
اإلسالمیة في مادة التربیة 01المذكرة رقم 
عیة.األسس الخلقیة للحیاة االجتما: ـ  الموضوع.السلوك واألخالقالمجال : **أداء الواجب وتقدیر األمور:األولى الدورة *المتوسطة  *الثالثةلسنة ا

والخوف من هللا ومراقبتھ.المسلكیة االستقامةالصالح، من خالل تعمیق اإلیمان بالتفاعل اإلیجابي في المجتمع وتمییز العمل: القدرة على الكفایة القاعدیة
.ماعیة البعیدة عما ینغص صفوھا ونبلھااألسس الخلقیة للحیاة االجتمعرفة ب أواصر المحبة بین أفراد المجتمعتعمیق : ـ  على : * القدرةمـؤشـر الكفـایـة

ِإیَّاُكْم َوالظَّنَّ . . . . َوَماُلُھ .حدیث.:النص المعتمد, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... ـــ 10 ــ: الكتاب صالوسائل
َوِعْرُضُھ.

سیر الدرسالمراحل

االنطالق

الماضي وبخاصة األسس المادیة لبناء المجتمعبعض ما درسھ في العام: یتذكر التلمیذ الھدف الوسیطي.

:؟للمجتمع أسس مادية درستموھا؟ ما األخالق الواجب توفرھا فينا؟ ماذا تناولت دروس التربية في العام الماضيتقویم  مبدئي:تقویم  مبدئي 

دليل عليه ؟ألك  ؟ ما األخالق الواجب توفرھا في ذاك المجتمعكيف يجب أن يكون المسلمون في مجتمعھم ؟::تقدیم الدرستقدیم الدرس
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یقرأ التالمیذ بوعي وحضور ذھن، ویشرحون النصوص، ویستخلصون األحكام.:الھدف الوسیطي

 النص الشرعيالنص الشرعيعرض عرض::�˶Α˴�Ϧ˸ϋ˴� ˵ଲ�ϰϠ͉λ˴� ˶ଲ�ϝ˴Ϯ˵γέ˴�ϥ͉˴�Ϫ˵Ϩ˸ϋ˴�ϰϟ˴Ύό˴Η˴� ˵ଲ�˴ϲο˶έ˴�Γ˴ή˴ϳ˸ή˴ϫ˵�ϲ
ْم َوالظَّنَّ، َفِإنَّ الطَّنَّ َأْكَذُب اْلَحِدیثِ. َوالَ َتَحسَّسُوا َعَلْیِھ َوسَلََّم َقاَل: ِإیَّاكُ 

َوالَ َتَجسَّسُوا َوالَ َتَناَفسُوا َوالَ َتَحاسَُدوا َوالَ َتَباَغُضوا َوالَ َتَداَبُروا، َوُكوُنوا 
�˵ά˸Ψϳ˴�˴ϻϭ˴�Ϫ˵Ϥ˵Ϡ˶ψ˸ϳ˴�˴ϻ�Ϣ˶Ϡ˶˸δϤ˵ϟ˸�ϮΧ˵˴�Ϣ˵Ϡ˶˸δϤ˵ϟ˸��Ύϧ˴Ϯ˴Χ˸·˶� ˶ଲ�Ω˴ΎΒ˴ϋ˶��ϩ˵ή˵Ϙ˵Τ˸ϳ˴�˴ϻϭ˴�Ϫ˵ϟ˵

التَّْقَوى َھا ُھَنا ( َوُیِشیُر ِإَلى َصْدِرِه)، ِبَحسْبِ ِاْمِرئٍ ِمَن الشَّرِّ َأْن َیْحِقَر 
.َأَخاُه اْلُمسِْلَم. ُكلُّ اْلُمسِْلِم َعَلى اْلُمسِْلِم َحَراٌم َدُمُھ َوَماُلُھ َوِعْرُضھُ 

رواه البخاري ومسلم
راءات فـردیة قو* قراءة نموذجیة  

 ھو عبد الرحمن بن صخر األزدي من كرام الصحابة , الزم رسول هللا مدة طویلة وروى عنھ (ض):(ض):التعریف بأبي ھریرةالتعریف بأبي ھریرةـ
الحدیث ,سماه رسول هللا بھذا االسم ألنھ وجده مرة واضعا صغیر قطة في كمھ , تولى إمارة البحرین ثم المدینة وعین قاضیا في مكة 

م .678ھجریة /59,توفي سنة 

تمني زوال الحسد: تتبع أخبار الناس, تجسس: استمع إلى الحدیث خفیة,  تحسسسوء الظن, : حذاروالظنإیاكم:شرح المفردات شرح المفردات ـ :
.ھیتخلى عن:یخذلھ: اإلعراض عن اآلخر. التدابر: الحقد, الكراھیة الثابتة,البغضنعمة عن اآلخر, 

؟ ( ص) ؟ ما ھي األمور التي نھانا عنھا رسول هللا؟ ماذا یطلب منا(ص) خطابھ ھنا إلى من یوجھ النبي :األسئلةاألسئلةـ  
:ستنتاجاالناقشة والم

عم ینھى رسول هللا في الحدیث ؟:الرسول ینھى عن بعض األخالق السیئةالرسول ینھى عن بعض األخالق السیئةـ
ـ االستماع إلى كالم الناس خفیة ). ـ وعن التحسس (ـ إساءة الظن بالناس واتھامھم بشيء دون بینة .رسول هللا (ص) ینھانا عن :
ـ وعن الحسد والبغضاء والتدابر(اإلعراض عن الناس تكبرا)تتبع أخبار الناس خفیة) . (وعن التجسس 

ما ھي أنواع األخوة ؟ ما أفضلھا ؟ لماذا ؟ ماذا تفرض علينا أخوة اإليمان ؟:رسول هللا یبین متطلبات األخوة اإلیمانیةرسول هللا یبین متطلبات األخوة اإلیمانیةـ

 اإليمان أقوى من النسب وھي تتطلب مجموعة واجبات وحقوق لغيرنا . ـ أخوة ,ـ ومنھا: نصرته إذا ظلم, ومنعه من الظلم

ـ كما حرم سوء الظن بالناس والكذب احترامه, المحافظة على ماله و شرفه ودمه, حسن الظن به, عدم التجسس عليه, والتحسس.

ة إليھم, والحسد, والبغضاء, والتدابر, واالعتداء على أموالھم ودمائھم وشرفھم .عليھم والتحسس والتجسس والتنافس في اإلساء

ماذا یحدث لو أن كل مؤمن أدى واجباتھ تجاه أخیھ المؤمن ؟:أثر العمل بوصیة الرسول (ص)أثر العمل بوصیة الرسول (ص) ـ
 وقناطالب بحقنقبل أن إخوانناتجاه اناؤدي واجباتنأن يجب ـ. مع في أمن وسالم وسعادةلو عملنا بالوصية لعاش المجتـ
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یتدرب التالمیذ على التلخیص بما یجمع أھم المعاني واألحكام المدروسة.:الھدف الوسیطي
مَ ظِّ نَ تُ لِ امُ كَ حْ األَ تِ اءَ جَ ى. وَ الَ عَ تَ ଲ˶�دِ نْ عِ نْ مِ ھُ نَّ ألَ تٌ ابِ ثَ وَ لٌ امِ كَ يُّ مِ الَ سْ اإلِ ینُ الدِّ :الخــالصة

نَ یْ بَ ةَ فَ لْ األُ مُ مِّ عَ یُ وَ يَّ لِ ھْ األَ مَ لْ السِّ رُ شُ نْ ا یَ مَ مِّ ھَ أَ نْ مِ وَ .الً اضِ فَ ونَ كُ ى یَ تَّ حَ عَ مَ تَ جْ مُ الْ 
ةِ ورَ تُ سْ مَ ا الْ نَ ضِ عْ بَ اتِ رَ وَ عَ اعِ بَ تِّ اِ بِ نُّ جَ تَ :نْ مِ یفِ رِ الشَّ یثِ دِ حَ ي الْ فِ اءَ ا جَ مَ ادِ رَ فْ األَ 
دِ اسُ حَ لتَّ ي لِ دِّ ؤَ مُ الْ سِ افُ نَ التَّ َتَجنُّبِ .سٍ سُّ حَ تَ وَ سٍ سُّ جَ تَ ا وَ نَ ضِ عْ بَ بِ نٍّ ظَ ةِ اءَ سَ إِ نْ مِ وَ ا نَّ عَ 

ي دِ یْ ى أَ لَ عَ دُّ شُ ا نَ انً وَ خْ إِ ونَ كُ نَ  نْ ا أَ نَ یْ لَ عَ بُ اجِ وَ الْ لِ بَ .رِ ابُ دَ التَّ وَ ضِ اغُ بَ التَّ وَ 
وْ أَ كِ الَ مْ أَ وْ أَ احِ وَ رْ ى أَ لَ عَ دٍّ عَ تَ الَ وَ مٍ لْ ظُ الَ ا بِ حً امُ سَ تَ Β�˴ϭ�Ύ̒�ا حُ نَ وبَ لُ قُ  ألُ مْ نَ ا. وَ نَ ضِ عْ بَ 

ا.نَ رِ یْ غَ اضِ رَ عْ أَ 

الختامیة
جامعة ألھم المعاني واألحكام المدروسة.یخرج التالمیذ بخالصة :الھدف الوسیطي

.الحديث الشريف والمحافظة على فھمھم له: تكليف التالميذ بحفظ المطلوب



في مادة التربیة اإلسالمیة 02قم المذكرة ر
مواقف من حیاة سیدنا نوح.: ـ  الموضوع.السلوك واألخالقالمجال : **أداء الواجب وتقدیر األمور:األولى الدورة *المتوسطة  *الثالثةلسنة ا

والخوف من هللا ومراقبتھ.المسلكیة االستقامةالصالح، من خالل تعمیق اإلیمان بتفاعل اإلیجابي في المجتمع وتمییز العملال: القدرة على الكفایة القاعدیة
.ومقاساتھ مع قومھ الكافرین؛ وطریقتھ الفریدة في الدعوة؛ وصبره الطویل على أذاھممعرفة قصة سیدنا نوح؛: ـ  على : * القدرةمـؤشـر الكفـایـة

.َوُأوحِيَ ِإَلى ُنوحٍ ..:النص المعتمد, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... ـــ 12 ــ: الكتاب صالوسائل . . َعَذاٌب .
.مُِّقیمٌ 

سیر الدرسالمراحل

االنطالق

بعض ما درسھ في العام الماضي وبخاصة األسس المادیة لبناء المجتمع: یتذكر التلمیذ الھدف الوسیطي.

؟ ھات الحديث؟ ما األخالق الواجب توفرھا في ذاك المجتمعكيف يجب أن يكون المسلمون في مجتمعھم ؟ئي:ئي:تقویم  مبدتقویم  مبد 

؟ ومن األنبياء األولين؟ ما الذي عاناه المسلمون في سبيل نشر الدعوةھل كانت استجابة الكفار للدعوة سھلة  ؟::تقدیم الدرستقدیم الدرس

ـم
ـلـ

عـ
تــ

لــ
ء ا

ــا
ــن

ب
ت

ا

یقرأ التالمیذ بوعي وحضور ذھن، ویشرحون النصوص، ویستخلصون األحكام.:يالھدف الوسیط

 النص الشرعيالنص الشرعيعرض عرض::} َوُأوحِيَ ِإَلى ُنوحٍ َأنَُّھ َلن ُیْؤِمَن ِمن َقْوِمكَ ِإالَّ َمن َقْد آَمَن
َنا َوالَ } َواْصَنِع اْلُفْلكَ ِبَأْعُیِنَنا َوَوْحیِ 36{.َفالَ َتْبَتِئسْ ِبَما َكاُنوْا َیْفَعُلونَ 

} َوَیْصَنُع اْلُفْلكَ َوُكلََّما َمرَّ 37{.ُتخَاِطْبِني ِفي الَِّذیَن َظَلُموْا ِإنَُّھم مُّْغَرُقونَ 
َعَلْیِھ َمألٌ مِّن َقْوِمِھ سَخُِروْا ِمْنُھ َقاَل ِإن َتسْخَُروْا ِمنَّا َفِإنَّا َنسْخَُر ِمنُكْم 

َمن َیْأِتیِھ َعَذاٌب ُیخِْزیِھ َوَیحِلُّ َعَلْیِھ َعَذاٌب } َفسَْوَف َتْعَلُمونَ 38{.َكَما َتسْخَُرونَ 
سورة ھود }39{.مُِّقیمٌ 

قراءات فـردیة و* قراءة نموذجیة  

 المعنى العام لآلیاتالمعنى العام لآلیاتـ::�ϪϧΎΤΒγ�ଲ�ϰΣϭϭ�ΡϮϨϟ لـمَّا حق على قومھ العذاب, أنھ لن
واصنع كانوا یفعلون.یؤمن باهللا إال َمن قد آمن ِمن قبل, فال تحزن على ما 

السفینة بمرأى منَّا وبأمرنا لك ومعونتنا، وأنت في حفظنا وكالءتنا, وال تطلب 
مني إمھال ھؤالء الذین ظلموا أنفسھم, فإنھم مغرقون بالطوفان. وفي اآلیة 

كلَّما مر علیھ جماعة كان وإثبات صفة العین هللا تعالى على ما یلیق بھ سبحانھ.
ϭήΨγ�ϪϣϮϗ�˯ήΒϛ�Ϧϣ��ଲ�Ϊϋϭ�ϕΪμΑ�ϢϜϠϬΠϟ�ϡϮϴϟ�ΎϨϣ�ϭήΨδΗ�ϥ·��ϝΎϗ��ϪϨϣ�

.فإنا نسخر منكم غًدا
:ستنتاجاالناقشة والم

  من ھو نبي هللا نوح ؟ ما الصفات الواجب توفرھا في األنبیاء ؟ ماذا تعرف عن صفاتھ ؟!نوح الرسول علیھ السالم :نوح الرسول علیھ السالم :ـ
رزقھ هللا صبرا على األذى، وقدرة عجیبة على الحجاج ومجادلة الكفار.نوح علیھ السالم رجل صالح، ونبي ناصح، وصادق حلیم،

  ما الذي كلف هللا تعالى بھ نوحا علیھ السالم ؟ صور لنا هللا دعوة نبیھ في سورة نوح . . .!!دعوة نوح علیھ السالم :دعوة نوح علیھ السالم :ـ
. لكن قومھ سدوا آذانھم لقلوبھم القاسیة المتحجرة. .قام نوح یدعو قومھ ولم یدخر وسیلة لمحاججتھم ودحض آرائھم المتعصبة للجاھلیةـ 

  ما الذي قابلوا بھ دعوتھ ؟ وبم واجھ ھو صدھم لھ وتكذیبھم إیاه ؟؟؟  كم دامت دعوة نوح لقومھصبر نوح علھ السالم :صبر نوح علھ السالم :ـ
.ناصحا لھم صابرا على أذاھم.واجھ نوح علیھ السالم تھكم قومھ واستھتارھم واستھزاءھم بھ ببرودة أعصاب وصبر نادرین. واستمر ـ 

  بعد ذاك العمر ھل بقي لھ أمل في إسالمھم ؟ فما التدبیر األخیر الذي لجأ إلیھ ؟؟نوح علیھ السالم یصنع السفینة :نوح علیھ السالم یصنع السفینة :ـ
ائھ لھا في لما یئس نوح من قومھ أمره هللا تعالى ببناء سفینة للنجاة مع من اتبعھ من المؤمنین على قلتھم. وكان قومھ یسخرون من بنـ 

صحراء. .
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یخرج التالمیذ بخالصة جامعة ألھم المعاني واألحكام المدروسة.:الھدف الوسیطي
ِلحِْكَمِتِھ ى الَ عَ تَ ଲ˵�ھُ لَ سَ رْ أَ فَ ،مُ الَ السَّ ھِ یْ لَ عَ وحٍ نُ مِ وْ ي قَ فِ  لُ الَ الضَّ خَ سَ رَ :الخــالصة

ِبَث ِفیِھْم ِتسَْعِماَئٍة َوَخْمِسیَن َعاًما َیْدُعوُھْم ِلَما . َفلَ مْ ھِ َوَصْبِرِه َحتَّى َیْھِدی
ُیْنجِیِھْم ِبُكلِّ األَسَاِلیبِ َتْرِغیًبا َوَتْرِھیًبا. َلِكنَُّھْم َلْم َیْزَداُدوا ِإالَّ ُنُفوًرا 

�˶ΎϨ˴Β˶Α˯˶�َواسِْتْكَباًرا. َوَلمَّا َیِئسَ ِمْنُھْم َبْعَدَما َتَبیََّن َلُھ ُكْفُرُھُم الصَُّراحُ  ˵ଲ�ϩ˵ή˴ϣ˴˴
�ϥ˴ϮϬ˵ϔ͋˴δϳ˵ϭ˴�Ϫ˵Ϩ˸ϣ˶�ϥ˴ϭή˵˴Ψ˸δϳ˴�Ϯϧ˵Ύϛ˴� ˶ଲ�Ϧ˴ϣ˶�˳ϲΣ˸Ϯ˴Α˶�ΎϬ˴ό˵Ϩ˴μ˸ϳ˴�Ϯ˴ϫ˵ϭ˴�ϰΘ͉Σ˴ϭ˴��Δ˶Ϩ˴ϴϔ˶͉δϟ

�Ϣ˸Ϭ˶Α˶� ˵ଲ�Ϟ˴Ϝ͉ϧ˴ϭ˴�ϥ˵Ύϓ˴Ϯτ͊ϟ�Ϣ˵Ϭ˵πϗή˴Ϗ˸˴́ϓ˴�ˬϥ˴ϮϤ˵ϫ˶Ύ˴γ�Ϣ˸ϫ˵ϭ˴� ˶ଲ�Ώ˵ά˴ϋ˴�Ϣ˸ϫ˵˴˯ΎΟ˴�ϰΘ͉Σ˴�˭Ϫ˵ϳ˴˸έ˴

الختامیة
جامعة ألھم المعاني واألحكام المدروسة.یخرج التالمیذ بخالصة :دف الوسیطيالھ

.اآليات الكريمة والمحافظة على فھمھم لھا: تكليف التالميذ بحفظ المطلوب

في مادة التربیة اإلسالمیة 03المذكرة رقم 



.الصبر والشكر: ـ  الموضوعالقرآن الكریم .:المجال: أداء الواجب وتقدیر األمور ** الدورة األولىالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا
ھ.: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل احترام النظام العام واآلداب بالخوف من هللا ومراقبتالكفایة القاعدیة

.؛ وتحدید مجاالت الصبر وفضلھ؛ ومن یجب شكرھمالمعنى الدقیق والصحیح لكل من الصبر والشكر: * القدرة على : ـ معرفة مـؤشـر الكفـایـة
»وَن َولَنَْبلَُونَُّكْم بَِشْيٍء .... ھُُم الُمْھتَدُ .«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 16: الكتاب صــ الوسائل

سیر الدرس المراحل 

االنطالق

یتذكر التلمیذ درس مواقف من حیاة نوح علیھ السالم.الھدف الوسیطي :

:اآليات !!ھات نصما األساليب التي اتبعھا في دعوته؟ ھل بقي له أمل فيھم؟  ؟كم مكث نوح يدعو قومهتقویم  مبدئي:تقویم  مبدئي

�ϪΣήϔΗ�έϮϣ�ϪΗΎϴΣ�ϲϓ�ϞόΟϭ�ϥΎδϧϹ�ଲ�ϖخل -؟  ما أكبر درس من حياة نوحتقدیم الدرس:تقدیم الدرس:
وأخرى تحزنھ. وأمره أن یقابل ما یفرحھ بالشكر، وما یحزنھ بالصبر. فما ھي 

حقیقة كل من الشكر والصبر؟ وما ھي مجاالتھما وفضلھما ؟

ـم
ـلـ

عـ
تــ

لــ
ء ا

ــا
ــن

ب

 :المختلفة والخالصة.یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكامالھدف الوسیطي

:عرض اآلیات:عرض اآلیات�ऱदࣴऱଌ࣮ࣼऍ�ऱध࣯ ळࣼଌ࣮ऍ�ऱ �ऱदळࣔऱ

}�ऱࣖࣼࣇ ऍ࣮�ऱଌऱलࣕययऩ�ऱऐऍयଌय࣯࣮ࣼऍयऩ�ऱङ रࣰࣩࣿ ऍयऩ�ऱथऍयऩय࣯यࣿऍ�यधऱल࣯�मछ ळ࣬यࣰयऩ�ऱटऩरळ࣮ऍयऩ�ळढऩयळ࣮ऍ�यधऱल࣯�मइळࣵयࣕऱ�ळदरࣰ࣭ࣼयऩरिळयࣰय࣮यऩ�यधࣴ ऱଌ}155{�यࣖयउ�ऍयखऱऋ�यधࣴ ऱख࣮ࣼऍ�भࣶयࣴऱࣖ ࣯ࣽ�दरࣲळयࣇ

�यधऩࣣ ऱऍयग�ऱࣳळࣴय࣮ऱऋࣇ�डࣰࣼऱऋयऩ�ऱࣳलिऱࣰ࣮ࣼࣇ�ऱऋ�ळऍऩर࣮ࣇय࣫}156{�यधऩरकयळࣲर࣯ळ࣮ऍ�रदरࣱ�यतऱࣹडय࣮ऩरउयऩ�भࣶय࣯ळयगयऩ�ळदऱࣲऱलࣼग�धऱल࣯�भऐऍयऩयियࣖ�ळदऱࣲळࣴयिय�यतऱࣹडय࣮ऩ
रउ}157{البقرة

إلى الرشاد والفالح دنيا وآخرة. :المھتدون.الباليا والرزاياتوكيد على االختبار واالمتحان ب:لنبلونكم:المعجم والداللة:فھم المعنى

فما ھو الصبر ؟من ھم الذين بشرھم هللا تعالى ؟بم يكون االبتالء ؟؟ عم يحدثنا هللا تعالى ھنا :معنى الصبر

 : وھو التحمل وعدم الشكوى أو التذمر.لـــغــــــة�ΎΣϼτ ѧλ ،ابتغاء مرضـاة هللا لقولـه ھو قوة مقاومة الشدائد والمحن

ऱ࣯�ळऍऩर࣬यࣰࣩयउयऩ�यएय࣯ࣻࣼࣖࣼࣇ�यࣰळ࣫यघयगࣇयࣴऱࣰयࣻययऩ�बऍलଌऱࣔ�ळदरࣱتعالى: ऍ࣮�ळऍऩर࣯ࣇय࣫यउयऩ�ळदऱࣲऱलयग�ऱࣳळयऩ�इࣇयࣦऱळऍ�ळऍऩरଌययࣖ�यधࣴ ऱख࣮ࣼऍयऩ̀ ًة. . .कଌ࣮ऍ̂�ऱगऍࣼक࣮ऍ�ࣷ यळ࣬र�ळदरࣲय࣮22.

ذلك من خالل القيام باألعمال الشاقة كالعبادات واألعمال.كتحمل المشاق بالبدن والثبات علىبدنيوالصبر نوعان: 

 ويتمثل قي الصبر على ترك رغبات النفس وشھواتھا المحرمة وحملھا على ربط زمامھا.نفسي

كون الصبر ؟؟إالم يتعرض اإلنسان في ھذه الدنيا ؟ ما الباليا المختلفة التي قد يتعرض إليھا ؟ ففيم ي:مجاالت الصبر

.مھما كان ھذا البالء سواء تعلق بآالم النفس أو البدن أو خسران العزيز علينا:الصبر على البالء.1

كل ملذات الحياة المحرمة تحكما في النفس وضبطا لزمامھا.:الصبر على ترك الشھوات المحرمة.2

تلفة في وقتھا وبأحكامھا.مجاھدة للنفس حتى تقوم بالعبادات المخ:الصبر على طاعة هللا تعالى.3

كالصبر مع اآلباء واألبناء واألقارب والجيران والناس أجمعين.:الصبر على أذى الناس.4

فما ھو الشكر ؟بم نقابل النعم المختلفة ؟ھل ما يأتينا قدرا كله باليا ورزايا ؟؟ عم حدثنا هللا تعالى ھنا :معنى الشكر

 : إظھار أثر نعم هللا علينا بالقول والفعل.ھوواصطالحا :الجميل والثناء على صاحبه.االعتراف بھولـــغــــــة

ࣰࣰࣔࣇ�आआ:مجاالت الشكر ࣳ�࣮ ऩ࣭िࣰࣥࣇ�ग࣯ࣻࣇ�ࣨࣇ �࣭ङ ऍऩ�ॱࣰ࣮ࣇ �ଌ࣭ ࣕ ऍ࣮�धऩ࣭ उࣴ�आࣰࣴࣇ�क࣮ऍ�नखࣱ �ࣵ �ࣨऐऍଌ࣮ࣴऍࣰࣴࣇ� �ध࣯ ࣯

1.Ϳ�ήϜθϟ:ح طاعة وانقيادا.ويكون بالقلب خضوعا وتسليما، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوار

ويكون بالقلب حبا ومودة، وباللسان اعترافا وثناء، وبالجوارح إعانة وكفا لألذى.:الشكر للناس.2

ήϜѧθϟ�Ϟπ ϓ::َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئن شََكْرُتْم ألَِزیَدنَُّكْم َوَلِئن َكَفْرُتْم ِإنَّ ما معنى قوله تعـالى}

.07إبراھیمَعَذاِبي َلشَِدیٌد }

{ُأْوَلِئكَ ُیْؤَتْوَن َأْجَرُھم مَّرََّتْینِ ِبَما َصَبُروا َوَیْدَرُؤوَن ِباْلَحسََنِة السَّیَِّئَة وقولـه تعـالى:

.54القصصَوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن }

التقویم 
البنائي

ْبرُ ِمْن َأْبَرِز ِصَفاتِ اْلُمْؤِمنِ الصَّاِدِق :الخـالصة ْكرُ اِرهِ َعَلى اْلَمكَ الصَّ َعَلى النَِّعِم َوالشُّ
��˶αΎϨ͉ϟϭ˴� ˶ଲ�Ϧ˴ϣ˶�ΎΒ˱ϳή˶ϗ˴�ϥ˴ϮϜ˵ϴ˴ϟ˶�Δ˶ϔ˴Ϡ˶Θ˴˸ΨϤ˵ϟ˸ ٌِمْنَھا َبالَُء الدُّْنَیا َوِفْتَنُة َوِللصَّبِْر َمجَاالَت

ْكِر النَّاسِ َوَأَداُء اْلِعَباَداتِ َواْلَمسُْؤوِلَیاتِ اْلُمخَْتِلَفِة.  ِھيَ: الشُّْكُر َثالََثةٌ َوَمَجاالَُت الشُّ
ِباْلَقْلبِ ُخُضوًعا َوَتسِْلیًما، َوِباْلِلسَانِ َثَناًء َوِعْرَفاًنا، َوِباْلَجَواِرحِ َطاَعًة َواْنِقَیاًدا. 

�َوفََضائِلُھَُما  ˶ଲ�ϰο˴έ˶�Ϟ˵ϴ˸ϧ˴ϭ˴�ˬΓ˶Ύϴ˴Τ˴ϟ˸�ϕ͋Ύ˴θϣ˴�ϰϠ˴ϋ˴�ΐ˵Ϡ͊ϐ˴Θ͉ϟ��ΎϬ˴Ϥ͋ϫ˴˴�Ϧ˸ϣ˶�ϭ˴�Ύϫ˴ή˵μ˸Σ˴�Ϧ˵Ϝ˶Ϥ˸ϳ˵�˴ϻ
اسِ، َوَرْفُع اْلَبالَِء َوِزَیاَدُة النَِّعِم َواْطِمْئَناُن النَّْفسِ َوَراَحُة اْلَباِل.َوالنَّ 

الختامیة
یعدد بعض واجباتھ نحو أسرتھ، ویحفظ اآلیات.-:الھدف الوسیطي

ثم احفظ النصوص-اذكر في بضع جمل واجباتك نحو أسرتك.-

في مادة التربیة اإلسالمیة 04المذكرة رقم 
.صلح الحدیبیة: ـ  الموضوعالقرآن الكریم .:المجال: أداء الواجب وتقدیر األمور ** الدورة األولىالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل احترام النظام العام واآلداب بالخوف من هللا ومراقبتھ.: القدرة الكفایة القاعدیة



.؛ وتحدید مجاالت العبرة منھ؛ لالستفادة مما یُرى نكسةصلح الحدیبیة وما واكبھ من أحداث ومالبسات: * القدرة على : ـ معرفة مـؤشـر الكفـایـة
»لَقَْد َرِضَي هللاُ .... َویَْھِدیَُكْم ِصَراطًا ُمْستَقِیَما .«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 22: الكتاب صــالوسائل

سیر الدرس المراحل 

االنطالق

یتذكر التلمیذ درس الصبر والشكر ومجاالت كل منھما.الھدف الوسیطي :

:اآليات !!ھات نصما ھو المطلوب منه في كل حالة؟ ما معنى ذلك؟  ؟ه الحياةإالم يتعرض اإلنسان في ھذتقویم  مبدئي:تقویم  مبدئي

ِاْضُطرَّْت ُقَرْیشُ -إالم اضطرت قريش لما اشتدت شوكة المسلمين ؟ ؟ھل بقي المسلمون مستضعفين دائماتقدیم الدرس:تقدیم الدرس:
ِة ِبَداَیًة ِلَطْوٍر َجِدیٍد ِفي ِإَلى َعْقِد الصُّْلحِ َمَع اْلُمسِْلِمیَن؛ َوَكاَن ُصْلُح اْلُحَدْیبِیَّ 

التَّاِریخِ اِإلسْالَِميِّ. َفَما ِھيَ َحِقیَقُة َھَذا الصُّْلحِ ؟

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي

:عرض اآلیات:عرض اآلیات}}�˸ΆϤ˵ϟ˸�˶Ϧϋ˴� ˵͉ଲ�˴ϲο˶έ˴�Ϊ˸Ϙ˴ϟ˴�Ϣ˴Ϡ˶ό˴ϓ˴�Γ˶ή˴Π˴͉θϟ�Ζ˴Τ˸Η˴�˴Ϛϧ˴Ϯό˵˶ϳΎΒ˴ϳ˵�Ϋ˸·˶�Ϧ˴ϴϨ˶ϣ˶
} َوَمَغاِنَم َكِثیَرًة 18َما ِفي ُقُلوِبِھْم َفَأنَزَل السَِّكیَنَة َعَلْیِھْم َوَأَثاَبُھْم َفْتحًا َقِریبًا{

`Ύ˱ϤϴϜ˶Σ˴�˱ΰϳΰ˶ϋ˴� ˵͉ଲ�ϥ˴Ύϛ˴ϭ˴�ΎϬ˴ϧ˴ϭά˵Χ˵˸́ϳ˴19�˴ήϴΜ˶ϛ˴�Ϣ˴ϧ˶Ύϐ˴ϣ˴� ˵͉ଲ�Ϣ˵ϛ˵Ϊ˴˴ϋϭ˴�^�Ϣ˸Ϝ˵ϟ˴�Ϟ˴Π͉ό˴ϓ˴�ΎϬ˴ϧ˴ϭά˵Χ˵˸́Η˴�Γ˱

}}20َھِذِه َوَكفَّ َأْیِديَ النَّاسِ َعنُكْم َوِلَتُكوَن آَیًة لِّْلُمْؤِمِنیَن َوَیْھِدَیُكْم ِصَراطًا مُّسَْتِقیمًا{
 سورة الفتح

خيرا، وكافأھم على فعل بالخير واإلنعام. جزاھم:أثابھم.يعاھدونك على السمع والطاعة:يبايعونك:المعجم والداللة:فھم المعنى

عمرة .ـ سيؤديفأولھا بأنه حجاجافي الرؤيا أنه دخل وأصحابه (ص)رأى رسول هللاـ :المسلمون یسیرون إلى مكة

ونيفا إلى مكة بنية أداء عمرة  وكان معھم أسلحة بسيطة ( السيوف في 1400بلغ في عددھماستشار أصحابه وخرج مع

.أغمادھا (

و تھمفي نيشككت لكنھا قدوم ويطمئنھا .ـ الإلى قريش يخبرھا بسبب (ص)ـ بعث رسول هللا:قریش تشكك في األمر

وأخذ فرسانھا يستفزون المسلمين الذين تحلوابدخول مكة رغم أن المھمة سلمية وأن الشھر حرام .ـ لھمرفضت السماح 

بالصبر.

ولما سمع عليه السالم بقتله غضب .ھو سيدنا عثمان بن عفان(ص)رسول هللانمـ كان آخر رسول :بیعة الرضوان

استجاب المسلمون وبايعوه تحت الشجرة وسميت ھذه ببيعة الرضوان , وبايع فـ  ودعا المسلمين للبيعة على االنتصار له.

قريش بسالمة نية المسلمين .ل هعد إقناعرسول هللا نيابة عن سيدنا عثمان .ـ بعد انتھاء المبايعة رجع سيدنا عثمان سالما ب

ـ اتفق الطرفان على الصلح ووقعت بعض الخالفات حول بعض المصطلحات بسبب تعنت ممثل قريش سھيل بن :صلح الحدیبیة

ـ وقع.حات:البسملة اإلسالمية,رسول هللاعمرو ورفضه استعمالھا. ـ تنازل رسول هللا حرصا على السلم عن كتابة ھذه المصطل

الصلح في الحديبية وھي قرية على مقربة من مكة حيث أحصر المسلمون ومنعوا من الدخول .

ھل كان المسلمون جميعا راضين عن الصلح ھذا ؟؟ ھل تعرف السبب ؟!؟ فلنذكر بنوده ونرى !!ـ :  من بنود الصلح
 ق األمن للناس .سنوات حتى یتحق10ـ توقیف القتال مدة ـ ترك الحریة

ـ رفض قریش .لى حلف قریش أو إلى حلف المسلمین ن یرید االنضمام إلم
رجاع من یلتحق تـ لقریش الحق في اسعودة من یلتحق بھا من المسلمین .

ـ عودة المسلمین إلى المدینة على أن یرجعوا بالمسلمین من أبنائھا .
في العام القادم ألداء عمرتھم .

فرصة للمشركين لالطالع على ترن من التفرغ للدعوة .ـ توفوكن المسلمق األمن للناس وتمقتحـ :  من نتائج الصلح

 .  افي دين هللا أفواجمن بقية القبائلمحاسن اإلسالم واعتناقه مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص .  ـ دخول الناس

التقویم 
البنائي

ِتْكَباِرَھا ِفي األَْرِض َواسِْتْضَعاِفَھا ِلْلُمسِْلِمیَن. ِإْذ َحِرَصْت ُقَرْیشُ َداِئًما َعَلى اسْ :الخـالصة
َأنََّھا َوِبالرَّْغِم ِمْن َأشُْھِر اْلَحجِّ اْلُحُرِم ِإالَّ َأنََّھا َرَفَضْت ُدُخوَلُھْم َمكََّة َحجِیًجا، َبْل 

َتْكِریسًا ِلَعْنَجِھیَِّتَھا َكَما ْلُحَدْیبِیَّةِ ُصْلُح اَحاَوَلتِ ِاسِْتْفَزاَزُھْم ِلَدْفِعِھْم ِإَلى اْلَحْربِ. َوَجاءَ 
السَّالَُم َوِمْن ُبُنوِدهِ َظنَّْت َنَظًرا ِلَما َتَضمََّنُھ ِمْن ِإْجَحافٍ ِفي َحقِّ اْلُمسِْلِمیَن اْلُمسَاِلِمیَن. 

ُیسِْلَم ُدوَن ِإْذنٍ ِمْن َلْیسَ ِلْلَكاِفِر َأنْ –ِلْلُمسِْلِم َأْن َیْرَتدَّ َعْن ِدیِنِھ –َعشَْر سََنَواتٍ 
َأْن َعمَّ السَّالَُم َواألََماُن؛ َفاسَْتَطاَع اْلُمسِْلُموَن التََّحرُّكَ َتْعِریًفا ِبِدیِنِھْم َوِمْن نَتَائِِجِھ ُقَرْیشٍ. 

.َفَدَخَل النَّاسُ ِفیِھ َأْفَواًجا َوَعَلى َرْأِسِھْم َخاِلُد ْبُن اْلَوِلیِد َوَعْمُرو ْبُن اْلَعاصِ 

یة
ام

خت
یتعود على العمل المنزلي الموجھ الواعي، ویعود ذاكرتھ على الحفظ المنھجي.-:الھدف الوسیطيال

اآليات.ثم احفظ -.أنجز بحثا تتحدث فيه عن الصحابي الجليل أبو بصير-

  ة في مادة التربیة اإلسالمی05المذكرة رقم 
.احترام النظام واآلداب العامة: ـ  الموضوعالقرآن الكریم .:المجال: أداء الواجب وتقدیر األمور ** الدورة األولىالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

المحیط، من خالل احترام النظام العام واآلداب بالخوف من هللا ومراقبتھ.: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والكفایة القاعدیة
.؛ وصور احترامھما؛ مع الفائدة من الحرص على اجتناب ما یعكر صفوھماالنظام واآلداب العامة: * القدرة على : ـ معرفة مـؤشـر الكفـایـة



من سورة »َلَصْوُت اْلَحِمیرِ ....َیا ُبَنيَّ َأِقمِ .«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى....27: الكتاب صــ الوسائل
.لقمان

سیر الدرس المراحل 

االنطالق

یتذكر التلمیذ درس الصبر والشكر ومجاالت كل منھما.الھدف الوسیطي :

:اآليات المخلدة لذلك !!كيف تم صلح الحديبية ؟ ھات ؟متى استطاع المسلمون األولون التفرغ للدعوةتقویم  مبدئي:تقویم  مبدئي

اِإلْنسَاُن ِاْجِتَماِعيٌّ ما أسس المجتمع الصالح ؟ما الذي بناه المسلمون في المدينة المنورة ؟تقدیم الدرس:تقدیم الدرس:
ِبالطَّْبِع، ِإْذ الَ َیسَْتِطیُع اْلَعْیشَ ِبُمْفَرِدِه. َوِمْن ُمْقَتَضَیاتِ َھَذا اِالْجِتَماِع ِاْحِتَراُم 

فما معنى النظام العام واآلداب العامة ؟اْلَعامِّ َواآلَدابِ اْلَعامَّةِ النَِّظاِم 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي

:عرض اآلیات:عرض اآلیات}} َاْلُمنَكِر َة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروفِ َواْنَھ َعنِ َیا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّال
ُتَصعِّْر َخدَّكَ ِللنَّاسِ َوالَ } َوالَ 17كَ ِإنَّ َذِلكَ ِمْن َعْزِم األُُموِر{َواْصِبْر َعَلى َما َأَصابَ 

�ϻ˴�َتمْ  ˴͉ଲ�ϥ͉·˶�Ύ˱Σή˴ϣ˴�ν˶έ˸˴Ϸ�ϲϓ˶�˶ζ}َواْقِصْد ِفي َمشْیِكَ َواْغُضضْ 18ُیحِبُّ ُكلَّ ُمخَْتاٍل َفخُوٍر {
سورة لقمان}}19ْصَواتِ َلَصْوُت اْلَحِمیِر{نَكَر األَ ِمن َصْوِتكَ ِإنَّ أَ 

حدد ـ اقصد: معجب بنفسهـ مختال:خيالءوتكبرا:ـ مرحاللناستمل وجھك احتقارا  ال :خدك عرتصال :المعجم والداللة:فھم المعنى

وأفضع .أقبحـ أنكر:لمات.وال تغيره وال تتشدق بالكترفعه الاغضض من صوتك:المقصد وال تسر دون وجھة.

یرمي إلى ألساس الذي یبنى علیھ المجتمع والنظام العام ھو ا ؟. . وما عناصره ما المقصود بالنظام العام ـ :النظام العام
تھم من كل ما یخل بأمنھم وصحتھم وراحتھم .یتنظیم شؤون أفراده وحما

األنفس واألموال واألعراض  على بالمحافظة األمن العام ــ وعناصره ثالثة ھي : 
 ــ الصحة العامة بالمحافظة علیھا من األمراض واألوبئة  . ــوالدین .

الھدوء العام بالمحافظة على الھدوء في الشوارع واألماكن العامة .

لتي بمراعاتھا  ینتظم اآلداب العامة ھي األخالق المرتبطة بالدین والعرف واما المقصود باآلداب العامة ؟ـ :  اآلداب العامة
المجتمع وینتشر فیھ الخیر واألمن وتقل أو تنعدم اآلفات االجتماعیة و الجرائم .

اجتناب كل ما =األمنـ  ما ھي صور احترام النظام واآلداب العامة ؟ـ :  صور احترام النظام واآلداب العامة
رقة والغصب یؤذي الناس في أبدانھم وأرواحھم وممتلكاتھم وأعراضھم كالس

حمایة الصحة العامة یتطلب منا عدم =الصحةـ  والجرح والقتل والتخریب.
تلویث البیئة (األرض, النھر, الغابة , البحر, الجو...) بالقاذورات و 

عدم بتوفیر الھدوء =السكینةـالدخان وعدم بیع مواد فاسدة أو ضارة.
ـمة باألصوات المرتفعة .إزعاج الناس في مساكنھم أو في األماكن العا

احترام القیم واألخالق العامة یتطلب منا اجتناب كل ما =اآلداب العامة
یخدش الحیاء و یسيء إلى عقیدة الناس وعاداتھم وتقالیدھم

ـ المرافق العامة منشآت عمومیة تقدم ما المرافق العامة ؟ بم نحافظ عليھا ؟ ـ :  الحفاظ على المرافق العامة
ـ حث اإلسالم على المحافظة على ھذه المرافق مات للناس كالبرید والبلدیة والمسجد والمستشفى. خد

فیھا.ومراعاة النظام واآلداب العامة فیھا واجتناب ما یحدث خلال

التقویم 
البنائي

امُ ظَ النِّ وَ .ْینِ امَّ عَ لْ اابَ اآلدَ وَ امَ ظَ النِّ مُ رِ تَ حْ یَ بٌ دَّ ؤَ م مُ ظٌ تَّ نَ مُ انٌ سَ نْ إِ مُ لِ سْ مُ الْ :الخـالصة
ةَ ینَ كِ سَ وَ ةَ حَّ الصِّ وَ نَ مْ األَ ظُ فَ حْ ي تَ تِ الَّ مِ ظُ النُّ وَ ینِ انِ وَ قَ الْ ةُ وعَ مُ جْ مَ وَ ھُ امُّ عَ الْ 
افِ رَ عْ األَ وَ ینِ الدِّ بِ  ةِ طَ بِ تَ رْ مُ الْ قِ الَ خْ األَ ةُ وعَ مُ جْ مَ يَ ھِ فَ ةُ امَّ عَ الْ ابُ ا اآلدَ مَّ أَ .عِ مَ تَ جْ مُ الْ 

رِ وَ صُ نْ مِ وَ ا. نَ ضِ عْ بَ عَ مَ لُ امَ عَ تَ ا نَ ھَ بِ وجِ مُ ي بِ تِ الَّ  ةِ نَ سَ حَ الْ یِدالِ قَ التَّ وَ اتِ ادَ عَ الْ كَ 
 يا فِ نَ رَ یْ ي غَ ِذؤْ ا یُ مَ بُ نُّ جَ تَ ا مَ ھِ امِ رَ تِ حْ اِ 

، َمَع َتَجنُّبِ اتٍ ثَ وِّ لَ مُ نْ مِ  ةَ یئَ بِ ي الْ ِذؤْ ا یُ مَ ، وَ مْ ھِ اتِ كَ لَ تَ مْ مُ وَ مْ ھِ احِ وَ رْ أَ وَ مْ ھِ انِ دَ بْ أَ 
مُّ تِ یَ . وَ ھُ عُ وْ نَ  انَ ا كَ مَ ھْ مَ اجِ عَ زْ اإلِ 

.ةِ یَّ اعِ مَ تِ جْ ا االِ ھَ اتِ مَ دَ خَ مُ دِّ قَ تُ َمَراِفًقا ى قَ بْ ى تَ تَّ حَ ةِ امَّ عَ الْ قِ افِ رَ مَ ى الْ لَ عَ ةِ ظَ افَ حَ المْ بِ كَ لِ ذَ 

تكلیف التالمیذ بحفظ اآلیات ومراجعة الخالصة فھما للموضوع-:الھدف الوسیطيالختامیة

في مادة التربیة اإلسالمیة 06المذكرة رقم 
.اإلیمان والدعاء: ـ  الموضوعالقرآن الكریم .:المجال: التسامح ورحابة الصدر ** الدورة الثانیةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل احترام النظام العام واآلداب بالخوف من هللا ومراقبتھ.قاعدیةالكفایة ال
��˰��Δϓήόϣمـؤشـر الكفـایـة�ϰϠϋ�ΓέΪϘϟ���Ϳ�˯ϲη�Ϟϛ�ϥ�ϪΑ�ϥϮΒϟΎτϣ�ΎϨϧϭ�˭ΓΩΎΒόϟ�Φϣϭ�ΐ ϟ�Ϯϫ�˯ΎϋΪϟ�ϥϭ�˭ϥΎϤϳϹΎΑ�ΐ ϟΎτϣ�ϢϠδϤϟ�ϥϭ�˭



َعَلى اْلَقْوِم ....هللاِ َما ِفي السََّماَواتِ .«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 36: الكتاب صــ الوسائل
البقرة.»اْلَكاِفِرینَ 

سیر الدرس المراحل 

االنطالق
یتذكر التلمیذ درس الصبر والشكر ومجاالت كل منھما.الھدف الوسیطي :

�˴�˴ϳ�ˬϪ˵ϧ˴ΎϤ˴ϳ·˶�ϱϮ͋Ϙ˴ϳ˵�Ύϣ˴�ά˴ϫ˴ϭ˴��Ϫ˶ϴ˸Ϡ˴ϋ˴�ΐ˲ϴϗ˶έتقدیم الدرس:تقدیم الدرس: ˴ଲ�ϥ͉˴�Ϧ˵ϣ˶Ά˸Ϥ˵ϟ˸�˴ϙέ˶Ϊ˸ϳ˵�ϥ˸˴�ΐ˵˶Π
َوَیْجَعُلُھ َداِئَم الصَِّلِة ِبَربِِّھ.

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي

:عرض اآلیات:عرض اآلیات}} َِِّّما ِفي السََّماواتِ َوَما ِفي األَْرِض َوِإن ُتْبُدوْا َما ِفي هللا 
�ϰϠ˴ϋ˴� ˵˷ଲϭ˴�˵˯Ύ˴θϳ˴�Ϧϣ˴�Ώ˵ά͋ό˴ϳ˵ϭ˴�˵˯Ύ˴θϳ˴�ϦϤ˴ϟ˶�ή˵ϔ˶ϐ˸ϴ˴ϓ˴� ˵˷ଲ�Ϫ˶Α˶�ϢϜ˵Β˸γ˶ΎΤ˴ϳ˵�ϩ˵Ϯϔ˵˸ΨΗ˵�ϭ˸˴�Ϣ˸Ϝ˵δ˶ϔ˵ϧ˴

وَن ُكلٌّ آَمَن ِمنُ ورَّبِِّھ َواْلمُ  ن} آَمَن الرَّسُوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیِھ مِ 284ُكلِّ شَيٍْء َقِدیٌر{
ِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرسُِلِھ الَ ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد مِّن رُّسُِلِھ َوَقاُلوْا سَِمْعَنا ِباهللاِّ َوَمال

�˴ϟ�ΎϬ˴ό˴˸γϭ˵�͉ϻ·˶�Ύ˱δϔ˸ϧ˴�285َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنكَ َربََّنا َوِإَلْیكَ اْلَمِصیُر{ ˵˷ଲ�ϒ˵Ϡ͋Ϝ˴ϳ˵�˴ϻ�^�ΎϬ˴
َما َكسََبْت َوَعَلْیَھا َما اْكَتسََبْت َربََّنا الَ ُتَؤاخِْذَنا ِإن نَِّسیَنا َأْو َأْخَطْأَنا َربََّنا 
َوالَ َتْحِمْل َعَلْیَنا ِإْصرًا َكَما َحَمْلَتُھ َعَلى الَِّذیَن ِمن َقْبِلَنا َربََّنا َوالَ ُتَحمِّْلَنا 

نَّا َواْغِفْر َلَنا َواْرَحْمَنا َأنَت َمْوالََنا َفانُصْرَنا َما الَ َطاَقَة َلَنا ِبِھ َواْعُف عَ 
سورة البقرة}}286َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفِریَن{

عملت من :اكتسبتـ عملت من خير :كسبتـ  طاقتھا وما تقدر عليه:وسعھاـ  المرجع والمآل:المصير:المعجم والداللة:فھم المعنى

.ولينا وناصرنا:موالناسامحنا.:اعف عنا.كل تكليف شاق وصعب:إصراـ  تحاسبنا وتلمنا فتعاقبنا. :اال تؤاخذنشر وسوء.
؟ لماذا الحساب والجزاء بید هللا ؟ لمن یغفر هللا ؟ من یعذبھ هللا ؟ ما ھي أركان اإلیمان في اآلیة األولىلنفسھ تعالى ماذا أثبت هللاألسئلة :

الكتب التي نؤمن بھا ؟ لماذا ال نفرق بین الرسل ؟ لماذا النعترض على تكالیف هللا ؟ ما الذنب الذي یعاقب علیھ الواردة في اآلیات ؟ ما
هللا ؟ ما أھمیة الدعاء ؟

ھل عرف  ؟>هللاَِِّّ ما ِفي السََّماواتِ َوَما ِفي األَْرضِ بقوله تعالى: < ما المقصود ـ :عقیدة المؤمن
فما واجب العارف بذلك ؟م والمؤمنون ذلك ؟ ماذا كان رد فعلھم لما استیقنوا منھ ؟!الرسول صلى هللا علیھ وسل

 ــ ϑήμΘϤϟ�ϚϟΎϤϟ�ϖϟΎΨϟ�Ϯϫ�ଲ�ϥ΄Α�ϥΎϤϳϹ.اإلیمان الحق باهللا  ــ
ــ .ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والیوم اآلخر وبالقضاء والقدر خیره وشره

سلمین في جمیع المجاالت دون اعتراض.السمع والطاعة هللا ولرسولھ وألئمة الم

�˴ΎϬ˴ό˴˸γϭ˵�͉ϻ·˶�Ύ˱δϔ˸ϧبقوله تعالى: < ما المقصود ـ :لطف هللا تعالى ˵˷ଲ�ϒ˵Ϡ͋Ϝ˴ϳ˵�˴ϻ<انظر ما یعتبر شرحا لھا  ؟
كیف ترى هللا تعالى على ضوء ذلك كلھ ؟ ما الفرق بین كسبت واكتسبت في اآلیة الكریمة ھذه ؟!؟ بعدھا 

 ــ ϹϩΩΎΒόΑ�ήϴΒΨϟ�ϒϴτϠϟ�Ϯϫ�ଲ�ϥ΄Α�ϥΎϤϳ.�ϒϠϜϳ�ϻ�ϰϟΎόΗ�ଲ�˰˰
ــ .عباده إال ما یستطیعونھ وال یطلب منھم إال ما أعطاھم القدرة علیھ

�˯ϲδϤϟ�ΐϗΎόϳϭ�ϦδΤϤϟ�ϱίΎΠϴϓ�ϢϬϟΎόϓ�ϰϠϋ�ϩΩΎΒϋ�ΐγΎΤϳ�ϰϟΎόΗ�ଲ

انظر ما تبعھ  ؟> خِْذَنا ِإن نَِّسیَنا َأْو َأْخَطْأَناَربََّنا الَ ُتَؤاانظر قوله تعالى: < ـ :الدعاء مخ العبادة
عالم یعبر كل ذلك ؟! أولم یؤمن المسلم كما رأینا ؟! فبم یدلل المؤمن على صدق إیمانھ حسب اآلیات ؟؟؟ من بعده 

 المؤمن دائم التعلق بربھ فھو یدعوه رغبا ورھبا وخیفة ــ.ــ 
 ــ .الخطأ والزلل والنسیانالمؤمن یتمنى على ربھ أال یحاسبھ على

المؤمن دائم التعلق بربھ متیقن بأنھ ال یساوي شیئا من دون نصرتھ لھ 
ولطفھ بھ.

التقویم 
البنائي

َیْعِرُف َربَُّھ َحقَّ اْلَمْعِرَفِة؛ َوِلَھَذا َنجُِدُه َیتَِّصُف ِبَأْمَرْینِ ِاْثَنْینِ:اْلُمْؤِمنُ :الخـالصة
ْلخَاِلِق اْلَماِلكِ اْلُمَتَصرِّفِ اْلَعاِدِل؛ َوِباْلَمالَِئَكِة اْلِكَراِم اْلَبَرَرِة؛ ِباهللاِ ااِإلیَمانُ 

َوِباْلُكُتبِ السََّماِویَِّة َغْیِر اْلُمَحرََّفِة؛ َوِبالرُّسُِل َجِمیِعِھْم؛ َوِباْلَیْوِم اآلخِِر 
َعاءِ َوِباْلَقَضاِء َواْلَقَدِر َخْیِرِه َوشَرِِّه. اِئِم َواْلُمسَْتِمرِّ َرْغَبًة َوَرْھَبًة َرَجاَء الدَّ الدُّ

اْلَمْغِفَرِة َوالرَّْحَمِة َوالنُّْصَرِة.

تكلیف التالمیذ بحفظ اآلیات ومراجعة الخالصة فھما للموضوع-:الھدف الوسیطيالختامیة

في مادة التربیة اإلسالمیة 07المذكرة رقم 
.اإلیمان بالكتب السماویة: ـ  الموضوعالقرآن الكریم .:المجال: التسامح ورحابة الصدر ** الدورة الثانیةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

م النظام العام واآلداب بالخوف من هللا ومراقبتھ.: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل احتراالكفایة القاعدیة
؛ مع تحدیدھا وعلى من أنزلت؛ ثم الفائدة من وجودھا في الحیاة.معنى اإلیمان بالكتب السماویة: * القدرة على : ـ معرفة مـؤشـر الكفـایـة

َعَلى اْلَقْوِم .... َما ِفي السََّماَواتِ هللاِ .«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 39: الكتاب صــ الوسائل
البقرة.»اْلَكاِفِرینَ 



سیر الدرس المراحل 

االنطالق
یتذكر التلمیذ درس الصبر والشكر ومجاالت كل منھما.الھدف الوسیطي :

�˴�˴ϣ�ά˴ϫ˴ϭ˴��Ϫ˶ϴ˸Ϡ˴ϋ˴�ΐ˲ϴϗ˶έتقدیم الدرس:تقدیم الدرس: ˴ଲ�ϥ͉˴�Ϧ˵ϣ˶Ά˸Ϥ˵ϟ˸�˴ϙέ˶Ϊ˸ϳ˵�ϥ˸˴�ΐ˵˶Πϳ˴�ˬϪ˵ϧ˴ΎϤ˴ϳ·˶�ϱϮ͋Ϙ˴ϳ˵�Ύ
َوَیْجَعُلُھ َداِئَم الصَِّلِة ِبَربِِّھ.

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي

:عرض اآلیات:عرض اآلیات}} َِوَلَقْد آَتْیَنا ُموسَى اْلِكَتاَب َوَقفَّْیَنا ِمن َبْعِدِه ِبالرُّسُل
َوآَتْیَنا ِعیسَى اْبَن َمْرَیَم اْلَبیَِّناتِ َوَأیَّْدَناُه ِبُروحِ اْلُقُدسِ َأَفُكلََّما َجاءُكْم 

}87{َرسُوٌل ِبَما الَ َتْھَوى َأنُفسُُكُم اسَْتْكَبْرُتْم َفَفِریقًا َكذَّْبُتْم َوَفِریقًا َتْقُتُلونَ 
�͉ଲ�Ϣ˵Ϭ˵Ϩ˴ό˴ϟ͉�ϞΑ˴�ϒ˲Ϡ˸Ϗ˵�ΎϨ˴Α˵ϮϠ˵ϗ˵�˸Ϯϟ˵Ύϗ˴ϭ˴�˴ϥϮϨ˵ϣ˶Ά˸ϳ˵�Ύϣ͉�˱ϼϴϠ˶Ϙ˴ϓ˴�Ϣ˸ϫ˶ή˶ϔ˸Ϝ˵Α˶�}88{{ سورة

البقرة

࣡ࣇऩࣼ࣫ऩ��ऐࣰࣴࣇ�न:فھم المعنى ऍऩ࣮ऍ�ऐऍ ࣣ࣯ ऍ࣮�दࣴଌ࣯ �धऍ�ࣷ ࣔ झउऩ��थࣰࣴࣴࣇ�ࣴ ऍࣹଌࣔ ऋ�ࣵ ࣰ�ध࣯ �थࣔ ଌ�नࣰࣣࣇ उऩ��एऍगऩ ऍ࣮�ࣷ ࣔऩ࣯ झउ�कࣰ࣬ࣴࣇ� ऩ࣮

فريًقا؟وقال بنو إسرائيل لنبي هللا ورسوله تمब࣬ࣴଌࣨ�दࣼख࣭ࣨࣇ�ि࣫ऩستعليتم عليه, ال يوافق أھواءكم, امابجبريل عليه السالم. أفكلما جاءكم 

झ �࣯दࣱऩࣲࣇ�� िࣴ�टऩझ �࣯�ࣶ ऩࣰࣣ ि࣯�दࣲ ऩि࣫�थ��ऍळऩयࣼकऍ࣯ࣇ� �࣭ଌ࣯ ऍࣿ�ङ ࣮ࣴऩ��त ऩࣲ࣮࣮࣫ࣴࣇ�ऋ�खरࣩळࣰयࣴ�ࣺ ��एࣇझࣰࣦ࣯ࣇ�ऩि࣫��दिࣔ ऩ�ࣳ िࣴ� �ࣷ िࣖ �क࣯࣯ رودون

عھم.من رحمة هللا بسبب جحودھم, فال يؤمنون إال إيماًنا قليال ال ينف
؟ لماذا الحساب والجزاء بید هللا ؟ لمن یغفر هللا ؟ من یعذبھ هللا ؟ ما ھي أركان اإلیمان في اآلیة األولىلنفسھ تعالى ماذا أثبت هللاألسئلة :

الذي یعاقب علیھ الواردة في اآلیات ؟ ما الكتب التي نؤمن بھا ؟ لماذا ال نفرق بین الرسل ؟ لماذا النعترض على تكالیف هللا ؟ ما الذنب 
هللا ؟ ما أھمیة الدعاء ؟

؟!؟ فما ھو الكتاب ھذا ؟َوَلَقْد آَتْیَنا ُموسَى اْلِكَتابَ بقوله تعالى: ما المقصود ـ :تعریف الكتاب
الكتاب لغة من اْلَكْتبِ ویعني الضم نظرا لكونھ یضم الحروف  ــ

.والكلمات والفقرات والنصوص إلى بعضھا
وشرعا ــ�ϪΑ�ϮϠμϴϟ�αΎϨϟ�ϰϟ·�ϩϮϐϠΒϴϟ�ϪϠγήϟ�ϪΑ�ϰΣϭ�ϱάϟ�ଲ�ϡϼϛ�Ϯϫ

.إلى سعادتھم في الدنیا وفالحھم في اآلخرة

أكان واجبھم االستكبار ؟؟؟ ما ھي الصفة التي غلبت على بني إسرائیل من اآلیات ـ :اإلیمان بالكتب

با أنزلھا اإلیمان بالكتب ھو التصدیق الجازم القاطع بأن هللا كت ــ
على أنبیائھ ورسلھ لھدایة الناس.

اإلیمان بأن الكتب األولى حرفت فجاء القرآن مھیمنا علیھا وناسخا  ــ
لھا وعاما للعالمین.

ھل ھذه ھي كل الكتب السماویة ؟؟؟ على من أنزلت الكتب كما ھو وارد في اآلیات ـ :الكتب المنزلة
التوراة : موسى ــ.داوودالزبور  ــ :. اإلنجیل : عیسى.   ــ
 الصحف : إبراھیم.   ــ القرآن : محمد. ــ

فما ھي ممیزاتھ خالف الكتب السماویة األخرى ؟؟؟ تعرفتم على القرآن في السنة األولى المتوسطة ـ :القرآن الكریم
ھو آخر الكتب السماویة ــ.المكتوب في المصاحف ــ. ــ 

المنزل منجما حسب المناسبات للبت فیھا شرعا.   ــ تواتر.  المنقول بال
 المعجز لألولین واآلخرین بما فیھ.  ــ المنزل عربیا والمدفوع  ــ

للناس أجمعین.

لماذا اشتد كفر بني إسرائیل رغم ادعائھم لإلیمان؟ ما الذي كان یحركھم لذاك السلوك ؟ـ :حاجتنا للكتب السماویة
سان معرض للغفلة والنسیان وإن كان مؤمنااإلن ــ.اإلنسان  ــ

ال صالح للنفس إال بقوة  ــ.تتحكم فیھ شھواتھ ونزواتھ وأھواؤه عامة.
قاھرة تخزھا إن نسیت، وتردعھا إن طغت، وتعاقبھا إن ارتكبت جرما، لیصلح 

المجتمع.

التقویم 
البنائي

 :وتسجیل أھم النقاط المدروسة.یتعود التالمیذ على التلخیصالھدف الوسیطي ،
�:الخـالصة ˴ଲ�ϥ͉˴́Α˶�ϊ˵σ˶ΎϘ˴ϟ˸�ϡ˵ί˶ΎΠ˴ϟ˸�ϖ˵ϳΪ˶μ˸Θ͉ϟ�Ϯ˴ϫ˵ϭ˴�˲αΪ͉Ϙ˴ϣ˵�ΐ˲˶Οϭ˴�˶ΐΘ˵Ϝ˵ϟ˸ΎΑ˶�ϥ˵ΎϤ˴ϳϹ˶

َأْنَزَل ُكُتًبا ِمْن ِعْنِدِه َعَلى ُرسُِلِھ ِلِھَداَیِة النَّاسِ ِإَلى الصَِّراِط اْلُمسَْتِقیِم. َوِھيَ 
َوالزَُّبوُر َواِإلْنجِیُل َواْلُقْرآُن. َوِھيَ النُّوُر الَِّذي َتِسیُر َعَلى َھْدِیِھ التَّْوَراةُ 

اْلَبشَِریَُّة؛ ألَنَُّھ ِمْن ِعْنِد اْلخَاِلِق الَِّذي َیْعِرُف َما َیُضرَُّھا َوَما َیْنَفُعَھا؛ َوَلْم 
ِھ.َتَتَدخَّْل ِفیَھا َیُد اِإلْنسَانِ ِبَأْھَواِئِھ َوَنَزَواتِ 

تكلیف التالمیذ بحفظ اآلیات ومراجعة الخالصة فھما للموضوع.-:الھدف الوسیطيالختامیة

في مادة التربیة اإلسالمیة 08المذكرة رقم 
.الحلم واإلحسان: ـ  الموضوعالقرآن الكریم .:المجال: التسامح ورحابة الصدر ** الدورة الثانیةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل احترام النظام العام واآلداب بالخوف من هللا ومراقبتھ.الكفایة القاعدیة
؛ مع تعدید بعض صورھما؛ ثم الفائدة من اتصاف المؤمن بھما.م واإلحسانمعنى الحل: * القدرة على : ـ معرفة مـؤشـر الكفـایـة

»َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلینَ ....َوسَاِرُعوْا ِإَلى.«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 44: الكتاب صــ الوسائل
آل عمران.



سیر الدرس المراحل 

االنطالق
تذكر التلمیذ درس الصبر والشكر ومجاالت كل منھما.: یالھدف الوسیطي

�˴�ϱϮ͋Ϙ˴ϳ˵�Ύϣ˴�ά˴ϫ˴ϭ˴��Ϫ˶ϴ˸Ϡ˴ϋ˴�ΐ˲ϴϗ˶έھل اإلیمان صالةتقدیم الدرس: تقدیم الدرس:  ˴ଲ�ϥ͉˴�Ϧ˵ϣ˶Ά˸Ϥ˵ϟ˸�˴ϙέ˶Ϊ˸ϳ˵�ϥ˸˴�ΐ˵˶Πϳ˴
ِإیَماَنُھ، َوَیْجَعُلُھ َداِئَم الصَِّلِة ِبَربِِّھ.

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.یقرأالھدف الوسیطي

:عرض اآلیات:عرض اآلیات} َوسَاِرُعوْا ِإَلى َمْغِفَرٍة مِّن رَّبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَھا السََّماَواُت
اِظِمیَن } الَِّذیَن ُینِفُقوَن ِفي السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلكَ 133َواألَْرضُ ُأِعدَّْت ِلْلُمتَِّقیَن{

`Ϧ˴ϴϨ˶δ˶Τ˸Ϥ˵ϟ˸�ΐ͊˶Τϳ˵� ˵˷ଲϭ˴�˶αΎϨ͉ϟ�˶Ϧϋ˴�Ϧ˴ϴϓ˶Ύό˴ϟ˸ϭ˴�φ˴ϴ˸ϐ˴ϟ˸134 َوالَِّذیَن ِإَذا َفَعُلوْا َفاحِشًَة {
�Ϣ˸ϟ˴ϭ˴� ˵˷ଲ�͉ϻ·˶�Ώ˴Ϯϧ˵ά͊ϟ�ή˵ϔ˶ϐ˸ϳ˴�Ϧϣ˴ϭ˴�Ϣ˸Ϭ˶Α˶Ϯϧ˵ά˵ϟ˶�˸ϭή˵ϔ˴ϐ˸Θ˴˸γΎϓ˴� ˴˷ଲ�˸ϭή˵ϛ˴Ϋ˴�Ϣ˸Ϭ˵˴δϔ˵ϧ˸˴�˸ϮϤ˵Ϡ˴χ˴�ϭ˸˴

} ُأْوَلـِئكَ َجَزآُؤُھم مَّْغِفَرٌة مِّن رَّبِِّھْم 135َعَلى َما َفَعُلوْا َوُھْم َیْعَلُموَن{ُیِصرُّواْ 
}}136َوَجنَّاٌت َتْجِري ِمن َتْحِتَھا األَْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َوِنْعَم َأْجُر اْلَعاِمِلیَن{

سورة البقرة

ماذا نعتبر العافین عن الناس ؟:ھنا ؟ من ھم المتقون من اآلیات ؟الذي أمرنا هللا تعالى بھ ما ـ :تعریف الحلم
وشرعا: األناة وترك العجلة، ونقیضھ الطیش والسفھ. :الحلم لغة

�ଲ�ϪΟϮϟ�ϪϴϠϋ�ΓέΪϘϟ�ϊϣ�ϡΎϘΘϧϻ�ϙήΗ

حلم النبي؟فما صور الحلم ؟ أتذكر؟ وصف هللا في اآلیة صفة الحلیم وما یقوم بھ لیكون كذلكـ :من صور الحلم
�ΎϬΑ�ଲ�ϦΤΘϤϳ�ϲΘϟ�ΐΎμϤϟ�ϝϮϠΣ�ΪϨϋ�ωΰΠϟ�ϡΪϋϭ�ήΒμϟϩΩΎΒϋ.

السفھ والطیش.الرد بفعل سیئ كوعدم 
 الصبر على أذى الناس، والحلم علیھم، بعدم االنتقام ولو كنا

قادرین على ذلك. بل نعفو ونصفح.

فما فضل الحلم على صاحبھ في الدنیا واآلخرة ؟؟؟  ماذا یعتبر الناس اإلنسان الطائش السفیھـ :فضل الحلم
ــ ΔϨΠϟ�ϝΎϨϨϓ�˭ϪϧϮοέϭ�ଲ�ΔΒΤϣ�ΎϨΒδϜΗ�Δϔλ�ϢϠΤϟ.  تكسبنا كما

محبة الناس وعرفانھم فیقدروننا.
تؤدي إلى  نزع بذور الشحناء وتغرس المحبة والتسامح الحلم صفة  ــ

.بین الناس

فما اإلحسان لغة واصطالحا ؟؟ ؟ من ھم المحسنون ؟ى من اآلیاتذا یحب هللا تعالماـ :تعریف اإلحسان
 ِوَ ا ھُ عً رْ شَ . وَ یالً مِ جَ ھُ لَ عَ جَ وَ ھُ قَ مَّ نَ وَ ھُ نَ یَّ زَ وَ ءَ يْ الشَّ نَ سَّ حَ نْ مِ  ةً غَ لُ انُ سَ حْ اإل

.ଲ˶�ھِ جْ وَ لِ  ةِ نَ سَ حَ الْ بِ  ةِ ئَ یِّ السَّ ةُ لَ ابَ قَ مُ 

فما صور اإلحسان ؟ أتذكر إحسان النبي؟؟ فیھا اإلحسان والمحسنون ھل تعرف آیات ذكرـ :من صور اإلحسان
 ألذىلالصبرΩϮϫ^�Ϧ˴ϴϨ˶δ˶Τ˸Ϥ˵ϟ˸�ή˴Ο˸˴�ϊ˵ϴπ˶ϳ˵�˴ϻ� ˴˷ଲ�ϥ͉Έ˶ϓ˴�ή˸˶Βλ˸ϭ˴`115. مجاھدة

َعنِ {الَِّذیَن ُینِفُقوَن ِفي السَّرَّاء َوالضَّرَّاء َواْلَكاِظِمیَن اْلَغْیَظ َواْلَعاِفیَن النفس
ϥήϤϋ�ϝ^�Ϧ˴ϴϨ˶δ˶Τ˸Ϥ˵ϟ˸�ΐ͊˶Τϳ˵� ˵˷ଲϭ˴�˶αΎϨ͉ϟ134.اختیار الكالم َوُقل لِِّعَباِدي}

َیُقوُلوْا الَِّتي ِھيَ َأْحسَُن ِإنَّ الشَّْیَطاَن َینَزُغ َبْیَنُھْم ِإنَّ الشَّْیَطاَن َكاَن ِلِإلْنسَانِ َعُدّوًا 
السَّیَِّئُة اْدَفْع َتسَْتِوي اْلَحسََنُة َوالَ {َوالَ مسيءللاإلحسان.53مُِّبینًا }اإلسراء

.34ِبالَِّتي ِھيَ َأْحسَُن َفِإَذا الَِّذي َبْیَنكَ َوَبْیَنُھ َعَداَوٌة َكَأنَُّھ َوِليٌّ َحِمیٌم }فصلت

الدنیا واآلخرة ؟؟فما فضل الحلم على صاحبھ في ؟ ماذا یعتبر الناس اإلنسان الطائش السفیھ ـ :فضل اإلحسان
ــ ΔϨΠϟ�ϝΎϨϨϓ�˭ϪϧϮοέϭ�ଲ�ΔΒΤϣ�ΎϨΒδϜϳ�ϥΎδΣϹ.كما ــ 

یكسبنا محبة الناس وعرفانھم فیقدروننا.

التقویم 
البنائي

 :یتعود التالمیذ على التلخیص، وتسجیل أھم النقاط المدروسة.الھدف الوسیطي
ِسٌن. َحِلیٌم ِبِسَعِة َصْدِرْه، َوَتَجاُوِزِه َعْن َزالَّتِ اْلُمْؤِمُن اْلَحِقیِقيُّ َحِلیٌم ُمحْ :الخـالصة

النَّاسِ َوَعَدِم ُمَعاَقَبِتِھ َلُھْم، َوِإْن َكاَن َقاِدًرا َعَلى َذِلكَ. َبْل الَ َیْكَتِفي ِبَذِلكَ ِإْذ 
صَِّفَتانِ اتََّصَف َیُكوُن ُمْحِسًنا ُیَقاِبُل ِإسَاَءَة اْلُمِسیئِ ِباِإلْحسَانِ ِإَلْیِھ. َوَھاَتانِ ال

�ΎϤ˴ϛ˴��˳˯Ϯ˴˴γ�Ϊ͈Σ˴�ϰϠ˴ϋ˴�Ϫ˶˶Ϊ˴ϋ˸˴ϭ˴�Ϫ˶ϧ˶Ϯ˴Χ˸·˶�ϊ˴ϣ˴�Ϣ˴Ϡ͉˴γϭ˴�Ϫ˶ϴ˸Ϡ˴ϋ˴� ˵ଲ�ϰϠ͉λ˴�͊ϲΒ˶Ϩ͉ϟ�ΎϤ˴Ϭ˶Α˶
َأنَُّھَما ِصَفَتانِ ُتَوطَِّدانِ َأَواِصَر اْلَمَحبَِّة َواألُْلَفِة َبْیَن النَّاسِ، َوُتِزیالَنِ الضََّغاِئَن 

�Ϫ˵Ϩ˸ϋ˴�Ύϴ̒ο˶ή˸ϣ˴�Ύϴ̒ο˶έ˴�ϊ˴Ϥ˴Θ˴Π˸Ϥ˵ϟ˸�Ϟ˵ό˴Π˸ϳ˴�Ύϣ˴�ά˴ϫ˴ϭ˴��Ϣ˸Ϭ˶Ϩ˶ϴ˸Α˴�Ϧ˸ϣ˶�˶ΕΎَواْلُمشَاَحنَ 

في مادة التربیة اإلسالمیة 09المذكرة رقم 
.فتح مكة: ـ  الموضوعالسیرة النبویة .:المجاللتسامح ورحابة الصدر ** : االدورة الثانیةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من هللا ومراقبتھ.الكفایة القاعدیة
فتح مكة؛ مع تعدید بعض خصال النبي النبیلة في الفتح؛ واالتصاف بھا.: * القدرة على : ـ سرد األحداث والظروف المرتبطة بمـؤشـر الكفـایـة

النصر.»ِإنَُّھ َكاَن َتوَّاَبا....ِإَذا َجاَء َنْصرُ .«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 52: الكتاب صــ الوسائل

سیر الدرس المراحل 



االنطالق
یذ درس الحلم واإلحسان مع بعض صورھما والحكمة منھما.: یتذكر التلمالھدف الوسیطي

؟ عرف الحلم واإلحسان !! ھات بعض صورھما !! ما الفائدة منھما للفرد والمجتمع ؟!؟ما أھم صفات المؤمن الحقالمراجعة: المراجعة: 
ي آخر المطاف ؟ والنتیجة ؟؟متى كان صلح الحدیبیة ؟ ماذا كانت أھم بنوده ؟ لم لم یرضى بھا البعض ؟ بمن أضرت فتقدیم الدرس: تقدیم الدرس: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي

:عرض اآلیات:عرض اآلیات}`˵Θ˸ϔ˴ϟ˸ϭ˴� ˶͉ଲ�ή˵μ˸ϧ˴�˯ΎΟ˴�Ϋ˴·˶01 َِوَرَأْیَت النَّاسَ َیْدُخُلوَن ِفي ِدین {
`Ύ˱ΟϮ˴ϓ˸˴� ˶͉ଲ02 ِّ03ْح ِبَحْمِد َربِّكَ َواسَْتْغِفْرُه ِإنَُّھ َكاَن َتوَّابًا{} َفسَب{{سورة النصر

:توابااطلب منھ المغفرة ـ :استغفرهجماعات ـ :أفواجاـ :المعجم والداللة
یقبل التوبة من عباده.

�ଲ�ήμϧ��Θϔϟϭ��ϪΪϋ�ϰϠϋ�ϢϠγϭ�ϪϴϠϋ�ଲ�ϰϠλ�ϪϴΒϧ��ΔϜϣ�Θϓـ:الشرح
Ω��Βδϓ��ΪΣϭ�ΪΣϭ�Ϫϴϓ�ϞΧΪϳ�ϥΎϛ�Ύϣ�ΪόΑ�ΕΎϋΎϤΟ��ΎΟϮϓ��ϡϼγϹ�ϱ��ଲ�Ϧϳ

�ϩάϫ�ϝϭΰϧ�ΪόΑ�ϢϠγϭ�ϪϴϠϋ�ଲ�ϰϠλ�ϥΎϛϭ��ϩήϔϐΘγϭ��ϩΪϤΤΑ�Ύ˱δΒϠΘϣ�ϱ��ϚΑέ�ΪϤΤΑ
�ΔϜϣ�Θϓ�ϥΎϛϭ�ˬ�Ϫϴϟ·�ΏϮΗϭ�ଲ�ήϔϐΘγϭ�ϩΪϤΤΑϭ�ଲ�ϥΎΤΒγ��ϝϮϗ�Ϧϣ�ήΜϜϳ�ΓέϮδϟ

للھجرة.في رمضان سنة ثمان 

ھل كان بإمكانھم نقضھ مجاھرة ؟ ما الذي قاموا بھ لنقضھ ؟!؟؟ لماذا لم یصبر كفار قریش على العھد ـ :داد للفتحاالستع
  نظم بنو بكر إلى قریش وبنو خزاعة إلى المسلمین .اـ قریش ـ سمحت

˰��Γήθϋ�ϲϓ�ଲ�ϝϮγέ�ΝήΧلبني بكر باإلغارة على بني خزاعة وقتل عدد منھم .
السنة  منو یفتح مكة ,وكان ذلك في رمضان  ام سرا لیفاجىء قریشآالف مسل

الثامنة للھجرة .

ما الذي أراد بعض الصحابة فعلھ ؟ لماذا ؟! وكیف رد النبي (ص) ؟؟ كیف دخل المسلمون مكة ـ :یوم المرحمة ال الملحمة
 ـ في العشرین من رمضان دخل المسلمون الفاتحون مكة من أعالھا دون

�ΎόοϮΘϣ�ΎόηΎΧ�ଲ�ϝϮγέ�ϥΎϛϭ�Δϣϭمقا
ملحمة,الیوم تستحل الحرمة,الیوم ـ قال سعد بن عبادة األنصاري:"الیوم یوم ال

ϳ����Ύθϳήϗ�ଲ�ϝά�ϡϮϳ�ϡϮϴϟ��ϼΎϗ�ϪϴϠϋ�Ωέϭ�Ϊόγ�ΔϟΎϘϣ�ଲ�ϝϮγέ�ήϜϨΘγ�˰
�Ύθϳήϗ�ଲ�ΰόϳ�ϡϮϴϟ�ΔϤΣήϤϟ��ΔΒόϜϟ�ଲ�Ϣψόϳϭ

؟ فما كان أول عمل للنبي (ص) ؟ ماذا كان المسلمون یرددون آنئذ ؟؟ لغرض من ھذا الفتحما اـ :تحطیم األوثان
األمان للناس إذا بقوا في منازلھم أو دخلوا المسجد الحرام الرسولـ أعطى

ـ دخل علیھ السالم الكعبة فحطم األصنام وھو یقرأ :" وقل أو دار أبي سفیان .
ل كان زھوقا", وطاف بالكعبة وأمر بالال أن یؤذن جاء الحق وزھق الباطل إن الباط

من فوقھا .

ماذا كان جزاؤھم ؟ ھل انتقم النبي منھم ؟!!؟؟ ما الذي فعلھ كفار قریش بالمسلمین من قبل ـ :من صور الحلم اإلحسان
���ଲ�ϝϮγέ�ϝΎϗ�˰یا معشر قریش ما ترون أني فاعل بكم"؟ ":قالوا

. فقال لھم:"خ كریم "أخ كریم وابن أخیرا,
" اذھبوا فأنتم الطلقاء.�ϥ�ΪόΑ�Ϫϴϟ·�ϭ΅Ύγ�ϦϤϋ�ଲ�ϝϮγέ�Ύϔϋ�˰

��ϢϬϨϣ�ଲ�ϪϨϜϣ�ϱάϟ�ΖϗϮϟ�ϲϓ�ϢϬϨϣ

ماذا تنتظر منھم كرد فعل على حلمھ وإحسانھ ؟؟؟ ھل رأیتم فعل الرسول (ص) مع الذي أساؤوا إلیھ ـ :إسالم مكة
وب أھل مكة قبل بالدھم فأسلموافتح الرسول (ص) قل ــ.تتابع  ــ

�ΎΟϮϓ�ଲ�ϦϳΩ�ϲϓ�αΎϨϟ�ϝϮΧΩ

التقویم 
البنائي

 :یتعود التالمیذ على التلخیص، وتسجیل أھم النقاط المدروسة.الھدف الوسیطي
ًحا ِفي َجْیشٍ ِفي السََّنِة الثَّاِمَنِة ِلْلِھْجَرِة اْنَطَلَق الرَّسُوُل (ص) ِإَلى َمكََّة َفاتِ :الخـالصة

�ΎϬ˴Ϡ˴Χ˴Ω˴��Ϫ˵ό˴ϣ˴�Ύϫ˴Ϊ˶Ϭ˸ό˴ϟ˶�˳ζϳ˸ή˴ϗ˵�ξ˶Ϙ˸ϧ˴�ϰϠ˴ϋ˴�Ω̒έ˴�˴Ϛϟ˶Ϋ˴�ϥ˴Ύϛ˴ϭ˴��˳Ώέ˶ΎΤ˴ϣ˵�˶ϑ˴ϻ�Γ˴ή˴˴θϋ˴�Ϫ˵ϣ˵Ϯ˴ϗ˶
(ص) ُدوَن ِإَراَقٍة ِللدَِّماِء َوَكاَن َذاكَ اْلَیْوَم َیْوًما ِلْلَمْرَحَمِة الَ َیْوًما ِلْلَمْلَحَمِة؛ 

َعَلى َأْرَواحِِھْم َوُمْمَتَلَكاِتِھْم؛ َوَعَفا النَِّبيُّ اْلَحِلیُم َعْنُھْم، َبْل َحْیُث َأِمَن النَّاسُ 
َأْحسََن ِإَلْیِھْم َفَدَخُلوا ِفي اِإلسْالَِم َأْفَواًجا.

الختامیة
یتعود على العمل المنزلي الموجھ الواعي، ویعود ذاكرتھ على الحفظ المنھجي.-:الھدف الوسیطي

.تكليف التالميذ بحفظ آيات سورة النصر–التطبیق

في مادة التربیة اإلسالمیة 10المذكرة رقم 
.سورة عبس: ـ  لموضوعاالسیرة النبویة .:المجال: التسامح ورحابة الصدر ** الدورة الثانیةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من هللا ومراقبتھ. وحفظ النصوص.الكفایة القاعدیة
یبقي المؤمن مستقیما؛ واالتصاف بھ.: * القدرة على : ـ معرفة سورة عبس من سبب النزول إلى اإلرشادات فیھا؛ مع تحدید أھم ما مـؤشـر الكفـایـة

  عبس.»اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ ....َعَبسَ َوَتَولَّى.«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 57: الكتاب صــ الوسائل

سیر الدرس المراحل 



االنطالق
ا والحكمة منھما.: یتذكر التلمیذ درس الحلم واإلحسان مع بعض صورھمالھدف الوسیطي

؟ ھل أتم المشركون عھدھم !! فلماذا كان فتح مكة !! عدد المراحل التي مر بھا فتح مكة ؟!؟ما أھم بنود صلح الحدیبیةالمراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي
} َّ01ى{َعَبسَ َوَتَول{. . .}11{ِإنََّھا َتْذِكَرةٌ َكالَّ }10{. . نسَاُن ُقِتَل اإلِ }16{.

.}17{َما َأْكَفَرهُ  . .}24{نسَاُن ِإَلى َطَعاِمھِ َفْلَینُظِر اإلِ }23{. . َفِإَذا }32{.
.}33{َجاءتِ الصَّاخَّةُ  . َھُقَھا َقَتَرةٌ } َترْ 40{} َوُوُجوٌه َیْوَمِئٍذ َعَلْیَھا َغَبَرةٌ 39{.
.سورة عبس }}42{} ُأْوَلِئكَ ُھُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجَرةُ 41{

:یذكر. ـ إلیھلم یلتفتوأدبر,أعرض عنھ,:تولى. ـ الشدیدالغضبوزوى حاجبیھ داللة علىقطب وجھھ  :عبسـ :المعجم والداللة
بعثھ حیا بعد :أنشره. ـ  لربھممطیعینمسفرة وجوھھم:سفرة بررة.. ــ ھوتتصدى لتقبل علیھ بوجھك وحدیثك:تصدى. ـ ظ ویتذكر الحقیتع

:الصاخة. ـ الكأل في المرعى:األب .ـأشجارھا كثیرة ذات أغصان ملتفة:حدائق غلبا. ـ ما یأكلھ اإلنسان من نباتات طریة :قضبال . ـالموت
سواد یعلوھا:قترةترھقھا. ـ مشرقة متھللة من الفرحمنیرة,مسفرة:  .ـ یصرفھ ویشغلھ عن غیره:یغنیھ.ـ اآلذانصیحة یوم القیامة تصم

.حدود هللالعصاة,المتعدون على :الفجرة. ـ  بسبب الحزن

ι���ϰϟ·�ϢϫϮϋΪϳ��ଲ�ϝϮγέ�βϠΟ�ΎϬΗΩΎγ�ξόΑ�ϊϣ�ΔϜϤΑ�ΎϣϮϳ:مناسبة السورة
�ଲ�ΪΒϋ�Ϯϫ�ήϴϘϓϭ�ϡϮΘϜϣ�ϡ�ϦΑرجل أعمىهجاءبینما ھو كذلك إذ واإلسالم,

فعبس وأعرض ˬϞΟήϟ�ϪόσΎϘϳ�ϥ�ଲ�ϝϮγέ�ϩήϜϓ.یستفسره في أمر یتعلق بدینھ
.عنھ

(الرابع) تقع في الربع األخیرمن قصار المفصل,سورة عبس مكیة,:تقدیم السورة
عدة تتناولو,42عدد آیاتھا من المصحف الشریف بین سورتي النازعات والتكویر,

رة واحدة ھي وجوب التیقظ واالنتباه لجواھر األمور.مجاالت تتمحور حول فك

ماذا تثبت لنا ؟ف؟  للقیام بدعوتھإالم یرشدهو؟ عالم یلوم هللا رسولھ ؟ األولىمن تخاطب ھذه اآلیاتـ :الجزء األول
 ـ��ι��ϲΒϨϟ�Ϫϴϓ�ϊϗϭ�Ύϣ�Ρήηϭϭ�ΔΛΩΎΤϠϟ�ϰϟΎόΗ�ଲ�Υέ عاتبھ تعالى ـ

جبھ كما یجب.وحدد لھ واعلى فعلھ ذاك

یتصف المالئكة ؟بماذاعلى تالوة القرآن ؟ لماذا لم یحرف ؟ لم نداومكیف اعتبر هللا تعالى ھذا العتاب ؟ ـ:الجزء الثاني
 أعظم شيء یبقینا ذاكرین واجباتنا ھو القرآن الكریم ألنھ كتاب ھاد لم ـ

یأتھ الباطل من بین جنبیھ وال من تحتھ.

نجد جمیع الناس یقرؤون القرآن ؟ فما التذكرة الثانیة التي تبقینا على االستقامة والصراط السوي؟ھلـ :الجزء الثالث
  حیاة اإلنسان ومعیشتھ ومماتھ كلھا آیات تذكره بأنھ لم یخلق عبثا وال شك ـ

أن لكل شيء مصیر محتوم.

فوا ؟ أال تجد أناسا شاكرین لألنعم ؟؟ذاك إنسان یجب أن یخاف لیستقیم ؟ ھل كل الناس یجب أنـ :الجزء الرابع یخوَّ
  ـ�ήϛάΗ�ΕΎϳ�ΎϬϠϛ�ϰμΤΗ�ϻϭ�ΪόΗ�ϻ�ϲΘϟϭ�ΔϋϮϨΘϤϟ�ΓήϴΜϜϟ�ϰϟΎόΗ�ଲ�Ϣόϧ

�ϰϟΎόΗ�ଲ�ϞπϔΑ�ϦϳήϛΎθϟ

متى یجب على اإلنسان أن یتذكر ویعود ؟ فمتى ال تنفعھ الذكرى ؟ كیف یكون الناس یوم القیامة ؟؟ـ :الجزء الخامس
  م القیامة عظیم ینشغل فیھ كل واحد منا بنفسھ ویفر من أقرب األقربین. یوـ

�ϪϬΟϭ�ଲ�ΩϮγ�Ϧϣ�ϳϭ�Ύϳϭ

التقویم 
البنائي

 :یتعود التالمیذ على التلخیص، وتسجیل أھم النقاط المدروسة.الھدف الوسیطي
حُِّح التََّصوَُّراِت َنْحَو اْلَكْونِ السَُّوُر اْلَمكِّیَُّة ُتَعاِلُج َمْوُضوَع اْلَعِقیَدِة، َوُتصَ :الخـالصة

َواْلَحَیاِة. َوسُوَرُة َعَبَس َجاَءْت ُتَذكُِّر الرَّسُوَل (ص) ِبَواجِِبِھ األَوَِّل َوُھَو التَّْبِلیُغ. 
َتْصِویُر َوُتَعاِتُبُھ َعَلى ِإْفَراِطِھ ِفي اْلحِْرِص َعَلى ِھَداَیِة اْلَكاِفِریَن اْلُمْعِرِضیَن. 

فِ النَِّبيِّ (ص) َوِقصَُّتُھ َمَع اْبنِ ُأمِّ َمْكُتوٍم؛ ُثمَّ اْنَتَقَلْت ِللتَّْرِكیِز َعَلى َما َیشُدُّ َمْوقِ 
اْلُقْرآُن اْلَكِریُم ِإْزَر اْلُمْؤِمنِ َوُیْبِقیِھ ُمَتَیقًِّظا ُمْنَتِبًھا ِلَواجِِبِھ األَسَاِسيِّ َوِھيَ: 

اْلَمْوُت َواْلَحَیاُة َواْلَمِعیشَُة ِلَنْرَھَب َوَتَعاِلیَم. ِبَما ِفیِھ ِمْن َأْحَكاٍم َوحَِكمٍ 
���Ϧ˴ϳή˶ϛ˶Ύ˴η�ϥ˴ϮϜ˵Ϩ˴ϟ˶�Γ˶ή˴ϴΜ˶Ϝ˴ϟ˸َوَنسَْتِقیَم.  ˶ଲ�Ϣ˵ό˵ϧ˸˴ َمْن َلْم َیَتَذكَّْر ِفي َحَیاِتِھ َلْن

�˸δΗ˴ϭ˴�ϩ˲ϮΟ˵ϭ˵�͊ξϴ˴Β˸Η˴�ϡ˴Ϯ˸ϳ˴�ΎϤ̒λ˴˴�ή˵ϴμ˶ϳ˴�Κ˵ϴ˸Σ˴�Γ˶ή˴˶Χϵ�ϲϓ˶�ϊ˴ϔ˶Θ˴Ϩ˸ϳ˴��ϩ˲ϮΟ˵ϭ˵�Ω͊Ϯ˴
: التطبیق تكلیف التالمیذ بحفظ السورة

في مادة التربیة اإلسالمیة 11المذكرة رقم 
.اإلیمان باألنبیاء والرسل: ـ  الموضوعالسیرة النبویة .:الالمج: التواصل االجتماعي ** الدورة الثالثةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من هللا ومراقبتھ. وحفظ النصوص.الكفایة القاعدیة
ل إلى اإلرشادات فیھا؛ مع تحدید أھم ما یبقي المؤمن مستقیما؛ واالتصاف بھ.: * القدرة على : ـ معرفة سورة عبس من سبب النزومـؤشـر الكفـایـة

+09+08{اآلیة+من البقرة}285{اآلیة.«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 64: الكتاب صــ الوسائل
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االنطالق
التلمیذ درس الحلم واإلحسان مع بعض صورھما والحكمة منھما.: یتذكرالھدف الوسیطي

؟ ما المغزى منھا للمؤمنين ؟ ما العناصر التي تبقينا واعين  لمسؤولياتنا ومستقيمين ؟؟في حق من نزلت سورة عبسالمراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :لمختلفة والخالصة.یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام االھدف الوسیطي
ِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن ِباهللاِّ وِإَلْیِھ ِمن رَّبِِّھ َواْلمُ آَمَن الرَّسُوُل ِبَما ُأنِزلَ {قال هللا تعالى :

َوَمآلِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرسُِلِھ الَ ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد مِّن رُّسُِلِھ َوَقاُلوْا سَِمْعَنا َوَأَطْعَنا 
.سورة البقرة }}285َنا َوِإَلْیكَ اْلَمِصیُر{ُغْفَراَنكَ َربَّ 

} ِلُتْؤِمُنوا ِباهللاَِّ َوَرسُوِلِھ 08ِإنَّا َأْرسَْلَناكَ شَاِھدًا َوُمَبشِّرًا َوَنِذیرًا{{{ال:وق
َما } ِإنَّ الَِّذیَن ُیَباِیُعوَنكَ ِإنَّ 09َوُتَعزُِّروُه َوُتَوقُِّروُه َوُتسَبُِّحوُه ُبْكَرًة َوَأِصیالً{

�ΎϤ˴Α˶�ϰϓ˴ϭ˸˴�Ϧ˸ϣ˴ϭ˴�Ϫ˶δ˶ϔ˸ϧ˴�ϰϠ˴ϋ˴�Κ˵Ϝ˵Ϩϳ˴�ΎϤ˴ϧ͉Έ˶ϓ˴�Κ˴Ϝ˴ϧ͉�ϦϤ˴ϓ˴�Ϣ˸Ϭ˶ϳΪ˶ϳ˸˴�ϕ˴Ϯ˸ϓ˴� ˶͉ଲ�Ϊ˵ϳ˴� ˴͉ଲ�ϥ˴Ϯό˵ϳ˶ΎΒ˴ϳ˵
`Ύ˱Ϥϴψ˶ϋ˴�˱ήΟ˸˴�Ϫ˶ϴΗ˶Ά˸ϴ˵˴δϓ˴� ˴͉ଲ�Ϫ˵ϴ˸Ϡ˴ϋ˴�Ϊ˴ϫ˴Ύϋ˴10{{ سورة الفتح

) فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما ال نفرقوینھ عوض عن المضاف إلیھ () تنكلٌ () من القرآن أنزل) صدق (آمن(:المعجم والداللة
) المرجع بالبعث ، ولما نزلت اآلیة التي قبلھا شكا المؤمنون من المصیر) نسألك (أطعناسماع قبول () أي سمعنافعل الیھود والنصارى (

(ونذیرا) لھم في الدنیا(ومبشرا) على أمتك في القیامةشاھدا) (ـ ال یكلف هللا نفسا إال وسعھا . . .وسة وشق علیھم المحاسبة بھا فنزلالوس
ϪϟϮγήϟ�ϭ�Ϳ�ΎϤϫήϴϤοتوقروه) (وتنصروه وقرىء بزایین مع الفوقانیةتعزروه) (منذرا مخوفا فیھا من عمل سوءا بالنار ϭ�ϩϮϤψόΗ

بالغداة والعشي(بكرة وأصیال) أي هللاتسبحوه) (

ما الذي قام بھ كل من النبي والمؤمنون حسب اآلیة ؟ م ا ھو مفھوم اإلیمان كما مر ؟؟:مفھوم اإلیمان باألنبیاء والرسل
 اإلیمان ھو االعتقاد الصادق الجازم الذي ال ریب وال شك فیھ وال اضطراب. ـ

وھو یقر في القلب وتصدقھ الجوارح بالعمل.

ما الذي نفھمھ من خالل اآلیة الثانیة ؟ فما وظیفتھم ؟؟لماذا بعث هللا الرسل علیھم الصالة والسالم ؟ :وظائف والرسل
 ـ�ˬϦϴϨϣΆϤϠϟ�ϦϳήθΒϣ�ϢΛ��ϦϳΪϟ�ΔϣΎϗ·ϭ�ΪϴΣϮΘϟ�ϖϴϘΤΘϟ�Ϟγήϟ�ଲ�ΚόΑ

ومنذرین للكفار، ومحققین لمكارم األخالق.

 ؟؟ ھل ھؤالء الرسل ھم كل من ھب ودب ؟ على أي أساس یتم اختیارھم من هللا ؟ فما صفاتھمـ :صفات والرسل
 من أھم الصفات الواجب توفرھا في الرسل ھي : الصدق واألمانة والفطانة ـ

إلقامة الحجة على الناس. ثم البشریة والقدوة.

ھل یصدق الناس كل إنسان یدعي الرسالة ؟ أولم یدعیھا بعض المتنبئین ؟ بم نعرف الرسول الحق ؟؟ ـ:معجزات الرسل
 رسالتھ ویجب أن تكون خارقة لنوامیس الطبیعة لكل رسول معجزة تدل على صدق ـ

ومعطلة لھا.

بعد أن یقیم الرسول الحجة ماذا یبقى واجبنا نحوه ؟ ھل نفرق بین األنبیاء والرسل ؟ فما واجبنا ؟؟ـ :واجبنا اتجاھھم
  یجب علینا اإلیمان بھم جمیعھم دون تفریق، كما یجب توقیرھم واحترامھم ـ

.والصالة علیھم جمیعھم

ھل أنت مؤمن بأنني أستاذ كفء ؟ بم تحس وأنا أشرح لك ؟ ھل تعرف فائدة اإلیمان بالرسل ؟؟ـ :ثمرات اإلیمان بھم
  ـ�ϰϠϋ�ΎϨϧϭ�ˬΎϨϳΪϳ΄Α�ϩάΧϭ�ˬΎϨΑ�ଲ�ΔϤΣήΑ�βΤϧ�ΎϨϠόΠϳ�ϞγήϟΎΑ�ϥΎϤϳϹ

الصراط ما دمنا مقتدین بھم.

التقویم 
البنائي

 :لى التلخیص، وتسجیل أھم النقاط المدروسة.یتعود التالمیذ عالھدف الوسیطي
�˴�ϰϠ˴ϋ˴�Ϣ˸Ϭ˶ϴ˸ϟ˴·˶�Ϟ˴˴γέ˸˴́ϓ˴�ˬΔ˳ϳ˴Ϊ˴ϫ˶�˴ϼΑ˶�ή˴˴θΒ˴ϟ˸�˴ϙή˵Θ˸ϳ˴�˴ϻ�ϥ˸˴�ϰϟ˴Ύό˴Η:الخـالصة ˶ଲ�Δ˵Ϥ˴Ϝ˸˶Σ�Ζ˸π˴Θ˴ϗ˸˶

ِبَمَھمَّاتٍ ُمخَْتَلفِ اْلُعُصوِر األَْنِبَیاَء، َوالَِّذیَن ُخِتُموا ِبُمَحمٍَّد (ص). َوَقْد َكلََّف ُرسَُلھُ 
َجِلیَلٍة َتَتَطلَُّب ِصَفاتٍ َعِظیَمًة؛ َوَأیََّدُھْم ِبُمْعجَِزاتٍ ُتَؤكُِّد ِصْدَق ِرسَاالَِتِھْم. َواِإلیَماُن 
ِبِھْم َتْصِدیٌق َجاِزٌم ِبِھْم، َوُحبٌّ َصاِدٌق َلُھْم، َواْقِتَداٌء َواتَِّباٌع ِلِسیَرِتِھْم اْلَعِطَرِة. 

ٌن ِمْن َأْرَكانِ اِإلیَمانِ.ألَنَّ َذِلكَ ُركْ 

الختامیة
 :یتعود التلمیذ على العمل المنزلي الممنھج، وینمي ذاكرتھ ویدربھا على الحفظ.الھدف الوسیطي

تكلیف التالمیذ بحفظ اآلیات، ومراجعة الخالصة تثبیتا للمعلومات.:التطبیق

بیة اإلسالمیة في مادة التر12المذكرة رقم 
.النداء للحج: ـ  الموضوعالسیرة النبویة .:المجال: التواصل االجتماعي ** الدورة الثالثةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا
خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من هللا ومراقبتھ. وحفظ النصوص.: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من الكفایة القاعدیة

: * القدرة على : ـ معرفة سورة عبس من سبب النزول إلى اإلرشادات فیھا؛ مع تحدید أھم ما یبقي المؤمن مستقیما؛ واالتصاف بھ.مـؤشـر الكفـایـة
+09+08{اآلیة+من البقرة}285{اآلیة.«:النص المعتمد...ـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.64: الكتاب صــ الوسائل
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االنطالق
یتذكر التلمیذ درس الحلم واإلحسان مع بعض صورھما والحكمة منھما.الھدف الوسیطي :

ر التي تبقينا واعين  لمسؤولياتنا ومستقيمين ؟؟؟ ما المغزى منھا للمؤمنين ؟ ما العناصفي حق من نزلت سورة عبسالمراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي
ُتشِْركْ ِبي شَْیًئا َوَطھِّرْ اِھیَم َمَكاَن اْلَبْیتِ َأْن الَ ْبرَ َوِإْذ َبوَّْأَنا إلِ {قال هللا تعالى :

) َوَأذِّْن ِفي النَّاسِ ِباْلَحجِّ 26َبْیِتيَ ِللطَّاِئِفیَن َواْلَقاِئِمیَن َوالرُّكَِّع السُُّجوِد (
) ِلَیشَْھُدوا َمَناِفَع َلُھْم 27َوَعَلىٰ ُكلِّ َضاِمٍر َیْأِتیَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق (َیْأُتوكَ ِرَجاالً 

�ϡ˳Ύϳ͉˴�ϲϓ˶� ˶͉ଲ�Ϣ˴˸γ�ϭή˵ϛ˵ά˸ϳ˴ϭ˴�˴ϣ�̆ϰϠ˴ϋ˴�˳ΕΎϣ˴ϮϠ˵ό˸ϣ˴�˴Ϸ�Δ˶Ϥ˴ϴϬ˶Α˴�Ϧ˸ϣ˶�Ϣ˸Ϭ˵ϗ˴ί˴έ˴�Ύ�ϡ˶Ύό˴ϧ˸ ◌ۖ َفُكُلوا
) ُثمَّ ْلَیْقُضوا َتَفَثُھْم َوْلُیوُفوا ُنُذوَرُھْم 28ُموا اْلَباِئسَ اْلَفِقیَر (ِمْنَھا َوَأْطعِ 

�29َوْلَیطَّوَُّفوا ِباْلَبْیتِ اْلَعِتیِق ( ˶͉ଲ�˶ΕΎϣ˴ή˵Σ˵�Ϣ˸ψ͋ό˴ϳ˵�Ϧ˸ϣ˴ϭ˴�˴Ϛϟ˶̆˴Ϋ�� َفُھَو َخْیٌر َلُھ ِعْنَد َربِِّھ 

ْوَثانِ َفاْجَتِنُبوا الرِّْجسَ ِمَن األَ ۖ◌ ىٰ َعَلْیُكْم َما ُیْتلَ َوُأحِلَّْت َلُكُم األَْنَعاُم ِإالَّ ◌ۗ 
الحجسورة })30َواْجَتِنُبوا َقْوَل الزُّوِر (

) فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما ال نفرقض عن المضاف إلیھ () تنوینھ عوكلٌ () من القرآن أنزل) صدق (آمن(:المعجم والداللة
) المرجع بالبعث ، ولما نزلت اآلیة التي قبلھا شكا المؤمنون من المصیر) نسألك (أطعناسماع قبول () أي سمعنافعل الیھود والنصارى (

(ونذیرا) لھم في الدنیا(ومبشرا) على أمتك في القیامةشاھدا) (ـ ال یكلف هللا نفسا إال وسعھا . . .وسة وشق علیھم المحاسبة بھا فنزلالوس
ϪϟϮγήϟ�ϭ�Ϳ�ΎϤϫήϴϤοتوقروه) (وتنصروه وقرىء بزایین مع الفوقانیةتعزروه) (منذرا مخوفا فیھا من عمل سوءا بالنار ϭ�ϩϮϤψόΗ

بالغداة والعشي(بكرة وأصیال) أي هللاتسبحوه) (

لذي قام بھ كل من النبي والمؤمنون حسب اآلیة ؟ م ا ھو مفھوم اإلیمان كما مر ؟؟ما ا:مفھوم اإلیمان باألنبیاء والرسل
 اإلیمان ھو االعتقاد الصادق الجازم الذي ال ریب وال شك فیھ وال اضطراب. ـ

وھو یقر في القلب وتصدقھ الجوارح بالعمل.

نفھمھ من خالل اآلیة الثانیة ؟ فما وظیفتھم ؟؟لماذا بعث هللا الرسل علیھم الصالة والسالم ؟ ما الذي:وظائف والرسل
 ـ�ˬϦϴϨϣΆϤϠϟ�ϦϳήθΒϣ�ϢΛ��ϦϳΪϟ�ΔϣΎϗ·ϭ�ΪϴΣϮΘϟ�ϖϴϘΤΘϟ�Ϟγήϟ�ଲ�ΚόΑ

ومنذرین للكفار، ومحققین لمكارم األخالق.

ھل ھؤالء الرسل ھم كل من ھب ودب ؟ على أي أساس یتم اختیارھم من هللا ؟ فما صفاتھم ؟؟ـ :صفات والرسل
 من أھم الصفات الواجب توفرھا في الرسل ھي : الصدق واألمانة والفطانة ـ

إلقامة الحجة على الناس. ثم البشریة والقدوة.

ھل یصدق الناس كل إنسان یدعي الرسالة ؟ أولم یدعیھا بعض المتنبئین ؟ بم نعرف الرسول الحق ؟؟ ـ:معجزات الرسل
 ویجب أن تكون خارقة لنوامیس الطبیعة لكل رسول معجزة تدل على صدق رسالتھ ـ

ومعطلة لھا.

بعد أن یقیم الرسول الحجة ماذا یبقى واجبنا نحوه ؟ ھل نفرق بین األنبیاء والرسل ؟ فما واجبنا ؟؟ـ :واجبنا اتجاھھم
  یجب علینا اإلیمان بھم جمیعھم دون تفریق، كما یجب توقیرھم واحترامھم ـ

والصالة علیھم جمیعھم.

ھل أنت مؤمن بأنني أستاذ كفء ؟ بم تحس وأنا أشرح لك ؟ ھل تعرف فائدة اإلیمان بالرسل ؟؟ـ :اإلیمان بھمثمرات
  ـ�ϰϠϋ�ΎϨϧϭ�ˬΎϨϳΪϳ΄Α�ϩάΧϭ�ˬΎϨΑ�ଲ�ΔϤΣήΑ�βΤϧ�ΎϨϠόΠϳ�ϞγήϟΎΑ�ϥΎϤϳϹ

الصراط ما دمنا مقتدین بھم.

التقویم 
البنائي

 :خیص، وتسجیل أھم النقاط المدروسة.یتعود التالمیذ على التلالھدف الوسیطي
�˴�ϰϠ˴ϋ˴�Ϣ˸Ϭ˶ϴ˸ϟ˴·˶�Ϟ˴˴γέ˸˴́ϓ˴�ˬΔ˳ϳ˴Ϊ˴ϫ˶�˴ϼΑ˶�ή˴˴θΒ˴ϟ˸�˴ϙή˵Θ˸ϳ˴�˴ϻ�ϥ˸˴�ϰϟ˴Ύό˴Η:الخـالصة ˶ଲ�Δ˵Ϥ˴Ϝ˸˶Σ�Ζ˸π˴Θ˴ϗ˸˶

مَّاتٍ ُمخَْتَلفِ اْلُعُصوِر األَْنِبَیاَء، َوالَِّذیَن ُخِتُموا ِبُمَحمٍَّد (ص). َوَقْد َكلََّف ُرسَُلُھ ِبَمھَ 
َجِلیَلٍة َتَتَطلَُّب ِصَفاتٍ َعِظیَمًة؛ َوَأیََّدُھْم ِبُمْعجَِزاتٍ ُتَؤكُِّد ِصْدَق ِرسَاالَِتِھْم. َواِإلیَماُن 
ِبِھْم َتْصِدیٌق َجاِزٌم ِبِھْم، َوُحبٌّ َصاِدٌق َلُھْم، َواْقِتَداٌء َواتَِّباٌع ِلِسیَرِتِھْم اْلَعِطَرِة. 

َأْرَكانِ اِإلیَمانِ.ألَنَّ َذِلكَ ُرْكٌن ِمنْ 

الختامیة
 :یتعود التلمیذ على العمل المنزلي الممنھج، وینمي ذاكرتھ ویدربھا على الحفظ.الھدف الوسیطي

تكلیف التالمیذ بحفظ اآلیات، ومراجعة الخالصة تثبیتا للمعلومات.:التطبیق

المیة في مادة التربیة اإلس13المذكرة رقم 
.الحج وأحكامھ: ـ  الموضوعالسیرة النبویة .:المجال: التواصل االجتماعي ** الدورة الثالثةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

تسامح ورحابة الصدر وبالخوف من هللا ومراقبتھ. وحفظ النصوص.: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل الالكفایة القاعدیة
: * القدرة على : ـ تثبیت ما عرف عن الحج وفوائده؛ ومعرفة أحكامھ المختلفة؛ وكیفیة أدائھ أداء صحیحا من األركان والمستحبات.مـؤشـر الكفـایـة

.ِإنَّ َأوََّل .«:لنص المعتمداـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 74: الكتاب صــ الوسائل . .}96{. . َعنِ .
.»آل عمران}97{اْلَعاَلِمینَ 

سیر الدرس المراحل 



االنطالق
یتذكر التلمیذ درس النداء للحج مع الحكمة من الحج عامة.الھدف الوسیطي :

لماذا فرض هللا تعالى الحج على المسلمین ؟؟؟  اآلیاتعرفتم في السنة األولى كیفیة بنائھا من یحفظ ؟  كیف تعتبر الكعبةالمراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي
ِفیِھ }96{نَ ِإنَّ َأوََّل َبْیتٍ ُوِضَع ِللنَّاسِ َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَركًا َوُھًدى لِّْلَعاَلِمی:قال هللا تعالى
َناٌت مََّقاُم ِإْبَراِھیَم َوَمن َدَخَلُھ َكاَن آِمنًا َوهللاِِّ َعَلى النَّاسِ حِجُّ اْلَبْیتِ َمنِ آَیاٌت َبیِّ 

�ϥ͉Έ˶ϓ˴�ή˴ϔ˴ϛ˴�Ϧϣ˴ϭ˴�˱ϼϴΒ˶˴γ�Ϫ˶ϴ˸ϟ˴·˶�ω˴Ύτ˴Θ˴˸γ�˴ϦϴϤ˶ϟ˴Ύό˴ϟ˸�˶Ϧϋ˴�͇ϲϨ˶Ϗ˴�ଲ}97{آل عمران

األحجار الصغیرة التي )الجمار(ل الحج. وكل فعل بدني طقسي یقوم بھ المؤمن كالصالة وغیرھا.أفعا)المناسك(:المعجم والداللة
جبل الرحمة.)عرفة(مكان بین منى وعرفات)مزدلفة(الذبح)النحر(تجمع ویرجم الحاج بھا الجمرات

ر ؟ وھل یقبل حجھ بغیر ذلك ؟؟ھل یكون لھ غرض آخ ؟ لماذا یقصد مكة؟  ما الذي یفعلھ الحاج بحجھ:مفھوم الحج
 تِ یْ بَ دُ صْ قَ وَ ا ھُ عً رْ شَ . وَ دُ صْ قَ الْ وَ ھُ ةً غَ لُ جُّ حَ الْ ـ �˶ଲ ْكِ اسِ نَ مَ اءِ دَ أَ  ةِ یَّ نِ بِ  امِ رَ حَ ال 

.جِّ حَ الْ 

ΖϴΒϟ�ΞΣ�α:حكم الحج ΎϨϟ�ϰϠϋ�Ϳ�ϰϟΎόΗ�ϪϟϮϗ�Ϧϣ�ϡϮϬϔϤϟ�Ύϣ  ؟؟ حكمھ؟ فما  ومن حدیث النبي عن أركان اإلسالم؟ 
التي نعرفھا ؟ فیم یفرق عنھا ؟ فعلى من یجب الحج ؟؟ھل ھو كبقیة الفرائض اإلسالمیة

 جُّ حَ الْ ـ�Ύϴ̒ϟ˶Ύϣ˴ϭ˴�Ύϴ̒Ϥ˶˸δ˶Ο�έ˳Ω˶Ύϗ˴�ώ˳ϟ˶ΎΑ˴�Ϟ˳ϗ˶Ύϋ˴�Ϣ˳Ϡ˶˸δϣ˵�Ϟ͋ϛ˵�ϰϠ˴ϋ˴�˳Ϧϴ˸ϋ˴�˵νή˸ϓ˴

ھ للفرد والمجتمع واألمة جمعاء ؟ عددھا ؟؟لماذا فرض هللا تعالى الحج على المسلمین ؟ ما الفائدة من أدائ:الحكمة من الحج

ـ تدریب عملي على الصبر والتواضع والتنظیم والتسامح والتضحیة واإلنفاق والكرم. ـ طاعة هللا أوال وأخیرا وتقربا منھ تعالى. ـ 

.ـ  تحقیق مبدأ المساواة بین المسلمین غنیھم وفقیرھم رفیعھم ووضیعھمالتماسك.تعمیق الشعور بالوحدة و

نستقبل الحاج بقولنا حج مبرور . . فما الحج المبرور ؟ ماذا نسمي األعمال التي یقوم بھا ؟ ھل یجوز لھ ترك شيء من ـ :أركان الحج
مناسك الحج المشروعة ؟ فما األركان التي یقوم علیھا الحج المبرور ؟؟

رام غیر وھو أول عمل للحاج حیث یغتسل، ویرتدي ثیاب اإلح:اإلحرامـ .1
المخیط، مع اللھج بالتلبیة ُمذَّاكَ.

یبدأ من زوال یوم عرفة ـ التاسع من ذي الحجة ـ ویمتد لفجر :الوقوف بعرفة.2
یوم عید النحر. ألن الحج عرفة.

یؤدیھ الحاج بعد أن یفیض من عرفة ویبیت بمزدلفة، ویأتي :طواف اإلفاضة.3
منى یوم العید فیرمي الجمرات.

حررا تحررا جزئیا. وعندئذ یفیض إلى مكة فیطوف وینحر ویحلق مت
بالبیت سبعة أشواط.

قطع المسافة الفاصلة بینھما سبع مرات تشبھا بأمنا :السعي بین الصفا والمروة.4
ھاجر وھي تبحث عن الماء.

لخلیل، ثم یشرب من ماء بعد اإلحرام یطوف الحاج حول البیت طواف القدوم، ویصلي ركعتین عند مقام إبراھیم اـ :كیفیة الحج

في الیوم الثامن ( یوم الترویة ) یذھب إلى منى قبل الغروب لیبیت فیھا حتى فجر التاسع حیث ـ زمزم تبركا، ویسعى بین الصفا والمروة. 

جمعا وقصرا، یتوجھ بعد الغروب إلى مزدلفة حیث یصلي المغرب والعشاء ـ یتوجھ إلى عرفة، ویصلي بھا الظھر والعصر جمعا وقصرا. 

ـ  عند شروق الشمس یتوجھ إلى منى لیرمي جمرة العقبة، ثم یذبح الھدي، ثم یحلق شعره فیتحلل التحلل األصغر.ـ  ویجمع الجمرات منھا.

.ـ  یعود إلى مكة فیطوف طواف اإلفاضة لیتحلل من الحجذلك یعود إلى منى لیرمي الجمرات الثالثة عند الزوال ویبیت بھا. ویفعل مثل

ثم یطوف بمكة طواف الوداع ویرحل.ـ  في الیوم الثاني عشر.

الختامیة
 :یتعود التلمیذ على العمل المنزلي الممنھج، وینمي ذاكرتھ ویدربھا على الحفظ.الھدف الوسیطي

، ومراجعة الخالصة تثبیتا للمعلومات.تكلیف التالمیذ بحفظ اآلیتین:التطبیق

في مادة التربیة اإلسالمیة 14المذكرة رقم 
.مواقف من حیاة إبراھیم: ـ  الموضوعالسیرة النبویة .:المجال: التواصل االجتماعي ** الدورة الثالثةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

لى التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من هللا ومراقبتھ. وحفظ النصوص.: القدرة عالكفایة القاعدیة
: * القدرة على : ـ تثبیت ما عرف عن نوح وموسى؛ ومعرفة مواقف من حیاة إبراھیم؛ وكیف كان دعاؤه إلى هللا ومحاجتھ للكافرین.مـؤشـر الكفـایـة

.َواْذُكْر ِفي اْلِكَتابِ .«:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 83اب صــ : الكتالوسائل .}41{. . .
.»مریم}47{ِبي َحِفیَّا

سیر الدرس المراحل 



االنطالق
یتذكر التلمیذ درس النداء للحج مع الحكمة من الحج عامة.الھدف الوسیطي :

لماذا فرض هللا تعالى الحج على المسلمین ؟ ما أركان الحج األربعة ؟ وكیف یتم لیكون مبرورا ؟؟ ؟ ةكیف تعتبر الكعبالمراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي

ِإْذ َقاَل )ϧ·˶��Ύϴ̒Β˶ϧ˴�ΎϘ˱ϳΪ͋λ˶�ϥ˴Ύϛ˴�Ϫ˵41͉�ۚ◌ َواْذُكْر ِفي اْلِكَتابِ ِإْبَراِھیَم {:قال هللا تعالى
) َیا َأَبتِ 42ُیْغِني َعْنكَ شَْیًئا (ُیْبِصُر َوالَ َیسَْمُع َوالَ ألَِبیِھ َیا َأَبتِ ِلَم َتْعُبُد َما الَ 

��Ύϳ̒Ϯ˶˴γ�Ύσ˱ή˴λ˶�˴ϙΪ˶ϫ˸˴�ϲϨ˶ό˸Β˶Η͉Ύϓ˴�˴ϚΗ˶˸́ϳ˴�Ϣ˸ϟ˴�Ύϣ˴�Ϣ˶Ϡ˸ό˶ϟ˸�Ϧ˴ϣ˶�ϲϧ˶˴˯ΎΟ˴�Ϊ˸ϗ˴�ϲϧ͋·˶43( َیا
َیا َأَبتِ ِإنِّي )�Ύϴ̒μ˶ϋ˴�˶Ϧ̆˴ϤΣ˸ή͉Ϡϟ˶�ϥ˴Ύϛ˴�ϥ˴Ύτ˴ϴ˸͉θϟ�ϥ͉·˶44�ۖ◌ َتْعُبِد الشَّْیَطاَن َأَبتِ الَ 

��Ύϴ̒ϟ˶ϭ˴�˶ϥΎτ˴ϴ˸͉θϠϟ˶�ϥ˴ϮϜ˵Θ˴ϓ˴�˶Ϧ̆˴ϤΣ˸ή͉ϟ�Ϧ˴ϣ˶�Ώ˲ά˴ϋ˴�˴Ϛ͉δϤ˴ϳ˴�ϥ˸˴�ϑ˵ΎΧ˴˴45 َقاَل َأَراِغٌب َأْنَت (
َقاَل )�Ύϴ̒Ϡ˶ϣ˴�ϲϧ˶ή˸Π˵ϫ˸ϭ˴46�ۖ◌ ْن َلْم َتْنَتِھ ألَْرُجَمنَّكَ َلئِ ۖ◌ َعْن آِلَھِتي َیا ِإْبَراِھیُم 

سورة مریم})�Ύϴ̒ϔ˶Σ˴�ϲΑ˶�ϥ˴Ύϛ˴�Ϫ˵ϧ͉·˶47�ۖ◌ سََأسَْتْغِفُر َلكَ َربِّي ۖ◌ ٌم َعَلْیكَ سَالَ 

ابتعد )اھجرني ملیا(لك. الناصر والمعین والقرین بذ)الولي(الطریق والمنھاج المستقیمان.)الصراط السوي(:المعجم والداللة
بارا ومجیبا وملبیا لكل ما أطلبھ منھ.)حفیا(عني واغرب عن وجھي زمنا طویال ممدودا.

  ؟ عندئذ قابل األب ذلك ؟ ما القرار الذي اتخذه إبراھیماذا؟ بم ذلككیف ترون بماذا حاور إبراھیم أباه ؟:إبراھیم یحاور أباه
صلى هللا علیھ وسلم مع أھلھ الكفرة من أصھاره خاصة ؟؟أال یذكرك ذلك بخلق الرسول 

 َحاَوَر ِإْبَراِھیُم اْلخَِلیُل َأَباُه ِبُكلِّ َأَدبٍ َجمٍّ َوُخُلٍق َفاِضٍل ِممَّا َیُدلُّ َعَلى ـ
َبرِِّه ِبَأْھِلِھ َرْغَم ُكْفِرِھُم اْلَبَواُح َوَتْھِدیِدِھْم َلُھ.

انظر قول هللا تعالى على لسان رسولھ إبراھیم ؟  ھل اعتمد إبراھیم العاطفة فقط؟  من دعوة األنبیاء جمیعاف ھدالما :إبراھیم یحاور قومھ
َظلُّ لَھَ 70إِْذ قَاَل ألَبِیھِ َوقَْوِمھِ َما تَْعبُُدوَن ()69َواْتُل َعلَیْھِْم نَبَأَ إِْبَراھِیَم (:وھو یخاطب قومھ  )71ا َعاكِفِیَن () قَالُوا نَْعبُُد َأْصنَاًما فَنَ

وَن (72قَاَل َھْل یَْسَمعُونَُكْم إِْذ تَْدُعوَن ( ِلَك یَفْعَلُوَن (73) أَْو یَنْفَعُونَُكْم أَْو َیُضرُّ ) قَاَل أََفَرأَیْتُْم َما ُكنْتُْم 74) قَالُوا َبْل َوَجْدنَا آبَاَءنَا َكَذٰ
َّھُْم َعُدوٌّ لِي ِإالَّ 76() أَنْتُْم َوآبَاُؤُكُم اْألَقَْدُموَن 75تَْعبُُدوَن ( ) َوالَِّذي ھَُو یُْطِعُمنِي 78) الَِّذي َخلَقَنِي فَھَُو یَھِْدیِن (77َربَّ اْلَعالَِمیَن () فَإِن
) َربِّ 82َر لِي َخِطیئَتِي یَْوَم الدِّیِن () َوالَِّذي َأْطَمُع أَْن یَغْفِ 81) َوالَِّذي یُِمیتُنِي ثُمَّ یُْحیِیِن (80) َوإَِذا َمِرْضُت فَھَُو یَشْفِیِن (79َویَسْقِیِن (

الِِحیَن ( ) َواْغفِْر ألَبِي 85) َواْجعَلْنِي ِمْن َوَرثَِة َجنَّةِ النَِّعیِم (84) َواْجَعْل لِي لَِساَن ِصْدقٍ فِي اآلِخِریَن (83َھْب لِي ُحْكًما َوأَلِْحقْنِي بِالصَّ
الِّیَن ( َّھُ َكاَن ِمَن الضَّ َ بِقَْلٍب سَلِیٍم () ِإالَّ 88) یَْوَم ال یَنْفَُع َماٌل َوال بَنُوَن (87تُْخِزنِي یَْوَم یُْبعَثُوَن () َوال 86إِن سورة )89َمْن أَتَى هللاَّ

الشعراء
 ى َقْوِمھِ لَ عَ امَ قَ أَ فَ اءِ نَّ بَ الْ ارِ وَ حِ الْ وبَ لُ سْ أُ یمُ اھِ رَ بْ ا إِ نَ دُ یِّ سَ لَ مَ عْ تَ سْ اِ ـ
اءِ یَ حْ اإلِ وَ امِ عَ طْ اإلِ وَ قِ لْ خَ الْ كَ ھِ تِ رَ دْ قُ وَ َتَعاَلى ଲ˶�وِدجُ وُ لِ ئِ الَ دَ ضِ عْ بَ رِ كْ ِذبِ  ةَ جَّ حُ الْ 

...َواِإلشَْفاءِ  ةِ اتَ مَ اإلِ وَ 

؟  عالم تعود الطغاة ؟ بماذا یتمیز الطغاة على عمومھم؟  من كان اكبر عدو لمحمد (ص) . . ولموسى . . وإلبراھیم:إبراھیم یحاور النمرود
انظر قول هللا تعالى على لسانھ :فكیف تعامل إبراھیم علیھ السالم مع النمرود ؟

ۖ َولِيُّ الَِّذیَن آَمنُوا یُْخِرُجھُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ُ اِت ۗ ھُْم ِمَن النُّوِر إِلَى الظُّلُمَ َوالَِّذیَن َكفَُروا أَْولِیَاُؤھُُم الطَّاُغوُت یُْخِرُجونَ هللاَّ
ِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ۖ  ُ الُْمْلَك إِْذ قَاَل إِْبَراھِیُم َربَِّي الَّذِ )257ھُْم فِیھَا َخالُِدوَن (أُولَٰ ي یُْحیِي أَلَْم َتَر إِلَى الَِّذي َحاجَّ إِْبَراھِیَم فِي َربِِّھ أَْن آتَاهُ هللاَّ

َ یَأْتِي بِالشَّْمسِ ِمَن الْمَ قَاَل إِبْ ۖ◌ َویُِمیُت قَاَل أَنَا أُْحیِي َوأُِمیُت  ُ الَ یَْھِدي ◌ۗ ْشِرقِ فَْأِت بِھَا ِمَن الَْمْغِرِب فَبُِھَت الَِّذي َكفََر َراھِیُم فَإِنَّ هللاَّ َوهللاَّ
الشعراء)258الْقَْوَم الظَّالِِمیَن (

 الَِّتي الَ ُیْمِكُن  ةِ جَّ حُ الْ  ةِ امَ قَ إِ وَ اِإلْفَحامِ وبَ لُ سْ أُ یمُ اھِ رَ بْ ا إِ نَ دُ یِّ سَ لَ مَ عْ تَ سْ اِ ـ
˴�Ϧ˴ϳή˶Β˶Ϝ˸Θ˴˸δϤ˵ϟ˸�ϰϠ˴ϋ˴�Ω̒έَدْحُضَھا

الختامیة
 :یتعود التلمیذ على العمل المنزلي الممنھج، وینمي ذاكرتھ ویدربھا على الحفظ.الھدف الوسیطي

، ومراجعة الخالصة تثبیتا للمعلومات.تكلیف التالمیذ بحفظ اآلیات:التطبیق

في مادة التربیة اإلسالمیة 15المذكرة رقم 
.حقوق اإلنسان في اإلسالم: ـ  الموضوعالسیرة النبویة .:المجال: التواصل االجتماعي ** الدورة الثالثةالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من هللا ومراقبتھ. وحفظ النصوص.اعدیةالكفایة الق
: * القدرة على : ـ تثبیت ما عرف عن دعوة إبراھیم (ض)؛ ومعرفة حقوق اإلنسان في اإلسالم؛ وإعطاء كل ذي حق حقھ كامال.مـؤشـر الكفـایـة

.َأیَُّھا النَّاسُ «.:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 87: الكتاب صــ ائلالوس . . . َوَأدَّْیَت .
»َوَنَصْحتَ 

سیر الدرس المراحل 



االنطالق
یتذكر التلمیذ درس النداء للحج مع الحكمة من الحج عامة.الھدف الوسیطي :

كیف كانت معاملتھ ألبیھ ؟ وبم قابل حجج قومھ الكفرة ؟ ومع النمرود كیف صار ؟؟ ؟براھیم من ھو نبي هللا إالمراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي
ى الَ لِّ عَ ي لَ رِ دْ أَ ي الَ نِّ إِ فَ مْ كُ لَ نُ یِّ بَ ي أُ نِّ وا مِ عُ مَ اسْ :اسُ ا النَّ ھَ یُّ أَ :قال النبي (ص)

مْ كُ اضَ رَ عْ أَ وَ مْ كُ اءَ مَ ِدنَّ إِ :اسُ ا النَّ ھَ یُّ أَ *.اذَ ي ھَ فِ قِ وْ ي مَ ا فِ ذَ ي ھَ امِ عَ دَ عْ بَ مْ اكُ قَ لْ أَ 
مْ كُ ِدلَ ي بَ ا فِ ذَ ھَ مْ كُ رِ ھْ ي شَ ا فِ ذَ ھَ مْ كُ مِ وْ یَ  ةِ مَ رْ حُ كَ مْ كُ بَّ ا رَ وْ قَ لْ تَ نْ ى أَ لَ إِ مْ كُ یْ لَ عَ امٌ رَ حَ 

.انٌ وَ عَ مْ كُ دَ نْ عِ  النِّسَاءَ نَّ إِ :اسُ ا النَّ ھَ یُّ أَ *ا ذَ ھَ  مْ كُ لَ وَ  اϘ̒�حَ مْ كُ یْ لَ عَ َفَلُھنَّ .
�˶ϭ�˶˯Ύ˴δϨ͋ϟ�ϲϓ˴�، قٌّ حَ نَّ ھِ یْ لَ عَ  ˴ଲ�ϮϘ˵Η͉Ύϓ˴�˸γ َاسُ ا النَّ ھَ یُّ أَ .*.ارً یْ خَ ِبِھنَّ وا صُ وْ ت:
الَ فَ .ھُ نْ مِ  سٍ فْ نَ  یبِ طِ  نْ عَ الَّ إِ یھِ خِ أَ الُ مَ ئٍ رِ مْ الِ لُّ حِ یَ الَ فَ ةٌ وَ خْ إِ ونَ نُ مِ ؤْ مُ ا الْ مَ نَّ إِ 
نْ ا إِ مَ مْ یكُ فِ  تُ كْ رَ تَ دْ ي قَ نِّ إِ وَ ، ضٍ عْ بَ ابَ قَ رِ مْ كُ ضُ عْ بَ بُ رِ ضْ ا یَ رً افَّ ى كُ ِدعْ بَ نَّ عَ جِ رْ تَ 
نَّ إِ :اسُ ا النَّ ھَ یُّ أَ *،ھِ یِّ بِ نَ  ةَ نَّ سُ وَ ଲ˶�ابَ تَ : كِ َأَبَداهُ دَ عْ وا بَ لُّ ضِ تَ نْ لَ ھِ بِ  مْ تُ ذْ خَ أَ 
ଲ˶�دَ نْ عِ  مْ كُ مَ رَ كْ أَ . ِإنَّ ابٍ رَ تُ نْ مِ  مُ آدَ وَ مَ آلدَ مْ كُ لُّ كُ .دٌ احِ وَ مْ اكُ بَ أَ نَّ إِ وَ دٌ احِ وَ مْ كُ بَّ رَ 
الَ أَ *.ىوَ قْ التَّ بِ  الَّ إِ ، َوالَ ألَْحَمَر َعَلى َأْبَیضَ يٍّ مِ جَ عْ أَ ى لَ عَ َفْضٌل يٍّ بِ رَ عَ لِ  سَ یْ لَ ، مْ اكُ قَ تْ أَ 
. َفُربَّ ُمَبلٍَّغ َأْوَعى بَ ائِ غَ الْ ِمْنُكمُ دُ اھِ الشَّ غِ لِّ بَ یُ لْ فَ .دْ ھَ اشْ فَ مَّ ھُ لَ ....الْ تُ غْ لَّ بَ لْ ھَ 

ِمْن سَاِمٍع. َوَأْنُتْم ُتسَْأُلوَن َعنِّي . . َفَما َأْنُتْم َقاِئُلوَن ؟ َقاُلوا: َنشَْھُد َأنَّكَ َقْد 
َبلَّْغَت َوَأدَّْیَت َوَنَصْحَت.

)خیرااستوصوا بھن(مناصرون ومعاونون لكم. )عوان(شرف اإلنسان وحماه الذي ال یجوز انتھاكھ.)العرض(:المعجم والداللة
أكثر وأشد وعیا وفقھا.)أوعى(ھو الذي یصلھ الخبر ویبلغھ من غیره.)اْلُمبَلَّغُ (ألحوا في التوصیة علیھن بالخیر.

وصفات الشر ؟؟؟  ما خصال الخیر التي أمر بھا؟  استخرج منھا ما یدل على ذلكخطبة الوداع ؟لماذا سمیت ب:تحلیل الخطبة
عالم اشتملت الخطبة ؟ حدد المبادئ والقیم المتعلقة بحقوق اإلنسان والتي اشتملت علیھا بالترتیب ؟؟!

لماذا ؟؟  الفقرة الثانیةعالم أكد (ص) في ؟  ماذا نعتبر الجزء األول من الخطبة:حمایة الحقوق األساسیة.1
ماذا تعتبر تلك الحقوق التي أمرنا بحفظھا ؟ أیكم یعرف الكلیات الخمس التي حماھا اإلسالم لإلنسان ؟؟

 ُحْرَمُة ُحُقوِق اِإلْنسَانِ األَسَاِسیَِّة َوالَِّتي َتَتَمثَُّل ِفي النَّْفسِ َواْلَماِل َوالشََّرفِ.ـ

؟ ماذا اعتبرھا ھنا ؟وع الجزء الثالث من الخطبة ؟ كیف كانت المرأة قبل اإلسالمما موض:رعایة حقوق النساء.2
ما المعنى من استوصوا بھن خیرا ؟ ھل فھمت المراد من ھذا الفعل المزید ھنا ؟؟أوصى لھا ؟اذابم

 ُحْرَمُة ُحُقوِق اْلَمْرَأِة األَسَاِسیَِّة َحْیُث ُتْعَتَبُر اْلَمْرَأُة شَِریًكا ـ

Ύ˱ϭ˶ΎϨ˴ϣ˵ϭ˴�Ϊ̒ϧ˶�˴ϻ�Ύϧ˱Ϯ˸ϋ˴ϭ˴�Ϟ˶Ο˵ή͉Ϡϟ˶.

 ؟ عالم تؤكد جمیعھا؟ أولم تمر بنا أحادیث مشابھة لھ من الخطبة ؟ الرابعما موضوع الجزء :إنما المسلمون إخوة.3
. . . واذكروا نعمة هللا علیكم إذ كنتم أعداء فألف بین قلوبكم . . .ھل تحفظ قولھ تعالى:

 َقَداسَُة اْلَعالََقِة الرَّاِبَطِة َبْیَن اْلُمسِْلِمیَن ِإْذ َیجُِب َأْن ُحْرَمُة وَ ـ

َیُكوُنوا ِإْخَوًة ُمَتَحابِّیَن.

 ؟ ما كان الغرض من بعث الرسل جمیعھم من الخطبة ؟ األخیرما موضوع الجزء :المساواة بین الناس جمیعا.4
ذكره لألجناس واأللوان تلك ؟ من األكرم ؟؟ماذا نستخلص من  ؟ لماذا أكد (ص) على الوحدانیات ھنا

 ُحْرَمُة َوَقَداسَُة اْلَعالََقِة الرَّاِبَطِة َبْیَن النَّاسِ َجِمیًعا َبِعیًدا َعنِ ـ
التَّْمیِیِز اْلُعْنُصِريِّ َوالتََّناُبِز.

الختامیة
 :ویدربھا على الحفظ.یتعود التلمیذ على العمل المنزلي الممنھج، وینمي ذاكرتھالھدف الوسیطي

، ومراجعة الخالصة تثبیتا للمعلومات.تكلیف التالمیذ بحفظ خطبة الوداع تلك:التطبیق

في مادة التربیة اإلسالمیة 16المذكرة رقم 
.السلوك االجتماعي القویم: ـ  الموضوعالسیرة النبویة .:المجال: التواصل االجتماعي ** ورة الثالثةالدالمتوسطة  ** الثالثةلسنةا

: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من هللا ومراقبتھ. ثم حفظ النصوص.الكفایة القاعدیة
قدرة على : ـ تثبیت ما عرف عن حقوق اإلنسان في اإلسالم؛ ومعرفة السلوك االجتماعي القویم؛ إلعطاء كل ذي حق حقھ كامال.: * المـؤشـر الكفـایـة

.َحقُّ اْلُمسِْلمِ «.:النص المعتمدـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 87: الكتاب صــ الوسائل . . . َوِإَذا َماَت .
»َفاتَِّبْعھُ 

سیر الدرس المراحل



االنطالق
یتذكر التلمیذ درس النداء للحج مع الحكمة من الحج عامة.الھدف الوسیطي :

. . ما الحقوق األساسیة ؟! وما حقوق المرأة ؟! وحقوق المؤمنین ؟! أللبقیة حقوق ؟؟حقوق اإلنسان في اإلسالم متشعبة المراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :ات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.یقرأ اآلیالھدف الوسیطي

َما ُھنَّ َیا َرسُوَل ِقیَل:.َحقُّ اْلُمسِْلِم َعَلى اْلُمسِْلِم ِستٌّ قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم

��ϝ˴Ύϗ˴�ˮ� ˶ଲ َا ِاسَْتْنَصَحكَ ِإَذا َلَقْیَتُھ َفسَلِّْم َعَلْیِھ، َوِإَذا َدَعاكَ َفَأجِْبُھ، َوِإذ

�˵Ϫό˸Β˶Η͉Ύϓ˴�Ε˴Ύϣ˴�Ϋ˴·˶ϭ˴�ˬϩ˵Ϊ˸ό˵ϓ˴�˴νή˶ϣ˴�Ϋ˴·˶ϭ˴�ˬϪ˵Θ˸Ϥ͋˴θϓ˴� ˴ଲ�Ϊ˴Ϥ˶Τ˴ϓ˴�˴βτ˴ϋ˴�Ϋ˴·˶ϭ˴�ˬϪ˵ϟ˴�˸μ˴ϧ˸Ύϓ˴.

سلمرواه م

أي )شمتھ(طلب منك نصیحة، واستشارك في أمر معین. )استنصحك(طلب منك حضور ولیمة معینة.)دعاك(:المعجم والداللة

اتبع جنازتھ، وشیعھ إلى مثواه، وشارك في دفنھ.)اتبعھ( حمك هللا.قل لھ ر

الصبر ـ الشكر ـ الحلم ـ اإلحسان.عرفنا  في دروس سابقة بعض الصفات التي یجب توفره في المسلم . .:السلوك القویم
داب العامة.احترام النظام العام واآلكما عرفنا كیف یجب أن یكون المؤمن الحق وسط مجتمعھ . .

كل من اتصف بتلك الصفات واحترم تلك النظم ماذا نعتبره ؟؟ وھل یعیش اإلنسان وحده ؟ ما واجبھ اتجاه كل ذي حق ؟؟
 السُُّلوكُ اِالْجِتَماِعيُّ اْلَقِویُم ُھَو َذاكَ الَِّذي َیتَِّصُف ِبِھ اْلَفْرُد َمَع َذِوي ـ

ِة َأْفَراِد اْلُمْجَتَمِع.ُقْرَباُه َأوَّالً، ُثمَّ َمَع َبِقیَّ 

عودوا بنا إلى حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . . كم حقا للمسلم على أخیھ المسلم !؟:مظاھر السلوك االجتماعي القویم
ن الجمیع ؟أول تلك الحقوق؟ ما السالم ھذا وما لفظھ؟ ما آدابھ المتعارف علیھا ؟ ما فضلھ في ترسیخ األلفة بی ما:إفشاء السالم
1. ِإْفشَاُء السَّالَِم َبْیَن اْلُمسِْلِمیَن ُیَقرُِّب اْلُقُلوَب، وُیَرسُِّخ األُْلَفَة ـ

.َواْلَمَحبََّة َبْیَنَھا

ما لداعي ؟بعد إفشاء السالم . . بماذا نوطد عالقاتنا فیما بیننا ؟ لماذا یغتاظ بعضنا إن لم یدع للوالئم ؟ أنجیب دائما دعوة ا:إجابة الدعوة
ھو واجبنا مع دعوة إخواننا المسلمین ؟ أیجب التكبر على دعوة الفقراء ؟ ما فضل إجابة الدعوة في اإلسالم ؟؟

2. ِإَجاَبُة الدَّْعَوِة ِھيَ َتْلِبیَُّتَھا َواِالسِْتَجاَبُة َلَھا َتْأِلیًفا ِلُقُلوبِ ـ

اْلُمْؤِمِنیَن َوَلْو َعَلى ُكَراٍع.

ما واجبنا اتجاه المریض ؟ ما آداب العیادة ال شك أن أیام المؤمنین لیست كلھا أفراح . . فإالم یتعرض المؤمن ؟:عیادة المریض
المتعارف علیھا بیننا ؟ بماذا یجب أن ندعو للمریض ؟ ما فضل عیادة المریض ؟ ھل ھو تألیف لقلبھ وحده ؟ وعائلتھ ؟؟

3. ُھ ِلِالْطِمْئَنانِ َعَلْیِھ، َوالتَّخِْفیفِ َعْنُھ. َوَلَھا ِعَیاَدُة اْلَمِریِض ِھيَ ِزیَّاَرتُ ـ

آَداٌب َمْعُروَفٌة، َوَفْضٌل َعِظیٌم.

إذا عدنا بشيء من التفصیل لما سبق . . فما فضل السلوك االجتماعي القویم نقطة نقطة ؟؟:فضل السلوك االجتماعي القویم
 ودلیل على المحبة بیننا ــ وطریق تكوین المحبة أو توطیدھا بیننا.إفشاء السالم ھو تحیة المؤمنین دنیا وآخرة ــ
.إجابة الدعوة وسیلة لتمتین المحبة بیننا وإزالة الضغائن وسوء الظن كما أن ملح بعضنا یوطد األلفة والمودة
لخواطرعیادة المریض إلرضاء المولى وتحصیل الحسنات، كما أنھا وسیلة لتحقیق التواصل االجتماعي وتطییب ا

الختامیة
 :یتعود التلمیذ على العمل المنزلي الممنھج، وینمي ذاكرتھ ویدربھا على الحفظ.الھدف الوسیطي

، ومراجعة الخالصة تثبیتا للمعلومات.تكلیف التالمیذ بحفظ نص الحدیث الشریف:التطبیق

في مادة التربیة اإلسالمیة 17المذكرة رقم 
.فضائل العبادات: ـ  الموضوعالسیرة النبویة .:المجال: االجتھاد والمثابرة ** الرابعةالدورة المتوسطة  ** الثالثةلسنةا

مح ورحابة الصدر وبالخوف من هللا ومراقبتھ. ثم حفظ النصوص.: القدرة على التفاعل اإلیجابي في المجتمع والمحیط، من خالل التساالكفایة القاعدیة
: * القدرة على : ـ تثبیت ما عرف عن السلوك االجتماعي القویم؛ ومعرفة فضائل العبادات حسیة ومعنویة؛ ألدائھا وإقامتھا جیدا.مـؤشـر الكفـایـة

.الطَُّھوُر شَْطرُ «.:ص المعتمدالنـــ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى.... 87: الكتاب صــ الوسائل . . . َلكَ َأْو .
رواه مسلم»َعَلْیكَ 

سیر الدرس المراحل 



االنطالق
یتذكر التلمیذ درس النداء للحج مع الحكمة من الحج عامة.الھدف الوسیطي :

لم على أخیھ المسلم ؟! ھات الحدیث ؟؟. . ما الحقوق األساسیة ؟! وما حقوق المسحقوق اإلنسان في اإلسالم متشعبة المراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :یقرأ اآلیات قراءة صحیحة ویستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسیطي

، انِ یمَ اإلِ رُ طْ شَ ورُ ھُ الطَّ .مَ لَّ سَ وَ ھِ یْ لَ عَ ଲ�ϰ˵�لَّ صَ ଲ˶�ولُ سُ رَ الَ قَ عن أبي مالك األشعري [ض] قال:

نَ یْ ا بَ مَ ألُ مْ تَ وْ أَ آلنِ مْ تَ  هللاِ  دُ مْ حَ الْ وَ ଲ˶�انَ حَ بْ سُ ، وَ انَ یزَ مِ الْ ألُ مْ تَ  هللاِ  دُ مْ حَ الْ وَ 

. َوالصَّالَُة ُنوٌر، َوالصََّدَقُة ُبْرَھاٌن، َوالصَّْبُر ِضَیاٌء، َواْلُقْرآُن ضِ رْ األَ وَ اتِ اوَ مَ السَّ 

سلمرواه م.ُحجٌَّة َلكَ َأْو َعَلْیكَ 

أي )شمتھ(طلب منك نصیحة، واستشارك في أمر معین. )استنصحك(طلب منك حضور ولیمة معینة.)دعاك(:الداللةالمعجم و

اتبع جنازتھ، وشیعھ إلى مثواه، وشارك في دفنھ.)اتبعھ(قل لھ رحمك هللا.

ـ الشكر ـ الحلم ـ اإلحسان.الصبرعرفنا  في دروس سابقة بعض الصفات التي یجب توفره في المسلم . .:السلوك القویم
احترام النظام العام واآلداب العامة.كما عرفنا كیف یجب أن یكون المؤمن الحق وسط مجتمعھ . .

كل من اتصف بتلك الصفات واحترم تلك النظم ماذا نعتبره ؟؟ وھل یعیش اإلنسان وحده ؟ ما واجبھ اتجاه كل ذي حق ؟؟
 اْلَقِویُم ُھَو َذاكَ الَِّذي َیتَِّصُف ِبِھ اْلَفْرُد َمَع َذِوي السُُّلوكُ اِالْجِتَماِعيُّ ـ

ُقْرَباُه َأوَّالً، ُثمَّ َمَع َبِقیَِّة َأْفَراِد اْلُمْجَتَمِع.

عودوا بنا إلى حدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم . . كم حقا للمسلم على أخیھ المسلم !؟:مظاھر السلوك االجتماعي القویم
أول تلك الحقوق؟ ما السالم ھذا وما لفظھ؟ ما آدابھ المتعارف علیھا ؟ ما فضلھ في ترسیخ األلفة بین الجمیع ؟ ما:شاء السالمإف
4. ِإْفشَاُء السَّالَِم َبْیَن اْلُمسِْلِمیَن ُیَقرُِّب اْلُقُلوَب، وُیَرسُِّخ األُْلَفَة ـ

.َواْلَمَحبََّة َبْیَنَھا

ما إفشاء السالم . . بماذا نوطد عالقاتنا فیما بیننا ؟ لماذا یغتاظ بعضنا إن لم یدع للوالئم ؟ أنجیب دائما دعوة الداعي ؟ بعد:إجابة الدعوة
ھو واجبنا مع دعوة إخواننا المسلمین ؟ أیجب التكبر على دعوة الفقراء ؟ ما فضل إجابة الدعوة في اإلسالم ؟؟

5. ِبیَُّتَھا َواِالسِْتَجاَبُة َلَھا َتْأِلیًفا ِلُقُلوبِ ِإَجاَبُة الدَّْعَوِة ِھيَ َتلْ ـ

اْلُمْؤِمِنیَن َوَلْو َعَلى ُكَراٍع.

ما واجبنا اتجاه المریض ؟ ما آداب العیادة ال شك أن أیام المؤمنین لیست كلھا أفراح . . فإالم یتعرض المؤمن ؟:عیادة المریض
للمریض ؟ ما فضل عیادة المریض ؟ ھل ھو تألیف لقلبھ وحده ؟ وعائلتھ ؟؟المتعارف علیھا بیننا ؟ بماذا یجب أن ندعو 

6. ِعَیاَدُة اْلَمِریِض ِھيَ ِزیَّاَرُتُھ ِلِالْطِمْئَنانِ َعَلْیِھ، َوالتَّخِْفیفِ َعْنُھ. َوَلَھا ـ

آَداٌب َمْعُروَفٌة، َوَفْضٌل َعِظیٌم.

تفصیل لما سبق . . فما فضل السلوك االجتماعي القویم نقطة نقطة ؟؟إذا عدنا بشيء من ال:فضل السلوك االجتماعي القویم
.إفشاء السالم ھو تحیة المؤمنین دنیا وآخرة ــ ودلیل على المحبة بیننا ــ وطریق تكوین المحبة أو توطیدھا بیننا
 األلفة والمودة.إجابة الدعوة وسیلة لتمتین المحبة بیننا وإزالة الضغائن وسوء الظن كما أن ملح بعضنا یوطد
عیادة المریض إلرضاء المولى وتحصیل الحسنات، كما أنھا وسیلة لتحقیق التواصل االجتماعي وتطییب الخواطر

الختامیة
 :یتعود التلمیذ على العمل المنزلي الممنھج، وینمي ذاكرتھ ویدربھا على الحفظ.الھدف الوسیطي

، ومراجعة الخالصة تثبیتا للمعلومات.شریفتكلیف التالمیذ بحفظ نص الحدیث ال:التطبیق



في مادة التربیة اإلسالمیة 18المذكرة رقم 
.العمرة وأحكامها: ـ    الموضوع. ن الكريمالقرآ:المجال: التواصل االجتماعي **  الدورة الثالثةالمتوسطة  **    الثالثةلسنةا

  حفظ.. ثم الالمجتمع والمحيط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من اهللا  مع: القدرة على التفـاعل اإليجابي  الكفـاية القـاعدية

.خاصة  ا من األركان: * القدرة على : ـ تثبيت ما عرف عن الحج ؛ ومعرفة العمرة وأحكامها؛ وكيفية أدائه  مـؤشـر الكفـايـة

.ِإنَّ الصَّفـَا  .«:النص المعتمد.. ـ, السبورة, المصحف, مراجع أخرى. 102 : الكتاب صـالوسائل . .»البقرة}158{َشاِكٌر َعلِيمٌ .

سير الدرس المراحل 

االنطالق
يتذكر التلميذ درس النداء للحج مع الحكمة من الحج عامة.الھدف الوسيطي :

 ؟؟ ما فائدتھا على الفرد والمجتمع بصورة عامة؟  لماذا فرضھا هللا تعالى علينا؟  ما أھم العبادات المفروضةالمراجعة:المراجعة:

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :قراءة صحيحة ويستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.اآلية والحديثيقرأ الھدف الوسيطي

�ͻ͛قال هللا تعالى: ͻ͵Ϳ ͻ̻ Ϳ̺ ͙ ͻ͵�̓ͻ̵ ̢͈ ̺ ͙ �͈ͳ ͽ͗̓ ͻ̻ ͽ̾ ͽ̗ �ͻͮ ͈͵ ͈ ͩ ͻ̀ �Ϳͳ ͻ͕ �ͽ̿ Ϳ௬ͻϾͻ̮ �ͻ͟ ̓ ͻ̼ ͼ̚ �ͻ͇ ͻ̴ �ͻ ͻ̻ ͻ௪ Ϳ̮ ͽ͙ �ͽ͵
ͻ͕ �ͻ͜ Ϳ௬ͻ̗ Ϳ̺ ͙ �̛͈ ͻ̜ �Ϳͳ ͻ̻ ͻ̴ �ͽઆ �ͽ ͽͅ ̓ ͻ̯ ͻ̡ �Ϳͳ ͽ̻

�Ͳ௬ͽϾͻ̮ � ͽ̹ ̓ ͻ̡ �ͻઆ �͈ͳ ͽ̖ ͻ̴ �͙  Ϳ௬ͻ̞ �ͻͫ ͈͵ ͻͩ ͻ̘ �Ϳͳ ͻ̻ ͻ͵158{البقرة{

Ϳ௬ͻ̗قال صلى هللا عليه وسلم: �̓ͻ̻ ͽ̺ �͛ ͻͣ ̓ ̵͈ ͻ̹ �ͽ͛ ͻ Ϳ̻ ͼ̯ Ϳ̺ ͙ �̓ ͻ̺ ͽ͗ �ͼ͛ ͻ Ϳ̻ ͼ̯ Ϳ̺ ͙�ͼ͂ ͈̼ ͻ̚ Ϳ̺ ͙ �͈͆ ͽ͗ �͓ ͙ ͻ ͻ̚ �ͼ̿ ͻ̺ �ͻͥ Ϳ௬ͻ̺ �ͼͣ ͵ ͼ Ϳ̗ ͻ̻ Ϳ̺ ͙ �̛͉ ͻ̜ Ϳ̺ ͙ ͻ͵�̈́ ̓ ͻ̻ ͼ̾ ͻ̼.عن ابن ماجه

(المعجم والداللة ) ھـي ال إثـم ال جناح عليـه) أدى العمرة. (اعتمر) المناسك واألعمال التعبدية. (الشعائر(.جبالن بمكة) الصفا والمروة:

تكفـر )كفـارة() ھي الزيارة والتعمير للمكان بصـفة عامـة. العمرةئري حول الشيء. () يسعى بشكل دايطوفوال عقاب وال وزر عليه. (

السير السريع ھرولة.) الرمل(المقبول لعدم وجود الخلل فيه أو اإلنقاص) المبرور(الذنوب بمعنى تمحوھا وتزيلھا

 ؟؟ فما تعريفھا لغة وشرعارض آخر ؟ ھل يكون له غ؟ لماذا يقصد مكة ؟المعتمر بعمرتهما الذي يفعله :العمرةمفھوم 

 ةَ ̹͈�مَ ةُ ارَ يَ زِ ِھيَ . َوَشْرًعا َي الزيارةلَُغًة ھِ اْلُعْمَرةُ ـ�ͽ͂ ͻ̗ Ϳ̯ ͻ̹ Ϳ̺ ̓ ͽ̗ �ͼͮ ͙ ͻ͈ͩ͵ ̺ ͙ ͻ͵�ͅͲ ͙ ͻ Ϳ̜ ͽ̖ ͽ̗ َعَ م �͈̠ ̺ ̢͈�نَ يْبَيِ عْ ͙ ̺ �ͽ͛ةَ وَ رْ مَ الْ ا وَ فَ ͙ ͻ Ϳ̻ ͼ̯ Ϳ̺ ͙ �ͽ͂ ͈௬ͽ̼ ͽ̗.

Ͼ̮�љ�̓ذا فھمناما:العمرةحكم  ̺ ̓ ̯ ̘ �̿ ̺ ͵ ̷ �ͳ ̻�͒ �͜ ௬̗ ̺ ͙ �̛ ̜ �ͥ ̓ ̼ ̺ ͙ �̓͛  ̻ ̯ ̺ ͙ �̰ ̻ � ̻ ͋ ͙ �͙͢ ̽ �͡ ̚ ̼ �ͱ  ؟ ا في اإلسالم؟ فما حكمھ̽

فلماذا جعلت إذن ؟؟لماذا جعلت العمرة ھذه ؟ ھل نستطيع جميعا الحج ؟ ولماذا ؟

 ـ�>ͧ @�ͽ̿ ͽ̺ Ϳ͵ͻ̸ ͽ̺ �ͽ ͼ̻ ͼ̯ Ϳ̺ ͙ �́ ͽ̴ �͛ ͈ ͻ̻ �Ϳ͵ͻ̺ ͻ͵�͛ ͻ͡ ͈̹ ͻ͖ ͼ̻ �͂ ͈̼ ͼ̠ �ͼ͛ ͻ Ϳ̻ ͼ̯ Ϳ̺ ͙ َْفَضُل. َوَأْن تَْعتَِمُروا ھَُو أ

للفرد والمجتمع واألمة جمعاء ؟ عددھا  المسلمين ؟ ما الفائدة من أدائھل سن الرسول [ص] العمرةلماذا :العمرةالحكمة من 

 ؟؟

تدريب عملي على الصبر والتواضع والتنظيم والتسامح والتضحية واإلنفاق ـ طاعة هللا أوال وأخيرا وتقربا منه تعالى. ـ 

تعميق الشعور بالوحدة والتماسك.ـ  يق مبدأ المساواة بين المسلمين غنيھم وفقيرھم رفيعھم ووضيعھم.تحقـ والكرم. 

إن دعوه أجابھم، وإن استغفروه غفر لھم.األجر العظيم ألن الحجاج والعمار ضيوف الرحمان كما جاء عنه [ص] 

.بقولنا حج مبرور المعتمرنستقبل ـ :العمرة وشروطھاأركان  ھل تختلف األركان والشروط ھنا عن الحج؟  ھل حج الرجل.

 ؟؟ ةالمبرورالعمرةقوم عليھا األركان التي تالمشروعة ؟ فما العمرة؟ ھل يجوز له ترك شيء من مناسك 

فيم تتشابه العمرة و الحج ؟ وفيم يختلفان ؟بين العمرة والحج :

ـ الحج فرض والعمرة سنة مؤكدة .

في شروطه ومواقيته المكانية وواجباته وسننه وممنوعاته.ـ العمرة كالحج

ـ العمرة تؤدى طول الزمن إال األيام التي يؤدي فيھا  المسلم أعمال الحج.

ـ العمرة ليس فيھا طواف قدوم وال وقوف بعرفة وال جمع بين صالتين وال مبيت بمنى وال رمي للجمار وال نزول بمزدلفة .

الطواف حول البيت العتيق ـ .ام من الميقات بعد التطھر والتطيب وصالة ركعتين ومباشرة التلبيةاإلحرـ :كيفية الحج

السعي بين الصفا والمروة بھذا الترتيب سبعة أشواط مع التلبية والذكر ـ .السبعة أشواط المعروفة والصالة ركعتين عند المقام

.والدعاء ال يفتر له فم

الختامية
يتعود التلميذ على العمل المنزلي الممنھج، وينمي ذاكرته ويدربھا على الحفظ.طي: الھدف الوسي

، ومراجعة الخالصة تثبيتا للمعلومات.اآلية والحديثتكليف التالميذ بحفظ التطبيق : 



في مادة التربیة اإلسالمیة 19المذكرة رقم 
.المسارعة في الخيرات: ـ    الموضوعالقرآن الكريم .:المجال: التواصل االجتماعي **  الدورة الثالثةالمتوسطة  **    الثالثةلسنةا

  حفظ.. ثم الالمجتمع والمحيط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من اهللا  مع: القدرة على التفـاعل اإليجابي  الكفـاية القـاعدية

وفضل القيام والتحلي بها.؛ المسارعة في الخيرات؛ ومعرفة    العمرة: * القدرة على : ـ تثبيت ما عرف عن    ةمؤشر الكفـاي

.ِإنَّ الَِّذيَن ُهمْ .«:النص المعتمد.. ـ, السبورة, مراجع أخرى. 106 : الكتاب صـالوسائل . .»المؤمنون}61{َلَها َسابِقُونَ .

سير الدرس المراحل 

االنطالق
العمرة وأحكامھا من الحفظ والفھم: يتذكر التلميذ درس الھدف الوسيطي.

 ؟؟ ما أركانھا الثالثة وما شروط وجوبھا؟  ما العبادة الشبيھة بالحج؟  ما الركن الخامس من أركان اإلسالمالمراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :ويستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.يقرأ اآلية قراءة صحيحة الھدف الوسيطي

 ونَ نُ ومِيُ مْ هᥱِ₎رَ اتِآيَبِ مْ هُ ينَذِ ᦿҫ₋وَ 57   ونَ قُفِشْمُ  مْهᥱِ₎رَ ةِ يَشْخِ نْ مِ  مْهُ ينَ ذ�₋Ӆӏҩ₋ᦿҫِقال هللا تعالى:

58 َو₋ᦿҫِرَ بِ مْ هُ ينَ ذ₍ᥱِمْه  َ  مْهᥱِ₎ى رَلَإِ  مْهᧇُ₋أَ  ةٌ لَجِوَ مْ هُوبُلُقُوا وَآتُ امَ  ونَوتُ يُ ينَ ذᦿҫِ₋وَ 59 ونَ كُ رِشْيُ ال

 ونَ عُاجِرَ 60  ُ61 ونَ قُابِا سَ هَلَ مْ هُوَ اتِرَيْخَي الْفِ ونَعُارِ سَيُ كَئِولَأسورة المومنون

(المعجم والداللة .ائفة مرعوبة ترتعدخ) وجلة. (يعطون ويمنحون أعطياتھم وصدقاتھم) يوتون. (خائفون مرتاعون منھا) مشفقون:

بماذا ختم هللا ھذه اآليات ؟ ما المسارعة في الخيرات من الجانب اللغوي بصورة خاصة ؟؟:معنى المسارعة في الخيرات

 ـ:مصدر للفعل سارع يسارع إلى شيء بمعنى سابق وبادر وضده أبطأ وتلكأ وتخاذل عنه.المسارعة لغة

ن سواء أكان فعال أو قوال أو صفة ويكون ضد الشر بأنواعه المختلفة.جمع خير مھما كاالخيرات لغة:ـ 

ھي المبادرة والسبق للطاعات من عبادات ومعامالت مختلفة.:المسارعة في الخيرات اصطالحاـ 

 ؟؟ ما الذي نطلق عله كلمة ووصف خير في ھذه الحياة الدنيا ؟ ھل يقتصر على العبادات:مجاالت المسارعة في الخيرات

ـ:و المستحبة كالصدقاتما الخيرات المذكورة في أول اآليات= المفروضة كالصالة والزكاة وغيرھما؛ العبادات

َعْبِدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه . . .͈́�لَ إِ بَ ͈�قَ ا تَ مَ :والنوافل المختلفة لقوله تعالى في الحديث القدسي

ا؛ ثم المخلوقات ..أھلينمع وفي غير ما حرم هللا تعالى؛أنفسنامعةخيرعمال المن المسارعة باألالمعامالت:ـ 

نحن أتباع سيدنا محمد [ص] . . فھل نحن متساوون ؟ لماذا فضل هللا الصحابة عليھم السالم ؟:فضل المسارعة في الخيرات

 ؟؟.ةً ـَالثَ ـا ثَ ـْم َأْزَواجً ـتُ ـنْ ـَوكُ له تعالى أولئك العظماء ؟ ھل فينا السابقون اليوم أيضا ؟ أال تعرف قوإالم سبقنا

ـ ـ في الخيرات:المسارعةفضلـ منه تعالى. تقربالطاعة هللا أوال وأخيرا وعلى  للنفستدريب عملي

  فيعة.اكتساب محبة الناس بعمل الخير فيھم وتبوء المكانة الرـ .المبادرة في الطاعات المختلفة وتوطينھا عليھا

؟؟ إن ذلك يمكن من عدة أشياء رئيسية منھا:المسارعةلماذا  ـ

ترفع صاحبھا عند هللا وتدخله جنات عدن حيث النعيم المقيم.-1

ترفع صاحبھا في أعين الناس وتورثه المكانة الرفيعة والقدر والقيمة االجتماعية.-2

والبشرية جمعاء.تبعث التنافس بين أفراد المجتمع بما يعود بالخير على األمة -3

تجعل المجتمع صاحب أھداف رفيعة وغايات سامية، ال مجال فيه للعشوائية.-4

الختامية
 :يتعود التلميذ على العمل المنزلي الممنھج، وينمي ذاكرته ويدربھا على الحفظ.الھدف الوسيطي

ومات.تكليف التالميذ بحفظ اآلية والحديث، ومراجعة الخالصة تثبيتا للمعلالتطبيق : 



في مادة التربیة اإلسالمیة 20المذكرة رقم 
.المثابرة وترك الكسل: ـ    الموضوعالقرآن الكريم .:المجال: التواصل االجتماعي **  الدورة الثالثةالمتوسطة  **    الثالثةلسنةا

  حفظ.. ثم الالمجتمع والمحيط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبالخوف من اهللا  مع: القدرة على التفـاعل اإليجابي  فـاية القـاعديةالك

ك عليه.وفضل ذل؛ المثبرة وترك الكسل؛ ومعرفة    عن المسارعة في الخيرات: * القدرة على : ـ تثبيت ما عرف    ةمؤشر الكفـاي

.اْلُمنـَاِفِقينَ ِإنَّ  .«:النص المعتمد.. السبورة, مراجع أخرى.  ـ, 112 : الكتاب صـالوسائل . .»النساء}143{َلُه َسبِيالَ .

سير الدرسالمراحل

االنطالق
العمرة وأحكامھا من الحفظ والفھم: يتذكر التلميذ درس الھدف الوسيطي.

 ؟؟ ھات اآليات المدروسة؟  ز أن يسبقه اآلخرون للخيراتھل يجو؟  الصفات التي يجب أن تالزم المؤمن في حياتهما المراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :يقرأ اآلية قراءة صحيحة ويستخلص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.الھدف الوسيطي

الَةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ �₋Ӆӏҩ₋ᦜᦿҫ�᧐Ӎᦿӏҩ�ҫӎᧃӍᦷ�ҫӍҴӏҩӍӇ�ӑᧂӎӎᦫӏҳӍᦇ�ӍӎӍӇ�Ӎᤎ�ӍӅӎᦫӏҳӍᦈӎ᧓�Ӎᧆ᧔ӏᦸӏᦳӍᧈӎᧄӑᦿҫقال هللا تعالى:

�Ӎ᧔ӏᧀӍᦷ�₋ӏҩ�Ӎᤎ�ӍӅӇӎᦎӎᦻӑᦌӍ᧓�ӍӍӇ�Ӎҷ ₋ᧈᦿҫ142 ِمُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ الَ إِلَى هَؤُالَءِ وَالَ إِلَى هَؤُالَءِ وَمَنْ يُضْلِل

 َ النساءسورة 143 هللاُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيال

(المعجم والداللة .يتظاھرون بالخير عكس ما في أنفسھم من شر وحقد) يراؤون. (الذين يعملون شيئا وھم يضمرون عكسه) ونالمنافق:

مسارعين في الخيرات ؟ ما صفتھم؟ھل ھم من ال؟  عمن يحدثنا هللا تعالى في اآلية األولى:المثابرة وترك الكسلمعنى 

لحرص الشديد على آدائه كامال غير منقوص وال مجتزأ.ھي المداومة والمواظبة عليه؛ وا:المثابرة على األمرـ 

التثاقل والقعود عن األمر أو العمل من دون القيام به أو إتمامه على الوجه المطلوب منه.:الكسل عن األمرـ 

 ھي المواظبة على الخير من أفعال وأقوال ومالزمتھا دون تغافل أو تواكل أو تثاقل.فالمثابرة على األمر: ـ

 ؟؟ وحدھاعلى العباداتالكسل ؟ ھل يقتصر ما الدليل على كسل المنافقين من اآلية السابقة:المثابرةمجاالت 

ـ:مختلفة من نوافل وغيرھما؛ تجب المثابرة عليه كالصلوات والتسبيح وقراءة القرآن وجميع الذكرا ممالعبادات

.ا َوُقُعوًدا َوَعلَى ُجنُوِبِھمْ . . . يَْذُكُروَن َهللا ِقيَامً لقوله تعالى:  . .

مما تجب المثابرة فيه كاألعمال المختلفة التي تصلح بھا دنيانا. ألن المسلم مطالب بالجد واالجتھاد المعامالت:ـ 

. . ِإَذا َعِمَل َأَحدُُكْم َعَمالً َأْن يُتِْقنَهُ . . .في عمله وإتقانه ليكون في أحسن صورة لقوله:

ما نوع كسل التالميذ في األقسام ؟؟؟  الكسالى متعددون ومتنوعون في الحياة . . أيكون التلميذ كسوال:الت الكسلمجا

ـ:بتعطيله عن التفكير والتدبر والنظر فيما ينفعنا في الدنيا واآلخرة. وھذا ما يقتل اإلبداع. كسل العقل

إنجاز األشغال وتأخر األمم.يجر عدم من أجله، وھذا ما بتعطيل الجوارح عما خلقھا هللا كسل البدن: ـ

؟ ما نوع كسل التالميذ ھل خلقنا:فضل المثابرة وترك الكسل

ـعلى خير األقوال واألفعال من أحب األعمال إلى هللا تعالى لقوله:: المثابرة�͈ͱ ͻ̷ �Ϳ͵ͻ̺ ͻ͵�̓ͻ̾ ͼ̻ ͻ͵Ϳ͡ ͻ͕ �ͽͱ ̓ ͻ̻ Ϳ̮ ͻ͋ ͙ �ͼ Ϳ௬ͻ̞

�́و أكب مصيبة يصاب بھا اإلنسان القادر من دون شعور. وقد كان الرسول [ص] يقول:وھ: الكسل ـ ͽ;̼ ͽ͗ �͈Ͳͼ̾ ͻϾͿ̺ ͙

ُعوذُ بَِك َأْن يَْحُضُروِن.َأُعوذُ بَِك ِمَن اْلَكَسِل، َوَأُعوذُ ِبَك ِمَن اْلُجْبِن، َوَأُعوذُ بَِك ِمَن اْلَھَرِم، َوَأُعوذُ بَِك ِمَن اْلبُْخِل، َوأَ 

ميةالختا
 :يتعود التلميذ على العمل المنزلي الممنھج، وينمي ذاكرته ويدربھا على الحفظ.الھدف الوسيطي

تكليف التالميذ بحفظ اآلية والحديث، ومراجعة الخالصة تثبيتا للمعلومات.التطبيق : 



في مادة التربیة اإلسالمیة 21المذكرة رقم 
.سورة النازعات: ـ   الموضوعالقرآن الكريم .:المجال: التواصل االجتماعي **  الدورة الثالثةالمتوسطة  **    الثالثةلسنةا

  حفظ.. ثم اللخوف من اهللالمجتمع والمحيط، من خالل التسامح ورحابة الصدر وبا  مع: القدرة على التفـاعل اإليجابي  الكفـاية القـاعدية

.وما فيها من وحدات مضبوطة؛ سورة النازعات؛ ومعرفة    سورة عبسعن  : * القدرة على : ـ تثبيت ما عرف    ةمؤشر الكفـاي

.»النازعاتأو ضحاها  . . .  والنازعات غرقـا.«:النص المعتمد.. ـ, السبورة, مراجع أخرى. 118 : الكتاب صـالوسائل

س سير الدرالمراحل 

االنطالق
من الحفظ والفھمسورة عبس المدروسة: يتذكر التلميذ الھدف الوسيطي.

إالم يحتاج ؟!؟ ؟ ھل يحتاج الكافر إلى التذكرة؟  لماذا كانت تلك السورة؟  درستم سورة عبس . . فمن يذكرنا بھاالمراجعة: المراجعة: 

ت
ما

عل
الت

ء 
بنا

 :لص المعاني واألحكام المختلفة والخالصة.قراءة صحيحة ويستخالسورةيقرأ الھدف الوسيطي

فـَاْلُمَدبِّرَاِت أَْمرًافـَالسَّابِقـَاِت َسْبقـًاوَالسَّابَِحاِت َسْبًحاوَالنـَّاِشطَاِت َنْشطًاوَالنـَّازَِعاِت َغْرقـًاقال هللا تعالى:

05 َُيْوَم َتْرُجُف الرَّاِجفَة َُتْتَبُعَها الرَّاِدفَة07 ٌقـُُلوٌب َيْوَمِئٍذ وَاِجفَة ٌأَْبَصاُرَها خَاِشَعة  َيقُوُلوَن أَئِنـَّا

فـَِإذَا ُهم  فـَإِنََّما ِهَي زَْجرَةٌ وَاِحَدةٌ قـَاُلوا تِْلَك ِإذًا َكرَّةٌ خَاِسرَةٌ أَِئذَا ُكنـَّا ِعظَاًما نَِّخرَةً َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفرَةِ 

فَقـُْل  اْذَهْب إَِلى ِفرَْعْوَن إِنَُّه طََغىِإْذ نَـاَداُه رَبُُّه بِاْلوَاِد اْلُمقَدَِّس ُطًوىَهْل أَتَـاَك َحِديُث ُموَسى14بِالسَّاِهرَةِ 

ُثمَّ أَْدَبَر َيْسَعىَوَعَصىَفَكذََّب  فـَأَرَاُه اآلَيَة اْلُكْبَرىَوأَْهِدَيَك إَِلى رَبَِّك فََتْخَشىَهل لََّك إَِلى أَن َتزَكَّى

فََحَشَر فَنَـاَدىفَقـَالَ أَنَـا رَبُُّكُم األَْعَلىفـَأََخَذُه اللَُّه َنَكالَ اآلِخرَِة وَاُألوَلى25ِإنَّ ِفي ذَِلَك َلِعْبرًَة لَِّمن َيْخَشى

أَأَنُتْم أََشدُّ خَْلقـًا أَِم السََّماء َبنَـاَها َْمَكَها َفَسوَّاَهارَفََع سَلَها وَأَْخَرَج ُضَحاَها وَاألَْرَض َبْعَد ذَِلَك دََحاَهاوَأَْغَطَش َليـْ

أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمرَْعاَهاوَاْلِجبَـالَ أَْرَساَها َْمتَـاًعا لَُّكْم َوِألَْنَعاِمُكم33فـَِإذَا َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكْبَرى َْوَم  ي

فـَِإنَّ اْلَجِحيَم ِهَي اْلَمأَْوىوَآَثَر اْلَحيَـاَة الدُّْنيـَافـَأَمَّا َمن طََغى36َوُبرَِّزِت اْلَجِحيُم لَِمن َيَرىَيَتَذكَُّر اإلِنَساُن َما َسَعى

وَأَمَّا َمْن خَاَف َمقـَاَم رَبِِّه َوَنَهى النَّْفَس َعِن اْلَهَوى َْجنََّة ِهَي اْلَمأَْوىفـَِإنَّ ال41َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيـَّاَن ُمْرَساَها

إِنََّما أَنَت ُمنِذُر  إَِلى رَبَِّك ُمنَتَهاَهاِفيَم أَنَت ِمن ِذْكرَاَها

سورة النساء46اَهاَكأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْوَنَها َلْم يَـْلبَُثوا ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضحَ َمن َيْخَشاَها

المالئكة ) المدبرات(.المالئكة السابحة في الملكوت) السابحات. (المالئكة القابضة لألرواح) النازعات والناشطات(:المعجم والداللة

.عة مستكينةخاض) خاشعة. (خائفة وجلة مرتعدة) واجفة(.النفختان األولى والثانية) الراجفة والرادفة. (التي تنزل بتدبير األمور

)النكال. (المعجزة الربانية) اآلية. (الواد والجبل المقدس في طور سيناء) طوى. (بالية متفتتة) نخرة. (راجعون بقوة وعنوة) مردودون(

.متى وقوعھا وحدوثھا) إيان مرساھا. (بسطھا ومدھا وجعلھا مدحاة) دحاھا. (أظلمه وجعله أسود حالكا) أغطش ليلھا. (العقاب الشديد

  ؟ ياتماذا تبين من الغيبتتحدث اآليات األولى ؟ معرفة الناس بالحياة والموت ؟ فعمأين تتوقف :قضية الموتـ 

تأتي المالئكة المكلفة بنزع الروح فتنشط روح المؤمن وتسرع بھا، وتغرق روح الكافر وتسبح بھا، ثم تأتي المدبرات.ـ

عالمات البعث ؟ ماذا يقول الكفار عندئذ ؟ ولماذا ؟؟ة إلى ما ال نھاية ؟ ما ھل تبقى األرواح راكد:يوم القيامةـ 

يبدأ يوم القيامة بالصيحة الصاعقة، وتتبعھا صيحة معاكسة للبعث والنشور، وھنا يعض الظالم على يديه ندما.ـ

ة ؟ ھل أعجز هللا تعالى ؟؟ما القصة التي ضربھا هللا مثال ؟ لماذا اختار فرعون من دون الطغاتجبر فرعون:ـ 

أتاه اآليات المبينات لكنه طغى ولم يؤمن فأخذه هللا أخذ عزيز مقتدر.عرفه التاريخأكبر طاغيةيضرب لنا هللا مثال بـ

لماذا يكفر اإلنسان من اآليات التالية ؟ ھل اإلنسان قوي إلى الدرجة التي يضنھا ؟ فمن األعظم ؟؟أشد الخلق:ـ 

ب لنا هللا مثال آخر ببعض المخلوقات العظيمة من مثل السماء واألرض والجبال والتي أطاعته وأذعنت وخشعت.يضرـ

لم سمى هللا يوم القيامة ھنا بالطامة الكبرى ؟ كيف يكون الناس يومئذ ؟ ھل وقتھا ھو المھم ؟؟الطامة الكبرى:ـ 
أصحاب الجنة وأصحاب النار.امة للكافرين، وحيث ينقسم الناس إلى يخبرنا هللا تعالى عن يوم القيامة الذي يكون طـ

يتعود التلميذ على العمل المنزلي الممنھج، وينمي ذاكرته ويدربھا على الحفظ.الھدف الوسيطي: الختامية
تثبيتا للمعلومات.وحداتھا، ومراجعة السورةتكليف التالميذ بحفظ التطبيق : 



:یمبسم هللا الرحمن الرح

وَالنـَّازَِعاِت َغْرقـًا01وَالنـَّاِشطَاِت َنْشطًا02وَالسَّابَِحاِت َسْبًحا03  فـَالسَّابِقـَاِت

07تَْتَبُعَها الرَّاِدفَةُ 06َيْوَم َتْرُجُف الرَّاِجفَةُ 05فـَاْلُمَدبِّرَاِت أَْمرًا04َسْبقـًا

َيقُوُلوَن أَئِنـَّا َلَمْرُدوُدوَن ِفي اْلَحاِفرَةِ 09اُرَها خَاِشَعةٌ أَْبصَ 08قـُُلوٌب َيْوَمِئٍذ وَاِجفَةٌ 

10 ًأَِئذَا ُكنـَّا ِعظَاًما نَِّخرَة11 ٌقـَاُلوا تِْلَك ِإذًا َكرَّةٌ خَاِسرَة12  ٌفـَإِنََّما ِهَي زَْجرَة

ِإْذ نـَاَداُه رَبُُّه  15ُموَسىَهْل أَتـَاَك َحِديُث  14فـَِإذَا ُهم بِالسَّاِهرَةِ 13وَاِحَدةٌ 

فَقـُْل َهل لََّك إَِلى أَن  17اْذَهْب إَِلى ِفْرَعْوَن إِنَُّه طََغى16بِاْلوَاِد اْلُمقَدَِّس طًُوى

َفَكذََّب  20فـَأَرَاُه اآلَيَة اْلُكْبرَى19وَأَْهِدَيَك إَِلى رَبَِّك فََتْخَشى18َتزَكَّى

فَقـَالَ أَنـَا رَبُُّكُم األَْعَلى23فََحَشَر فَنـَاَدى22أَْدَبَر َيْسَعىُثمَّ 21َوَعَصى

24فـَأََخذَُه اللَُّه َنَكالَ اآلِخرَِة وَاألُوَلى25ِإنَّ ِفي ذَِلَك َلِعْبرًَة لَِّمن َيْخَشى26

َلَها وَأَْخَرَج  28َها فََسوَّاَهارَفََع َسْمكَ 27أَأَنُتْم أََشدُّ خَْلقـًا أَِم السََّماء بَنـَاَها وَأَْغَطَش لَيـْ

وَاْلِجبـَالَ  31أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعاَها30وَاألَْرَض َبْعَد ذَِلَك دََحاَها29ُضَحاَها

َيْوَم  34 ىفـَِإذَا َجاَءِت الطَّامَُّة اْلُكْبرَ 33َمتـَاًعا لَُّكْم َوِألَْنَعاِمُكمْ 32أَْرَساَها

37فـَأَمَّا َمن طََغى36َوُبرَِّزِت اْلجَِحيُم لَِمن َيرَى35يََتَذكَُّر اإلِنَساُن َما َسَعى

وَأَمَّا َمْن خَاَف َمقـَاَم رَبِِّه َوَنَهى  39فـَِإنَّ اْلجَِحيَم ِهَي اْلَمأَْوى38وَآَثَر اْلَحيـَاَة الدُّْنيـَا

َيْسأَُلوَنَك َعِن السَّاَعِة أَيـَّاَن ُمْرَساَها41فـَِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمأَْوى40 ىالنَّْفَس َعِن اْلَهوَ 

42ِفيَم أَنَت ِمن ِذْكرَاَها43إَِلى رَبَِّك ُمنَتَهاَها44إِنََّما أَنَت ُمنِذُر َمن َيْخشَاَها

45  ِإالَّ َعِشيًَّة أَْو ُضَحاَهاَكأَنَُّهْم َيْوَم َيرَْوَنَها َلْم يـَْلبَُثوا46


