
 متوسط الثانیةالسنة 
: قوة اإلرادة وضبط النفسلدورة األولىا

: العباداتالمجال

الصوم وأحكامھ ـ1  :الموضوع
على تعریف الصوم وتعداد و ـ .على أداء الصوم أداء صحیحا بمراعاة أحكامھ  : ـ : القدرةالكفاءة القاعدیة

یعرف التلمیذ الصوم لغة وشرعا ویذكرأھمیتھ و فضل  ـ  مؤشر الكفاءة:شروطھ وأركانھ .                
ویصوم رمضان مع مراعاة أحكامھ وآدابھ. ـ شھر رمضان.
ویحفظ النص المعتمد حفظا جیدا. ـ                

, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 12: الكتاب صالوسائل
: الحدیث:" علیك بالصوم....النص المعتمد

:االنطالقوضعیة  ـ أوال
ما ھي الصفات التي یجب أن یتصف بھا المسلم؟ كیف یكتسبھا ؟:::تمھیدتمھید ـ 1
: ما ھي أركان اإلسالم ؟ ما ھي العبادة التي تعتبر سرا بین المسلم وربھ ؟تقدیم الدرستقدیم الدرس ـ 2
: یدرك التلمیذ أن الصوم من العبادات العظیمة .ي ي الھدف الوسیطالھدف الوسیط ـ3

:بناء التعلم ـ ثانیا
ع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .یستم ـ1
یقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء . ـ 2
:الفھم العامالفھم العام ـ 3
ر .: حضشھد: صم ,  علیك بالصوم:شرح المفرداتشرح المفردات ـأ 
عالم یحث رسول هللا (ص) ؟ من یصوم ؟:::األسئلةاألسئلة  ـ ب
:تعمیق الفھمتعمیق الفھمـ  4
: كیف یستقبل المسلمون شھر رمضان ؟  ل شھر رمضانل شھر رمضاناستقبااستقبا  ـ أ

هللا أن یبلغنا رمضان, االستعداد الفرح, التوبة النصوح, دعاءنستعد الستقبال رمضان استعدادا روحیا:
الستغاللھ في الصالة وفعل الخیروترك الشر.

: بم یتمیز شھر رمضان عن غیره ؟فضل شھر رمضانفضل شھر رمضانب ـ 
حمة ووسطھ مغفرة وآخره عتق من النار.ھو شھر الصیام أولھ رـ  1
فیھ لیلة القدر التي ھي خیر من ألف شھر.  ـ 2
ھو شھر تالوة القرآن ومواساة الفقراء .   ـ 3
فیھ یستجاب الدعاء وتضاعف الحسنات, وتفتح الجنان وتغلق النیران .ـ  4

: ما معنى الصوم لغة ؟ وشرعا ؟  تعریف الصومتعریف الصومج ـ
اإلمساك(االمتناع) عن جمیع المتناع عن شيء معین: الصوم, الكالم...., وشرعا ھوالصوم لغة ھو ا

المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنیة التقرب من هللا , وھو نوعان: صوم فرض وصوم 
تطوع .

: بم یثبت دخول شھر رمضان ؟ثبوت شھر رمضانثبوت شھر رمضانـ  د
.للھالل وإخبارھما للسلطات المختصةبرؤیة مسلمین عدلین ـ 1یثبت دخول شھر رمضان :

أو إكمال شعبان ثالثین یوما في حالة تعذر الرؤیة قال رسول هللا(ص):"صوموا ـ  2
غم علیكم فأكملوا عدة شعبان ثالثین یوما."     لرؤیتھ وأفطروا لرؤیتھ فإن

: ما حكم صیام رمضان ؟ ھاتوا الدلیل على فرضیتھ ؟ن ودلیلھن ودلیلھحكم صوم رمضاحكم صوم رمضاد ـ 
صیام شھر رمضان فرض ثابت بالكتاب والسنة على كل من توفرت فیھ شروطھ, وتمت فرضیتھ في ـ  1

ه. 2شعبان سنة 
, وقال رسول هللا:" بني اإلسالم على خمس: 185قال تعالى:" فمن شھد منكم الشھر فلیصمھ." البقرة:ـ  2

دة أن ال إلھ إال هللا وأن محمدا رسول هللا, وإقام الصالة, وإیتاء الزكاة, وصوم رمضان, وحج البیت شھا
لمن استطاع إلیھ سبیال."



: أین تظھر أھمیة الصوم؟  أھمیة الصوم في اإلسالمأھمیة الصوم في اإلسالمه ـه ـه ـ
الصوم ھو جنة للصائم من الوقوع في المعاصي.

:من یجب علیھ الصوم ؟  شروط الصومشروط الصومو ـ 
ـ  6طھارة المرأة من دم الحیض والنفاس, ـ  5القدرة على الصوم, ـ  4العقل, ـ  3البلوغ, ـ  2إلسالم, اـ  1

.شھر الدخول  ـ 7اإلقامة,
.إذا صاما یصح صومھماال یجب علیھما الصوم والصبي والمسافر ـ : تنبیھتنبیھ

منھم .یصحیجب علیھم الصوم والالمجنون والحائض والنفساء الـ
ما ھي أركان الصوم؟  :أركان الصومأركان الصومـ  ز
اإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغرب الشمس. ـ 2النیة, ـ  1

: ما ھي سنن الصوم ؟  سنن الصومسنن الصومـ  ح 
.الدعاء عند اإلفطار ـ3,بالتمر أو الماء أو شيء حلویكون وتعجیل اإلفطار ـ 2تأخیر السحور, ـ 1

ا یستحب في الصیام؟  : ماذمستحبات الصوممستحبات الصومط ـ 
العشر االجتھاد في العبادة (تالوة القرآن, الصالة, الدعاء) وخاصة في ـ 2اإلكثار من الصدقات, ـ  1

األواخر....
: ماالذي الیفسد الصوم؟ ما یباح للصائمما یباح للصائمي ـ 

ال إلى االكتحال واالدھان إذا لم یص ـ 5 عطر,تال ـ4,البخاخة للمریض ـ 3المضمضة, ـ 2الحقنة,ـ  1
الحلق.
: من یباح لھم اإلفطار في نھار رمضان؟ مبیحات الفطرمبیحات الفطرك ـ  

شدة الجوع والعطش. ـ 7المرض الشدید, ـ6الھرم, ـ5اإلرضاع,ـ  4شدة الجوع, ـ  3الحمل, ـ  2السفر,  ـ 1
:ماذا یغرس فینا الصوم؟ اآلثار التربویة للصوماآلثار التربویة للصومل ـ  

ویفید  ـ2الخیر,الرحمة, المیل إلى فعل ـ1رس فینا أخالقا حمیدة:الصوم یربینا على التسلح بالصبر ویغ
ویذكرنا بنعم هللا علینا.ـ 3الصحة,

:ما ھو الصوم شرعا؟ ھل یوجد صوم آخر؟ ما ھو؟ على من یجب ؟ متى یصح؟ماذا نجني تقویم بنائيتقویم بنائي ـ 5
من الصوم؟ من یستفید من 

الصوم؟ 
: یدرك التلمیذ فضل الصوم وفائدتھ للفرد والمجتمع. الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي-6

:المرحلة الختامیةثالثا ـ 
قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب.-1
لماذا فرض هللا الصوم؟ ھل ھو عبادة مختصة باإلسالم؟ ما واجبكم؟:تقویم ختاميتقویم ختامي-2
على أدائھا على الوجھ األمثل.یحب التلمیذ عبادة الصوم ویحرص :::الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي-3
حفظ النص المعتمد .:::المطلوبالمطلوب-4

  متوسط الثا نیةالسنة 
: تربیة إسالمیةالنشاط

: قوة اإلرادة وضبط النفسالدورة األولى
: العباداتالمجال

صوم رمضان  ـ 2 : الموضوع
. ـ وعلى االستدالل مقاصده تالوة النص المعتمد وفھمھ واستخراج على: ـ :  القدرة الكفاءة القاعدیة

بھ عند االقتضاء . ـ وعلى 
ه جیدا .استظھار

ویشرح الكلمات الغامضة ویستنبط ما ـ  یقرأ التلمیذ النص المعتمد قراءة خاشعة . ـ  مؤشر الكفاءة:
ترشد إلیھ اآلیات. 



.........مراجع أخرى ـ  المصحف ـ السبورة ـ 17  الكتاب صالوسائل:
من البقرة.185....183: اآلیاتالنص المعتمد

:وضعیة االنطالقـأوال
استظھار الحدیث: علیكم بالصوم...., ومناقشتھ.:::تـقویم مبدئيتـقویم مبدئي ـ1
: ما ھو الصوم ؟ متى یكون فرضا؟ تقدیم الدرستقدیم الدرس ـ  2
: یثبت التلمیذ مكتسباتھ ویدعمھا.لوسیطيلوسیطيالھدف االھدف ا-3

:تعلمبناء الـثانیا
یستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . ـ1
یقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء . ـ2
:الفھم العامالفھم العام ـ3
: كتب: فرض, یطیقونھ:یصومونھ بمشقة, فدیة: إطعام مسكین مقابل الفطر, شھد: شرح المفرداتشرح المفردات ـ أ

  حضر. 
  ؟ ؟ بم یتمیز شھر رمضان عن غیره؟ من ال یصومم تأمرھم؟ ب : من تخاطب اآلیاتألسئلةألسئلةااـ  ب
:::تعمیق الفھمتعمیق الفھم ـ 4
؟ ھل ؟ ماذا شرع للمسافر والمریض؟ ما ھي األیام المعدوداتعلى من فرض الصیام:::األسئلةاألسئلةـ أ

؟ماذا ؟ من یعتبر في حكم المریض؟ متى یجب على المریض اإلفطار؟ ما دلیلكمیجوز لھما الصیام
؟  ؟ متى نشرع في صیام رمضان؟ ما ھو صیام التطوع؟ عالم تدل ھذه الرخصةإذا أفطریجب علیھ

  ؟ ماذا یجب علینا في شھر رمضان
:ما ترشد إلیھ اآلیاتما ترشد إلیھ اآلیاتب ـ 
- فرض هللا الصیام على المسلمین مثلما فرضھ على من سبقوھم.1
- صیام أیام معدودة دلیل على رحمة هللا بعباده.2
- المسافر أباح هللا لھما اإلفطارلما یسببھ الصیام لھما من مشقة على أن یقضیا بعد نھایة المریض و3

رمضان.
- العاجز عن الصیام بسبب شیخوخة أو مرض مزمن یفطران على أن یطعما مسكینا عن كل یوم 4

.علیھما قضاءأفطرا فیھ, ولیس
- أن یطعما مسكینا عن كل یوم ویقضیا بعد الحامل والمرضع إذا خافا على نفسیھما یفطران على5

نھایة رمضان.
- صیام التطوع فیھ خیر كثیر وھو یشمل كل صیام غیر مفروض: االثنین والخمیس, عرفة, األیام 6

البیض...
- رمضان شھرالصیام والقرآن وعلى كل من كان ببلد شوھد فیھ الھالل الصوم.7
- طاعتھ فیما أمر ونھى.   واجب المسلم شكر هللا على نعمھ و8

: على من فرض الصیام؟ من سمح لھم باإلفطار؟ من علیھ القضاء؟ من علیھ الفدیة؟ ماذا تقویم بنائيتقویم بنائيـ 5
نستفید من الصیام؟

: یدرك التلمیذ فضل رمضان على الشھور ویحرص على استثماره في الخیر.الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ6
:المرحلة الختامیةـثالثا

عددة للنص المعتمد .قراءات مت ـ1
: بم تتمیز عبادة الصوم عن باقي العبادات؟ ما جزاء الصائم؟ ما ھي فوائد الصوم تقویم ختاميتقویم ختامي ـ2

ألخرى؟
: یدرك التلمیذ فوائد الصوم ویحرص على الصیام .الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ 3
حفظ النص المعتمد.::المطلوبالمطلوبـ  3



  متوسط الثا نیةالسنة 
: تربیة إسالمیةالنشاط

قوة اإلرادة وضبط النفس:الدورة األولى
: السلوك واألخالقالمجال

سیئةمن األخالق والسلوكات ال ـ 3 : الموضوع
ـ  .االقتضاء وتوظیفھا  عند ھواستخراج مقاصدھ اوفھمھةالمعتمدوصعلى تالوة النص: ـ القدرة :الكفاءة القاعدیة

.ھا على استظھارو
..ى اجتناب العنف والتطرف واإلسراف والغشعلو ـ                     

ویشرح الكلمات الغامضة ویستنبط ما ترشد إلیھ اآلیات.ـ  یقرأ التلمیذ النص المعتمد قراءة خاشعة .ـ  :مؤشر الكفاءة
ویذكراآلثار السیئة لألخالق ـ 

نب األخالق القبیحة في البیت والقسم ...   ویتأدب بآداب اإلسالم ویجت ـ المدروسة على الفرد والمجتمع .
من اإلسراء , والحدیث: یا بني إن قدرت على أن 27و 26:: الحدیث : علیكم بالرفق...., واآلیتانالنص المعتمد

  تصبح .....
:وضعیة االنطالقـأوال

من البقرة ومناقشتھا . 185......183: استظھاراآلیاتتـقویم مبدئيتـقویم مبدئي ـ1
: كل األنبیاء والرسل نھوا عن سوء الخلق, اذكروا ما تعرفون من األخالق القبیحة .قدیم الدرسقدیم الدرستت ـ  2
: یثبت التلمیذ مكتسباتھ ویدعمھا.الھدف ا لوسیطيالھدف ا لوسیطي ـ 3

:بناء التعلمـثانیا
یستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنصوص المعتمدة . ـ1
اعاة حسن األداء .یقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مر ـ 2
:الفھم العامالفھم العام ـ 3
: اإلسراف , تجاوز التبذیرعابھ ,شانھ:: غلظة في القول ,الفحش:لین الجانب , العطف ,الرفق:شرح المفرداتشرح المفردات ـ أ

الحد
حث رسول : بم یأمرنا رسول هللا في الحدیث األول ؟ عم ینھانا ؟ عم تنھانا اآلیتان ؟ ما حكم التبذیر ؟ عالم یألسئلةألسئلةااـ  ب

هللا في الحدیث ا لثاني ؟ ما جزاء من یبتعد عن الغش ؟
:::تعمیق الفھمتعمیق الفھم ـ 4

................................................................................................................................
والتطرفالعنف:أوال

: ما مفھوم العنف ؟ والتطرف ؟تعریف العنف والتطرفتعریف العنف والتطرف ـ أ
ـ العنف ھو استعمال القوة والشدة في لمعالجة أمر ما , وھو ضد الرفق واللین .1
ـ التطرف ھو التشدد والغلو فصاحبھ یقف عند أحد طرفي الشيء بعیدا عن الوسطیة واالعتدال .2

: ماذا ینتج عن العنف والتطرف ؟ثار السیئة للعنف والتطرفثار السیئة للعنف والتطرفاآلاآلب ـ 
ـ  ذم هللا ورسولھ للغلظة في القول 3ـ ھدم العالقات االجتماعیة وإفسادھا .2.ـ توریث العداوة واألحقاد بین الناس 1

والقسوة في المعاملة .
: أین نرى العنف والتطرف ؟من مظاھر العنف والتطرفمن مظاھر العنف والتطرفج ـ 

ـ القسوة في 4ـ سوء الظن باآلخرین . 3ـ تكلیف الناس بما لم یكلفھم هللا بھ .2.رأي وإنكار الرأي االخر ـ التعصب لل1
الغضب والتسرع .ـ 6ـ الحدة في الجدال والخصام ..5معاملة اآلخرین قوال وعمال 

: لماذا أوصى هللا ورسولھ بالرفق واالعتدال ؟اإلسالم دین الرفق واالعتدالاإلسالم دین الرفق واالعتدالد ـ 
اإلسالم إلى الرفق واالعتدال في االعتقاد والعبادة والخالق والسلوك والمعاملة ألنھما یعطیان أفضل النتائج ویجلبان  ادع

.توفیق هللا

اإلسراف:ثانیا
: ما مفھوم اإلسراف ؟تعریف اإلسرافتعریف اإلسرافأ ـ



اإلسراف ھو التبذیر أي تجاوز الحد في إنفاق المال أو تناول الطعام....الخ.
: ما ھي العوامل التي تدفع إلى اإلسراف ؟سبب اإلسرا فسبب اإلسرا فـ  ب
عدم التفكیر في عواقب األمور .ـ 3  فقدان الحكمة ,ـ 2  ـ ضعف العقل ,1

ماذا ینتج عن اإلسراف ؟:عاقبة اإلسرافعاقبة اإلسرافج ـ 
  تع .تخریب البیوت والمجـ 4اإلضرار بالصحة , ـ 3اإلفالس  , ـ 2ـ إفساد النفس وإفقادھا إرادتھا , 1

:أین یكون اإلسراف ؟مظاھر اإلسرافمظاھر اإلسرافد ـ 
المعاصي ...ـ 5العبادات , ـ 4إضاعة الوقت في غیر فائدة , ـ 3األكل والشرب , ـ 2 ـ اإلنفاق ,1

: كیف نتجنب اإلسراف ؟الطرق المثلى في حسن التصرفالطرق المثلى في حسن التصرفه ـ 
اقتصاد الماء حتى في الطھارة ، ـ 4تبذیر , تجنب ا لبخل والـ 3التوسط في اإلنفاق ، ـ 2األكل والشرب حسب الحاجة ,  ـ1
استغالل الوقت في عمل نافع أو ھوایة مفیدة .ـ 5

................................................................................................................................
الغش ثالثا:                                                                    

: ما مفھوم الغش ؟تعریف الغشتعریف الغشأ ـ 
الغش ھو إظھار خالف ما نخفي أو تزیین ما ھو سيء كإخفاء عیب في سلعة لخداع المشتري أو االعتماد على اآلخر في 

االمتحان .
: لماذا نھى اإلسالم عن الغش ؟التحذیر من الغشالتحذیر من الغشب ـ 

ن الغش ألنھ یؤذي صاحبھ وغیره ویؤدي إلى خلل في المعامالت بین الناس .حذر هللا ورسولھ م
: أین یكون الغش ؟من صور الغشمن صور الغشج ـ 

والعمل ...االمتحانـ الغش في 4.تزویر الوثائقـ 3 والزواج,ـ الغش في 2ـ الغش في الوزن والكیل ,1
: ماذا ینتج عن الغش ؟من اآلثار السیئة للغشمن اآلثار السیئة للغشد ـ 

انعدام  ـ4,  الحط من قدر المجتمع وسمعتھـ 3إشاعة الفوضى في التعامل بین الناس , ـ 2العالقات االجتماعیة, ـ إفساد 1
رفع البركة من الرزق...ـ 6 التجرد من اإلیمان , ـ 5الثقة , 

فیم یشترك العنف واإلسراف والغش ؟ كیف یكون المجتمع الذي یخلو من ھذه األخالق ؟  :::تقویم بنائيتقویم بنائي ـ  5
: یدرك التلمیذ أثر ھذه األخالق السیئة على صاحبھا وعى المجتمع .الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ 6

:المرحلة الختامیةـثالثا
قراءات متعددة للنص المعتمد . ـ 1
: ما ھي األخالق التي تقابل العنف واإلسراف والغش ؟ كیف نستفید منھا ؟ كیف ینظر الناس إلى األخالق تقویم ختاميتقویم ختامي ـ 2
بیحة؟ كیف نتجنب الق

آثارھا ؟ما جزاء من یتصف بھا ؟
: یتجنب التلمیذ األخالق القبیحة ویتحلى بما یقابلھا من أخالق حسنة .الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ 3
حفظ النصوص المعتمدة.:::المطلوبالمطلوبـ  4

   متوسط الثانیةالسنة 
: تربیة إسالمیةالنشاط

رادة وضبط النفس: قوة اإلالدورة األولى
: األخالق والسلوكالمجال

من اآلفات االجتماعیة ـ 4 : الموضوع
االقتضاء . ـ وتوظیفھ عند  . ـ على تالوة النص المعتمد وفھمھ واستخراج مقاصده: ـ القدرة :لكفاءة القاعدیةا
.ه على استظھارو

االجتماعیة باستثمار المعارف المكتسبة .على اجتناب ھذه اآلفاتو ـ                             
ویشرح الكلمات الغامضة ویستنبط ما ترشد إلیھ  ـیقرأ التلمیذ النص المعتمد قراءة خاشعة . ـ:مؤشر الكفاءة

ویعرف ـ  النصوص المعتمدة .
.اآلفات ھذهویتجنبوالمخدرات والتدخین و یذكر أضرارھا والحكمة من تحریمھاالخمر



مراجع أخرى ......... ـ المصحف ـ السبورةـ   26 الكتاب صالوسائل:
من البقرة .190من المائدة , واآلیة90اآلیةالنص المعتمد :

:وضعیة االنطالقـأوال
دیث: یا بني....من اإلسراء ,والح27و26: استظھارالحدیث : علیك بالرفق...., واآلیتینتـقویم مبدئيتـقویم مبدئي ـ1
: ما ھي األشیاء التي یجب الحرص على سالمتھا ؟ ما الذي یؤذي الجسم ؟ والعقل ؟تقدیم الدرستقدیم الدرس  ـ 2
: یثبت التلمیذ مكتسباتھ ویدعمھا.الھدف ا لوسیطيالھدف ا لوسیطي ـ 3

:بناء التعلمـ ثانیا
یستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . ـ 1
لنص المعتمد مع مراعاة حسن األداء .یقرأ بعض التالمیذ ا ـ 2
:الفھم العامالفھم العام ـ 3
: سھام تستعمل في القرعة لتعیین األزالم: ما یعبد من دون هللا, األنصاب: القمار, المیسر:شرح المفرداتشرح المفردات ـ أ

  : خبث, نجاسة.رجسحظ اإلنسان ,  
یة الثانیة منا ؟ عم تنھانا ؟: من تخاطب اآلیة األولى؟ عالم تحثھم؟ لماذا ؟ ماذا تطلب اآلاألسئلةاألسئلة ـ ب
:تعمیق الفھمتعمیق الفھم ـ  4

........................................................................................................................
::آ فــة الــــخـــــمــــرآ فــة الــــخـــــمــــرأوالـ

ما الذي نسمیھ خمرا ؟ :::تعریف الخمرتعریف الخمرأ ـ
الخمر ھي كل ما أسكر وذھب بصحوة العقل مھما كان مصدرھا وشكلھا واسمھا, وسمیت بھذا االسم 

الختمارھا وتخمیرھا للعقل ومخامرتھا للجسم باألذى واأللم.
ما حكم شرب الخمر؟ لماذا حرمت؟ :الحكمة من تحریم الخمرالحكمة من تحریم الخمرب ـ 

ـ 2ـ إفساد العقل, 1و كل أشكال االنتفاع بھا لما تسببھ من أضرار كثیرة منھا: حرم اإلسالم شرب الخمر
ھدم ـ 6بث العداوة والبغضاء بین الناس, ـ 5الصد عن ذكر هللا, ـ 4ـ إلحاق األذى بالجسم, 3إضاعة المال, 

الد ...تفكك األسر وتشرد األوـ 8التسبب في الجرائم وحوادث المرور، ـ 7الدین واألخالق والقیم, 
:آ فــة المـــخـــد را تآ فــة المـــخـــد را تثانیا ـ 

: ما ھي المخدرات ؟ تعریف المخدراتتعریف المخدراتأ ـ 
المخدرات ھي مواد أكثر خطرا من الخمر یتناولھا بعض الناس فتفقدھم الوعي وتشل نشاط الجسم والعقل 

وتعرض صاحبھا لإلدمان . 
: ماذا ینتج عن تناول المخدرات ؟ونتائج تعاطي المخدراتونتائج تعاطي المخدراتآثارآثارب ـ 

ـ النعاس المستمر 4,ـ إلحاق األذى بالجسم والعقل3,ـ حوادث المرور والعمل2,الشعور بالقلق والضیاعـ 1
ـ االستدانة ...9,انـ اإلدم8شار الجرائم ـ 7, ك األسروتشرد األوالدـ 6 ,بة باإلیدزـ  5, والكسل
........................................................................................................................

:آ فــة الــتــد خــیــنآ فــة الــتــد خــیــنثالثا ـ                                                     
: ماذا یقصد بالتدخین ؟تعریف التدخینتعریف التدخینأ ـ 

ل مادة التبغ عن طریق الفم على شكل سجائر أو نارجیلة أو غیر ذلك...التدخین ھو تناو
: ما ھي أضرار التدخین ؟ آثار التدخین على صحة اإلنسانآثار التدخین على صحة اإلنسانب ـ 

ـ 4 ,ـ تصلب الشرایین3,ـ التأثیر على الجھاز العصبي والتنفسي2,سرعة دقات القلب وارتفاع ضغط الدمـ 1
ـ 8 ,الھواءـ إفساد7,ـ الموت البطيء6,ن الفم والحنجرة والرئةـ اإلصابة بسرطا5اإلصابة بجلطة القلب 

ـ اإلدمان . 10,ـ التأثیر السلبي على جلیس المدخن9,تبذیر المال
:ما حكم تناول الخمر والمخدرات والتدخین ؟ من یتضر بھذه المواد؟ ماذا یخسر متعاطیھا ؟ تقویم بنائيتقویم بنائي ـ  5

  ؟  عالم یدل تحریمھا
: یدرك التلمیذ خطورة تناول ھذه المواد الضارة علیھ وعلى المجتمع .الوسیطيالوسیطيالھدفالھدف  ـ 6

:المرحلة الختامیةـثالثا
.ةالمعتمدوصقراءات متعددة للنص ـ 1 



ھتاك خمسة أشیاء  حرص اإلسالم على المحافظة علیھا, ما ھي ؟ ما قیمتھا ؟ كیف نحافظ :::تقویم ختاميتقویم ختامي ـ  2
علیھا ؟

یحرص التلمیذ على المحافظة على نفسھ وغیره بتجنب اآلفات االجتماعیة .:::لوسیطيلوسیطيالھدف االھدف ا  ـ 3
: حفظ النص المعتمد.المطلوبالمطلوبـ 4

   متوسط الثانیةالسنة
: قوة اإلرادة وضبط النفسالدورة األولى

: األخالق والسلوكالمجال 

الحیاء والعفة ـ  5 : الموضوع
ھما استظھاروعلى قراءة النصین المعتمدین وفھمھما واستخراج مقاصدھماـ : القدرة :الكفاءة القاعدیة
  .القتضاء اوتوظیفھما عند

النفس وااللتزام بالحیاء والعفة .         على ضبطـ                             
ـ ویستنبط ما یھما.ویشرح الكلمات الغامضة فـ یقرأ التلمیذ النصین المعتمدین قراءة معبرة .  ـؤشر الكفاءة:م

.یرشدان إلیھ
مراجع أخرى ......... ـ  المصحف-السبورة ـ 32  : الكتاب صالوسائل

….."والحدیث:"اللھم إني أسألك الھدى…."الحدیث :" إن لكل دین خلقا:النص المعتمد
:وضعیة االنطالقـأوال

من البقرة . 190من النساء , اآلیة29من المائدة , اآلیة90: استظھارالنصوص السابقة:اآلیةتـقویم مبدئيتـقویم مبدئيـ  1
ما ھو أھم خلق في نظركم ؟ لماذا ؟ :تقدیم الدرستقدیم الدرس ـ  2
: یثبت التلمیذ مكتسباتھ ویدعمھا.الھدف ا لوسیطيالھدف ا لوسیطي  ـ 3

:بناء التعلمـثانیا
یستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنصین المعتمدین . ـ 1
التالمیذ النصین المعتمدین مع مراعاة حسن األداء .یقرأ بعض   ـ 2
:الفھم العامالفھم العامـ 3
ماذا یمثل الحیاء في اإلسالم ؟ ماذا طلب رسول هللا في دعائھ ؟ لماذا ؟ ما معنى التقى ؟ والعفاف ؟ :::األسئلةاألسئلة ـ أ

والغنى ؟
:تعمیق الفھمتعمیق الفھم ـ 4
.............................................................................................................................

الحیاءأوال :
: ما مفھوم الحیاء لغة وشرعا ؟تعریف الحیاءتعریف الحیاء ـ  أ

الحسن وترك ق نبیل یبعث على فعل العمل لالحیاء لغة ھو الحشمة وضده الوقاحة ، وھو شرعا خ
العمل القبیح .

: ماذا نستفید من الحیاء ؟فوائد الحیاءفوائد الحیاءب ـ 
حسن السریرة و عالمة على اإلیمان القوي الصحیح و على ـ2ـ ھو من صفات األنبیاء والرسل . 1الحیاء : 

ـ و 5ـ و یبعد عن فضائح الدنیا واآلخرة . 4ـ و یمنع من ارتكاب المعاصي والمنكرات . 3وسالمة الضمیر. 
ـ و الیأتي إال بخیر .   7ـ و یكسب صاحبھ الوقار .6یكسب صاحبھ محبة هللا والناس . 

: أن ینبغي أن یكون الحیاء ؟مواطن الحیاءمواطن الحیاءج ـ 
.الحیاء في الكالم ـ4,  ـ الحیاء من الناس 3,ـ الحیاء من الناس2ـ الحیاء من هللا,  1
بینھما ؟: ما الفرق بین الحیاء والخجلبین الحیاء والخجلد ـ 

أما الخجل یكون في الخیر والشر وقد یدفع صاحبھ إلى عدم السؤال عن شيء یجھلھ أو السكوت عن حقھ .
الحیاء فیكون في حدود الشرع .

: كیف كان حیاؤه (ص) ؟حیاء رسول هللا (ص)حیاء رسول هللا (ص)ه ـ



كان رسول هللا (ص) أشد الناس حیاء وكان إذا رأى ما یكره یعرف ذلك في وجھھ .
: ماذا یترتب عن ترك الحیاء ؟اآلثار السیئة لفقدان الحیاءاآلثار السیئة لفقدان الحیاءمنمنو ـ 
ـ انتشار الفساد في 3ـ التجرد من الفضائل الموروثة . 2ـ االستھتار بالقیم والعادات والتقالید الحسنة . 1

ـ ارتكاب المعاصي والمنكرات . 4المجتمع . 
..........................................................................................................................

العفةثانیا :  
: ما معنى العفة لغة وشرعا ؟تعریف العفةتعریف العفةأ ـ 

ات وما الیحسن فعلھ أو أخذه العفة لغة ھي النزاھة وضدھا الدناءة والخسة , وھي شرعا منع النفس من المحرم
بغیر حق  فال یقبل المسلم ذلك لنفسھ والیفعلھ مع غیره.

: أین تكون العفة مطلوبة ؟مواطن العفةمواطن العفةب ـ 
ـ عفة الجوارح بعدم استعمالھما في اإلضرار 2عفة المسلم في عرضھ وشرفھ فیحافظ علیھما مما یدنسھما . ـ1 

ال یمد یده ألخذ مالیس حقا لھ وال یسأل الناس .ـ عفة في المال ف3بالنفس أو الغیر. 
: ماذا نستفید من العفة ؟من فوائد العفةمن فوائد العفةج ـ 
ـ راحة النفس 4من المفاسد .  عـ نظافة المجتم3ـ نیل الشكر واالحترام . 2ـ حفظ الشرف والعرض . 1

ـ نیل النعیم في اآلخرة . 5واطمئنانھا . 
؟ والعفة ؟ ماذا نستفید منھما ؟ ھاتوا أمثلة عن مواقف تجسدھما . ماذا نخسر عرف الحیاء شرعا:تقویم بنائيتقویم بنائيـ  5

من فقدھما ؟

یثبت التلمیذ مكتسباتھ ویدعمھا .:الھدف الوسیطيالھدف الوسیطيـــ666
المرحلة الختامیةـثالثا

.ین ونصوص أخرى ومناقشتھاالمعتمدینقراءات متعددة للنص ـ 1 
یاء عن الخجل ؟ ھاتوا أمثلة . لماذا كثرت المفاسد في مجتمعنا ؟ ماذا تقترح ماالذي یمیز الح:تقویم ختاميتقویم ختاميـ 2 

  للقضاء 
یحب التلمیذ خلقي الحیاء والعفة ویحرص علیھما  . :::الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ 3
.ینالمعتمدین: حفظ النصالمطلوبالمطلوب ـ 4

 متوسط الثانیةالسنة 
قوة اإلرادة وضبط النفساألولى :لدورة ا

لسیرة النبویةا:المجال

الھجرة من مكة إلى المدینةـ  6:   الموضوع
ذكرأسباب الھجرة وسرد وقائعھا واستخالص العبر منھا .القدرة على  ـ: الكفاءة القاعدیة
ویذكر إعداد ـ  ذكر التلمیذ معنى الھجرة شرعا ویعدد الظروف التي سبقتھا ومراحلھا .ـ یمؤشر الكفاءة:

  ا رسول هللا لھا إلنجاحھ
حفظا جیدا.ةالمعتمدوصویحفظ النصـ  باتخاذ أسبابھا والتوكل على هللا .

, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 36: الكتاب صلوسائلا
من التوبة ـ الحدیث :" وهللا إنك ألحب أرض .............إلیك ." 40اآلیة:النص المعتمد

:وضعیة االنطالق ـ أوال
 سألكاستظھار النص السابق : الحدیث :" إن لكل دین خلقا....". والحدیث :" اللھم إني أ:::قویم مبدئيقویم مبدئيتتت ـ 1

الھدى ....." .
أین بدأت الدعوة اإلسالمیة ؟ كیف انتقل اإلسالم إلى المدینة المنورة ؟ لماذا ھاجر :تقدیم الدرستقدیم الدرس ـ 2

رسول هللا إلیھا ؟
لمیذ أن الھجرة سببھا الفرار بدین هللا إلى أرض لیس فیھا اضطھاد .یدرك الت:الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ 3

:بناء التعلم ـثانیا 



یستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .ـ  1
یقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء . ـ 2
:الفھم العامالفھم العام ـ 3
: مالئكة . جنود: ساعده , نصره ، دعمھ , سانده ـیدهأ: طمأنینة ـ سكینة:شرح المفرداتشرح المفردات ـأ 
عمن تتحدث األیة ؟ من كان في الغار ؟ ما اسم الغار ؟ كیف فشل الكفار في إیجاد رسول :::األسئلةاألسئلة  ـ ب

هللا ؟ كیف كان إحساس رسول هللا وھو یغادر مكة ؟ لماذا یحبھا ھذا الحب ؟
:تعمیق الفھمتعمیق الفھمـ  4
   كیف التقى رسول هللا (ص) بأھل المدینة ؟ ماذا نتج عن اللقاء ؟ كم :وطالئع النوروطالئع النورموكب اإلیمان موكب اإلیمان ـ

بیعة بایع األنصار رسول هللا ؟ أین ؟
:إسالم أول وفد من المدینةإسالم أول وفد من المدینةــ11

من البعثة التقى رسول هللا (ص) في موسم الحج بستة من الخزرج وعرض علیھم اإلسالم 11في السنة  
وكانوا سببا في دخول كثیر منھم في الدین الجدید .فآمنوا ورجعوا إلى قومھم

:بیعة العقبة األولىبیعة العقبة األولىــ22
) من األوس واجتمعوا 2) من الخزرج و(  10) حضر  اثنا عشر رجال (  12في السنة الموالیة (  

برسول هللا في العقبة (مكان رمي الجمار) وبایعوه على التمسك باإلسالم ورجعوا ومعھم مصعب بن 
سفیر في اإلسالم) لیعلمھم مبادىء اإلسالم . عمیر (أول

:بیعة العقبة الثانیةبیعة العقبة الثانیةـ ـ 33
) حضر ثالثة وسبعون من أھل المدینة فیھم امرأتان وبایعوا رسول هللا عند 13في السنة الموالیة (  

العقبة على اتباعھ ونصرتھ.
  ھجرة ؟ كیف استقبلھم : متى بدأت ھجرة المسلمین إلى المدینة ؟ كیف تمت الطالئع المھاجرینطالئع المھاجرینـ

األنصار ؟ 
أ ـ أذن رسول هللا ألصحابھ بالھجرة للفرار بدینھم من العذاب فبدأوا یخرجون خفیة تاركین ممتلكاتھم 

وأھلھم ولم یبق في مكة إال رسول هللا وأبو بكر وبعض من أھلیھما ومن حبسھ المرض والعجز .
فآووھم وقاسموھم دیارھم وأموالھم .ب ـ استقبل األنصار إخوانھم في الدین بصدور رحبة

  متى ھاجر رسول هللا ؟ كیف كانت لیلة الھجرة ؟ كیف نجا رسول هللا ؟ ھجرة رسول هللا وصاحبھھجرة رسول هللا وصاحبھـ :
ما الترتیبات التي أعدھا للھجرة ؟ كیف استقبلھ األنصار ؟ 

:فشل خطة قریش في اغتیال رسول هللافشل خطة قریش في اغتیال رسول هللاـ ـ 11
على مصالحھا فقررت قتل رسول هللا بمشاركة شباب من أ ـ أدركت قریش خطورة الموقف وخافت 

مختلف قبائلھا لیتفرق دمھ بینھا ویعجز بنو ھاشم عن الثأر .
ب ـ علم رسول هللا بالمؤامرة فأمر علیا أن یبیت في فراشھ وخرج من بیتھ لیال فوجد محاصریھ نیاما 

وفشلت الخطة .
:الترتیب النبوي للھجرةالترتیب النبوي للھجرةـ ـ 22

ھ أبي بكر لیخبره بمصاحبتھ في ھجرتھ وتم إعداد راحلتین واالستعانة بدلیل یعرف أ ـ ذھب للقاء صاحب
مسالك الصحراء ھو عبدهللا بن أریقط وكان مشركا .

ب ـ اختبأ رسول هللا وصاحبھ في غار ثور ثالثة أیام حتى ینقطع البحث عنھما , وكانت أسماء تأتي لھما 
بالطعام وأخوھا باألخبار .

قریش لفشلھا ورصدت مائة ناقة كجائزة لمن یأتي برسول هللا حیا أو میتا .ج ـ اشتد غضب 
د ـ لما ھدأت األمور جاء الدلیل بالراحلتین وسلك بھما طریقا وعرا غیر مألوف إلى المدینة . 

ه ـ بقي سیدنا علي في مكة لیرد أمانات المشركین إلى أصحابھا .
:استقبال األنصار لرسول هللاستقبال األنصار لرسول هللاـ ـ 33

ربیع األول وصل رسول هللا إلى قباء وأقام فیھا أیاما بنى فیھا أول مسجد في 12یوم االثنین أ ـ في
اإلسالم .

ب ـ دخل رسول هللا إلى المدینة واستقبلھ أھلھا رجاال ونساء وأطفاال بحفاوة وھم ینشدون (طلع البدر 



علینا) . 
مسجد ه ومنزلھ في المكان الذي بركت فیھ ج ـ نزل رسول هللا ضیفا على دار أبي أیوب إلى أن تم بناء 

ناقتھ .
د ـ ومن ھنا بدأت مرحلة جدیدة في الدعوة اإلسالمیة على أسس األخوة اإلیمانیة .                                                  

.40یكلف التالمیذ باإلجابة عن أسئلة الكتاب ص  :تقویم بنائيتقویم بنائيـ  5
یدرك التلمیذ أھمیة الھجرة في حیاة أمتنا وأثرھا بنشر اإلسالم خارج مكة .:الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ  6

:المرحلة الختامیةثالثا ـ 
.قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب ـ 1
ما ھي الدروس والعبر المستخلصة من الھجرة ؟:قویم ختاميقویم ختاميتت  ـ 2
یضحي بكل غال إذا كان الھدف سامیا .یدرك التلمیذ أن المؤمن :::الھدف الوسیطيالھدف الوسیطيـ  ـ  3
.ین المعتمدین حفظ النص:::المطلوبالمطلوبـ  4

ـ 7:الموضوعالقرآن الكریمالمجال:قوة اإلرادة وضبط النفس:  ىاألوللدورة ا متوسط  ثانیةالالسنة
سورة المطففین
دھا . ـ وعلى استظھارھا استظھارا جیدا تالوة السورة و فھمھا واستنباط مقاصعلى  ـ : : القدرةالكفاءة القاعدیة

.
ویحفظ  ــ ویشرح الكلمات الغامضة.ـ ویستخرج مقاصدھا..یتلو التلمیذ السورة تالوة صحیحةـ :مؤشر الكفاءة

حفظا جیدا.سورةال
مراجع أخرى.... المسجل, السبورة, المصحف,41: الكتاب صالوسائل

ة المطففینسور:النص المعتمد
:وضعیة االنطالق ـ أوال

من التوبة والحدیث :" وهللا إنك ألحب أرض 40استظھار النص السابق:اآلیة ::قویم مبدئيقویم مبدئيتت ـ1
هللا.......إلیك ".

یثبت التلمیذ مكتسباتھ ویدعمھا .:الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ 2
البیع ؟ ھل تذكرون اسم سورة ما ھي األشیاء المحرمة في البیع ؟ كیف یغش التاجر في :تقدیم الدرستقدیم الدرســ33

تتحدث عن ھذا الموضوع ؟ 



:بناء التعلم ـثانیا 
تقع في الربع الرابع من المصحف الشریف (في جزء 36سورة المطففین مكیة عدد آیاتھا :تقدیم السورةتقدیم السورة

عم ) بین سورتي االنفطار و االنشقاق,وھي تبدأ بالتحذیر من الغش في الوزن والكیل وتھدد بالعقاب 
حالھم الشدید من یفعل ذلك ومن یكذب بیوم القیامة والقرآن الكریم وتختتم بذكر جزاء المؤمنین ووصف 

في الجنة .  
یقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن  ـ 2 یستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . ـ1

األداء .
:الفھم العامالفھم العام ـ 3
ـ التطفیف:ھو اإلنقاص في الوزن والكیل ـ ویل: كلمة تھدید بالعذاب الشدید:شرح المفرداتشرح المفردات ـأ 

ستوفي:یأخذ حقھ كامال ـ كالھ:باعھ شیئا بالكیل ـ الفاجر:العاصي ـ سجین:منزلة في اكتال:اشترى بالكیل ـ ی
جھنم ـ  

من تتوعده السورة بالعذاب ؟ لماذا ؟ ما معنى المطفف ؟ من الذي یطفف في الوزن والكیل ـ :::األسئلةاألسئلة  ـ ب
م یتمتعون في الحنة ؟ما جزاؤھم ؟ بما جزاؤه ؟ ما حكم ھذا العمل في اإلسالم ؟ من ھم األبرار ؟

:تعمیق الفھمتعمیق الفھمـ  4
ـ جزاء من یكذب 2ـ هللا یتوعد الذین یخسرون الوزن والكیل بالعذاب الشدید .1:ما ترشد إلیھ السورةما ترشد إلیھ السورة

���ௌ�Δϳ΅έ�Ϧϣ�ϥΎϣήΤϟϭ�έΎϨϟ�ϝϮΧΩ�ήΧϵ�ϡϮϴϟϭ�ϦԩήϘϟΎΑ3 ـ على اإلنسان مراقبة أقوالھ وأعمالھ ألنھا
ـ على المؤمنین أن یتنافسوا على فعل الخیرات لنیل ما أعده هللا 4ى وال تمحى . تسجل في كتاب فال تنس

ـ عدل هللا مطلق فھو یجازي كل واحد على عملھ الجزاء األوفى إن خیرا فخیر وإن 5لھم من نعیم أبدي .  
الحقیقة ویندم ـ الكافر في الدنیا یعتبر المؤمن ضاال ویسخر من عملھ وفي یوم القیامة یكتشف 6شرا فشر .

ـ ممارسة 8ـ تحري المؤمن للعدل واألمانة دلیل على قوة صلتھ بربھ وصدق إیمانھ . 7حیث ال ینفع الندم .
����������������������ϪϴϠϋ�ϞϛϮΘϟϭ�ͿΎΑ�ΔϘΜϟ�ϡΪϋϭ�ϥΎϤϳϹ�ϒόο �ϰϠϋ�ϞϴϟΩ�άϫϭ�ϊ ϳήδϟ�Αήϟ�ϪϓΪϫ�ϊϴΒϟ�ϲϓ�ζ ϐϟ

رة بھذا االسم ؟ أین یمارس الغش في الوزن والكیل ؟ كیف ؟ ھل ما سبب تسمیة السو:تقویم بنائيتقویم بنائي  ـ 5
یربح المطفف ؟ لماذا ؟ ماذا قال رسول هللا عن التاجر الصدوق ؟ مع من تحبون أن تتعاملوا ؟

یدرك التلمیذ رحمة هللا بعباده بتحریمھ التطفیف في الوزن والكیل .                              :الوسیطيالوسیطيالھدفالھدف ـ 6

:المرحلة الختامیةثالثا ـ 
قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب. ـ 1
یطلب من التالمیذ تقسیم السورة إلى وحدات حسب ما ترشد إلیھ وعنونة كل وحدة .  ـ :تقویم ختاميتقویم ختامي ـ 2

ن ھم ؟ من الرسول الذي بعث إلیھم ؟ ما كان ھل تعرفون قوما اشتھروا بالتطفیف في الوزن والكیل ؟ م
موقفھم ؟ ماذا أصابھم ؟  

یلتزم التلمیذ بالحكام الواردة في السورة وآدابھا .:::الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ 3
.السورةحفظ :::المطلوبالمطلوب-4

  متوسط  ةانيالثالسنة

التكافل والتماسك االجتماعي في اإلسالمالثانیة:لدورة ا

القرآن الكریمالمجال:

التماسك االجتماعيـ 1:الموضوع

قراءة النص المعتمد قراءة صحیحة. ـ وعلى فھمھ واستخراج مقاصده . ـ وعلى إدراك على : ـ : القدرة الكفاءة القاعدیة

أھمیة اإلسالم ودوره في إنقاذ 

الناس من الضیاع .  ـ وعلى استظھار النص المعتمد .



یقرأ التلمیذ النص المعتمد قراءة صحیحة . ـ ویشرح الكلمات الغامضة . ـ ویستنبط التوجیھات التي ـ   :الكفاءة مؤشر

یشتمل علیھا النص المعتمد .

ویحفظ النص المعتمد حفظا جیدا. ـ                  

, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 46: الكتاب صالوسائل

من آل عمران .103,104اآلیتان :لنص المعتمدا

:وضعیة االنطالق ـ أوال

...استظھار النص السابق:سورة المطففین::تقویم مبدئيتقویم مبدئي ـ1

یثبت التلمیذ مكتسباتھ ویدعمھا .:ي ي الھدف الوسیطالھدف الوسیط ـ 2

كیف كان العرب في الجاھلیة ؟ ما الذي وحدھم ؟:تقدیم الدرستقدیم الدرسـ  3

:بناء التعلم ـثانیا 

یستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . ـ1

یقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء . ـ 2 

:الفھم العامالفھم العام ـ 3

:كا ما فیھ خیر من المعروف:طرف,حافة ـ شفا:جمع,وحد ـ ألف:تمسكوا,تشبثوا ـ اعتصموا:شرح المفرداتشرح المفردات ـأ 

یح من قول أو عمل .:كل ما ھو قبالمنكرقول أو عمل ـ 

لمن الخطاب في اآلیتین ؟ ماذا طلب هللا من عباده ؟ عم نھاھم ؟:::األسئلةاألسئلة  ـ ب

:تعمیق الفھمتعمیق الفھمـ  4

:ما أھم التوجیھات التي تستخلصونھا من اآلیتین ؟ما ترشد إلیھ اآلیتانما ترشد إلیھ اآلیتانأ ـ 

ـ االعتصام باإلسالم فرض على المسلمین باعتبارھم إخوانا في أمة واحدة .1

ـ االعتصام بدین هللا یحقق لنا القوة واالزدھار والسعادة واألمن .2

ـ االختالف والتفرق یجلب لنا الضیاع والھزیمة والھالك .3

ـ یجب على المسلم األمر بالمعروف والنھي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة .4

ن الضیاع وھداھم إلى كل ما فیھ خیر.ـ اإلسالم أعظم نعمة وھبھا لنا هللا ویكفیھ أنھ أنقذ الناس م5

ـ یجب على المسلمین االعتصام بدین اإلسالم والتعامل على أساس أخوة اإلیمان .6

ھاتوا مثاال كیف وجد اإلسالم العرب من الناحیة السیاسیة ؟ كیف حول اإلسالم العداء إلى إخوة ؟:تقویم بنائيتقویم بنائي ـ 5

ا ؟ ماذا ینتج عن تطبیقھما ؟ وعن تركھما ؟ من یأمر بالمعروف مم درست .اشتملت اآلیتان على فرضین, ما ھم

وینھى عن المنكر ؟ كیف ؟

یدرك التلمیذ أھمیة اإلسالم في إرساء مبادىء التماسك و التكافل االجتماعي بین المسلمین . :الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي  ـ 6

:المرحلة الختامیةثالثا ـ 

ى في الكتاب.قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخر ـ 1

اذكروا بعض القیم والمبادىء التي على ضوئھا جعل اإلسالم المسلمین أمة واحدة ؟ ماذا یجب :تقویم ختاميتقویم ختامي ـ 2



علینا تجاھھا ؟

یدرك التلمیذ أن اإلسالم نعمة فیتمسك بھا ویحافظ علیھا . :::الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ 3

حفظ النص المعتمد .:::المطلوبالمطلوب ـ 4

فتح مكةـ 4:الموضوعالسیرة النبویةالمجال:التسامح ورحابة الصدرالثانیة:لدورة ا وسطمت لثةالثاالسنة

سرد األحداث المرتبطة بفتح مكة .  ـ وعلى تعداد القیم اإلنسانیة التي جسدھا رسول هللا  على: ـ : القدرة الكفاءة القاعدیة

  في فتح مكة .

ك أھمیة الفتح في تاریخ اإلسالم .                             ـ وعلى إدرا

یذكر التلمیذ سبب فتح مكة و الظروف التي تم فیھا .ـ ویذكر بعض األخالق النبیلة التي عامل بھا ـ   :مؤشر الكفاءة

رسول هللا من آذوه .

تمد حفظا جیدا.                ویحفظ النص المعـ ـ ویذكر األھمیة التاریخیة للفتح . 

سورة النصر .النص المعتمد :, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 52: الكتاب صالوسائل

:وضعیة االنطالق ـ أوال

من آل عمران ,والحدیث:"أفضل األعمال أن تصل من 136اآلیة :::استظھار النص السابق:::تمھیدتمھید ـ1

قطعك..........شتمك".

یثبت التلمیذ مكتسباتھ ویدعمھا .:سیطيسیطيالھدف الوالھدف الو ـ 2

ھل رجع رسول هللا إلى مكة بعد أن منع من دخولھا قبل صلح الحدیبیة ؟ متى رجع ؟:تقدیم الدرستقدیم الدرسـ 3

:بناء التعلم ـ ثانیا

  ء .یقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األدا ـ 2 یستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . ـ1

:یقبل التوبة من عباده. تواب:اطلب منھ المغفرة ـ استغفره:جماعات ـ أفواجا:شرح المفرداتشرح المفردات ـ: أ الفھم العام الفھم العام  ـ 3

عن أي نصر تتحدث السورة ؟ من یخاطب هللا في السورة ؟ بم یذكره ؟ ماذا طلب هللا من رسولھ ؟ :::األسئلةاألسئلة  ـ ب

   ؟لماذا 

:تعمیق الفھم تعمیق الفھم ـ  4

كیف حضر رسول هللا لھذا الحدث ؟ ما سبب فتح مكة ؟::د لفتح مكةد لفتح مكةاالستعدااالستعداأ ـ

نقضت  ـ 2كان من نتائج صلح الحدیبیة أن ینظم بنو بكر إلى حلف قریش وبنو خزاعة إلى حلف المسلمین .ـ1

خرج رسول هللا في عشرة ـ 3باإلغارة على بني خزاعة وقتل عدد منھم .قریش الصلح بعدما سمحت لبني بكر

الثامنة للھجرة .مسلم سرا لیفاجىء قریش و یفتح مكة ,وكان ذلك في رمضان في السنةآالف 

لماذا لم ینتقم من قریش ؟كیف دخل رسول هللا مكة ؟:یوم المرحمة ال یوم الملحمةیوم المرحمة ال یوم الملحمةب ـ 

في العشرین من رمضان دخل المسلمون الفاتحون مكة من أعالھا دون مقاومة وكان رسول هللا خاشعا ـ1

ـ 3قال سعد بن عبادة األنصاري:"الیوم یوم الملحمة,الیوم تستحل الحرمة,الیوم أذل هللا قریشا" . ـ 2.متواضعا

یعز هللا قریشا,ویعظم هللا الكعبة".استنكر رسول هللا مقالة سعد ورد علیھ قائال:"الیوم یوم المرحمة,الیوم



لك ؟ لماذا أمر بالال باآلذان ؟ لماذا حطم األصنام ؟أمن رسول هللا قریشا . كیف ذ:الرسول یدخل المسجد الحرامالرسول یدخل المسجد الحرامج ـ

كان رسول هللا قبل دخولھ مكة قد أعطى األمان للناس إذا بقوا في منازلھم أو دخلوا المسجد الحرام أو دار أبي ـ1

دخل علیھ السالم الكعبة فحطم األصنام وھو یقرأ :" وقل جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان ـ 2سفیان .

زھوقا", وطاف بالكعبة بعد أن نظفھا وأمر بالال أن یؤذن من فوقھا .

ماذا كانت قریش تستحق بعد فتح مكة ؟ بم فاجأھم رسول هللا ؟ عالم یدل ھذا ؟:الكریم یعفو عند المقدرةالكریم یعفو عند المقدرةد ـ

. فقال لھم:" قال رسول هللا :" یا معشر قریش ما ترون أني فاعل بكم"؟ قالوا:" خیرا,أخ كریم وابن أخ كریم "ـ1

اذھبوا فأنتم الطلقاء ". 

عفا رسول هللا عمن أساؤوا إلیھ بعد أن أمنھم في الوقت الذي مكنھ هللا منھم .ـ 2

ما كان أثر العفو عن قریش ؟ إسالم أھل مكة:إسالم أھل مكة:ه ـ 

ناس في لم یفتح رسول هللا مكة فقط بل فتح أیضا قلوب أھلھا برحمتھ وتسامحھ وعفوه فدانت لھ قریش ودخل الـ1

دین هللا أفواجا .

متى فتحت مكة ؟ لماذا أمر رسول هللا بكتمان الخبر ؟ ما ھي األخالق التي عامل بھا قریشا في فتح :ئيئيتقویم بناتقویم بناــ55

مكة ؟ ماذا نتج عن الفتح ؟

یثبت التلمیذ مكتسباتھ ویدعمھا .:الھدف الوسیطيالھدف الوسیطي ـ 6

.لنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتابقراءات متعددة ل ـ1:المرحلة الختامیةثالثا ـ 

ما المقصود بالفتح ؟ ما الفرق بینھ وبین االستعمار ؟ أین حطم رسول هللا :تقویم ختاميتقویم ختامي ـ 2                         

ما ھي القیم  األصنام أوال ؟

اإلنسانیة التي جسدھا رسول  هللا في فتح مكة ؟

والقیم النبیلة التي أرساھا یدرك التلمیذ أھمیة فتح مكة في التاریخ اإلسالمي:::الھدف الوسیطيالھدف الوسیطيـ  3                        

..رسول هللا في ھذا الحدث

حفظ النص المعتمد .:::المطلوبالمطلوب ـ 4                        

المستوىالموضوعالمجالالدورةالنشاط
السنة الثانیة متوسط      الزكاة وأحكامھاالعباداتوالتماسك االجتماعي في اإلسالمالتكافلتربیة إسالمیة

الھدف التعلمي :   تعریف الزكاة وبیان حكمھا وأھمیتھا في للفرد والمجتمع وتحدید أنصبتھا والمقدار الواجب إخراجھ حسب كل صنف  .                  
من األنعام , الحدیث الشریف :" ....فأعلمھم أن هللا افترض علیھم صدقة ......"141النور . اآلیة  من 56: اآلیة السند التربوي

سیرورة 
الدرس

التقویموضعیات وأنشطة التعلم

وضعیة
االنطالق

اذكروا بعض مظاھر من سورة الحشر .9استظھار النص السابق : اآلیة 
التكافل والتماسك 

االجتماعي .



  مرحلة
اء التعلمبن

ـ یستمع التالمیذ إلى تالوة األستاذ للنص المعتمد .1
ـ یقرأ التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء .2
:الفھم العامـ  3

: أقیموا الصالة : أدوھا في أوقاتھا وبشروطھا وفرائضھا ..... ـ آتوا الزكاة : شرح المفرداتأ ـ 
أخرجوھا وأعطوھا لمن یستحقھا .

: من تخاطب اآلیة األولى ؟ ماذا طلبت منھم ؟ ماذا حددت اآلیة الثانیة ؟ عم نھت ؟األسئلةب ـ
:تعمیق الفھمـ  4

: ما معنى الزكاة لغة ؟ وشرعا ؟تعریف الزكاةأ ـ 
الزكاة لغة ھي النمو والزیادة والطھارة , وھي شرعا إخراج مقدار معین من المال الذي بلغ النصاب 

مستحقیھ وقت وجوبھ .وتقدیمھ ل
: ما الحكم الشرعي للزكاة ؟حكم الزكاةب ـ 

الزكاة فرض عین على كل من تتوفر فیھ شروطھا , وھي الركن الثالث في اإلسالم .
: لماذا فرض هللا الزكاة ؟الحكمة من تشریع الزكاةج ـ 

ـ الزكاة من أسس التكافل االجتماعي في اإلسالم .
االجتماعیة بین الناس .ـ وھي تقوي العالقات 

ـ وتطھر نفوس الغنیاء من البخل والشح واألنانیة وقلوب الفقراء من البغض والحسد وتجمع بین 
الناس على أساس المحبة والرحمة ...

ـ وتطھر مال الغني وتجلب لھ البركة .
ـ وتبین صدق اإلیمان وصحة العقیدة .

ـ وتضمن رزق الفقراء .
ومحبة هللا ورضاه .ـ وتجلب للمزكي األجر

: على من تجب الزكاة ؟ ما ھي شروطھا ؟شروط الزكاةـ د 
ـ اإلسالم ـ امتالك النصاب (المقدار الذي إذا بلغھ المال وجبت فیھ الزكاة )

ـ حلول وقت إخراجھا (دوران الحول بالنسبة للمال والماشیة ووقت الحصاد بالنسبة للزروع ) . ـ 
سالمة من الدیون .النیة عند دفعھا . ـ ال

: فیم تجب الزكاة ؟األموال التي تجب فیھا الزكاةه ـ 
: ما نصابھا ؟ كم نخرج منھ ؟)زكاة العین (الذھب والفضة والنقود

غ ) , 595غ ) ونصاب الفضة مائتا درھما فضیا ( 85نصاب الذھب عشرون دینارا ذھبیا ( 
ل .بعد تمام الحو%2.5والمقدار الواجب إخراجھ ھو 

: ـ األموال وعروض التجارة إذا بلغت قیمتھا قیمة نصاب الذھب والفضة وجب إخراج زكاتھا تنبیھ
) بعد تمام الحول.%2.5بمقدار ربع العشر ( 

ـ ال تجب الزكاة في وسائل اإلنتاج كاآلالت والسیارات ...
لزكاة ؟: ما الزروع والثمار التي تجب فیھا ازكاة الحرث ( الزروع والثمار )

ل ) .825كلغ ) أو ( 647نصاب زكاة الحرث خمسة أوسق ( 
المقدار الواجب إخراجھ منھا ھو نصف العشر إن كانت سقیت بمشقة , والعشر إن سقیت بالمطر 

ووقت غخراجھا بعد معرفة وزنھا أو كیلھا بعد الحصاد .
: عم نخرج زكاة الحرث ؟أصناف الحرث التي تجب فیھا الزكاة

اة الحرث فیما تخرجھ األرض من الحبوب والثمار مما یقتات بھ ویدخر كالحبوب والتمر تجب زك
والزبیب والزیوت والقطاني كالفول والعدس ....

: ما  الحیوانات التي فیھا زكاة ؟ زكاة الماشیة ( البقر والغنم واإلبل )
ب كم ھو مبین في الجدول :تجب الزكاة في البقر والغنم واإلبل بعد تمام الحول إذا بلغت النصا

المقدار الواجب إخراجھالعدداإلبل

ـ ما ذا تعني لكم الزكاة 
  شرعا ؟

ـ ما حكم أدائھا ؟ ما حكم 
من ینكرھا ؟

ـ من یستفید من الزكاة 
ـ ماذا یستفید كل منھما؟

ـ من ھو المطالب 
بالزكاة؟

تالك ـ ماذا یعني ام
النصاب ؟ ودوران 

الحول ؟ ـ متى نخرج 
زكاة العین والماشیة ؟ 

وزكاة الحرث ؟
ـ لماذا تجب زكاة الحرث 

في ما یقتات ویدخر ؟
ـ اذكروا نصاب زكاة 

العین والحرث والماشیة 
.

ـ ما المقدار الواجب 
إخراجھ من العین ؟ 
والحرث ؟ واإلبل ؟ 

والغنم؟ والبقر ؟



04إلى  01من 
09إلى  05   من
14إلى  10من 
19إلى  15من 
24إلى  20من 
35إلى  25من 
45إلى  36من 
60إلى  46من 
75إلى  61من 
90إلى  76من 
120إلى  91من 

زكاة .ال یدفع 
شاة واحدة

شاتان 
ثالثة شیاه 

ربعة شیاه أ
ناقة صغیرة أتمت السنة (بنت مخاض)
ناقة صغیرة أتمت سنتین ( بنت لبون )

ناقة  أتمت ثالث سنین ( حقة )
ناقة  أتمت أربع سنین ( جذعة )

بنتا لبون
حقتان

  حقة . 50بنت لبون وفي كل  40ففي كل  120ما زاد على 

البقر

المقدار الواجب إخراجھالعدد
29إلى  21من 
39إلى 30من 
59إلى  40من 
69إلى 60من 
80إلى 79من 

ال یدفع زكاة .
تبیع ذكر ( عجل لھ سنتان )
مسنة ( بلغت ثالث سنوات )

تبیعان
تبیع ومسنة

  مسنة . 40تبیع وفي كل  30ففي كل  80ما زاد على 

الغنم

المقدار الواجب إخراجھالعدد
39إلى  01من 
120إلى  40من 
200إلى  121من 
300إلى  201من 

ال یدفع زكاة .
شاة واحدة

شاتان
ثالث شیاه

شاة . 100ففي كل  300ما زاد على 

المرحلة 
الختامیة

ح مسائل مبسطة في الزكاة ویدعى التالمیذ إلى التمییز بین ما تجب فیھ الزكاة وما التجب فیھ تطر
وتحدید المقدار الواجب إخراجھ  .

لماذا أدمجت الزكاة في 
الدورة الثانیة ؟ ماذا 

تعرفون عن صندوق 
الزكاة ؟ ما دوره ؟

المستوىالموضوعالمجالالثانیةالدورةالنشاط
م2س ـ مصارف الزكاة4العباداتالتكافل والتماسك االجتماعيمیةتربیة إسال

القدرة على تعداد مصارف الزكاة باستظھار اآلیات التي ذكرتھا استظھارا  :الھدف التعلمي

صحیحا .  

, المصحف , السبورة .58كتاب التربیة اإلسالمیة ص :السند التربوي



وضعیات وأنشطة التعلمیرورة الدرسس
وضعیة

االنطالق
من النور, 56اآلیة : :استظھار النص السابق ـ  1
لماذا فرض هللا الزكاة ؟ لمن تقدم ؟:تقدیم الدرسـ  2

  مرحلة
بناء التعلم

ـ یستمع التالمیذ إلى تالوة األستاذ للنص المعتمد .1
یقرأ التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء .ـ  2
:الفھم العامـ  3

ما معنى الصدقات ؟ ما المقصود بمصرف الزكاة ؟ كم عدد مصارف الزكاة ؟
:تعمیق الفھمـ  4

:شرح المفرداتأ ـ 
: الزكاةالصدقات

: في سبیل تحریر العبید واألسرىفي الرقاب
: المدینینالغارمین

: الغریب الذي انقطعت بھ الطریق لسبیلابن ا
:التحلیل واالستنتاجب ـ
:األسئلة أ ـ 

ماذا تفید (إنما) في بدایة اآلیة ؟ 
ما الفرق بین الفقیروالمسكین ؟
من ھم العاملون على الزكاة ؟ 

من ھم المؤلفة قلوبھم ؟ 
ما المقصود بالرقاب ؟ والغارمین ؟

یستحق الزكاة ؟ماذا یشترط في المدین الذي 
ما ھي المجاالت التي تندرج تحت عنوان : في سبیل هللا ؟

من ھو ابن السبیل ؟ ھل بعطى من الزكاة إن كان غنیا في بلده ؟ 
ما المقصود ب: علیم حكیم ؟

:ما ترشد إلیھ اآلیةب ـ 
1�ΎѧϬϴϠϋ�ϦϴϠϣΎόϟ�ϦϴϛΎѧδϤϟ�˯ήϘϔϟ��ϑ ΎϨѧλ �ΔѧϴϧΎϤΛ�ϲϓ�ΓΎϛΰϟ�ϢϳΪϘΗ�ௌ�ήμ Σ�˰,

المؤلفة قلوبھم , في الرقاب , الغارمون , في سبیل هللا , أبناء السبیل .
ـ الفقیر ھو الذي ال یملك قوت عامھ , والمسكین ھو الذي ال یملك قوت یومھ .2
ـ العاملون علیھا ھم الذین یشرفون على جمع الزكاة وتنظیمھا وتوزیعھا ...3
4ϳΪѧΣ�ϮϤϠѧγ�Ϧϳάѧϟ�Ϣѧϫ�ϢϬΑϮѧϠϗ�ΔϔϟΆϤϟ�˰�ϲѧϓ�ϢϬΒѧϴΒΤΘϟ�ΓΎѧϛΰϟ�Ϧѧϣ�ϢѧϬϟ�ϰѧτ όϳ���ΎΜ

اإلسالم وتثبیتھم علیھ .
ـ في الرقاب معناه العبید واألسرى الذین یحتاجون إلى مال الفتداء أنفسھم .5
6�ΎϬΒΒѧγ�ϥϮѧϜϳ�ϻ�ρήѧθΑ�ΎϫΩΪѧγ�ϮόϴτΘѧδϳ�Ϣѧϟ�ϥϮϳΩ�ϢϬϴϠϋ�Ϧϳάϟ�Ϣϫ�ϥϮϣέΎϐϟ�˰

  محرما .
7�ϊ ѧϔϨϳ�ϱήѧϴΧ�ϞѧϤϋ�Ϟѧϛ�ϪѧΑ�Ϊѧμ Ϙϳ�ௌ�ϞϴΒѧγ�ϲϓ�˰�ΔѧΒϠρ�ϰѧϠϋ�ϕΎѧϔϧϹΎϛ�ϦϴϤϠѧδϤϟ



العلم .
8�ϲѧϓ�ΎѧϴϨϏ�ϥΎϛ�Ϯϟϭ�ϪϠϫ�ϰϟ·�ϪΑ�ϊ Οήϳ�ϻΎϣ�ΪΠΑ�Ϣϟ�ϱάϟ�ήϓΎδϤϟ�Ϯϫ�ϞϴΒδϟ�ϦΑ�˰

بلده .
9�ΎѧϣΎψϧ�ϢϬϴѧϠϋ�ν ήѧϓ�ΚѧϴΤΑ�ϢϴѧϜΣϭ�ϢϬόϔϨѧϳ�Ύѧϣ�ϑ ήѧόϳ�ϩΩΎѧΒϋ�ϝϮΣ ѧ́Α�ϢϴѧϠϋ�ௌ�˰

اجتماعیا على أساس التكافل لم تعرف البشریة أفضل منھ . 
المعنى الذي أفادتھ (إنما) في اآلیة ؟ ما معنى مصارف الزكاة ؟ كم عددھم ؟ ماتقویم بنائي

�ϡϮѧѧϴϟ�ΓΩϮѧѧΟϮϣ�ΔѧѧϴϧΎϤΜϟ�ΓΎѧѧϛΰϟ�ϑ έΎѧѧμ ϣ�Ϟѧѧϫ�ˮ�ϢѧѧϬϟ�ΓΎѧѧϛΰϟ�ϢϳΪѧѧϘΗ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϤϜΤϟ�Ύѧѧϣ
كلھا؟ 

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΣήϤϟ
الختامیة

قراءات متعددة للنصوص الواردة في الكتاب ومناقشتھا .

�ΔΤϔѧμتقویم ختامي ϟ�ϰѧϟ·�ϭήѧψϧ60Ύѧϣ���Ύѧѧϣ�ˮ�ΓΎѧϛΰϟ�ϕϭΪϨѧλ �ϲѧϨόϳ�ΫΎѧϣ�ˮ�ΔѧΘϓϼϟ�ϞѧΜϤΗ�Ϋ
�ΐ ѧѧΟϭ�Ύѧѧϣ�ˮ�ωϭήѧѧθϤϟ�άѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ϢѧѧϜϳέ�Ύѧѧϣ�ˮ�ϕϭΪϨѧѧμ ϟ�άѧѧϫ�ΪѧѧΠϧ�Ϧѧѧϳ��ˮ�ϩέϭΩ

المسلمین تجاھھ ؟

المستوىالموضوعالمجالالثانیةالدورةالنشاط
�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΑήΗ

إسالمیة
م2س ـ اإلیثار والتعاون12األخالقالتكافل والتماسك االجتماعي

القدرة : على استظھار النصوص المعتمدة استظھارا صحیحا .    :الھدف التعلمي

�������������������������������������������������ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΨϟ�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋ�ϥϭΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΘϟϭ�έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΜϳϹΎΑ�ϲѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΤΘϟ�ϰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠϋϭ
في توادھم ......"من الحشر , والحدیث :" مثل المؤمنین9اآلیة :السند التربوي

وضعیات وأنشطة التعلمیرورة الدرسس
وضعیة

االنطالق
من التوبة . 60اآلیة :استظھار النص السابق ـ  1
: متى یكون المجتمع قویا متماسكا ؟تقدیم الدرسـ  2

  مرحلة
بناء التعلم

للنص المعتمد .ـ یستمع التالمیذ إلى تالوة األستاذ 1
ـ یقرأ التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء .2
:الفھم العامـ  3
:تعمیق الفھمـ  4

:شرح المفرداتأ ـ 
: سكنواتبوءوا

: المدینة المنورةالدار
: یفضلون غیرھم على أنفسھم .یؤثرون على أنفسھم 

  : حاجة خصاصة
: بخل شح



:التحلیل واالستنتاجب ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلیثار:أوال 
:تعریف اإلیثارأ ـ 

ما ھو مفھوم اإلیثار لغة ؟ وشرعا ؟
�ΔѧΟΎΣ�ϲѧϓ�Ζѧϧ�Ύϣ�ϙήϴϏ�ϲτ ϐΗ�ϥ�Ύϋήη�Ϯϫϭ���Ϟϴπ ϔΘϟϭ�ϢϳΪϘΘϟ�Ϯϫ�ΔϐϟέΎΜϳϹ

إلیھ ابتغاء مرضاة هللا .
:أسباب وبواعث اإلیثارب ـ 

اإلنسان إلى اإلیثار ؟ما ھي األسباب التي تدفع
ـ السبب الفطري الناتج عن الحب الشدید كالذي نجده عند الوالدین تجاه أبنائھم 1

أو المواطن تجاه وطنھ ...
ـ السبب اإلیماني الذي یكون ھدفھ ابتغاء مرضاة هللا .2

:فوائد اإلیثارج ـ 
ماذا نجني من اإلیثار؟

لھ .ـ اإلیثار دلیل على قوة اإلیمان وكما1
ـ نیل محبة هللا ورضوانھ .2
ـ جلب البركة لمال اإلنسان ..3
ـ تقویة المحبة بین المسلمین .4
ـ اإلیثار دلیل على الخلق النبیل (الرحمة , التضحیة ...)5
ـ وھو عالج للنفس من داء البخل والشح .6

:مواقف من اإلیثارد ـ 
رسول هللا وصحابتھ ؟ ما ھي ؟ھل تعرفون نماذج عن مواقف لإلیثار في سیرة

ـ إیثار رسول هللا : تنازلھ عن الھدیة التي أھدیت لھ لرجل آخر.1
ـ إیثارالصحابة : ما صدر من األنصار تجاه إخوانھم المھاجرین ..2
ـ إیثار شھداء الیرموك وھم في حاجة إلى الماء حتى ماتوا كلھم ...3
تى رجعت إلى صاحبھا األول ..ـ الھدیة التي مرت على سبعة أفراد ح4

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعاون على الخیرثانیا :

:تعریف التعاون على الخیرأ ـ 
ما مفھوم التعاون على الخیرلغة ؟ وشرعا ؟

�ϥ�Ύϋήѧη�Ϯѧϫϭ���ϊϓΎѧϧ�ήϣ�ϲϓ�ϥΎδϧϹ�ϥΎδϧ·�ΓΪϋΎδϣ�Ϯϫ�Δϐϟ�ήϴΨϟ�ϰϠϋ�ϥϭΎόΘϟ
من أخاه على فعل الخیروتجنب الشر.یساعد المؤ

:أھمیة التعاون وفوائدهب ـ 
ماذا نستفید من التعاون ؟

ـ المحافظة على قوة المجتمع وتماسكھ وطھارتھ.1
ـ نشر المحبة بین المؤمنین وتمتین العالقات بینھم .2



ـ المساھمة في تطور المجتمع وتقدمھ .3
ي الحاجات .ـ التیسیر على الضعفاء والرفق بذو4
ـ إتقان العمل وتقویة اإلنتاج وربح الوقت ...5
ـ نیل محبة هللا ورضوانھ .5

�ϮΗΎѧϫ�ˮ�ΎϤϬϧϭΪѧΑ�ϥϮѧϜϳ�ϒѧϴϛ�ˮ�ϊتقویم بنائي ѧϤΘΠϤϠϟ�ΎϤϬΗΪѧΎϓΎϣ��ˮ�ϥϭΎόΘϟϭ�ˮ�έΎΜϳϹ�Ϯϫ�Ύϣ
أمثلة عن اإلیثار والتعاون من واقع الحیاة ؟ ماذا یجب علیكم ؟ 

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϠΣήϤϟ
الختامیة

ءات متعددة للنصوص الواردة في الكتاب ومناقشتھا .قرا

�Ϟѧϫ�ˮ�ΕΎѧϧϮϴΤϟ�ϥϭΎѧόΗ�Ϧѧϋ�ΔѧϠΜϣ�ϮΗΎѧϫ�ˮ�ςتقویم ختامي ѧϘϓ�ϥΎѧδϧϹ�ΪѧϨϋ�ϩΪѧΠϧ�ϥϭΎѧόΘϟ�Ϟϫ
�ϦϴѧΑ�ϕήѧϔϟ�Ύѧϣ�ˮ�α ΎѧϨϟ�ϦϴѧΑ�ϞΨΒϟ�Ύθϓ�Ϯϟ�Ι ΪΤϳ�ΫΎϣ�ˮ�ϲϫ�Ύϣ�ˮ�ΓΰϳϮΘϟ�ϥϮϓήόΗ

بموضوع الیوم ؟ما ھي النصوص التي تحفظونھا الخاصة اإلیثار واألثرة ؟
مالحظات

المستوىالموضوعالمجالالدورةالنشاط
�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϴΑήΗ

إسالمیة
�ϲѧѧѧѧϓ�ϲϋΎѧѧѧѧϤΘΟϻ�ϚѧѧѧѧγΎϤΘϟϭ�ϞѧѧѧϓΎϜΘϟ

اإلسالم
�ϥήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘϟ

الكریم
12�ΓέϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ�ѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰

االنفطار
م2س

القدرة على االستظھار الصحیح للسورة واستخراج مقاصدھا .    :الھدف التعلمي

, المصحف , السبورة .64تربیة اإلسالمیة ص كتاب ال:السند التربوي

�Γέϭήϴѧѧѧѧѧѧѧγ
الدرس

وضعیات وأنشطة التعلم

وضعیة
االنطالق

ϲΪѧΒϣ�ϢϳϮϘΗ:ϖΑΎѧδϟ�κـ  1 Ϩѧϟ�έΎϬψΘѧγ:���Δѧϳϵ9�ϞѧΜϣ����ΚϳΪѧΤϟϭ���ήѧθΤϟ�Ϧѧϣ
المؤمنین في توادھم ....."

��έϮδϟ�ϲϫ�Ύϣتقدیم الدرسـ  2�άѧϬΑ�ΖϴϤѧγ�ΫΎѧϤϟ�ˮ�Ϧϴѧϔϔτ Ϥϟ�ΓέϮѧγ�ϞѧΒϗ�ϲ ΉѧΗ�ϲΘϟ�Γ
االسم ؟

  مرحلة
بناء التعلم

ـ یستمع التالمیذ إلى تالوة األستاذ للنص المعتمد .1
ـ یقرأ التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء .2
:الفھم العامـ  3

أین نزلت السورة؟ أین تقع ؟ كم عدد آیاتھا ؟ عم تتحدث ؟ 
:دیم السورةتق

19�ϒΤѧμسورة االنفطار مكیة عدد آیاتھا  Ϥϟ�Ϧѧϣ��ήѧϴΧϷ���ϊ ѧΑήϟ�ϊ ѧΑήϟ�ϲѧϓ�ϊϘΗ��
�Ι ΪѧΣ�ξ ѧόΑ�ϒѧμ Η�ϲѧϫϭ�Ϧϴѧϔϔτ Ϥϟϭ�ήϳϮѧϜΘϟ�ϲΗέϮѧγ�ϦϴѧΑ���Ϣϋ�˯ΰΟ�ϲϓ��ϒϳήθϟ

یوم القیامة وتتحدث  عن الحساب ومصیر الناس .
:تعمیق الفھمـ  4

:شرح المفرداتأ ـ 



  دعت: انشقت , تصانفطرت
  : تفرقت , تشتت انتثرت
  : خدعكغرك 
: خلقك في صورة سلیمة قویمةسواك 

: مالئكة یحفظون أقوالنا وأفعالناحافظین
: یدخلونھایصلونھا 

:األسئلةب ـ
بم بدأت السورة ؟

ما ھي الظواھر التي تصاحب یوم القیامة ؟
بم یذكر هللا عباده ؟ 

ما ھو حال الناس یوم القیامة ؟ 
ینفع اإلنسان في ذلك الیوم ؟ من

في أي فریق تحبون أن تكونوا ؟ 
ماذا یتطلب ذلك ؟

:ما ترشد إلیھ السورةج ـ 
ـ في السورة ذكر لبعض األحداث التي تقع یوم القیامة .1
ـ وتحذیر للناس من التكذیب بھ وبالحساب بعد البعث .2
كان أو كبیرا .ـ وتنبیھ اإلنسان إلى أن عملھ سیطلع علیھ صغیرا3
4��ΓέϮλ �ϦδΣ�ϲϓ�ϪϘϠΧ�ϥ΄Α�ϪϴϠϋ�Ϣόϧ�Ϳ�ϥ΄Α�ϥΎδϧϺϟ�ήϴϛάΗϭ�˰
ـ وتأكید بأن هللا وكل مالئكة تسجل أعمالنا وأقوالنا .5
ـ وتبیان بأن الناس فریقان : أبرار یتنعمون في الجنة وفجار یتعذبون في النار .6
  لصالح . ـ وتبیان بأن اإلنسان ال ینفعھ أحد إال عملھ ا7
8��˯Ύθϳ�Ϧϣ�Ώάόϳϭ�˯Ύθϳ�ϦϤϟ�ήϔϐϳ�Ϳ�ήϣϷ�ϥ΄Α�ϥΎϴΒΗϭ�˰
�ϢϳϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗ

  بنائي
�Ϟѧϔϐϳ�ΫΎѧϤϟ�ˮ�ΔѧϣΎϴϘϟ�ϡϮѧϴΑ�α ΎѧϨϟ�Ϧѧϣ�ήϴΜϜϟ�ΏάϜϳ�ΫΎϤϟ�ˮ�ϥϮϜϟ�ΔϳΎϬϧ�ΕΎϣϼϋ�ϲϫ�Ύϣ
�ˮ�Ϋ·�ΎѧϬϴϟ·�ϥΎѧδϧϹ�ϞΧΪϳ�ϢΑ�ˮ�ΫΎϤϟ�ˮ�ΔϨΠϠϟ�ϲϘϴϘΣ�ϦϤΛ�Ϯϫ�ϞϤόϟ�Ϟϫ�ˮ�ϪϨϋ�ϥϮϤϠδϤϟ

لى عملھ ؟ ما واجبكم ؟كیف یطلع اإلنسان ع
�ΔѧѧѧѧѧѧѧϠΣήϤϟ

الختامیة
قراءات متعددة للسورة في الكتاب ومناقشتھا .

�ϢϳϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗ
  ختامي

�ΔѧϴϜϤϟ�έϮѧδϟ�ΰѧϛήΗ�ΫΎѧϤϟ�ˮ�ΔѧϴϜϤϟ�ΓέϮδϟ�ϣϼϣ�ϲϫ�Ύϣ�ˮ�έΎτϔϧϻ�ΓέϮγ�Ζϟΰϧ�Ϧϳ
�ϥϭέϮѧμ ΘΗ�ϒѧϴϛ�ˮ�ΔѧϨΠϟ�ϲѧϓ�ΐ ѧϴϏήΘϟϭ�έΎѧϨϟ�Ϧϣ�ήϳάΤΘϟϭ�ϥΎϤϳϹ�Ϧϋ�ΚϳΪΤϟ�ϰϠϋ

؟ من ینجو فیھ ؟ من یھلك ؟یوم القیامة
مالحظات

  املستوى  املوضوع  ¦ƢĐ¾  الدورة  النشاط

      م 2س  اإلميان باملالئكة  14  العاقدة   القدوة احلسنة   تربية إسالمية



«���Ƕđ�ÀƢŻȍ¦�ƨǬȈǬƷ�ȄǴǟ : ـ القدرة : اهلدف التعلمي ǂǠƬǳ¦Â�ƨǰƟȐŭ¦�Ǧ ȇǂǠƫ�ȄǴǟ

  على إدراك أمهية اإلميان باملالئكة يف حياة اإلنسان .ـ و                           

.136ـ النساء: 1ـ فاطر: 26,27األنبياء::  السند الرتبوي

وضعيات وأنشطة التعلمريورة الدرسس

وضعية

  االنطالق 

.استظهار النص السابق:تقومي مبدئيـ 1

½���ƨǰƟȐŭ¦�Ƕǿ�ǺǷ���ƢĔȂǧǂǠƫ�ǲǿ���Ƣǿ¦ǂǻ�ȏÂ�Ƣǿ®ȂƳȂƥ�ǺǷƚǻ�©ƢǫȂǴű: هنا تقدمي الدرسـ  2

مرحلة

  بناء التعلم

ـ يستمع التالميذ إىل تالوة األستاذ للنص املعتمد .1

  ـ يقرأ التالميذ النص املعتمد مع مراعاة حسن األداء . 2

:الفهم العامـ  3

  املالئكة ؟ ماذا تنفي اآلية الثالثة عن املالئكة ؟ ماذا قررت اآلية األوىل ؟ مب وصفت اآلية الثالثة 

:تعميق الفهمـ  4

:شرح املفرداتأ ـ 

  : تاه , احنرف عن الطريق الصحيح .ضل

  : خالق فاطر

:التحليل واالستنتاج ب ـ

  ة ؟: ماذا ميثل اإلميان باملالئكمفهوم اإلميان باملالئكة

  اإلميان باملالئكة ركن من أركان اإلميان يف العقيدة اإلسالمية .

املالئكة خملوقات من نور، غري مرئية ، ال يأكلون وال يشربون وال ينامون ، يفعلون ما يؤمرون وال يعصـون 

  اهللا .

  : هل تعرفون أمساء بعض املالئكة وأعماهلم ؟ أمساء املالئكة و أعماهلم

م أمني الوحي اختاره اهللا لتبليغ رساالته إىل رسله .جربيل عليه السال -

  ميكائيل عليه السالم املكلف بأرزاق العباد وباملطر و النبات . -

-�ǶēƢŲ�ƾǠƥ�ǪǴŬ¦�̈ƢȈƷ�Ǿƥ�Äǀǳ¦�°Ȃǐǳ¦�Ŀ�ƺǨǼǳƢƥ�Ǧ Ǵǰŭ¦�¿Ȑǈǳ¦�ǾȈǴǟ�ǲȈǧ¦ǂǇ¤

  الكرام الكاتبون املكلفون حبفظ أعمالنا و تسجيلها خريا كانت أو شرا. -

- ــــــــــــــد يف إقامتــــــــــــــه و ســــــــــــــفره و نومــــــــــــــه و يقظتــــــــــــــه و يف مجيــــــــــــــع                                                        ــــــــــــــات املكلفــــــــــــــون حبفــــــــــــــظ العب املعقب

  حاالته .

: مــــــــــــــــــــــــــــاذا نســــــــــــــــــــــــــــتفيد مــــــــــــــــــــــــــــن اإلميــــــــــــــــــــــــــــان باملالئكــــــــــــــــــــــــــــة ؟ أثــــــــــــــــــــــــــــر اإلميــــــــــــــــــــــــــــان باملالئكــــــــــــــــــــــــــــة



ق.اإلميان بعظمة اهللا و قدرته على تنويع احلل-

  االستقامة على طاعة اهللا و احملاسبة الذائية اليومية . -

��ǶĔȂǷƾź�ƨǰƟȐǷ�ǶŮ�ǂƼǇ�̄¤�Ƕđ�ǾƬŧ°Â�śǼǷƚǸǴǳ�ƅ¦�Ƥـ Ʒ�½¦°®¤

���ƢǼǳ�ƨǰƟȐŭ¦�ǲưŻ�¦̄ƢǷ���Ǯتقومي بنائي ǳ̄�ƢǻƾȈǨȇ�ǶȈǧ���Ƕđ�ÀƢŻȍ¦�ŘǠǷ�ƢǷ���ƨǰƟȐŭ¦�Ƕǿ�ǺǷ

ة لــــــــــــــــــــــــــــــــاملرح

  اخلتامية

الواردة يف الكتاب ومناقشتها .قراءات متعددة للنصوص

ميثل املالئكة قدوة حسنة للمسلم . كيف ذلك ؟ ماذا جيب على كل مسلم ؟ تقومي ختامي

مالحظات

  المستوى  الموضوع  المجال  الدورة  النشاط

      م 2س  ـ سورة التكوير19  القرآن الكرمي  القدوة احلسنة  تربية إسالمية

  لى استظهار سورة التكوير واستخراج مقاصدها .القدرة ع : اهلدف التعلمي

  , املصحف , السبورة .  88سورة التكوير ص :  السند الرتبوي

ســـــــــــــــــــــــــــــــريورة 

الدرس

وضعيات وأنشطة التعلم

وضعية

  االنطالق 

:استظهار النص السابق:تقومي بنائي ـ 1

��ªيتناول س : درسنا اليومتقدمي الدرس ـ  2 ƾƸƬƫ�Ƕǟ��ǶǇȏ¦�¦ǀđ�ƢȀƬȈǸǈƫ�Ƥ ƦǇ�ƢǷ��ǂȇȂǰƬǳ¦�̈°Ȃ

مرحلة

  بناء التعلم

ـ يستمع التالميذ إىل تالوة األستاذ للنص املعتمد .1

  ـ يقرأ التالميذ النص املعتمد مع مراعاة حسن األداء . 2

ألخـري مـن املصـحف الشـريف آية , تقع يف الربع ا �ƢēƢȇ¡�®ƾǟ�ƨȈǰǷ�ǂȇȂǰƬǳ¦�̈°ȂǇ29: تقدمي السورةـ  3

بني سوريت عبس واالنفطار , وهي تتحدث عن بعض األحداث املصاحبة ليوم القيامـة وتـدعو إىل اإلميـان 

  باهللا ورسوله والقرآن وحتذر املكذبني من عذاب شديد .

: تعميق الفهمـ  4

:شرح املفرداتأ ـ 

الــيت ختــنس (ختتفــي)  وعطــارد والزهــرة ريخواملــ واملشــرتي زحــل خلمســة: الكواكــب ا اخلــنس اجلــواري الكــنس



��ȐȈǳ��ǂȀǜƫ��ǆ ǼǰƫÂ�¦°ƢĔ

  : رسول اهللا صاحبكم

  : مجعت ليقتص منها مث تصري ترابا . حشرت

  : القرآن إنه

  : جربيل  رسول كرمي

  : البنت اليت دفنت خوف العار أو الفقر . املوؤودة

  : هنالك مث

  : رأى جربيل رآه 

  ى جهة املشرق: األفق األعل األفق املبني

  : اإلنس واجلن  العاملني

ما ترشد إليه السورة : ب ـ

  التأكيد على وقوع يوم القيامة بذكر بعض األحداث املصاحبة له . ـ 1

  ـ التأكيد على أن القرآن حق وأن رسول اهللا صادق . 2

  ـ حتذير املكذبني بيوم القيامة والقرآن ورسول اهللا من عقاب اهللا . 3

��ƅ¦�ƾǼǟ�ƢȀƬǻƢǰǷÂ�ƢĔƘǋ�Ƕǜǟ�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�ǾƫƢǫȂǴƼŠـ قسم اهللا  4

  ـ ترك احلرية لإلنسان يف اختيار عقيدته مع حماسبته على اختياره إن كان غري صائب . 5

  ـ ترغيب اإلنسان يف اإلميان والعمل الصاحل . 6

أين نزلت سورة التكوير ؟ ما هو دليلكم ؟ إالم تدعو ؟ عم تنهى ؟تقومي بنائي

ة املرحلــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اخلتامية

قراءات متعددة للنصوص الواردة يف الكتاب ومناقشتها .

خلصوا مضمون السورة يف بضعة أسطر .تقومي ختامي

مالحظات


