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األسس الخلقیة للحیاة األخالق والسلوكأداء الواجب وتقدير األمور01ت إسالمیة
االجتماعیة

م3س

القدرة على : :التعلميالھدف 
ـ على استظھار الحديث الشريف استظھارا صحیحا .

س واجتناب ما يؤذيھم .                                 ـ وعلى تربیة  النفس على حب الخیر للنا
:الھدف التعلمي

يقرأ التلمیذ الحديث الشريف قراءة صحیحة.  ـ
ـ ويعدد ما ورد فیه من األخالق القبیحة ويذكر أن من واجبه اجتنابھا  .                   

ي .........ـ السبورة ـ صحیح مسلم وصحیح البخار10: الكتاب ص الوسائل
: الحديث : " إياكم والظن............عرضه ".   النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیات التعلم

إالم دعا األنبیاء والرسل ؟:قديم الوحدةتـوضعیة االنطالق

ما ھي أسباب الخصام؟كیف يجب أن تكون عالقة المسلم بأخیه المسلم؟ :تقديم الدرس

لتلمیذ أن المسلم يعامل المسلم على أساس األخوة اإليمانیة .يدرك االھدف ا لوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

من يتحدث في ھذا النص؟ من يخاطب؟ ماذا يطلب منا؟ ما ھي األمور التي :الفھم العام
عنھا رسول هللا؟ نھانا 

تعمیق الفھم:
شرح المفردات:

استمع إلى الحديث خفیة:تحسس-ترجیح الشك إلى جھة:الظن-حذار:إياكم
الحقد,الكراھیة:البغض-تمني زوال نعمة عن اآلخر:الحسد-تتبع أخبار الناس:تجسس

مظلومايتخلى عن نصرته إذا كان :يخذله-اإلعراض عن اآلخر:التدابر-الثابتة
التحلیل واالستنتاج:

:(ض) التعريف بأبي ھريرة
ھو عبد الرحمن بن صخر األزدي من كرام الصحابة , الزم رسول هللا مدة طويلة وروى عنه 

الحديث ,سماه رسول هللا بھذا االسم ألنه وجده مرة واضعا صغیر قطة في كمه , تولى إمارة 
م .678ھجرية / 59في سنة البحرين ثم المدينة وعین قاضیا في مكة ,تو

عم ينھى رسول هللا في الحديث ؟:الرسول ينھى عن بعض األخالق السیئة
رسول هللا (ص) ينھانا عن:

ـ إساءة الظن بالناس واتھامھم بشيء دون بینة .1
ـ وعن التحسس (االستماع إلى كالم الناس خفیة). 2
تتبع أخبار الناس خفیة) . (ـ وعن التجسس 3
4 ـ وعن الحسد والبغضاء والتدابر(اإلعراض عن الناس تكبرا) .                                                                      
ما ھي أنواع األخوة ؟ ما أفضلھا ؟ لماذا ؟ :رسول هللا يبین متطلبات األخوة اإليمانیة

ماذا تفرض علینا أخوة اإليمان ؟
خوة اإليمان أفضل من أخوة النسب وھي تتطلب مجموعة من الواجبات التي إن راعیناھا أ-1

حافظنا على حقوق غیرنا . 
ـ من حقوق كل مؤمن علینا :نصرته إذا ظلم,منعه من الظلم,احترامه,المحافظة على ماله 2

و شرفه ودمه,حسن الظن به,عدم التجسس علیه,وتحسس كالمه .
م سوء الظن بالناس والكذب علیھم والتحسس والتجسس والتنافس ـ حرم علینا اإلسال3

في اإلساءة إلیھم,والحسد,والبغضاء,والتدابر,واالعتداء على أموالھم ودمائھم وشرفھم .
:(ص) ماذا يحدث لو أن كل مؤمن أدى واجباته تجاه أخیه أثر العمل بوصیة رسول هللا

المؤمن ؟
اجباته تجاه أخیه المؤمن قبل أن يطالب بحقه. ـ يجب على كل مؤمن أن يؤدي و1
ـ لو عملنا بوصیة رسول هللا (ص) لعاش المجتمع في أمن وسالم وسعادة .2

وما كم صفة وردت في الحديث النبوي ؟ میزوا بین ما يوحد ويقوي المؤمنین ويسعدھمتقويم بنائي
ده ؟ والذي ال يكون كذلك ؟  أفراكیف يكون المجتمع الذي يتآخى فیهيضعفھم ويشقیھم .

يدرك التلمیذ أھمیة االلتزام بمتطلبات أخوة اإليمان وأثرھا في حیاة الفرد  الھدف الوسیطي
والمجتمع .

قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب .المرحلة الختامیة

حادثة تجسد لنا من منكم يقص علینايمانیة.اديث تحث على األخوة اإلاذكروا آيات أو أحتقويم ختامي
ما فھمه من الدرس ؟

.......والشارعيلتزم التلمیذ بما ورد في الحديث النبوي في سلوكه في البیت والمدرسةالھدف الوسیطي

حفظ النص المعتمد.المطلوب
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مواقف من قصة نوح القرآن الكريمأداء الواجب وتقدير األمور02إسالمیةت
علیه السالم

م3س

القدرة على : :الھدف التعلمي
ـ وعلى استظھر النصو استظھارا صحیحا .                                  

اقف من قصة نوح علیه السالم واستخالص العبر  منھا.                  ـ سرد بعض المو
ـ وإدراك دورالصبر في أداء الواجب وتحمل المسؤولیة  . 

, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 12الكتاب ص :الوسائل
ود.من سورة ھ38...36من سورة نوح , واآليات 12..5واآليات 3..1اآليات::النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیات التعلم

استظھار النص السابق "إياكم..." واستخراج مقاصده. :تقويم مبدئيوضعیة االنطالق

من النبي الذي دامت دعوته طويال ولم يؤمن بھا إال قلیل ؟ كیف كانت نھاية :تقديم الدرس
قومه غیر المؤمنین ؟

ھا .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمالھدف الوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . بناء التعلم

 . يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

مم أنذر نوح علیه السالم قومه ؟ إالم دعا قومه ؟ ما مراحل دعوته ؟ بم وعدھم :الفھم العام
إن آمنوا ؟ ماذا طلب من ربه ؟ كیف تحقق دعاؤه ؟

یق الفھمتعم:
شرح المفردات:

-أمطارھا متواصلة:مدرارا-غطوا رؤوسھم كي ال يسمعوا,سدوا آذانھم:استغشوا ثیابھم-حذر:أنذر
إشارتنا وتعلیمنا:وحینا-على مرأى منا,تحت إشرافنا ورعايتنا:بأعیننا

التحلیل واالستنتاح:
ماذا ؟ لماذا اختار هللا نوحا رسوال ماذا كان قوم نوح يعبدون ؟ ل:نوح الرسول علیه السالم

إلیھم ؟ ما كانت مھمته ؟
ـ اختار هللا نوحا لیرسله لیھدي قومه إلى عبادة هللا وحده بدل عبادة األصنام التي ال تنفع وال 1

  تضر .
ـ من الصفات التي أھلت نوحا علیه السالم لتحمل المھمة:الصبر,الصدق,األمانة,الحلم,الحكمة 2

...
ما األسلوب الذي استعمله سیدنا نوح مع قومه في دعوته لھم ؟:دعوة نوح علیه السالم

دعا سیدنا نوح قومه إلى عبادة هللا وطاعته بوسائل مختلفة:ضرب المثال,اإلسرار,الجھر
,التذكیربنعم هللا ,النصح,التحذير من عذاب هللا...

م ؟ ما موقف سیدنا نوح منھم ؟ما موقف قوم نوح من دعوته لھ:صبر نوح علیه السالم
ـ أصر قوم نوح على كفرھم وسخروا منه ومن دعوته وآذوه بكل 1

الوسائل:الشتم,الضرب,التكذيب,السخرية....
ـ لبث سیدنا نوح في قومه تسعمئة وخمسین سنة وصبرعلى أذى قومه ولم يؤمن بدعوته إال 2

قلیل .
دنا نوح من ربه ؟ بم استجاب له ؟ ماذا ماذا طلب سی:نوح علیه السالم يصنع السفینة

حدث لقومه ؟
ـ طلب قوم نوح منه أن ينزل علیھم عذابا من ربه إن كان صادقا .1
ـ استجاب هللا دعاء نبیه وأغرق الكافرين بالطوفان .2
ـ أنجى هللا نوحا والمؤمنین بسفینة صنعھا بوحي من هللا وتعلیمه .3
جین حتى تستمر الحیاة بعد نھاية الطوفان .ـ أخذ نوح معه من كل شيء زو4

من ھو نوح ؟ إلى من أرسل ؟ ماذا تعرفون عن قومه ؟ ما موقفھم تقويم بنائي
من دعوة نبیھم لھم ؟ كیف نصر هللا نبیه ؟  

يدرك التلمیذ عاقبة الصبروالتحمل والتضحیة من أجل تبلیغ الواجب.الھدف الوسیطي
قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب.تامیةالمرحلة الخ

لماذا يعتبر نوح علیه السالم من أولي العزم ؟ من ھم اآلخرون ؟ ماذا تستخلصون من قصة تقويم ختامي
نوح علیه السالم ؟

يدرك التلمیذ أن كل نبي أو رسول أوذي في سبیل القیام بدعوته وأن  الھدف الوسیطي
ينصر من ينصره . هللا    

حفظ النص المعتمد .المطلوب
مالحظات
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م3سالصبر والشكرالسلوك واألخالقأداء الواجب وتقدير األمور03إسالمیةت

  : علىالقدرة :الھدف التعلمي
تعريف الصبر والشكر لغة وشرعا وبیان أنواعھما ومجاالتھما وفضائلھما. ـ 

ین وتوظیفھما قوال وعمال .  التحلي بھاتین الصفتین الحمیدتـ و
:الكفاءة الالزمة المتالكه

ـ يقرأ التلمیذ النصین المعتمدين قراءة صحیحة . 
ويعرف الصبر والشكر لغة وشرعا ويذكر أنواعھما ومجاالتھما وفضائلھما .  -
ويوظفھما في القسم وخارجه . -
ويحفظ النصین المعتمدين حفظا جیدا. ـ

, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 16الكتاب ص:الوسائل
من ابراھیم . 7من البقرة , واآلية 157...155اآليات :النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیات التعلم
.استظھار النص السابق  :تقدويم مبدئيوضعیة االنطالق

ما الذي أصاب سیدنا أيوب ؟ بم واجه مصیبته :تقديم الدرس

يدرك التلمیذ أن الصبر من الصفات الحمیدة .الھدف الوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

عمن تتحدث اآليات ؟ عالم تحث المؤمنین ؟ ما جزاء الصابرين ؟:الفھم العام

تعمیق الفھم:
تشرح المفردا:

أقسم:تأذنـ  مكروه,كربة:مصیبة-نمتحنكم,نختبركم:نبلوكم
:التحلیل واالستنتاج

ما مفھوم الصبر لغة ؟ و شرعا ؟:معنى الصبر
الصبر لغة ھو التحمل و التجلد و عدم الشكوى , و شرعا ھو قوة مقاومة الشدائد و حبس النفس 

على ما تذكره و ترك الشكوى ابتغاء مرضاة هللا.
ھل للصبر أنواع ؟ ما ھي ؟:أنواع الصبر
ـ الصبر المادي الذي يتمثل في تحمل البدن المشقات و البالء . 1
ـ الصبر المعنوي الذي يتمثل في ترك رغبات النفس و شھواتھا .2
أين يطلب الصبر ؟ :مجاالت الصبر
ـ الصبر على الطاعة المتمثل في أداء العبادات .1
الصبر على المكاره التي تحل بنا أو غیرنا .ـ  2
ـ الصبر عن المعصیة بمجاھدة النفس ضد رغباتھا المحرمة وشھواتھا .3
ما قیمة الصبر في اإلسالم ؟:فضائل الصبر

الصبر:
ـ صفة األنبیاء والرسل .1
ـ ومجلبة لثناء هللا وثوابه . 2
ـ و نصف اإليمان .3
4Ϳ�ήϜθ ϟ�ϰ Ϡϋ�ϞϴϟΩϭ�˰.
ـ و سبب لنصرة هللا للصابر .5
ما ھو مفھوم الشكر لغة ؟ وشرعا ؟:معنى الشكر

الشكر لغة ھو االعتراف بالجمیل والثناء على صاحبه,وھو شرعا إظھار العبد نعمة هللا علیه وشكره 
علیھا بالقول والعمل . 

كیف يكون الشكر ؟:مجاالت الشكر
الشكر يكون:

نعم هللا ومحافظة علیھا واستعمالھا في منفعة .ـ باللسان اعترافا ب1
ـ وبالجوارح باستعمالھا في طاعة هللا .2
ـ وللناس باالعتراف بجمیلھم والرد علیه بالجمیل .3
ما ھو فضل الشكر على صاحبه ؟:فضائل الشكر

الشكر:
ـ يجلب لصاحبه ثناء هللا علیه وثوابه الجزيل .1
هللا وسبب في بقاء النعم وزيادتھا .ـ وھو باب من أبواب ذكر 2

ما العالقة بین الصبر والشكر ؟ ماذا نستفید منھما ؟ ما المواقف التي  تقويم بنائي
تتطلب الصبر ؟ والشكر ؟ كیف يعیش من حرم  نعمتي الصبر والشكر؟                  

في حیاة الفرد والمجتمع .يدرك التلمیذ قیمة الصبر والشكر وأثرھماالھدف الوسیطي
قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب.المرحلة الختامیة

ھاتوا من السیرة النبوية مواقف تطلبت الصبر . ھل واجھتم مواقف حلھا الصبر ؟ عالم يدل الصبر تقويم ختامي
والشكر ؟ ما واجبكم



بر والشكر ويتحلى بھما . يحب التلمیذ فضیلتي الصالھدف الوسیطي

حفظ النصین المعتمدين .المطلوب



المستوىالموضوعالمجال 01الدورة : رقم الدرسالنشاط

م3سصلح الحديبیةالسیرة النبويةأداء الواجب وتقدير األمور04تربیة إسالمیة

  :  على القدرة:الھدف التعلمي
قراءة النص المعتمد قراءة صحیحة . ـ 

فھمه واستخراج مقاصده .ـ و
واقف رسول هللا وصحابته فیه .  ـ و سرد ظروف وأحداث صلح الحديبیة وم

.النص المعتمدـ واستظھار
:الكفاءة الالزمة المتالكه

ـ يقرأ التلمیذ النص المعتمد قراءة صحیحة . 
ـ ويشرح الكلمات الغامضة .    

ويستنبط ما ترشد إلیه اآلية الكريمة .-
ـ ويذكر ظروف الصلح واألحداث المواكبة له ونتائجه .

ص المعتمد حفظا جیدا.ويحفظ الن ـ
, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 22الكتاب صالوسائل:

من سورة الفتح . 18اآلية :النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیات التعلم
من ابراھیم. 7من البقرة ,واآلية 157...155استظھار النص السابق :اآليات :تقويم مبدئيوضعیة االنطالق

ما ھي ؟ سلم بین الناس قبل اإلسالم وبعده.عقد رسول هللا معاھدات لتحقیق الرس:تقديم الد

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا .الھدف الوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

تتحدث اآليات ؟ من بايع رسول هللا ؟ على أي شيء بايعوه ؟ بم تسمى ھذه عمن  :الفھم العام
البیعة ؟ 

تعمیق الفھم:
شرح المفردات:
يعاھدونك على الطاعةيبايعونك:-
جزاھم خیرا ،كافأھم ,أعطاھم ثوابا .أثابھم:ـ 

:التحلیل واالستنتاج
على التوجه إلى مكة ؟ عالم تدل ما سبب عزم رسول هللا :المسلمون يسیرون إلى مكة

استشارته أصحابه ؟ ما الذي يدل على أن ھذه المسیرة كانت سلمیة ؟ 
ـ رأى رسول هللا في الرؤيا أنه دخل وأصحابه مكة وطافوا بالكعبة وحلقوا وقصروا فأولھا بأنه سیخرج 1

ألداء عمرة .
ونیفا إلى مكة بنیة أداء عمرة  1400ـ استشار أصحابه وخرج مع مع أصحابه الذين بلغ عددھم 2

وكان معھم أسلحة بسیطة ( السیوف في أغمادھا ) .
ما موقف قريش من مھمة المسلمین ؟ ما موقف رسول :قريش تشكك في نیة رسول هللا

  هللا ؟
ـ بعث رسول هللا إلى قريش رسال لیخبرھا بسبب قدوم المسلمین ويطمئنھا .1
مین و رفضت السماح للمسلمین بدخول مكة رغم أن المھمة ـ شككت قريش في نیة المسل2

كانت سلمیة وأن الشھر كان شھر حرام .
ـ أبدى رسول هللا مواقف خالدة في ضبط النفس ورحابة الصدر والحرص على السلم .3
بیعة الرضوان:

ما الخطأ الذي ارتكبته قريش في حق المسلمین ؟ ماذا طلب رسول من أصحابه ؟ لماذا ؟ لماذا 
سمیت بیعة الرضوان ؟

ـ كان آخر رسول بعثه رسول هللا إلى قريش ھو سیدنا عثمان بن عفان ولما سمع علیه السالم 1
بقتله غضب ودعا المسلمین للبیعة على االنتصار له.

وبايعوه تحت الشجرة وسمیت ھذه ببیعة الرضوان , وبايع رسول هللا نیابة ـ استجاب المسلمون2
عن سیدنا عثمان .

ـ بعد انتھاء المبايعة رجع سیدنا عثمان سالما بعد إقناع قريش بسالمة نیة المسلمین .3
؟ بم لھا في الصلح ؟ما كان ھدف الصلحمن مثاذا فعلت قريش بعد تغیر موقفھا ؟م :الصلح خیر

ھذا الصلح ؟ لماذ ؟ سمي
ـ اتفق الطرفان على الصلح ووقعت بعض الخالفات حول بعض المصطلحات بسبب تعنت ممثل 1

قريش سھیل بن عمرو ورفضه استعمالھا. 
ـ تنازل رسول هللا حرصا على السلم عن كتابة ھذه المصطلحات:البسملة اإلسالمیة,رسول هللا .2
على مقربة من مكة حیث أحصر المسلمون ومنعوا من ـ وقع الصلح في الحديبیة وھي قرية3

الدخول .
ماذا قرر الطرفان في الصلح ؟:من بنود الصلح
سنوات لتحقیق األمن للناس .10ـ توقیف القتال مدة 1
ـ ترك الحرية لمن يريد االنضمام إلى حلف قريش أو إلى حلف المسلمین . 2



مسلمین . ـ رفض قريش عودة من يلتحق بھا من ال3
ـ لقريش الحق في اسرجاع من يلتحق بالمسلمین من أبنائھا . 4
ـ عودة المسلمین إلى المدينة على أن يرجعوا في العام القادم ألداء عمرتھم .5
ماذا نتج عن الصلح ؟  :من نتائج الصلح
ـ تحقیق األمن للناس وتمكین المسلمین من التفرغ للدعوة .1
مشركین لالطالع على محاسن اإلسالم واعتناقه مثل خالد بن الولید وعمرو بن ـ توفیر فرصة لل2

العاص .  
ـ دخول الناس في دين هللا أفواجا .3

أين تقع الحديبیة ؟ ماذا حدث فیھا ؟ من كانا طرفا فین في الصلح ؟ ماھي بنود الصلح ؟ من تقويم بنائي
استفاد من الصلح ؟

التلمیذ أھمیة صلح الحديبیة في حیاة اإلسالم والمسلمین .يدرك الھدف الوسیطي
قراءات متعددة للنص المعتمد ومناقشته .المرحلة الختامیة

متى نلجأ إلى الصلح ؟ من يشرف على الصلح ؟ ما واجب الذين يحضرون الصلح ؟تقويم ختامي
يدرك التلمیذ أن الصلح فیه خیر للناس .الھدف الوسیطي

حفظ النص المعتمد .لوبالمط
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احترام النظام واآلداب األخالق والسلوكأداء الواجب وتقدير األمور05إسالمیةت
العامة

م3س

القدرة ::الھدف التعلمي
على االستظھار للنص المعتمد. ـ 

  اجة.                           ـ وعلى تالوة النص المعتمد واستخراج مقاصده وتوظیفھا عند الح
ـ وعلى االلتزام باحترام النظام واآلداب العامة .

:مؤشر الكفاءة
ـ يقرأ التلمیذ النص المعتمد قراءة خاشعة . 

ـ ويشرح الكلمات الغامضة ويستنبط ما ترشد إلیه اآليات.    
ـ ويلتزم بالنظام واآلداب العامة .

ورة ـ المصحف ـ مراجع أخرى .........ـ السب27الكتاب ص :لوسائلا
من لقمان ـ الحديث :" إياكم والجلوس على الطرقات..........." 19و18اآليتان :النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیة التعلم 

من الفتح .18استظھارالنص السابق: اآلية تـقويم مبدئي:وضعیة االنطالق

:سلیما من األفات االجتماعیة ؟متى يكون المجتمع منظماتقديم الدرس
يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي

يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

داب الجلوس على عم نھى لقمان ابنه ؟ عم نھى رسول هللا (ص) ؟ ما ھي آ:الفھم العام
الطرقات ؟

تعمیق الفھم:
: شرح المفردات
التمل وجھك عنھم احتقارا لھم:ال تصاعرخدك للناس-
تكبرا,خیالء :مرحاـ 
  معجب بنفسه :مختالـ 
امش معتدال:اقصد في مشیكـ 
  الترفعه :اغضض من صوتكـ 
أقبح :أنكرـ 
اليمكن االستغناء عنھا :مالنا بدـ 

يؤذي الناس قوال وعمال وإبعاد ما يشكل خطرا على المارة  تجنب ما:كف األذى
:التحلیل واالستنتاج

ما المقصود بالنظام العام ؟:النظام العام
النظام العام ھو األساس الذي يبنى علیه المجتمع وھو يرمي إلى تنظیم شؤون أفراده 

وحماتھم من كل ما يخل بأمنھم وصحتھم وراحتھم .
ما ھي المجاالت التي يسعى النظام العام إلى العناية بھا ؟:ام العامعناصر النظ
ـ األمن العام على األنفس واألموال واألعراض والدين .1
ـ المحافظة على الصحة العامة من األمراض واألوبئة  .2
ـ المحافظة على الھدوء في الشوارع واألماكن العامة .3
ما المقصود باآلداب العامة ؟  :اآلداب العامة

اآلداب العامة ھي األخالق المرتیطة بالدين والعرف والتي بمراعاتھا  يتنظم المجتمع ويتنشر 
.فیه الخیر واألمن وتقل أو تنعدم األفات االجتماعیة و الجرائم

: كیف يمكن مراعاة النظام واآلداب العامة ؟من صور احترام النظام واآلداب العامة
ـ تحقیق األمن العام يتطلب منا اجتناب كل ما يؤذي الناس في أبدانھم وأرواحھم 1

وممتلكاتھم وأعراضھم كالسرقة والغصب والجرح والقتل والتخريب.
ـ حماية الصحة العامة يتطلب منا عدم تلويث البیئة (األرض, النھر,الغابة , البحر, الجو...) 2

اد فاسدة أو ضارة. بالقاذورات و الدخان وعدم بیع مو
ـ توفیر الھدوء يتطلب منا عدم إزعاج الناس في مساكنھم أو في األماكن العامة باألصوات 3

المرتفعة .
ـ احترام القیم واألخالق العامة يتطلب منا اجتناب كل يخدش الحیاء و يسيء إلى عقیدة 4

الناس وعاداتھم وتقالیدھم .
ھي المرافق العامة ؟ كیف نحافظ علیھا ؟ ما :المحافظة على المرافق العامة
ـ المرافق العامة ھي منشآت عمومیة تقدم خدمات للناس كالبريد والبلدية والمسجد 1

والمستشفى....
ـ حث اإلسالم على المحافظة على ھذه المرافق ومراعاة النظام واآلداب العامة فیھا 2

واجتناب كل ما يحدث خلال فیه. 
ف: النظام العام, اآلداب العامة, المرافق العامة . ما واجبنا تجاه كل منھا ؟ ماذا نستفید عرتقويم بنائي

من احترامھا والمحافظة علیھا ؟  كیف يكون المجتمع الذي اليراعي أفراده ھذه العناصر ؟



يدرك التلمیذ أھمیة مراعاة النظام واآلداب العامة .الھدف الوسیطي

.ءات متعددة للنصین المعتمدين ونصوص أخرى ومناقشتھاقراالمرحلة الختامیة
.33ينجز التطبیق ص تقويم ختامي

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا . الھدف الوسیطي
بالنظام ويراعي اآلداب العامة .زم ويلت

حفظ النصین المعتمدين.المطلوب
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م      3س ان والدعاءماإليالقرآن الكريمالتسامح ورحابة الصدر06تربیة إسالمیة

:القدرة على:الھدف التعلمي
االستظھار الصحیح لآليتین-
وشرحھا شرحا مجمال -
الحاجة .وتوظیفھا عندإلرشادات و العبر منھا،استخراج او-

السبورة .                               من البقرة,المصحف,286...284: اآليات:السند التربوي
أنشطة التعلموضعیة التعلم 

مـــن لقمـــان والحـــديث:"إياكم 19و 18اآليتان  اســـتظھارالنص الســـابق::تقـــويم مبـــدئيوضعیة االنطالق
والجلوس...  

من عبده ؟ ماذا يطلب العبـد مـن ربـه ؟ مـا األسـلوب الـذي ماذا يطلب هللا:تقديم الدرس 
يستعمله العبد لطلب حاجته من ربه ؟

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

قدرة هللا ال حدود لھا . كیف ذلك ؟ بم يجب أن نؤمن ؟ بم ختمت اآليات ؟ ما :العامالفھم
معنى الدعاء ؟

تعمیق الفھم:
شرح المفردات:
تظھرواتبدوا :-
المعاد , المآل , المرجع  المصیر:-
تكلفنا حمال ثقیال تحّمِلنا:-

التحلیل واالستنتاج:
؟ لمن يغفر هللا ؟من يعذبه نفسه ؟ لماذا الحساب والجزاء بید هللا ماذا أثبت هللا ل:األسئلة

؟ ما ھي أركان اإليمان الواردة في اآليات ؟ ما الكتب التي نؤمن بھا ؟ لماذا ال نفرق بین هللا
  ؟اقب علیه هللا ؟ ما أھمیة الدعاءالرسل ؟ لماذا النعترض على تكالیف هللا ؟ ما الذنب الذي يع

: ما ترشد إلیه اآليات
1��ϲ ϔΧ�ϭ�ΎϨϟ�ήϬυ�˯Ϯγ �Ϫϴϓ�Ύϣ�ϰ Ϡϋ�ϊ Ϡτ ϣ�Ϯϫϭ�Ϳ�ϪϠϛ�ϚϠϤϟ�˰
ـ هللا وحده الذي يحاسب الناس على أعمالھم ويجازي علیھا خیرا أو شرا 2

فیغفرلمن يشاء ويعذب من يشاء . 
3�����ϭ�ϪΒΘϛϭ�ϪϠγ έϭ�ϪΘϜϼϣϭ�ͿΎΑ�ϦϣΆϳ�ϦϣΆϤϟ�˰
تب السماوية التي لم تحرف و اليفرق بین الرسل .ـ المؤمن يؤمن بالك4
ـ المؤمن اليعترض على ما أمر هللا به أو نھى عنه .5
ـ هللا لطیف بعباده فال يكلفھم بما ال يقدرون علیه وال يحاسبھم على النسیان والخطأ .6
ـ الدعاء ھو مخ العبادة وعلى المؤمن أن يلتزم به .7

ماذا يحرم المؤمن؟ بم يدعوحیاة المؤمن؟ما أثر الدعاء فييمان في نفس المؤمن؟ما أثر اإلتقويم بنائي
في الدعاء ؟

يدرك التلمیذ فضل الدعاء وأثره في حیاة المؤمن.الھدف الوسیطي
قراءات متعددة للنصوص الواردة في الكتاب ومناقشتھا .المرحلة الختامیة

يســتجاب الــدعاء ؟ مــن دعــاؤھم مســتجاب؟ماھي  األوقــات مــاھي آداب الــدعاء ؟ متــى تقويم ختامي
المفضلة للدعاء ؟   

.يحب التلمیذ الدعاء ويحرص علیه
حفظ اآليتین .المطلوب
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م   3س اإليمان بالكتب السماويةعقیدةالالتسامح ورحابة الصدر07تربیة إسالمیة

  : على القدرة:الكفاءة القاعدية
قراءة النص المعتمد قراءة صحیحة .ـ 

إدراك معنى اإليمان بالكتب السماوية . ـ و
جیدا .حفظ النص حفظاـ و

:مؤشر الكفاءة
ـ يعرف التلمیذ الكتاب لغة وشرعا . 

ـ ويعدد الكتب السماوية الوارد ذكرھا في القرآن ويذكر أصحابھا . 
ـ ويذكر أنه مكلف باإليمان بھا.

ـ ويعدد بعض خصائص القرآن الكريم . 
ـ ويذكر أثر الكتب السماوية في إثبات نبوة أصحابھا وھداية الناس . 

ويحفظ النص المعتمد حفظا جیدا. ـ يذكر أثر اإليمان بھا في حیاة المسلم .ـ و
, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 39الكتاب ص :الوسائل

من النساء . 136اآلية :النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیة التعلم 
.286.....284استظھار النص السابق:اآليات :تقويم مبدئيوضعیة االنطالق

ما ھي أركان اإليمان ؟ لماذا سمیت الكتب السماوية بھذا االسم ؟:تقديم الدرس

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

ماذا تطلب من المؤمنین ؟ ما جزاء من يؤمن بما ورد تخاطب ھذه اآلية ؟ من :الفھم العام
في اآلية ؟ ما جزاء من يكفر به ؟

تعمیق الفھم:
شرح المفردات:

القرآن :الكتاب الذي نزل على رسوله
:تاه,ابتعد عن جادة الصواب. ضلالكتب السماوية األخرى.:الكتاب الذي أنزل من قبل

:األسئلة
ما مفھوم الكتاب لغة ؟ وشرعا ؟:يف الكتابتعر

الكتاب لغة كلمة مأخوذة من الكتب وھو الضم أي ضم الحروف إلى بعضھا , وھو شرعا كالم 
هللا الذي أوحى به إلى رسله لیبلغوه إلى الناس فیتخذوه نورا لھم في حیاتھم .

فتم ذلك ؟ على من نزلت ما ھي الكتب السماوية التي تعرفونھا ؟ أين عر:الكتب المنزلة
  ؟ھذه الكتب

ـ أخبرنا القرآن الكريم عن بعض أسماء الكتب المنزلة عن التحريف الذي وقع للتوراة 1
واإلنجیل.. 

ـ ھذه الكتب ھي:ـ التوراة (موسى علیه السالم) , ـ اإلنجیل (عیسى علیه السالم) , ـ 2
صالة والسالم). الزبور (داود علیه السالم) , ـ القرآن (محمد علیه ال

ـ القرآن آخرھا فھو مھیمن علیھا وناسخ لھا .3
ما ھي خصائص القرآن الكريم ؟:القرآن الكريم
ـ ھو آخر الكتب السماوية . 1
ـ ومعجز بألفاظه ومعانیه. 2
ـ ومنزه عن الخطأ. 3
  سنة.  23ـ ومنزل باللغة العربیة مفرقا مدة 4
ـ ومنقول إلینا بالتواتر. 5
ـ ومكتوب في المصاحف. 6
ـ ويحفظه الكثیر من الناس عن ظھر قلب . 7
ـ وھو كتاب لكل الناس . 8
ماذا نستفید من اإليمان بالكتب السماوية ؟:أثر اإليمان بالكتب السماوية
ـ العلم بأن هللا رحم عباده بأن أنزل إلیھم كتبا لھدايتھم إلى ما فیه خیرھم وسعادتھم . 1
لم بأن هللا حكیم بأن شرع لعباده ما فیه مصلحة لھم وما يناسب أحوالھم وقدراتھم .ـ الع2
ـ شكر هللا على نعمة إنزال الكتب التي فیھا نور وھدى في الدنیا واآلخرة .3

ما فائدة إنزال الكتب السماوية ؟ من يؤمن بالتوراة ؟ واإلنجیـل ؟ والقـرآن ؟ عرفـوا القـرآن . تقويم بنائي
ذا الناس في حاجة إلى الكتب؟لما

التلمیذ أھمیة الكتب السماوية وأثرھا في ھداية الناس إلى الخیر والحق .  يدرك الھدف الوسیطي
قراءات متعددة للنصوص الواردة في الكتاب ومناقشتھا .المرحلة الختامیة

لمون أھـل الكتـاب ؟ مثلـوا من ھم أھل الكتاب ؟ فیم نختلف عـنھم ؟ كیـف يعامـل المسـتقويم ختامي
لذلك . ما ھي الكتب التي نؤمن بھا ؟  

 . يدرك التلمیذ أنه مكلف باإليمان بالكتب السماوية



حفظ النص المعتمد .المطلوب
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م      3س الحلم واإلحسانالسلوك واألخالقالتسامح ورحابة الصدر08تربیة إسالمیة

القدرة على االلتزام بالحلم واإلحسان في الحیاة الیومیة .                                                 :الھدف التعلمي
:مؤشر الكفاءة

يعرف التلمیذ الحلم واإلحسان ويحدد العالقة بینھما . ـ 
ـ ويذكر بعض صورھما و مظاھرھما 

ـ ويذكر فضلھما وأثرھا على صاحبھما . 
ويحفظ النص المعتمد حفظا جیدا.                 ـ

, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 44ب ص  الكتا:الوسائل
من آل عمران والحديث : " أفضل األعمال أن تصل من قطعك .......... شتمك ."134اآلية   :المعتمدالنص 

أنشطة التعلموضعیات التعلم

من النساء .  136استظھار النص السابق : اآلية   :تقويم مبدئيوضعیة االنطالق

ماذا تفعل إذا أغضبك شخص ؟ ما ھو الصفح الجمیل ؟:تقديم الدرس
يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا .الھدف الوسیطي

يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد . بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

تي تحث علیھا ؟ من يتصف بھا ؟إالم يدعوما الصفات العمن تتحدث اآلية ؟:الفھم العام
؟ لماذا ؟ الحديث

تعمیق الفھم:
شرح المفردات:

كل ما فیه خیر ومفرح وضدھا الضراءالسراء:
المسیطرين على غضبھم :الكاظمین الغیظ

الصفح, المسامحة. العفو:
:التحلیل واالستنتاج

:ما معنى الحلم لغة ؟ وشرعا ؟ تعريف الحلم
ة ھو األناة والتحكم  في النفس عند الغضب وضده الطیش والسفه , وھو شرعا ترك الحلم لغ

االنتقام مع القدرة علیه .
ما ھي أنواع الحلم ؟:من صور الحلم
ـ الصبر واجتناب الجزع عند المصائب . 1
ـ الصبر على أذى الناس والعفو عنھم عند القدرة على االنتقام .2
ل تعرفون صورا عن حلم رسول هللا (ص) ؟ اذكروا بعضھا .ھ):حلم رسول هللا (ص
ـ عفوه صلى هللا علیه وسلم عمن أراد قتله بعد أن أقدره هللا علیه . 1
ـ حلمه على األعرابي الذي قال له بعد أن أحسن إلیه : ما أحسنت إلي . 2
:ما جزاء الحلم في اإلسالم ؟ ماذا نخسر بفقدانه ؟فضل الحلم
ـ الحلم يزيد المؤمن عزة ورفعة ويعظم به أجره عند هللا . 1
ـ و يدل على قوة وشجاعة من يتصف به .2
ـ ويحافظ على الصحة البدنیة والعقلیة . 3
ـ وينشر التسامح بین الناس ويقضي على بذور البغضاء والعداوة . 4
ـ و يكسب صاحبه محبة الناس وهللا ورضوانه . 5
ما معنى اإلحسان لغة وشرعا ؟حسان:تعريف اإل

اإلحسان لغة ھو تزيین الشيء وإجادته وضده اإلساءة , وھو شرعا أن تعبد هللا كانك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك .

(ص) كیف كان إحسان رسول هللا (ص) ؟:إحسان رسول هللا
دب . ـ إحسانه إلى األعرابي الذي طلب منه بردا بطريقة فیھا سوء أ1
ـ دعاؤه لمن عادوه وقاتلوه بالھداية والمغفرة .2
:ما ھي مظاھر اإلحسان ؟من صور اإلحسان
ـ مواجھة األذى بالصبر.كظم الغیظ والتحكم في شھوة االنتقام . 1
ـ مقابلة السیئة بالحسنة. 2
ـ أداء العبادات أداء صحیحا . 3
ـ  البر بالوالدين . 4
لزوجة . ـ  حسن معاشرة ا5
ـ صلة الرحم . 6
ـ اإلحسان إلى األوالد . 7
ـ رعاية الیتامى . 8
ـ قضاء حاجة  ابن السبیل . 9

ـ إعطاء الخادم أو األجیر حقه .  10
ـ الرفق بالحیوان . 11
ـ إتقان الصنعة .12



ـ التلطف في الكالم مع سائر الناس . 13
  كر . األمر بالمعروف والنھي عن المنـ  14
:ما جزاء اإلحسان في اإلسالم ؟ ماذا نخسر بفقدانه ؟فضل اإلحسان
ـ اإلحسان مجلبة لمحبة هللا وحسن جزائه . 1
ـ ويمتن الصلة بین األقارب و األصدقاء بالمحبة والتعاون ويحول كراھیة األعداء إلى محبة 2

وعداوتھم إلى صداقة .  
ت .ـ ويقضي على أسباب الفتن والصراعا3

ماذا نفقد بفقدھما؟ما معنى الحلم شرعا؟واإلحسان؟ما العالقة بینھما؟ما فائدتھما لإلنسان؟تقويم بنائي

يدرك التلمیذ أھمیة الحلم واإلحسان في حیاة المسلم .الھدف الوسیطي
قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب.المرحلة الختامیة

.و من التاريخ اإلسالمي.اذكروھاھل تعرفون مواقف للحلم واإلحسان من السیرة النبوية أميتقويم ختا
ما واجبكم ؟

يحب التلمیذ الحلم واإلحسان ويحرص علیھما .الھدف الوسیطي
حفظ النص المعتمد .المطلوب



المستوىالموضوعالمجال 02الدورة : رقم الدرسالنشاط 

م      3س فتح مكةالسیرة النبويةالتسامح ورحابة الصدر09تربیة إسالمیة

   على القدرة:الكفاءة القاعدية
سرد األحداث المرتبطة بفتح مكة .  ـ 

تعداد القیم اإلنسانیة التي جسدھا رسول هللا في فتح مكة .ـ و
إدراك أھمیة الفتح في تاريخ اإلسالم .                             وـ 

:مؤشر الكفاءة
ـ يذكر التلمیذ سبب فتح مكة و الظروف التي تم فیھا .

ـ ويذكر بعض األخالق النبیلة التي عامل بھا رسول هللا من آذوه .
ـ ويذكر األھمیة التاريخیة للفتح . 

جیدا.                ـ ويحفظ النص المعتمد حفظا
, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 52الكتاب ص:الوسائل

سورة النصر .:النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیة التعلم 

من آل عمـران ,والحديث:"أفضـل األعمـال 136استظھار النص السابق:اآلية :تقويم مبدئيوضعیة االنطالق
أن تصل من قطعك..........شتمك". 

ھل رجع رسول هللا إلى مكة بعد أن منع من دخولھا قبل صلح الحديبیـة ؟ :تقديم الدرس
متى رجع ؟

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

عن أي نصر تتحدث السورة ؟ من يخاطب هللا في السورة ؟ بم يذكره ؟ ماذا :ھم العامالف
؟طلب هللا من رسوله ؟ لماذا 

تعمیق الفھم:

شرح المفردات:
وھي صیغة يقبل التوبة من عباده:تواب-اطلب منه المغفرةاستغفره:-جماعاتأفواجا:
.مبالغة

:لتحلیل واالستنتاجا
كیف حضر رسول هللا لھذا الحدث ؟ ما سبب فتح مكة ؟:اد لفتح مكةاالستعد
ـ كان من نتائج صلح الحديبیة أن ينظم بنو بكر إلى حلف قريش وبنو خزاعة إلى حلف 1

المسلمین .
ـ نقضت قريش الصلح بعدما سمحت لبني بكر باإلغارة على بني خزاعة وقتل عدد منھم .2
ف مسلم سرا لیفاجىء قريش و يفتح مكة ,وكان ذلك في خرج رسول هللا في عشرة آال ـ 3

رمضان في السنة الثامنة للھجرة .
:لماذا لم ينتقم من قريش ؟كیف دخل رسول هللا مكة ؟يوم المرحمة ال يوم الملحمة
ـ في العشرين من رمضان دخل المسلمون الفاتحون مكة من أعالھا دون مقاومة وكان 1

رسول هللا خاشعا متواضعا.
ـ قال سعد بن عبادة األنصاري:"الیوم يوم الملحمة,الیوم تستحل الحرمة,الیوم أذل هللا 2

  قريشا" . 
ة,الیوم يعز هللا ـ استنكر رسول هللا مقالة سعد ورد علیه قائال:"الیوم يوم المرحم3

قريشا,ويعظم هللا الكعبة".
:أمن رسول هللا قريشا . كیف ذلك ؟ لماذا أمر بالال الرسول يدخل المسجد الحرام

باآلذان ؟ لماذا حطم األصنام ؟
ـ كان رسول هللا قبل دخوله مكة قد أعطى األمان للناس إذا بقوا في منازلھم أو دخلوا 1

سفیان .المسجد الحرام أو دار أبي 
ـ دخل علیه السالم الكعبة فحطم األصنام وھو يقرأ :" وقل جاء الحق وزھق الباطل إن 2

الباطل كان زھوقا", وطاف بالكعبة بعد أن نظفھا وأمر بالال أن يؤذن من فوقھا .
:ماذا كانت قريش تستحق بعد فتح مكة ؟ بم فاجأھم رسول الكريم يعفو عند المقدرة

ذا ؟هللا ؟ عالم يدل ھ
ـ قال رسول هللا :" يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم"؟ قالوا:" خیرا,أخ كريم وابن أخ 1

كريم ". فقال لھم:" اذھبوا فأنتم الطلقاء ". 
ـ عفا رسول هللا عمن أساؤوا إلیه بعد أن أمنھم في الوقت الذي مكنه هللا منھم .2
ما كان أثر العفو عن قريش ؟ :إسالم أھل مكة
ـ لم يفتح رسول هللا مكة فقط بل فتح أيضا قلوب أھلھا برحمته وتسامحه وعفوه فدانت له 1

.قريش ودخل الناس في دين هللا أفواجا

متى فتحت مكة ؟ لماذا أمر رسول هللا بكتمان الخبر ؟ مـا ھـي األخـالق التـي عامـل بھـا تقويم بنائي
قريشا في فتح مكة ؟ ماذا نتج عن الفتح ؟

.يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھاف الوسیطيالھد



قراءات متعددة للنصوص الواردة في الكتاب ومناقشتھا .المرحلة الختامیة

ما أين حطم رسول هللا األصنام أوال؟؟؟ما الفرق بینه وبین االستعمارما المقصود بالفتحتقويم ختامي
  ح مكة ؟اإلنسانیة التي جسدھا رسول  هللا في فتالقیم ھي

يدرك التلمیذ أھمیة فتح مكة في التاريخ اإلسالمي والقـیم النبیلـة التـي أرسـاھا رسـول الھدف الوسیطي
.هللا في ھذا الحدث. 

حفظ النص المعتمد .المطلوب



المستوىالموضوعالمجال 02الدورة : رقم الدرسالنشاط 

م      3س سورة عبسالقرآن الكريمالتسامح ورحابة الصدر10تربیة إسالمیة

  : على القدرة:الھدف التعلمي
.ـ التعريف بسورة عبس

.ذكر مناسبة نزولھاو-
.قراءة السورة بخشوع قراءة صحیحة وـ 

.امضة فیھالغشرح الكلمات اـ و
.واستخراج مقاصدھا-

حفظھا حفظا جیدا .ـ و
:مؤشر الكفاءة

ـ يعرف التلمیذ بسورة عبس . 
ـ ويذكر سبب نزولھا . 

ويقرأ السورة قراءة صحیحة . -
ويشرح ما فیھا من كلمات غامضة . -
ويستنبط منھا أھم مقاصدھا . -
ويحفظ النص المعتمد حفظا جیدا.            ـ

, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 57الكتاب ص :الوسائل
سورة عبس . :المعتمدالنص 

أنشطة التعلموضعیات التعلم
استظھار النص السابق:سورة النصر . :تقويم مبدئيوضعیة االنطالق

یف لو كنت مشغوال مع إنسان ذي جاه ومال وقصدك إنسان فقیر في حاجة له , ك:تقديم الدرس
تتصرف معه ؟ ھذا الموقف وقع لرسول هللا.لنقرأ سورة عبس ونرى . 

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا .الھدف الوسیطي
جلس رسول هللا (ص) يوما بمكة مع بعض ساداتھا لیدعوھم إلى مناسبة نزول السورة:بناء التعلم

یستفسره في أمر يتعلق بدينه فكره اإلسالم,وجاء رجل أعمى وفقیر ھو عبد هللا بن أم مكتوم ل
رسول هللا أن يقاطعه الرجل فعبس وأعرض عنه فعاتبه هللا وبین له أن لیس علیه لوم في من بقي 

على كفره وأال يشغله الحرص على دعوة الكافر عن المؤمن .

 . يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد

 مراعاة حسن األداء .يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع

:الفھم العام
سورة عبس مكیة,من قصار المفصل,تقع في الربع األخیر(الرابع) من المصحف :تقديم السورة

ـ اجتھاد النبي(ص) في تبلیغ 1,وھي تتناول: 42الشريف بین سورتي النازعات والتكوير,عدد آياتھا 
ـ وصف حال الناس يوم القیامة.4في الكون, ـ التذكیر ببعض بآيات هللا 3ـ عتاب ربه له, 2الدعوة, 

 :تعمیق الفھم
شرح المفردات:

أدبر,أعرض عنه,لم تولى:بسبب مجیئه. ـ أن جاءه:قطب وجھه عند الغضب أي جمع حاجبیه. ـ :عبس
ال لوم علیك. وما علیك:تقبل علیه بوجھك وحديثك. تصدى:. ـيتعظ :يذكريلتفت إلیه. ـ 

ما يأكله اإلنسان من قضب:عثه حیا بعد الموت. ـب:أنشرهلعن. ـ :قتلـ طیعین.مالئكة مسفرة بررة:-
الكأل في المرعى. األب:أشجارھا كثیرة ذات أغصان ملتفة.ـحدائق غلب:نباتات طرية. ـ 

مشرقة  نیرة,م:سفرةمـ  .يصرفه ويشغله عن غیره:يغنیهـ  صیحة يوم القیامة تصم اآلذان.:الصاخةـ 
العصاة,المتعدون لحدود هللا .:الفجرة . ـھا سواد بسبب الحزنعلوي:ترھقھا قترةـ  متھللة من الفرح.

التحلیل واالستنتاج:
 من تخاطب ھذه اآليات ؟ عالم يلوم هللا رسوله ؟ إالم يرشده ؟ ماذا تثبت :10إلى 1اآليات من

لنا اآليات ؟ بم شھدت لألعمى؟ 
في ھذه اآليات:

ـ لوم لرسول هللا على انشغاله عن المؤمن وإقباله على سادة قريش حرصا منه على إسالمھم . 1
ـ 3ـ وحث على معاملة الناس على أساس الحق والعدل ال على أساس المال والنسب والجاه .  2

وإثبات لصدق نبوة ورسالة محمد (ص) . 
باإليمان والتقوى ودعوة لالقتداء به في طلب ـ وثناء على عبد هللا بن أم مكتوم وشھادة له من هللا4

.العلم مھما كانت الظروف
 لم نداوم على تالوة القرآن ؟ لماذا لم يحرف ؟ بم يتصف المالئكة ؟:16إلى 11اآليات من

في ھذه اآليات:
ـ تأكید على أن القرآن أحسن تذكرة وأبلغ موعظة لإلنسان. 1
 فال يحرف أبدا. ـ وتأكیدعلى أنه محفوظ من هللا2
 عمن تتحدث اآليات ؟ بم تذكرنا ؟ ما جزاء الكافر ؟:23إلى 17اآليات من

في ھذه اآليات:
ـ ذكر لجزاء الكافر وھو اللعنة في الدنیا والعقاب الشديد في اآلخرة . 1
ـ وتذكیر بمبدأ خلق اإلنسان وھدايته وموته ومبعثه ومحاسبته على أعماله . 2



بعض نعم هللا علیه التي تستوجب الشكر:خلقه في أحسن صورة وھداه إلى اإليمان ـ وتذكیر ب3
وسلحه بالعقل . 

 ا النعمة التي يذكرنا بھا هللا ؟ لماذا ؟ من يتمته بھذه النعمة ؟ لماذا م:32إلى 24اآليات من
خصھا هللا بالذكر ؟

في ھذه اآليات:
ه ھو وأنعامه لیدرك قدرة هللا وفضله علیه ورحمته به ـ دعوة لإلنسان لتأمل الطعام الذي يتمتع ب1

حیث ضمن له رزقه .
 ساس أعلى أي عم تتحدث اآليات؟بم يفرح المؤمن؟لم يحزن الكافر؟:42إلى 33اآليات من

يعامل هللا الناس يوم القیامة ؟
:في ھذه اآليات

الصالح . ـ تذكیر بوقوع يوم القیامة وبیان أن اإلنسان ال ينفعه إال عمله1
ـ ووصف لحال المؤمنین الفائزين برضوان هللا . 2
ـ ووصف لحال الكفار والمنافقین الذين تكفھر وجوھھم من الندم والحسرة .3

من معاتبة هللا لرسوله ؟ من كانكم وحدة في ھذه السورة ؟ ھاتوا عناوين لھا . ماذا تستنتجونتقويم بنائي
اآليات لماذا؟ لماذا يحتاج اإلنسان إلى التذكیر ؟ ما نعم هللا الواردة فيأولى:الفقیر أم سادة قريش ؟

؟ عالم تدل ؟ بم نقابلھا ؟ بم يجازى اإلنسان يوم القیامة ؟  

يدرك التلمیذ فضل هللا علیه ورحمته بالناس وأن هللا يستحق العبادة والشكر . الھدف الوسیطي
نص المعتمد .قراءات متعددة للالمرحلة الختامیة

لو أعطینا عنوانا آخر لسورة عبس,ماذا تختارون ؟ ما ھي القیم الدينیة األخالقیة التي تشتمل تقويم ختامي
علیھا السورة ؟ ماذا يجب علیكم ؟  

يدرك التلمیذ ضرورة معاملة الناس على أساس العدل والحق ووفق المبادئ اإلنسانیة . الھدف الوسیطي
حفظ النص المعتمد .المطلوب



المستوىالموضوعالمجال03الدورة :رقم الدرسالنشاط

م3ساإليمان باألنبیاء والرسلالعقیدةالتواصل االجتماعي11تربیة إسالمیة

القدرة على : :التعلميالھدف 
ـ التمییز بین النبي والرسول .

ـ بیان صفات الرسل ووظیفتھم ومعجزاتھم .
وإدراك رحمة هللا بنا.-

:اءةالكفمؤشر 
يعرف التلمیذ الرسول والنبي ويبین وظیفة الرسل.  ـ
ويذكر معنى اإليمان بالرسل واألنبیاء.-
ويذكر صفات األنبیاء والرسل.-
ويذكر معجزات الرسل.-
ويذكر أنه مكلف باإليمان باألنبیاء والرسل.-
ويحفظ النص المعتمد حفظا جیدا.-

  لمصحفـ السبورة ـ ا64الكتاب ص :الوسائل
.285، البقرة:25، األنبیاء:48األنعام::النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیات التعلم

استظھار النص السابق:سورة عبس.قديم مبدئي:تـوضعیة االنطالق

:ما ھي أركان اإليمان ؟ ماھي مھمة األنبیاء والرسل ؟ تقديم الدرس

مھا .يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعالھدف ا لوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

بم أمر هللا رسله؟ إالم دعا كل الرسل؟:الفھم العام

تعمیق الفھم:
:التحلیل واالستنتاج

بالرسل واألنبیاء؟ماذا يقصد باإليمان :مفھوم اإليمان بالرسل واألنبیاء
النبي رجل أوحى هللا إلیه فقط ولم يكلفه برسالة والرسول أوحى هللا إلیه وكلفه بتبلیغ -1

الوحي للناس.
نؤمن بالرسل معناه نصدق يقینا بأن هللا بعثھم إلى عباده لھدايتھم إلى الخیر ونھیھم -2

عن الشر.
لى الناس.نؤمن بأن الرسل بلغوا رساالتھم وأقاموا الحجة ع-3
من أنكر نبیا أو رسوال فكأنما أنكر كل األنبیاء والرسل.-4
أولو العزم من الرسل ھم محمد وإبراھیم وموسى وعیسى ونوح علیھم السالم.-5
رسالة محمد صلى هللا علیه وسلم كانت إلى جمیع الناس وخاتمة الرساالت ومھیمنة -6

علیھا وناسخة لھا فیجب علینا العمل بھا.
بم كلف هللا رسله؟ إالم دعا كل الرسل؟:وظیفة الرسل
تبشیر المؤمنین برضوان هللا عنھم ودخول جنته وتحذير الكفار والمشركین والمنافقین من -1

غضب هللا ودخول النار.
إثبات وجود هللا والدعوة إلى توحیده وإخالص العبادة له.-2
لناس العبادة الصحیحة وطرق التعامل فیما بینھم.تعلیم ا-3
الحث علفى مكارم األخالق.-4
:بم يتصف الرسل؟ صفات الرسل
القدوة في القول -5البشرية -4الفطانة والحكمة -3األمانة في التبلیغ -2الصدق -1

والعمل.  
:بم أيد هللا رسله؟معجزات الرسل
حدث بإرادة هللا ال يستطیع الناس اإلتیان به مھما كانت المعجزة ھي حدث خارق للعادة ي-1

لھم قدرة والھدف منھا إثبات صدق الرسل فیما يدعون إلیه.
:من المعجزات المعلومة-2
نجاة سیدنا إبرراھیم من النار -أ

تحول عصا سیدنا موسى إلى أفعى -ب
إحیاء سیدنا عیسى للموتى -ج
.القرآن الكريم لسیدنا محمد-د
ماذا يجب علینا تجاه الرسل واألنبیاء؟:واجبنا تجاه  الرسل
اإليمان بھم وبأن دعوتھم حق وأنھم بلغوا رساالتھم.-1
حبھم واحترامھم وعدم ذكرھم بسوء.-2
عدم التفريق في إيماننا بھم ومحبتنا لھم.-3
:ماذا نستفید من اإليمان بالرسل؟ثمرات اإليمان بالرسل
حمة هللا باإلنسان بمنحه العقل وھدايته إلى الطريق الصحیح.إدراك ر-1



نیل محبة هللا-2

ما الفرق بین النبي والرسول؟ مافائدة بعث رسل للناس؟ على أي أساس اختار هللا تقويم بنائي
رسله وأنبیاءه؟ بم ثبت هللا رسله؟ كیف ننظر إلى الرسل؟

ويدعمھا.يثبت التلمیذ مكتسباته الھدف الوسیطي

قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب .المرحلة الختامیة

اذكروا أسماء بعص الرسل الذين ذكرھم القرآن الكريم واذكروا أقوامھم؟ كیف كان رد تقويم ختامي
أقوامھم علیھم؟ بم جازاھم هللا؟ من أكثر الرسل أتباعا؟ فیم يختلف رسول هللا عن اآلخرين؟ 

واجبكم تجاه الرسل؟ ما
يدرك التلمیذ أھمیة الرسل واألنبیاء في حیاة البشر فیحبھم ويحترمھم ويقدر عملھم.الھدف الوسیطي

حفظ النص المعتمد.المطلوب



المستوىالموضوعالمجال03الدورة :رقم الدرسالنشاط

م3سالنداء للحج العباداتالتواصل االجتماعي12تربیة إسالمیة

القدرة على::التعلميالھدف 
ـ تالوة النص المعتمد تالوة صحیحة .

ـ وشرح الكلمات الغامضة .
واستخراج مقاصد اآليات.-
ره في حیاة المسلمین.وإدراك فضل الحج ومنافعه وأث-

:مؤشر الكفاءة
يقرأ التلمیذ النص المعتمد قراءة صحیحة مراعیا أحكامھا.  ـ
ويشرح الكلمات الغامضة فیه.-
ويستخرج ما ترشد إلیه اآليات.-
ويحفظ النص المعتمد حفظا جیدا.-

ـ السبورة ـ المصحف71الكتاب ص :الوسائل
.30إلى 26الحج:اآليات من :النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیات التعلم
استظھار النص السابق.:قديم مبدئيتـوضعیة االنطالق

من أول من أذن في الناس للحج ؟ متى كان ذلك؟:تقديم الدرس
يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا .الھدف الوسیطي

يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .بناء التعلم

قرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء .ي

ھذه اآليات؟ ما سبب تسمیتھا بھذا االسم؟ ما من أي سورة أخذت:الفھم العام
لماذا يزوره المسلمون؟ما أثر ھذه الزيارة في نفوس مكانةبیت هللا في قلوب المسلمین؟

الزائرين؟

تعمیق الفھم:
:شرح المفردات

األرجلمشاة على:رجاال–نادھم للحج:أذن في الناس بالحج–ه وأرشدناه ومكناهأذنا ل:بوأنا
منافع الدنیا:منافع–بعید:عمیق–طريق بین جبلین:فج–جمل ھزل من كثرة المشي:ضامر

التمثال أو الصنم الذي:الوثن-الشيء القذر:الرجس-كالتجارة ومنافع اآلخرة كنیل رضوان هللا
الباطل،الكذب:الزور-البقر والغنم واإلبل:األنعام–هللا يعبد من دون

:التحلیل واالستنتاج
من بنى الكعبة؟لماذا؟ماذا تمثل الكعبة للمسلمین؟بم أمر هللا عباده عند زيارتھم األسئلة:

لھا؟ھل وصل نداء سیدنا إبراھیم للناس؟ ما الدلیل؟ھل الحج عبادة فقط؟ماذا يستفید الحاج 
منه أيضا؟ من يستفید من الحج أيضا؟اذكروا بعض أعمال الحج.ماذا أحل هللا للحجاج؟ماذا حرم 

علیھم؟
 ترشد إلیه اآليات:ما
بأمر من هللا وتوجیھه بنى سیدنا إبراھیم الكعبة ونادى في الناس يدعوھم لزيارتھا وإقامة -1

مناسك الحج .
استجاب المسلمون لھذا النداء وھم في كل عام يتدفقون على مكة من كل مكان برا وجوا -2

وبحرا.
وفیه منافع اقتصادية واجتماعیة الحج مؤتمر إسالمي فیه عبادة وطھارة وسیاحة روحیة-3

وثقافیة.
4-�Ϫϴϟ·�ΏήϘΗϭ����ϢΟέˬ ϲ όγ ϑˬ Ϯρ ϡˬήΣ·��ΔϴϨϳΪ ϟ�ήΎόθ ϟ�˯ΏΑ�Ϳ�ήϛΫ�ΞΤϟ�ϡΎϳ�ϲ ϓ

بالصدقات (ذبح أو نحر).
الكعبة بیت هللا الحرام لذلك نرى المسلمین يحبونھا ويعظمونھا ويتألمون لعدم سنح -5

به زوارھا.الفرصة لزيارتھا ونیل ما وعد هللا 
ما الھدف من بناء الكعبة؟ كیف كان الحج قبل اإلسالم؟اذكروا بعض أعمال المشركین في تقويم بنائي

الحج.أبقى اإلسالم على الحج ولكن نظفه.كیف ذلك؟ما الفوائد التي نجنیھا من الحج؟ ما 
جزاء الحج المبرور؟

في حیاة المسلمین.يثبت التلمیذ فضل الحج ومنافعه وأثره الھدف الوسیطي

قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب .المرحلة الختامیة

ھل سیدنا إبراھیم ھو أول من بنى الكعبة؟ ما الدلیل؟ ماحكم زيارة بیت هللا؟ لماذا تقويم ختامي
ذا سمیت الكعبة بیتا حراما؟ ماذا يجني المسلم من حجه؟كیف تتحقق المساواة في الحج؟ما

يجب على الحاج بعد عودته إلى بیته؟

يحب التلمیذ عبادة الحج ويحرص على أدائھا عند إتاحة الفرصة.الھدف الوسیطي
حفظ النص المعتمد.المطلوب



المستوىالموضوعالمجال03الدورة :رقم الدرسالنشاط

م3سالحج وأحكامهالعباداتالتواصل االجتماعي13تربیة إسالمیة

القدرة على : :التعلميالھدف 
ـ تمییز معرفة األداء الصحیح لعبادة الحج من خالل معرفة شروطه وأركانه وواجباته .

ھم .ـ بیان صفات الرسل ووظیفتھم ومعجزات
وإدراك رحمة هللا بنا.-

:ةمؤشر الكفاء
يعرف التلمیذ الحج شرعا ويذكر حكمه.  ـ
ويذكر الحكمة من أداء الحج.-
ويذكر الطريقة الصحیحة ألداء الحج.-
ويحفظ النص المعتمد حفظا جیدا.-

ـ السبورة ـ المصحف74الكتاب ص :الوسائل
اإلسالم على خمس....." والحديث:" الحج عرفة".   ، والحديث:" بني 52يس: :المعتمدالنص 

أنشطة التعلموضعیات التعلم

من سورة الحج.30....26استظھار النص السابق:اآليات :قديم مبدئيتـوضعیة االنطالق

ما ھو الركن الخامس في اإلسالم؟ متى يؤدى؟:تقديم الدرس

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا .لوسیطيالھدف ا
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

عالم تحث اآلية؟ ماذا ذكر الحديث الشريف؟ ما مرتبة الحج من األركان؟ عالم :الفھم العام
ان؟تحث اآلية؟ ماذا ذكر الحديث الشريف؟ ما مرتبة الحج من األرك

تعمیق الفھم:
:شرح المفردات

α ΎϨϟ�ϰ Ϡϋ�Ϳ:حق له وواجب علینا
التحلیل واالستنتاج:

ما معنى الحج لغة؟ وشرعا؟:معنى الحج
الحج لغة ھو القصد وھو شرعا قصد بیت هللا الحرام بنیة أداء مناسك الحج.

:ما حكم الحج شرعا؟حكم الحج
على مكلف تتوفر فیه شروط الحج وھو الركن الخامس الحج فرض عین مرة واحدة في العمر 

في اإلسالم.
:لماذا فرض الحج على المسلمین؟الحكمة من تشريع الحج
طاعة هللا بأداء الركن الخامس في اإلسالم.-1
الحج مدرسة تدرب على الصبر والتواضع والتنظیم والتسامح والتضحیة واإلنفاق في سبیل -2

  هللا.
المساواة بین المسلمین على اختالف لغاتھم وأعراقھم ومستوياتھم الثقافیة تحقیق مبدأ-3

واالجتماعیة.
التعارف بین المسلمین  وتعمیق الشعور بالوحدة والتضامن بینھم.-4
تطھیر المؤمن من ذنوبه ونیل األجر ودخول الجنة.-5
:على من يجب الحج؟ ممن يصح؟شروط الحج
على غیر البالغ وإذا حج فحجته صحیحة ولكنھا ال تجزئه عن حجة : اليجب الحجالبلوغ-1

اإلسالم المفروضة.
: يجب الحج على من يستطیع بدنیا ومالیا وكانت طريقه آمنة إلى مكة.االستطاعة-2
: اليصح الحج إال من المسلم.اإلسالم-3
: يجب على العاقل الحج ويصح منه إذا حج.العقل-4

وھو أن تذھب مع محرم لھا أو رفقة آمنة من النساء.يضاف شرط للمرأة
:ما ھي أركان الحج؟أركان الحج
: نیة الدخول في المناسك وتتحقق باالغتسال وارتداء مالبس اإلحرام (غیر محیطة اإلحرام-1

وال مخیطة) والتلبیة.
: ألداء مناسك الحج ثالث طرق بنیات مختلفة:تنبیه

أن ينوي الحج أوال قائال:"لبیك اللھم حجا" وبعد الفراغ منه ينوي العمرة بإحرام جديد لھا -أ
قائال:"لبیك اللھم عمرة". (يسمى ھذا مفردا)

أن ينوي العمرة أوال في موسم الحج قائال:"لبیك اللھم عمرة" وبعد إتمامھا ينوي الحج -ب
ھذا متمتعا)بإحرام جديد له قائال:" لبیك اللھم حجا". (يسمى 

أن ينوي الحج والعمرة معا بإحرام واحد قائال:"لبیك اللھم حجا وعمرة).-ج
الوقوف بعرفة في الیوم التاسع من ذي الحجة من الزوال إلى أن يتحقق غروب الشمس -2

ويمتد وقته إلى طلوع فجر يوم العید.
طواف اإلفاضة يؤدى بعد اإلفاضة من عرفات في يوم العید.-3



سعي بین الصفا والمروة (البد أن يكون بعد طواف)ال-4
:متى يبدأ موسم الحج وينتھي؟ في أي مكان يتم اإلحرام؟مواقیت اإلحرام

: شوال وذو القعدة وثالثة عشر يوما من ذي الحجة.مواقیت الحج الزمانیة
:مواقیت المكانیة

مكة المكرمة ألھلھا ومن يقیم بھا.-
لي) ألھل المدينة ومن مر بھا.ذو الحلیفة (أبیار ع-
رابغ ألھل مصر والمغرب العربي والشام ولمن مر به.-
يلملم ألھل الیمن والھند ولمن مر به.-
قرن المنازل ألھل نجد ولمن مر به.-
ذات عرق ألھل العراق والشرق األقصى ولمن مر به.-
یف يحج المفرد؟ك:كیفیة الحج
لى البیت الحرام فیطوف حوله سبعة أشواط (طواف القدوم) يحرم من المیقات ويتجه إ-1

ويصلي خلف مقام إبراھیم ركعتین إن أمكن له ذلك ويشرب من ماء زمزم.
ويسعى بین الصفا والمروى سبعة أشواط بادئا من الصفا.-2
وفي الیوم الثامن يذھب إلى منى ويظل بھا حتى يصلي الفجر.-3
عرفة للوقوف بھا ويصلي بھا صالتي الظھر والعصر جمع تقديم وفي الیوم التاسع يتجه إلى-4

وقصرا.
وبعد غروب الشمس يتجه إلى مزدلفة فیصلي بھا صالتي المغرب والعشاء جمع تأخیر مع -5

قصر العشاء.
ويجمع الجمرات وقبل أن تشرق شمس يوم العید يعود إلى منى لیرمي جمرة العقبة -6

شاء ويحلق أو يقصر وبھذا يحل التحلل األصغر فیحل له ما كان بسبع حصیات ويذبح أو ينحر إن
محرما ماعدا زوجته .

ثم يتجه إلى مكة لیطوف طواف اإلفاضة ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم -7
وبذلك يتحلل التحلل األكبر.

التشريق.ثم يعود إلى منى لیبیت بھا ثالث لیال لیرمي بھا الجمرات الثالثة في أيام-8
ثم يعود إلى مكة لیطوف طواف الوداع.-9

اب الحج؟ ما الفوائد التي عرف الحج شرعا. من يطالب به؟ ماھي فرائض الحج؟ ماھي آدتقويم بنائي
من الحج؟نجنیھا

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي

خرى في الكتاب .قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أالمرحلة الختامیة

رة واحدة في ما فوائد الحج الدنیوية؟ ھل له فوائد أخروية؟ ماھي؟ لماذا فرض الحج متقويم ختامي
الحج؟العمر؟ من يسقط عنه

يدرك التلمیذ أھمیة الحج في حیاة المسلم وأثره في جمیع المجاالت.الھدف الوسیطي
حفظ النص المعتمد.المطلوب
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مواقف من حیاة إبراھیم علیه القرآن الكريمالتواصل االجتماعي 14تربیة إسالمیة
السالم

م      3س

:القدرة على:الھدف التعلمي
ـ سرد مواقف سیدنا إبراھیم مع أبیه وقومه والملك .                                   

ـ وإدراك أھمیة الحوار في تعاملنا وتعداد بعض آدابه .                                                                          
, المصحف , السبورة .83الكتاب ص:السند التربوي

من مريم.                               47.... 41اآليات :نص المعتمدال

أنشطة التعلموضعیة التعلم 

ورة الحج .من س 30... 26اآليات : استظھار النص السابق ::تقويم مبدئيوضعیة االنطالق

من ھو أبو األنبیاء ؟ ماذا تعرفون عن سیدنا ابراھیم علیه السالم ؟:تقديم الدرس

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

عمن تتحدث اآليات ؟ ذكرت اآليات ثالث مواقف لسیدنا إبراھیم ؟ مع من :العامالفھم
كانت؟

تعمیق الفھم:
شرح المفردات:

ال يفید,ال ينفعاليغني:
طريق مستقیمصراط سوي:

  تابعاولیا:
أتارك عبادتھاأراغب أنت عن آلھتي:

سريعاملیا:
برا,لطیفا,كريماحفیا:

التحلیل واالستنتاج:
بم كان سیدنا إبـراھیم يتصـف ؟ كیـف تـرون محاورتـه :إبراھیم علیه السالم يحاور أباه

ألبیه ؟ بم قابل األب ذلك ؟ ما القرار الذي اتخذه سیدنا إبراھیم ؟ 
من الصفات التي أثبتھا هللا لنبیـه إبـراھیم علیـه السـالم نضـوج العقـل والرشـد والحكمـة -1

وصفاء القلب .
ـ في محاورة سیدنا إبراھیم ألبیه الكافر قدوة لنا حیث كان مؤدبا معه وحريصا على ھدايتـه 2

إلى الخیروتجنیبه طريق الھالك .
ـ رغم تھديد أبیه له انصرف عنه بأدب و وعده باالستغفار له .3
؟ ان ھدف خلیل هللا من دعوته لقومهما ك:إبراھیم علیه السالم يدعو قومه ويحاورھم
م معـرفتھم للحقیقـة ؟ بـم رد لمـاذا تمسـكوا بھـا رغـف أثبـت لھـم أن عبـادتھم باطلـة ؟ يك

  ؟علیھم
استعمل سیدنا إبراھیم أسلوب الحوارالبناء أيضا مع قومه لـدعوتھم إلـى تـرك عبـادة األصـنام 
وتوحید هللا وأقام علیھم الحجة بذكر بعض دالئل وجوده هللا وقدرته كالخلق واإلطعـام واإلحیـاء 

  إلماتة ...وا
مـن ھـو النمـرود ؟ لمـاذا اسـتدعى :إبراھیم علیه السالم يقیم الحجة على النمرود

خلیل هللا إلى قصره ؟ ما الدلیل الذي قدمه للملك علـى وجـود هللا؟ مـاذا ادعـى الملـك ؟ مـا 
رأيكم في حجته ؟ بم أفحمه نبي هللا ؟

ھـو أيضـا يحیـي ويمیـت بـالعفو عـن ـ سیدنا إبراھیم يعرف النمرود بربه والملـك يـدعي أنـه 1
سجین محكوم علیه بالموت وقتل سجین آخر.

ـ خلیل هللا يبین للملك أن ربه يأتي بالشمس من المشرق ويطلب منه أن يأتي بھا من 2
المغرب فال يستطیع الملك جوابا .

سـلوب الـذي من سیدنا إبراھیم علیه السـالم ؟ بـم كـان يتصـف ؟ إالم مـن بعـث ؟ مـا األتقويم بنائي
استعمله في الدعوة ؟ بم رد على رفض أبیه وقومه ؟ ماذا نستخلص من سلوكه معھم؟

.يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھاالھدف الوسیطي

.صوص الواردة في الكتاب ومناقشتھاقراءات متعددة للنالمرحلة الختامیة
ه وقومـه والملـك بـدل العنـف ؟ مـا ھـي فائـدة ماذا استعمل سیدنا إبراھیم الحوار مع أبیـتقويم ختامي

الحوار؟ ما واجبنا الیوم لحل المشاكل العالقة بین األفراد والجماعات ؟ ما ھي آداب الحوار؟

.في معاملته لقومه وللنمرودويقتدي به سیدنا إبراھیم علیه السالم يحب التلمیذ الھدف الوسیطي
.حفظ النص المعتمدالمطلوب
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حقوق اإلنسان من خـالل خطبـة المعامالتالتواصل االجتماعي15تربیة إسالمیة
حجة الوداع

م      3س 

:القدرة على:الھدف التعلمي
تعداد حقوق اإلنسان من خالل خطبة حجة الوداع . -

استظھار الخطبة .                   ـ و
.,المصحف,السبورة87كتاب التربیة اإلسالمیة ص:السند التربوي
خطبة حجة الوداع                               النص المعتمد:

أنشطة التعلموصعیات التعلم

  من مريم . 47....41استظھار النص السابق : اآليات :تقويم مبدئيوضعیة االنطالق
؟ ل هللا ؟ ماذا استفدنا من حجتهسوكم حجة حج ر:تقديم الدرس  

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي

يستمع التالمیذ إلى تالوة األستاذ للنص المعتمد .بناء التعلم
. يقرأ التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء
رسـول هللا ؟عـم تحـدث لماذا سمیت خطبة الوداع بھذا االسـم ؟ أيـن ألقاھـا:الفھم العام

فیھا ؟
تعمیق الفھم:
شرح المفردات:

الشرف:العرض
ج عانیة أي أسیرة:عوان

برضاه:عن طیب نفس منه
  تمسكتم :اعتصمتم

:التحلیل واالستنتاج
ما مناسبة الخطبة ؟ ماذا تستشفون مـن وراء ھـذه العبـارة : " لعلـي ال ألقـاكم بعـد :األسئلة

حقوق المسلم التي أوصى رسول هللا بالمحافظة علیھا ؟ مـم حـذرنا ؟ عامي ھذا ." ما ھي 
لماذا خص  النساء بالذكر؟ ما ھما مصدرا التشـريع اللـذان ذكرھمـا رسـول هللا ؟ بـم يتفاضـل 

الناس؟ ما حكم تبلیغ ھذه الوصايا ؟
ما ترشد إلیه الخطبة:

:حث رسول هللا على
ـ المحافظة على شرف اإلنسان وماله ودمه .1
ـ حسن معاشرة المرأة أما كانت أو أختا أوزوجة أو.....2
ـ اجتناب ظلم النفس أو الغیر.3
ـ التعامل على أساس األخوة دينیة كانت أو إنسانیة واجتناب كل أشكال العنصرية.4
ـ التمسك بالقرآن الكريم والسنة النبوية .5
الدعوة إلى الخیر.ـ وجوب 6
ـ تقوى هللا فھي أساس التفاضل بین الناس .7

ما رأيكم في ھذه الخطبة مـن حیـث حجمھـا ؟ ومحتواھـا ؟ ھـل يمكـن اعتبارھـا دسـتورا تقويم بنائي
عنا الیوم علـى شامال لحقوق اإلنسان كلھا ؟ ھل توجد حقوق لم تتضمنھا الخطبة ؟ما ھو واق

  ا ؟ما واجبنضوء ھذه الخطبة ؟ 

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي
قراءات متعددة للنصوص الواردة في الكتاب ومناقشتھا .المرحلة الختامیة

ما الھدف من خطبة حجة الـوداع ؟ مـاذا أوجـب رسـول هللا علـى المسـلمین ؟ مـاذا حـرم تقويم ختامي
یر المسلمین ؟علیھم ؟ كیف يجب أن يتعاملوا مع إخوانھم ؟ ومع غ

يقتدي التلمیذ برسول هللا ويعمل بما جاء في الخطبة.الھدف الوسیطي
مالحظات
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م      3س السلوك االجتماعي القويماألخالقالتواصل االجتماعي16تربیة إسالمیة

.لوك االجتماعي القويم في أي مكانالقدرة على االلتزام بالس:الھدف التعلمي
.سبورة, المصحف,ال90كتاب التربیة اإلسالمیة ص :السند التربوي
الحديث: " حق المسلم على المسلم........فاتبعه".                              :النص المعتمد

أنشطة التعلمالتعلموضعیات

: خطبة حجة الوداع .استظھار النص السابق:تقويم مبدئيوضعیة االنطالق
لحسنة مصدر سعادة ؟ما ھي أھم أسس السعادة ؟ لماذا تعتبر األخالق ا:تقديم الدرس

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي
.إلى تالوة األستاذ للنص المعتمديستمع التالمیذبناء التعلم

األداءيقرأ التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن.
ماذا يبین لنا الحديث الشريف ؟ ما ھي حقوق المؤمن على أخیه ؟:الفھم العام
 عمیق الفھمت:
شرح المفردات:

طلب النصح:استنصح
زره:عده
بعد أن يعطس ويحمد هللاقل له:يرحمك هللا :تهشمَّ 

شیعه إلى مثواه األخیراتبع جنازته,:اتبعه
:التحلیل واالستنتاج

ماذا يقصد بالسلوك االجتماعي القويم ؟:معنى السلوك االجتماعي القويم
ه وفـق أمـرت بـه الشـريعة يم ھو السلوك الذي يسلكه الفرد مع غیرالسلوك االجتماعي القو

.اإلسالمیة
ماھي مجاالت السلوك االجتماعي القويم ؟:مجاالت السلوك االجتماعي القويم
ـ سلوك المسلم مع خاصته: أفراد األسرة , األقارب, األصدقاء,الجیران ..1
ـ سلوكه مع عامة الناس من المسلمین وغیر المسلمین .2
  ـ سلوكه مع هللا . 3
ـ سلوكه مع الحیوان .4
ما الذي نعتبره سلوكا اجتماعیا قويما ؟:من مظاھر السلوك االجتماعي القويم
ـ إفشاء السالم مع مراعاة آدابه .1
ـ عیادة المريض مع مراعاة آدابھا  .2
ة مع مراعاة آدابھا .ـ إجابة الدعو3
ـ تقديم النصیحة وتقبلھا مع مراعاة آدابھا .4
ـ تشمیت العاطس .5
ـ تشییع الجنازة .6
مـاذا نسـتفید مـن مراعـاة :أثر السلوك االجتمـاعي القـويم علـى الفـرد والمجتمـع

السلوك االجتماعي القويم؟
لة الكراھیة والحقد...ـ تأدية حقوق الناس ونشر السرور واألمن والمحبة ....وإزا

ـ نیل رضا هللا وثوابه . 
ـ تمتین الصلة بین المسلمین وإزالة أسباب الخالف بینھم .

ما ھي آداب السالم ؟ وزيارة المريض ؟ والنصیحة ؟ وإجابة الدعوة ؟ لماذا ھذه اآلداب ؟تقويم بنائي

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي
قراءات متعددة للنصوص الواردة في الكتاب ومناقشتھا .ختامیةالمرحلة ال

ما مفھوم السلوك االجتماعي القويم ؟ كیف يكون المجتمع الذي يلتزم أفراده به ؟ والمجتمـع تقويم ختامي
الذي ينعدم فیه ھذا السلوك ؟ ما واجبكم ؟

.ه في حیاتهيحب التلمیذ السلوك االجتماعي القويم ويلتزم بالھدف الوسیطي

مالحظات
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م3سفضل العباداتالعباداتاالجتھاد والمثابرة17تربیة إسالمیة

القدرة على ::التعلميالھدف 
ـ إدراك فضل العبادات وأثرھا في حیاة المؤمن.

ـ واالستفادة من ھذه العبادات لتقويم السلوك .
وإدراك رحمة هللا بنا.-

:مؤشر الكفاءة
يعرف التلمیذ فضل العبادات وأثرھا في حیاته.  ـ
ويذكر الحكمة من أداء الصالة والصدقة وتالوة القرآن.-
ويذكر أثر الصبر في حیاة المؤمن.-
ويحفظ النص المعتمد حفظا جیدا.-

ـ السبورة ـ المصحف100الكتاب ص  :الوسائل
ھور شطر اإليمان.................علیك".   الحديث النبوي:" الط:النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیات التعلم

استظھار النص السابق.:قديم مبدئيتـوضعیة االنطالق

ماھي األعمال واألقوال التي يتقرب بھا المسلم يوم القیامة؟ تحت أي اسم :تقديم الدرس
تندرج ھذه األعمال واألقوال؟

ذ مكتسباته ويدعمھا .يثبت التلمیالھدف الوسیطي

. يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد

. يقرأ بعض التالمیذ النص المعتمد مع مراعاة حسن األداء

عم يتحدث الحديث النبوي؟ إالم دعا الحديث؟ ما أثر ھذه األعمال واألقوال :الفھم العام
في حیاتنا؟

تعمیق الفھم:
التحلیل واالستنتاج:

لماذا يسعى المسلم إلى تحصیل األعمال واألقوال الصالحة؟ما :ما أھمیة الطھارة؟ةألسئلا
�ϱ �ϰ Ϡϋ�ˮ ΓήΧϵ�ϲ ϓϭˮ ΎϴϧΪ ϟ�ϲ ϓ�έϮϧ�Γϼμ ϟ�ϥϮϜΗ�ϒ ϴϛ�ˮ ϥΰϴϤϟ�ϸϤΗ�Ϳ�ΪϤΤϟ�ϥ�ϰ Ϩόϣ
شيء ھي برھان الصدقة؟ كیف يكون الصبر ضیاء؟ متى يكون القرآن حجة لنا؟متى يكون 

حجة علینا؟
:ما يرشد إلیه الحديث النبوي
ـ الطھارة شطر اإليمان وھي شرط ألداء بعض العبادات من صالة وتالوة القرآن وطواف.1
ـ على المسلم أن يذكر هللا بالتسبیح والتحمید فھما يثقالن المیزان بالحسنات.2
من العقاب.ـ الصالة نور للمسلم في الدنیا يحمیه من المعاصي ونور له في اآلخرة يحمیه3
ـ الصدقة برھان ودلیل على صدق اإليمان ويؤجر صاحبھا أجرا عظیما.4
ـ الصبر نصف اإليمان وھو ضیاء للمؤمن يعینه على تحمل المصائب.5
ـ القرآن يشھد لصاحبه إذا تاله وعمل به ويدافع عنه يوم القیامة وإال فھو يشھد ضده إذا لم 6

يقرأه ولم يعمل به.

بم يثقل میزان المؤمن يوم القیامة؟متى نذكر هللا؟ماھو فضل الطھارة؟والتحمید والتسبیح؟ يتقويم بنائ
والصالة؟والصیام؟وقراءة القرآن؟

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي

قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب .المرحلة الختامیة

حرص المؤمن على الطھارة؟ متى تكون الصالة نورا؟ والصدقة برھانا؟والصبر ضیاء؟ لماذا يتقويم ختامي
متى ينفع القرآن صاحبه؟ متى ال يشھد له؟

يدرك التلمیذ فضل العبادات ويحرص على االلتزان بھا.الھدف الوسیطي
حفظ النص المعتمد.المطلوب



المستوىالموضوعالمجالالدورةرقم الدرسالنشاط

م      3س العمرة وأحكامھاالعباداتاالجتھاد والمثابرة18تربیة إسالمیة

.لعمرة وترتیبھاالقدرة على سرد مناسك ا:الھدف التعلمي
السبورة .,المصحف,102كتاب التربیة اإلسالمیة ص :السند التربوي
من البقرة .                              157اآلية :النص المعتمد

أنشطة التعلمالتعلموضعیات

استظھار النص السابق .:تقويم مبدئيوضعیة االنطالق
لماذا يقصد المسلم مكة ؟ ما الفرق بین الحج والعمرة ؟:تقديم الدرس

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي
.إلى تالوة األستاذ للنص المعتمديستمع التالمیذبناء التعلم

نص المعتمد مع مراعاة حسن األداءيقرأ التالمیذ ال.
؟ا يسعى المسلم بین الصفا والمروىماذا تطلب منه ؟ لماذن تخاطب اآلية ؟م:الفھم العام  

تعمیق الفھم:
:شرح المفردات

جبالن في مكة:الصفا والمروة
أعمالمناسك,:شعائر

أدى عمرة:عتمرا
ال إثم علیه:ال جناح علیه

  يسعى:فيطوَّ 
التحلیل واالستنتاج:

ما المقصود بالعمرة لغة وشرعا ؟:معنى العمرة
العمرة لغة ھي الزيارة , وشرعا ھي زيارة بیت هللا بنیـة أداء مناسـك العمـرة : إحـرام وطـواف 

بالبیت وسعي بین الصفا والمروة .
أداء العمرة شرعا ؟ما حكم  :حكم العمرة

العمرة سنة مؤكدة في العمرة مرة واحـدة . لمـا سـئل رسـول هللا(ص) عـن العمـرة إن كانـت 
واجبة قال: "ال , وأن تعتمروا ھو أفضل ." رواه ابن أبي شیبة

ما الفائدة من أداء العمرة ؟:فضل العمرة
قال رسول هللا (ص) :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بینھما , والحج المبـرور لـیس لـه جـزاء إال 

الجنة ."
ما ھي أركان العمرة ؟ :أركان العمرة

اإلحرام , الطواف حول البیت , السعي بین الصفا والمروة .
فیم تتشابه العمرة و الحج ؟ فیم يختلفان ؟:بین العمرة والحج
عمرة كالحج في شروطه ومواقیته المكانیة وواجباته وسننه وممنوعاته  .ـ ال1
ـ العمرة تؤدى طول الزمن إال األيام التي يؤدي فیھا  المسلم أعمال الحج.2
ـ العمرة لیس فیھا طواف قدوم والوقوف بعرفة وال جمع بین صالتین وال مبیت بمنى وال رمي 3

الجمار وال نزول بمزدلفة .
رض والعمرة سنة مؤكدة .ـ الحج ف4
ما ھي واجبات العمرة ؟ وما ھي سننھا ؟:واجبات العمرة وسننھا
ــ مـن واجباتھـا الحلـق أو التقصـیر للرجــل والتقصـیر للمـرأة والتلبیـة والمشـي فـي الطــواف 1

والسعي للقادر علیه وصالة ركعتین بعد الطواف .
سعي للرجل في األشواط الثالثة األولـى ـ من سنن العمرة الرمل (الھرولة) في الطواف وال2

وتقبیل الحجر األسود إن أمكن وطواف الوداع .

ما ھي العمرة ؟ ما حكمھا ؟ متى تؤدى ؟ ما أركانھا ؟ ما فوائدھا ؟تقويم بنائي

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الھدف الوسیطي
لكتاب ومناقشتھا .قراءات متعددة للنصوص الواردة في االمرحلة الختامیة

ما الفرق بین الرجل والمرأة في ما يخص أعمال العمرة ؟  كیف تؤدى العمرة مع الحج ؟تقويم ختامي

.يتحكم التلمیذ في كیفیة أداء أعمال العمرةالھدف الوسیطي
مالحظات



المستوىالموضوعالمجال04الدورة :رقم الدرسالنشاط

م3سالمسارعة في الخیراتالعباداتاالجتھاد والمثابرة19تربیة إسالمیة

القدرة على : :التعلميالھدف 
ـ إدراك معنى المسارعة في الخیرات ومجاالتھا .

ـ وبیان صفات المسارعین في الخیرات .
الخیرات وأھمیتھا.وإدراك فضل المسارعة في-

:مؤشر الكفاءة
يعرف التلمیذ المسارعة في الخیرات ويذكر مجاالتھا.  ـ
ويذكر فضلھا وفوائدھا.-
ويحب ھذه الصفة ويحرص علیھا.-
ويحفظ النصوص المعتمدة حفظا جیدا.-

ـ السبورة ـ المصحف106الكتاب ص:الوسائل
الحديث:"من اغتسل يوم الجمعة........الذكر." والحديث:"أمرنا –90نبیاء:األ-32فاطر:–57/62المؤمنون::النص المعتمد

رسول هللا......أبدا."   

أنشطة التعلموضعیات التعلم
استظھار النص السابق.:قديم مبدئيتـوضعیة االنطالق

رتب هللا الناس حسب عملھم ثالث مراتب.ماھي؟ الیوم سنتعرف على :تقديم الدرس
عین في الخیراتمرتبة المسار

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا .الھدف الوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنصوص المعتمدة .بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النصوص المعتمدة مع مراعاة حسن األداء

نستفید ماذا ما معنى المسارعة في الخیرات؟ ماھي مجاالتھا؟ ما فضلھا؟:الفھم العام
من المسارعة في الخیرات؟

تعمیق الفھم:
:شرح المفردات
-معتدل في عمل الخیر:مقتصد-اخترنا:اصطفینا-خائفة:وجلة-خائفون مع رقة قلب:شفقونم

خاضعین:خاشعین–كرھا وخوفا:رھبا–طوعا وطمعا:رغبا
:التحلیل واالستنتاج

ارعة لغة؟ والخیرات؟ ماذا تعني لكم ماذا ُيقصد بالمس:معنى المسارعة في الخیرات
المسارعة في الخیرات شرعا؟ فیم تكون المسارعة في الخیرات؟

المسارعة في الخیرات تعني شرعا المبادرة إلى الطاعات سواء في العبادات أوالمعامالت 
والتعجیل بأدائھا.

ت؟ كیف تكون ما ھي مجاالت المسارعة في الخیرا:مجاالت المسارعة في الخیرات
المسارعة في الخیرات في العبادات؟وفي المعامالت؟ متى تتأكد المسارعة في الخیرات؟ 

ھاتوا أمثلة.
ـ تكون المسارعة في الخیرات في العبادات والمعامالت.1
ـ قد تقدم المعامالت على العبادات في المسارعة في الخیرات إذا كان فیھا منفعة.2
ما ھي أصناف الناس حسب أعمالھم؟أي األصناف :تفضل المسارعة في الخیرا

أفضل؟لماذا؟
ـ الناس حسب أعمالھم ثالثة:1

ـ المسرف في المعاصي وھو الظالم لنفسه.
ـ المعتدل في عمل الخیرات وھو المقتصد.

ـ المسارعون في الخیرات وھو السابقون بھا.
 وقد مدح هللا من يتصف بھا.ـ المسارعة في الخیرات أفضل المراتب وثوابھا عظیم عند هللا2
ـ كان رسول هللا وأصحابه يسارعون في الخیرات قوال وعمال.3
ما ھي الغاية من المسارعة في الخیرات؟:ثمار المسارعة في الخیرات
ـ المسارعة في الخیرات تجلب رضا هللا وحب الناس.1
لجنة في اآلخرة.ـ وھي ترفع مكانة صاحبھا وبھا يفلح في الدنیا ويفوز بدخول ا2
ـ وھي باب من أبواب التنافس الشريف الذي يفید الفرد والمجتمع.3
ـ وھي تجعل صاحبھا قدوة للناس.4
ـ وھي باب من أبواب االستجابة في الدعاء,5

عرف المسارعة في الخیرات؟ أين تكون؟ ماذا تمثل مرتبة المسارعة في الخیرات؟ماذا تقويم بنائي
نستفید مھا؟ 

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.ھدف الوسیطيال

قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب .المرحلة الختامیة

كیف نسارع إلى الخیرات؟ ھاتوا أمثلة عن المسارعة في الخیرات؟ من يستفید من ھذه تقويم ختامي
الصفة؟ ما واجبكم؟



یة المسارعة في الخیرات ويحرص علیھا.يدرك التلمیذ أھمالھدف الوسیطي

حفظ النصوص المعتمدة.المطلوب



المستوىالموضوعالمجال04الدورة :رقم الدرسالنشاط

م3سالمثابرة وترك الكسلاألخالق والسلوكاالجتھاد والمثابرة20تربیة إسالمیة

القدرة على : :التعلميالھدف 
ـ إدراك معنى المثابرة في العمل وترك الكسل ومجاالتھا .

.ـ وبیان فوائد المثابرة في العمل وترك الكسل 
وإدراك فضل المثابرة في العمل وترك الكسل وأھمیتھما.-

:الكفاءةمؤشر 
يعرف التلمیذ المثابرة في العمل والكسل ويذكر مجاالتھا.  ـ
ويذكر فضلھما وفوائدھما.-
ويحب ھذه الصفة ويحرص علیھا.-
ويحفظ النصوص المعتمدة حفظا جیدا.-

  فـ السبورة ـ المصح112الكتاب ص:الوسائل
الحديث:"اللھم إني أعوذ....." والحديث:"يعقد الشیطان......البخل."   –90األنبیاء:-32فاطر:–142النساء: :النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیات التعلم
استظھار النص السابق.:قديم مبدئيتـوضعیة االنطالق

العمل النافع:المثابرة متى يكون العمل نافعا؟ الیوم نتعرف على أحد شروط:تقديم الدرس
وترك الكسل.

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا .الھدف الوسیطي
يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنصوص المعتمدة .بناء التعلم

. يقرأ بعض التالمیذ النصوص المعتمدة مع مراعاة حسن األداء

ماذا نستفید تھا؟ ما فضلھا؟ما معنى المسارعة في الخیرات؟ ماھي مجاال:الفھم العام
من المسارعة في الخیرات؟

تعمیق الفھم:
:التحلیل واالستنتاج

ماذا ُيقصد بالمثابرة؟ والكسل؟ :معنى المثابرة وترك الكسل
المثابرة تعني مالزمة خیر العمل والقول والمواظبة والمداومة علیھما .

الكسل يعني التثاقل عن العمل عن عمد أو غفلة.
ما ھي مجاالت المثابرة على العمل؟ومجاالت ترك :مجاالت المثابرة وترك الكسل

الكسل؟  ھاتوا أمثلة عن كل منھما. 
ـ تكون المثابرة على العمل في كل الطاعات قوال كانت أو عمال كالعبادات من صالة وصیام 1

وغیرھما والمعامالت من حسن حديث واحترام الناس وغیرھما.
ـ أما ترك الكسل :2

ـ فیشمل كسل العقل في التفكیر والتدبر في ما يثربه من هللا وفي ما يصلح شأنه في الدنیا 
واآلخرة .

ـ ويشمل كسل البدن في مختلف النشاطات التي تعود علیه وعلى مجتمعه بالنفع.
ما ھو فضل المثابرة وترك الكسل؟:فضل المثابرة وترك الكسل
ى العمل وترك الكسل من أحب األعمال إلى هللا.ـ المثابرة عل1
ـ أدوم األعمال وإن قل أحبھا إلى هللا.2
ـ المثابرة على العمل حث علیھا هللا ورسوله والكسل من األمور التي كان رسول هللا يتعوذ 3

منھا.
من يحث المسلم على الكسل؟:الكسل من الشیطان
لمسلم عن كل عمل فیه خیر عبادة كان أو معاملة.ـ أخبرنا رسول هللا أن الشیطان يثبط ا1
ـ إذا استیقظ اإلنسان من نومه وذكر هللا وتطھر وأدى الصالة أصبح نشیطا.2
ما ھي الغاية من المثابرة وترك الكسل؟:ثمار المسار المثابرة وترك الكسل
ـ المثابرة وترك الكسل:1

ـ تجلب محبة هللا ورضاه واحترام الناس.
مصدر العزة وحفظ الكرامة.ـ وتكون

ـ وتنفع صاحبھا وتنفع المجتمع.
ـ الكسل يقضي على الھمم ويقتل المواھب وھو طريق تأخر األمم .2

عرف المثابرة؟ والكسل؟ أين تكون المثابرة في العمل؟ما ھي فوائد المثابرة في العمل؟ تقويم بنائي
ما ھي مواطن الكسل؟ماذا ينتج عن الكسل؟ 

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا.الوسیطيالھدف

قراءات متعددة للنص المعتمد ونصوص أخرى في الكتاب .المرحلة الختامیة

واجبكم؟مكن ذلك؟كیف نتجنب عواقب الكسل؟ماكیف يمن يجب علیه المثابرة في العمل؟تقويم ختامي
رك الكسل ويحرص علیھما.يدرك التلمیذ أھمیة المثابرة في العمل وتالھدف الوسیطي

حفظ النص المعتمد.المطلوب





المستوىالموضوعالمجال 04الدورة : رقم الدرسالنشاط 

م      3س سورة النازعاتالقرآن الكريماالجتھاد والمثابرة21تربیة إسالمیة

القدرة على ::التعلميالھدف 
ـ التعريف بسورة النازعات. 

وذكر مناسبة نزولھا. -
ـ وقراءة السورة بخشوع قراءة صحیحة. 

لمات الغامضة فیھا. ـ وشرح الك
واستخراج مقاصدھا. -

ـ وعلى حفظھا حفظا جیدا .
:مؤشر الكفاءة

ـ يعرف التلمیذ بسورة النازعات . 
ـ ويذكر سبب نزولھا .

ويقرأ السورة قراءة صحیحة . -
ويشرح ما فیھا من كلمات غامضة . -
ويستنبط منھا أھم مقاصدھا . -
جیدا.                ويحفظ النص المعتمد حفظا ـ

,السبورة,المصحف, مراجع أخرى.... 118الكتاب ص :الوسائل
.سورة النازعات :النص المعتمد

أنشطة التعلموضعیات التعلم
استظھار النص السابق. :تقويم مبدئيوضعیة االنطالق

الغیبیة لماذا خلق هللا اإلنسان؟ متى يحاسبه على عمله؟ ما ھي األمور :تقديم الدرس
التي أخبرنا بھا القرآن الكريم؟ 

يثبت التلمیذ مكتسباته ويدعمھا .الھدف الوسیطي
لیس لھذه السورة سبب نزول خاص وإنما ھي نزلت::مناسبة نزول السورةبناء التعلم

ـ لإلخبار ببعض األمور الغیبیة كالمالئكة ويوم القیامة وقصة موسى وفرعون.
البعث.للرد على منكري -
وتھديد كفار قريش بما حل بفرعون وجنوده الذين كذبوا بالبعث.-
وإثبات البعث بذكر بعض ما خلق هللا من السموات واألرض والجبال.-
وذكر أھوال يوم القیامة وما يتبعھا من نعیم أو شقاء.-

 . يستمع التلمیذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد

معتمد مع مراعاة حسن األداء .يقرأ بعض التالمیذ النص ال

الفھم العام:
تقع في الربع 46سورة النازعات مكیة،وھي من قصار المفصل ،عدد آياتھا :تقديم السورة،

الرابع من المصحف بین سورتي النبأ وعبس،وھي تتحدث عن أصول العقیدة اإليمانیة 
القیامة وأحوالھا،والساعة (الوحدانیة،الرسالة،البعث والجزاء) ويتمحور موضوع السورة حول

واھوالھا،وعن مآل المتقین والمجرمین.
ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالمالئكة األبرارالتي تدبر شئون الخالئق بأمر هللا جل وعال.-
ثم تحدثت عن المشركین،المنكرين للبعث والنشور،فصورت حالتھم في ذلك الیوم الفظیع [-
اغیة الجبار،الذي ادعى الربوبیة فقصمه هللا،واھلكه بألغرق ثم تحدثت عن فرعون،الط-
وتحدثت عن طغیان أھل مكة وتمردھم على رسول هللا (ص) وذكرتھم بأنھم أضعف من كثیر -

من مخلوقات هللا. 
وختمت ببیان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه،وكذبوا بحدوثه.-

تعمیق الفھم:
شرح المفردات:
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:التحلیل واالستنتاج
 بم ابتدأت اآليات؟ عن أي مالئكة تتحدث؟ما ھو جواب القسم؟ :14إلى 1اآليات من

في ھذه اآليات: 
1Σ�Κ όΒϟ�ϥ�ϰ Ϡϋ�ϪΘϜϼϤΑ�Ϳ�Ϣδ ϗ�˰��ΔϘϴϘ
ـ وبیان بأن المالئكة مخلوقات ال يعصون هللا ويفعلون مايؤمرون.2
وبیان إلحدى وظائف المالئكة الخاصین بقبض األرواح.-3
ـ ووصف لحال المكذبین المنكرين بیوم البعث.4



 من تخاطب اآليات؟ بم تذكره؟ ماذا نستفید من ھذه القصة؟:26إلى 15اآليات من
في ھذه اآليات: 

ـ تذكیر بقصة موسى علیه السالم مع فرعون الذي كذب بیوم البعث.1
وإشارة إلى بعض آداب الدعوة.-2
وإشارة إلى انتصار الحق على الباطل. -3
ودعوة إلى االعتبار بھا.-4
 عم تتحدث اآليات ؟ لماذا التذكیر بھذه المخلوقات؟:33إلى 27اآليات من

في ھذه اآليات: 
عض المخلوقات الدالة على قدرة هللا وعظمته.ـ تذكیر بب1
ـ وتذكیر المشركین بأنھم أضعف من ھذه المخلوقات.2
ـ وتدلیل على أن خالق ھذه المخلوقات قادر على إفناء الكون وبعث الموتى من جديد . 3
ـ وتذكیر ببعض نعم هللا علیه التي تستوجب الشكر.4
 التذكیر بیوم القیامة؟ ماذا يحدث في ھذا الیوم؟ ما لماذا يعید هللا:41إلى 34اآليات من

جزاء المؤمن؟ والكافر ؟
:في ھذه اآليات

ـ تأكید على وقوع يوم القیامة. 1
وبیان أن اإلنسان سیجد عمله أمامه خیرا كان أو شرا.-2
ـ وبیان الثواب المعد المؤمن والعقاب المعد للكافر والمنافق.3
 عم تتحدث اآليات؟من يعلم موعد الساعة ؟ لماذا أخفى هللا :46إلى 42اآليات من

موعدھا عنا؟ متى يصدق بھا المكذبون ؟
:في ھذه اآليات

ـ بیان أم موعد الساعة ال يعلمه إال هللا. 1
ـ وبیان أن من صمیم وظیفة رسول هللا التحذير من يوم القیامة. 2
ھم أمر الدنیا.ـ وبیان ندم المكذبین يوم تقوم الساعة واستصغار3

كم وحدة في ھذه السورة ؟ ھاتوا عناوين لھا.بم يبرھن هللا على وقوع يوم القیامة؟ لماذا تقويم بنائي
يذكر هللا قصة موسى وفرعون؟ لماذا يحتاج اإلنسان إلى التذكیر؟ما نعم هللا الواردة في اآليات؟ 

؟    عالم تدل ؟ بم نقابلھا ؟ بم يجازى اإلنسان يوم القیامة

يدرك التلمیذ قدرة هللا ورحمته باإلنسان وأن يوم القیامة حق. الھدف الوسیطي
قراءات متعددة للنص المعتمد .المرحلة الختامیة

لو أعطینا عنوانا آخر لسورة النازعات,ماذا تختارون ؟ ما ھي القیم الدينیة األخالقیة التي تقويم ختامي
ا يجب علیكم ؟  تشتمل علیھا السورة؟ماذ

يؤمن التلمیذ بوقوع يوم القیامة ويستعد له أحسن استعداد. الھدف الوسیطي
حفظ النص المعتمد .المطلوب
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