واأهم ما يجب اأن يت�شّلح به امل�شلم لبناء 
دور ح�شاري رائد من العلم هو العلم بواقعنا املعا�رش، 
والتخ�ش�س يف �ُشعب املعرفة، والعلم بال�شنن الكونية 

والجتماعية، والجتهاد الفكري.

6- لإعادة البناء احل�شاري للم�شلمني، 
ينبغي التخّل�س من ال�شلبيات التي 
اليــوم، اذكر  امل�شلمون  يعي�شهــا 

ثالًثا من هذه ال�شلبيات.

- التع�شب املذهبي.
- التطرف الفكري وال�شلوكي.

ارتباط  رف�ض  على  تقوم  التي  الالدينيصصة  اأو  الإحلاد   -
الدين باحلياة.

- عدم اإدراك قيمة الوقت.

103

7- بنّي كيف تنـعك�س ميزات احل�شارة 
علــى  خــرًيا  الآتيــة  الإ�شــالميــة 

الإن�شانية:
اأ   - الإن�شانية والعاملية.
ب- الو�شطية والتوازن.

اأ   - قامــت احل�شارة  الإ�شالمية على اأ�شا�س اأن الإن�شان 
اأهــم خملوقــات اهلل تعالــى، واأن الأن�شطــة الب�رشية 
جميعها ل بد اأن توؤدي اإلى �شعادته ورفاهيته، واأن 
كل عمل يق�شــد به حتقيق هذه الغاية، هو عمل يف 
�شبيــل اهلل تعالى. وقد �شملــت النا�س جميعهم من 
دون النظر اإلى جن�شهم اأو لونهم اأو دينهم. وتفتخر 
بالعلماء الذين اأقاموا �رشحها من ال�شعوب جميعها 

التي عا�شت يف ظّل �شماحة الإ�شالم وعدله.
ب- وازنت احل�شــارة الإ�شالمية بني اجلانب الروحي، 
واجلانب املادي والتمتــع باحلياة الدنيا، فال تفريط 
ول اإفصصراط، ول غلو. كما وازنت هصصذه احل�شارة 
بــني حاجات الفرد وحاجات اجلماعة، ف�شمحت 
بامللكيــة الفرديــة، واأقــرت حــق املجتمــع فيها، 
واأباحــت للم�شلم اأن يفعل يف مالــه ما يريد، ما مل 

يكن ف�شاًدا، اأو يوؤدي اإلى الإ�رشار بالآخرين.

اأ   -100
101-

ب-101
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ح مفهوم الأمة الإ�شالمية. - يو�شّ
ح مفهوم الوطن. - يو�شّ

- يبنّي �شور النتماء للوطن.
- يبنّي �شور النتماء لالأمة.

- ينّمي م�شاعر النتماء لالأمة الإ�شالمية.
- ينبذ مظاهر التفرقة والطائفية.
- يعتز بالنتماء لالأمة الإ�شالمية.

- يحر�س على خدمة الوطن والأمة.

نتاجات الدر�س

- حب الوطن والأمة، ورعاية م�شاحلهما.
- الإخال�س للوطن والأمة وقت ال�شدة، كما يف وقت الرخاء.

- العتزاز بح�شارة الأمة الإ�شالمية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب )ال�شرية النبوية( لبن ه�شام، وكتاب )�شري اأعالم النبالء( للذهبي.
.)Data Show( الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: اللوح، جهاز حا�شوب، جهاز عر�س -

م�سادر التعلم واأدواته

- جملة حراء؛ مقالة )حب الوطن نظرة تاأ�شيلية �رشعية( لأ�شامة ال�شيد الأزهري.
م�سادر تعلم اإ�سافية

النتماء
الدر�س

ال�شاد�س ع�شر

النتماء: النت�شاب احلقيقي واملحبة العميقة للوطن، والت�شحية لأجله والثبات على مبادئه، والتفاعل مع 
الآخرين والعمل على اإ�شعادهم وتقدمي العون لهم.

املفاهيم وامل�سطلحات

- الإن�شان كائن اجتماعي.
التعلم القبلي
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
من  اأو جمموعة  املدر�شة،  ممتلكات  يخّربون  الطلبة  من  فيه جمموعة  يظهر  متثيلي  مل�شهد  فيديو  اعر�س   -1

املتنزهني يف نزهة ت�شببوا بحريق لأ�شجار الغابة اأو )اأي فيديو ميّثل الإ�شاءة لالأماكن العامة(.
2- اأو كّلف جمموعة من الطلبة بتمثيل م�شهد تخريب ممتلكات املدر�شة، اأو قطع اأ�شجار احلديقة املدر�شية.

اإجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املناق�سة بال�سوؤال والإجابة، كما ياأتي: �

1- ناق�س الطلبة بامل�شهد الذي مت عر�شه، ووجه جمموعة من الأ�شئلة، وا�شتق�ِس اإجابات الطلبة:
ماذا راأيتم يف امل�شهد؟ 	•
ما راأيكم يف ال�شلوكات التي قام بها املمثلون؟ 	•
ما الأثر الإيجابي اأو ال�شلبي الذي تركه امل�شهد يف نف�شك؟ 	•
براأيك، كيف ميكن اأن يت�رّشف الطلبة بطريقة اأكرث اإيجابية؟ 	•
هل املحافظة على املمتلكات العامة من واجب املواطن؟ ملاذا؟ ... وما تراه منا�شًبا من الأ�شئلة. 	•

2- اكتب مفاهيم الوطن والنتماء والأمة على اللوح. 
3- وّجه الأ�شئلة الآتية: 

ما الوطن؟ اذكر اأهميته. ما مقوماته؟ 	•
ما مفهوم الأمة الإ�شالمية؟ ماذا يعني النتماء؟ كيف يعرّب الإن�شان عن انتمائه؟ 	•
ما موا�شفات الإن�شان ال�شالح؟ هل تتنافى الوطنية مع الإ�شالم؟ 	•

ل اإلى اإجابات مبا�رشة من الطلبة، ودّونها على اللوح على �شكل مفردات مفتاحية. 4- تو�شّ
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية القراءة التاأملية املبا�رشة، كما ياأتي: �

اإلى اهلل عز  1- كّلف طالًبا بقراءة حديث الر�شول  يف ال�شفحة )107(: "قد علمت اأن اأحب البالد 
وجل مكة، ولول اأن قومي اأخرجوين ما خرجت، اللهم اجعل يف قلوبنا من حب املدينة مثل ما جعلت 

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات املحا�رشة، العر�س التو�شيحي، التمثيل ولعب الأدوار، القراءة املبا�رشة.
- ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعاليات خمطط ِفن للمقارنة بني املفاهيم، جل�شة اخليال.

- ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية امل�شاريع. 

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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يف قلوبنا من حب مكة"، وما اأ�رشف ر�شول اهلل  على املدينة قط اإل عرف يف وجهه الب�رش والفرح. 
قراءة جهرية وا�شحة و�شليمة.

2- كّلف الطلبة با�شتنتاج اأهم الدرو�س والعرب من الن�س.
3- كّلف طالًبا اآخر بقراءة حديث الر�شول  الآتي: "هذا كتاب من حممد النبي  بني امل�شلمني واملوؤمنني 
�شليمة  النا�س". قراءة  اأمة واحدة دون  اأنهم  تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم،  من قري�س ويرثب ومن 

وا�شحة.
4- اطلب اإلى الطلبة الـتاأمل يف الن�س. ومن ثم، ب�شكل ثنائي ا�شتنتاج اأهم العرب والدرو�س والربط بني حب 

الوطن والدين الإ�شالمي، وناق�شهم على �شكل جمموعة كبرية يف ما يتو�شلون اإليه. 
٥- اأجِر الن�شاط )اأناق�ض واأخّل�ض( يف ال�شفحة )10٨(.

6- ار�شم خمطط )ِفن( للمقارنة بني مفهومي الوطن والأمة على اللوح كما ياأتي:

ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية اخليال، وا�شرتاتيجية التعلم القائم على الن�شاط؛ فعالية امل�شاريع، كما ياأتي: �
1- اطلب اإلى الطلبة اجللو�س جل�شة اخليال بحيث يجل�شون با�شرتخاء )يركز، يتّخيل، يعرّب(. )كيف يعرّبون 
عن انتمائهم للوطن والأمة الإ�شالمية عمليًّا عن طريق م�رسوع مدة اأ�شبوع، ويكتبونه على �شكل نقاط 

وخطة عمل يتم تنفيذها من قبل الطلبة ومتابعتها من قبل املعلم(.
2- قّوم هذا امل�رشوع عن طريق ا�شرتاتيجية التقومي واأداته رقم )1-16(.

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة يف الآيات اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

نقاط الت�شابه بني 
مفهوم الوطن 
ومفهوم الأمة.

نقاط الختالف 
يف مفهوم الوطن 
عن مفهوم الأمة.

نقاط الختالف 
يف مفهوم الأمة 

عن مفهوم الوطن.

الوقوف يف وجه الإرهاب والتطرف والفتنة واملحافظة على وحدة ال�شف، هي اأعلى درجات النتماء 
للوطن والأمة.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  �
ا�سرتاتيجية التقومي: مراجعة الذات.  �

املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، قّدم للطلبة اأداة التقومي )16-1(، ليقّيموا اأنف�شهم ذاتيًّا.	•
الأداة رقم )16-1(: �شلم تقدير.	•

ا�شم الطالب: ............................................ التاريخ: .........................
مالحظة: النقطة الأخرية يكتبها الطالب بنف�شه.

استراتيجيات التقويم وأدواته

معيار الأداءالرقم
بدرجة 

عالية
بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
منخف�سة

اأ�شعر باحلب جتاه وطني. 1

اأ�شعر باحلب جتاه اأمتي الإ�شالمية. 2

اأنبذ الفرقة واخلالف بني اأبناء الوطن.3

اأكره التع�شب للع�شرية والطائفة واملذهب.4

اأخدم وطني واأمتي بالتزامي ب�رشع اهلل تعالى.٥

اأدافع عن اأمتي ووطني واأرد عنها العدوان.6

اأحافظ على ممتلكات وطني واأمتي. 7

اأ�شعى للعلم خدمة لوطني واأمتي.٨

٩...................................................

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

108

اأفّكُر
يف �شفــة اأخــرى من �شفــات املواطن 

ال�شالح.
مكت�شباته  على  واحلر�س  له،  والنتماء  الوطن  حب   -

والدفاع عنه �شد الأعداء.
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الإجابةالن�شاطال�سفحة

108

اأناق�ُص واألّخ�ُص
اأناق�ــس زمالئي في العالقــة بين الوطن 
والأمة، ثــم األّخ�ُس مــا نتو�شل اإليه في 

فقرة واحدة.

- العالقة بينهما عالقة تكامل ولي�س تناق�س، فالوطن هو 
الطهور جمموع  ثراها  التي ت�شم على  الطيبة  الأر�س 

الأمة، وهم النا�س جميعهم الذين يعي�شون فيه.
ا يف م�شارق  - والرابطة التي تربط امل�شلمني ببع�شهم بع�شً
يف  املتج�شدة  الإميان  رابطة  هي  ومغاربها،  الأر�س 

الأمة الواحدة يف �شتى بلدانهم.

عالجية
�س للطلبة ح�شة لتنظيف ال�شف وحميط املدر�شة حتت اإ�رشافك، واطلب اإليهم و�شف م�شاعرهم بعد  - خ�شّ

الن�شاط.
اإثـرائـية

للوطن والأمة  النتماء  اأمثلة على  النبوية، وا�شتخراج  ال�شرية  املكتبة وكتب  اإلى  بالرجوع  الطلبة  - كّلف 
الإ�شالمية من �شرية الر�شول  و�شحابته الكرام، وعر�شها اأمام زمالئهم اأو يف الإذاعة املدر�شية.

اأن�سطة اإ�سافية

إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
ح املفهومني الآتيني: الوطن،  1- و�شّ

الأمة الإ�شالمية.
اأ   - الوطن: اأر�س لها حدود، يعي�س عليها جمموعة من 

النا�س، يحكمها نظام �شيا�شي ممّثل يف حكومة.
ب- الأمة الإ�شالمية: جمموعة من النا�س يجمعهم اإطار 
فكري واحــد، ي�شمل الديــن الإ�شالمــي، واللغة 

العربية، والتاريخ، وامل�شالح امل�شرتكة. 

اأ   -107

ب-10٨



152

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
2- بنّي اأهمية كل من الوطن، والأمة 

الإ�شالمية.
اأ   - اأهمية الوطن لالإن�شان اأنه ميّثل احلياة امل�شتقرة، يعمل 
اأهله وذويه، ويرى فيه حتقيق  فيه، ويعي�س فيه بني 
ويفتخر  به  ويعتز  عنه  فيدافع  وطموحاته،  اآماله 

بالنت�شاب اإليه.
ب- الأمة الإ�شالمية تعطي لأبنائها �شعوًرا بالعتزاز باأن 
ي�شعون  ا  ثقافة واحدة عريقة، وم�شتقباًل مهمًّ لهم 

اإلى حتقيقه.

اأ   -107

ب-10٨

3- اذكــر ثالثــة اأمــور يتحّقــق بها 
النتماء للوطن.

�شد  عنه  والدفاع  وطموحاته،  وثقافته  تاريخه  فهم   -
كل ما يعرت�شه من تهديدات.

- حبه، ورعاية م�شاحله، والإخال�س له يف وقت ال�شدة 
كما يف وقت الرخاء.

- اللتزام بالقوانني والت�رشيعات التي تنّظم حياة النا�س.
- املحافظة على موؤ�ش�شاته، والعمل على تطويرها.

والدفاع  وم�شاعدتهم،  ورعايتهم  الوطن  اأبناء  حب   -
عنهم، وعدم اإيذائهم.

107

4- النتمــاء اإلــى الأمــة الإ�شالميــة 
يقت�شــي من امل�شلم القيــام باأمور 

عدة، اذكر ثالثة منها.

- املحافظة على منجزات الأمة، والعتزاز بح�شارتها.
- الدفاع عنها، واحلذر من اأعدائها.

- احلر�س على وحدة الأمة الإ�شالمية، باملحافظة على 
وحدة اأوطاننا.

10٨

٥- لوحدة الأمــة الإ�شالمية جمموعة 
مــن الآثــار الطيبــة، اذكــر اثنني 

منها.

النا�س من العرب  اأجنا�ًشا من  - ت�شمل الأمة الإ�شالمية 
وغري العرب. 

- الأمة الإ�شالمية يجمعها رب واحد، ور�شول واحد، 
ويوؤمنــون بالقراآن الكــرمي، وي�شّلون باجتــاه واحد، 
وي�شومــون رم�شان مًعا، ويحّجــون مًعا، ويلتزمون 

ب�شائر العبادات نف�شها.

10٨
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ح املفاهيم الواردة يف الدر�س. - يو�شّ
- ي�شتدل على م�رشوعية الفتوى من القراآن الكرمي وال�شّنة النبوية.

ح اأهمية الفتوى. - يو�شّ
- يبنّي اأطراف الفتوى الأربعة.

- يعّلل حر�س امل�شتفتي على العمل مبقت�شى الفتوى، التي ت�شدر عن املفتي.
- يذكر �رسوط املفتي. 

- يبنّي الآداب التي يجب اأن يلتزم بها املفتي. 
ح موقف امل�شلم من الختالف يف الفتوى. - يو�شّ

- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س.
- يراعي اأدب الختالف يف الفتوى.

نتاجات الدر�س

- الرجوع اإلى اأهل الخت�شا�س والعلم؛ لبيان احلكم ال�رشعي يف امل�شائل املختلفة.
- احلذر من القول على اهلل بغري علم.

- التزام اآداب الفتوى.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب )اآداب الفتوى واملفتي وامل�شتفتي( لالإمام النووي.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، لوحات كرتونية لعر�س 

اإجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة، اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة.

م�سادر التعلم واأدواته

اآداب امل�ستفتي واملفتي
الدر�س

ال�شابع ع�شر

.)www://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
.)sit.islam.gov.km( اإدارة الإفتاء - اأداب املفتي وامل�شتفتي -

.)www.alukah.net( شبكة الألوكة - اأحكام ال�شتفتاء� -

م�سادر تعلم اإ�سافية
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- الكاللة: م�شطلح من م�شطلحات علم املواريث، ويعني من مات ول ولد له ول والد.
املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )توجيه الأمثلة(، وذلك على النحو الآتي: �

1- اعر�س امل�شائل الآتية باإحدى طرائق العر�س املتاحة.
عط�س رجل وهو ي�شلي، فقال احلمد هلل.	•
نوت امراأة ال�شيام تطوًعا، فلما جاء وقت الع�رش اأرادت اأن تفطر.	•

اإلى  للو�شول  متعددة. حاورهم  اإجاباتهم  ال�شابقة، و�شتكون  امل�شائل  التعليق على  الطلبة  اإلى  اطلب   -2
عنوان الدر�س، ثم دّونه على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات )حتليل املفاهيم بالطريقة ال�ستقرائية، والعمل يف الكتاب املدر�سي، والبطاقات  �

اخلاطفة(. وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(، لبيان مفهوم الفتوى واأهميتها وذلك على النحو الآتي:
مفهوم  اإلى  للو�شول  الطلبة  اإجابات  وناق�س  التمهيد،  يف  الواردة  ال�شابقة  الأمثلة  حول  اأ�شئلة  وّجه   -1

الفتوى وال�شتفتاء، ثم اعر�شه على بطاقات خاطفة، وكّلف بع�س الطلبة بقراءتها.
2- اعر�س الن�شو�س ال�رشعية الآتية باإحدى طرائق العر�س املتاحة:

قال تعالى: {                                                     } )�شورة الن�شاء، الآية 176(.	•
ورد اأن امراأة �شاألت النبي  عن جواز اإنفاقها على زوجها واأولدها، فقال: "نعم، لها اأجران، اأجر 	•

القرابة واأجر ال�شدقة".
3- اطلب اإلى الطلبة ا�شتنتاج دللة هذه الن�شو�س ال�رشعية على م�رشوعية الفتوى.

- احلكم ال�رشعي.
التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )توجيه الأمثلة، الق�شة، حتليل املفاهيم، احلوار واملناق�شة، البطاقات اخلاطفة(. 
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )التمثيل ولعب الأدوار(.

- التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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4- كّلف الطلبة بقراءة فقرة اأهمية الفتوى من الكتاب املدر�شي ب�شكل فردي، مدة )٥( دقائق.
ا�شتدراك ما قد  الفتوى، و�شاعدهم على  اأهمية  الدالة على  بيان تلك الأمور  الطلبة  اإلى بع�س  ٥- اطلب 

يفوتهم من معلومات.
ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات )التمثيل ولعب الأدوار(، لبيان اأطراف الفتوى واأركانها وذلك على  �

النحو الآتي:
1- كّلف بع�س الطلبة بت�شميم موقف متثيلي م�شبًقا، بحيث ميّثل اأطراف الفتوى، واطلب اإليهم اأداءه اأمام باقي الطلبة.

2- قّوم اأداء الطلبة تقوميًا بنائيًّا؛ وفق املعايري الواردة يف التقومي.
3- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاطني الواردين يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحتني )113-112(.

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات )الق�سة، واحلوار واملناق�سة(، لبيان موقف الإ�سالم من الختالف يف الفتوى  �
وذلك على النحو الآتي:

1- اذكر ق�شة اختالف ال�شحابة  يوم الأحزاب يف فهمهم لقول النبي : "ل ُي�شّلني اأحد الع�رش اإل 
يف بني قريظة".

2- ا�شاأل الطلبة: لو كنت يف ذلك املوقف ماذا تفهم من قول النبي ؟ وماذا تفعل؟ 
. 3- ا�شتمع لآرائهم لتجد منهم من يقّدم اأهمية ال�شالة ومنهم من يقّدم �رشورة طاعة الر�شول

4- وّجه اأ�شئلة �شفوية تقي�س مدى ا�شتيعاب الطلبة للق�شة، ومن ذلك: 
ا من اأ�شباب الختالف يف الفتوى.	• اذكر بع�شً
ما موقف امل�شلم من الختالف يف الفتوى؟ 	•

٥- حاور الطلبة للو�شول اإلى الإجابة ال�شحيحة يف ذلك.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها.  �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة. �

جند يف زماننا من يت�شّدى للفتوى من دون اأن يكون اأهاًل لذلك، �شواء اأكان من عوام النا�س ممن لي�س 
لديه موؤهل �رشعي ومل يكن جماًزا من قبل العلماء باإجازة �رشعية ويّدعي املعرفة، اأم بع�س طلبة العلم املبتدئني 

الذين مل ي�شتكملوا البناء العلمي الذي يوؤّهلهم للفتوى.
وعلى املفتي اأن ياأخذ النا�ض على الو�شطية يف فتواه بال اإفراط، فيذهب بهم مذهب الت�شدد واحلرج؛ كمن 
يقول بعدم جواز بيع التق�شيط مع الزيادة، ما ي�شّكل حرًجا على امل�شلمني يف تعامالتهم اليومية، ول تفريط 
فيميل بهم اإلى طرق النحالل؛ كمن يجيز بع�س �شور املعامالت املالية املعا�رشة التي تقع �شمن �شور الربا.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية املحاكاة ولعب الأدوار. �
املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح الدر�س، يكّلف املعلم بع�س الطلبة بلعب الأدوار املتعّلقة باأطراف الفتوى 	•

اأدائهم بناًء على املعايري الواردة يف �شلم التقدير  اأمام باقي الطلبة، بحيث يتم تقومي  ومتثيل تلك املواقف 
العددي الوارد يف اأداة التقومي رقم )1-17(.

اأداة التقومي رقم )17-1(: �شلم تقدير عددي.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

43٢1معيار الأداءالرقم

يلتزم بالدور الذي اأعطي له.1
يتكّلم بنربة وا�شحة ومنا�شبتها للموقف.2
ي�شتخدم تعابري الوجه يف التعبري عن املواقف املختلفة.3
يتناغم اأداوؤه مع اأداء الطلبة الآخرين من دون تاأّخر.4
ي�شتخدم لغة منا�شبة.٥

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

111

اأناق�ُص 
وزمالئي طريقة اأخرى من طرائق معرفة 

الأحكام ال�رشعية.
- يرتك للطالب.

11٢

اأفّكُر
وزمالئي بعلم مــن العلوم ال�رشعية التي 

ينبغي على املفتي اأن يكون عاملًا بها.
- التف�شري، اللغة، احلديث، العقيدة.

113

اأقارُن
بــني الفتــوى اجلماعيــة ال�شــادرة عن 
الهيئات املخت�شة، والفتوى الفردية من 

حيث الإيجابيات وال�شلبيات.

الفردية؛  من  واأ�شبط  اأدق  تكون  اجلماعية  الفتوى   -
لأن العقول والعلوم جتتمع وتتالقح وتتحاور، وعند 

اجلماعة من العلم ما لي�س عند الواحد.
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- عــّرف املفاهيم الآتيــة: الفتوى، 

املفتي، امل�شتفتي.
- الفتوى: بيان حكم �رشعي يف م�شاألة من امل�شائل من 

ِقَبل اأهل العلم والخت�شا�س.
- امل�شتفتي: الذي يطلب بيان احلكم ال�رشعي يف امل�شاألة.
- املفتي: العامل املتخ�ش�س الذي يبنّي الأحكام ال�رشعية، 

�شواء اأكان ذكًرا اأم اأنثى.

110-1

112-2
111-3

- اأطراف الفتوى: امل�شتفتي، واملفتي، وامل�شتفتى عنه، 2- عّدد اأطراف الفتوى.
111-113واملفتى به.

لأن 3- بنّي اأهمية الفتوى. ال�رشعية؛  الأحكام  ملعرفة  الطرائق  اأهم  من  تعّد   -
ال�شائل  فيها  يتعلم  املفتي  واإجابة  امل�شتفتي  �شوؤال 
اأحكام الدين، ويلتزم بها، الأمر الذي يوؤدي اإلى اإزالة 
املجتمع،  و�شالمة  الفرد  �شالح  ذلك  ويف  اجلهل، 

وتوثيق �شلة الأمة بعلمائها يف �شوؤون دينها.
ال�رشعية، والقيام  التكاليف  اأداء  امل�شلمني على  اإعانة   -
بواجباتهم واأعمالهم مبا يتفق مع اأحكام ديننا القومي.

لكل  و�شالحيتها  الإ�شالمية  ال�رشيعة  مرونة  تاأكيد   -
زمان ومكان، وقدرتها على حل امل�شكالت الإن�شانية 

امل�شتجدة.
النا�س؛  معامالت  من  كثري  يف  ال�رشعي  احلكم  بيان   -

نظًرا لتطور احلياة وتقّدمها.

111-110

عالجية
- ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن �رسوط املفتي، واكتب ثالثة �رسوط اأخرى غري املذكورة يف الكتاب املدر�شي.

اإثـرائـية
- ما الفرق بني الفتوى وال�شتفتاء؟

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
4- عّلل ما ياأتي:

اأ   - الفتوى من اأهم طرائق معرفة 
احلكم ال�رشعي.

ب- ينبغــي علــى امل�شتفتــي اأن 
يعمل بالفتوى.

اأ    - لأن �شوؤال امل�شتفتي واإجابة املفتي نوع من املدار�شة 
ويلتزم  الدين،  اأحكام  ال�شائل  فيها  يتعلم  العلمية، 

بها.
ووثق  ال�رشعي  احلكم  لبيان  املفتي  ارت�شى  لأنه  ب- 

بعلمه وورعه.

اأ   -110

ب-112

٥- اذكصصر اأمريصصن يتحّقصصق بهما �رسط 
العلم عند املفتي.

- املعرفة بالأحكام ال�رشعية.
112- اخلربة بواقع النا�س واأحوالهم.

مــن  امل�شلــم  موقــف  ــح  و�شّ  -6
الختالف يف الفتوى.

دائرة  تو�شيع  اإلى  بل  والنزاع،  الفرقة  اإلى  يوؤدي  األ   -
احلوار بني املفتني وامل�شتفتني على اأ�شا�س ح�شن الظن 

والتما�س الأعذار.
113

7 - عــالَم يــدل كّل دليل مــن الأدلة 
ال�رشعية الآتية:

اأ   - قال اهلل تعالى: {

{                                
ب- قال اهلل تعالى: {

{                       

اأ   - من �رسوط املفتي اأن يكون عاماًل مبقت�شى علمه ومبا 
يفتي به النا�س. 

الكذب  بغري علم، وتعّد من  الفتوى  التحذير من  ب- 
والفرتاء على اهلل.

112

٨- اذكــر اأدبــني ينبغــي اأن يراعيهما 
املفتي وامل�شتفتي كما يف اجلدول 

الآتي:

من اآداب املفتي:
اأ   - التاأيّن يف ا�شدار الفتوى؛ فال يت�رّشع يف الفتوى قبل 

اأن يعطيها حقها من التثبت والنظر والفكر. 
ب- اأن يفتي مبا يعلم اأنه احلق، فاإذا �ُشئل عما ل يعلم، 

قال: ل اأدري.
جـ- معاملة امل�شتفتي باحل�شنى والرحمة واللني، فال يعّنفه، 

بل يراعي ظروفه واأحواله، ويرفق به، ويكتم �رشه.

112-111
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
من اآداب امل�شتفتي:

اأ   - األ يوّجه �شوؤاله اإل اإلى اأهل العلم املتخ�ش�شني.
ب- اإذا �شاأل امل�شتفتي املفتي عن م�شاألة، واأجابه عليها، 
�شوؤاله،  يف  واأميًنا  دقيًقا  يكون  اأن  عليه  فيجب 
ويجب اأن يكون �شوؤاله بق�شد اللتزام، كما يجب 
اأن يكون ال�شوؤال وا�شًحا ل اإبهام فيه؛ كي تكون 

الفتوى �شحيحة.
جـ- اأن يحر�س امل�شتفتي على اأن يظهر احرتامه للمفتي، 
�شوته  يرفع  فال  واحلوار؛  ال�شوؤال  اآداب  يلتزم  واأن 
اأمام املفتي من دون حاجة، ول يقاطعه يف الكالم 
حتى يتم اجلواب، ول يق�شو يف �شوؤاله، ونحو ذلك.
د  - اأن يعمل مبقت�شى الفتوى التي �شدرت عن املفتي، 
من دون اأن يبحث عن فتاوى اأخرى تنا�شب هواه.
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- يعّرف احلديث املو�شوع.
- يذكر حكم رواية احلديث املو�شوع، ون�رشه.

ح اأ�شباب الو�شع يف احلديث.  - يو�شّ
- يبنّي الآثار ال�شلبية لنت�شار الأحاديث املو�شوعة.

- ي�شتنتج موقف وواجب امل�شلم من الأحاديث املو�شوعة.
. يحر�س على ن�رش الأحاديث النبوية ال�شحيحة عن ر�شول اهلل -

نتاجات الدر�س

- تقدير جهود ال�شحابة والعلماء الكرام يف حفظ احلديث النبوي.
- نبذ الأحاديث املو�شوعة.

- التثّبت من �شحة الأحاديث قبل ن�رشها.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب احلديث النبوي، مثل: �شحيح البخاري، �شحيح م�شلم.
- بع�س الكتب، مثل: )امل�شنوع يف معرفة احلديث املو�شوع( لعلي القادري، و)املو�شوعات( لبن اجلوزي.

 Data( الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: بطاقات خاطفة، لوحات كرتونية، احلا�شوب، جهاز العر�س -
Show(، اأوراق عمل، اأوراق )ورق قالب(، اأقالم )فلوما�شرت(. 

م�سادر التعلم واأدواته

.http://shamlah.ws املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

الآثار ال�سلبية لالأحاديث املو�سوعة
الدر�س

الثامن ع�شر

البدع: الأعمال والعبادات التي لي�س لها اأ�شل من الدين، وتخالف ال�رشع.
املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )املحا�رشة والق�سة(، كما ياأتي: �

1- اذكر ق�شة عن اجلهد والتفاين الذي بذله علماء احلديث النبوي من ال�شلف ال�شالح يف حفظ احلديث 
النبوي وجمعه وتدوينه، وكيفية التثبت من الروايات، مثل ق�شة )بقي بن خملد الأندل�شي( يف طلب 
احلديث من الأندل�س اإلى العراق، ميكنك الطالع على هذه الق�ش�س اإما من �شبكة الإنرتنت، اأو عن 

طريق بع�س الكتب؛ ك�شري اأعالم النبوة اأو التي ذكرت جهود اأهل احلديث.
2- ا�شتمع لتعقيب واآراء الطلبة حول الق�شة.

ح للطلبة اأهمية قيمة تقدير جهود هوؤلء العظماء، فما نحن عليه اليوم من �شهولة الو�شول للن�شو�س  3- و�شّ
احلديثية ومتييز �شحيحها من غريه، ما كان لول تلك اجلهود امل�شنية وكرثة الرتحال وقطع الأميال وبذل 

الغايل والنفي�س، يف خدمة ونقل احلديث النبوي. 
4- اجعل كالمك موؤّثًرا مالم�ًشا للقلوب موؤيًدا بالق�ش�س وال�شواهد؛ ليفتخر طلبتنا مبا�شيهم واإ�شالمهم.

اإجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية العمل يف جمموعات؛ فعالية )التعلم التعاوين، طريقة جيغ�سو )جمموعة اخلرباء((، كما ياأتي: �

1- وّزع الطلبة يف )٥( جمموعات غري متجان�شة ويف كل جمموعة )٥( طلبة.
2- رّقم الطلبة يف كل جمموعة باأرقام )1-٥(.

3- اطلب اإلى كل من يحمل الرقم )1( يف كل املجموعات التوجه للجلو�س مبكان معني مًعا، ومن يحمل 
الرقم )2( يف كل جمموعة اجللو�س مبكان اآخر مًعا، وهكذا حتى ت�شل اإلى الرقم )٥(، وبهذا تكون قد 

- احلديث النبوي: كل ما ورد عن النبي  من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �شفة خلقية وُخلقية.
- معرفة اأق�شام احلديث من حيث القبول والرد: ال�شحيح واحل�شن وال�شعيف.

- معرفة �رسوط احلديث املقبول.

التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )املحا�رشة، الق�شة(.
- التعلم يف جمموعات؛ فعاليات )التعلم التعاوين اجلماعي(.

- التفكري الناقد؛ فعاليات )اخلرائط الب�رشية واملنّظمات الب�رشية(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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اأعدت ت�شكيل املجموعات اخلم�س من جديد ح�شب رقم كل فرد يف املجموعات الأولى.
4- �شمِّ كل جمموعة جديدة جمموعة )خرباء( تعر�س جزًءا من الدر�س كالآتي: 

املجموعة )1(: جهود علماء احلديث يف حفظ احلديث النبوي )املقدمة(.	•
املجموعة )2(: مفهوم احلديث املو�شوع وحكمه.	•
املجموعة )3(: اأ�شباب الو�شع يف احلديث.	•
املجموعة )4(: الآثار ال�شلبية لنت�شار الأحاديث املو�شوعة.	•
املجموعة )٥(: موقف امل�شلم من الأحاديث املو�شوعة.	•

٥- كّلف كل جمموعة باأن تدر�س اجلزء املطلوب منها درا�شة جيدة، واأن يتناق�شوا فيه ب�شكل منا�شب حتى 
يتمّكنوا جميًعا منه، وي�شبح كل منهم خبرًيا فيه.

6- حّدد لهم وقًتا حمدًدا للقيام بهذه املهمة.
7- قّدم الدعم وامل�شاندة للطلبة يف اأثناء القيام باملهمة م�شتخدًما )طريقة الأكواب امللونة(.

ح كل طالب  ٨- اطلب اإلى كل طالب - بعد النتهاء من العمل - اأن يعود اإلى جمموعته الأ�شلية، ويو�شّ
اجلزء الذي اأ�شبح خبرًيا به اإلى جمموعته، حتى يتم �رشح وتو�شيح كل اأجزاء الدر�س يف كل جمموعة. 
للطلبة  وا�شحة  ب�شورة  الدر�س  اأجزاء  كل  و�شلت  وقد  مهمة،  باأدوار  جميعهم  الطلبة  يكون  وبهذا 

جميعهم.
٩- ميكن توزيع اأجزاء الدر�س ح�شب اأعداد الطلبة؛ فاإذا كانت الأعداد اأكرث فيمكن اأن يكون يف املجموعة 
من يحمل رقمني مت�شابهني، اأو كان العدد اأقل فيمكن تق�شيم الدر�س اإلى )4( اأجزاء، اأو اأن يتولى بع�س 

الطلبة - املجيدين - اأكرث من مهمة.
ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )اخلرائط املفاهيمية واملنّظمات الب�رشية(، كما ياأتي: �

طريق  وذلك عن  الأفكار،  وفهم  من و�شوح  لتتاأكد  الطلبة؛  على  رقم )1-1٨(  العمل  ورقة  وّزع   -1
الإجابة عن ورقة العمل التي تت�شّمن اخلرائط املفاهيمية واملنّظمات الب�رشية: )ورقة املثلثات الثالث(.

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
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ورقة عمل )1-18(
)املثلثات الثالث(

- اأكمل اخلريطة املفاهيمية الآتية مبا ينا�شبها:

اأوراق العمل 

اأ�شباب الو�شع
في الحديث

العداء لالإ�شالم

الآثار ال�شلبية لنت�شار 
الوقوع في ال�شركالأحاديث المو�شوعة

موقف الم�شلم من 
الأحاديث المو�شوعة

التثّبت من �شحة الحديث
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يعمل اأعداء الإ�شالم ليل نهار على زعزعة عقيدة امل�شلم، وزرع التفرقة بني امل�شلمني، وت�شويه �شورة 
امل�شلمني، عن طريق اختالق ون�رش الأحاديث املو�شوعة؛ لذا، كان لزاًما على امل�شلم اأن يحر�س اأميا حر�س 
على حتري نقل ون�رش الأحاديث يف اأي موقع من مواقع التوا�شل، كي ل ينقل عن النبي  اإل ما نطمئن اإلى 
�شحته وم�شدره، واأن نعلم غرينا �رشورة حتّري �شحة احلديث قبل نقله، فبالعلم نهدم جهل من ين�رش من 

غري اأن يتثبت، وكفى باملرء اإثًما اأن يحّدث بكل ما �شمع، اأو ينقل كل ما قراأ بال تثبت.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم عن طريق الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف نهاية الدر�ص، بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظمة. �
ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الختبار. �

وللتاأّكد من 	• اأدائهم،  لتقومي  للطلبة  ق�شرًيا  اختباًرا  اأجِر  الدر�س،  النتهاء من �رشح  بعد  التقوميي:  املوقف 
و�شوح وجتلية اأجزاء الدر�س للطلبة عن طريق الختبار الق�شري الآتي:

1- ا�شتنتج �شبب الو�شع يف احلديث عن طريق الن�شني الآتيني:
اأ   - "اإذا طنت اأذن اأحدكم فلي�شل علي، وليقل: ذكر اهلل من ذكرين بخري".

ب- "علي خري الب�رش ومن اأبى فقد كفر".
2- بنّي الأثر ال�شلبي لكل من الأحاديث املو�شوعة الآتية: 

اأ   - "لو اأح�شن اأحدكم ظنه بحجر لنفعه".
ب-  "معاوية �رش اخللق".

جـ- "اإذا دقت الكوؤو�س حّرم ما فيها".
د  - "من زار قرب والديه اأو اأحدهما يوم اجلمعة فقراأ )ي�س( غفر له".

استراتيجيات التقويم وأدواته
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

115

اأ�ستذكُر 
وزمالئي �رسوط احلديث املقبول.

- ات�شال ال�شند.

- عدم ال�شذوذ.
- عدالة الرواة.

- عدم العلة.
- �شبط الرواة.

118

اأفّكُر واأعّلُل
ملاذا عــّد النبي  الكــذب عليه اأخطر 
واأ�شد من الكذب على غريه من النا�س؟

الدين،  تغيري  اإلى  �شيوؤدي    الر�شول  على  الكذب   -
حراًما  فيحّلون  منه،  لي�س  ما  فيه  يدخلون  حيث 
ويحّرمون حالًل، وهذا يوؤدي اإلى كرثة افرتاق الأمة 

واختالفها.

116

اأتاأّمُل واأ�ستنتُج
املن�شوبة كـــذًبا  الآتية  الن�شو�س  اأتـاأّمل 
اإلى الر�شول ، ثم اأ�شتنتج منها �شبب 

الو�شع: 
اأ    - "علي خري الب�رش من اأبى فقد كفر".

ب- "اإذا طنــت اأذن اأحدكــم فلي�شــل 
علــي، وليقــل ذكــر اهلل بخري من 

يذكرين".

ب للمذهب. اأ   - التع�شّ
ب- الرتغيب والرتهيب.

عالجية
- ابحث يف كتب علوم احلديث النبوي اأو �شبكة الإنرتنت، واكتب مقارنة بني احلديث ال�شحيح واحلديث 

احل�شن واحلديث ال�شعيف، من حيث: تعريف كل منها، وحكمها يف القبول والرد.
اإثـرائـية

- �شّمم بالتعاون مع زمالئك ن�رشة اأو )بو�شرت( تت�شّمن التحذير من ن�رش الأحاديث والآثار املكذوبة مبينني 
اآثاره ال�شلبية يف املجتمع، وان�رشوه عرب مواقع التو�شل الجتماعي.

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- قام علماء احلديث بجهود عظيمة 
ح  يف حفــظ ال�شّنة النبويــة، و�شّ

ذلك. 

- دّونــوا الأحاديــث بالأ�شانيد عمــن �شمعوها منهم، 
و�شّنفــوا كتًبــا يف اأحــوال الــرواة، وحكمــوا على 
كل حديــث مبا ي�شتحــق من القبول اأو الــرد، فمّيزوا 
الأحاديث املقبولة التــي ُيعتمد عليها، من الأحاديث 

املو�شوعة املكذوبة والأحاديث ال�شعيفة.

11٥

2- مــا املق�شود باحلديث املو�شوع؟ 
وما حكم روايته اأو العمل به؟

وهو   . اهلل  ر�شول  اإلى  كذًبا  ين�شب  الذي  القول   -
لي�س حديًثا نبويًّا، وحترم رواية هذا احلديث.

11٥

3- اذكر اثنني من اأ�شباب الو�شع يف 
احلديث.

- العداء لالإ�شالم.
- التع�شب للمذهب.
- الرتغيب والرتهيب.

116

4- ا�شتنتــج مــا ير�شد اإليــه احلديثان 
النبويّان الآتيان:

اأ   - قــال ر�شــول اهلل : "مــن 
فليتبواأ  كذب علي متعمــًدا 

مقعده من النار".
"ل   : اهلل  ر�شــول  قــال  ب- 
ت�شّبــوا اأ�شحابــي ل ت�شّبوا 
نف�شي  فوالــذي  اأ�شحابــي 
بيــده لــو اأن اأحدكــم اأنفق 
مثل اأحد ذهًبــا ما اأدرك مد 

اأحدهم ول ن�شيفه".

اأ   - حترمي الكذب يف احلديث.

اأحد منهم  ُبغ�س  ال�شحابة وتوقريهم وعدم  ب- حب 
وعدم اتهامهم اأو يذكرهم ب�شوء.

اأ   -11٥

ب-117

الأحــاديث  انتــ�شار  اأثـــــر  بنّي   -٥
املو�شوعة على عقيدة امل�شلم.

1- انت�شار البدع بني امل�شلمني.
2- الوقوع يف ال�رشك.

3- �رشف النا�س عن العبادات. 
4- ت�شويه �شورة ال�شحابة والطعن فيهم.

117-116
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
6- مــا الأثــر ال�شلبــي الــذي يرتتب 
على انت�شار احلديثني املو�شوعني 

الآتيني:
اأو  والديــه  قــرب  زار  "مــن   - اأ  
اأحدهمــا يوم اجلمعــة فقراأ 

)ي�س( غفر له".
ب- "لــو اأح�شــن اأحدكــم ظنه 

بحجر لنفعه".

اأ   - انت�شار البدع بني امل�شلمني.

ب- الوقوع يف ال�رشك.

اأ   -116

ب-117

7- بنّي موقف امل�شلم من الأحاديث 
املو�شوعة.

يجب على امل�شلم اتباع ما ياأتي:
�رسوط  توافر  ومدى  احلديث،  �شحة  من  التثّبت   -1
ونقله  ن�رشه  يف  الت�رّشع  قبل  فيه،  املقبول  احلديث 

للنا�س
2- الرجوع اإلى امل�شادر احلديثة املعتمدة.

3- اإذا علم امل�شلم حديًثا ثبت اأنه �شعيف اأو مو�شوع 
فيجب عليه تركه وجتّنب ن�رشه.

والتوجيهات  الأحكام  من  ال�شحيحة  الأحاديث  ويف 
اأو  واملو�شوعة  ال�شعيفة  الأحاديث  رواية  عن  يغنينا  ما 

العمل بها.

117





الف�سل الدرا�سي الثاين
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ح معاين املفردات والرتاكيب. - يو�شّ
- يعّرف براوي احلديث النبوي.

- ي�رشح احلديث النبوي �رشًحا وافًيا.
ح اأنواع الذنوب. - يو�شّ

- يعطي اأمثلة على اأنواع الذنوب. 
- يذكر احلالت التي يزداد فيها اإثم الذنوب ال�شغرية.

- ي�شتنتج الآثار الإيجابية لرتك الذنوب على الفرد واملجتمع.
- يحفظ احلديث النبوي املقرر غيًبا.

- يجتنب الذنوب واملعا�شي �شغريها وكبريها.

نتاجات الدر�س

- امل�شارعة اإلى التوبة وال�شتغفار.
- مراقبة اهلل تعالى يف ال�رش والعلن.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- بع�س كتب �رشوحات احلديث النبوي، مثل: )فتح الباري يف �رشح �شحيح البخاري( لبن حجر الع�شقالين، 
و)املنهاج يف �رشح م�شلم بن احلجاج( لالإمام النووي.

- كتاب )رجال حول الر�شول( خلالد حممد خالد.
 Data( العر�س  جهاز  احلا�شوب،  النبوي،  للحديث  الناطق  القلم  ياأتي:  مما  املنا�شبة  التعليمية  الو�شائل   -
اأوراق عمل،  )فلوما�شرت(،  اأقالم  كرتونية،  لوحات  )ورق قالب(،  اأوراق  الذكية،  الهواتف   ،)Show

بطاقات خاطفة.

م�سادر التعلم واأدواته

خـطر الذنوب
الدر�س

التا�شع ع�شر

.http://shamlah.ws املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية
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- الكبائر: كل ذنب قرن به وعيد �شديد؛ كلعن اهلل اأو غ�شبه اأو توعده ملرتكبها بالعذاب ال�شديد، فالقتل 
يعد كبرية من الكبائر.

- ال�شغائر: الذنوب التي ل يكون فيها ما يوجب احلد يف الدنيا، اأو الوعيد يف الآخرة، مثل ترك رد ال�شالم 
على النا�س، وجمال�شة رفقاء ال�شوء، واخل�شومة فوق ثالثة اأيام، وغريها.

املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
الناقد؛ فعالية )مهارة ما وراء املعرفة(،  � الن�شاط؛ فعالية )املحاكاة(، ا�شرتاتيجية التفكري  التعلم عن طريق  ا�شرتاتيجية 

كما ياأتي:
1- مّثل عمليًّا الت�شبيه الوارد يف احلديث النبوي، كالآتي:

• اأح�رش اأعواًدا من الق�س اأو اخل�شب واأ�شعل اأحدها لرتي الطلبة اأنها ت�شتعل، واأنها جمتمعة ت�شعل حريًقا.	
ا، 	• اأو اأح�رش ورقة بي�شاء وعّلقها اأمام الطلبة، ثم اأح�رش قلًما اأ�شود، و�شع داخل الورقة نقطة اأو خطًّ

ثم زد عدد النقاط واخلطوط ال�شوداء داخل الورقة، لتم�شي الورقة �شوداء.
2- اطلب اإلى الطلبة التفكري يف ما �شاهدوه، وا�شتمع لإجاباتهم واأفكارهم.

3- بنّي املغزى من تلك املحاكاة اأن هذه الذنوب هي الأعواد اأو النكات ال�شود واأن كرثتها ت�شعل النار اأو 
جتعل القلب اأ�شود.

- احلديث النبوي: كل ما ورد عن النبي  من قول اأو فعل اأو تقرير اأو �شفة خلقية وُخلقية.
ا هلل تعالى، كقطع يد ال�شارق. - احلد: عقوبة مقدرة �رشًعا وجبت حقًّ

التعلم القبلي

اأ�شئلة  اخلاطفة،  البطاقات  التدريب،  املحا�رشة،  الق�شة،  التو�شيحي،  )العر�س  فعالية  املبا�رش؛  التدري�س   -
واإجابات، التعلم بالكت�شاف(.

- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات )املحاكاة، لعب الأدوار، التمثيل، الألعاب(.
- التعلم يف جمموعات؛ فعاليات )التعلم التعاوين، املناق�شة، )فكر، انتِق زمياًل، �شارك((.

- التفكري الناقد؛ فعاليات )مهارة ما وراء املعرفة، املنّظمات الب�رشية(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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4- اربط هذا الأمر بقول تعالى: {                                             } )�شورة املطففني، الآية 14(، واقراأها 
اأ�شوَد مرباًدا ل  القلب  "... حتى ي�شبح   : النبي  اآلة ت�شجيل، واقراأ حديث  اأو عن طريق  ب�شوتك 

يعرف معروًفا ول ينكر منكًرا".
٥- وّجه الطلبة اإلى ا�شتنتاج عنوان الدر�س، و�شّجله على اللوح.

اإجراءات التنفيذ
عن  � التعلم  ا�سرتاتيجية  واملحا�رشة(،  والق�س�ص  التو�سيحي  والعر�ص  )املحاكاة  فعالية  املبا�رش؛  التدري�ص  ا�سرتاتيجية 

طريق الن�شاط؛ فعالية )التمثيل ولعب الأدوار(، كما ياأتي:
اإليه عن  1- اعر�س احلديث النبوي ال�رشيف اأمام الطلبة باإحدى طرائق العر�س، اأو عن طريق ال�شتماع 

طريق القلم الناطق للحديث النبوي.
ل قراءته غيًبا للقدوة(. 2- اقراأ احلديث النبوي على الطلبة قراءة منوذجية تعبريية )يف�شّ

3- كّلف طالبني - من املجيدين للقراءة التعبريية - بقراءة احلديث النبوي وحماكاتك. 
4- ذّكر الطلبة ب�رشورة حفظ احلديث النبوي ال�رشيف غيًبا.

٥- اطلب اإلى بع�س الطلبة - متفًقا معهم م�شبًقا - اأن يعطي كل منهم معلومة واحدة عن راوي احلديث 
ولتكن بع�س هذه املعلومات �شحيحة وبع�شها الآخر غري �شحيحة.

6- كّلف الطلبة الآخرين بالتفكري باملعلومات الواردة ومتييز املعلومات عن راوي احلديث، عن طريق لعبة 
تنتمي اأو ل تنتمي.

7- اخرت بعد كل معلومة طالًبا ليجيب عن املعلومة املعرو�شة؛ فاإن كانت �شحيحة )تنتمي( يكتبها على اللوح.
املعلومات  ت�شجيل  يتم  حتى  وهكذا  التعلم،  عملية  يف  منهم  قدر  اأكرب  لت�رشك  الطلبة؛  باختيار  نّوع   -٨

املطلوبة جميعها عن راوي احلديث النبوي.
٩- عّزز الطلبة الذين يجيبون اإجابات �شحيحة، واطلب اإلى الآخرين م�شاعدة زميلهم اإن اأخطاأ يف الإجابة.
التقدير  قيمة  وتعّزز  الطلبة،  )اإثرائية( حتّبب  ق�شة  اأو  معلومة  اأي  لعر�س  الق�ش�س  اأ�شلوب  ا�شتخدام   -10

ل�شخ�شية راوي احلديث.
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )العر�ص التو�سيحي، البطاقات اخلاطفة(، كما ياأتي: �

1- �شع املفردات والرتاكيب على بطاقات خاطفة وكذا معانيها على بطاقات اأخرى بلون خمتلف.
2- اطلب اإلى بع�س الطلبة امل�شاركة ب�شحب بع�س هذه البطاقات وتعليقها، وي�شحب طالب اآخر بطاقة 
اأخرى من اللون الآخر ويعّلقها مبكانها املنا�شب، بحيث تكون املفردة مع املعنى املنا�شب لها، ليتم يف 

النهاية عمل جدارية تو�شيحية ملعاين املفردات والرتاكيب الواردة.
3- تاأّكد من و�شوح املعاين للطلبة جميعهم.
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واإجابات  � )اأ�سئلة  فعالية  املبا�رش؛  التدري�ص  وا�سرتاتيجية  الب�رشية(،  )املنّظمات  فعالية  الناقد؛  التفكري  ا�سرتاتيجية 
واملحا�رشة(، كما ياأتي:

1- وّزع الطلبة يف جمموعات غري املتجان�شة.
2- اطلب اإلى كل جمموعة اأن تعرّب بالر�شم عن اأنواع الذنوب واملعا�شي، و�شّمم مب�شاركة الطلبة منّظًما 

ب�رشيًّا لبيان اأنواع الذنوب واملقارنة بينها، وتقدمي اأمثلة منا�شبة لكل نوع منها.
3- تاأّكد من منا�شبة املنّظم الب�رشي وو�شوح التفريق بني اأنواع الذنوب.

4- ا�شاأل الطلبة عن عالقة املعا�شي بالإميان، اأو كيفية زيادة ونق�شان الإميان.
العالقة  الإميان واأن هذه  املعا�شي ب�شعف  ارتباط فعل  للطبة  ح  املنا�شبة، وو�شّ ال�رسعية  بالأدلة  ا�شتعن   -٥
عك�شية؛ فكلما زاد الإميان قلت املعا�شي والآثام، وكلما نق�س الإميان زادت املعا�شي والذنوب، واأن 

الإميان يزيد بالطاعات.
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )العر�ص التو�سيحي(، وا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية )املناق�سة والتعلم  �

التعاوين(، كما ياأتي:
1- اعر�س باإحدى طرائق العر�س بع�س الن�شو�س ال�رشعية اأو املواقف الآتية:

قوله : "كل اأمتي معافى اإل املجاهرين".	•
قوله تعالى: { 	•

                                                                               } )�شورة اآل عمران، الآية 13٥(.
قول ابن عبا�س : "ل �شغرية مع اإ�رشار".	•
ل يرتك طالب الكالم الفاح�س والبذيء.	•
يخرب طالب اأ�شدقاءه عن الذنوب التي اأذنبها �شابًقا وهو يتباهى بها.	•
تدخني الأب اأمام اأبنائه. 	•
ارتكاب خمالفة من اأحد امل�شوؤولني... وهكذا.	•

2- وّزع الطلبة يف )3( جمموعات غري متجان�شة.
ثم،  ومن  دللتها.  وا�شتنتاج  لكت�شاف  الن�شو�س  هذه  ومناق�شة  مًعا  العمل  جمموعة  كل  اإلى  اطلب   -3

ت�شنيفها ح�شب احلالة التي جتعل الذنب يزداد اإثمه، وتعر�س كل جمموعة عملها.
4- عّزز املجموعات التي اأجابت اإجابة �شحيحة، و�شّوب اأخطاء اإجابات املجموعة التي اأخطاأت.

٥- راقب املجموعات يف اأثناء العمل، وقّدم الدعم املنا�شب عند احلاجة.
ا�سرتاتيجية العمل يف جمموعات؛ فعالية )فكر، انتِق زمياًل، �سارك(. �

يت�شارك مع زميله  لبيان موقف امل�شلم من الذنوب واملعا�شي، ثم  1- كّلف الطلبة بالعمل ب�شكل فردي 
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يف الأفكار التي كتبها كل منهما، ثم يت�شاركان مع اأع�شاء املجموعة ملناق�شة الأفكار واخلروج باأفكار 
منا�شبة متفق عليها من كل املجموعة حول موقف امل�شلم من الذنوب واملعا�شي.

2- اطلب اأن تعر�س كل جمموعة عملها؛ مع فتح باب التعقيب من الطبة اإن وجد، مع مراعاة عدم التكرار.
3- عّقب وا�شتدرك ما قد يكون فات الطلبة من اأفكار �شمن م�شمون الدر�س؛ م�شتدلًّ على ذلك بالأدلة 

ال�رشعية.
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )الق�سة واملحا�رشة(، كما ياأتي: �

1- اختم الدر�س بالرتكيز على القيم والجتاهات التي يريد الدر�س حتقيقها يف نفو�س الطلبة.
ا تو�شيحيًّا )فيديو من يوتيوب( حول خطر واأثر الذنوب واملعا�شي ال�شلبي يف الفرد  2- ح�رشّ للطلبة عر�شً

واملجتمع.
3- اذكر ق�شة موؤثرة عن التوبة والعودة اإلى اهلل تعالى عن طريق �شبكة الإنرتنت اأو الكتب.

4- نّبه خلطر املعا�شي على املجتمع، واأن اإ�شالح املجتمع يبداأ باإ�شالح النف�س وتطهري القلب، مركًزا على 
القيم والجتاهات التي يريدها الدر�س.

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

الفواح�س  كرثة  هو  ربها  عن  البعيدة  املجتمعات  والأ�شقام يف  الأمرا�س  انت�شار  من  اليوم  نراه  ما  لعل   -
والذنوب، يقول النبي : "خم�س اإذا ابتليتم بهن واأعوذ باهلل اأن تدركوهن: مل تظهر الفاح�شة يف قوم 
اأخرجه  اأ�شالفهم،..."  م�شت يف  تكن  مل  التي  والأوجاع  الطاعون  فيهم  ف�شا  اإل  بها  يعلنوا  قط حتى 

احلاكم والبيهقي و�شححه الألباين.
- لذا، يجب على امل�شلم اأن يكون لبنة طيبة يف جمتمعه، واأن يطّوع نف�شه على الطاعات واجتناب املنكرات، 
واأن ي�شت�شعر الإن�شان مراقبة اهلل له، ولن ي�شلح اأمرنا اليوم اإل مبا �شلح به اأمرنا من قبل، وليكن �شعار 

امل�شلم: ابداأ بنف�شك فاأ�شلحها وادع غريك باملعروف، ودع قافلة اخلري مت�شي يف املجتمع.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم عن طريق الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف نهاية الدر�ص؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة. �
ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات. �

املوقف التعليمي: بعد النتهاء من الدر�س، وّجه الطلبة اإلى تقومي اأنف�شهم تقوميًا ذاتيًّا بناًء على اأداة التقومي 	•
�شجل و�شف �شري التعلم، كما يف اأداة التقومي رقم )1-1٩(. 

اأداة التقومي رقم )1٩-1(، �شجل و�شف �شري التعلم.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

اإيـجـابـي
اكتب عماًل �شاحًلا تفتخر به بينك وبني نف�شك

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

............................................................................................
اكتب نتيجة تتوقع حدوثها نتيجة هذا العمل الإيجابي ال�شالح

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

............................................................................................
مالحظة )ا�شكر اهلل واطِو الورقة واحتفظ بها لنف�شك(

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

............................................................................................
�سـلـبي

اكتب ذنًبا �شيًئا اأو مع�شية تقوم اأو قمت بعملها يف حياتك
............................................................................................
............................................................................................

اكتب الأثر ال�شلبي الذي قد يحدث نتيجته فيك اأو يف املجتمع
............................................................................................
............................................................................................

مالحظة )احمد اهلل على �شرتك، وا�شتغفر ربك بينك وبني نف�شك ومّزق الورقة، عازًما عدم العودة(
............................................................................................
............................................................................................
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

1٢3

اأتعاوُن واأعطي مثاًل 
اأتعــاون مــع زمالئــي يف اإعطــاء اأمثلة 

اأخرى على كل من الكبائر وال�شغائر.
- من الكبائر: الزنا، التويّل يوم الزحف، احلرابة، قول 

الزور...
- ومن ال�شغائر: تاأخري ال�شالة الفري�شة عن وقتها. �شوء 

معاملة النا�س، التق�شري يف العبادات...

1٢4

اأتدبُّر واأ�ستنتُج
اأتدّبر احلديث ال�رشيف الآتي، واأ�شتنتج 
عالقتــه بحديــث: "اإياكــم وحمقــرات 

الذنوب":
قال ر�شول اهلل : "اإن املوؤمن اإذا اأذنب 
كانت نكتــة �شوداء يف قلبــه، فاإن تاب 
ونــزع وا�شتغفر �شقــل قلبه، فــاإن زاد 
زادت، فذلــك الران الذي ذكره اهلل يف 
كتابه: {                                            }.

ل  التي  ال�شغرية  الذنوب  من  يحذران  احلديثني  - كال 
تركها من دون  فاإن  فتبداأ �شغرية  الإن�شان،  بها  يبايل 
توبة تظل تكرب حتى تغطي قلبه عن الطاعة؛ فتكون 
�شبًبا يف هالكه، فاحلديثان يدعوان اإلى عدم التهاون 

يف �شغائر الذنوب وامل�شارعة اإلى التوبة منها.

1٢4

اأ�ستنتُج
اأثًرا اإيجابيًّا واحًدا لالإقالع عن الذنوب، 

على الفرد واملجتمع.
- ت�شود الألفة واملحبة بني اأفراد املجتمع.

- تعديل �شلوك الفرد من ال�شلبية اإلى الإيجابية.
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الإجابةالن�شاطال�سفحة

1٢5

اأ�ستنتُج
لـّخ�س بلغتك اخلا�شة ما �شتقوم به بعد تالوتك قوله تعالى:

} 

{                                     
)�شورة اآل عمران، الآيات 136-133(.

- اإذا اأذنبــت ذنًبــا فاإننــي اأ�شــارع اإلــى 
ال�شتغفــار والتوبة الن�شــوح اإلى اهلل، 
ول اأ�ــرش على ذنبي واأعمــل الأعمال 
ال�شاحلة؛ لأنال املغفرة من اهلل �شبحانه 

واأفوز بر�شوانه وجناته.

عالجية
- عد اإلى اأحد كتب الفقه الإ�شالمي، واكتب اأنواع العقوبات يف الإ�شالم، واأيها يعّد من الكبائر.

اإثـرائـية
- ابحث يف �شبكة الإنرتنت، واكتب تقريًرا عن الآثار ال�شلبية للمعا�شي والذنوب يف الفرد واملجتمع )اأّيد 

تقريرك بق�ش�س واقعية اأو فيديوهات(.

اأن�سطة اإ�سافية

إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
122�شغائر املعا�شي التي ل يبايل الإن�شان بها.1- ما املق�شود بـ )حمقرات الذنوب(؟

2- حذر احلديث ال�رشيف من التهاون 
يف ارتكاب املعا�شي، عّلل ذلك.

كبرية،  �شارت  بع�س  اإلى  بع�شها  ُجمع  لو  لأنها   -1
122واأو�شكت اأن تهلك �شاحبها يف النار.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
والإقبال  وقبولها  اعتيادها  اإلى  يوؤدي  ذلك  لأن   -2

عليها، ما ي�شتوجب غ�شب اهلل تعالى و�شخطه.

3- بنّي الفــرق بني الكبائر وال�شغائر 
من حيــث طبيعــة املع�شيــة وما 

يرتتب عليها.

- الكبائر: كل ذنب ُقرن به وعيد �شديد؛ كلعنة اهلل اأو 
فالقتل  ال�شديد،  بالعذاب  ملرتكبها  توعده  اأو  غ�شبه 

يعد كبرية من الكبائر لقوله تعالى: {

                                              } )�شورة الن�شاء، الآية ٩3(. 
- ال�شغائر: الذنوب التي ل يكون فيها ما يوجب احلد 
يف الدنيا، اأو الوعيد يف الآخرة، مثل ترك رد ال�شالم 
فوق  واخل�شومة  ال�شوء،  رفقاء  وجمال�شة  النا�س،  على 

ثالثة اأيام ... وغريها.

123

4- اذكــر حالتني من احلــالت التي 
تزيد من اإثم ال�شغائر.

1- كرثة ارتكابها والإ�رشار على فعلها.
2- الفرح بفعلها والتفاخر بها

3- �شدورها عمن يقتدي به النا�س.
123

٥- من اأ�شبــاب التجروؤ على املع�شية 
ح ذلك. �شعف الإميان. و�شّ

حّب  يبداأ  عليها  وي�رّش  املع�شية  يف  املرء  يقع  عندما   -
املعا�شي بالتزايد يف قلبه حتى ياألفها وُت�شبح جزًءا من 

حياته؛ وهذا دليل على �شعف اإميانه.
123

 : 6- بنّي املعنــى امل�شتفاد من قوله
"كل اأمتي معافى اإل املجاهرون".

بفعلها  الفرح  عند  اإثمها  يزداد  ال�شغرية  الذنوب   -
123والتفاخر بها.

ح موقف امل�شلم من الذنوب  7- و�شّ
واملعا�شي.

الذنوب كلها �شغريها  اأن يرتك  امل�شلم  1- يجب على 
وكبريها؛ تعظيًما حلق اهلل تعالى عليه، واأل ينظر اإلى 

�شغر الذنب بل اإلى عظمة من ع�شى. 
ي�شارع  اأن  فعليه  ذنًبا  وارتكب  امل�شلم  اأخطاأ  اإن   -2
تعالى،  اهلل  اإلى  والتوبة  املع�شية،  عن  الإقالع  اإلى 

والإكثار من ال�شتغفار والعمل ال�شالح.

124
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
3- يجب على امل�شلم مراقبة �شلوكه اليومي، والقالع 
عن هذه الذنوب كي ل يعتادها ويكرث منها؛ فاإنها 

اإن اجتمعت عليه اأهلكته.

النبــوي  اكتــب غيًبــا احلديــث   -٨
ال�رشيــف مــن قولــه : "اإياكم 
 : وحمقــرات ..." اإلــى قولــه

"... تهلكه".

- عن �شهل بن �شعد  قال: قال ر�شول اهلل : "اإياكم 
فجاء  واد،  بطن  يف  نزلوا  كقوم  الذنوب،  وحمقرات 
ذا بعود، وجاء ذا بعود، حتى اأن�شجوا خبزتهم، واإن 

حمقرات الذنوب متى يوؤخذ بها �شاحبها تهلكه".
123
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- يعّرف مفهوم التكفري.
- يبنّي حكم الإ�شالم من التكفري مع الأدلة ال�رشعية.

- يذكر اآثار التكفري يف الأفراد واملجتمعات واأخطاره.
ح و�شائل مواجهة التكفري. - يو�شّ

- ي�شتنتج اأ�شباب ظهور التكفري يف املجتمعات.
- يبنّي دللة الأدلة والن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س.

- يجتنب تكفري امل�شلمني وت�شنيفهم. 
- يتقّبل الآخرين ويحاورهم باحلكمة واملوعظة احل�شنة.

نتاجات الدر�س

- البتعاد عن اخلو�س يف نوايا النا�س.
- �رشف اجلهد لن�رش الدعوة الإ�شالمية وعمارة الأر�س، والعمل ال�شالح النافع.

- نبذ فكر التكفري والتع�شب وتفريق وحدة الأمة الإ�شالمية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب ال�شّنة النبوية، مثل: �شحيح البخاري، و�شحيح م�شلم، و�شنن الرتمذي، و�شنن ابن ماجه.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، لوحات كرتونية، الطبا�شري 

والأقالم امللونة، اأوراق عمل الأن�شطة، جداريات.

م�سادر التعلم واأدواته

التحذير من التكفري
الدر�س

الع�شرون

.http://shamlah.ws :املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

اأو  فكري  راأي  اتباع  اأو  دون متحي�س،  من  الآخرين  اآراء  ال�شخ�س  يتبع  اأن  واملذهبي:  الفكري  التع�شب 
مذهبي من دون متحي�س، ما يوؤدي اإلى عدم تقّبل الراأي الآخر، وغياب منهج الدعوة القائم على احلكمة 

واملوعظة واملجادلة باحل�شنى.

املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )العر�ص التو�سيحي والأ�سئلة املوجهة واملناق�سة(، كما ياأتي: �

1- اعر�س على الطلبة با�شتخدام �شا�شة العر�س )Data Show( اأو احلا�شوب اأو الهاتف املحمول، فيديو 
عن العتداء والظلم والدمار واخلراب ببع�س البلدان نتيجة فكر التطرف.

2- حاور الطلبة يف ما �شاهدوه مبيًنا لهم خطورة فكر التكفري ومن�شاأه، واأهداف من يروج له.
3- اطلب اإلى الطلبة قراءة مطلع الآية التي تلي اآية الكر�شي، ثم ا�شتنتاج معناها.

4- وّجه الطلبة اإلى ا�شتنتاج عنوان الدر�س معنى التكفري. 
اإجراءات التنفيذ

ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رص؛ فعالية )البطاقات اخلاطفة( وا�شرتاتيجية التعلم القائم على الن�شاط؛ فعالية )ال�شتك�شاف  �
املوجه(، كما ياأتي:

1- اكتب الن�شو�س الآتية على جدارية اأو بطاقات خاطفة: 
قوله تعالى: { 	•

                                                      ...} )�شورة الن�شاء، الآية ٩4(.
قوله : "ومن رمى موؤمنا بكفر فهو كقتله".	•
قوله : "لي�س املوؤمن بالطّعان ول اللّعان ول الفاح�س ول البذيء".	•

2- اطلب اإلى بع�س الطلبة - ممن يتقنون التالوة والقراءة اجلهرية - قراءة هذه الن�شو�س قراءة جهرية.
3- حاور الطلبة، وحثهم على ا�شتك�شاف دللة هذه الن�شو�س.

- تعريف امل�شلم والفا�شق والكافر.
التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعالية العر�س التو�شيحي، فعالية البطاقات اخلاطفة، املحا�رشة.
- التفكري الناقد؛ فعالية التحليل.

- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية ال�شتك�شاف املوّجه.
- ا�شرتاتيجيات حل امل�شكالت؛ فعالية التدّرج يف خطوات احلل.

- ا�شرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ التعلم التعاوين واجلماعي.

ا�سرتاتيجيات التدري�س



182

4- اكتب دللة هذه الآيات على اللوح وحكم التكفري باللون الأحمر، معّلاًل ذلك اللون خلطورة التكفري.
ا�سرتاتيجية حل امل�سكالت؛ فعالية التدرج وال�ستق�ساء بحل امل�سكالت، كما ياأتي: �

ا خطرًيا تعاين منه الكثري من املجتمعات، وقد مل�شت تلك  1- مّهد للمو�شوع: ظاهرة التكفري اأم�شت مر�شً
املجتمعات اآثاره ال�شلبية ال�شيئة.

2- اطلب اإليهم اأن ينتقلوا اإلى املرحلة الثانية من مراحل حل امل�شكالت، فبعد ال�شعور بامل�شكلة نبحث 
عن اأ�شبابها.

3- ا�شتخدم مع الطلبة اأ�شلوب احلوار واملناق�شة وا�شتمع لإجاباتهم، - مّطلًعا بذكاء وحكمة على اأفكارهم 
واآرائهم حول هذه الظاهرة - لتقّدم لهم التوجيه املنا�شب.

4- عّقب على اإجابات الطلبة واآرائهم، وانتبه لعدم التجريح اأو الإ�شاءة.
٥- دّعم كالمك باأدلة �رشعية واأمثلة واقعية.

ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية )العمل التعاوين واجلماعي(، كما ياأتي: �
1- وّزع الطلبة يف جمموعات غري متجان�شة ومنا�شبة ح�شب عدد الطلبة يف ال�شف.

2- اطلب اإلى كل جمموعة العمل مًعا والكتابة على ورق، وتق�شيم الورقة اإلى خانتني عموديتني، يكتبون 
وعملية  واقعية  و�شائل  الثاين  العمود  يف  ويقرتحون  ال�شلبية،  التكفري  واآثار  اأخطار  الأول  العمود  يف 

منا�شبة ملواجهة خطر التكفري - ميكنهم ال�شتعانة بالكتاب املدر�شي -.
3- نّبه الطلبة اأنهم يقومون مبتابعة ا�شرتاتيجية حل امل�شكالت، عن طريق و�شع الفر�شيات واحللول املنا�شبة.
4- اطلب اإلى كل جمموعة اأن تعّلق ما قامت بكتابته على جدار ال�شف، ثم يقراأ مندوب عنهم ما كتب 

ويجيب ت�شاوؤلت املجموعات الأخرى مع مالحظة عدم تكرار الأفكار.
٥- راقب عمل املجموعات وجتّول بينهم وقّدم الدعم وامل�شاندة لهم؛ بر�شالة طريقة الأكواب الثالث.

6- قّوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا )تكوينيًّا( يف اأثناء عمل املجموعات.
7- عّقب على اآراء الطلبة وتاأكد من و�شوح وو�شول الأفكار جميًعا للطلبة.

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحا�رشة، كما ياأتي: �
1- اختم الدر�س باحلديث عن رحمة الإ�شالم ورحمة - ر�شوله  - م�شت�شهدا بفتوحات امل�شلمني ودخول 
الفكر،  التجار، ودور كل طالب يف احلذر من هذا  اأخالق  الإ�شالم عن طريق  البلدان يف  الكثري من 

ل�شيما عرب و�شائل التوا�شل الجتماعي، ون�رش الإ�شالم باحلكمة وح�شن اخلطاب والقناعة الفكرية.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
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- يف ظل الثورة املعرفية الإلكرتونية، قد يقع الإن�شان لقلة علمه اأو فراغه اأو عدم توجيهه التوجيه ال�شليم 
يف �رشك هذا الفكر.

- حري بامل�شلم احلذر من هذا الفكر، وتوجيه و�شائل التوا�شل الجتماعي للدعوة اإلى الإ�شالم باحلكمة 
واملوعظة احل�شنة، واحلجج ل باللجج.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي اخلتامي للدر�ص الواردة يف الكتاب املدر�سي. �
ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة. �

بنائية 	• �شفوية  اأ�شئلة  املجموعات، وّجه  النتهاء من عمل  الدر�س، وبعد  اأثناء �رشح  التقوميي: يف  املوقف 
)تكوينية( على الطلبة وقّومهم بناًء على معايري �شلم التقدير اللفظي يف اأداة التقومي رقم )1-20(.

اأداة التقومي رقم )20-1( �شلم التقدير اللفظي:	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

�سعيفمقبولممتازاملعيارالرقم

النتباه1

ي�شغي جيًدا ملعلمه ولزمالئه، 
ول يحيد بب�رشه عن املتكلم 
التعليمــي، ول  يف املوقــف 
يتحــّدث يف اأثنــاء حديــث 

غريه يف املوقف التعليمي.

ي�شغي جيًدا ملعلمه ولزمالئه، 
ول يحيد بب�رشه عن املتكلم 
لكنه  التعليمي،  املوقــف  يف 
يتحــّدث يف اأثنــاء حديــث 

غريه يف املوقف التعليمي.

ل ي�شغي جيــًدا ملعلمه ول 
لزمالئه، ويتحّدث يف اأثناء 
حديــث غــريه يف املوقف 

التعليمي.

الفاعلية2

يجيب ب�رشعة وثقة واقتدار؛ 
م�شتــخدًمــا مــ�شطلحــات 
اإ�شالمـيــة، ويــدعــم راأيــــه 

بالأدلة.

يجيب ب�رشعة وثقة واقتدار؛ 
م�شتــخدًمــا مــ�شطلحــات 
الإ�شالمية، ولكنــه ل يدعم 

راأيه بالأدلة.

ل يجيب ب�رشعة وثقة، ول 
يدعم راأيه بالأدلة.

التعاون3

يتــعــاون مــع زمــالئــه يف 
قبل  وي�شتــاأذن  املجموعــة، 
باملـهــام  ويقــوم  احلديــث، 
والزمن  بال�شكل  اإليه  املوكلة 

املحددين.

يتــعــاون مــع زمــالئــه يف 
قبل  وي�شتــاأذن  املجموعــة، 
يــقــوم  احلديــث، لكنــه ل 
اإليه بال�شكل  باملهام املوكلــة 

والزمن املحددين.

ل يتعــاون مــع زمالئــه يف 
املجموعة، ول ي�شتاأذن قبل 
احلديــث ول يقــوم باملهام 
املوكلة اإليه بال�شكل والزمن 

املحددين.
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

1٢8
اأعّمُق فهمي

يف �شوء فهمي ال�شابق اأبنّي معنى "لي�س 
منا" يف قوله : "لي�س منا من غ�س".

- ل تكتمل فيه �شفات املوؤمنني، ويف ذلك تاأكيد على 
حرمة الغ�س.

1٢8
اأفّكُر

يف �شبب اآخر مــن الأ�شباب التي توؤدي 
اإلى ظهور التكفري يف املجتمعات.

- الت�رشع يف اإ�شدار الأحكام.
- تعار�س امل�شالح ال�شخ�شية.

1٢9

اأناق�ُص
مــع زمالئــي كيــف يوؤثــر التكفــري يف 
اإ�شعــاف حريــة الفكــر والــراأي عند 

العلماء.

اإذا  بالكفر  اتهامهم  من  الجتهاد؛ خوًفا  من  مينعهم   -
اأخطاأوا.

1٢9

اأثري خرباتي
اأبحــث مع زمالئــي يف الإنرتنت لكتابة 
تقريــر حــول واجــب كل مــن الأ�رشة 

واملدر�شة يف حماربة التكفري.

- ُيرتك الأمر للمعلم لو�شع املعايري التي يراها منا�شبة.

ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ص التو�سيحي. �
املوقف التقوميي: يف اأثناء عمل املجموعات وقيامها باملهام املوكلة اإليهم، ا�شتخدم مع الطلبة اأداة التقييم 	•

رقم )2-20(.
اأداة التقومي رقم )20-2( قائمة ال�شطب:	•

ا�سم الطالبالرقم

املعايري

املجموع
يندمج مع 

املوقف التعليمي.
يقّدم اإجابات 

قيّمه.
يحرتم اآراء 
الآخرين.

يدعم راأيه باأدلة 
مقنعة.

يتكلم بطالقة 
وثقة.

لنعملنعملنعملنعملنعم
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عالجية
- ا�شتنتج و�شائل مواجهة التكفري من الن�شو�س الآتية:

قوله : "من �شّلى �شالتنا وا�شتقبل قبلتنا واأكل ذبيحتنا فذلك امل�شلم الذي له ذمة اهلل وذمة ر�شوله".	•
القتل، 	• قال:  اهلل؟  ر�شول  يا  الهرج  وما  قيل  الهرج،  ويكرث  العلم  ويقل  اجلهل  ويكرث   ..."  : قوله 

القتل".
قوله تعالى: {                                                                                                        }.	•

)�شورة النحل، الآية 12٥(.
قوله تعالى: {                                                                                        } )�شورة املائدة، الآية 2(.	•
اأو

- قارن بني امل�شلم والفا�شق والكافر من حيث: تعريف كل منهم.
اإثـرائـية

- ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن ر�شالة عمان، وبنّي اأهدافها واأفكارها الرئي�شة، واكتب حولها تقريًرا.
- ُزر اإحدى املوؤ�ش�شات التي ُتقّدم �شورة الإ�شالم ال�شمحة وتت�شدى لفكر التكفري، مثل موؤ�ش�شة اآل البيت، 

واكتب تقريًرا حول اأبرز اأعمالها يف مواجهة فكر التكفري.

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
127- هو و�شف امل�شلم بالكفر.1- بنّي املق�شود بالتكفري.

127- يحرم تكفري امل�شلم دون م�شوغ �رشعي.2- بنّي حكم التكفري.
3- اذكــر �شببــني من اأ�شبــاب ظهور 

التكفري يف املجتمعات امل�شلمة.
- اجلهل باأحكام ال�رشيعة الإ�شالمية وعدم الفهم ال�شليم لها.

12٨- التع�شب الفكري واملذهبي.

امل�شلم ملا  الإ�شالم من تكفري  4- حّذر 
لذلك من اآثار على الفرد واملجتمع، 

بنّي اثنني من هذه الآيات.

- خمالفة منهج الإ�شالم واأحكامه.
- العتــداء علــى حقــوق امل�شلــم باإخراجه مــن دائرة 

الإ�شالم واحلكم عليه بالكفر.
12٩-12٨

٥- عــالَم يــدل كل دليل مــن الأدلة 
ال�رشعية الآتية:

اأ - قال اهلل تعالى: {

.{                           
ب- قال ر�شول اهلل : "ومن رمى 

موؤمًنا بكفٍر فهو كقتله".

اأ   - النهي عن اإطالق لفظ الكفر على امل�شلم.

ويعّد  امل�شلم،  اأخاه  امل�شلم  يكّفر  اأن  من  التحذير  ب- 
تكفري امل�شلم م�شاويًا لقتله.

اأ   -127

ب-127
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ح مفهوم العنف املجتمعي. - يو�شّ
- ميّيز اأنواع العنف.

- يبنّي اأ�شباب العنف املجتمعي. 
- يلتزم باأ�شاليب حماية املجتمع من العنف.

- يتعامل مع من حوله برفق واأناة. 
- يبتعد عن اأ�شباب العنف وجتّنبها. 

- يقوم بالدور املطلوب يف توعية وتثقيف الآباء والأمهات جتاه العنف. 
- يقتنع ب�رشورة تطبيق القوانني والعقوبات؛ ملنع انت�شار العنف واجلرمية.

- يقّدر دور الإ�شالم يف وقاية املجتمع من العنف. 
- يقّدر دور الإ�شالم يف عالج م�شكلة العنف؛ عن طريق الت�رشيعات.

نتاجات الدر�س

- القتناع ب�رشورة تطبيق القوانني والعقوبات؛ ملنع انت�شار العنف واجلرمية. 
- تقدير دور الإ�شالم يف وقاية املجتمع من العنف. 

- تقدير دور الإ�شالم يف عالج م�شكلة العنف. 
- بغ�س العنف باأ�شكاله كافة. 

- احلر�س على التعامل ب�شورة اإيجابية مع الآخرين.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب )خلق امل�شلم( ملحمد الغزايل. 
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: اأوراق العمل، اللوح، بطاقات.

م�سادر التعلم واأدواته

العنف املجتمعي
الدر�س

احلادي والع�شرون

- كتاب )العنف املجتمعي والعنف اجلامعي( للدكتور را�شي نوا�رشة، وكتاب )ظاهرة التطرف والعنف 
مواجهة الآثار اإلى معاجلة الأ�شباب( لنخبة من الباحثني.

م�سادر تعلم اإ�سافية
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البطالة: حالة يو�شف بها ال�شخ�س الذي ل يجد عماًل مع حماولته الدائمة يف البحث عن عمل.
املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
1- اطلب ب�شوت فيه حدة وزجر من طالب اأن يقف؛ مالحًظا انفعالت الطلبة.

2- ثم اأعد الطلب منه مرة اأخرى بلطف ترافقه ابت�شامة، مالحًظا انفعالت الطلبة. 
3- ا�شاأل الطلبة: ماذا ن�شّمي الأ�شلوب يف املرة الأولى؟ وماذا نطلق على الأ�شلوب يف املرة الثانية؟ 

4- ا�شتقبل اإجابات الطلبة )مبت�شًما(.
اإجراءات التنفيذ

ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين؛ فعالية دورة التعلم اخلما�سية )5Es(، وا�سرتاتيجية التعلم الن�سط؛ فعالية املحاكاة،  �
وا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية التحليل، وا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية ال�ستقراء، وذلك كما ياأتي:

ل  حادثة  فردي  ب�شكل  طالب  كل  يكتب  اأن  الطلبة  اإلى  اطلب   :)Engage )الندماج؛  الأولى  اخلطوة   -1
تتجاوز )4( اأ�شطر، مت فيها ممار�شة �شلوك عنيف جتاهه، ي�شف فيها م�شاعره واأثر املوقف يف نف�شه. 

اطلب اإلى الطلبة الذين يرغبون قراءة ما كتبوا ب�شوت عال، يف حني ي�شتمع باقي الطلبة.	•
ل اأن يتم التعامل معك يف هذا املوقف؟	• عّقب على كل حادثة ب�شوؤال الطالب: كيف تف�شّ
ا�شتمع لعدد من احلوادث بناًء على رغبة الطلبة.	•
اإن جمموع احلوادث التي مت ا�شتقراوؤها ت�شّكل مبجموعها مفهوم العنف. 	•
وّجه اأ�شئلة �شابرة للطلبة: ما العنف؟ ما اأنواعه؟ ما مظاهره؟ ما اأ�شبابه؟ دّون الإجابة عليها. 	•

٢- اخلطوة الثانية: )ال�ستك�ساف؛ Explore(: ي�شتك�شف الطلبة الإجابات عن الأ�شئلة التي متت اإثارتها عن 
طريق العمل التعاوين.

- ح�شن اخللق.
التعلم القبلي

- التعلم التعاوين؛ فعالية دورة التعلم اخلما�شية. 
- التعلم الن�شط؛ فعالية املحاكاة. 
- التفكري الناقد؛ فعالية التحليل. 

- التدري�س املبا�رش؛ فعالية ال�شتقراء.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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اإلى الأرقام  3- وّزع الطلبة يف جمموعات با�شتخدام الأرقام )اأعِط كل طالب رقًما من )1-٥( واأطلب 
املت�شابهة التجمع يف جمموعة الذين يحملون الرقم )1( يف جمموعة )1( ... الخ(. 

املجموعة )1(، ورقة عمل  )1(: تو�شيح مفهوم العنف واأنواعه. 	•
املجموعة )2(، ورقة عمل )2(: بيان اأ�شباب العنف املجتمعي.	•
املجموعة )3(، ورقة عمل )3(: �رشح اأ�شاليب الق�شاء على العنف.	•
املجموعة )4(، ورقة عمل )4(: اإعطاء اأمثلة على العنف املجتمعي.	•
والبطالة 	• الفقر  )اأثر  واأناق�س:  اأفّكر   )133( ال�شفحة  يف  الن�شاط   :)٥( عمل  ورقة   ،)٥( املجوعة 

و�شعف العدالة الجتماعية يف العنف(. 
4- اخلطوة الثالثة )التف�سري؛ Explain(: تعر�س كل جمموعة نتائجها، وتتم مناق�شة ما مت التو�شل اإليه مناق�شة 

جماعية والتو�شل اإلى النتائج. 
٥- التوا�شل عن طريق ال�شوؤال والإجابة )الأ�شئلة التكوينية والبنائية(

6- اخلطوة الرابعة )التو�سع والتطوير؛ Expand(: بحيث يتم ترجمة النتائج اإلى اأفكار عملية. 
كّلف املجموعة )1( بر�شم بو�شرت لنبذ العنف. 	•
كّلف املجموعة )2( بتمثيل م�شهد ميّثل العنف.	•
كّلف املجموعة )3( بتمثيل م�شهد ميّثل الرفق واللني والت�شامح. 	•
كّلف املجموعة )4( بذكر �شور معا�رشة للعنف. 	•
كّلف املجموعة )٥( بو�شع خطة عمل ملواجهة العنف داخل املدر�شة.	•

من  خمتلفة  عبارات  عليها  مكتوب  بطاقات  الطلبة  على  وّزع   :)Evaluate )التقومي؛  اخلام�سة:  اخلطوة   -7
اأدناه: )القدوة احل�شنة،  اللوح كما يف اجلدول  الطلبة حتت )3( قوائم على  ي�شّنفها  الدر�س، بحيث 
اإيجابية،  عالقات  املنا�شبات،  يف  النارية  العيارات  اإطالق  اجلماعية،  امل�شاجرات  ال�شخرية،  ال�رشقة، 
العبث ب�شيارات الآخرين، �شوء معاملة الآخرين، تكليف العامل باأعمال ل يطيقها، العدل بني العاملني، 
تخريب املمتلكات العامة، الت�شهري بالآخرين، قطع اإ�شارة املرور، خدمة املجتمع، الت�شامح، مهارات 

التوا�شل، تطبيق القوانني، عدم الرد باملثل، ال�رشب وال�شتم، ال�شتحياء واخلجل(.

عنفرفق
معنويمادي
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مدى  الت�شنيف  من  لك  يظهر  بحيث  ال�شابق،  اجلدول  ح�شب  اللوح  على  البطاقات  الطلبة  يل�شق   -٨
ا�شتيعاب الطلبة ملفهوم العنف. 

٩- اخلتام ببطاقة اخلروج: على ورقة منف�شلة يبنّي كل طالب موقفه؛ اإذا حدث مظهر من مظاهر العنف 
اأمامه.

10- ا�شتلم الأوراق واقراأها، وقّدم التغذية الراجعة يف احل�شة القادمة. 
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

يعي�س العامل موجة من العنف لأ�شباب خمتلفة، جّرت على املجتمعات ويالت ل �شبيل للخال�س منها 
اإل بالرجوع اإلى الدين احلنيف والفهم ال�شليم لالإ�شالم الو�شطي املعتدل اخلايل من العنف، فالإ�شالم دين 
الت�شامح والرفق، ومل يكن موقف الر�شول  يوم فتح مكة اإل �شاهًدا من ال�شواهد الكثرية التي ت�شهد بدور 
الها�شمية ت�شري على  اإ�شاعة الأمن والأمان ونبذ العنف والرد باملثل وما زالت الدولة الأردنية  الإ�شالم يف 

اخلطوات نف�شها يف ردع الإرهاب والتطرف، وحماربته على ال�شعيدين الداخلي واخلارجي.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

اممتازمعيار الأداءالرقم �سعيفمتو�سطجيدجيد جدًّ

يتعاون مع زمالئه يف املجموعة.1
يرف�س العنف وكرهه.2
مييل اإلى ال�شلوك الإيجابي. 3
يعي خماطر العنف ال�شلبية. 4

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  �
ا�سرتاتيجية املالحظة. �

يتبعها من 	• احل�شة، وما  الطالب واجتاهاته خالل  اأداء  الدر�س، لحظ  انتهاء �رشح  بعد  التقوميي:  املوقف 
ح�ش�س، وقّوم اأداءه واجتاهاته بناًء على �شلم التقدير الآتي. 

الأداة رقم )21-1(: �شلم تقدير.	•
ا�شم الطالب: ............................................ 

استراتيجيات التقويم وأدواته
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يرف�س اأي �شلوك �شلبي. ٥
يلتزم قوانني املدر�شة والغرفة ال�شفية.6
يعمل باإيجابية ودافعية.7

يعتــز بــدور ت�رشيعــات الإ�شــالم يف احلماية من ٨
العنف باأنواعه.

يدرك دور مهارات التوا�شل يف احلد من العنف.٩
ل يقابل الإ�شاءة مبثلها.10

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

131

اأميُّز
العنــف املادي من العنف املعنوي يف ما 

ياأتي:
ال�رشقة، ال�شخرية، امل�شاجرات اجلماعية،   
اإطالق العيــارات النارية يف املنا�شبات، 
العبث ب�شيارات الآخرين، �شوء معاملة 
الآخريــن، تكليــف العامــل باأعمال ل 
يطيقهــا، تخريــب املمتلــكات العامة، 

الت�شهري بالآخرين.

- العنف املادي: ال�رشقة، امل�شاجرات اجلماعية، اإطالق 
العيــارات الناريــة يف املنا�شبــات، العبــث ب�شيارات 
الآخرين، تكليف العامل باأعمال ل يطيقها، تخريب 

املمتلكات العامة.
- العنــف املعنــوي: ال�شخرية، �شوء معاملــة الآخرين، 

الت�شهري بالآخرين.

133

اأفّكُر واأناق�ُص
اأناق�ــس وزمالئــي اأثر كل مــن )الفقر، 
والبطالة، و�شعف العدالة الجتماعية( 

يف العنف.

- الفقر: البحث عن �شد احلاجات الأ�شا�شية من طعام 
و�رشاب و...اإلخ.

ي�شتغل  اأن  ميكن  طويل  فراغ  وقت  وجود  البطالة:   -
�شلبيًّا يف اأعمال العنف.

- �شعــف العدالــة الجتماعية: ال�شخــط على املجتمع 
وحماولة اأخذ احلق بالقوة.
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عالجية
تاأثريه يف  كتابة  منهم  واطلب  اأ�شبوع،  ..." مدة  تغ�شب  "ل   : الر�شول  بتمّثل حديث  الطلبة  - كّلف 

حياتهم. 
اإثـرائـية

- كّلف الطلبة بو�شع خطة عمل اإجرائية اأو مبادرة للتخفيف من العنف داخل الغرفة ال�شفية واملدر�شة، 
ينفذها الطلبة عمليًّا داخل املدر�شة على �شكل م�رشوع جماعي.

اأن�سطة اإ�سافية

الإجابةالن�شاطال�سفحة

134
اأبدي راأيي 

اإذا حــدث مظهــر مــن مظاهــر العنف 
اأمامي.

- الت�ــرشف باإيجابيــة، وحماولــة تهدئة الأمــر باإيقاف 
الأ�شباب التي اأدت اإليه، وعدم امل�شاركة فيه اأبًدا.

إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
اأو 1- ما املق�شود بالعنف املجتمعي؟ القهر  اأو  بالق�شوة  يت�شف  عدواين  �شلوك  العنف   -

�رشًرا  ويلحق  جماعة،  اأو  فرد  من  وي�شدر  الإكراه، 
ماديًّا اأو معنويًّا بالنف�س اأو بالآخرين.

131

2- العنف نوعان، اذكرهما مع ذكر 
مثال على كل منهما.

- العنف املادي: مثل �رشب الآخرين، وال�شطو امل�شلح، 
وحرق املمتلكات، واإغالق ال�شوارع.

- العنــف املعنوي: مثل �شتــم النا�س، ال�شتهــزاء بهم، 
وت�شفيه اآرائهم واحتقارهم.

131

3- للعنــف املجتمعــي اأ�شباب عدة، 
اذكر اأربعة منها.

1- �شعف الوازع الديني.
2- الأمن من العقوبة.

3- التاأثر ال�شلبي بالآخرين.
4- التن�شئة الأ�رشية غري ال�شليمة، والتفكك الأ�رشي.

٥- ال�شطرابات النفعالية والنف�شية.
6- ال�شعور بالظلم.

133-132
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
العنــف  مــن  املجتمــع  حلمايــة   -4
املجتمعي اأ�شاليب منها: التثقيف 

ح ذلك. والتوعية، و�شّ

- قيام العلماء بتوعية النا�س باأهمية احلوار، ون�رش ثقافة 
133الت�شامح.

الدولــة يف حتقيــق  ــح دور  ٥- و�شّ
العدالة الجتماعية.

- علــى الدولة اأن ترعى ح�شــول النا�س على حقوقهم، 
واأدائهــم لواجباتهــم بعدالــة وتكافــوؤ فر�ــس؛ لأن 
الإن�شــان اإذا وجد العدالة اأ�شبح متوازًنا يف ت�رشفاته، 

بعيًدا عن العنف، ول يعتدي على غريه.

134

6- ما اأ�شلوب حماية املجتمع من العنف 
املجتمعي الذي ي�شــري اإليه كل ن�س 

من الن�شو�س ال�رشعية الآتية:
اأ  - قال اهلل تعالى:

}      

.{                                   
ب- بعــد عــودة النبــي  مــن 
الطائف حزيًنا لكفر اأهل مكة 
واأهــل الطائــف، جاءه ملك 
اجلبــال يقول لــه: "اإن �شئت 
اأن اأطبــق عليهم الأخ�شبني؟ 
فقــال النبــي : "اأرجو اأن 
يخرج اهلل مــن اأ�شالبهم من 

يعبد اهلل وحده".

اأ   - تعميق معاين الإميان باهلل تعالى.

ب- التثقيــف والتوعيــة بتو�شيــح هــدي النبي  يف 
التعامل مع النا�س برفق يف كل �شيء.

اأ   -133

ب-133
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ح معاين املفردات والرتاكيب. - يو�شّ
- يف�رّش الآيات املقررة تف�شرًيا وافًيا.

- يحفظ الآيات املقررة غيًبا.
 . ح ق�شة ابَني اآدم - يو�شّ

- ي�رشد ق�شة الغراب. 
 . يقارن بني موقفي ابَني اآدم -

ح موقف امل�شلم من هذه الق�شة.  - يو�شّ
- يلتزم بالقيم امل�شتفادة من الآيات الكرمية.

نتاجات الدر�س

- الخال�س هلل تعالى يف العمل. 
- مقابلة ال�شيئة باحل�شنة. 

- البتعاد عن كل مظاهر الف�شاد يف الأر�س.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب التف�شري، مثل: )اأي�رش التفا�شري( لأبي بكر اجلزائري، و)تف�شري اأبي ال�شعود(.
- مو�شوعة التف�شري الإلكرتونية.

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: امل�شجل اأو احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، اأقرا�س مدجمة 
لعر�س  كرتونية  لوحات  الراأ�شي،  العر�س  جهاز  املقرئني،  اأحد  ب�شوت  املقررة  الآيات  عليها  م�شجل 
اإجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة، اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة، اأوراق عمل... اإلخ.

م�سادر التعلم واأدواته

ق�سة ابني اآدم )الآيات )٢7-31(( من �سورة املائدة
الدر�س

الثاين والع�شرون

.)http://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

- ال�شور املكية وال�شور املدنية.
التعلم القبلي
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
1- وّجه للطلبة �شوؤاًل حول ق�شة من احلياة اأعجبتهم، واأ�شباب اإعجابهم بها )طالب واحد يتحدث(.

2- اأخربهم اأنك اليوم �شتحدثهم بق�شة من القراآن الكرمي م�شت�شهًدا بقوله تعالى: {
{                                                                                                                                   

)�شورة يو�شف، الآية 3(.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحاكاة والتدريب، وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية التعلم التعاوين يف متكني  �
الطلبة من تالوة الآيات مع مراعاة اأحكام التجويد، وذلك على النحو الآتي: 

1- اعر�س الآيات باإحدى طرائق العر�س اأمام الطلبة، مميًزا املفردات والرتاكيب الغريبة بلون خمتلف.
املقرئني  اأحد  تالوة  اعر�س  اأو  والتجويد،  التالوة  اأحكام  تطبيق  مراعًيا  اأمنوذجية،  تالوة  الآيات  اتُل   -2

با�شتخدام امل�شجل اأو احلا�شوب، اأو الهاتف اخللوي، اأو امل�شحف املعلم.
3- كّلف بع�س الطلبة املجيدين بتالوة الآيات تالوة تو�شيحية للطلبة.

4- كّلف باقي الطلبة بتالوة الآيات تالوة تطبيقية عن طريق حماكاة تالوتك، وتالوة والطلبة املجيدين عن 
طريق التعلم التعاوين، الذي يقوم على مبداأ م�شوؤولية الطالب املتقن عن تعليم زميله غري املتقن.

٥- با�شتخدام ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط، وا�شرتاتيجية التحليل الناقد وفعالية الق�شة، اأ�رسد ق�شة 
ابَني اآدم باأ�شلوب م�شوق ممزوًجا باأ�شئلة التفكري الناقد والتحليل مثل: ملاذا براأيكم؟ ماذا فعل اأخوه؟  
كيف؟ ما راأيكم باحلوار الذي دار بينهما؟ ماذا ن�شتفيد من هذا احلوار؟ اأين يربز هذا املعنى يف الن�س 

القراآين؟ ما دور الغراب يف الق�شة؟ ملاذا جاء تعليم الإن�شان طريقة الدفن عن طريق الغراب؟ 
6- وّجه الطلبة اإلى ربط الأحداث بالآيات الكرمية. 

7- وّزع الطلبة يف )٥( جمموعات، ووّزع عليهم اأوراق العمل الآتية: 
املجموعة )1(: ورقة العمل رقم )1-22(.	•

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )املحاكاة والتدريب، وال�شوؤال والإجابة(.
- التعلم اجلماعي؛ فعالية )العمل يف جمموعات(.

- التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(.
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )الق�شة(. 

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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املجموعة )2(: ورقة العمل رقم )2-22(.	•
املجموعة )3(: ورقة العمل رقم )3-22(.	•
املجموعة )4(: ورقة العمل رقم )4-22(.	•
املجموعة )٥(: ورقة العمل رقم )22-٥(.	•
قّوم تقوميًا بنائيًّا )تكوينيًّا( ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة يف الآيات اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي  �

�سبقتها.
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ياأتي: �

1- وّجه اأ�شئلة �شفوية تقي�س مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة.
2- كّلف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأفكار الدر�س، ب�شكل خمتلف عن املخطط الوارد يف الكتاب.

كّلف الطلبة بحفظ الآيات. �

لت�شهيل  امل�شلم يف حياته؛  اإليها  قيمة حياتية مهمة يحتاج  تعلم مهارات احلوار والت�شال والتوا�شل 
اأموره والنجاح يف اأهدافه، وجتّنبه الوقوع يف امل�شاكل، وقد ورد احلوار يف كثري من الق�ش�س القراآين، ما 

يدل على اأهميته.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ورقة العمل )٢٢-1(
- عّبئ وجمموعتك النموذج الآتي؛ بكتابة اأرقام الآيات الدالة على اأحداث الق�شة:

ورقة العمل )٢٢-٢( 
- ناق�س وزمالءك فوائد احلوار يف خمتلف العالقات الإن�شانية.

ورقة العمل )٢٢-3( 
- فّكر يف اأثر التعبري القراآين يف نف�س القارئ عن جرمية القتل بكلمة )فقتله(، بال تف�شيل.

 ورقة العمل )٢٢-4( 
- اأجِر الن�شاط الآتي:

اأتاأّمُل واأ�ستخرُج
اأتاأّمل الآية الكرمية الآتية التي جاءت مبا�رشة بعد ق�شة ابَني اآدم، ثم اأ�شتخرج الإثم املرتتب على قتل النف�س 

بغيـر حق: قال اهلل تعالى: {

                                                                             } )�شورة املائدة، الآية 32(.

ورقة العمل )٢٢-5( 
- اذكر القيمة امل�شتفادة من كل اآية من الآيات الكرمية الآتية:

اأوراق العمل 

اأحداث الق�سة

 الآيات )...(

عدوان الأخ على اأخيه

 الآيات )...(

موقف الأخ من عدوان اأخيه

 الآيات )...(

در�ص من الغراب

 الآيات )...(

جرمية القتل

القيمة امل�ستفادةالآية الكرمية

يقول اهلل تعالى: {                                      }

يقول اهلل تعالى: {                                              }

يقول اهلل تعالى: {                                      }
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ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة، وا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء. �
املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، كّلف الطلبة بقراءة لالآيات الكرمية والإجابة عن بع�س 	•

الأ�شئلة ال�شفوية.
الأداة رقم )22-1(: �شلم تقدير.	•

ا�شم الطالب: ............................................ 

استراتيجيات التقويم وأدواته

اممتاز �سعيفمقبولجيدجيد جدًّ

يقراأ الآيات قراءة 
�شليمة خالية من 

ح  الأخطاء، ويو�شّ
املعنى الإجمايل، 

وي�شتنتج اأهم 
الدرو�س والعرب.

يقراأ الآيات قراءة 
غري خالية من 

ح  الأخطاء، ويو�شّ
املعنى الإجمايل، 

وي�شتنتج اأهم 
الدرو�س والعرب.

يقراأ الآيات 
قراءة فيها 

بع�س الأخطاء، 
ح معظم  ويو�شّ

املعنى الإجمايل، 
وي�شتنتج الدرو�س 

والعرب.

يقراأ الآيات 
قراءة فيها 

بع�س الأخطاء، 
ح بع�س  ويو�شّ

املعنى الإجمايل، 
وي�شتنتج بع�س 
الدرو�س والعرب.

يقراأ الآيات قراءة 
فيها الكثري من 
الأخطاء، ول 
ح املعنى  يو�شّ

الإجمايل، ول 
ي�شتنتج الدرو�س 

والعرب.

ال�سرتاتيجية: التقومي املعتمد على الأداء؛ تقييم الأقران. �
املوقف التقوميي: ت�شميع الآيات، بهدف تنمية مهارة تقييم الأقران ومهارة احلفظ ومهارة قوة ال�شخ�شية، 	•

عن طريق ما ياأتي:
1- وّجه الطلبة اإلى ت�شميع الآيات الكرمية )27-31( من �شورة املائدة.

2- يقف الطالب )احلافظ( مواجهة اأمام زمالئه، ويقراأ الآيات غيًبا.
3- اطلب اإلى زمالئه تقومي اأدائه ح�شب اجلدول الآتي املر�شوم على اللوح اأمام الطلبة، بحيث ي�شّنفون 
اأداء زميلهم يف القائمة املنا�شبة، فاإذا كان ممتاًزا يو�شع ا�شمه حتت قائمة )بدرجة مرتفعة( حتى تنتهي 

من الطلبة جميعهم.

بدرجة متو�سطةبدرجة مقبولةبدرجة مرتفعة
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

140

اأناق�ُص واألّخ�ُص
يف فوائد احلوار يف خمتلف العالقات الإن�شانية، ثم 

اأخل�س ما نتو�شل اإليه.

- ي�شعــر الفرد بقيمة نف�شه حينما يتحاور مع 
الآخريــن، فيزداد حمبة لهم، وتزول عوامل 
الفرقــة، ويقــف الأ�شخا�ــس املتحاورون 

على ال�شواب يف ما يتحاورون فيه.

141
اأفّكُر 

يف اأثــر التعبري القــراآين يف نف�س القارئ عن جرمية 
القتل بكلمة )فقتله( بال تف�شيل.

- كــي ل تبقــى تفا�شيــل اجلرميــة عالقة يف 
الذهــن، فلي�س هدف القراآن الوقوف على 

التفا�شيل؛ بل بيان عظم اجلرم ونتيجته.

14٢

اأتاأّمُل واأ�ستخرُج
اأتاأّمــل الآية الكرمية الآتيــة التي جاءت مبا�رشة بعد 
ق�شة ابَني اآدم، ثم اأ�شتخرج الإثم املرتتب على قتل 

النف�س بغري حق: قال اهلل تعالى:
}

{                                                          
)�شورة املائدة، الآية32(.

- مــن اعتدى على نف�س واحدة بالقتل، كاأمنا 
قتــل النا�س جميًعا؛ لأن حــق احلياة م�شان 

ومكفول لالأنف�س جميعها.

عالجية
- كّلف الطلبة بتكرار قراءة الآيات الكرمية؛ كي ي�شلوا اإلى درجة الإتقان.

اإثـرائـية
- كّلف جمموعة من الطلبة املتقنني بتدريب زمالئهم على اإتقان تالوة الآيات الكرمية.

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
والرتاكيب  املفردات  معنى  بنّي   -1
الآتـيـة: قربـاًنا، تبوء، يبحث يف 

الأر�س.

- قرباًنا: ما يتقرب به العبد اإلى ربه.
- تبوء: ترجع.

- يبحث يف الأر�س: يحفر الأر�س.
13٩

2-حاور ابن اآدم اأخاه الذي اأراد قتله 
يف اأمور عديدة، اذكر اثنني منها.

اأ�شا�س قبول الأعمال عند  اأن التقوى هي  - بنّي لأخيه 
اهلل تعالى، واأخربه اأن اهلل يتقّبل من املخل�شني املتقني 

يف اأعمالهم.
- اأنه لن يقابل العدوان بعدوان مثله.

- ذّكر اأخاه باخلوف من اهلل تعالى؛ وبنّي له اأن ما مينعه 
من مقاتلته هو اخلوف من اهلل تعالى.

- بنّي لأخيه فظاعة اإثم جرمية القتل، فقال له: اأنه بفعلك 
اآثامك  اإلى  اإ�شافة  اإثم القتل ظلًما وعدواًنا،  �شتحمل 

ال�شابقة، فتكون من اأ�شحاب النار.

140

3- قال اهلل تعالى: { 
ح                                                  }، و�شّ
كيــف �شــّورت الآيــة الكرميــة 

نف�شية القاتل.

- �شّهلت له نف�شه الأمارة بال�شوء جرمية القتل، وزينت 
هذه  نف�شه  عن  يدفع  فلم  �شهل،  اأمر  اأخيه  قتل  اأن  له 

140الو�شاو�س، فقتله واأ�شبح من اخلا�رشين.

4- اذكــر القيمة امل�شتفادة من كل اآية 
من الآيات الكرمية الآتية:

اأ   - قال اهلل تعالى:
{                                      }

ب- قال اهلل تعالى:
{                                      }

جـ- قال اهلل تعالى:
{                                      }

اأ   - التقوى هي اأ�شا�س قبول الأعمال عند اهلل تعالى.

ب- املوؤمــن يحفــظ حق احلياة للنف�ــس، ول يب�شط يده 
لغريه بالقتل، ول يقابل ال�شيئة بال�شيئة.

جـــ- اخلــوف مــن اهلل تعالــى هو الــذي مينع مــن فعل 
املحرمات واملعا�شي والإف�شاد يف الأر�س.

اأ   -140

ب-140

جـ-140
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
٥- مــن فهمــك لالآيــات الكرميــة، 

ح �شبب ما ياأتي: و�شّ
اأ   - قيام الأخ القاتل بقتل اأخيه.
ب- عــدم اإقــدام الأخ املعتــدى 
عليــه على قتــل اأخيه عندما 

توعد بقتله.
جـ- قيــام الأخ القاتل بدفن جثة 

اأخيه.

اأ   - ب�شبب قبول اهلل تعالى لقربان اأخيه ومل يتقّبل قربانه، 
فتمّكــن احلقد والبغي من نف�شه، و�شيطر عليه ال�رش 

وقتله. 
ب- ب�شبب خوفه من اهلل تعالى، الذي حّرم قتل النف�س 

الإن�شانية بغري حق. 
جـ- ب�شبب روؤيته للغراب الذي كان يحفر يف الأر�س، 
فالم نف�شه على �شعفه اأن مل يكن مثل هذا الغراب، 

فقام ودفن اأخاه ووارى جثته يف الرتاب. 

اأ   -13٩

ب-140

جـ-141

6- ما الدر�ــس الذي ا�شتفــاده الأخ 
القاتل من الغراب؟

141- ا�شتفاد منه طريقة الدفن، ومواراة اجلثة.

7- اكتــب غيًبا الآيــات الكرمية من 
قوله تعالى: { 

                          ...}، اإلى قوله تعالى: 
.{                             ...}

- يقول اهلل تعالى:
}   

.{                                                                           

)�شورة املائدة، الآيات 31-27(.

13٨
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ح جمالت ومظاهر اهتمام الأردن بالق�شايا الإ�شالمية.  - يو�شّ
ح دور الأردن يف خدمة الق�شايا الإ�شالمية.  - يو�شّ

- يربز اأثر خطابات جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني، يف اإظهار ال�شورة امل�رشقة لالإ�شالم. 
- ي�شتنتج اأهم امل�شامني التي رّكزت عليها ر�شالة عمان والعمل بها. 

- يهتم بق�شايا امل�شلمني؛ فامل�شلم جزء ل يتجزاأ من اأمته الإ�شالمية. 
- يتعّرف دور موؤ�ش�شة اآل البيت امللكية للفكر الإ�شالمي يف ت�شحيح املفاهيم. 

- يبنّي دور الهيئة اخلريية الأردنية الها�شمية لالإغاثة يف خدمة الإ�شالم وامل�شلمني.
- يعتز بدور الأردن يف الت�شدي للمطامع ال�شهيونية يف املقد�شات الإ�شالمية. 

- يقّدر دور الأردن يف اإعمار امل�شجد الأق�شى.

نتاجات الدر�س

- الهتمام بالق�شايا الإ�شالمية؛ فامل�شلم ل يتجزاأ عن اأمته. 
- الفتخار والعتزاز بدور الأردن يف اإعمار املقد�شات يف القد�س. 

- التعامل مع النا�س على اختالف اأجنا�شهم واأديانهم برفق ولني.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب ر�شالة عمان )ر�شالة عمان تعريف وبيان( للدكتور نوح م�شطفى الفقري.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي:فيلم تو�شيحي، جهاز عر�س، ن�س ر�شالة عمان، اأوراق ملونة.

م�سادر التعلم واأدواته

اهتمام الأردن بالق�سايا الإ�سالمية
الدر�س

الثالث والع�شرون

- الإنرتنت: رعاية املقد�شات )املوقع الر�شمي جلاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احل�شني(:
.https://kingabdullah.jo/the-hashmites

.www-awqaf.jo :الإعمار الها�شمي - وزارة الوقاف وال�شوؤون واملقد�شات الإ�شالمية -
.www.aalalbayt.org :موؤ�ش�شة اآل البيت امللكية للفكر الإ�شالمي -

.www.ammanmessage.org :ر�شالة عمان -

م�سادر تعلم اإ�سافية
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
اأو �شوًرا بحجم منا�شب يراها  القد�س،  الها�شمي الأردين للمقد�شات يف  1- اعر�س فيديو عن الإعمار 

الطلبة جميعهم، ثم وّجه ال�شوؤال الآتي: ما �شبب اهتمام الأردن باملقد�شات يف القد�س؟ 
2- ا�شتق�ِس اإجابات الطلبة؛ للتو�شل اإلى نتيجة اأن املقد�شات والق�شية الفل�شطينية جزء من الق�شايا الإ�شالمية 

التي يجب الهتمام بها.
اإجراءات التنفيذ

ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية اخلارطة الذهنية، وا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية الندوة والعر�ص  �
التو�سيحي، كما ياأتي: 

1- ار�شم خريطة ذهنية لتنظيم املعلومات على اللوح، ابداأها براأ�س الهرم بعنوان اهتمام الأردن بالق�شايا 
الإ�شالمية، ثم ابداأ بالتدرج يف ال�رشح ح�شب اخلريطة. 

2- تفّرع باخلريطة ح�شب ت�شل�شل النقاط يف الدر�ض.
تنتهي من عر�شها، ثم  النقطة وابداأ ب�رسحها حتى  النقاط جميعها دفعة واحدة، بل اكتب  3- ل تكتب 

- امل�شجد الأق�شى: م�شجد يف القد�س ال�رشيف، كان اأولى القبلتني وثالث احلرمني ال�رشيفني وم�رشى �شيدنا 
حممد ، و�شّمي الأق�شى لبعد امل�شافة بينه وبني امل�شجد احلرام.

- موؤ�ش�شة اآل البيت: هيئة علمية اإ�شالمية م�شتقلة مقرها مدينة عمان، اأ�ش�شها امللك احل�شني املعظم رحمه 
اهلل تعالى.

- ر�شالة عمان: ر�شالة اإلى العامل تعك�س نهج اململكة الأردنية الها�شمية احلري�س على اإبراز �شورة الإ�شالم 
احلقيقية، اأعدها �شفوة من العلماء بتكليف من جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احل�شني حفظه اهلل.

املفاهيم وامل�سطلحات

- الأمة الإ�شالمية.
التعلم القبلي

- ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات العر�ض ال�شفوي، والعر�ض التو�شيحي. 
- ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعاليات اخلارطة الذهنية، وحتليل الن�شو�س.

- ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعاليات اأن�شطة القراءة املبا�رشة، والندوة.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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وا�شل بالنقطة التي تليها.

4- كّلف الطلبة بعمل ندوة علمية؛ اخرت طلبة يقومون بدور �شيوف الندوة، وطالًبا يقوم بدور مدير الندوة، 
وباقي الطلبة جمهور الندوة، بحيث يتم فيها ا�شتعرا�س اهتمام الأردن برعاية املقد�شات الإ�شالمية يف 
الطلبة  الأ�شئلة، وباقي  الذين يجيبون عن  الندوة  ل�شيوف  باإدارة حوار  الندوة  فل�شطني، ويقوم مدير 

جمهور يقومون بتوجيه الأ�شئلة.
ا�شتخدام ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية التحليل، وا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات العر�س ال�شفوي،  �

كما ياأتي:
ا جمزوءة من ر�شالة عمان على الطلبة، وكّلفهم ب�شكل ثنائي با�شتخال�س اأهم امل�شامني  1- وّزع ن�شو�شً

الإن�شانية ويربطها بالن�س. 
2- وّزع على الطلبة اأوراًقا ملونة فيها اأ�شئلة ق�شرية خمتلفة عن الدر�س؛ بهدف بناء وتكوين البناء املعريف 

لدى الطالب، بحيث يح�شل كل طالب على ورقة )ب�شكل ع�شوائي(.
يف  الذي  ال�شوؤال  عن  يجيب  بحيث  )برفق(  تختاره  الذي  الطالب  على  واألقها  �شغرية  كرة  اأح�رش   -3

الورقة، وبعد الإجابة يلقي الكرة لغريه من الطلبة ليجيب عن ال�شوؤال التايل، وهكذا ...
4- من الأمثلة على الأ�شئلة:

اذكر اإجنازات موؤ�ش�شة اآل البيت؟ 	•
ما ر�شالة عمان؟ 	•
متى مت اإعمار منرب �شالح الدين؟ 	•
يف عهد من كان الإعمار الها�شمي الثاين؟ 	•
ما اأهم م�شامني ر�شالة عمان؟ 	•
كيف عملت ر�شالة عمان على اإبراز ال�شورة احلقيقية لالإ�شالم؟	•

٥- قّوم اإجابات الطلبة با�شتخدام اأداة التقومي رقم )1-23(.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة، اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

اهتمام الأردن 
ب�سوؤون العامل 

اهتمام الأردن الإ�سالمي
ب�سوؤون العامل 

الإ�سالمي

اإبـراز
ال�سورة احلقيقية 

لالإ�سالم

توثيق ال�سالت
بني الأردن

وال�سعوب الأخرى
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اإ�رشاك  املتحدة؛ عن طريق  الأمم  مع  بالتعاون  العاملي  والأمن  ال�شالم  احلفاظ على  الأردن يف  ي�شارك 
اجلي�س العربي يف بعثات يحفظ ال�شالم الدولية من منطلق ر�شالته ودوره، واإرثه العظيم يف اأعماق احل�شارة 
الإن�شانية يف مواقع �شتى يف العامل، مثل: اإر�شال مراقبني دوليني، وكتائب حفظ ال�شالم وقادة جليو�س خمتلفة، 
�شورة  تعك�س  و�شجاعة  وتاأهياًل  وان�شباًطا  تدريًبا  طيبة  �شمعة  من  الإر�شاليات  به  تتمتع  ما  اإلى  بالإ�شافة 

الإ�شالم.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء. �

املوقف التقوميي: يف اأثناء اأداء الطلبة يف احل�شة يف الندوة اأو يف العر�س التو�شيحي، يقّوم املعلم اأداءهم 	•
بناًء على معايري �شلم التقدير الوارد يف الأداة رقم )1-23(.

اأداة التقومي: رقم )23-1(: �شلم تقدير.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

بدرجة معيار الأداءالرقم
كبرية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
متدنية

ي�شارك زمالءه ويتفاهم معهم. 1
ميتلك مهارات العر�س ال�شفوي.2
ميتلك مهارات التحليل الناقد الن�شو�س.3
يعتز بدور الأردن يف الق�شايا الإ�شالمية. 4
يحرتم اآراء زمالئه.٥
يت�شف باملرونة يف التعامل. 6
يفهم املطلوب ويوؤديه ح�شب املطلوب.7
ينجز يف الوقت املحدد.٨
يجيب عن الت�شاوؤلت.٩

ينتمي لق�شايا الأمة الإ�شالمية.10
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عالجية
وممرات  ال�شف  يف  جدراية  لوحات  على  وكتابتها  عمان،  ر�شالة  من  ن�شو�س  باجتزاء  الطلبة  كّلف   -

املدر�شة. 
اإثـرائـية

- اإن�شاء فريق للعمل التطوعي على م�شتوى املدر�شة يقوم باأعمال تطوعية مثل: نظافة املدر�شة، تنظيم الطلبة 
يف املمرات وال�شاحات، لرفع م�شتوى اهتمام الطلبة بالق�شايا املحيطة.

اأن�سطة اإ�سافية

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

146

اأفّكُر واأناق�ُص
اأفّكر يف اأهمية اإعمار امل�شجد الأق�شى؛ 
الق�شيــة  خدمــة  يف  ال�رشيــف  احلــرم 

الفل�شطينية، واأناق�س زمالئي يف ذلك.

- اإعمار امل�شجد الأق�شى �شكل من اأ�شكال حماربة تهويد 
القد�س والأق�شى وال�شيطرة عليه متهيًدا لتق�شيمه.

147

اأختاُر واأناق�ُص
اأختــار هدًفــا مــن اأهــداف املوؤ�ش�شــة 

واأناق�شه مع زمالئي.

- يرتك الأمر للطالب مبا يراه منا�شًبا.

148

اأناق�ُص 
مع زمالئي الآثار الإيجابية لدور الهيئة 
اخلريية الأردنيــة الها�شميــة لالإغاثة يف 

حماربة الفقر واجلهل واملر�س.

- التخفيــف مــن م�شكلــة الفقــر، بتقــدمي امل�شاعدات 
املاليــة والعينية والطبية يف كثري من املناطق  يف العامل، 
والعمل على ن�رش املدار�س وتقدمي اخلدمات التعليمية 

ملن يحتاجون اإليها.
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- يظهــر اهتمــام الأردن بالق�شايــا 
الإ�شالمية يف جمالت عدة، اذكر 

اثنني منها.

- الهتمام ب�شوؤون العامل الإ�شالمي.
144-14٨- اإبراز ال�شورة احلقيقية لالإ�شالم.

الأردن يف  درا�شتــك دور  بعــد   -2
رعايــة املقد�شات الإ�شالمية، بنّي 

ما ياأتي:
الت�شــدي  يف  الأردن  دور   - اأ  

للمطامع الإ�رشائيلية. 
ب- دور الأردن يف اإعادة اإعمار 
منرب �شالح الدين الأيوبي. 

اأ   - اإ�شدار مذّكرة عاجلة فندت فيها املزاعم اليهودية؛ 
وقامــت ببيــان احلقائــق وامل�شلمــات التاريخيــة 
حت اأن  والقانونيــة اخلا�شة مبدينة القد�ــس، وو�شّ
العرب هم من بنــوا هذه املدينة واأ�ش�شوها وعا�شوا 
فيها مــن اأكرث مــن )٥000( عــام، واأكدت على 
اأهميــة هذه املدينة لدى امل�شلمــني لوجود امل�شجد 

الأق�شى املبارك فيها.
ب- مت اإعمــار منرب �شالح الدين على نفقة جاللة امللك 
عبد اهلل الثاين ابــن احل�شني، ليكون حتفة فنية بديعة 
ال�شنع، وزخرفة اإ�شالميــة ح�شارية متميزة �شنعها 
فنانون وم�شممون من الأردن والدول الإ�شالمية.

اأ   -144

ب-14٥

3- بنّي ثالثة من اأهــداف موؤ�ش�شة اآل 
البيت امللكية للفكر الإ�شالمي.

- التعريــف بال�رشيعــة الإ�شالميــة، وت�شحيــح املفاهيم 
والأفكار غري ال�شليمة عن الإ�شالم.

- تقدمي ت�شــور اإ�شالمي معا�رش وموّحــد لقيم املجتمع 
ونظمــه، ومواجهة ق�شايا الع�رش وم�شكالته وحتدياته 

باإيجاد حلول اإ�شالمية من هدي الكتاب وال�شنة.
- التقاء علمــاء امل�شلمني وتعارفهم، وتعريفهم باأحوال 
امل�شلمني، وال�شعي اإلــى التقريب بني اأتباع املذاهب 
والفــرق الإ�شالميــة، وبناء ج�شــور الثقــة والتفاهم 

بينهم.

147
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
4- من خالل درا�شتــك لدور الهيئة 
اخلريية الأردنية الها�شمية لالإغاثة 

والتنمية، بنّي ما ياأتي:
اأ   - هدفني من اأهدافها. 

ب- و�شيلــة مــن و�شائــل الهيئة 
لتحقيق اأهدافها.

اأ   - من اأهداف الهيئة اخلريية:
1- العمــل علــى مكافحــة �شــور الفقــر واجلهل 

واملر�س.
2- الهتمــام بالعمل التطوعي واخلدمة العامة وفق 

مفهوم تنموي �شامل.
3- اإظهــار الوجه الإن�شاين امل�ــرشق لالأردن بقيادته 

الها�شمية.
4- توثيــق ال�شالت والعالقات القائمة بني ال�شعب 

الأردين وال�شعوب الأخرى. 
ب- من و�شائل الهيئة اخلريية:

توثيــق ال�شــالت والعالقات القائمة بــني ال�شعب 
الأردين وال�شعــوب الأخــرى، فاأقامــت عالقات 
متينــة مــع املفو�شية ال�شاميــة ل�شــوؤون الالجئني، 

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.

اأ   -14٨

ب-14٨
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ح احلقوق العامة التي ت�شرتك فيها املراأة مع الرجل.  - يو�شّ
ح واجبات املراأة الأ�رشية املتعّلقة بالأبناء.  - يو�شّ

- يذكر واجبات املراأة جتاه زوجها. 
- يذكر احلقوق اخلا�شة باملراأة يف الإ�شالم.

- يعّلل اهتمام الإ�شالم برعاية الأ�رشة. 
- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س. 

- ي�شتنتج احلكمة من اإعطاء الإ�شالم املراأة، حق ح�شانة طفلها واإر�شاعه.
- يحافظ على احلقوق التي منحها الإ�شالم للمراأة. 

- يقّدر اهتمام الإ�شالم بالأ�رشة.

نتاجات الدر�س

- تقدير تكرمي الإ�شالم للمراأة مبنحها حقوقها الكاملة. 
- احلر�س على اأداء الواجبات اجتاه الأ�رشة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب يف النظم الإ�شالمية، مثل: )حقوق الن�شاء يف الإ�شالم( ملحمد ر�شيد ر�شا، و)حقوق املراأة يف �شوء 
ال�شّنة النبوية( للدكتورة نوال بنت عبد العزيز العيد. 

)فلوما�شرت(،  اأقالم   ،)Data Show( العر�س  وجهاز  احلا�شوب،  ياأتي:  مما  املنا�شبة  التعليمية  الو�شائل   -
بطاقات خاطفة مكتوب عليها املفاهيم، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

حقوق املراأة وواجباتها يف الإ�سالم.
الدر�س

الرابع والع�شرون

.)www://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
.)show thread <www.hurras.org( حقوق املراأة يف الإ�شالم وتكرمي الإ�شالم لها -

.www.alukah.net حقوق املراأة يف الإ�شالم �شبكة الألوكة -

م�سادر تعلم اإ�سافية
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- احلقوق: الأمور الثابتة على الإن�شان لالآخرين اأو على الآخرين لالإن�شان.
اأو ما يجب على الإن�شان من التزامات جتاه  - الواجبات: كل ما اأوجبه اهلل تعالى على الفرد واملجتمع، 

الآخرين.
- املرياث: ما يرتكه امليت بعد موته من اأموال وحقوق مالية اأو عينية.

- النفقة: توفري كل متطلبات احلياة من ماأكل وم�رشب وملب�س ومبيت و�شحة وغري ذلك، ما ي�شتوجب 
ا�شتمرار احلياة.

املفاهيم وامل�سطلحات

خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
1- اعر�س باإحدى طرائق العر�س املتاحة الآية الكرمية {    

                                                 } .. وقوله : "اإمّنا الن�شاء �شقاق الرجال". وكّلف الطلبة با�شتنتاج 
دللة هذه الن�شو�س ال�رشعية على العالقة التكاملية التي اأرادها الإ�شالم لدور كل من الذكر والأنثى يف 

احلياة، وكيف خ�س الإ�شالم املراأة بحقوق تتنا�شب مع دورها ومكانتها يف احلياة.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية العر�ص التو�سيحي، اأن�سطة القراءة املبا�رشة والعمل يف الكتاب املدر�سي، والتعلم  �
عن طريق الن�شاط؛ فعالية املناظرة، وذلك على النحو الآتي: 

1- كّلف الطلبة بقراءة فقرة حقوق املراأة امل�شرتكة مع الرجل واخلا�شة بها من الكتاب املدر�شي قراءة فاهمة 
مدة )10( دقائق. 

2- اطلب اإلى اأحد الطلبة اأن يعر�س لزمالئه حق املراأة يف التعلم، ثم يعر�س اآخر حق العمل، وهكذا حتى 
ت�شتكمل احلقوق جميعها. 

- حقوق الإن�شان يف الإ�شالم. 
التعلم القبلي

الكتاب  والعمل يف  املبا�رشة  القراءة  اأن�شطة  التو�شيحي،  العر�س  فعاليات  املبا�رش؛  التدري�س  ا�شرتاتيجية   -
املدر�شي، واحلوار واملناق�شة. 

- ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية املناظرة. 

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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3- قّوم تقوميًا بنائيًّا و�شّوب املعلومات ملا قّدمه الطلبة؛ مدعًما ذلك بالأدلة ال�رشعية. 
4- اعر�س ال�شبهة الآتية على الطلبة: كيف ترد على القول بظلم الإ�شالم للمراأة؟ 

فيها كل  بينهما مناظرة تدعم  لل�شبهة يف جمموعتني، بحيث جتري  املوؤيدين واملعار�شني  الطلبة  ٥- وّزع 
جمموعة راأيها بالأدلة ال�رشعية والعقلية املقنعة. 

6- اأِثر تفكري الطلبة عن طريق تكليفهم بالإجابة عن الن�شاطني الواردين يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة 
.)1٥2(

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ احلوار واملناق�سة وذلك كما ياأتي: �
1- وّجه ال�شوؤالني الآتيني: 

اذكر اأهم الواجبات الدينية التي فر�شها الإ�شالم على املراأة.	•
اذكر اأهم واجبات املراأة امل�شلمة نحو زوجها.	•

2- اأِدر حواًرا مع الطلبة حول واجبات املراأة الأخرى الدينية وواجباتها نحو زوجها. 
3- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )1٥3(. 

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا مت �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها.  �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة.  �
كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط اخلتامي الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )153( بو�سفه واجبًا بيتيًّا.  �

من  هم  الإ�شالم  يدخلون  ممن  كبرية  ون�شبة  اهلل،  بحمد  العامل  يف  انت�شاًرا  الأديان  اأ�رشع  الإ�شالم  ُيعّد 
تعانيه  ما  ل�شدة  وهذا  فيه،  املراأة  و�شع  وت�شويه  الإ�شالم  لت�شويه  الدوؤوبة  احلمالت  من  الرغم  على  الن�شاء 
املراأة الغربية يف واقع اأمرها. ومن هنا، يجب على املراأة امل�شلمة عدم التفريط يف اللتزام بتعاليم الإ�شالم 
واأحكامه حتت �شغوط الواقع، كذلك عليها الإ�شهام ب�شكل فاعل يف حتمل م�شوؤوليتها الجتماعية وممار�شة 
دورها احلقيقي، وح�شن تربيتها لأولدها ورعايتها لأ�رشتها، واإ�شاعة العفة يف املجتمع بحفاظها على عفتها 

وعر�شها.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية املناظرة.  �

املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح الدر�س، يعقد املعلم لقاًء بني فريقني من الطلبة حول الرد على ظلم الإ�شالم 	•

استراتيجيات التقويم وأدواته
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بدرجة معيار الأداءالرقم
عالية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

يتحّدث بلغة منا�شبة.1
يوؤّيد راأيه بالأدلة املقنعة.2
ُيح�شن توجيه الأدلة لدعم راأيه.3
ي�شتمع لراأي الفريق املناِظر.4
يتحّدث يف الوقت املنا�شب.٥
يتحّدث باأ�شلوب منا�شب.6
يلتزم بالزمن املحدد للمناظرة.7
يتوا�شل مع زمالئه ب�شكل منا�شب.٨
ي�شتجيب لتوجيهات املحكم. ٩

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

15٢

اأفّكُر واأناق�ُص
اأفّكــر يف اهتمام الإ�شــالم باملراأة ورفع 
مكانتها مبنحها هــذه احلقوق، واأناق�س 

ذلك مع زمالئي.

- تكرميا لها واإظهاًرا لأهمية العالقة بينها وبني الرجل؛ 
ولأن لها دوًرا رئي�ًشا يف بناء املجتمع وحفظه.

15٢

اأفّكُر
مع زمالئــي اأثر حــق املــراأة يف اختيار 
الــزوج علــى العالقــة الزوجيــة بعــد 

الزواج.

- الر�شا باختيارها وحتّمل امل�شوؤولية جتاه ذلك.

للمراأة، ويجعل اأحد الطلبة حمكًما لتلك املناظرة، ويقّوم اأداء الطلبة بناًء على معايري �شلم التقدير الواردة 
يف اأداة التقومي رقم )1-24(. 

اأداة التقومي رقم )24-1(: �شلم التقدير الآتي:	•
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الإجابةالن�شاطال�سفحة

153

اأتدبُّر واأ�ستنتُج
اأتدّبر احلديث النبــوي الآتي، ثم اأ�شتنتج در�ًشا 
م�شتفــاًدا منه: قال ر�شول اهلل : "األ اأخربكم 
بن�شائكم مــن اأهل اجلنة؟" قالوا: بلى يا ر�شول 
اهلل قال: "كل ولود ودود، اإذا غ�شبت اأو اأ�شيء 
اإليها اأو غ�شــب - اأي: زوجها - قالت: هذه 
يدي يف يدك، ل اأكتحل بغم�س حتى تر�شى".

- �رشورة حر�س املراأة على ر�شا زوجها وطاعته 
يف غــري مع�شيــة، وتقدمي ذلك علــى غريه من 

الأعمال.

153

اأثري خرباتي
اأبحــُث يف الإنرتنــت، واأكتُب تقريــًرا حول 
مكانة املراأة يف الإ�شالم، م�شتعيًنا بقوله تعالى:

 }

{                                                              

)�شورة الأحزاب، الآية 3٥(.

- ترتك الإجابة للطالب.

عالجية
- اذكر اأربعة من احلقوق اخلا�شة باملراأة.

اإثـرائـية
- ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن نظرة املجتمعات والأديان الأخرى للمراأة، ومقارنتها بنظرة الإ�شالم لها، 

واكتب تقريًرا عن ذلك يف حدود �شفحتني.

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- اأقر الإ�شــالم حقوًقا عامة ت�شرتك 
ح  فيها املــراأة مــع الرجــل، و�شّ

اثنتني منها.

- التملك. 
1٥0-1٥1- التعلم.

2- اأعطى الإ�شالم املراأة حق ح�شانة 
طفلها، بنّي احلكمة من ذلك.

- لأن فيه تلبية حلاجة نف�شية عند الأم وطفلها، ولأنها 
ا الأكرث عطًفا و�شفقة عليه. 1٥2اأي�شً

3- اهتم الإ�شالم برعاية الأ�رشة، عّلل 
ذلك.

ف�شالحها  للمجتمع،  املكّونة  النواة  هي  الأ�رشة  لأن   -
1٥1ي�شاعد يف �شالحه.

4- اذكر ثالثــة من الواجبات الدينية 
التي فر�شها الإ�شالم على املراأة.

- ال�شالة وال�شيام واللتزام باللبا�س ال�رشعي، واجتناب 
1٥2الختالط املحرم.

٥- عّدد ثالثة من واجبات املراأة جتاه 
زوجها.

اإلى قلبه  - طاعته يف غري مع�شية اهلل، واإدخال ال�رشور 
واملحافظة على ماله، واإح�شان الظن به، وحفظ اأ�رشار 

بيته.
1٥3

6- �شــع دائرة حــول رمــز الإجابة 
ال�شحيحة يف ما ياأتي:

1( تدل الآية الكرمية: {

                                    } علــى 
حق املراأة يف:
اأ   - التعليم.

ب- اختيار الزوج.
جـ- حرية الت�رّشف يف مالها.

د  - النفقة.

1-11٥1( جـ- حرية الت�رّشف يف مالها.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
2( واحــد مما ياأتي مــن واجبات 

املراأة الأ�رشية املتعّلقة بالأبناء:
اأ   - النفقة عليهم. 

الأخالق  على  تربيتهم  ب- 
احلميدة.

مع�شية  غري  يف  طاعتهم  جـ- 
اهلل.

د  - جميع ما ذكر.

2-21٥1( ب- تربيتهم على الأخالق احلميدة.

7- �شّنــف حقــوق املــراأة الآتية اإلى 
الرجــل  مــع  م�شرتكــة  حقــوق 

وحقوق خا�شة باملراأة.
)النفقة، التملك، التعليم، احل�شانة، 

املهر، العمل(.

- حقوق خا�شة باملراأة: النفقة، احل�شانة، املهر.
- احلقوق امل�شرتكة مع الرجل: التملك، التعليم، العمل.

1٥2-1٥0
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ح مفهوم العدة. - يو�شّ
- يبنّي احلكم ال�رشعي للعدة. 

ح اأنواع العدة.  - يو�شّ
- ي�شتنتج احلكمة من م�رشوعية العدة. 

- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س على العدة. 
- يراعي اأحكام العدة. 

- يقّدر اهتمام الإ�شالم بحفظ الأن�شاب.

نتاجات الدر�س

- تقدير ت�رشيع الإ�شالم لأحكام العدة. 
- احلر�س على اللتزام باأحكام العدة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب الفقه، مثل: )فقه ال�شنة( لل�شيد �شابق، و)كفاية الأخيار يف حل غاية الخت�شار( لالإمام تقي الدين 
اأبي بكر بن حممد احل�شيني احل�شني الدم�شقي ال�شافعي. 

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، بطاقات خاطفة، اأوراق 
عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

.)http://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

- العدة: مدة زمنية تنتظرها املراأة املتزوجة نتيجة الفرقة بينها وبني زوجها لوفاة، اأو ف�شخ، اأو طالق.
- قروء: جمع قرء، وهو مبعنى احلي�س اأو الطهر.

- احِلداد: امتناع املراأة عن الزينة وما يف معناها؛ اإظهاًرا للحزن مدة خم�شو�شة يف اأحوال خم�شو�شة.

املفاهيم وامل�سطلحات

اأحكام العدة
الدر�س

اخلام�س والع�شرون
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية العر�ص، وذلك على النحو الآتي: �

1- اعر�س امل�شكلة وال�شوؤال الآتي على الطلبة: طّلق رجل زوجته ف�شمع اأحد اأقاربها بذلك فتقدم للزواج 
بها، فمتى ي�شح له الزواج بها؟

2- تلّق اإجابات الطلبة للتو�شل اإلى عنوان الدر�س، ودّونه على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحا�رشة، الع�سف الذهني، والعمل يف الكتاب املدر�سي، واأوراق العمل، وذلك  �
على النحو الآتي:

1- اعر�س مفهوم العدة باإحدى طرائق العر�س املتاحة مع دليل م�رشوعيته. 
2- كّلف بع�س الطلبة بقراءة املفهوم قراءة �شحيحة. 

3- كّلف الطلبة بقراءة فقرة حكم العدة من الكتاب املدر�شي. 
4- اطلب اإلى اأحد الطلبة بيان حكم العدة اأمام باقي الطلبة. 

٥- �شّوب املعلومات اإذا احتاج الأمر اإلى ذلك.
6- كّلف الطلبة با�شتنتاج احلكمة من م�رشوعية العدة؛ عن طريق الع�شف الذهني.

7- اطلب اإلى اأحد الطلبة تلخي�س تلك احلكم على اللوح.
٨- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )1٥٩(.

٩- قّوم تقوميًا بنائيًّا وتغذية راجعة بعد عر�س كل فكرة من الأفكار؛ ملعرفة ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة.

- الزواج.
- الطالق. 

التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )العر�س، املحا�رشة، الع�شف الذهني، الأ�شئلة والإجابات، العمل يف الكتاب 
املدر�شي، اأن�شطة القراءة املبا�رشة، اأوراق العمل(. 

- التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعاليات )املنّظمات الب�رشية، التحليل(. 
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )امل�شابقات(. 

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية املنّظمات الب�رشية، وا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية العمل بالكتاب املدر�سي،  �
وا�شرتاتيجية التعلم القائم على الن�شاط؛ فعالية امل�شابقات، وذلك على النحو الآتي:

1- اعر�س جمموعة الآيات الكرمية الآتية واملتعّلقة بحالت العدة املوجودة يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة 
)160( با�شتخدام طريقة عر�س متاحة.

قال تعالى: {                                                           }.	•
قال تعالى: {                                                      }.	•
قال تعالى: {                                                                                                          }.	•
قال تعالى: {                                                                                                                   }.	•
قال تعالى: {	•

.{                                                                                         
2- اعر�س املخطط التنظيمي الوارد يف ورقة العمل )2٥-1(، واملتعّلق باأنواع العدة، برتك فراغات ميلوؤها 

الطلبة من دون فتح الكتاب املدر�شي. 
3- وّجه الطلبة اإلى ا�شتنتاج اأ�شباب العدة ومدتها من الآيات الكرمية املعرو�شة، وكتابتها بالفراغ املنا�شب، 

ثم اطلب اإلى كل طالب اأن يعطي ورقة عمله اإلى زميله املجاور له. 
4- اعر�س با�شتخدام طريقة عر�س متاحة املخطط التنظيمي، اأو اطلب اإلى كل طالب اأن يفتح الكتاب 

املدر�شي على املخطط، وي�شّحح اإجابات زميله. 
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية احلوار واملناق�سة، وذلك على النحو الآتي: �

1- اعر�س الأمور الآتية للنقا�س: 
حكم خطبة املراأة املعتدة اأو الزواج منها.	•
مفهوم احلداد.	•
اأحكام حداد املراأة املتوفى عنها زوجها.	•

2- اأدر حواًرا حول ذلك، ودّون ما يتم التو�شل اإليه من اإجابات على اللوح. 
3- كّلف كل طالب مبناق�شة زميله يف املقعد يف الإجابة عن الن�شاط الوارد يف ال�شفحة )161(. 

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها.  �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق ما ياأتي:  �

1- توجيه اأ�شئلة �شفوية تقي�س مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة؛ م�شتعيًنا باأ�شئلة الكتاب. 
2- تكليف الطلبة ببناء خمطط تنظيمي لأنواع العدة ب�شكل خمتلف عن املخطط الوارد يف الكتاب يف ال�شفحة 

.)160(
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ورقة العمل )٢5-1(
- اقراأ الآيات الكرمية الآتية، ثم اأجب عن ال�شوؤال الذي يليها: 

قال تعالى: {                                                            }.	•
قال تعالى: {                                                        }.	•
قال تعالى: {                                                                                                           }.	•
قال تعالى: {                                                                                                                      }.	•

ينا�شبها ب�شكل فردي يف املخطط  الفراغات مبا  اأ�شباب العدة ومدتها، ثم امالأ  ا�شتنتج من الآيات الكرمية   -
التنظيمي اأدناه. 

- بعد النتهاء من ملء الفراغات مبا ينا�شبها، اأعِط ورقة عملك اإلى زميلك املجاور لك. 
- افتح الكتاب املدر�شي على املخطط التنظيمي املوجود يف ال�شفحة )160(، ثم �شّحح اإجابات زميلك. 

اأوراق العمل 

العدة بالوفاةالعدة بالطالق اأو الف�شخ

اأنواع العدة

مدخول بها. غري مدخول بها.

غري حامل حامل تعتد اأربعة اأ�شهر 
وع�رشة اأيام. غري حامل حامل

عدتها ثالثة 
اأ�شهر قمرية.

من ذوات 
احلي�س.

ا�شتقرار احلياة الزوجية غاية من الغايات التي يحر�س عليها الإ�شالم، لكن قد يحدث ما يعّكر �شفو 
اأن  العدة من طالق يجب  فاإذا كانت  العدة.  الإ�شالم  اأوجب  الزوج، عندها  بوفاة  اأو  احلياة بطالق  هذه 
حتر�س املراأة على اأن تق�شي عدتها يف بيت زوجها حتى يكون ذلك اأدعى لإزالة اخلالف بينهما واإعادة 
احلياة الزوجية بينهما، واإن كانت العدة لوفاة الزوج، فيجب عليها احرتام احلياة الزوجية التي كانت بينهما 

عن طريق احلداد على زوجها وجتّنب اخلروج من بيتها اإل لل�رشورة.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
6- من درا�شتك لأنــواع العدة، 
امالأ املخطط الآتي مبا ينا�شبه:

160
اأنواع العدة

العدة باحلي�س

ثالثة قروء

للزوجة غري احلامل 
املدخول بها والتي 

حتي�س، والتي افرتقت 
عن زوجها ب�شبب 
الطالق اأو الف�شخ.

العدة بو�شع احلمل

و�شع احلمل طالت املدة 
اأم ق�رشت

للزوجة احلامل 
اإذا افرتقت عن 
زوجها ب�شبب 

الطالق اأو املوت.

العدة بالأ�شهر

اأربعة اأ�شهر قمرية 
وع�رشة اأيام

للزوجة املتوفى عنها 
زوجها ما مل تكن 
حاماًل، وللزوجة 

املتوفى عنها زوجها 
قبل الدخول.

ثالثة اأ�شهر قمرية

للزوجة غري احلامل 
املدخول بها والتي ل 

حتي�س.

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات. �

اأداة 	• البياين الوارد يف  ُيقّدم املعلم للطالب �شلم التقدير  املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، 
التقومي )2٥-1( كي يقّوم نف�شه ذاتيًّا، بناًء على املعايري الواردة فيه. 

اأداة التقومي رقم )2٥-1(: �شلم تقدير.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

بدرجة اأ�ستطيع بعد درا�ستي هذا الدر�ص اأن الرقم
عالية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

اأبنّي مفهوم العدة.1
اأ�شتدل بالن�شو�س ال�رشعية على وجوب العدة.2
ح حكم العدة.3 اأو�شّ
اأحّدد حكم خطبة املراأة املعتدة اأو الزواج منها.4
اأ�شتنتج احلكمة من م�رشوعية العدة.٥
اأفّرق بني العدة بالطالق اأو الف�شخ، والعدة بالوفاة.6
اأبنّي اأحكام احلداد للمراأة املتوفى عنها زوجها.7
األتزم باأحكام الإ�شالم يف حياتي.٨
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

159

اأ�سنُّف
احِلكم ال�شابقة كما يف اجلدول الآتي:

161

اأ�ستنتُج واأناق�ُص
اأ�شتنتج �شبب حتــرمي خطبة احلاّدة املعتدة 
مــن وفــاة زوجهــا، واأناق�ــس ذلك مع 

زمالئي.

- التاأّكــد مــن براءة الرحــم وخلّوه مــن احلمل؛ كي ل 
تختلط الأن�شاب.

- مظهــر من مظاهر الوفاء للــزوج املتوفى؛ حزًنا عليه، 
واحرتاًما وتقديًرا ملكانته.

خا�سة باملراأة 
املطلقة

خا�سة باملراأة 
م�سرتكة بينهمااملتوفى عنها زوجها

يعطي الزوجني 
الفر�شة لرياجع 
كل منهما نف�شه 
على ما وقع من 
طالق رجعي، 
ومتكينهما من 
الرجوع اإلى 

بع�شهما.

مظهر من 
مظاهر الوفاء 

للزوج املتوفى؛ 
حزًنا عليه، 
واحرتاًما 

وتقديًرا ملكانته.

التاأكد من براءة 
الرحم وخلّوه 

من احلمل؛ 
كي ل تختلط 

الأن�شاب.

عالجية
ح مقدار العدة لكل حالة مما ياأتي: - و�شّ

مطلقة بعد الدخول، غري حامل، ول حتي�س.	•
مطلقة قبل الدخول حتي�س.	•
تويف رجل وترك زوجة حامل.	•
تويف رجل وترك زوجة غري حامل.	•

اإثـرائـية
- ارجع اإلى كتب الفقه اأو ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن اإجابة ال�شوؤال الآتي: هل تنتقل املراأة املعتدة من 

العدة بالأقراء )احلي�س( اإلى العدة بالأ�شهر؟ ومتى؟

اأن�سطة اإ�سافية



222

إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
بينها وبني 1- عّرف العدة ا�شطالًحا. الفرقة  نتيجة  املتزوجة  املراأة  تنتظرها  زمنية  مدة   -

1٥٨زوجها لوفاة، اأو ف�شخ، اأو طالق.

2- اذكر حكمتــني من حكم 
وجوب العدة.

تختلط  ل  كي  احلمل؛  من  وخلّوه  الرحم  براءة  من  التاأكد   -
الأن�شاب.

- يعطي الزوجني الفر�شة لرياجع كل منهما نف�شه على ما وقع 
من طالق رجعي، ومتكينهما من الرجوع اإلى بع�شهما. 

- مظهر من مظاهر الوفاء للزوج املتوفى؛ حزًنا عليه، واحرتاًما 
وتقديًرا ملكانته.

1٥٩

3- بنّي مقدار العدة يف كل حالة 
من احلالت الآتية:

اأ   - املــراأة احلامل املتوفى 
عنها زوجها.

ب- املطلقة التي ل حتي�س 
ل�شغر �شنها.

جـ- املطلقة قبل الدخول.

اأ   - بو�شع احلمل طالت املدة اأم ق�رشت.

ب- ثالثة اأ�شهر قمرية.

جـ- ل عدة عليها.

160

4- ا�شتنتــج احلكــم ال�رشعــي 
الــذي يدل عليــه كل ن�س 
ال�رشعيــة  الن�شو�ــس  مــن 

الآتية:

اأ   -161
احلكم ال�رشعيالن�ص ال�رشعي

اأ   - قال اهلل تـعالى: {

.{                                 

يحرم علــى املراأة 
اأو  اخلطبة  املعتدة 
�شـــواء  الــزواج، 
اأكانــت معــتــدة 
من طـالق اأم  من 

وفاة.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال

ب-1٥٨

جـ-161

٥- بنّي احلكم ال�رشعي يف كل 
حالة من احلالت الآتية:

اأ   - عقد رجل على امراأة 
تــويف عنهــا زوجها 

قبل انتهاء عدتها.
ب- خرجت امراأة متوفى 
اأثناء  عنها زوجها يف 
عدتهــا نهــاًرا لزيارة 
يف  وباتــت  اأهلهــا، 

بيتها. 
جـ- تطّيبــت امراأة متوفى 
اأثناء  عنها زوجها يف 

عدتها.

اأ   - يحرم على املراأة املعتدة اخلطبة اأو الزواج.

ب- يباح )يجوز( لها اخلروج لزيارة اأهلها.

اأثناء  يف  زوجها  عنها  املتوفى  املراأة  على  التطّيب  يحرم  جـ- 
عدتها.

اأ   -160

ب-161

جـ-161

احلكم ال�رشعيالن�ص ال�رشعي

ب- قال اهلل تعالى: {

.{                                

املــطــلــقــة قــبــل 
الدخــول ل عدة 

عليها.

جـــ- قــال ر�شــــول اهلل : "املتوفــى 
عنها زوجهــا ل تلب�س املع�شفر من 
الثيــاب، ول املم�شقة ول احلــلي، 

ول تخت�شب، ول تكتحل".

املراأة املتوفى عنها 
يــجب  زوجـــها 
ــب  ــهــا جتــّن ــي عــل
الزيــنـة والكحـل 
والـــطـــيـــب، يف 
وثيــابــها  بدنــها 

طيلة مدة العدة.
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ح مفهوم الطالق. - يو�شّ
ح حكم الطالق وم�رشوعيته. - يو�شّ

- يفّرق بني اأق�شام الطالق الثالث.
- يذكر احلالت التي يكون فيها الطالق بائًنا بينونة �شغرى.

- ي�شتنتج احلكمة من م�رشوعية الطالق.
- يعّلل حترمي الطالق التع�شفي.

- ي�شتنتج دللة الأدلة ال�رشعية الواردة يف الدر�س.

نتاجات الدر�س

- تقدير ت�رشيع الإ�شالم الطالق عند ال�رشورة. 
- تقدير امل�شوؤولية جتاه احلياة الزوجية القائمة على املودة والرحمة.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب الفقه، مثل: )فقه ال�شنة( ل�شيد �شابق، و)�رشح قانون الأحوال ال�شخ�شية( للدكتور حممود ال�رشطاوي. 
- املو�شوعة الفقهية الكويتية. 

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: لوحات كرتونية لعر�س اإجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة، 
اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

الـطالق
الدر�س

ال�شاد�س والع�شرون

.)www://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
aliftaa.jo دار الإفتاء - قانون الأحوال ال�شخ�شية -

م�سادر تعلم اإ�سافية

عقد الزواج التاأبيدي: اأن تكون �شيغة الإيجاب والقبول بني طريف الزواج موؤبدة غري موؤقتة بوقت.
املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
1- اعر�س الآية الكرمية {

                                                                 } )�شورة الروم، الآية 21(، باإحدى طرائق العر�س املتاحة.
2- وّجه ال�شوؤالني الآتيني: 

ا�شتنتج من الآية الكرمية احلكمة من م�رشوعية الزواج.	•
براأيك، ما احلل اإذا طراأت م�شكالت بني الزوجني تكّدر �شفو احلياة ومتنع ا�شتمرارها بينهما؟	•

3- دّون عنوان الدر�س على اللوح.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات )البطاقات اخلاطفة، واملحا�رشة(، وذلك على النحو الآتي: �
1- بنّي مفهوم الطالق للطلبة، واعر�شه على بطاقة خاطفة.

2- كّلف بع�س الطلبة بقراءته. 
3- اعر�س الأدلة على م�رشوعية الطالق من القراآن الكرمي وال�شنة النبوية، واقراأها قراءة تو�شيحية للطلبة. 

4- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط )اأفّكر واأناق�ض( الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )16٥(.
النحو  � )التحليل(، وذلك على  فعالية  الناقد؛  التفكري  فعالية )املحا�رشة(، وا�سرتاتيجية  املبا�رش؛  التدري�ص  ا�سرتاتيجية 

الآتي:
1- بنّي اإباحة الإ�شالم للطالق اإذا تعّذرت احلياة الزوجية بني الزوجني وا�شتحالة الإ�شالح بينهما، وبنّي 

الآداب التي يجب على الزوجني مراعاتها بعد الطالق.

- الزواج وحكمة م�رشوعيته.
التعلم القبلي

القراءة  اأن�شطة  املدر�شي،  الكتاب  يف  العمل  املحا�رشة،  واملناق�شة،  )احلوار  فعاليات  املبا�رش؛  التدري�س   -
املبا�رشة، والبطاقات اخلاطفة(.

- التعلم اجلماعي؛ فعالية )التعلم الزمري(.
- التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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2- اأِثر تفكري الطلبة عن طريق عر�س امل�شاألة الآتية: طّلق رجل زوجته من دون م�شّوغ، ما اأدى اإلى الإ�رشار 
بها، فرفعت دعوى تطالب بالتعوي�س.

ل اإليه على اللوح.  3- ناق�س الطلبة، ودّون ما يتم التو�شّ
4- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط )اأقراأ واأ�شتخرج( الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )16٥(.

املبا�رشة والعمل يف  � القراءة  )اأن�سطة  املبا�رش؛ فعالية  الزمري(، والتدري�ص  العمل اجلماعي؛ فعالية )التعلم  ا�سرتاتيجية 
الكتاب املدر�سي(، وذلك على النحو الآتي:

1- وّزع الطلبة يف )3( جمموعات بناًء على اأق�شام الطالق، وكّلف كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة اإليها 
يف اأوراق العمل على النحو الآتي:

املجموعة )1(: الطالق الرجعي، ورقة العمل )1-26(.	•
املجموعة )2(: الطالق البائن بينونة �شغرى، ورقة العمل )2-26(.	•
املجموعة )3(: الطالق البائن بينونة كربى، ورقة العمل )3-26(.	•

2- اطلب اإلى كل جمموعة اأن تكتب اإجابتها على لوحة جدارية، وتعّلقها على اجلدار.
3- كّلف كل جمموعة ب�رشح املو�شوع اخلا�س بها اأمام باقي املجموعات.

4- �شاعد املجموعات على ا�شتدراك ما ميكن اأن يفوتهم من ال�رشح.
٥- دّون ما يتم التفاق عليه على اللوح.

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأّكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة. �

ت�شّكل ظاهرة الطالق يف اأي جمتمع خطًرا يهّدد ا�شتقراره وتقّدمه، والطالق يبداأ بني زوجني، ومتتد 
اآثاره يف الأبناء والأقارب لت�شل يف النهاية اإلى املجتمع باأ�رشه.

وعلى الزوجني اأن يدركا اأن التوافق الأ�رشي لي�س منحة ول هبة، بل هو ك�شب؛ لذا، ل بد من تعاون 
كل منهما يف ال�شعي احلثيث من اأجل العمل على حتقيق اأ�شباب التكّيف، وجتّنب دواعي اخلالف والنزاع، 

والبتعاد عن الأ�شباب التي توؤدي اإلى الطالق.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ورقة العمل )٢6-1(
- اقراأ وجمموعتك مو�شوع الطالق الرجعي من الكتاب املدر�شي، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بالأ�شئلة الآتية:

ح مفهوم الطالق الرجعي. 	• و�شّ
اذكر �شور الطالق الرجعي.	•
هاِت دلياًل �رشعيًّا يدل على الطالق الرجعي.	•
ما اأهم الآثار املرتتبة على الطالق الرجعي؟	•

- اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�شة على لوحة جدارية، ثم عّلقها على اجلدار.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات، لتلقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.

- �شاعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.
ورقة العمل )٢6-٢(

- اقراأ وجمموعتك مو�شوع الطالق البائن بينونة �شغرى من الكتاب املدر�شي، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا 
بالأ�شئلة الآتية:

ح مفهوم الطالق البائن بينونة �شغرى. 	• و�شّ
اذكر �شور الطالق البائن بينونة �شغرى. 	•
هاِت دلياًل �رشعيًّا يدل على الطالق البائن بينونة �شغرى.	•
ما اأهم الآثار املرتتبة على الطالق البائن بينونة �شغرى؟	•

- اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�شة على لوحة جدارية، ثم عّلقها على اجلدار.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات، لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.

- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.
ورقة العمل )٢6-3(

البائن بينونة كربى من الكتاب املدر�شي، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا  - اقراأ وجمموعتك مو�شوع الطالق 
بالأ�شئلة الآتية:

ح مفهوم الطالق البائن بينونة كربى. 	• و�شّ
اذكر �شور الطالق البائن بينونة كربى. 	•
هاِت دلياًل �رشعيًّا يدل على الطالق البائن بينونة كربى.	•
ما اأهم الآثار املرتتبة على الطالق البائن بينونة كربى؟	•

- اكتب وجمموعتك النقاط الرئي�شة على لوحة جدارية، ثم عّلقها على اجلدار.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات لتلقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.

- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.

اأوراق العمل 
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة. �

املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح الدر�س، يوّزع املعلم املهام على املجموعات، ويقّومهم بناًء على معايري 	•
�شلم التقدير اللفظي الواردة يف اأداة التقومي رقم )1-26(.

اأداة التقومي رقم )26-1(: �شلم التقدير اللفظي:	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

�سعيفمقبولممتازاملعيارالرقم

النتباه1

ي�شغي جيًدا ملعلمه ولزمالئه، 
ول يحيد بب�رشه عن املتكلم 
التعليمــي، ول  يف املوقــف 
يتحــّدث يف اأثنــاء حديــث 

غريه يف املوقف التعليمي.

ي�شغي جيًدا ملعلمه ولزمالئه، 
ول يحيد بب�رشه عن املتكلم 
لكنه  التعليمي،  املوقــف  يف 
يتحــّدث يف اأثنــاء حديــث 

غريه يف املوقف التعليمي.

ل ي�شغي جيــًدا ملعلمه ول 
لزمالئه، ويتحّدث يف اأثناء 
حديــث غــريه يف املوقف 

التعليمي.

الفاعلية2

يجيب ب�رشعة وثقة واقتدار؛ 
م�شـــطلـحات  م�شـــتخدًما 
ــم راأيـــه  ــدع ــة، وي ــشــالمــي اإ�

بالأدلة.

يجيب ب�رشعة وثقة واقتدار؛ 
م�شـــطلـحات  م�شـــتخدًما 
اإ�شالمية، ولكنه ل يدعم راأيه 

بالأدلة.

ل يجيب ب�رشعة وثقة، ول 
يدعم راأيه بالأدلة.

التعاون3

يتــعــاون مــع زمــالئــه يف 
قبل  وي�شتــاأذن  املجموعــة، 
باملهــام  ويقــوم  احلديــث، 
والزمن  بال�شكل  اإليه  املوكلة 

املحددين.

يتــعــاون مــع زمــالئــه يف 
قبل  وي�شتــاأذن  املجموعــة، 
يقــوم  ل  لكنــه  احلديــث، 
اإليه بال�شكل  باملهام املوكلــة 

والزمن املحددين.

ل يتعــاون مــع زمالئــه يف 
املجموعة، ول ي�شتاأذن قبل 
احلديــث، ول يقوم باملهام 
املوكلة اإليه بال�شكل والزمن 

املحددين.
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

165

اأفّكُر واأناق�ُص
اأفّكــر مــاذا �شيحدث لــو ا�شتحالت احلياة 
بني الزوجــني وكان الطالق غري م�رشوع، 
واأناق�ــس زمالئــي يف النتائــج املرتتبة على 

ذلك.

- تــزداد امل�شاكل بني الزوجــني، ويهجر كل منهما 
الآخــر، وقــد يلجاأ الزوجــني اإلى اإقامــة عالقات 
غري م�رشوعة، يوؤثــر يف الأولد �شلًبا، ويوؤدي اإلى 

ت�شتتهم وت�رشدهم.

165

 اأقراأُ واأ�ستخرُج
اأقراأ الآيتني الكرميتني الآتيتني، ثم ا�شتخرج 
من كل منهما و�شيلة لتجنب وقوع الطالق:

1- قال تعالى: {

{                                                 
)�شورة الن�شاء، الآية 1٩(.

2- قال تعالى: {

{                                                            
)�شورة الن�شاء، الآية 3٥(.

- املعا�رشة باملعروف بني الزوجني، و�شرب كل منهما 
على الآخر.

- الإ�شــالح بــني الزوجــني بالتحكيــم بينهما حلل 
امل�شــكالت الزوجيــة، والتوفيق قبــل اللجوء اإلى 

الطالق.

عالجية
- اذكر اأنواع الطالق؟

اإثـرائـية
- ارجع اإلى اأحد كتب الفقه الإ�شالمي، اأو ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن الفرق بني الطالق ال�شني والطالق 

البدعي، واكتب تقريًرا حول ذلك.
- ما احللول التي تقرتحها للحد من ظاهرة الطالق يف املجتمع الأردين؟

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
164- حل رباط الزوجية بعبارة تفيد ذلك �رساحة اأو كناية.1- عّرف الطالق.

- لأن الزوج اأ�شاء ا�شتعمال احلق الذي منحه اهلل تعالى 2- عّلل حترمي الطالق التع�شفي.
له )الطالق(، وفيه اإ�رشار بالزوجة وبالأ�رشة؛ لأنه من 

دون �شبب م�رشوع.
16٥

الرجعــي  الطــالق  بــني  قــارن   -3
والطــالق البائن بينونة كربى من 

حيث: 
اأ   - املفهوم.

ب- عدد الطلقات.
جـ- التوارث.

167-166

وجه 
الطالق البائن بينونة الطالق الرجعياملقارنة

كربى
الــذي املفهوم الطـــالق 

ميلك الزوج بعده 
اإعادة زوجته اإلى 
ع�شمته، من دون 
احلاجــة اإلى مهر 
وعـقد جديدين. 
اأن  عليها  ويجب 
ترجع اإليه حفاظا 

على اأ�رشتها.

ل  الـــــذي  الطــــالق 
ي�شتطيــع الرجــل بعده 
اإعــادة زوجتــه املطلقة 
اإلى ع�شمته اإل بر�شاها 
جديدين،  وعقد  ومبهر 
وبعد زواجها من رجل 
اآخــر زواًجــا �شحيًحا 
من دون اتفاق بينهما، 
الثاين  الــزوج  ودخول 
بهــا دخوًل حقيقيًّا، ثم 
يفارقها مبوت اأو طالق 

وتنق�شي عدتها.
ـــــــدد  ع
الطلقات

ينقــ�س من عدد 
الطلقات.

ــس مــــن عـــدد  ــ� ــق ــن ي
الطلقات.

من التوارث ـــل  ك ــــرث  ي
الزوجـني الآخـر؛ 
اأحدهما  اإذا مات 

يف العدة.

مينع التوارث بينهما.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
4- اذكــر نوع الطالق يف كل حالة من 

احلالت الآتية:
اأ    - طّلق رجل زوجته قبل الدخول.

ب- طّلــق رجــل زوجتــه وانتهت 
عدتها ومل يراجعها.

جـ- طّلق رجل زوجته طلقة ثالثة.

اأ   - طالق بائن بينونة �شغرى.

ب- طالق بائن بينونة �شغرى.

جـ- طالق بائن بينونة كربى.

167-166

٥- �شــع اإ�شــارة )✓( بجانــب العبارات 
بجانــب   )×( واإ�شــارة  ال�شحيحــة، 

العبارات غري ال�شحيحة يف ما ياأتي:
اأ   - الطلقة الأولى تعّد دائًما طالًقا 

رجعيًّا.
ب- الطــالق باأنواعــه الثالثة ينهي 

العالقة الزوجية.
جـ- الطلقــة الثالثة تعّد دائًما طالًقا 

بائًنا بينونة كربى.
د  - الطلقــة الثانية تعّد دائًما طالًقا 

بائًنا بينونة �شغرى.

اأ   - )×(.

ب- )×(.

جـ- )✓(.

د  - )×(.

اأ   -166

ب-167

جـ-166

د  -166

6- بنّي دللة كل اآية من الآيتني الكرميتني 
الآتيتني:

اأ   - قال اهلل تعالى: {

.{                      
ب- قال اهلل تعالى: {

.{                                    

اإنهاء العالقة الزوجية بالطالق على  اأ  - جعل الإ�شالم 
ثالث مرات؛ وذلك ليعطي الزوجني فر�شة لرياجع 

كل منهما نف�شه، وي�شعر بالندم على اأخطائه.
ب- �ــرشع الإ�شــالم حينهــا التفريق بينهمــا لتفادي 
الأ�ــرشار الناجتة عن ا�شتمراره احليــاة الزوجية، 

لعله يكون يف التفريق خري لكال الزوجني.

اأ   -16٥

ب-164
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ح مفهوم اخللع. - يو�شّ
ح حكم اخللع يف الإ�شالم.  - يو�شّ

- يذكر �شور اخللع يف الإ�شالم.
- يبنّي موقف قانون الأحوال ال�شخ�شية الأردين، يف حال مل يرتا�س الزوجان على اخللع.

ح حكم اأخذ الزوج املال يف اخللع. - يو�شّ
- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س.

- يعّلل حترمي اأخذ الزوج للمال من زوجته التي خالعها، يف حال �شوء معاملته لها واإيذائه لها.

نتاجات الدر�س

- تقدير قيمة العدل يف الإ�شالم برفع ال�رشر عن الزوجني.
- رف�س �شوء معاملة الزوج لزوجته.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب الفقه، مثل: )فقه ال�شنة( ل�شيد �شابق، و)نظام الأ�رشة يف الإ�شالم( ملحمد عقلة.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: لوحات كرتونية لعر�س اإجابات الطلبة على الأن�شطة واملهام املختلفة، 

اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

.www://shamela.ws املكتبة ال�شاملة -
aliftaa.jo دار الإفتاء - قانون الأحوال ال�شخ�شية -

م�سادر تعلم اإ�سافية

اخللع )الفتداء(
الدر�س

ال�شابع والع�شرون

- اخللع الر�شائي: طالق الزوج زوجته نظري عو�س ترا�شًيا عليه بلفظ اخللع اأو الطالق اأو ما يف معناه. 
- اخللع الق�شائي: اإقامة الزوجة دعوى تطلب فيها الفتداء بحيث تقر اأنها تبغ�س احلياة مع زوجها واأنه ل 
�شبيل ل�شتمرار احلياة بينهما ومل يح�شل الإ�شالح بينهما؛ فيق�شي القا�شي بف�شخ عقد الزواج بينهما بعد 

اأن تعيد الزوجة املهر، وما اأخذت من هدايا وتكاليف الزواج.

املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )احلوار واملناق�سة، والأ�سئلة والإجابات(، عن طريق ربط الدر�ص بالدر�ص ال�سابق  �

حول الطالق، وتوجيه الأ�سئلة الآتية: 
من �شاحب احلق باإيقاع الطالق؟	•
هل توجد �شور اأخرى لإنهاء العالقة الزوجية بني الزوجني غري الطالق؟	•
هل يحق للزوجة طلب الطالق من زوجها، مقابل مبلغ من املال تعطيه له؟ متى؟	•
ناق�س الطلبة بعد ال�شتماع لإجاباتهم، ثم دّون عنوان الدر�س ونتاجاته على اللوح.	•

اإجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات )احلوار واملناق�سة، والق�سة( وذلك على النحو الآتي: �

1- ا�رشد ق�شة امراأة ثابت بن قي�س مع النبي  مبيًنا الأمور الآتية: )دللة الق�شة على جواز اخللع، وتو�شيح 
املق�شود باخللع، ووجود اأدلة اأخرى على جواز اخللع يف الإ�شالم(.

2- كّلف اأحد الطلبة باإعادة �رشد الق�شة باأ�شلوبه اخلا�س.
3- وّجه اأ�شئلة �شفوية تقي�س مدى ا�شتيعاب الطلبة للق�شة وفهم الدللة منها.

فعالية  � الناقد؛  التفكري  وا�سرتاتيجية  العمل(.  واأوراق  والإجابات،  )الأ�سئلة  فعاليات  املبا�رش؛  التدري�ص  ا�سرتاتيجية 
)التحليل(، وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية )فّكر، انتِق زمياًل، �سارك( وذلك على النحو الآتي: 

1- كّلف الطلبة بالإجابة عن الأ�شئلة الواردة يف ورقة العمل )27-1(، املتعّلقة ب�شور اخللع وحكم اأخذ 
الزوج الفداء.

2- كّلف كل طالب مبناق�شة زميله باملقعد مبا تو�شل اإليه.

- الطالق واأحكامه.
التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )الق�شة، ال�شوؤال والإجابة، العمل يف الكتاب املدر�شي، اأن�شطة القراءة املبا�رشة، 
واأوراق العمل(.

- التعلم اجلماعي؛ فعالية )فكر، انتِق زمياًل، �شارك(.

- التعلم القائم على التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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3- وّجه ال�شوؤال الآتي: هل يجوز للزوجة اأن تعود اإلى زوجها بعد اخللع اإن ندمت؟ كيف يتم ذلك؟
ا حول الأمور املطروحة.  4- تلق الإجابات من الطلبة، واأِدر نقا�ًشا عامًّ

٥- اعر�س الإجابات ال�شحيحة باإحدى طرائق العر�س املتاحة.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة.  �

اأعطى الإ�شالم الزوجة حق املخالعة مقابل يعطي الزوج حق الطالق، وهذا من تكرمي الإ�شالم للمراأة 
ت�شهد  اإذ  الأردن،  اإلى ظاهرة يف  اخللع  يتحّول  اأن  نرغب  لكن ل  م�شاعرها.  ومراعات  كرامتها  و�شون 
ا يف طلبات اخللع على الرغم من اأن اأغلب هذه الدعاوى اأ�شبابها واهية؛ لذا، علينا اأن  املحاكم تزايًدا م�شتمرًّ
نحث الزوجة على ال�شرب والتحمل ملا يف ذلك من اأجر عظيم، واأل تلجاأ اإلى اخللع اإل اإذا �شعرت با�شتحالة 

ا�شتمرار احلياة الزوجية مع زوجها، انطالقا من احلر�س على ا�شتقرار وترابط الأ�رش الأردنية.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ورقة العمل )٢7-1(
اقراأ مو�شوع �شور اخللع يف الإ�شالم، وحكم اأخذ الزوج للفداء من الكتاب املدر�شي، ثم �شارك زميلك يف 	•

املقعد بالإجابة عن الأ�شئلة الآتية: 
ح املق�شود باخللع الر�شائي؟ 1- و�شّ

2- هل يقع اخللع الر�شائي طالًقا اأم ف�شًخا؟
ح املق�شود باخللع الق�شائي. هل يقع طالًقا اأم ف�شًخا؟ 3- و�شّ

4- بنّي دور املحكمة اإذا اأقامت الزوجة دعوى تطلب فيها اخللع، وافتدت نف�شها من زوجها.
٥- متى يكون اأخذ الزوج املال من زوجته مقابل مفارقتها مباًحا، ومتى يكون حراًما؟

6- من وجهة نظرك، ما احلكمة من جواز اأخذ الزوج املال من زوجته يف حالة اخللع، اإذا كرهت احلياة معه؟

اأوراق العمل 
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة.  �

املوقف التقوميي: يف اأثناء �رشح الدر�س، يوّزع املعلم ورقة العمل )27-1( على الطلبة موّجًها جمموعة 	•
من الأ�شئلة وعمل مناق�شات بينهم، وبعد املناق�شة يتم يقّومهم بناًء على معايري �شلم التقدير الوارد يف اأداة 

التقومي رقم )1-27(.
اأداة التقومي رقم )27-1(: �شلم تقدير.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

بدرجة معيار الأداءالرقم
عالية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

ي�شتعد لالأ�شئلة والإجابات.1

تتمّيز اإجاباته بالدقة والو�شوح.2

يظهر فهًما للمو�شوع.3

يعّد اأ�شئلة يود توجيهها.4

تتمّيز اأ�شئلته بارتباطها املبا�رش باملو�شوع.٥

ل اإلى ا�شتنتاجات.6 ي�شتطيع التو�شّ

ل اإلى خال�شات.7 ي�شتطيع التو�شّ

يحرتم اآراء الآخرين.٨

ي�شتمع لالآخرين باهتمام.٩

ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات. �
املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، يقّدم املعلم للطالب �شلم التقدير الوارد يف اأداة التقومي 	•

)27-2( كي يقّوم نف�شه ذاتيًّا، بناًء على املعايري الواردة فيه.
اأداة التقومي رقم )27-2(: �شلم التقدير العددي.	•



236

43٢1اأ�ستطيع بعد درا�ستي هذا الدر�ص اأن الرقم

اأبنّي املفاهيم الآتية: اخللع، اخللع الر�شائي، اخللع الق�شائي.1

ح حكم اخللع يف الإ�شالم.2 اأو�شّ

اأ�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية على اأحكام اخللع.3

اأذكر �شور اخللع.4

يف ٥ خالعها،  التي  زوجته  من  املال  الزوج  اأخذ  حترمي  اأعّلل 
حال �شوء معاملته لها واإيذائه لها.

اأقّدر دور الإ�شالم يف معاجلة امل�شكالت الزوجية.6

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

170

اأفّكُر
هــل ي�شتطيع الرجــل اإرجــاع مطلقته 
اإذا كان الطــالق الواقــع باخللع مكماًل 

للثالث؟

- ل ي�شتطيع اإرجاع زوجته؛ لأن الطالق الواقع باخللع 
املكمل للثالث طالق بائن بينونة كربى.

170

اأناق�ُص
مــع زمالئــي احلكمــة من جــواز اأخذ 
الــزوج املال من زوجتــه يف حالة اخللع 

اإذا كرهت احلياة معه.

- تعوي�ــس للــزوج عمــا يلحقه مــن اخل�شــارة ب�شبب 
املفارقة، فهي ال�شبب يف اإنهاء احلياة الزوجية.

عالجية
- للخلع �شورتان، اذكرهما مبيًنا الفرق بينهما.

اإثـرائـية
ح واأحد زمالئك يف ال�شف: هل على الزوجة عدة بعد اخللع؟ معّلاًل اإجابتك. - و�شّ

اأن�سطة اإ�سافية



237

إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- ما املق�شود باخللع يف ال�شطالح 

ال�رشعي؟
- مفارقة الزوج زوجته مقابل عو�س مايل تدفعه الزوجة 

16٩اإلى زوجها.

ح دللة قول اهلل تعالى: 2- و�شّ
 }    

.{                                 

- اأباح الإ�شالم للزوجة اأن تطلب اخللع من زوجها اإذا 
كان ب�شبب خوفهما من عدم وفائهما مبا عليهما من 
�شديدة  وكانت  معه  العي�س  ت�شتطع  مل  اأو  واجبات، 

الكره له.
16٩

الأحـــوال  قانـــون  مــوقف  بنّي   -3
ال�شخ�شية الأردين يف حال رف�س 
على  زوجته  مع  الرتا�شي  الزوج 

اخللع.

- ت�شعى املحكمة اإلى الإ�شالح بينهما، فاإن مل يح�شل 
ال�شلح بينهما خالل �شهر؛ فاإن القا�شي يحكم بف�شخ 
عقد الزواج بينهما، بعد اأن تعيد الزوجة ما قب�شته من 
املهر، وما اأخذته من هدايا، وما اأنفقه الزوج من اأجل 

الزواج.

170

4- بنّي احلكم ال�رشعي يف ما ياأتي:
اأ   - طلبــت امــراأة مــن زوجها 
يعاملهــا  ل  لأنــه  اخللــع، 

باملعروف.
ب- اأرجــع رجــل زوجتــه اإلى 
ع�شمتــه بعد اخللع، من غري 

عقد جديد.
جـــ- رف�س رجــل الإنفاق على 
اأطفاله؛ لأن زوجته خالعته.

اأ  - يباح لها اأن تطلب اخللع؛ فعلى الزوج معاملة زوجته 
معاملة ح�شنة.

ب- ل يحق له اإرجاعها اإل بر�شاها وبعقد جديد.

جـ- يحرم عليه ذلك، فنفقة الأولد جتب على اأبيهم.

اأ   -16٩

ب-170

جـ-170

٥- �شع اإ�شــارة )✓( بجانب العبارة 
ال�شحيحة، واإ�شارة )×( بجانب 
العبارة غري ال�شحيحة يف ما ياأتي: 
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
اأ   - الطالق الواقع ب�شبب اخللع 

الر�شائي طالق رجعي.
ب- طلبــت امــراأة مــن زوجها 
مــع  يوؤذيهــا  اخللــع؛ لأنــه 
قيامهــا بواجباتها الزوجية، 

فاخللع �شحيح.
جـ- خالعت امــراأة زوجها، مع 
اأن طباعه ح�شنة ويحرتمها، 

ولكنها تريد زوًجا اآخر.
د  - التفريــق بــني الزوجــني يف 

اخللع الق�شائي يعد ف�شًخا.

اأ   - )×(.

ب- )✓(.

جـ- )✓(. 

د  - )✓(.

اأ   -170

ب-170

جـ-170

د  -170

الطالق  مو�شــوع  درا�شــة  بعد   -6
التــ�شابـه  اأوجـــه  بنّي  واخلـلــع، 
واخللع  الطالق  بنّي  والختالف 

من حيث: املفهوم، احلكم.

16٥-164

وجه 
املقارنة

اأوجه 
اأوجه الختالفالت�سابه 

حصصل رباط املفهوم
الزوجية.

- الطــالق مــن دون عو�ــس 
تدفعه الزوجة للزوج.

- اخللــع مقابــل عو�س تدفعه 
الزوجة للزوج.

اإذا احلكم يــحــرم 
من  ــــان  ك
�شبب  دون 

م�رشوع.

الإ�شــالم  �ــرشع  الطــالق:   -
اإذا توافرت  الطالق واأباحه 

دواعيه واأ�شبابه ال�رشعية. 
- اخللع: يحرم على املراأة طلب 
الطــالق اإذا كان مــن دون 
�شبــب، لكن الإ�شــالم اأباح 
للزوجــة اأن تطلــب اخللــع 
من زوجهــا اإذا كان ب�شبب 
خوفهما من عــدم وفائهما 

مبا عليهما من واجبات.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
7- ا�شتنتج احلكــم ال�رشعي امل�شتفاد 
الن�شو�ــس  مــن  ن�ــس  كل  مــن 

ال�رشعية الآتية:
اأ   - قال اهلل تعالى: {

.{                                           
ب- قــال ر�شــول اهلل : "اأميــا 
امراأة �شاألــت زوجها طالًقا 
مــن غري باأ�س فحــرام عليها 

رائحة اجلنة".

اأ   - يحرم على الزوج اأخذ املال من زوجته �شواء اأكان 
داًقا اأم غريه يف حالة �شوء معاملة الزوج لزوجته  �شُ
وعدم  الزوجية  بواجباتها  قيامها  مع  لها،  واإيذائه 

تق�شريها يف حقه.
غري  من  كان  اإذا  الطالق  طلب  املراأة  على  يحرم  ب- 

�شبب.

170-16٩
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ح املفاهيم وامل�شطلحات الواردة يف الدر�س.  - يو�شّ
ح حالت التفريق بني الزوجني بحكم القا�شي.  - يو�شّ

- يحّدد نوع الطالق يف التفريق بني الزوجني ب�شبب ال�شقاق والنزاع. 
- يذكر ال�رسوط الواجب توافرها يف احلكمني اللذين ي�شلحان بني الزوجني. 

لعدم  القا�شي  الزوجني بحكم  بني  التفريق  الرجعة، يف  ب�شحة  احلكم  توافرها يف  الواجب  ال�رسوط  يبنّي   -
الإنفاق.

- يبنّي حالت التفريق ب�شبب الَغيبة. 
- يذكر �رسوط العيب الذي يجوز ب�شببه التفريق بني الزوجني.

- يعّلل ا�شتحباب اأن يكون اأهل ال�شالح اأو احلكمان عند النزاع وال�شقاق بني الزوجني، من اأهل الزوجني.
- يعّلل اإباحة طلب الزوجة التفريق عن زوجها املحبو�س ثالث �شنوات فاأكرث، واإن ترك معها ماًل تنفق منه 

على نف�شها.
- يقّدر دور ال�رشيعة الإ�شالمية يف ا�شتيعاب حاجات الفرد.

نتاجات الدر�س

- تقدير حر�س الإ�شالم يف احلفاظ على الأ�رشة.
- العتزاز باأحكام ال�رشع يف اإعطاء املراأة حقوقها، ورفع ال�رشر عنها.

- احلر�س على الإ�شالح بني الزوجني.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب الفقه، مثل: )فقه ال�شنة( لل�شيد �شابق، و)�رشح قانون الأحوال ال�شخ�شية( ملحمود ال�رشطاوي.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: لوحات كرتونية لعر�س اإجابات الطلبة عن الأن�شطة واملهام املختلفة، 

اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

التفريق بني الزوجني بحكم القا�سي
الدر�س

الثامن والع�شرون

.)www://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
www.sjd.gov.jo قانون الأحوال ال�شخ�شية - دائرة قا�شي الق�شاة -

م�سادر تعلم اإ�سافية
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )املحا�رشة(، وذلك على النحو الآتي: �

وت�رشيع  الزوجني،  متما�شكة وحت�شني  اأ�رشة  اإيجاد  للزواج يف  ت�رشيعه  الإ�شالم عن  1- حتّدث عن هدف 
الطالق وجعله بيد الزوج، ويعطي الزوجة حق اخللع لإنهاء احلياة الزوجية.

2- وّجه ال�شوؤال الآتي: ما احلل يف حال رف�س الزوج اإيقاع الطالق بنف�شه؛ اأو رغبت الزوجة يف الطالق 
مع احلفاظ على حقوقها عند رف�س الزوج الطالق؟ 

اإجراءات التنفيذ
ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية )ال�سبكة(، ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات )اأن�سطة القراءة املبا�رشة، والعمل  �

يف الكتاب املدر�سي، واأوراق العمل(، وذلك على النحو الآتي: 
1- وّزع الطلبة يف )4( جمموعات بناًء على احلالت التي يفرق فيها بني الزوجني بحكم القا�شي، وكّلف 

كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة اإليها يف اأوراق العمل على النحو الآتي: 
املجموعة )1(: التفريق لل�شقاق والنزاع، ورقة العمل )1-2٨(. 	•

- نفقة الزوجة: تاأمني متطلبات احلياة الأ�شا�شية من م�شكن وطعام ولبا�س ودواء.
- الَغيبة: مدة يغيب فيها الزوج �شنة فاأكرث عن زوجته، وتت�رّشر فيها ب�شبب غيابه.

املفاهيم وامل�سطلحات

- الطالق.
- اخللع.

- الف�شخ. 

التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )املحا�رشة، واأن�شطة القراءة املبا�رشة، والعمل يف الكتاب املدر�شي، واأوراق 
العمل(. 

- العمل اجلماعي؛ فعالية )ال�شبكة(. 
- التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل وال�شتنتاج(. 

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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املجموعة )2(: التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق، ورقة العمل )2-2٨(. 	•
املجموعة )3(: التفريق للَغيبة اأو الهجرة اأو احلب�س، ورقة العمل )3-2٨(. 	•
املجموعة )4(: التفريق للعيوب، ورقة العمل )4-2٨(. 	•

2- دّور املجموعات بحيث ل يبقى يف كل جمموعة اإل رئي�شها )من�شقها(. 
3- كّلف قائد كل جمموعة مبناق�شة ما اتفق عليه مع جمموعته )الأم( مع اأفراد املجموعة اجلديدة.

4- اأعد تدوير املجموعات لالنتقال اإلى حمطة التعلم اجلديدة. 
٥- كّلف قائد كل جمموعة مبناق�شة ما اتفق عليه مع جمموعته )الأم( مع اأفراد املجموعة اجلديدة الثانية، ثم 

الثالثة، وهكذا ... حتى ترجع املجموعات )الأم( الأ�شلية مًعا مرة اأخرى. 
6- كّلف كل جمموعة من املجموعات )الأم( مبناق�شة املو�شوعات الأربعة مًعا. 

7- وّجه عمل املجموعات وتابعهم يف املراحل جميعها ل�شتدراك ما ميكن اأن يفوتهم من ال�رشح.
٨- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاطني الواردين يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )17٥( ويف ال�شفحة 

 .)177(
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها.  �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات لدى الطلبة. �

ح�س الإ�شالم الن�شاء على ال�شرب على اأزواجهن وحماولة مر�شاتهم قدر و�شعهن، ويف الوقت نف�شه مل 
يجربهن على اخل�شوع البغي�س؛ اإذ اإن احلكم با�شتمرار احلياة الزوجية مع وجود �شغينة بني الزوجني يعطل 

حتقيق اأهم مقا�شد الزواج.
الواقع على  النا�س، وهنا دعا لرفع ال�رشر  وقد جاء الإ�شالم احلنيف لرفع احلرج وامل�شقة وال�رشر عن 

الزوجة ورفع ال�رشر املتوقع عنها قدر الإمكان، ملا يف ذلك من يحفظ حلقوق املراأة.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ورقة العمل )٢8-1(
- اقراأ وجمموعتك فقرة التفريق بني الزوجني لل�شقاق والنزاع، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

اذكر اأنواع ال�رشر الذي قد يقع من ِقَبل اأحد 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؟ 	•
عّلل: الأولى اأن يكون احلكمان عند النزاع وال�شقاق من اأهل الزوجني. 	•
اذكر ال�رسوط الواجب توافرها يف احلكمني اللذين ي�شلحان بني الزوجني. 	•
ما نوع الطالق الواقع يف حال التفريق بني الزوجني ب�شبب ال�شقاق والنزاع؟ 	•
ما 	• الق�شاة؟  قا�شي  لدائرة  التابعة  الأ�رشي(  والتوفيق  والو�شاطة  )الإ�شالح  مديرية  اإن�شاء  من  الهدف  ما 

عملها؟ 
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات؛ لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.

ورقة العمل )٢8-٢(
- اقراأ وجمموعتك فقرة التفريق بني الزوجني لعدم قدرة الزوج على الإنفاق، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

ما املق�شود بنفقة الزوجة؟ 	•
متى يحكم القا�شي بطالق الزوجة يف احلال يف التفريق بني الزوجني بحكم القا�شي لعدم الإنفاق؟	•
ما احلكم امل�شتفاد يف قوله تعالى: {                                                    ... }؟	•
ما �رسوط احلكم ب�شحة الرجعة يف التفريق بني الزوجني بحكم القا�شي لعدم النفقة؟ 	•

- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات؛ لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.
ورقة العمل )٢8-3(

- اقراأ وجمموعتك فقرة التفريق بني الزوجني للَغيبة اأو الهجرة اأو احلب�س، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:
ما املق�شود بالَغيبة؟ 	•
اإقامته 	• الزوج معلوًما؟ واإن كان حمل  اإقامة  اإن كان حمل  للَغيبة  الزوجني  بالتفريق بني  القا�شي  بنّي حكم 

جمهوًل؟ 
عّلل: اأباح الإ�شالم التفريق بني الزوجني بحكم القا�شي اإذا هجر الزوج زوجته اأو ُحب�س )3( �شنوات 	•

فاأكرث، واإن كان معها مال تنفق منه على نف�شها. 
كم مدة احلب�س التي يجب اأن مي�شيها الزوج يف احلب�س حتى يجوز للزوجة رفع دعوى التفريق؟ 	•

- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات؛ لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة. 

اأوراق العمل 
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة. �

يقّوم 	• الطالب، ثم  العمل الآتية على  املعلم ورقة  الدر�س، يوّزع  التقوميي: بعد النتهاء من �رشح  املوقف 
طريقة الطالب يف التفكري بناًء على معايري �شلم التقدير الواردة يف اأداة التقومي رقم )1-2٨(.

اأداة التقومي رقم )2٨-1(: �شلم التقدير.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

بدرجة معيار الأداءالرقم
عالية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

يذكر احلكم ال�رشعي املنا�شب لكل م�شاألة.1

يعّلل كل م�شاألة مبا ينا�شبها ح�شب ما تعلم.2

يدعم راأيه باأدلة �رشعية وعقلية.3

ميّيز بني اأنواع التفريق بحكم القا�شي: طالق اأم ف�شخ.4

ينجز املهمة خالل الوقت املحدد.٥

يحّقق نتاجات املوقف التعليمي.6

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم: �
امل�شائل 	• ال�رشعي يف  يبّينوا احلكم  اأن  الطلبة  اإلى  الدر�س، اطلب  التقوميي: بعد النتهاء من �رشح  املوقف 

الآتية كما يف اجلدول اأدناه، حمددين احلكم والتعليل ونوع التفريق: )طالق رجعي، طالق بائن، ف�شخ(.

ورقة العمل )٢8-4(
- اقراأ وجمموعتك فقرة التفريق بني الزوجني بحكم القا�شي للعيوب، ثم اأجب عن الأ�شئلة الآتية:

اذكر اأنواع العيوب التي يجوز ب�شببها لأحد الزوجني طلب التفريق بينهما بحكم القا�شي؟ 	•
عّلل: العيوب اجل�شمية والعقلية �شبب يثبت به لكل من الزوج والزوجة حق التفريق بينهما؟ 	•
ما ال�رسوط الواجب توافرها يف العيب الذي يجوز ب�شببه التفريق بني الزوجني؟ 	•
اذكر احلالت التي يحكم بها القا�شي بف�شخ عقد الزواج بني الزوجني؟ 	•

- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات؛ لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة. 
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نوع التعليلاحلكمامل�ساألةالرقم
التفريق

1
طلبت امراأة من القا�شي التفريق بينها وبني زوجها بعد م�شي 
�شنتني من اإ�شدار القا�شي حكًما قطعيًّا بحب�س زوجها مدة 

خم�س �شنوات. 

بعد 2 زوجها  وبني  بينها  التفريق  القا�شي  من  امراأة  طلبت 
هجره لها مدة �شنة ون�شف. 

3
طّلقها  الذي  التفريق عن زوجها  القا�شي  من  امراأة  طلبت 
م�شبًقا طلقة واحدة اأن يفّرق بينها وبني زوجها؛ لأنه بخيل 

ل ينفق عليها مع قدرته على ذلك. 

فّرق القا�شي بني زوجني بناًء على قرار احلكمني على ق�شم 4
من املهر بن�شبة اإ�شاءة كل منهما لالآخر. 

طلبت امراأة من القا�شي التفريق بينها وبني زوجها لإ�شابته ٥
مبر�س الإيدز.

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

175
اأفّكُر

يف احلكمة من تعيني حكمني لالإ�شالح 
بني الزوجني قبل التفريق بينهما.

ا على التوافق بني الزوجني،  - حفاًظا على الأ�رشة، وحر�شً
وعــدم التفريق بينهما، فقد يتمّكن احلكمان مبا لديهم 

من حكمة وخربة من الإ�شالح بني الزوجني.

177

 اأحاوُر واأ�ستنتُج
اأعقــد حلقــة حواريــة مــع زمالئــي، 

واأ�شتنتج:
- احلكمــة من حث الإ�شالم املراأة على 
ال�شرب والتحمــل، علًما باأنه اأباح لها 

طلب الطالق يف احلالت ال�شابقة.
- ال�شبــب امل�شــرتك مــن اإباحــة طلب 
املراأة مــن القا�شي التفريق بينها وبني 

زوجها يف احلالت ال�شابقة.

اأ   - حفاًظا على الأ�رشة. 

ب- رفع ال�رشر.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- ما املق�شــود بامل�شطلحني الآتيني: نفقة 

الزوجة، الَغيبة؟
اأ   - نفقة الزوجة: تاأمني متطلبات احلياة الأ�شا�شية 
مــن م�شكن وطعام ولبا�ــس ودواء، حتى لو 

كانت الزوجة غنية.
ب- الَغيبــة: مدة يغيب فيها الزوج �شنة فاأكرث عن 

الزوجة، وتت�رّشر فيها ب�شبب غيابه.

اأ   -17٥

ب-176

2- اأباح الإ�شالم للزوجة يف بع�س احلالت 
اللجــوء اإلى الق�شــاء للتفريق بينها وبني 

زوجها، اذكر حالتني منها.

1- التفريق لل�شقاق والنزاع.
2- التفريق لعدم قدرة الزوج على الإنفاق.

3- التفريق للَغيبة والهجر واحلب�س.
4- التفريق للعيوب.
٥- اخللع الق�شائي.

177-174

3- ما احلكم امل�شتفاد من كل اآية من الآيتني 
الكرميتني الآتيتني:

اأ   - قال اهلل تعالى: {
.{                                

ب- قال اهلل تعالى: {
.{                                                         

اأ - يجــب علــى الــزوج الإنفاق علــى زوجته، 
وتاأمني متطلبات احلياة الأ�شا�شية من م�شكن 
وطعام ولبا�س ودواء، حتى لو كانت الزوجة 

غنية.
ب- يجوز للقا�شي التفريق بني الزوجني واحلكم 
بطالق الزوجة اإذا مل ينفق الزوج عليها؛ لأن 
ا�شتمــرار احليــاة الزوجية مع عــدم الإنفاق 

اإ�رشار بالزوجة واعتداء على حقوقها.

اأ   -17٥

ب-176

إجابات أسئلة الدرس

عالجية
- اذكر )4( حالت اأباح الإ�شالم فيها التفريق بني الزوجني بحكم القا�شي. 

اإثـرائـية
الزوجني،  بني  والنزاع  ال�شقاق  حالت  يف  ال�رشعي  التحكيم  اأهداف  عن  الإنرتنت  �شبكة  يف  ابحث   -

واكتب تقريًرا عنه يف حدود �شفحة واحدة.

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
4- هاِت �رشًطا واحًدا يجب توافره يف كل 

من:
اأ   - احلكمــني اللذيــن ي�شلحــان بــني 

الزوجني.
ب- العيب الــذي يجوز ب�شببه التفريق 

بني الزوجني.
جـ- احلكم ب�شحــة الرجعة يف التفريق 
بني الزوجني بحكم القا�شي لعدم 

الإنفاق.

اأ  - اخلربة والعدالة، رجالن عدلن قادران على 
الإ�شالح.

اأو املر�س حني اطالعه  ب- عدم الر�شا بالعيب 
عليه.

جـ- اإذا اأرجعها الزوج خالل العدة، ودفع نفقة 
نفقتها،  من  عليه  لها  تراكم  مما  اأ�شهر  ثالثة 

وقدم كفياًل بنفقتها امل�شتقبلية.

اأ   -174

ب-177

جـ-176

الـطالق يف كـل حــالـة من  نــوع  ٥- بنّي 
احلالت الآتية:

اأ   - تفريــق القا�شــي بــني الزوجــني 
لل�شقاق والنزاع.

ب- تفريق القا�شي بــني الزوجني قبل 
الدخول لعدم الإنفاق.

اأ   - طالق بائن بينونة �شغرى، ما مل يكن مكماًل 
للثالث، فيقع بائًنا بينونة كربى.

ب- طالق بائن بينونة �شغرى، ما مل يكن مكماًل 
للثالث، فيقع بائًنا بينونة كربى.

اأ   -174

ب-17٥

6- يحكم القا�شــي بف�شخ عقد الزواج يف 
حالت عديدة، اذكر ثالًثا منها.

اأ   - التفريق للَغيبة والهجر واحلب�س.
ب- التفريق للعيوب.
جـ- اخللع الق�شائي.

177-176

العبــارة  بجانــب   )✓( اإ�شــارة  �شــع   -7
ال�شحيحة، واإ�شارة )×( بجانب العبارة 

غري ال�شحيحة يف ما ياأتي:
اأ   - حــق طلــب التفريــق بــني الزوجني 
للعيوب املوجــودة قبل العقد ثابت 

لكال الزوجني.

اأ   -177اأ   - )✓(.
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
ب- ل يجــوز للمراأة الغنيــة اأن تطلب 
الطالق؛ اإذا رف�س زوجها الإنفاق 

عليها.
جـــ- التفريــق بــني الزوجــني بحكم 
القا�شي يف حالة ال�شقاق والنزاع، 

يقع طالًقا رجعيًّا. 
د  - ي�شــح التفريــق بــني الزوجني؛ اإذا 

اأ�شيب اأحدهما باأي مر�س كان.
هـ - للقا�شــي اأن يفّرق بــني الزوجني 
لل�شقــاق والنــزاع بعــد ا�شتنفــاد 

مراحل الإ�شالح.
و  - التفريــق للعيوب بني الزوجني يعد 

ف�شًخا.

ب- )×(.

جـ- )×(. 

د  - )×(.

هـ - )✓(.

و  - )✓(.

ب-17٥

جـ-174

د  -177

هـ-17٥

و -177

٨ - بنّي احلكم ال�رشعي يف ما ياأتي:
اأ   - طلبــت امراأة مــن القا�شي التفريق 
بينهــا وبــني زوجها لرف�شــه �رشاء 

�شيارة فاخرة لها.
ب- �شربت زوجة علــى اإ�شاءة معاملة 

زوجها لها، فلم تطلب الطالق.
جـ- طلبت امراأة الطالق بعد م�شي �شهر 
مــن اإ�شدار القا�شــي حكًما قطعيًّا 

بحب�س زوجها مدة ع�رش �شنوات.
د - طلبت امراأة اإلى القا�شي ف�شخ عقد 
زواجها بعد هْجر زوجها لها مدة 

�شنة ون�شف.

اأ   - ل يجوز لها اأن تطلب التفريق؛ لأن �رشاء �شيارة 
فاخرة لي�س من النفقة الواجبة على الزوج.

ب- يندب لها ذلك حفاًظا على العالقة الزوجية 
والأ�رشة.

جـ- ل يجوز لها اأن تطلب التفريق اإل بعد م�شّي 
�شنة من تاريخ حب�شه.

د - يجوز لها اأن تطلب التفريق ما دامت تت�رّشر من 
الإح�شان  الزواج  لها لأن من مقا�شد  هجره 
والعفة، وهذا ل يتحّقق يف حال غياب زوجها 

عنها اأو هجره لها.

اأ   -17٥

ب-17٥

جـ-176

د  -176
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- يبنّي مفهوم اجلهاد.
ح العالقة بني القتال واجلهاد يف الإ�شالم. - يو�شّ

- يعدد اأنواع اجلهاد يف الإ�شالم.
- يتتبع مراحل م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�س.

- ميّثل على كل نوع من اأنواع اجلهاد.
- يبنّي مبادئ القتال يف الإ�شالم.
- يفّرق بني اجلهاد والإرهاب. 

- ي�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الواردة يف الدر�س.
- ي�شتنتج احلكمة من م�رشوعية اجلهاد.

- يقّدر اأهمية اجلهاد يف �شبيل اهلل تعالى بنوعيه العام واخلا�س.

نتاجات الدر�س

- تقدير اأهمية اجلهاد يف حماية الدين والأوطان وامل�شت�شعفني.
- نبذ الإرهاب وقتل النا�س بغري حق.

- دفع و�شو�شة النف�س وال�شيطان.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب الفقه وال�شرية النبوية، مثل: )زاد املعاد يف هدي خري العباد( لبن قيم اجلوزية، و)فقه ال�شنة( ل�شيد 
�شابق، و)اجلهاد ميادينه واأ�شاليبه( ملحمد نعيم يا�شني، و)اجلهاد يف الإ�شالم واخلطاأ الدارج يف مفهومه( 

لل�شيخ حممد علي ال�شابوين. 
- املو�شوعة الفقهية الكويتية. 

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: احلا�شوب، وجهاز العر�س )Data Show(، لوحات كرتونية لعر�س 
اإجابات الطلبة عن الأن�شطة واملهام املختلفة، اأقالم )فلوما�شرت(، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

اجلهاد يف الإ�سالم
الدر�س

التا�شع والع�شرون
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحا�رشة وذلك على النحو الآتي: �

والعفو  والربهان،  واحلجة  احل�شنة  واملوعظة  باحلكمة  الإ�شالم  اإلى  النا�س    النبي  دعوة  1- حتّدث عن 
العتداء  دفع  واأهمية  غريهم،  مع  امل�شلمني  عالقة  يف  الأ�شل  هو  ال�شلم  وجعل  �شّده.  ملن  وال�شفح 

والظلم عن امل�شلمني بالطرائق املمكنة ومنها اجلهاد.

- اجلهاد باملعنى العام: بذل امل�شلم و�شعه وطاقته يف اللتزام بتوجيهات الإ�شالم، واأوامر اهلل تعالى، والبتعاد 
عن مع�شيته �شبحانه وتعالى.

امل�شلحة يف  القوات  من  البوا�شل  اجلنود  يبذله  وما  املعتدين،  مبحاربة  يتعّلق  ما  اخلا�س:  باملعنى  اجلهاد   -
احلفاظ على اأمن البلد من اأي عدوان خارجي، باأمر من رئي�س الدولة.

الالزمة  باملوؤونة  وتزويدها  املختلفة،  القتال  بو�شائل  اجليو�س  املال يف جتهيز  امل�شلم  بذل  باملال:  اجلهاد   -
وو�شائل النقل، وكل ما حتتاج اإليه اجليو�س لإجناز مهامها. 

- اجلهاد بالراأي والكلمة: اجلهاد بالل�شان والقلم، وي�شمل اخلطابة والكتابة وال�شعر وما �شابه ذلك؛ لت�شجيع 
املجاهدين على مواجهة الأعداء والثبات حتى الن�رش.

- الإرهاب: تخويف الآمنني والعتداء عليهم وعلى اأموالهم.

املفاهيم وامل�سطلحات

.)http://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

- دعوة النبي  النا�س اإلى الإ�شالم مبرحلتيها ال�رشية واجلهرية، يف مكة املكّرمة واملدينة املنّورة.

التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )املحا�رشة، والعمل يف الكتاب املدر�شي، واأن�شطة القراءة املبا�رشة(.
- العمل اجلماعي؛ فعالية )التعلم الزمري(.

- التفكري الناقد؛ فعالية )املنّظمات الب�رشية(.
- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )امل�شابقات(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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اإجراءات التنفيذ
واملناق�سة،  � واحلوار  املبا�رشة  القراءة  واأن�سطة  املدر�سي  الكتاب  يف  العمل  فعاليات  املبا�رش؛  التدري�ص  ا�سرتاتيجية 

وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية التعلم الزمري وذلك على النحو الآتي:
1- وّزع الطلبة يف )٥( جمموعات بناًء على فقرات الدر�س، وكّلف كل جمموعة بالقيام باملهام املوكولة اإليها 

يف اأوراق العمل على النحو الآتي:
املجموعة )1(: مفهوم اجلهاد، ورقة العمل )1-2٩(.	•
املجموعة )2(: م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�س، ورقة العمل )2-2٩(.	•
املجموعة )3(: احلكمة من م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�س، ورقة العمل )3-2٩(.	•
املجموعة )4(: اأنواع اجلهاد باملعنى اخلا�س، ورقة العمل )4-2٩(.	•
املجموعة )٥(: مبادئ القتال يف الإ�شالم، ورقة العمل )2٩-٥(.	•

2- تلّق الإجابات التي مّت التفاق عليها من كل جمموعة. 
3- كّلف كل جمموعة ب�رشح الفقرة اخلا�شة بها اأمام باقي املجموعات.

4- �شاِعد املجموعات يف ا�شتدراك ما ميكن اأن يفوتهم من ال�رشح.
٥- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )1٨2(.

ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية املنّظمات الب�رصية، وا�شرتاتيجية التعلم القائم على الن�شاط؛ فعالية امل�شابقات، وذلك  �
على النحو الآتي:

1- اعر�س املخطط التنظيمي الوارد يف ورقة العمل )2٩-6(، واملتعّلق باأنواع اجلهاد، مع ترك معلومات 
منقو�شة ميلوؤها الطلبة باملربعات الفارغة، من دون اأن يفتحوا الكتاب املدر�شي.

2- وّجه الطلبة اإلى ا�شتنتاج املعلومات املنقو�شة من املخطط وتعبئتها، ثم اطلب اإلى كل طالب اأن يعطي 
ورقة عمله اإلى زميله املجاور له.

3- اعر�س با�شتخدام اأي طريقة عر�س متاحة املخطط التنظيمي كاماًل من دون نق�س، واطلب اإلى كل 
طالب ت�شحيح اإجابات زميله.

4- كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط الوارد يف الكتاب املدر�شي يف ال�شفحة )1٨3(.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
كّلف الطلبة بالإجابة عن الن�شاط اخلتامي الوارد يف الكتاب يف ال�شفحة )185(. �
قّوم تقوميًا ختاميًّا عن طريق توجيه اأ�سئلة �سفوية، تقي�ص مدى ما حتّقق من نتاجات. �
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ورقة العمل )٢9-1(
- اقراأ وجمموعتك �رشح مفهوم اجلهاد، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بالأ�شئلة الآتية:

ما املق�شود باجلهاد باملعنى العام؟	•
كيف يتحقق اجلهاد لكل نوع مما ياأتي: 	•
جهاد النف�س. �
جهاد ال�شيطان.  �
جهاد الع�شاة. �
ح املق�شود باجلهاد باملعنى اخلا�س.	• و�شّ

- اكتب وجمموعتك اإجابات الأ�شئلة ال�شابقة بعد مناق�شتها.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات؛ لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.

- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.
ورقة العمل )٢9-٢(

- اقراأ وجمموعتك �رشح م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�س، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بالأ�شئلة الآتية:
تتبع مراحل م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�س.	•
اذكر اأربعة من ال�شوابط والأحكام املتعّلقة باجلهاد باملعنى اخلا�س.	•
ا�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الآتية: 	•
قال تعالى: {                                                                             } )�شورة احلج، الآية 3٩(.  �
قال تعالى: { �

                                                                                            } )�شورة التوبة، الآية 3٨(.
قال تعالى: {                                                                                                } )�شورة البقرة، الآية 1٩0(. �
قال تعالى: { �

                                                                                                          } )�شورة الأنفال، الآيتان 16-1٥(.
عّلل: وجوب ثبات اجلندي يف املعركة وعدم الفرار منها.	•

- اكتب وجمموعتك اإجابات الأ�شئلة ال�شابقة بعد مناق�شتها.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات؛ لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.

- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.

اأوراق العمل 
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ورقة العمل )٢9-3(
- اقراأ وجمموعتك �رشح احلكمة من م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�س، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بالأ�شئلة 

الآتية:
اذكر حكمتني من حكم م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�س؟	•
ا�شتنتج دللة الآية الكرمية: {	•

                                               } )�شورة الن�شاء، الآية 7٥(. 
ما الفرق بني اجلهاد والإرهاب؟	•

- اكتب وجمموعتك اإجابات الأ�شئلة ال�شابقة بعد مناق�شتها.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات؛ لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.

- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.
ورقة العمل )٢9-4(

- اقراأ وجمموعتك �رشح اأنواع اجلهاد باملعنى اخلا�س، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بالأ�شئلة الآتية:
عّدد اأنواع اجلهاد باملعنى اخلا�س.	•
ح كيف يتحّقق اجلهاد لكل نوع مما ياأتي: 	• و�شّ
اجلهاد بالنف�س. �
اجلهاد باملال.  �
اجلهاد بالراأي والكلمة. �
اجلهاد باإعانة املقاتلني. �

- اكتب وجمموعتك اإجابات الأ�شئلة ال�شابقة بعد مناق�شتها.
- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات؛ لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.

- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.
ورقة العمل )٢9-5(

- اقراأ وجمموعتك �رشح مبادئ القتال يف الإ�شالم، ودّون مالحظاتك م�شرت�شًدا بالأ�شئلة الآتية:
اذكر ثالثة من مبادئ الإ�شالم يف قتال املعتدين املحاربني.	•
اذكر ثالثة اأمور يحرم على املجاهد فعلها يف اأثناء جهاد املعتدين املحاربني.	•
ا�شتنتج دللة الن�شو�س ال�رشعية الآتية على مبادئ القتال:	•
قال : "اغزوا با�شم اهلل يف �شبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، اغزوا ول تغلوا، ول تغدروا، ول متّثلوا،  �

ول تقتلوا وليًدا...".
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روي عن ابن عمر : اأن امراأة وجدت يف بع�س مغازي ر�شول اهلل  مقتولة، فنهى عن قتل الن�شاء  �
وال�شبيان".

عّلل حترمي العتداء على اأماكن العبادة اأو العبث بالأ�شجار والبيئة يف اأثناء القتال.	•
- اكتب وجمموعتك اإجابات الأ�شئلة ال�شابقة بعد مناق�شتها.

- ا�رشح ما اتفقتم عليه اأمام باقي املجموعات؛ لتلّقي ال�شتف�شارات والتغذية الراجعة.
- �شاِعد املعلم على تدوين النقاط الرئي�شة على اللوح.

ورقة العمل )٢9-6(
- اقراأ فقرة مفهوم اجلهاد واأنواعه، ثم اأكمل تعبئة املخطط التنظيمي اأدناه ب�شكل فردي.

- بعد النتهاء من كتابة وملء املعلومات املنقو�شة، اأعِط ورقة عملك اإلى زميلك املجاور لك.
- بعد عر�س املعلم املخطط التنظيمي كاماًل باإحدى طرائق العر�س؛ �شّحح اإجابات زميلك.

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

اجلهاد باإعانة
املقاتلني

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

...........

يكون بـبذل 
املال يف 

جتهيزاجليو�س 
بو�شائل القتال 

املختلفة، 
بكل ما حتتاج 

اإليه لإجناز 
مهامها.

جهاد املعتدين 
املحاربني

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

جهاد
النف�س

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

اجلهاد بالراأي 
والكلمة

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

جهاد املعتدين 
املحاربني

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

...........

يكون بـعدم 
الن�شياع 

اإلى و�شاو�س 
ال�شيطان.

اجلهاد
باملعنى العام

اأنواع اجلهاد
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  �
ا�سرتاتيجية التوا�سل؛ فعالية ال�سوؤال والإجابة. �
ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية تقومي الذات. �

املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، يقّدم املعلم �شلم التقدير الآتي للطالب؛ كي يقّوم نف�شه 	•
ذاتيًّا، بناًء على معايري اأداة التقومي رقم )1-2٩(:

اأداة التقومي رقم )2٩-1(: �شلم تقدير.	•
ا�شم الطالب: ............................................ التاريخ: .........................

استراتيجيات التقويم وأدواته

بدرجة اأ�ستطيع بعد درا�ستي هذا الدر�ص اأن:الرقم
عالية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
قليلة

اأبنّي معاين املفاهيم الواردة يف الدر�س.1
اأذكر اأنواع اجلهاد باملفهوم العام.2
اأتتّبع مراحل م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�س.3
اأبنّي �شوابط واأحكام اجلهاد باملعنى اخلا�س.4
اأعّلل وجوب ثبات اجلندي يف املعركة وعدم الفرار منها. ٥
اأ�شتنتج احلكمة من م�رشوعية اجلهاد باملعنى اخلا�س.6
اأعّدد اأنواع اجلهاد باملعنى اخلا�س.7
اأمّثل على كل نوع من اأنواع اجلهاد. ٨
ح اأهم مبادئ القتال يف الإ�شالم.٩ اأو�شّ

اأذكر الأمور التي يحرم على املجاهد فعلها يف اأثناء جهاد املعتدين املحاربني. 10
اأقّدر اأهمية اجلهاد يف حماية الدين والأوطان وامل�شت�شعفني.11

يخطئ من يظن اأن اجلهاد يقت�رش فقط على القتال بال�شيف. اإن اجلهاد بالل�شان والكلمة لهو من اأعظم 
ويلب�شون  اخلفاء،  يف  فيه  ويطعنون  الإ�شالم  اإلى  ينت�شبون  من  جهاد  �شّيما  ل  اهلل،  �شبيل  يف  اجلهاد  اأنواع 
على عامة امل�شلمني دينهم، وخا�شة مع �شهولة و�شولهم للنا�س عرب من�شات التوا�شل الجتماعي املعا�رش 

والإنرتنت، وجهاد اأرباب الظلم والبدع واملنكرات.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

18٢

اأتدبُّر واأ�ستنتُج
اأتدّبر وجمموعتي الآيتني الكرميتني ال�شابقتني 
من �شورة الأنفال، ثم اأ�شتنتج منهما حالتني 

يجوز فيهما الن�شحاب من املعركة.

- متحرًفــا لقتال: مظهــًرا الفرار خلــداع العدو؛ بتغيري 
جهة القتال اأو بالن�شحاب التكتيكي، اأو من�شًما اإلى 

�شف اآخر من �شفوف امل�شلمني.

183

اأحاوُر
زمالئــي يف الفرق بني جرائم الإرهاب 
لالحتــالل  امل�رشوعــة  املقاومــة  وبــني 

بالو�شائل املقبولة �رشًعا.

وجه 
الإرهاباجلهاد يف �سبيل اهللاملقارنة

الدفاع عن الأوطان ورد الهدف
حرية  وحماية  العدوان 
الإ�شالمية  الدعوة  تبليغ 
وحماية امل�شت�شعفني يف 

الأر�س.

على  ــــداء  ــــت الع
الأنف�س والأعرا�س 
بغري  ـــــــوال  والأم
وجــه حق؛ لإيقاع 
الف�شاد وال�شــتيالء 

على ال�شلطة.

ـــة  ـــفـــئ ال
امل�شتهدفة

قـــــتــال  ي�شـــــح  ل 
غـيـــــر املـعـتــديـــن، 
بــــــل القـــتال مـوجه 
للمعتديـن املحاربـني، 
قـــــال اهلل تـــعـالــى:

}

{                                  
)�شورة البقرة، الآية 1٩0(.

الفئات  ي�شتهدف 
دون  من  جميعها 
ــواء  ــش ا�ــشــتــثــنــاء �
اأم  ـــاًل  رج اأكــــان 
اأم  طفاًل  اأم  امــراأة 
�شيًخا م�شًنا اأم من 
املـدنيني الآمنــني، 
اأم مـــن امل�شـــلني 
امل�شــــــــاجد  يف 
والكنائ�س وغريها 

من املعابد.



257

الإجابةالن�شاطال�سفحة

185

اأقراأُ واأ�ستنتُج
اأقراأ احلديث النبوي الآتــي، ثم اأ�شتنتج 
الدر�س امل�شتفاد منه: راأى ر�شول  يف 
اإحــدى املعارك امــراأة مقتولة فغ�شب، 
وقال: "ما كانت هذه ُتقاِتل!"، واأمر اأّل 

يقتلوا ذرية ول ع�شيًفا )اأجرًيا(".

- حترمي قتل غــري املحاربني من الن�شاء والأطفال والعباد 
وغريهم ممن ل يحمل ال�شالح ول يقاتل.

وجه 
الإرهاباجلهاد يف �سبيل اهللاملقارنة

ويحرم ا�شتهداف الن�شاء 
اأو ال�شبيان اأو كبار ال�شن 
اأو املر�شــى اأو كل مــن 
لي�ــس له عالقــة بالقتال 
كاملدنيني اأو الرهبان يف 

�شوامعهم.
ــة  مــقــارن
بـــــــــني 
الإرهاب 
واملقاومة 
امل�رشوعة.

امل�رشوعة هي  املقاومة 
ما كان ل�شرتداد احلق 
النف�س. عن  والدفاع 

الإرهـــــــــاب هــو 
الآمـــنني  تخويــف 
عليهم  ــداء  ــت والع
وعــلــى اأمــوالــهــم.

عالجية
- لـّخ�س بلغتك اخلا�شة الفرق بني اجلهاد باملعنى العام واجلهاد باملعنى اخلا�س.

- عّدد اأنواع اجلهاد باملعنى اخلا�س، مع ذكر مثال واحد على كل نوع منها.
اإثـرائـية

- تهاون امل�شلمني يف اتباع اأحكام دينهم وانت�شار الفرقة والنزاع بينهم؛ �شبب رئي�س يف ت�شلط اأعدائهم 
عليهم، �شع احللول التي تراها منا�شبة ملعاجلة هذا الداء.

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
- ما يتعّلق مبحاربة املعتدين، وما يبذله اجلنود 1- ما املق�شود باجلهاد يف ال�شطالح ال�رشعي؟

البوا�شــل يف احلفاظ على اأمــن البلد من اأي 
عدوان خارجي.

1٨1

2- مّرت م�رشوعية اجلهــاد باملعنى اخلا�س يف 
ح ذلك. مراحل، و�شّ

- كان امل�شلمون ماأمورين بالكف والإعرا�س عن 
امل�رشكني ومطالبني بال�شفح عنهم، لكن بعدما 
انتقــل النبي  وامل�شلمون اإلــى املدينة املنورة 
وقويــت �شوكتهم، اأذن اهلل تعالى لهم قتال من 

اعتدى عليهم وظلمهم واأخذ اأموالهم.

1٨1

3- اذكر مبداأين مــن مبادئ الإ�شالم الإن�شانية 
التي �رشعها يف القتال.

من  يقاتلون  ل  الذين  على  العتداء  حترمي   -
الن�شاء وال�شبيان وكبار ال�شن واملر�شى.

- وجوب الوفاء بالعهد، وحترمي الغدر واخليانة 
اأو التمثيل بالقتلى.

1٨4

4- عــالَم يــدل كل دليل مــن الأدلــة ال�رشعية 
الآتية:

اأ   - قـال اهلل تـعالى: {

.{                                              
ب- قـال اهلل تـعالى: {

.{                                             

اأ   - يجــب على اجلنــدي الثبات يف املعركة، 
وعدم الفرار منها، لأنه بان�شحابه ي�شبب 

الهزمية للم�شلمني.

ب- اإذا اأعلــن احلاكــم النفري العــام اأو ا�شتنفر 
جمموعة معينة، وجبت طاعته.

اأ   -1٨2

ب-1٨1
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال

"من جّهز غازيًا   : قال ر�شول اهلل  جـ- 
خلف  ومن  غزا،  فقد  اهلل  �شبيل  يف 

غازيًا يف �شبيل اهلل بخري فقد غزا".

جـــ- مــن اجلهــاد باملــال اإنفــاق املــال على 
املجاهدين وعلى ذويهم.

جـ-1٨4

٥- �رشع الإ�شالم قتال املعتدين املحاربني حلكم 
كثرية، اذكر اثنتني منها.

- دفع عدوان املحاربني املعتدين، ورفع الظلم 
عن امل�شت�شعفني. 

- حمايــة الدين والأوطــان، فاجلهاد �رشورة 
من �رشورات احلياة الإ�شالمية ول ت�شتطيع 
الأمــة اأن حتمــي دينهــا، وت�شــون كرامتها 
وحتافــظ علــى اأوطانهــا مــن دون اأن متلك 

القوة التي متكنها من ذلك.

1٨2

ح  6- مــن اأنــواع اجلهــاد اجلهاد باملــال، و�شّ
ذلك.

- جتهيــز اجليو�س بو�شائــل القتــال املختلفة، 
وتزويدها باملوؤونــة الالزمة وو�شائل النقل، 

وكل ما حتتاج اإليه اجليو�س لإجناز مهامها.
1٨3

7- اذكر ثالثة اأمور يحرم على املجاهد فعلها، 
يف اأثناء جهاد املعتدين املحاربني.

الن�شاء  من  يقاتلون  ل  الذين  على  العتداء   -
وال�شبيان وكبار ال�شن واملر�شى.

- العتداء على اأماكن العبادة.
- العبث بالأ�شجار والبيئة ونحو ذلك.

1٨4

٨- �شع اإ�شارة )✓( اأمام العبارة ال�شحيحة، واإ�شارة 
)×( اأمام العبارة غري ال�شحيحة يف ما ياأتي:
اأ   - يجب اجلهاد يف حالة النفري العام.

ب- اجلهاد �رشورة من �رشورات احلياة؛ 
لأنه يحمي الأوطان.

جـ- يعّد العتداء على املن�شاآت احلكومية 
يف البالد غري الإ�شالمية عماًل جهاديًّا.

د  - التاأ�شرية التي تعطى لالأجانب لدخول 
البلد تعد مبثابة عقد الأمان.

اأ   - )✓(.

ب- )✓(.

جـ- )×(.

د  - )✓(.

اأ   -1٨1
ب-1٨2

جـ-1٨3

د  -1٨3
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- يف�رّش معاين املفردات والرتاكيب.
- يبنّي �شبب نزول الآيات الكرمية.

ح اأ�شاليب التحذير من التقاع�س عن القتال. - يو�شّ
- يبنّي اأنواع التهديد الإلهي ملن يتخّلف عن قتال الأعداء بال عذر.

- يف�رّش الآيات الكرمية املقررة.
. يذكر مظاهر ن�رشة اهلل تعالى لنبيه -

- يبنّي حكم اجلهاد اإذا اأعلن احلاكم امل�شلم النفري العام.
- يحفظ الآيات املقررة غيًبا.

نتاجات الدر�س

. الثقة بقدرة اهلل تعالى على ن�رشة وتاأييد نبيه -
- احلر�س على امل�شارعة اإلى اجلهاد؛ اإذا اأعلن احلاكم امل�شلم النفري العام.

. قيام امل�شلم بواجبه ن�رشة لدين اهلل تعالى ونبيه الكرمي -

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتب التف�شري، مثل: )تف�شري الطربي(، و)اأي�رش التفا�شري( لأبي بكر اجلزائري.
- كتب التاريخ وال�شرية النبوية، مثل: )الرحيق املختوم( للمباركفوري، و)نور اليقني( ملحمد اخل�رشي، 

و)التاريخ الإ�شالمي مواقف وعرب( لعبد العزيز احلميدي.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: امل�شجل اأو احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show(، اأقرا�س مدجمة 
م�شجل عليها �شورة التوبة ب�شوت اأحد املقرئني، لوحات كرتونية لعر�س اإجابات الطلبة عن الأن�شطة 

واملهام املختلفة، اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

الثقة بن�رش اهلل تعالى الآيات )38-41( من �سورة التوبة
الدر�س

الثالثون

.http://shamela.ws :املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )الأ�سئلة املوجهة، الع�سف الذهني، املحا�رشة( عن طريق ما ياأتي: �

1- وّجه الأ�شئلة الآتية:
ما ال�شورة الوحيدة يف القراآن الكرمي التي ل تبداأ بالب�شملة؟ ملاذا؟	•
ما ال�شورة التي قبلها؟ وما عالقتها بها؟	•
مباذا �شميت �شورة التوبة؟ ملاذا؟	•

2- حّدث الطلبة عن �شورة التوبة، ووقت نزولها، وعن اأ�شباب غزوة تبوك.
3- ا�شتخدم اللوح اأو لوحة كرتونية، واعر�س عليها اأبرز املو�شوعات التي ت�شمنتها �شورة التوبة.

على  اأمثلة  بو�شفها  ال�شورة  من  الآيات  بع�س  لعر�س  املعلم؛  امل�شحف  اأو  م�شحًفا  معك  اأح�رش   -4
املو�شوعات التي ذكرتها.

اإجراءات التنفيذ
التعاوين يف  � املبا�رش؛ فعالية )املحاكاة والتدريب(، وا�سرتاتيجية العمل اجلماعي؛ فعالية )التعلم  التدري�ص  ا�سرتاتيجية 

متكني الطلبة من تالوة الآيات مع مراعاة اأحكام التجويد(، وذلك على النحو الآتي:
1- اعر�س الآيات باإحدى طرائق العر�س اأمام الطلبة، مميًزا املفردات والرتاكيب الغريبة بلون خمتلف.

- ال�شور املكية وال�شور املدنية.
- اجلهاد باملعنى العام واخلا�س.

التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )الق�شة، املحا�رشة، الأ�شئلة املوجهة، الع�شف الذهني، املحاكاة والتدريب، 
العر�س التو�شيحي(.

- التعلم اجلماعي؛ فعاليات )التعلم التعاوين(.
- التعلم القائم على الن�شاط؛ فعاليات )التمثيل ولعب الأدوار(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

الغزوة: القتال بني امل�شلمني واأعدائهم، ويكون الر�شول حا�رًشا فيها.
املفاهيم وامل�سطلحات
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2- اتُل الآيات تالوة اأمنوذجية مراعًيا تطبيق اأحكام التالوة والتجويد - من الأف�شل قراءتك غيًبا لتحقيق 
التعلم بالقدوة -، اأو اعر�س تالوة اأحد املقرئني با�شتخدام امل�شجل اأو احلا�شوب، اأو الهاتف اخللوي، 

اأو امل�شحف املعلم.
3- كّلف بع�س الطلبة املجيدين بتالوة الآيات تالوة تو�شيحية للطلبة.

املجيدين، عن طريق  الطلبة  تطبيقية مبحاكاة تالوتك وتالوة  الآيات تالوة  بتالوة  الطلبة  باقي  4- كّلف 
التعلم التعاوين، الذي يقوم على مبداأ م�شوؤولية الطالب املتقن عن تعليم زميله غري املتقن.

املبا�رص؛ فعالية )الق�شة  � التدري�س  الن�شاط؛ فعالية )التمثيل ولعب الأدوار(، ا�شرتاتيجية  التعلم عن طريق  ا�شرتاتيجية 
واملحا�رشة والعر�ص التو�سيحي( وذلك على النحو الآتي:

1- كّلف طالبني بلعب اأدوار معاين املفردات الغريبة، حيث يتلو اأحدهم الآية وي�شاأل عن املعنى، يف ما 
يجيب الآخر، وهكذا مع معاين املفردات جميعها.

2- وّجه اأ�شئلة بنائية للطلبة عن معاين املفردات الواردة يف الآيات؛ لتتاأكد من و�شوحها للطلبة جميعهم.
3- ا�شتخدم اخلريطة اجلغرافية اأو �شا�شة عر�س؛ لرتي الطلبة امل�شافة بني املدينة املنورة وتبوك وموقعهما.

ق�ش�شي، واعمل على  باأ�شلوب  الكرمية  الآيات  نزول  تبوك و�شبب  الطلبة عن ظروف غزوة  4- حّدث 
الرجوع ملراجع ال�شرية لتتمّكن من املادة العلمية.

ا�سرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية )التعلم التعاوين( وذلك على النحو الآتي: �
1- وّزع الطلبة يف )4( جمموعات غري متجان�شة.

الآيات  ت�شمنتها  التي  املو�شوعات  لأبرز  مفاهيمية  خارطة  باإعداد  و)3(   ،)1( املجموعتني  كّلف   -2
الكرمية، واملجموعتني )2(، و)4( باإعداد خارطة مفاهيمية لالأ�شاليب التي بينتها الآيات يف التحذير 

من التقاع�س عن اجلهاد.
3- وّجه كل جمموعة اإلى تعليق اخلارطة على جدار ال�شف لعمل معر�س تعليمي، ثم تعر�س كل جمموعة 

عملها للمجموعات الأخرى.
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )الق�سة واملحا�رشة والع�سف الذهني(. �

1- ا�شتخدم اأ�شلوب الق�ش�س؛ لتبني للطلبة ق�شة ن�رشة اهلل تعالى لنبيه يف رحلة الهجرة مع �شاحبه اأبي بكر.
2- وّجه الطلبة اإلى ا�شتنتاج الدرو�س والعرب والأحكام امل�شتفادة من الآيات الكرمية.

3- اهتم باجلانب القيمي للرتكيز على ن�رشة اهلل لنبيه والتزام اأوامر اهلل تعالى.
قّوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا )تكوينيًّا( ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة يف الآيات اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة  �

التي �سبقتها، ولتتاأكد من حتّقق النتاجات.
كّلف الطلبة بحفظ الآيات. �
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على الرغم من حالة ال�شعف التي متر بها الأمة الإ�شالمية اليوم، وعلى الرغم من تكالب اأعداء اهلل تعالى 
على الأمة، وما يكيدون لها، وبالرغم من حالة الوهن والياأ�س املعنوي التي مير بها اأبناء الأمة اليوم، اإل اأن 
امل�شلم يقف �شلًبا اأمام هذا كله موؤمًنا واثًقا بن�رش اهلل تعالى، موقًنا اأن العاقبة لهذه الأمة، فلن يغلب ع�رشٌ 

ي�رشين.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  �
ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ص التو�سيحي. �

املوقف التقوميي: بعد النتهاء من �رشح الدر�س، قّوم الطلبة تقوميًا ختاميًّا لتتاأكد من و�شوح الدر�س وحتّقق 	•
نتاجاته لدى الطلبة، عن طريق املعايري الواردة يف اأداة التقومي رقم )30-1(، قائمة الر�شد.

اأداة التقومي رقم )30-1( قائمة الر�شد:	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

ا�سم الطالبالرقم

املعايري

املجموع

يعرف 
املو�سوعات 

الرئي�سة ل�سورة 
التوبة.

يبنّي �سبب 
نزول الآيات 

الكرمية يف 
الدر�ص.

يذكر اأ�سلوبني 
ت�سّمنتها 

الآيات؛ للتحذير 
من التقاع�ص عن 

اجلهاد.

ي�ستنتج عربة 
واحدة من 

حادثة هجرة 

. الر�سول

يعّد خارطة 
مفاهيمية 

للمو�سوعات 
الواردة يف 

الآيات.

لنعملنعملنعملنعملنعم



264

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

188

اأ�ستذكُر
وزمالئي مفهوم اجلهــاد باملعنيني العام 

واخلا�س.

- املعنــى العام للجهاد: بذل امل�شلــم و�شعه وطاقته وحتمل 
امل�شقة يف اللتــزام بتوجيهات الإ�شــالم، واأوامر اهلل 

تعالى، والبتعاد عن مع�شيته �شبحانه وتعالى. 
- املعنــى اخلا�ص للجهاد: بذل الو�شع والطاقة يف �شبيل اهلل 
تعالــى يف قتال الأعداء )الكفــار واملحاربني(، الذين 
يقفون يف وجه ن�رش دين الإ�شالم، وي�شدون عن �شبيل 
اهلل، واملواجهــة الع�شكريــة معهم دفاًعــا عن دين اهلل 

ومكت�شبات الأمة.

189

اأقراأُ واأ�ستنتُج 
اأقراأ قول اهلل تعالى: {                                                    

 {                                                            
ثــم اأ�شتنتج وزمالئــي احلكمة من ختم 

الآية ببيان قدرة اهلل على كل �شيء.

- ملا جاء يف الآية مــن التهديد بالعذاب وال�شتبدال ملن 
تخّلــف عن اجلهاد، فنا�شب ذلك اأن تختم الآية ببيان 
قوة اهلل تعالى وقدرته على اإنزال العذاب وا�شتبدالهم 

اإن هم فعلوا ذلك.

190

اأثري خرباتي
قّدم اأبو بكر ال�شديــق  �شوًرا رائعة 
الدعــوة  م�شــرية  يف  اهلل  ديــن  لن�ــرشة 
الإ�شالمية. ابحث عن �شورة من �شور 
ن�ــرشة اأبي بكر  ديــن اهلل تعالى، ثم 

اأخل�شه.

- كان اأول من اأ�شلم من الرجال، وقّدم ماله كله لر�شول 
اهلل  يف غــزوة تبوك، ودافع عن النبي  اأمام اإيذاء 

كفار قري�س له.

عالجية
- ما الفرق بني ال�شور املكية وال�شور املدنية؟

اإثـرائـية
- ابحث يف �شبكة الإنرتنت اأو كتب ال�شرية عن مواقف ن�رش اهلل تعالى بها نبيه، وجتّلت قدرة اهلل تعالى 

اأن�سطة اإ�سافية
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بتاأييده لنبيه  عن تدبري الب�رش، واعر�شها اأمام زمالئك.
اأو

- ابحث يف �شبكة الإنرتنت اأو كتب ال�شرية النبوية عن التدابري والأ�شباب التي اتخذها النبي  يف هجرته 
للمدينة املنورة، رغم ثقته بتاأييد ون�رش اهلل تعالى له، وا�شتنتج علة ذلك.

إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- بنّي معنــى املفــردات والرتاكيب 
اهلل،  �شبيــل  يف  انفــروا  الآتيــة: 

اّثاقلتم، خفاًفا وثقاًل؟

- انفروا يف �شبيل اهلل: اخرجوا للجهاد. 
- اّثاقلتم: تباطاأمت وتقاع�شتم. 

- خفاًفا وثقاًل: على اأي حال كنتم من الي�رش اأو الع�رش 
اأو القوة اأو ال�شعف.

1٨٨

2- ما �شبــب نزول الآيــات الكرمية 
)3٨-41( من �شورة التوبة؟

- نزلت هذه الآيــات الكرمية تعقيًبا على اأحداث غزوة 
تبــوك، حيــث دعــا الر�شــول  ال�شحابــة الكرام 
للخــروج لقتال الــروم، يف العــام التا�شــع للهجرة، 
وقــد �رّشح الر�شــول  بوجهته اإلــى تبوك على غري 
عادتــه، كي ي�شتعــد امل�شلمــون للخــروج، ذلك اأن 
امل�شافــة بعيدة، والعدو قــوي، وكان النا�س يف ع�رش، 
وكانــت البــالد يف جدب، وحــرارة اجلــو �شديدة؛ 
ف�شق على بع�س امل�شلمني اخلــروج للجهاد وتخّلف 
بع�شهــم، فجــاءت هــذه الآيــات حتــث امل�شلمــني 
علــى اجلهــاد عنــد اإعــالن ويل الأمــر النفــري العام، 
وتعاتــب من تقاع�س عــن اخلروج للجهــاد، وتوؤكد 
اأن اهلل نا�ــرش دينه وموؤيد نبيــه واإن تخّلى النا�س عنه.

1٨٨

التخــاذل  الآيــات مــن  نّفــرت   -3
والتقاع�ــس عــن قتــال الأعــداء 

باأ�شلوبني، اذكرهما؟

- ا�شتنكار موقف من تخّلف عن القتال، والرتغيب يف 
نعيم الآخرة.

الدنيا والآخرة والتهديد  بالعذاب الأليم يف  التهديد   -
بال�شتبدال بقوم غريهم.

1٨٩
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
4- قــال اهلل تــعـالـى: {

                           }. ا�شتنتج من الآيــة 
الكرمية العقوبة املرتتبة على عدم 

اخلروج للجهاد.

- توّعد اهلل تعالى من تخّلف عن اجلهاد بالعذاب الأليم 
يف الدنيا والآخرة، ومن �شور العذاب الأليم يف الدنيا 
ت�شليط الأعداء عليهم، واأنه �شي�شتبدلهم بقوم غريهم، 
يطيعون اهلل ور�شوله، وينفرون اإذا طلب منهم النفري، 

ويكون الن�رش على اأيديهم بف�شل اهلل عز وجل.

1٨٩

٥- اذكر مظهرين مــن مظاهر ن�رشة 
اهلل لنبيه  يف حادثة الهجرة.

اأنزل اهلل تعالى الطماأنينة على ر�شوله ، و�شّخر له   -
اإل  هم  من  يعلم  ل  الهجرة  خالل  ليحفظوه  جنوًدا 

اهلل، وجعل كلمة الكفر وال�رشك مغلوبة.
1٩0

6- ا�شتخــرج مــن الآيــات الكرمية 
الآية التي تــدل على الرتغيب يف 

الآخرة والزهد يف الدنيا.

- قول اهلل تعالى: {
.{                                                                  1٨7

7- يقول اهلل تعالى: {

.{                   
- تدّبــر الآية الكرميــة ال�شابقة، ثم 

اأجب عما ياأتي:
اأ   - من املق�شود بال�شمري )هما( 
الــذي حتتــه خــط يف الآية 

الكرمية؟
ب- ما ا�شم الغار الوارد يف الآية 

الكرمية؟

 . و�شاحبه اأبو بكر ال�شديق  اأ   - الر�شول

ب- غار ثور. 

اأ   -1٩0

ب-1٩0
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
٨- ف�رّش قول اهلل تعالى: {

.{                                            

كلمة  و�شتبقى  مغلوبة،  وال�رشك  الكفر  كلمة  جعل   -
اأهل  من  انتقامه  يف  قوي  عزيز  فاهلل  عالية،  التوحيد 

الكفر، وحكيم يف تدبري اأمور خلقه.
1٩0

٩- اكتــب غيًبا الآيــات الكرمية من 
قوله تعالى: {

             ...} اإلى قوله تعالى:
...}       

.{                   

- يقول اهلل تعالى:
 }   

.{                                    

1٨7
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ح مفهوم العوملة واأ�شكالها. - يو�شّ
- ي�شتنتج اآثار العوملة.

- يفّرق بني العوملة وعاملية الإ�شالم .
- يتعامل مع العوملة وي�شتفيد من معطياتها، مبا ل يتعار�س مع ال�رشيعة الإ�شالمية.

- يتعاون مع الآخرين يف حتقيق م�شالح الب�رشية.
- ي�شعي اإلى بناء ال�شخ�شية الإ�شالمية املعا�رشة.

- يقّدر عاملية الإ�شالم.

نتاجات الدر�س

- العتزاز بعاملية الإ�شالم.
- ال�شتفادة من معطيات العوملة، مبا ل يتعار�س مع �رشع اهلل تعالى.

- الإيجابية يف احلياة.
- التم�شك ب�رشع اهلل تعالى ملواجهة الآثار ال�شلبية للعوملة.
- احلر�س على بناء ال�شخ�شية الإ�شالمية املعا�رشة والقوية.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب )العوملة والرتبية( للدكتور اأحمد علي احلاج.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: جهاز خلوي، اأوراق كبرية للر�شم عليها، اأقالم ملونة، قبعات ورقية 

ملونة بعدد الطلبة بالألوان الآتية: )الأبي�س، الأ�شود، الأحمر، الأخ�رش، الأ�شفر، الأزرق(.

م�سادر التعلم واأدواته

.Download-islamic-relegoin-pdf-ebook املكتبة الإلكرتونية -
م�سادر تعلم اإ�سافية

العوملة والعاملية
الدر�س

احلادي والثالثون

عاملية الإ�شالم: عموم ر�شالة الإ�شالم فهي لي�شت خا�شة بجن�س دون جن�س اأو قوم دون قوم، ويتمّيز الإ�شالم 
بالعاملية يف اأهدافه وغاياته وو�شائله.

املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
1- ا�شتعر�س جهازك اخللوي، اأمام الطلبة، ووّجه اأ�شئلة �شابرة عن فوائده وا�شتخداماته و�شلبياته واأ�رشاره، 
اًل اإلى اأن العامل اأ�شبح قرية �شغرية ميكنك  مع الإ�شارة اإلى انفتاح العامل يف الت�شال والتوا�شل، متو�شّ

من يعرف اأحداث العامل يف ثوان قليلة.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية املحا�رشة، وذلك على النحو الآتي: �
1- وّجه الأ�شئلة الآتية اإلى الطلبة: 

ماذا تعرف عن العاملية؟ 	•
هل العاملية هي نف�شها العوملة؟ 	•
هل يوجد فرق بينهما؟ 	•
براأيك هل تعتقد ان العوملة اأفادت العامل؟ 	•
هل �شيكون العامل اأف�شل من دون عوملة؟ 	•

2- تلّق الإجابات من دون اأي تعليق اأو تعزيز، اأو تاأثري يف اآراء الطلبة. 
3- اأخرب الطلبة باأنكم �شتكت�شفون اإجابات هذه الأ�شئلة.

ا�سرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية القبعات ال�ست، كما ياأتي: �
الأبي�س،  العر�س(:  يف  الت�شل�شل  مراعاة  )مع  الآتية  بالألوان  الطلبة  عدد  على  قبعات  م�شبًقا  جّهز   -1
الأحمر، الأ�شود، الأخ�رش، الأ�شفر، الأزرق، علًما باأن القبعات هي دللة رمزية لنمط التفكري ميكن 
اأن ت�شتعي�س عنها ببطاقات ملونة بالألوان نف�شها التي مت يذكرها؛ لي�شهل حملها وا�شتخدامها اأو على 

- تكنولوجيا املعلومات والت�شال.
- الإنرتنت.

التعلم القبلي

- ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رش؛ فعالية )املحا�رشة، وتوجيه الأ�شئلة، واملناق�شة(.
- ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )القبعات ال�شت، والتفكري الب�رشي(.

- ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )جل�شة البو�شرت(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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�شكل اأ�شاور ملونة من الورق. 
2- اطلب اإلى الطلبة اأن يلب�شوا القبعات باللون الأبي�س )لون احلقائق واملعلومات الرئي�شة(: حيث يعر�س 
الطلبة حقائق تتعّلق بالعوملة، �شورها واأ�شكالها ومفهومها، بتجرد من دون م�شاعر اأو اآراء اأو اأحا�شي�س. 
3- اطلب اإلى الطلبة لب�س القبعة احلمراء )لون الأحا�شي�س وامل�شاعر(: حيث يعرّب الطلبة فيها عن م�شاعرهم 
جتاه العوملة، احلب، الكره على �شبيل املثال: اأحب العوملة، اأكره العوملة، اأ�شعر بعدم اخل�شو�شية، اأرغب 
ل الإ�شالم من دون املظاهر احلديثة )من دون ذكر الأ�شباب اأو الراأي ال�شخ�شي(. ال�شتفادة منها، اأف�شّ

4- ا�شمح للطلبة بالتعبري عن م�شاعرهم جتاه العوملة، وا�شتقبل الإجابات من دون حماولة التاأثري يف اأفكار 
الطلبة.

٥- اطلب اإلى الطلبة لب�س القبعة ال�شوداء، )لون ال�شلبيات(: وهنا يتم ا�شتعرا�س �شلبيات العوملة، ونقدها، 
الفرد  ال�شلبية يف  واآثارها  العوملة  تنتج عن  التي  ال�شعف، وال�شعوبات  امل�شاكل واملخاطر ونقاط  وما 

واملجتمع، واطلب اإليهم تدعيم اأفكارهم بالأدلة من الواقع. 
الإيجابيات  ي�شتعر�شون  حيث  والإ�رشاق(:  ال�شم�س  )لون  ال�شفراء  القبعة  لب�س  الطلبة  اإلى  اطلب   -6

والتفاوؤلت وعوامل النجاح، والطموحات وفوائد العوملة. 
الطلبة مقرتحات  ي�شتعر�س  الإبداع واليجابية(: حيث  القبعة اخل�رشاء )لون  لب�س  الطلبة  اإلى  7- اطلب 
ال�شتفادة من العوملة والإمكانيات املتاحة واخلروج بحلول لال�شتفادة من العوملة وتفادي ال�شلبيات، 
بحث اأفكار جديدة مع مراعاة ربطها باأمثلة من الواقع، والعمل للتعامل مع العوملة ب�شكل �شخ�شي اأو 

على امل�شتوى العام. 
ال�شوابط  و�شع  مع  عدمها  اأو  العوملة  من  بال�شتفادة  يتعّلق  قرار  اإلى  والو�شول  الآراء  تلخي�س  يتم   -٨

وال�رسوط. 
٩- اعقد مناق�شة جماعية حول مفهوم عاملية الإ�شالم وال�شتدلل بالأدلة ال�رشعية والوقائع التاريخية. 

ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )جل�شة البو�شرت(، كما ياأتي: �
1- وّزع الطلبة يف )4( جمموعات. 

2- كّلف الطلبة بعقد مقارنة بني العوملة وعاملية الإ�شالم.
املجموعة )1(: املقارنة بني العوملة وعاملية الإ�شالم من حيث املفهوم. 	•
املجموعة )2(: املقارنة بني العوملة والعاملية من حيث ال�شلبيات والإيجابيات.	•
املجموعة )3(: املقارنة بني العوملة والعاملية من حيث التبعية.	•
املجموعة )4(: املقارنة بني العوملة والعاملية من حيث التمييز العن�رشي.	•

3- ناق�س الإجابات، وعّززها ب�شكل اإيجابي. 
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4- وّجه الطلبة اإلى الو�شول للنتائج مع تدعيمها بالأدلة الن�شية والعقلية والواقعية.
راأيهم  عن  بو�شاطته  يعرّبون  كبري،  بو�شرت  على  والعاملية  العوملة  مفهوم  ر�شم  املجموعات  اإلى  اطلب   -٥

وتفكريهم.
6- اعر�س الر�شومات بحيث يراها الطلبة جميعهم على اللوح، بحيث تر�شم املجموعات العوملة )كما 

تراها باأعينها(.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

اأ�شهم النفتاح والتوا�شل الإعالمي وو�شائل الت�شال احلديثة  العوملة يف ن�رش الإ�شالم، فقد  اأ�شهمت 
يف تعريف العامل بالإ�شالم، واإي�شال ر�شالته اإلى �رشائح اجتماعية خمتلفة يف العامل فكانت و�شيلة اإلى عاملية 

الإ�شالم.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم يف الإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  �
ا�سرتاتيجيات التقومي: املعتمد على الأداء؛ فعالية العر�ص التو�سيحي.  �

اأثناء قيام الطلبة بفعالية القبعات ال�شت، يقّوم املعلم عر�شهم التو�شيحي بناًء على 	• املوقف التقوميي: يف 
معايري �شلم التقدير الآتي الواردة يف اأداة التقومي رقم )1-31(.

اأداة التقومي رقم )31-1(: �شلم تقدير.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

بدرجة معيار الأداءالرقم
كبرية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
متدنية

يفّكر باأمناط خمتلفة يف الوقت نف�شه.1
يت�شف مبرونة يف النتقال من فكرة اإلى اأخرى.2
يجيب عن الأ�شئلة بطريقة مقنعة.3
يربط بني الأفكار والأحداث الواقعية.4
يعر�س الأفكار اجلديدة والإبداعية اخلالقة.٥
ميّيز بني مفهوم العوملة والعاملية.6
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يحرتم اأفكار اآراء زمالئه.7
ي�شتمع بفعالية. ٨
يعتز بعاملية الإ�شالم. ٩

يبدي الرغبة بالتعاون مع الآخرين يف حتقيق امل�شالح الب�رشية. 10
ينقد الفكرة اجلديدة بطريقة القبعات ال�شت.11
يظهر الوعي با�شتخدام التكنولوجيا ب�شكل اإيجابي. 12

يرف�ــس العوملــة التــي تــوؤدي اإلى التبعيــة وانتهــاك حقوق 13
الآخرين.

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

197
اأتعاوُن واأ�ستنتُج 

اأتعاون مع زمالئي، واأ�شتنتج اأثًرا اإيجابيًّا 
واآخر �شلبيًّا للعوملة.

اإيجابي: التعّرف اإلى عادات ال�شعوب.	•
�شلبي: تقليد العــادات كلها من دون �شابط، ومن 	•

دون متييز بني ال�شحيح وغري ال�شحيح.

عالجية
- كّلف الطلبة با�شتعرا�س اإيجابيات و�شلبيات الهاتف النّقال والإنرتنت.

اإثـرائـية
ل حول اآراء العلماء من العوملة. - كّلف الطلبة بكتابة تقرير مف�شّ

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
- النفتــاح بــني �شعــوب العــامل و�شهولــة الت�شــال 1- ما املق�شود بالعوملة؟

والتوا�شــل بينها؛ نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي 
املعا�رش.

1٩٥

2- اذكر اأثًرا اإيجابيًّا واحًدا لكل من:
اأ   - العوملة الفكرية والعلمية.

ب- العوملة القت�شادية. 
اأ   - ت�شهيل انتقال الأفكار واملعلومات.

ب- حتريــر اأ�شواق التجارة بعدم و�شع قيود على حركة 
ال�شلــع التجارية بني الدول، وهذا يوؤدي اإلى النمو 
القت�شــادي على امل�شتــوى العاملي، واإلــى تو�شيع 

فر�س املناف�شة يف تقدمي ال�شلع واخلدمات.

1٩6

3- اذكر اأثًرا �شلبيًّا واحًدا لكل من:
اأ   - العوملة الثقافية والجتماعية. 

ب- العوملة ال�شيا�شية. 
اأ   - تدمري الأ�رشة، والعمل على اإلغاء الن�شيج الجتماعي 
لل�شعوب، وتدمري الهوية واخل�شو�شيات الثقافية.

ب- حتّكم الــدول الكربى يف مراكز القــرار ال�شيا�شي 
واإ�شعاف دور الدولة و�شيطرتها على مقدراتها.

1٩6

الآثار  امل�شـلم  يواجــه  كيف  بنّي   -4
ال�شلبية للعوملة الجتماعية.

- املحافظــة علــى القيــم واملبــادئ والــرتاث املــادي 
واملعنوي.

- تعميــق التعاون بني الدول الإ�شالمية جميعها ملحاربة 
التخلــف والفقر، وذلك عن طريــق اإن�شاء موؤ�ش�شات 

اإ�شالمية عاملية تعنى بالزكاة والتكافل الجتماعي.

1٩6

ــح كيف ميكــن حتقيق عاملية  ٥- و�شّ
الإ�شالم.

- التعريــف بعامليــة الإ�شــالم ومــا يقدّمــه مــن حلول 
للم�شكالت الب�رشية وفق منهج علمي ومو�شوعي.

- ال�شعي اإلى بناء ال�شخ�شية الإ�شالمية املعا�رشة القادرة 
على مواجهــة التحديات التي يواجههــا امل�شلم على 

اأ�شا�س من الفهم العميق لالإ�شالم.

1٩6

إجابات أسئلة الدرس
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
6- �شع اإ�شــارة )×( بجانب العبارة 
ال�شحيحة، واإ�شارة )✓( بجانب 
العبارة غري ال�شحيحة يف ما ياأتي: 
اأ   - الآثــار الناجتــة عــن العوملة 

�شلبية جميعها.
ب- يظهــر م�شطلــح العوملة يف 
واملايل  القت�شــادي  اجلانب 

فقط.
جـ- من مبــادئ عاملية الإ�شالم، 
العرتاف بحقوق الآخرين.

اأ   - )×(.

ب- )×(.

جـ- )✓(.

اأ   -1٩7

ب-1٩٥

جـ-1٩7
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- يبنّي ن�شب اأبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما وف�شلهما.
. ح منزلة اأبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما من النبي - يو�شّ

- يعطي اأمثلة على مواقف م�رشقة من حياة اأبي بكر وعمر ر�شي اهلل عنهما.
- ي�شتدل بالن�شو�س ال�رشعية على ف�شل اأبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما.

- يقّدر دور ال�شحابة الكرام يف ن�رش الإ�شالم.
- يقتدي باأبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما ب�شفاتهما الفا�شلة، وي�شري على نهجهما.

نتاجات الدر�س

- تقدير دور اخللفاء الرا�شدين يف ن�رش الإ�شالم وت�شحياتهم يف �شبيله.
- القتداء باخللفاء الرا�شدين يف اأخالقهم و�شفاتهم الفا�شلة. 

- احلر�س على الدفاع عن ال�شحابة الكرام.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- مراجع ال�شرية، مثل: )كتاب دلئل النبوة( للبيهقي. 
- مراجع كتب الرجال، مثل: )الطبقات الكربى( لبن �شعد، و)�شري اأعالم النبالء( للذهبي. 

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: اللوح، اأوراق عمل.

م�سادر التعلم واأدواته

)1(  مواقف م�رشقة من حياة اخللفاء الرا�سدين
الدر�س

الثاين والثالثون

.http//:ar.m/wikpedia.org :املو�شوعة احلرة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

- اخللفاء الرا�شدون: اخللفاء الأربعة الذين تولّوا اإدارة �شوؤون امل�شلمني بعد النبي ، وهم: اأبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي ، ولّقبوا بالرا�شدين ب�شبب متيز مدة حكمهم بالرحمة والعدل. 

- العهدة العمرية: الكتاب الذي كتبه عمر بن اخلطاب لأهل القد�س؛ عندما دخلها �شلًحا عام 1٥ هجري، 
اأمنهم فيه على اأنف�شهم واأموالهم ومعابدهم.

املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
1- كّلف طالًبا اأو اثنني باحلديث عن �شاحبه املقرب وعن �شفاته التي يتحّلى بها، و�شبب اختياره �شديًقا 

له مدة دقيقتني.
2- اأ�شئلة الطلبة عن اأهم اأ�شحاب الر�شول  واأهميتهم وف�شلهم ب�شكل عام، ثم انتقل اإلى التخ�شي�س باأن 
. ومنهم اأبو بكر ال�شديق وعمر بن اخلطاب  تطلب اإليهم اأن يعددوا اأهم ال�شحابة يف حياة الر�شول

اإجراءات التنفيذ
ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية لعب الأدوار، وا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رص؛ فعالية القراءة املبا�رصة، كما  �

ياأتي:
1- كّلف طالًبا ليقوم بدور اأبي بكر ال�شديق، بحيث يدخل على زمالئه يتحدث بلغة املتحدث عن اأبي بكر 

ال�شديق: اأنا عبد اهلل بن عثمان ... 
2- يجّهز الطلبة اأ�شئلة متنوعة لل�شخ�شية، حيث يجيب الطالب عنها. 

3- كّلف طالًبا بقراءة خطبة اأبي بكر  يف وداع جي�شه ب�شوت قوي ووا�شح وباأ�شلوب خطابي. 
نف�شها؛ لعب  ال�شابقة   ويتم تكرار ال�شرتاتيجيات  ليمثل دور عمر بن اخلطاب  اآخر  4- كّلف طالًبا 
الأدوار )حماكاة دور عمر بن اخلطاب، وتوجيه اأ�شئلة من قبل الطلبة لل�شخ�شية والقراءة املبا�رشة خلطبة 

عمر بن اخلطاب )العهدة العمرية(. 
٥- وّزع الطلبة يف )٥( جمموعات، ثم وّزع املهام على املجموعات ب�شكل متزامن، على النحو الآتي:

املجموعة )1(: ورقة العمل )1-32(.	•
املجموعة )2(: ورقة عمل )2-32(. 	•

- مفهوم ال�شحابي.
التعلم القبلي

- التعلم عن طريق الن�شاط، فعالية )لعب الأدوار(.
- التدري�س املبا�رش؛ فعالية )القراءة املبا�رشة(.
- التفكري الناقد؛ فعالية )حتليل الن�شو�س(.

- ا�شرتاتيجية التعلم يف جمموعات؛ فعالية )التعلم التعاوين اجلماعي(. 

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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املجموعة )3(: ورقة عمل )3-32(.	•
 املجموعة )4(: ورقة عمل )4-32(.	•
املجموعة )٥(: ورقة العمل )32-٥(.	•

6- بعد اإعطاء املجموعات الوقت املنا�شب، يتم مناق�شة ما تو�شلت اإليه املجموعات، وا�شتخدم الأكواب 
امللونة لإدارة املجموعات )كل جمموعة لديها ثالثة اأكواب: اأحمر وبرتقايل واأخ�رش( رفع اللون الأحمر 
اإ�شارة اإلى اأن املجموعة يف حاجة اإلى امل�شاعدة، ورفع اللون الربتقايل اإ�شارة اإلى اأن املجموعة متر ب�شعوبة 

ولكن يف طريقها اإلى احلل، ورفع اللون الأخ�رش اإ�شارة اإلى اأن املجموعة ل حتتاج اإلى م�شاعدة. 
7- يجب مراعاة تعزيز ال�شتجابات ب�شكل م�شتمر.

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

تقّدم العهدة العمرية دلياًل عمليًّا وتاريخيًّا على اأن الإ�شالم يحرتم الأديان الأخرى حتت مظلته، ويدعو 
اإلى التعاي�س ونبذ التطرف والإرهاب.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ورقة العمل )1-3٢(
املجموعة: الأولى                        الزمن: )٥( دقائق

. املهمة: حتليل خطبة اأبي بكر ال�شديق
- اقراأ خطبة اأبي بكر ال�شديق الآتية، ثم اأجب عما يليها من اأ�شئلة:

"اأيها النا�س قفوا اأو�شيكم بع�رش فاحفظوها عني: ل تخونوا ول تغلوا ول تغدروا ول متّثلوا ول تقتلوا 
طفاًل �شغرًيا اأو �شيًخا كبرًيا ول امراأة، ول تعقروا نخاًل ول حترقوه، ول تقطعوا �شجرة مثمرة، ول تذبحوا 
�شاة ول بقرة ول بعرًيا اإل ملاأكلة، و�شوف مترون باأقوام قد فرغوا اأنف�شهم يف ال�شوامع فدعوهم وما فرغوا 

اأنف�شهم له...". 

ما اأهم املبادئ التي ت�شمنتها اخلطبة؟ 	•
ماذا ت�شتنتج من خطبة اأبي بكر ال�شديق يف ما يتعّلق باأخالق اجلهاد يف الإ�شالم؟	•

ورقة العمل )3٢-٢(
املجموعة: الثانية                        الزمن: )٥( دقائق

. املهمة: حتليل خطبة عمر بن اخلطاب
- اقراأ خطبة عمر بن اخلطاب  الآتية، ثم اأجب عما يليها من اأ�شئلة:

واأموالهم  لأنف�شهم  اأمانا  اأعطاهم  الأمان،  من  اإيلياء  اأهل  املوؤمنني  اأمري  عمر  اهلل  عبد  اأعطى  ما  "هذا 
ولكنائ�شهم...، اأنه ل ت�شكن كنائ�شهم ول تهدم،.. ول من �شيء من اأموالهم، ول يكرهون على دينهم، 
ول ي�شار اأحد منهم، ول ي�شكن باإيلياء معهم اأحد من اليهود، وعلى اأهل اإيلياء اأن يعطوا اجلزية كما يعطي 
اأهل املدائن، وعليهم اأن يخرجوا منها الروم والل�شوت، فمن خرج منهم فاإنه اآمن على نف�شه وماله حتى 
يبلغوا ماأمنهم، ومن اأقام منهم فهو اآمن وعليه مثل ما على اأهل اإيلياء من اجلزية، ومن اأحب من اأهل اإيلياء اأن 
ي�شري بنف�شه وماله مع الروم ويخلي بيعهم و�شلبهم؛ فاإنهم اآمنون على اأنف�شهم حتى يبلغوا ماأمنهم...، فاإنه 

ل يوؤخذ منهم �شيء حتى يح�شد ح�شادهم.
وعلى ما يف هذا الكتاب عهد اهلل وذمة ر�شوله وذمة اخللفاء وذمة املوؤمنني اإذا اأعطوا الذي عليهم من اجلزية".

ما معنى: اإيلياء، الل�شوت، اجلزية؟	•
ما اأهم املبادئ التي ت�شمنتها اخلطبة؟	•
ماذا ت�شتنتج من خطبة عمر بن اخلطاب ، يف ما يتعّلق باأخالق اجلهاد يف الإ�شالم؟	•

اأوراق العمل 
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ورقة العمل )3-3٢( 
املجموعة: الثالثة                        الزمن: )٥( دقائق

املهمة: التلخي�س؛ مقارنة بني �شخ�شية اأبي بكر ال�شديق وعمر بن اخلطاب عن طريق اجلدول الآتي:

ورقة العمل )4-3٢( 
املجموعة: الرابعة                        الزمن: )٥( دقائق

املهمة: املطابقة.
- اخرت ا�شم اخلليفة الرا�شد الذي قيلت فيه الن�شو�س ال�رشعية الآتية:

قال تعالى: {                                                                                                                               }.	•
قال ر�شول اهلل : "ما دعوت اأحًدا اإلى الإ�شالم اإل كانت عنه كبوة وتردد ونظر اإل ...".	•
قال ر�شول اهلل : "لو كان نبي بعدي لكان: ...".	•
ا غري فجك".	• ا اإل �شلك فجًّ قال ر�شول اهلل : "والذي نف�شي بيده ما لقيك ال�شيطان قط �شالًكا فجًّ

ورقة العمل )5-3٢(
املجموعة: اخلام�شة                        الزمن: )٥( دقائق

املهمة: التدبر وال�شتنتاج.
: اقراأ الن�شني الآتيني، ثم ا�شتنتج منهما ما يدل على ف�شائل اأبي بكر ال�شديق -

قال : "ما دعوت اأحًدا اإلى الإ�شالم اإل كانت عنه كبوة وتردد ونظر اإل اأبا بكر...".	•
عن عبد اهلل بن عمر  قال: " كنا يف زمن النبي  ل نعدل باأبي بكر اأحًدا...".	•

عمر بن اخلطاب اأبو بكر ال�سديق وجه املقارنة
لقب كل منهما.

. منزلته من الر�شول
موقف م�رشق من حياته.

�شمة من �شماته ال�شخ�شية.
كيفية اإ�شالمه.

اأ�شهر الفتوحات يف عهده.
الن�شو�س التي وردت فيه.

وفاته.
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

٢00

اأقراأُ واأ�ستنتُج
اأقــراأ الن�شني الآتيني، ثــم اأ�شتنتج منهما 
ما يدل علــى ف�شائل لأبي بكر ال�شديق 

:
- قال : "ما دعوت اأحًدا اإلى الإ�شالم 
اإل كانت عنه كبــوة وترّدد ونظر اإل 

اأبا بكر".
- عن عبد اهلل بن عمر ر�شي اهلل عنهما 
قــال: "كنا يف زمن النبي  ل نعدل 

باأبي بكر اأحًدا".

اأ    - ال�شبق اإلى الإ�شالم ودخول الإميان اإلى قلبه مبا�رشة.

ب- اأبو بكر اأف�شل ال�شحابة  اأجمعني.

اممتازمعيار الأداءالرقم �سعيفمقبولجيدجيد جدًّ

يتوا�شل مع اأقرانه بلغة �شليمة ف�شيحة و�شليمة.1
ي�شتخدم املفاهيم وامل�شطلحات الإ�شالمية.2
يت�شف باحليوية والن�شاط وقوة ال�شخ�شية.3
يتوا�شل ب�رشيًّا مع زمالئه.4
يجيب عن ت�شاوؤلت الزمالء بجراأة وثقة.٥
يتفاعل مع زمالئه، ويعمل بروح الفريق.6
ميتلك مهارات ال�شتنتاج والتدبر والتحليل.7

ال�سرتاتيجية: التقومي املعتمد على الأداء. �
التعلم عن طريق 	• العمل اجلماعي،  املناق�شة،  اأكرث من موقف:  الطلبة يف  التقوميي: ميكنك تقومي  املوقف 

الن�شاط، التمثيل ولعب الأدوار. 
اأداة التقومي رقم )32-1(: �شلم تقدير.	•

استراتيجيات التقويم وأدواته
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الإجابةالن�شاطال�سفحة

٢01
اأ�ستنتُج

مبداأً  اآخر من و�شية اأبي بكر  جلي�س 
. اأ�شامة

- حفظ كرامة املقتول، وعدم التمثيل به.

٢04
اأ�ستنتُج

- احلفاظ على بيوت العبادة التي قبل الفتح.مبداأً  اآخر تن�س عليه العهدة العمرية.

عالجية
- قارن بني اأبي بكر وعمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما، كما يف اجلدول الآتي:

اإثـرائـية
- ارجع اإلى املراجع الآتية: كتاب )�شري اأعالم النبالء( للذهبي، وكتاب )رجال حول الر�شول ( خلالد 
حممد خالد، ثم اكتب مقاًل يف ف�شائل اأبي بكر ال�شديق اأو عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما، تبنّي فيها 

ملاذا نحتاج اإلى �شخ�س مثل اأ بي بكر ال�شديق وعمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنهما يف زمننا احلا�رش.

اأن�سطة اإ�سافية

عمر بن اخلطاب اأبو بكر وجه املقارنة
لقبه.

. منزلته من النبي
موقفان م�رشقان قام بهما يف اأثناء خالفته.

فتوحاته.
وفاته.
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
الإن�شانية  املبادئ  من  ثالثة  عدد   -1
. التي ت�شّمنتها و�شية اأبي بكر

- الوفاء بالعهود واملواثيق، وعدم اخليانة اأو الغدر.
- عدم العتداء على املتعبدين يف اأماكن عبادتهم.

والأطفال  الن�شاء  من  املحاربني  لغري  التعر�س  عدم   -
وال�شيوخ.

- عدم العتداء على احليوان اأو النبات اأو البيئة.

201

2- اذكر موقًفــا يظهر حزم اأبي بكر 
 يف خالفته.

- ت�شيري جي�س اأ�شامة بن زيد الذي اأمر النبي  بت�شيريه 
 ، اإلى الروم؛ ملعاقبتهم على قتل ر�شول ر�شول اهلل

وعلى قتالهم امل�شلمني يف تبوك.
201

ــح اأثــر اإ�شــالم عمر  يف  3- و�شّ
اجلماعــة املوؤمنــة يف مكــة قبــل 

الهجرة.

- ا�شتطاع امل�شلمون اأن يجهروا ب�شالتهم، عن عبد اهلل 
اأن ن�شّلي عند الكعبة  "ما كنا نقدر  بن م�شعود قال: 

حتى �شّلى عمر عندها و�شلينا معه".
201

202- على �شدته يف احلق.4- عالَم يدل اإ�شالم عمر  جهًرا؟
٥- عّدد ثالثة من املبــادئ الإن�شانية 

التي ت�شمنتها العهدة العمرية.
- الت�شامح الديني وحرية العتقاد لغري امل�شلمني.

وعدم  واأموالهم،  امل�شلمني  غري  اأنف�س  على  احلفاظ   -
العتداء عليهم. 

على  والواجبات  احلقوق  يف  الرعية  بني  امل�شاواة   -
اختالف اأديانهم واأ�شولهم.

- الأمن حق للمواطنني جميعهم يف الإقامة وال�شفر.

202

6- بنّي دللــة كل ن�س من الن�شو�س 
الآتية: على ف�شل اأبي بكر وعمر 

ر�شي اهلل عنهما: 
اأ  - يقول اهلل تعالى: {

.{                

اأ     - يدل على ف�شله ومنزلته من الر�شول ، �شّجل له 
القراآن �رشف ال�شحبة مع الر�شول  يف الهجرة.

اأ   -200
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال

ب- قــال ر�شول اهلل  لعمر بن 
اخلطاب : "والذي نف�شي 
بيــده ما لقيــك ال�شيطان قط 
ا غري  ا اإل �شلك فجًّ �شالًكا فجًّ

فجك".

ب-202ب- يدل على قوة دينه، فال �شبيل لل�شيطان عليه.

7- قــارن بــني اأبــي بكــر وعمر بن 
اخلطاب ر�شي اهلل عنهما كما يف 

اجلدول الآتي:

204-1٩٩

وجه 
عمر بن اخلطاب اأبو بكر املقارنة

لقب كل 
الفاروقال�شديقمنهما.

مــنــزلــتــه 
مـــــــــن 
الر�شـول 

.

كان �شاحــب ر�شول 
البعثــة  قبــل    اهلل 
  وكان  وبعدهــا، 
اأحــب ال�شحابــة اإلى 
، واأحد  ر�شول اهلل 
وهو  الوحــي،  كّتاب 

. شهر النبي�

ال�شابقني  من  كان 
اإلـى الإ�شـــــــالم، 
املب�شـــرين  واأحـد 
ـــد  ــة، واأح ــاجلــن ب
كـــّتـــاب الــوحــي 
ــفــاء  وثـــــاين اخلــل

الرا�شدين.
ــف  ــوق م
مــ�ــرشق 
مـــــــــن 

حياته.

فعندمــا جهر الر�شول 
 بالدعوة، اأخذ اأبو 
اإلــى دين  بكــر يدعو 
اللـــه تعالــى؛ فاأ�شلــم 
علــى يديــه كثــري من 
�شتــة  منهــم  النا�ــس، 
مــن الع�ــرشة املب�رشين 
  باجلنــة. وقد بادر
اإلى ت�شديق ر�شول اهلل 

 يف كل موقف.

ا�شــتهــر بالعــدل، 
وفــتــح العـــــراق 
وال�شــام وم�شـــــر 
واأذربيجان، واأن�شاأ 
الدواوين، ودخــل 

القد�س �شلًحا.

وجه 
املقارنة

اأبو بكر 


عمر بن 
اخلطاب 


لقــب كل 
منهما.

من  منزلته 
الــر�ــشــول 

.
ـــف  ـــوق م
م�رشق من 

حياته.
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- يبنّي ن�شب عثمان بن عفان وعلي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهما وف�شلهما.
. ح منزلة عثمان بن عفان وعلي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهما من النبي - يو�شّ

- يعطي اأمثلة على مواقف م�رشقة من حياة عثمان بن عفان وعلي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهما.
- ي�شتدل بالن�شو�س ال�رشعية على ف�شل عثمان بن عفان وعلي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهما.

- يقّدر دور اخللفاء الرا�شدين الكرام يف ن�رش الإ�شالم.
- يقتدي بعثمان بن عفان وعلي بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهما ب�شفاتهما الفا�شلة، وي�شري على نهجهما. 

- يبذل اجلهد يف خدمة الدين والوطن.

نتاجات الدر�س

- تقدير دور اخللفاء الرا�شدين يف ن�رش الإ�شالم وت�شحياتهم يف �شبيله.
- القتداء باخللفاء الرا�شدين يف اأخالقهم و�شفاتهم الفا�شلة. 

- احلر�س على الدفاع عن ال�شحابة الكرام.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- مكتبة املدر�شة.
حجر  لبن  ال�شحابة(  متييز  يف  و)الإ�شابة  للبيهقي،  النبوة(  )دلئل  مثل:  ال�شرية،  ومراجع  م�شادر   -
الر�شول(  حول  و)رجال  للذهبي،  النبالء(  اأعالم  و)�شري  �شعد،  لبن  الكربى(  و)الطبقات  الع�شقالين، 

خلالد حممد خالد.
- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: اللوح، اأوراق عمل، بطاقات.

م�سادر التعلم واأدواته

.http//:ar.m/wikpedia.org :املو�شوعة احلرة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

)٢(  مواقف م�رشقة من حياة اخللفاء الرا�سدين
الدر�س

الثالث والثالثون

ال�شحابي: كل من راأى النبي  م�شلًما ومات على الإ�شالم.

املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية الع�سف الذهني، كما ياأتي: �

1- وّجه �شوؤاًل اإلى الطلبة حول قدوة كل منهم يف احلياة، واأ�شباب تلك القدوة. 
2- راجع الطلبة بالدر�س ال�شابق: )مواقف م�رشقة من حياة اخللفاء الرا�شدين(، واربط بينه وبني الدر�س 

احلايل. 
اإجراءات التنفيذ

ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية الزيارات امليدانية، وا�شرتاتيجية التعلم التعاوين؛ فعالية حلقات البحث،  �
وا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية اأن�سطة القراءة املبا�رشة، كما ياأتي:

1- انتقل اأنت والطلبة وبالتن�شيق مع اأمني املكتبة اإلى مكتبة املدر�شة.
2- وّزع الطلبة يف )6( جمموعات ع�شوائية.

)البطاقات  ع�شوائي  ب�شكل  وا�شح  بخط  املهمات  عليها  مكتوًبا  البطاقات  املجموعات  على  وّزع   -3
تتناول �شخ�شية عثمان بن عفان و�شخ�شية علي بن اأبي طالب(  كما ياأتي: 

•	 . ؛ ف�شله ومنزلته من الر�شول املجموعة )1(: عثمان بن عفان
املجموعة )2(: عثمان بن عفان ؛ مواقف م�رشقة من حياته. 	•
املجموعة )3(: عثمان بن عفان ؛ ن�شبه ومولده ووفاته.	•
•	. ؛ ف�شله ومنزلته من الر�شول املجموعة )4(: علي بن اأبي طالب
املجموعة )٥(: علي بن اأبي طالب ؛ مواقف م�رشقة من حياته.	•
املجموعة )6(: علي بن ااأي طالب ؛ ن�شبه ومولده ووفاته.	•

املدر�شي  بالكتاب  البحث، وال�شتعانة  ي�شتفيدون منها يف  التي  املراجع  البحث عن  اإلى  الطلبة  4- وّجه 

- ال�شحابي.
التعلم القبلي

- ا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية )حتليل الن�شو�س(.
- ا�شرتاتيجية التعلم التعاوين؛ فعالية )حلقات البحث(.

- ا�شرتاتيجية اللعب؛ فعالية )امل�شابقة(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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اإليه ب�شكل  اإليهم مناق�شة ما مت التو�شل  بحيث تبحث كل جمموعة مبو�شوعها اخلا�س بها، ثم اطلب 
جماعي؛ حيث تقّدم كل جمموعة مو�شوعها مع مراعاة الت�شل�شل الزمني والبدء ب�شخ�شية عثمان بن 

. عفان
٥- تناق�س املجموعات الأخرى وتعّلق وتوّجه الأ�شئلة، مع مراعاة اآداب املجموعات وتعزيز ال�شتجابات. 

6- يف حالة ا�شتفادة الطلبة من ال�شرية، وّجههم اإلى توثيق املعلومات من م�شادرها.
ا�سرتاتيجية اللعب؛ فعالية امل�سابقة، كما ياأتي: �

1- وّزع الطلبة يف جمموعتني. 
2- ح�رشّ م�شبًقا جمموعة من العبارات التي تدل على �شخ�شية كل من ال�شحابيني عثمان بن عفان وعلي 

ابن اأبي طالب ر�شي اهلل عنهما من الكتاب املدر�شي.
3- كّلف طلبة بنطق العبارات عن كل �شخ�شية، مثال: تربع بقافلة جتارية، اأ�شلم بعد خديجة ر�شي اهلل 

عنها، قام بفتح اأرمينية... وغريها من املواقف املوجودة يف الكتاب.
لوحة:  �شكل  على  اللوح  على  النقاط  وت�شّجل  ال�شخ�شية  عن  املجموعتني  من  الطلبة  باقي  يك�شف   -4

جمموعة ) اأ  ( وجمموعة )ب(، واملجموعة التي تعرف اأكرب عدد من النقاط هي الفائزة.
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

ا يف جمال التن�شئة؛ وب�شبب الفراغ العاطفي والديني، يتخذ الطلبة �شخ�شيات  تلعب القدوة دوًرا مهمًّ
م�شهورة قدوة لهم مثل �شخ�شيات برامج الغناء والتمثيل والريا�شة، ما يوؤدي اإلى انهيار املنظومة الأخالقية.

ال�شخ�شية  بناء  اإيجابي يف  اأثر  الإ�شالمية  وال�شخ�شيات  وال�شحابة    بالر�شول  لالقتداء  يكون  بينما 
الإ�شالمية ال�شليمة و�شناعة الأجيال. وهنا ياأتي دور املربني، يف حث الطلبة على اتخاذ القدوة املنا�شبة، 

والبتعاد عن القتداء باملمثلني واملغنني.

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة

ا�سرتاتيجية الورقة والقلم عن طريق الإجابة عن اأ�سئلة نهاية الدر�ص؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا. �
ا�سرتاتيجية التقومي املعتمد على الأداء؛ فعالية.  �

• حلقات 	 طريق  عن  والتعلم  التعليمية،  املواقف  من  مبجموعة  الطلبة:  اأداء  تقومي  ميكنك  التقوميي:  املوقف 
البحث، واملناق�شة، والتعلم عن طريق اللعب، وامل�شابقة؛ عن طريق معايري �شلم التقدير العددي الآتي: 

استراتيجيات التقويم وأدواته
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• اأداة التقومي رقم )33-1(: �شلم تقدير عددي.	
ا�شم الطالب: ............................................

543٢1معيار الأداءالرقم

يقّدر دور اخللفاء الرا�شدين يف خدمة الإ�شالم.1
يحر�س على القتداء باخللفاء الرا�شدين يف ال�شفات النبيلة.2
يهتم مبعرفة معلومات اإ�شافية عن اخللفاء الرا�شدين.3
يتفاعل مع زمالئه يف العمل التعاوين.4
يلعب بحيوية ون�شاط يف اللعبة. ٥
يناق�س بنزاهة يف امل�شابقة. 6
يجيب عن الت�شاوؤلت بثقة.7
يتكلم بلغة �شليمة ومنا�شبة.٨
ميّيز بني الأعمال التي قام بها اخللفاء الرا�شدون.٩

إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

٢09
اأ�ستنتُج

دللة اإعطاء النبي  الراية عليًّا  يوم 
خيرب.

و�شــع الرجــل املنا�شــب يف املكان املنا�شــب من حيث 
اخلربة والكفاءة.

عالجية
- اطلب اإلى الطلبة البحث يف �شبكة الإنرتنت عن مفهوم اخللفاء الرا�شدين، و�شبب ت�شميتهم هذا ال�شم.

اإثـرائـية
- اطلب اإلى الطلبة عقد مقارنة بني �شخ�شية عامة م�شهورة يف الع�رش احلديث واأحد اخللفاء الرا�شدين، وكيف 

ي�شتفيد من هذه املقارنة يف حياته، ب�رسط اأن تكون اإيجابية وقدمت خدمة واإجنازات لالإ�شالم وامل�شلمني.

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال

1- ثبــت عثمان بن عفــان  على 
اإ�شالمــه رغــم الأذى، عالَم يدل 

ذلك؟

- يدل على �شالبته وثباته على دينه.
206

2- كان عثمــان بن عفــان  كرميًا 
ينفق الأموال الكثرية يف �شبيل اهلل. 

هاِت موقًفا يبنّي كرمه واإنفاقه.

- ترّبع عثمان  يف عام الرمادة )املجاعة( يف خالفة 
فقراء  على  ال�شام  من  القادمة  التجارية  بقافلته  عمر 
امل�شلمني، وكان يف القافلة األف بعري حمملة بالطعام، 
ربًحا  علية  عر�شوا  الذين  للتجار  يبيعها  اأن  ورف�س 

كثرًيا.

207

3- اذكر موقًفا من املواقف التي ب�رّش 
  عثمان بن عفان  بها النبي

باجلنة.

- عندما ا�شرتى بئر رومة من يهودي بع�رشين األف درهم 
جي�س  ثلث  مباله  وجهز  للم�شلمني،  �شبياًل  وجعلها 
الع�رشة )جي�س تبوك(، وجاء باألف دينار فو�شعها يف 
ما عمل  عثمان  "ما �رش   : فقال  اهلل  ر�شول  حجر 

بعد اليوم".

207-206

  4- ا�شتهــر علــي بن اأبــي طالب
بال�شجاعة والبطولة، اذكر موقًفا 

يدل على ذلك.

- ملا اأراد الر�شول  اأن يهاجر اإلى املدينة اأبقى عليًّا يف 
فرا�شه، حتى يرد الأمانات اإلى اأهلها.

  ويف بدر كان من الثالثة الذين اختارهم الر�شول -
للمبارزة.

- ويوم خيرب - ملا نق�س اليهود عهدهم مع ر�شول اهلل 
الراية رجاًل يفتح اهلل  "لأعطني   : النبي   - قال 
على يديه"، فاأعطاها لعلي  فانطلق حتى فتح اهلل 

على يديه ح�شون خيرب.

20٨

٥- اذكر حديًثا يدل على منزلة علي بن 
. من الر�شول  اأبي طالب

- قال النبي  لعلي: "األ تر�شى اأن تكون مني مبنزلة 
20٨هارون من مو�شى، اإل اأنه لي�س نبي بعدي".
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
6- قــارن بــني علــي بن اأبــي طالب 
وعثمان بن عفان ر�شي اهلل عنهما 
من حيث الن�شــب، وموقف كل 

منهما يف غزوة تبوك.

اأبا  يكّنى  القر�شي  الأموي  عفان  بن  عثمان  عثمان:   -
عبد اهلل، ولد يف مكة املكرمة. وجهز مباله ثلث جي�س 

الع�رشة )جي�س تبوك(.
املطلب،  عبد  بن  طالب  اأبي  بن  علي  فهو  علي:  اأما   -
اأبا احل�شن، ولد يف مكة  ، يكنى  الر�شول  ابن عّم 
املكرمة. وقد �شهد امل�شاهد كلها �شوى تبوك، حيث 

ا�شتخلفه الر�شول على املدينة.

20٨-206

7- عّلل ما ياأتي: 
  اأ   - رف�س عثمان بن عفان
الطواف بالكعبة عندما بعثه 
قري�س  اإلى  �شفرًيا    النبي 

يف �شلح احلديبية.
عفان  بن  عثمان  ي�شهد  مل  ب- 

 بدًرا. 
  جـ- ن�شاأ علي بن اأبي طالب
بيت  يف  �شغره  منذ  وتربى 

. الر�شول

اأ   - ما كان ليطوف قبل النبي  احرتاًما له.

  ليعتني بزوجته رقية بنت النبي  ب- خلفه النبي
ب�شبب مر�شها.

  جـ- ليخّفف من اأعباء اأبي طالب الذي كفل النبي
يف �شغره.

اأ   -207

ب-207

جـ-20٨

٨- ا�شتخلفــه ر�شــول اهلل  علــى 
املدينة يوم تبوك، فقال: اأتخلفني 
يف ال�شبيــان والن�شاء؟ فقال النبي 
: "األ تر�شــى اأن تكــون مني 
مبنزلة هارون مــن مو�شى، اإل اأنه 

لي�س نبي بعدي".
تدّبر الن�س ال�شابق، ثم اأجب عما ياأتي:
اأ   - ما ا�شم اخلليفة الرا�شد الذي 

خاطبه النبي  باحلديث؟
ب- عالَم يدل الن�س ال�شابق؟

. اأ   - علي بن اأبي طالب
ب- على مكانة علي ومنزلته من ر�شول اهلل ، حيث 

. كان مبقام الوزير لر�شول اهلل

اأ   -20٨
ب-20٨
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- يعّدد �شور الإعجاز يف القراآن الكرمي.
- يعّرف مفهوم الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي.

- يعطي اأمثلة على الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي.
- يعّلل الأخذ باحلقائق العلمية فقط دون النظريات العلمية؛ للدللة على الإعجاز العلمي.

- يوّجه دللت الآيات الكرمية على �شور الإعجاز العلمي.
- يوؤمن بعدم وجود تعار�س بني احلقيقة العلمية والقراآن الكرمي.

- يعتز مبظاهر اإعجاز القراآن الكرمي.

نتاجات الدر�س

- اليقني اجلازم باأن القراآن الكرمي وحي من اهلل تعالى.
- الإميان باإعجاز وحتدي القراآن الكرمي عرب الأزمان والقرون.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

لالإمام  القراآن(  علوم  يف  و)الإتقان  للباقالين،  القراآن(  )اإعجاز  مثل:  القراآن،  وعلوم  الإعجاز  كتب   -
ال�شيوطي، و)اإعجاز القراآن الكرمي( لف�شل عبا�س.

- الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما ياأتي: احلا�شوب، جهاز العر�س )Data Show( لعر�س الأن�شطة واملهام، 
لوحات كرتونية لعر�س اإجابات الطلبة عن الأن�شطة واملهام املختلفة، اأقالم )فلوما�شرت(، بطاقات خاطفة.

م�سادر التعلم واأدواته

�سور من الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي
الدر�س

الرابع والثالثون

.)http://shamela.ws( املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية

ممكًنا  اإدراكها  يكن  ومل  التجريبي،  العلم  اأثبتها  علمية  بحقائق  الكرمي  القراآن  اإخبار  العلمي:  الإعجاز   -
بالو�شائل الب�رشية يف زمن النبي ، واإمنا مت اكت�شافها بعد اأزمنة عديدة تباًعا لتطور و�شائل البحث العلمي.
الأ�شنان،  طبعات  مثل  عديدة،  وتكون  والع�شالت  العظام  منها  تتكّون  التي  البدنية  الكتل  الفلقات:   -

وتكون مادة مم�شوغة فت�شّمى م�شغة.

املفاهيم وامل�سطلحات
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )الق�سة واملحا�رشة والع�سف الذهني(، وذلك على النحو الآتي: �

1- ابحث يف �شبكة الإنرتنت عن ق�شة اأحد علماء الغرب، الذين اأ�شلموا نتيجة الإعجاز العلمي يف القراآن 
الكرمي.

2- اعر�س للطلبة قول اأحد علماء الغرب: "كلما �شعرت بنق�شان اإمياين، ذهبت اإلى املخترب لأرى عظمة 
اهلل".

3- ا�شاأل الطلبة عن عالقة تلك الق�شة واملقولة بالعبارة الآتية: )العلم يدعو اإلى الإميان(.
4- ا�شتمع لإجابات الطلبة، لت�شل واإياهم اإلى عنوان الدر�س ومعنى الإعجاز العلمي، ودّونها على اللوح.
٥- وّجه الطلبة اإلى اأن هذا الإعجاز دللة على وحي هذا الكتاب العظيم، واأن عملية التحدي والإعجاز 

م�شتمرة يف هذه املعجزة اخلالدة، واتُل عليهم بع�س اآيات الإعجاز.
اإجراءات التنفيذ

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )الأ�سئلة والإجابات(، وذلك على النحو الآتي:  �
1- ا�شاأل الطلبة: ما الفرق بني احلقيقة العلمية والنظرية العلمية؟ اأيها يوؤخذ به يف الإعجاز العلمي؟ ملاذا؟

2- تلّق اإجابات الطلبة، و�شّجل الإجابات ال�شحيحة على اللوح.
3- كّلف الطلبة بحل الن�شاط الوارد يف ال�شفحة )214(، وعّقب على اإجابتهم.

ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعاليات �سيف زائر، حما�رشة، عر�ص تو�سيحي، حلقة بحث، ا�سرتاتيجية العمل اجلماعي  �
)التعلم التعاوين(، وذلك على النحو الآتي:

- الإعجاز البياين.
- الإعجاز الت�رشيعي.

- الإعجاز الغيبي.

التعلم القبلي

اأ�شئلة واإجابات، �شيف زائر، عر�س  الذهني، املحا�رشة،  الع�شف  املبا�رش؛ فعاليات )الق�شة،  التدري�س   -
تو�شيحي، حلقة بحث(.

- التعلم اجلماعي؛ فعاليات )التعلم التعاوين(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س
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1- ن�ّشق مع زمالئك من معلمي املدر�شة، وهم: معلم الأحياء وعلوم الأر�س، والعلوم العامة، واجلغرافيا، 
وادعهم اإلى الغرفة ال�شفية، اأو مكان منا�شب - وليكونوا مهيئني م�شبًقا للمو�شوع -.

2- وّزع الطلبة يف )4( جمموعات: جمموعة )1( مع معلم علوم الأر�س، وجمموعة )2( مع معلم اجلغرافيا، 
الطالب  يختار  اأن  وميكن   - الأحياء  معلم  مع   )4( العامة، وجمموعة  العلوم  معلم  مع   )3( وجمموعة 

جمموعته ح�شب ميوله التعليمية -.
3- وّزع �شور الإعجاز العلمي الواردة يف الكتاب املدر�شي على املجموعات كالآتي: ال�شورة الأولى 
)و�شف ظلمات البحار واأمواجها( وال�شورة الرابعة )و�شف اجلبال( للمجموعة رقم )1(، ال�شورة 
الأر�س(  �شطح  على  منطقة  )اأخف�س  الثالثة  وال�شورة   ،)3( رقم  للمجموعة  الف�شاء(  )ظلمة  الثانية 

للمجموعة رقم )2(، ال�شورة اخلام�شة )اأطوار خلق الإن�شان( للمجموعة رقم )4(.
ل ب�رشح وتو�شيح الإعجاز العلمي يف ال�شورة التي معه لطلبة جمموعته،  4- اطلب اإلى كل زائر اأن يتف�شّ
يف  العلمي  الإعجاز  حول  الطلبة  مع  بحث  حلقة  عمل  وميكنه  منا�شب،  تو�شيحي  بعر�س  م�شتعينًا 

ال�شور التي معه.
ًحا الإعجاز  ٥- كّلف طالًبا من كل جمموعة اأن يلّخ�س ما تعلمه ليعر�شه على املجموعات الأخرى مو�شّ

العلمي يف ال�شورة، وم�شرت�شًدا بالعرو�س التو�شيحية اإن اأمكن.
6- ا�شكر �شيوفك الزائرين وطلبتك على اأدائهم، وعّقب على عملهم مبا تراه منا�شًبا.

قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �
قوم الطلبة تقوميًا ختاميًّا؛ لتتاأكد من مدى حتقق النتاجات التعلمية. �

يحتاج امل�شلم يف حياته هذه الأيام اإلى الإعجاز العلمي؛ ليحتج به على وحي القراآن الكرمي وعلى �شدق 
ر�شالة الإ�شالم واأن هذا الدين �شالح لكل زمان ومكان لكونه من اأجنع طرق الدعوة، خا�شة ونحن ماأمورون 
بالدعوة اإلى اهلل تعالى ون�رش ر�شالة الإ�شالم لقوله تعالى: {     
اإلى  لت�شل  الدعوة  ممار�شة  فيمكنك  الجتماعي وكرثتها؛  التوا�شل  و�شائل  انت�شار  ومع   ،{ 
الغرب اأو املتاأثرين بالعوملة الغربية لإزالة ال�شبابة عنهم، وجتلية احلقيقة عنهم بو�شاطة الإعجاز العلمي، وكما 

قال الإمام علي : "اإن هذا القراآن معني ل ين�شب، ول يعجز عن كرثة الرد".

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم لالإجابة عن اأ�سئلة التقومي الواردة يف الكتاب املدر�سي؛ بو�سفها تقوميًا ختاميًّا.  �
ا�سرتاتيجية مراجعة الذات؛ فعالية التقومي الذاتي. �

اإلى 	• اطلب  به،  قاموا  الذي  التعلمي  والن�شاط  التعلم  النتهاء من عمل جمموعات  بعد  التقوميي:  املوقف 
الطلبة القيام بعمل تقومي ذاتي لتقومي تعلمهم، بناًء على اأداة التقومي )34-1(، �شّجل و�شف �شري التعلم.

اأداة التقومي رقم )34-1(: �شجل و�شف �شري التعلم.	•
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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

...............................................................................................
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الأمر الذي قمت بفعله: .........................................................................
...............................................................................................
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........................................................................ الن�شاط:  هذا  من  تعلمت 
...............................................................................................
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اأفادين هذا الن�شاط يف حت�شني مهاراتي يف: ..........................................................
...............................................................................................
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مالحظاتي: ....................................................................................

...............................................................................................
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالحظات املعلم: ...............................................................................
...............................................................................................
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استراتيجيات التقويم وأدواته
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

٢14
اأفّكُر واأجيُب

هــل ميكن وجــود تعار�س بــني القراآن 
الكرمي واحلقائق العلمية؟ ملاذا؟

- ل ميكن وجــود تعار�س؛ لأن القراآن الكرمي كالم اهلل 
والكون �شنــع اهلل، وكالم اهلل و�شنعــه ل يت�شادمان 

اأبًدا.

٢18

اأ�ستذكُر
واأفــراد جمموعتي ما تــدل عليه الآيات 

الكرمية من اإعجاز علمي:
- قال اهلل تعالى:{

{                                          
)�شورة ي�س، الآيتان 3٨-3٩(.

- قال اهلل تعالى: {
{                             

)�شورة الرحمن، الآيتان 20-1٩(.

- املــدارات الفلكية التي ت�شري بهــا ال�شم�س، وبيان اأن 
للقمر اأطواًرا ينتقل بينها. 

- الربزخ والفا�شل املائي الذي يكون بني البحرين.

عالجية
البياين  الإعجاز  بني  جدول  �شكل  على  مقارنة  واكتب  الإعجاز،  كتب  اأو  الكرمي  القراآن  يف  ابحث   -

والإعجاز الت�رشيعي والإعجاز الغيبي والإعجاز العلمي من حيث: التعريف ومثال عليها.
اإثـرائـية

- اكتب مقاًل عن الإعجاز العلمي يف القراآن الكرمي، ذاكًرا ثالثة اأمثلة على هذا الإعجاز غري الواردة يف 
الكتاب، وان�رشه على مواقع التوا�شل الجتماعي؛ لتبنّي �شالحية القراآن الكرمي لكل زمان ومكان.

اأن�سطة اإ�سافية
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إجابات أسئلة الدرس

ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
ــح مفهوم الإعجــاز العلمي  1- و�شّ

يف القراآن الكرمي.
بحقائق  الكرمي  القراآن  اإخبار  هو  العلمي  الإعجاز   -
علمية اأثبتها العلم التجريبي، ومل يكن اإدراكها ممكًنا 
اكت�شفت  واإمنا   ، النبي  زمن  يف  الب�رشية  بالو�شائل 
بعد اأزمنة عديدة تباًعا لتطور و�شائل البحث العلمي.

214

ــح العبــارة الآتيــة: "الآيات  2- و�شّ
القراآنيــة التي ت�شمنــت اإ�شارات 
علمية دليل على اأن القراآن الكرمي 

وحي من عند اهلل تعالى".

الإ�شارات  بهذه    حممًدا  �شيدنا  اأبلغ  الذي  من   -
العلمية؟ اإنه اهلل عز وجل الذي و�شع علمه كل �شيء، 
فدل ذلك بوجه قاطع على اأن القراآن الكرمي من عند 

اهلل تعالى، قال اهلل عز وجل {
.{                                                            

214

3- عّلل: يقوم الإعجاز العلمي على 
اأ�شا�ــس احلقائــق العلميــة ولي�س 

النظريات العلمية.

- لأن النظريات العلمية قابلة للتغيري والتبديل على مدار 
214الأزمان، بينما احلقائق العلمية ثابتة ل تتغري.

ح الإعجــاز العلمي يف قوله  4- و�شّ
تعالى: {

.{                             

- يف الآية اإعجاز علمي يف و�شف ظلمات البحار العميقة 
واأمواجها الداخلية، حيث بنّي العلم احلديث - بعد ابتكار 
الأجهزة التي متّكن النا�س من �شرب اأعماق البحار - حقيقة 
وجود موج يف داخل البحر العميق، اإ�شافة لوجود موج 
ثاٍن يكون على �شطح البحر، وهو املوج الظاهر للعيان، 
واأو�شحت وجود مناطق يف اأعماق البحار تتال�شى فيها 
اأ�شعة ال�شم�س. اأ�شعة ال�شم�س، ومناطق ظاهرة تتخللها 

21٥

ح احلقيقة اجلغرافية التي اأ�شار  ٥- و�شّ
اإليها قوله تعالى:

}      

{                                         
)�شورة الروم، الآيات 3-1(.

- اأ�شارت الآيات اإلى حقيقة جغرافية مل تكن معروفة عند 
كلمة  اأن  العلماء  بع�س  اأكد  فقد  الوقت،  ذلك  اأحد يف 
التجريبي  العلم  وياأتي  اأخف�س،  مبعنى:  تاأتي  )اأدنى( 
وما  امليت  البحر  اأغوار  منطقة  باأن  احلقيقة  هذه  ليوؤكد 
حولها تنخف�س عن م�شتوى البحر بـ )3٥0( مرًتا، واأنها 

اأخف�س نقطة �شجلتها الأقمار ال�شناعية على الياب�شة.

217-216
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
6- قال اهلل تعالى: {

ح                                           }، و�شّ
العالقة بني ت�شبيه اجلبال بالأوتاد 
كما و�شفتها الآية الكرمية، وبني 
مــا اكت�شفــه العلماء مــن حقائق 

علمية عنها.

تركيب  على  فحو�شات  اأجريت  العلم،  تقّدم  مع   -
القطع  وجه  على  معلوًما  واأ�شبح  الداخلي،  الأر�س 
اأن  اأن للجبال جذوًرا مغرو�شة يف الأعماق، وميكن 
ت�شل اإلى ما يعادل )1٥( مرة من ارتفاعها فوق �شطح 
احلركة  اإيقاف  يف  كبرًيا  دوًرا  للجبال  واأن  الأر�س، 
ال�شخرية؛  الأر�س  طبقة  ل�شفائح  الفجائية  الأفقية 
وبذا تبنّي اأن اجلبال فعاًل ت�شبه الأوتاد، فكما اأن للوتد 
منغر�ًشا يف  الأر�س، وجزًءا  �شطح  فوق  جزًءا ظاهًرا 
به،  يتعّلق  ما  تثبيت  ووظيفته  الأر�س،  ق�رشة  باطن 

فكذلك اجلبال.

217
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- يعّرف براوي احلديث النبوي.
- يذكر معاين املفردات والرتاكيب الواردة يف احلديث النبوي.

ح املمار�شات التي حّذر منها النبي  يف احلديث النبوي. - يو�شّ
- يعّلل تخ�شي�س النبي  للم�شلمني يف احلديث النبوي.

- ي�شتنتج احلكمة من نهي احلديث النبوي لعدد من املمار�شات والأخالقيات، التي توؤّثر يف عالقات النا�س.
- يحفظ احلديث النبوي ال�رشيف املقرر غيًبا.

- يبتعد عن اأ�شكال العتداء على الآخرين وحقوقهم.
- يلتزم ال�شدق والأمانة يف املعامالت مع الآخرين.

نتاجات الدر�س

و�سايا اجتماعية
الدر�س

اخلام�س والثالثون

- تطهري القلب من اأمرا�شه؛ كاحل�شد واخلذلن وغريها.
- احلر�س على ن�رش املحبة والأخوة بني النا�س.

- اللتزام بتقوى اهلل وح�شن اخللق والبتعاد عن اأمرا�س القلوب.

القيم واالجتاهات الرئي�سة

- كتاب )املنهاج يف �رشح �شحيح م�شلم بن احلجاج( لالإمام النووي، وكتاب )الإ�شابة يف متييز ال�شحابة( 
لبن حجر الع�شقالين، وكتاب )خلق امل�شلم( ملحمد الغزايل.

اإجابات  ياأتي: جهاز العر�س )Data Show(، لوحات كرتونية لت�شجيل  - الو�شائل التعليمية املنا�شبة مما 
الطلبة، الطبا�شري والأقالم امللونة، بطاقات خاطفة يكتب عليها معاين املفردات والرتاكيب الغريبة، اأوراق 

عمل الأن�شطة، مالب�س منا�شبة ل�شخ�شية تاريخية، �رشيط ل�شق.

م�سادر التعلم واأدواته

.http://shamlah.ws املكتبة ال�شاملة -
م�سادر تعلم اإ�سافية
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خطوات تنفيذ الدرس

التمهيد
ا�سرتاتيجية التدري�ص املبا�رش؛ فعالية )العر�ص التو�سيحي و�رشب املثال واحلوار واملناق�سة(، كما ياأتي: �

1- اعر�س بو�شاطة اأي طريقة من طرائق العر�س �شوًرا من العنف املجتمعي، والعتداء على الآخرين.
2- اعر�س موقًفا �شلبيًّا ل�شورة التناج�س يف املزادات العلنية.

3- ا�شتعر�س اآراء الطلبة حول هذه ال�شور وهذا املوقف، ووّجه الطلبة اإلى ا�شتنتاج احلكمة من حترمي هذه 
الأعمال، ثم وّجه الطلبة اإلى ا�شتنتاج عنوان الدر�س.

اإجراءات التنفيذ
ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رص؛ فعالية )القراءة املبا�رصة(، ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )املحاكاة ولعب  �

الأدوار(، كما ياأتي:
1- اقراأ احلديث النبوي قراءة جهرية تو�شيحية.

2- كّلف طالبني - ممن يتقنون القراءة اجلهرية - مبحاكاتك، وقراءة احلديث النبوي قراءة تعبريية.
3- كّلف اأحد الطلبة - الأدائيني - بلعب دور �شخ�شية ال�شحابي اجلليل اأبي هريرة ، من دون اإخبار 

الطلبة عن ا�شم هذه ال�شخ�شية. 

- احلديث النبوي.
التعلم القبلي

- التدري�س املبا�رش؛ فعاليات )العر�س التو�شيحي، �رشب املثال، القراءة املبا�رشة، البطاقات اخلاطفة، الق�شة، 
درا�شة حالة، املناق�شة(.

- التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعاليات )املحاكاة ولعب الأدوار، امل�شابقات(.
- التعلم التعاوين؛ فعالية )العمل �شمن فرق(.

- التفكري الناقد؛ فعالية )التحليل(.

ا�سرتاتيجيات التدري�س

- ال�شحابي: كل من راأى النبي  م�شلًما، ومات على الإ�شالم.
- الظلم: جتاوز احلد والعتداء على حقوق الآخرين.

املفاهيم وامل�سطلحات
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4- اطلب اإلى الطلبة معرفة ا�شم �شاحب ال�شخ�شية.
٥- عّزز الطالب الذي قام بالدور، والطلبة الذين عرفوا الإجابة.

ا�شرتاتيجية التدري�س املبا�رص؛ فعالية )البطاقات اخلاطفة(، ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية )امل�شابقات(،  �
كما ياأتي:

1- اكتب املفردات والرتاكيب الواردة يف الدر�س، وعّلقها على �رشيط مثل حبل الغ�شيل مبكان منا�شب يف 
الغرفة ال�شفية، )احل�شد، التناج�س، التدابر، البغ�شاء، التدابر، الظلم، اخلذلن(.

2- اكتب معاين تلك املفردات والرتاكيب على بطاقات خاطفة.
3- اطلب اإلى بع�س الطلبة اختيار احدى البطاقات ع�شوائيًّا، وقراءتها ب�شوت مرتفع، ثم ل�شقها مقابل 

املفردة اأو الرتكيب الدال عليها.
اأخطاأوا على م�شاركتهم واجعلهم يطلبون  الذين  اإجابات �شحيحة، وعّزز  اأجابوا  الذين  الطلبة  4- عّزز 

امل�شاعدة من زمالئهم.
٥- قّوم الطلبة تقوميًا بنائيًّا )تكوينيًّا( يف اأثناء عمل الطلبة، وتاأكد من و�شوح معاين املفردات والرتاكيب 

عند جميع الطلبة.
فعالية  � جمموعات؛  يف  التعلم  وا�شرتاتيجية  الأدوار(،  ولعب  )امل�شابقة  فعالية  الن�شاط؛  طريق  عن  التعلم  ا�شرتاتيجية 

)التعلم التعاوين، نظام الزمالة(، كما ياأتي:
1- اكتب )6( اأ�شئلة على )6( اأوراق خمتلفة، واأطوها لتكون على �شكل ر�شالة كما ياأتي:

ورقة رقم )1(: ما احلكمة من حترمي احل�شد؟	•
ورقة رقم )2(: ما احلكمة من حترمي التناج�س؟	•
ورقة رقم )3(: ملاذا نهى احلديث النبوي عن البغ�شاء بني النا�س؟	•
ورقة رقم )4(: نهى الإ�شالم عن البيع على البيع، ما احلكمة من ذلك؟	•
ورقة رقم )٥(: عّلل، حّرم الإ�شالم العتداء على الآخرين يف احلديث النبوي.	•
ورقة رقم )6(: عّلل: خ�س النبي  امل�شلمني يف احلديث النبوي يف الأمور املنهي عنها؟	•

2- كّلف اأحد الطلبة - الأدائيني - بلعب دور �شاعي الربيد واإر�شال هذه الر�شائل لـ )6( طلبة.
اأحدهما  يقراأ  ثم  ال�شوؤال،  عن  والإجابة  العمل  مل�شاركته  زمياًل  الر�شالة  اإليه  و�شلت  طالب  كل  ينتِق   -3

ال�شوؤال - على م�شمع من الطلبة جميعهم - ويجيب الآخر عليه، وهكذا حتى تنتهي الأ�شئلة.
4- اطلب اإلى باقي الطبة مبراقبة العمل والتعقيب على الإجابات. 

٥- عّقب على اأداء الطلبة، وا�شتدرك ما قد يكون فاتهم.
ا�شرتاتيجية التعلم عن طريق الن�شاط؛ فعالية لعب الأدوار، وا�شرتاتيجية التفكري الناقد؛ فعالية التحليل، كما ياأتي: �
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1- اتفق مع )3( من الطلبة على متثيل �شورة البيع على البيع عن طريق امل�شهد الآتي:
عمر: عندي كتاب زائد عن حاجتي، وميكنني بيعك اإياه بثالثة دنانري.	•
علي: ح�شًنا، اتفقنا.	•
ق�شي: انتظر يا علي، فعندي كتاب مثله، وميكنني بيعك اإياه بدينارين فقط.	•
علي: نعم موافق، فهذا اأوفر يل.	•
نتفق على 	• اأمل  يا علي،  البيع، واأنت  اأف�شدت علي  لقد  يا ق�شي؟  ملاذا فعلت هذا  عمر )وبغ�شب(: 

البيع؟ ويرتكهما ويذهب.
2- ا�شكر الطلبة - بعد م�شاهدة هذا امل�شهد - على ح�شن الأداء.

3- ا�شاأل الطلبة الأ�شئلة الآتية:
ما راأيكم بت�رّشف ق�شي؟	•
ما الآثار ال�شلبية التي تركها هذا املوقف على عالقتهم مع عمر؟	•
ماذا ي�شّمى هذا الأمر املنهي عنه؟	•
ما الفرق بينه وبني التناج�س؟	•
قّوم تقوميًا بنائيًّا ملا يتم �رشحه، ول تنتقل اإلى فكرة جديدة اإل بعد التاأكد من حتّقق الفكرة التي �سبقتها. �

خلق اهلل تعالى النا�س خمتلفني يف كل �شيء، يف رزقهم واألوانهم وغريها؛ فاإن ر�شي الإن�شان مبا ق�شم اهلل 
له، اأ�شبح مرتاح القلب والعقل، وعا�س �شعيد النف�س مطمئًنا، اأحب النا�س واأحبه النا�س، واإن مل ير�س مبا 
ا، اأبغ�س النا�س وبغ�شوه. ومن ثم، نال  ق�شم اهلل له، اأم�شى �شقيم القلب والعقل، وعا�س مكدر النف�س مغتمًّ

العقابني يف الدنيا بغمه والآخرة عقاب ربه. 
ب لقرابة اأو �شداقة اأو  يجب على امل�شلم اأن ين�رش اأخاه واأل يخذله اأبًدا، لكن ل يعني ذلك اأبدا التع�شّ

م�شلحة اأو اأن ين�رشه على باطل، بل علينا اتباع احلق فاحلق اأولى اأن يتبع. 

الربط بني مو�سوع الدر�س واحلياة العامة
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ا�سرتاتيجية الورقة والقلم؛ فعالية الإجابة عن اأ�سئلة التقومي اخلتامي الواردة يف نهاية الدر�ص. �
ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنظمة. �

املوقف التقوميي: يف اأثناء عمل الطلبة يف املجموعات، قّوم الطلبة با�شتخدام معايري �شلم التقدير العددي 	•
يف اأداة التقومي )1-3٥(.

اأداة التقومي رقم )3٥-1(: �شلم التقدير العددي:	•

استراتيجيات التقويم وأدواته

1٢3معيار الأداءالرقم

يتعاون مع زميله يف اأثناء العمل.1

يقّدم اأفكاًرا مهمة وذات �شلة.2

ي�شتمع لزميله، ويتقّبل اآراءه.3

يجيب ب�رشعة وثقة واقتدار.4

يقوم باملهام املوكلة اإليه بال�شكل والزمن املنا�شبني.٥

ا�سرتاتيجية املالحظة؛ فعالية املالحظة املنّظمة. �
املوقف التقوميي: يف اأثناء عمل الطلبة يف املجموعات، قّوم الطلبة با�شتخدام معايري �شلم التقدير العددي 	•

يف اأداة التقومي )1-3٥(.
اأداة التقومي رقم )3٥-1(: �شلم التقدير العددي:	•

بدرجة معيار الأداءالرقم
عالية

بدرجة 
متو�سطة

بدرجة 
�سعيفة

ل اأح�شد اأحًدا اإن راأيته بنعمة لي�شت لدي.1

اأبادر للتوا�شل مع �شديقي، اإذا وقع تدابر بيننا يف وقت ما.2

اأبتعد عن العتداء على حقوق الآخرين بالل�شان اأو اليد اأو غريه.3

ل اأعني اأحًدا على باطل وبغري حق، ولو كان قريًبا اأو �شديًقا.4

اأجتّنب التحقري اأو ال�شتهانة بالآخرين لفقرهم اأو مهنتهم اأو ٥
ن�شبهم وهكذا.
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إجابات أنشطة الدرس

الإجابةالن�شاطال�سفحة

٢٢٢

اأعّمُق فهمي
مــن فهمــي ملعنــى التناج�ــس يف البيع، 
ح الفرق بينهما  والبيع علــى البيع، اأو�شّ

عن طريق املثالني الآتيني:
- راأى مــازن م�شرتيًــا ي�شــاأل بائًعا عن 
�شلعــة ثمنهــا 100 دينــار، والبائــع 
�شديق ملــازن، فقال مــازن ل�شديقه 
البائــع: اأنــا اأ�شرتيهــا منك بـــ 120 
دينــار، ولي�ــس يف نيتــه �رشاوؤهــا بل 
بهــدف نفع �شديقــه البائع، فيخدع 
امل�شــرتي ويغريــه ب�رشائهــا بال�شعــر 

الثاين.
- بعد اأن اتفق �شمــري والبائع على ثمن 
�شيارة مببلــغ 10000 دينار، قال له 
م�شرٍت اآخر: اأنا اأ�شرتيها منك، باأكرث مما 

دفع لك، بـ 12000 دينار.

- احلالة الأولى هي النج�س.

- واحلالة الثانية اإحدى �شور البيع على البيع.

٢٢3

اأ�ستنتُج
احلكمــة امل�شرتكــة مــن حتــرمي الأمور 
احلديــث  يف  عنهــا  املنهــي  ال�شابقــة 

ال�رشيف.

- الأمــور جميعهــا التــي حرمهــا النبي  تدعــو اإلى 
البغ�شــاء ون�رش احلقد والعداوة بــني النا�س، والإ�شالم 
حري�س على اأن يكون املجتمع امل�شلم نظيًفا خالًيا من 

مظاهر احلقد والبغ�شاء والكراهية بني النا�س.
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عالجية
- اذكر املفردة اأو الرتكيب املنهي عنه، الذي يدل على كل �شورة من ال�شور والأمثلة الآتية:

قاطع ح�شن �شديقه اأجمد، ومل يتحدث معه )       (.	•
�شخرت ليلى من لبا�س منال لتوا�شعه )       (.	•
اتفق يو�شف مع �شعيد اأن ي�شرتي منه مالب�س بع�رشين ديناًرا، فجاء عدنان وقال ليو�شف: اأنا اأبيعك خرًيا 	•

منها بهذا الثمن )       (.
اأراد خالد اأن يبيع �شيارته باملزاد العلني فاتفق مع �شمري اأن يزيد الثمن كلما �شار لها �شعر معني، علًما 	•

باأن �شمري ل يريد �رشاءها اأ�شاًل، اإمنا ليحقق ربًحا اأعلى خلالد )       (.
بعدما ا�شرتت خلود بيًتا جمياًل جاءت �شعاد لزيارتها، فلما راأته متنت زواله عنها واأن يكون لها )       (.	•

اإثـرائـية
- �شارك زمياًل واكتبا مًعا تقريًرا عن الأ�رشار التي تقع على الفرد واملجتمع نتيجة هذه الأمور التي نهى عنها 

احلديث النبوي ال�رشيف، واعمال على ن�رشه يف مواقع التوا�شل الجتماعي، لتحذير النا�س منها.

اأن�سطة اإ�سافية
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
1- مــا املق�شود مبــا ياأتــي: احل�شد، 

التناج�س؟
- احل�شد: متني زوال النعمة عن الآخرين.

- التناج�س: الزيادة يف ثمن ال�شلعة ل بق�شد �رشائها؛ بل 
خلداع النا�س بذلك.

221

2- مــا احلكمــة من حتــرمي كل من: 
التباغ�س، التحقري؟

- لأنهــا توؤدي اإلى الكراهيــة والبغ�شاء بني النا�س، كما 
221اأنها تعّكر �شفو الأخوة، وتن�رش الكراهية بني النا�س.

3- اذكــر ثــالث و�شايــا وردت يف 
احلديث ال�رشيف.

ا،  - اأن يكــون امل�شلمــون اإخواًنــا يحب بع�شهــم بع�شً
ويتوا�شون باخلري بينهم.

- اأن يتجّنب امل�شلم خذلن اأخيه امل�شلم اأو حتقريه.
223-221

4- قــارن بني التناج�ــس والبيع على 
البيع من حيث: كيفية كل منهما، 

واحلكم ال�رشعي فيهما.

- التناج�س: الزيادة يف ثمن ال�شلعة ل بق�شد �رشائها؛ بل 
خلداع النا�س بذلك. حكمه: حرام.

- البيع على البيع، حكمه حرام، وله �شورتان:
اأحدهما لالآخر �شلعة،  يبيع  اأن  اثنان على  اأن يتفق  اأ  - 
فياأتي بائع اآخر ليف�شد هذا البيع فيقول للم�شرتي: 
اأبيعك  اأو  اأبيعك مثلها باأنق�س من هذا الثمن،  اأنا 

خرًيا منها بهذا الثمن.
�شلعة  لالآخر  اأحدهما  يبيع  اأن  على  اثنان  يتفق  اأن  ب- 
فيقول  البيع  هذا  ليف�شد  اآخر  م�شرٍت  فياأتي  معينة، 

للبائع: اأنا اأ�شرتيها منك باأكرث من هذا الثمن.

221

٥- ما املعنى امل�شتفاد من قوله  يف 
ما ياأتي:

اأ    - "وكونوا عباد اهلل اإخواًنا".
ب- "بح�شب امرئ من ال�رش اأن 

يحقر اأخاه امل�شلم".
جـ- "التقوى ها هنا".

ا،  بع�شً بع�شهم  يحب  اإخواًنا  النا�س  يكون  اأن   - اأ 
ويتوا�شون باخلري بينهم.

الأمور  �رش  من  �شاأنهم،  من  والتقليل  النا�س  حتقري  ب- 
التي على امل�شلم جتنبها.

اهلل  عند  النا�س  بني  التفا�شل  ميزان  هي  التقوى  جـ- 
تعالى.

اأ  -220

ب-222

جـ-223

إجابات أسئلة الدرس
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
د  - "كل امل�شلــم علــى امل�شلــم 
حرام دمه وماله وعر�شه".

واأموالهم  واأعرا�شهم  النا�س  لدماء  الإ�شالم  د  - جعل 
ي�شمن  ما  الت�رشيعات  من  وو�شع  عظيمة،  حرمة 
لهم هذه احلقوق، لقيام جمتمع اآمٍن، خاٍل من الظلم 

والف�شاد.

د  -223

6- �شــع دائرة حــول رمــز الإجابة 
ال�شحيحة يف ما ياأتي:

النعمة  زوال  الإن�شان  متّني   )1
عن غريه من النا�س هو:

اأ   - احل�شد.
ب- النج�س.
جـ- التدابر.

د  - البغ�شاء.
2( معنى " ل تدابروا":

اأ  - ل يــزد اأحدكــم يف ثمن 
ال�شلعــة اإذا كان ل يريد 

�رشاءها ليخدع غريه.
ا. ب- ل يقاطع بع�شكم بع�شً
جـ- ل يــرتك اأحدكم معونة 

اأخيه.
د  - ل ي�شت�شغر اأحدكم اأخاه 

اأو يقلل من �شاأنه.
 : 3( املق�شــود بقــول النبــي

"يخذله":
اأ  - يظلمه.

ب- يقّلل من �شاأنه.
جـ- يرتك ن�رشته.

د  - يبغ�شه.

1-   اأ

2- ب

3- جـ

221-1

220-2

220-3
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ال�سفحةالإجابةن�ص ال�سوؤال
النبــوي  اكتــب غيًبــا احلديــث   -7
"ل   : قولــه  مــن  ال�رشيــف 
..." : حتا�شــدوا..." اإلى قوله

وماله وعر�شه".

- عــن اأبــي هريــرة  قال: قــال ر�شــول اهلل : "ل 
حتا�شدوا، ول تناج�شــوا، ول تباغ�شوا، ول تدابروا، 
ول يبــع بع�شكم على بيــع بع�س، وكونــوا عباد اهلل 
اإخواًنــا، امل�شلم اأخو امل�شلم، ل يظلمه ول يخذله ول 
يحقــره. التقوى هــا هنا - وي�شري اإلــى �شدره ثالث 
مــرات - بح�شــب امرئ مــن ال�شـر اأن يحقــر اأخاه 
امل�شلــم، كل امل�شلــم علــى امل�شلم حرام؛ دمــه وماله 

وعر�شه".

221
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