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لم يعد خافيًا على كل مهتم بالشأن التربوي األهمية القصوى للمناهج الدراسية؛ وذلك 
التعليمي  النظام  ألهداف  باإلضافة  وتطلعاته  المجتمع  فلسفة  على  ــ  بطبيعتها  ــ  ترتكز  ألنها 
والمنظومة التعليمية، لذلك نجد أن صناعة المنهج أصبحت من التحديات التي تواجه التربويين 
الرتباط  ذلك بأسس فنية ذات عالقة وثيقة في البنية التعليمية، مثل األسس الفلسفية والتربوية 

واالجتماعية والثقافية، ومن هنا، اكتسبت المناهج الدراسية أهميتها ومكانتها الكبرى.
تطوير  بعملية  التربية  وزارة  قامت  الدراسية،  المناهج  احتلتها  التي  المكانة  لهذه  ونظًرا 
واسعة؛ استكمااًل لكل الجهود السابقة، حيث قامت بإعداد الكتب والمناهج الدراسية وفًقا 
للمعايير والكفايات سواء العامة أو الخاصة؛ وذلك لتحقيق نقلة نوعية في الشكل والمضمون، 
ـ ذات بعد عملي تطبيقي وظيفي، يرتبط بقدرات المتعّلمين ـ برؤيتها الجديدةـ   ولتكون المناهجـ 
التربوية، مع تأكيدنا بأن ذلك  المناهج  وسوق العمل ومتطلبات المجتمع، وغيرها من أبعاد 
يأتي أيًضا اتساًقا مع التطورات الحديثة، إن كانت في مجال الفكر التربوي والسلوك اإلنساني 
أو القفزات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، والتي أصبحت جزًءا ال يتجزأ من حياة اإلنسان، 
ونمط الفكر  على  وانعكاساتها  المعاصرة  والحضارية  الثقافية  التطورات  أملته  ما   وأيًضا 

العالقات اإلنسانية.
تحقيق  في  الدراسية  المناهج  تساهم  أن  إلى  نتطلع  ــ  األسلوب  هذا  خالل  من  ــ  ونحن 
أهداف دولة الكويت بشكل عام، وأهداف النظام التعليمي بشكل خاص، والتي في طليعتها 
تنشئة أجيال مؤمنة بربها، مخلصة لوطنها، تتمتع بقدرات ومهارات عقلية ومهارية واجتماعية، 
تجعل منهم مواطنين فاعلين ومتفاعلين، محافظين على هويتهم الوطنية، ومنفتحين على اآلخر 
ومتقبلينه، مع احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية، والتمسك بمبادئ السالم والتسامح، 

التي صارت من أهم متطلبات الحياة المستقرة الكريمة.
والله ولي التوفيق،،،

الوكيل المساعد لقطاع البحوث التربوية والمناهج
                                                                                 د. سعود هالل الحربي   
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    الحمد لله الذي علم بالقلم، ومعلم اإلنسان 
مالم يعلم، والصالة والسالم على المعّلم األول  
وصحبه  آله  وعلى  األمين  الهادي  محمد  نبينا 

أجمعين.
وبعد

فبين أيديكم أيها المعّلمون والمربون دليل للمعلم  لكتاب الصف السابع 
عملية  في  المعّلم  إليه  يستند  مرشد  بمثابة  يعتبر  الذي  اإلسالمية  التربية  مادة  في 
المدرسي  التعليم  نوعية  لتحسين  يهدف  والمعايير  المناهج  تطوير  إن مشروع  التعليم حيث 
المعايير  وإعداد  المنهج  تطوير  لجنة  خالل   ومن  المناهج،  وإدارة  العام  التوجيه  من  بدعم 

الكويت.  بدولة  اإلسالمية  التربية  لمادة  الوطنية 
لذا شهدت مادة التربية اإلسالمية  تغيرا واضًحا وملموًسا  في تحويل المناهج ) وفق الكفايات 
تغيير األهداف وطرق  إلى  يمتد  المحتوى والمضمون ومنها  التغيير  المرسومة ( وقد شمل 

التدريس وأساليب التعليم وعمليات القياس والتقييم.
المحددة   السنوات  في  للمتعّلمين  المقدمة  مية  التعلُّ الخبرات  منظومة  المنهج  يشمل  كما 
مية )االبتدائية - المتوسط - الثانوي( ومن خالل جميع المواّد بما فيها المعارف  للمرحلة التعلُّ
يؤدي  مما  عشر،  الثاني  الصف  إلى  االبتدائي  األول   الصف  مرحلة  من  والقيم  والمهارات 
إلى التطور الكلي للمتعّلمين وتحقيق مستويات األداء المحددة للمنهج الوطني في نهاية كل 

الثانوية(.  المتوسطة،  )االبتدائية،  مرحلة 
د بالضرورة، ما  وبالتالي فإن منهج التربية اإلسالمية من ضمن المنهج  الكويتي الوطني يحدِّ
يجب أن يعرفه المتعّلمون وما يقدرون على فعله وكيف ُيتوقع أن تعكس مواقفهم التزامهم 

مية مية ومن ثم سيساعد على تحسين المخرجات التعلُّ بالقيم اإلنسانّية نتيجة للعملية التعلُّ
وعلى هذا األساس يتوقع من معلم التربية اإلسالمية المساهمة بفاعلية من خالل المنهج في 

م والتعليم  رفع مستوى التعلُّ

17
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وهذا ما نعهده دوما من اإلخالص المعهود واإلبداع في األداء  والعمل بإتقان...
لذا أخي المربي الفاضل:

نماذج  وضع  سيتم   كما  وأقسامها،  وأنواعها  الكفايات   ماهية  لك  سنوضح  الدليل  هذا  في 
مية ونموذج لتحضير بعض الدروس وحل أنشطة الكتاب لمساعدتك  لتخطيط الوحدة التعلُّ
في اختيار األساليب المتنوعة في التعليم وطرقه الحديثة التي تجعل المتعّلم محورا للعملية 
التعليمية كما تعينك في  معرفة ما يناسب المتعّلم لتطوير شخصيته وصقل مهاراته ومواهبه  
وتنمية قدراته وتعزيز القيم التي تنمي شخصيته الدينية واالجتماعية وتهذيبها، بحيث يتمكن 

من مواجهة المواقف الحياتية المتنوعة، والتكيف معها إيجابًيا. 
وتكون أيها المعّلم خاللها مدّرًبا وموجًها ووسيًطا بين المعرفة والمتعّلم من خالل إبداعك 

في طرائق التدريس الحديثة والمتنوعة. 
ختاًما، نسأل الله تعالى أن يسدد  خطاكم ويوفقكم ويعينكم على ما هو صالح ألبنائنا المتعّلمين 

والمجتمع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
                                     

المؤلفون

18
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الكفايات اخلاصة الكفايات العامة
مجال الحقائق

ف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجالت العقيدة اإلسالمية 1 -1 / التعرُّ

1ـ  فهم وتطبيق قواعد 
إسالمية وأخالقية 

محددة في السلوك 
اليومي.

مجال العمليات واالرتباط
1 - 2/ ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق الشريعة اإلسالمية بالتعاون 

مع اآلخرين.

مجال االتجاهات
1 - 3/ الهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.

مجال الحقائق 
2 - 1 / استنتاج القيم اإلسالمية المستوحاة من أحداث السيرة النبوية.

2ـ  اكتشاف بأسلوب نشط 
الخبرات والمواقف 

الحياتية اليومية 
المستوحاة من التعاليم 

اإلسالمية.

مجال العمليات واالرتباط
2 - 2/ المشاركة بفاعلية في األحداث والمناسبات الدينية والجتماعية بالتعاون مع 

اآلخرين.

مجال االتجاهات 
2 - 3/ العتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية والجتماعية في حياة الفرد 

والمجتمع. 
مجال الحقائق

3 - 1 / تعرف قواعد العمل الجماعي في حياته اليومية.
3ـ  تحقيق التعاون في 

عالقاته مع أقرانه 
واآلخرين في بيئة ودية 

وفق القيم اإلسالمية.

مجال العمليات واالرتباط
3 - 2/ تطبيق المشاريع المدرسية ملتزمين بالقيم اإلسالمية بالتعاون مع اآلخرين.

مجال االتجاهات
3 -3 / إظهار الهتمام بالتعامل مع اآلخرين وفقًاً للقيم اإلسالمية.

19
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رؤية المنهج الوطني الكويتي:
ُبنيت رؤية المنهج الوطني الكويتي على رؤيا ُمستقبلية للدولة عبر عنها سمو أمير الكويت 
حفظة الله. يأتي هذا المنهج الجديد ليؤكد هذه الرؤيا من خالل التعليم وتطوير موارد بشرية 
جديدة جاهزة لدعم تطور الكويت لتصبح قيادة مالية دولية وبيئة ومركز أعمال وعاصمة 
للنفط جذابة للعالم. تضمن هذه الرؤيا استدامة رفاهية شعب الكويت. لذلك وجب على 
الوطن عن طريق  ليحقق رؤية  والدؤوب  الجاد  للعمل  المواطن  الجديد تحضير  المنهج 
اكتساب كلي للكفايات المطلوبة لتفي باحتياجات دولة الكويت، وكي يتمكن من مواجهة 

تحديات العولمة واالقتصاد المبني على المعرفة والعصر الرقمي.
الرسالة

في ضوء رؤية الكويت المستقبلية تساهم رسالة المنهج الوطني الكويتي في تعليم الجيل 
قوة  لتصبح  الدولة  إليها  تحتاج  والتي  كامل،  بشكل  الرئيسية  الكفايات  ليكتسب  الجديد 
مالية وتجارية في عالمنا اليوم. ومن ناحية الحفاظ على اإلسالم والعروبة والقيم الكويتية 
وطنهم  واحترام  محبة  مواطنينا  تعليم  علينا  يجب  قادمة،  سنة  وثالثين  لعشرين  الوطنية 
الكتساب  االنفتاح  نعلمهم  الوقت  ذات  وفي  الوطنية،  وهويتهم  وتقاليدهم  وعاداتهم 

بأسره. والعالم  العربية  والمنطقة  والخليج   الكويت  كمواطني  دة  متعدِّ هويات 
الفلسفة التي ُبني المنهج عليها:

�  تطوير اإلنسان بمنظار الشمولية والشخصية الُمعقدة الذي يتحلى باحترام حقيقي لإلسالم والوطن 
والقيم اإلنسانية بشكل عام، ُملتزم بالتنمية الذاتية وتحقيق رفاهية المجتمع. 

�  تحسين »التعليم من أجل الجميع« والتركيز على »االندماج«  كدعائم أساسية للمنهج الوطني، »ال 
وجود لتعليم نوعي بدون مراعاة مبدأ الشمولية«.

م مدى الحياة« بشكل جيد كُمتطلب سابق ُمقدس  �  االستمرارية واالتساق في غرس منظور » التعلُّ
م مقارنة بإجراءات ومجريات التعليم. من إجراءات التعلُّ

م والمعرفة، والتنمية الُمستدامة في العصر الرقمي، وفي ذات الوقت  �  تبني مبادئ فلسفة اقتصاد التعلُّ
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تثقيف المتعّلمين على أهمية الحفاظ على القيم الوطنية والعادات والتقاليد والتراث - وجميع ما 
سبق يؤدي إلى منهج وطني نوعي.

�  تعزيز التكامل الحقيقي على مستوى مواضيع المعرفة المختلفة واعتباره موجًها أساسًيا حالًيا في 
تطوير المنهج وعمليات التعليم والتعّلم عالميا.

مبادئ المنهج الوطني الكويتي:
)أ( يجب أن تؤدي / تحقق المبادئ المرتبطة بالمنهج كنظام شامل ما يلي: 

� تعكس المنهج رؤية ورسالة النظام التعليمي الكويتي.
�  تأخذ المنهج بعين االعتبار األبعاد العمرية للطلبة وصفات الفئات العمرية المختلفة، بحيث ترتبط 

مع مبادئ التنمية النفسية وسيكولوجية التعليم. 
� تعكس المنهج ديناميكية القيم االجتماعية والثقافية في الكويت.

� تحفز تطوير وتنمية التفكير الناقد واإلبداعي بين األطفال وصغار العمر.
�  تساند وتساعد المتعّلمين على اكتشاف قدراتهم وتسخيرها وتحويلها إلى ممارسات لتعظيمقدراتهم 

وإمكانياتهم ليستفيدوا ذاتيا من جهة ويفيدوا المجتمع بأكمله من جهة أخرى.
)ب( المبادئ الُمرتبطة بعمليات التعّلم:

م وبمستويات وخطوات تختلف سرعاتها. �  يتعلم المتعّلم  إليجاد أساليب مختلفة من أنماط التعلُّ
م على االستمرارية باالستقصاء واالستفسار والجهد وتأديب النفس. �  تنطوي عملية التعلُّ

م العالقات والقدرات واإلمكانيات ويساهم في اكتساب المعرفة وإعادة هيكلية وتنظيم  �  ُينمي التعلُّ
المهارات والسلوكيات والقيم.

وموقعه  الشخصية  المتعّلم  لتنمية  ونسبي  مهم  هو  ومما  السابقة،  المتعّلم  معرفة  من  م  التعلُّ �  يبدأ 
االجتماعية. الحياة  في  واندماجه 

�  تتم عملية التعليم والتعّلم من خالل الدراسة الفردية ونشاطات مجموعات العمل.
مية: )ج( المبادئ المعنية بالعملية التعلُّ

�  توليد التحفيز والتأكد من استدامته لتحفيز المتعّلمين  وصواًل إلى نهج التعليم الُمستدام.
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�   قيام المعّلم بخلق فرص تعلم مختلفة للمتعّلمين لتيسير الوصول إلى األهداف المرجوة وتحقيقها.

�  يتعرف المعّلم مهارات واهتمامات المتعّلمين ويحفزها.
�  التعليم ال يعني فقط نقل المعرفة فحسب، فهو يضم نقل السلوكيات واألنماط السلوكية أيًضا. 

�  ييسر التعليم نقل المعلومات والمهارات من موضوع آلخر.
�  يتم التعليم ضمن سياق ربط النشاطات المدرسية بواقع الحياة اليومية.

)د( المبادئ المتعلقة بتقييم إنجازات المتعّلمين:  
�  التقييم جزء أساسي من مجريات المنهج وممارسة فعالة داخل الغرفة الصفية.

�  يجب أن يعتمد التقييم على مجموعة شاسعة ومتنوعة من أساليب التقييم.
�  التقييم هو إجراء تنظيمي يعطي المعلومات للتربوي حول نوعية إنجازات المتعّلمين.

�   من شأن التقييم قيادة المتعّلمين وتوجيههم إلى تحقيق التقييم الذاتي المناسب وتحقيق التحسن 

والتحسين المستمر في أدائهم.
�   ُيبنى التقييم على معايير منهج المتعّلمين التي ُيعرفها المنهج وهي توضح ما هو متوقع من المتعّلم 
الجاهزية  على  يساعد  التقييم  فإن  وأخيرا  المختلفة،  التعليمية  المستويات  نهاية  في  يحققه  أن 

الحياة. إلى  للخروج 
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المفاهيم األساسية للمنهج المبني على الكفايات

يجب عليك كمعلم أن تتطلع على بعض األساسيات المهمة في المنهج الدراسي منها:
المنهج: 

نظام من  الخبرات  التعليمية المخططة التي توفرها المدرسة والمجتمع، لمساعدة المتعّلمين 
في تحقيق النتاجات التعليمية المنشودة إلى أفضل ما تستطيع  قدراتهم.

المنهج الوطني الكويتي: 
يرتكز المنهج الكويتي الوطني، كمعظم المناهج الحديثة حول العالم، على الكفايات المتوقع 
من المتعّلمين التي تتراوح أعمارهم بين ) 3  -  18 سنة (  اكتسابها عند االنتهاء من برنامج أنشطة 
ُيطور  واعٍ  نظام  طريق  عن  التعليم  أهداف  تحقيق  يتم  الكفايات،  على  القائم  المنهج  ففي  م.  التعلُّ
ومؤشراتها  م  التعلُّ إنجازات  معايير  طريق  عن  ُتقاس  وخاصة  عامة  رئيسية  كفايات  من  تدريجًيا 
التفصيلية الوصفية.وبهذا يأتي المنهج الوطني الكويتي ليعّرف الطالب بما عليه معرفته وما يستطيع 
تحقيقه وكيفية سلوكه من منطلق القيم اإلنسانية وحسب ضرورياتها وأولياتها كنتيجة لمسار تعلمهم.

مفهوم الكفايات والمنهج المبني على الكفايات.
الكفاية تعني: 

القيام بعمل معين أو تحقيق إنتاج مطلوب بكفاءة وفاعلية في مجال ما، وعلى مستوى محدد 
ومنشود من األداء.

الكفايات: 
خالل  من  اكتسابها  يتم  التي  والقيم  واالتجاهات  والمهارات،  المعارف،  من  متكامل  نظام 
العملية التعليمية وتطويرها وتوظيفها لتتيح للمتعّلمين الفرصة ليصبحوا أفرادا مسؤولين يتمتعون 
باالستقاللية  قادرين على إيجاد حلول للعديد من المشكالت المتنوعة، والعمل بشكل مقبول في 

لمعايير األداء. الجودة ووفقًا  اليومية بحسب معايير  الحياة 
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منهج الكفايات

تعريف الكفاية:
مجموعة من القدرات 

والمهارات والمعارف، يتسلح 
بها المتعّلم لمواجهة مجموعة 

من الوضعيات والعوائق 
والمشاكل التي تستوجب 
إيجاد الحلول الناجعة لها 

بشكل مالئم وفعال.

الكفايات المشتركة 
التي تجمع بين 

التخصصات والمواد 
دة وهي نتاج  المتعدِّ

تفاعل مع تخصصات 
ومواد دراسية عدة.

كفايات مرتبطة بمادة 
دة،  دراسية المتعدِّ

وهي نتاج تفاعل مع 
تخصصات ومواد 

دراسية عدة.

 كفايات قاعدية 
أو جوهرية  
خاصة بمادة 
دراسية معينه.

الكفايات الخاصةالكفايات العامةالكفايات األساسية

أنواع الكفايـــات:

أسس تنظيم الكفايات الخاصة في المنهج القائم على الكفايات

المعارف والحقائق 
والمعلومات 

  المهارات
واالستراتيجيات 

يتم  تنظيم الكفايات الخاصة 
في المنهج وفًقا ألربعة 

مجاالت.

المهارات واالستراتيجيات  من المواد 
الدراسية التي تندمج  أو تتكامل مًعا  

لتحقيق كفاية خاصة لدى المتعّلم.

 الميول والقيم 
والمعتقدات الشخصية  
واالجتماعية المكتسبة 

في المادة الدراسية.

مجال 
الحقائق

 مجال
العمليات

مجال
االرتباط

مجال 
االتجاهات

عند تصميم المنهج حسب المواضيع المختلفة، يؤخذ بعين االعتبار المعايير.
المعيار: مستوى الجودة والنوعية التي يجب إحرازها من قبل جزء معين من النظام التعليمي.

ومن منطلق تطوير المنهج وإجراءاته في دولة الكويت، هناك نوعان من المعايير المعنية التي يعتمد 
عليها المنهج الوطني الكويتي:

معايير األداء: 
تشير إلى مستوى النوعية التي يجب تحقيقها من قبل الطلبة عندما يطبقون ويستخدمون كفاياتهم 
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العامة في نهاية كل مرحلة دراسية، لذلك يأتي المنهج الوطني الكويتي ليعرف معايير االداء على 
التراكمي  التقييم  من  مختلفة  أنواع  على  يعتمد  االداء  معايير  قياس  تعليمية.و  مرحلة  كل  مستوى 

االمتحانات.  أو  الوطني 
معايير المنهج: 

تشير إلى مستوى النوعية التي يجب تحقيقها من قبل الطلبة في سعيهم الكتساب الكفايات الخاصة. 
تصف معايير المنهج مدى تحقيق الكفايات الخاصة في نهاية كل صف دراسي. وفي المنهج الوطني 
المنهجي. وبسبب  الصف  الموضوع  ُتعرف ضمن  بكفايات خاصة  المنهج  ترتبط معايير  الكويتي 
أهمية ونسبية معايير المنهج في تقدم المتعّلم وتعليمه، تعتبر أمرا ُيعنى بالتقييم التراكمي والتقييم 

التكويني المبني على الصف والمدرسة. 
أمور ينبغي مراعاتها عند تعليم المنهج الوطني الكويتي:

١- تكامل المنهج المتوازي.
باستخدام  الواحد  الفرعي  الموضوع  نفس  على  مختلفة  مواضيع  يدرسون  الذين  المعّلمون  يركز 

مختلفة. مهام  أو  نشاطات 
٢- تكامل المنهج المعمق )انغماس(.

يحدث هذا النوع من التكامل عندما يأتي المعّلم بمواضيع أخرى »فيغمسها« مع حصصه اليومية 
على أن تكون المادة التي أتى بها المعّلم إلى صفه ذات معنى وصلة لحصته الصفية.

د التخصصات. ٣- تكامل المنهج المتعدِّ
يحدث هذا عند وجود معلمين أو أكثر ممن يعلمون مواضيع مدرسية مختلفة، فيتفقون على تناول 
نفس الموضوع )الفرعي( ضمن مشروع مشترك ما بين الحصص.ويتطلب هذا النوع من التكامل 

درجة عالية من االلتزام والعمل. 
٤- تكامل المنهج العابر للمواضيع الدراسي.ة

هذا أكثر األنواع تكاماًل. يحتاج إلى الكثير من التخطيط والتعاون بين المعّلمين. 
يمكن تطبيق التكامل بين موضوعين أو أكثر بحيث تتشارك المواضيع بموضوع فرعي واحد ُيقدم 

للمتعّلمين بشكل تكاملي ما بين المعّلمين. وبهذه الحالة ُتدمج الحصتان )الدراسيتان( مًعا. 
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يكتب المعّلمون خطة الحصة الصفية مًعا ويقدمون الدرس معا كفريق للمتعّلمين. 
ينجح هذا األسلوب عند التزام المعّلمين بالعمل على المشروع مًعا. 

منهج المرحلة المتوسطة:
يوفر التعليم المتوسط )صف 6 - 9( للمتعّلم تحديات جديدة في مجال المعرفة اإلدراكية والمادية 
هذه  في  الطبيعي  المتعّلم  فضول  المتوسط  التعليم  يحفز  واالخالقية.  واالجتماعية  والشخصية 
المرحلة ليتأكد بأن المعرفة والمهارات والقيم واألنماط السلوكية التي اكتسبها المتعّلم تمثل قاعدة 

وأساًسا راسًخا وُمستداًما يؤهله الصعود إلى درجات العلم العليا، وتحقيق التكامل االجتماعي. 
لمساعدة  ومتنوعة  شاسعة  تعليمية  لخبرات  تعرضه  طريق  عن  المتعّلم  إغناء  إلى  المنهج  يهدف   

واهتماماتهم.   أفضلياتهم  تحديد  على  الُمتعلم 
يتبع التعليم المتوسط النظامي مرحلتين نموذجتين مختلفتين قلياًل. 

المرحلة األولى )الصفوف 6 و7(: 
متابعة  أجل  من  األولي  األساس  لتأكيد  مختلفة  مية  تعلُّ مكامن  ضمن  المعرفة  تعميق  إلى  تهدف 

أهمها: لتحديات،  الُمتعلم  يتعرض  العمل.  مهن  نحو  التوجيه  على  ويركز  الثانوي،  التعليم 
�   تطوير المعرفة المجردة وتفكير المهارات العليا والفكرية )التفكير المعقد( من أجل تغذية الفضول 
م والمعرفة واالستقصاء واالستفسار حول أنفسهم وأمور العالم من حولهم  واستدامة حب التعلُّ

وتغذية وشحذ قدراتهم على حل المشاكل.
�   تغذية اهتماماتهم وميولهم بحيث يتولد لديهم فهم أعمق حول أنفسهم وغيرهم والبيئة الطبيعية 

والتقنية من حولهم.
�   تطوير مهارات عمل الفريق والتقييم الذاتي.

�   تطوير مهارات االتصال والتواصل الفعالة بما في ذلك الرموز الحسابية والعلمية المتخصصة.
�   توسيع إمكانيات وفرص االتصال والتواصل الشفهي والكتابي باللغات العربية واإلنجليزية أو أية 

لغة / لغات أجنبية إضافية.
�   تطوير معرفة وفهم طبيعة المجتمع الحيوية )الديناميكية( والمتنوعة من حولهم وكيفية التفاعل 

المتنوعة. والبيئات  الثقافات والمجتمعات  بين 
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�   فهم اإلسالم وأخالقياته وقيمه وتطبيق ذلك في حياتهم اليومية.

على  والحفاظ  المجتمع  في  والنشطة  الفاعلة  المشاركة  نحو  بالمسؤولية  الحس  وتنمية  �   تطوير 
البيئة.

المرحلة الثانية )الصفوف 8 و9(:
تستمر بالتركيز على األهداف المذكورة أعاله، لكنها توجه الُمتعلم نحو مستقبل مدرسي مختلف 

وخيارات مهنية. يتعرض الُمتعلم لتحديات، أهمها:
التفكير  أسلوب  باستخدام  المختلفة  البيانات  وتركيب  ومواردها  المعلومات  مصادر  �   استخدام 

الناقد. 
�   تطوير اهتمامات الُمتعلمين نحو الحياة العامة من خالل االشتراك والمساهمة واالندماج الُمباشر 

في نشاطات خارجية )خارج المدرسة(.
تساعدهم  الحاجة  واقع  من  وشؤون  وقضايا  ومخاوفها  البيئية  الشؤون  على  للتعرف  �   تشجيعهم 

القرارات. وصنع  المشكالت  حل  نحو  وتوجيهها  وتطويرها  معرفتهم  وتجميع  توحيد  على 
�   الترف على خيارات أكاديمية ومهنية مختلفة.

�   الحصول على تدريب عملي / مهني والتوجه نحو نشاطات توضح لهم آفاق العمل وطموحاتهم 
وآمالهم المستقبلية.

�   تعزيز تقرير مصيرهم ودعم مهارة التقييم الذاتي لديهم.
�   دعم كفايات العمل ضمن الفريق والتفاعل االجتماعي.

مية تخطيط وحدة تعلُّ
مية: الوحدة التعلُّ

عبارة عن هيكل تعليمي مرن ومفتوح تركز على إدارة عملية التعليم والتعّلم. 
تفي الوحدة التعليمية بالوظائف التالية:

* التوجيه نحو تطوير سلوك تعليمي محدد ومخرجات القيمة للمتعّلم.
*  لديها عنوان واحد ُمشترك )وفي بعض األحيان تجمع ما بين المحتوى والتعليم من عنوانين تحت 

نفس الموضوع أو عناوين تأتي من مواضيع مدرسية مختلفة(.

http://www.moe.edu.kw


28

*  تتقدم بطريقة ذات معنى واستمرارية خالل فترة معينة من الزمن )مثال: 10 - 1٥ حصة صفية(.
* تحتوي على تقييم تكويني وتنتهي باختبار تراكمي.

مية، عليك القيام بما يلي: من أجل تصميم الوحدة التعلُّ
* قرر الكفايات المحددة التي على الُمتعلم اكتسابها. 

* حدد المحتوى التعليمي الذي تحتاج إليه حتى تستطيع أن تطور الكفاية المذكورة في المنهج. 
*  حدد األنشطة التعليمية المناسبة بتفقد الكتاب المدرسي إذ قد يوفر لك المادة المناسبة في هذه 

الحالة عليك أن تربط نشاًطا أو أكثر لكل كفاية. 
م ، لتمكن الُمتعلم من تطوير الكفايات المذكورة في الوحدة التدريبية.  * نّوع في أساليب التعلُّ

* تأكد من أن النشاطات التعليمية تتناسب مع االحتياجات وقدرات صفك.
* اقترح استراتيجيات التقييم البنائي )التكويني/ التراكمي( هذه أيًضا عملية جديدة. 

الهدف  وهي  المنهج  معايير  وتذكر  المجموعة،  سير  تقدم  تناسب  التي  االستراتيجيات  *  اختر 
المرجو.
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يمة:  الخطة اإلجرائية لتنفيذ تخطيط الوحدة التعلُّ
د الحصص:12 حصة  مية........ ) عنوانها (.....                  للصف:......              عدِّ التربية اإلسالمية                   تخطيط  الوحدة التعلُّ

التقييم املصادر  أمثلة من
أنشطة تعليمية 

 تفصيل املحتوى /
م  حمتوى التعلُّ

 Learning  content

الكفايات اخلاصة
 Specific Competences

الدرس عنوان 
الوحدة

تكتب طرق التقييم واألداة.
مثال  تكتب بالصيغة:

ــدون  وي يتابع  المعّلم   -1
ــن  ــي ــم ــّل ــع ــت ــم ــل ال ــاعـ ــفـ تـ

في........................
النطق  الــمــعــّلــم  يــقــّيــم   -2

الصحيح لـ ..............
تمييز  يــقــّيــم  الــمــعــّلــم   -3

المتعّلمين لـ.............
ــالوة  ت الــمــعــّلــم  يــقــّيــم   -4
ــمــيــن لــلــنــصــوص  الــمــتــعــّل

الشرعية.
مدى  يناقش  المعّلم   -4
اســتــجــابــة الــمــتــعــّلــمــيــن 

لـ.........................
عمل  الــمــعــّلــم  يــتــابــع   -٥
الـــــــمـــــــجـــــــامـــــــيـــــــع 

في.........................
6- يتابع المعّلم ترديد الـ...  

بصورة صحيحة.
عمل  الــمــعــّلــم  ــم  يــقــّي  -7
المجاميع في تصنيف الصور 
الـــكـــلـــم  / ــرة  ــ ــب ــ ــع ــ ــم ــ ال
ات.........................

المصادر:
البيئة الصفية:

 المصادر:

المصادر:
الــــكــــتــــاب 

المدرسي
 - صـــــور   -
 - عمل  ورقــة 

مجسمات-
ــات  ــ ــي ــ ــن ــ ــق ــ ت

سمعية...الخ
البيئة الصفية: 

ســــــــاحــــــــة 
ــة -  ــدرس ــم ال
ــة  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ حـ
ــمــدرســة  -  ال
ــد  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ مـ

المدرسة

تــكــتــب  أنــشــطــة 
الدراس الواردة في 
المدرسي  الكتاب 
بصيغة فعل المتعّلم 

لها.
مثال:

1- ترديد الحديث 
)فــردي-  الشريف 

جماعي( 
الوضوء  تأدية   -2
المعّلم  بمساعدة 

مع ترديد الدعاء.
على  التعليق   -3
المعروضة  الصور 
نواقض  عن  أمامه 

الوضوء.
4- تصنيف الصور 
حسن  عن  المعبرة 

الخلق.
تــصــمــيــم   -٥

بطاقات معبرة.
الطاعات  د  يعدِّ  -6
التي يقوم بها خالل 

يومه..

تكتب محاور الدرس
....................... 

الخاصة  الــكــفــايــات  تكتب 
الـــمـــراد الــتــخــطــيــط لــهــا في 

الدرس....
الخاصة  الــكــفــايــات  تكتب 

بأرقامها 

الدرس األول: مجال  الـ........
عنوان الدرس:................

الدرس الثاني: مجال الـ........
عنوان الدرس:................

الدرس الثالث: مجال الـ........
عنوان الدرس:................

الدرس الرابع: مجال الـ........

عنوان الدرس: ................
الدرس الخامس: مجال الـ........
عنوان الدرس: ................

الدرس السادس:  مجال الـ........
عنوان الدرس:................
الدرس السادس: مجال الـ.....
عنوان الدرس:................

الدرس السابع: مجال الـ........
عنوان الدرس:................

الدرس الثامن: مجال الـ........
عنوان الدرس:................

....
....

....
....

...:
حدة

 الو
وان

ب عن
تكت
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التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة

يقّيم  ــم  الــمــعــّل  -1
بشكل  المتعّلمين 
المشاركة  في  فــردي 

وحل النشاط. 
المتعّلم  وتصنيف 
ــة على  ــدال ال الــصــور 
عالم الغيب والشهادة

ويتابع تفاعل وتدوين  
ــن فــي  ــي ــم ــّل ــع ــت ــم ال
االستماع واالستنتاج.

2-الــمــعــّلــم يــقــّيــم 
المتعّلمين  إجــابــات 

بشكل فردي. 

3- يقّيم المعّلم كتابة 
المتعّلم للقصة.

المصادر:
الكتاب المدرسي

صور- لوحات 
لعرض بعض 

األحاديث 
- ورقة عمل 

- تقنيات سمعية. 

البيئة الصفية: 
الفصل  - نادي 

التربية اإلسالمية  
- مسجد المدرسة

النشاط األول: 
عالم  على  الغيب  عالم  تقديم  يعلل  أ- 

الشهادة في آية سورة الحشر.
ڻۀ   ڻ       ڻ   ڻ   ں   ں   ﴿ڱ   تعالى:  قال 
ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  

ھ﴾.
موسى  سيدنا  إلقاء  قصة  إلى  يستمع  ب- 
مع  ويستنتج  اليم  فــي  )الــرضــيــع(   
بالغيب  ــه  والــدت إيــمــان  موضع  زمــالئــه 

والشهادة. 
النشاط الثاني: 

الرزق واإليمان  بين  طلب  العالقة  يوجد 
بالغيب من خالل قوله تعالى: ﴿ہ ہ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  

سورة  ۇ﴾  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  

الذريات )22- 23(. 
النشاط الثالث:

طريق  عن  األنبياء  علمها  قصة  يكتب  
الوحي. 

عالم  1-مفهوم 
الغيب والشهادة.

أثر  استنتاج   -2
اإليمان بالغيب.

عالم  أقسام   -3
الغيب.

4- الرسل الكرام 
الــصــالة  عليهم 
والــــــســــــالم ال 
عــــون عــلــم  يــــدَّ

الغيب. 

ــن   ــورمـ صـ  -٥
اّدعــــــــــاء عــلــم 

الغيب. 

مجال الحقائق 
ف  الــتــعــرُّ  1-1
ــه  ــوج ــت ــى ال ــل ع
ــح  ــ ــي ــ ــح ــ ــص ــ ال
نحو  ــل  ــاط ــب وال
مجاالت العقيدة 

اإلسالمية.

مجال الحقائق
ف  الــتــعــرُّ  1-3
ــلـــى قـــواعـــد  عـ
الجماعي  العمل 
ــه  ــاتـ ــيـ فــــــي حـ

اليومية.

الدرس األول: 
العقيدة  مجال 
بالغيب  إيماني 

أمن وطمأنينة.

الوحدة 
األولى: 
إيماني 
بالغيب 
اطمئنان 

وسنة نبي 
ـملسو هيلع هللا ىلصـ حفظ 

وأمان.

مية األولى للصف السابع:  تخطيط الوحدة التعلُّ
د الحصص:12 حصة   مة األولى: إيماني اطمئنان وسنة نبي ملسو هيلع هللا ىلص حفظ وأمان       الصف:السابع عدِّ التربية اإلسالمية      تخطيط الوحدة التعلُّ

http://www.moe.edu.kw


31

التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة
4- يقّيم المعّلم عمل 
التعاون   في  المجاميع 
اآليــات  بين  للتوفيق 

الكريمة.
٥- يقّيم المعّلم تمييز 
لصور  المتعّلمين 

عاء الغيب.  ادِّ
في النشاط الالصفي: 
المجاميع  عمل  يقّيم 
ــي مــشــاركــتــهــم في  ف
تمثيلي  مشهد  إعــداد 
اللجوء  من  للتحذير 

لمدعي الغيب.

النشاط الرابع:
تعالى: قوله  بين  ليوفق  مجموعته  مع   يتناقش 
﴿ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  
الله  وقوله   ،6٥ آيــة  النمل  ســورة  ڦڦ﴾ 

ىئ   ېئ         ېئ    ېئ   ۈئ     ﴿ تعالى: 
حئ   جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ    ىئ  
ىب   مب   خب   حب     جب   يئ   ىئ   مئ     

يب﴾ سورة الجن آية )27-26(
النشاط الخامس: 

يتأمل  الصورة ويستخرج منها  صور  أ - 
اّدعاء الغيب.

ب- نشاط ال صفي: إعداد مشهد تمثيلي 
فيما بينهم  يحذرون فيه من اللجوء لمدعي 

الغيب وعرضه في اإلذاعة المدرسية.  

يتابع  الــمــعــّلــم   -1
ــد الــســلــيــم  ــرديـ ــتـ الـ
ــث وحــفــظ  ــدي ــح ــل ل
للحديث  المتعّلمين 
ــف بــشــكــل  ــريـ ــشـ الـ

سليم. 
2- يتابع المعّلم قدرة 
على  ــمــيــن  الــمــتــعــّل
أركان اإليمان  تحديد 
بشكل  واإلســـــــالم 

صحيح.

المصادر:
الــــــكــــــتــــــاب 

المدرسي
لوحات  صــور- 
بعض  ــرض  ــعـ لـ
ــث -  ــ ــاديـ ــ األحـ
ــل -  ــم ــة ع ــ ورقـ

تقنيات سمعية. 

يــعــرض الــحــديــث الــشــريــف مــن خالل 
المتعّلم  ويستمع  إلكترونية  شريحة 

للحديث الشريف ويقرؤه قراءة جيدة.
النشاط األول:  

ترديًدا  الشريف  الحديث  المتعّلم  يردد 
تفاعليا مع زمالئه.

على  ف  التعرُّ  -1
ــث مــراتــب  ــدي ح

اإليمان.
على  ف  2-التعرُّ
الحديث  راوي 

الشريف.
الدين  مراتب   -3
ــالث: اإلســـالم  ثـ
واإليــــــــمــــــــان 
واإلحـــــــســـــــان 
وأعـــــــــالهـــــــــا  

اإلحسان. 

ف  الــتــعــرُّ  1-1
عــلــى الــتــوجــيــه 
ــح  ــ ــي ــ ــح ــ ــص ــ ال
نحو  ــل  ــاط ــب وال
مجاالت العقيدة 

اإلسالمية 

الدرس الثاني:
الحديث  مجال 

الشريف:
أحــقــق مــراتــب 

الدين.
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التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة
من  المتعّلم  يقّيم   -3
ــه على  ــدرت ــالل  ق خـ
تــصــنــيــف األعــمــال 
مراتب  على  ــة  ــدال ال

الدين الثالث. 

4- يقّيم المعّلم قدرة 
حل  على  المتعّلمين 

النشاط ) 4(.

البيئة الصفية: 
الفصل - نادي 

التربية اإلسالمية  
- مسجد 
المدرسة.

النشاط الثاني: 
اإلســالم  من  كل  ــان  أرك د  عــدِّ د  يحدِّ  - أ 

واإليمان مستعيًنا بالحديث الشريف.
راوي  عمر  رياضية  بمعادلة  ب-يحسب 
البطاقة  ــالل  خ مــن  الشريف  الحديث 

التعريفية. 
النشاط الثالث:  

األعــمــال  خــالل  مــن  المتعّلم  يصنف 
المكتوبة ما تدل على مراتب الدين الثالث 

دها. ويعدِّ
النشاط الرابع والخامس: 

م التعاوني يقوم المتعّلمون  عن طريق التعلُّ
في   )4( نشاط   بحل  بينهم  فيما  بالتعاون 

الكتاب المدرسي.

4- تحقيق 
مراتب الدين 

الثالث. 

٥- الدروس 
التربوي 

المستفادة ألفاظ 
من الحديث

ممارسة   2-1
ــادات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــات  ــي ــالق واألخ
والــســلــوكــيــات 
الشريعة  ــق  وفـ
اإلســــالمــــيــــة 
مع  ــاون  ــع ــت ــال ب

اآلخرين.

االهتمام   3-1
بــالــســلــوكــيــات 
ــات  ــي ــالق واألخ
من  المستمدة 
ــرة الــرســول  ســي

ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.
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التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة
1-يتابع المعّلم نشاط 
المتعّلمين حول معنى 
مدى  ويقّيم  ــوال  األق
تــــعــــاونــــهــــم فــي 
المجموعة  والتوصل 

لحل النشاط.
2-يـــقـــّيـــم الــمــعــّلــم 
المتعّلمين  استجابة 
بحياة   الــصــور  لربط 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
للمواقف  ومناقشتهم 

الواردة في الكتاب 
المتعّلمون  4-يقّيم 
الحوار  على  قدرتهم 

والمناقشة.
وقدرتهم على البحث 
ويقّيمون ما أعدوا من 
ــات إلذاعـــــة  ــمـ ــلـ كـ

المدرسة.

المصادر:
الــــــكــــــتــــــاب 

المدرسي.
لوحات  صــور- 
بعض  ــرض  ــعـ لـ
ــث -  ــ ــاديـ ــ األحـ
ــل -  ــم ــة ع ــ ورقـ
 - سمعية  تقنيات 
مـــــحـــــركـــــات 

البحث.

البيئة الصفية: 
نــادي   - الفصل  
اإلسالمية   التربية 
مـــســـجـــد   -

المدرسة.

النشاط األول: 
اربع  ويستخرجون  المتعّلمون  يكتب 
ــوال  األقـ ــي  ف بها  مــدح  حسنة  صــفــات 

المذكورة في المحور ويعبر عنها شفهيا.
النشاط الثاني:

طالب  أبــي  رعاية  عن  باختصار  يكتب 
للرسول ملسو هيلع هللا ىلص خالل بحثه في كتاب الرحيق 

المختوم.
النشاط الثالث: 

آثال  بن  ثمامة  لقصة   المتعّلمون  يستمع 
عن  والتعبير  التحاور  ويتم  المعّلم  من 
خلقهم وحسن اقتدائهم بنبّينا محمد عليه 

الصالة والسالم.
النشاط الرابع:

الوسائل  عبر  بالبحث  المتعّلمون  يقوم 
أخرى  لشخصيات  نماذج  عن  المتاحة 
نبينا  بها  تخلق  التي  بالصفات  تمّيزت 
بإذاعة  تعرض  كلمة  يــعــدوا  ثــم  محمد 

المدرسة.

1 - صفات نبينا 
ملسو هيلع هللا ىلص  من خالل ما 

وصفه به قومه.

2-  مواقف من 
حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قبل البعثة.

3 - مواقف من 
حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

بعد البعثة.
4- القتداء 

بصحابة رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص  الذي تخلقوا 

بخلقه العظيم.

3-1 االهتمام 
بـالسلوكيات 

واألخالقيات 
المستمدة من 
سيرة الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته. 

2-2 المشاركة 
بفاعلية في 
األحداث 

والمناسبات 
الدينية 

واالجتماعية  
بالتعاون مع 

اآلخرين.

ف  1-3 التعرُّ
على قواعد 

العمل الجماعي 
في حياته 

اليومية.

الدرس الثالث: 
مجال السيرة
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التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة
استنتاج   المعّلم  يتابع   / أ   -1
الدالة  الكلمات  المتعّلمين 
على  الصالة فرض من األدلة 

الشرعية  المكتوبة. 
المتعّلمون  يقّيم  ب    /  -1
من  المتعّلمين  تمكن  مــدى 
إيجاد ووضع الحلول  لمشكلة 

التكاسل عن الصالة.
2- أ/  يقّيم المعّلم  من إطالع 
حــول  المتعّلمين   وبــحــث 

الفوائد الصحية والرياضية .
قدرة  المعّلم  يتابع  ب/   -2
استنتاج  عــلــى  المتعّلمين 
وفرضية  تشريع  من  الحكمة 

الصالة.
مدى  المتعّلمون  يقّيم   -3
شروط   استنتاج  من  تمكنهم 

الصالة من األدلة الشرعية. 
قــدرة  ــم   ــّل ــع ــم ال ــابــع  ــت ي  -4
االستنتاج  على  المتعّلمين 
من  الصالة  ألركان  الصحيح  

خالل الشواهد النَّصيَّة.

المصادر:
الــــــكــــــتــــــاب 

المدرسي
لوحات  صــور- 
بعض  ــرض  ــعـ لـ
ــث -  ــ ــاديـ ــ األحـ
ــل -  ــم ــة ع ــ ورقـ
 - سمعية  تقنيات 

أوراق عمل. 

البيئة الصفية: 
نــادي   - الفصل  
اإلسالمية   التربية 
مـــســـجـــد   -

المدرسة.

النشاط األول:
1-استخراج الكلمة الدالة على 
ــة  ــرض مــن األدل أن الــصــالة ف

المكتوبة في النشاط. 
أسباب  مشكلة  معالجة   -2
أداء  فــي  والــتــهــاون  التكاسل 
ــاش بــيــن  ــقـ ــنـ ــالـ الــــصــــالة بـ

المجموعات.
النشاط الثاني: 

1-يتناقش حول الفوائد الصحية 
والرياضية للصالة ويسجلها. 

فرضية  من  الحكمة  يستنتج   -2
المعروضة  الشواهد  الصالة من 

بالنشاط.
النشاط الثالث:

خــالل  ــن  م المتعّلم  يستنبط 
شروط  الشرعية  األدلــة  عرض  

الصالة.
النشاط الرابع: 

يستنبط من الشواهد والنصوص 
في  ويسجلها  الــصــالة  ــان  أركـ

الجدول.

1- تعريف / 
معنى الصالة وبيان 

حكمها.

2- استنتاج فوائد 
اللتزام بالصالة.

3- شروط 
الصالة. 

4-أركان الصالة.

ف  1-1 التعرُّ
على التوجه 

الصحيح 
والباطل نحو 

مجاالت العقيدة 
اإلسالمية.

   3-1 االهتمام 
بـالسلوكيات 

واألخالقيات 
المستمدة من 
سيرة الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.

الدرس الخامس: 
مجال الفقه: 

صالتي لها 
شروط وأركان.
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التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة
يتابع  ــم  ــّل ــع ــم 1-ال
الترديد السليم  لألذان 

وبصوت جميل. 

2- يتابع المعّلم قدرة 
المتعّلمين على تطبيق 
اإلقامة للصالة بشكل 

صحيح.

3- يقّيم  أداء المتعّلم 
ــا  ــزًم ــت ــل لـــلـــصـــالة م

بالشروط واألركان.
المعّلم  ــم  يــقــّي  -4
تحديد المتعّلم بشكل 
ــح  ــ ــح وواضـ ــي ــح ص
ألعـــضـــاء الــســجــود 
تطبيق  وكيفية  السبعة 

ذلك أثناء السجود.

المصادر:
الــــــكــــــتــــــاب 

المدرسي.
لوحات  صــور- 
بعض  ــرض  ــعـ لـ
ــث -  ــ ــاديـ ــ األحـ
ــل -  ــم ــة ع ــ ورقـ

تقنيات سمعية. 

البيئة الصفية: 
نــادي   - الفصل  
اإلسالمية   التربية 
مـــســـجـــد   -

المدرسة.

يطبق المتعّلم الدرس في مسجد او مصلى 
المدرسة إن أمكن.

النشاط األول:  
بشكل  زمالئه  مع   األذان  المتعّلم   يردد   

صحيح.
النشاط الثاني: 

يطبق المتعّلم اإلقامة بشكل صحيح. 

النشاط الثالث:  
بالشروط  ملتزًما  الصالة  المتعّلم  تطبيق 
د أعضاء السجود السبعة.  واألركان ويحدِّ

1- تطبيق األذان 
للصالة.

2- تطبيق اإلقامة 
للصالة.

3- تطبيق أداء 
الصالة كاملة 

اقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بشروطها 
وأركانها.

ممارسة   1-2
ــادات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــات  ــي ــالق واألخ
والــســلــوكــيــات 
الشريعة  ــق  وفـ
اإلســــالمــــيــــة 
مع  ــاون  ــع ــت ــال ب

اآلخرين.

االهتمام   1-3
بــالــســلــوكــيــات 
ــات  ــي ــالق واألخ
من  المستمدة 
ســـــــيـــــــرة ملسو هيلع هللا ىلص 

وصحابته.

الدرس السادس:
مجال الفقه: 

أؤدي صالتي 
كاملة اقتداء 

بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
)تطبيقي (
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التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة
عمله  خالل  من  المتعّلم  يقّيم 

الجماعي مع مجموعته:
شرح  من  المتعّلم  تمكن  كم  
من  والحسد  الحقد  مفهومي 
موطن  ومــعــرفــة  ــل  ح خـــالل 

المشكلة وتحديد مواضعها 
األدوار  أداء  تقييم  وباإلمكان  
من قبل بعض المتعّلمين لقصة 

النشاط.
فهم  ــدى  م المعّلم  ــقــوم  2-ي
والقدرة  اآلية  لمعنى  المتعّلم 
الحسد  ــيــن  ب ــة  ــارن ــق م عــلــى 
التي  ــور  األم وبيان   والغبطة 

يجوز فيها الحسد.
قــدرة  المعّلم  يقوم   / أ   -3
مع  التعاون  على  المتعّلمين 
وحــل  لمناقشة  مجموعته 

األسئلة.

المصادر:
الكتاب 

المدرسي
صور- 

لوحات 
لعرض بعض 

األحاديث 
- ورقة عمل 

- تقنيات 
سمعية 

- وسائل 
للبحث. 

البيئة الصفية: 
الفصل  

- نادي التربية 
اإلسالمية  

- مسجد 
المدرسة.

النشاط األول:
العمل  خالل  من  المتعّلمون  يقوم 
المشكلة  الجمعي  الستنتاج  موطن 
قــراءة  خــالل  من  مواضعها  د  ويحدِّ

القصة.
النشاط الثاني:

الغبطة  بين  االختالف  أوجــه  د  يحدِّ
والحسد  مع التمثيل لكل منهما.

النشاط الثالث: 
المجموعة  ومناقشة  القصة  -قراءة  أ 
الواردة  األسئلة  حل  ثم  ومن  حولها 

فيها 
ذكره  الــذي  اليوم  عن  البحث  ب- 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث  حل نشاط 
الكتاب )3-ب( للوصول إلى أن من 

السنة صيام يوم عاشوراء.

1- مفهوم 
الحسد والحقد.

2- المقارنة بين 
الحسد والغبطة.

 3-اسباب 
الحقد والحسد.

4-أضرار الحقد 
والحسد. 

ممارسة    1-2  
ــادات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــات  ــي ــالق واألخ
والــســلــوكــيــات  
الشريعة  ــق  وفـ
اإلســــالمــــيــــة 
مع  ــاون  ــع ــت ــال ب

اآلخرين.

استنتاج   2-1
اإلسالمية  القيم 
من  المستوحاة 
السيرة  أحــداث 

النبوية.

الدرس السابع: 
مجال التهذيب:

أحفظ قلبي من 
الحقد  والحسد.
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التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة
3-/ب - يتابع المعّلم النشاط 
الالصفي للمتعّلم بالتعاون مع 
اسرته إليجاد الحل وتسجيله.

المتعّلم  المعّلم قدرة  يقّيم   -4
إضافية  أســبــاب  إيــجــاد  على 

وعديدة للحقد والحسد 
مشاركة  الــمــعــّلــم  ــم  ــّي ــق ٥-ي
المتعّلم في النقاش حول طرق 

الوقاية من الحقد والحسد
ويتابع ترديد وحفظ المتعّلمين 

للدعاء.

المصادر:
الــــكــــتــــاب 

المدرسي
صـــــــــــــور- 
لــــــوحــــــات 
بعض  لعرض 
ــث -  ــادي األح
 - عمل  ــة  ورق
ــات  ــ ــي ــ ــن ــ ــق ــ ت

سمعية.

النشاط الرابع:
يتناقش المتعّلمون فيما بينهم إلضافة 
الحقد  ألضــــرار  ــرى  ــ أخ أســبــاب 

والحسد وربطها بالواقع.
النشاط الخامس:  

- يناقش المتعّلمون طرق الوقاية من 
القيم  ابن  الحقد والحسد كما ذكرها 

رحمه الله وعرضها ومناقشتها. 
- يردد المتعّلمون المعوذتين ويحفظ 
النشاط   في  الوارد  الدعاء  المتعّلمون 
كلِّ  من  ِة،  امَّ التَّ ِه  اللَّ بَِكلماِت  »َأعوذ 

ٍة«. ٍة، ومن كلِّ عيٍن المَّ شيطاٍن َوهامَّ

٥- طرق الوقاية 
من الحقد 
والحسد.

االعــتــزاز   2-3
في  بالمشاركة 
الــمــنــاســبــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
في  واالجتماعية 
ــرد  ــفـ ــاة الـ ــ ــي ــ ح

والمجتمع.

المتعّلمين  يقّيم  المعّلم   -1
المشاركة  في  جماعي  بشكل 
ــم  ــشــاط،وتــصــمــي ــن ــل ال ــ وح
شجرة  مجموعته  مع  المتعّلم 

محبة الله تعالى. 

المتعّلم  يقّيم  المعّلم  )أ(   -2
المتعّلم  كتابة  ــردي  ف بشكل 
والمناسبة  السليمة  والصياغة 

من قبل المتعّلمين.

النشاط األول:
من خالل مهارة التصميم يتعاون مع 
زمالئه يف رسم شجرة توضح  املحبة 
عند ابن القيم ) مقولة البن القيم (.  

نشاط الثاني:
) أ (: من خالل مهارة التعبري الكتايب 

يصوغ  املتعّلم يف مجلة مفيدة الفكرة 
التي يدور حوهلا بيتان للشعر.

 )ب( من خالل مهارة الربط يتعاون 
مع زمالئه من خالل اجلدول يف 

الكتاب املدريس بتحديد نوع املحبة.

ف على   1- التعرُّ
المحبة  وأقوال 

العلماء فيها.
2- أنواع 

المحبة.
3- أسباب محبة 

الله تعالى.
4- عالمات 

محبة الله تعالى.

ف  الــتــعــرُّ  1-1
ــه  ــوج ــت ــى ال ــل ع
ــح  ــ ــي ــ ــح ــ ــص ــ ال
نحو  ــل  ــاط ــب وال
مجاالت العقيدة 

اإلسالمية.

الدرس الثامن:
مجال الثقافة 

اإلسالمية: 
أحب الله 

ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
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التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة
عمل  المعّلم  يقّيم  )ب(   -2
حل  في  التعاون  في  المجاميع 

النشاط. 
حفظ  المعّلم  يقّيم  )أ(   -3

المتعّلمين للدعاء.
من  المعّلم  يقّيم  )ب(   -3
للقوانين  المتعّلم  كتابة  خالل 

المناسبة لالستماع الجيد 
المتعّلم  كتابة  المعّلم  يقّيم   -4

لعالمات حبه لله تعالى 
تخطيط  المعّلم  ــوم  ــّق ي  -٥
المتعّلم بتدوين الخطة وتقسيم 

وقته  لمناجاة الله تعالى.
المتعّلم  كتابة  المعّلم  يقّيم   -6
سلوكيات يطبقها لزيادة محبته 

لله.
استنتاج  المعّلم  يقّيم   -7
والعواقب  الثمرات  المتعّلم 

من خالل اآليات الكريمة.
إجــابــات  المعّلم  يقّيم   -8

المتعّلمين بشكل فردي.

البيئة الصفية: 
الفصل  - نادي 
ــة  ــ ــي ــ ــرب ــ ــت ــ ال
 - اإلسالمية  
ــد  ــ ــجـ ــ ــسـ ــ مـ

المدرسة.

النشاط الثالث:
يردد  الحفظ  مهارة  خالل  من   ) أ   (

الدعاء ﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ 
سورة   ﴾ ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ   
زمــالئــه  ــع  م  )43( آية  األعراف 

ليحفظه.
) ب ( من خالل مهارة القوانين يعد 
عن  المدرسة  لإلذاعة  كلمة  المتعّلم 
قوانين  أربعة  ويضع  تعالى  الله  حب 
الجيد  االستماع  بها  يضمن  التي 

للحضور.
النشاط الرابع: 

يكتب  التوسع  مــهــارة  خـــالل   مــن 
عالمات أخرى لمحبته لله تعالى.

النشاط الخامس: 
وقراءته  التخطيط  مهارة  خالل  من 
الشعر(  وبيت  الشريف  )للحديث 
يخطط لتهيئة نفسه ووقته لمناجاة ربه 

ليالً.         
النشاط  السادس:  

يكتب  المتطلبات   مهارة  خالل   من 
يطبقها  التي  السلوكيات  من  أربعة 

لزيادة محبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

٥- غرس محبة 
الله في النفوس.
6- سبب محبة 

ملسو هيلع هللا ىلص.
7- ثمار اتباع 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
8- االقتداء 

بالصحابة الكرام 
والسلف الصالح 

في محبة ملسو هيلع هللا ىلص.

ممارسة    1-2  
ــادات  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــات  ــي ــالق واألخ
والــســلــوكــيــات  
الشريعة  ــق  وفـ
اإلســــالمــــيــــة 
مع  ــاون  ــع ــت ــال ب

اآلخرين.

االهتمام    3-1
بــالــســلــوكــيــات 
ــات  ــي ــالق واألخ
من  المستمدة 
ــرة الــرســول   ســي

ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.
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التقييم املصادر أمثلة من أنشطة تعليمية
تفصيل املحتوى / 

حمتوى التعّلم
Learning 
content

الكفايات اخلاصة
Specific 

 Competences
الدرس  عنوان

الوحدة
المتعّلم  9- يقّيم المعّلم تعبير 
فــي حبه  ــشــاعــر  ال لــمــشــاعــر 

للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
* يقّيم المتعّلم ذاته من خالل 

استراحة قلب .
9- يقّيم المعّلم المتعّلم بشكل 
فردي في إجابة المتعّلم تحديد 
يتخذها  التي  األربعة  العوامل 
اشتراكه في مشروع نصرة  عن 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

النشاط السابع: 
يقرأ  االستنتاج   مــهــارة  خــالل  مــن 
الــنــصــوص )الــســتــة فــي الــجــدول( 

ويستنتج الثمرة والعاقبة 
التعبير  مهارة  خــالل  من   :8 نشاط 
موقفين  على  يعّلق  غوية  اللَّ والطالقة 
في  الــخــاص  بأسلوبه  المحور  فــي 

سطرين. 
نشاط 9:  

من خالل   مهارة العواطف  يوضح 
كيف عرب الشاعر عن حبه للرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص. 
من خالل محور استراحة ) فتش في 
بعرض  ذاتــه  المتعّلم  يقّيم  قلبك 

األسئلة على نفسه (
نشاط مساند)مرشوع(: من خالل  

مهارة اعتبار مجيع العوامل يبني املتعّلم 
أربعة من  العوامل التي يتخذها يف 

االعتبار عند إقدامه عىل االشرتاك يف 
مرشوع  )نرصة النبي ملسو هيلع هللا ىلص(.

المشاركة   2-2
ــة فــي  ــي ــل ــاع ــف ب
األحــــــــــــداث 
ــات  ــاســب ــمــن وال
ــة   ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
واالجــتــمــاعــيــة 
مع  ــاون  ــع ــت ــال ب

اآلخرين.

االعــتــزاز   3-2
في  بالمشاركة 
الــمــنــاســبــات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
في  واالجتماعية 
ــرد  ــفـ حـــيـــاة الـ

والمجتمع.
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أسس اإلعداد الكتابي:  
يمر اإلعداد الكتابي بخطوات لها أسس منها:

١- مرحلة التخطيط: )مهارات التخطيط(:
في هذه المرحلة يحتاج المعّلم إلى:

�   تحليل مستوى المادة  ونوع المجال ) لكل مجال تخطيط مناسب له عقيدة / حديث / سيرة / 
فقه / تهذيب  / ثقافة (

�  تحديد خصائص المتعّلمين وقدراتهم واحتياجاتهم.

مية. �  تحديد الخبرات التي تتوقع أن يكتسبها المتعّلم من الوحدة التعلُّ
�  تحديد الكفايات التي تم االتفاق عليها عند تخطيط الوحدة.

�  تحديد الزمن المناسب لتناول الدرس مع مناسبته للخطة الزمنية. 
المتوقعة في وحدة  النتائج  الحصول على  فعالية في  المناسبة واألكثر  مية   التعلُّ �   تحديد األنشطة 
 - - تحسين  إثرائية حسب الهدف المنشود من النشاط )عالج  مية أو إضافة أنشطة داعمة أو  تعلُّ

إغناء(. 
المتعّلم من تطوير كفاياته، وربط  لتمكين  لها،  المخطط  مية مناسبة لألنشطة  تعلُّ �   اختيار أساليب 

نشاط أو اكثر لكل كفاية. 
�   تحديد أدوات وزمن الفئة المستهدفة للتقييم،  وتنوعها إن أمكن.  

مية. مية في الوحدة التعلُّ �   تحديد الوسائل التي تحتاجها لهذه األنشطة التعلُّ
�   تحديد األداة والدليل على استفادة المتعّلم من هذا الدرس / الوحدة من )عمل مكتوب، نشاط 

تفاعلي.. إلخ(.
٢- مرحلة التنفيذ :

أ    - التهيئة والتمهيد لتحفيز املتعّلمني وإثارة الدافعية للتعلم.
ب- عرض الدرس ويراعى فيه ما تم حتديده يف مرحلة التخطيط.

مية ويراعي فيها ما يأيت: ج- األنشطة التعلُّ
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تحقيق الكفايات المرسومة والمخطط لها.1
ف على حاجات المتعّلمين وتراعي الفروق الفردية ومستوى المتعّلمين.  2 التعرُّ
التنوع والتوازن في تنمية جوانب شخصية المتعّلمين.3
تحديد طرق وأساليب تنفيذه )أزواج ثنائية أو أكثرعشوائية  - تحديد إشارة لوقف النشاط والحوار(. 4
ارتباطه بحياة المتعّلمين وواقعهم.٥

مية. د-  ختام الدرس: ويشمل  تلخيًصا للدرس، واجًبا منزلًيا، تكاليف  ومهًمات تعلُّ
٣- مرحلة التقييم البنائي والنهائي: 

التقييم عملية تشخيصية عالجية تهدف إلى تحديد مدى التقدم الذي أحرزه المتعّلم.
بعض قواعد مهارة التقييم:

1- انسجام التقييم مع النشاط والكفاية المراد تطويرها أو تحقيقها.
2- أن يكون شاماًل لجوانب نمو المتعّلم، المعرفية والمهارية والميول والقدرات.

3- تنوع أدوات التقييم وحسن استخدامها، ومراعاة الفروق الفردية بين المتعّلمين.
4- استمرارية التقييم.

٥- أن يكون التقييم قائًما على أسس عملية معيارية  ) الصدق والثبات والموضوعية (.
رموز التقييم: 

التقييم المناسبة، لقياس مدى تحقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط، وفق الرموز  د المعّلم أداة  يحدِّ
اآلتية:

األداة الرمزم
التفاعل الشفهي التسميع ) األحاديث واألذكار( المناقشة والحوار.  ت.ش1
األعمال المكتوبة الواجبات وأوراق العمل.      ع.ك 2
التطبيق العملي )أداء للعبادات والمهارات الحركية من رسم- تلوين- أعمال يدوية(.    ط.ع 3

مالحظة السلوك مدى تفاعل المتعّلمين مع األقران واآلخرين واستجابتهم للقيم والمبادئ م.س4
)التعّلم التعاوني(.
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التقييم النهائي  م أنشطة التعلُّ  محتوى
التعّلم 

الكفايات 
الخاصة

يقوم المعّلم بالتخطيط للتقويم 
اكتساب  لقياس مدى  الختامي 
المتعّلمين لمعايير المنهج  في 
يكون  أن  على  درس  كل  نهاية 

التقييم كاآلتي:
التقييم  أدوات  تحديد  يتم   �

مــنــاقــشــة   - ــل  ــم ع )ورقــــــة 
شفوية...(.

� مراعاة التنويع في التقييم.
لمحاور  التقييم  شمولية   �

الدرس.
المتعّلمين  لكيفية  يتم تقييم   �

تفاعلهم ًوتطبيقهم  للنشاط.
ملحوظة هامة:

التقييم عاما  يجب أن ال يكون 
نشاط  محتوى  لكل  يكون  بل 

د أداة للتقييم. وتقييم ويحدِّ

الدعاء والتمهيد:
تحديد الدعاء المناسب لموضوع الدرس ليردده المتعّلمون خلف المعّلم، مع بيان معناه بمدة ال تتجاوز 

الدقيقتين، ثم يقوم المعّلم باختيار تمهيد مناسب للدرس بأسلوب نشط مع التطرق لتمهيد الكتاب.  
مية بأسلوب نشط لكل محتوى من محتويات الدرس،  مع ضرورة   يقوم المعّلم بالتخطيط لألنشطة التعلُّ
أن يكون النشاط يمارس من قبل المتعّلمين لتحقيق الكفايات من خالل اكتساب الحقائق والمهارات 
والقيم المرجوة،ويكون دور المعّلم المرشد الموجه.. مع ضرورة إدراج أنشطة الكتاب وتحديد المدة 

الزمنية التي يستغرقها كل نشاط.
البد من تحديد اآلتي في اإلعداد الكتابي:

أواًل- المدة الزمنية لكل نشاط.
م النشط لكل نشاط. ثانًيا-استراتيجية التعلُّ

ثالًثا- تحديد أداة التقييم لكل نشاط.
رابًعا - موضع استخراج القيمة ومظاهرها السلوكية.

ملحوظة / 
النشاط يمارسه المتعّلم، لذا تصاغ األنشطة منسوبة للمتعّلم.

مثال لصياغة صحيحة: يصنف المتعّلم الصور الدالة على السلوك الحسن عن السلوك السيئ.
مثال لصياغة غير صحيحة: يعرض المعّلم صوًرا ليصنفها المتعّلم. 

أبرز  كتابة  يتم 
مــــــــحــــــــاور 
الـــــــــــــدرس، 
كل  ومـــقـــابـــل 
محور يتم كتابة 
ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ األنـ
التي  مية  التعلُّ
ــن  يـــمـــكـــن م
أن  ــا  ــهـ ــاللـ خـ
ــب  ــ ــس ــ ــت ــ ــك ــ ي
بنفسه  المتعّلم 
وبـــمـــســـاعـــدة 
المعّلم  وتوجيه 

ما يلي:
/قيم  )حقائق    

/مهارات (.

اختيار  يتم 
ت  يا لكفا ا
التي يمكن 

تحقيقها 
خـــــــــالل 
ــة  ــطـ ــشـ أنـ
في  م  التعلُّ

الدرس. 
وتــكــتــب 
وال  نــًصــا 
يــكــتــفــى 
رقم  بكتابة 
الكفايات.

النشاط الالصفي املصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
للدرس  مساندة  ألنشطة  التخطيط 

يقوم بها المتعّلم مع مراعاة اآلتي:
ــرة/ األس إشـــراك  /يمكن  التنويع 

والبحث  بالتقنيات  االســتــعــانــة 
للمرحلة  المناسب  اإللــكــتــرونــي 

العمرية.

المعينة  والوسائل  األدوات  المصادر: 
للدرس

 / )الفصل  الصفية  بالبيئة  يقصد  البيئة: 
الخلفية/ حديقة /  الساحة  المسجد / 
في  التنويع  ضــرورة  العلوم..(  مختبر 

البيئة الصفية.

ــرق  ـــد طــ ــــديـ ــح تــ
التدريس المستخدمة 
ــة  ــ ــط ــ ــش ــ فــــــي األن

مية. التعلُّ

أثناء   أو  بداية  من  استخالصها  من  البد  القيمة: 
الدرس، مع مراعاة حسن صياغة القيمة.

تحديد القيمة السلوكية
السلوكية  المظاهر  تصاغ  السلوكية:  مظاهرها 

التي تترجم القيمة المطلوبة.

الصف احلصة  عنوان الدرس املجال التاريخ اهلجري: اليوم
كتابة عنوان الدرس والتخطيط له مع ضرورة مراعاة زمن الحصة 

وتقسيم الدرس حسب الخطة الزمنية المقررة  على أن يكون اإلعداد 
الكتابي مستقل لكل حصة دراسية   

العقـيــدة
الهجري:
الميالدي:

نموذج لإلعداد الكتايب:
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التعريف باسرتاتيجيات التدريس:
مية التي يقوم بها المعّلم  طريقة التدريس هي مجموعة من اإلجراءات والممارسات واألنشطة التعلُّ
داخل الفصل بتدريس درس معين، يهدف إلى توصيل معلومات وحقائق ومفاهيم للتالميذ بأيسر 
السبل وبأقلِّ الوقت وبأدنى النفقات، ويحتاج المعّلم في الشأن أن يكون قادًرا على تقديم المادة 

واإلثارة ومن هذه الطرق:
١- طريقة المناقشة:

األسئلة  وخاصة  األسئلة  إلقاء  خالل  من  فهًما،  أكثر  وجعلهم  المتعّلمين  ذاكرة  إلنعاش  طريقة 
المفتوحة التي من خاللها يعبر المتعّلم بطالقة، ويتيح للمعلم معرفة مستوى فهم وتفكير المتعّلمين.

٢- الطريقة الحوارية:
يتمُّ فيها الوصول إلى الحقائق والخبرات عن طريق الحوار، واكتشاف الخطأ بأنفسهم.

٣- طريقة حل المشكالت: 
على  المتعّلمون   يتدرب  خاللها  ومن  المشكالت،  حل  في  العلمي،  التفكير  على  تعتمد  طريقة 

السليم. التفكير  ممارسة 
٤- الطريقة القياسية:

وفيها يتمُّ البدء بالقاعدة، ثمَّ تأتي األمثلة لتوضيحها)1(.
التفكير اإلبداعي:

د من األفكار والمواقف، ويؤدي الى إنتاج جديد يتصف  تعريفه: هو قدره عقلية على التفكير في عدِّ
د من البرامج واالختبارات. باالبتكار والجدة ويمكن قياس اإلبداع عن طريق عدِّ

أقسام التفكير اإلبداعي:
أواًل- الطالقة: إنتاج كمية من الكلمات أو األفكار في فترة محددة حول موقف ما.

تنقسم الطالقة إلى:
أ- الطالقة اللفظية: القدرة على إنتاج كلمات ووحدات تعبيرية تناسب الموقف.

د كبير من األفكار في وقت محدد بصرف النظر عن  ب-  الطالقة الفكرية: القدرة على التوصل لعدِّ
نوع األفكار أو مستوياتها.

)1( من كتاب »دليل المعّلم لتنمية مهارات التفكير«   »ربى فهد الشهيل«
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د من األشكال. ج- طالقة األشكال: القدرة على تغيير األشكال؛ أي القدرة على الرسم السريع لعدِّ
ثانًيا- المرونة: تغيير االتجاهات في التفكير من مسار إلى مسارات أخرى بدون صعوبة.

أقسام المرونة: 
د من األفكار التي ترتبط بمشكلة أو موقٍف ما. أ - المرونة التلقائية: القدرة على إنتاج عدِّ

ب - المرونة التكيفية: قدرة الفرد على التكيُّف مع أوضاع المشكلة.
ثالًثا- األصالة: القدرة على اإلتيان بفكرة جديدة.

ع أو اإلضافة: القدرة على إضافة العديد من التفاصيل لجعل الفكرة أكثر وضوًحا. رابًعا - التوسُّ
ثم  ومن  محددة  ضوابط  وفق  الموقف  بفحص  خالله  من  الفرد  يقوم  عقلي  نشاط  الناقد:  التفكير 

جديدة. قرارات  إلى  الوصول 
وينقسم إلى ثالثة أنواع وهي:

أواًل- التفكير االستقرائي: هو نشاط عقلي، يقوم بدراسة مجموعة من المعلومات من أجل الوصول 
إلى قاعده عامة.

ويشتمل على مهارتين هما:
� التوصل إلى استنتاجات.

ف على العالقات. � التعرُّ
ثانًيــا- التفكيــر االســتنباطي: نشاط عقلي يسعى الفرد من خالله للوصول الستنتاج جديد عن طريق 

معلومات أو افتراضات معطاة.
ويمكن أن يتم االستنباط في ضوء قاعدة أو في ضوء مقدمتين تسمى األولى المقدمة الكبرى وتسمى 

الثانية المقدمة الصغرى.
ــي: نشاط عقلي يهدف إلى إصدار حكم أو قرار حول قيمة أو نوعية شيء ما  ــر التقييم ــا- التفكي ثالًث

ع في إصدار األحكام. في معيار محدد، ويتطلب هذا التفكير دقة وعدم التسرُّ
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د من المهارات منها: ويشتمل على عدِّ
أ- مهارة فحص المعطيات والتمييز بينها وتشمل:

ف على األخطاء. � التعرُّ
� تمييز الحقائق الموضوعية عن االدعاءات.

� تمييز الحقائق عن اآلراء.
ز. ف على جوانب التحيُّ � التعرُّ

ب- المقارنة: قد تكون ُحرة أو في ضوء معايير.
ج - تصنيف المعطيات: وضع المعطيات في مجموعات وفًقا لمعيار أو أكثر.

د- إصدار األحكام: عملية عقليه ُعليا، وتشمل إصدار أحكام عديدة من بينها تقرير مدى صحة أو 
قيمة الشيء.

م التعاوني بين المتعّلمين  أهمية استخدام التعلُّ
م التعاوني: أوًلا: طرق متنوعة لتطبيق التعلُّ

التعاوني، تنسجم مع مختلف الموضوعات ومن هذه  م  التعلُّ توجد قواعد لطرق عديدة من طرق 
الطرق:

١-طريقة الترقيم الجماعي:
خطوات هذه الطريقة: 

-  يعطي المعّلم رقًما لكل متعّلم في المجموعة.
-  يشرح المعّلم المفهوم ُمستعيًنا بالسبورة وأوراق عمل معدة سلًفا.

م سؤااًل. -  يسأل المعلِّ
ميه أن يناقشوا السؤال مًعا في كل مجموعة، حتى يتأكدوا من أن كل عضو  -  يطلب المعّلم من متعلِّ

في الفريق يعرف اإلجابة.
م رقًما محدًدا، وعلى كل من يحمل الرقم نفسه في كل مجموعة بأن يجيب اإلجابة  -  يطلب المعلِّ

المتفق عليها من قبل مجموعته.
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يالحظ أن هذه الطريقة تحقق عملية التفاعل االجتماعي أكثر من الطريقة التقليدية، وهذا التفاعل 
إيجابي ألن المتعّلمين مرتفعي التحصيل سيشاركون بشكل فعال ألنهم من الممكن أن يسألوا.

٢-طريقة مجموعة النقاش:
خطوات هذه الطريقة: 

 -  يشرح المعّلم المفهوم.
-  يسأل المعّلم سؤاله لكل فريق بصوت منخفض أو من خالل أوراق العمل.

-  يتحاور المتعّلمون حول السؤال في كل مجموعة أو فريق.
-  من الممكن أن تقدم كل مجموعة ورقة إجابة واحدة، أو يسأل المعّلم سؤاله للصف بشكل عام.

٣-طريقة المقابلة ذات الخطوات الثالثة:
طوات هذه الطريقة: 

-  يكّون المتعّلمون مجموعتين ثنائيتين داخل فريقهم الرباعي، وكل مجموعة تقود طريقة المقابلة 
أو النقاش وحدها.

-  يعكس المتعّلمون أدوارهم والذي يسأل يصبح في موقع المجيب وبالعكس.
-  يدير المتعّلمون الوضع بتغيير المجموعات الثنائية داخل كل فريق رباعي.

٤-طريقة جيكسو )مجموعات التركيب(:
الترجمة الحرفي لها طريقة مجموعات التركيب، هذه الطريقة تركز على نشاط المتعّلم  في إطارين:

  6-٥ من  مجموعة  كل  في  مجموعات  إلى  الصف  ينقسم  التخصص،  ومجموعة  األم  مجموعة 
متعّلمين، ويأخذ كل متعّلم من المجموعة جزءًا من مادة عامة، تبدأ هذه الطريقة بتوزيع المهام نفسها 
التخصص  المتعّلمون في فرق  أو الست، وبعدها يتجمع  المهام الخمس  الفرق األم،  على جميع 
فرقة  إلى  التخصص  فرقة  من  متعّلم   كل  يعود  ثم  منهم،  واحد  كل  بها  أوكل  التي  المهمة  ببحث 
األم التي جاء منها، وفي فرقة األم يحاول كل متعّلم تخصص في مهمة معينة أن ينقل ألفراد فرقته 
التي ناقشت المهمة نفسها، وهذه المرحلة تسمى  إليها فرقة التخصص  التي توصلت  المعلومات 
م فرقته الموضوع  مرحلة تعليم - متعّلم - متعّلمين بحيث يمثل المتعّلم الواحد دور المعّلم، ويعلِّ
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الذي تخصص به، وهذا يعني أن المهمة التي أوكل بها إليه لم تكن مقصورة على تعّلمه لها فقط، 
أن  والمهم  المهمة،  إتقان  أجل  من  أكبر  جهد  بذل  يتطلب  وهذا  لغيره،  يعلمها  كي  يتعلمها  وإنما 
التعليمية، وفي  المهام  التي حددتها  المادة  تعّلم جميع جوانب  إلى  األم  فرقة  متعّلم في  يصل كل 
داخل الفرقة يجري نقاش وُتثار أسئلة للتأكد من أن كل فرد فيها أصبح ملًما في جميع فروع المادة، 
ومن هنا جاء اسم الطريقة، ألن المهمة العامة توزع  على أقسام، كل متعّلم تخصص في قسم وعند 
العودة للعمل في فرقة األم يحاول أعضاء الفرقة تركيب هذه األقسام بشكل ينتج عنه الشكل العام 
للمادة فهو يشبه لعبة التركيب، في إعطاء الصورة الكاملة للمادة في نهاية عمل فرقة األم، ثم ينتهي 
العمل أوًلابعرض نتائج العمل من قبل الفرق المختلفة ومناقشته وإجماله، بحيث تعرض كل فرقة 
وتعليقات،  مالحظات  إضافة  طريق  عن  باستكمالها  األخرى  الفرق  أعضاء  يشارك  واحدة،  مهمة 
في  المتعّلمين  لجميع  امتحاًنا  المعّلم  يعطي  ثم  للمادة،  الكاملة  الصورة  إلى  الوصول  أجل  ومن 
 المهمة المحددة، والعالمة التي يأخذها المتعّلم هي عالمته الشخصية وليست عالمة المجموعة.
وينصح عند اتباع هذه الطريقة أن يحضر المعّلم بطاقات صغيرة تكتب عليها األرقام من 1-٥ أو 6 
ر المهام أيًضا على بطاقات، بحيث يكتب على كل بطاقة  د الطالب في الفرقة األم، وُتحضَّ حسب عدِّ
ع البطاقات على المتعّلمين  السؤال أو الفعالية أو النشاط المطلوب القيام به لتنفيذ المهمة، ثم ُتوزَّ
بحسب رغباتهم أو بوضعها مقلوبة، بحيث يوضع على كل بطاقة رقم، فيسحب كل  متعّلم في فرقة 
)فقط  اآلخر  الكرت  المكتوب على  الرقم  الطاولة  يتناول من على  الرقم  معرفة  بطاقة، وعند  األم 
كل  التخصص  فرق  على  الطالب  يتوزع  ثم  معين،  دبوس  باستعمال  صدره  على  ويضعه  أرقام(، 

م ما تعلمه في فرقة التخصص. حسب رقم بطاقته / مهمته، ليعود بعد ذلك إلى فرقة األم ويعلِّ
م التعاوني المراحل التي يمر بها الدرس بطريقة التعلُّ

المرحلة األولى: طريقة توزيع المتعّلمين داخل الفصل: 
- توزيع المتعّلمين حسب الفروق الفردية. 

- اختيار قائد أو منسق لكل مجموعة.. يتغير المنسق في اللقاءات القادمة. 
د المجموعة الواحدة عن خمسة متعّلمين  - أالَّ يزيد عدِّ

- أن يكون شكل المجموعات شكاًل دائرًيا.
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المرحلة الثانية: طريقة توزيع إدارة وقت الحصة: 
-  تعطى عشر دقائق للعصف الذهني لكل مجموعة حسب موضوع الدرس. 

-  تعطى عشر دقائق الستعراض األفكار الرئيسية المستنبطة من المجموعات من خالل تعليق رؤساء
المجموعات حول ما توصلت إليه كل مجموعة من أفكار، مع األخذ بعين االعتبار عدم التكرار 

لهذه األفكار الجديدة لموضوع الدرس من قبل المجموعات األخرى. 
م نفسه. - تسجيل هذه األفكار على السبورة من قبل منسق كل مجموعة أو من قبل المعلِّ

المرحلة الثالثة: دور المعّلم في هذه المرحلة: 
-  ُتعطى عشرون دقيقة من زمن الحصة للمعّلم إلبراز النقاط التوضيحية لموضوع الدرس، وإعطاء 
يبرزها  لم  التي  النقاط  خالل  من  المتعّلمين،  إلى  نقله  المطلوب  الشرح  حسب  توضيحية  أمثلة 
أقصى  حققت  التي  للمجموعات  واإلشادة  للدرس  الرئيسية  األفكار  استعراض  أثناء  المتعّلمون 

توضيح لموضوع الدرس. 
اإلعداد المسبق الجيد من قبل المعّلم من خالل تجاربه مع المتعّلمين في العصف الذهني واالستعداد 

المبكر لإلجابة والتوضيح لنقاط يتوقع المعّلم إثارتها من قبل المتعّلمين أنفسهم.
المرحلة الرابعة: دور التقييم والمراجعة: 

- ُيعطى الجزء المتبقي من زمن الحصة للمناقشة والحوار حول األفكار المستنبطة من المجموعات 
المجموعات،  داخل  في  المتعلِّمون  واستثارة  الدرس  م لموضوع  المعلِّ ما ورد في شرح  وحسب 
أذهانهم  في  واضحة  تكن  لم  الدرس  بموضوع  المتعّلقة  والتعليقات  التساؤالت  بعض  حول 
داخل المجموعات الصغيرة أثناء الجولة األولى من زمن الحصة وحسب ما ورد من إضافات أو 
توضيحات من قبل المعّلم نفسه، وهذه المالحظة يكون المعّلم مسؤواًل عنها أثناء مالحظته لكل 
مجموعة وتسجيل النقاط اإليجابية والسلبية أثناء قيادة المتعّلمين أنفسهم في داخل المجموعات 
النقاش حول موضوع الدرس.. يأتي دور المعّلم في إبرازها إذا دعت الحاجة لها من خالل دعم 
اإليجابيات ومناقشة السلبيات الواردة من المتعّلمين أنفسهم أثناء النقاش في المرحلة األولى من 

الحصة. زمن 
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الدرس األول 
مجال العقيدة: 

إيماني بالغيب أمن 
وطمأنينة.

 الدرس الثامن مجال 
الثقافة اإلسالمية: 
أحب الله ورسوله 

ملسو هيلع هللا ىلص.

 الدرس الثاني 
مجال الحديث 
الشريف: أحقق 
مراتب الدين في 

حياتي.

الدرس الثالث 
مجال السيرة: 

صفات رسولي 
ـملسو هيلع هللا ىلصـ قبل البعثة 

وبعدها.

 الدرس الرابع 
مجال الفقه: من 

شعائر ديني األذان 
واإلقامة.

الدرس الخامس 
مجال الفقه: 

صالتي)حكمها 
شروطها وأركانها(.

الدرس السادس 
مجال الفقه: أؤدي 

صالتي كاملة اقتداء 
 بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص 
)تطبيقي(.

الدرس السابع 
مجال التهذيب: 
أحفظ قلبي من 
الحقد والحسد.

الوحدة األوىل
إيماني بالغيب 

 اطمئنان
وسنة رسولي ملسو هيلع هللا ىلص 

حفظ وأمان
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م للوحدة األولى محتوى التعلُّ
إيماني بالغيب اطمئنان وسنة رسولي ملسو هيلع هللا ىلص حفظ وأمان.

د  عدِّ
احلصص املجاالت  املوضوعات املحتوى الوحدة 

مية التعلُّ
الفرتة 
الزمنية الكفايات اخلاصة 

ما يتوقع اكتسابه يف الوحدة األوىل 
أوًلا: الكفايات املتوقع اكتساهبا يف الوحدة األوىل:

ثانًيا: املعلومات واملهارات والقيم واالجتاهات املتوقع اكتساهبا 
مية األوىل: ثالًثا: ختطيط الوحدة التعلُّ

مية األوىل رابًعا: دليل دروس الوحدة التعلُّ

الوحدة 
األوىل
إيامين 

بالغيب 
اطمئنان 

وسنة 
رسويل 

ملسو هيلع هللا ىلص حفظ 
وأمان.

جمال احلقائق
ف عىل التوجه  1ـ1 التعرُّ

الصحيح والباطل 
نحو جماالت العقيدة 

اإلسالمية.
جمال العمليات واالرتباط

1-2 ممارسة العبادات 
واألخالقيات 

والسلوكيات وفق 
الرشيعة  اإلسالمية  

بالتعاون مع اآلخرين.
جمال االجتاهات
 1-3 االهتامم 

بـالسلوكيات 
واألخالقيات املستمدة 

من سرية الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
وصحابته.

 جمال العمليات االرتباط
2-2 املشاركة بفاعلية 

يف األحداث واملناسبات 
الدينية واالجتامعية  

بالتعاون مع اآلخرين.
جمال االجتاهات 

2-3 االعتزاز باملشاركة 
يف املناسبات الدينية 

واالجتامعية  يف حياة 
الفرد واملجتمع.

 جمال احلقائق
ف عىل قواعد  3-1 التعرُّ
العمل اجلامعي يف حياته 

اليومية.

2
1- خطة الدرس )اإلعداد الكتايب ( وحل 

أنشطة وأسئلة الدرس األول جمال العقيدة: 
إيامين بالغيب أمن وطمأنينة.

العقيدة

الوحدة 
األوىل 

من األسبوع 
األول إىل 
األسبوع 

الثالث

1
2- خطة الدرس )اإلعداد الكتايب( وحل 
أنشطة وأسئلة الدرس الثاين جمال احلديث 

الرشيف: أحقق مراتب الدين يف حيايت.
احلديث 
الرشيف 

1
3- خطة الدرس )اإلعداد الكتايب( وحل 

أنشطة وأسئلة     الدرس الثالث جمال السرية: 
صفات رسويل  ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة وبعدها.

السرية 

1
4- خطة الدرس )اإلعداد الكتايب( وحل 

أنشطة وأسئلة  الدرس الرابع جمال  الفقه:  من 
شعائر ديني األذان واإلقامة.

الفقه

2
٥ - خطة الدرس )اإلعداد الكتايب( وحل 

أنشطة وأسئلة   الدرس اخلامس جمال الفقه: 
صاليت) حكمها رشوطها وأركاهنا(.

الفقه

الوحدة  
من األسبوع 

الرابع  إىل 
األسبوع 
السادس

1
6- خطة الدرس )اإلعداد الكتايب ( وحل 

أنشطة وأسئلة الدرس السادس جمال 
الفقه: أؤدي صاليت كاملة اقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص  

)تطبيقي(.
التهذيب

2
7-  خطة الدرس )اإلعداد الكتايب ( وحل 

أنشطة وأسئلة الدرس السابع جمال التهذيب: 
أحفظ قلبي من احلقد واحلسد.

التهذيب

2
8-  خطة الدرس )اإلعداد الكتايب( وحل 
أنشطة وأسئلة الدرس الثامن جمال الثقافة 

اإلسالمية: أحب اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
ثقافة إسالمية 

12 8 دروس ستة مجاالت وحدة واحدة 4 أسابيع المجموع 

http://www.moe.edu.kw


أواًل: الكفايات المتوقع اكتسابها في الوحدة األولى:
مجال الحقائق:

ف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية. 1-1 /  التعرُّ
مجال العمليات واالرتباط:

2-1 /  ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق الشريعة  اإلسالمية  بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات:

   3-1/ االهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام. 
مجال العمليات واالرتباط:

2-2 /  المشاركة بفاعلية في األحداث والمناسبات الدينية واالجتماعية  بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات: 

3-2 / االعتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية واالجتماعية  في حياة الفرد والمجتمع. 
مجال الحقائق:

ف على قواعد العمل الجماعي في حياته اليومية. 1-3 / التعرُّ

٥2
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القيم 
واالجتاهات املهارات املعارف

�  اإليمان  
بالغيب 

والشهادة.

� اإلحسان

�  القتداء    
)القدوة 

الحسنة(.

� اللتزام.

� حب الصالة.

 � الخلق الحسن.
�  حب اهلل 

تعالى 
ورسوله.

�  اللقاء والحوار والمناقشة.

�  حفظ وترديد  النصوص 
الشرعية /التشهد /الصلوات 

اإلبراهيمية/األذان واإلقامة 
واألدعية المأثورة.

�  المناقشة والستدلل 
بالنصوص الشرعية.
�  استخالص الحقائق 

والمفاهيم.
�  تصميم خرائط ذهنية.

�  تطبيق الدروس التربوية في 
الحياة اليومية.

�  تطبيق األدب في طلب العلم 
ومدارسته.

غوية. �  التعبير والطالقة اللُّ

�  البحث عن معلومة من 
المصادر المتنوعة.

�  الستماع للقصص واستنتاج 

الفائدة والعبر.
�  التأدب بأدب النبوة والتخلق 

بأخالقه.
�  البحث بوسائل البحث 

المتنوعة. 
 �  إيجاد الحلول للمشكلة

�  التعاون مع محيطه.

�  التفكير اإلبداعي.

�  عالم الشهادة  كل أمر نستطيع أن نتوصل إلى مشاهدته بالوسائل 
الحسية.

� عالم الغيب كل ما غاب وخفي عن مجال إدراكنا الحسي. 

� أقسام عالم الغيب:  غيب مطلق.       - غيب نسبي.

�  اإليمان بالغيب يوجب الشعور بمراقبة اهلل عليه واالستقامة على أمر 
اهلل والطمأنينة. 

� الرسل الكرام عليهم الصالة والسالم ال يعلمون الغيب إال بإذن له اهلل.

عاء علم الغيب كفر. � ادِّ

� الدين ثالث مراتب: اإلسالم، اإليمان، اإلحسان. 

� الشهادتان أصل العبادة.

ف على المصطلحات الشرعية اآلتية: � التعرُّ

)اإلسالم - اإلحسان - اإليمان -الصالة - التوحيد(. 
�  من صفات سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص الصدق واألمانة والحكمة وحسن 

التصرف  اصدق والجود وحسن العشرة والمبادرة والوفاء وحب 
العدل ومناصرة الضعفاء.

ف على بعض من أدب وحسن تعامل وشجاعة محمد - ملسو هيلع هللا ىلص  �  التعرُّ
-  بمواقف من حياته بعد البعثة.

� صحابة رسول الله قدوة حسنة تخلقوا بخلق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

� المقارنة  بين األذان واإلقامة من خالل التعريف والحكم والصيغة.

� لألذان والمؤذن شروط ومستحبات.

ف على معنى الصالة عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير  �  التعرُّ
ومختتمة. بالتسليم وحكمها  فرض عين بدليل الكتاب والسنة واإلجماع. 

� االلتزام بالصالة  )عبودية وصلة وشكر وطريق الفالح(.

� للصالة شروط وواجبات وسنن من يبتغي الكمال في العبادة يلتزم بها.

� الحقد والحسد  من أمراض القلوب وخلق مكروه.

� الحسد خلق منبوذ والغبطة خلق محمود.

� االبتعاد عن أسباب الحقد والحسد  لما عليها من أضرار.

�  الوقاية من الحقد والحسد  باالستعانة بالله - تعالى - الرضا - التوكل 
على اهلل  تعالى.

ف على  معنى المحبة، وأسماها محبة اهلل. � التعرُّ

� بيان سبب حبنا لرسولنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

ثانًيا:المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المتوقع اكتسابها 
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مية األولى: ثالًثا: دليل دروس الوحدة التعلُّ
مجال العقيدة الدرس األول: إيماني بالغيب أمن وطمأنينة.

مجال الحديث الشريف الدرس الثاني: أحقق مراتب الدين في حياتي.
مجال السيرة الدرس الثالث: صفات رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة وبعدها.

مجال الفقه الدرس الرابع: من شعائر ديني األذان واإلقامة.
مجال الفقه الدرس الخامس: صالتي )حكمها شروطها وأركانها(.

ملسو هيلع هللا ىلص   بالنبي  اقتداء  كاملة  صالتي  أؤدي  السادس:  الدرس  الفقه  مجال 
)تطبيقي(.

مجال التهذيب الدرس السابع: أحفظ قلبي من الحقد والحسد. 
مجال الثقافة اإلسالمية الدرس الثامن: أحب الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
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أواًل: الكفاية المتوقع تحقيقها في الدرس:
مجال الحقائق: 

ف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية. 1-1 التعرُّ
ف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة  المعيار: أن يكون المتعّلم قادًرا على  التعرُّ

اإلسالمية.
مجال الحقائق:

ف على قواعد العمل الجماعي في حياته اليومية مجال الحقائق. 3-1 التعرُّ
ف على  قواعد العمل الجماعي في حياته اليومية. المعيار: أن يكون المتعّلم قادًرا على التعرُّ

ثانًيا: محاور الدرس: 
1- مفهوم عالم الغيب والشهادة.

2- استنتاج أثر اإليمان بالغيب.
3- أقسام عالم الغيب.

عون علم الغيب.  4- الرسل الكرام عليهم الصالة والسالم ال يدَّ
٥- صور من  اّدعاء علم الغيب. 
ثالًثا: األدلة المساندة للدرس:

يستعد المعّلم  لهذا الدرس بمثل ما يأتي:
١- قراءة ما يتصل بالموضوع من آيات قرآنية كريمة في كتب التفسير.

قال تعالى:﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ 

    
الدرس األول - جمال العقيدة: إيامين بالغيب أمن وطمأنينة.
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ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ﴾ 
سورة البقرة آية)1ـ٥(.

قال تعالى:﴿ڱ ں ں ڻ ڻڻ   ڻۀ ۀ ہ  ہہ ہ ھ ھہ﴾ سورة الحشر 
آية )22( 

قال تعالى: ﴿ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جب  حب﴾ سورة الملك آية )12(.     
ۇ﴾  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ   ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ﴿ہ  تعالى:  قال 

 .)23 )22ـ  الذاريات  سورة 
قال تعالى: ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ﴾ سورة هود آية )31(.

﴿ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ ٿ   قال تعالى: 
ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ   ٹ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ ڦ﴾ سورة األعراف آية )188(.  

قال تعالى: ﴿ ۈئ ېئ ېئ  ېئ    ىئ ىئ ىئ  ی ی  ی ی جئ حئ مئ   ىئ يئ جب حب  
خب مب ىب  ھ ﴾ سورة الجن آية )26ـ27(. 

قال تعالى: ﴿ېئ ىئ ىئ     ىئ  ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب  خب مب ىب  
يب جتحت خت   مت ىت يت﴾ سورة الشورى آية )٥1(.

سورة  ی﴾  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  ﴿وئ  تعالى:  قال 
آية )8٥(.    اإلسراء 

سورة  حبَ﴾  جب    يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی  یی  ىئ  ىئ    ىئ  ېئ  تعالى:﴿ېئ  قال 
آية )102(. يوسف 

النمل  ﴿ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ﴾ سورة  قال تعالى: 
آية )6٥(.

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ﴿ائ  سبحانه:  قال 
.)34( آية  لقمان  سورة  ىب﴾  مب  خب  حب  جب    ىئيئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  یی   ىئ 
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سورة هود  ﴿ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇَ﴾  قال تعالى على لسان  نوح أول الرسل 
آية )31(.

قال تعالى:  ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی  جئ  حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب  
ىب  يب جت  حت   خت مت  ىت يت  جث مث ىث يث﴾ سورة سبأ آية )14(.

قال تعالى:  ﴿ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی   ی ی ﴾ سورة 
طه آية )124(.

قال تعالى: ﴿مب ىب يب  جت حت   ختمت ىت يت   جث مث ىث يثُ﴾ سورة الرعد 
آية )28(. 

٢-قراءة ما يتصل بالموضوع من أحاديث نبوية شريفة وشروحها: 
* حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل › النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اإليمان قال ملسو هيلع هللا ىلص »اإليمان أن تؤمن 
سنن الترمذي، كتاب: اإليمان عن  ه ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره«  باللَّ

ه ملسو هيلع هللا ىلص، باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي ملسو هيلع هللا ىلص معرفة اإليمان واإلسالم. رسول اللَّ
* عن أبي هريرة  والحسن عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من أتى كاهًنا أو عّراًفا  فصدقه بما يقول فقد كفر بما 

أنزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص «  مسند اإلمام أحمد بن حنبل - مسند أبي هريرة  رقم الحديث 9667.
ه بن عمر  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مفاتيح الغيب خمسة ال يعلمها إال الله، ال يعلم ما تغيض  * عن عبداللَّ
ه وال تدري نفس  ه وال يعلم متى يأتي المطر أحد إاّل اللَّ ه، وال يعلم ما في غد إاّل اللَّ األرحام إاّل اللَّ
ه« صحيح البخاري، كتاب: التوحيد،  ه، وال يعلم متى تقوم الساعة إاّل اللَّ بأي أرض تموت إال اللَّ

ه تعالى »عالم الغيب فال يظهر على غيبه أحًدا«.     باب: قول اللَّ
٣- الكتب  والمراجع:

أ - تفسير تيسير الكريم الرحمن للسعدي: سورة البقرة آية )3(
ب- العقيدة لعمر األشقر.

ج - مسند اإلمام أحمد. 
د- فتح الباري لشرح صحيح البخاري. 
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رابًعا: خطوات تنفيذ الدرس:
يتم تدريس هذا الدرس في حصتين  )باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين حسب تخطيط 

المعّلم للدرس واحتياجات المتعّلمين(. 
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:

تمهيد )١(: 
البدء بعرض وقراءة حديث جبريل المشهور حين سأل جبريل › النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اإليمان قال ملسو هيلع هللا ىلص: 
ه ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره«  صحيح مسلم،  »اإليمان أن تؤمن باللَّ

كتاب: اإليمان، باب: معرفة اإليمان واإلسالم والقدر وعالمة الساعة.
س:  بين عالقة اإليمان بالغيب بأركان اإليمان الستة.

تمهيد )٢(: 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پپ  پپ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالى:  قال 
ٹ ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ  چ چ چ﴾ سورة 

البقرة آية )1ـ ٥(.
ه تعالى في السورة.  س: من الذين مدحهم اللَّ

س: وبم مدحهم؟
س: ما األعمال التي قاموا بها يدل على إيمانهم بالغيب؟

لذا  امتدح الله  المؤمنين بصفة اإليمان بالغيب، وجعلها في صدر صفاتهم واألساس الذي ينبثق 
على إثرها الصفات األخرى. 

إقامة الصالة وإيتاء الزكاة واإليمان باآلخرة وغير ذلك بما ال يعلم إال من طريق الوحي، إنما هو تبع 
للوصف األول ﴿ڀ  ٺ  ٺ﴾.

قال الصحابي عبدالله بن مسعود ‹ إن أمر محمد كان بينًا لمن رآه والذى ال إله غيره، ما من أحد 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺڀ  ٺ    ﴿ أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ 
ٺٺ... إلى قوله تعالى:  چ  چ  چ﴾  المطالب العالية باب فضل من يؤمن بالغيب البن 

حجر، ج8،ص36٥ .
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تمهيد )٣(:
توجيه أسئلة للمتعّلمني: بعد عرض صور حلواس اإلنسان. 

س1: ما هي الحواس التي وهبنا الله تعالى إياها؟  
س2: هل نستطيع أن ندرك بحواسنا التي وهبنا الله إياها جميع األشياء؟ لماذا؟ 

يستخلص المتعّلمون أن في الوجود أشياء حقيقية ال ندركها بحواسنا.
عصف ذهني للمتعّلمين عن أشياء حولنا ال ندركها بحواسنا. 

من مثل: الروح  -  البكتيريا  -  الكهرباء - الموجات الصوتية. 
ه ويسمى عالم الغيب.  والتوصل إلى أن العالم الذي ال ندركه بحواسنا غيبه اللَّ

وما ندركه بحواسنا هو عالم الشهادة. 
تمهيد )٤(: 

تمهيد الكتاب. 
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ملحوظة مهمة:
التقييم في نهاية 

الحصة الدراسية 
ويقتضي من 

المعّلم تحديد 
أداة التقييم 

المناسبة 
والمحققة 

للكفاية المرجوة 
مع استخدام 

دفتر المتابعة.

)5 دقائق(
ملحوظة مهمة:

التقييم في 
نهاية الحصة 

الدراسية.

الدعاء )الزمن 2د( يبدأ املعّلم الدرس بتحية اإلسالم، ثم الدعاء )بذكر من أذكار الصباح واملساء(: »اللهم فاطر 
السموات واألرض، عامل الغيب والشهادة، ال إله إال أنت، ربَّ كل يشء ومليَكه؛ أعوذ بك من رش نْفيس، ورشِّ 

ه إىل مسلم«. الشيطان ورشكه، وأن أقرتف عىل نفيس سوًءا، أو أجرَّ
التمهيد: ثم يعرض متهيد الدرس: )الزمن 3د( باستخدام أسلوب احلوار واملناقشة.

س: بم ّميِّز اهلل تعاىل اإلنسان عن بقية املخلوقات؟ ج: بالعقل
س: وما حدود إدراك العقل؟ هل يستطيع إدراك كل يشء ويفهمه ويراه؟ ج: من خالل ذلك يوجه املتعّلم أن عقل 

اإلنسان له حدود ال يستطيع جتاوزها وغيبيات ال يستطيع إدراكها.
باستخدام مهارات التفكري العليا بعرض شكل وجمسم ملبة مضيئة وربطه بعنوان الدرس.

باإلمكان تقبل اإلجابات من مثل: اإليامن بالغيب نور اإليامن بالغيب دليل اإليامن، واإليامن بالغيب يفتح الطرق 
واإليامن بالغيب شفافية لطريق اآلخرة... إلخ.

س: ما عالقة األمور الغيبية بإيامننا؟ ج: اإليامن بالغيب أساس اإليامن كله.
تتم تالوة اآلية الكريمة قال تعاىل: ﴿ ۈئ ېئ ېئ  ېئ    ىئ ىئ ىئ  ی﴾ سورة اجلن: 26، ويطلب من 
املتعّلمني املشاركة يف رشحها وربطها بعنوان الدرس: »أن اإليامن بالغيب عامل كبري وأن من آمن بذلك فقد سعد يف 

الدنيا واآلخرة«.

جمال احلقائق:
ف  1 - 1 التعرُّ

على التوجه 
الصحيح 

والباطل نحو 
مجالت 
العقيدة 

اإلسالمية.

جمال احلقائق:
ف   3 - 1التعرُّ

على قواعد 
العمل 

الجماعي في 
حياته اليومية.

الصف احلصة  الوحدة األوىل الدرس األول املجال التاريخ اهلجري: اليوم
السابع  الدرس األول

الجزء االول 
إيماني بالغيب أمن وطمأنينة 
يتم تناول الدرس في حصتين العقـيــدة الميالدي: 

خامًسا: اإلعداد الكتايب للدرس األول
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١ـ األسئلة 
للمجموعات
س: ما معنى 

اإليمان بالغيب؟
س: ما منزلة 

اإليمان بالغيب؟

د أقسام  س: عدِّ
 عالم الغيب.

٢ـ الجزء األول 
ورقة عمل )١( 

يرجع ألوراق 
العمل في نهاية 

الوحدة .

كفاية 1 - 1

م التعاوين: النشاط األول: ) الزمن ٢0 د(  باستخدام أسلوب احلوار واملناقشة والتعلُّ
الغيب  عامل  تبني  نصية  وشواهد  عديدة  صورة  جمموعة  كل  تستلم  املجموعة   عىل  التعاوين  العمل  مهام  تقسم 
أبراج الكهرباء - رياح  -  صورة رجل  والشهادة من مثل » صورة متثل عامل مغيب عنا: بكترييا وفريوسات - 
متوىف )الروح(....، وصور متثل ما ندركه بحواسنا زهور)حاسة الشم ( - أشجار) بالعني ( - طرق ) للسري هبا 

بأرجلنا(  -  أطعمة ) للتذوق ( - هاتف ) حلاسة السمع ( ... «.
يصنف املتعّلمون البطاقات إىل عامل مغيب وعامل مشاهد. 

وتداراملناقشة يف املجاميع عن سبب تصنيفهم للصور وتصحيح ما يلزم، ثم يطلب من املتعّلمني مناقشة ما توصلوا 
إليه ووضع تعبري مناسب ملا بني أيدهيم يرشح معنى ومفهوم عامل الغيب والشهادة.

يناقش املتعّلمون الشواهد املعروضة بإحدى الوسائل التقنية:
قال تعاىل: ﴿وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾ سورة اإلرساء آية 8٥.   

﴿ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی  ی ی  قال تعاىل: 
جئ حئ مئ ىئيئ جب   حب خب مب ىب﴾ سورة لقامن آية )34(. 

قال تعاىل: ﴿ېئ ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی  جئ  حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب  ىب  يب جت  حت   
خت مت  ىت يت  جث مث ىث يث﴾ سورة سبأ آية )14(.

عن عبداهلل بن عمر  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »مفاتيح الغيب مخس ال يعلمها إال اهلل، ال يعلم ما تغيض األرحام إاّل اهلل، 
وال يعلم ما يف غد إاّل اهلل وال يعلم متى يأيت املطر أحد إاّل اهلل وال تدري نفس بأي أرض متوت إال اهلل، وال يعلم 

متى تقوم الساعة إاّل اهلل«.    
د األمور التي تعترب من اإليامن بالغيب يف حقيقتها. س: عدِّ

د منزلة اإليامن بالغيب؟ س: من حيدِّ
 س: عرف اإليامن بالغيب؟ أداة التقييم ) ع.ك ( + )م.س(. كفاية )1 - 1(

1ـ
المقصود 

بعالم الغيب 
والشهادة.
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يستنتج المتعّلمون الحقيقة األولى: 
عامل الغيب ما غاب وخفي وعامل الشهادة ما نستطيع التوصل إليه بالوسائل احلسية.

عامل الشهادة كل أمر نستطيع أن نتوصل إىل مشاهدته بالوسائل احلسية.
يردد املتعّلمون بطريقة تفاعلية وتبادلية بني املجموعات للمفهومني.

يستخرج املتعّلمون يف كل جمموعة مظهرا سلوكيا مناسبا وتدون إحداها عىل السبورة.
باستخدام مهارة االستنتاج: 

﴿ڱ  ں   أ - يستنتج علة وسبب: تقديم عامل الغيب عىل عامل الشهادة يف آية )22( من سورة احلرش- قال تعاىل: 
ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ﴾ سورة احلرش آية )22(. كفاية 1.1 أداة التقييم 

) ع.ك ( + )م.س(.
فيتوصل إىل أن عامل الغيب بالنسبة للمخلوقني عامل واسع ال يتناهى سعة ومدًى.

وأما عامل الشهادة فهو أمور يسرية قليلة مقارنة مع عامل الغيب.
مثاله قوله تعاىل ﴿وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی﴾ سورة اإلرساء آية 85.  
ب- يستمع املتعّلم بشكل نشط إىل قصة إلقاء سيدنا موسى عليه السالم )الرضيع ( يف اليم ويستنتج مع زمالئه يف 

املجموعة موضع إيامن والدته  بالغيب والشهادة. أداة التقيم )ت.ش(  كفاية 1.3   أداة التقييم  )ت.ش(.
النشاط الثاين: باستخدام أسلوب احلوار واملناقشة والتعّلم التعاوين وأسلوب العرض  واالستدالل من 

الشواهد )الزمن 20د(
يستنتج املتعّلمون من خالل املناقشة اجلامعية جزاء من يؤمن بالغيب من خالل اآلية الكريمة قال تعاىل ﴿ی   ی  

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جب  حب﴾ سورة امللك آية )12( أداة التقييم )ت.ش( كفاية )1.1(
بعدها يتم عرض أثر اإليامن بالغيب من خالل بطاقات تلصق عىل السبورة.

كل جمموعة تتناقش يف أحد اآلثار والتعليق عليها بجملة مفيدة  من واقع حياهتم  وكتابتها يف بطاقة خالل دقيقة 
واحدة،  ثم تعرض كل جمموعة ما تم كتابته لألثر املطلوب منهم مع إتاحة الفرصة لباقي املجاميع يف إضافة ما يفيد  

كفاية )1.1( + )1.3(   أداة التقييم )ع.ك( 
ومنها يتم استخراج احلقيقة اآلتية: السعادة والراحة من أثر اإليامن بالغيب.  

2- أثر 
اإليمان 

بعالم الغيب 
والشهادة.
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إثراء املوضوع بمناقشة املتعّلمني بأنواع الناس يف تفاوهتم باإليامن بالغيب.
فيعطي نامذج يف تفاوت الناس باإليامن بالغيب. 

يقوم املتعّلمون باحلل اجلامعي لورقة عمل التي تشري للمقارنة بني  أنواع الناس نحو  اإليامن بالغيب.

النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
١ـ عمل خريطة ذهنية ألقسام علم 

الغيب.
2ـ  حملة لنشر كلمة التوحيد وأهمية 

تجنب من يدعي الغيب.
٣ـ  نشر رسالة عبر التواصل 

االجتماعي لنشر كلمة مناسبة 
باستخدام هاشتاق عن إيماني 

بالغيب أمن وطمانينة.

آيباد  أو  مسجل  بطاقات  المصــادر: 
لعرض  بطاقات  الشواهد  لعرض 
الشواهد النَّصيَّة لوحة لعرض احلديث 
عاء علم  )إدِّ للصور  بطاقات  الرشيف 
جهاز  أو  وداتاتو  حاسوب  الغيب( 
ورقة  الصقة  بطاقات  علوي  عرض 

. عمل

البيئة: الفصل املسجد. 

أسلوب الحوار والمناقشة.
التعّلم التعاوني.

العصف الذهني. 
االستقصاء.

أسلوب العرض واالستدالل 
من الشواهد. 

القيمة: اإليمان بالغيب. 
المظهر السلوكي: 

أ  -  الحرص على تقوية إيماني باهلل تعالى عالم 
الغيب والشهادة أن فيه أمن وطمأنينة.

 ب -   أتجنب كراهية من يدعي الغيب من الكهنة 
والعّرافين.

ج -  اإلحسان إلى اآلخرين بالقول والعمل والصدقة.
د -  االقتداء باألنبياء والرسل عليهم الصالة 

والسالم.
هـ -  مراقبة اهلل تعالى في األقوال واألعمال.

مالحظة:1ـ  البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة 
دراسية.

2ـ  يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة لقياس مدى حتقق الكفاية بعد ممارسة النشاط مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري يكون 
التقييم بأحد أساليب التقييم اآلتية: 

  1ـ التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع )األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار.         2ـ األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل. 
  3ـ التطبيق العميل)ط.ع(: أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم ـ تلوين ـ أعامل يدوية(.     4ـ مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين. 

http://www.moe.edu.kw


66

التقييم النهائي  م أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

)الزمن ٥ د( 
التقييم يف هناية 

احلصة الدراسية 
ويقتيض من 

املعّلم حتديد أداة 
التقييم املناسبة 

واملحققة للكفاية 
املرجوة مع 

استخدام دفرت 
املتابعة.

الدعــاء ) الزمــن 2د(  يبــدأ المتعّلمــون بتحيــة اإلســالم، ثــم الدعــاء ) بذكــر  دعــاء االســتخارة (: »اللهم إين 
أعلم،  وتعلم وال  أقدر،  تقدر وال  فإنك  العظيم،  وأسألك من فضلك  بقدرتك،  واستقدرك  بعلمك،  أستخريك 
وأنت عالم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا األمر)ويسمي حاجته ( خري يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري 
فاقدره يل، ويرسه يل، ثم بارك يل فيه. وإن كنت تعلم أن هذا األمر رش يل يف ديني ومعايش وعاقبة أمري عاجله 

به«.  وآجله فارصفه عني وارصفني عنه، واقدر يل اخلري حيث كان ثم أرضني 
التمهيد: ثم يعرض متهيد الدرس: ) الزمن 3د( باستخدام أسلوب احلوار واملناقشة   

س:  متى يذكر هذا الدعاء؟ 
س: ما الذي يتعلق به املسلم عند ذكره هلذا الدعاء؟ 

س: ما عالقة االمور الغيبية بإيامننا؟  
 ،26 اجلن:   سورة  ی﴾  ىئ   ىئ  ىئ  ېئ     ېئ   ېئ  ﴿ۈئ  تعاىل:  قال  الكريمة  اآلية  املجيدين  أحد  يتلو 
ويشارك أحد املتعّلمني يف رشحها وربطها بعنوان الدرس: » أن اإليامن بالغيب عامل كبري وأن من آمن بذلك فقد 

سعد يف الدنيا واآلخرة «.

جمال احلقائق
ف  1-1 التعرُّ

على التوجه 
الصحيح 

والباطل نحو 
مجالت 

العقيدة 
اإلسالمية.

1ـ ورقة عمل 
)2(يرجع 

ألوراق العمل 
في نهاية 
الوحدة.

النشاط الثالث: أقسام عامل الغيب  باستخدام أسلوب احلوار واملناقشة والتعّلم التعاوني  واالستقصاء وأسلوب 
العرض  واالستدالل من الشواهد) الزمن 15 د (

تعرض لوحة تشجريية ألقسام عامل الغيب والشهادة. 
يستخلص املتعّلمون األمور الغيبية اخلمسة التي أستأثر اهلل تعاىل هبا وتسمى غيًبا مطلًقا ال يعلمه اإلنسان وخاص 

باهلل تعاىل من الشواهد القرآنية املعروضة أمامه.
ثم يتوصل املتعّلمون إىل تعريف الغيب املطلق وهو: ما استأثر به اهلل تعاىل بعلمه 

بعدها  يتم استعراض بعض القصص لألقوام السابقني واألنبياء والرسل الكرام مثل  قصة يوسف عليه السالم،مل 
ندركها  بحواسنا وال حتى سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ولكن بني إرسائيل » أوالد يعقوب » يوسف وأخوته أدركوها وعاشوها.

3ـ أقسام عالم 
الغيب.

الصف احلصة  الوحدة األوىل الدرس األول املجال التاريخ اهلجري: اليوم
السابع  الدرس األول

الجزء الثاني 
إيماني بالغيب أمن وطمأينة

)يتم تناول الدرس في حصتين( العقـيــدة الميالدي: 
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2ـ ورقة عمل 
لرسم خريطة 

ذهنية يلخص فيها 
الدرس كاماًلً 
كفاية ١ - ١.

يتناقش املتعّلمون الشواهد اآلتية:
سورة  حبَ﴾  جب    يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی   ی  یی  ىئ  ىئ    ىئ  ېئ  ﴿ېئ  تعاىل:  اهلل  قول 

   .)1٠2( آية  يوسف 
وقوله تعاىل ﴿گ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ں ں ڻ  ڻ  ڻ ڻ ۀۀ ہہ ہ   ہ ھ  

ھ﴾ سورة هود )49(.
يصل املتعّلمون إىل القسم  الثاين من الغيب وهو الغيب النسبي.

يناقش املتعّلمون تعريف الغيب النسبي أنه »ما أطلعه اهلل تعاىل عىل اإلنسان وتسمى غيًبا نسبًيا«.
وعرض التعريف للغيب النسبي: »ما يمكن لألنبياء معرفته بواسطة الوحي ولغريهم بواسطة وسائل  حديثة.

بأننا مل ندركه  ولكن أدركه غرينا من البرش.
واكتشاف األطباء نوع اجلنني واألمراض الفريوسية وغريها.

يستخرج من خالل السؤال احلقيقة الثالثة: علم الغيب ينقسم إىل نسبي - ومطلق.  
عاء علم الغيب املطلق كذب بام جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص. ادِّ

من خالل عمل املجاميع  كل جمموعة تقوم باستخراج مظهر سلوكي ويتم مناقشتها ويقوم املتعّلمون بحل 
الكتاب.  نشاط 

النشاط الرابع: باستخدام أسلوب احلوار واملناقشة وأسلوب العرض  واالستدالل من الشواهد ) الزمن 
15د (:

س: ما هو علم الغيب املطلق؟
س: هل يستطيع أحد من البرش االطالع عليه؟ هل يستطيع الرسل االطالع عليه؟

ف املتعّلم عىل أن من يدعي علم الغيب فقد  افرتى عىل اهلل الكذب والرسل الكرام هم أحب اخللق إىل  فيتعرَّ
اهلل تعاىل وأكرم الناس أخالًقا فلم يزعم أحدهم بعلم الغيب.

ويناقش املتعّلم مفهوم أن الرسل الكرام ال يعلمون الغيب إاّل ما أوحي إليهم من رهبم.

٤- أبّين أن 
الرسل الكرام 
عليهم السالم 

ال يّدعون علم 
الغيب.

جمال احلقائق
ف  ٣-١ التعرُّ

على قواعد 
العمل 

الجماعي في 
حياته اليومية.
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ويؤكد ذلك بالشواهد والقصص. 
باستخدام مهارة التفكري العليا يبني العالقة بني قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ﴾ 

سورة النمل آية 65، وقوله اهلل تعاىل ﴿  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ        ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  
مئ     ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب  ىب  يب﴾ سورة اجلن آية )27-26(. 

حتى يصل إىل حقيقة: الرسل الكرام عليهم الصالة والسالم ال يعلمون الغيب. كفاية )1 - 1(
ويستخلص بعض املظاهر السلوكية من خالل املناقشة.

م باللعب والعصف الذهين ) الزمن )10د( م التعاوني  التعلُّ النشاط اخلامس: باستخدام أسلوب التعلُّ
يتسلم املتعّلمون يف املجموعة صوًرا منوعة عىل املجاميع متثل كاًل من:

السحر - قراءة الفنجان - قراءة الكف - األبراج الفلكية -التنجيم - البلورة السحرية..... (
رابط  إلجياد  السبورة  عىل  وكتابتها  األفكار  استنباط  ثم  ومن  بينهم  الرابط  الستخراج  املتعّلمون  ويتعاون 
عاء علم الغيب (  فيتم تثبيت وغرس القيمة  ومعنى علم الغيب  مشرتك ومكرر من قبل املجاميع وهو ) ادِّ

علم الغيبيات من األمور التي استأثر اهلل تعاىل هبا نفسه؟ كفايــة )3 - 1(
ويتم إصدار حكم بعدم جواز وصف أحد من خلقه بأنه يعلم الغيب.

عاء علم  الغيب عن طريق لعبة املزايدة  ) برفع اليد لذكر أحدى الصور ويأذن  فيقوم املتعّلمون بذكر صور الدِّ
انتهى الدور عليه  املعّلم له فيصفق بني كل إجابة وأخرى ثالث مرات، فإن مل يقم أحد باإلجابة يكون قد 

فيكون فائًزا باسم جمموعته فيتم تشجيعه.
س: بني احلكم الرشعي عىل كل مما ييل: 

التنجيم  -3 والعراف          الكاهن   -2 الغيب     يعلم  بأنه  األولياء  من  ويل  وصف   -1 
4- السحر               5- قراءة الكف                     6- األبراج.   

- لوحة لآلية الكريمة رقم 65 من سورة النحل واآلية 26-27 من سورة اجلن. 

5 - صور اّدعاء 
علم ا لغيب ألجتنبه.
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- عرض لوحة للحديث:  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب هريرة  واحلسن عن النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - قال:»من أتى كاهنا أو 
عرافا  فصدقه بام يقول فقد كفر بام أنزل عىل حممد ملسو هيلع هللا ىلص«  مسند اإلمام أمحد بن حنبل - مسند أيب هريرة.

ومن خالله يقوم املتعّلمون بكتابة الصفات املناسبة ملن يّدعي علم الغيب وكتابتها عىل اللوح ومجع أكثر الصفات 
ل عىل أنه كاذب كفر بام جاء به حممد ملسو هيلع هللا ىلص.  كفايــة )1 - 1( املشرتكة واملناسبة له فيتوصَّ

عاء علم الغيب حمرم ومؤدي إىل الكفر -  السحر والكهانة والتنجيم وقراءة الطالع واألبراج  فيستخلص احلقيقة: ادِّ
عاء علم الغيب املطلق. ومن ثم يستنتج املتعّلمون من خالل جمموعتهم املظهر السلوكي املناسب من مثل: من صور ادِّ

- احلرص عىل االتصاف بصفة اإليامن بالغيب.           - تكذيب من يدعي الغيب. 
- جتنب السحرة والعرافني. - نرش الدعوة للتوحيد والتنبيه عىل املدعني كذًبا عىل اهلل تعاىل.

حل النشاط )5( يف الدرس يقوم املتعّلمون بتحديد  صور الغيب التي تشري إليها الصور يف النشاط  أداة التقييم )ع.ك(. 
كفايــة )3 - 1(

النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
١-عمل خريطة ذهنية ألقسام علم 

الغيب.
2- حملة لنشر كلمة التوحيد 

وأهمية تجنب من يدعي الغيب 
٣- نشر رسالة عبر التواصل 

االجتماعي لنشر كلمة مناسبة 
باستخدام هاشتاق عن إيماني 

بالغيب أمن وطمأنينة.
٤-تطبيق  نشاط ال صفي.

المصادر:    بطاقات - مسجل أو 
آيباد  لعرض الشواهد - بطاقات 
لعرض الشواهد النَّصيَّة - لوحة 

لعرض احلديث الرشيف - بطاقات 
عاء علم الغيب  ( -  للصور ) ادِّ

حاسوب وداتاتو أو جهاز عرض 
علوي  - بطاقات الصقة  - ورقة 

عمل 
البيئة:  الفصل  -املسجد - 

أسلوب الحوار والمناقشة 
التعّلم التعاوني 

العصف الذهني  
االستقصاء

أسلوب العرض  واالستدالل 
من الشواهد.

القيمة:  اإليمان بالغيب والشهادة. 
المظهر السلوكي: 

أ - الحرص على تقوية إيماني باهلل تعالى عالم الغيب 
والشهادة أن فيه أمن وطمأنينة.

 ب- تجنب  وكراهية  من يدعي الغيب من الكهنة 
والعرافين.

ج- اإلحسان إلى اآلخرين بالقول والعمل والصدقة          
د- االقتداء باألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم.

هـ -مراقبة اهلل تعالى في األقوال واألعمال.
مالحظة: 1- البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة دراسية

2- يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة  لقياس مدى حتقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط  مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري 
التقييم اآلتية:        بأحد أساليب  التقييم  ويكون 

1- التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع ) األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار.                   2- األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل.      
  3- التطبيق العميل)ط.ع(:أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم- تلوين- أعامل يدوية(.      4- مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين.

http://www.moe.edu.kw


70

الدرس الثاين - جمال احلديث الرشيف: أحقق مراتب الدين يف حيايت 

 أواًل:  الكفاية المتوقع تحقيقها في الدرس:
مجال الحقائق: 

ف على التوجيه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية. 1-1 التعرُّ
المعيار:

ف على التوجيه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية. أن يكون المتعّلم قادًرا على التعرُّ
مجال العمليات واالرتباط: 

1-2  ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق الشريعة اإلسالمية بالتعاون مع اآلخرين
الشريعة  والسلوكيات وفق  العبادات واألخالقيات  قادًرا على ممارسة  المتعّلم  يكون  أن  المعيار: 

اآلخرين. مع  بالتعاون  اإلسالمية 
مجال االتجاهات:

1-3 االهتمام بالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.
المعيار: أن يكون المتعّلم قادًرا على االهتمام بالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.
ثانًيا : محاور الدرس: 

1- مراتب الدين ثالث: اإلسالم واإليمان واإلحسان. 
2-أعلى مراتب الدين اإلحسان. 

3- إتقان العمل على أكمل وجه من اإلحسان. 
4- األدب في طلب العلم ومدارسته.
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ثالًثا: األدلة المساندة للدرس:
يستعد المعّلم  لهذا الدرس بمثل ما يأتي:

١- قراءة ما يتصل بالموضوع من آيات قرآنية كريمة في كتب التفسير:
قال تعالى: ﴿ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ﴾ 

سورة الحجرات )14(.
٢- قراءة ما يتصل بالموضوع من أحاديث نبوية شريفة وشروحها: 

عن عمر بن الخطاب ‹ قال: بينما نحن عند رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص  فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن اإلسالم، 
فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصالة، 

وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال«.
قال: صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه، 

قال: أخبرني عن اإليمان، 
قال: » أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره« قال: صدقت. 
مسلم  صحيح  يراك«  فإنه  تراه  تكن  لم  فإن  تراه  كأنك  الله  تعبد  »أن  اإلحسان:  عن  فأخبرني  قال: 

الساعة.   وعالمة  والقدر  واإلسالم  اإليمان  بيان  باب:  اإليمان،  كتاب: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص في الحديث: »اللهم من أحييته منا فأحيه على اإلسالم ومن توفيته منا فتوفه على  دعاء 

الميت.  يقول على  ما  باب  الله ملسو هيلع هللا ىلص،:  الجنائز عن رسول  الترمذي، كتاب:  اإليمان »سنن 
الكتب والمراجع: 

تفسير ابن كثير.
صحيح مسلم. 
سنن الترمذي.  

معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي ) 2 / 20 - 33، 326 - 328 ( ) المجموع الثمين 1 / 49، 
٥3 ( )جامع العلوم والحكم 1/ 106(.
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رابًعا:  خطوات تنفيذ الدرس:
يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة ) وباإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين حسب 

تخطيط المعّلم للدرس واحتياجات المتعّلمين (. 
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:

التمهيد) ١ (:
 عرض الحديث الشريف من خالل شريحة إلكترونية وقراءة المتعّلم للحديث الشريف. 

التمهيد )٢(:
عرض صور للصالة والزكاة ومناقشة المتعّلمين باآلتي:

الصور الثالث التي أمامك تعتبر  ركًنا من األركان حددها؟
التمهيد ) ٣ (:

عرض مقطع فيديو للحديث الشريف واستماع المتعّلمين له بشكل جيد 
تمهيد )٤(:

 تمهيد الكتاب.
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التقييم يف هناية 
احلصة الدراسية 

ويقتيض من 
املعّلم حتديد أداة 

التقييم املناسبة 
واملحققة للكفاية 

املرجوة مع 
استخدام دفرت 

املتابعة.
 5( الــــــزمــــــن 

دقائق(:
ــالل  ــ ــ مــــــــن خ
صــــــــنــــــــدوق 

المفاجآت:
- عّرف اإليمان 

- عّرف 
اإلحسان.

الدعاء والتمهيد: )٥دقائق( البدء  بتحية اإلسالم ثم الدعاء: »اللهم أرين احلق حقا وارزقني اتباعه. 
النشاط األول: من خالل اسرتاتيجية املناقشة واحلوار  الزمن ) 5 د (

عرض احلديث الرشيف من خالل رشحية إلكرتونية وقراءة املتعّلم للحديث الرشيف  بعد االستامع إليه من املعّلم 
أو قراءة من شيخ ماهر.

يردد املتعّلمون احلديث بشكل مجاعي وفردي بشكل تفاعيل بعدها يتم رشح مفردات احلديث الرشيف من خالل  
املناقشة بعدها يتم إعادة.

ومعناها عن طريق  الكلمة  الرشيف من حيث  احلديث  مفردات  املتعّلم  يرتب  السابق  احلديث  قراء  ومن خالل 
السبورة.

م التعاوين  الزمن )١0(  النشاط الثاين: من خالل التعلُّ
، ثم يقوم املتعّلمون  باالستعانة بكتاب السرية النبوية يقرأ أحد املتعّلمني  نبذة عن الصحايب عمر بن اخلطاب 
يف املجموعة بتعبئة بطاقة تعريفية لراوي احلديث مفرغة وبكتابة أكرب قدر ممكن من املعلومات ومن ثم عرضها فيام 

بينهم وقراءهتا من كل جمموعة.
يتم حل نشاط الكتاب املدريس من خالل البطاقة التعريفية 

أداة التقييم: ع.ك كفاية )1 - 3(.

ف  1- التعرُّ
على الحديث 

الشريف 
ومفرداته.

ف  2- التعرُّ
على راوي 
الحديث 
الشريف.

ف  1-1  التعرُّ
على التوجيه 

الصحيح 
والباطل نحو 

مجالت 
العقيدة 

اإلسالمية.

1-2  ممارسة 
العبادات 

واألخالقيات 
والسلوكيات 
وفق الشريعة 

اإلسالمية 
بالتعاون مع 

اآلخرين.

الصف احلصة  الوحدة األوىل الدرس األول املجال التاريخ اهلجري: اليوم
السابع  الدرس الثاني أحقق مراتب الدين

) يتم تناول الدرس في حصة واحدة(
الحديث 
الشريف الميالدي: 

خامًسا: اإلعداد الكتابي  للدرس الثاني 
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التقييم النهائي  م أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

بما  اآلتــيــة  الجمل  أكمل 
يناسبها:

- المسلم يحرص على 
أداء الصالة في......

- جميع الرسل الكرام 
جاءوا بدعوة الناس 
إلى.................

- اإلحسان هو أن 
يعبد اإلنسان ربه 

في............
د مراتب الدين  - عدِّ

المكمل  تحت  خطا  ضع 
الصحيح للجمل اآلتية:

- اإلحسان يشمل: 
)األفعال - األقوال - 

األفعال واألقوال(.
- فرض الحج على كل 

مسلم عاقل بالغ مستطيع: 
) مرة واحدة في العمر / 
مرتين في العمر / ثالث 

مرات في العمر(.

ــن  ــتدالل الزم ــرض واالس ــة والع ــوار واملناقش ــرتاتيجية احل ــالل اس ــن خ ــث: م ــاط الثال النش
)١0(

يستنتج املتعّلمون من الشواهد املوجودة يف املحورالثالث يف الكتاب مراتب الدين ومن ثم مناقشتها 
بني املجاميع ومن خالل املخطط السهمي يفرق بني مراتب الدين الثالث من خالل ذلك يستخرج 

احلقيقة أن مراتب الدين ثالث.
يقارن املتعّلمون بني املشاهدة واملراقبة من خالل التعاريف املعروضة وحيل املتعّلمون نشاط الكتاب 

للمحور الثالث. أداة التقييم ت.ش+ع.ك  )كفاية 1- 1( واستنتاج احلقيقة الثانية للدرس.
النشاط الرابع: من خالل احلوار واملناقشة الزمن )١0( 

الدين  الدين ويتناقشون حول كيفية حتقيق مراتب  املتعّلمون يف كل جمموعة إحدى مراتب  يتناول 
الثالث ) اإلسالم  - اإليامن - اإلحسان (  ورسم اخلريطة الذهنية هلا مع زيادة توضيح أثر تلك 
النقاط يف حتقيق املراتب وبعدها يتم عرض اخلرائط الذهنية ورشحها ومناقشتها. أداة التقييم ت.ش 

كفاية )1 - 1(
النشاط اخلامس:  باستخدام  أسلوب العصف الذهني الزمن )١0(

يتناول املتعّلمون ورقة بوسرت كبرية ويقوم املتعّلمون باستنباط األفكار حول آداب املعّلم واملتعّلم 
يف جمال التعليم وتدوينها يف البوسرت، ثم حيلل احلديث املتناول يف الدرس لريبط بني ما تم كتابته مع 

الدروس الرتبوية املحددة يف املستفادة من الفاظ احلديث الرشيف وبيان املواضع الدالة عليها.
بعدها يقوم املتعّلم  ببيان مدى استفادته  من الدروس الرتبوية يف حياة كل من: ] معلمه - والده - 

من يعارضه الرأي -غري املسلم [ ويتم استنتاج حقيقة  ثالثة مناسبة من الدروس السمتفادة.

3- مراتب 
الدين ثالث: 

اإلسالم 
واإليمان 

واإلحسان. 

4- إتقان العمل 
على أكمل وجه 
من اإلحسان. 

5- األدب في 
طلب العلم 
ومدارسته.

  3-1
الهتمام 

بالسلوكيات 
واألخالقيات 
المستمدة من 
سيرة الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.
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النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
 حل أسئلة الكتاب المدرسي 

ص33
المصادر:

 جهاز الداتا شو - ايباد. 
 - ملونة  بطاقات   - املدريس  الكتاب   

السرية. بكاتب  االستعانة. 
البيئة: الفصل.

م  المناقشة والحوار  التعلُّ
التعاوني.

خريطة ذهنية مخطط سهمي  
مهارة التمييز.

القيمة: اإلحسان. 
المظاهر السلوكية: 

الحرص على تطبيق مراتب الدين.
2-  القتداء بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص في إحسانه.

3- المحافظة على أداء العمل بأكمل وجه.

مالحظة:1- البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة 
دراسية

2- يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة  لقياس مدى حتقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط  مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري 
التقييم اآلتية:        بأحد أساليب  التقييم  ويكون 

1- التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع ) األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار .                         2 - األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل .     
 3- التطبيق العميل)ط.ع(:أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم- تلوين- أعامل يدوية(.        4- مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين.
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الدرس الثالث جمال السرية: صفات رسويل ^ قبل البعثة وبعدها

أواًل: الكفاية المتوقع تحقيقها في الدرس:
مجال االتجاهات:

1-3 االهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وسلم وصحابته.
سيرة  من  المستمدة  واألخالقيات  بـالسلوكيات  االهتمام  على  قادًرا  المتعّلم  يكون  أن  المعيار: 

وصحابته. ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
مجال العمليات واالرتباط:

2-2 المشاركة بفاعلية في األحداث والمناسبات الدينية واالجتماعية  بالتعاون مع اآلخرين.
المعيار: أن يكون المتعّلم قادًرا على المشاركة بفاعلية في األحداث والمناسبات الدينية واالجتماعية  

بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات: 

2-3 االعتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية واالجتماعية  في حياة الفرد والمجتمع. 
الدينية واالجتماعية  في  المناسبات  بالمشاركة في  المتعّلم قادًرا على االعتزاز  المعيار: أن يكون 

والمجتمع.  الفرد  حياة 
ثانًيا: محاور الدرس: 

ف على صفات سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص  من خالل ما وصفه به قومه. 1- التعرُّ
2 - صفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  قبل البعثة.
3 - صفات  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  بعد البعثة.

4 - نماذج من صحابة رسولي تخلقوا بالخلق العظيم لرسولنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 
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ثالًثا: األدلة المساندة للدرس:
يستعد المعّلم  لهذا الدرس بمثل ما يأتي:

١- قراءة ما يتصل بالموضوع من آيات قرآنية كريمة في كتب التفسير.
قال تعالى: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں﴾ سورة القلم اآلية )4(.

قال  تعالى: ﴿ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ   ڭڭ ڭ ڭۇ َ﴾ سورة النساء آية )84(. 
قال تعالى: ﴿وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئۈئ ﴾ سورة النحل آية )127(.

٢- قراءة ما يتصل بالموضوع من أحاديث نبوية شريفة وشروحها:
الضيف   وتقري  المعدوم   وتكسب  الكل  وتحمل  الرحم  لتصل  إنك   «  : خديجة  السيدة  قول 

الوحي.  كتاب  البخاري:  صحيح  الحق«  نوائب  على  وتعين 
قال علي بن أبي طالب ‹ في وصفه: )أنه كان أجود الناس كفا واشرحهم صدرا وأصدق الناس 
لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه فعرفه أحبه (. سنن الترمذي، 

كتاب المناقب عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، باب: ما جاء في صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
قصة إعادة بناء الكعبة: السنن الكبرى للبيهقي - جماع أبواب دخول مكة - باب دخول المسجد 

من باب بني شيبة.  
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا..« صحيح البخاري، كتاب: األدب، باب: من 

لم يواجه الناس بالعتب.
ابن  وبئس  العشيرة  أخو  بئس  قال  رآه  فلما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  استأذن على  أن رجاًل  عائشة   روي عن 
العشيرة، فلما جلس تطلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص في وجهه وانبسط إليه، فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا 
رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه، فقال رسول 
الله ملسو هيلع هللا ىلص: يا عائشة متى عهدتِني فحاًشا، إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس- أو 

ودعه- اتقاء شره. صحيح البخاري، كتاب: األدب باب: لم يكن النبي ملسو هيلع هللا ىلص فاحًشا وال متفحًشا.
قصة ثمامة بن آثال: 

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ماذا عندك يا ثمامة؟«. 
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فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلنْي تقتْل ذا دم، وإن تنعْم  ُتنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال 
فسل تعط منه ما شئت حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة قال: ما قلت لك إن تنعْم  ُتنعم على 

شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال عندي ما قلت لك فقال: أطلقوا ثمامة. 
فانطلق  إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، وقال: أشهد أن ال إله إال الله وأشهد 
أن محمًدا رسول الله، يا محمد، ما كان على وجه األرض وجٌه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبح 
وجهك أحبَّ الوجوه إليَّ والله، وما كان من دين أبغض إليَّ من دينك، فأصبح دينك  أحبَّ الدين  
« صحيح بخاري،  إليَّ البالد   إليَّ من بلدك، فأصبح بلدك أحبَّ  بلد أبغض  إليَّ والله، ما كان من 

كتاب:المغازي،  باب: وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن آثال.
الكتب والمراجع: 

تفسير ابن كثير.
صحيح  البخاري.

صحيح مسلم. 
سنن النسائي. 

السنن الكبرى للبيهقي. 
تهذيب سيرة بن هشام - عبدالسالم هارون.

الرحيق المختوم - صفي الرحمن المباركفوري.  
رابًعا: خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة ) وباإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين حسب 
تخطيط المعّلم للدرس واحتياجات المتعّلمين (. 

يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
تمهيد ) ١ (:

تمهيد الكتاب.
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الصف احلصة  عنوان الدرس - صفات رسولي ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة وبعدها املجال التاريخ اهلجري: اليوم
السابع  األولى حصة واحدة السيرة الميالدي: 

خامًسا - اإلعداد الكتابي  للدرس الثالث

التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

)٥ دقائق(
ملحوظة مهمة:

التقييم في 
نهاية الحصة 

الدراسية.
األسئلة 

للمجموعات.
ورقة عمل 

يعد بها المعّلم 
أسئلة منوعة 

شاملة الموضوع 
الدرس.

الدعاء والتمهيد: )5 دقائق( البدء  بتحية اإلسالم، ثم الدعاء: »اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا حممد يف اجلنة«
قال تعاىل: ﴿ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں﴾ سورة القلم اآلية )4(.

ويتناقش المتعّلمون حول األسئلة اآلتية:
1- عن من تتحدث اآلية؟

2- من الذي وصفه هبذا الوصف؟
حتى يصل املتعّلمون إىل حقيقة  الدرس )1( وصف اهلل تعاىل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص باخللق العظيم.

وأي رشف بوصف اهلل تعاىل له هبذا الوصف فيستنتج املتعّلمون قيمة الدرس القدوة احلسنة )كفاية 3-1(.
م التعاوني الزمن »١0دقائق«: النشاط األول باتباع أسلوب التعلُّ

يقسم الفصل إىل جمموعات مع بيان قواعد العمل اجلامعي التعاوين مع حتديد دور القائد والكاتب...  ومراعاة 
الرحم   السيدة خدجية  »إنك لتصل  املجاميع مقولة  باملجموعة )كفاية 3-1(.تتناول بعض  إرشاك اجلميع  
وحتمل الكل وتكسب املعدوم....« وبقية املجاميع مقولة عيل بن أيب طالب »أنه كان أجود الناس كفا..« ثم تقوم 

كل جمموعة باالستعانة بمحركات البحث اإللكرتونية للبحث حول:
1- معاين املفردات الصعبة.    2- املناسبة التي قيلة فيها.  3- ما وصف به النبي من صفات. 

ثم تعرض كل جمموعة ما توصلت إليه. ثم يقوموا بحل نشاط )1( أداة التقييم )م.س + ع.ك(.
يتم كتابة أربع صفات حسنة  مدح هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف األقوال املذكورة.

ونستخلص مظهًرا سلوكًيا يعزز قيمة الدرس أقتدي بحبيبي حممد ملسو هيلع هللا ىلص. والتأكيد عىل ما تم استنتاجه من احلقيقة 
الدرس )1(.

1 - صفات 
نبينا محمد 

ملسو هيلع هللا ىلص  من 
خالل ما 
وصفه به 

قومه.

جمال 
االجتاهات:

1-3 الهتمام 
بـالسلوكيات 
واألخالقيات 
المستمدة من 
سيرة الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته. 
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التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

 النشاط الثاني  باتباع أسلوب المناقشة والحوار »١0دقائق«:
يناقش املتعّلمون املواقف الواردة يف الكتاب وبني أمهية تلك الصفات يف حياتنا وما تشري إليه، ويستدل من خالل 

الصور عىل صفات عرف هبا النبي ملسو هيلع هللا ىلص:
الصورة األولى:

بم تعرب؟ وما الصفة التي اتصف هبا؟ من الذي مدح النبي للسيدة خدجية حتى ارتضته زوًجا؟ وما تأثري هذه الصفة 
يف جتارته والناس من عرفه ومن مل يعرفه؟ بم تنصح التاجر املسلم.

الصورة الثانية:
ما املوقف املعرب يف الصورة؟ وما عالقة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ببناء الكعبة؟  ما سبب اختياره حلل املشكلة والنزاع؟ ماذا لو تطور 
احلال  إن حيل النبي ملسو هيلع هللا ىلص النزاع؟ ما أثر حل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف نفوس زعامء مكة؟ عالم يدل قبوهلم لرأيه والنزول له؟ ما 

سبب قبوهلم للرأي  باإلمجاع؟ ماذا يتعلم املسلم من موقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكيفية ترصفه.
موقف النبي باالتفاق مع عمه العباس يف تويل تربية أحد أبناء عمه أبو طالب لكثرهتم وعازته كام رباه وتوىل رعايته 

عند يتمه وتقديره اكثر من أبنائه.
يقوم المتعلمون بالتعبير بجمل بسيطة عن كل من:

املجوعة األوىل: حاجة اليتيم.
املسلم  التاجر  الصدق عند  الثالثة: أمهية  املجموعة  املحدود  الدخل  البسيط ذو  اإلنسان  الثانية: حاجة  املجموعة 

النزاعات بني األهل واإلخوان. التدخل حلل  الرابعة: كيفية   املجموعة 
وتعرض كل جمموعة ما لدهيا وتناقش من قبل بقية املجاميع. أداة التقييم ت.ش+ع.ك  )كفاية 1 - 3 +3 - 1(. 

ويستنتج املتعلمون احلقيقة )2( للدرس.
ويستخلص مظهًرا سلوكًيا يعزز قيمة الدرس بالتخلق بأخالق النبي الصدق واألمانة والوفاء.

تتم مناقشة املتعّلمني يف جمموعة لفقرة يتم حتديدها من قبل املعّلم من كتاب الرحيق املختوم   حلل النشاط ويطلب 
منهم تلخيص فقرة من ثالثة أسطر عن كيفية رعاية أبو طالب البن أخيه اليتيم.

يتم تناول حدث مهم تم يف حياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل النبوة يستنتجه املتعّلمون من خالل قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد  شهدت 
يف دار بن جدعان حلًفا ما أحب أن يل به محر النعم، ولو ادعى به يف اإلسالم ألجبت«.

2- صفات 
رسولي- ملسو هيلع هللا ىلص 

- بمواقف 
من حياته 
قبل البعثة 

وبعدها.

جمال 
العمليات 

واالرتباط:
 2-2

المشاركة 
بفاعلية في 
األحداث 

والمناسبات 
الدينية 

والجتماعية  
بالتعاون مع 

اآلخرين.
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التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

إعطاء نبذه عن حلف الفضول واستثارة املتعّلم عن صفه للنبي ملسو هيلع هللا ىلص اتصف هبا  وأخذ األقوال واآلراء وكتابتها عىل 
السبورة ومن ثم ترشيح األوضح واألقرب للموقف السابق.

الكتاب  يف  عليها  واإلجابة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فيه  شارك  الذي  احللف  اسم  عن  املتاحة  املصادر  عرب  البحث  بعدها  ويتم 
املدريس.

العامل ومناقشتها ملعرفة  الالجئني يف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوضع حلول مناسبة ملشكلة  املجاميع من خالل موقف  واستثارة 
التقييم ع.ك -كفاية )2 - 2(. أداة  اإلجابات اإلبداعية وحلول للمشكالت بطرق مناسبة وواقعية  

م التعاوني »١0دقائق«: النشاط الثالث  باتباع أسلوب التعلُّ
توزيع املحاور أدبه - حسن تعامله - شجاعته - صربه لكل جمموعة صفة تقرأ الفقرة يف الكتاب ومن ثم تعرض 
ُتقّيم  ثم  عمل.....(،  ورقة   - املنرب  عىل  خطبة   - متثييل  )مشهد  مناسًبا  املجموعة  تراه  أسلوب  بأي  اآلداب  تلك 

املجاميع عمل كل جمموعة من حيث عرض الفكرة ) واضح - معرب - متيز يف العرض (.  
من  ُتنِّفرهم  وصفات  لإلسالم  الناس  حتبب  وأفعال  صفات  ويستنتجون  آثال  بن  ثاممة  لقصة  املتعلِّمون  يستمع 

صحيح.  بشكل  النشاط  حل  يف  املتعّلمون  يقوم  بعدها   )3( الدرس  حقيقة  املتعلمون  ويستنتج  اإلسالم،  
النشاط الرابع باستخدام استراتيجية القصة  الزمن )١0(: 

اقتدائهم  التحاور والتعبري عن خلقهم وحسن  املعّلم ويتم  املقداد وابن عامرة من  املتعّلمون لقصة  بعدها يستمع 
الصالة والسالم. بنبينا حممد عليه 

نبينا  هبا  ختلق  التي  بالصفات  متيزت  أخرى  لشخصيات  نامذج  عن  املتاحة  الوسائل  عرب  بالبحث  املتعّلمون  يقوم 
حممد ملسو هيلع هللا ىلص ومنهــا يســتنتج املتعلمــون حقيقــة الــدرس )4(، ثم يعدوا كلمة تعرض عىل إذاعة املدرسة )كفاية 1 - 3 

 .)1 - 3+
ويستخلص مظهًرا سلوكًيا يعزز قيمة الدرس اقتدي بصحابة رسويل ملسو هيلع هللا ىلص.

3- الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص خير قدوة 
لنا في حياتنا. 

 
 

4- القتداء 
بصحابة 

رسول اهلل 
الذين تخلقوا 

بخلقه 
العظيم.

جمال احلقائق:
ف  3-1 التعرُّ
على قواعد 

العمل 
الجماعي في 
حياته اليومية.
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النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
برنامج إذاعي عن خلق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 

وصحابته الكرام.
المصادر:

حمركات البحث اإللكرتوين -بطاقات
البيئة:   الصف.

المناقشة والحوار.
التعليم التعاوني.

القيمة: القدوة الحسنة.
مظاهرها السلوكية: 

1-القتداء بحبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.
3- التخلق بأخالق النبي الصدق واألمانة والوفاء.

. 3- القتداء بالصحابة 

مالحظة:1- البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة 
دراسية.

2- يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة  لقياس مدى حتقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط  مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري 
التقييم اآلتية:        بأحد أساليب  التقييم  ويكون 

1 - التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع ) األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار .                          2 -  األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل.      
3 -   التطبيق العميل)ط.ع(: أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم- تلوين- أعامل يدوية(.        4 -  مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين.
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الدرس اخلامس جمال الفقه: صاليت يف وقتها

أواًل: الكفايات المتوقع تحقيقها في الدرس: 
مجال العمليات واالرتباط: 

1-2ممارسة العبادات وفق الشريعة اإلسالمية.
المعيار: أن يكون قادًرا على ممارسة العبادات وفق الشريعة اإلسالمية.

مجال االتجاهات: 
1-3 االهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.

المعيار: أن يكون قادًرا على االهتمام بالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
ثانًيا: محاور الدرس  

 تعريف الصالة وبيان حكمها.
استنتاج أسباب تشريع الصالة.

شروط الصالة.
أركان الصالة.

ثالثًا: اإلعداد الذهني للدرس: 
١- قراءة ما يتصل بالموضوع من آيات قرآنية كريمة في كتب التفسير.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ﴿ تعالى:  قال 
المائدة )6(. ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹٹ﴾ سورة 

ۓ     ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ  تعالى:  قال 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ       ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  
ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ ېئ﴾ سورة النساء 

آية )43(.
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٢-قراءة ما يتصل بالموضوع من أحاديث نبوية شريفة وشروحها: 
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى« صحيح البخاري، كتاب: بدء الوحي،  قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنما األعمال 

باب: كيف بدأ الوحي إلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.
قوله عمر بن حصين ‹ قال: »كانت بي بواسير، فسألت النبي« عن الصالة فقال: »صل قائمًا، فإن 
لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب« صحيح البخاري، كتاب: التقصير، باب: إذا لم يطق 

قاعدا على جنب.
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »رأس األمر اإلسالم، وعموده الصالة، وذروة سنامه الجهاد....« مسند اإلمام 

أحمد، مسند االنصار، حديث معاذ بن جبل، رقم الحديث 23493. 
٣- الكتب والمراجع:

أ - فقه السنة - سيد سابق.
ب- منهاج مسلم- أبي بكر الجزائري.

ج- الفقه على المذاهب األربعة- عبد الرحمن الجزائري.
رابًعا: خطوات تنفيذ الدرس: 

حسب  حصتين  إلى  والدرس  التحضير  تقسيم  باإلمكان   ( حصتين   في  الدرس  هذا  تدريس  يتم 
 .) المتعّلمين  واحتياجات  للدرس  المعّلم  تخطيط 

يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
تمهيد )١(:

توزيع نموذج سيارة على كل فريق ويطلب منهم كتابة األشياء التي تعمل على تشغيل السيارة  ،ثم 
يسأل المعّلم ما الفرق بين هذه األشياء، ومدى أهميتها للسيارة وكيف يمكن استخدامها لتشغيل 

السيارة على نحو جيد دون أحداث عطل فيها.
ثم يوجه انتباه المتعّلمين إلى أنه إذا كانت معرفة أجزاء األشياء والتفرقة بينها ومعرفة دورها للسيارة 
وكيفية استخدامها  مهًما فما الواجب في العبادات التي ينبني على صحة وفساد تطبيقها خطر كبير 

على قبولها من عدمه.
تمهيد )٢(:

نشاط: عبر عن مكانة الصالة في حياتك بكلمة واحدة.
.............................................................................
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الصف احلصة  عنوان الدرس  املجال التاريخ اهلجري: اليوم
السابع  ج 1 ) األولى (  صالتي في وقتها الفقه الميالدي 

التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

س1-  ما 
تعريف الصالة؟
س2-ما الدليل 

على فرضية 
الصالة؟ 

التمهيد والدعاء: )5 دقائق(: دعاء االستفتاح: »وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرض حنيفًا  وما أنا من  
املرشكني، إن صاليت ونسكي وحمياي هلل رب العاملني، ال رشيك له« يصل املتعّلمون إىل أمهية  الرشوط واألركان 
للعبادات من خالل  توزيع نموذج سيارة عىل كل فريق ويطلب منهم كتابة األشياء التي تعمل عىل تشغيل السيارة 
، ثم يتعرف عىل الفرق بني هذه األشياء، ومدى أمهيتها للسيارة وكيف يمكن استخدامها لتشغيل السيارة عىل نحو 
جيد دون أحداث عطل فيها، ثم يستنتج املتعّلمون أنه إذا كانت معرفة أجزاء األشياء والتفرقة بينها ومعرفة دورها 
للسيارة وكيفية استخدامها  مهًما فام الواجب يف العبادات التي ينبني عليها صحة وفساد تطبيقها خطر كبري عىل 

قبوهلا من عدمه، ومن هذه العبادات الصالة.
النشاط األول: باستخدام استراتيجية الحوار المناقشة الزمن: )١0(:

يتم عرض احلديث الرشيف: »مفتاح الصالة الطهور وحتريمها التكبري وحتليلها التسليم« جييب املتعّلم عن األسئلة 
اآلتية: أداة التقييم: ت.ش للكفاية 2-1.

ما الفعل الذي يسبق أداء الصالة؟
بم تبدأ الصالة وبم تنتهي؟

ما تعريف الصالة؟
يتوصل املتعّلمون للتعريف ويكتبونه بألفاظهم اخلاصة.

احلقيقة )1( للدرس: الصالة عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم.
القيمة:  االلتزام - املحافظة عىل أداء الصالة.

حل نشاط الكتاب  من خالل عرض أدلة حكم الصالة عىل جهاز احلاسب اآليل عىل شكل جدول يقوم املتعّلمون 
باستخراج الكلمة الدالة عىل حكم الصالة وكتابتها بعد استنباطها من األدلة  الكفاية 2-1.

يدار احلوار واملناقشة بني املتعّلمني يف أسباب التكاسل والتهاون يف أداء الصالة أداة التقييم: ت.ش للكفاية 3-1.
لتقديم حلول مناسبة ملشكلة التكاسل عن أداء الصالة.

1 -  تعريف 
الصالة وبيان 

حكمها.

ف  1-2 التعرُّ
على القواعد 

اإلسالمية 
المحددة 
للسلوك.

خامًسا - اإلعداد الكتابي  للدرس الخامس
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التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

س3- ما الحكم  
الشرعية التي من 

أجلها فرضت 
الصالة؟ ثم يقيم 

أداء واستجابة
المتعّلمين وفق 

المحددات 
الوصفية للكفاية 

الخاصة 3-1

م التعاوني والعصف الذهني- الزمن )٢0(: النشاط الثاني: باستخدام استراتيجية التعلُّ
كيف حتب أن تكون صلتك بربك؟ بعد مناقشة املتعّلمني يتوصل إىل بيان أسباب ترشيع الصالة. 

حمركات  خالل  من  للصالة  والرياضية  الصحية  الفوائد  عن  املجموعات  يف  املتعّلمون   يتناقش   :- أ  نشاط  حل 
بينهم.    فيام  يعرضوهنا  ثم  ومن  اخلارجي  واطالعهم  املتعّلمني  معرفة  أو  اإللكرتوين  البحث 

أداة التقييم ت.ش
حل نشاط ب: عرض آيات وأحاديث تتعلق بأمهية الصالة للفرد واملجتمع ويطلب من املتعّلمني استنتاج األمهية 

من كل دليل من األدلة الرشعية مستعيًنا بالكتاب املدريس أداة التقييم: ع.ك ) كفاية 3-1(
احلقيقة )2( للدزس: الصالة مصداق اإليامن وبرهان العبودية هلل  تعاىل .

2 - استنتاج 
أسباب تشريع 

الصالة.

1-3 ممارسة 
العبادات 

وفق الشريعة 
اإلسالمية.

النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
استخرج السنن النبوية التي تضمنها 

الدرس.
الكتاب املدريس م التعاوني المناقشة- التعلُّ المحافظة على أداء الصالة  

المظاهر السلوكية:
 1-تعظيم شعائر اهلل -تعالى.

2-أداء الصالة في وقتها.
مالحظة:1- البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة 

دراسية.
2- يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة  لقياس مدى حتقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط  مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري 

التقييم اآلتية:        بأحد أساليب  التقييم  ويكون 
1 - التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع ) األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار .                          2 -  األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل.      

3 -   التطبيق العميل)ط.ع(: أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم- تلوين- أعامل يدوية(.        4 -  مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين.
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الصف احلصة  عنوان الدرس  املجال التاريخ اهلجري: اليوم
السابع  ج2  صالتي ) حكمها شروطها وأركانها( الفقه الهجري:

الميالدي:

التقييم اخلتامي م أنشطة التعلُّ
احلقائق 

واملفاهيم 
والقيم

الكفايات 
اخلاصة

س1 بالتعاون 
مع مجموعتك 
اكتب المظاهر 

الدالة على 
اإلخالل بشروط 

الصالة حسب 
نوع المظهر 

اآلتي: اللباس - 
النظافة.

ما األثر المترتب 
على فقدان 

الشرط والركن 
على الصالة؟

التمهيد والدعاء: )5 دقائق(: يذكر املتعلمون أحد أدعية استفتاح الصالة ويرددونه.
التمهيد - الزمن)٥( نشاط التمهيد: أصدرت الكويت قانون التجنيد اإللزامي وجاء فيه ما ييل:

»جتنيد كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عرش من عمره ومل يتجاوز اخلامسة والثالثون عىل أن يكون متمتعا باللياقة 
عرش  باثني  املقررة  التجنيد  فرتة  ينهي  وأن  هلام  الوحيد  املعيل  أو  ألبويه  الوحيد  الولد  يكن  ومل  والبدنية  الصحية 
شهًرا«. من خالل ما سبق وضح رشوط وجوب التجنيد ورشوط صحة اخلدمة اإللزامية يستنتج املتعّلم  ويثبت 

حقيقة الدرس )3( الفرق بني رشوط الوجوب ورشوط الصحة.
رشوط صحة التجنيد اإللزامي.رشوط وجوب التجنيد اإللزامي

اللياقة الصحية والبدنية.كويتي
مل يكن الولد الوحيد ألبويه.ذكر

مل يكن املعيل الوحيد ألبويه.العمر
إهناء املدة املقررة للخدمة.

النشاط الثالث:  الزمن: )١0(:  نشاط الكتاب  املهارة االستنباط  يستخرج املتعّلمون  رشوط الصالة من خالل 
األدلة املعروضة يف نشاط الكتاب الكفاية  ا)كفاية 1 - 3(.

يناقش املتعّلمون حول األسئلة اآلتية:
ما أثر فقدان رشط الوجوب عىل العبادة؟

ما أثر فقدان رشط الصحة؟
ما تعريف الرشط؟

يتوصل املتعّلمون للتعريف ويكتبونه بألفاظهم اخلاصة.

3 - شروط 
الصالة.

1-3 ممارسة 
العبادات 

وفق الشريعة 
اإلسالمية.
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التقييم اخلتامي م أنشطة التعلُّ
احلقائق 

واملفاهيم 
والقيم

الكفايات 
اخلاصة

احلقيقة )3( للدرس: الرشط:هو ما يتوقف عليه وجود اليشء وما ال يتم إال به.
القيمة:  االلتزام برشوط الصالة.

يصنف املتعّلمون الرشوط إىل صحة ووجوب يف ورقة العمل  أداة التقييم: ورقة عمل) كفاية 3-1(.
احلقيقة )4(  للدرس: رشوط الصالة تنقسم إىل صحة ووجوب.

م التعاوني.  النشاط الرابع: الزمن)٢0(  االستراتيجية: التعلُّ
وماذا  بيت،  لبناء  الرئيسة  األشياء  وحتديد  لبيت  صورة  عرض  خالل  من  الركن  تعريف  إىل   املتعّلمون  يتوصل 

موجوده. تكن  مل  لو  سيحدث 
احلقيقة: الركن هو ما كان جزءا من اليشء وما ال وجود هلذا اليشء إال به.

حيل املتعّلمون نشاط الكتاب   )ت.ش( كفاية  )1 - 3(.
يستنبط املتعّلم األركان من خالل األدلة يف نشاط الكتاب، ثم يقارن بني الرشوط واألركان.

احلقيقة: الرشوط واألركان كالمها تتوقف عليهام صحة الصالة   /   القيمة:  االستقامة - االنضباط.

4 -  أركان 
الصالة.

النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
كتابة تقرير عن أثر النية على 

األعمال.
 - املتاحة  التقنيات  املدريس-  الكتاب 

عمل. ورقة 
م التعاوني-  المناقشة- التعلُّ

م الذاتي. التعلُّ
القيمة: اللتزام بشروط وأركان الصالة

المظاهر السلوكية:
1- قراءة ما يتعلق بشروط الصالة.

2- حفظ األدلة الشرعية الدالة على شروط الصالة.
3- القتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص.

مالحظة:1- البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة 
دراسية.

2- يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة  لقياس مدى حتقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط  مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري 
التقييم اآلتية:        بأحد أساليب  التقييم  ويكون 

1 - التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع ) األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار .                          2 -  األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل.      
3 -   التطبيق العميل)ط.ع(: أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم- تلوين- أعامل يدوية(.        4 -  مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين.
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أواًل: الكفاية المتوقع تحقيقها في الدرس:
مجال العمليات واالرتباط:

1-2 ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات  وفق الشريعة اإلسالمية بالتعاون مع اآلخرين.
الشريعة  وفق  والسلوكيات  واألخالقيات  العبادات  ممارسة  على  قادًرا  المتعّلم  يكون  المعيار:أن 

اآلخرين. مع  بالتعاون  اإلسالمية 
مجال الحقائق:

2-1 استنتاج القيم اإلسالمية المستوحاة من أحداث السيرة النبوية.
المعيار: أن يكون المتعّلم قادًرا على  استنتاج القيم اإلسالمية المستوحاة من أحداث السيرة النبوية.

مجال االتجاهات:
2-3 االعتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية واالجتماعية في حياة الفرد والمجتمع.

المعيار: أن يكون المتعّلم قادًرا على االعتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية واالجتماعية في حياة 
الفرد والمجتمع.   

ثانًيا: محاور الدرس: 
1- مفهوم الحسد والحقد والغبطة.

2- المقارنة بين الحسد. 
3- أسباب الحقد والحسد.
4- أضرار الحقد والحسد.

٥- طريق الوقاية من الحقد والحسد.

الدرس السابع جمال التهذيب: أحفظ قلبي من احلقد واحلسد
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ثالًثا: األدلة المساندة للدرس:
يستعد المعّلم  لهذا الدرس بمثل ما يأتي:

١- قراءة ما يتصل بالموضوع من آيات قرآنية كريمة في كتب التفسير:
ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ   ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ﴿ٹ   تعالى:  قال 

.)٥4( آية  النساء  سورة  چ﴾  چ  چ  ڃ 

قال الله تعالى على لسان فرعون ﴿  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ﴾ سورة الشعراءآية )26(. 

﴿  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   لسان موسى:  تعالى على  الله  قال 
آية )٥1(. الزخرف  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾ سورة 

ڱ   ڳ    ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک    ک   ک   ﴿ک   تعالى:  قال 
.)109( آية  البقرة  سورة  ڻ ......﴾  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  

قال تعالى: ﴿ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ﴾ سورة الشعراء آية )89-88(.

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ﴿  قال تعالى: 
كاملة.  الفلق  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ﴾ سورة 

قال الله تعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦڦ﴾ 
سورة التغابن آية )11(.

٢- قراءة ما يتصل بالموضوع من أحاديث نبوية شريفة وشروحها: 
عن أنس بن مالك ‹ قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص »ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحبه لنفسه«    

صحيح البخاري، كتاب:اإليمان، باب: من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه. 
قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص »ال حسد إال في اثنتين رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله 
مااًل فهو يتصدق به آناء الليل والنهار« صحيح  البخاري، كتاب:فضائل القرآن، باب:اغتباط صاحب 

القرآن. 
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عن ابن عباس ‹ أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لما قدم المدينة وجدهم يصومون يومًا )يعني عاشوراء(، فقالوا هذا 
عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق آل فرعون فصام موسى شكرًا، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
»أنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصيامه« صحيح البخاري،: كتاب أحاديث األنبياء، باب: قوله 

الله تعالى ) وهل أتاك حديث موسى( » وكلم الله موسى تكليما«. 
سنن   والحسد«  اإليمان  عبد  قلب  في  يجتمعان  »ال  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  أن   › هريرة  أبي  عن 

قدمه.    على  الله  سبيل  في  عمل  من  فضل  باب:  الجهاد،  كتاب:  النسائي، 
اُر الحطب«  سنن أبي  قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إياكم والحسد فإن الحسُد يأكُل الحسناِت، كما تأكل النَّ

داود، كتاب:األدب، باب: في الحسد.
الكتب والمراجع: 

ـ تفسير ابن كثير.
ـ صحيح البخاري. 

ـ صحيح مسلم.
ـ سنن النسائي. 
ـ سنن أبو داود. 

ـ صيد الفوائد البن القيم. 
رابًعا:  خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصتين )باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين حسب تخطيط 
المعّلم للدرس واحتياجات المتعّلمين(. 

يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
تمهيد )١(:

ـ صورة معبرة تعرض للمتعّلمين ويوجدون عنواًنا مناسًبا لها. 
د المتعّلم بعًضا من امراض القلوب.  ـ يعدِّ
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تمهيد )٢(:
تمهيد الكتاب. 

مناقشة مقولة ابن تيمية: »إن صالح القلب دافع لصالح سائر الجسد، وإن فساد القلب دافع لفساد 
الجسد كله، فإذا رأيت جسدا فاسدا في أعماله فاعلم أن القلب غير صالح بل فاسد«.

س: ما األمراض التي تصيب القلوب؟
س: يربط المتعّلم بين عنوان الدرس وحديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما 

يحبه لنفس« صحيح البخاري، كتاب:اإليمان، باب: من اإليمان أن يحب ألخيه ما يحب لنفسه. 
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الصف احلصة  عنوان الدرس:
أحفظ قلبي من الحقد والحسد املجال التاريخ اهلجري: اليوم

السابع  األولى الجزء األول من الدرس التهذيب الميالدي: 

خامًسا: اإلعداد الكتابي  للدرس  السابع

التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

)5 دقائق(
ملحوظة مهمة:

التقييم في 
نهاية الحصة 

الدراسية.
األسئلة 

للمجموعات
1ـ ما الفرق 
بين الحسد 

والغبطة؟

2ـ ما األمور 
التي يجوز فيها 

الحسد.

3ـ بين العالقة 
بين الحقد 

والحسد.

الدعاء والتمهيد: )5دقائق( البدء بتحية اإلسالم، ثم الدعاء:»اللهم إين أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أظلم أو 
أظلم......«.

عرض لتمهيد الكتاب: يقول ابن تيمية: »إن صالح القلب دافع لصالح سائر اجلسد، وإن فساد القلب دافع لفساد 
اجلسد كله، فإذا رأيت جسًدا فاسًدا يف أعامله فاعلم أن القلب غري صالح بل فاسد«. ويتناقش املتعّلمون حول ما 
تشري إليه املقولة، مع إعداد قطعة اسفنج عىل شكل قلب وتصب قطرات من احلرب واحدة تلو األخرى وبيان أن 

القلب يمكن أن يسود ويفسد فام الذي يفسده..... ونستخلص قيمة الدرس حسن اخللق )1 - 2(.
م التعاوني يقسم الفصل إلى مجموعات مع بيان قواعد العمل  النشاط األول: »١5 دقيقة«: باتباع أسلوب التعلُّ
المجموعة  تقوم  بالمجموعة،  الجميع  إشراك  ومراعاة  والكاتب...  القائد  دور  تحديد  مع  التعاوني  الجماعي 

األولى تتناقش حول مفهوم الحسد. المجموعة الثانية مشهد تمثيلي عن الحسد.
املجموعة الثالثة تتناقش حول مفهوم احلقد املجموعة الرابعة مشهد متثييل عن احلقد.

املجموعة اخلامسة: التدريب عىل متثيل)لعب األدوار( قصة النشاط )1(:
 )1( حقيقة  استنتاج  ثم  ومن  جمموعة(.  لكل  )دقيقتان  املناقشة  وتتم  به  كلفت  ما  بعرض   )4 )1ـ  املجاميع  تقوم 

للدرس.
يتم عرض مشهد املجموعة اخلامسة ويطلب من املجموعات حل نشاط الكتاب، ثم مناقشته مجاعًيا ليصلوا إىل 

احلل أن الرجلني يتصفان بصفتني مها: 1ـ احلقد. 2ـ احلسد.
الصفة األوىل تتضح يف موقف: احلقد بطلب كل منهم ان يطلب قبله لينال أفضل منه.

الصفة الثانية تتضح يف موقف: احلسد يف متني زوال عيني اآلخر.
ونستخلص مظهًرا سلوكًيا  يعزز قيمة حسن اخللق وهو نحب لغرينا ما نحبه ألنفسنا )1 - 2(.

ونستخلص مظهًرا سلوكًيا يدعو اهلل تعاىل رب العاملني.)1 -2(

1ـ مفهوم 
الحسد 

والحقد.

 - 1 
2ممارسة 
العبادات 

واألخالقيات 
والسلوكيات 
وفق الشريعة 

اإلسالمية 
بالتعاون مع 

اآلخرين.

 1 - 2
استنتاج القيم 

اإلسالمية 
المستوحاة من 
أحداث السيرة 

النبوية.
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التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

شاب  إلى  تشير  قصة  المتعّلمين  على  يعرض  والحوار  المناقشة  أسلوب  باتباع  »١0دقائق«:   الثاني:  النشاط 
يحرص على أن يحفظ القرآن كاماًلً وصاحبه يدعو له بالثبات، وأن يتم عليه حفظ القرآن، ويطلب من الله أن 
 )2( حقيقة  إلى  يصلوا  حتى  صاحبه  بموقف  مارأيكم  المتعّلمون  القرآن.ويتناقش  ويحفظ  صاحبه  مثل  يكون 
للدرس أن الغبطة: هي أن يتمنى اإلنسان أن يكون له من الخير مثل الذي عند غيره دون إلحاق ضرر بالغير أو 

ذهاب الخير الذي عنده.
يبحث املتعّلمون عن تفسري اآلية قال تعاىل: ﴿ٹ  ڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  

ڃ ڃ ڃ چ چ چ﴾ سورة النساء - آية ٥4.

العرب وكانوا  النبوة والفضل وحسدهم منعهم من تصديقه لكونه من  آتاه  الذي  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  اليهود  )وهو حسد 
يتمنون النبوة أن تكون منهم( )2 - 1(. يقرأ أحد املتعّلمني املجيدين حلديث»ال حسد إال يف اثنتني..«ثم يرضب 
املتعّلمون أمثلة للغبطة من خالل فهمهم للحديث استخلص مظهًرا سلوكًياللقيمة: أدعو للناس باخلري دومًاً..
النشاط الثالث »١0 دقائق«:  باتباع أسلوب العصف الذهني كل مجموعة تكتب كل ما يرونه سبًبا للحقد والحسد 
باتفاق  يتم عرض ما تمت كتابته ومناقشته وتثبيت اإلجابات الصحيحة  على بطاقات كبيرة لمدة دقيقتين، ثم 

المجموعات.
ثم حل نشاط الكتاب )3ـ   أ( قصة سيدنا موسى للوصول حلقيقة )3( للدرس: أن من أسباب احلقد واحلسد التكرب 
والرتفع عن اآلخرين من أسباب احلقد واحلسد.وحل نشاط الكتاب )3ـ ب( للوصول إىل أن من السنة صيام يوم 

عاشوراء.)2 - 3(. 

2ـ المقارنة 
بين الحسد 

والغبطة.

3ـ أسباب 
الحقد 

والحسد.

 3 - 2
العتزاز 

بالمشاركة في 
المناسبات 

الدينية 
والجتماعية 

في حياة الفرد 
والمجتمع.
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النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
إعداد برنامج إذاعي عن فضل صيام 

يوم عاشوراء . 
املصادر:

الكمبيوتر- بطاقات -تقنيات مناسبة.
البيئة:

مرسح املدرسة.

المناقشة والحوار. 
التعليم التعاوني.
العصف الذهني.

القيمة: الخلق الحسن.
مظاهرها السلوكية:

1- حب  الخير لغيرنا ما نحبه ألنفسنا.
2- الدعاء للناس بالخير دوما.

مالحظة:1- البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة 
دراسية.

2- يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة  لقياس مدى حتقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط  مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري 
التقييم اآلتية:        بأحد أساليب  التقييم  ويكون 

1 - التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع ) األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار .                          2 -  األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل.      
3 -   التطبيق العميل)ط.ع(: أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم- تلوين- أعامل يدوية(.        4 -  مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين.
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الصف احلصة  عنوان الدرس:
أحفظ قلبي من الحقد والحسد املجال التاريخ اهلجري: اليوم

السابع  األولى الجزء الثاني من الدرس التهذيب الميالدي

التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

)5 دقائق(
ملحوظة مهمة:

التقييم في 
نهاية الحصة 

الدراسية.

1- ورقة عمل 
لرسم خريطة 
ذهنية يلخص 

فيها الدرس 
. كاماًلً

الدعاء والتمهيد: )٥دقائق( البدء  بتحية اإلسالم ثم الدعاء: »اللهم إين أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أظلم أو 
أظلم......«.

م التعاوين  كل جمموعة تكتب عىل بطاقة  ما أستفاد من اجلزء األول  ربط الدرس السابق باحلايل باتباع أسلوب التعلُّ
من الدرس وعرضه. ونتذكر قيمة الدرس ) حسن اخللق( كفاية  )1- 2(.

النشاط الرابع:  باتباع أسلوب العصف الذهني »١5دقائق«: 
القائد والكاتب...  ومراعاة  التعاوين مع حتديد دور  بيان قواعد العمل اجلامعي  يقسم الفصل إىل جمموعات مع 
إرشاك اجلميع  باملجموعة كل جمموعة تكتب كل ما يرونه من أرضار احلقد واحلسد عىل بطاقات كبرية ملدة دقيقتني، 

ثم يتم عرض ما تم كتابته.
يناقش املتعّلمون الشواهد من الكتاب املدريس للوصول حلقيقة )4( للدرس:  أن من أرضار احلقد أنه ينايف اإليامن..

واستخالص مظهر سلوكي: أحسن الظن باآلخرين )كفاية 1- 2(.
يتوسع املتعّلمون بإضافة أسباب أخرى للحقدواحلسد بعدها تتم مناقشة ما كتب.

النشاط الخامس:  باتباع أسلوب المناقشة والحوار »١0دقائق«:  
يتم  عرض طرق الوقاية من احلقد واحلسد كام ذكرها ابن القيم رمحه اهلل ومناقشتها.

يتم توزيع الشواهد والنصوص عىل املجموعات وقيام املتعّلمني مع زمالئهم يف املجموعة باستخراج طرق الوقاية 
من احلقد واحلسد واستحضار طرق أخرى مناسبة ومناقشتها واستنتاج  احلقيقة )٥( للدرس.

ِة، من كلِّ شيطاٍن  امَّ ِه التَّ  يردد املتعّلمون املعوذتني، ثم حيفظ املتعّلمون كل واحد عىل حدة حديث »َأعوذ بَِكلامِت اللَّ
ٍة« يتأكد من حفظه مع زميله املجاور )حفظ األقران(. ٍة، ومن كلِّ عنٍي المَّ َوهامَّ

 )كفاية 2- 1( مظهر سلوكي: أحصن نفيس باألذكار.

4 - أضرار 
الحقد 

والحسد.

5-  طرق 
الوقاية 

من الحقد 
والحسد.

 1-2 ممارسة 
العبادات 

واألخالقيات 
والسلوكيات  
وفق الشريعة 

اإلسالمية 
بالتعاون مع 

اآلخرين.

2-1استنتاج 
القيم 

اإلسالمية 
المستوحاة من 
أحداث السيرة 

النبوية.
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النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
أبحث عن قصة حسد وحقد أخوة 

يوسف عليه السالم عليه وما نتيجة 
حقدهم.

املصادر:
الكمبيوتر- بطاقات -تقنيات مناسبة.

البيئة:
مرسح املدرسة.

المناقشة والحوار.
التعليم التعاوني.
العصف الذهني.

القيمة: الخلق الحسن.
مظاهرها السلوكية:

1- إحسان الظن باآلخرين.
2- تحصين النفس باألذكار.

مالحظة:1- البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة 
دراسية.

2- يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة  لقياس مدى حتقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط  مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري 
التقييم اآلتية:        بأحد أساليب  التقييم  ويكون 

1 - التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع ) األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار .                          2 -  األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل.      
3 -   التطبيق العميل)ط.ع(: أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم- تلوين- أعامل يدوية(.        4 -  مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين.
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أواًل: الكفاية املتوقع حتقيقها يف الدرس:
مجال الحقائق:

ف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية. 1 - 1 التعرُّ
ف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة  المعيار: أن يكون المتعّلم قادًرا على التعرُّ

اإلسالمية.
مجال العمليات واالرتباط:

1 - 2 ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق الشريعة   اإلسالمية  بالتعاون مع اآلخرين. 
الشريعة    والسلوكيات وفق  العبادات واألخالقيات  قادًرا على ممارسة  المتعّلم  يكون  أن  المعيار: 

اآلخرين.  مع  بالتعاون  اإلسالمية 
مجال االتجاهات:

1 - 3 االهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.
سيرة  من  المستمدة  واألخالقيات  بـالسلوكيات  االهتمام  على  قادًرا  المتعّلم  يكون  أن  المعيار: 

وصحابته. ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول 
مجال العمليات واالرتباط:

2 - 2 المشاركة بفاعلية في األحداث والمناسبات الدينية واالجتماعية بالتعاون مع اآلخرين.
المعيار: أن يكون المتعّلم قادًرا على المشاركة بفاعلية في األحداث والمناسبات الدينية واالجتماعية 

بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات: 

2 - 3 االعتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية واالجتماعية في حياة الفرد والمجتمع. 

الدرس الثامن جمال الثقافة اإلسالمية: أحب اهلل ورسوله ^
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في  واالجتماعية  الدينية  المناسبات  في  بالمشاركة  االعتزاز  على  قادًرا  المتعّلم  يكون  أن  المعيار: 
والمجتمع. الفرد  حياة 

مجال الحقائق:
ف على قواعد العمل الجماعي في حياته اليومية.  3 - 1 التعرُّ

ف على قواعد العمل الجماعي في حياته اليومية.  المعيار: أن يكون المتعّلم قادًرا على التعرُّ
ثانًيا: حماور الدرس: 

ف على المحبة وأقوال العلماء فيها. 1 - التعرُّ
د أنواع المحبة. 2 - يعدِّ

3 -  أسباب محبتنا لله تعالى. 
4 - عالمات محبة الله تعالى.

٥ - أوضح كيفية غرس محبة الله  في نفوسنا.
6 - أسباب محبتنا للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

7 -  ثمار اتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعواقب مخالفته. 
8 - االقتداء بالصحابة والسلف رضوان الله عليهم في محبتهم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

9- عالمات ودالئل محبتنا للنبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ثالًثا: األدلة املساندة للدرس:
يستعد المعّلم لهذا الدرس بمثل ما يأتي:

١ـ قراءة ما يتصل بالموضوع من آيات قرآنية كريمة في كتب التفسير:
قال تعالى:﴿   پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ﴾ سورة إبراهيم 

.)34(
ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ     ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ﴿ەئ   تعالى:  قال 

آية )29(. البقرة  ی   ی ی ی جئ﴾ سورة 
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قال تعالى: ﴿ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ﴾ سورة األعراف آية )43(.
قال تعالى: ﴿ھ ھ     ھ ے ے﴾ سورة طه آية )84(. 

قال تعالى: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  ڍ ڌ ڌ 
ڎ ڎ   ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ 

گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ﴾ سورة التوبة آية )24(.

قال تعالى: ﴿ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ﴾ سورة محمد آية )24(.
األحزاب  سورة  ﴿ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ  يئ جب﴾  تعالى:  قال 

آية )41ـ 42(.
قال تعالى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ 

سورة األحزاب آية )٥6(. 
قال تعالى: ﴿ ک ک گ     گ گ    گ ﴾ سورة األنبياء آية )107(.

قال تعالى: ﴿ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ   ٹ ٹ  ڤ ڤ﴾سورة النور آية )٥4(.
قال تعالى: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ﴾  سورة األحزاب آية )71(.

ې  ېې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ   ۈ  ۈ  ﴿ۆ  تعالى:  قال 
ى ى ائ ﴾ سورة النساء آية )13(. 

قال تعالى: ﴿ی ی ی ی جئ حئ﴾ سورة آل عمران   آية )132(. 
 قال تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ   ٹ ڤ﴾ سورة األحزاب  آية )36(.

سورة  ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ  گ  ک   ک  ک  ک   ﴿ڑ  تعالى:  قال 
.)63( النورآية 

قال تعالى: ﴿ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ سورة الجن آية )23(.
قال تعالى: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ    چ چ   چ چ  ڇ ڇ ڇ﴾ سورة األحزاب 

آية )66(.
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قال تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ   ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ﴾ سورة الفرقان آية 
.)27(

قال تعالى: ﴿ۅ ۉ ۉ ې﴾ سورة األعراف آية )1٥8(.
قال تعالى: ﴿ی ی ی ی جئ حئ﴾ سورة آل عمران آية )132(. 

قال تعالى: ﴿ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ سورة الجن آية )23(.
 ٢ـ  قراءة ما يتصل بالموضوع من أحاديث نبوية شريفة وشروحها: 

من حديث لمعاذ بن جبل ‹ قال: احتبس عنا رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ذات غداة عن صالة الصبح حتى 
كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصالة فصلى رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وتجوز في صالته فلما 
ُثُكْم ما حبسني  سلم دعا بصوته قال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني َسُأَحدِّ
اْسَتْثَقْلُت  َفَنَعْسُت في صالتي حتى  َر لي  اْلَغَداَة إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما ُقدِّ عنكم 
فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت لبيك ربي قال ِفيَم َيْخَتِصُم اْلَمأُل 
ى  اأَلْعَلى قلت ال أدرى قالها ثالثًا قال فرأيته وضع كفه بين كتفى فوجدت َبْرَد َأَناِمِلِه بين َثْدَيىَّ َفَتَجلَّ
لى كل شىء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك قال فيم يختصم المأل األعلى قلت فى الكفارات قال 
ما هن قلت مشى األقدام إلى الجماعات والجلوس فى المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في 
المكروهات، قال: فيم؟ قلت: إطعام الطعام ولين الكالم والصالة والناس نيام قال سل قلت اللهم 
إنى أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لى وترحمنى وإذا أردت فتنة 
فى قوم فتوفنى غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنى إلى حبك »إنها حق 
ُموَها« سنن الترمذي، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، باب: من سورة ص. َفاْدُرُسوَها ثم َتَعلَّ

دت لها؟«  عن أنس ‹ أن رجال سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الساعة: فقال متى الساعة؟ قال: »وماذا أعدِّ
قال: ال شيء إال أني أحب الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »أنت مع من أحببت« صحيح البخاري، كتاب: 

فضائل أصحاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص، باب: مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي.‹ 
عن عمر بن الخطاب ‹ أنه قال: قدم على رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي )تطلب( 
الله ملسو هيلع هللا ىلص »أترون هذه  لنا رسول  فقال  ببطنها وأرضعته  فألصقته  السبي فأخذته  إذ وجدت صبيًا في 
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المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا ال والله وهي تقدر على أن ال تطرحه فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اللُه 
صحيح مسلم، كتاب: التوبة، باب: في سعة رحمة الله تعالى وأنها  أرحم بعباده من هذه بولدها« 

سبقت غضبه.
دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص »وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك« سنن النسائي، كتاب: السهو، 

باب: نوع آخر. 
عن عائشة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: بعث رجاًل على سرية وكان يقرأ ألصحابه في صالته فيختم بـ»قل هو 
فقال:  فسألوه،  فقال: »سلوه ألي شيءيصنع ذلك؟  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك  ذكروا  فلما رجعوا  أحد«  الله 
»ألنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »أخبروه أن الله يحبه« صحيح البخاري، 

كتاب التوحيد، باب: ما جاء في دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.
 قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف« صحيح الجامع 1289.

: »ومايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه«  عن أبي هريرة قال قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص قال الله 
صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، باب: التواضع. 

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى« صحيح البخاري كتاب االعتصام 
بالكتاب والسنة باب االقتداء بسنن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص.

قال رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص: »من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى« صحيح مسلم، كتاب: 
الجمعة، باب: تخفيف الصالة والخطبة. 

عن سعد بن أبي وقاص ‹ قال:  مر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها 
وأبوها مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص بأحد، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص؟ قالوا: خيرًا يا أم فالن 
هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير لها إليه حتى إذا رأته قالت كل مصيبة 

بعدك جلل )تريد صغيرة(« صحيح السيرة النبوية ص 31٥. 
قال أبو طلحة األنصاري أثناء معركة أحد: يا نبي الله بأبي أنت وأمي ال تشرف يصيبك سهم من 
سهام القوم نحري دون نحرك صحيح البخاري، كتاب: مناقب األنصار، باب: مناقب أبي طلحة. 
- سئل علي بن أبي طالب كيف كان حبكم لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: قال: »كان والله أحب إلينا من أموالنا 
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وأوالدنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ«حقوق النبي ملسو هيلع هللا ىلص على أمته - د.محمد التميمي. 
- موقف علي ‹ ونومه في فراش النبي ملسو هيلع هللا ىلص ليلة الهجرة.

- قال أنس بن مالك ‹ أن أبواب النبي ملسو هيلع هللا ىلص كانت تقرع باألظافير البيهقي في الشعب رقم 1٥31. 
)يطرقون بابه بأطراف أصابعهم أدًبا منهم مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص(. 

- عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شالء وقي بها النبي ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد صحيح البخاري، 
ه فليتوكل المؤمنون.  ه وليهما وعلى اللَّ كتاب: المغازي، باب: إذ همت طائفتان منكم أن تفشال واللَّ
- أبي هريرة ‹ أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
له«  الليل اآلخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر  ثلث 

الليل. الدعاء والصالة من آخر  التهجد، باب:  البخاري، كتاب:  صحيح 
عن عبد الله بن الحارث عن جندب قال: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يموت بخمس وهو يقول: »إني 
أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليال كما اتخذ إبراهيم خلياًل« صحيح 
مسلم، كتاب: المساجد، باب: النهي عن بناء المساجد على القبر واتخاذ الصور فيها والنهي عن 

اتخاذ القبور مساجد. 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سيد ولد أدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع« صحيح 

نبينا ملسو هيلع هللا ىلص على جميع الخالئق. الفضائل، باب: تفضيل  مسلم، كتاب: 

الكتب والمراجع: 
ـ صحيح البخاري. 

ـ صحيح مسلم. 
ـ سنن النسائي. 
ـ سنن البيهقي. 

ـ صحيح الجامع. 
ـ صحيح السيرة النبوية. 
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ـ حقوق النبي ملسو هيلع هللا ىلص على أمته د.محمد التميمي.
ـ الذريعة إلى مكارم الشريعة. 

ـ طريق الهجرتين. 
ـ روضة المحبين. 

ـ إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيدـ صالح الفوزان ط مؤسسة الرسالة. 
رابًعا: خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصتين )باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين حسب 
المتعّلمين(.  واحتياجات  للدرس  المعّلم  تخطيط 

يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
١ -  التمهيد:

تمهيد )١(:
لعب األحرف. 

ه ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.  حب اللَّ
ـ توزع بين المتعّلمين بطاقات صغيرة تحتوي  على أسئلة وبطاقات فيها إجابة األسئلة. 

ـ  ويطلب من كل متعّلم لديه بطاقة سؤال أن يبحث عن المتعّلم الذي لديه بطاقة إجابة السؤال 
ومنها يتم بيان أن الناس في الغرب دوًما يبحثون عن إجابات ألسئلة كثيرة تدور في حياتهم إال 

ه تعالى من خالل كتابه وسنة نبيه. المسلم، فقد أغناه اللَّ
تمهيد )٢(: 

ـ عرض شواهد نصية يستخرج المتعّلمون منها أسماء وصفات الله الحسنى. 
ـ ومن خالل ذلك نتعرف في درسنا كيف نحب الله تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.

تمهيد )٣(:
 تمهيد الكتاب. 
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ـ ما أعظم حب في حياة المسلم. 
ـ حب يغنيك. 

ـ ويحميك. 
ـ ويكرمك. 

ـ ويرقى بخلقك ومآلك. 
ه تعالى أسمى  الحب عاطفة إنسانية نبيلة، ال يملكها إال أصحاب القلوب الصافية، ومحبة اللَّ
أنواع الحب والحصن الذي يحمي اإلنسان من الوقوع في الزلل والمعاصي، ومن تربى على حب 

الله في صغره ال يضل، ومهًما وقع في الخطأ فإنه سيعود إلى الصواب.
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الصف احلصة  الوحدة األولى الدرس الثامن  املجال التاريخ اهلجري: اليوم
السابع  الجزء األول  أحب الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص  ثقافة إسالمية الميالدي: 

خامًسا: اإلعداد الكتايب للدرس الثامن

التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

 )5 دقائق(
ملحوظة مهمة:

التقييم في 
نهاية الحصة 

الدراسية.
األسئلة

للمجموعات.

ورقة عمل 
لرسم خريطة 
ذهنية يلخص 

فيها الدرس 
. كاماًلً

بن جبل  ملعاذ  )الذكر(: »من حديث طويل  الدعاء  ثم  بتحية اإلسالم،  الدرس  املعّلم  يبدأ  الزمن 2د(   ( عــاء  الدُّ
ُموَها«. َتَعلَّ ثم  َفاْدُرُسوَها  حق  »إهنا  حبك  إىل  يقربنى  عمل  وحب  حيبك  من  وحب  حبك  ‹:»أسألك 

م املتعّلمني إىل جمموعات وتوزع املهام واألدوار داخل املجموعة وُيذّكر املتعّلمني بالقوانني اخلاصة  التمهيــد: ُيَقسِّ
بالتعّلم التعاوين.

ثم يعرض متهيد الدرس: ) الزمن ٣د(   
النشاط  األول: باستخدام اسرتاتيجية احلوار واملناقشة والتعّلم التعاوين الزمن ) 10د(.

يتعرف املتعّلمون إىل  معنى املحبة وأقوال العلامء فيها:
ا- معنى املحبة »ميل النفس إىل ما تراه وتظنه خرًيا «. 

ب-حقيقة  املحبة كام قال ابن اجلوزي:  »موافقة املحبوب فيام حيب فيحب ما حيبه حمبوبه«. 
يقوم املتعّلمون يف املجموعة برتتيب البطاقات التي حتمل كلامت لتكوين عبارات صحيحة، ثم تعرض كل جمموعة 

العبارة ويرشحها أحد أعضاء املجموعة . ومن ثم يستنتيج املتعلمون احلقيقة )1( للدرس.
باستخدام أداة التقييم )ت.ش ( و)م.س( يتم حتقيق )كفاية ٣-١. 

بعدها يتم حل نشاط الكتاب بالتعاون مع زمالئه يف املجموعة، ثم تعرض كل جمموعة  اللوحة والتعليق عليها 
من قبل املجاميع األخرى وتشجيع بعضهم بعًضا.ومن ثم استخالص القيمة املناسبة: » حمبة اهلل تعاىل« واملظهر 

السلوكي املناسب: احلرص عىل حمبة اهلل تعاىل.

ف  1ـ التعرُّ
على المحبة 

وأقوال 
العلماء فيها.

جمال احلقائق
ف  1 - 1 التعرُّ

على التوجه 
الصحيح 

والباطل نحو 
مجالت 

العقيدة 
اإلسالمية.
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التقييم النهائي  م أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

كفاية 1 - 1 النشاط الثاني: باستخدام اسرتاتيجية العصف الذهني والتعّلم التعاوين 
تقوم كل جمموعة بتعداد أنواع املحبة خالل زمن حمدد ) دقيقة ( بعدها يستنبط املتعّلمون األفكار ويقومون بكتابتها 
العودة  ثم  ومن  فالرابعة  فالثالثة  الثانية  املجموعة  تذكر  ثم  فقط،  واحًدا  نوًعا  جمموعة   كل  وتعرض   وحة  اللَّ عىل 

للمجموعة األوىل وهكذا حتى ينتهي من تسجيل األفكار مجيعها ثم يتم حرص املحبة إىل نوعني ومها:
أ -  حمبة عبودية: حمبة خاصة باهلل سبحانه وتعاىل دون سواه.

يتناقش املتعّلمون  يف املجموعة  أداة التقييم )ت ث.ش+ع.ك(.
 س: ما يلزم هذه املحبة؟   

ومن خالل عرض مقولة قال ابن القيم: يتم التوفيق مع ما سبق. 
وعبادة الرمحن غاية حبه        مع ذل عابده مها قطبان.

وعليهام فلق العبادة دائر        ما دار حتى قامت القطبان.
ومن ثم حل النشاط٢ ) أ (:

ب - حمبة ليست عبودية ويشرتك فيها الكثري منها: يقوم املتعّلمون بذكر أمثلة لكل نوع ويستنتجون احلقيقة )2( 
للدرس، ومن ثم يستخلص املتعّلمون املظهر السلوكي املناسب )2(  حمبة اهلل تعاىل فوق كل حمبة.

بعدها يتم حل نشاط٢ )ب(:     
يستنتج املتعّلم أن بعض أنواع املحبة قد جتتمع مع بعض كمحبة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والوالدين وحيتمل أكثر من نوع ومن 

خالل التمرين.
النشاط  الثالث: باستخدام اسرتاتيجية احلوار واملناقشة والتعّلم التعاوين والعرض واالستدالل. 

إجاباهتم   استعراض  ثم  تعاىل  ومن  أسباب حمبتهم هلل  ورقة عمل عن  املجموعة من خالل  املتعّلمون يف  يناقش    
وكتابة إجابات املجاميع عىل السبورة حتى تنتهي املجاميع من ذكر مجيع اإلجابات وسيتم ربطها ببطاقات حتتوى عىل  
شواهد نصية يستدل املتعّلمون عىل النقاط التالية وتشجيع املجموعة التي تناولتها يف إجاباهتم املكتوبة عىل السبورة 

وإعطائها نقطة عىل ذلك:
نحب اهلل تعاىل  ألنه:   )كفاية 3-1 (

عرض بطاقة )1(  لقوله تعاىل: )وهلل األسامء احلسنى (  فيستنتج املتعّلمون ما ييل )1- ألنه متصف بصفات اجلالل 
والكامل، وهي أحب الصفات وأعالها.(  ويوضع عالمة للمجموعة التي أجابت هذه اإلجابة.

د أنواع  2ـ ُيعدِّ
المحبة.

3-أسباب 
حمبتنا هلل 

تعاىل.

جمال 
العمليات 
واالرتباط

1-2 ممارسة 
العبادات 

واألخالقيات 
والسلوكيات 
وفق الشريعة 

اإلسالمية 
بالتعاون مع 

اآلخرين.
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التقييم النهائي  م أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

سورة  ٿ﴾  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ      ﴿ تعاىل:  قال   )2( بطاقة  عرض 
إبراهيم فيستنتج املتعّلمون ) 2-  خلقني ورزقني وأمدين بجميع النعم ( ويوضع عالمة للمجموعة التي تناولت 

اإلجابة.  هذه 
عرض بطاقة )3(  قال تعاىل: ﴿ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ    ېئ ېئ ىئ ىئىئ 
عالمة  ويوضع  يل(   وسخره  الكون  خلق  ألنه   -3( املتعّلمون  فيستنتج  البقرة،   سورة  جئ﴾  ی  ی  ی  ی   

اإلجابة. تناولت هذه  التي  للمجموعة 
دت هلا    عرض بطاقة )4(  »عن أنس ‹ - أن رجال سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الساعة: فقال متى الساعة؟ قال: وماذا أعدِّ
قال: ال شئ إال أين أحب اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص  فقال: أنت مع من أحببت. صحيح  البخاري - كتاب فضائل أصحاب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص - باب مناقب عمر بن اخلطاب  أيب حفص القريش العدوي ‹. فيستنتج املتعّلمون )4- حمبة اهلل عز 

وجل من موجبات اجلنة«.  ويوضع عالمة للمجموعة التي تناولت هذه اإلجابة.
بطاقة )٥( قال اهلل تعاىل: ) قال تعاىل: ﴿ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ      يب ﴾ سورة 

األعراف، فيستنتج املتعّلمون )٥- وفقني وهداين لإلسالم(  ويوضع عالمة للمجموعة التي تناولت هذه اإلجابة.
بطاقة )6( »عن عمر بن اخلطاب ‹ أنه قال: قدم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي »تطلب« إذ 
وجدت صبيا يف السبي فأخذته فألصقته ببطنها وأرضعته فقال لنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص« أترون هذه املرأة طارحة ولدها يف 
النار؟ قلنا ال واهلل وهي تقدر عىل أن ال تطرحه فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »اهلل أرحم بعباده من هذه بولدها. صحيح مسلم 
- كتاب التوبة - باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأهنا سبقت غضبه ، فيستنتج املتعّلمون )6- لرمحته وشفقته وحنانه(.   

أداة التقييم )ت.ش+ ع.ك(، ومن ثم يتم مجع أسباب حمبة اهلل تعاىل، و تكتب كحقيقة )3( للدرس.
نعمه  عىل  تعاىل  اهلل  حمبة   )3( السلوكي  املظهر  تعاىل  اهلل  اجتاه  واجبنا  ما  سؤال  طرح  خالل  من  املتعّلمون  يستنتج 

العظيمة.  
بعدها يتم تناول نشاط 3: بأداة التقييم )ع.ك(.  ومن  ثم يتم مجع أسباب حمبة اهلل تعاىل، وتكتب كحقيقة )3( للدرس.

النشاط الرابع: باستخدام اسرتاتيجية احلوار واملناقشة والتعّلم التعاوين واالستقصاء. 
 تقوم  كل جمموعة بالتحاور الستخالص العالمات الدالة عىل حمبة اهلل تعاىل من خالل  أوراق عمل كل ورقة عمل  

حتتوى عىل شواهد نصية متثل إحدى النقاط الدالة.
4-عالمات 

حمبة اهلل 
تعاىل.

جمال 
االجتاهات

 3-1   
الهتمام 

بـالسلوكيات 
واألخالقيات 
المستمدة من 
سيرة الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته. 
مجال 

العمليات 
والرتباط.

 2-2
المشاركة 

بفاعلية في 
األحداث 

والمناسبات 
الدينية 

والجتماعية  
بالتعاون مع 

اآلخرين.
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كفاية 1 - 1 البطاقة األولى:
أ- قال تعاىل: ﴿ھ ھ     ھ ے ے﴾ سورة طه.

ب- كان من دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص »وأسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك« سنن النسائي - كتاب السهو - باب 
نوع املطر.

ج - قول زكريا بن عدي ملا حرضته الوفاة رفع يديه وقال: »اللهم إين إليك ملشتاق«.
ليستنتج املتعّلمون: حمبة لقاء اهلل تعاىل والنظر إىل وجهه الكريم.

٢- البطاقة الثانية شواهد نصية عديدة منها:
أ- عن عائشة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: بعث رجال عىل رسية وكان يقرأ ألصحابه يف صالته فيختم ب- »قل هو اهلل أحد 
»فلام رجعوا ذكروا ذلك للنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال« سلوه ألي شئ يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: ألهنا صفة الرمحن،و أنا أحب 
أن أقرأ هبا،فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: أخربوه أن اهلل حيبه.) صحيح البخاري- كتاب التوحيد- باب ما جاء يف دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

أمته إىل توحيد اهلل  تبارك وتعاىل(.
ب- قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص من رسه أن حيب اهلل ورسوله فليقرأ يف املصحف. صحيح اجلامع 1289

ليستنتج املتعّلمون:  حمبة اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
٣- البطاقة الثالثة:

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعاىل:  قال  أ- 
ڎ   ڈ  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ گ گ گ ڳڳ ڳ 
ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ﴾ سورة التوبة، ليستنتج املتعّلمون: تقديم ما حيبه اهلل من األعامل عىل ما حتبه نفيس 

من أبيه وأمه وإخوانه وزمالئه.
ومن ثم مناقشة كل جمموعة ما تم بينهم وعرضها ورشحها أمام زمالئهم يف املجاميع.

فيستخلص أن حمبة اهلل تعاىل ليست جمرد دعوة تقال بل هلا عالمات تظهر عىل القلب واللسان واجلوارح منها:
1- حمبة لقاء اهلل تعاىل والنظر إىل وجهه الكريم.

2- حمبة كالم اهلل عز وجل.
3- تقديم ما حيبه اهلل من األعامل عىل ما حتبه نفيس من أيب وأمي وإخواين وزمالئي. 

جمال 
االجتاهات 

2-3 العتزاز 
بالمشاركة في 

المناسبات 
الدينية 

والجتماعية  
في حياة الفرد 

والمجتمع. 
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 ) A3( التوسع واإلضافة بكتابة عالمات أخرى ملحبته هلل تعاىل مع جمموعته ورقة )بعدها يتم تناول النشاط ) 4
ومالحظة اإلجابات املتشاهبة وكتابتها عىل السبورة ومن ثم حلها يف الكتاب وتثبيت حقيقة الدرس )4( بذكر بعض  

عالمات حمبة اهلل تعاىل.  
واستخالص املظهر السلوكي املناسب )4(  تقديم حمبة اهلل تعاىل عىل كل يشء. 

)كفاية 1-3(  وباستخدام أداة التقييم )ع.ك(. 
النشاط الخامس:  باستخدام اسرتاتيجية احلوار واملناقشة والتعّلم التعاوين والعرض واالستدالل. 

توزيع مخس صور معربة لكل جمموعة ويطلب منها استنتاج كيفية غرس حمبة اهلل عز وجل يف نفوسنا  من خالهلا  
بالصور. وربطها 

صورة )1( قرآن كريم  -  صورة )2( مصٍل يصيل بالليل قائًما وأمامه قرآن-  صورة ) يد تدعو - وكتيب األذكار( 
- صورة )4( صورة رجل يف الليل وحيدا يصيل وهو يبكي ويقول يا رب (  صورة )٥( صورة لصحبة طيبة ) جملس 

ذكر يف املسجد - حلقة حتفيظ القرآن..( أداة التقييم ) ع.ك(.
ليستنتج املتعّلمون ما ييل: 

1- نقرأ القرآن بتدبر وتفهم ملعانيه. )قال تعاىل: ﴿ک گ گ  گ  گ ڳ ڳ ڳ﴾ سورة حممد(.
2- نتقرب إىل اهلل بالنوافل بعد الفرائض. )عن أيب هريرة قال قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال اهلل عز وجل »وما يزال عبدي 

يتقرب إيل بالنوافل حتى أحبه« صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع(. 
﴿ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  تعاىل:  قال  النهار.)  الليل وأطراف  أناء  نكثر من ذكر اهلل ونناجيه   -3

.) األحزاب  سورة  جب﴾  يئ  ىئ   مئ 
4-نخلو مع اهلل تعاىل ونناجيه يف الصالة. )قال ملسو هيلع هللا ىلص: إن أحدكم إذا قام يصيل إنام يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه؟  

صحيح اجلامع 1٥38( - ) قال اإلمام أمحد: رأيت اخللوة أروح لقلبي(. 
٥- نجالس املحبني الصادقني ونلتقط أطايب ثمرات كالمهم كام ننتقي أطايب الثمر.

٥- غرس 
حمبة اهلل عز 

وجل يف 
نفوسنا. 
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يتم استخالص مظهر سلوكي مناسب )٥( املحافظة عىل التقرب إىل اهلل تعاىل وكسب  حمبته. 
بعدها يتناول نشاط الكتاب  نشاط٥: بأن خيطط املتعّلم ملناجاة ربه لياًل  ويقّيم من خالل )ع.ك (.

عن أيب هريرة ‹ أن رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص:) ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل سامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر 
يقول: من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرين فأغفر له( صحيح البخاري،  كتاب التهجد 

باب الدعاء والصالة من آخر الليل.
قال الشاعر:    قم واذكر الرمحن يف غسق الدجى.                 فالذكر شهد ذقه ما أحاله.

                          قم واسأل اهلل الكريم حوائًجا.                   ما خاب عبد يف الدجى ناجاه.
من خالل قراءته ملا سبق خيطط لتهيئة نفسه ووقته ملناجاة ريب ليال بوضع أربع نقاط عىل األقل.     

النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
 تكليف المتعّلم بجمع مادة تعبر 

عن حبه هلل تعالى ولرسوله من مثل: 
)جمع مقالت - جمع أقوال - 

عمل خريطة ذهنية للدرس - تأليف 
أنشودة...إلخ(.

املصادر:
بطاقات - ورقة عمل.

البيئة:  الفصل - املسجد. 

أسلوب الحوار والمناقشة. 
التعّلم التعاوني. 

العرض والستدلل 
والعصف الذهني. 

وسبر األسئلة.

القيمة:  حب اهلل تعالى  ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص . 
المظهر السلوكي: 

1- القراءة من المصحف بتدبر.
2- تجنب المعاصي.

3-  اإلكثار من العمل الصالح تقرًبا هلل تعالى وكسب 
محبته. 

مالحظة:1- البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة 
دراسية.

2- يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة  لقياس مدى حتقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط  مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري 
التقييم اآلتية:        بأحد أساليب  التقييم  ويكون 

1 - التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع ) األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار .                          2 -  األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل.      
3 -   التطبيق العميل)ط.ع(: أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم- تلوين- أعامل يدوية(.        4 -  مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين.
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الصف احلصة  الوحدة األولى الدرس الثامن  املجال التاريخ اهلجري: اليوم
السابع  الجزء الثاني    أحب الله ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص  ثقافة إسالمية الميالدي: 

التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

)5 دقائق(
ملحوظة مهمة:

التقييم في 
نهاية الحصة 

الدراسية.
األسئلة 

للمجموعات.

ورقة عمل 
لرسم خريطة 
ذهنية يلخص 

فيها الدرس 
كاماًل.

 :» الدعــاء ) الزمن 2د( يبدأ املعّلم الدرس بتحية اإلسالم ثم الدعاء ) الذكر(: » من حديث طويل ملعاذ بن جبل 
ُموَها«. أسألك حبك وحب من حيبك وحب عمل يقربنى إىل حبك« إهنا حق َفاْدُرُسوَها ثم َتَعلَّ

التمهيــد: يقّسم املتعّلمني إىل جمموعات ويوزع املهام واألدوار داخل املجموعة ويذكر املتعّلمني بالقوانني اخلاصة 
بالتعّلم التعاوين.

ثم يعرض متهيد الدرس: ) الزمن ٣د(   
م التعاوني والحوار والمناقشة  النشاط السادس باستخدام  استراتيجية التعلُّ

يتناول املتعّلمون يف املجموعة  ورقة عمل مناسبة   حتتوى عىل شواهد نصية لكل جمموعة  تبني من خالله سبب حبنا 
لرسولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص,، واستنتاجها كحقيقة )6( للدرس:

المجموعــة األولــى: ورقة عمل يتناقش أفراد املجموعة عن معنى احلديث اآليت ))عن عبد اهلل بن احلارث عن 
جندب قال: سمعت النبي ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يموت بخمس وهو يقول » إين أبرأ إىل اهلل أن يكون يل منكم خليل فإن اهلل 
قد اختذين خليال كام اختذ إبراهيم خليال. صحيح مسلم - كتاب املساجد - باب النهي عن بناء املساجد عىل القرب 
واختاذ الصور فيها والنهي عن اختاذ القيور مساجد(( بعدها يقوم قائد املجموعة فيرشح ويبني لبقية املجاميع مفهوم 

احلديث: أن حبه من حب اهلل تعاىل ومالزمه  فهو خليل الرمحن.  
المجموعــة الثانيــة:  ورقة عمل يتناقش أفراد املجموعة عن معنى اآلية الكريمة  قال تعاىل ﴿ڄ ڄ ڄ 

ڄ  ڃ ڃڃ ڃ چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ﴾ سورة األحزاب آية )٥6(.
بالثناء  املأل األعىل  املجاميع مفهوم اآلية: »2-منزلته عند ربه  يف  لبقية  قائد املجموعة فيرشح ويبني  يقوم  بعدها 

عليه«.  والصالة 

6- أسباب 
محبتنا 

للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

جمال احلقائق
ف  1-1 التعرُّ

على التوجه 
الصحيح 

والباطل نحو 
مجالت 

العقيدة 
اإلسالمية.

جمال 
العمليات 
واالرتباط

1-2 ممارسة 
العبادات 

واألخالقيات 
والسلوكيات 
وفق الشريعة  

اإلسالمية  
بالتعاون مع 

اآلخرين.
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كفاية 1-1 المجموعــة الثالثــة: ورقة عمل يتناقش أفراد املجموعة يف معنى احلديث اآليت )قال ملسو هيلع هللا ىلص » أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة وأول من ينشق عنه القرب وأول شافع وأول مشفع«. صحيح مسلم، كتاب: الفضائل، باب: تفضيل نبينا ملسو هيلع هللا ىلص 
مجيع اخلالئق( بعدها يقوم قائد املجموعة فيرشح ويبني لبقية املجاميع مفهوم احلديث: 3-فضله عىل مجيع اخللق 

فهو خاتم األنبياء.
المجموعــة الرابعــة: ورقة عمل يتناقش أفراد املجموعة عن معنى اآلية الكريمة  قال تعاىل: ﴿ ک ک گ     
مفهوم  املجاميع  لبقية  ويبني  فيرشح  املجموعة  قائد  يقوم  بعدها   )107( آية  األنبياء  سورة   ﴾ گ گ    گ 

اآلية: 4- جعله اهلل تعاىل رمحة للعاملني.  
المجموعــة الخامســة: ورقة عمل يتناقش أفراد املجموعة عن معنى احلديث اآليت ))عن أنس  أن رجال سأل 
دت هلا  قال: ال شئ إال أين أحب اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص  فقال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن الساعة: فقال متى الساعة؟ قال: وماذا أعدِّ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص - باب مناقب عمر بن اخلطاب أيب  البخاري - كتاب فضائل أصحاب  أنت مع من أحببت. صحيح 

. حفص القريش العدوي 
اجلنة ألن من أحب  نرافقه يف  احلديث: ٥- كي  مفهوم  املجاميع  لبقية  ويبني  فيرشح  املجموعة  قائد  يقوم  بعدها 

اجلنة. مرافقته يف  اهلل  إن شاء  فإنه سينال  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بصدق 
استخالص القيمة املناسبة: »حمبة  الرسول صىل اهلل علليه وسلم«. 

يستنتج املتعّلمون مظهًرا سلوكًيا  مناسًبا )6( حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصالة عليه كلام ذكر.  
أداة  باستخدام  املتعّلمني  تقييم  يتم  األخرى  املجاميع  يف  لزمالئه  بعضهم  وعرض  املجاميع  مناقشة  خالل  من 

اليومية.  حياته  يف  اجلامعي  العمل  قواعد  عىل  ف  التعرُّ  /  ١-٣ وكفاية  م.س(   + )ت.ش+ع.ك 
بعدها يتم تطبيق نشاط 6: يكتب املتعّلم أربع سلوكيات يطبقها لزيادة حمبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

 تتم متابعة حل املتعّلمني وتقييمهم باستخدام أداة التقييم )ت.ش+ ع.ك(.
النشاط السابع  باستخدام اسرتاتيجية احلوار واملناق000شة والتعّلم التعاوين والعرض واالستدالل.

يتناول املتعّلمون يف املجموعة  ورقة عمل  حتتوى عىل شواهد من القرآن والسنة ليستنتجوا  ثامر اتباع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ويستنتجون  )ت.ش+ع.ك(.  التقييم  أداة  باستخدام  جمموعته.  مع  واملناقشة  احلوار  خالل  من  خمالفته  وعواقب 

.)7( الدرس  حقيقة 

7- ثمار 
اتباع النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص وعواقب 
مخالفته. 

جمال 
االجتاهات

1-3 الهتمام 
بـالسلوكيات 

واألخالقيات 
المستمدة من 
سيرة الرسول 

ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته. 
مجال 

العمليات 
والرتباط.

 2-2
المشاركة 

بفاعلية في 
األحداث 

والمناسبات 
الدينية 

والجتماعية  
بالتعاون مع 

اآلخرين.
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التقييم النهائي  م املحققة للكفايات أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

النشاط الثامن: باستخدام اسرتاتيجية احلوار واملناقشة والعرض واالستدالل.  
تستخرج كل جمموعة املواضع الدالة عىل حمبة الصحابة رضوان اهلل عليهم للرسول ملسو هيلع هللا ىلص  وكيفية تطبيقها يف حياته 

من خالل الشواهد الواردة يف الكتاب املدريس: والتقييم باستخدام )ت.ش(. 
يستنتج املتعّلمون حقيقة )8( للدرس ومظهًرا سلوكًيا  مناسًبا )8( االقتداء بالصحابة والسلف الصالح يف حمبتهم 

للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
بعدها يتم حل نشاط )8(:  بأن يعلق عىل هذين املوقفني بأسلوبه اخلاص يف سطرين. 

- كل مصيبة بعدك جلل.              - نحري دون نحرك يا رسول اهلل.
وتقييم املتعّلمني باستخدام )م.س+ت.ش(.

النشاط التاسع: باستخدام اسرتاتيجية احلوار واملناقشة والتعّلم التعاوين والتعّلم باللعب.
املرور  وربطها بمفهوم  لعبة إشارات  بالتعبري من خالل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  املتعّلم عالمات ودالئل حمبته  يتم استكشاف 

املتعّلمني:  إجابات  وتلقى  بالكتاب  املوجودة  العبارات 
عالمة مرور               إشارة محراء  - تعظيمه وتوقريه والثناء عليه         

عالمة مرور              إشارة خرضاء  - حمبة قرابته وآل بيته وأزواجه وأصحابه. 
عالمة مرور              إشارة صفراء   - التأدب عند ذكره بالصالة والسالم عليه.

عالمة مرور               طريق سالك - اتباع سنته واالحتكام إليها.
عالمة مرور قف           -  الدفاع عنه ونرصته

يستنتج املتعّلمون حقيقة )9( للدرس واملظهر السلوكي املناسب )9( تعظيم النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونرصته  
يتم حل نشاط 9:  باستخدام مهارة العواطف يوضح املتعّلم فيكتب كيف عرب الشاعر عن حبه للرسول ملسو هيلع هللا ىلص من 

خالل البيت الشعر،  قال الشاعر:   
                                        رسول اهلل أفديكم بعمري              وعمري سيدي يشء قليل.

                                       رسول اهلل طال الشوق مني              إىل لقياكمو فمتى الوصول؟!   

8- القتداء 
بالصحابة 
والسلف 

رضوان اهلل 
عليهم في 

محبتهم 
للرسول ملسو هيلع هللا ىلص. 

٩- عالمات 
ودلئل 

محبتنا للنبي 
ملسو هيلع هللا ىلص. 

جمال 
االجتاهات 

2-3 العتزاز 
بالمشاركة في 

المناسبات 
الدينية 

والجتماعية  
في حياة الفرد 

والمجتمع.
جمال احلقائق

ف  3-1 التعرُّ
على قواعد 

العمل 
الجماعي في 

حياته اليومية. 
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التقييم النهائي  م أنشطة التعلُّ م  حمتوى التعلُّ الكفايات 
اخلاصة

وتقييم املتعّلمني باستخدام )م.س+ت.ش(
يطلب من المتعّلمين حل النشاط  الالصفي )) استراحة »فتش في قلبك« (( يقّيم المتعّلم نفسه 

وتقييم املتعّلمني بإستخدام وفق معايري يتم وضعها  وأدوات تقييم )م.س+ت.ش(

النشاط الالصفي مصادر وبيئة التعّلم طرق التدريس القيمة ومظاهرها السلوكية
أول: نشاط  لصفي ) بسؤال 

المتعّلم نفسه(.
استراحة ) فتش في قلبك.

املصادر:    بطاقات - ورقة عمل. 

البيئة:  الفصل  -املسجد.

أسلوب الحوار والمناقشة .
التعّلم التعاوني .

العرض والستدلل. 
والعصف الذهني . 

وسبر األسئلة.

القيمة:  حب اهلل تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص. 
المظهر السلوكي: 

1- الصالة عليه كلما ذكر.
2-الدفاع عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

3- القتداء بالصحابة والسلف الصالح في محبتهم 
للرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

4- المطالعة في كتب السيرة .
مالحظة:1- البد عند التخطيط للدرس رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس حسب اخلطة الزمنية املقررة وعىل أن يكون اإلعداد الكتايب مستقاًل لكل حصة 

دراسية.
2- يقتيض عىل املعّلم حتديد أداة التقييم املناسبة  لقياس مدى حتقق الكفاية  بعد ممارسة النشاط  مع استخدام النموذج املعد من قبل التوجيه الفني لتقييم املعايري 

التقييم اآلتية:        بأحد أساليب  التقييم  ويكون 
1 - التفاعل الشفهي )ت.ش(: التسميع ) األحاديث واألذكار( املناقشة واحلوار .                          2 -  األعامل املكتوبة )ع.ك(: الواجبات وأوراق العمل.      

3 -   التطبيق العميل)ط.ع(: أداء للعبادات واملهارات احلركية)رسم- تلوين- أعامل يدوية(.        4 -  مالحظة السلوك )م.س(: العمل التعاوين.
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حل أنشطة دروس الوحدة األوىل 
حل أنشطة الدرس األول جمال العقيدة: إيامين بالغيب أمن وطمأنينة

 نشاط

1

سورة  آية  في  الشهادة  عالم  على  الغيب  عالم  تقديم  أعلل:   أ-    
الحشر قال تعالى: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻڻ   ڻۀ ۀ ہ  ہہ 

ھہ﴾ ھ  ہ 
مهارة االستنتاج

عالم الغيب بالنسبة للمخلوقين عالم واسع ال يتناهى سعة ومدًى.
وأما عالم الشهادة فهو أمور يسيرة قليلة مقارنة مع عالم الغيب. 

ی﴾  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  ﴿وئ  تعالى:  قوله  مثاله 
آية 8٥. سورة اإلسراء 

 نشاط

2

  ب -  استمع إلى قصة إلقاء سيدنا موسى › )الرضيع( في اليم 
)البحر( واستنتج مع زمالئي موضع إيمان والدته  بالغيب 

والشهادة. 
مهارة االستنتاج

يتابع المعّلم مدى التعاون بين المتعّلمين في المجموعة للمناقشة والتوصل إلى اإلجابة المطلوبة.
أم موسى › حينما ألقت برضيعها موسى في اليم بأمر من الله ووعد بانه سيرجعه إليها.

آمنت بالغيب إيمانا كاماًلً فظهر أثر ذلك على لسانها وجوارحها فأقامت أمر الله، فكانت نعم المرأة 
المؤمنة المسلمة ألمر الله تعالى فاستقامت على أمره وطاعته رغم مخاطر البحر وقتل فرعون له، 
فلما صّدقت أعمالها إيمانها نالت الجزاء من الله وأّقر عينها برجوع موسى آمنا من القتل ولحنانها  

لترضعه بطلب من عدوهم فرعون.
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 نشاط

2

ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  ٹ  ٹ 
 .)23 22ـ   ( الذريات  سورة  ۇۈ﴾  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ 

أوجد العالقة بين  طلب الرزق  واإليمان بالغيب. 
مهارة الربط

نوع العالقة:  عالقة طردية/ ارتباط وتكامل. 
توكل عظيم وشعور بالرضا واألمن والطمأنينة أّن رزقه مكتوب وموعود من رب كريم رحيم 

المؤمنون بالغيب  في راحة للفكر والقلب، متنّعمون بنعمة األمن في الدنيا، فهم سعداء فيما قدر 
لهم من خير، وصابرون شاكرون فيما قدر لهم من ضر،  ويعلمون أن الله معهم في الدنيا ومنصفهم 

﴿مب  في اآلخرة، فالفرد يعيش مطمئًنا والمجتمع ينعم بالرضى والسكينة والمحبة  قال تعالى: 
ىب يب  جت حت   ختمت ىت يت   جث مث ىث يث ﴾ سورة الرعد آية 28.

 نشاط

٣
اكتب  قصة علمها األنبياء عن طريق الوحي

مهارة التوسع واإلضافة

ه على نبينا محمد ألن محمًدا ملسو هيلع هللا ىلص وقومه لم يدركوها  قصة يوسف › ، من الغيب الذي قصه اللَّ
بحواسهم، ولكن بني إسرائيل »أوالد يعقوب« يوسف وأخوته أدركوها وعاشوها. 

 نشاط

٤

أتناقــش مــع مجموعتــي ألوفــق بيــن قولــه ٹ ﴿ٹ ٹ  ٹ  ڤ ڤ 
ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦڦ﴾، وقــول اهلل تعالــى: ﴿ ۈئ ېئ 

ېئ  ېئ    ىئ ىئ ىئ  ی ی  ی ی جئ حئ مئ   ىئ يئ 
جب حب  خب مب ىب  ھ ﴾. سورة الجن آية )26ـ27(.

مهارة التفكير العليا

اآلية األولى: تبين أن الغيب بيد الله تعالى واختص به وحده فعلم الغيبيات من األمور التي استأثر 
الله تعالى بها نفسه فال يجوز وصف أحد من خلقه بأنه يعلم الغيب.

ما  الوسائل غير  بأي وسيلة من  الغيب  عى علم  ادِّ الله قد يطلع بعض رسله. ومن  أن  الثانية:  اآلية 
كافر.  فهو كاذب  الله من رسله  استثناه 
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 نشاط

٥
عاء الغيب. أ - أتامل في الصورة واستخرج منها  صور ادِّ

مهارة االستنتاج والمالحظة

عاء الغيب صور ادِّ
السحر 
الكهانة 
التنجيم

قراءة الكف والفنجان 
قراءة األبراج

نشاط

 الصفي:

أعد مشهدًا تمثيليًا مع زمالئي أحذر فيه من اللجوء لمدعي الغيب 
مهارة التمثيلوأعرضه في اإلذاعة المدرسية.

إعداد وتمثيل وتجهيز األدوار واالحتياجات وتقسيم  المتعّلمين ومهارتهم في  المعّلم قدرة  يتابع 
المنشود.   المطلب والهدف  فيه  بينهم، وكيفيه عرضه بشكل صحيح وواضح  االدوار فيما 

تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:
** القيمة المستفادة من الدرس: اإليمان بالغيب والشهادة. 

المظاهر السلوكية: 
أ - الحرص على تقوية إيماني بالله تعالى عالم الغيب والشهادة وأن فيه أمًنا وطمأنينة.

ب- تجنب  وكراهية  من يدعي الغيب من الكهنة والعرافين.
ج- اإلحسان إلى اآلخرين بالقول والعمل والصدقة.
د- االقتداء باألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم.

هـ - مراقبة الله تعالى في األقوال واألعمال.
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حل أنشطة  الدرس الثاين -  جمال احلديث الرشيف:
 أحقق مراتب الدين يف حيايت

 نشاط

1
د الحديث الشريف ترديًدا تفاعلًيا مع زمالئي في الفصل. أردِّ

مهارة الترديد

عن عمر بن الخطاب ‹  قال: بينما نحن عند رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص  فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن اإلسالم، 
فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال الله، وأن محمًدا رسول الله، وتقيم الصالة، 

وتؤتى الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبياًل«. 
 قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. 

قال: أخبرني عن اإليمان. 
قال: »أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره«  قال: صدقت. 
فإنه يراك« صحيح مسلم،  تراه  تراه فإن لم تكن  الله كأنك  قال: فأخبرني عن اإلحسان: »أن تعبد 

الساعة. وعالمة  والقدر  واإلسالم  اإليمان  بيان  باب:  اإليمان،  كتاب: 
يتابع المعّلم الترديد بشكل صحيح وبدون أخطاء وبشكل تفاعلي بين المتعّلمين.

 نشاط

2

مراتب  أركان  د  عدِّ د  أحدِّ السابق  الشريف  بالحديث  أ -  مستعيًنا 
مهارة االستنتاجالدين لكل من:

اإلسالم: 
أن تشهد أن ال إله إال الله، وأن محمًدا رسول الله.

وتقيم الصالة.
وتؤتى الزكاة.

وتصوم رمضان.
وتحج البيت إن استطعت إليه سبياًل. 
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اإليمان:
أن تؤمن بالله 

ومالئكته 
وكتبه 

ورسله 
واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.

اإلحسان:
أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

 نشاط

2

ب-  من خالل البطاقة التعريفية احسب  بمعادلة رياضية كم عاما 
مهارة االستنتاجعاشها عمر ‹  في اإلسالم.  

                      ]   6 من البعثة + 23 من الهجرة = 29 عاًما   [
 نشاط

٣
أصنف كل عبارة من العبارات اآلتّية في مكانها المناسب:

مهارة التوسع واإلضافة

إقامة الصالة - الشهادتان  - أداء الزكاة - التصديق بالمالئكة - صوم رمضان - مراقبة الله 
تعالى وخشيته  - اإليمان باليوم اآلخر.

اإلحساناإليامناإلسالم
مراقبة اهلل تعاىل وخشيته.التصديق باملالئكة.الشهادتان إقامة الصالة

اإليامن باليوم اآلخر.صوم رمضان أداء الزكاة.

 نشاط

٤

مع  اليومية  السابقة خالل حياتي  التربوية  الدروس  استفدت من 
مهارة االستنتاجكل من:

 أ - معلمي: طلب العلم.
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ب -  والدي: اإلحسان بالسمع والطاعة والبر. 
ج -  من يعارضني بالرأي: الحوار والمناقشة واإلصغاء له واحترام رأيه ومناقشته بالتي هي أحسن. 

د - غير المسلمين: اإلحسان بالدعوة والموعظة الحسنة.
تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي: 

** القيمة المستفادة من الدرس: اإلحسان. 

** المظاهر السلوكية: 

 أ - الحرص على تطبيق مراتب الدين.
   ب - االقتداء  بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص في إحسانه.

  ج -  المحافظة على أداء العمل بأكمل وجه.

http://www.moe.edu.kw


122

 نشاط

1

في  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  بها  ُمدح  التي  الحسنة  الصفات  من  أربًعا  أكتب 
السابقة. مهارة التعبير والطالقة اللغويةاألقوال 

يصل الرحم                       يحمل الكل ويكسب المعدوم     يقري الضيف     
يعين على نوائب الحق      أجود الناس كًفا                            أشرحهم صدًرا      

أصدق الناس لهجة             ألينهم عريكة وأكرمهم عشرة     من رآه بديهة هابه ومن خالطه فعرفه أحبه.
 نشاط

2

أ -  أقرأ من كتاب الرحيق المختوم  كيف كانت رعاية أبو طالب 
مهارة التلخيصالبن أخيه اليتيم واختصرها  في ثالثة أسطر.

من فقرة )على عمه الشفيق(
ونهض أبو طالب بحق ابن أخيه على أكمل وجه، وضمه  إلى ولده وقدمه عليهم واختصه بفضل 
واحترام وتقدير، وظل فوق األربعين سنه يعز جانبه ويبسط عليه حمايته، ويصادق ويخاصم من 

أجله.
 نشاط

2

ب- أبحث عبر المصادر المتاحة عن اسم الحلف الذي شارك 
مهارة البحثفيه النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

]  حلف الفضول  [
حلف الفضول هو أحد أحالف الجاهلية األربعة التي شهدتها قريش، وقد عقد الحلف في دار عبد 
د من عشائر قبيلة قريش في مكة،  الله بن جدعان التيمي القرشي أحد سادات قريش وذلك بين عدِّ
توافق  الفجار بين كنانة و قيس عيالن.  انتهاء حرب  بعد شهر من  م  القعدة سنة ٥90  في شهر ذي 
ردوا  إال  مكة  في  أحد  يظلم  )ال  أن:  على  فيه  تعاهدوا  حيث  زهرة،  وبنو  تيم  وبنو  بنو هاشم  عليه 

حل أنشطة الدرس الثالث
جمال السرية:

صفات رسويل ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة وبعدها
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ظالمته(. وقد شهد النبي محمد هذا الحلف قبل بعثته وله من العمر 20 سنة، وقال عنه الحقا: »لقد 
شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في 

اإلسالم ألجبت«.
 نشاط

2

العالم.   في  الالجئين  لمشكلة  حلواًل  مجموعتي  مع  ج:  أضع 
المشكالت حل  مهارة حل المشكالتمهارة 

منح الالجئين تأشيرات للدخول للوصول بأمان ومتابعة مستمرة من الدولة. 
توفير أماكن مناسبة ورعاية شحية. 

إقامة مشاريع لسد احتياجات الالجئين. 
إقامة لجان تطوعية لمعالجة المشاكل النفسية واالجتماعية والمساهمة في لم الشتات بين األسر.

 نشاط

٣
 مهارة االستماعاستمع إلى قصة ثمامة مع زمالئي.

واالستنتاج

حينما ُأسر ثمامة بن آثال وُربط بسارية المسجد وهو مشرك وسيد قومه، ورسول الله يمر به ويقول: 
»ماذا عندك يا ثمامة؟«  فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلنْي تقتْل ذا دم، وإن تنعْم  ُتنعم على شاكر، 
وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت حتى كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة قال: ما قلت 
لك إن تنعْم  ُتنعم على شاكر فتركه حتى كان بعد الغد فقال عندي ما قلت لك فقال: أطلقوا ثمامة. 

فانطلق  إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، وقال: أشهد أن ال إله إال الله وأشهد 
أن محمًدا رسول الله، يا محمد، ما كان على وجه األرض وجٌه أبغض إليَّ من وجهك، فقد أصبح 
وجهك أحبَّ الوجوه إليَّ والله، وما كان من دين أبغض إليَّ من دينك، فأصبح دينك  أحبَّ الدين  
«. صحيح بخاري،  إليَّ والله، ما كان من بلد أبغض إليَّ من بلدك، فأصبح بلدك أحبَّ البالد  إليَّ

كتاب: المغازي، باب: وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن آثال. 
أستنتج بعد سماعي للقصة  ما هو مطلوب في الجدول اآلتي: 

صفات وأفعال تنفر الناس من اإلسالمصفات وأفعال حتبب الناس لإلسالم
التشدد الرحمة العفو

عدم الحوار والمناقشة باللينالنصرة 
الترفع والتكبر التعاون والمساعدة

الحكم المسبق على الناساإلحسان
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 نشاط

٤

شارك زمالءك بعرض نماذج لشخصيات أخرى تميزت في الدعوة 
مهارة البحثبالحكمة والموعظة الحسنة  في اإلذاعة المدرسية           

يتابع المعّلم ما يختاره المتعّلمون من نماذج لشخصيات معروفة وقدوة حسنة  ومن المصدر ثقة 
البرنامج اإلذاعي من المتعّلمين. وصحيح، ويشرف على كيفية عرضه في 

تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:
** القيمة المستفادة من الدرس: االقتداء. 

** المظاهر السلوكية:

أ - رعاية اليتيم واإلحسان للضعيف.
ب - اإلطالع على السيرة النبوية.

ج - الدعوة إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة. 
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 نشاط

1

أ-  أكتب  وسائل معينة أخرى لمعرفة مواقيت الصالة حال تعذر 
مهارة التوسعرفع األذان.

 1ـ الساعة.           2 ـ الشمس والظل.           3 ـ  برامج وتطبيقات لمواقيت الصالة.
 نشاط

2
 أطبق عمليا األذان واإلقامة مع مجموعتي.

مهارة التطبيق

كل مجموعة تختار مؤذًنا ومقيًما للصالة وبقية المجموعة تطبق السنن النبوية لألذان واإلقامة.
 نشاط

٣

الصالة في مصلى  وإقامة  األذان  لرفع  أصمم جدواًل مع زمالئي 
شهر. لمدة  مهارة التصميمالمدرسة 

يتابع المعّلم تصميم المتعّلمين لجدول مناسب مثاله الجدول اآلتي:
ملحوظاتاملقيماملؤذناليوم والتاريخ

 نشاط

٤
أبحث عن اآلتي مستعيًنا بوسائل البحث المتنوعة.

مهارة البحث

حل أنشطة الدرس الرابع
 جمال: الفقه

من شعائر ديني األذان واإلقامة
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� الحيعلة. 
المعنى: قول المؤذن )حي على الصالة( )حي على الفالح(وتعني أقبل على الصالة والفالح.

ماذا يقال عند سماعها: ال حول وال قوة إال بالله.
� التثويب.

المعنى: قول المؤذن ) الصالة خير من النوم(.
متى يقال: في أذان الفجر.

تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي: 
** القيمة المستفادة من الدرس: االلتزام. 

**  مظاهرها السلوكية:  

أ - ترديد األذان خلف المؤذن.
ب- التدرب على رفع األذان وفق شروطه ومستحباته.

  ج- أداء سنن األذان واإلقامة.
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نشاط  التمهيد:  أعبر عن مكانة الصالة في حياتك بكلمة واحدة.
مهارة الطالقة اللغوية

بقاء- لقاء-   - دعاء   - صلة   - برهان  نور-    - نجاة    - حياتي   صالتي 
راحة- سعادة.

 نشاط

1

أ -  أستخرج الكلمة التي تدل على أن الصالة فرض  من األدلة 
مهارة االستداللاآلتية.

 الكلمة        الدليل
كتاًبا موقوًتا﴿ ڻ  ۀ   ۀ ہ ہ ہ  ہ جت ﴾ سورة النساء اآلية 103.

وأمر أهلك﴿ ۓ ۓ   ڭ   ڭ  ڭڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ  ۅ﴾ سورة طـه اآلية 132.

عن بن عبيد الله أن رجًلا سأل النبي ^ عن اإلسالم، َفَقاَل ^: »َخْمُس َصَلَواٍت ِفى 
َع«. صحيح مسلم، كتاب:  وَّ ا َأْن َتطَّ ؟ َقاَل: َلا، إِلَّ ْيَلِة. َفَقاَل: َهْل َعَلي َغْيُرُهنَّ اْلَيْوِم َواللَّ

اإليمان، باب: الصلوات التب هي احد أركان اإلسالم. 
هل عيلَّ غريهن؟

ب-  أعالج مع زمالئي مشكلة التكاسل والتهاون عن أداء الصالة. 
مهارة حل المشكالت

1 - التذكير بأهمية الصالة.
2 - الصحبة الصالحة.

3 - استخدام الوسائل الحديثة في التنبيه والتذكير.
4 - االستعداد المبكر بحسن الوضوء.

٥ - تنظيم مواعيد النوم واالستيقاظ.

 حل أنشطة  الدرس اخلامس
 جمال: الفقه

صاليت يف وقتها
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 نشاط

٣
 مهارة المناقشةأ  - أتناقش مع زمالئي الفوائد الصحية والرياضية للصالة.

والحوار

فائدة للمعلم:
ع الحركات،  العبادة طٌب وقائي، من هذه العبادات التي هي عين الطبِّ الوقائي: الصالة، تنوُّ
القيام، الركوع، السجود، االعتدال، القيام من الركوع، القيام من السجود، هذه الحركات، حركاٌت 
نموذجية، تتفق مع أحدث نظريٍة في التمرينات السويدية التي أقرتها مجموعٌة من علماء هذه التربية.

يقول علماء التربية الرياضية: خير التمرينات ما كانت يومية، وما كانت متكررة، وما كانت موزعًة 
ها تتوافر في الصالة، وخير التمرينات،  على أوقات اليوم، وما كانت غير مجهدة، وهذه الشروط كلُّ
هي التمرينات التي يستطيع كل إنساٍن أن يؤديها؛ صغيًرا كان أو كبيًرا، صحيًحا كان أو سقيًما، مقيًما 

كان أو مسافًرا، غنًيا كان أو فقيًرا، خير التمرينات التي يؤديها كل إنسان.

نظم علماء التربية الرياضية في الدول المتقدمة تمريناٍت تحرك كل عضالت اإلنسان، وال ترهق 
قلبه، وال تؤذيه بالجهد الكبير، هذه التمرينات وجدوها متوافقًة مع حركات الصالة تمام التوافق، بل 

إن هؤالء العلماء، قالوا: إن أفضل التمرينات ما كان موزًعا في أوقات اليوم.

يجري كل الرياضيين التمرينات صباًحا فقط أو قبل أن يناموا، أما لو أمكن لهؤالء الرياضيين 
اتبعوا تمريناٍت قاسية،  اليوم، لكان أجدى وأنفع، ولو أنهم  أن يجروا تمريناتهم خمس مراٍت في 
كل  تلين  معتدلة،  تمريناٌت  الصالة،  حركات  تحققها  التي  التمرينات  ولكن  قلوبهم،  ألجهدوا 
كثيرة،  أمراضًا  اإلنسان  وتقي  طها،  وتنشِّ تلينها،  القدمين  أصابع  الظهر، حتى  فقار  العضالت،حتى 
أقلها تصلب الشرايين، فإذا كان هذا التصلب في الدماغ، كان من آثاره، انفجار عروق الدماغ فجأًة، 
تنشط  صالة،  شكل  على  نؤديها  التي  الرياضية  الناس.الحركات  بعض  يحتملها  ال  التي  والشقيقة 
ب.وشيء آخر أيًضا انقالب الرحم  ع الشرايين، وتقيها التصلُّ القلب، وتنشط الدورة الدموية، وتوسِّ
مرٌض يصيب النساء أيًضا،وعالجه تمريناٌت تشبه تماًما حركات الصالة. كما تحفظ جسم اإلنسان 

من األمراض التي تأتي عن حركة فجائية.
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 نشاط

٣
ب -  استنتج الحكمة من فرضية الصالة من الشواهد اآلتية.

مهارة االستنتاج

1- قال تعالى:  ﴿ ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  
ۇئ  ۆئ   ﴾ سورة العنكبوت 4٥.

تنهى عن الفحشاء والمنكر وتحفظ اإلنسان من المعاصي   - ذكر الله تعالى  - تقوى الله تعالى - 
مراقبة الله. 

2 - قال رسول الله ^: »إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صالته فإن صلحت فقد 
أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا  
ثم يكون سائر عمله على ذلك«. صحيح  الفريضة  انتقص من  بهاما  َل  فُيَكمَّ لعبدي من تطوع  هل 

الترغيب والترهيب لأللباني، باب: الترغيب في الصلوات الخمس.
طريق الفالح والفوز بالجنة والنجاة من النار.

3- قال ^: »أرأيتم لو أن نهًرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمًسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ 
الخطايا« صحيح  بها  الله  الصلوات الخمس يمحو  يبقى من درنه شيًئا، قال: فذلك مثل  قالوا: ال 

البخاري، كتاب:مواقيت الصالة، باب: الصلوات الخمس كفارة.
تكفير للسيئات والذنوب والخطايا.

 نشاط

٤
مهارة االستنباط استنبط شروط الصالة من خالل الشواهد اآلتية:

  الرشطالشاهد
آل  سورة  چ﴾  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعاىل:  اهلل  قال 

.8٥ اإلسالمعمران 

عن عيل بن أيب طالب ‹ قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »رفع القلم عن ثالث؛ املجنون املغلوب عىل عقله 
حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى حيتلم« )1( سنن أيب داود، كتاب: احلدود، باب: 

يف املجنون يرسق أو يصيب حًدا.
العقل ـ البلوغ

 دخول الوقتقال اهلل تعاىل: ﴿ہ ھ ھ ھ   ھ ے    ے﴾ سورة هود 114.
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ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعاىل:  اهلل  قال 
.6 آية  املائدة  سورة  ٹ﴾.  ٿ  ٿ   ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ    الوضوءڀ 

عن أسامء قالت جاءت امرأة النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقالت: »أرأيت أحدنا حتيض يف الثوب  كيف تصنع قال: »حتته، 
ثم تقرصه باملاء، ثم تنضحه، وتصيل فيه« صحيح البخاري، كتاب: الوضوء باب: غسل الدم.

طهارة الثوب

حديث عائشة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يقبل اهلل صالة حائٍض إال بخامر« سنن أبو داود،كتاب: الصالة 
سرت العورةباب: املرأة تصيل بغري مخار.

قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للميسء يف صالته »إذا قمت إىل الصالة أسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكرب« صحيح 
استقبال القبلةالبخاري، كتاب:االستئذان، باب: من رد فقال عليك السالم.

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنام األعامل بالنيات وإنام لكل امرئ ما نوى« )٥( صحيح البخاري، كتاب: بدء 
الوحي باب: كيف كان بدء الوحي.

النية

 نشاط

٤
استنبط من الشواهد اآلتية أركان الصالة.

مهارة االستنباط

الركنالشاهدالرقم
القيامقال تعاىل: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ﴾ سورة البقرة 1.238
تكبرية اإلحرامقال تعاىل: ﴿ڭ  ڭ  ڭ﴾ املدثر آية 2.3

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب« صحيح البخاري، كتاب: األذان، باب: وجوب 3
قراء الفاحتةالقراءة لإلمام واملأموم يف الصلوات كلها يف احلرض والسفر وما جيهر فيها وما خيافت.

الركوع والسجودقال تعاىل: ﴿ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ.....﴾ احلج آية 4.77

٥
قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للميسء صالته: »ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتِدَل َقائًِما« صحيح البخاري، كتاب: األذان، 
باب: وجوب القراءة لإلمام واملأموم  يف الصلوات كلها يف احلرض والسفر وما جيهر فيها وما 

خيافت.
 الركوع

6 
عن أم املؤمنني عائشة  يف وصف صالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »كان إذا رفع رأسه من الركوع مل يسجد 
حتى يستوي قائًما« صحيح مسلم، كتاب:الصالة، باب:ما جيمع صفة الصالة وما يفتتح به 

وخيتم به  وصفة الركوع واالعتدال منه والسجود واالعتدال منه.
االعتدال من 

الركوع

7
قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص للميسء صالته:»ُثمَّ ُاْسُجْد َحتَّى َتْطَمئِنَّ َساِجًدا،ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئِنَّ َجالًِسا«  
صحيح البخاري، كتاب: األذان، باب: وجوب القراءة لإلمام واملأموم  يف الصلوات كلها يف 

احلرض والسفر وما جيهر فيها وما خيافت.
السجود 

واالعتدال منه
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8
: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا رفع رأسه من السجدة مل يسجد حتى يستوي جالًسا«  قالت عائشة 
وصفة  به  وخيتم  به  يفتتح  وما  الصالة  صفة  جيمع  ما  باب:  كتاب:الصالة،  مسلم،  صحيح 

منه. واالعتدال  والسجود  منه  واالعتدال  الركوع 
اجللوس بني 

السجدتني

9
حذيفة  له  قال  صالته  قىض  فلام  سجوده،  وال  ركوعه  يتم  ال  رجاًل  ‹:»رأى  حذيفة  عن 
ما صليت-قال وأحسبه قال:ولو مت مت عىل غري سنة حممد ملسو هيلع هللا ىلص. صحيح بخاري، كتاب: 

السجود. يتم  مل  إذا  باب:  الصالة، 
الطمأنينة

كأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا جلس  يف الصالة افرتش رجله اليرسى، حتى أسود ظهر قدمه« سنن أبو 10
التشهد. داود، كتاب: الصالة باب: كيفية اجللوس يف 

قراءة التشهد 
األخري واجللوس له

قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »وصلوا كام رأيتموين أصيل« صحيح البخاري، كتاب: األذان باب األذان 11 
ترتيب األركانللمسافر إذا كانوا مجاعة واإلقامة.

أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »فتاح الصالة الطهور وحتريمها التكبري وحتليلها التسليم« سنن أيب داود، 12
التسليمكتاب: الطهارة، باب: فرض الوضوء.

 تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:
** القيمة المستفادة من الدرس: االلتزام  - حب الصالة.

** المظاهر السلوكية:

أ - قراءة ما يتعلق بشروط الصالة.
ب - حفظ األدلة الشرعية الدالة على شروط الصالة. 

ج - االقتداء بصالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
د-التقيد شروط صحة  الصالة وأركانها.
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حل أنشطة الدرس السادس
 جمال: الفقه

 أؤدي صاليت كاملة اقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص )تطبيقي(

نشاط 

1

إلى  يحتاج  من  ويوجه  صحيح  بشكل  لألذان  المتعّلمين  لترديد  المعّلم  ويستمع  يتابع 
يخطئ. لمن  ويصحح  توجيه 

التقنيات  عبر  له  االستماع  بعد  زمالئي  مع  األذان  د  أردِّ
. حة لمتا مهارة الترديدا

نشاط 

2

سمعية   وتقنيات  أدوات  من  توفيره  تم  ما  عبر  لإلقامة  الصحيح  لتطبيق  المعّلم  يتابع 
يخطئ. لمن  ويصحح 

أطبق اإلقامة كما سمعتها عبر التقنيات المتاحة.
مهارة التطبيق

نشاط 

3

يتابع المعّلم التزام المتعّلمين في صالتهم
 بالشروط واألركان. 

أصلي ملتزًما بشروط الصالة وأركانها. 
مهارة التطبيق
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نشاط 

٤

يتابع المعّلم صحة المواضع لألعضاء السبعة
 التي حددها المتعّلم في الصورة.

د على الصورة مواضع السجود برسم دائرة حوله. أحدِّ
مهارة الربط

تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:
** القيمة المستفادة من الدرس:   حب الصالة  -  االقتداء بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

** المظاهر السلوكية:  

 أ -  ترديد األذان  عند االستماع إليه.
ب - تطبيق األركان الصالة وشروطها كما أمر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.

ج - االلتزام بهيئة الركوع والسجود واالفتراش والتورك.
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 حل أنشطة الدرس السابع
 جمال: التهذيب

أحفظ قلبي من احلقد واحلسد

نشاط 

مهارة التحليل واالستنتاج1

الّثاني  سأعطي  فإّني  تريدان،  ما  مني  تمّنيا  لهما:  فقال  الملوك،  أحد  يدي  بين  رجالن  وقف 
ضعف ما يطلبه األّول، فصار أحدهما يقول لآلخر أنت أواًل، فتشاجرا طوياًل، وكان كّل منهما 
يخشى أن يتمّنى أّواًل، لئال يصيب اآلخر ضعف ما يصيبه، فقال الملك: إن لم تفعال ما آمركما 

عينّي! إحدى  اقلع  يا موالي  أحدهما:  فقال  رأسيكما.  قطعت 
بعد قراءتي للقصة أتناقش مع زمالئي في المجموعة ألستنتج اآلتي.

موطن المشكلة: أن الرجلين يتصفان بصفتين مذمومتين وهما:
1ـ الحسد.      2ـ الحقد والجشع.

الصفة األولى تتضح في موقف: أال يصيب صاحبه ضعف ما تمنى. 
الصفة الثانية تتضح في موقف: يقلع عينه ليصاب صاحبه بفقد عينيه.

نشاط 

1

د وجه االختالف بين الحسد والغبطة مع ضرب مثال  أحدِّ
مهارة المقارنةلكل منهما.

  وجه االختالف: تمني الخير لصاحبه. 
 مثال للحسد: تمنى زوال نعمة المال من التاجر الرابح تمني خسارة الفريق المنافس.

والتألق  الفوز  تمنى  بالبركة  له  والدعاء  الرابح  التاجر  مثل  ماٌل  له  يكون  أن  تمنى  للغبطة:  مثال   
بتألق. واللعب  تنافسية  بروح  الفريق  مع  بالمباراة 
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نشاط 

مهارة حل المشكالت٣

أنا  وقال  تعالى  بالله  فرعون  فكفر  إسرائيل  وبني  فرعون  إلى   ‹ تعالى موسى  الله  أرسل  أ - 
ربكم األعلى فذكره موسى بربنا وخالقنا فقال ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ﴾ سورة الشعراء 
آية )26(، فلما عجز فرعون عن رد الحق توعد موسى باالعتقال والسجن، وما زال موسى يأتي 

باآليات الواضحة، وفرعون يحاول أن يطمس الحقائق حتى قال لقومه ﴿....  ڃ  چ  چ  چ  
چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ﴾ سورة الزخرف آية )٥1(.

واستمر فرعون في محاربة موسى › حتى جمع فرعون قومه وخرج في إثر موسى متجهين 
إلى جهة البحر األحمر، فلما بلغ موسى ومن معه البحر أمره الله تعالى أن يضربه بعصاه فضربه 
فانفلق البحر اثني عشر طريًقا وصار الماء بين هذه الطرق فلما مر موسى وقومه خارجين بسالم 
وأصبح فرعون وجنوده في الداخل أمر الّله البحر أن يعود إلى حاله فانطبق على فرعون وجنوده 

فكانوا من المغرقين وأبقى الله تعالى جسد فرعون ليكون عبرة وعظة لكل حاقد جبار.
أ -  أقرأ القصة السابقة مع مجموعتي لنتناقش حول المشكلة الرئيسة في سبب حقد فرعون على 

موسى › باإلجابة عن األسئلة اآلتية مستعينين بأحداث القصة. 
1 - ما المشكلة؟ 

تسلط فرعون وتجبره بقتل بني إسرائيل وموسى. 
2 - لخص المشكلة، واجمع المعلومات حولها. 

بسبب حقد فرعون حارب موسى › حاول قتله مع قومه بني إسرائيل. 
3 -  ما االستراتيجية المناسبة التي اتبعها موسى ›  لحل هذه المشكلة؟ 

الخروج من مصر واالستعانة بالله ففلق له البحر لموسى وقومه وانطباقه على فرعون وجنوده. 
4 - هل تم حل المشكلة بنجاح؟

نجا موسى وقومه وغرق فرعون وجنوده.

http://www.moe.edu.kw


136

نشاط 

مهارة البحثب

عن ابن عباس   أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوًما يعني  )...............
................. (، فقالوا هذا يوم عظيم وهو يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق آل فرعون 
)صحيح  بصيامه«  وأمر  فصامه  منهم   بموسى  أولى  »أنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  فقال  شكًرا،  موسى  فصام 

البخاري، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: قول اهلل تعاىل: ﴿ىئ  ىئ  ی  ی  ﴾، ﴿ ڃ  چ  چ   
چ﴾(. 

 أبحث مع أسرتي عبر وسائط البحث المتاحة عن هذا اليوم الذي ورد في الحديث السابق ونحرص 
على  صيامه معا بإذن الله .

حديث ابن عباس  المتفق على صحته أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، وسئل النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص عن فضل صيامه فقال: »أحتسب على الّله أن يكفر السنة التي قبله« أخرجه مسلم من حديث أبي 

قتادة ‹.

نشاط 

٤
أوجد أسباًبا أخرى للحسد والحقد.

مهارة التوسع واإلدراك

1ـ الغيرة من األصحاب أو األقارب ونحوهم.
2ـ الحقد على بعض الناس.

3ـ الكبر والُعْجُب.
4ـ حب النفس وتمني الخير لها دون اآلخرين. 

٥ـ الجهل بحكمة الّله وقدره وشرعه في توزيع األرزاق وقسمتها بين الخلق.
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نشاط 

5
»َأعوذ  يوم:  كل  نفسي  ألحصن  اآلتي  الدعاء  أ -  أحفظ 
كلِّ  ومن  ٍة،  َوهامَّ شيطاٍن  كلِّ  من  ِة،  امَّ التَّ ِه  اللَّ بَِكلماِت 

ٍة«. المَّ عيٍن 

مهارة الحفظ

يتابع المعّلم حفظ المتعّلمين للحديث وترديده بشكل تفاعلي فيما بينهم.
تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:

** القيمة المستفادة من الدرس:    الخلق الحسن. 

** المظاهر السلوكية:  

أ - نحب لغيرنا ما نحبه ألنفسنا.
ب- الدعاء للناس بالخير دوما.

ج - إحسان الظن باآلخرين.
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نشاط 

1

خشيته،  معرفته،وأغصانها  وساقها  ه،  للَّ الذل  عروقها  القلب؛  في  شجرة  المحبة  القيم:  ابن  قال 
]409  /1 المحبين  ]روضة  ذكره.  تسقيها  التي  ومادته  طاعته  وثمرتها  منه  الحياء  وورقها 

أتعاون مع زمالئي في رسم شجرة توضح  المحبة عند ابن 
مهارة التصميمالقيم.

 ]محبة اهلل عبادة خاصة تستلزم  الخوف والرجاء والذل واالنقياد والطاعة  [

ملحوظة: يرسم المتعّلم ويصمم ومن ثم يتابع المعّلم في أداء المتعّلمين وحسن أدائهم للمطلوب.

نشاط 

2
ب - بالتعاون مع زمالئك حدد نوع المحبة:

مهارة الربط

نوعهااملحبة
أنس وألفة.محبة أصحاب المهن بعضهم البعض.

إشفاق.محبة الوالدة لولدها.
طبيعية.محبة األكل والشرب.

حل أنشطة الدرس الثامن
 جمال: الثقافة اإلسالمية
أحب اهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص

نشاط 

2

وعبادة الرحمن غاية حبه             مع ذل عابده هما قطبان
وعليهما فلق العبادة دائر              ما دار حتى قامت القطبان

أصيغ  بجملة مفيدة الفكرة التي يدور حولها البيتان السابقان 
مهارة التعبير الكتابيفي جملة مفيدة.     
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نشاط 

3
د الدعاء مع زمالئي ألحفظه. أ - أردِّ

مهارة الحفظ

﴿ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئىئ ﴾ سورة األعراف اآلية 43.

د المتعّلمون الدعاء بطريقة تفاعلية ويتابع المعّلم حفظهم للدعاء يردِّ

نشاط 

٣

ه تعالى وأضع  ب -  أعدُّ كلمة لإلذاعة المدرسة عن حب اللَّ
مهارة القوانينالقوانين التي أضمن بها االستماع الجيد للحضور:

الكلمة: )يتابع المعّلم ويقّيم حسن تأليف الكلمة وصياغتها وما فيها من فوائد كما يتابع القوانين 
الجيد للجمهور( ومنها: ليضمن حسن االستماع  المتعّلم  التي يضعها 

1- كتابة الكلمة )مقدمة وختام وجداني(.
2- تجهيز اإلذاعة )وضع مؤثرات صوتية مع الكلمة - توفير البيئة الجاذبة - وضوح الصوت(. 

 3- تحديد الوقت المخصص )التقيد بالوقت وعدم اإلطالة(.
  4- إشراف من قسم التربية البدنية  لضمان الهدوء.
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نشاط 

6

 اتباع سنته - كثرة الصالة عليه - القراءة عن سيرته

السلوكيات التي أطبقها لزيادة محبة النبي ^.
مهارة المتطلبات

نشاط 

٤
ه تعالى. أكتب عالمات أخرى لمحبتي للَّ

مهارة التوسع واإلدراك

كثرة الذكر  -  تالوة القرآن    -  الحرص على العمل الصالح  - الحرص على أداء النوافل 

نشاط 

٥

 عن أبي هريرة ‹ أن رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص: »ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل اآلخر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له«  

صحيح البخاري، كتاب: التهجد، باب: الدعاء والصالة من آخر الليل.
فالذكر شهد ذقه ما أحاله قال الشاعر:  قم واذكر الرحمن في غسق الدجى   

ه الكريم حوائجا               ما خاب عبد في الدجى ناجاه       قم واسأل اللَّ
من خالل قراءتي لما سبق أخطط لتهيئة نفسي ووقتي لمناجاة ربي لياًل.

مهارة التخطيط

وضع ساعة منبهه  -  النوم مبكًرا  -    تذكير الوالدين بأهمية إيقاظي 
يستيقظ قبل الفجر بساعة:

10 دقائق: الوضوء.
10 دقائق: الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

10 دقائق: صالة ركعتين. 
 1٥دقيقة:القراءة من المصحف بتدبر.

10 دقائق: ذكر ودعاء.
20 دقيقة صالة ركعتين.

1٥دقيقة: صالة الوتر مع الدعاء.
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نشاط 

7

العاقبةالثمرة النص
 ﴾ ٺ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  ٹ  ٹ 

الندم واحلرسةسورة الفرقان 107.

صحيح  أبى«  فقد  عصاني  ومن  الجنة  دخل  أطاعني  »من   :^ الله  رسول  قال 
دخول النار/دخول اجلنةالبخاري، كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: االقتداء بالسنن. 

الضالل
غوى«  فقد  يعصهما  ومن  رشد  فقد  ورسوله  الله  يطع  »من   :^ الله  رسول  قال 

صحيح مسلم، كتاب: الجمعة، باب تخفيف الصالة والخطبة. 
اهلداية 

والرشد /
لفوز العظيم

الضالل

الفتنةاهلدايةٹ ٹ ﴿ ۅ ۉ ۉں﴾ سورة األعراف 1٥8.
الرمحةٹ ٹ ﴿ ی ی ی ی جئ ۇ ﴾ سورة آل عمران 132.

سورة   ﴾ ېئ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ﴿ۓ  ٹ  ٹ 
اجلن 23.

دخول النار

أقرأ النصوص الّتالية وأستنتج الثمرة والعاقبة:
مهارة االستنتاج

نشاط 

8
 علق على هذين الموقفين بأسلوبك الخاص في سطرين.

مهارة التعبير والطالقة اللغوية

- كل مصيبة بعدك جّلل.
- نحري دون نحرك يا رسول الله.

)يقّيم المعّلم  مدى قدرة المتعّلم على حسن التعبير بأسلوبه الخاص في حبه للنبي ^: 
وما يحب عليه اتجاهه (.

نشاط 

9
أوضح كيف عبَّر الشاعر عن حبه للرسول ^:؟

مهارة العواطف

قال الشاعر:   رسول الله أفديكم بعمري                وعمري سيدي شيء قليل
                        رسول الله طال الشوق مني              إلى لقياكمو فمتى الوصول؟!

فداء  وتضحية بعمره  - التعبير بطول الشوق للقائه بإذن الله تعالى.
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استراحة ) فتش في قلبك (:
تضعف  فإنها  منها،  ونتخلص  ونعرفها  عليها  ونقف  عنها  نفتش  لم  فإن  أمراًضا،  نفوسنا  في  إن   -

نفسك(. )اسأل  إيماننا 
ه؟ 1- هل في قلبك حب يشغلك عن اللَّ

ه؟ 2- هل تجد في قلبك الفرح بالدنيا أكثر من الفرح باللَّ
ه؟ 3- هل تلهو بفضول الكالم وال تحس بألم في قلبك عند تعطيله لذكر اللَّ

4- هل تكره شيًئا مما قضى الله عليك؟
٥- هل حبك وبغضك لهواك أم لله؟

6- هل تصلي على النبي ملسو هيلع هللا ىلص عند سماع اسمه؟
7- هل تجد في أعمالك شيًئا يكرهه الله وأنت تحبه أو شيًئا يحبه الله وأنت تكره؟

8- هل تتدبر وتتفكر في آيات الله الكونية؟
9- هل رجوت أحًدا في تقديم خدمة لك وتعلق قلبك به؟

10- هل تواظب على أداء األذكار؟ 
)يتابع المتعّلم تقييم المتعّلمين ذاتًيا ألنفسهم(

تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:
** القيمة المستفادة من الدرس:   محبة الله تعالى ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص.  

** المظاهر السلوكية: 

1-القراءة من المصحف بتدبر.
 2- تجنب المعاصي. 

3- اإلكثار من العمل الصالح تقرًبا لله تعالى لكسب محبته.
4-الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص والصالة عليه كلما ذكر.

٥- الدفاع عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 
6- المطالعة في كتب السيرة.
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م للوحدة الثانية  حمتوى التعلُّ
فرة الكرام وأخلص العمل للرمحن. تصديقي بالسَّ

د  عدِّ
احلصص املجاالت  املوضوعات املحتوى  الفرتة

الزمنية
الوحدة 
مية التعلُّ الكفايات اخلاصة 

ما يتوقع اكتسابه يف الوحدة الثانية 
أواًل: الكفايات املتوقع اكتساهبا.

ثانًيا: املعلومات واملهارات والقيم واالجتاهات املتوقع 
اكتساهبا.

الوحدة 
الثانية:

 
تصديقي 
فرة  بالسَّ
الكرام 

وأخلص 
العمل 

للرحمن.

جمال احلقائق
ف على  1 - 1التعرُّ

التوجه الصحيح والباطل 
نحو مجالت العقيدة 

اإلسالمية.
جمال العمليات واالرتباط

1 - 2ممارسة 
العبادات واألخالقيات 

والسلوكيات وفق الشريعة 
اإلسالمية بالتعاون مع 

اآلخرين.
جمال االجتاهات
1 - 3 الهتمام 

بـالسلوكيات 
واألخالقيات المستمدة 

من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
وصحابته.

جمال احلقائق 
2 - 1 استنتاج القيم 

اإلسالمية المستوحاة من 
أحداث السيرة النبوية.

جمال العمليات واالرتباط
3 - 2 تطبيق المشاريع 

المدرسية ملتزمين بالقيم 
اإلسالمية بالتعاون مع 

اآلخرين.

1 1ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس األول أؤمن 
فرة الكرام البررة. بصفات وحقوق السَّ العقيدة

الوحدة 
الثانية 

من 
األسبوع 

األول 
إلى 

األسبوع 
السادس

2 2 ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس الثاني إيماني 
بالمالئكة األبرار. العقيدة

2 3 ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس الثالث 
ُأخلص في العمل.

احلديث 
الرشيف 

1 4 ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس الرابع نزول 
الوحي على رسولي محمد ^. السرية 

1 5 ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس الخامس 
أتجنب )مكروهات ومبطالت( الصالة. الفقه

2 6ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس السادس 
صالتي تكتمل بالواجبات والسنن. الفقه

1
7 ـ  حل أنشطة وأسئلة مجال الفقه الدرس 

السابع أؤدي صالتي صحيحة اقتداء 
 بالنبي  ملسو هيلع هللا ىلص.
) تطبيقي(.

الفقه

2 8 ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس الثامن أصون 
لساني عن السخرية والغيبة والنميمة. التهذيب

12 8 دروس مخس جماالت  وحدة
واحدة 4 أسابيع املجموع 
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أواًل: الكفايات املتوقع اكتساهبا يف الوحدة الثانية:
مجال الحقائق:

ف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية. 1-1 التعرُّ
مجال العمليات واالرتباط:

1-2 ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق الشريعة  اإلسالمية  بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات:

1-3 االهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.
مجال الحقائق: 

2-1 استنتاج القيم اإلسالمية  المستوحاة من أحداث السيرة  النبوية.
مجال العمليات واالرتباط:

3-2 تطبيق المشاريع المدرسية بااللتزام بالقيم  اإلسالمية بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات:

3-3 إظهار االهتمام بالتعامل مع اآلخرين وفًقا للقيم اإلسالمية.

144
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القيم 
واالجتاهات املهارات املعارف

�  اإليمان 
بالمالئكة 

الكرام.
�  تقدير 

المالئكة.
�  اإلخالص في 

العمل. 
�  حب الدعوة 

إلى اهلل. 
�  اللتزام.

� حب الصالة. 
� حفظ اللسان.

� اإللقاء والمناقشة والحوار.

�  حفظ وترديد النصوص الشرعية /
التشهد /الصلوات اإلبراهيمية/

األذان واإلقامة واألدعية المأثورة.
�  المناقشة والستدلل بالنصوص 

الشرعية.
� استخالص الحقائق والمفاهيم.

� تصميم خرائط ذهنية.

�  تطبيق الدروس التربوية في الحياة 
اليومية.

�  تطبيق األدب في طلب العلم 
ومدارسته.

� التعبير والطالقة اللغوية.

�  البحث عن معلومة من المصادر 
المتنوعة.

الستماع للقصص واستنتاج الفائدة 
والعبر.

�  التأدب بأدب النبوة والتخلق 
بأخالقه.

� البحث بوسائل البحث المتنوعة 

 � إيجاد الحلول للمشكلة.
� التعاون مع محيطه.

� التفكيراإلبداعي.

�  البحث عن األحكام الشرعية من 
المصادر الشرعية.

�  البحث عن معانى المفردات من 
المعاجم.

�  التمثيل والمحاكاة ولعب األدوار 

�  إصدار حكم بالستناد على 
بالدليل.

� اإليامن باملالئكة ركن من أركان اإليامن.

� خلقت املالئكة الكرام من نور والبرش من طني واجلان من نار.

� عثامن بن عفان الصحايب الذي تستحي منه املالئكة. 

والقوة  والنظام  والدقة  والرسعة  التشكل  عىل  املالئكة  �  قدرة 
لعظيمة. ا

� دور املالئكة الكرام من املؤمن العصاة والكافرين.

� رشوط قبول العمل الصالح.

�  اإلخالص إفراد اهلل تعاىل بالطاعات والتقرب هبا إىل اهلل وحده 
ال رشيك له وأمهيته.

�  بيان بعض ثامر اإلخالص منها النجاة من الفتن والعصمة من 
الشيطان ونيل شفاعة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

�  من األمور التي تعني عىل اإلخالص تدبر القرآن الكريم واإلكثار 
من العبادات وتذكر نعم اهلل تعاىل ومصاحبة الصاحلني.

ف عىل قصة نزول الوحي يف غار حراء. � التعرُّ

النبي   مع  خدجية   بدورالسيدة  متمثال  الدعوة  يف  �  دوراملرأة 
نبوته. بداية  ملسو هيلع هللا ىلص من 

�  حاجة البرشية إلرسال الرسل فالعقل وحده ال يكفي لصالح 
البرشية.

بعمر  وهو  حراء  غار  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  الرسول  عىل  الوحي  �  نزول 
األربعني.

معرفتها  جيب  ومبطالت  مكروهات  وسنن  واجبات  �  للصالة 
وتركها. فعلها  أثر  ومعرفة 

� ترك الواجب عمًدا يبطل الصالة وسهوا يوجب سجود السهو.

� الغيبة والنميمة والسخرية من أمراض املجتمع.

� أباح اإلسالم الغيبة يف بعض احلاالت منها للتظلم واالستفتاء.

�  الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص  والسلف الصالح قدوتنا يف حسن اخللق.

ثانًيا: املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتوقع اكتساهبا:
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 نشاط

1
د الحديث الشريف. أ-  أردِّ

مهارة الترديد

وما ورد  في حديث جبريل المشهور حين سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن اإليمان فقال: »اإليمان أن تؤمن بالله 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره« متفق عليه .

يتابع المعّلم الترديد الصحيح بدون أخطاء  للحديث الشريف وبشكل تفاعلي بين المتعّلمين.
 نشاط

2

مادة  حيث  من  والجان   والبشر  الكرام  المالئكة  بين  ب-  أقارن 
مهارة االستنتاجالخلق.

اجلنالبرشاملالئكةوجه املقارنة
نار طني / تراب نورمادة اخللق

 نشاط

2
أ - أصل بين الصفة والدليل الشرعي الدال عليها.

مهارة االستدالل

فرة الكرام وأخلص  حل أنشطة دروس الوحدة الثانية: تصديقي للسَّ
العمل للرمحن

حل أنشطة  الدرس األول  جمال العقيدة: أؤمن بصفات وحقوق 
فرة الكرام الربرة. السَّ

األدلة الرشعيةالرقم الصفات م

4األجنحة.1
 قال الله تعالى عن المالئكة عندما جاءت سيدنا إبراهيم › 

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ﴿ې  الطعام  لهم  م  قدَّ وقد 
 ﴾ ٿ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ 

سورة هود آية 70.
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ٹ ٹ ﴿ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڱ﴾ سورة األنبياء 6الجمال.2
آية 20.

التفاوت في الخلق 3
٥والمقدار.

ٹ ٹ ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ 
ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ڇ ﴾ سورة 

الزخرف آية 19.

ل يأكلون ول يشربون ول 4
1يتناكحون.

ٹ ٹ ﴿ ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ 

ۆٻ ﴾ سورة فاطر آية 1.

ل يوصفون بالذكورة ول ٥
2باألنوثة.

ٹ ٹ ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڀ ﴾ سورة 
النجم اآليتان ٥ - 6.

معنى )ذو مرة(: أي ذو خلق حسن.

3عدم الملل والتعب.6

عن جابر بن عبدالله عن النبي ^ قال: أذن إلى أن احدث عن 
ملك من المالئكة الله من حملة العرش  أّن ما بين شحمة أذنه 
السنة،  كتاب:  داود،  أبي  سنن  عام.  سبعمائة  مسيرة  عاتقه  إلى 

باب: الجهمية.
 نشاط

2
ب ـ اكتب اآليات الدالة على صفات المالئكة من سورة عبس: 

مهارة االستدالل

فرة - كرام بررة. خلقت من نور  - سَّ
ج- أبحث عن اسم  الصحابي الجليل التي كانت تستحي منه المالئكة  كما ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: 
، باب من  »أال أستحي من رجل تستحي منه المالئكة«. صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة 

فضائل عثمان ب عفان ‹ .    
] عثمان بن عفان ‹  [
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 نشاط

3

العبارات:مهارة  تكملة  حل  في  بالمناقشة  زمالئي  أشارك   - أ 
والحوار مهارة البحثالمناقشة 

* أقتدي بالمالئكة في نظامهم ودقة عملهم في عبادات كثيرة منها:
أ- الصالة.        ب - الحج.

* أبحث في المصادر المتوفرة عن اسم الغزوات التي شاركت المالئكة فيها:  
بدر           و   احد

 نشاط

٤

أ-  أكتب ثالًثا من المجالس التي تحب المالئكة حضورها وأخرى 
مهارة التصنيفتكرهها.

املجالس التي تكرهها املالئكةاملجالس التي حتبها املالئكة
1- ما فيه كلب أو صورة أو نجاسة. 1- المساجد بيوت اهلل.

2 - ما فيه معاٍص واغاٍن ومعازف.2 - مجالس الذكر والدروس الدينية.
3 -  ما يخلو من ذكر اهلل.3 - قراءة القرآن.

تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:
** القيمة المستفادة من الدرس:  اإليمان بالمالئكة. 

** المظاهر السلوكية: 

أ - قراءة قصص األنبياء والمالئكة الكرام .
ب- تجنب كل ما يؤذي المالئكة الكرام. 

ه تعالى وشكره. ج - كثرة ذكر اللَّ
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 حل أنشطة  الدرس الثاين
جمال العقيدة: إيامين باملالئكة األبرار

نشاط يف التمهيد: 
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »يؤتي بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها« صحيح 

مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: شدة حر نار جهنم وما تأخذ من المعذبين.
دهم. ] 4.900.000.000 [ بمعادلة حسابية هل تعلم كم عدِّ

 نشاط

1
ابحث عما يأتي:

مهارة البحث

أ -  أسماء المالئكة الكرام الموكلون بالوظائف اآلتية: 
اسرافيل.1ـ من ينفخ في الصور. 

مالك.2ـ خازن النار. 
رضوان.3ـ خازن الجنة.

 نشاط

2
ب-  الملك الذي  لقي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بعد إيذاء أهل الطائف له:

مهارة التذكر

الملك: جبريل › ومعه ملك الجبال. 
 نشاط

2
أتناقش مع زمالئي في كيفية كسب حب المالئكة الكرام لنا؟ 

مهارة الكتابة والمناقشة

     -  باالستغفار.                     - التطهر دوًما والتطيب.        - بالعمل الصالح. 
     -  بذكر الله والدعاء.        -   بالصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.      - بالتغني بالقرآن وتجميل الصوت. 

      - بحضور مجالس الذكر. 
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 نشاط

3

ثم  الشرعية،  وضوابطها  التجميل  عمليات  حكم  عن  أبحث 
وأعرضها. مهارة البحثألخصها 

فائدة للمعلم:
عمليات التجميل نوعان: 

األول: ال حرج فيه عن كان إلزالة العيب الناتج عن حادث أو كان خلقة كأصبع زائدة أو شيء زائد، 
لحديث » أذن النبي ملسو هيلع هللا ىلص لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنًفا من ذهب«. 

الثاني: محرم ال يجوز له تغيير لخلق الله، وهو ما كان فيه التجميل الزائد ) ليس من أجل إزالة العيب 
ولكن من أجل زيادة الحسن(. 

والمستوشمات  الواشمات  الله  »لعن  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  أن  الصحيح  الحديث  في  جاء  لما 
صات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله«. صحيح مسلم، كتاب: اللباس والزينة،  والمتنمِّ
والمتفلجات  والمتنمصة  والنامصة  والمتوشمة  والواشمة  والمتوصلة  الواصلة  تحريم  باب: 

الله. لخلق  والمتغيرات 
ۆ﴾  ۆ   ۇ   ﴿ۇ    تعالى:  قال  الشيطان،  عمل  من  وهو  الله  خلق  تغيير  من  فهو 

 .)119( آية  النساء 
 نشاط

٤

تصلي  من  على  المتاحة  المصادر  خالل  من  زمالئي  مع  أبحث 
المالئكة.  مهارة البحثعليهم 

1- من بات طاهًرا.
2- القاعد في انتظار الصالة. 

3-  أهل الصفوف المتقدمة في الصالة.
4- الذين يكونون عن يمين اإلمام في الصالة .

٥- من صّلى الفجر والعصر في جماعة.
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ونها ويسدون فيها الُفرج.   ون الصفوف ويتمُّ 6- الذين يصلَّ
7- من جلس في مصاّله بعد الصالة يذكر.

8 - معلم الناس الخير.
9- من يؤمن إذا قال »غير المغضوب عليهم وال الضالين«. 

10- الذين يصلون على النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
11- من دعا ألخيه بظاهر الغيب. 

ه. 12- المنفق في سبيل اللَّ
13- عائد المريض يصلي عليه سبعون ألف ملك.

.  14-  تصلي عليه حملة العرش  الذين آمنوا وتابوا إلى الله  وأنابوا إليه واتبعوا سبيله 
تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:

**  القيمة المستفادة من الدرس:  تقدير المالئكة. 

**  المظاهر السلوكية:  

أ - تعظيم دورهم في حفظ المؤمن واستغفاره له. 
ب- قراءة كتب عن المالئكة الكرام.  

ج - المحافظة على الرائحة الطيبة والتطهر دوًما.
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 نشاط

1
د الحديث الشريف ترديًدا تفاعلًيا مع زمالئي في الفصل. أردِّ

مهارة الترديد

عن عمر بن الخطاب ‹ قال: بينما نحن عند رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي 
فقال  يا محمد أخبرني عن اإلسالم،  إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه وقال:  فأسند ركبتيه  ملسو هيلع هللا ىلص 
رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال الله، وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصالة، وتؤتى 

الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال«. 
 قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: أخبرني عن اإليمان، قال: »أن تؤمن بالله ومالئكته 
وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره«  قال: صدقت. قال: فأخبرني عن اإلحسان: 
بيان  باب:  اإليمان،  كتاب:  مسلم،  صحيح  يراك«.  فإنه  تراه  تكن  لم  فإن  تراه  كأنك  الله  تعبد  »أن 

الساعة.   والقدر وعالمة  اإليمان واإلسالم 
يتابع المعّلم الترديد الصحيح الخالي من األخطاء للحديث الشريف وبشكل تفاعلي بين المتعّلمين.

 نشاط

1

استنتج  أثر حب المدح في قبول العمل من خالل  قول ابن القيم 
َناِء  ُة اْلمــدِح والثَّ رحمه الله: »ال َيْجَتِمُع اإلخالُص في القلِب َوَمَحبَّ
َمــِع ِفيَما ِعْنـــَد الناِس إاِل َكَمــا َيْجَتِمـع اْلَماُء والنــاُر والضـُب  والطَّ

والحوُت«.                                                            
مهارة االستنتاج

قال عمر ‹: »المدح: الذبح«. 
حب المدح يقدح في قبول العمل ويبطل األجر والثواب ويخالف اإلخالص.

حل أنشطة الدرس الثالث
 جمال: احلديث الرشيف - ُأخلص يف العمل
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 نشاط

3
أكتب كيف يحقق كل مما يأتي اإلخالص في عمله.

مهارة التطبيق

التاجر    :  عدم الغش والصدق في المتاجرة وبيان العيوب في البضاعة إن وجدت. 
الصحفي:  أن يكون حيادًيا في نقل األخبار وبصدق والتحري وعدم المبالغة. 

المتعّلم : االهتمام بطلب العلم وعدم االتكال على الغير، نفع االخرين ونقله وعدم كتمانه.

 نشاط

٤

ثم  اآلتية  الثالثة  الغار  إلى  آووا  الذين  الثالثة  قصة  استعرض 
لإلخالص.   أخرى  ثمارا  منها  مهارة االستنتاجاستخرج 

إلى  َفَأَوْوا  الَمَطُر،  َأَخَذُهُم  َيْمُشوَن،  َنَفٍر  َثاَلَثُة  »َبْيَنَما  قال:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الله بن عمر  عن  عن عبد 
ْت َعَلى َفِم َغاِرِهْم َصْخَرٌة ِمَن الَجَبِل، َفاْنَطَبَقْت َعَلْيِهْم. َفَقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعٍض:  َغاٍر ِفي َجَبٍل، َفاْنَحطَّ
ُه  إِنَّ ُهمَّ  اللَّ َأَحُدُهْم:  َقاَل  َعْنُكْم.  ُجَها  ُيَفرِّ ُه  َلَعلَّ بَِها  َه  اللَّ َفاْدُعوا  ِه،  لِلَّ َصالَِحًة  َعِمْلُتُموَها  َأْعَمااًل  اْنُظُروا 
َحَلْبُت،  َعَلْيِهْم  ُرْحُت  َفإَِذا  َعَلْيِهْم،  َأْرَعى  ُكْنُت  ِصَغاٌر،  ِصْبَيٌة  َولِي  َكبِيَراِن،  َشْيَخاِن  َوالَِداِن  لِي  َكاَن 
، َوإِنِّي اْسَتْأَخْرُت َذاَت َيْوٍم، َفَلْم آِت َحتَّى َأْمَسْيُت، َفَوَجْدُتُهَما َناَما،  َفَبَدْأُت بَِوالَِديَّ َأْسِقيِهَما َقْبَل َبنِيَّ
ْبَيُة  ْبَيَة، َوالصِّ َفَحَلْبُت َكَما ُكْنُت َأْحُلُب، َفُقْمُت ِعْنَد ُرُءوِسِهَما َأْكَرُه َأْن ُأوِقَظُهَما، َوَأْكَرُه َأْن َأْسِقَي الصِّ
َيَتَضاَغْوَن ِعْنَد َقَدَميَّ َحتَّى َطَلَع الَفْجُر، َفإِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنِّي َفَعْلُتُه اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َلَنا َفْرَجًة َنَرى 
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َها َكاَنْت لِي بِْنُت َعمٍّ َأْحَبْبُتَها َكَأَشدِّ َما  ُهمَّ إِنَّ َماَء. َوَقاَل اآلَخُر: اللَّ ُه، َفَرَأُوا السَّ َماَء. َفَفَرَج اللَّ ِمْنَها السَّ
ا  َفَلمَّ َجَمْعُتَها،  َفَبَغْيُت َحتَّى  ِديَناٍر،  بِِماَئِة  َأَتْيُتَها  َحتَّى  َعَليَّ  َفَأَبْت  ِمْنَها،  َفَطَلْبُت  النَِّساَء،  َجاُل  الرِّ ُيِحبُّ 
ِه. َفُقْمُت، َفإِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأنِّي  َه، َواَل َتْفَتِح الَخاَتَم إاِلَّ بَِحقِّ ِق اللَّ ِه اتَّ َوَقْعُت َبْيَن ِرْجَلْيَها، َقاَلْت: َيا َعْبَد اللَّ
 ، َأُرزٍّ َأِجيًرا بَِفَرِق  ُهمَّ إِنِّي اْسَتْأَجْرُت  الُِث: اللَّ َفَفَرَج. َوَقاَل الثَّ َفْرَجًة.  ا  َفاْفُرْج َعنَّ اْبتَِغاَء َوْجِهَك،  َفَعْلُتُه 
ي. َفَعَرْضُت َعَلْيِه، َفَرِغَب َعْنُه، َفَلْم َأَزْل َأْزَرُعُه َحتَّى َجَمْعُت ِمْنُه  ا َقَضى َعَمَلُه، َقاَل: َأْعِطنِي َحقِّ َفَلمَّ
َه  ِق اللَّ َه. َفُقْلُت: اْذَهْب إلى َذلَِك الَبَقِر َوُرَعاتَِها، َفُخْذ. َفَقاَل: اتَّ ِق اللَّ َبَقًرا َوَراِعَيَها، َفَجاَءنِي َفَقاَل: اتَّ
اْبتَِغاَء  َفَعْلُت َذلَِك  َأنِّي  َتْعَلُم  َفإِْن ُكْنَت  َفَأَخَذُه،  َأْسَتْهِزُئ بَِك، َفُخْذ.  إِنِّي اَل  َفُقْلُت:  َتْسَتْهِزْئ بِي.  َواَل 
صحيح البخاري، كتاب: المزارعة، باب:إذا زرع بمال قوم بغير  َوْجِهَك َفاْفُرْج َما َبِقَي ففرج الله«. 

إذنهم وكان في ذلك صالح لهم. 
من ثمرة 1 )بر الوالدين( تجلى بداية نزول الفرج والنجاة من الكرب. 

ه وطلب رضاه - فتح أبواب الهداية - النجاة من النار.  ثمرة 2 )االبتعاد عن الفاحشة( رجاء ثواب اللَّ
ه والقناعة بما رزق.  ه - معونته - التوكل على اللَّ  ثمرة 3 ) حفظ األمانة ( تأييد اللَّ

 نشاط

٥

أكمل نتائج الموقف اآلتي: تسلم موظف الجمارك رشوة من أحد 
مهارة النتائج المتوقعةالمتاجرين بالممنوعات لتسهيل عملية دخول مواد مخدرة.

النتائج القريبة:   االستفادة من المال والتوسع به. 
النتائج البعيدة:  دمار الشباب وفساد المجتمع. 

تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:
** القيمة المستفادة من الدرس:  اإلخالص في العمل. 

** المظاهر السلوكّية:

 أ -إتقان العمل على أكمل وجه وطلب رضاه ص.
 ب - مجاهدة النفس في إخالص العمل. 

ج -  االقتداء بالصالحين في اإلخالص بالعمل.
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حل أنشطة الدرس الرابع جمال السرية 
نزول الوحي عىل رسويل حممد ^

أواًل: حل أنشطة الكتاب 
 نشاط

1
اكتشف مع مجموعتي سبب خوف النبي ملسو هيلع هللا ىلص من جبريل › .

مهارة البحث

رؤيته للملك جبريل أول مرة وبصورته المالئكية وهو مختٍل بالغار- هزه ثالث مرات - نزول أمر 
لم يتوقعه وإعالمه بالنبوة.

 نشاط

2

استنبط رجاحة عقل السيدة خديجة  وحكمتها من خالل موقفها 
. مهارة البحثمع النبي̂ 

دتها له لُتلقي في نفسه الثقة والطمأنينة. ذكرته   بمحاسنه ملسو هيلع هللا ىلص وعدِّ
أخذته   البن عمها العالم الستشارته وأخذ المشورة منه كونه أهاًل للثقة والمعرفة.

 نشاط

2

ه تعالى الوحي على  أصف حال البشرية لو لم ينزل اللَّ
مهارة ماذا لوسيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص. االفتراض ) ماذا لو (.

ه تعالى ، الفرقة والضعف. الجهل والضالل، عبادة غير اللَّ
تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت:

** القيمة المستفادة من الدرس:  حب الدعوة إلى الله تعالى. 

**المظاهر السلوكية: 

 أ -  الصالة على النبي ملسو هيلع هللا ىلص حينما يذكر اسمه.
ب- التزام سنة النبي ملسو هيلع هللا ىلص. 

ه تعالى وحمده على نعمة اإلسالم.  ج- شكر اللَّ
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 حل أنشطة  الدرس اخلامس
جمال الفقه: أجتنب مكروهات ومبطالت الصالة

 نشاط

1

والسدس  والسبع  والثمن  والتسع  العشر  يوضح  ما  بالرسم  أمثل 
والنصف.  والثلث  والربع  مهارة التصميموالخمس 

 نشاط

2

بيان  مع  اآلتية  األحاديث  عليها  دلَّت  التي  األحكام  أ -  أكتب 
منها. مهارة االستدالل واالستنباطالحكمة 

 احلكمة احلكماحلديث 
عن عائشة  أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا نعس أحدكم في الصالة فليرقد حتى 

يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب 
نفسه« صحيح مسلم، كتاب: صالة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس 

في صالته أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه 
ذلك. 

كراهة الصالة عند 
مغالبة النوم.

البعد عن كل ما 
ينافي

الخشوع 
والتأدب في 

الصالة.
يدافعه  هو  ول  الطعام،  بحضرة  صالة  »ل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  عائشة   عن 
كراهة  باب:   ، الصالة  ومواضع  مسلم،كتاب:المساجد  صحيح  األخبثان« 
الحال وكراهة الصالة مع مدافعة  يريد أكله في  الذي  الطعام  الصالة بحضرة 

األخبثين. 

كراهة الصالة بحضرة 
الطعام أو مدافعة 

األخبثين.

عن أنس بن مالك ‹ أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
ذلك  عن  »لينتهين  قال:  حتى  ذلك  في  قوله  فاشتد  صالتهم،  في  السماء  إلى 
أو لتخطفن أبصارهم« صحيح البخاري، كتاب:األذان، باب: رفع البصر إلى 

السماء في الصالة. 

كراهة رفع البصر إلى 
السماء في الصالة.

تسع أجزاء

الخمس
النصف

ثمان أجزاء
السدس السبع
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 نشاط

2

ب-  أناقش مع  زمالئي أهمية الخشوع في الصالة مع إيجاد وسائل 
مهارة التعبيرمعينة للخشوع.) وقفة تحدث(

ه وتعظيمه ورجاؤه والخوف منه وتركه يتنافى مع آداب  -  الخشوع في الصالة دليل على محبة اللَّ
الصالة ومن الوسائل المعينة على الخشوع. 

ه تعالى. - استشعار الوقوف بين يدي اللَّ
- الحضور إلى الصالة مبكًرا.

- المشي إلى الصالة بسكينة ووقار.
 - الحرص على تطبيق السنن وتجنب المكروهات والمبطالت.

- تدبر معاني ما يقرؤه أو يسمعه المصلي.
 نشاط

٣
أكتب أمثلة أخرى لمبطالت الصالة.

مهارة التوسع واإلضافة

1 - الحركة الكثيرة لغير ضرورة.
2 - قطع نية الصالة.

3 - انتقاض الوضوء في الصالة. 
تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:

** القيمة المستفادة من الدرس: االلتزام  - الخشوع في الصالة.

** المظاهر السلوكية:

أ - أتجنب مكروهات الصالة تعبًدا لّله تعالى.
ب- أحذر من الوقوع في مبطالت الصالة.

ج - أجتهد في التأدب والخشوع في الصالة.
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 نشاط

1

أ- أسجل الواجبات القولية في المكان المناسب مستعيًنا بالمخطط 
مهارة الربطالسهمي.

الواجب القويل الركنم
سبحان ربي العظيم.الركوع.1
سمع اهلل لمن حمده.الرفع من الركوع.2
ربنا ولك الحمد.العتدال من الركوع.3
سبحان ربي األعلى.السجود.4
رب اغفر لي.الجلوس بين السجدتين.5
التشهد األول )قراءة التحيات(.العتدال من السجود في الركعة الثانية.6

 نشاط

1
د مع إخواني في الفصل التشهد األول. ب- أردِّ

مهارة الترديد

عن عبدالله بن مسعود ‹ قال: »علمني رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وكفي بين كفيه ـ التشهد كما يعلمني سورة 
من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السالم عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السالم 
علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن ال إله إال الله،و أشهد أن محمدًا عبده ورسوله« صحيح 

البخاري، كتاب: االستئذان، باب: األخذ باليد.    
يتابع المعّلم ترديد المتعّلمين للتشهد بشكل صحيح دون خطأ.

 حل أنشطة  الدرس السادس
جمال الفقه: صاليت تكتمل بالواجبات والسنن.
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 نشاط

2
ق بين أركان الصالة وواجباتها. مهارة التمييزأفرِّ

واجبات الصالةأركان الصالةوجهه التمييز
ما كان جزءًا من الشيء، وما ل وجود لهذا الشيء التعريف

إل به. 
ما أمر به اهلل تعالى على وجه اإللزام، 

ويذم تاركه شرًعا.
128العدد

األثر المترتب على تركها 
سهًوا أو عمًدا.

إذا ترك المصلي ركًنا من األركان عمًدا بطلت 
صالته.

وإذا ترك شيًئا من أركان الصالة ناسًيا فعليه 
اإلتيان بركعة ويسجد للسهو بعدها.

إذا ترك المصلي واجبًا من الواجبات 
عمدًا بطلت صالته 0وإذا ترك شيئًاً 

من واجبات الصالة ناسيًا فعليه سجود 
السهو.

 نشاط

٣
أبحث عن معنى كل مما يأتي مع بيان محلها من الصالة:

مهارة البحث

حملهامعناهاالكلمة
أن ينصب املصيل قدمه اليمنى قائمة عىل أطراف األصابع االفرتاش

بحيث تكون متوجهة نحو القبلة ويفرش رجله اليرسى 
بحيث ييل ظهرها األرض جالًسا عىل بطنها.

التشهد األول

يمينه التورك جهة  من  يرساه  املصيل  خيرج  لكن  االفرتاش  مثل 
باألرض. وركه  ويلصق 

التشهد األخري

جلسة 
االسرتاحة

السجدة الثانية من الركعة األوىل قبل النهوض جلسة خفيفة جيلسها املصيل بعد فراغه من السجدة.
للركعة الثالثة وكذلك قبل النهوض إىل الركعة 

الرابعة.
تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:

**  القيمة المستفادة:  حب الصالة - طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أو التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.

** المظاهر السلوكية: 

أ - الحرص على القيام بسنن الصالة.
ب- التقرباهلل تعالى بتتبع سنن النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

ج- المحافظة على أداء السنن القولية والفعلية.
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أواًل: سنن الصالة وواجباهتا: 
بعد عرض الصالة صوًتا وصورة عن طريق الحاسب اآللي، يطلب المعّلم من المتعّلمين تسجيل 
هي  السنن  من  عدًدا  أكثر  ترصد  التي  والمجموعة  شاهدوها،   التي  والفعلية  القولية  الصالة  سنن 

الفائزة.
   سنن الصالة الفعلية  سنن الصالة القوليةم
رفع اليدين عند تكبيرة اإلحرام.دعاء الستفتاح.1
وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر.الستعاذة.2
الفتراش.قول آمين.3
التورك.قراءة سورة بعد الفاتحة.4
السجود على األعضاء السبعة.الجهر بالقراءة في الصالة الجهرية.5
وضع اليدين على الفخذين.ما زاد على التسبيحة الواحدة.6

ثانًيا: واجبات الصالة:
يقسم المعّلم الصف إلى مجموعتين ويطلب من المجموعة األولى أداء الصالة مع مراعاة القيام 
بواجباتها كاملة ويطلب من المجموعة الثانية كتابة الواجبات التي قامت المجموعة األولى بأدائها، 

ثم يتأكد المعّلم من صحة أداء المجموعتين.
ثالًثا: مكروهات الصالة:

اكتب الخطأ الوارد في الصالة في كل صورة مما يأتي:

حل أنشطة الدرس السابع - جمال: الفقه 
أؤدي صاليت صحيحة اقتداء بالنبي ^ )تطبيقي(

تشبيك األصابع النظر إىل مايشغل عن الصالة الصالة بحرضة الطعام
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رابًعا: مبطالت الصالة:
أ - اكتب سبب بطالن الحركات اآلتية أثناء الصالة:

  سبب البطالن   احلركة
الكالم عمًدا في الصالة في غير مصلحة الصالة.الرد على الهاتف.

خارج عن هيئة الصالة.األكل والشرب.
ترك ركًنا من أركان الصالة.عدم الستقامة عند الرفع من الركوع.

عمل من غير جنس الصالة متوالًيا من غير ضرورة.ممارسة الرياضة.

ب - صنف أفعال الصالة اآلتية حسب ما هو مطلوب في الجدول اآلتي:
مبطلمكروهسنةواجبركنالفعل

üالجلوس بين السجدتين
üتكبيرات النتقال من حركة ألخرى

üالجلوس للتشهد األول
üوضع اليدين على الفخذين
üقول آمين بعد قراءة الفاتحة

üالقهقهة
üتغميض العينين

تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:
**  القيمة المستفادة من الدرس:   حب الصالة. 

** المظاهر السلوكية:  

أ - االقتداء بصالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
ب - المحافظة على أداء الصالة في وقتها. 

ج- المحافظة على أداء السنن القولية والفعلية.

التخرص يف الصالة التثاؤب يف الصالة االقعاء
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 نشاط

1
أكتب أمثلة عن كل من:    

مهارة المناقشة والحوار

السخريةالغيبة
 من يسخر بظهر الغيب.باهلمزالطويل / األعرج.بالقول 

وهو الذي يهمز بلسانه بسوء األلفاظ.
تحريك العين على شكل حول لبين بالحركة

 من يسخر في وجهك.باللمزالعيب الذي في الشخص.
وهو الذي يلمز بعينه. 

باإلشارةاإلشارة باليد إلى قصره.باإلشارة
باإلشارة بالرأس او ويومئ بعينه بذكر عيب جليسه.

الُهَمَزة: الذي يهمز الناس بيده ويضربهم، 
َمَزة: الذي َيْلِمزهم بلسانه. واللُّ

 نشاط

2

أ -  من خالل الحوار والمناقشة مع مجموعتي أتوصل إلى اآلفات 
مهارة المناقشة والحوارالمتعلقة بالدرس من خالل الشواهد وأكتبها.

يدل عىلالشاهد
1ـ  قال اهلل تعالى: ﴿ ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب يبجت حت خت 
مت ىت يت جث گ ﴾ سورة الحجرات آية )11(.

] السخرية / 
اللمز / التنابز 

باأللقاب [
2ـ  قال اهلل ـتعاىل: ﴿ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ 

ەئ ەئ وئ ڻ ﴾سورة القلم  آية ) 13-10(.
] الهمز / النميمة 

]
3ـ  عن أبي هريرة قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »تجد من شر الناس يوم القيامة عند اهلل ذا الوجهين، الذي يأتي 

هؤلء بوجه وهؤلء بوجه« صحيح  البخاري، كتاب:األدب، باب: ما قيل في ذي الوجهين 
 ] النمام ذو
الوجهين [

4- عن أيب هريرة أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:» أتدرون ما الغيبة قالوا اهلل ورسوله أعلم ، قال: ذكرك 
اخاك بام يكره، قيل: أفرأيت إن كان يف اخي ما أقول، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن مل يكن 

فيه فقد هبته« صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الغيبة.
] الغيبة [

5-  عن حذيفة  ‹ قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول »ل يدخل الجنة قتات« صحيح البخاري، 
] النميمة [كتاب األدب، باب ما يكره من النميمة. 

حل أنشطة الدرس الثامن
 جمال: التهذيب

أصون لساين عن السخرية والغيبة والنميمة
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 نشاط

2
ب -  استخرج من الشواهد السابقة وصف كل من:

مهارة الوصف

* المغتاب: يأكل لحم أخيه ميًتا.
* النمام: قتات.

 نشاط

2
ج - أبحث عن معنى القتات:

مهارة البحث

من قت الحديث قتا والرجل القتات )النمام ( هو الذي يسمع الحديث وينقله ويعنى ذلك )من ينقل 
الكالم بين الناس على جهة اإلفساد(.       

 نشاط

٣

نتعامل مع من  تبين فيها كيف  اكتب فقرة ال تقل عن ثالثة أسطر 
منا. ويسخر  مهارة التعبير والطالقة اللغويةيغتاب 

من أسهل األدوار للتعامل مع من يغتاب ويسخر منا االبتعاد عنه، لكن األفضل هو بإبعاد الناس عن 
الغيبة. بالتحدث إليه على انفراد ومناقشته فيما قام به من غيبة ونميمة أو سخرية .

التذكير الدائم  أن من يسخر والمغتاب لن يكسب إال السيئات وسيورثه  المزيد من الضعف واإلثم 
وكراهية الناس. 

إذا كان من النوع الذي يغتاب بشكل دائم وال يتعظ بخطورة الغيبة، فتجنبه أفضل، وإن اضطر اإلنسان  
إلى مجالستهم  فليحرص على إال يتفاعل معهم  وال يبدي اهتماًما بما يقولون، 

طريقة أخرى هي بتغيير موضوع الحوار بطريقة غير مباشرة لينتقل الحديث إلى شيء مهم أو فكرة 
تستحق المناقشة. 

يقول الشاعر
ه ستًرا عن مساويكا * ال تكشفن مساوي الناس ما ستروا        فيكشف اللَّ
* واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا            وال تعب أحدا  منهم  بما فيك

 نشاط

٤
أ - اكتب ما فهمته من هذين البيتين في حدود سطرين:

مهارة التعبير

من كان متتبًعا لعيوب الناس فإنه ال يسلم من بغضهم وأذاهم ويكون جزاؤه من جنس عمله فمن 
الناس واجب وذكر محاسنهم  لذا ستر  بيته،  ه عورته وفضحه ولو في  اللَّ تتبع  الناس  تتبع عورات 

وأخطائهم. عيوبهم  وستر 
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 نشاط

٤
ب- اكتب  أضراًرا  أخرى على الفرد والمجتمع.

مهارة التوسع واإلدراك

ه  الفرد: جرح الصيام  -  هجر الناس له  - زيادة رصيد السيئات - اإلفالس يوم القيامة  - يتتبع اللَّ
ه لصاحب الغيبة بالذات حتى يعفو عنه من اغتابه - يتصف  عورة المغتاب ومن يسخر - ال يغفر اللَّ

بالدناءة.
المجتمع: الهجر والقطيعة - إظهار عيوب اآلخرين ونشرها - نشر العداوة والبغضاء - فقد الثقة 

االجتماعية.  العالقات  في 
 نشاط

٥
أصنف السلوك السيئ  والسلوك الحسن  في الجدول اآلتي:

مهارة التصنيف

أن تبغض فعله  - أقاطع المغتاب  -  أال يحملك هذا القول على التجسس  - أال تفعل ما نهيت 
عنه  -  أن تظن بأخيك خيًرا  -  أن تنهاه  -  أال تصدقه - أضربه -  أتكلم عنه بسوء -  أبغضه.

احللول غري مناسبةاحللول املناسبة
أقاطع المغتاب أن تبغض فعله 

أضربهأل يحملك هذا القول على التجسس 
أل تفعل ما نهيت عنه أن تظن بأخيك خيًرا

أتكلم عنه بسوءأن تنهاه 
أبغضهأل تصدقه

 نشاط

6

أ- أبحث في وسائل البحث عن صفات أخرى للصحابة 
مهارة البحثوللسلف الصالح عن صونهم  اللسان وحفظه.

كثرة صمتهم  -  تذكيرهم لنفسهم   - محاسبة النفس دوما.
فائدة للمعلم:

من أقوال الصحابة والسلف: 
كان  أبو بكر الصديق  ‹يأخذ بطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد  وقال: »إن كثير 

http://www.moe.edu.kw


16٥

الكالم ُينِسي بعضه بعًضا« »ال يكوَننَّ قولك لغًوا في عفو وال عقوبة«.   
 »إذا استشرت فاصدق الحديث ُتْصَدِق المشورة، وال تخزن عن المشير خبرك فُتؤتى من ِقبل نفسك« 

قال عمر ‹: »إياكم والفتن، فإن وقع اللسان فيها مثل وقع السيف«. 
قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: »إذا تم العقل نقص الكالم« وقال أيًضا: بكثرة الصمت تكون 

الهيبة« - من كثر كالمه كثر خطؤه  - المرء مخبوء تحت لسانه. 
قال أيًضا:  وزن الكالم إذا نطقت وال تكن.. ثرثارة في كل ناٍد تخطب« 

واحفظ لسانك واحترز من لفظه..       فالمرء يسلم باللسان ويعطب.
قال اإلمام الشافعي رحمه الله: »إذا أراد أحدكم الكالم فعليه أن يفكر في كالمه فإن ظهرت المصلحة 
تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر« قال أيًضا لصاحبه ربيع: يا ربيع ال تتكلم فيما ال يعنيك إذا 

تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها.
حين  الرجل  إلى  فانظر  مغارفها،  وألسنتها  فيها،  بما  تغلي  كالقدور  »القلوب  معاذ:  بن  يحيى  قال 
يتكلم، فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه، حلو.. حامض.. عذب.. أجاج.. وغير ذلك، ويبين لك 
ه لك أذنين وذلك لتسمع  طعم قلبه اغتراف لسانه«، قال أبو الدرداء: »أنصف أذنيك، فقد جعل اللَّ

أكثر مما تقول«.
 نشاط

6

لمواجهة  السابقة  المواقف  من  المستفادة  القيم  ب-  أستنتج 
. ء لمسي مهارة االستنتاجا

1- ذكر الله.
2- العفو.

3- النصيحة.
4- الدعاء لهم.

 نشاط

٧

ا - من خالل أسلوب لعب األدوار أخطط مع مجموعتي مشهًدا 
مهارة التمثيل والمحاكاة تمثيلًيا أوضح فيه إحدى هذه الحاالت. 

 يتابع المعّلم ويالحظ  التعاون فيما بين المتعّلمين في المجموعة توزيع األدوار والنقاش.
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ب-  اكتب جملة مفيدة للصور ة اآلتية:

املحبة والتناصح الدعاء لهاهلجر والقطيعة

تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:
** القيمة  المستفادة من الدرس: حفظ اللسان.  

** المظاهر السلوكية:    

أ -  تجنب مجالسة أصحاب السوء. 
ب - محاسبة النفس والتفكر في األقوال. 

 ج - الدعاء للمسلمين جميًعا والذكر بالخير.
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د  عدِّ
احلصص املجاالت   املوضوعات املحتوى  الفرتة

الزمنية
الوحدة 
مية التعلُّ

 الكفايات
اخلاصة 

ما ُيتوقع من المتعّلم اكتسابه في الوحدة الثالثة. 
أوًل: الكفايات المتوقع اكتسابها بالوحدة الثالثة.

ثانًيا: المعلومات والمهارات والقيم والتجاهات 
المتوقع اكتسابها.

الوحدة 
الثالثة: 

إسالمي 
دين خلق 
ونظام. 

جمال احلقائق
ف على التوجه  1 - 1  التعرُّ

الصحيح والباطل نحو 
مجالت العقيدة اإلسالمية
جمال العمليات واالرتباط
 1 - 2  ممارسة العبادات 

واألخالقيات والسلوكيات 
وفق الشريعة اإلسالمية 

بالتعاون مع اآلخرين.
جمال االجتاهات

1 - 3 الهتمام بـالسلوكيات 
واألخالقيات المستمدة 

من سيرة الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص  
وصحابته.

جمال احلقائق
2 - 1 استنتاج القيم 

اإلسالمية المستوحاة من 
أحداث السيرة النبوية.

جمال العمليات واالرتباط
2 - 2  المشاركة بفاعلية في 

األحداث والمناسبات الدينية 
والجتماعية بالتعاون مع 

اآلخرين.
جمال االجتاهات 

2 - 3 العتزاز بالمشاركة 
في المناسبات الدينية 

والجتماعية في حياة الفرد 
والمجتمع.

2
1ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس األول 

إيماني بالرسل عليهم الصالة 
والسالم وصفاتهم.

العقيدة
الوحدة 
الثالثة: 

اجلزء األول 
من األسبوع 

األول إىل 
األسبوع 
الثالث.

1
2ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس الثاني: 

فضل رسولي  ملسو هيلع هللا ىلص عن األنبياء 
السابقين.

احلديث 
الرشيف

2 3ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس الثالث: 
مراحل دعوة رسولي  ملسو هيلع هللا ىلص. السرية 

1
4ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس الرابع: 

هجرة صحابة رسولي  ملسو هيلع هللا ىلص  إلى 
الحبشة.

السرية 

2 5ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس الخامس: 
صالتي في وقتها. الفقه

الوحدة 
الثالثة:  

اجلزء الثاين 
من األسبوع 

الرابع إىل 
األسبوع 
السادس.

1 6ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس السادس: 
أصون لساني عن الكذب. التهذيب

1 7ـ  حل أنشطة وأسئلة الدرس السابع: 
أحافظ على أسرار اآلخرين. التهذيب

2 8ـ حل أنشطة وأسئلة الدرس الثامن: 
أخطط لوقتي.

الثقافة 
اإلسالمية

12 8 دروس ست 
جماالت

وحدة 
واحدة 4 أسابيع املجموع 

حمتوى اجلزء الثاين 
م للوحدة الثالثة: إسالمي دين خلق ونظام حمتوى التعلَّ
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أواًل: الكفايات املتوقع اكتساهبا  يف الوحدة الثالثة:
مجال الحقائق:

ف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية. 1 - 1 التعرُّ
مجال العمليات واالرتباط:

1 - 2 ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق الشريعة اإلسالمية بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات:

1 - 3  االهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام.
مجال الحقائق:

2 - 1 استنتاج القيم اإلسالمية المستوحاة من أحداث السيرة النبوية.
مجال العمليات واالرتباط:

2 - 2 المشاركة بفاعلية في األحداث والمناسبات الدينية واالجتماعية بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات: 

2 - 3  االعتزاز بالمشاركة في المناسبات الدينية واالجتماعية في حياة الفرد والمجتمع.

168

http://www.moe.edu.kw


169

ثانًيا: املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتوقع اكتساهبا:
القيم واالجتاهات املهارات املعارف
 � اإليمان بالرسل. 
�  الفخروالعتزاز.

� الصبر.

� القدوة الحسنة.

�  المحافظة على 

الصالة.
� صون اللسان.

� حفظ السر.

� حفظ الوقت.

�  التخطيط وترتيب األولويات.

 � الستماع النشط.
� حل المشكالت.

�  ضرب األمثلة والربط بالواقع.

� تصميم الخرائط الذهنية.

�  التحليل والستنتاج 

والستنباط.
�  الستدلل البحث.

� اإللقاء والمناقشة.

�  حفظ وترديد النصوص 

الشرعية واألدعية المأثورة.
� المناقشة والحوار.

�  الستدلل بالنصوص 

الشرعية.
�  استخالص الحقائق 

والمفاهيم.
�  تطبيق الدروس التربوية في 

الحياة اليومية.
�  تطبيق األدب في طلب العلم 

ومدارسته.
�  التعبير والطالقة اللغوية.

�  البحث عن معلومة من 

المصادر المتنوعة.
�  الستماع للقصص واستنتاج 

الفائدة والعبر.
�  التأدب بأدب النبوة والتخلق 

بأخالقه. 
�  البحث بوسائل البحث 

المتنوعة. 
 � إيجاد الحلول للمشكلة.

� التعاون مع محيطه.

� التفكيراإلبداعي.

� اإليامن بالرسل عليهم السالم من غري تفريق بينهم.

� تفرد األنبياء والرسل عليهم السالم بأمور دون سائر البرش.

� متيز الرسل الكرام بصفات ووظائف خاصة.

� أفضل األنبياء حممد  ملسو هيلع هللا ىلص.

� ميزاهلل تعاىل رسولنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص بفضائل عظيمة.

� مرت الدعوة يف مكة املكرمة بمرحلتني رسية وجهرية.

� رشع اهلل تعاىل للمستضعفني اهلجرة حفاظًا عىل دينهم وأنفسهم.

� هاجراملسلمون إىل احلبشة يف السنة اخلامسة من البعثة النبوية.

�  وجوب االلتزام بالوقت املحدد رشًعا ألداء الصالة فيه، ويأثم من 

أخرها عنه بال عذر رشعي.
لكل  ومغالق  املوبقات،  لكل  ومفتاح  الذنوب  كبائر  من  �  الكذب 

اخلريات.
�  الكذب عىل اهلل تعاىل وعىل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من أكرب الكبائر التي تدخل 

صاحبها النار.
)اإلصالح بني  ثالثًا  فيها  يكذب  أن  لإلنسان  التي جيوز  �  احلاالت 

واحلرب(. الزوجني  وتواصل  املتخاصمني 
أو  أو اإلشارة  بالكتابة  الناس  الرس وإذاعته بني  �  إفشاء الرس: نرش 

الكالم.
إذا كان فيه رضر  �  خيتلف حكم إفشاء الرس باختالف صوره حمرم 

ومستحب إذا كان فيه مصلحة أو دفع رضر. 
الذي  نشاطه  اإلنسان  فيه  يؤدي  الذي  الزمني  الظرف  �  الوقت: 

واألخروية. الدنيوية  حياته  يف  منه  يستفيد 
�  الوقت أغىل النعم التي منحها اهلل لإلنسان وهو املسافة التي تبدأ 

بمامتك. وتنتهي  بمولدك 
� من أهم خطوات ختطيط الوقت حتديد األهداف. 

�  أحذر من مضيعات الوقت تلك األشياء التي يرتتب عليها ضياع 

الوقت دون إنجاز األعامل املطلوبة بكفاءة.
� أهتم بالتخطيط يف حيايت اليومية. 

http://www.moe.edu.kw


170

 نشاط

1

أ -  أتلو اآلية الكريمة )28٥( من سورة البقرة بصوت جميل مع 
مهارة الكتابة والمناقشةمجموعتي.

﴿ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ  ڱ ڱ ںں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ ہ  قال تعالى: 
البقرة  ﴾. سورة  ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے  ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

اآلية )28٥(.
يتابع المعّلم تالوة المتعّلمين لآليات بشكل صحيح ومجود.

 نشاط

1

بالرسل  يؤمن  لم  من  حكم  وأكتب  مجموعتي  مع  أتناقش   - ب 
الكرام.

- من لم يؤمن بالرسل الكرام فقد كّذب الّله ورسوله وكفر بالّله 
تعالى.

مهارة الكتابة والمناقشة

 نشاط

2

الكريم  القرآن  الذين ذكروا في  الرسل  أ -  أبحث مع زمالئي عن 
األنبياء.  تبّين أسماء  ثم أرسم شجرة  المتوفرة،  المصادر  مهارة البحث والتصميممن 

حل أنشطة دروس الوحدة الثالثة 
حل أنشطة الدرس األول  - جمال: العقيدة   إيامين بالرسل عليهم السالم وصفاهتم 
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 نشاط

2

الشواهد  خالل  من  الكرام  بالرسل  إيماني  ثمرات  ب -  استنتج 
مهارة االستنتاجاآلتية:

ثمرات اإليامنالشواهد النَّصيَّة م

1
وئ  وئ  ەئ    ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ﴿ۉ 
ېئ  ېئ      ۈئ  ۈئ  ۆئ    ۆئ  ۇئ  ۇئ 

آية)164(. عمران  آل  سورة  ی﴾  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
استشعار عظمة وكامل ورمحة اهلل. 

2
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ﴿
ۅ ۅ   ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  
ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ﴾سورة البقرة آية )1٥2-1٥1(.

محد اهلل وشكره عىل هذه النعم.

3 ﴾ ﴿ گ گ  ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ڱ 
التحرر من العبودية لغري اهلل. سورة املنافقون آية )8(.

ی         4 ىئ  ىئ  ىئ  ېئ      ېئ    ېئ  ۈئ   ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ     ﴿وئ 
.)21( آية  األحزاب  سورة  جئ﴾  ی      ی  ی 

حمبة الرسل الكرام وتوقريهم 
وتصديقهم. 

﴿ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې﴾ سورة القصص ٥
آية 68(.

العلم بقدرة اهلل واصطفائه لبعض 
خلقه.

ڀ 6  ڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
.)82( آية  األنعام  سورة  ڀ﴾ 

رفع الدرجات وحمو السيئات.

ېئ  7 ېئ  ېئ  ۈئ   ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ   ائ    ﴿
ىئ ىئ ىئ ی ی   ی ی  ﴾ سورة طه آية )124-123(.

التمسك بنهجهم طريق السعادة يف 
الدنيا واآلخرة.
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 نشاط

٣

دون األنبياء  به  د  تفرَّ ما  النَّصيَّة  الشواهد  خالل  من   استنتج 
مهارة االستداللغيرهم:

ما تفرد به األنبياءالشواهد النَّصيَّة م

قال تعالى: ﴿ يئ  جب   حب خب   مب ىب يب جت حت  خت   مت ې﴾ 1
الوحيسورة الكهف آية ) 110 (. 

2

قال اهلل تعالى لنبيه محمد  ^: ﴿ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ     ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ  
گ  گ  گ  گ﴾ المائدة اآلية 67، وقال تعالى: ﴿ڎ  ڎ ڈ 
ڈ    ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ    گ گ ڳ   ڳ  ڳ  

ڳ   ڱ ڱ﴾ سورة الحاقة آية )44 - 47(.

العصمة

الحديث »إّنا معاشر األنبياء تنام أعيننا ول تنام قلوبنا« صحيح الجامع 3
األنبياء تنام أعينهم ول تنام قلوبهم الصغير ج/2 ـ 2283  

4
عن عائشة  انها قالت: كان رسول اهلل يقول: »ما من نبي يمرض إّل 
خير بين الدنيا واآلخرة« صحيح البخاري، كتاب: تفسير القرآن سورة 

البقرة،  باب: فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين.
تخيير األنبياء عند الموت

الحديث »ما مات نبي إّل دفن حيث يقبض«. صحيح الجامع الصغير ٥
ل يدفن النبي إّل حيث يموتلأللباني ج1 ص1061.

نبي 6  مات  »ما  الحديث  يصلون«.  قبورهم  في  أحياء  »األنبياء  الحديث 
إّل دفن حيث يقبض«. صحيح الجامع الصغير لأللباني ج1 ص456

ل تأكل األرض أجسادهم وأحياء 
في قبورهم.
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 نشاط

٤
أ -  أستخرج من خالل الموقف اآلتي صفات النبي ^:

مهارة االستنتاج

محمد  عن  فسأله  العرب،  من  شيخ  على  وقف  حتى  مر  )بدر(  إلى  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول  خرج  لما 
وقريش وما بلغه من خبر الفريقين، فقال الشيخ: ال أخبركم حتى تخبروني ممن أنتم فقال رسول 
فإن  كذا،  وقت  مكة  من  خرجت  قريشا  أن  خبرت  الشيخ:  قال  أخبرناك.  أخبرتنا  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص:  الله 
محمدًا  أن  وخبرت  قريش،  به  الذي  للموضع  ـ  كذا  بمكان  اليوم  فهي  صدق،  خبرني  الذي  كان 
للموضع  ـ  كذا  بمكان  اليوم  فهو  صدق،  خبرني  الذي  كان  فإذا  كذا،  وقت  المدينة  من  خرج 
انصرف. وجعل  ثم  ماء  من  نحن  الله ملسو هيلع هللا ىلص  فقال رسول  أنتم  من  قال:  ثم  الله ملسو هيلع هللا ىلص.  به رسول  الذي 
يقول: وتعالى  سبحانه  والله  كذا.  ماء  أو  كذا  ماء  أو  العراق  ماء  من  ماء!!  من  يقول:نحن   الشيخ 

﴿ ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ ﴾ سورة األنبياء اآلية )30(،  عيون األخبار، باب: 
بين عمر بن الخطاب والهرمزان الجزء األول ص83.

صفة النبي: الفطانة.
 نشاط

٤
ب- أصل بين الشواهد النَّصيَّة والوظيفة الدالة عليها:

مهارة االستنتاج

 الوظيفة الدالة عليهاالرقماآلياتم

ڎ 1 ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ  ﴿ڃ  تعاىل:  قال 
.)67  ( آية  املائدة  سورة   ﴾ گ  ڈڈ   ڎ 

إصالح النفوس وتطهيرها 4
بإحيائها وتزكيتها.

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ 2 قال تعاىل: 
ٺ  ٺ ٺ ﴾ سورة األنبياء آية ) 2٥ (.

إقامة الحجة.٥

سورة 3  ﴾ ڈ  چ  ڃ  ڃ   ڃ    ڃ  ﴿ڄ  تعاىل:  قال 
.)٥6( آية  تبليغ وبيان األوامر والنواهي من 1الكهف 

غير زيادة ول نقصان.

4
قال تعاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴾ سورة اجلمعة 

اآلية )2(.
الدعوة إلى عبادة اهلل تعالى 2

وتوحيده.

قال تعاىل: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ٥
ڈڈ  ک ﴾ سورة النساء آية ) 16٥ (.

3
الدعوة إلى اهلل تعالى والتبشير 

واإلنذار. 
الدعوة مقترنة دائًما بالتبشير واإلنذار.
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 نشاط

٥

المعجم صديقي:
استخرج من المعجم المفهرس لمعاني القرآن أو المصادر المتاحة 
اآليات التي تدل على هذه الواجبات. المعجم المفهرس لمعاني 

القرآن الكريم تأليف: محمد عدنان سالم ومحمد بسام الزين.
   

مهارة البحث

يستخرج المتعّلم اآليات التي تتضمن أحكام دالة على الوجوب من مثل:
قال تعالى: ﴿ڱ  ڱ  ڱ   ںڻ ﴾ سورة البقرة آية )43(.

ويشجع المعّلم المتعّلمين على البحث واالستماع لما استخرجوه من اآليات الدالة على المطلوب.
تعلَّمت مع إخواني من الدرس ما يأتي:

** القيمة التي استفدتها من الدرس هي: اإليمان بالرسل - محبة الرسل الكرام.

**  المظاهر السلوكية: 

أ -  اإليمان بهم وتصديقهم.
ب -  االقتداء بهم وبأخالقهم وقراءة سيرتهم وقصصهم.

ه تعالى على فضله وعظيم رحمته بنا. ج -  شكر اللَّ
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حل أنشطة الدرس الثاين - جمال: احلديث الرشيف
 فضل رسويل حممد  ^  عن األنبياء السابقني

 نشاط

1

د الحديث الشريف مع مجموعتي بالّتناوب مع بقية  أردِّ
ف على مفرداته. مهارة الترديدالمجموعات واتعرَّ

يتابع المعّلم ترديد المتعّلمين للحديث الشريف بنطق سليم وبشكل تفاعلي.
 نشاط

2

أبو هريرة  التعريفية، أحسب عمر الصحابي  البطاقة  أ- من خالل 
مهارة االستنباط‹.   

عمره 80 عاًما
 نشاط

2

عن  وأبحث  الحديثة  المكتبة  إلى  ارجع  صديقي.  ب-  المعجم 
 .› هريرة  أبي  تميز  مهارة البحثسبب 

1-  قصده حفظ أقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وضبط أحواله؛ ألجل أن يستفيد منها، ويفيد الناس، وألجل 
هذا كان يالزمه ويسأله.

2- كان يالزم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، ويتبعه حتى في زيارته لنسائه وأصحابه.
 3- كان جيد الحفظ قوي الذاكرة.    
 4-بشارة النبي ملسو هيلع هللا ىلص له بعدم النسيان.

٥-دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص له بذلك. 
6- أنه تصدى للتحديث عن قصد ؛ ألنه كان يحفظ الحديث ألجل أن ينشره.

7-كان يحدث بما سمعه وبما رواه عن غيره من الصحابة. 
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 نشاط

٣
ابحث عبر المصادر المتاحة عن أقوال في تزكية النبي ^.

مهارة التوسع

يتابع المعّلم المصادر التي أستمد منها المتعّلم اإلجابة، ويوجهه إلى الصحيح منها.
فائدة للمعلم:

١- مهامتــا غانــدي في حديث لجريدة »ينج إنديا«: » أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك من 
دون نزاع قلوب ماليين البشر... لقد أصبحت مقتنًعا كل االقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من 
خاللها اكتسب اإلسالم مكانته، بل كان ذلك من خالل بساطة الرسول، مع دقته وصدقه في الوعود، 
وتفانيه وإخالصه ألصدقائه واتباعه، وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات 
هي التي مهدت الطريق، وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من 

حياة الرسول وجدت نفسي أِسًفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة«.
٢- الربوفيســور رامــا كريشــنا راو في كتابه »محمد النبّي«: »ال يمكن معرفة شخصية محمد بكل 

جوانبها. ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة.
السياسة، ومحمد  المحارب، ومحمد رجل األعمال، ومحمد رجل  النبّي، ومحمد  فهناك محمد 
الخطيب، ومحمد المصلح، ومحمد مالذ اليتامى، وحامي العبيد، ومحمد محرر النساء، ومحمد 

القاضي، كل هذه األدوار الرائعة في كل دروب الحياة اإلنسانية تؤهله ألن يكون بطاًل«. 
ــر في كتابه »الشرق وعاداته«:  »إن محمًدًاكان وال شك من  ــور زويم ــدي الدكت ــترشق الكن ٣- املس
أعظم القواد الدينيين، ويصدق عليه القول أيًضا بأنه كان مصلًحا قديًرا وبليًغا فصيًحا وجريًئا مغواًرا، 
ومفكًرا عظيًما، وال يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه 

يشهدان بصحة هذا االدعاء«.  
٤- املســترشق األملاين برتيل ســانت هيلر في كتابه »الشرقيون وعقائدهم«: » كان محمد رئيًسا للدولة 
بحسب  الجنايات  يجترحون  الذين  األشخاص  يعاقب  وكان  وحريته،  الشعب  حياة  على  وساهًرا 
أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبيُّ بين ظهرانيها، فكان النبي داعًيا 
إلى ديانة اإلله الواحد، وكان في دعوته هذه لطيًفا ورحيًما حتى مع أعدائه، وإن في شخصيته صفتين 
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هما من أجّل الصفات التي تحملها النفس البشرية، وهما: العدالة والرحمة«.
5- االنكليــزي برنــارد شو في كتابه »محمد«، والذي أحرقته السلطة البريطانية: » إن العالم أحوج ما 
يكون إلى رجٍل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائمًا موضع االحترام واإلجالل، فإنه 
أقوى دين على هضم جميع المدنيات، خالد خلود األبد، وإنني أرى كثيرًا من بني قومي دخلوا هذا 

الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة )يعني أوروبا(.
إّن رجال الدين في القرون الوسطى، ونتيجًة للجهل أو التعّصب رسموا لدين محمٍد صورًة قاتمًة، 
لقد كانوا يعتبرونه عدوًّا للمسيحية، لكّنني اّطلعت على أمر هذا الرجل، فوجدته أعجوبًة خارقًة، 
ى منقذ البشرية، وفي رأيي أّنه لو توّلى  وتوصلت إلى أّنه لم يكن عدوًّا للمسيحية، بل يجب أْن يسمَّ

أمر العالم اليوم، لوّفق في حّل مشكالتنا بما يؤمن السالم والسعادة التي يرنو البشر إليها«.
6- أســتاذ اللغــات الســامية سنرســتن اآلســوجي ، في كتابه »تاريخ حياة محمد«: »إننا لم ننصف 
محمًدا إذا أنكرنا ما هو عليه من عظيم الصفات وحميد المزايا، فلقد خاض محمد معركة الحياة 
به  انتهى  حتى  الطغاة  يحارب  زال  وما  مبدئه،  على  مصًرا  والهمجية،  الجهل  وجه  في  الصحيحة 

التاريخ«. عظماء  فوق  وهو  الشرائع،  أكمل  شريعته  فأصبحت  المبين،  النصر  إلى  المطاف 
ــنكس في كتابه »ديانة العرب«:  » ظهر محمد بعد المسيح بـ٥70 سنة،  ــي س ــترشق األمريك 7- املس
إلى  وبإرجاعها  الفاضلة،  لألخالق  األولية  األصول  بإشرابها  البشر،  عقول  ترقية  وظيفته  وكانت 

بإله واحد، وبحياة بعد هذه الحياة«.  االعتقاد 
8- مايــكل هــارت في كتابه »مئة رجل في التاريخ«: »إن اختياري محمًدا، ليكون األول في أهم 
أعلى  نجح  الذي  كله  التاريخ  في  الوحيد  الرجل  ولكنه  القراء،  يدهش  قد  التاريخ،  رجال  وأعظم 

والدنيوي«. الديني  المستويين:  على  نجاح 
فهناك ُرسل وأنبياء وحكماء بدأوا رساالت عظيمة، ولكنهم ماتوا من دون إتمامها، كالمسيح في 
المسيحية، أو شاركهم فيها غيرهم، أو سبقهم إليهم سواهم، كموسى في اليهودية، ولكن محمًدا هو 
الوحيد الذي أتم رسالته الدينية، وتحددت أحكامها، وآمنت بها شعوب بأسرها في حياته. وألنه أقام 
جانب الدين دولة جديدة، فإنه في هذا المجال الدنيوي أيًضا، وّحد القبائل في شعـب، والشعوب 
في أمة، ووضع لها كل أسس حياتها، ورسم أمور دنياها، ووضعها في موضع االنطالق إلى العالم 
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أيًضا في حياته، فهو الذي بدأ الرسالة الدينية والدنيوية، وأتمها«.
ويقول أيًضا في مقدمة كتابه العظماء مائة: »إن اختياري محمًدا، ليكون األول في أهم وأعظم رجال 
 التاريخ، قد يدهش القراء، ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين:

الديني والدنيوي«.
9-  األديــب العاملــي ليــف تولســتوي الذي يعد أدبه من أمتع ما كتب في التراث اإلنساني قاطبة 
العادات  أمًة ذليلًة دمويًة من مخالب شياطين  أّنه خّلص  البشرية: »يكفي محمًدا فخًرا  النفس  عن 
قي والتقدم، وأّن شريعَة محمٍد، ستسوُد العالم النسجامها  الذميمة، وفتح على وجوههم طريَق الرُّ

والحكمة«. العقل  مع 
١0-  الدكتور النمســاوي شــربك:  »إّن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها، إذ اّنه على رغم 
إذا  بتشريع، سنكوُن نحُن األوروبيين أسعد ما نكون،  يأتي  أْن  قرًنا  ُأّميته، استطاع قبل بضعة عشر 

توصلنا إلى قّمته«.
١١-  الفيلســوف اإلنكليــزي تومــاس كارليــل الحائز على جائزة نوبل يقول في كتابه األبطال: »لقد 
أصبح من أكبر العار على أي فرد متحدث هذا العصر أن يصغي إلى ما يقال من أن دين اإلسالم 
ر. وآن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه األقوال السخيفة المخجلة،  كذب، وأن محمًدا خّداع مزوِّ
من  مليون  مئتي  لنحو  قرنًا   12 مدة  المنير  السراج  زالت  ما  الرسول  ذلك  اها  أدَّ التي  الرسالة  فإن 
الناس، أفكان أحدكم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الماليين الفائقة الحصر 

أكذوبة وخدعة؟!«. واإلحصاء 
إليه  ١٢-  األديــب األملــاين جوتــه: »إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل 
محمد، وسوف ال يتقدم عليه أحد، ولقد بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا اإلنسان، فوجدته في 
النبي محمد... وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة 

التوحيد«. 
١٣- برنارد شو:  »لو أن محمًدا حّي الستطاع أن يحل مشاكل العالم بينما يحتسي قهوته«.

تلك بعض أقوال مشاهير العالم، في محمد نبي الرحمة - عليه الصالة والسالم - فلماذا المزايدات 
التي تضر وال تنفع، وتهدم وال تبني.
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 نشاط

٤

أ - أبحث في أحد وسائط البحث عن  قصة هرقل مع أبي سفيان 
ألتعرف من خاللها كيف انتصر الرسول ^ على هرقل بالرعب 

مهارة البحثوألخصها في حدود ثالثة أسطر. 

دها  يتابع المعّلم قيام المتعّلمين بالبحث  ويوجههم لألخذ من مصادر موثوقة وبإمكان المعّلم أن يحدِّ
لهم.

فائدة للمعلم:
أخبرنا شعيب وهو: ابن  قال:  نافع ،  بن  الحكم  اليمان  حدثنا أبو  الله:  اإلمام البخاري رحمه  قال 
قال:  عن الزهري،   - ثقة  إمام  وهو  عنه،  الرواية  من  وأكثر  عن الزهري ،  الرواة  ومن  حمزة ،  أبي 
بن  سفيان  أن أبا  عباس أخبره  بن  أن عبدالله  مسعود ،  بن  عتبة  بن  عبدالله  بن  أخبرني عبيدالله 

قوم ُتبع 
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حرب أخبره: »أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجاًرا في الشام في المدة التي كان 
مجلسه  في  فدعاهم  -مدينة-  بإيلياء  وهم  فأتوه  قريش،  سفيان وكفار  فيها أبا  ماّد  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسول 
يزعم  الذي  الرجل  بهذا  نسًبا  أقرب  أيكم  فقال:  ترجمانه،  ودعا  دعاهم  ثم  الروم،  عظماء  وحوله 
أنه نبي؟ فقال أبو سفيان : قلت: أنا أقربهم نسًبا، فقال: ادنوه مني، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند 
ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، قال -يعني أبو 
سفيان -: فوالله لوال الحياء من أن يأثروا علي كذبًا لكذبت عنه، ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: 

كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟
قلت: ال. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: ال. قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ 
قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد أحد منهم سخطًه 
لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: ال. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: ال. 
قال: فهل يغدر؟ قلت: ال، ونحن منه في مدة ال ندري ما هو فاعل فيها، -قال: ولم تمكني كلمة 
إياه؟  قتالكم  كان  قال: فكيف  نعم.  قلت:  قاتلتموه؟  فهل  قال:  الكلمة-  فيها شيئًا غير هذه  أدخل 
الله  اعبدوا  يقول:  قلت:  يأمركم؟  ماذا  قال:  منه.  وننال  منا  ينال  سجال،  وبينه  بيننا  الحرب  قلت: 
وحده وال تشركوا به شيئًا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصالة والصدق والعفاف والصلة.

فقال للترجمان: قل له: سألتك عن نسبه، فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب 
قومها.

قبله  القول  القول؟ فذكرت أن ال، فقلت: لو كان أحد قال هذا  وسألتك: هل قال أحد منكم هذا 
قبله. قيل  بقول  يتأسى  رجل  لقلت: 

وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن ال، فلو كان من آبائه من ملك، قلت: رجل يطلب 
ملك أبيه.

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن ال، فقلت: أعرف أنه لم يكن 
ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله.

وسألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم اتباع الرسل.
وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر اإليمان حتى يتم.

وسألتك: أيرتد أحد سخطه على دينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن ال، وكذلك اإليمان حين تخالط 
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بشاشته القلوب.
وسألتك: هل يغدر؟ فذكرت أن ال، وكذلك الرسل ال تغدر.

عبادة  وينهاكم عن  به شيًئا،  تشركوا  الله وال  تعبدوا  أن  يأمركم  أنه  فذكرت  يأمركم؟  بَِم  وسألتك: 
األوثان، ويأمركم بالصالة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حًقا فسيملك موضع قدمي هاتين.

وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو 
كنت عنده لغسلت عن قدمه.

الله ملسو هيلع هللا ىلص، الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا  ثم دعا بكتاب رسول 
الرحيم. الرحمن  لله  فيه:بسم 

من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سالم على من اتبع الهدى.
أما بعد:

إثم  عليك  فإن  توليت  فإن  مرتين،  أجرك  الله  يؤتك  تسلم؛  أسلم  اإلسالم:  بدعاية  أدعوك  فإني 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   األريسيين: ﴿ 
چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ ﴾ )آل 

عمران:64(.
قال أبو سفيان : فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب، وارتفعت األصوات، وأخرجنا، 
إنه يخافه ملك بني األصفر. فما زلت  ابن أبي كبشة،  أْمر  أِمر  فقلت ألصحابي حين أخرجنا: لقد 

موقنًا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي اإلسالم.
وكان ابن الناطورصاحب إيلياء وهرقل أسقفًا على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء 

أصبح يومًا خبيث النفس، فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك.
قال ابن الناطور : وكان هرقل حزاًء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين 

نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه األمة؟
من  فيهم  من  فيقتلوا  ملكك  مدائن  إلى  واكتب  شأنهم،  يهمنك  فال  اليهود،  إال  يختتن  ليس  قالوا: 
اليهود. فبينما هم على أمرهم ُأتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، 
فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم ال؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن، وسأله 

عن العرب فقال: هم يختتنون، فقال هرقل: هذا ملك هذه األمة قد ظهر.
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يرم  فلم  حمص،  إلى  هرقل  وسار  العلم،  في  نظيره  وكان  برومية،  له  صاحب  إلى  هرقل  كتب  ثم 
حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، وأنه نبي، فأذن 

فغلقت. بأبوابها  أمر  ثم  له بحمص،  في دسكرة  الروم  لعظماء  هرقل 
ثم اطلع فقال: »يا معشر الروم! هل لكم في الفالح والرشد، وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ 
فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى األبواب، فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من 
اإليمان، قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفًا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد ذلك آخر 

شأن هرقل«.
 نشاط

٤
ب -  أبحث عن فضائل أخرى لم تذكر للنبي ^.

مهارة التوسع والبحث

دها  يتابع المعّلم قيام المتعّلمين بالبحث  ويوجههم لألخذ من مصادر موثوقة وبإمكان المعّلم ان يحدِّ
لهم.

 من فضائله ^ أنه:
1- خليل الرحمن »عن عبد الله بن مسعود ‹ قال: قال رسول الله ^  أال إني أبر، إلى كل خل 

من خله، ولو كنت متخذًا خلياًل، التخذت أبا بكرخليال، إن صاحبكم خليل الله« رواه مسلم .
على  صالته  ُأحد  أهل  على  فصلى  يومًا،  خرج  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عامر أن  بن  وبشير»فعن عقبة  شهيد   -2
الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: إني فرط لكم - أي سابقكم -، وأنا شهيد عليكم، وإني والله 
ما  والله  مفاتيح األرض، وإني  أو  مفاتيح خزائن األرض،  ُأعطيت  إلى حوضي اآلن، وإني  ألنظر 

تنافسوا فيها« متفق عليه. أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن 
3 - أولى بالمؤمنين من أنفسهم، )قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم (.

4 - سيد ولد آدم يوم القيامة »سيد القوم يوم القيامة«.
٥ - أول من تنشق عنه األرض )الفبر( وأول شافع، وأول مشفع. 

6 - صاحب المقام المحمود.
ه ليكون خاتم الرسل المكرمين ورحمة للخلق أجمعين. 7 - اختاره اللَّ
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تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت:
** القيمة التي استفدتها من الدرس هي:  الفخر واالعتزاز. 

** المظاهر السلوكية:  

أ - قراءة كتب السيرة عن فضل نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص على األنبياء.
 ب - تعظيم النبي ملسو هيلع هللا ىلص باتباع سنته. 

 ج- المساهمة في نشر الدعوة إلى اإلسالم. 
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حل أنشطة الدرس الثالث - جمال: السرية
مراحل دعوة رسويل ^ 

 نشاط

1

سبب  اكتشف   ) )الخريطة  السابق  التوضيحي  الشكل  خالل  من 
الدعوة. النطالق  مقًرا  األرقم  دار  مهارة االستكشافاختيار 

1 - إن األرقم لم يكن معروًفا بإسالمه.
2 -  صغر سنه، األرقم كان فتى عند إسالمه )16 سنة( لم تفكر قريش في البحث عن مركز التجمع 

إال عند الكبار من الصحابة أو في بيت النبي ^.
3 -  قرب داره من جبل الصفا التي تعرف بالزحام وكثرة المارين للكعبة والداخلين لها من جهة دار 

األرقم فكان اجتماعهم  بالقرب من الناس.
4 -  األرقم بن أبي األرقم من بني مخزوم التي تحمل لواء التنافس والحرب ضد بني هاشم فيستبعد 

وال يخطر بالبال أن يكون اللقاء في داره )في قلب صفوف العدو والخصم (.

األرقم دار 
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** بتصرف من كتاب السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث.  للدكتور علي محمد الصالبي.

 نشاط

2

لإلعالم دور يف نجاح  الدعوة استنتجها من خالل خطاب النبي ^ 
مهارة التحليل واالستنتاجلقومه:

أ  - المرسل: الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يصدع بالحق.
ب-  المستقبل: عشيرته من بني هاشم ومن معهم من بني المطلب وفهر وبني عديٍّ - )بطون قريش(.
ڇ   ﴿ڇ   تعالى  الله  إلى  الدعوة  ويعلن  قومه  وينذر  بالحق  يصدع  أن  ج-  الرسالة: 
المطلب. بني  من  معهم  ومن  هاشم  بني  بدعوة  وقام   ،)214( الشعراء  سورة  ڇڍ﴾ 

د- الوسيلة: الصعود على الصفا  - اإلعالن بصوت واضح - استخدام مثال  للتمهيد إلعالنه.
 هـ -  األثر: أسرع الجميع لتلبية النداء ومن لم يستطع أرسل نائبا عنه لينظر ما هو الخبر- إال أنهم لم 

يؤمنوا ولم يستجيبوا ومنهم عمه أبو لهب: تًبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا!(.
 نشاط

٣
أتناقش حول حمالت التشويه المعاصرة لإلسالم.

مهارة الربط بالواقع

يتابع المعّلم عمل المجموعات في المناقشة وإعطائهم مساحة من الحرية في إبداء الرأي فيما يدور 
الحياء - طاعة ولي األمر -  لتشويه اإلسالم وتشريعاته منها: »الحجاب  -  من حمالت إعالمية 

التطرف واإلرهاب - إضعاف القيم التربوية واالجتماعية«.
 نشاط

٤
أبتكر مع زمالئي أساليب حديثة لنشر الدعوة اإلسالمية. 

مهارة اإلبداع
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باإلمكان للمعلم فتح المجال لمتعّلمي المرحلة بنشر هاشتاق  في برامج التواصل االجتماعي عن 
أحد الموضوعات المناسبة ونشرها:

نشر مقوالت صحيحة عن اإلسالم دين المحبة والسالم.
ه على نعمة اإلسالم. شكر اللَّ
االعتزاز بالدين اإلسالمي.  

تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت:
** القيمة التي استفدتها من الدرس هي: الصبر. 

** المظاهر السلوكية:   

أ -االهتمام بالدعوة إلى الله تعالى. 
2- االقتداء بحكة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في الدعوة والخطاب.

3-الصبر والتحمل عند الشدائد والمحن.
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 حل أنشطة الدرس الرابع - جمال السرية هجرة صحابة
رسويل ^ إىل احلبشة

 نشاط

1

األولى  المسلمين  هجرة  توضح  خريطة  صمم  ملحوظة:   - أ 
. مهارة االستنتاجللحبشة

أ - الخريطة الذهنية اآلتية:      

هجرة  املسلمني األوىل 
إىل احلبشة 

اآلثار

السنة
د العدِّ

اهلدف

سبب اختيار 
البلد

1 ـ ضمان سالمة المهاجرين. 
2 ـ  ممارسة الشعائر الدينية بأمن 

وأمان.
3 ـ  تعرف أهل الحبشة على الدين 

الجديد.

المضايقات والعذاب 
واالضطهاد الذي تعرض له 

الصحابة  الكرام.

 عدالة النجاشي ملك الحبشة

اثنا عشر رجاًل وأربع نسوة

 السنة الخامسة من البعثة

 نشاط

1

للظلم  الحالي  عصرنا  في  المسلمين  من  كثير  ب -  تعرض 
أوطانهم.  من  للهجرة  اضطروا  حتى  واالضطهاد 

- هات أمثلة من الواقع على ذلك.
مهارة ضرب األمثلة والربط بالواقع

يتناقش المتعّلمون مع المعّلم عما يحدث حالًيا وذكر أمثلة مناسبة وواضحة وينبه المعّلم واجب كل 
مسلم تجاههم.
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 نشاط

2

ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالى:  قال 
ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴾ سورة الحجرات آية 

.)6(
من خالل العمل مع مجموعتي أناقش إحدى النقاط اآلتية:

مهارة االستنتاج

1 - أثر اإلشاعة على المسلمين من خالل الموقف السابق.
             عودة  المهاجرين  إلى مكة.  

2 - أثر اإلشاعة على الفرد.
        عدم وضوح األمر -  هدم العالقات - بناء األفكار والقرارات الخاطئة.

3 - أثر اإلشاعة على المجتمع.
          زعزعة الثقة  وعدم االطمئنان  ألي خبر ينشر - عدم وضوح الحقيقة والعيش بإضراب. 

4 - أثر وسائل التواصل الحديثة في نشر  اإلشاعة.
            سرعة في النشر - الزيادة على ما يشاع - عدم وضوح الحقيقة - يصعب تتبع صحة وكذب 

ناشر الخبر.
 نشاط

٣
أ - استنتج مواقف تربوية من خالل القصة:

مهارة االستنتاج

- العدل أساس الملك وتقدير الشعب لولي األمر العادل الحكيم. 
- االستماع  للطرفين بعدل والحكم بينهما بناء على ما سمع منهما. 

- اختيار الخطيب المفوه والذكي.
- استغالل الفرص لنشر الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وبما تناسب الزمان والمكان. 
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 نشاط

٣
ب - نشاط ) الصفي ( ابحث عن قصة إسالم عمرو بن العاص.

مهارة البحث

يتابع المعّلم قيام المتعّلمين بالبحث وكتابة ملخص القصة حسب ما يقرر المعّلم  ويوجههم ألخذ 
دها لهم المعّلم. البحث من مصادر موثوقة يحدِّ

ومن ثم يقّيم طريقة البحث والملخص.
فائدة للمعلم:

من اللطائف أن عمرو بن العاص ‹ هو الصحابي الذي أسلم على يد تابعي.
الذين  ومن  راٍض،  عنهم  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  توفي  الذين  األجالء  الصحابة  من  العاص  بن  عمرو 

العديدة. والمناقب  الفضائل  لهم  صحت 
وصفه النبي ملسو هيلع هللا ىلص بالصالح وباإليمان، وكانت له الجهود العظيمة في حروب الردة وفي الفتوحات 

. اإلسالمية وكان من كبار القواد في عهدي عمر وعثمان 
فاتح مصر وغيرها من األماكن.

قصة إسالمه عجيبة اشتملت على فضيلة له وللنجاشي واشتملت على تاريخ إسالمه وإسالم خالد 
بن الوليد ‹.

فالنجاشي ‹ تابعي ألنه لم يلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص ولم يره.
عن عمرو بن العاص ‹ قال: »لما انصرفنا من األحزاب عن الخندق جمعت رجااًل من قريش 
ه إني أرى أمر محمد يعلو األمور علًوا  كانوا يرون رأيي، ويسمعون مني، فقلت لهم: تعلمون واللَّ
منكًرا، وإني قد رأيت أمًرا فما ترون فيه؟  قالوا: وما الذي رأيت؟   قلت: رأيت أن نلحق بالنجاشي 
فنكون عنده فإن ظهر محمد على قومنا كنا عند النجاشي فإنا أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن 
نكون تحت يدي محمد، وإن ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فلن يأتينا منهم إال خير. قالوا: إن هذا 

الرأي«.
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فقلت لهم: فاجمعوا له ما نهدي له، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا اأُلُدم، فجمعنا له أدًما كثيًرا، 
ه إنا لعنده إذ جاء عمرو بن أمية الضمري، وقد كان رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص  ثم خرجنا حتى قدمنا عليه، فواللَّ

بعثه إليه في شأن جعفر وأصحابه. قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده.
إياه فأعطانيه  النجاشي فسألته  أمية، فلو قد دخلت على  قال: فقلت ألصحابي: هذا هو عمرو بن 
فضربُت عنقه، فإذا فعلت ذلك رأت قريش أني قد أجزأت عنها حين قتلت رسول محمد.  قال: 
فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع، فقال: مرحًبا بصديقي، أهديت إلي من بالدك شيًئا؟ قال: 
قلت: نعم أيها الملك، قد أهديت لك ُأُدًما كثيًرا.  قال: ثم قدمته إليه، فأعجبه واشتهاه.  ثم قلت: 
أيها الملك، إني قد رأيت رجاًل خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا، فأعطنيه ألقتله، فإنه 
قد أصاب من أشرافنا وأعزتنا قال: فغضب، ثم مد يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره، 
ه لو ظننت أنك تكره  فلو انشقت لي األرض لدخلت فيها خوًفا منه، ثم قلت له: أيها الملك، واللَّ
هذا ما سألتكه. فقال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس األكبر الذي كان يأتي موسى 
ه لعلى  لتقتله؟! قال: قلت: أيها الملك، أكذاك هو؟ قال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه واللَّ
الحق، وليظهرن على من خالفه، كما ظهر موسى على فرعون وجنوده  قال: قلت: أتبايعني له على 
اإلسالم؟ قال: نعم. فبسط يده، فبايعته على اإلسالم،  ثم خرجت على أصحابي، وقد حال رأيي 

عما كان عليه، فكتمت أصحابي إسالمي.
ه ملسو هيلع هللا ىلص بإسالمي، فلقيت خالد بن الوليد، وذلك قبيل الفتح، وهو مقبل  ثم خرجت عامًدا لرسول اللَّ
ه  ه لقد استقام المنسم، وإن الرجل لنبي، أذهب واللَّ من مكة، فقلت: أين يا أبا سليمان؟ قال: واللَّ

ه ما جئت إال لإلسالم. ُأْسِلُم فحتى متى؟ قال: قلت: فأنا واللَّ
يا رسول  الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت، فقلت:  ه ملسو هيلع هللا ىلص فتقدم خالد بن  اللَّ قال: فقدمنا على رسول 
الله، إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي، وال أذكر ما تأخر. قال: فقال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: 
»يا عمرو، بايع، فإن اإلسالم يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها«. قال: فبايعت، ثم 

انصرفت.
]بتصرف مما رواه أحمد في مسنده)198/4(، والبخاري في التاريخ الكبير)311/2( مختصًرا، وابن 
جرير الطبري في تاريخه)146/2(، والطبراني في المعجم الكبير-كما في المجمع)3٥1/9(-، 

وفي األحاديث الطوال)ص/212( [.
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تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت:
**  القيمة التي استفدتها من الدرس هي: القدوة الحسنة.

**  المظاهر السلوكية: 

ه تعالى. أ -  مساعدة المستضعفين والالجئين اقتداء بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص وصحبه الكرام  وطاعة للَّ
ب-المحافظة على  الدين والتمسك بأحكامه.

ج - االعتزاز بالدين والتضحية من أجله.
د  - التأدب عند الحوار وحسن المناظرة. 
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حل أنشطة الدرس اخلامس  - جمال: الفقه
 صاليت يف وقتها

 نشاط

1
د مواقيت الصالة الخمسة في هذا األسبوع.  أحدِّ

مهارة االستنتاج

=  ................ : ................  ص الفجر 
=  ................ : ................  م الظهر 
=  ................ : ................  م العصر 
=  ................ : ................  م المغرب 
=  ................ : ................  م العشاء 

ده المتعّلم حسب التوقيت.   يحدِّ

 نشاط

2

المعجم صديقي: بالتعاون مع زمالئي أبحث عن معاني الكلمات 
مهارة البحثاآلتية، ثم أكتب تحت كل صورة ما يمثلها:

١- الفجر الصادق:     
هو البياض والنور المعترض الذي يظهر ويمتد في األفق. 

وينتشر ويكون بعده النهار   سمي صادًقا ألنه وجه الصبح ووضحه.

٢- اإلسفار: 
هو الضوء الواضح الذي تتميز فيه الوجوه بالبصر المتوسط في. 

محل ال سقف فيه وال غطاء.

الفجر الصادق

اإلسفار
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٣-  زوال الشمس: 
ميل الشمس عن كبد السماء.

٤- الشفق األحمر:
بقية ضوء الشمس وحمرتها أول الليل ترى في المغرب.

 إلى صالة العشاء.

 نشاط

2

عند  وقتها  عن  والفجر  العصر  صالتي  تأخير  لمشكلة  حاًل  أقدم 
الناس. من  مهارة حل المشكالتكثير 

يشجع المعّلم  المتعّلمين  للتعرف على المشكلة وربطهم بالواقع والحاجة لحل المشكلة ومساعدتهم 
على توحيد وتجميع معرفتهم وتطويرها وتوجيهها نحو حل المشكالت وصنع القرارات، ويتابع 

ويوجه للوصول لحلول وقرارات مناسبة.
 نشاط

٤

النهار( والحظ  النهار- آخر  النهار -وسط  بتثبيت عصا )أول  قم 
مهارة االستنتاجمسار الظل للعصا، ثم سجل سبب التغيير واربطه بمواقيت الصالة.

                           
          

ر أشكال وأماكن الّظالل خالل الّنهار هو موقع الّشمس بالّنسبة للجسم، فُيالَحظ دائًما  الّسبب في تغيُّ
أّن الّشمس عندما ُتشرق صباًحا وحتى ُمنتصف الّنهار تكون الّظالل في جهة الغرب، أما إذا بدأت 

الشفق األحمر

زوال الشمس

 ظلها في أول النهار يكون أطول
من العصا نفسها وأرفع منها

طول الظل أقصر
وفي نفس سمك العصا تقريًبا

الظل رفيع وطويل
كما بدأ في أول النهار
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الّشمس بالحركة باّتجاه الغرب فإن الّظالل تتحّرك باّتجاه الّشرق؛ وذلك ألّن الّظالل دائًما تكون 
في الجهة الُمعاِكسة لمصدر الّضوء بسبب حجب الجسم للّضوء عن تلك الجهة. كما وُيالَحظ بأّن 
الّظالل تتغّير في حجمها خالل اليوم، فعند شروق الّشمس تكون الّظالل أطول ما يمكن، وعندما 
ترجع  ثم  يمكن،  ما  أقصر  الّظالل  تكون  هيرة(  الظَّ فترة  )أي  الّسماء  منتصف  إلى  الّشمس  تصل 
ر طول وحجم الّظالل إلى  باالزدياد مّرة أخرى مع حركة الّشمس نحو الغرب. يرجع الّسبب في تغيُّ
ر زاوية ارتفاع الّشمس؛ فعندما تكون زاوية ارتفاع الّشمس أفقّية تكون الّظالل أطول ما يمكن،  تغيُّ
وذلك يحدث عند شروق الشّمس وغروبها، أما إذا كانت زاوية ارتفاع الّشمس عامودية فإن الّظالل 

هيرة عندما تكون الّشمس في ُمنتصف الّسماء. تكون أقصر ما يمكن، كما يحدث في وقت الظَّ
تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت:

** القيمة التي استفدتها من الدرس هي: المحافظة على الصالة. 

**  المظاهر السلوكية:   

 أ - االستعداد للصالة قبل وقتها.
ب- تحري أوقات الصالة.

ج- أداء الصالة في وقتها.
د- الحذر من تأخير الصالة عن وقتها دون عذر.
هـ - المبادرة إلى أداء الصالة بعد زوال األعذار.

و - تجنب األوقات المنهي عن الصالة فيها.
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حل أنشطة الدرس السادس -  جمال:  التهذيب
 أصون لساين عن الكذب

 نشاط

1

أبحث فيمن نزلت هذه اآلية الكريمة  ﴿ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ﴾ من سورة التوبة آية 119، وفيمن 

نزلت،  وألخصه في خمسة أسطر.
االستنتاج واالستماع النشط

المصدر وتلخيصها بشكل  بالبحث من مصادر موثوقة وصحيحة وكتابة  المتعّلمين  المعّلم  يوجه 
مناسب.

هذه اآلية نزَلت في أحداث غزوة تبوك؛ حينما تخلَّف َمن تخلَّف عن الغزوة بغير عذر من المنافقين 
؛ هم كعُب بن مالك، وهالل  ن تخلف عن هذه الغزوة ثالثٌة من الصحابة  وغيرهم، وكان ممَّ
بيع األنصاري األوسينزلت  حين تخّلف كعب بن مالٍك، عن معركة  بن أمية الواقفي، وُمرارة بن الرَّ
منذ  تعّمدت  ما  أبالني،  مّما  أحسن  الحديث  صدق  في  الّله  أباله  أحًدا  أعلم  ما  »فوالّله  قال  تبوك 

: ﴿ۆ ۆ  ذكرت ذلك لرسول الّله̂  إلى يومي هذا كذًبا، وأنزل الّله عّز وجّل على رسوله̂ 
﴿ ڄ  ڄ  ڄ   قوله:  إلى  آية 117  التوبة  سورة  ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋ﴾ 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ﴾ سورة التوبة آية 119.

 نشاط

2

الفرد  على  الكذب  أثر  استنتج  السابقة  البطاقات  خالل  أ -  من 
اآلتي. الجدول  في  وأسجله   مهارة االستنتاجوالمجتمع 

واالستماع النشط

أثرها عىل املجتمعأثرها عىل شخصية الكاذبصور الكذبم
زعزعه وعدم الثقة.عدم الثقة فيه.في الحديث بين الناس.1
عدم تقدير األمور.سخافة وضعف.إلضحاك الناس.2
التملق وانتشار النفاق.عدم المصداقيه.بالمبالغة في اإلطراء والمدح.3
ظلم وخيانة.قسوة وأنانية.شهادة الزور.4
الغبن وعدم الراحة والمان.خسارة الزبون ومحق البركة. التاجر في سلعته.٥
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 نشاط

2

ب -  أكتب العقوبة الواردة في الشواهد النَّصيَّة، لمن كان الكذب 
مهارة االستنتاجسلوكه وخلقه. 

العقوبة اآليات
الطرد من رحمة اهللَّ تعالى. قال تعالى:  ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴾ سورة غافر )28(.

مرض القلب. قال تعالى: ﴿ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ﴾ سورة آل عمران )61(.

زوال البركة والنماء.
قال رسول اهلل ^: » البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في 

بيعهما، وإن كذابا وكتما ُمحقت بركة بيعهما« صحيح البخاري  كتاب البيوع باب: إذا 
بين البيعان ولم يكتما ونصحا.

 نشاط

٣
أضف صوراً أخرى تساعد على االبتعاد عن الكذب.

مهارة التوسع

- ال أزكي أحًدا لحمل أمانة إال إذا كان يستحق.
- أحافظ على األسرار.

- أحاسب نفسي يومًيا قبل النوم.
 - ال أغتاب أحًدا.

ه فّي وال تقول إال حًقا. - أمسك لساني كل صباح وأخاطبه اتق اللَّ

تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت:
**  القيمة التي استفدتها من الدرس هي:  حفظ اللسان.

**  المظاهر السلوكية:  

  أ -  االلتزام بالصدق دوًما.
  ب  تجنب من يتحلى بالكذب. 

ج- ترك الكذب بالمزاح.
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حل أنشطة الدرس السابع - جمال: التهذيب
 أحافظ عىل أرسار اآلخرين    

 نشاط

1
أ- أمثل لصور إفشاء السر:

مهارة ضرب األمثلة

بالكتابة: بكتابة رسالة ونشرها.
اإلشارة: باإلشارة باليد أو بالعين. 

الكالم: تحدث والتكلم عنه.
 نشاط

1

ب - أستنتج من الشواهد اآلتية الكلمات الدالة على كتمان السر، 
مهارة االستنتاجوأكتبها.

 الكلامت الدالةاألدلة من القرآن والسنة 
عىل كتامن الرس

تعالى:﴿ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ  قال  الرؤيا،  يعقوب لبنه يوسف حين قص عليه  قول 
ال تقصصپ پ پ ڀڀ  ڀ   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴾ سورة يوسف آية )5(.

قال سبحانه في مؤمن آل فرعون الذي كتم إيمانه: قال تعالى ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  

ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ    گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ     

ڱ ﴾ سورة غافرآية )28(.
يكتم إيامنه

كان المنافقون يسمعون من النبي ملسو هيلع هللا ىلص الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. فقال اهلل تعالى: 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ﴿ٿ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ ﴾ سورة األنفال آية )27 - 28(. 

ال ختونوا اهلل
وال ختونوا أمانتكم 
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 نشاط

2

 › اليمان  بن  حذيفة  الصحابي  تسمية  سبب  عن  أبحث  ب- 
الرسول.              أمين سر  بصاحب 

مهارة البحث

فائدة للمعلم:
اتخذ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان أميًنا لسره في معرفة أسماء المنافقين، فما 
ه، هل  كان يخبر أحًدا بواحد منهم، وعندما أقسم عليه سيدنا عمر بن الخطاب. وقال: ناشدتك باللَّ
ه ملسو هيلع هللا ىلص منهم؟ قال: ال؛ وعندما قال له: هل في عمالي أحد منهم؟  قال: نعم؛ ولم  سماني رسول اللَّ

يخبره به.

 نشاط

٣

خيانة  وإفشاؤه  أمانة  »السر  معبر  برسم  اآلتية  المقولة  عن  أعبر 
والقلب له وعاؤه فمن األوعية ما يضيق بما يودع ومنها ما يتسع 

.)189 )ص  البستي  حبان  البن  العقالء  روضة  استودع«  لما 
يعّبر المتعّلم برسم يوضح معنى المقولة.

مهارة التعبير بالرسم

 نشاط

٤
أكتب مثااًل للحاالت التي يستحب فيها إفشاء السر:

مهارة البحث

مصلحة: لتيسر أمر - لتزكية لمنصب  - لخطبة وزواج. 
دفع ضرر: لشكوى - رفع ظلم. 

 نشاط

٥
 أناقش زمالئي في صفات من يحفظ  السر  واكتبها:

مهارة المناقشة

صاحب دين وعقل      أمين  - ثقة  - حبيب   -  كتوم  -  ودود   -  ناصح   -   قوي اإلرادة  -  صلب 
العزيمة - مجاهد - صاحب مشورة.
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تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت: 
** القيمة التي استفدتها من الدرس هي:  حفظ السر. 

** المظاهر السلوكية:  

  أ - حفظ األسرار  وعدم نشرها. 
ب - االقتداء بالسلف الصالح في حفظ السر.

ج - حسن اختيار الصاحب األمين الحافظ للسر.

http://www.moe.edu.kw


200

حل أنشطة الدرس الثامن -  جمال: الثقافة اإلسالمية
 أخطط لوقتي

 نشاط

1
أقرأ العبارة السابقة واستنتج منها خصائص الوقت: 

مهارة االستنتاج

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

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

2- ال يمكن شراؤه.        3-يمضي سريًعا.              1-أغلى ما يملكه اإلنسان.   
         4- ال يعوض.                       ٥-ال يتم استبداله.         6- ال يمكن وقفه. 

 نشاط

2

للوقت  التخطيط  عالقة  موضًحا  الصورتين،  على  تعليًقا  أكتب 
الدراسي. مهارة التعبير وإصدار حكمبالتحصيل 

التعليق على الصورة األولى: 
غرفة ال تبعث في النفس الراحة واالستقرار.

العالقة:  
ال عالقة لها بالتخطيط.
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التعليق على الصورة الثانية:   
واستقرار  براحة  فيها  والجلوس  الدراسة  على  تعين  غرفة 

. نفسي
العالقة:

في  والتنسيق  التخطيط  خالل  من  الترتيب  فيها  وأوضح 
عليها. والمداومة  الغرفة  ترتيب 

 نشاط

٣
أكتب األشياء التي أود أن أقوم بها غًدا.

مهارة التخطيط وترتيب األولويات

......................-3     ......................-2        ......................-1
  ......................-٥        ......................-4

تترك للمتعّلم الحرية في التعبير ويعيد كتابة ما سبق حسب األولوية.
د أهميتها حسب األوليات: * أحدِّ

......................-3     ......................-2        ......................-1
  ......................-٥        ......................-4

 نشاط

٤
أ- أتناقش مجموعتي في تحليل هذا الموقف، ثم نضع العالج.

مهارة المناقشة والتحليل

يقرأ حسبما يخطر  بدأ  ثم  أمامه،  الدراسية  الكتب  للمذاكرة ووضع جميع  »جلس حمد في غرفته 
يتم حلها«. المطلوبة منه لم  الواجبات  النوم الحظ أن  بباله، وعندما جاء وقت 

تحليل الموقف:  1 - عدم التخطيط.                        2- عدم تحديد األوليات.
العالج :        1- يحل الواجبات المطلوبة غًدا.   2- يختصر حل الواجبات لضيق الوقت. 
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 نشاط

٤

د األسلوب األمثل  ب - أكتب خمًسا من مضيعات الوقت وأحدِّ
مهارة التوسع واإلضافةلعالجها.

العالجاملضيعات 
1-  تحديد وقت استخدام التلفون ووضعه بصوت صامت حتى ل 1- التلفون.

يشغل. 
2- تحديد البرامج المفيدة وترك البقية. 2- مشاهدة التلفزيون.

3- تحديد اجتماع واحد لجميع األصدقاء في مكان واحد لتقليل 3- كثرة زيارة األصدقاء.
الخروج. 

4-  تعديل النوم بالغذاء الصحي وممارسة الرياضة لعالج كثرة 4- كثرة النوم.
النوم.

5-تقنينه في اإلجازة األسبوعية.5- كثرة الخروج لتمضية الوقت في المقاهي.

 نشاط

٥

النبوية  السيرة  في  مسابقة  عن  اإلسالمية  التربية  قسم  -أعلن  ب 
المختوم«  »الرحيق  كتاب  خالل  من   )4  / و7   1/  7( للصفين 
وأن  أفراد  خمسة  من  مكون  فريق  صف  لكل  يكون  أن  واشترط 

لالختبار. موعًدا  وحدد  جميًعا  بمشاركتهم  اإلجابة  تكون 

مرشف صف ٤/7  قام باآليت مرشف صف ١/7 قام باآليت:
د املطلوب. 1-اختار العدِّ

2-وزع فصول الكتاب عىل األفراد بالتساوي.
3-حدد موعًدا »أسبوعني »للقراءة«.
4-حدد موعًدا: أسبوع »للمراجعة«.

٥-حدد يوًما »لالختبار داخل املدرسة«. 

أوىص مجيع أفراد الصف بقراءة الكتاب عىل أن يتمم اختيار 
األفراد يوم املسابقة.
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حضر الجميع للمسابقة وبعد االختبار كانت النتيجة كالتالي: 
صف ) 1/7( حصل على 98%، بينما حصل صف )4/7( حصل على %60. 

برأيك ما األسباب التي أدت هذه النتيجة؟
1- عدم توزيع األدوار بينهم. 
2- عدم وضع خطة للمتابعة.

د األفراد المراد اشتراكهم تشتيت الجهود. 3- لم ُيحدِّ
4- عدم وضع اختبار تجريب للمشاركين لكسر الهيبة ومراجعة المادة.

نشاط 

الصفي

يومي  لمخطط  جدواًل  أصمم  السابق  النموذج  خالل  أ -  من 
معلمي. على  مهارة التخطيطوأعرضه 

يعبأ المتعّلم الجدول  لينظم وقته ويطلع عليه المعّلم ويقّيم المتعّلم من خالل سرعة استجابته وتنوع  
نشاطه. 

مع ) األشخاص املصاحبني(ماذا ) نوع العمل أو النشاط ( الوقت إىل من 
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تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت:
** القيمة التي استفدتها من الدرس هي: حفظ الوقت - حسن التخطيط.

** المظاهر السلوكية:  

ه تعالى وتهيئة  السبب للنجاح. أ - التوكل على اللَّ
ب- االطالع على ما يعين على حسن التخطيط.

 ج- االقتداء بحسن تخطيط الرسول  ^. 
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حمتوى التعّلم للوحدة الرابعة: اقتدائي بأنبيائي منهج حيايت
د  عدِّ

احلصص املجاالت   املوضوعات املحتوى  الفرتة
الزمنية

الوحدة 
مية التعلُّ

 الكفايات
اخلاصة 

ما يتوقع من المتعّلم اكتسابه في الوحدة الرابعة.
أوًل: الكفايات المتوقع اكتسابها بالوحدة الرابعة.
ثانًيا: المعلومات والمهارات والقيم والتجاهات 

المتوقع اكتسابها.

الوحدة 
الرابعة 
اقتدائي 
بأنبيائي 
منهج 

حياتي. 

جمال احلقائق
ف على التوجه  1 - 1 التعرُّ

الصحيح والباطل نحو 
مجالت العقيدة اإلسالمية.

جمال العمليات واالرتباط
1 - 2  ممارسة العبادات 

واألخالقيات والسلوكيات 
وفق الشريعة اإلسالمية 

بالتعاون مع اآلخرين.
جمال االجتاهات

1 - 3 الهتمام بـالسلوكيات 
واألخالقيات المستمدة من 
سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته.

جمال احلقائق
3 - 1 تعرف قواعد العمل 
الجماعي في حياته اليومية.
جمال العمليات واالرتباط

3 - 2 تطبيق المشاريع 
المدرسية ملتزمين بالقيم 

اإلسالمية بالتعاون مع 
اآلخرين.

جمال االجتاهات
3 - 3 إظهار الهتمام 

بالتعامل مع اآلخرين وفًقا 
للقيم اإلسالمية.

1
1-  حل أنشطة وأسئلة الدرس األول: 

أصدق بمعجزات أنبيائنا عليهم 
الصالة والسالم.

العقيدة
الوحدة 
الرابعة 
 الجزء 

األول من 
األسبوع 

األول إلى 
األسبوع 
الثالث.

1 2-  حل أنشطة وأسئلة الدرس الثاني: 
أصدق بمعجزة رسولي  ملسو هيلع هللا ىلص. العقيدة

1 3-  حل أنشطة وأسئلة الدرس الثالث: 
إسالمي دين اليسر.

احلديث 
الرشيف 

1 4-  حل أنشطة وأسئلة الدرس الرابع: 
رسولي -^ - وعام الحزن. السرية 

2 5-  حل أنشطة وأسئلة لدرس الخامس: 
سجود السهو. الفقه الوحدة 

الرابعة
 الجزء 
الثاني 

من األسبوع 
الرابع إلى 
األسبوع 
السادس.

2 6-  الدرس السادس: أتخلق بالعـفو 
والصبر. التهذيب

2 7-  حل أنشطة وأسئلة الدرس السابع: 
أتخلق بالعدل والشجاعة. التهذيب

2 8-  حل أنشطة وأسئلة الدرس الثامن: 
حريتي مكفولة باإلسالم.

الثقافة 
اإلسالمية

12 8 دروس مخس 
جماالت

وحدة 
واحدة 4 أسابيع املجموع 
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أواًل: الكفايات املتوقع اكتساهبا يف الوحدة الرابعة:

 مجال الحقائق:
ف على التوجه الصحيح والباطل نحو مجاالت العقيدة اإلسالمية. 1 - 1 التعرُّ

مجال العمليات واالرتباط:
1 - 2 ممارسة العبادات واألخالقيات والسلوكيات وفق الشريعة اإلسالمية بالتعاون مع اآلخرين.

مجال االتجاهات:
  1 - 3 االهتمام بـالسلوكيات واألخالقيات المستمدة من سيرة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام.

مجال الحقائق:
3 - 1 تعرف قواعد العمل الجماعي في حياته اليومية.

مجال العمليات واالرتباط:
3 - 2 تطبيق المشاريع المدرسية ملتزمين بالقيم اإلسالمية بالتعاون مع اآلخرين.

مجال االتجاهات:
3 -  3 إظهار االهتمام بالتعامل مع اآلخرين وفًق__ا للقيم اإلسالمية.

207

http://www.moe.edu.kw


209

ثانًيا: املعارف واملهارات والقيم واالجتاهات املتوقع اكتساهبا:
القيم واالجتاهات املهارات املعارف

�  اإليمان 

بالمعجزات. 
�  حب بالقرآن 

الكريم.
� العتدال.

� الصبر.

� اللتزام بالدين.

� العفو. 

� العدل والشجاعة.

� الحرية.

� اكتشاف اخلطأ.

� اصدار القرار.

� التطبيق العميل. 

� التخطيط وترتيب األولويات.

 � االستامع النشط.
� حل املشكالت.

� رضب األمثلة والربط بالواقع.

� تصميم اخلرائط الذهنية.

�  التحليل واالستنتاج 

واالستنباط.
� االستدالل البحث.

� اإللقاء واملناقشة.

�  حفظ وترديد النصوص 

الرشعية واألدعية املأثورة.
� املناقشة واحلوار.

� االستدالل بالنصوص الرشعية.

� استخالص احلقائق واملفاهيم.

�  تطبيق الدروس الرتبوية يف 

احلياة اليومية.
العلم  طلب  يف  األدب  �  تطبيق 

ومدارسته.
� التعبري والطالقة اللغوية.

�  البحث عن معلومة من املصادر 

املتنوعة.
واستنتاج  للقصص  �  االستامع 

والعرب. الفائدة 
والتخلق  النبوة  بأدب  �  التأدب 

بأخالقه.
�  البحث بوسائل البحث املتنوعة. 

 � إجياد احللول للمشكلة.
� التعاون مع حميطه.

� التفكرياإلبداعي.

النبوة  مدعي  يد  عىل  تعاىل  اهلل  يظهره  للعادة  خارق  أمر  �  املعجزة: 

املعارضة. عدم  مع  بالتحدي  مقروًنا  نبيه  دعواه  يف  له  تصديًقا 
�  اإليامن باملعجزات التي أيد هبا اهلل تعاىل أنبياءه الكرام.

�  تأييد اهلل تعاىل نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص بمعجزات باهرات وآيات مبرصات.

�  القرآن العظيم: »كالم اهلل املعجز املنزل عىل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص املكتوب 

الفاحتة  بسورة  املبدوء  بتالوته  املتعبد  بالتواتر  املنقول  باملصاحف 
الناس«. املختوم بسورة 

�  القرآن العظيم املعجزة احلسية واخلالدة الباقية عىل مر العصور.

�  اليرس يف اإلسالم يف تطبيق األحكام الرشعية بصورة معتدلة، كام 

جاءت يف كتاب اهلل تعاىل وسنة نبيه  ملسو هيلع هللا ىلص  من غري إفراط أو تفريط. 
احلد  وجماوزة  الدينية  األعامل  يف  املبالغة  هو:  الدين  يف  �  التشدد 

رشًعا. حمبوًبا  ذلك  بأن  اعتقاًدا  منه،  أبعد  إىل  املطلوب 
� اخلري يف مداومة األعامل بال تشدد أو تقصري.

�  أبو طالب عم النبي ملسو هيلع هللا ىلص املدافع عنه والنارص له ضد قريش.

�  الزوج املسلم وفًيا لزوجته متمثاًل وفاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص ألمنا خدجية  

يف حياهتا وبعد وفاهتا.
بعده  أو  السالم  قبل  املصيل،  يسجدمها  سجدتان  السهو:  �  سجود 

السهو. حدوث  عند 
�  حكم سجود السهو: واجب عند كثري من العلامء.

ف عىل األحكام املتعلقة بسجود السهو. التعرُّ
 � الصرب: حبس النفس عن املكروه  

� العفو: ترك العقاب مع القدرة عليه.

� للصرب أنواع ثالثة.

 � العفو والصرب مها صفتان مهمتان يف متاسك وأمان الفرد واملجتمع.
� االقتداء بالرسل الكرام والصاحلني يف االلتزام بالعفو والصرب.

وتعطي  لك،  الذي  احلق  فتأخذ  الواجبة،  احلقوق  بذل  �  العدل: 

عليك.          الذي  الواجب 
� احلرية من أهم القيم اإلسالمية.

يشاء رشيطة  يترصف كام  للفرد  العنان  �  احلرية يف اإلسالم:إطالق 

أال يتعدى حدود اهلل تعاىل أو يرض بغريه أو يرض بنفسه.
�  الشجاعة: الصرب والثبات واإلقدام عيل األمور النافعة لتحصيلها 

أو دفعها، وتكون يف األقوال واألفعال.
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حل أنشطة دروس الوحدة الرابعة
حل أنشطة الدرس األول جمال العقيدة: 

أصدق بمعجزات أنبيائنا عليهم الصالة والسالم

 نشاط

مهارة التعبير والبحث1

أبحث عبر محركات البحث اإللكترونية عن كرامات أخرى حدثت للصحابة رضوان ا لله 
عليهم، وأكتبها باختصار في خمسة أسطر.

يوجه المعّلم المتعّلمين بالبحث من مصادر موثوقة وصحيحة وكتابة المصدر.
فائدة للمعلم:

ه على يد عبد صالح إكراًما له، كما في قصة مريم، وأصحاب  إن الكرامة: أمر خارق للعادة، يجريه اللَّ
الكهف، وهذه الكرامة هي معجزة للنبي ملسو هيلع هللا ىلص الذي يتبعه هذا العبد الصالح ؛ ألنه لم يحصل عليها 
إال بصدق اتباعه له، وال يثبت أنها كرامة إال إذا كان من جرت على يده معروفا باالستقامة على شرع 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص«. 
قبيل  من  هو  العادات،  خوارق  من  األمة  هذه  صالحي  من  وغيرهم  الصحابة  لبعض  حدث  فما 

غالًبا. واحد  جنس  من  ـ  والمعجزة  الكرامة  ـ  االثنان  كان  وإن  المعجزات،  ال  الكرامات، 
من  بعدهم  لمن  ثم  لهم،  حاصلة  وهي  ينكر،  ال  معروف  أمر  للصحابة   الكرامات  وحصول 
الصالحين، ببركة اتباعهم لرسول الله ملسو هيلع هللا ىلص، فهي من مشكاة النبوة، وأثر من آثار تصديق رسول الله 

به. واإليمان  ملسو هيلع هللا ىلص 
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله:

ا َعْنُه َزَجَر، َوَيْقَتُدوَن  ِد ملسو هيلع هللا ىلص، َفَيْفَعُلوَن َما َأَمَر بِِه، َوَيْنَتُهوَن َعمَّ ُقوَن ُهْم اْلُمْقَتُدوَن بُِمَحمَّ ِه اْلُمتَّ »َفَأْولَِياُء اللَّ
ُه ِفي ُقُلوبِِهْم ِمْن َأْنَواِرِه، َوَلُهْم  بُِعوُه ِفيِه، َفُيَؤيُِّدُهْم بَِمَلائَِكتِِه َوُروٍح ِمْنُه، َوَيْقِذُف اللَّ َن َلُهْم َأْن َيتَّ بِِه ِفيَما َبيَّ
يِن َأْو لَِحاَجِة  ِة ِفي الدِّ ِه َكَراَماُتُهْم لُِحجَّ ِقيَن، َوِخَياُر َأْولَِياِء اللَّ ُه بَِها َأْولَِياَءُه اْلُمتَّ تِي ُيْكِرُم اللَّ اْلَكَراَماُت الَّ

َم َكَذلَِك«. بِاْلُمْسِلِميَن، َكَما َكاَنْت ُمْعِجَزاُت َنبِيِِّهْم ِملسو هيلع هللا ىلص َوَسلَّ
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ُمْعِجَزاِت  ِفي  َتْدُخُل  اْلَحِقيَقِة  ِفي  َفِهَي  َملسو هيلع هللا ىلص؛  َرُسولِِه  َباِع  اتِّ بَِبَرَكِة  َحَصَلْت  إنََّما  ُه  اللَّ َأْولَِياِء  َوَكَراَماُت 
ُسوِلملسو هيلع هللا ىلص«. الرَّ

ومن جملة ما حصل من الكرامة لصحابة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص:
ْيِل ُسوَرَة الَبَقَرِة، َوَفَرُسُه  1 - روى البخاري )810٥( َعْن ُأَسْيِد ْبِن ُحَضْيٍر، َقاَل: »َبْيَنَما ُهَو َيْقَرُأ ِمَن اللَّ
َمْرُبوَطٌة ِعْنَدُه، إِْذ َجاَلِت الَفَرُس َفَسَكَت َفَسَكَتْت، َفَقَرَأ َفَجاَلِت الَفَرُس، َفَسَكَت َوَسَكَتِت الَفَرُس، ُثمَّ 
ُه َرَفَع َرْأَسُه إَِلى  ا اْجَترَّ َقَرَأ َفَجاَلِت الَفَرُس َفاْنَصَرَف، َوَكاَن اْبُنُه َيْحَيى َقِريًبا ِمْنَها، َفَأْشَفَق َأْن ُتِصيَبُه، َفَلمَّ
َم َفَقاَل: »اْقَرْأ َيا اْبَن ُحَضْيٍر، اْقَرْأ  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ بِيَّ َصلَّ َث النَّ ا َأْصَبَح َحدَّ َماِء، َحتَّى َما َيَراَها، َفَلمَّ السَّ
ِه َأْن َتَطَأ َيْحَيى، َوَكاَن ِمْنَها َقِريًبا، َفَرَفْعُت َرْأِسي َفاْنَصَرْفُت  َيا اْبَن ُحَضْيٍر« َقاَل: َفَأْشَفْقُت َيا َرُسوَل اللَّ
ِة ِفيَها َأْمَثاُل الَمَصابِيِح، َفَخَرَجْت َحتَّى اَل َأَراَها، َقاَل:  لَّ َماِء، َفإَِذا ِمْثُل الظُّ إَِلْيِه، َفَرَفْعُت َرْأِسي إَِلى السَّ
»َوَتْدِري َما َذاَك؟«، َقاَل: اَل، َقاَل: »تِْلَك الَماَلئَِكُة َدَنْت لَِصْوتَِك، َوَلْو َقَرْأَت َلَأْصَبَحْت َيْنُظُر النَّاُس 

إَِلْيَها، اَل َتَتَواَرى ِمْنُهْم«.
َعَسى  َحِديًثا  ُثَك  »ُأَحدِّ ُحَصْيٍن:  ْبُن  ِعْمَراُن  لِي  َقاَل  َقاَل:  ٍف،  ُمَطرِّ َعْن   )6221( مسلم  روى   -  2
َوَلْم  َماَت،  َحتَّى  َعْنُه  َيْنَه  َلْم  ُثمَّ  َوُعْمَرٍة،  ٍة  َحجَّ َبْيَن  َجَمَع  ملسو هيلع هللا ىلص  اللِه  َرُسوَل  إِنَّ  بِِه:  َيْنَفَعَك  َأْن  اللُه 
َفَعاد«.  ، اْلَكيَّ َتَرْكُت  ُثمَّ  َفُتِرْكُت،  اْكَتَوْيُت،  َحتَّى   ، َعَليَّ ُم  ُيَسلَّ َكاَن  َوَقْد  ُمُه،  ُيَحرِّ ُقْرآٌن  ِفيِه   َيْنِزْل 
ا َتَرَك َرَجَع  ا اْكَتَوى اْنَقَطَع َعْنُه، َفَلمَّ وقال أبو داود في سننه ) 4/ ٥( »َكاَن َيْسَمُع َتْسِليَم اْلَمَلائَِكِة، َفَلمَّ

إَِلْيِه«.
3 - وروى البخاري )٥403( حديث خبيب بن عدي ‹ لما أسره المشركون، وَكاَن ُخَبْيٌب قد 
ِه ْبُن ِعَياٍض: قالت بِْنَت الَحاِرِث:  َقَتَل الَحاِرَث ْبَن َعاِمٍر َيْوَم َبْدٍر، َفَلبَِث ِعْنَدُهْم َأِسيًرا، فقال ُعَبْيُد اللَّ
ُه  ِه َلَقْد َوَجْدُتُه َيْوًما َيْأُكُل ِمْن ِقْطِف ِعَنٍب ِفي َيِدِه، َوإِنَّ ِه َما َرَأْيُت َأِسيًرا َقطُّ َخْيًرا ِمْن ُخَبْيٍب، َواللَّ »َواللَّ

ِه َرَزَقُه ُخَبْيًبا«. ُه َلِرْزٌق ِمَن اللَّ َة ِمْن َثَمر« َوَكاَنْت َتُقوُل: »إِنَّ َلُموَثٌق ِفي الَحِديِد، َوَما بَِمكَّ
ِذيَن بِبِْئِر َمُعوَنَة،  ا ُقتَِل الَّ 4 -  وروى البخاري )3904( عن ِهَشام ْبن ُعْرَوَة قال: َأْخَبَرنِي َأبِي، َقاَل: »َلمَّ
َفْيِل: َمْن َهَذا؟ َفَأَشاَر إَِلى َقتِيٍل، َفَقاَل َلُه َعْمُرو ْبُن  ، َقاَل َلُه َعاِمُر ْبُن الطُّ ْمِريُّ َة الضَّ َوُأِسَر َعْمُرو ْبُن ُأَميَّ
َماِء َبْيَنُه  َماِء، َحتَّى إِنِّي َلَأْنُظُر إَِلى السَّ َة: َهَذا َعاِمُر ْبُن ُفَهْيَرَة، َفَقاَل: َلَقْد َرَأْيُتُه َبْعَد َما ُقتَِل ُرِفَع إَِلى السَّ ُأَميَّ

َوَبْيَن اأَلْرِض، ُثمَّ ُوِضَع«.
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َعْت َعَلى َسِعيِد ْبِن  ٥-  وروى مسلم )0161( َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأبِيِه، »َأنَّ َأْرَوى بِْنَت ُأَوْيٍس، ادَّ
ُه َأَخَذ َشْيًئا ِمْن َأْرِضَها، َفَخاَصَمْتُه إَِلى َمْرَواَن ْبِن اْلَحَكِم، َفَقاَل َسِعيٌد: َأَنا ُكْنُت آُخُذ ِمْن َأْرِضَها  َزْيٍد َأنَّ
َم، َقاَل: َوَما َسِمْعَت ِمْن َرُسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص؟  ى اللُه َعَلْيِه َوَسلَّ َشْيًئا َبْعَد الَِّذي َسِمْعُت ِمْن َرُسوِل اللِه َصلَّ
َقُه إَِلى َسْبِع َأَرِضيَن«، َفَقاَل  َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اللِه َملسو هيلع هللا ىلص، َيُقوُل: »َمْن َأَخَذ ِشْبًرا ِمَن اْلَأْرِض ُظْلًما، ُطوِّ
، إِْن َكاَنْت َكاِذَبًة َفَعمِّ َبَصَرَها، َواْقُتْلَها ِفي َأْرِضَها«،  َنًة َبْعَد َهَذا، َفَقاَل: »اللُهمَّ َلُه َمْرَواُن: َلا َأْسَأُلَك َبيِّ

َقاَل: َفَما َماَتْت َحتَّى َذَهَب َبَصُرَها، ُثمَّ َبْيَنا ِهَي َتْمِشي ِفي َأْرِضَها، إِْذ َوَقَعْت ِفي ُحْفَرٍة َفَماَتْت«.
6- وروى ابن سعد في »الطبقات « )224/8( عن عثمان بن القاسم قال: »لما هاجرت أم أيمن 
العطش، فدلي  الروحاء، فعطشت وليس معها ماء وهي صائمة، فجهدها  بالمنصرف دون  أمست 
» ما  أبيض، فأخذته فشربت منه حتى رويت، فكانت تقول:  السماء دلو من ماء، برشاء  عليها من 
أصابني بعد ذلك عطش، ولقد تعرضت للعطش بالصوم في الهواجر فما عطشت بعد تلك الشربة، 

وإن كنت ألصوم في اليوم الحار فما أعطش«. وانظر: »سير أعالم النبالء )224/2(.
7- روى البخاري )٥083(، وأحمد )08921( - واللفظ له - َعْن َأَنٍس ‹ُ: »َأنَّ ُأَسْيَد ْبَن ُحَضْيٍر، 
ِعْنِدِه َأَضاَءْت  ا َخَرَجا ِمْن  َفَلمَّ َقاَل:  َلْيَلٍة َظْلَماَء ِحْنِدٍس،  ِعْنَد َرُسوِل اللِه َملسو هيلع هللا ىلص ِفي  ْبَن بِْشٍر َكاَنا  اَد  َوَعبَّ

َقا َأَضاَءْت َعَصا َهَذا َوَعَصا َهَذا«. ا َتَفرَّ َعَصا َأَحِدِهَما َفَكاَنا َيْمِشَياِن بَِضْوئَِها، َفَلمَّ
8- ذكر غير واحد من أهل العلم أن عكاشة بن محصن ‹ انقطع سيفه يوم بدر، فدفع إليه رسول 

ه ملسو هيلع هللا ىلص عوًدا، فعاد في يده سيًفا شديد المتن. اللَّ
قال ابن كثير رحمه الله:

َحاَبِة َوُفَضَلائِِهْم، َهاَجَر َوَشِهَد َبْدًرا َوَأْبَلى َيْوَمئٍِذ َبَلاًء َحَسًنا،  » َكاَن عكاشة بن محصن ِمْن َساَداِت الصَّ
وانكسر سيفه، فأعطاه رسول الله يومئذ عرجوًنا، فعاد في يده سيًفا أمضى من الحديد، شديد اْلَمْتِن، 

ى اْلَعْوَن«. البداية والنهاية )6/ 338(. ْيُف ُيَسمَّ َوَكاَن َذلَِك السَّ
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9- قال الذهبي رحمه الله:
بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ُعْرُجْوًنا ِمْن َنْخٍل، َأْو ُعْودًا،  اَشُة َيْوم َبْدٍر َباَلًء َحَسنًا، َواْنَكَسَر َسْيُفُه ِفي َيِدِه، َفَأْعَطاُه النَّ »َأْبَلى ُعكَّ
َفَعاَد بِإِْذِن اللِه ِفي َيِدِه َسْيفًا، َفَقاَتَل بِِه َوَشِهَد بِِه الَمَشاِهَد« انتهى، من »سير أعالم النبالء« 3/ 981.  
النبوة«  » دالئل  نعيم األصبهاني )ص 316(،  النبوة« ألبي  -»االستيعاب« )3/ 0801(، »دالئل 

للبيهقي )3/ 99(، »الشفا« للقاضي عياض)1/ 246(.
َأْهُل  َقاَل: »َشَكا  َسُمَرَة،  ْبِن  َجابِِر  َعْن  الملك بن عمير  البخاري )٥٥7( من طريق عبد  10- روى 
ُه اَل ُيْحِسُن ُيَصلِّي،  اًرا، َفَشَكْوا َحتَّى َذَكُروا َأنَّ الُكوَفِة َسْعًدا إَِلى ُعَمَر ‹، َفَعَزَلُه، َواْسَتْعَمَل َعَلْيِهْم َعمَّ
َأَنا  ا  َأَبا إِْسَحاَق إِنَّ َهُؤاَلِء َيْزُعُموَن َأنََّك اَل ُتْحِسُن ُتَصلِّي، َقاَل َأُبو إِْسَحاَق: َأمَّ َفَأْرَسَل إَِلْيِه، َفَقاَل: َيا 
ِفي  َفَأْرُكُد  الِعَشاِء،  َصاَلَة  ُأَصلِّي  َعْنَها،  َأْخِرُم  َما  ِه ملسو هيلع هللا ىلص  اللَّ َرُسوِل  َصاَلَة  بِِهْم  ي  ُأَصلِّ ُكْنُت  َفإِنِّي  ِه  َواللَّ
إَِلى  ِرَجاًلا  َأْو  َرُجًلا  َمَعُه  َفَأْرَسَل  إِْسَحاَق،  َأَبا  َيا  بَِك  نُّ  الظَّ َذاَك  َقاَل:  اأُلْخَرَيْيِن،  ِفي  َوُأِخفُّ  اأُلوَلَيْيِن 
َمْسِجًدا  َدَخَل  َحتَّى  َمْعُروًفا،  َوُيْثُنوَن  َعْنُه،  َسَأَل  ا  إِلَّ َمْسِجًدا  َيَدْع  َوَلْم  الُكوَفِة  َأْهَل  َعْنُه  َفَسَأَل  الُكوَفِة، 
ا إِْذ َنَشْدَتَنا َفإِنَّ َسْعًدا َكاَن  لَِبنِي َعْبٍس، َفَقاَم َرُجٌل ِمْنُهْم ُيَقاُل َلُه ُأَساَمُة ْبُن َقَتاَدَة ُيْكَنى َأَبا َسْعَدَة َقاَل: َأمَّ
ُهمَّ  ِه َلَأْدُعَونَّ بَِثاَلٍث: اللَّ ِة، َقاَل َسْعٌد: َأَما َواللَّ ِة، َواَل َيْعِدُل ِفي الَقِضيَّ ِويَّ ِة، َواَل َيْقِسُم بِالسَّ ِريَّ اَل َيِسيُر بِالسَّ
ْضُه بِالِفَتِن. َوَكاَن َبْعُد إَِذا  إِْن َكاَن َعْبُدَك َهَذا َكاِذًبا، َقاَم ِرَياًء َوُسْمَعًة، َفَأِطْل ُعْمَرُه، َوَأِطْل َفْقَرُه، َوَعرِّ
ُسئَِل - يعني هذا الرجل - َيُقوُل: َشْيٌخ َكبِيٌر َمْفُتوٌن، َأَصاَبْتنِي َدْعَوُة َسْعٍد، َقاَل َعْبُد الَمِلِك: َفَأَنا َرَأْيُتُه 

.» ُرِق َيْغِمُزُهنَّ ُض لِْلَجَواِري ِفي الطُّ ُه َلَيَتَعرَّ َبْعُد، َقْد َسَقَط َحاِجَباُه َعَلى َعْيَنْيِه ِمَن الِكَبِر، َوإِنَّ
 نشاط

2
أ - اكتب اسم النبي صاحب المعجزة التالية: 

مهارة اكتشف الخطأ

ه وفهمه لغة الحيوانات والطيور؛ كالهدهد والنمل، وتسخير الريح والجن واإلنس  *  نبي علمه اللَّ
ه تعالى ملًكــا لم يعطـه ألحد بعده، وغيرها من المعجزات. جنود لــه، وأعطاه اللَّ

)نبينا سليمان ›(. 
* نبي أنقذه الله بصنع سفينه وأغرق من كفر من قومه بالطوفان.                            )نبينا نوح ›(.
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 نشاط

٣

أ - أكمل العبارات اآلتية مع مجموعتي من خالل البحث عنها في 
مهارة البحثالمواقع اإللكترونية:

جريمة التي أرتكبها قوم صالح:  ذبح الناقة - لكفرهم وعنادهم.
ه تعالى بها قوم صالح. بـ»صيحة فصعقوا ريح صرصر عاتية«.  ما العقوبة التي أهلك اللَّ

معنى قوله تعالى: ﴿ٺ  ٺٿ ﴾ سورة اإلسراء آية ٥9. كما ورد في اآلية السابقة: »فــكان ظلمهــم 
بعقرهــا وقتلهــا«.  »فكفــروا بهــا بقتلهــا«.

 نشاط

٣

ألقي في  › حينما  إبراهيم  الذي ردده  الدعاء  ب - أبحث عن 
وأكتبه. مهارة البحثالنار 

ه ونعم الوكيل«.  »حسبنا اللَّ
 نشاط

٣

مع  بترديده  لنلتزم  الدعاء  هذا  حفظ  في  زميلي  مع  أتعاون   - ج 
اليومية. مهارة الحفظاألذكار 

يتابع المعّلم ويشجع المتعّلمين في متابعة بعضهم لحفظ الدعاء وتكراره.

 نشاط

٤
أ -ابحث عن مظاهر اإلعجاز في عصا سيدنا موسى ›.

مهارة البحث

1 - فسأل الله سيدنا موسى قال: ﴿ڃ چ  چ چ چ ﴾ )سورة طه اآلية: 17(، فرد 
﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ﴾    :‹ عليه موسى 

سورة طه اآلية 18.
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ﴿ڑ  له  الله  فقال  إليها  ينظر  ان  منه  تعالى  الله  فطلب   -2

.20-19 اآلية  طه  سورة   ﴾ گگ 
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3- انقالب عصاه حية تسعى، ثم ابتالعها حبال سحرة فرعون وعصيهم يروي بعض المفسرين أّن 
﴿ہ  ہ ہ ہ   ھ  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ  الله سبحانه وتعالى: 
 ﴾ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ائ 

سورة الشعراء اآلية 34-30.
4 - فلــق البحر لما وصل سيدنا موسى › وأصحابه إلى ضفة خليج السويس إلى البحر، وتبعهم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الله:  قال  فرعون، 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ    ڦ       ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڎ  ڎ    ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

.67-61 اآلية:  الشعراء  ڈ﴾سورة 

يتابع المعّلم إجابات المتعّلمين )بإبداع( عن االستخدامات المناسبة للعصا. 
 نشاط

٤

ه تعالى  ب - استخرج من اآليات السابقة المعجزات التي أيد اللَّ
مهارة االستنتاجبها سيدنا عيسى ›. 

ه تعالى.   1- خلقه من الطين طيًرا بإذن اللَّ
بياض  يظهر  بسببه  جلدي  مرض  والبرص  أعمى  ولد  من  هو  واألكمه  واألبرص  األكمه  2-  إبراء 

الجلد.  بظاهر 
ه تعالى. 3- إحياء الموتى بإذن اللَّ

ه تعالى من السماء عندما طلب الحواريون من عيسى › إنزالها فدعا  4-  المائدة التي أنزلها اللَّ
ه تعالى لدعائه.   عيسى ربه أن ينزلها فاستجاب اللَّ

ڇ  چ  چ   چ  چ  ﴿ڃ  تعالى:  قال  بيوتهم.  في  يدخرون  وما  يأكلون  بما  الناس  ٥-  إخبار 
ڇ ڇ  ڇ ڍڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ  ڑ ک ک کک 
گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں ڻڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ      ہ ھ ﴾ سورة آل عمران آية 49.
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 تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت: 
ه تعالى  -  اإليمان بالمعجزات . ** القيمة التي استفدتها من الدرس هي:  - اإليمان بقدرة اللَّ

**  المظاهر السلوكية: 

ه تعالى في تأييده للرسل الكرام. أ  - استشعار عظمة اللَّ
  ب -  التصديق بجميع رساالت الرسل الكرام ومعجزاتهم.

 ج -  االطالع على قصص األنبياء ومعجزاتهم .
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حل أنشطة الدرس الثاين
 جمال: العقيدة - أصدق بمعجزات رسويل ^

 نشاط

1

في  الخاصة  الفيديو  مقاطع  أبحث مع مجموعتي عن إحدى  أ - 
اإلعجاز  نوع  تحديد  مع  رأيت  ما   ألخص  ثم  القرآني،  اإلعجاز 

المشهد. هذا  إليه  يشير  مهارة التصميمالذي 

يتابع المعّلم المتعّلمين ويرشدهم إلى بعض المواقع والروابط التي تعينهم في البحث ثم يصحح ما 
توصلوا إليه في بيان نوع اإلعجاز العلمي.

 نشاط

2

مــن خــالل األجهــزة  للرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أبحث عن معجزات أخرى   
مهارة التوسع واإلضافةالتقنيــة املتاحــة، وأكتبهــا.

يتابع المعّلم المصادر الموثوقة  التي يستمد المتعّلم المعرفة والبحث ويؤكد على صحة المصدر 
وثقته العلمية من كتب او مواقع. 

عليها  يطرأ  التي ال  الدائمة  الباقية  اآلية  العظيم،  القرآن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وهي  نبوة  الكبرى على  *  اآلية 
ه فصحاء العرب أن  التغيير والتبديل، وهو معجز من وجوه عديدة: من جهة لفظه، فقد تحدى اللَّ

يأتوا بمثل سورة منه فعجزوا.
*  إخباره ملسو هيلع هللا ىلص باألمور الغيبية المستقبلة ثم تقع كما أخبر، وقد حدث مما أخبر به شيء كثير، وال نزال 

نرى أشياء تحدث مما أخبر به ملسو هيلع هللا ىلص.
اإلسراء والمعراج    -  انشقاق القمر له   -   سليم الحجر عليه وهو في مكة     -    حماية المالئكة له     
- سماعه ألهل القبور   -   مخاطبته لقتلى بدر   -  تسبيح الحصى   -  تسليم الحجر عليه    - حنين 
جذع النخلة  لما فارقه إلى المنبر   -   اهتزاز جبل ُأحد     -   نبوع الماء من بين أصابعه    -  تكثيره 

الطعام والشراب   - إضاءة المدينة المنورة لقدومه وظالمها لوفاته.
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تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت: 
** القيمة التي استفدتها من الدرس هي:  تعظيم القرآن الكريم.

**  المظاهر السلوكية:  

ه تعالى.  أ -  االعتزاز بكتاب اللَّ
ب - االلتزام بتالوة القرآن الكريم.

ج - قراءة السيرة النبوية.
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حل أنشطة الدرس الثالث
جمال:  احلديث الرشيف -  إسالمي دين اليرس

 نشاط

1
د الحديث الشريف ترديًدا تفاعلًيا. أ - أردِّ

مهارة الترديد

عن أبي هريرة ‹ عن النبي ^ قال: »إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه، فسددوا وقاربوا 
وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة« صحيح البخاري، كتاب: اإليمان، باب: 

الدين يسر.
يتابع المعّلم ترديد المتعّلمين للحديث الشريف بشكل صحيح وخال من األخطاء.

 نشاط

1
ب - أضع عنوانا آخر يناسب الحديث الشريف.

مهارة االستنتاج

ه تعالى بعباده. كمال الدين اإلسالمي - يسر العبادة في اإلسالم - رحمة اللَّ
يتابع المعّلم العناوين المناسبة التي يضعها المتعّلمون ويشجعهم.

 نشاط

2
استخرج اليسر في العبادات من خالل الشواهد النَّصيَّة.

مهارة الربط

مظاهر اليرسالشواهدم
التيمم.قال تعاىل: ﴿ې ى ى  ائ ائ ەئ﴾ سورة النساء )43(.1

2
تستطع  مل  فإن  فقاعًدا  تستطع  مل  فإن  قائًما  الرسول -^:- »صّل  قال 
فعىل جنب« صحيح البخاري، كتاب: اجلمعة، باب: إذا مل يطق قاعًدا 

جنب. عىل  صىل 
حال  يف  الفرض  صالة  يف  الوقوف  ترك 

االستطاعة. عدم 

قال تعاىل: ﴿  ڃ   ڃ  ڃ ڃ  چ چ چ  چ ڇ ڇ﴾3
الرخصة باإلفطار عند املرض والسفر.سورة البقرة آية 184.

قال تعاىل:﴿   ھ ھ ے  ے ۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ﴾4
مل يفرض احلج إال للمستطيع. سورة آل عمران آية 97.
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 نشاط

مهارة االستنتاج٣

عن أنس بن مالك ‹ قال: »جاء ثالث رهط* إلى بيوت أزواج النبي ^  يسألون عن عبادة 
النبي ^  فلما أخبروا كأنهم تقالوها* فقالوا: وأين نحن من النبي  ^؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا وقال آخر: أنا أصوم الدهر وال أفطر وقال آخر: 
أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبدا فجاء رسول الله ^ فقال: »أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني 
ألخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب* عن سنتي 

فليس مني« صحيح البخاري، كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح.
)*رهط: الجماعة من الرجال دون العشرة. *تقالوها: اعتبروها قليلة. *رغب عنه: كرهه وتركه(.

مستعيًنا بالقصة السابقة استخرج ما يأيت: 
مظاهر اليرس يف الدين مظاهر التشدد يف الدين 

1- قيام جزء من الليل.1- قيام الليل بطوله.
2- صيام أيام محددة وعدم المداومة.2- صوم الدهر كله وعدم الفطر.

3 - الزواج من النساء كما أحل اهلل.3 - اعتزال النساء وعدم الزواج )التبتل(.

 نشاط

٤
أكتب معينات أخرى لمداومة العمل دون تشدد أو تساهل.

مهارة التوسع واإلضافة

- البدء بالعمل البسيط والسهل.  - وضع خطة مناسبة لمتابعة العمل. 
- الدعاء لله تعالى بالعمل والمداومة عليه.    

تعلَّمت مع إخواين من الدرس ما يأيت: 
**  القيمة التي استفدتها من الدرس هي:  يسر اإلسالم.

** المظاهر السلوكية:   

أ -  تجنب التشدد في الدين والعبادة.
ه تعالى.  ب - المداومة بالعمل الصالح تقرًبا للَّ

ج -  االقتداء بسنة النبي ^.
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حل أنشطة  الدرس الرابع  جمال السرية الدرس
رسويل ^ وحمن السنة العارشة من البعثة 

 نشاط

1

اكتب  المصيبة   نزول  عند  دة  متعدِّ مواقف  اإلنسان  من  يصدر 
والسلبي:    منها  مهارة إصدار األحكاماإليجابي 

 الموقف اإليجابي 
الصبر واالسترجاع واإلكثار من 

ذكر الله  

الموقف السلبي
البكاء والصياح والنواح -  عدم 

ذكر الله - عدم التصديق.

 نشاط

2

ه ^ عمه أبا طالب العضيد والنصير وزوجه  بعد أن فقد رسول اللَّ
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  خديجة  ونيل قريش منه، ما الخيارات المتاحة أمام 

الدعوة؟      لنشر 
مهارة اصدار قرار

الخيار األول: التوقف عن الدعوة.   السبب: الصدمة، توقف الدعم ممن كان يعتمد عليهم. 
الخيار الثاني: االستمرار بالدعوة. السبب: العتماده على الله، وألنه مكلف بالتبليغ وأداء األمانة.

 نشاط

٣

في   ^ النبي  تصرف  سبب  الستنتج  مجموعتي  مع  أتشاور   - أ 
اآلتية: مهارة االستنتاجالمواقف 

1- اختياره للطائف: نشر الدعوة خارج مكة - طلًبا للسند من أهل الطائف.
2- سيره في طريق وعر ماشًيا على قدميه: حتى ال يعلم به أهل مكة.

3- اختياره زيد بن حارثة: لقربه من النبي ملسو هيلع هللا ىلص وألنه أمين سره.
4- قصد سادة الطائف: طلًبا للسندهم وللقوة.

٥ - رفض النبي ملسو هيلع هللا ىلص عرض ملك الجبال: صبره ورحمته وعفوه.
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 نشاط

1

واقتدائي  اعتزازي  عن  بها  أعّبر  العربية  باللغة  فقرة  أكتب  ب- 
للمحن.         مواجهته  في   ^ محمد  برسولي 

مهارة التصميم

يتابع المعّلم المتعّلمين فيما كتبوه ويعّلق عليه مشجعًا وموجهًا لهم.

تعلَّمت مع زمالئي من الدرس:
**  القيمة التي استفدتها من الدرس هي:  الصبر.

**  المظاهر السلوكية:   
ه تعالى.   أ   -  اإلكثار من ذكر اللَّ

. ه تعالى في الشدائد واالستعانة به  ب - االعتماد على اللَّ
ج -  االقتداء بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص في قوة صبره.
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حل أنشطة  الدرس اخلامس جمال الفقه
  سجود السهو 

 نشاط

1
أ - أكتب مرادف الكلمات اآلتية.

مهارة التوسع واإلضافة

        املرادفالكلمة
نسيان - غفلةالسهو
تردد - تحيرالشك
ثبات - تأكيداليقين

 نشاط

1

تشريع سجود  من  الحكمة  الشريف  الحديث  من  أستخرج   - ب 
مهارة التوسع واإلضافةالسهو.

ه اإلنسان عرضة للغفلة والنسيان، والصالة أعظم مقامات العبد بين يدي ربه، والشيطان  خلق اللَّ
حريص على إفساد هذه الصالة التي يناجي فيها العبد ربه إما بزيادة، أو نقص، أو شك، أو وسوسة.

وقد شرع الله   سجود السهو إرغاًما للشيطان، وجبًرا للنقصان، وإرضاء للرحمن.
 نشاط

2
أطبق سجود السهو مع زمالئي في حال نقص األركان والواجبات.

مهارة التطبيق

 يقّيم المعّلم المتعّلمين في تطبيق سجود السهو بشكل صحيح وسليم.
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 نشاط

٣

للحاالت  السهو  بسجود  المتعلقة  األحكام  زمالئي  مع  أستنتج 
السابقة: األدلة  خالل  من  مهارة االستنتاجاآلتية 

         احلكم         املسألة

يسجد سجود السهو سجدتني فقط وال يكرر. سها سهوين أو أكثر يف نفس الصالة.

يعود إىل ما سها عنه، ثم يسجد للسهو ألهنا من واجبات الصالة.سها عن القعود األول وتذكر قبل أن يستتم قائًما.

تعلَّمت مع إخواين يف الفصل
ه بعباده. ** القيمة التي استفدتها من الدرس هي: تقدير رحمة اللَّ

** المظاهر السلوكية:    
أ - نبذ التشدد والغلظة.

ب-مسامحة اآلخرين والعفو عنهم.
ه تعالى على نعمه ورحمته.   ج- شكر اللَّ
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حل أنشطة الدرس السادس 
 جمال: التهذيب - أختلق بالعـفو والصرب. 

            
 نشاط

1

أستخرج من القصة اآلتية مواضع الصبر والعفو.
مهارة القراءة واالستنتاج

روى اإلمام الغزالي عن »ميمون بن مهران« جاءته جارية له بطعام ساخن، فوقع إناء 
الطعام من يدها، فأصاب سيدها شيء منه، فقال لها غاضًبا أحرقتني. فأجابته. يا معلم 
الخير ومؤدب الناس. ارجع إلى ما قال الله  تعالى، فقال: وما قال الله تعالى؟ قالت: 
لقد قال: »والكاظمين الغيظ«، فقال: كظمت غيظي، قالت: »والعافين عن الناس«، 
قال: قد عفوت عنك فقالت زد، فإن الله تعالى يقول: »والله يحب المحسنين« قال: 

أنت حرة لوجه الله تعالى. 

 موضع الصبر: لما قال لها غاضًبا أحرقتني واألفضل لما قال: كظمت غيظي. 
موضع العفو: لما قال: قد عفوت عنك، ولما قال: أنت حرة لوجه.

 نشاط

2

أكتب مواقف من حياتي أحتاج فيها للصبر والعفو وأضع 
مهارة التخطيطخطوات تساعدني على االلتزام بهما.

يتابع المعّلم ما يقوم يكتبه المتعّلم ويقّيم أداءه.
 نشاط

٣

أ - تخيل أن المنطقة التي تسكن فيها فقد فيها خلق العفو والصبر 
مهارة التوقعفما آثار المترتب على ذلك.

- كثرة المشاكل والمشاحنات والحوادث.
 - كثرة الشكوى والقطيعة والضغينة.
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 نشاط

٣

العفو  ونتيجة  أثر  ونستنتج  اآلتية  القصة  زمالئي  مع  ب -  استمع 
.والصبر.

االستنتاج واالستماع النشط

قال تعالى: ﴿ ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ ائ ﴾ سورة المائدة آية )13(.
لم يكتف النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  بالعفو عن عكرمة بن أبي جهل على شدة إيذائه للمسلمين، بل وجه أصحابه 
وا أباه، فإن سبَّ الميت يؤذي الحي، وال  قائاًل: »سيأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمًنا مهاجًرا فال تسبُّ

يبلغ الميت«)1(. 
إال  ه  اللَّ الصدِّ عن سبيل  أنفقتها في  نفقة كنت  أدع  قائاًل: ال  ه ملسو هيلع هللا ىلص   اللَّ فلما أسلم عاهد رسول 
ه.  ه، وال قتااًل قاتلته صًدا عن سبيل الله إال قاتلُت ضعفه في سبيل اللَّ أنفقت ضعفها في سبيل اللَّ

في  ُغمد سيفه، وأوغل  نزل عن جواده، وكسر  المسلمين  الكرب على  اشتدَّ  لما  اليرموك  في 
صفوف الروم، فبادر إليه خالد بن الوليد، وقال: ال تفعل يا عكرمة فإن قتلك سيكون شديًدا على 
المسلمين، فقال: إليك عني يا خالد، لقد كان لك مع رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص سابقة أما أنا وأبي فقد كنَّا من 
ر عما سلف مني.. لقد قاتلت رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص  في مواطن  أشد الناس على رسول الله  ملسو هيلع هللا ىلص  فدعني أكفِّ

كثيرة وأفرُّ من الروم اليوم؟ إن هذا لن يكون أبًدا.
إسالم عكرمة - الجهاد والدفاع عن اإلسالم - النفقة في سبيل الدعوة إلى الله تعالى. 

 نشاط

٤

أبحث وأجمع شواهد من القرآن والسنة وأحّدد من خاللها جزاء 
مهارة البحث النشط واالستنتاجالصابرين والعافين عن الناس.

ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ﴿ٺ   تعالى:  قال 
.)134( آية  عمران  آل  ڤ﴾  ڤ   ڤ   ٹ  

قال سبحانه: ﴿ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی   ی  جئحئ﴾ الشورى آية )43(.
قال: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾ التغابن آية) 14(.

ُتْرَحُموا  »اْرَحُموا  اْلِمْنَبِر:  َعَلى  َوُهَو  َقاَل  ُه  َأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص  بِيِّ  النَّ َعْن  اْلَعاِص  بن  َعْمِرِو  بن  ِه  اللَّ َعْبِد  َعْن 
َلُكْم«)2(. ُه  اللَّ َيْغِفْر  َواْغِفُروا 

)1( املستدرك عىل الصحيحني للحاكم مع تعلقيات، باب: ذكر مناقب عكرمة بن أيب جهل واسم أبيه مشهور، ج 3، ص 269،. 
)2( مسند اإلمام أمحد، مسند عبداهلل بن عمرو بن العاص ريض اهلل عنهام، رقم احلديث: 66٥2. 
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 نشاط

٥

أبحث في السيرة النبوية موقف تجّلى فيه عفو عظيم للنبي  ملسو هيلع هللا ىلص  مع 
مهارة البحثقومه بعد صبر وتحمل شديد.

في تاريخ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص موقف ال ينسى وال يبلى، فذلك يوم فتح الله عليه مكة المكرمة، وانتصر 
على أعدائه الذين آذوه واضطهدوه واخرجوه، فإنه قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ فأجابوه خيًرا، 

أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
 ) موسوعة أخالق القرآن - أ. أحمد الشرباصي(.  

 نشاط

6

ألزم نفسي بخلق العفو والصبر مع اآلخرين وأسجل أثر ذلك على 
مهارة التسجيل والمتابعةنفسي ومن حولي. 

يقّيم المعّلم بعد تحديد مهلة، كأسبوع مثاًل ما تم تسجيله من قبل المتعّلم.
تعلَّمت مع زمالئي من هذا الدرس:

** القيمة التي استفدتها من الدرس هي:  الصبر  -  العفو. 
**  المظاهر السلوكية:  

ه تعالى في الصبر على الطاعة.   أ - االستعانة باللَّ
ب - العفو عند المقدرة.

جـ - االقتداء بالنبي  ملسو هيلع هللا ىلص والسلف الصالح في التخلق بالعفو والصبر.
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حل أنشطة الدرس السابع
 جمال:  التهذيب - أختلق بالعدل والشجاعة 

 نشاط

1
أكتب فضل اإلمام العادل من خالل النَّصين اآلتيين.

مهارة االستدالل

عن أبي هريرة ‹ قال: قال رسول  ^: »ثالثة ال ترد دعوتهم، اإلمام العادل، والصائم حتى 
يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول: بعزتي 

ألنصرنك ولو بعد حين«)1(. 
]استجابة الدعوة[

عن أبي هريرة  ‹ قال: قال رسول  ^: »سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم ال ظل إال ظله 
وذكر منهم »إمام عادل«.)2(

]ممن يظلهم الله يوم القيامة[
 نشاط

1
ب -أكتب أمثلة أخرى لصور العدل.

مهارة التوسع

عدل اإلنسان فيام دونه.   كعدل السلطان يف رعيته. 1
الطاعة،  بإخالص  سلطاهنا  مع  الرعية  كعدل   

الوالء. وصدق  عدل اإلنسان فيام فوقه. 2

باالبتعاد عن الكرب، وكف األذى عنهم.   أكفائه  مع  اإلنسان  عدل 
نه. قرا وأ 3

)1(   سنن الترمذي،كتاب: صفة الجنة عن رسول اهلل^، باب: ما جاء في صفة الجنة ونعيمها.
)2(   صحيح مسلم، كتاب: الزكاة، باب: فضل إخفاء الصدقة.
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 نشاط

2

ابحث عن قصة ُتبّين عدل أحد الصحابة أو الصالحين  وضع لها 
مهارة البحثعنواًنا وشارك زمالئك في عمل صحيفة خاصة.

من نامذج العدل مع أصحابه: 
ه  اللَّ رسول  يا  فقلت:  قاضًيا،   اليمن  إلى   ^ رسول  بعثني  قال   › طالب  أبي  بن  علي  عن 
ه سيهدي قلبك ويثبت لسانك« فإذا  ُترِسلُني وأنا حديث السن وال علم لي بالقضاء؟ فقال: »إن اللَّ
جلس بين يديك الخصمان فال تقضين حتى تسمع من اآلخر كما سمعت من األول، فإنه أحرى أن 

يتبين لك القضاء قال: فما زلت قاضًيا أو ما شككت في قضاء بعد«)1(. 
عظمة العدل عند الصحابة: 

الرحمن: هل لك  التجار فنزلوا  المصلى، فقال عمر لعبد  عن ابن عمر قال:  قدمت رفقة من 
أن تحرسهم الليلة من السرق؟ فباتا يحرسانهم ويصليان ما كتب الله لهما، فسمع عمر بكاء صبي 
فتوجه نحوه فقال ألمه: اتقي الله وأحسني إلى صبيك، ثم عاد إلى مكانه فسمع بكاءه فعاد إلى أمه 
فقال لها مثل ذلك؟ ثم عاد إلى مكانه فلما كان من آخر الليل سمع بكاءه فأتى أمه فقال لها: ويحك 
ما لي أرى ابنك ال يقر منذ ليلة؟ قالت: يا عبدالله قد أبرمتني منذ الليلة إني أريغه عن الفطام فيأبى، 
قال: ولم؟ قالت: ألن عمر ال يفرض إال للفطم، قال: وكم له؟ قالت: كذا وكذا شهًرا، قال: ويحك 
ال تعجليه فصلى الفجر وما يستبين الناس قراءته من غلبة البكاء فلما سلم قال: يا بؤًسا لعمر، كم قتل 
من أوالد المسلمين، ثم أمر منادًيا فنادى أال تعجلوا صبيانكم على الفطام فإنا نفرض لكل مولود في 

اإلسالم وكتب بذلك إلى اآلفاق أن يفرض لكل مولود في اإلسالم)2(.
عدل عمر بن الخطاب:  

عن أنس: أن رجاًل من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، عائذ بك من 
الظلم، قال: عذت معاًذا، قال: سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته فجعل يضربني بالسوط ويقول: 
أنا ابن األكرمين، فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه فقدم، فقال عمر: أين المصري، 
خذ السوط فاضرب فجعل يضربه بالسوط ويقول عمر اضرب ابن األكرمين. قال أنس: فضرب فو 
أنه يرفع عنه، ثم قال عمر للمصري:  الله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما أقلع عنه حتى تمنينا 

)1(  سنن أبي داود، كتاب: األقضية، باب: كيف القضاء 138.
)2(  ابن الجوزي في صفة الصفوة.

http://www.moe.edu.kw


230

ضع السوط على صلعة عمرو، فقال: يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه، فقال 
عمر: لعمرو مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراًرا، قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم 

يأتني)1(. 
فائدة  للمعلم:

1- عدل الوالي: سواء كانت واليته والية خاصة أو عامة. 
تعالى: قال  الناس،  بين  يصلح   من  أو  منصب،  صاحب  أو  القاضي،  الناس:   بين   2-  الحكم 

﴿ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې﴾ سورة النساء)٥8(.
والسكنى  النفقة  في  سواء  بالعدل  زوجته  الزوج  معاملة  الزوجات:  بين  أو  الزوجة  مع  3-  العدل 

بالسوية.  منهنَّ  كلًّا  فيعطي  واحدة،  من  أكثر  كن  وإن  والمبيت، 
 قال تعالى:  ﴿ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  

گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ﴾ سورة النساء آية )3(.
4-  العدل بين األبناء: في العطايا والهبة،  والوقف، والتسوية بينهم حتى في الُقَبل قال ^: »فاتقوا 

الله واعدلوا بين أوالدكم«)2(.
فعن إبراهيم النخعي قال: »كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في الُقَبل«)3(.

ڤ   ڤ   ٹ   ﴿ٹ   تعالى:   قال  بالباطل،   يشهد  وال  حقًّا،  إال  يقول  ال  القول:  في  ٥-  العدل 
آية  األنعام  ڃ﴾ سورة  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄڄ   ڦ   ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ  

.)1٥2(
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱٻ   سبحانه:    وقال 

.)13٥( آية  النساء  سورة  ٺ....﴾  ٺ  
األمم  من  أمة  الله  أهلك  فقد  ده  وتوعَّ واإلعطاء،  األخذ  في  العدل  والميزان  الكيل  في  6-  العدل 
سورة  ٺ﴾  ٺ   ٺ   ﴿ڀ   تعالى:   قال  والميزان،  المكيال  يبخسون  كانوا 

األنعام آية 1٥2:  ﴿ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  
)1(  من كتاب كنز العمال، في سنن األقوال واألفعال، باب: عدله رضي اهلل عنه، ج 12، ص 660.

)2( صحيح البخاري، كتاب: اهلبة وفضلها والتحريض عليها، باب: اإلشهاد يف اهلبة. 
)3( مصنف ابن أيب شيبة، باب: يف الرجل يفضل ولده عىل بعض، ج 11، ص 221.
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ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ﴾  سورة 
المطففين آية )1 -6(.

7 -  العدل مع غير المسلمين قال تعالى:  ﴿ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےۓ  
ۉ   ۉ    ۅۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ  

آية )8(. المائدة  ې  ې  ې  ې﴾ سورة 
 قال تعالى:  ﴿ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ﴾ سورة المائدة آية )8(، أي: مهًما الحظتم أنَّ ظلمه 

ال يتنافى مع التقوى، فالعدل معه أقرب للتقوى)1(.  
فال يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء اإلسالم بالدخول فيه، واإليمان بأنَّه هو الدين 
للحق،  اتباًعا  المسلم  المسلم على  لغير  المسلمين  قاضي  فيها  ، وكم من حادثة عدل حكم  الحقُّ

فكانت السبب في تحبيبه باإلسالم ثم في إسالمه.
 نشاط

٣

»حكمت فعدلت فنمت يا....«
مهارة البحث والربط ابحث من خالل المصادر المتاحة عن اآلتي:

القائل:  رسول كسرى لعمر بن الخطاب ‹.
لمن قيلت:   لعمر بن الخطاب ‹.

داللتها: يدل  على تطبيق العدل أساس دوام الملك واألمن. 
 نشاط

٤
أكتب موقًفا شاهدته تحقق فيه الثبات واإلقدام.

مهارة التوسع

يقّيم المعّلم ما يكتبه المتعّلم من موقف مناسب يتبين من خالله الثبات واإلقدام لتحقيق الشجاعة 
المطلوبة.

 نشاط

٥
. أتعرف على شخصية شجاعة: نسيبة بنت كعب 

مهارة البحث

)1(    موسوعة األخالق - الدرر السنية )بتصرف(. 
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نشاط

6
أقارن بين الشجاعة والتهور.

مهارة المقارنة

أوجه االختالفوجه التشابه
التهور الشجاعة 

العجلة. احللم واحلكمة.اإلقدام.
العمل دون تفكري.حيتاج لتفكري.القوة.

ال هيتم بالعواقب.حيسب لعواقب األمور.لتحصيل أمر.
مع التهور الترصف فيه خطأ.مع الشجاعة الترصف صح.تكون بالقول والفعل.

عاقبته سيئة إن مل يكن فيها لطف اهلل.عاقبته خري.له عواقب.
عدم الصرب واالستعجال.الصرب عىل املتاعب.

تعلَّمت مع زمالئي من هذا الدرس:
** القيمة التي استفدتها من الدرس هي:  العدل والشجاعة. 

**  المظاهر السلوكية:   
ه تعالى.   أ - االلتزام بأداء الحقوق وإعطاء الواجبات عبادة وطاعة للَّ

ب - االعتزاز بسير األنبياء والصالحين المتمسكين بالحق والشجاعة.
ج -  إقامة العدل في عالقاتي مع الجميع.
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حل أنشطة  الدرس الثامن 
جمال: الثقافة -  حريتي مكفولة يف اإلسالم

 نشاط

1
 أ  - ألخص األبيات بأسلوبي الخاص في جملة واحدة.

مهارة التلخيص

قال الشاعر:   ووقفت بمحراب التاريخ             ألسأله ما الحرية 
                       فأجاب بصوت مهدود                   يشكو أشكال الهمجية 

                       إن الحرية أن تحيا                             عبًدا  لله بكلية
                      وفق القرآن ووفق الشرع                 ووفق السنن النبوية

يقّيم المعّلم تلخيص المتعّلمين في جملة مفيدة ومناسبة لموضوع األبيات. 
الدين اإلسالمي على مر التاريخ يدعو إلى الحرية  حتى في عبوديتنا هللَّ تعالى. 

 نشاط

1

ق فيه بين مفهوم الحرية  ب -أوضح مثااًل واقعًيا من الحياة،  أفرِّ
عند اإلسالم وعند الغرب، من حيث المقياس التي توزن به )العدل 

والمساواة(.
مهارة المقارنة

الحرية في الغرب  مطلقة  بينما في  اإلسالم مقيدة، فليست مطلقة حتى تهوي بصاحبها إلى قاع 
الضالل الروحي ودرك االنحطاط األخالقي.

حرية ليس لها ضابط أو حد  بينما في اإلسالم حرية واعية منضبطة. 
الحرية في الغرب قد تخرج عن  نطاق العقل وحدود األخالق،  بينما في اإلسالم ال تخرج عن 

أحكام الدين ونطاق العقل، وحدود األخالق ومصلحة الجماعة.
في الغرب ال تتم مساءلته ومحاسبته وإيقافه عند حده منًعا لضرر الفرد والجماعة وفساد الدين 

والدنيا، بينما في اإلسالم يحاسب ويحد له حدود أال يتعدى على  غيره.
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 نشاط

1
جـ- أشارك زمالئي بكتابة تعليق مناسب على الصورة اآلتية.  

مهارة التعبير

\

التعليق:
*  العدل أعلى من المساواة.  

*  الفرق بين العدل والمساواة في ممارسة الحرية.   
* العدل يكون في كل شيء، والمساواة ال تكون في كل شيء. 

 نشاط

2

األحمد  صباح  الشيخ  األمير  سمو  مقولة  ومجموعتي  أنا  أ -  أقرأ 
الحرية.    ضوابط  نستنتج  ثم  مهارة االستنتاجالسابقة، 

أ    - أال تهدد أمن الكويت وسالمتها.
ب - ال تنقض تعاليم ديننا وشريعتنا.

ج  - ال  تهدم القيم والمبادئ واألخالق.
د -   ال تتجاوز القانون وتمس احترام القضاء/ ال تشيع الفتنة والتعصب وتجلب الفوضى والخراب 

والدمار.
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 نشاط

2

فيها  ُيْمَنُع  الذي  السبب  نوع  في  ومجموعتي  أنا  ب -  أتناقش 
آخر.   إلى  مكان  من  مهارة العصف الذهني.االنتقال 

الدخول لتصوير المنشآت العسكرية دون إذن:  يمنع من االنتقال والسفر بسبب أمني. 
التنقل بين المدن وقت الحرب:  يمنع من االنتقال والسفر بسبب امني وحفظا النفس.  

السفر للبالد الموبوءة:  يمنع من االنتقال والسفر بسبب صحي. 
السفر في حال إصدار حكم جنائي:  يمنع من االنتقال والسفر  بسبب أمني  وقضائي وحق للمجتمع.

نشاط )3(

 أ  -  المادة )36( من الدستور الكويتي: »لكل إنسان حرية التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة 
أو غيرهما، وذلك وفقًا للشروط واألوضاع التي بينها القانون«.

الرأي  في حرية  الحق  »لكل شخص  اإلنسان:  لحقوق  العالمي  اإلعالن  المادة )19( من  ب -  
واألفكار  األنباء  واستقاء  تدخل  أي  دون  اآلراء  اعتناق  حرية  الحق  هذا  ويشمل  والتعبد 

الجغرافية«. بالحدود  التقيد  دون  كانت  وسيلة  بأي  وإذاعتها  وتلقيها 
أ - أقارن بين المادتين )36( و)19(   من خالل الجدول اآلتي:

األثرأوجه اخلالف أوجه الشبه م

تم التفاق على الدستور الكويتي.
إعطاء حرية الرأي 
والتعبير وشنشره. 

مقيد بضوابط محددة يقرها القانون 
المستمد من الشريعة.

يحفظ حقوق اآلخرين ويحاسب 
المقصر.

اإلعالن العالمي 
إساءة لآلخرين والفوضى.غير مقيد.لحقوق اإلنسان.

نشاط

٣ 

حرية  بها  نشرح  عبارة  على  الفصل  في  زمالئي  مع  ب -  أتفق 
الرأي في ديننا العظيم ونرسلها عبر إحدى وسائل التواصل 

الفصل. باسم  االجتماعي 
مهارة التعبير والتواصل

مهارة المقارنة
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يقّيم المعّلم تجاوب المتعّلم مع مجموعته في النشاط وقدرته على التعبير وعمل المطلوب.

- حكم الحجاب على المرأة.  ال يحق له إبداء رأيه.
- إقامة الحدود الشرعية. ال يحق له إبداء رأيه.

- اختيار أعضاء مجلس طالب المدرسة.  يحق له إبداء رأيه.
- استضافة العب كرة قدم مشهور.  يحق له إبداء رأيه.

نشاط 

ال صفي 

)مشروع(

ــي فــي المدرســة فــي  ــا وأصدقائ ــا  أن أمــارس حريتــي عملًي
ــة: الحــالت اآلتي

 
مهارة التخطيط

الرحلة: أختار أنا ومجموعتي المكان الذي نرغب فيه للرحلة ونخبر معلمنا بذلك. 
 مجلس الطالب: »أتقدم بالترشيح لمجلس الطالب«.

النشاط المدرسي: »أختار النشاط الذي أرغب فيه«.
وأبلغها  بالمقصف  تباع  التي  األطعمة  اختيار  في  وزمالئي  أنا  »أتناقش  المقصف:  أطعمة 

. » سة ر لمد ا ير لمد
الكشافة/ الزهروات: »أشارك أنا وزمالئي في اختيار قائد الكشافة«.

تعلَّمت مع زمالئي من هذا الدرس:
**  القيمة التي استفدتها من الدرس هي: الحرية. 

** المظاهر السلوكية:
أ - االلتزام بضوابط الحرية مع احترام اآلخرين. 

ب -  تقدير ديننا اإلسالمي المنظم للحرية بين الناس. 
ه تعالى على ضبط الحرية بقواعد وضوابط مناسبة. ج - ُشكر اللَّ
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� إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد- صالح الفوزان  ج2 ص47 وما بعدها  ط مؤسسة الرسالة[.
� المدخل لدراسة القرآن الكريم، الشيخ محمد بو شهبة، األمانة العامة لألوقاف / الكويت.

� مباحث في علوم القرآن، الشيخ مناع القطان.
� الوحي ودالالته في القرآن  الكريم، د.ستار جبر حمود األعرجي، دار الكتب العلمية. 

� تفسير القرآن الكريم، ابن كثير.

�  المفهرس لمعاني القرآن الكريم تأليف:محمد عدنان سالم ومحمد بسام الزين. 
� هذا الحبيب يا محب، أبي بكر الجزائري، المكتبة العصرية/2004.

� كنوز السيرة، عثمان بن محمد الخميس، الطبعة األولى، غراس /2006.
� فقه السيرة، محمد الغزالي، الطبعة الثانية / دار القلم /198٥.

� تهذيب سيرة بن هشام - عبدالسالم هارون. 
� صحيح السيرة النبوية 

� حقوق النبي على أمته  د.محمد التميمي.
� الرحيق المختوم، صفي الدين المباركفورى، دار السالم، الطبعة التاسعة /1992.

� طريق الهجرتين.
� البداية والنهاية، البن كثير. 

� الرسول والوحي، د.محمد سيد أحمد المسير، مكتبة دار التراث.
بن  صالح  الشيخ  بإشراف  المختصين  من  د  عدِّ المؤلف  ملسو هيلع هللا ىلص،  الرسول  أخالق  مكارم  في  النعيم  �  نضرة 

جدة. والتوزيع،  للنشر  الوسيلة  دار  للناشر:  المكي  الحرم  وخطيب  إمام  حميد  بن  عبدالله 
� صفة الصفوة. اآلداب الشرعية والمنح المرعية / الشمس الدين المقدسي الحنبلي ج1.

� موسوعة األخالق الدرر السنية.
� روضة العقالءالبن حبان البستي. 

� موسوعة  أخالق القرآن أ.أحمد الشرباصي.
� دالئل النبوة للبيهقي وألبي نعيم األصفهاني. 
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� مكارم األخالق البن أبي الدنيا.   
� تسلية أهل المصائب، محمد بن محمد الحنبلي، مكتبة دار البيان /1979. 
� حلية طالب العلم / بكر بن عبدلله بن زيد، دار العاصمة للنشر، 141٥هـ. 

البشائر  دار  الشافعي،  الدين  بدر  القاضي  اإلمام  والمتعّلم،  العالم  آداب  في  والمتكلم  السامع  �  تذكرة 
.2008/ األولى  الطبعة  اإلسالمية، 

� الذريعة إلى مكارم الشريعة  الجزء األول.
� إحياء علوم الدين - محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الناشر دار المعرفة،، بيروت.

� معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي. 
� المجموع الثمين. 

� الزهد  -البن حنبل  - المؤلف أحمد بن حنبل.
� صحيح البخاري.

� صحيح مسلم.
� مسند اإلمام أحمد بن حنبل.

� سنن الترمذي.
� سنن أبي داود. 
� سنن  النسائي. 

� السنن الكبرى للبيهقي.
� جامع العلوم والحكم.

� السلسلة الصحيحة.
� المعجم الكبير للطبراني.  

� شرح رياض الصالحين البن عثيمين. 
� موقع إسالم ويب.
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� ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية. د. محمد بن عبدالله العوشن، دار طيبة،  جزء 1.
� عيون األخبار، ابن قتيبة الدنيوري، مصدر الكتاب: موقع الوراق: 

http://www.alwatraq.com
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