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األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة
الشریفة وسیرة  ةمعرفة هللا ورسولھ من خالل النصوص القرآنیة والسنة النبوی:الكفاءة القاعدیةمعرفة هللا ورسولھ:الدورة

الرسول .

مكانة السنة :الموضوع
34

ر ( تركت فیكم أمرین .......) ، یعرف أھمیة التمسك یحفظ الحدیث المقر:مؤشر الكفاءة
، یعرف السنة لغة واصطالحا ، یعرف أنواع السنة النبویة ، یعرف بكتاب هللا وسنة نبیھ 

مكانة السنة كمصدر ثان للشریعة اإلسالمیة ، یعرف أھم كتب السنة النبویة

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

قبة األعمال التحضیریةمراوضعیة االنطالق 

بناء التعلمات 

تركت قال : ( :  عن مالك بن أنس رحمھ هللا تعالى بلغھ أن رسول هللا الحدیث
)  رواه مالك في فیكم أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بھما : كتاب هللا وسنة نبیھ

.الموطأ
بالمدینة المنورة 93ھو أبو عبد هللا مالك بن أنس ولد سنة :تعریف اإلمام مالك

ھـ ، لقب بإمام دار الھجرة. ألف كتاب الموطأ في الحدیث 179وتوفي بھا سنة 
.الشریف

:دراسة المفردات الصعبة
/: لن تحیدوا ولن تمیلوا ولن تزیغوا ولن تنحرفوالن تضلوا 

مادمتم متمسكین بھما:ما تمسكتم بھما 
.: وصلھ وجاءه وأتاهبلغھ 

:جماليالمعنى اإل
على  التمسك بكتاب هللا وسنتھ لتعصم أنفسنا من الضالل  Tیحثنا الرسول

.واالنحراف
.الكفر بالسنة یكفر صاحبھ:مالحظة

ھي السیرة والطریقة سواء أكانت حسنة أم سیئة ، محمودة أم :تعریف السنة
ُسلِنَا َوالَ تَِجُد لُِسنَّتِنَاُسنَّةَ َمن قَْد أَْرَسْلنَا قَْبلَكَ (مذمومة ومنھ قولھ تعالى ِمن رُّ

) اإلسراءتَْحِویالً 
أجر من : (من سن في اإلسالم سنة حسنة فعمل بھا بعده كتب لھ مثلوقولھ

عمل بھا وال ینقص من أجورھم شيء ، ومن سن في اإلسالم سنة سیئة فعمل بھا 
) رواه مسلمكتب علیھ مثل وزر من عمل بھا وال ینقص من أوزارھم شيءبعده

من قول أو فعل أو تقریركل ما نقل عن الرسول ا : اصطالح
أنواعھا : 

ھي األقوال التي قالھا الرسول في مختلف المناسبات:السنة القولیة1

ھي ما فعلھ الرسول بوصفھ مبلغا عن هللا  مثل كیفیة الصالة والحج:السنة الفعلیة
من أقوال الصحابة وأفعالھم بسكوتھ أو الرسول ھي ما أقره :السنة التقریریةـ  

.موافقتھ
ھي المصدر الثاني للشریعة اإلسالمیة بعد القرآن الكریم ، ولذلك :مكانة السنة

.ل یجب العمل بھا واتباع ماجاء بھ الرسو
:أھم كتب السنة

ئي صحیح البخاري ، وصحیح مسلم ، موطأ اإلمام مالك ، سنن الترمذي والنسا
وأبي داود وابن ماجھ، ومسند اإلمام أحمد
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احفظ الحدیث ، استثمار المكتسبات

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة
وسیرة الشریفة ةمعرفة هللا ورسولھ من خالل النصوص القرآنیة والسنة النبوی:الكفاءة القاعدیةمعرفة هللا ورسولھ:الدورة

الرسول .
یدرك ،القرآن وممیزاتھ ، یعرف یستظھر اآلیات المقررة من سورة الحشر :مؤشر الكفاءةمكانة القرآن:الموضوع

یدرك فضل القرآن وفضل قارئھ وفضل تالوتھ، مكانة القرآن 

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة
یة مراقبة األعمال التحضیروضعیة االنطالق

بناء التعلم
 ﴿: عرض اآلیات                 

         

                 

                 

                

                    

     ﴾الحشر

قراءات التالمیذ .قراءة األستاذقراءة اآلیات قراءة نموذجیة
: متشققا, امتصدع: ذلیال, خاضعا, خاشعا:شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتأ ـ :الفھم العامالفھم العامالفھم العامـ  3

: الخالقالبارئ: العالم المرئي, عالم الشھادة: نذكرھا للتوضیح, نضربھا للناس
, تقع 24ر مدنیة نزلت بعد الھجرة آیاتھا:الحشسورة:التعریف بسورة الحشرالتعریف بسورة الحشرالتعریف بسورة الحشرب ـ 

ابتدأت بتمجید هللا في الربع األخیر من المصحف بین سورتي المجادلة والممتحنة,
وإثبات وحدانیتھ وقدرتھ وختمت بذكر عظمتھ وبعض أسمائھ وصفاتھ

القرآن الكریم لھ تأثیر على المؤمن ـ  :::من السورةمن السورةمن السورة242424............212121ما ترشد إلیھ اآلیات:ما ترشد إلیھ اآلیات:ما ترشد إلیھ اآلیات:
ϭ�Γ˯ήϗ�˯ΎϤγϷϭ�ϝΎϤϜϟ�ΕΎϔλ �Ϳ�˰��ϥΎϤϳϹ�ϒϴόο �ϥήϘϟΎΑ�ήΛ́Θϳ�ϻ�Ϧϣ�˰���ΎόϤγ

�Ϳ�ΒδΗ�ΕΎϗϮϠΨϤϟ�Ϟϛ�˰��ϥΎμ Ϙϧ�ϭ�ΐ ϴϋ�Ϫϴϓ�ΎϤΑ�ϒμ Θϳ�ϻ�ௌ�˰���ϰϨδΤϟ
تالوة القرآن تزیل الصدأ عن القلب وتمأله لماذا نتلو القرآن ؟:::فضل تالوتھفضل تالوتھفضل تالوتھـ 

حفظھ وتالوتھ واالستماع إلیھ. عن طمأنینة وتكسب المؤمن أجرا مضاعفا على 
(عنھ قال : قال رسول هللا Zعبد هللا بن مسعود  حرفا من كتاب هللا من قرأ:

والم حرف فلھ بھ حسنة والحسنة بعشر أمثالھا ال أقول ألم حرف ولكن ألف حرف
.ومیم حرف) رواه الترمذي

ن الكریم ال یمكن تقلیده القرآ: أین یكمن اإلعجاز في القرآن ؟إعجاز القرآنإعجاز القرآنإعجاز القرآنـ ه 
ألنھ معجز بألفاظھ ومعانیھ , ومن مظاھر إعجازه اإلخبار عن غیبیات وعن 
قصص الماضین وعن حقائق علمیة وقد  أثبت العلم الحدیث الكثیر منھا مثل 
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مراحل خلق اإلنسان.
احفظ اآلیات استثمار المكتسبات

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مادة التربیة اإلسالمیةمخطط نشاط
الشریفة وسیرة  ةمعرفة هللا ورسولھ من خالل النصوص القرآنیة والسنة النبوی:الكفاءة القاعدیةمعرفة هللا ورسولھ:الدورة

الرسول .

أركان :الموضوع
9اإلیمان ص

لنساء ، من سورة ا136یحفظ اآلیة یذكر أركان اإلیمان الستة ویربط بینھا::مؤشر الكفاءة
یدرك عاقبة الكفر.

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

مراقبة األعمال التحضیریةوضعیة االنطالق
:بناء التعلم                  

                     

   قال: فاخبرني عن قال : ( غالنساء    /   عن عمر بن الخطاب  أن رسول هللا

وتؤمن بالقدر خیره .ϛϭ�ˬϪΘϜϼϣϭ�ˬͿΎΑ�ϦϣΆΗ�ϡϮϴϟϭ�ˬϪϠγέϭ�ˬϪΒΘήΧϵأن. قال: اإلیمان
)   رواه مسلموشره

:تاه عن ضل: الكتب األخرى , الكتاب الذي أنزل: القرآنالكتاب الذي نزل:شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتـ أ
نحرف.االحق,

  ؟ ؟ مم یحذرھم؟ ماذا یطلب منھممن یخاطب هللا في ھذه اآلیةاألسئلة:األسئلة:األسئلة: ـ ب
�ͿΎΑ�ϲότϘϟ�ϖϳΪμ ؟ : ماھي حقیقة اإلیمانف اإلیمانف اإلیمانف اإلیمانتعریتعریتعری ـ أتعمیق  الفھم:تعمیق  الفھم:تعمیق  الفھم: ـ4 Θϟ�Ϯϫ�ϥΎϤϳϹ

ومالئكتھ ورسلھ وكتبھ والیوم اآلخر والقضاء والقدر خیره وشره.
ͿΎΑ�ϥΎϤϳϹ:ͿΎΑ�ϥΎϤϳϹ�ΎϨϣ�ΐ:أركان اإلیمانأركان اإلیمانأركان اإلیمان ـ ب ϠτΘϳ�ΫΎϣ ؟ ما األثر التربوي الذي

�ϖϳΪμ ؟ا یغرسھ فین Θϟ�ϲϨόϳ�ͿΎΑ�ϥΎϤϳϹ�Ϫϟ�ϝΎϤϜϟ�ΕΎϔλ �ΕΎΒΛ·ϭ�ϩΪΣϭ�ϪΗΩΎΒϋϭ�ϩΩϮΟϮΑ
�ϊϣ�ϪϴϠϋ�ϞϛϮΘϟϭ�ΔϨϴϧ́Ϥτ ϟϭ�ϊ ο ϮΘϟ�ΎϨϴϓ�α ήϐϳ�ͿΎΑ�ϥΎϤϳϹ��κ ϘϨϟ�ΕΎϔλ �Ϧϋ�ϪϬϳΰϨΗϭ

ما أمرنا بفعلھ واالبتعاد عما أمرنا بتركھ .السعي وفعل
  ؟ یغرسھ فیناالتربوي الذي؟ ما األثر: ماذا یتطلب منا اإلیمان بالمالئكةاإلیمان بالمالئكة

اإلیمان بالمالئكة یعني التصدیق بوجودھم وبأنھم یطیعون هللا حسب وظائفھم وال یعصونھ أبدا 
/وبأنھم الیشبھون البشر في أكل أو شرب  اإلیمان بالمالئكة یغرس فینا حب الطاعة ...

والنظام و یحسسنا بمنزلة اإلنسان عند هللا.
؟ ماذا أستفید ؟عني اإلیمان بھا: ماذا یاإلیمان بالكتب السماویة

اإلیمان بالكتب السماویة یعني التصدیق بأنھا نزلت من عند هللا على رسلھ لھدایة الناس وأن 
الكتب التي نعرفھا ھي: ـ  منھا ما حرف كالتوراة واإلنجیل ومنھا ما یحفظھ هللا كالقرآن .

الصحف(ابراھیم) -ر(داود)الزبو-اإلنجیل(عیسى)-التوراة(موسى)-القرآن(محمد(ص) )
علیھم السالم.

اإلیمان بالكتب یغرس فینا تدبر القرآن واتخاذه دستورا في حیاتنا ویربینا على عدم قبول شيء 
بغیر علم أو برھان.

  ؟ ؟ ما األثر التربوي الذي یغرسھ فینا: ماذا یعني اإلیمان بالرسلاإلیمان بالرسل
هللا اختارا رسال من عباده لتبلیغ رساالتھ إلى الناس اإلیمان بالرسل یعني التصدیق بأن 

فیھتدون بھدیھا .
اإلیمان بالرسل یحسسنا بوحدة اإلنسانیة وبأن األدیان السماویة مصدرھا واحد ھو هللا .

  ؟  ؟ ماذا یغرس فینا: ماذا یعني اإلیمان بالیوم اآلخراإلیمان بالیوم اآلخر
دیق بأن هللا سیفني الكون في األجل الذي ال یعلمھ إال ھو وأنھ اإلیمان بالیوم اآلخر یعني التص

.سیبعث الناس ویحاسبھم على أعمالھم 
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اإلیمان بالیوم اآلخر یحسسنا بالمسؤولیة ویبث فینا المراقبة الذاتیة فنلتزم بحسن الخلق والعمل 
الصالح وأداء الواجبات .

ضاء والقدر؟ ماذا یغرس فینا؟: ماذا یعني اإلیمان بالقاإلیمان بالقضاء والقدر
اإلیمان بالقضاء والقدر یعني التصدیق بأن كل ما یقع في الكون یقع بعلمھ وإرادتھ وقدرتھ 

اإلیمان بالقضاء والقدر یربینا على عدم الندم على وأن اإلنسان لیس مجبرا على أي عمل .
لظواھر الكونیة فنأخذ من مافات وعلى االستفادة من الخطأ وعلى استخدام العقل في تفسیر ا

فوائدھا ونبتعد عن أضرارھا .
كید السالمة من /اإلیمان یھدینا إلى الخیر: ما دور اإلیمان في حیاتنا ؟من ثمار اإلیمانمن ثمار اإلیمانمن ثمار اإلیمان ـ ج

الرضى بما عندنا ."ویبعث فینا السعادة  و / بركةلویجلب لنا الرزق وا/الشیطان 

استثمار المكتسبات

لى من التعلیم المتوسطاألو:المستوى
مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة

الشریفة وسیرة  ةمعرفة هللا ورسولھ من خالل النصوص القرآنیة والسنة النبوی:الكفاءة القاعدیةمعرفة هللا ورسولھ:الدورة
الرسول .

الحكم :الموضوع
37التكلیفي

/ یمیز شروط التكلیف.نواعھ ویمثل لھا.یعرف الحكم التكلیفي / یبین أ::مؤشر الكفاءة

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

مراجعة أركان اإلیمان .وضعیة االنطالق
�ϝϭΆδϣ�ϥΎδϧ·�Ϟϛ�Ϟϫ�ˮ�Ϳ�ϪΘϋΎρ�Ϧϋ�ϢϠδϤϟ�ήΒϋ�ϒϴϛˮ�ϥΎδϧϹ�ௌ�ϖϠΧ�ΫΎϤϟبناء التعلم

عن عملھ ؟ لماذا ؟

حتى رفع القلم عن ثالثة : عن النائم(قالbعن النبيgعائشةوعن:الفھم العامالفھم العامالفھم العام

أحمدرواه.)يعقلوعن انون حتى  ,وعن الصيب حتى حيتلم  ,يستيقظ 

: یبلغ,یحتلملم یكلف, الیحاسب على عملھ, رفع القلم عنھ::شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتأ ـ 
: یعود إلیھ عقاه.یعقل
ماذا ذكر الحدیث ؟ استنتج منھ شروط التكلیف الشرعياألسئلة:األسئلة:األسئلة:ب ـ 

: ما معنى التكلیف شرعا ؟ من كلفنا ؟ بم كلفنا ؟تعریف الحكم التكلیفيتعریف الحكم التكلیفيتعریف الحكم التكلیفيـ 
ـ كل عمل نقوم بھ أو نتركھ یترتب عنھ حكم شرعي قرره هللا ورسولھ في القرآن 

والسنة
ھو خطاب الشارع الحكیم المتعلق بأفعال المكلفین طلبا أو تخییرا.

من ھو المكلف شرعا ؟:المكلف شرعاالمكلف شرعاالمكلف شرعاب ـ 
لف شرعا ھو اإلنسان البالغ, العاقل, الذي وصلتھ دعوة اإلسالم .ـ المك
: ما ھي أقسام الحكم التكلیفي ؟ مثل لكل قسم .    أقسام الحكم التكلیفيأقسام الحكم التكلیفيأقسام الحكم التكلیفيب ـ 

) ھو ما أمرنا بفعلھ أمرا حتمیا الزما, نثاب على فعلھ ونعاقب ـ الواجب(الفرض
وفرض كفایة كصالة على تركھ  , وھو نوعان : فرض عین كالصلوات الخمس 

الجنازة .   
ھو ما أمرنا بتركھ أمرا حتمیا الزما, نثاب على تركھ ونعاقب على فعلھ الحرامـ    

كالقمار .
ھو ما أمرنا بفعلھ أمرا غیر حتمي وال ملزما نثاب على فعلھ وال ـ المندوب

نعاقب على تركھ .
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ال ملزما نثاب على تركھ وال ھو ما أمرنا بتركھ أمرا غیر حتمي والمكروهـ     
نعاقب على فعلھ .

ھو ما خیرنا بین فعلھ وتركھ, وھو یشمل كل شيء لم یرد فیھ المباح(الحالل)ـ     
أمر أو نھي .

بم تتمیز األحكام الشرعیة ؟:میزة األحكام التكلیفیةمیزة األحكام التكلیفیةمیزة األحكام التكلیفیةج ـ 
ـ ھي سھلة تراعي أحوال الناس ومصالحھم. 

سم والعقل والولد والمال.ـ الھدف منھا حفظ الدین والج
ـ ھي صالحة لكل زمان ومكان .

ـ االلتزام بھا یسعد الفرد والمجتمع ویدل على صدق اإلیمان .
(قال استثمار المكتسبات .اشرح رواه ابن ماجة)رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھ:

ھي عالمات البلوغ؟ ماالحدیث وبین . 

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة

الشریفة وسیرة  ةمعرفة هللا ورسولھ من خالل النصوص القرآنیة والسنة النبوی:الكفاءة القاعدیةمعرفة هللا ورسولھ:الدورة
الرسول .

مولد الرسول :الموضوع
ونشأتھ ص

بدءا بمولده ، یتعرف على أھم مواقف طفولة النبي ي یتعرف على حیاة النب::مؤشر الكفاءة
، یتعرف على أخالق الرسولویستخلص منھا العبرةفي شبابھ ویستخلص منھا العبرة

وظروف نشأتھ.ـ ویعدد بعض أعمالھ التي مارسھا في شبابھ.یذكر التلمیذ نسب رسول هللا 
.   ـ ویعدد بعض أخالقھ الحمیدة ویتأسى ـ ویذكر بعض اإلرھاصات التي سبقت مولده وبعثتھ

بھا

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

مراقبة األعمال التحضیریةوضعیة االنطالق

بناء التعلم
               

              

                

            

: فقیرا, عائال: تركھ بغضا, قاله : سكن ,سجى: شرح المفرداتشرح المفرداتشرح المفرداتأ ـ :الفھم العامالفھم العامالفھم العام
: تزجر. تنھر:المتسول, السائل

بم بدأت السورة ؟ من یخاطب هللا في السورة ؟ بم یذكره ؟ إالم یدعوه ؟:::األسئلةاألسئلةاألسئلةـ ب 
ھ ؟ كیف نشأ ؟ : أین ومتى ولد ؟ من أبواه ؟ من مرضعتطفولة الرسولطفولة الرسولطفولة الرسولأ ـ :تعمیق الفھمتعمیق الفھمتعمیق الفھمـ 4

من تولى تربیتھ ؟
م في مكة من أسرة شریفة أبوه عبد هللا 571ربیع األول 12یوم االثنینـ ولد رسول هللا 

بن عبد المطلب وأمھ آمنة بنت وھب, یتصل نسبھ بسیدنا إسماعیل بن إبراھیم علیھما السالم .                      
حلیمة السعدیة وشب عندھا على البساطة والفطرة السلیمة ـ ولد فقیرا یتیم األب و أرضعتھ 

ورعى لھا الغنم مع إخوتھ من الرضاع   
سنوات فرباه جده الذي توفي بعد عامین فكفلھ عمھ أبو طالب الذي یحبھ 6ـ ماتت أمھ وعمره

و یعطف علیھ.
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: اذكروا ما تعرفون مما حدث لرسول هللا في شبابھ .شبابھشبابھشبابھب ـ
  سنة .  12  عمھ إلى الشام للتجارة وعمره ـ سافر مع

  سنة . 20  ـ شارك مع قومھ في حرب الفجار وعمره
ـ شارك في وضع معاھدة(حلف الفضول) لنصرة المظلوم .

سنة بعد أن 15سنة وكانت تكبره ب25ـ تزوج خدیجة بنت خویلد المسماة بالطاھرة وعمره
تاجر لھا وعرفت صدقھ وأمانتھ .  

35نزاع حول وضع الحجر األسود في مكانھ حین إعادة بناء الكعبة وكان عمرهـ حسم ال
  سنة.
: كیف كانت أخالق رسول هللا ؟ من أدبھ ورعاه ؟العنایة اإللھیةالعنایة اإللھیةالعنایة اإللھیةج  ـ 

نشأ رسول هللا متحلیا بالخلق الحسن , بعیدا عن فوضى الجاھلیة, وكان قومھ یدعونھ األمین . 
)دیبي أدبني ربي فأحسن تأ(:Tقال 

االعتماد على النفس في كسب القوت ـ حصول البركة في بیت حلیمة :العبر المستفادةالعبر المستفادةالعبر المستفادةـ د 
ببركة رسول هللا ـ العیش في فطرة سلیمة یمنح الجسم صحة والعقل قوة والنفس سالمة ـ العمل 

ان النافع شریف ولو كان بسیطا ـ الفقر ینتج الرحمة بالفقراء واألیتام ـ الشرف والعفة یرفع
مكانة صاحبھما 

ه .ـ اإلنسان یستفید من تجاربھ وأسفار

في طفولتھ وشبابھلخص سیرة الرسولاستثمار المكتسبات
األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة

المحافظة على :الدورة

البیئة

.المحافظة علیھاالقدرة على االعتناء بالبیئة و:القاعدیةالكفاءة

سورة األنعاماآلیات منیعدد دالئل قدرة هللا الواردة في :الكفاءةمؤشردالئل قدرة هللا:الموضوع

یستظھر اآلیات استظھارا صحیحا متمثال معناھا..

الوضعیات التعلمیةالوضعیةسیرورة

مراقبة األعمال التحضیریة  االنطالقوضعیة

  تعلمبناء ال

:من سورة األنعام99إلى 95عرض اآلیات من 
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األنعام
: تصرفون تؤفكون:  فلق الحب أي شقھ لینبت, فالق:المفرداتالمفرداتالمفرداتشرحشرحشرحأ ـ  :العامالعامالعامالفھمالفھمالفھمــ  ـ 3

:مستودعمكان االستقرار في الحیاة , :مستقریجریان بحساب دقیق متقن,:حسباناعن الحق, 
:یركب بعضھ فوق بعض متراكبزرع وشجر أخضران,:خضرمكان الدفن بعد الموت, 

مختلف في الثمار من :متشابھغیرمتشابھ في الشكل العام للورق والثمار...:مشتبھكالسنبلة, 
حیث الطعم واللون...

ت؟ عالم تدل ؟ لماذا ذكرت اآلیات ھذه المخلوقا:::األسئلةاألسئلةاألسئلةب ـ  
165ھي سورة مكیة , من طوال الفصل, آیاتھا  :األنعاماألنعاماألنعامبسورةبسورةبسورةالتعریفالتعریفالتعریفأ ـ  :الفھمالفھمالفھمتعمیقتعمیقتعمیقـ   4

تقع في الربع األول من المصحف بین سورتي المائدة واألعراف, تضمنت أصول اإلیمان مدعمة 
ة. ھذه السورة نزل بأدلة تتعلق بتوحید هللا وقدرتھ وعرضت طریقة مناقشة الكفار بالحجج القاطع

بھا جبریل دفعة واحدة ومعھ سبعون ألف ملك 
ما المقاصد التي نستخرجھا من ھذه اآلیات ؟:اآلیاتاآلیاتاآلیاتإلیھإلیھإلیھترشدترشدترشدما ما ما ب ـ 

ـ تأمل الكون بتدبر وسیلة للوصول إلى اإلیمان الصحیح . ـ العقیدة الصحیحة تنشأ عن الفھم 
ـ الناس من أصل حث على استخدامھ .الصحیح واالقتناع .  ـ اإلسالم یحترم العقل وی

واحد وھم سواسیة عند هللا .   ـ من دالئل وحدانیة هللا إنبات النبات المختلفة وخلق اللیل والنھار 
والنجوم والشمس والقمر واإلنسان في نظام بدیع متقن .

احفظ اآلیات.استثمار المكتسبات

األولى من التعليم المتوسط:المستوى

نشاط مادة التربیة اإلسالمیةمخطط 

القدرة على االعتناء بالبيئة والمحافظة عليها.:القاعدیةالكفاءةالمحافظة على البيئة:الدورة

الطهارة  وأنواعها :الموضوع

60ص 

لغة واصطالحا ، يعرف أنواع الطهارة الحسية والمعنوية يعرف مفهوم الطهارة :الكفاءةمؤشر

، يعرف الحكم من الطهارةيعرف شروط الطهارة 

التعلمیةالوضعیاتالوضعیةسیرورة

مراقبة األعمال التحضيريةوضعیة االنطالق

بناء التعلم

::األسئلةاألسئلةـ 

لمن الخطاب في اآلية األولى ؟ عن أي طهارة تتحدث ؟ عن أي مكان تتحدث اآلية الثانية ؟ لمن الخطاب 

  في اآلية الثالثة ؟

:::الفھمالفھمتعمیقتعمیقـ  4

:الطھارةالطھارةتعریفتعریفأ ـ

ما معنى الطهارة لغة وشرعا ؟

هي النظافة والنقاء حسا أو معنى, وهي شرعا نظافة الجسم والثوب والمكان ألجل أداء بعض الطھارة لغة

  العبادات مثل الصالة .

:الشرعیةالشرعیةالطھارةالطھارةأقسامأقسامب ـ

نوية ؟هل للطهارة أقسام ؟ ما هي؟ ما معنى الطهارة الحسية؟ والطهارة المع

  إزالة الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم .ـ  1تتمثل في: الحسیةالطھارةـ 

ـ إزالة الخبث( النجاسة) من الجسم والثوب والمكان بالماء أو المسح أو النضح... 2

وارح من الذنوب بالتوبة واالستغفار تتمثل في تنظيف القلب واللسان والنفس وسائر الجالمعنویةالطھارةـ 

  والعمل الصالح.
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:الحدثالحدثطھارةطھارةشروطشروطمنمنج ـ

ما هو الحدث ؟ من يجب عليهم الطهارة منه ؟

  العقل , البلوغ  اإلسالم,ـ 

دخول وقت الصالة, انقطاع دم الحيض والنفاس, فال تجب الطهارة الشرعية على المجنون والحائض 

  وال تصح من الكافر حتى يسلم . وتستحب له  ح الطهارة من الصبيتصو والنفساء وال تصح منهم .

  عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى العضو المغسول مثل الدهن  

:الصالةالصالةتشریعتشریعمنمنالحكمةالحكمةد ـ 

ما الفوائد التي نجنيها من الطهارة ؟ 

  المحافظة على صحة الفرد والمجتمع .ـ 

  يئة من التلوث ؟ـ مراعاة الفطرة السليمة ووقاية الب

  ـ االستعداد لمناجاة اهللا في هيئة نظيفة .

  ـ تمييز المسلم والمحافظة على كرامته وعزته .

ـ  نيل محبة اهللا وثوابه وكسب احترام الناس

بين كيف تحقق الطهارة المعنوية في حياتك الدراسية .استثمار المكتسبات

األولى من التعليم المتوسط:المستوى

  شاط مادة التربية اإلسالميةمخطط ن

.القدرة على االعتناء بالبيئة والمحافظة عليها:الكفاءة القاعديةالمحافظة على البيئة:الدورة

من نعم اهللا على :الموضوع

عباده

يعدد النعم المذكورة في اآليات ويستشهد بها على رحمة اهللا بعباده/:مؤشر الكفاءة

..استظهارا صحيحا متمثال معناها يستظهر اآليات               

الوضعيات التعلميةسيرورة الوضعية

مراجعة آيات الدرس الماضي من سورة األنعام مراقبة األعمال التحضيريةوضعية االنطالق
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  بناء التعلم

يستمع التلميذ إلى قراءة األستاذ للنص المعتمد .ـ 1

                      

                         

                          

                     

          

  ـ يقرأ بعض التالميذ النص مع مراعاة حسن األداء 2

،بقايا الطعام في الكرش: فرث،: داللة عبرة،اإلبل والغنم والبقر :األنعام:شرح املفرداتشرح املفرداتشرح املفردات

:يبنون الخاليا يعرشون،م, أرشد:أله أوحى،طعام وشراب حلوان :سكر،لذيذا: سائغا،: صافيا خالصا

  :عالمةآية، :سهلة, ممهدة, مسخرةذلال، والصناديق

لحجرواإلسراءابين  الربع الثاني من المصحف تقع في128:هذه السورة مكية آياتها التعريف بسورة النحلالتعريف بسورة النحلالتعريف بسورة النحل

هذا االسم نزلت بعد الهجرة تتحدث عن بعض دالئل وحدانيته وقدرته ورحمته بعباده, وسميت هذه السورة ب

  إشارة إلى النحل الذي ورد ذكره فيها.

  ما مصدر اللبن والعسل ؟ 

ونلبس جلدها وصوفها   يذكرنا اهللا ببعض نعمه كاألنعام التي نأكل لحمها ونشرب لبنها:المعنى اإلجمالي

 وذلك لنحمده ونركب عليها والنحل الذي يسقينا عسال مصّفى فيه شفاء من العلل واألدواء واألمراض

ونشكره عليها وندرك قدرته ورحمته بنا

  ما المقاصد التي يمكن استخراجها من اآليات ؟

  ـ في خلق األنعام والنحل واللبن والعسل واألشجار داللة على رحمة اهللا بالناس .  

  ـ األنعام يتمتع اإلنسان بلحمها ولبنها وجلدها ....

  جزة .اللبن والعسل غذاء وشفاء , وفي كيفية صنعهما معـ

  ـ اهللا وحده يستحق العبادة والحمد . 

  اهللا بتدبر ويشكر اهللا على نعمه.ـ اإلنسان العاقل يفكر في خلق 

  احفظ اآليات  استثمار المكتسبات

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى
مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة

المحافظة على :الدورة
البیئة

رة على االعتناء بالبیئة والمحافظة علیھا.القد:الكفاءة القاعدیة

الوضوء :الموضوع
64ص 

ـ یعرف التلمیذ الوضوء لغة وشرعا ویبین حكمھ ویعدد فرائضھ :مؤشر الكفاءة
وسننھ 

ومستحباتھ ونواقضھ.
ـ ویبین الكیفیة الصحیحة للوضوء .
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علمیةالوضعیات التسیرورة الوضعیة

وضعیة االنطالق

عن سالم عن ثوبان قال: قال رسول هللا

رواه ».اعلموا أن خیر أعمالكم الصالة، ولن یحافظ على الوضوء إال مؤمن«
أحمد

عالم یحثنا الحدیث الشریف؟ ما العالقة بین الصالة والوضوء ؟عالم تدل المحافظة 
على الوضوء؟

بناء التعلم

الُوضوء مأخوذ من الوضاءة وھي النظافة والحسن والبھجة. :تعریف الوضوء لغة
والَوضوء اسم للماء الذي یتوّضأ بھ.

.ھو استعمال الماء في أعضاء معینة ، على كیفیة مخصوصة بنیة:شرعا
:تعالى ھواجب لرفع الحدث األصغر للصالة وغیرھا من العبادات لقول:حكم الوضوء

                  

              {المائدة

رواه البخاري».أحدكم إذا أَحدَث حتى یتوضأال یَقبُل هللا صالةَ «ھریرةعن أبي وقولھ
ـ أغسل یدي إلى 4ـ أضع اإلناء عن یمیني,3ـ أبسمل,2ـ أنوي رفع الحدث األصغر,1:كیفیتھ

ـ أغسل 7ـ أستنشق وأستنثر ثالثا,6ـ أتمضمض ثالثا,5الكوعین ثالثا قبل إدخالھما في اإلناء,
ـ أمسح رأسي 9ا بالیمنى ثالثا مع تخلیل األصابع,ـ أغسل یدي إلى المرفقین بادئ8وجھي ثالثا,

ـ أغسل رجلي إلى الكعبین ثالثا بادئا 11ـ أمسح أذني باطنا وظاھرا مرة,10وأرد مسحھ مرة, 
)ـ أتشھد وأدعو هللا قائال : ( اللھم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطھرین12بالیمنى,

5ـ مسح الرأس, 4ـ غسل الیدین إلى المرفقین,3الوجھ,ـ غسل  2ـ  النیة,  1:فرائض الوضوء

المواالة(الفور).ـ7ـ الدلك, 6ـ غسل الرجلین إلى الكعبین,
ـ  5ـ االستنثار,4ـ االستنشاق,3ـ المضمضة,2ـ غسل الیدین إلى الكوعین,1:سنن الوضوء

ـ ترتیب فرائض الوضوء7ـ مسح األذنین,6رد مسح الرأس,
ـ استعمال 4ـ الغسلتان الثانیة والثالثة,3ـ تقلیل الماء,2ـ البسملة,1:ضوءمستحبّات الو

9ـ البدء بالیمین,8ـ استقبال القبلة, 7ـ البدء من مقدم العضو,6ـ السكوت أو ذكر هللا,5السواك,

.ـ ترتیب السنن مع الفرائض10ـ الدعاء بعد االنتھاء منھ,
ـ النوم الثقیل5ـ المذي والوذي 4ـ خروج الریح 3الغائط ـ  2البول ، ـ1:نواقض الوضوء

ـ الكفر أو الرّدة10ـ الشك في نقض الوضوء 9ـ اإلغماء 8ـ مس الفرج  7ـ الجنون  6
فوائد :   موانع الحدث األصغر ( الوضوء)

.ـ مس المصحف وحملھ3ـ الطواف 2ـ الصالة 1
احفظ اآلیة استثمار المكتسبات

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى
مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة

القدرة على االعتناء بالبیئة والمحافظة علیھا.:القاعدیةالكفاءةالمحافظة على :الدورة
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البیئة

الصالة :الموضوع
ومكانتھا

لحكم الشرعیة من یعرف الصالة لغة وشرعا  / یعرف حكم الصالة / یعرف ا:الكفاءة مؤشر
الصالة

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

مراقبة األعمال التحضیریةوضعیة االنطالق

بناء التعلم

         

         

            

:الفھم العامالفھم العام
: ما الفحشاء: متذللون, مستحضرون خوف هللا ,خاشعون: فاز, نجح, أفلح:شرح المفرداتشرح المفرداتأ ـ 

: كل عمل أوقول تستقبحھ العقول السلیمة .المنكر,عظم قبحھ من قول أوعمل
من المؤمن الذي ینال الفالح ؟ ما معنى أقم الصالة ؟ ما أثر الصالة في نفس :::األسئلةاألسئلةب ـ 

المؤمن ؟
:::تعمیق الفھمتعمیق الفھم

أقوال قربة فعلیة تتكون من :   الصالة لغة الدعاء بالخیر وشرعا ھيتعریف الصالةتعریف الصالة  ـأ
بشروط مخصوصةبالسالم بنیة  ة ختممبالتكبیر و ةفتتحمة عینوأفعال م

لقولھ تعالى ومكلفة ( مسلم بالغ عاقل)ـ الصالة فرض عین على كل مكلف:حكم الصالةحكم الصالةب ـ
:

).                103النساء

أن ال إلھ إال هللا , وأني س أن النبي  بعث معاذا إلى الیمن فقال : ادعھم إلى شھادة عن ابن عبا
فأعلمھم أن هللا افترض علیھم خمس صلوات في كل یوم ولیلةرسول هللا , فإن ھم أطاعوا لذلك

رواه البخاري ومسلم
.ـ الصبي یؤمر بالصالة وھو ابن سبع سنین ویؤدب علیھا وھو ابن عشر:تنبیھ

.ترك الصالة أو التھاون في أدائھا من أكبر المعاصي:حكم ترك الصالة

       

                

مكانة الصالةمكانة الصالةـ  ج 
ـ  فرضت الصالة قبل الھجرة في السماء لیلة اإلسراء والمعراج , وھذا یدل على فضلھا على 

سائر العبادات .
ـ وھي الركن الثاني من أركان اإلسالم وعماد الدین من أقامھا أقام الدین كلھ ومن تركھا ترك 

الدین كلھ .
ـ الصالة صلة بین العبد وربھ .

ـ الصالة تحقق الراحة النفسیة للمؤمن وتغرس فیھ الصبر :الحكمة من تشریع الصالةالحكمة من تشریع الصالةـ د 
والتفاؤل وتبعد عنھ القلق واإلحباط ووساوس الشیطان .
ـ وتطھره من الذنوب  وتعوده على التوبة واالستغفار .

.ـ وتغذي روحھ باإلیمان الذي یدفعھ إلى فعل الخیر وترك الشر والتحلي بحسن الخلق
الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر وتحیي في النفس الشعور بمراقبة هللا

83ص01تطبیق رقم استثمار المكتسبات



12

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

  مخطط نشاط مادة التربية اإلسالمية

لمحافظة علیھا.القدرة على االعتناء بالبیئة وا:الكفاءة القاعدیةالمحافظة على البیئة:الدورة

یقدر على أداء الغسل :مؤشر الكفاءة68الغسل ص:الموضوع
یعرف فرائضھ وسننھ ومستحباتھ وموجباتھ.

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

وضعیة االنطالق
رضي هللا عنھ ھریرة عن أبي مراجعة الدرس الماضي:

عّم یتحدث الحدیث؟.رواه البخاري».دكم إذا أَحدَث حتى یتوضأال یَقبُل هللا صالةَ أح«
عرف الوضوء لغة وشرعا . ماھي فرائضھ ؟  ماھي نواقضھ؟

بناء التعلم 

ماذا یسمى الوضوء ؟ ماذا نمسي الطھارة الكبرى ؟ عرف الغسل لغة وشرعا
ى جمیع ظاھر الجسم بنیة مع الّدلك : إیصال الماء إلشرعاھو سیالن الماء على الشيء مطلقا.لغة:الغسل

.
استعمال الماء الطھور في جمیع البدن على وجھ مخصوص .

واجب لرفع الحدث األكبر ( الجنابة والحیض والنفاس ) لقولھ تعالى : :الغسل  حكمماھو حكم الغسل ؟ 

)     ین ویكون مستحبّا لدخول مّكةَ والمدینة.ھو سنّة للجمعة والعید.) المائدة

عن عائشة قالت:كیف نقوم بعملیة الغسل ؟
، ثم اإلناءیدخلھما أنیغتسل من الجنابة بدا فغسل یدیھ قبل أنأرادإذا"كان رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

أبوقال ات".ثالث حثیرأسھعلى  بحثيوضوءه للصالة، ثم یشرب شعره الماء، ثم ویتوضأغسل فرجھ، 
عیسى: ھذا حدیث حسن صحیح.

ثالث رأسھوضوءه للصالة، ثم یفرغ على یتوضأ: انھ الغسل من الجنابةالعلم في أھلوھو الذي اختاره 
العلم.أھلوالعمل على ھذا عند مرات، ثم یفیض الماء على سائر جسده، ثم یغسل قدمیھ

. وھو قول الشافعي، واحمد واسحق.أجزأه وضأیتانغمس الجنب في الماء ولم أنوقالوا: 
؛ تعمیم الجسد بالماء؛ دلك جمیع الجسد مع صب الماء،؛ المواالة غسل النیةوھي: :فرائض الغسل

.، تخلیل شعر جسده جمیعھ بالماء، الفور مع الذكر والقدرةاألعضاء
الستنشاق واالستنثار ، المضمضة ، مسح : غسل الیدین إلى الكوعین قبل إدخالھما في اإلناء ، اسنن الغسل

ذنین األ
ـ غسل أعلى الجسد 3ت البدء بإزالة النجاسة من مواضعھا 2: التسمیة مستحبات الغسل

ـ السكوت إال من ذكر هللا.6ـ تقلیل الماء 5ـ التیامن 4
العالقة الجنسیة بین الرجل ـ الجنابة ( 3ـ الدخول في اإلسالم 2ـ انقطاع دم الحیض والنفاس  1:موجباتھ

ـ االحتالم ( خروج المني أثناء النوم ) 5ـ الموت  4والمرأة) 
  ؟ ما یحرم على الجنب

االعتكاف ، مّس المصحف ، الصالة ، قراءة القرآن ، الطواف ، سجود التالوة ، دخول المسجد

ما حكم من لم یغتسل للجمعة ؟اسثمار المكتسبات 

جدیة عبد ابن :األستاذ
الحلیم

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة

المحافظة على :الدورة
البیئة

القدرة على االعتناء بالبیئة والمحافظة علیھا.:الكفاءة القاعدیة

من تشریعھ .یقدر على أداء التیمم أداء صحیحا ویبین الحكمة:مؤشر الكفاءة71ص التیمم:الموضوع
ـ یعّرف التلمیذ التیمم ویبین حكمھ وفرائضھ و سننھ ومستحباتھ و مبطالتھ وموجباتھ . 

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

مراجعة الوضوء والغسلوضعیة االنطالق
)منھ تنفقونوال تیمموا الخبیث قال تعالى : ( ھو القصد و التوجھالتیمم لغة :تعریف التیممبناء التعلم
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البقرة
..مسح الوجھ والیدین بتراب طھور على وجھ مخصوص بنیة طھارة ترابیةوشرعا ھو 

لقولھ تعالىمشروع وجائز لكل من تعذر علیھ الوضوء والغسل:حكمھ 

                

                      

               

  المائدة

(عن أبي ذر وقولھ  ) رواه الطیب طھور المسلم وإن یجد الماء عشر سنینإّن الصعید :
الترمذي

شروط جواز التیمم:
ـ الخوف من المرض أو زیادنھ أو تأخر البرء منھ.1
ـ الخوف من خروج وقت الصالة2
ـ عدم وجود الماء أو وجود ما الیكفي للطھارة.3
لماء آلدمي أو بھیمةـ الحاجة إلى ا4
ـ صعوبة الحصول على الماء لخوف أو غیره5

ـ أضع كفي 3ـ أضع كفي على الصعید و أمسح وجھي, 2ـ أنوي, ـ أبسمل,1كیفیة التیمم : 
على الصعید ثانیة و أمسح یدي من رؤوس األصابع إلى المرفقین مع تخلیل األصابع ( الیمنى 

  هللا ـ أتشھد و أدعو4قبل الیسرى ), 
ـ الضربة األولى 3وجود الصعید الطاھر , 2ـ النیة عند الضربة األولى 1فرائض التیمم :
ـ  6ـ  دخول وقت الصالة , 5ـ مسح الوجھ و مسح الیدین إلى الكوعین , 4على الصعید , 

ـ اتصال الصالة بھ7المواالة ,  
سنن التیمم و مستحباتھ :

ـ ترتیب المسح ( الوجھ قبل 3ـ مسح الیدین إلى المرفقین , 2,الصعید  ىـ الضربة الثانیة عل1
الیدین ).

ـ  8ـ الصمت أو ذكر هللا , 7ـ االستیاك بعده , 6ـ استقبال القبلة , 5ـ البسملة , ـ التیامن , 4
البدء بالمسح بمقدم العضو
نواقض التیمم ومبطالتھ : 

الماء و القدرة على استعمالھ قبل خروج وقت ـ وجود 2ـ ما یبطل الوضوء یبطل التیمم . 1
الصالة .

ـ الفصل الطویل بین التیمم و الصالة3
.الصالة وسجود التالوة  ومس المصحفیباح بالتیمم ـ 1:فائدة 

ـ ال یصلى یالتیمم إال فرض واحد ، ویصلى بھ ماشاء من النوافل.2
ال یصح العكس.ـ یصلى بتیمم الفرض النافلة و3

من سورة المائدة06احفظ اآلیة استثمار المكتسبات

ابن جدیة عبد :األستاذ
الحلیم

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة
طاعة هللا ورسولھ:الدورة


لشرعيفي حدود التكلیف االقدرة على طاعة هللا ورسولھ:الكفاءة القاعدیة
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الوحي :الموضوع
76ومقدماتھ ص

یعرف الوحي ومقدماتھ ومصادره .:مؤشر الكفاءة
یقدر على سرد قصة بدء الوحي ویذكر مناقب رسول هللا من خالل وصف خدیجة 

رضي هللا عنھا  لھ

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة
مراقبة األعمال التحضیریةوضعیة االنطالق

) العلق . بم   تذكرنا ھذه اآلیة ؟  العلق : دم اقرأ باسم ربك الذي خلققال تعالى : ( 

  جامد
:تعمیق الفھمتعمیق الفھمبناء التعلم

ماذا كان رسول هللا یفعل قبل نزول الوحي ؟:قبل نزول الوحيقبل نزول الوحيأ ـ
كان رسول هللا یخلو بنفسھ في غار حراء  یتأمل الكون ویفكر في خالقھ .ـ  

فتتحقق لھ . ـ وكان یرى الرؤیا الصالحة
.ـ وكان یسمع التحیة بالنبوة من الحجر والشجر فیزداد قلقھ

؟ ماذا حدث ؟ھل طال قلق رسول هللا :نزول الوحينزول الوحيب ـ
سنة جاءه جبریل في الغار وطلب منھ القراءة , وكان 40لما بلغ رسول هللاـ  

ذلك في رمضان . 
المرة الثالثة ضمھ الملك إلیھ وقال لھ:وفي ،ـ أجاب علیھ السالم : ما أنا بقارئ 

.)اقرأ باسم ربك....(
.أنھ نبيـ  كانت ھذه أول آیة نزلت من الوحي الكریم وعرف رسول هللا 

مما حدث ؟ من ثبتھ ؟: ما موقف رسول هللافي بیت خدیجة (ض)في بیت خدیجة (ض)ج ـ
ورجع یرتعد إلى بیتھ فھدأت زوجتھ خدیجة من روعھ ـ فزع رسول هللا

وأكدت لھ أن هللا ال یمكن أن یصیبھ بمكروه ألنھ كریم الخلق.           
كال وهللا ال یخزیك هللا أبدا , إنك لتصل الرحم, وتحمل الكل, (ـ قالت خدیجة :

.)وتكسب المعدوم, وتقري الضیف, وتعین على نوائب الحق 
بوة والرسالة ـ وأخذتھ إلى ابن عمھا ورقة بن نوفل وكان قد تنصر فبشره بالن

وأخبره بأن قومھ سیقاتلونھ ووعده بنصرتھ.  
واستمر نزول الوحي ـ مات ورقة وتحقق كالمھ وعادت قریش رسول هللا

یثبتھ مدة ثالث وعشرین سنة في مكة والمدینة.

استثمار المكتسات
ابن جدیة عبد :األستاذ

الحلیم
األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة
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طاعة هللا ورسولھ:الدورة


في حدود التكلیف الشرعيالقدرة على طاعة هللا ورسولھ:الكفاءة القاعدیة

أحكام :الموضوع
88الصالة ص

یعرف أحكام الصالة ، من شروط ، وأركان ، وسنن ، ومستحبات:مؤشر الكفاءة

علمیةالوضعیات التسیرورة الوضعیة
تعریف الصالة لغة وشرعاوضعیة االنطالق

بناء التعلم

قال تعالى : ( قل لعبادي الذین آمنوا یقیموا الصالة..) إبراھیم
بم أمر هللا عباده المؤمنین ؟ بم تقام الصالة ؟ باإلتیان بشروطھا وأركانھا وسننھا 

في أوقاتھا. اومستحباتھا وخشوعھا وأدائھ
الطھارة من الخبث (النجاسة), ـ الطھارة من -لبلوغ, ـ العقل ـ اإلسالم,ا:شروط الصالةشروط الصالةأ ـ

الحدث, ـ طھارة المرأة من دم الحیض والنفاس, ـ دخول وقت الصالة, ـ استقبال القبلة, ـ عدم 
النوم والغفلة , ـ ستر العورة , ـ

لحائض و :  ـ الصبي ال تجب علیھ الصالة وإذا صلى تصح منھ أما المجنون وامالحظة
النفساء  والنائم والغافل والذي لم تبلغھ الدعوة والذي لم یدخل علیھ الوقت وفاقد وسیلة الطھارة 

.ال تجب علیھم الصالة وال تصح منھم إذا صلوا
النیة, ـ تكبیرة اإلحرام, ـ قراءة الفاتحة, ـ القیام لھما للقادر في الصالة :فرائض الصالةفرائض الصالةب ـ

ـ الرفع من الركوع, ـ السجود, ـ الرفع من السجود, , ـ الجلوس بین المفروضة, ـ الركوع,
السجدتین, ـ الجلوس بقدر السالم , ـ السالم , ـ الطمأنینة و االعتدال أثـناء أداء أعمال الصالة , 

ـ ترتیب أعمال الصالة , 
).ھ(ـ نیة االقتداء باإلمام في صالة الجماعة , ـ متابعة اإلمام في أقوالھ وأفعال

سنن الصالة  قسمان ..:سنن الصالةسنن الصالةج ـ
قراءة ما تیسر من القرآن, ـ اإلسرار في موضع السر, ـ الجھر في : ـ  سنن الصالة المؤكدةسنن الصالة المؤكدةـ

موضع الجھر, ـ كل تكبیرة سوى تكبیرة اإلحرام, ـ قول :" سمع هللا لمن حمده." لإلمام 
.الجلوس للتشھد ما عدا لحظة السالموالمنفرد, ـ التشھد األول,  ـ التشھد الثاني,  ـ 

الجلوس للتشھد القیام لقراءة السورة  في الصالة المفروضة, ـ: ـ  من السنن غیر المؤكدةمن السنن غیر المؤكدةـ 
رد المأموم السالم على إمامھ وعلى من یساره,  ـ اإلنصات لإلمام أثـناء القراءة الثاني ، 

.الجھریة,  ــ الزائد على القدر الواجب من الطمأنینة
ـ رفع الیدین عند تكبیرة اإلحرام, ـ التیامن بالسالم, ـ قول المنفرد :مستحبات الصالةمستحبات الصالةد ـ

بعد الفاتحة, ـ الدعاء في السجود وقبل السالم, ـ القنوت سرا في الصبح, ـ)آمین(والمأموم :

قول المنفرد  , ـقبل الصالة التسبیح في الركوع والسجود, ـ االستیاك، bالصالة على النبي 
لك الحمد,.والمأموم: ربنا و

ـ إلغاء النیة, ـ الضحك, ـ النفخ بالفم, ـ العمل الكثیر المخالف ألعمال :مبطالت الصالةمبطالت الصالةه ـ
الصالة , ـ ترك فرض عمدا, ـ األكل والشرب عمدا, ـ الكالم الخارج عن الصالة إال 

قبلة, ـ  نقض الوضوء, ـ تعمد زیادة إلصالحھا, ـ كشف العورة, ـ تعمد القيء, ـ استدبار ال
فرض عملي(ركعة, سجدة..) , ـ زیادة ضعف عدد الركعات سھوا, ـ تذكر صالة فائتة

ما حكم ترك فرض أو سنة من الصالة ؟استثمار المكتسبات

ابن جدیة عبد :األستاذ
الحلیم

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى
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سالمیةمخطط نشاط مادة التربیة اإل

طاعة هللا ورسولھ:الدورة


في حدود التكلیف الشرعيالقدرة على طاعة هللا ورسولھ:القاعدیةالكفاءة

أوقات الصالة:الموضوع
89ص

یعرف المتعلم أوقات كل صالة ،:الكفاءة مؤشر
یتعرف المتعلم على مفھوم الوقت االختیاري ویعرف مفھوم الوقت االضطراري

التعلمیةالوضعیاتوضعیةالسیرورة

ماھي شروط وجوب وصحة الصالة ؟  دخول وقتھا االنطالقوضعیة

بناء التعلم

قال تعالى : 

)            

   (النساء

(وقال  ؟ قال:أفضلاألعمالأي:رجال سال النبي أن:مسعودعن ابن:
رواه البخاري، وبر الوالدین، ثم الجھاد في سبیل هللا).الصالة لوقتھا(
تبین أّن هللا تبارك وتعالى أمرنا بإقامة الصالة في ا تبین لنا اآلیة الكریمة ؟ ذما

أوقاتھا المعلومة
مسلم . نعم ھو فرض عین على كلّ وھل ھذا  واجب ؟ 

فھمت أّن إقامة الصالة في أوقاتھا من أفضلماذا فھمت من الحدیث الشریف ؟ 
األعمال قبل الجھاد وبر الوالدین 

: ما معنى أن یكون للصالة وقت ؟ ماذا یجب على المسلم ؟ تعریف وقت الصالة
لكل صالة وقت شرعي خاص بھا فإن صلى فیھ المسلم كان أداء وإن صلى بعده 

.اءكان قض
: ھل للصالة وقت واحد ؟ ما ھما ھذان  ب ـ الوقت االختیاري والوقت الضروري

الوقتان ؟ ما واجب المسلم ؟   
للصالة ھو الوقت المحدد شرعا ألداء الصالة فیھ , ویأثم من الوقت االختیاريـ 

.أخرھا عنھ بال عذر شرعي 
لمن عنده عذر كالنوم ھو الوقت الذي یجوز تأخیر الصالة إلیھالوقت الضروريـ

...والمرض
الوقت الضروريالوقت االختیاريالصالة

الصبح
من طلوع الفجر الصادق إلى اإلسفار البین 

(وقت تظھر فیھ الوجوه وتختفي النجوم).      
من اإلسفار البین إلى طلوع الشمس.

الظھر
من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن 

یصیر ظل كل شيء مثلھ.
من  بلوغ ظل كل شيء مثلھ إلى قبیل الغروب 

بزمن یكفي ألدائھا.

العصر
من آخر الوقت االختیاري للظھر إلى اصفرار 

الشمس على الجبال وأعالي البنایات..
من اصفرار الشمس إلى قبیل الغروب بزمن 

یكفي ألدائھا.

ا لمغرب
من غروب الشمس إلى ما بعد الغروب بقلیل

اء الثیاب وأداء ثالث (مدة تكفي للغسل وارتد
ركعات ).

من آخر وقتھا االختیاري إلى قبیل طلوع 
الفجر.

العشاء
لثلث األول من مغیب الشفق األحمر إلى آخرا

من اللیل.
من آخر الثلث األول من اللیل إلى قبیل طلوع 

الفجر.
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مرض ، أو سفر ، عجز ، إذا أخر المسلم الصالة إلى وقتھا الضروري لغیر عذر ( 
فویل للمصلین الذین ھم عن صالتھم ) أثم وحق علیھ قولھ تعالى : ( نوم وأ

) الماعون ساھون
ما حكم من أصبح نائما حتى أشرقت الشمس ؟استثمار المكتسبات

ابن جدیة عبد :األستاذ
الحلیم

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة
هللا ورسولھطاعة :الدورة


في حدود التكلیف الشرعيالقدرة على طاعة هللا ورسولھ:القاعدیةالكفاءة

األمانة والصدق :الموضوع
92ص

20:رقمالدرس

یعرف المسلم،یعرف أھمیة الصدق في حیاة وأھمیتھا،یعرف المتعلم األمانة :الكفاءة مؤشر
لي المسلم بھماآثار األمانة والصدق في المجتمع وضرورة تح

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

وضعیة االنطالق
بأمر ھام ، ماھو؟ ھو رّد األمانات إلى على الھجرة أوصى علیا لما عزم النبي 

أصحابھا قبل اللحاق بھ

بناء التعلم

قال تعالى :                   

             

النساء
یحثّنا هللا عّز وجّل" في اآلیة على صفة عظیمة ماھي؟ األمانة

.وھي المحافظة على العھد وما اؤتمن علیھ المرءھي مصدر الفعل أَُمَن یأُْمُن أمانةلغة  األمانة
.ھي كل ما یوكل إلى اإلنسان حفظھ وصیانتھ ، ورعایتھ مادیا أم معنویا:اصطالحا

لقولھ تعالى : علیھ اإلسالم یجب على المسلم أن یتصف بھ حثاألمانة خلق حمید :حكمھا 

                     البقرة وقول

وقد لقب الرسول رواه أحمدأ ّد األمانة إلى من ائتمنك وال تخن من خانك:رسول هللا 

:عن أبي ھریرةَ لباألمین وعد الخیانة من عالمات النفاق حتى یدعھا صاحبھا فقا
رواه البخاري».كَذب، وإذا وعَد أخلَف، وإذا ائتُِمَن خانآیة المنافِق ثالث: إذا حدَّثَ «

:أنواع وأشكال األمانة 
االجتھاد ـ  3قیام الموظف بعملھ على أكمل وجھ  ـ  ـ  2االجتماعیة،أداء الواجبات الدینیة و ـ  1

المحافظة على  ـ  5ـ في الوعودقالعھود والصدـ  المحافظة على 4في طلب العلم ونشره
وممتلكات الغیر عرار والودائاألس

عالم حثنا هللا فیھا ؟  على الصدق والتقوى ال حظ اآلیة الكریمة:

 .        

قول الحق واإلخبار بما یطابق الواقع والفعل:تعریف الصدق 
لقولھ تعالى : سامیة حث علیھا اإلسالم یجب على المؤمن أن یكون صادقافضیلة:حكمھ

)           وقولھ ( : ابَن مسعوٍد عن

، وإِنَّ «رضي هللا عنھ:  ْدَق یَْھِدي إلـى البِرِّ ْدِق، فَإِنَّ الصِّ )البِرَّ یَْھِدي إلـى الـَجنَّةِ َعلَـْیُكْم بالصِّ
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رواه البیھقي

:أنواع الصدق أنواع الصدق أنواع الصدق 
الصدق في االعتقاد واإلیمان, ـ الصدق في النیة واإلرادة, ـ الصدق في القول, ـ الصدق في ـ

العمل

ـ اكتساب 3ـ  السالمة من مرض النفاق ـ  2ــ ـ اإلحساس بالطمأنینة والراحة 1:ثمار الصدقثمار الصدقثمار الصدق
عزة النفس

ـ  احتالل مكانة محترمة في 5ـ االتصاف بالبر في كل شيء والدخول في فئة األبرار  ـ 4ـ  
قلوب الناس

ـ طمأنینة النفس وراحتھا6

ماھي الحاالت التي یجوز فیھا الكذب ؟استثمار المكتسبات
ابن جدیة عبد :األستاذ
الحلیم

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

تربیة اإلسالمیةمخطط نشاط مادة ال

طاعة هللا ورسولھ:الدورة


في حدود التكلیف الشرعيالقدرة على طاعة هللا ورسولھ:الكفاءة القاعدیة

سجود السھو :الموضوع
95صوأحكام المسبوق

21الدرس رقم :

یعرف مفھوم السھو،یعرف أنواع سجود حكمھ،یعرف السھو،یعرف سجود:مؤشر الكفاءة
وق وكیفیة قضاء الصالةالمسب

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

ماھي األمانة ؟ ماھي أنواعھا ؟ ماھي أنواع الصدقوضعیة االنطالق 

التعلم بناء

. ولكن لیمش وعلیھ أحدكمإلیھاثوب بالصالة فال یسع إذا(ھریرة قال:أبيعن :قال 
رواه مسلم .)اقض ما سبقكوأدركتالسكینة والوقار. صل ما 

ألّن إّن التقرب إلى هللا بالصالة المرقعة عند السھو أو التأخر عن أول الصالة خیر من إعادتھا 
السھو ویدفع كید الشیطانبھا یزول

قع  في الصالة بسبب اوالخلل الالمصلي إلصالح ھمایسجدسجدتانتعريف سجود السهوتعريف سجود السهوتعريف سجود السهو

.النسیان

.ة أو سنتین وواجب عند ترك ثالث سنن مؤكدةسنة مؤكدة عند ترك سنة مؤكد:حكمھ
:أقسامھ

كترك الركوع أو السجود أو قراءة الفاتحة فھذا ال یصلحھ السجود :السھو عن الفرضـ  1
والبد من اإلتیان بھ في حینھ وإال بطلت الصالة.

.كقراءة سورة أو التشھد أو السر والجھر  فھذا یصحح بالسجود:السھو عن سنة مؤكدةـ 2
كالقنوت والتحمید وتكبیرة واحدة فال سجود فیھ .( مستحب)  السھو عن فضیلةـ  3
كالشك في عدد الركعات والسجدات أو القراءة فیجب طرح الشك والبناء على األقل :الشكـ  4

عددا وتكمل الصالة ویترتب على ذلك سجود السھو في نھایة الصالة.
:محل سجود السھوـ  5
.عند حصول الزیادة:بعد السالمـ  2  عند نقصان سنة مؤكدة:قبل السالمـ  1

إذا اجتمع النقصان والزیادة كمن نسي التشھد وزاد ركعة ففي ھذه الحالة یكون :مالحظة
السجود قبلیا.

.المسبوق : ھو من دخل المسجد فوجد اإلمام قد فاتھ بركعة أو أكثر
یرفع قبل أناإلمامأدرك الركوع مع ي الصالة والمسبوق الذي دخل ف:حاالت المسبوقحاالت المسبوقحاالت المسبوق ـ

رأسھ من الركوع في الركعة األولى تحسب لھ ھذه الركعة و یدرك الصالة كاملة.
قد رفع رأسھ من الركوع في الركعة األخیرة موجدا إلماالمسبوق الذي دخل في الصالة و

تھ كاملة.یفوتھ فضل الجماعة وعلیھ أن یقوم بعد سالم اإلمام لیأتي بصال
من الركعات اإلمام قد رفع رأسھ من الركوع في ركعة وجد المسبوق الذي دخل في الصالة و
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ال تحسب لھ ھذه الركعة ویقوم بعد سالم اإلمام لیقضي ما فاتھ .الثالتة األولى
.المسبوق الذي یدرك ركعة واحدة مع اإلمام یدرك فضل الجماعة ـ : تنبیھ

:؟ فاتھ بعد سالم اإلمامفاتھ بعد سالم اإلمامفاتھ بعد سالم اإلمامكیف یقضي المسبوق ما كیف یقضي المسبوق ما كیف یقضي المسبوق ما 
)ةفاتحة وسورإذا فاتت المسبوق ثالث ركعات من صالة رباعیة  یقوم ویأتي بما یلي: ركعة(

)+ ركعة(فاتحة)+ تشھد + سالم .ةفاتحة وسور+ تشھد + ركعة(
)+ تشھد جھراو إذا فاتتھ ركعتان من صالة المغرب یقوم ویأتي بما یلي: ركعة(فاتحة وسورة

)+ تشھد+ سالمجھرافاتحة وسورة+ ركعة(
؟ وركعة في صالة المغربماذا أفعل إذا أدركت ركعة مع اإلمام في صالة رباعیةاستثمار المكتسبات ؟                                                              

ابن جدیة عبد :األستاذ
الحلیم

سطاألولى من التعلیم المتو:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة

.يف حدود التكليف الشرعي: القدرة على طاعة ا ورسولهالكفاءة القاعديةمعاملة الناس::الدورة

صالة اجلماعة واجلمعة:املوضوع

104ص 

مة منها  وفضلها ، املتعلم على  مفهوم صالة اجلماعة ، يعرف أمهية صالة اجلماعة واحلكـ يعرف :مؤشر الكفاءة

.تها ، يتعرف على احلكمة من صالة اجلمعة وفضلهافييعرف املتعلم على صالة اجلمعة ، يعرف شروطها ، وكي

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة

تصلى الصالة بكیفیتین، ما ھما ؟  ماھي الصالة التي ال تصح إال بجماعة ؟وضعیة االنطالق

بناء التعلم

ھي صالة یحضرھا عدد من المصلین أقلّھم اثنان بإمام في البیت أو في :ماعةصالة الج
المسجد أو في أي مكان طاھر تصح فیھ الصالة

.ھي سنة مؤكدة في الصلوات المفروضة وواجبة في صالة الجمعة:حكمھا
قوى ، إنھا تعارف المسلمین فیما بینھم، وتعاونھم على البر والت:الحكمة من تشریعھا

واتحادھم في السراء والضراء ، وتآلف قلوبھم ، وزوال الفوارق العرقیة واالجتماعیة بینھم.
صالة الفذ بسبع صالة الجماعة تفضلقال: (ن رسول هللا أ عن عبد هللا بن عمر:  .:فضلھا 

رواه البخاري ومسلموعشرین درجة).
.مع اإلمامواحدةركعة بإدراك بم یدرك المسبوق صالة الجماعة وفضلھا؟

ألنھا تصلى ظھر الجمعِة.لماذا سمي الصالة بصالة الجمعة؟.
فیھ الشمس یوم خیر یوم طلعت(:ھریرة قال رسول هللا أبيعن  بم یتمیّز ھذا الیوم؟

ھبط منھا وفیھ تقوم الساعة وفیھ ساعة ال یوافقھا أُ دخل الجنة وفیھ أُ دم وفیھ آفیھ خلق ،الجمعة
.رواه اإلمام أحمد)یاه.إأعطاهال إصابعھ یقللھا یسال هللا عز وجل خیرا أبض مؤمن یصلي وقَ 

.ھي عبارة عن ركعتین جھریتین یصلیھما المسلمون في المسجد بعد الخطبتینصالة الجمعة
:عین على كّل مسلم توفرت فیھ شروطھا. لقولھ تعالىضصالة الجمعة فر:حكمھا

لذین آمنوا إذا نودي للصالة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر هللا وذروا البیع ذلكم یا أیھا ا(
:قالعن النبي عن طارق بن شھاب،و) الجمعةخیٌر لكم إن كنتم تعلمون

أوصبي، أوامرأةأو: عبد مملوك، أربعةإالعلى كل مسلم في جماعة  الجمعة حق واجب(
رواه أبو داود.)مریض

.اإلماُم، الجماعةُ، المسجد، الخطبتان:شروطھا
ھي اجتماع أسبوعي فیھ تعلیٌم وتوجیھٌ وموعظةٌ وتذكیٌر، وتجدیٌد لإلیمان :الحكمة منھا

.وإحیاء لعاطفة األخوة وإظھار للوحدة والتماسك بین أفراد المجتمع
.قامةالبلوغ، العقل، اإلسالم، الذكورة، الصحة والقدرة، اإل:شروط وجوبھا

، الغسل ، تقلیم األظافر ، bاإلكثار من الذكر وتالوة القرآن والصالة على النبيآدابھا
السواك ،   التطیب والتعطر .

صالة النافلة والكالم أثناء الخطبة،تجنب   تجنب الروائح الكریھة كالثوم والبصل.:وموانعھا
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.طي رقاب المصلینأثناء الخطبة، البیع والشراء عند األذان الثاني، تخ

  ؟من أدرك ركعة واحدة مع اإلمام ماذا یفعلاستثمار المكتسبات

ابن جدیة عبد :األستاذ
الحلیم

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة

.حدود التكليف الشرعييف b: القدرة على طاعة ا ورسولهالكفاءة القاعديةمعاملة الناس:الدورة

واحلكمة منها  وفضلها ، العيدين ، يعرف أمهية صالة العيدينـ يعرف املتعلم على  مفهوم صالة :مؤشر الكفاءة104ص العيدينصالة :املوضوع

يعرف املتعلم على كيفيتها

الوضعيات التعلميةسريورة الوضعية

ة ؟ ماذا يعمل املسلمون يف هذين العيدين ؟ما هي أعياد املسلمني الدينيوضعية االنطالق

بناء التعلم

به  يبدأشيءفأولاملصلى،  إىلواألضحىخيرج يوم الفطرbا  كان رسولسعيد اخلدري قال: أبيعن 

: فان كان ويأمرهم الصالة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم 

رواه البخاري. ﴾به، ثم ينصرف. أمربشيء  يأمرأوعثا قطعه، يقطع ب أنيريد 

، أو  لعود السرور بعوده، أو  إما لتكرره كلّ عامذلك ، ومسي ب من العود وهو الرجوعمشتق :معنى العید 

.اليت عود عباده إنعامه هبا عليهمنعم ا لكثرة

.بكيفية خاصة بعد ها خطبتان.بال أذان أو إقامة ,راصالة العيد ركعتان بالفاحتة والسورة جه:صالة العید

)احنر( فصلّ لربك و: شرعت صالة  عيد الفطر وعيد األضحى يف السنة الثانية للهجرة  قال تعاىل : مشروعیتھا

به  يبدأشيءفأولاملصلى،  إىلواألضحىخيرج يوم الفطرbا  كان رسولسعيد اخلدري قال: أبيعن و 

ويأمرهم، فيعظهم ويوصيهم ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم الصالة،

سنة مؤكّدة على كلّ مكلّف ومن فاتته مع اإلمام يستحب له أن يصلّيها منفردا وإن كانوا مجاعة  :ا حكمھ

صلوها مجاعة بدون خطبة.

دقيقة 20عت الشمس قليال قدر رمح أو رحمني أي حوايل إذا ارتف أداؤهابعد طلوع الشمس إىل الزوال ، والسنة :وقتھا

:كیفیة صالة العیدینكیفیة صالة العیدینكیفیة صالة العیدین
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ـ  صالة العيد ركعتان جهرا يقرأ فيه الفاحتة وسورة مثل األعلى والشمس، الغاشية .

وقبل القراءة . اإلحراميف الركعة األوىل يكرب اإلمام ست تكبريات بدون رفع اليدين بعد تكبرية  ـ

الثانية يكرب مخس تكبريات بعد تكبرية القيام .       يف الركعة  ـ

ـ املأموم يتابع اإلمام يف التكبري . 

يدـ  بعد هناية الصالة خيطب اإلمام خطبتني يبني فيهما ما جيب على املسلمني يف يوم الع

:آداب العید

إحياء ليلة العيد بالصالة وتالوة القرآن والدعاء واالستغفار .ـ

الغتسال والتجمل بالثياب والتطيب .ـ ا  

ـ الذهاب إىل املصلى ماشيا . 

ـ  التكبري أثناء السعي إىل املصلى ويف مكان الصالة مدة انتظارها .

ـ الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر    

ـ اإلفطار قبل اخلروج إىل صالة عيد الفطر

صالة واألكل من األضحية. ـ اإلمساك يف عيد األضحى إىل حني العودة من ال
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األولى من التعلیم المتوسط:المستوىابن جدیة عبد الحلیم:األستاذ

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة
.في حدود التكلیف الشرعيbالقدرة على طاعة هللا ورسولھ:الكفاءة القاعدیةمعاملة الناس:الدورة

ن األخالق م:الموضوع

119صالقبیحة
یعرف المتعلم أھم األخالق القبیحة التي نھى عنھا اإلسالم ـ :مؤشر الكفاءة

یعرف المتعلم خطر األخالق السیئة على الفرد والمجتمع

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة
المسلم ؟ما ھي أھم حقوق المسلم نحو أخیھوضعیة االنطالق

بناء التعلم

:قال: قال رسول هللاعن أبي ذر الغفاري 
حسن" رواه اإلمام أحمد والترمذي)تق هللا حیثما كنت. وأتبع السیئة الحسنة تمحھا، وخالق الناس بخلقا(

.ق حسنومخالقة الناس بخل، وإتباع السیئة الحسنةبتقوى هللاأوصاه ؟   أبا ذربم أوصى النبي
ھناك مجموعة من األخالق السیئة التي  نھانا عنھا اإلسالم   لما لھا من عواقب وخیمة على الفرد والمجتمع . 

.سنتعرف علیھا

()قال تعالى :  1             

                     

    (آل عمران

(ـ  2            

                 

              (راتالحج

ـ ( 3              

  (الحجرات

أخاك علم .: ذكركأرسولھهللا و:؟ قالوا الغیبةأتدرون ما:قال :أن رسول هللا عن أبى ھریرة 
 ما ھإن لم یكن فیو.ھغتبتافقد  تقول  ما ھ یقال . إن كان فقول ؟أما  يخأ  فيكان إنیت أ: قیل أفرهبما یكر

ھ)تقول فقد بھت
جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ ما زالیقول : " عن عائشة رضي هللا عنھا أنھا سمعت رسول هللا 

رواه "یؤمن عبد حتى یحب لجاره ما یحب لنفسھوالذي نفسي بیده ال" . وفي صحیح مسلم : "سیورثھ
الشیخان 

�ΖϤμˬ�(قال : : أن رسول هللاي ھریرة أبعن  ϴϟ�ϭ�ήϴΧ�ϞϘϴϠϓ�ˬ�ήΧϵ�ϡϮϴϟϭ�ͿΎΑ�ϦϣΆϳ�ϥΎϛ�Ϧϣ
Ϫϔϴο �ϡήϜϴϠϓ�ˬ�ήΧϵ�ϡϮϴϟϭ�ͿΎΑ�ϦϣΆϳ�ϥΎϛ�Ϧϣϭ�ˬ�ϩέΎΟ�ϡήϜϴϠϓ�ˬ�ήΧϵ�ϡϮϴϟϭ�ͿΎΑ�ϦϣΆϳ�ϥΎϛ�Ϧϣϭ( رواه

.مسلم والبخاري 
ال /:تتبع عیوبھ)(لمزهال تلمزوا الناس فیلمزونكم :سكمال تلمزوا أنف/یستھزئ:یسخر:شرح المفردات
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بارختتبع أ:تجسس /فعل للذم بمعنى الحبذا:بئس/ال ینادي بعضكم بعضا بأسماء قبیحة:تنابزوا باأللقاب
الناس.

.یعادیھ الناس ویتجنبونھا غلیظ القلب حتى الظالمسلم ال ینبغي أن یكون ف:الغلظة والفظاظة-
.".ا غلیظ القلب النفضوا من حولك.ظولو كنت فتعالى:"  قال

...المسلم ینادي الناس بأسمائھم ویتجنب األلقاب القبیحة ألنھا تثیر الحقد والعداوةالتـنابز باأللقاب-2

م الفاسد یذكر أخاه بما یكره في غیابھ وھذا ما یعرف بالغیبة وال ینقل الكالالمسلم ال-أ :الغیبة والنمیمة-3

بین الناس وھذا ما یعرف بالنمیمة .
.الغیبة والنمیمة تفسد المودة بین الناس وتزرع الشقاق بینھمـ ب 

المسلم ال یؤذي جاره بكالم أو الجار ھو َمن جاورك، سواٌء كان مسلًما أو كافًراسوء األدب مع الجیران-4

روى و جبریل یوصیني بالجار حتى ظننت أنھ سیورثھ ".ما زال . قال علیھ السالم :" صراخ أو قاذورات
وهللا ال یؤمن ، وهللا ال یؤمن ، وهللا ال یؤمن ) ، قیل : "ومن یا رسول (قال : في صحیحھ أن النبي البخاري 

، أي ال یسلم من شره وأذاه .)هللا ؟ " ، قال : ( الذي ال یأمن جاره بوائقھ
، تفقده وقضاء حوائجھ، تحمل أذى الجار، كف األذى عنھ، جابة الدعوةرد السالم وإو من حقوق الجار : 

ستره وصیانة عرضھ

  ملحق : 
یظن بعض الناس أن الجار ھو فقط من جاوره في السكن، وال ریب أن ھذه الصورة ھي من صور الجوار:

ر، فھناك الجار في واحدة من أعظم صور الجوار، لكن ال شك أن ھناك صوًرا أخرى تدخل في مفھوم الجوا
العمل، والسوق، والمزرعة، ومقعد الدراسة،... وغیر ذلك من صور الجوار.

:ال شك أن الجار لھ حقوق كثیرة نشیر إلى بعضھا، فمن أھم ھذه الحقوقمن حقوق الجار:
تتأكد  وھذه وإن كانت من الحقوق العامة للمسلمین بعضھم على بعض، إال أنھا:رد السالم وإجابة الدعوة-1

في حق الجیران لما لھا من آثار طیبة في إشاعة روح األلفة والمودة.
نعم فھذا الحق من أعظم حقوق الجیران، واألذى وإن كان حراًما بصفة عامة فإن حرمتھ :كف األذى عنھ-2

ر وتنوعت أسالیبھ تشتد إذا كان متوجھًا إلى الجار، فقد حذر النبي صلى هللا علیھ وسلم من أذیة الجار أشد التحذی
"وهللا ال یؤمن، وهللا ال :في ذلك، واقرأ معي ھذه األحادیث التي خرجت من فم المصطفى صلى هللا علیھ وسلم

یؤمن، وهللا ال یؤمن. قیل: َمْن یا رسول هللا؟ قال: َمن ال یأمن جاره بوائقھ". 
، وفي لسانھا شيء تؤذي جیرانھا. قال: "ال یا رسول هللا! إن فالنة تصلي اللیل وتصوم النھارولما قیل لھ: ·

خیر فیھا، ھي في النار".
وجاء رجل إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم یشكو إلیھ أذى ·"ال یدخل الجنة َمن ال یأمن جاره بوائقھ".

جاره لھ "اطرح متاعك في الطریق". ففعل؛ وجعل الناس یمرون بھ ویسألونھ. فإذا علموا بأذى . فقال: جاره
لعنوا ذلك الجار. فجاء ھذا الجار السیئ إلى رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یشكو أن الناس یلعنونھ. فقال صلى 

هللا علیھ وسلم: "فقد لعنك هللا قبل الناس".
وإنھا وهللا لواحدة من شیم الكرام ذوي المروءات والھمم العالیة، إذ یستطیع كثیر من :تحمل أذى الجار-3
(اْدفَْع بِالَّتِي ِھَي أَْحَسُن :ناس أن یكف أذاه عن اآلخرین، لكن أن یتحمل أذاھم صابًرا محتسبًا فھذه درجة عالیةال

یِّئَةَ)[المؤمنون: وقد ].43(َولََمْن َصبََر َوَغفََر إِنَّ َذلَِك لَِمْن َعْزِم األُُموِر)[الشورى:ویقول هللا تعالى: ].96السَّ
قولھ: لیس ُحْسُن الجوار كّف األذى، حسن الجوار الصبر على األذى.–ھ هللا رحم–ورد عن الحسن 

"ما آمن بي من بات شبعانًا وجاره جائع یقول: إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم:تفقده وقضاء حوائجھ-4
نت الھدیة تأتي وإن الصالحین كانوا یتفقدون جیرانھم ویسعون في قضاء حوائجھم، فقد كاإلى جنبھ وھو یعلم".

الرجل من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم فیبعث بھا إلى جاره، ویبعث بھا الجار إلى جار آخر، وھكذا 
تدور على أكثر من عشرة دور حتى ترجع إلى األول.ولما ذبح عبد هللا بن عمر رضي هللا عنھما شاة قال 

نین عائشة رضي هللا عنھا رسول هللا صلى هللا علیھ لغالمھ: إذا سلخت فابدأ بجارنا الیھودي. وسألت أم المؤم
إن لي جارین، فإلى أیھما أھدي؟ قال: "إلى أقربھما منِك بابًا". :وسلم

وإن ھذه لمن أوكد الحقوق، فبحكم الجوار قد یطَّلع الجار على بعض أمور جاره :ستره وصیانة عرضھ-5
إن فعل ذلك ستره هللا في الدنیا واآلخرة، أما إن ھتك ستره فینبغي أن یوطن نفسھ على ستر جاره مستحضًرا أنھ 

ٍم لِْلَعبِیِد):من جنس عملھفقد عرَّض نفسھ لجزاء وقد كان العرب یفخرون ].46[فصلت: (َوَما َربَُّك بِظَالَّ
:یقول عنترةبصیانتھم أعراض الجیران حتى في الجاھلیة،

جارتي مأواھاوأغض طرفي إن بدت لي جارتي.. ... ..حتى یواري 

اكتب فقرة قصیرة تنھى فیھا عن ألخالق السیئة التي حذرت منھا120من خالل اآلیلت صاستثمار المكتسبات
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ابن جدیة عبد :األستاذ
الحلیم

األولى من التعلیم المتوسط:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة
في حدود التكلیف الشرعي.b: القدرة على طاعة هللا ورسولھالكفاءة القاعدیةمعاملة الناس:الدورة

من حقوق :الموضوع
116ص المسلم وواجباتھ

ـ یعرف المتعلم أھم حقوق المسلم نحو أخیھ المسلم :مؤشر الكفاءة
یعرف المتعلم أھم واجبات المسلم نحو أخیھ

تعلمیةالوضعیات السیرورة الوضعیة
عندما استقر في المدینة ؟ما ھو أھم عمل قام بھ الرسولوضعیة االنطالق

بناء التعلم

ِ َعْن أَنَِس ْبِن َمالٍِك  :النصوص  یُْؤِمُن أََحُدُكْم َال (قَاَل:َعِن النَّبِيِّ ، َخاِدِم َرُسوِل هللاَّ
.رواه البخاري.)َحتَّى یُِحبَّ ِألَِخیِھ َما یُِحبُّ لِنَْفِسھِ 

من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنیا ، نفس (:قال : قال رسول هللاأبي ھریرة عن 
هللا عنھ كربة من كرب یوم القیامة ، ومن یّسر على معسر ، یّسر هللا علیھ في الدنیا واآلخرة ، 

)ھومن ستر مؤمنا ستره هللا في الدنیا واآلخرة ، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخی
رواه مسلم

حق المسلم على المسلم خمس: (:قالأن رسول هللا روى البخاري ومسلم عن أبي ھریرة
)وإجابة الدعوة، وتشمیت العاطس، الجنائزرد السالم، وعیادة المریض، واتباع

من الناس علیھ صدقة كل یوم    سالمى    كل (:قال رسول هللا:قال أبي ھریرة     عن 
االثنین صدقة ویعین الرجل على دابتھ فیحمل علیھا أو یرفع علیھا یعدل بین تطلع فیھ الشمس

األذى عنویمیط صدقة والكلمة الطیبة صدقة وكل خطوة یخطوھا إلى الصالة صدقة متاعھ
)الطریق صدقة

فقیر, محتاج, معوز:معسرسھل:یسر/مصیبة:كربة   فرج:نفس :شرح المفردات/
أن یقال لھ  یرحمك هللا إذا حمد هللا .:تشمیت العاطسزیارة:عیادة
عوامل تقویة الترابط االجتماعي:

قال علیھ .ذا أحب أخاه المسلم كما یحب نفسھالیتم إیمان مسلم إال إ:حب الخیر لكل مسلم-1

".الیؤمن أحدكم حتى یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ:"السالم
واجب المسلم أن ینصر أخاه المسلم الذي یتعرض للظلم بالدفاع عنھ :نصرة المظلوم-2

."...یظلمھ وال یسلمھالمسلم أخو المسلم ال:"قال علیھ السالمومشاركتھ أحزانھ وآالمھ.
مال, علم, عمل, علیھ:واجب المسلم أن یساعد أخاه المسلم بما یملكھ ویقدر :::المساعدةتقدیم -3

....."وتعاونوا على البر والتقوى, قال تعالى:" لباس, غذاء
بأدب.واجب المسلم عدم تتبع عیوب الناس ونشرھا بل علیھ تقدیم النصح لھم :::المسلم ترس -4

وإذا قال تعالى:" إسالمیة.جب المسلم إذا لقي أخاه المسلم أن یحییھ تحیة وا:::السالمإلقاء -5

"حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منھا أو ردوھا...
واجب المسلم أن یبادر لإلصالح بین المتخاصمین قبل أن :اإلصالح بین المتخاصمین

ا بین أخویكم..."إخوة فأصلحونإنما المؤمنو. قال تعالى:" تستفحل العداوة بینھم
واجب المسلم أن یلبي دعوة أخیھ المسلم وواجب المضیف إكرام :إجابة الدعوة والضیافة

��Ϫϔϴοقال علیھ السالم:" .ضیفھ �ϡήϜϴϠϓ�ήΧϵ��ϡϮϴϟϭ�ͿΎΑ�ϦϣΆϳ�ϥΎϛ�Ϧϣ
118ص1تاستثمار المكتسبات

ابن جدیة عبد :األستاذ
الحلیم

سطاألولى من التعلیم المتو:المستوى

مخطط نشاط مادة التربیة اإلسالمیة
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في حدود التكلیف الشرعي.b: القدرة على طاعة هللا ورسولھالكفاءة القاعدیةمعاملة الناس:الدورة
الدعوة إلى :الموضوع

110اإلسالم ص
الصعبة التي على الظروفیتعرف اإلسالمیة،مراحل الدعوة ـ یعرف المتعلم :مؤشر الكفاءة

التي واجھتھتالصعوبام أماbیتعرف على صبر النبي، bالنبي مّر بھا

الوضعیات التعلمیةسیرورة الوضعیة
  ؟bماھي آخر محطة توقفنا عندھا مع سیرة النبي وضعیة االنطالق

بناء التعلّم

غاب ستة أشھر bأول مرة إلى رسول هللا ^بعد مجيء جبریل:الدعوة سّراـ 
ثانیة إلى رسولھ ^أرسل هللا جبریلفھ السالم إلیھ وضاقت نفسھ علیقاشتاا و

وطلب منھ بدء دعوة الناس إلى اإلسالم . ـ
بدأ رسول هللا دعوتھ سرا بأھلھ وأصدقائھ وكل من یثق فیھم حتى ال یؤذى وال 

یعرف السر . ـ
ل, , علي, زید, عثمان, الزبیر, طلحة, بالمن المؤمنین األولین:خدیجة, أبوبكر

یاسر وسمیة....  ـ دامت الدعوة السریة ثالث سنوات وبلغ عدد هعمار ووالدا
وامرأة.المسلمین خاللھا أربعین رجال 

أمر هللا رسولھ أن یعلن دعوتھ للناس فجمع قومھ عند جبل الصفا :جھراالدعوة 
وعرض علیھم األمر وكان أول من عارضھ عمھ أبو لھب الذي أجابھ مستنكرا:( 

.اللھبفرد هللا علیھ بإنزال سورة  )تبا لك 
:موقف قریش من الدعوة

انتشارھا:واستعملت كل الوسائل لمنع bرفضت قریش عرض رسول هللا
اإلغراء, العنف معھ ومع أصحابھ, الحصار. 

وأصحابھ على األذى وانتشر اإلسالم بسرعة فحاصرت bوصبر رسول هللا ـ 
  مكة.  قریش المسلمین ثالث سنوات في شعاب

من كان یدعمھ مادیا ومعنویا:خدیجة وأبو bـ  في نھایة الحصار فقد رسول هللا 
وعرف ذلك العام بعام الحزن  بطال

إلى الطائف لیدعو أھلھا فردوا علیھ ردا قاسیا بأن رماه األطفال والعبید bـ وذھب 
بالحجارة .

البیت الحرام إلى كانت رحلة اإلسراء والمعراج منbـ للتخفبف عن رسول هللا  
آیات ربھ الكبرى وفرضت  نالمسجد األقصى حیث صلى باألنبیاء إماما ورأى م

.علیھ الصالة و كذبت قریش بالحادثة إال المؤمنین الصادقین وعلى رأسھم أبو بكر

رسول هللا یعرض نفسھ على القبائلرسول هللا یعرض نفسھ على القبائلرسول هللا یعرض نفسھ على القبائل
كانت البیعة من أھل المدینة فیھم امرأتان ف73حضر   من البعثة 13ـ في العام 

الثانیة وبدأ التحضیر للھجرة
نفسھ على ض, ویعركان رسول هللا ال یترك فرصة إال ویدعو فیھا إلى الدین الجدید

الحج.كل قادم إلى مكة وخاصة في مواسم 
) من الخزرج فآمنوا بھ 7بجماعة(  من البعثة  11ـ التقى علیھ السالم في العام 

مھم إلى اإلسالم .ورجعوا إلى المدینة لیدعوا قو
رجال من األوس والخزرج وبایعوه عند العقبة  12حضر من البعثة  12ـ في العام 

لیعلمھم اإلسالم . عمیر و نصرتھ ورجع معھم مصعب بن اتباعھ   على


