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 املقدمة:

التعليم الثانوي    مديرية( تضع  19التعليمية في ظل الظروف االستثنائية )كوفيدمن وزارة التربية الوطنية لضمان تنفيذ املناهج    وَسعيا،  2022ــ    2021للموسم الدراس ي  اتحضير 

بالتنسيقالعام   الوطنية    والتكنولوجي  للتربية  العامة  أيدي  مع املفتشية  للتعلمات  السيدات والسادة املفتشين واألساتذةبين  بما  بصفة استثنائية    املعدلة   ،التدرجات السنوية 

 .تاحيتماش ى والحجم الزمني امل

كفاءات املتعلمين، يرتبط هذا التخطيط بعامل الوقت الذي يجب    وتنميةيشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عامال مؤثرا في تحقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية  

 توضح كيفية تنفيذ املناهج التعليمية وية للتعلمات أداة بيداغوجية أساسية السن  التدرجاتتشكل  ي ينبغي استثمارها بالشكل األمثل،  أن ينظر إليه كمورد من املوارد املتاحة الت

 بحيث: 

 تراعي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح، ▪

 لتعلمات بما يكفل تنصيب الكفاءات املستهدفة في املناهج التعليمية،السير املنهجي لتضبط  ▪

 ،املوصلة إلى الكفاءات املستهدفة التمثيالتو األمثلة   تضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل ▪

 وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،  مراعاة  معاملوارد  وإرساءاملضامين   تضمن تناول  ▪

 ،  ى إدماج املوارد وحل املشكالتقدرة املتعلم عل تقويمها وتنميةوعملية سيرورة التعلمات  االنسجام بينفترات للتقويم املرحلي للكفاءة بما يضمن  تقترح ▪

  فيما بينهم بالنسبة لكل مادة وفي كل ثانوية   والتنسيقهذا التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    وآليات   وأهداف قراءة وفهم مبادئ    األساتذة  نطلب من جميع  من هذا املنطلق 

 .تقديم التوضيح الالزمودعمهم ب مرافقة األساتذة كما نطلب من املفتشين من أجل وضعها حيز التنفيذ، 
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 تعديل البيداغوجي للتدرجات السنويةال  وأهدافمبادئ  

 

 ليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل البيداغوجي اآل
 

 التعديل البيداغوجي آليات 

 الجانب البيداغوجي الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  أسابيع   28توزيع  احتساب  دون  أسبوعا 

 التقويم، 

 ضبط التقويم املرحلي للكفاءة؛

بمت يسمح  زمني  مخطط  املناهج  وضع  تنفيذ  مدى  ابعة 

 التعليمية.

 املوارد املعرفية والنشاطات: -أ

لبناء   الضروري  املوارد  من  الالزم  الحد  تحديد 

 الكفاءة ) املوارد املهيِكلة(،  

السندات   الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 والنشاطات لبناء املوارد،

 الدمج بين النشاطات في إطار حل املشكل، 

الت البناء إدراج ضمن  التي تستهدف  النشاطات  قويم 

 التحصيلي للتعلمات،

 املمارسات البيداغوجية:-ب

مسعى   ضمن  )استغاللها  الوثائق  استغالل  منهجية 

 لحل مشكل(،

منهجية  توضح  للمتعلم،  تقدم  منهجية،  بطاقات  بناء 

الوثائق   أنماط  مختلف  منحنيات، )استغالل  جداول، 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(، 

للمهماتمرا إنجازه  أثناء  املتعلم  تعليمات   فقة  بتقديم 

 تيسر الحل،

 الهداف املبادئ الساسية 

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

ركبة املحافظة على تقويم القدرة على اإلدماج لدى املتعلم من خالل وضعيات مشكلة م

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 تنصيب لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في املناهج التعليمية؛ 

املناهج  في  املستهدفة  األساسية  التعلمات  بإرساء  يسمح  للتالميذ  ناجع  تمدرس 

 التعليمية؛  

 تزويد املتعلم باألسس العلمية الضرورية ملتابعة الدراسة في املستويات األعلى 
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 توجيهات تربوية 

o الدعوة   في  إسهاماته  أهم  إسلمه،  ،(وجد   إن)  ميلده  ونسبه،  كنيته  أبيه،  واسم  اسمه  مثل :  الترجمة   تشملها  التي  النقاط   تحديد   من  البد :  الحديث  راوي  الصحابي  ترجمة  

 .وفاته  ومكان وفاته مروياته، ،(والواليات  كالغزوات )

o والمفهوم التعريف بين الفرق: 

 .متتال   بشكل المكتسبة للخبرات  نتيجة  اإلنسان ذهن في تتكّون التي الفكرة هو: المفهوم -

   .خصائصه مختلف بذكر  معين شيء عن المعلومات  تقديم هو: التعريف -

o عند   يقف  ال  الذي  هو  أو  .التفصيل  عكس  فاإلجمال  المطوالت،  أعماق  في  غوص   وال  التفصيلت،   في  خوض   غير  من  إجماالا   التفسير  لمعرفة  يصلح   هو:  اإلجمالي  المعنى  

 . لآليات  العام المعنى يذكر وإنما األلفاظ،

o ا   تعتبر:  والفوائد  األحكام:  والفوائد  األحكام  ال   الفوائد   وهذه  وِحكمه،  نالقرآ  أحكام   استخراج  هو  التفسير  من   فالمقصود   الشريف،  النبوي  الحديث   وشرح  التفسير  لعملية   ملخصا

ا  إما كونها عن تخرج  .  بها واالستهداء االسترشاد  ينبغي حكمة أو حكما

 :  أنّ  بينهما والفرق

 .  المباح المكروه، الحرام، ،(المستحب ) المندوب  الواجب،: أحكام  خمسة عن يخرج وال النصوص  من يستنبط ما: وهو  حكم جمع األحكام

 .حكما فائدة كل وليس فائدة حكم فكل وخصوص، عموم وبينهما ،...(كالعلم... )خيريستفيده من العبد  على  يعود  ما كلّ "   وهي  فائدة: جمع فهي الفوائد أّما

o وحدات   هناك  نت كا  وإذا  األخرى،  تكّمل مرحلة  كلّ   ألنّ   والمتوسطة؛  االبتدائية  للمرحلة  المادة  وكتب   مناهج  بكلّ   إّطلع  على يكون  األستاذ   أنّ   المفترض   من  :سابقة  مكتسبات  

  على   باالعتماد   –  عموما  والتقويم  التشخيصي  التّقويم  خلل  من  –  ذلك  بمراعاة  مطالب   واألستاذ   مداركه،  وتوّسع  المتعلّم  سن  تقدّم  وفق  والتفصيل  التّوسع   قبيل  من  فهي  مكررة

 . البيداغوجية والمعالجة  التربوي والدعم الراجعة التغذية

 

ليست عناصر مفاهيمية، وفي المقابل يجب على األستاذ تقديمها أثناء شرح الّدرس؛ وبعض المعارف يمكن إدراجها في مضمون العناصر   التنبيهات في عمود التوجيهات  -

 المفاهيمية. 

 على األستاذ التقيّد بالتعريفات الصحيحة المعتمدة وفق المرجعية المالكية .ــ 
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 المستوى  الميدان الكفاءات المستهدفة  الكفاءة الشاملة 

يتعرف على كيفية التعامل 
الشرعية  النصوص  مع 
عقيدة  اإلسالم  قيم  وتمثل 
وتشريعا وسلوكا، ومعرفة  
من   الحضارية  أبعادها 
خالل دراسة محطات من 

 السيرة النبوية. 

القدرة على تالوة القرآن الكريم تالوة صحيحة، والتعبير  

تحليليا تفسيرا  تفسيره  خالل  من  منه  المقّرر  فهم   عن 

 والعمل بتوجيهاته، وشرح األحاديث النبوية الّشريفة.

القرآن الكريم والحديث   -1

 الشريف 

ى
ول

أل
 ا
نة

س
ال

- 
يا

ج
لو

و
كن

 ت
و
م 

و
عل

 

االتصاف  خالل  من  وسلوكا،  عقيدة  اإلسالم  قيم  تمثل 

 بصفات عباد الّرحمان.
 العقيدة والفكر  -2

مصادر   أّول  باعتباره  الكريم  القرآن  على  التعّرف 

على التشر والتعّرف  الشرعي،  والحكم  اإلسالم،  في  يع 

ويلتزم   وأسرارهما  حياته  في  والصيام  الّصالة  مكانة 

 بأدائهما.

 الفقه وأصوله  -3

في   بها  واالقتداء  النبوية  السيرة  من  محطات  دراسة 

 وضعيات مناسبة، ومعرفة أثرها في الحضارة العالمية.
 السيرة والحضارة -4

 

 

 

 الكفاءات المستهدفة والشاملة
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 :مالحظة

المقطع احترام 

وترتيب الوحدات 

 ضروري 

 الحجم الساعي  الوحدة  الترتيب   المقطع

 المقطع األول

 أسبوع 12

 ساعة 12

 2 قيمة العلم والعلماء  1 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 الكريم  القرآنمن مصادر التّشريع اإلسالمي:  2 الفقه وأصوله 

 1 رآن الكريم: مقّدمة في علم تجويد القرآن الكريم من علوم الق 3 القرآن الكريم والحديث الشريف

 4 من علوم القرآن الكريم: أحكام تالوة النون الّساكنة والتنوين والميم الّساكنة 4 القرآن الكريم والحديث الشريف

 1 ( 99إلى  95من دالئل قدرة هللا جّل جالله )سورة األنعام: من  5 القرآن الكريم والحديث الشريف

 لمقطع الثاني ا

 أسابيع 10

 ساعات( 10

 2 من ركائز اإليمان 6 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 ( 77إلى  63من صفات عباد الرحمن )سورة الفرقان: من  7 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 الحكم الّشرعي  8 الفقه وأصوله 

 2 من العبادات: الّصالة عماد الدين  9 الفقه وأصوله 

 لمقطع الثالث ا

 أسابيع 06

 ساعات 06

 2 من العبادات: الصيام  10 الفقه وأصوله 

 1 االستعفاف وآثاره  11 السيرة والحضارة 

 1 ( 13إلى  10من أخالق القرآن الكريم )سورة الحجرات: من  12 القرآن الكريم والحديث الشريف

 1 الكسب الحالل  13 القرآن الكريم والحديث الشريف

 1 مقدمة في علم الّسيرة النّبويّة  14 رة والحضارة السي

 1 في مرحلة شبابه  -صلّى هللا عليه وسلّم -الرسول  15 السيرة والحضارة 
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عنوان الوحدة/  

 الزمن

الهدف 

 التعلّمي
التعلمات  تنفيذليات آ الموارد المستهدفة  توجيهات خاّصة باألستاذ )ليست عناصر مفاهيمية( 

ساعة  12أسبوع (  12)   االولالمقطع   

 

01 

 

 

 
 قيمة العلم والعلماء 

 

 )ساعة واحدة( 

 

 على يتعّرف

 عناية مدى

 اإلسلم

 بالعلم

 والعلماء

 

 

 أّوالـ التّعريف بالّصحابّي راوي الحديث 

 شرح المفردات  -ثانيا 

 ثالثاـ المعنى اإلجمالّي للحديث 

 رابعاـ اإليضاح والتّحليل: 

 النافع فضل طلب العلم -1

 العلم الشرعي وشرفه طلب فضل -2

 منزلة العلماء وواجبنا نحوهم -3

 آداب طالب العلم: من  -4
 اإلخلص  -أ

 الصبر  -ب 

 التواضع   -ج

 حسن اإلصغاء  -د

إسهامات العلماااء المساالمين فااي الحضااارة  -5

 اإلنسانية:

 إسهاماتهم في العلوم المختلفة -أ

 إسهاماتهم في اآلداب والفنون  -ب

 نماذج من علماء الجزائر  -ج

 الفوائد األحكام و -خامسا

 

 مختلف  األستاذ يحّدد جدول  في -

 العلماء فيها أسهم التي المجاالت
 ذكر المتعلمين  من ويطلب المسلمون،

 . أسمائهم
يتطرق  ـ   العلم  طلب  فضل  عنصر  في 

 األستاذ إلى العلم بنوعيه.
 
 
باستثمار المكتسبات القبلية يطلب  -

األستاذ من المتعلمين استظهار بعض 
ي تحث على النصوص الشرعية الت

طلب العلم، فيستخلصوا منها فضل  
 طلب العلم ومنزلة العلماء. 

 
يعرض األستاذ صورا لبعض علماء  -

الجزائر ليتعرف عليهم المتعلمون،  
 ويبرزوا أهم إنجازاتهم.

الدرداء  ندالسّ  أبي  عن  عنه-:  هللا  هللا    -رضي  رسوَل  سمعُت    -قال: 

َك َطِريقًا يَْطلُُب فِيِه ِعْلًما َسلََك هللاُ »َمْن َسلَ يقول:    -صلَّى هللا عليه وسلَّم

ِلَطاِلِب   ِرًضا  أَْجنَِحتََها  لَتََضُع  الَماَلئَِكةَ  َوإِنَّ  الَجنَِّة،  ُطُرِق  ِمْن  َطِريقًا  بِِه 

األَْرِض   ِفي  َوَمْن  السََّماَواِت  ِفي  َمْن  لَهُ  لَيَْستَْغِفُر  العَاِلَم  َوإِنَّ  الِعْلِم، 

ِفي جَ  القََمِر َوالِحيتَاُن  َكفَْضِل  العَابِِد  َعلَى  العَاِلِم  فَْضَل  َوإِنَّ  الَماِء،  ْوِف 

َوإِنَّ  األَْنبِيَاِء،  َوَرثَةُ  العُلََماَء  َوإِنَّ  الَكَواِكِب،  َسائِِر  َعلَى  البَْدِر  لَْيلَةَ 

ثُوا الِعْلَم، ثُوا ِدينَاًرا َواَل ِدْرَهًما، إِنََّما َورَّ َفَمْن أََخذَهُ أََخذَ    األَْنبِيَاَء لَْم يَُوّرِ

»  ]أخرجه أبو داود والترمذي[  بَِحّظٍّ َوافِرٍّ

القانون   - اعتماد  عالميا  التشريع  جانب  في  المسلمون  به  أسهم  مّما 

 الفرنسي )في عهد نابليون( على فقه المعاملت من المذهب المالكي.

 االستعانة بالكتب اآلتية:  -

الحضار  - أثر  الغرب:  العربية في أوروبا"، ة  "شمس هللا تشرق على 

هونك  السرجاني - زيغريد  راغب  د.  للعالم"  المسلمون  قدّم    -  "ماذا 

 "من روائع حضارتنا" لمصطفى الّسباعي 

الجزائر  - علماء  من  نماذج  أن    :في  إلى  التلميذ  أذهان  تنصرف 

 المقصود هم علماء الدين، لذلك يُحدّد نموذجان )عالم وعالمة(:

 من علماء الجزائر في مجال االكتشاف العلمي. - من فقهاء الجزائر. -

 ن العلم واإلصلح. معية العلماء المسلمين؛ لجمعهم بيمن علماء ج -

في    - المسلمين  إسهامات  ذكر  المختلفةعند  في   العلوم  مثل  يشار 

 .القبلةواستخدام الهندسة لتحديد مواقيت الصلة -إلى:  الرياضيات

 كسر العشري...ابتكار األرقام الحسابية، وال -

 وضع علم الجبر )الخوارزمي(؛ وحساب المثلثات.  -

 .حسين مؤنس، سلسلة كتاب المعرفةكتاب )الحضارة( د/ يرجع إلى: -
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02 

 

 
من مصادر التّشريع  

 اإلسالمي 

 )القرآن الكريم( 

 

 ( ساعتان )

  يتعّرف -

على القرآن  

الكريم 

كمصدر 

 للتشريع.

بين   زيميّ  -

أنواع 

األحكام في 

  القرآن

 الكريم.

 

 

 

 

 مصادر التشريع اإلسالمي  مفهومأّوالـ 

 (واصطلحا)لغة تعريف القرآن الكريم   -ثانيا 

 من خصائص القرآن الكريم -ثالثا

 الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي -رابعا

 حّجية القرآن الكريم  -خامسا

 أنواع األحكام القرآنية:  -سادسا

 األحكام االعتقادية    -1

 لعملية األحكام ا -2

 األحكام األخلقية -3

األنبياء   - معجزات  األستاذ  يستعرض 

صلوات   عليهم  محمد  عيسى،  )موسى، 
المتعلمين  من  ويطلب  وسالمه(  هللا 

 . التمييز بينها
 
العلمي    - اإلعجاز  على  التركيز  يفّضل 

مع  لكن  الكريم،  القران  خصائص  في 
وعدم   المعلومة،  من  التحقق  ضرورة 

ينشر ما  كل  مع  )النت(    االنسياق  في 
 ألنه مليء بالخرافات.

 
يذكر في كل حكم من األحكام القرآنية   -

شرح  بعد  الكريم  القرآن  من  مثال 
 المقصود. 

 
األحكام    - أنواع  عنصر  يختار في 

ويصنف  اآليات  من  مجموعة  األستاذ 
حسب  فيها  الواردة  األحكام  المتعلمون 

 .نوعها

 :تعريف مصادر التشريع اإلسالمي

 ؛ وهو الموضع الذي يصدر عنه الشيء. درجمع مص :لغة -

 . الشرعية األدلة التي تستخرج منها األحكام: اصطالحا-

 تعريف القرآن الكريم: 

ا.يقال : مصدر مشتق من قرأ؛لغة -  : قرأ قراءة وقرآنا

د   :اصطالحا ل على نبيه ُمحمَّ صلى هللا عليه   -كلُم هللاِ تعالى الُمنزَّ

ناه، الُمتعبَّدُ بتلوته، المنقول إلينا بالتواتر، ، الُمْعِجز بلْفظه ومع -وسلم

  .المكتوب في المصاحف

شرح التعريف، ولذلك تم تقديمها على   متضّمنة في  خصائص القرآن -

 منها أنّه:الحجية. و

 ا متواتر محفوظ من التحريف والضياع.  1

 ا متعبّد بتلوته. 2

 خاتم الكتب السماوية والمهيمن عليها.  -3

ظي، إعجازه المعنوي ويشمل ازه والتحدي به )إعجازه اللفا إعج 4

 . (والتشريعي والغيبي العلمي

وتسجيله، ألهميته في بيان كيفية حفظ   التواترالبد من توضيح معنى    -

عناية  بيان  عند  المصطلح  هذا  إلى  سنحتاج  وألننا  الكريم،  القرآن 

 . بجمع القرآن الكريمالصحابة 

03 

 
من علوم القرآن  

 م: الكري

 علم في مقدمة

 الكريم  القرآن تجويد

 

 ساعة واحدة( )

 

بآداب  لتزمي -

تلوة القرآن  

 الكريم.

 التّجويد )لغة واصطالحا( علم تعريف  -أوال

 حكم تجويد القرآن ودليله  -ثانيا 

 فضل تالوة القرآن الكريم:  -ثالثا

 تحصيل األجر -1

 نيل الشفاعة -2

 المكانة الرفيعة -3

 الكريم:  آداب تالوة القرآنمن  -رابعا

 اإلخلص -1

 الطهارة   -2

 حسن الهيئة  -3

 التدبر  -4

 التجويد -5

 وثوابه الكريم  القرآن حفظفضل  -خامسا

 أحكام االستعاذة والبسملة   -سادسا

 
قراءة   - المتعلمين  من  األستاذ  يطلب 

أن   منهم  يطلب  ثم  الفاتحة،  سورة 
الفاتحة   هو  يقرأ  أن  بعد  الخطأ  يكتشفوا 

المتعلمو فيتوصل  متقنة،  إلى  بطريقة  ن 
التجويد  أحكام  بعض  معرفة  ضرورة 
صحيحة   الفاتحة  سورة  قراءة  ألهمية 
باعتبار أن ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة 

 الكتاب. 
 
  بإحضار   المتعلّمين  األستاذ  يكلّف  -

  آداب   تحديد  منهم  ويطلب  المصحف،
 .الكريم القرآن  وتالوة المصحف حمل

 

 التّجويد:  علم تعريف -

 تقان.واإلالتحسين : لغة -

وكيفية   الكريم  علم موضوعه دراسة قوانين تلوة القرآناصطالحا:    -

 النطق بكلماته، وذلك بإعطاء الحروف حقها ومستحقها.     

 : ضرورة بيان حكم العمل به.في حكمه -

 ن التجويد في حكمه.يشار إلى الغاية م -

في أحكام البسملة واالنتقال بين السور عند ورش يشار إلى أن ترك   -

 كت مقدم على الوصل. البسملة مقدم على إثباتها، وأن السّ 
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الجانب    - على  األستاذ   التطبيقييركز 

 طرق لعنصر أحكام االستعاذة عند الت
 و البسملة. 

 

 

04 

 

 
من علوم القرآن  

 الكريم: 

النون والميم  أحكام 

 الّساكنتين 

 

 ساعات( 4)

أحكام  يطبّق -

اكنة  النون السّ 

والميم   والتنوين

 نة الّساك

في تلوته   

 للقرآن الكريم.

 

 

 

 : أّوالـ أحكام النّون الّساكنة والتنوين

 تعريف النّون الّساكنة والتّنوين )اصطلحا( -1

 أحكام النّون الّساكنة والتّنوينا 2

 : أحكام الميم الّساكنة –ثانيا 

 تعريف الميم الّساكنة -1

 أحكام الميم الّساكنة -2

 المشّددتينالنّون والميم  أحكام -ثالثا

اآليات   ُ- من  مجموعة  األستاذ  يعد 

بحيث  السبورة،  على  ويدّونها  القرآنية 
النون   أحكام  من  حكما  آية  كل  تتناول 
ويقوم  الساكنة،  والميم  والتنوين  الساكنة 
ثّم  باألحكام،  االلتزام  مع  النص  بقراءة 
الحروف  تلوين  المتعلمين  من  يطلب 
وبعدها   مختلفة،  بألوان  األساسية 

عليها  باست التطبيق  ثم  القاعدة،  نتاج 
 بتالوة صحيحة. 

 
  من   مجموعة   األستاذ   يقترح   -

  المتعلمين   ويكلف   القرآنية،   النصوص 
  الساكنة   النون   على   بالوقوف 

  تلوينها،   ثمّ   الساكنة،   والميم   والتنوين، 
 . حكمها   بيان   ثمّ 
 

 تعريف النّون الّساكنة والتّنوين )اصطالحا( 

الساكنة:النّ ا   ال  ون  ا، النون  وطرفا وسطاا  وتكون  الحركة؛  من  خالية 

ا  وتثبت لفظاا وخطاا،    .ووصلا ووقفا

خطًّا،:  التنوينا   وتفارقه  لفظا  االسم  أواخر  تلحق  زائدة  ساكنة   نون 

 .بمعنى أنها تظهر منطوقة ال مكتوبة

والتي يكون سكونها  لميم الخالية من الحركة،  ا  تعريف الميم الّساكنة:  -

وا الوصل  في  ا  في  ثابتا أو  اسم  في  أو  فعل  في  وقعت  وسواءا  لوقف. 

 حرف، متوّسطة أو متطّرفة.

 :تنبيه -

وليس اإلقلب؛ فهو مصدر للفعل الثلثي قلب   القلبب أن يقال  اصوال 

الفعل  اإلظهار واإلدغام واإلخفاء، فهي مشتقة من  قلبا، بخلف  يقلب 

 الرباعي أظهر وأدغم وأخفى. 

، ألن المتعلمين كثيرا ما يسألون عنها اإلشارة إلى أحكام ميم الجمع  -

ومختصرة  بسيطة  أحكامها  أن  كما  الّساكنة،  الميم  مع  ويحسبونها 

 وتكّررت كثيرا في الكلمات القرآنية.

 

 

05 
  

 

من دالئل قدرة هللا  

 جّل جالله 

 )سورة األنعام:

 (99إلى  95من 

 

 )ساعة واحدة( 

  يتعرف -

على  

جوانب من  

دالئل قدرة 

 تعالى هللا 

ي الكون  ف

من خلل 

تحليل 

النص 

 .الُمقرر

 

 أّوالـ شرح المفردات 

 ثانياـ المعنى اإلجماليّ 

 ثالثاـ اإليضاح والتّحليل: 

 جوانب من دالئل قدرة هللا تعالى في الكون:  -أ

 والنوى بّ فلق الحَ  -1

 فلق اإلصباح وسكون الليل -2

 خلق الشمس والقمر والنجوم -3

 خلق اإلنسان -4

 باتإنزال الماء وإنبات النّ  -5

 أهمية التدبّر في دالئل القدرة اإللهية: -ب

 

للعرض،   - الحديثة  الوسائل  باستعمال 

يتناول   تصوريا  شريطا  األستاذ  يقّدم 
بعض مظاهر دالئل قدرة هللا تعالى في  
البذرة،   من  الحبة  انفالق  الكون، 
السحب...، ثّم يستثمر المتعلمون اآليات  

ليربطوا المؤطر   المقّررة  النص  بين 
اإللهية،  القدرة  على  الدالئل  وهذه 
هللا  قدرة  عظمة  إدراك  إلى  وليتوصلوا 

 في الخلق ووحدانيته.
 
 

المقر  - اآليات  للمتعلم  استغلل  سبق  التي  التجويد  أحكام  لتطبيق  رة 

 التعّرف إليها.

التركيز في آية الليل والنهار على أهمية السكون والظلمة في الليل؛    -

االستعانة  يمكن  كما  اإلنسان.  بصحة  وعلقتهما  النهار،  في  والضوء 

" تعالى:  قوله  مثل:  أخرى،  إذا بآيات  والصبح  عسعس  إذا  والليل 

 [ 17 التكوير:] تنفس".

في    - اإللهيةيشار  القدرة  دالئل  في  التدبر  التي   أهمية  الخواتم  إلى 

 فصلت بها اآليات الثلث  

 : آيات تنبه إلى معرفة هللا تعالى والعلم به وبوحدانيته. يعلمون

كيفية  يفقهون  في  وتدبراا  تأملا  يستدعي  ما  على  اآلية  هذه  تشتمل   :

 لتأّمل والتفكر. علم يحصل بالتدبر وا والفقهخلق اإلنسان؛ 
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  األحكام والفوائد  -رابعا 
القدرة    - دالئل  في  التدبّر  أهمية  في 

أّن    اإللهية بيان  على  التنسيق  التركيز 

دليل على وجود هللا  الكون  في  واإلتقان 

 . ووحدانيتهتعالى 

 بالبعث، وأنه تعالى كما بدأهم يعودون. يُصّدقون: أي يؤمنون 

في اآلية األخيرة تذكير بقدرة هللا تعالى على البعث، فحصل تفصيل  -

وهذا التدرج من العلم  .اآليات للمؤمنين، وانتفى االنتفاع به للمشركين

يق الموصل إلى  عمال العقل هو الطرعلى أن إ  إلى الفقه ثم اإليمان دال

 اإليمان.

 ساعات  10أسابيع (  10)  الثانيالمقطع 

 

 

 

06 
 

 

 

 

 من ركائز اإليمان

 

 )ساعتان( 

  يتعّرف -

أهم   على

ركائز  

من اإليمان 

 تحليلخلل 

الحديث 

النبوي 

 الّشريف

 .الُمقرر

 أّوالـ التّعريف بالّصحابّي راوي الحديث 

 المفرداتثانياـ شرح 

 ثالثاـ المعنى اإلجمالّي للحديث 

 رابعاـ اإليضاح والتّحليل: 

 تعريف اإليمان -1

 تربية النّشء على اإليمان -2

 حفظ العبد هلل تعالى وجزاؤه -3

 سؤال هللا واالستعانة به سبحانه -4

 بالقدر خيره وشّرهاإليمان  -5

 األحكام والفوائد  -خامسا

 
 
تعالى   في  - هلل  العبد  "حفظ  عنصر 

األست يجعل  المتعلمين وجزاؤه"،  اذ 
يكون  الحفظ  ان  استنتاج  إلى  يتوصلون 
في الّدين والّدنيا معا، من خالل األمثلة، 

 . مع التّفريق بين الحفظ والمعية
 
 
خيره   - بالقدر  "اإليمان  عنصر  في 

وشّره" يصل األستاذ بالمتعلمين إلى فهم  
معنى   شرح  خالل  من  العقيدة  هذه 
ا صفتي العلم والقدرة هلل تعالى، وعالقته

 بأفعال اإلنسان في حدود فهم المتعلم.
 

 

 

 :الّسند

ِ    -رضي هللا عنهما  -َعْن اْبِن َعبَّاس    صلى    -قَاَل: ُكْنُت َخْلَف َرُسوِل َّللاَّ

وسلّم عليه  فَقَاَل:  -هللا  ا  يَْوما  : َ َّللاَّ اْحفَِظ   : َكِلَماتٍّ أَُعلُِّمَك  إِنِّي  ُغاَلُم  "يَا 

تَجِ   َ َّللاَّ اْحفَِظ  اْستَعَْنَت يَْحفَْظَك،  َوإِذَا   ،َ َّللاَّ فَاْسأَِل  َسأَْلَت  إِذَا  تَُجاَهَك.  ْدهُ 

لَْم  بَِشْيءٍّ  يَْنفَعُوَك  أَْن  َعلَى  اْجتََمعَْت  لَْو  ةَ  اأْلُمَّ أَنَّ  َواْعلَْم   ،ِ بِاَّللَّ فَاْستَِعْن 

أَ  َعلَى  اْجتََمعُوا  َولَْو  لََك،   ُ َّللاَّ َكتَبَهُ  قَْد  بَِشْيءٍّ  إِالَّ  وَك يَْنفَعُوَك  يَُضرُّ ْن 

َوَجفَِّت   اأْلَْقاَلُم  ُرِفعَِت  َعلَْيَك.   ُ َكتَبَهُ َّللاَّ قَْد  بَِشْيءٍّ  إِالَّ  وَك  يَُضرُّ لَْم  بَِشْيءٍّ 

 ". ]أخرجه التّرمذي[الصُُّحفُ 

 . يعني احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه (قوله: )احفظ هللافي 

زي امالك ونفسك، ألن هللا سبحانه وتعالى يج في دينك وأهلك و  ( أييحفظك: )ولهوق 

 . المحسنين بإحسانهم

 تعريف اإليمان:  -

 التصديق.*لغة: 

القلب( وعمٌل بالجوارحِ )قوٌل باللسان واعتقادٌ بالَجنان * شرعا:  

 .اعة وينقص بالمعصيةواألركان، وهو يزيد بالطّ 
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  يتعّرف -

على صفات  

عباد 

الّرحمان  

 ليقتدي بهم. 

 أّوالـ شرح المفردات 

 ثانيا ـ المعنى اإلجماليّ 

 ثالثاـ اإليضاح والتّحليل: 

 التّعريف بعباد الّرحمان  -1

 من صفات عباد الّرحمن:   -2

 التّواضع  -أ

 الِحلم  -ب

 التّرفّع عن اللّغو  -ت

 
 
 يطلب  القرآني   النص  قراءة  خالل  من  -

 صفات  تصنيف  المتعلمين  من  األستاذ
 عقائدية   صفات  إلى   الرحمن  ادعب

 . وعملية وأخالقية

للمتعلم    - سبق  التي  التجويد  أحكام  لتطبيق  المقررة  اآليات  استغلل 

 التعّرف إليها.

تعالى  - باهلل  من هللا   االستعاذة  الخشية  دال على صفة  فعل  النار   من 

 والبعد عن العُجب بالنفس.  تعالى

 .فعل دال على صفة التقوى اجتناب الكبائر -

رضي هللا   –يُستشهد بحديث عبد هللا بن مسعود    التّواضعفي صفة    -

"ال يدخل الجنة من كان  قال:    -صلى هللا عليه وسلم  –عن النبي    -عنه

يكون  أن  يحب  الّرجل  إن  فقال رجل:  ِكْبر"،  من  ذرة  مثقال  قلبه  في 
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صفات عباد  من 

 الرحمان 

 )سورة الفرقان: 

 (77إلى  63من 

 

 ( )ساعتان 

 

 قيام اللّيل  -ث

 الخوف من عذاب هللا تعالى  -ج

 العتدال في اإلنفاقا -ح

 اجتناب الكبائر  -خ

 اجتناب قول الّزور -د

 التضّرع واالبتهال إلى هللا تعالى  -ذ

 اإلخلص في العبادة والدعاء  -ر

 تعظيم آيات هللا تعالى -ز

 التّوبة -س

 ثواب عباد الرحمن  -3

 ألحكام والفوائد ا -رابعا

الِكْبر   الجمال،  يحب  جميل  "إن هللا  قال:  حسنة؟،  ونعله  حسنًا  ثوبه 

]رواه مسلم[. ويضبط تعريفه بنفي مظاهر الحق وغْمط الناس".  بََطر  

 الِكْبر.

إلى ترشيد االستهلك باالبتعاد    االعتدال في اإلنفاقالتنبيه في صفة    -

 عن اإلسراف في استهلك الطاقة والماء وتبذير الخبز مثل.  

 )تشمل الشرك باهلل، القتل، الزنا(  اجتناب الكبائر -

 جتناب الكبائر إلى التفريق بين الكبائر والصغائر.التنبيه في صفة ا -

يشار إلى ترابط هذه الصفات وعدم انفكاك بعضها عن بعض )مثال:   -

 والتضّرع، والتوبة(. تعالى والتذلل إليهمن التواضع تعظيم آيات هللا  
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 الحكم الّشرعي 

 

 ( ساعتان )

بين   يميز -

الحكم 

التكليفي 

والحكم 

 .الوضعي

 

 

 

 

 )لغة واصطلحا(تعريف الحكم الّشرعي  –أّوال 

 : أنواع الحكم الّشرعي -ثانيا 

 الحكم التكليفي  -أ

 )لغة واصطلحا(تعريفه   -1

  الحكم التكليفي مع التّمثيلأقسام  -2

 شروط التّكليف -3

 عوارض التّكليف -4

 الغاية من التكليف -5

 الحكم الوضعي  -ب

 )لغة واصطلحا(تعريفه    -1

 أقسام الحكم الوضعي: )مع التمثيل( -2

 
في    - التّشجير  يعتمد طريقة  أن  لألستاذ 

التّكليفي   الحكم  أقسام  عنصر  تقديم 
 لزيادة الترسيخ. 

 
بعوارض    - االكتفاء  لألستاذ  يمكن 

 ( الحديثين، حديث  في  الواردة  التكليف 
تجاوز  ) إن هللا  ...( وحديث  القلم  رفع 

 عن أمتي ...(
 
يختار األستاذ موضوعا محّددا ويقترح  -

النصو من  به،  مجموعة  المتعلّقة  ص 
الحكم   استخراج  المتعلّمين  من  ويطلب 
الشرعي )التكليفي أو الوضعي( وتحديد 

 موضعه من النّص. 
 مثال: الصالة
أقم الّصالة لدلوك  قوله تعالى: " 

 ".الشمس
صلى هللا عليه  -وقول رسول هللا 

ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة : " -وسلم
 ". الكتاب

"،  لطهورمفتاح الّصالة اوقوله أيضا: " 

 تعريف الحكم الّشرعي:  -

ا؛ لمنعه من  ومن ذلك سمّ   ،: القضاء والمنعلغة  - وقوع  ي القضاء ُحكما

 . النزاعات والخصومات بين األفراد

أو اصطالحا- اقتضاءا  المكلفين،  بأفعال  المتعلق  تعالى،  هللا  خطاب   :

ا   . تخييراا أو وضعا

 تعريف الحكم التكليفي:  -

   .لزام الشرعي: له عدة معاني منها اإللغة -

و تخييرا. كطلب المكلفين طلبا أ  : خطاب هللا المتعلق بأفعالاصطالحا  -

و التخيير بين الفعل وعدمه  لة وطلب االمتناع عن الكذب أالقيام بالصّ 

 . كاألكل

 تعريف الحكم الوضعي:  -

له عدة معان منها اإلسقلغة  - يقال وضع فلن    ؛ اط والترك والوالدة: 

بين يدي فلن تركه الشيء  أسقطه، ووضع فلن  أي   ،دَينه عن فلن 

 ووضعت الحامل ولدها إذا ولدته. 

 أو شرطا أو   سببا : خطاب هللا تعالى المتعلق بجعل األشياء  اصطالحا  -

 .مانعا أو بطلنا أو رخصة أو عزيمة

بطريقة  ا   تقسي"الجمهور"  االلتزام  التّكليفّي.في  الحكم  الحنفية    م  ألّن 

التحريمية   الكراهة  وهما:  آخرين  قسمين  األقسام  هذه  إلى  زادوا 

 والفرض.

الوضعي  - الحكم  الشاطبيأقسام  اإلمام  في    –رحمه هللا    –: حصرها 
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"ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث 
 حتى يتوضأ". 

 

والمانع،   والشرط،  السبب،  وهي:  أنواع،  سبعة  في  "الموافقات" 

 والصحة، والبطلن، والعزيمة، والرخصة. 

)من    - الوضعي:  الحكم  أقسام  الصالة: أمثلة  الوقت  سبب  ، دخول 

الحدثمانعهاالطهارة،    شرطها:  الحكم :  ألقسام  بالنسبة  وكذا   ،)...

 التكليفي، ثم تطلب أمثلة أخرى من التلميذ.

ضرورة االنطلق في تناول الحكم الوضعي من المثال للوصول إلى    -

المتعلم  التعريف، ذلك أن تعاريف أقسام الحكم الوضعي يص عب على 

 . سابقاستيعابها من غير مثال 

 يرجع إلى "مبادئ األصول" للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه هللا. -

09 

من العبادات:    

 الّصالة عماد الدين 

 

( ساعتان )  

 

 

  ستخلصي -

مكانة  

الّصلة في  

حياته ويلتزم  

 بأدائها. 

 

 

 

 

 

 مفهوم العبادة والغاية منها  -أوال

 الّصالة  -ثانيا 

 (واصطلحاتعريفها )لغة  -1

 ودليله حكم الّصلة -2

 منزلتها -3

 حكمة تشريع الصلة وأسرارها  -4

الصالة مع   - بأداء  المتعلّمين  أحد  يكلّف 

من  ويطلب  فيها،  الخطأ  ارتكاب  تعّمد 
 المتعلّمين بيان الخطأ وتصويبه. 

 
من   - ويطلب  النصوص  بعض  يقترح 

الصالة   شروط  تحديد  المتعلّمين 
 ها. وفرائضها ومبطالت 

عليه   هللا  صلى  هللا  رسول  قول  مثال: 
بفاتحة  يقرأ  لم  لمن  صالة  ال  وسلم:" 

 الكتاب" )الفاتحة من فرائض الصالة(.
الطهور"   الصالة  "مفتاح  أيضا:  وقوله 

 )الطهارة شرط لصحة الصالة(. 
أحدث   إذا  أحدكم  صالة  هللا  يقبل  "ال 
مبطالت   من  )الحدث  يتوضأ"  حتى 

 الصالة(. 

العبادة:  - يح  مفهوم  ما  لكل  جامع  األقوال  بّ اسم  من  ويرضاه  هللا  ه 

الباطنة والظاهرة، كالخوف، والخشية، والتوكل، والصلة،  واألعمال 

 .صيام، وغير ذلك من شرائع اإلسلموالزكاة، وال

 تعريف الّصالة:  -

الدُّعاءُ غةً ل  - تعالى:    ؛:  هللا  قال  َسَكٌن "كما  َصلتََك  إِنَّ  َعلَيِهم  َوَصّلِ 

 لهم. عُ ادْ  أي: [103]سورة التوبة: ،"لَُهم

ُمفتَتَحة  اصطالحا  -  ، مخصوصة  وأفعال   بأقوال   تعالى  هللِ  التعبُّدُ   :

 بالتَّكبيِر، ُمختَتَمة  بالتَّسليِم. 

الّصالةفي    - أنّها فرض عين، وأنّها  حكم  أّول ما يحاسب عليه : بيان 

 ... يوم القيامة الفرد

 مع بيان أّول عبادة فُرضت،    وهي  دين،بيان أنّها عماد ال:  في منزلتها  -

اإلسراء  ليلة  الّسماء،  وفي  عقد،  من  أكثر  )بعد  وجوبها  ومكان  زمن 

النّبّي   الوقوف على كيفية صلة   –والمعراج(، والحكمة من ذلك، مع 

وسلم عليه  هللا  األ  -صلى  المسلمين  من  معه  تشريع ومن  قبل  وائل، 

 الّصلوات الخمس.

الترب  - اآلثار  إلى  ألنها  يشار  تشريعها  من  الحكمة  عند  للصلة،  وية 

 . متضمنة فيها

 صفة الصلة وأذكارها؛ د.موسى إسماعيل[ من المراجع:]
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 ساعات   06أسابيع (  06)  لثالمقطع الثا

10 

 
 

 

 من العبادات: الّصيام 

 

 )ساعتان( 

  يستخلص -

 من الحكمة

  تشريع

  الصيام

 .وأسراره

  يبين  -

أحكام 

الصيام  

 وآدابه. 

 ( واصطالحاتعريف الّصيام )لغة  -أّوال

 حكمه ودليله   -ثانيا 

 فضائلهالحكمة من تشريع الّصوم و –ثالثا 

 اآلثار التربوية للصيام   –رابعا 

 من أحكام الّصيام:  -خامسا

 أنواع الصيام  -1

 ركنا الّصوم:   -2

 تبييت النية -أ  -3

 الكف عن المفطرات  -ب -4

 األعذار المبيحة لإلفطار -5

 ين(قضاء رمضان )قضاء الدَّ  -6

 من آداب الصيام -7

 من  ويطلب  الصيام  أنواع  يستعرض  -

 حكمها وبيان وقتها تحديد المتعلّمين
 
الصيام  عنصر   في  - يُعتمد  أنواع   :

الواجب،  كاآلتي:  وهو  المالكية  تقسيم 
المستحب،  السنة،  المكروه،  الحرام، 

   . النافلة
 
بقضاء في    - المتعلّقة  األحكام  بيان 

المرجعيةيكون  رمضان    )وفق 
 الوطنية(.

 

 تعريف الّصيام:  -

مطلقاالغة  - اإلمساك  الكلم؛:  عن  اإلمساك  فيه:  فيدخل  قوله    ،  ومنه 

ا "تعالى:   َصْوما ْحَمٰاِن  ِللرَّ نَذَْرُت  إِنِّى  فَقُوِلۤى  أََحداا  ٱلبََشِر  ِمَن  تََريِنَّ  ا  فَإِمَّ

ا" فَلَْن أَُكِلَّم ٱْليَْومَ   [26]سورة مريم:. إِنِسيّا

لتعبد هلل تعالى باإلمساك عن المفطرات من طلوع الفجر : ااصطالحا  -

 إلى غروب الشمس. 

 رمضان. شهر يتم التأكيد على إثم منتهك حرمة  حكمهفي  -

 النية والكف عن المفطرات )تستخرج من التعريف(. أركان الصيام: -

اإلسلم  - في  الحرج  ورفع  اليسر  خاصية  على  خلل   ،التركيز  من 

 طر.األعذار المبيحة للف
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 االستعفاف وآثاره 

 

 )ساعة واحدة( 

 

يميّز  -

مجاالت  

  االستعفاف

 في حياته.

 

 

 

 

 

 

 مفهوم االستعفاف -أوال

 ثانياـ فضله 

 مجاالت االستعفاف وآثارها: -ثالثا

 عفّة المظهر واللّباس  -1

 عفّة البصر  -2

 عفّة اللّسان -3

 عفّة الِعرض -4

 عفّة المال -5

 االنطالق من كون اإلسالم ال يحارب  -

وإنما  لإلنسان  الغريزية  الميوالت 
 يضبطها ويهذّبها. 

 

  التصرفات   من  جملة  يستعرض  -

 من  ويطلب  المجتمع  في  المشينة
  وربطها   آثارها  بعض  بيان  المتعلّمين

 .العفّة بأنواع
 
حديث   - بقراءة  متعلما  األستاذ  يكلف 

الثالثة الذين حبسوا في الغار ودعا كل  
وب هللا،  لينجيه  عمل  بأرجى  عد واحد 

العفة،   آثار  حول  حوارا  يفتح  القراءة 
بعض  معرفة  إلى  المتعلمون،  ليتوصل 
الفرد   حياة  على  االستعفاف،  آثار 

 واألسرة والمجتمع. 

الجانب  يشمل  هو التخلّق بخلق العفّة؛ الذي مفهوم االستعفاف: -

ا على ماء الوجهالمادي ب ، واالستغناء عّما في الكفَّ عن السؤال حفاظا

الجسد بالحلل. والجانب  واالكتفاء بما يسدّ حاجة أيدي الناس،

طهارتها وتزكيتها  بالكفَّ عن الحرام بأنواعه، وضبط النفس ب المعنوي

 .من أهوائها وتمّسكها بالفضائل والمحاسن

، فمن يخشى هللا تعالى االستعفاف خلق رفيع تربيه الصلة في المسلم -

ا يتأّكد هذا الخلق ، كمتعالى عّف جميع جوارحه عن معصية هللات

هو  عا عن الطعام والشراب فقط وإنماابالصوم ألن الصيام ليس امتن

 .واألفعال.. امتناع عن الفاحش من الكلم

كالسخرية  األخوة  تفسد  التي  الصفات  الكريم عن كل  القرآن  وقد نهى 

والتنابز والتجسس...فل تكتمل أخلق المسلم إال إذا عف لسانه وبصره 

المسلمون من لسانه ويده عن اإل المسلم من سلم  المسلم "  ساءة ألخيه 

 .ويده"

-  " في  اللّساناإلشارة  اللسانعفّة  إلى خطورة فحش  )خاصة عبر   " 

 وسائل التواصل االجتماعي(.

البصر:ا   المحّرمات.   في عفة  البصر عن  على وجوب غض    التأكيد 
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 .)في الطريق، األفلم والمسلسلت الماجنة، المجلت الخليعة(

-  " في  واللباسالتّأكيد  المظهر  في  عفّة  والحشمة  الّستر  أّن  على   "

إليها   الّتي دعت  اللّباس )للّرجال والنّساء( من سلمة الفطرة اإلنسانيّة 

المسلمة.  للمرأة  الحجاب  تشريع  ذلك  ومن  الّسماويّة،  الّشرائع  كّل 

 )اإلشارة إلى الفرق بين عورتي الرجل والمرأة(. 

م على  التأكيد  جمهور  ا  بين  عليها  المتفق  الّشرعي  اللّباس  واصفات 

 العلماء. 

 يشار إلى حرمة الّزنا وآثاره. عفّة الِعرضفي  -

12 

 

 

 

من أخالق القرآن   

 الكريم 

 سورة الحجرات: 

 (13إلى  10)من 

 

 )ساعة واحدة( 

 

  يحّدد -

بعض  

 األخلق

التي على  

 المسلمين

التحلّي بها 

فيما بينهم  

خلل  من

 نصال تحليل

قرآني ال

 .مقّررال

  يستخلص -

 أساس

 بين التفاضل

 عند الناس

 . تعالى هللا

 

 

 

 شرح المفردات -أّوال

 المعنى اإلجمالي  -ثانيا 

 اإليضاح والتحليل:  -ثالثا

 األخّوة اإليمانية: -أ

 األخوة اإليمانيةمفهوم   -1

 :األخوة اإليمانية  من سبل تعزيز -2

 اإلصلح بين المتخاصمين  -أ

 ي والتعاطفالتواد والتهاد -ب

 األخلق التي تفسد األخوةالنهي عن  -3

 التقوى أساس التفاضل بين النّاس  -ب 

 األحكام والفوائد  -رابعا

مفهوم   - عنصر  في  األستاذ  يتطرق 

تواد  األخوة اإليمانية إلى ما يعززها من  
حديث  على  بناء  وتعاطف،  وتراحم 

 )مثل المؤمنين ...(
 

 األخالق  تصنيف  المتعلمين  من  يطلب  -

 المؤمنين  بين  األخّوة  تعّزز  التي
 تفسدها التي واألخالق

 
األستاذ  - في   يُنبه  االختالف  أن  إلى 

آية من آيات هللا،   األعراق واللغات هو 

إلى   االنتساب  يلغي  ال  اإلسالم  وأن 

 .   األصل، وإنما يلغى التمييز والتعالي
 

لل  - سبق  التي  التجويد  أحكام  لتطبيق  المقررة  اآليات  متعلم  استغلل 

 التعرف إليها.

رضي هللا   -النُّْعَماِن ْبِن بَِشير   اإلشارة إلى حديث    األخوة اإليمانية في    -

"َمثَُل اْلُمْؤِمنِيَن ِفي صلّى هللا عليه وسلم:   قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ   -ماعنه

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتَعَاُطِفِهْم َمثَُل اْلَجَسِد إِذَا اْشتََكى   ِمْنهُ ُعْضٌو تََداَعى  تََواّدِ

ى  .أخرجه مسلم[". ]لَهُ َسائُِر اْلَجَسِد بِالسََّهِر َواْلُحمَّ

: ذكر تحريم السخرية واللمز عن األخالق التي تفسد األخوة  النّهي  -

والغيبة. والتجسس  الظن  سوء  وتحريم  باأللقاب  اإلشارة مع    والتنابز 

الصغائر تجرّ  أّن  الكبائر...  إلى  الهمز واللمز    تجرّ فالسخرية    إلى  إلى 

س على عورات الناس وصوال ثم سوء الظن والتجسّ   ،والتنابز باأللقاب

 .إلى الغيبة وهي من الكبائر

والّطائفيّة،   - العرقيّة،  دعاة  على  للّردّ  الوحدة  هذه  استثمار  ينبغي 

صّف   لتقسيم  اإلسلم  أعداء  مشاريع  وفضح  الجاهليّة،  ونعرات 

وضرب وتشتيتهم،  االستعمار   المسلمين،  سياسة  خلل  من  األمثلة 

 الفرنسّي وأذنابه.
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 الكسب الحالل 

 

 قيمة ظهريُ  -

 العمل

 . وفضله

 

 

 

 أّوالـ التّعريف بالّصحابّي راوي الحديث 

 ثانياـ شرح المفردات

 ثالثاـ المعنى اإلجماليّ 

 اإليضاح والتّحليل: -رابعا

 
 الكسب  آثار   رصد  المتعلمين  من  يطلب  -

 . صاحبه  على  الحالل
 
  تعداد   المتعلمين  من   األستاذ  يطلب  -

 وعوائق  الدعاء،  إجابة  أسباب

 : ندالسّ  -

صلّى هللا عليه   -قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاَّ  -رضي هللا عنه  -َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ 

"-وسلّم   أََمَر  :   َ َّللاَّ َوإِنَّ  َطيِّبًا،  إِالَّ  يَْقبَُل  اَل  َطيٌِّب   َ َّللاَّ إِنَّ  النَّاُس،  أَيَُّها 

ُسُل ُكلُوا ِمْن الطَّيِّبَاِت  اْلُمْؤِمنِيَن بَِما أََمَر بِِه اْلُمْرَسِليَن فَقَاَل: )يَا   أَيَُّها الرُّ

آَمنُوا   الَِّذيَن  أَيَُّها  )يَا  َوقَاَل:  َعِليٌم(،  تَْعَملُوَن  بَِما  إِنِّي  َصاِلًحا  َواْعَملُوا 

ُجَل يُِطيُل السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر،  ُكلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم(. ثُمَّ ذََكَر الرَّ
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 )ساعة واحدة( 

 

 مفهوم الكسب الحلل   -1

  مل ونبذ التسّولالحّث على الع -2

 فضل الكسب الحلل  -3

 أثر الكسب الحلل في استجابة الدعاء -4

 من أسباب إجابة الدعاء  -5

 األحكام والفوائد  -خامسا

 .االستجابة
 
 
التط  - إلىعند  العمل    رق  على  الحث 

أبي   يشاروالتكسب   عن  حديث  إلى 
عنه  -ة  هُرير هللا  قَاَل   -رضي  قَاَل: 

َّللاه   وسلم–رسوُل  عليه  هللا    :-صلى 
ألَْن يحتَِطَب أََحُدُكم ُحزَمةً َعلَى َظهِره، " 

أَو   فَيُعطيَه  أََحًدا،  يَسأَل  أَْن  ِمْن  لَهُ  َخْيٌر 
 .َعلَْيهِ  متفقٌ  يمنَعَهُ".

 

يَدَ  َحَراٌم يَُمدُّ  َوَمْشَربُهُ  َحَراٌم  َوَمْطعَُمهُ  َرّبِ،  يَا  َرّبِ،  يَا  السََّماِء:  إِلَى  ْيِه 

 ؟". ]أخرجه مسلم[َوَمْلبَُسهُ َحَراٌم َوُغِذَي بِاْلَحَراِم، فَأَنَّى يُْستََجاُب ِلذَِلكَ 

 تنبيه المتعلّمين إلى تمييز اآليتين في جملة نص الحديث الّشريف. -

الكسب    - الّرزق  الحالل:مفهوم  من   تحصيل  أو  مشروع  عمل  من 

مشروعة وأنشطة  الشّ تمّ   ،معاملت  ومبادئ  ألحكام  وفقاا  ريعة ت 

 . اإلسلمية

أنّه    - إلى  الحلل  الكسب  فضل  في  قوة، يشار  البدن  يكسب  و  يُْكِسب 

بركة  وزيادة  األعمال،  قبول  أسباب  وأنّه من  القلب صفاء وإخلصا؛ 

 .في الرزق والعمرتعالى هللا 

السفر   إطالة  الدعاء:  إجابة  أسباب  في   –من  اإللحاح  اليدين،  رفع 

 الدعاء والتذلّل. 
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مقدمة في علم  

 الّسيرة النّبويّة 

 

 )ساعة واحدة( 

 

  يتعّرف -

على علم  

 السيرة

النبوية 

 . وخصائصه

  يستخلص -

بي النّ  أخلق

صلى هللا  -

  -عليه وسلّم

 وصفاته.

 

 بويّةأّوالـ تعريف علم الّسيرة النّ 

 ثانياـ خصائص الّسيرة النّبوية وأهّميتها

 مصادر توثيق السيرة النبوية  -ثالثا

 : -صلى هللا عليه وسلّم -شمائل الّرسول   -رابعا

 الَخلقية                  -أ

 الُخلُقية  -ب 

 المتعلّمين  مسامع  على  األستاذ  يقرأ  -

 ،-عنها  هللا  رضي  -  معبد  أم  حديث
  رسول ال  شمائل  استخالص  منهم  ويطلب

 . منه -وسلم عليه  هللا صلى  –

النّبويّة  - الّسيرة  علم  الذي  تعريف  العلم  من :  ورد  ما  بجمع  يختص 

وصفاته الَخلقية   -صلى هللا عليه وسلم  –محمد    حياة الرسول في  وقائع  

 والُخلُقية.

النّبّي    - سيرة  معرفة  أهمية  على  وسلّم  -التّأكيد  عليه  من   -صلى هللا 

 أجل االقتداء به.  

 ذكر مصادر الّسيرة النبوية في خاصية التوثيق )الثبوت التاريخي(. -

القرآن اا كتب األحاديث ااا  كتب السيرة نفسها    أهم مصادر الّسيرة:  -

دالئل  كتب  اااا  النبوة  عهد  في  العربي  الشعر  ااا  المغازي  كتب  ااا  

 . النبوة ااا كتب الشمائل ااا كتب التاريخ العام
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لى هللا  ص -الّرسول 

في   -عليه وسلّم

 مرحلة شبابه

 

 )ساعة واحدة( 

 

  يُعاين -

محّطات من 

  - النبي حياة

صلّى هللا  

 -عليه وسلّم

في مرحلة  

شبابه ليقتدي 

 .بها

في   -صلى هللا عليه وسلّم  –حفظ هللا تعالى للنبي -أوال

 شبابه

 مكارم أخالقه  -ثانيا 

 :عمله وكسب رزقه   -ثالثا

 رعيه الغنم -6

 ارةعمله في التج -7

 زواجه من خديجة رضي هللا عنها   -رابعا 

 :مشاركته قومه في حياتهم وشؤونهم -خامسا 

 حلف الفضول -8

  بناء الكعبة -9

صفات   - رصد  المتعلّمين  من  يطلب 

في شبابه   -صلى هللا عليه وسلم    -النبي  
 من خالل أعماله.  

 
التركيز على غرس القيم اإليجابية في   -

ف ترغيبهم  خالل  من  ي  المتعلّمين 
 -صلى هللا عليه وسلم  –االقتداء بالنبي  

 في مرحلة شبابه 

التركيز على غرس القيم اإليجابية في المتعلّمين من خلل ترغيبهم   

قد امتاز  في مرحلة شبابه؛  ف -صلى هللا عليه وسلم –في االقتداء بالنبي 

كان في التجارة، وعمل في الّرعي ثّم في شبابه بالحيوية والفاعلية، ف

رك الرجال في أعمال الخير ويتعاون مع الناس في حفظ أماناتهم يشا

في شبابه منعزال عن سلبيا لم يكن هو ف حتى عرف با)األمين(.

مجتمعه، بل كان دائم التفكير في إنقاذ الناس مما هم فيه من الوثنية 

 والظلم والفساد. 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التربية الوطنية 

 

                                املفتشية العامة للتربية الوطنية                                                                                                                                                                                 املديرية العامة للتعليم 

 مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
                                                                                               

 تنفيذها اتوآلي  نويةس  ل ا تاج ر  دتل ا

 سالمية العلوم ال  :ادةامل
 

 ولى ثانوي  السنة ال املستوى: 

 جذع مشترك آداب  :  الشعبة
 

 

 

    2021جوان  
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 املقدمة:

الدراس ي  اتحضير  )كوفيدمن    وَسعيا،  2022ــ    2021للموسم  الظروف االستثنائية  في ظل  التعليمية  املناهج  تنفيذ  الوطنية لضمان  التربية  التعليم   مديرية( تضع  19وزارة 

صفة ب  املعدلة  ،التدرجات السنوية للتعلمات  السيدات والسادة املفتشين واألساتذةبين أيدي  مع املفتشية العامة للتربية الوطنية    والتكنولوجي بالتنسيقالثانوي العام  

 . بما يتماش ى والحجم الزمني املتاحاستثنائية 

كفاءات املتعلمين، يرتبط هذا التخطيط بعامل الوقت الذي يجب    وتنميةيشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عامال مؤثرا في تحقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية  

 توضح كيفية تنفيذ املناهج التعليمية السنوية للتعلمات أداة بيداغوجية أساسية   التدرجاتتشكل  تثمارها بالشكل األمثل،  ي ينبغي اسأن ينظر إليه كمورد من املوارد املتاحة الت

 بحيث: 

 تراعي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح، ▪

 ة،لتعلمات بما يكفل تنصيب الكفاءات املستهدفة في املناهج التعليميالسير املنهجي لتضبط  ▪

 ،املوصلة إلى الكفاءات املستهدفة تضمن بناء املفاهيم املهيكلة للمادة بأقل األمثلة والتمثيالت ▪

 وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،  مراعاة  معاملوارد  وإرساءاملضامين   تضمن تناول  ▪

 ،  قدرة املتعلم على إدماج املوارد وحل املشكالت تقويمها وتنميةوعملية ات سيرورة التعلم  االنسجام بينفترات للتقويم املرحلي للكفاءة بما يضمن  تقترح ▪

  فيما بينهم بالنسبة لكل مادة وفي كل ثانوية   والتنسيقهذا التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    وآليات   وأهداف قراءة وفهم مبادئ    األساتذة  نطلب من جميع  من هذا املنطلق 

 .تقديم التوضيح الالزمودعمهم ب مرافقة األساتذة كما نطلب من املفتشين يذ، من أجل وضعها حيز التنف
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 تعديل البيداغوجي للتدرجات السنويةال  وأهدافمبادئ  

 

 اآلليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل البيداغوجي 
 التعديل البيداغوجي آليات 

 الجانب البيداغوجي الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  أسابيع   28توزيع  احتساب  دون  أسبوعا 

 التقويم، 

 م املرحلي للكفاءة؛ضبط التقوي

املناهج   تنفيذ  مدى  بمتابعة  يسمح  زمني  مخطط  وضع 

 التعليمية.

 املوارد املعرفية والنشاطات: -أ

لبناء   الضروري  املوارد  من  الالزم  الحد  تحديد 

 الكفاءة ) املوارد املهيِكلة(،  

السندات   الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 والنشاطات لبناء املوارد،

 لنشاطات في إطار حل املشكل، الدمج بين ا

البناء  التي تستهدف  النشاطات  التقويم  إدراج ضمن 

 التحصيلي للتعلمات،

 املمارسات البيداغوجية:-ب

مسعى   ضمن  )استغاللها  الوثائق  استغالل  منهجية 

 لحل مشكل(،

منهجية  توضح  للمتعلم،  تقدم  منهجية،  بطاقات  بناء 

الوثائق   أنماط  مختلف  من)استغالل  حنيات، جداول، 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(، 

للمهمات إنجازه  أثناء  املتعلم  تعليمات   مرافقة  بتقديم 

 تيسر الحل،

 الهداف املبادئ الساسية 

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

إلدماج لدى املتعلم من خالل وضعيات مشكلة مركبة املحافظة على تقويم القدرة على ا

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 تنصيب لدى املتعلم الكفاءات املسطرة في املناهج التعليمية؛ 

املناهج  في  املستهدفة  األساسية  التعلمات  بإرساء  يسمح  للتالميذ  ناجع  تمدرس 

 التعليمية؛  

 ملتابعة الدراسة في املستويات األعلى  تزويد املتعلم باألسس العلمية الضرورية
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 توجيهات تربوية 

o الدعوة   في  إسهاماته  أهم  إسلمه،  ،(وجد   إن)  ميلده  ونسبه،  كنيته  أبيه،  واسم  اسمه  مثل :  الترجمة   تشملها  التي  النقاط   تحديد   من  البد :  الحديث  راوي  الصحابي  ترجمة  

 .وفاته  ومكان وفاته مروياته، ،(والواليات  كالغزوات )

o والمفهوم التعريف بين الفرق: 

 .متتال   بشكل المكتسبة للخبرات  نتيجة  اإلنسان ذهن في تتكّون التي الفكرة هو: المفهوم -

   .خصائصه مختلف بذكر  معين شيء عن المعلومات  تقديم هو: التعريف -

o عند   يقف  ال  الذي  هو  أو  .التفصيل  عكس  فاإلجمال  المطوالت،  أعماق  في  غوص   وال  التفصيلت،   في  خوض   غير  من  إجماالا   التفسير  لمعرفة  صلح ي  هو:  اإلجمالي  المعنى  

 . لآليات  العام المعنى يذكر وإنما األلفاظ،

o ا   تعتبر:  والفوائد  األحكام:  والفوائد  األحكام  ال   الفوائد   وهذه  وِحكمه،  القرآن  أحكام   استخراج  هو  التفسير  من   المقصود ف  الشريف،  النبوي  الحديث   وشرح  التفسير  لعملية   ملخصا

ا  إما كونها عن تخرج  .  بها واالستهداء االسترشاد  ينبغي حكمة أو حكما

 :  أنّ  بينهما والفرق

 .  المباح روه،المك الحرام، ،(المستحب ) المندوب  الواجب،: أحكام  خمسة عن يخرج وال النصوص  من يستنبط ما: وهو  حكم جمع األحكام

 .حكما فائدة كل وليس فائدة حكم فكل وخصوص، عموم وبينهما ،...(كالعلم... )خيريستفيده من العبد  على  يعود  ما كلّ "   وهي  فائدة: جمع فهي الفوائد أّما

o وحدات   هناك  كانت   وإذا  األخرى،  تكّمل مرحلة  كلّ   ألنّ   سطة؛والمتو   االبتدائية  للمرحلة  المادة  وكتب   مناهج  بكلّ   إّطلع  على يكون  األستاذ   أنّ   المفترض   من  :سابقة  مكتسبات  

  على   باالعتماد   –  عموما  والتقويم  التشخيصي  التّقويم  خلل  من  –  ذلك  بمراعاة  مطالب   واألستاذ   مداركه،  وتوّسع  المتعلّم  سن  تقدّم  وفق  والتفصيل  التّوسع   قبيل  من  فهي  مكررة

 . بيداغوجيةال والمعالجة  التربوي والدعم الراجعة التغذية

 

جها في مضمون العناصر التنبيهات في عمود التوجيهات ليست عناصر مفاهيمية، وفي المقابل يجب على األستاذ تقديمها أثناء شرح الّدرس؛ وبعض المعارف يمكن إدرا  -

 المفاهيمية. 

 على األستاذ التقيّد بالتعريفات الصحيحة المعتمدة وفق المرجعية المالكية .ــ 
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 المستوى الميدان الكفاءات المستهدفة  فاءة الشاملةالك

التعامل   كيفية  على  يتعرف 

الشرعية   النصوص  مع 

عقيدة  اإلسالم  قيم  وتمثل 

ومعرفة  وسلوكا،  وتشريعا 

خالل   من  الحضارية  أبعادها 

السيرة  من  محطات  دراسة 

 النبوية. 

عن   والتعبير  تالوة صحيحة،  الكريم  القرآن  تالوة  على  القدرة 

ال والعمل  فهم  تحليليا  تفسيرا  تفسيره  خالل  من  منه  مقّرر 

 بتوجيهاته، وشرح األحاديث النبوية الّشريفة. 

القرآن الكريم والحديث   -1

 الشريف 

ى
ول

أل
 ا
نة

س
ال

- 
ب

دأ
 أ
ك

تر
ش

 م
ع

جذ
 

بصفات  االتصاف  خالل  من  وسلوكا،  عقيدة  اإلسالم  قيم  تمثل 

 عباد الّرحمان. 
 العقيدة والفكر  -2

ال التشريع في التعّرف على  أّول مصادر  باعتباره  الكريم  قرآن 

الّصالة  مكانة  على  والتعّرف  الشرعي،  والحكم  اإلسالم، 

 والصيام في حياته وأسرارهما ويلتزم بأدائهما. 

 الفقه وأصوله  -3

في وضعيات   بها  واالقتداء  النبوية  السيرة  من  دراسة محطات 

 مناسبة، ومعرفة أثرها في الحضارة العالمية.
 لسيرة والحضارةا-4

 

 

 

 

 الكفاءات المستهدفة والشاملة
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 :مالحظة

احترام المقطع 

وترتيب الوحدات 

 ضروري 

 الحجم الساعي  الوحدة  الترتيب   المقطع

 المقطع األول

 أسبوعا 12

 ساعة 24

 2 قيمة العلم والعلماء 1 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 سعة فضل هللا تعالى  2 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 الكريم القرآنمن مصادر التّشريع اإلسالمي:  3 الفقه وأصوله

 2 نزول القرآن الكريم -من علوم القرآن 4 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 جمع القرآن الكريم -من علوم القرآن 5 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 لم تجويد القرآن الكريممن علوم القرآن الكريم: مقّدمة في ع 6 القرآن الكريم والحديث الشريف

 4 من علوم القرآن الكريم: أحكام تالوة النون الّساكنة والتنوين والميم الّساكنة 7 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 ( 99إلى  95من دالئل قدرة هللا جّل جالله )سورة األنعام: من  8 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 من ركائز اإليمان 9 لشريفالقرآن الكريم والحديث ا

 المقطع الثاني 

 أسابيع  10

 ةساع 20

 2 أدب المؤمن مع هللا  10 عقيدة وفكر

 2 ( 77إلى  63من صفات عباد الرحمن )سورة الفرقان: من  11 القرآن الكريم والحديث الشريف

 3 الحكم الّشرعي 12 الفقه وأصوله

 1 ة عماد الدين من العبادات: الّصال 13 الفقه وأصوله

 14 الفقه وأصوله
 شروط الّصالة، وفرائضها، وسننها ومبطالتهمن العبادات:  

3 

 15 الفقه وأصوله
 ة سجود الّسهو وأحكام المسبوق في الصال  من العبادات:

3 

 2 من الصلوات لمشروعة  من العبادات: 16 الفقه وأصوله

 2 الصيام  من العبادات: 17 الفقه وأصوله

 المقطع الثالث 

 أسابيع 06

 ةساع12

 2 ( 13إلى  10من أخالق القرآن الكريم )سورة الحجرات: من  18 الفقه وأصوله

 1 االستعفاف وآثاره 19 السيرة والحضارة 

 1 الحوار و دوره في عالج الغلو و التطرف 20 القرآن الكريم والحديث الشريف

 1 ب الحالل الكس 21 القرآن الكريم والحديث الشريف

 1 مقدمة في علم الّسيرة النّبويّة  22 السيرة والحضارة 

 1 في مرحلة شبابه -صلّى هللا عليه وسلّم -الرسول  23 السيرة والحضارة 

 1 بيته في مرحلة   -صلّى هللا عليه وسلّم -الرسول  24 السيرة والحضارة 
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عنوان الوحدة/  

 الزمن
 توجيهات خاّصة باألستاذ )ليست عناصر مفاهيمية( آليات تنفيذ التعلمات  هدفةالموارد المست الهدف التعلّمي

 ساعة  24أسبوعا   12  المقطع األّول

01 
 

 

 

 قيمة العلم والعلماء 

 

 )ساعتان( 

 مدى على يتعّرف

 اإلسلم عناية

 والعلماء بالعلم

 

 

 أّوالـ التّعريف بالّصحابّي راوي الحديث 

 شرح المفردات  -ثانيا 

 لمعنى اإلجمالّي للحديث ثالثاـ ا

 رابعاـ اإليضاح والتّحليل: 

 النافع فضل طلب العلم -1

 العلم الشرعي وشرفه طلب فضل -2

 منزلة العلماء وواجبنا نحوهم -3

 آداب طالب العلم: من  -4
 اإلخلص  -أ

 الصبر  -ب 

 التواضع   -ج

 حسن اإلصغاء  -د

إسههههامات العلمهههاء المسهههلمين فهههي  -5

 الحضارة اإلنسانية:

 لفةإسهاماتهم في العلوم المخت -أ

 إسهاماتهم في اآلداب والفنون  -ب

 نماذج من علماء الجزائر  -ج

 األحكام والفوائد  -خامسا

 مختلف   األستاذ  يحّدد   جدول  في  -

  العلماء  فيها  أسهم   التي  المجاالت

 ذكر   المتعلمين   من  ويطلب  المسلمون،

 . أسمائهم

 

يطلب   -  القبلية  المكتسبات  باستثمار 

ض األستاذ من المتعلمين استظهار بع

على   تحث  التي  الشرعية  النصوص 

فضل   منها  فيستخلصوا  العلم،  طلب 

 طلب العلم ومنزلة العلماء. 

 

لبعض   - صورا  األستاذ  يعرض 

العلماء   جمعية  من  الجزائر  علماء 

المتعلمون،   عليهم  ليتعرف  مثال 

 ويبرزوا أهم إنجازاتهم.

الدرداء  ندالسّ  أبي  صلَّى هللا عليه    -قال: سمعُت رسوَل هللا    -رضي هللا عنه-: عن 

بِِه َطِريقًا ِمْن ُطُرِق الَجنَِّة،  يقول:    -وسلَّم »َمْن َسلََك َطِريقًا يَْطلُُب فِيِه ِعْلًما َسلََك هللاُ 

ِفي  َمْن  لَهُ  لَيَْستَْغِفُر  العَاِلَم  َوإِنَّ  الِعْلِم،  ِلَطاِلِب  ِرًضا  أَْجنَِحتََها  لَتََضُع  الَماَلئَِكةَ  َوإِنَّ 

ِت َوَمْن ِفي األَْرِض َوالِحيتَاُن ِفي َجْوِف الَماِء، َوإِنَّ فَْضَل العَاِلِم َعلَى العَابِِد  السََّماَوا

َوإِنَّ   األَْنبِيَاِء،  َوَرثَةُ  العُلََماَء  َوإِنَّ  الَكَواِكِب،  َسائِِر  َعلَى  البَْدِر  لَْيلَةَ  القََمِر  َكفَْضِل 

ثُوا ِدينَاًرا َوالَ  لَْم يَُوّرِ « األَْنبِيَاَء  بَِحّظٍّ َوافِرٍّ أََخذَ  أََخذَهُ  َفَمْن  الِعْلَم،  ثُوا  إِنََّما َورَّ    ِدْرَهًما، 

 ]أخرجه أبو داود والترمذي[ 

مّما أسهم به المسلمون في جانب التشريع عالميا اعتماد القانون الفرنسي )في عهد   -

 نابليون( على فقه المعاملت من المذهب المالكي.

تنصرف أذهان التلميذ إلى أن المقصود هم علماء    :زائرفي نماذج من علماء الج  -

 الدين، لذلك يُحدّد نموذجان )عالم وعالمة(: 

 من علماء الجزائر في مجال االكتشاف العلمي. - من فقهاء الجزائر. -

 ن العلم واإلصلح. معية العلماء المسلمين؛ لجمعهم بيمن علماء ج -

-إلى:    الرياضياتيشار مثل في    المختلفةالعلوم  عند ذكر إسهامات المسلمين في    -

 .القبلةواستخدام الهندسة لتحديد مواقيت الصلة 

 ابتكار األرقام الحسابية، والكسر العشري... -

 وضع علم الجبر )الخوارزمي(؛ وحساب المثلثات.  -

 .حسين مؤنس، سلسلة كتاب المعرفةكتاب )الحضارة( د/ يرجع إلى: -
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02 

 
سعة فضل هللا 

الى وعدله  تع

 وقدرته 

 

 )ساعتان( 

فضل هللا  يميّز 

تعالى وعدله في  

تقدير الحسنات  

 والسيّئات، 

فيحرص على   

عمل الحسنات 

والهّم بها  

 واجتناب السيئات 

 

 

 أّوالـ التّعريف بالّصحابّي راوي الحديث 

 ثانياـ شرح المفردات

 ثالثاـ المعنى اإلجماليّ 

 رابعاـ اإليضاح والتّحليل: 

 الى على إحصاء أعمال العباد قدرة هللا تع  -1

 بيان الحسنات والسيئات والجزاء عليها:  -2

 الهم بالحسنات والسيئات -أ

 فعل الحسنات والسيئات -ب 
 عدل هللا تعالى وفضله على عباده -3

 أهّمية النية في األعمال  -4

 األحكام والفوائد  -خامسا

 تصّرفاتهم  من  جملة  المتعلمون  يذكر  -

 وفي   عملوها،  أو  بفعلها  هّموا  التي

 من   عليها  يترتب  ما  يرصدون  جدول

 مستعينين  سيئات  أو  حسنات

 .بالحديث

الحديث   - نص  المتعلمون  يتتبع 

ليستخرجوا  التشجير،  مستعملين 

أن   فيستنتجوا  فعل،  كل  على  الجزاء 

يميزوا  ثم  العمل.  جنس  من  الجزاء 

الحسنات   تقدير  في  وعدله  هللا  فضل 

 والسيئات. 

المتعلم األزمنة واألمكي    - التي حّدد  نة 

فيها  وتعظم  الحسنات  فيها  تتضاعف 

 السيئات.

 : الّسند

َعبَّاس    اْبِن  النَّبِّيِ    -رضي هللا عنهما  -َعْن  يَْرِوي    -صلّى هللا عليه وسلّم  -َعن  فِيَما 

َ َكتََب اْلَحَسنَاِت َوالسَّيِّئَاِت، ثُمَّ بَيََّن ذَ قَاَل:    –َعزَّ َوَجلَّ    -َعْن َربِِّه   ِلَك، َفَمْن َهمَّ  "إِنَّ َّللاَّ

ُ لَهُ ِعْنَدهُ َحَسنَةً َكاِملَةً، َفِإْن هَُو َهمَّ بَِها َفعَِملََها َكتَبَهَ  ُ  بَِحَسنَةٍّ فَلَْم يَْعَمْلَها َكتَبََها َّللاَّ ا َّللاَّ

َسيِّئَةٍّ َفلَْم  لَهُ ِعْنَدهُ َعْشَر َحَسنَاتٍّ إِلَى َسْبعِ ِمائَِة ِضْعفٍّ إِلَى أَْضعَافٍّ َكثِيَرةٍّ. َوَمْن َهمَّ بِ 

سَ  لَهُ   ُ َكتَبََها َّللاَّ َفعَِملََها  بَِها  َهمَّ  فَِإْن هَُو  َكاِملَةً،  َحَسنَةً  ِعْنَدهُ  لَهُ   ُ َكتَبََها َّللاَّ يِّئَةً  يَْعَمْلَها 

 ". ]أخرجه البخارّي[َواِحَدةً 

في: الجزاء على الهّم بالفعل والعمل بالحسنات والهّم    سعة فضل هللا تعالىتظهر    -

 ؛وعدم العمل بها بالسيّئة

تعالىو  هللا  تعالى   عدل  هللا  وقدرة  الواحدة،  السيّئة  عمل  على  الجزاء  في:  يظهر 

 تتجلّى في علمه بسرائر الناس ونياتهم، ومضاعفة األجر والعفو. 

03 

 
من مصادر 

التّشريع 

 اإلسالمي 

 )القرآن الكريم( 

 

 )ساعتان( 

على  يتعّرف -

القرآن الكريم 

 كمصدر للتشريع.

بين أنواع   زيميّ  -

األحكام في 

 القرآن الكريم.

 

 

 مصادر التشريع اإلسالمي  مفهومأّوالـ 

 (واصطلحا)لغة تعريف القرآن الكريم   -ثانيا 

 من خصائص القرآن الكريم -ثالثا

الفرق بين القرآن الكريم والحديث   -رابعا

 القدسي

 حّجية القرآن الكريم  -خامسا

 أنواع األحكام القرآنية:  -سادسا

 األحكام االعتقادية    -1

 األحكام العملية  -2

 األحكام األخلقية -3

 

األستاذ مجموعة من اآليات  يُعد  -

من خلل جدول ويصنف المتعلمون 

 .األحكام الواردة فيها حسب نوعها 

 

إلى    - التطرق  عند  األستاذ  يشير 

إلى   الكريم  القرآن  خصائص  عنصر 

 خاصية نزوله منجما.

 

 :سالميتعريف مصادر التشريع اإل

 ؛ وهو الموضع الذي يصدر عنه الشيء. جمع مصدر :لغة -

 . الشرعية األدلة التي تستخرج منها األحكام: اصطالحا-

 تعريف القرآن الكريم: 

ا.يقال : مصدر مشتق من قرأ؛لغة -  : قرأ قراءة وقرآنا

د   :اصطالحا ل على نبيه ُمحمَّ الُمْعِجز ، -صلى هللا عليه وسلم -كلُم هللاِ تعالى الُمنزَّ

   .بلْفظه ومعناه، الُمتعبَّدُ بتلوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف

شرح التعريف، ولذلك تم تقديمها على الحجية.   متضّمنة في  خصائص القرآن -

 منها أنّه:و

 ه متواتر محفوظ من التحريف والضياع.  1

 ه متعبّد بتلوته. 2

 هيمن عليها. خاتم الكتب السماوية والم -3

 والغيبي ظي، إعجازه المعنوي ويشمل العلميه إعجازه والتحدي به )إعجازه اللف 4

 . (والتشريعي

: يفّضل التركيز على اإلعجاز العلمي في خصائص القران الكريم، لكن  مالحظة -
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وعدم االنسياق مع كل ما ينشر في )النت( ألنه   مع ضرورة التحقق من المعلومة،

أطوار خلق الجنين في بطن أّمه )سورة المؤمنون  ونقترح مثال:  .مليء بالخرافات

( مع االستعانة بكتاب البروفيسور كيث مور وتعليقات الدكتور عبد المجيد  14ه  12

صور مراحل تطور مع الزنداني باآليات القرآنية واألحاديث النبوية الصحيحة. )

 .الجنين(

معنى    - توضيح  من  أله  التواترالبد  القرآن  وتسجيله،  حفظ  كيفية  بيان  في  ميته 

الصحابة   عناية  بيان  عند  المصطلح  هذا  إلى  سنحتاج  وألننا  القرآن  الكريم،  بجمع 

 . الكريم

 يذكر في كل حكم من األحكام القرآنية مثال من القرآن الكريم بعد شرح المقصود.  -

04 

 
من علوم 

 القرآن الكريم: 

نزول القرآن  

 الكريم

 

 )ساعتان( 

حل مرا  يعاين -

نزول القرآن  

 الكريم.

  يستخلص -

الحكمة من 

القرآن  تصنيف

 مدني. إلى مكي و

 

 طريق نزول القرآن الكريم: الوحي   -أّوال

 (واصطلحاتعريف الوحي )لغة  -1

 كيفية وحي هللا تعالى إلى رسله -2

 مراحل نزول القرآن الكريم  -ثانيا 

 ،الهههدنيانزولهههه جملهههة إلهههى السهههماء  -1

 وحكمته
 من ذلك ، والحكمةنزوله منجما -2

 القرآن المّكي والمدني -ثالثا

 المكي والمدني  مفهوم -1

خصههائص القههرآن المكههي والقههرآن  -2

 المدني

 فوائد العلم بالمكي والمدني  -3

للمكتسبات    - راجعة  تغذية  خلل  من 

من  القبلية   األستاذ   المتعلمينيطلب 

الرساالت  ذكر أصحاب    ،الرسل 

الملَ وكتبهم وتحديد  المكلّف ،  ك 

 .بالوحي

 

السيرة  ينتق  - أحداث  بعض  األستاذ  ي 

وزوجته)النبوية   لهب  فيربط   (أبي 

اآليات   وبين  بينها  العلقة  المتعلم 

المسد) الحكمة من  سورة  ليستخلص   )

 .ن منجمانزول القرآ

 

اآليات    - من  مجموعة  األستاذ  يختار 

مكي   هو  ما  بين  المتعلمون  ويميز 

مدني مستثمرين خصائص كل نوع  و

 . ومميزاته

 ي: تعريف الوح -

الكلم الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك والكتابة، والرسالة، واإللهام، واإلشارة،  :  لغة

 وحيت إليه الكلم وأوحيت(. )يقال: 

أو  صطالحاا بواسطة  أو كتاب  إليهم من شرع  يبلغه  أن  يريد  بما  أنبياءه  إعلم هللا   :

 .غير واسطة

، وإن كان بغير مكةالهجرة    قبلمن القرآن  ي ما نزل  المكّ   مفهوم المكي والمدني:  -

 ة. والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكّ 

على    - ونزوله   من  حكمةالالتركيز  الدنيا،  السماء  إلى  جملة  الكريم  القرآن  نزول 

 منّجما ومفّرقا. 

القرآن    - )مميزات(  خصائص  بيان  في  على    المكي يكتفى  والّردّ  التوحيد  بتقرير 

و  ،المشركين األمم  قصص  القرآن    األنبياء؛وخاصية  تشريع    المدنيوفي  بتفصيل 

 األحكام وفضح مؤامرات المنافقين ومناقشة أهل الكتاب.

التأكيد على فائدة معرفة خصائص كل من المكي والمدني، المتمثّلة في التدّرج في   -

 التشريع ومراعاة ظروف وطبيعة المسلمين في كل مرحلة. 

05 

 

من علوم 

 القرآن الكريم: 

 ن الكريم جمع القرآ

 مراحلعاين  يُ  -

 جمع

الصحابة ه   

 رضي هللا

لقرآن  عنهم ه  ل 

 مالكري

 

 مفهوم جمع القرآن الكريم  -أوال

 مراحل جمع القرآن الكريم:  -ثانيا 

صههلى هللا عليههه  -فههي عهههد النّبههي  -1

 .-وسلّم

 .-رضي هللا عنه -في عهد أبي بكر  -2

بين جمع   - في جدول،  المتعلم  يقارن 

بكر   عنه  –أبي  هللا  للقرآن    -رضي 
عثمان   وجمع  هللا   –الكريم  رضي 

واألهداف    -عنه األسباب  حيث  من 
والمنهج، ليقف المتعلمون على جهود 
 ، الكريم  القرآن  حفظ  في  الصحابة 

وسوره بالترتيب الذي ذكره  كتابة آيات القرآن الكريم مفهوم جمع القرآن الكريم: -

 ولكن مجموعةا في مصحف  واحد.  -سلمصلى هللا عليه و -سول الرّ 

 :يم يطلق على معنيينوجمع القرآن الكر

سورة  ] (إّن علينا جمعه وقرآنه: )؛ وهذا المعنى ورد في قوله تعالىحفظه. 1

 أي حفظه في الصدور.[. 17القيامة/

 لتي تضم السور واآليات جميعها. ؛ أي الصحائف اكتابته في السطور. 2
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 )ساعتان( 

وجهودهم  

 لحفظه.

ي هللا رض -في عهد عثمان بن عفان  -3

 -عنه

 

 

ويبرهنوا على أن القرآن محفوظ من 
 كل تحريف.

 
 
جمع أبي بكر وعثمان بن  يقارن بين  -

  -عفان رضي هللا عنهما من حيث:    
الجمع. الجمع.        -    دواعي  أهداف 

 منهج الجمع. -
 

 ته.في جمع القرآن الكريم وكتاب  -رضي هللا عنهم -اإلشارة إلى منهج الصحابة   -

اإلشارة إلى حفظ القرآن الكريم ونقله بالتواتر جيل عن جيل )التذكير بوحدة من   -

 مصادر التشريع اإلسلمي: القرآن الكريم(

للصحف سخا أنّها كانت نَ -رضي هللا عنه -لة عثمان بن عفان ما يميز مرح: تنبيه -

 .في مصحف واحد   -رضي هللا عنه -التي جمعت في عهد أبي بكر

تواترا، سماعاا وشارة إلى أن القران الكريم ينقل أساسا بالحفظ في الصدور اإل -

ومنه اإلشارة إلى دور الكتاتيب والزوايا في حفظ القرآن الكريم في الصدور ومن  

 التحريف.

06 
 

من علوم 

 القرآن الكريم: 

مقدمة في علم 

تجويد القرآن  

 الكريم 

 

 )ساعتان( 

بآداب تلوة   لتزمي -

 م.القرآن الكري

 التّجويد )لغة واصطالحا( علم تعريف  -أوال

 حكم تجويد القرآن ودليله  -ثانيا 

 فضل تالوة القرآن الكريم:  -ثالثا

 تحصيل األجر -4

 نيل الشفاعة -4

 المكانة الرفيعة -5

 آداب تالوة القرآن الكريم: من  -رابعا

 اإلخلص -5

 الطهارة   -6

 حسن الهيئة  -7

 التدبر  -8

 التجويد -9

 وثوابه الكريم  القرآن حفظفضل  -خامسا

 أحكام االستعاذة والبسملة   -سادسا

 

قراءة   - المتعلمين  من  األستاذ  يطلب 

أن   منهم  يطلب  ثم  الفاتحة،  سورة 
هو  يقرأ  أن  بعد  الخطأ  يكتشفوا 
فيتوصل   متقنة،  بطريقة  الفاتحة 
المتعلمون إلى ضرورة معرفة بعض 
سورة  قراءة  ألهمية  التجويد  أحكام 
الة الفاتحة صحيحة باعتبار أن ال ص

 لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.  
 
  بإحضار   المتعلّمين  األستاذ  يكلّف  -

  آداب   تحديد  منهم  ويطلب  المصحف،
  القرآن   وتالوة  المصحف  حمل
 .الكريم

 التّجويد:  علم تعريف -

 تقان.واإلالتحسين : لغة -

القرآن اصطالحا:    - تلوة  قوانين  دراسة  موضوعه  النطق    الكريم  علم  وكيفية 

 لك بإعطاء الحروف حقها ومستحقها.     بكلماته، وذ

 : ضرورة بيان حكم العمل به.في حكمه -

 يشار إلى الغاية من التجويد في حكمه. -

في أحكام البسملة واالنتقال بين السور عند ورش يشار إلى أن ترك البسملة مقدم   -

 كت مقدم على الوصل. على إثباتها، وأن السّ 

07 
من علوم 

 القرآن الكريم: 

ام النون  أحك

والميم 

 الّساكنتين 

 

ساعات +   3)

أحكام النون  يطبّق -

 اكنة والتنوينالسّ 

 والميم الّساكنة 

في تلوته للقرآن   

 الكريم.

 

 : أّوالـ أحكام النّون الّساكنة والتنوين

تعريف النّون الّساكنة والتّنوين  -1

 )اصطلحا(

 أحكام النّون الّساكنة والتّنوينه 2

 : حكام الميم الّساكنةأ –ثانيا 

 تعريف الميم الّساكنة -1

 أحكام الميم الّساكنة -2

اآليات  ي    - من  مجموعة  األستاذ  عد 

القرآنية ويدّونها على السبورة، بحيث  
تتناول كل آية حكما من أحكام النون 
الساكنة،  والميم  والتنوين  الساكنة 

ا بقراءة  االلتزام ويقوم  مع  لنص 
المتعلمين  من  يطلب  ثّم  باألحكام، 
بألوان   األساسية  الحروف  تلوين 
ثم  القاعدة،  باستنتاج  وبعدها  مختلفة، 

 التطبيق عليها بتالوة صحيحة. 

 تعريف النّون الّساكنة والتّنوين )اصطالحا( 

الساكنة:النّ ه   ا    ون  لفظا وتثبت  ا،  وطرفا وسطاا  وتكون  الحركة؛  من  الخالية  النون 

ا، ا  وخطا     .ووصلا ووقفا

بمعنى أنها تظهر    نون ساكنة زائدة تلحق أواخر االسم لفظا وتفارقه خطًّا، :  التنوينه  

 .ةمنطوقة ال مكتوب

الّساكنة:  - الميم  الحركة،  ا  تعريف  من  الخالية  في  لميم  ا  ثابتا سكونها  يكون  والتي 

أو   متوّسطة  حرف،  في  أو  اسم  في  أو  فعل  في  وقعت  وسواءا  والوقف.  الوصل 

 متطّرفة.
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  النّون والميم المشّددتين أحكام -ثالثا ( ساعة1

 

  النصوص   من   مجموعة   يقترح   -

  المتعلمين   ويكلف   القرآنية، 
  الساكنة   النون   على   بالوقوف 
  ثمّ   الساكنة،   والميم   والتنوين، 

 . حكمها   بيان   ثمّ   ها، تلوين 

 :تنبيه -

يقال  اصوال  أن  قلبا،    القلبب  يقلب  قلب  الثلثي  للفعل  فهو مصدر  اإلقلب؛  وليس 

واإلد اإلظهار  وأدغم  بخلف  أظهر  الرباعي  الفعل  من  مشتقة  فهي  واإلخفاء،  غام 

 وأخفى.

اإلشارة إلى أحكام ميم الجمع، ألن المتعلمين كثيرا ما يسألون عنها ويحسبونها مع    -

الكلمات   في  كثيرا  وتكّررت  ومختصرة  بسيطة  أحكامها  أن  كما  الّساكنة،  الميم 

 القرآنية.

 لتّلوة بتطبيق هذه األحكام.تخصيص الحّصة الثالثة للتدريبات على ا -
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من دالئل قدرة  

 هللا جّل جالله

 )سورة األنعام:

إلى   95من 

99) 

 

 )ساعتان( 

على  يتعرف -

جوانب من دالئل  

 تعالىقدرة هللا 

في الكون من  

خلل تحليل 

 .النص الُمقرر

 

 أّوالـ شرح المفردات 

 ثانياـ المعنى اإلجماليّ 

 ثالثاـ اإليضاح والتّحليل: 

جوانب من دالئل قدرة هللا تعالى في   -أ

 الكون: 

 والنوى بّ فلق الحَ  -1

 فلق اإلصباح وسكون الليل -2

 خلق الشمس والقمر والنجوم -3

 خلق اإلنسان -4

 باتإنزال الماء وإنبات النّ  -5

 أهمية التدبّر في دالئل القدرة اإللهية: -ب

 األحكام والفوائد  -رابعا

باستعمال الوسائل الحديثة للعرض،    -

األ يتناول يقّدم  تصوريا  شريطا  ستاذ 
تعالى  هللا  قدرة  دالئل  مظاهر  بعض 
البذرة،  من  الحبة  انفالق  الكون،  في 
المتعلمون  يستثمر  ثّم  السحب...، 
النص  بين  ليربطوا  المقّررة  اآليات 
القدرة  على  الدالئل  وهذه  المؤطر 
اإللهية، وليتوصلوا إلى إدراك عظمة 

 قدرة هللا في الخلق ووحدانيته. 
 

دالئل عنصر    في   - في  التدبّر  أهمية 

اإللهية:  أّن    القدرة  بيان  على  التركيز 
التنسيق واإلتقان في الكون دليل على  

 وجود هللا تعالى ووحدانيته. 

 استغلل اآليات المقررة لتطبيق أحكام التجويد التي سبق للمتعلم التعّرف إليها. -

الليل والنهار على أهمية السكون وا  - لظلمة في الليل؛ والضوء في التركيز في آية 

قوله   مثل:  أخرى،  بآيات  االستعانة  يمكن  كما  اإلنسان.  بصحة  وعلقتهما  النهار، 

 [ 17التكوير: ] والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس".تعالى: "

إلى الخواتم التي فصلت بها اآليات    أهمية التدبر في دالئل القدرة اإللهيةيشار في    -

 الثلث 

 تنبه إلى معرفة هللا تعالى والعلم به وبوحدانيته. : آيات يعلمون

اإلنسان؛ يفقهون  خلق  كيفية  في  وتدبراا  تأملا  يستدعي  ما  على  اآلية  هذه  تشتمل   :

 علم يحصل بالتدبر والتأّمل والتفكر. والفقه

 بالبعث، وأنه تعالى كما بدأهم يعودون. يُصّدقون: أي يؤمنون 

 تعالى على البعث، فحصل تفصيل اآليات في اآلية األخيرة تذكير بقدرة هللا -

وهذا التدرج من العلم إلى الفقه ثم اإليمان  .للمؤمنين، وانتفى االنتفاع به للمشركين

 عمال العقل هو الطريق الموصل إلى اإليمان. على أن إ دال
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من ركائز  

 على يتعّرف -

أهم ركائز 

من خلل اإليمان 

ديث الح تحليل

 النبوي الّشريف

 .الُمقرر

 أّوالـ التّعريف بالّصحابّي راوي الحديث 

 المفرداتثانياـ شرح 

 ثالثاـ المعنى اإلجمالّي للحديث 

 رابعاـ اإليضاح والتّحليل: 

 تعريف اإليمان -1

 تربية النّشء على اإليمان -2

 حفظ العبد هلل تعالى وجزاؤه -3

تعالى   في  - هلل  العبد  "حفظ  عنصر 

المتعلمين  األستاذ  يجعل  وجزاؤه"، 
استنتاج   إلى  الحفظ   أنيتوصلون 

يكون في الّدين والّدنيا معا، من خالل  
الحفظ  بين  التّفريق  مع  األمثلة، 

 .والمعية
خيره   - بالقدر  "اإليمان  عنصر  في 

 :الّسند

َعبَّاس    اْبِن  عنهما  -َعْن  هللا  ِ    -رضي  َّللاَّ َرُسوِل  َخْلَف  ُكْنُت  عليه    -قَاَل:  هللا  صلى 

فَقَاَل:  -وسلّم ا  َ تَِجْدهُ  "يَا ُغاَل : يَْوما َ يَْحفَْظَك، اْحفَِظ َّللاَّ : اْحفَِظ َّللاَّ َكِلَماتٍّ أَُعلُِّمَك  إِنِّي  ُم 

لَْو  ةَ  اأْلُمَّ أَنَّ  َواْعلَْم   ،ِ بِاَّللَّ فَاْستَِعْن  اْستَعَْنَت  َوإِذَا   ،َ َّللاَّ فَاْسأَِل  َسأَْلَت  إِذَا  تَُجاَهَك. 

ُ لََك، َولَْو اْجتََمعُوا  اْجتََمعَْت َعلَى أَْن يَْنفَعُوَك بَِشْيءٍّ لَْم يَ  ْنفَعُوَك إِالَّ بَِشْيءٍّ قَْد َكتَبَهُ َّللاَّ

اأْلَْقاَلُم   ُرِفعَِت  َعلَْيَك.   ُ َّللاَّ َكتَبَهُ  قَْد  بَِشْيءٍّ  إِالَّ  وَك  يَُضرُّ لَْم  بَِشْيءٍّ  وَك  يَُضرُّ أَْن  َعلَى 

 ". ]أخرجه التّرمذي[َوَجفَِّت الصُُّحفُ 
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 اإليمان

 

 )ساعتان( 

 سؤال هللا واالستعانة به سبحانه -4

 خيره وشّرهبالقدر اإليمان  -5

 األحكام والفوائد  -خامسا

با األستاذ  يصل  إلى  وشّره"  لمتعلمين 
فهم هذه العقيدة من خالل شرح معنى  
تعالى،   هلل  والقدرة  العلم  صفتي 
حدود   في  اإلنسان  بأفعال  وعالقتها 

 فهم المتعلم.
 

 . احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره واجتناب نواهيهيعني  (قوله: )احفظ هللافي  -

زي افي دينك وأهلك ومالك ونفسك، ألن هللا سبحانه وتعالى يج  ( أييحفظك: )ولهوق  -

 . المحسنين بإحسانهم

 

 ساعة   20 أسابيع  10   -الثاني المقطع 
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أدب المؤمن مع  

 هللا تعالى 

 

 )ساعتان( 

 

أهم   يستخلص -

مظاهر التأدب مع  

 . تعالى هللا

 

 أّوالـ مفهوم التّأّدب مع هللا تعالى 

 ثانيا ـ حكم التّأّدب مع هللا تعالى 

 ثالثاـ من مظاهر التّأّدب مع هللا تعالى: 

 اإلخلص                 -1

 الخوف والّرجاء  -2

 الحياء من هللا تعالى          -3

 الّصبر والرضا بقضائه -4

 التّوّكل -5

 الّشكر -6

 القسم باهلل تعالى وحده -7

 الحب والشوق إلى لقاء هللا تعالى -8
 مع هللا تعالى  نبوية للتأّدبنماذج  -رابعا

من   - يطلب  أن  لألستاذ  يمكن 

بعض    األدب  سوء  مظاهرالمتعلمين 
لعنصر    وجلّ   عزّ   هللا  مع كتمهيد 

 .التأدبمظاهر 
 
سوء   - مفهوم  بين  التفريق  ضرورة 

أو   الصبر  ترك  مثل:  هللا  مع  األدب 

الق وبين  التوكل،  ولد ترك  هلل  بأن    ول 

اإللهية  سبّ و  أ الثاني  الذات  فالقول   ،

يدرج من   ال  هو  بل  اآلداب،  ضمن 

األقوال المفضية إلى الشرك والتعدّد، 

سوء أدب" كوبالتالي ال يسلم تقديمه "

يدخل   وال  فقط،  أدب  سوء  ليس  ألنه 

هو  إنما  المتعلمين،  على  الفهم  سوء 

    .كفر باهلل

التّأّدب مع هللا تعا   -   وأن   نقص،  يشوبها  أن   عن  هللا  مع  معاملتك  تصون  نأ :  لىمفهوم 

 . يرضيه ال بشيء  تتعلق أن  عن إرادتك تصون  وأن غيره، إلى  يلتفت أن  عن قلبك تصون

 .وباطنا  ظاهرا  بآدابه والتأدب  بدينه القيام هو  وتعالى تبارك هللا  مع األدب : أو

ه والتوكل عليه وإفراده  بعد التعرف على دالئل قدرة هللا تعالى، نلتزم بحفظ حدود  -

تجاه  ئز اإليمان، وبعدها يأتي واجبنا  بالسؤال والعبادة، وهذا من خلل وحدة من ركا

 الخالق عز وجل بالتأدب معه. 

 يذكر في أدب الّرجاء.  حسن الظن باهللأدب  -

 .: التحذير من االستخفاِف باليمين والحلِف بالكذبتعالى تعظيم القسم باهللفي  -

 . -صلى هللا عليه وسلّم -من حياة النبي   التأّدب مع هللا تعالى لنماذجثيل يتم التم  -

"والذين آمنوا أشّد : لقوله تعالى: الحب والشوق إلى لقائه سبحانه وتعالىفي   -

  -رضي هللا عنه -[؛ وفي الحديث الصحيح الذي يرويه أنس 165البقرة /حبّا َّلّل" ]

ثاََلٌث َمن ُكنَّ فيه وَجَد َحاَلَوةَ اإليَماِن: أْن قال: ) -صلّى َّللّا عليه وسلّم -أّن النبّي 

ِ، وأَْن   ا ِسَواهَُما، وأَْن يُِحبَّ الَمْرَء ال يُِحبُّهُ إالَّ َّلِلَّ ُ وَرسولُهُ أَحبَّ إلَْيِه ممَّ يَكوَن َّللاَّ

 يه(. متفق عليَْكَرهَ أْن يَعُوَد في الُكْفِر كما يَْكَرهُ أْن يُْقذََف في النَّارِ 

11 
من صفات   

 عباد الرحمان 

 )سورة الفرقان: 

إلى   63من 

77) 

على   يتعّرف -

صفات عباد 

الّرحمان ليقتدي 

 بهم. 

 أّوالـ شرح المفردات 

 ثانيا ـ المعنى اإلجماليّ 

 ثالثاـ اإليضاح والتّحليل: 

 التّعريف بعباد الّرحمان  -1

 من صفات عباد الّرحمن:   -2

 التّواضع  -أ

 الِحلم  -ب

 القرآني   النص  قراءة  خالل   من  -

 تصنيف  المتعلمين  من  األستاذ  يطلب
  من خالل جدول  الرحمن عباد صفات
 .وعملية وأخالقية عقائدية صفات إلى

 استغلل اآليات المقررة لتطبيق أحكام التجويد التي سبق للمتعلم التعّرف إليها. -

والبعد عن   ىتعال  من النار فعل دال على صفة الخشية من هللا  االستعاذة باهلل تعالى   -

 العُجب بالنفس. 

 فعل دال على صفة التقوى. اجتناب الكبائر -

عن النبي   -رضي هللا عنه  –يُستشهد بحديث عبد هللا بن مسعود    التّواضعفي صفة    -

"ال يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من ِكْبر"،  قال:  -صلى هللا عليه وسلم –

ه حسنًا ونعله حسنة؟، قال: "إن هللا جميل فقال رجل: إن الّرجل يحب أن يكون ثوب
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 )ساعتان( 

 

 رفّع عن اللّغو التّ  -ت

 قيام اللّيل  -ث

 الخوف من عذاب هللا تعالى  -ج

 االعتدال في اإلنفاق -ح

 اجتناب الكبائر  -خ

 اجتناب قول الّزور -د

 التضّرع واالبتهال إلى هللا تعالى  -ذ

 اإلخلص في العبادة والدعاء  -ر

 تعظيم آيات هللا تعالى -ز

 التّوبة -س

 ثواب عباد الرحمن  -3

 ألحكام والفوائد ا -رابعا

]رواه مسلم[. ويضبط تعريفه بنفي  يحب الجمال، الِكْبر بََطر الحق وغْمط الناس".  

 مظاهر الِكْبر. 

إلى ترشيد االستهلك باالبتعاد عن اإلسراف    االعتدال في اإلنفاقالتنبيه في صفة    -

 في استهلك الطاقة والماء وتبذير الخبز مثل.  

 )تشمل الشرك باهلل، القتل، الزنا(  اجتناب الكبائر -

 التنبيه في صفة اجتناب الكبائر إلى التفريق بين الكبائر والصغائر. -

يشار إلى ترابط هذه الصفات وعدم انفكاك بعضها عن بعض )مثال: من التواضع    -

 والتضّرع، والتوبة(. تعالى والتذلل إليه تعظيم آيات هللا 

12 

 

 
 رعي الحكم الشّ 

 

 ساعات(  3)

بين الحكم  يميز -

التكليفي والحكم 

 .الوضعي

 

)لغة تعريف الحكم الّشرعي  –أّوال 

 واصطلحا(

 : أنواع الحكم الّشرعي -ثانيا 

 الحكم التكليفي  -أ

 )لغة واصطلحا(تعريفه   -1

  الحكم التكليفي مع التّمثيلأقسام  -2

 شروط التّكليف -3

 عوارض التّكليف -4

 الغاية من التكليف -5

 ضعي الحكم الو  -ب

 )لغة واصطلحا(تعريفه    -1

 أقسام الحكم الوضعي: )مع التمثيل( -2

 

 

محّددا    - موضوعا  األستاذ  يختار 

النصوص  من  مجموعة  ويقترح 
المتعلّمين  من  ويطلب  به،  المتعلّقة 
استخراج الحكم الشرعي )التكليفي أو  
من   موضعه  وتحديد  الوضعي( 

 النّص. 
 مثال: الصالة

 " تعالى:  لدلقوله  الّصالة  وك  أقم 
 ".الشمس

هللا   رسول  عليه    -وقول  هللا  صلى 
ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة : " -وسلم
 ". الكتاب

 " أيضا:  الّصالة وقوله  مفتاح 
أحدكم الطهور يقبل هللا صالة  "ال   ،"

 إذا أحدث حتى يتوضأ".
 
التّشجير   - طريقة  يعتمد  أن  لألستاذ 

في تقديم عنصر أقسام الحكم التّكليفي 

 تعريف الحكم الّشرعي:  -

والمنعلغة  - القضاء  سمّ   ،:  ذلك  من  ومن  لمنعه  ا؛  ُحكما القضاء  النزاعات ي  وقوع 

 .والخصومات بين األفراد

ا اصطالحا-  . : خطاب هللا تعالى، المتعلق بأفعال المكلفين، اقتضاءا أو تخييراا أو وضعا

 تعريف الحكم التكليفي:  -

   .م الشرعيلزا: له عدة معاني منها اإللغة -

بأفعالاصطالحا  - المتعلق  هللا  خطاب  أ  :  طلبا  القيام  المكلفين  كطلب  تخييرا.  و 

 .و التخيير بين الفعل وعدمه كاألكللة وطلب االمتناع عن الكذب أبالصّ 

 تعريف الحكم الوضعي:  -

يقال وضع فلن دَينه عن فلن    ؛: له عدة معان منها اإلسقاط والترك والوالدةلغة  -

أسق تركهأي  فلن  يدي  بين  الشيء  فلن  إذا    ،طه، ووضع  ولدها  الحامل  ووضعت 

 ولدته.

األشياء  اصطالحا  - بجعل  المتعلق  تعالى  هللا  خطاب  أو  سببا:  شرطا  أو    أو  مانعا 

 .بطلنا أو رخصة أو عزيمة

التّكليفّي."الجمهور"  االلتزام بطريقة  ه   الحكم  إلى هذه    في تقسيم  الحنفية زادوا  ألّن 

 قسمين آخرين وهما: الكراهة التحريمية والفرض.  األقسام

في "الموافقات" في   –رحمه هللا    –: حصرها اإلمام الشاطبيأقسام الحكم الوضعي  -

والعزيمة،  والبطلن،  والصحة،  والمانع،  والشرط،  السبب،  وهي:  أنواع،  سبعة 
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 لزيادة الترسيخ. 
 

 

 والرخصة. 

الطهارة،    ها:شرط،  دخول الوقت  سبب الصالة:من أمثلة أقسام الحكم الوضعي: )  -

الحدثمانعها أخرى من  :  أمثلة  ثم تطلب  التكليفي،  الحكم  بالنسبة ألقسام  ...(، وكذا 

 التلميذ.

 يرجع إلى "مبادئ األصول" للشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه هللا. -

13 
 

 

 من العبادات: 

الّصالة عماد  

 الدين 

 

 ساعة( 1)

 

 

مكانة   ستخلصي -

الّصلة في حياته  

 ها. ويلتزم بأدائ

 

 مفهوم العبادة والغاية منها  -أوال

 الّصالة  -ثانيا 

 (واصطلحاتعريفها )لغة  -1

 ودليله حكم الّصلة -2

 منزلتها -3

 حكمة تشريع الصلة وأسرارها  -4

 

يقترح بعض النصوص ويطلب من  -

المتعلّمين تحديد شروط الصالة 
 وفرائضها ومبطالتها. 

مثال: قول رسول هللا صلى هللا عليه  
ة لمن لم يقرأ بفاتحة  وسلم:" ال صال

الكتاب" )الفاتحة من فرائض 
 الصالة(. 

وقوله أيضا: "مفتاح الصالة الطهور" 
 )الطهارة شرط لصحة الصالة(. 

"ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث 
حتى يتوضأ" )الحدث من مبطالت 

 الصالة(. 
يشار إلى اآلثار التربوية للصالة،  -

عند الحكمة من تشريعها ألنها  

 ة فيها. متضمن

ه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة  بّ اسم جامع لكل ما يح  مفهوم العبادة:  -

وال  والزكاة،  والصلة،  والتوكل،  والخشية،  كالخوف،  ذلك  والظاهرة،  وغير  صيام، 

 .من شرائع اإلسلم

 تعريف الّصالة:  -

الدُّعاءُ غةً ل  - تعالى:    ؛:  هللا  قال  إِنَّ "كما  َعلَيِهم  لَُهم  َوَصّلِ  َسَكٌن  ]سورة    ،"َصلتََك 

 لهم.  عُ ادْ  أي: [103التوبة:

ُمختَتَمة  اصطالحا  - بالتَّكبيِر،  ُمفتَتَحة    ، مخصوصة  وأفعال   بأقوال   تعالى  هللِ  التعبُّدُ   :

 بالتَّسليِم.

الّصالةفي    - وأنّها  حكم  عين،  فرض  أنّها  بيان  الفرد:  عليه  يحاسب  ما  يوم    أّول 

 ... القيامة

زمن ومكان   مع بيانأّول عبادة فُرضت،    وهي  بيان أنّها عماد الدين،:  زلتهافي من  -

من  والحكمة  والمعراج(،  اإلسراء  ليلة  الّسماء،  وفي  عقد،  من  أكثر  )بعد  وجوبها 

النّبّي   صلة  كيفية  على  الوقوف  مع  وسلم  –ذلك،  عليه  هللا  من   -صلى  معه  ومن 

 .وائل، قبل تشريع الّصلوات الخمسالمسلمين األ

 صفة الصلة وأذكارها؛ د.موسى إسماعيل[ من المراجع:] 

14   
 

 

 من العبادات:  

شروط الّصالة،  

وفرائضها،  

وسننها  

 ومبطالتها 

على  تعّرفي -

صّحة  شروط 

ووجوب   صلته

 المداومة عليها. 

 

 شروط الّصالة:   -أوال

 شروط وجوب  -ت

 شروط صحة  -ث

 شروط وجوب وصّحة معا  -ج 

 الصالة فرائض  -ثانيا 

 المؤّكدة  سنن الّصالة -ثالثا

 مبطالت الّصالة  -رابعا

 صفة الّصالة  -خامسا

القبلية،   - المكتسبات  باستثمار 

الم يقوم  العملية،  تعلم  والممارسات 

أنظار   داءبأ تحت  كاملة  ركعة 

، ثم يفتح األستاذ نقاشا حول المتعلمين

يرون في ما  خطأ  أو  صواب  من  ه 

زميلهم المتعصلة  ليتوصل  لمون ، 

إلى التفريق بين الفرائض والسنن في  

 . الصلة

 شروط الصالة:  – 1

 اثنان: البلوغ ه عدم اإلكراه على تركها. أ( وجوب:

اإلسلم ه الّطهارة بنوعيها حدثا وخبثا ه ستر العورة المغلّظة ه استقبال  ب( ّصحة:

 القبلة.  

ول وقت الّصلة ه وجود بلوغ الدّعوة المحّمديّة ه العقل ه دخ ج( وجوب وصّحة معًا:

 الّطهور والقدرة على استعماله ه عدم النّوم والغفلة ه الخلو من دم الحيض والنّفاس.

 –قراءة الفاتحة  –القيام لها  –تكبيرة اإلحرام  –( النية 16) فرائض الصالة: –2

السلم   –الجلوس للسلم  –الرفع منه  –السجود  –الرفع منه  –الركوع  –القيام لها 

متابعة المأموم إلمامه في اإلحرام   –ترتيب الفرائض  –االطمئنان  –االعتدال  –
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 ساعات(  3) 

 نية االقتداء. –والسلم  

على من  القبلي سجود الّسهو( ثمانية مؤكدة توجب 8) ( منها22) سنن الصالة – 3

السر والسورة بعد  - 2-1سنن الصلة المؤكدة ثمانية:  ترك واحدة منها، وهي:

- 8- 7 /الجهر والجلوس للتشهد- 6-5 /ل والثانيتشهد األوّ ال-4-3 /الفاتحة

 . التكبيرات ما عدا تكبيرة اإلحرام وقول: سمع هللا لمن حمده

 اِلثََّمانِ  السُّنَنِ  َعدُّ  تَاَءانِ   ***  ِجيَمانِ  َكذَا  ِشينَانِ  ِسينَانِ  :يجمعها قول

 

15 
  

 

 من العبادات: 

سجود الّسهو  

وأحكام  

المسبوق في 

 الصالة 

 

 ساعات(  3)

فضل   ستخلصي -

الّصلة مع 

 الجماعة. 

على يتعرف   -

استدراك ما  كيفية

من الّصلة   فاته

 . الجماعة مع

 

 

  سجود الّسهو:  -أوال

 تعريف سجود الّسهو -1

 ودليله حكم سجود الّسهو -2

 وكيفيته  لّسهوأنواع سجود ا -3

 سجود الّسهو أسباب -4

 مسائل في سجود السهو -5

 فضل صالة الجماعة  -ثانيا 

 أحكام المسبوق في الصالة: -لثاثا

 تعريف المسبوق -1

 حاالت المسبوق -2

 مسائل توضيحية -3

في   - للسهو  وضعيات  األستاذ  يقترح 

المتعلمين  من  ويطلب  الصالة 
 إصالحها مع التعليل.

 
حلول    - ومع  للمسبوق  مسائل  يقترح 

المتعلمين  من  ويطلب  لها  مختلفة 
 اختيار األصوب منها مع التعليل.

 
األست  - من  يعرض  مجموعة  اذ 

بالخطأ  المتعلقة  والوضعيات  المسائل 
أو  بالزيادة  فيها،  والّسهو  الصالة  في 
المتعلمين حوارا   النقصان، ويفتح مع 
حول المطلوب عمله في حالة الزيادة 
أّن   المتعلمون  فيكتشف  النقصان،  أو 
 تصحيح الّصالة له كيفية مخصوصة 

 تعريف سجود السهو:  -

 فلة عن الشيء والنسيان.لغهو هو ا: السّ لغة -   

المصلّ اصطالحا  -    يسجدهما  سجدتين  عن  عبارة  في  :  الحاصل  الخلل  لجبر  ي 

 هو.صلته من أجل السّ 

لة مع ركعة فأكثر قبل الدخول في الصّ في صلته من فاتته  تعريف المسبوق: -

 اإلمام.

 في المسائل الخلفية.  بالمرجعية الوطنية يتّم التقيّد -

 أسجد سجدتين مكبرا عند الخفض والّرفع ثم أتشهد وأسلّم. السهو: كيفية سجود -

ّم إلى جماعة ووجد اإلمام قد  المسبوق في الصلة هو من انض  تعريف المسبوق:  -

 دخل في الصلة، فيكبر ويتابع اإلمام في أي وضعية يجده فيها.

  :تنبيه

على اإلمام يحصل  واحدة مع  المسبوق ركعة  أدرك  الجماع إذا  إذا  فضل  أنّه  أي  ة؛ 

وجد اإلمام قد رفع رأسه من الركعة األخيرة فمعناه أن الصلة فاتته، وعليه أن يقوم 

 بعد سلم اإلمام ليأتي بها كاملة.

 

16   
 

 من العبادات: 

من الّصلوات 

 المشروعة 

 

 )ساعتان(  

 

على  يتعّرف -

بعض الصلوات 

ألدائها  المشروعة

 بطريقة صحيحة.

 

 

 عة:من الّصلوات المشرو

 صلة الجمعة -6

 صلة العيدين -7

 صلة الجنازة  -8

الصلوات   - من  جملة  يستعرض 

الخمس -المشروعة   الصلوات  غير 
المتعلّمين   -المفروضة من  ويطلب 

 . تحديد وقتها وبيان حكمها
الشرعية    - النصوص  باستغالل 

والممارسات  القبلية،  والمكتسبات 
المشروعة،   الصلوات  لبعض  السابقة 

جدوال المتعلم  كل  ينجز  فيها  يرتب   ،

 كيفيتها(.  –وقتها   -حكمها ودليله  -يتم تناول: )تعريفها  في الّصلوات المشروعة: -
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ودليلها  وحكمها،  تعريفها،  مع  صالة 
 وكيفية أدائها

 

17 
من العبادات:  

 الّصيام 

 

 )ساعتان( 

  يستخلص -

 من الحكمة

 الصيام تشريع

 .وأسراره

أحكام   يبين  -

 الصيام وآدابه. 

 

 ( واصطالحاتعريف الّصيام )لغة  -أّوال

 حكمه ودليله   -ثانيا 

 فضائلهالحكمة من تشريع الّصوم و –ثالثا 

 اآلثار التربوية للصيام   –رابعا 

 من أحكام الّصيام:  -خامسا

 أنواع الصيام  -9

 ركنا الّصوم:   -10

 تبييت النية -أ 

 الكف عن المفطرات  -ب

 األعذار المبيحة لإلفطار -11

 ين(قضاء رمضان )قضاء الدَّ  -12

 من آداب الصيام -13

بالخرائط   - يستعين  أن  لألستاذ  يمكن 

الجداول و  تناول   الذهنية  في 
 الموضوع.

 تعريف الّصيام:  -

مطلقاالغة  - اإلمساك  الكلم؛:  عن  اإلمساك  فيه:  فيدخل  تعالى:    ،  قوله  ا "ومنه  فَإِمَّ

ْحَمه   ا فَلَْن أَُكِلَّم ٱْليَْومَ تََريِنَّ ِمَن ٱلبََشِر أََحداا فَقُوِلۤى إِنِّى نَذَْرُت ِللرَّ ا"  ِن َصْوما ]سورة  .  إِنِسيّا

 [ 26مريم:

إلى غروب اصطالحا  - المفطرات من طلوع الفجر  التعبد هلل تعالى باإلمساك عن   :

 الشمس.

 رمضان. شهر يتم التأكيد على إثم منتهك حرمة  حكمهفي  -

الواجب،أنواع الصيامفي    - المالكية وهو كاآلتي:  تقسيم  يُعتمد  المكروه،   :  الحرام، 

جزي  البن  الفقهية"  "القوانين  كتاب  إلى  بالرجوع  وذلك  النافلة؛  المستحب،  السنة، 

 78ص 

 بيان األحكام المتعلّقة بقضاء رمضان )وفق المرجعية الوطنية(. -

 النية والكف عن المفطرات )تستخرج من التعريف(. أركان الصيام: -

من خلل األعذار المبيحة    ،في اإلسلم  التركيز على خاصية اليسر ورفع الحرج  -

 للفطر.

 ساعة   12ابيع أس 06    - الثالثالمقطع 
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من أخالق  

 القرآن الكريم 

سورة 

 الحجرات: 

إلى  10)من 

13) 

بعض    يحّدد -

التي  األخلق

  المسلمينعلى 

التحلّي بها فيما  

خلل  بينهم من

نص ال تحليل

 . مقّررالقرآني ال

  يستخلص -

  التفاضل اسأس

 هللا عند الناس بين

 

 شرح المفردات -أّوال

 المعنى اإلجمالي  -ثانيا 

 اإليضاح والتحليل:  -ثالثا

 األخّوة اإليمانية: -أ

 األخوة اإليمانيةمفهوم   -1

 :األخوة اإليمانية  من سبل تعزيز -2

 اإلصلح بين المتخاصمين   -ج

 التواد والتهادي والتعاطف  -ح

 سد األخوةاألخلق التي تفالنهي عن  -3

 

 

مفهوم   - عنصر  في  األستاذ  يتطرق 

من  يعززها  ما  إلى  اإليمانية  األخوة 
على  تواد   بناء  وتعاطف،  وتراحم 

 حديث )مثل المؤمنين ...(
 

التنبيه إلى أن االختالف في   -

األعراق واللغات هو آية من آيات 
أن اإلسالم ال يلغي االنتساب هللا، و

إلى األصل، وإنما يلغى التمييز 

 استغلل اآليات المقررة لتطبيق أحكام التجويد التي سبق للمتعلم التعرف إليها. -

قَاَل:   -مارضي هللا عنه  -النُّْعَماِن ْبِن بَِشير   اإلشارة إلى حديث    األخوة اإليمانيةفي    -

َّللاَّ  َرُسوُل  وسلم:   قَاَل  عليه  هللا  َوتََراُحِمِهْم صلّى  ِهْم  تََواّدِ ِفي  اْلُمْؤِمنِيَن  "َمثَُل 

بِالسََّهِر   اْلَجَسِد  َسائُِر  لَهُ  تََداَعى  ُعْضٌو  ِمْنهُ  اْشتََكى  إِذَا  اْلَجَسِد  َمثَُل  َوتَعَاُطِفِهْم 

ى  .أخرجه مسلم[". ]َواْلُحمَّ

األخوة  النّهي  - تفسد  التي  األخالق  ذكرعن  والتنابز    :  واللمز  السخرية  تحريم 

إلى   اإلشارة إلى أّن الصغائر تجرّ مع  باأللقاب وتحريم سوء الظن والتجسس والغيبة.

تجرّ   الكبائر... باأللقاب   فالسخرية  والتنابز  واللمز  الهمز  الظن    ،إلى  سوء  ثم 

 .س على عورات الناس وصوال إلى الغيبة وهي من الكبائروالتجسّ 

هذه الوحدة للّردّ على دعاة العرقيّة، والّطائفيّة، ونعرات الجاهليّة، ينبغي استثمار    -
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 )ساعتان( 

 التقوى أساس التفاضل بين النّاس  -ب  .تعالى

 األحكام والفوائد  -رابعا

 والتعالي.    
 

وفضح مشاريع أعداء اإلسلم لتقسيم صّف المسلمين، وتشتيتهم، وضرب األمثلة من 

 خلل سياسة االستعمار الفرنسّي وأذنابه.
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االستعفاف 

 وآثاره 

 

 ساعة(  1)

مجاالت  يميّز  -

في   االستعفاف

 حياته.

 

 

 فهوم االستعفافم -أوال

 ثانياـ فضله 

 مجاالت االستعفاف وآثارها: -ثالثا

 عفّة المظهر واللّباس  -1

 عفّة البصر  -2

 عفّة اللّسان -3

 عفّة الِعرض -4

 عفّة المال -5

االنطالق من كون اإلسالم ال  -

يحارب الميوالت الغريزية لإلنسان  
 وإنما يضبطها ويهذّبها. 

 

 التصرفات   من  جملة  يستعرض  -

 من  ويطلب   تمعالمج  في  المشينة
  وربطها  آثارها  بعض  بيان  المتعلّمين

 . العفّة بأنواع

 

حديث   - بقراءة  متعلما  األستاذ  يكلف 

ودعا   الغار  في  حبسوا  الذين  الثالثة 
هللا،  لينجيه  عمل  بأرجى  واحد  كل 
آثار  حول  حوارا  يفتح  القراءة  وبعد 
إلى   المتعلمون،  ليتوصل  العفة، 
على   االستعفاف،  آثار  بعض  معرفة 

 اة الفرد واألسرة والمجتمع.حي

الكفَّ عن  الجانب المادي بيشمل  هو التخلّق بخلق العفّة؛ الذي مفهوم االستعفاف: -

ا على ماء الوجه واالكتفاء بما يسدّ  ، واالستغناء عّما في أيدي الناس، السؤال حفاظا

س الكفَّ عن الحرام بأنواعه، وضبط النفب  الجسد بالحلل. والجانب المعنوي حاجة

 .طهارتها وتزكيتها من أهوائها وتمّسكها بالفضائل والمحاسنب

عّف جميع  ، فمن يخشى هللا تعالى تاالستعفاف خلق رفيع تربيه الصلة في المسلم -

، كما يتأّكد هذا الخلق بالصوم ألن الصيام ليس  تعالى جوارحه عن معصية هللا

 .واألفعال.. فاحش من الكلمهو امتناع عن ال عا عن الطعام والشراب فقط وإنمااامتن

والتنابز   كالسخرية  األخوة  تفسد  التي  الصفات  كل  عن  الكريم  القرآن  نهى  وقد 

اإلساءة  عن  ويده  وبصره  لسانه  عف  إذا  إال  المسلم  أخلق  تكتمل  والتجسس...فل 

 .ألخيه المسلم " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

)خاصة عبر وسائل التواصل  طورة فحش اللسان" إلى خعفّة اللّساناإلشارة في " -

 االجتماعي(. 

)في الطريق،   التأكيد على وجوب غض البصر عن المحّرمات.  في عفة البصر: ه  

 األفلم والمسلسلت الماجنة، المجلت الخليعة(.

-  " في  المظهر واللباسالتّأكيد  )للّرجال  عفّة  اللّباس  في  الّستر والحشمة  أّن  " على 

م ومن  والنّساء(  الّسماويّة،  الّشرائع  كّل  إليها  دعت  الّتي  اإلنسانيّة  الفطرة  ن سلمة 

الرجل   عورتي  بين  الفرق  إلى  )اإلشارة  المسلمة.  للمرأة  الحجاب  تشريع  ذلك 

 والمرأة(.

 ه التأكيد على مواصفات اللّباس الّشرعي المتفق عليها بين جمهور العلماء. 

 ا وآثاره.يشار إلى حرمة الّزن عفّة الِعرضفي  -

20 
 

الحوار ودوره  

في عالج الغلو  

 والتطرف 

 

 على يتعّرف -

  كآلية الحوار

 بين تواصلية

 .الناس

 عواقب يبين -

  والتطّرف الغلو

 

 الحوار في اإلسالم -أوال

 أه مفهوم الحوار في اإلسلم

 ب ه أهميّة الحوار في اإلسلم

  وأخلقياته الحوار أسسج ه 

 وعالجه خطر الغلّو والتطّرف -ا ثاني

 مفهوم الغلّو والتطّرف     -أ

 مظاهر  من  جملة  األستاذ  يستعرض  -

 من   ويطلب   المجتمع،  في  الغلو
  لها   البديل  وتقديم  تصنيفها،  المتعلّمين

 .النبوية والسنة القرآن  من
 
  إلى   المتعلمين   األستاذ  يقّسم  -

  برصد   إحداهما  ويكلّف  مجموعتين،

 الكلم المتبادل بين طرفين في أسلوب ال يقصد به الخصومة.  مفهوم الحوار: -

 عه هللا. الزيادة في الدين على ما شرّ  مفهوم الغلو: -

 ، في طرف الشيء والخروج عن الوسط واالعتدال فيه  الوقوف  :مفهوم التطّرف  -

ووه التشديد  طرف  إلى  الذهاب  يشمل  التسهيلو  طرف  الدين    ،إلى  في  فالغالي 

                       ف.ف والجافي عنه متطرّ متطرّ 

الحوار:  - أحسن    :منها  أسس  هي  بالتي  هه  والبرهان  بالحجة  بالحكمة الحوار    هه 
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 ( ساعة1)

 

 في حياته.

 

 أنواع الغلو والتطرف:   -ب

 الغلو العقائدي وعلجه  -1

 الغلو العملي وعلجه  -2

 دور الحوار في عالج الغلو والتطرف:  – ثالثا

 في مواجهة غلو أهل الكتاب  -1

 في مواجهة غلو المشركين  -2

فههي مواجهههة غلههو أصههحاب البههدع  -3

 واألهواء

 

  واألخرى   والتطرف،  الغلو  أسباب
  والتطرف،   الغلو  مظاهر  برصد
 .العالج واقتراح

 
على أّن اإلسلم دين الوسطيّة   التّأكيد  -

هو ف  واالعتدال؛ الشرع  عن  زاد  ما 

د والتطّرف؛ وما نقص عنه هو  التشدّ 

التوسط  هو  وافقه  وما  التساهل؛ 

مع اإلقرار بأّن االختلف   واالعتدال.

 سنة من سنن هللا في الكون.
 

راء الشاذة واالجتهادات  والموعظة الحسنة هه بما هو مجمع عليه معلوم مقبول ال باآل

 .ومفاهيم ... وغيرها اتهه استعمال لغة العلم من اصطلح الشخصية

الحوار:  من  - اإلاإلخلص  أخالقيات  المحاور   ،نصاف،  اإلتقدير  وع،  دم  صغاء 

 ... وغيرها ، احترام الوقتاالجتهاد في بلوغ الحق ،المقاطعة

سيّدنا    - )حوار  الشريفة.  والّسنّة  الكريم  القرآن  في  الحوار  نماذج  ببعض  االستعانة 

  متوسط(.  4إبراهيم عليه الّسلم مع أبيه / 

د  الرجوع إلى كتاب "تفكيك ثقافة الغلو" للدكتور عبد الكريم بكار، )الكتاب موجو  -ه  

 رقميا على االنترنت(. 

   .التكلف وتجاوز الحد ومجانبة االعتدال: الغلو -

 لزوم أقصى الطرف ومجانبة الوسطية    :التطّرف -

 .الحجة )وضع العصابة على العين( التقليد األعمى وردّ  :التعّصب -

 .نكار العلوم الضرورية والحقائق البديهية: المكابرة وإالسفسطة -

العملي:  - ومن  ه  الغلو  بالشريعة،  الجهل  وسببه  العبادة(،  في  والتشدّد  )المبالغة  و 

وغياب النظرة   ، والجهل بمقاصد الشريعةنصف طالب علمدالئل هذا الجهل: ظاهرة  

المقارنة الفقهي،  الفقهية  الوعي  على  الغيرة  التسامح،  وتقدّم مشاعر  قيمة  ،  وضرب 

 ووسوسة الطائفة المنصورة.
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 الكسب الحالل  

 

 اعة( س 1)

 قيمة ظهريُ  -

 . وفضله العمل

 

 

 

 أّوالـ التّعريف بالّصحابّي راوي الحديث 

 ثانياـ شرح المفردات

 ثالثاـ المعنى اإلجماليّ 

 اإليضاح والتّحليل: -رابعا

 مفهوم الكسب الحلل   -1

  الحّث على العمل ونبذ التسّول -2

 فضل الكسب الحلل  -3

أثههر الكسههب الحههلل فههي اسههتجابة  -4

 الدعاء

 إجابة الدعاءمن أسباب    -5

 األحكام والفوائد  -خامسا

 

األستاذ    - يطلب  فردي   من  بعمل 

  الحالل   الكسب  آثار  رصد  المتعلمين
 . صاحبه على
 
  تعداد   المتعلمين  من   األستاذ  يطلب  -

 وعوائق  الدعاء،  إجابة  أسباب
 .االستجابة

 
العمل   - على  الحث  في  يشار 

ه رير أبي  إلى حديث عن  ة والتكسب 
قَاَل: قَاَل رسول  َّللاه  -رضي هللا عنه -
وسلم– عليه  هللا  ألَْن "   :-صلى 

َظهِره،  َعلَى  زَمةً  ح  أََحد ك م  يحتَِطَب 

 : الّسند -

هَُرْيَرةَ   أَبِي  َرُسوُل َّللاَّ    -رضي هللا عنه    -َعْن  قَاَل  :  -صلّى هللا عليه وسلّم    -قَاَل: 

بِهِ " أََمَر  بَِما  اْلُمْؤِمنِيَن  أََمَر   َ َّللاَّ َوإِنَّ  َطيِّبًا،  إِالَّ  يَْقبَُل  اَل  َطيٌِّب   َ َّللاَّ إِنَّ  النَّاُس،    أَيَُّها 

إِنِّي بِ  ُكلُوا ِمْن الطَّيِّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلًحا  ُسُل  َما تَْعَملُوَن اْلُمْرَسِليَن فَقَاَل: )يَا أَيَُّها الرُّ

ُجَل يُِطيُل   َعِليٌم(، َوقَاَل: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكلُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َرَزْقنَاُكْم(. ثُمَّ ذََكَر الرَّ

بُهُ  السَّفََر أَْشعََث أَْغبََر، يَُمدُّ يََدْيِه إِلَى السََّماِء: يَا َرّبِ، يَا َرّبِ، َوَمْطعَُمهُ َحَراٌم َوَمْشرَ 

 ؟". ]أخرجه مسلم[َحَراٌم َوَمْلبَُسهُ َحَراٌم َوُغِذَي بِاْلَحَراِم، فَأَنَّى يُْستََجاُب ِلذَِلكَ 

 تنبيه المتعلّمين إلى تمييز اآليتين في جملة نص الحديث الّشريف. -

من عمل مشروع أو من معاملت وأنشطة    تحصيل الّرزق  مفهوم الكسب الحالل:  -

 .ريعة اإلسلميةألحكام ومبادئ الشّ ت وفقاا تمّ  ،مشروعة

 رفع اليدين، اإللحاح في الدعاء والتذلّل.  –من أسباب إجابة الدعاء: إطالة السفر 

التنبيه إلى أّن البطال هو الذي ال يجد عمل، بينما الذي يرفض العمل هو عالة على   -

 غيره ويتسّول من ينفق عليه. 
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َخْيٌر لَه  ِمْن أَْن يَسأَل أََحًدا، فَي عطيَه أَو  
 .َعلَْيهِ  متفق   يمنَعَه ".
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مقدمة في علم  

 الّسيرة النّبويّة 

 

 ( ساعة1)

 

على  يتعّرف -

 علم السيرة

النبوية 

 . وخصائصه

  يستخلص -

 -بي النّ  أخلق

صلى هللا عليه  

 وصفاته. -وسلّم

 

 

 أّوالـ تعريف علم الّسيرة النّبويّة

 ثانياـ خصائص الّسيرة النّبوية وأهّميتها

 مصادر توثيق السيرة النبوية  -ثالثا

 : -مصلى هللا عليه وسلّ  -شمائل الّرسول   -رابعا

 الَخلقية                  -أ

 الُخلُقية  -ب

 المتعلّمين  مسامع  على  األستاذ  يقرأ  -

 ،-عنها  هللا  رضي   -  معبد  أم  حديث
 شمائل  استخالص  منهم  ويطلب
 -وسلم  عليه  هللا  صلى  –  الرسول

 .منه

النّبويّة  - الّسيرة  الذي  تعريف علم  العلم  حياة  في  يختص بجمع ما ورد من وقائع  : 

 وصفاته الَخلقية والُخلُقية.  -لى هللا عليه وسلمص –محمد  الرسول

 من أجل االقتداء به.   -صلى هللا عليه وسلّم -التّأكيد على أهمية معرفة سيرة النّبّي  -

 ذكر مصادر الّسيرة النبوية في خاصية التوثيق )الثبوت التاريخي(. -

الّسيرة:  - مصادر  ن  أهم  السيرة  كتب  ههه   األحاديث  كتب  هه  كتب القرآن  ههه   فسها 

ههه  ههه كتب الشمائل  النبوة  هههه كتب دالئل  النبوة  ههه الشعر العربي في عهد  المغازي 

 .كتب التاريخ العام

للشيخين   "فقه السيرة: "وحديثا  "، سيرة ابن هشام: "قديما  من أشهر كتب السيرة:  -

والبوطي   تعالى  -الغزالي  هللا  للشيخ    -رحمهما  المختوم  الروالّرحيق  حمان  صفي 

 رحمه هللا تعالى. –المباركفوري 

23 

 
الّرسول صلى   

  -هللا عليه وسلّم

في مرحلة 

 شبابه

 

 ( ساعة1)

 

 

محّطات    يُعاين -

  - النبي من حياة

صلّى هللا عليه  

في مرحلة   -وسلّم

 . شبابه ليقتدي بها

 

 

صلى هللا عليه   –حفظ هللا تعالى للنبي -أوال

 في شبابه -وسلّم

 همكارم أخالق  -ثانيا 

 :عمله وكسب رزقه -ثالثا

 رعيه الغنم -1

 عمله في التجارة -2

 زواجه من خديجة رضي هللا عنها   -رابعا

 :مشاركته قومه في حياتهم وشؤونهم -خامسا

 حلف الفضول -1

  بناء الكعبة -2

 

صفات   - رصد  المتعلّمين  من  يطلب 

وسلم    -النبي   عليه  هللا  في    -صلى 
 شبابه من خالل أعماله. 

 
  
غر  - على  اإليجابية التركيز  القيم  س 

في   ترغيبهم  من خالل  المتعلّمين  في 
بالنبي   عليه    –االقتداء  هللا  صلى 

 . في مرحلة شبابه -وسلم

التركيز على غرس القيم اإليجابية في المتعلّمين من خلل ترغيبهم في االقتداء   

قد امتاز في شبابه بالحيوية  في مرحلة شبابه؛  ف -صلى هللا عليه وسلم –بالنبي 

يشارك الرجال في أعمال الخير  كان في التجارة، وعمل في الّرعي ثّم الفاعلية، فو

في  سلبيا لم يكن هو ف ويتعاون مع الناس في حفظ أماناتهم حتى عرف به)األمين(.

شبابه منعزال عن مجتمعه، بل كان دائم التفكير في إنقاذ الناس مما هم فيه من الوثنية 

 والظلم والفساد. 

24 

 

 

  يستخلص -

  - النبي أخلق

صلّى هللا عليه  

مع أهل  -وسلّم

 بيته. 

تعاُمل النبّي صلّى هللا عليه وسلّم مع أهــل   -أوال

 بيته 

 تعامله مع زوجاته   -1

 أوالدهتعاُمله مع    -2

 تعامله مع أحفاده  -3

 باستخالص   المتعلّمين  األستاذ  يكلّف  -

 سيرة  من  األسرة،  استقرار  أسباب
  في   -وسلم  عليه  هللا  صلى   -  النبي
 . وأوالده زوجاته مع تعامله

 

في بيته يتوصل المتعلم إلى معرفههة  -صلى هللا عليه وسلّم -باالطلع على حياة النبي 

يعامههل أزواجههه. وعوامههل اسههتقرار األسههرة   -صلى هللا عليه وسههلّم  -  النبيكيف كان  

 واستمرارها. 

في بيته هو ما ينبغي على المسلم أن يسههلكه فههي  -صلى هللا عليه وسلم  -هدي النبي    -

 هو القدوة في ذلك. -صلى هللا عليه وسلم -بيته، على اعتبار أن النبي 
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ل  صلى  الّرسو 

  -هللا عليه وسلّم

 بيته  مع أهل

 

 ساعة(  1)

وفــق   أسباب اســتقرار البيــت واســتمراره  -ثانيا

 :منها:  لهدي النبويا

 التعاون على أداء الواجبات الشرعية -1

 المشاركة في أداء المسؤوليات -2

 تبادل حسن التعامل -3

 التشاور بين الزوجين -4

 

 

الم  - تعلمون بحوثا حول محّطات يعّد 

حياته   وسلم،    –من  عليه  هللا  صلى 
للوحدتين،  المفاهيمية  العناصر  وفق 
ليتم عرضها ومناقشتها، واستخالص 

 الدروس والعبر منها.
 

  -ي هللا عنه  رض  -أبي هريرة    بحديث  يستشهد:  الشرعية  الواجبات  أداء  على  التعاون  -

قا  أيقظ : "-صلى هللا عليه وسلم  -ل رسول هللا  قال:  الليل ثم  قام من  رحم هللا رجلا 

هللا امرأة قامت من الليل ثم    امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم

 [. . ]رواه النسائي" فصلت ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء

أعظم تعاون هو التعاون على تربيههة األبنههاء، فإنههها   :المسؤوليات  أداء  في  المشاركة  -

 .مسؤولية األب كما هي مسؤولية األم


