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 املقدمة:

ع مديرية التعليم  تض(  19، وَسعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان تنفيذ املناهج التعليمية في ظل الظروف االستثنائية )كوفيد 2022ــ    2021تحضيرا للموسم الدراس ي

سنوية للتعلمات، املعدلة بصفة  الثانوي العام والتكنولوجي بالتنسيق مع املفتشية العامة للتربية الوطنية بين أيدي السيدات والسادة املفتشين واألساتذة التدرجات ال

 استثنائية بما يتماش ى والحجم الزمني املتاح. 

كفاءات املتعلمين، يرتبط هذا التخطيط بعامل الوقت    وتنمية  مؤثرا في تحقيق أهداف العملية التعليمية /التعلمية  ماليشكل التخطيط لتنفيذ املناهج التعليمية عا

توضح كيفية  السنوية للتعلمات أداة بيداغوجية أساسية  تشكل التدرجاتالذي يجب أن ينظر إليه كمورد من املوارد املتاحة التي ينبغي استثمارها بالشكل األمثل،  

 بحيث: نفيذ املناهج التعليميةت

 تراعي التوافق بين حجم التعلمات والزمن البيداغوجي املتاح، ▪

 تضبط السير املنهجي للتعلمات بما يكفل تنصيب الكفاءات املستهدفة في املناهج التعليمية، ▪

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

 مراعاة وتيرة التعلم وقدرات املتعلم واستقالليته،   املوارد مع وإرساءاملضامين   تضمن تناول  ▪

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

فيما بينهم بالنسبة لكل مادة وفي    والتنسيقهذا التعديل البيداغوجي للتدرجات السنوية    وآليات  وأهداف األساتذة قراءة وفهم مبادئ  جميع    طلب منمن هذا املنطلق ن

 كل ثانوية من أجل وضعها حيز التنفيذ، كما نطلب من املفتشين مرافقة األساتذة ودعمهم بتقديم التوضيح الالزم. 
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 لتدرجات السنويةبيداغوجي لالتعديل ال  وأهدافمبادئ  

 

 اآلليات البيداغوجية واملنهجية للتعديل البيداغوجي 
 

 ل البيداغوجي عديالتآليات 

 الجانب البيداغوجي الجانب املنهجي

 تحديد مالمح التخرج والكفاءات املستهدفة، 

على   التعلمات  أسابيع   28توزيع  احتساب  دون  أسبوعا 

 التقويم، 

 ضبط التقويم املرحلي للكفاءة؛

املناهج   تنفيذ  مدى  بمتابعة  يسمح  زمني  مخطط  وضع 

 التعليمية.

 شاطات:عرفية والناملوارد امل -أ

لبناء   الضروري  املوارد  من  الالزم  الحد  تحديد 

 املهيِكلة(،   )املواردالكفاءة 

السندات   الوثائق،  من  األدنى  الحد  استغالل 

 والنشاطات لبناء املوارد،

 الدمج بين النشاطات في إطار حل املشكل، 

البناء  التي تستهدف  النشاطات  التقويم  إدراج ضمن 

 مات،التحصيلي للتعل

 بيداغوجية:رسات الاملما-ب

مسعى   ضمن  )استغاللها  الوثائق  استغالل  منهجية 

 لحل مشكل(،

منهجية  توضح  للمتعلم،  تقدم  منهجية،  بطاقات  بناء 

منحنيات،  )جداول،  الوثائق  أنماط  مختلف  استغالل 

 نصوص، أعمدة بيانية، خرائط...(، 

للمهمات إنجازه  أثناء  املتعلم  تعليمات    مرافقة  بتقديم 

 تيسر الحل،

 األهداف املبادئ األساسية 

 املحافظة على الكفاءات كمبدأ منظم؛  

 املحافظة على املفاهيم املهيكلة للمادة؛ 

املحافظة على تقويم القدرة على اإلدماج لدى املتعلم من خالل وضعيات مشكلة مركبة 

 تستهدف التقويم املرحلي للكفاءات؛

 سطرة في املناهج التعليمية؛ لكفاءات املاملتعلم ا تنصيب لدى

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   :البد من تحديد النقاط التي تشملها الترجمة: مثال اسمه واسم أبيه، كنيته ونسبه، ميالده )إن وجد(، إسالمه، أهم إسهاماته في الدعوة ترجمة الصحابي راوي الحديث

 )كالغزوات والواليات(، مروياته، وفاته ومكان وفاته.
o :الفرق بين التعريف والمفهوم 
 هو الفكرة التي تتكّون في ذهن اإلنسان نتيجة للخبرات المكتسبة بشكل متتاٍل. المفهوم: -

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

o   :أو هو الذي ال يقف   .عكس التفصيلهو يصلح لمعرفة التفسير إجماالً من غير خوض في التفصيالت، وال غوص في أعماق المطوالت، فاإلجمال  المعنى اإلجمالي

 عند األلفاظ، وإنما يذكر المعنى العام لآليات.
o  :تعتبر ملخصاً لعملية التفسير وشرح الحديث النبوي الشريف، فالمقصود من التفسير هو استخراج أحكام القرآن وِحكمه، وهذه  األحكام والفوائد: األحكام والفوائد

 رشاد واالستهداء بها. ينبغي االستاً أو حكمة الفوائد ال تخرج عن كونها إما حكم
 والفرق بينهما أّن:  

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

 موم وخصوص، فكل حكم فائدة وليس كل فائدة حكما.، وبينهما ع)كالعلم...(فهي جمع: فائدة وهي " كّل ما يعود على العبد من خير يستفيده...  الفوائدأّما 
اشتهر في العصر الحديث، وطريقة هذا التفسير تقوم على جمع اآليات التي تتصل بموضوع معين، مثالً: الصالة في القرآن الكريم؛ يتم جمع  التفسير الموضوعي:  ➢

 توضع العناصر للوحدة )الدرس( بحسبها... المجتمعة و  هذه اآليات  كل اآليات المتعلقة بالصالة، ثم بعد ذلك ينظر في

يف كما  باآليات،  يتعلق  ما  األحاديث  من  يذكر  أنه  التفسير  هذا  وطريقة  آيات،  فيها  يوجد  وال  أحاديث  فيها  بالصالة  تتعلق  جوانب  هناك  بعض لكن  ويبين  ويشرحها  سرها 

 رد فيها إال أحاديث.جوانب لم ي حث مثالً في متعلقاتها، لكن ال تفتح باباً مستقالً في هذا الب

ماعية في سورة الحجرات" هذا  ومن التفسير الموضوعي ما يُدرس فيه موضوع في سورة معينة، فحينما تقول مثالً: "األحكام المالية في سورة البقرة"، أو "األخالق االجت

 لفظة "القنوت"، ومعناها.  قرآن مثالً تعملت في الالموضوع من خالل سورة، وهناك نوع منه تدرس فيه لفظة واحدة كيف اس

 تنبيه:       

عن أنواع التفسير األخرى، فإذا تناول الباحث موضوعاً محدداً وأراد أن يشرح مفرداته وتراكيبه يحتاج إلدخال التفسير   التفسير الموضوعيال يستغنى في تناول            

والتفسير بالرأي، وإذا جمع في الموضوع المعين أقوال المفسرين وعلق عليها دخل التفسير المقارن، إذاً    ير بالمأثورم دخل التفس التحليلي، وإذا أراد أن يستنبط بعض األحكا 

 التفسير الموضوعي أطلق على فن معين اتبع فيه طريقة مخصوصة مرتبطة بأنواع التفسير األخرى. 

o تُس  طريقة التشجير في تقديم الدروس: هي التي  ل الحفظ  من الطرق  فنِّّيٍ وجيد، مع والفهم؛ أي  ّهِ كتابة الدرس على شكل شجرة لها فروع وأغصان وثمار بشكل 

  .استعمال األقالم الملونة في عملية التشجير والتفريعات 

وبعض  ــ   الّدرس؛  أثناء شرح  تقديمها  األستاذ  يجب على  المقابل  وفي  مفاهيمية،  ليست عناصر  التوجيهات  في عمود  يمكالتنبيهات  فالمعارف  إدراجها  ي  ن 

 مضمون العناصر المفاهيمية.

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

الشرعية،   النصوص  مع  يتعامل 
الشريعة   خصائص  على  ويتعرف 

التش مصادر  وعالقاتوبعض  هما  ريع 
بعض  باألحكا ويحلل  الشرعية،  م 

الرسول   عليه    -رسائل  هللا  صلى 
 وسلم. 

والتعبير   صحيحة،  تالوة  الكريم  القرآن  تالوة  على  القدرة 

موضوعيا  تفسيرا  تفسيره  خالل  من  منه  المقّرر  فهم  عن 

 والعمل بتوجيهاته، وشرح األحاديث النبوية الشريفة. 

القرآن الكريم والحديث   -1

 شريف ال
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 العقيدة والفكر  -2 /

التعّرف على السّنة النبوية باعتبارها ثاني مصدر للتشريع  

وأسرارهما،  والحج  الزكاة  على  والتعّرف  اإلسالمي، 

 وأحكام األسرة في اإلسالم.

 الفقه وأصوله  -3

الرسول   رسائل  بعض  وسلم  -يحلل  عليه  هللا  ،  -  صلى 

اإلسالويفهم   وتميّزه  حقيقة  خصائص  م  معرفة  خالل  من 

 الشريعة اإلسالمية. 

 السيرة والحضارة  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكفاءات المستهدفة والّشاملة 
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 المقطع/ الفصل 

 األسبوع الميدان

 الترتيب 
 الوحدة 

الحجم  

 الساعي

 المقطع األول

 أسبوعا 12

 ةساع 42 

 2 من خصائص الشريعة اإلسالمية 1 السيرة والحضارة اإلسالمية

 2 من علوم القرآن الكريم: مدخل إلى علم التفسير 2 ث الشريفكريم والحديالقرآن ال

 1+3 من علوم القرآن الكريم: المد وأحكامه 4+3 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 الفطرة اإلنسانية في القرآن الكريم 5 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 ثقافي وخطرهالغزو ال 6 القرآن الكريم والحديث الشريف

 3 من مصادر التشريع اإلسالمي: السنّة النبوية الّشريفة 7 الفقه وأصوله 

 1 زكاة المن العبادات:  8 الفقه وأصوله 

 3 من أحكام الزكاة من العبادات:  9 الفقه وأصوله 

 1 من العبادات: الحج   10 الفقه وأصوله 

 2 حج  ال أحكام  من العبادات: 11 الفقه وأصوله 

 الثاني  قطعالم

 أسبوعا  10

 ساعة 20 

 2 في القرآن الكريم  نعمة األمن 12 القرآن الكريم والحديث الشريف

 1 من أحكام األسرة: الّزواج وأحكامه / الفقه وأصوله 

 2 األنكحة الفاسدةمن أحكام األسرة:  13 الفقه وأصوله 

 2 هما جين وواجباتحقوق الزومن أحكام األسرة:  14 الفقه وأصوله 

 2 الصلح بين الزوجين من أحكام األسرة: 15 الفقه وأصوله 

 2 الطالقمن أحكام األسرة: 16 الفقه وأصوله 

 1 الخلع و أحكامه من أحكام األسرة: / الفقه وأصوله 

 1 العدة و أحكامها من أحكام األسرة: 17 الفقه وأصوله 

 2 في صلة اآلباء باألوالد: العدل بين األوالد في الهبات  -صلى هللا عليه وسلم -الّرسول  من توجيهات 18 القرآن الكريم والحديث الشريف

 الثالث المقطع 

 أسبوعا  06

 ساعة 12 

 2 الحقوق والحريات المدنية في القرآن الكريم  19 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 الكريمفي القرآن  ومظاهرهالترف  20 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 الّشبهات وموقف المسلم منها  21 القرآن الكريم والحديث الشريف

 2 المذاهب الفقهية  22 الفقه وأصوله   

 2 إلى ملوك وأمراء عصره  -صلى هللا عليه وسلّم -رسائل الرسول  23 السيرة والحضارة اإلسالمية
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عنوان الوحدة/  

 الزمن
 توجيهات خاّصة باألستاذ )ليست عناصر مفاهيمية( آليات تنفيذ التعلمات  فةارد المستهدالمو الهدف التعلّمي

 ساعة 24أسبوعا   12  - المقطع األّول

01 

 

 

  خصائصمن 

 ة الشريعة اإلسالمي 

 

 ( تان )ساع

 

 

على  يتعّرف -

أهم الخصائص 

التي تميّز  

الشريعة 

  اإلسالمية

وصالحيتها لكل  

 .زمان ومكان

 

 

 إلسالمية الّشريعة ا أّوالـ تعريف

 لغة  -أ
 اصطالحا   -ب

 ثانياـ من خصائص الّشريعة اإلسالميّة:

 الّربانيّة  -1

 الشمولية  -2

 العالميّة -3

 الوسطيّة     -4

 اليسر ورفع الحرج  -5

 المثالية و الواقعية  -6

 الثبات و المرونة  -7

 

استخراج  -  المتعلمين  من  األستاذ  يطلب 

أمثلة عن كل خاصية من الخصائص من 

 سالمي.و الفقه اإلالقرآن أو السنة أ

 الشريعة:  تعريف -

مصدر شرع، وتُطلق على معنيين: الطريق المستقيم، ومنه قول    *لغة: 

تَتَّبِْع أَْهَواَء  َن اأْلَْمِر فَاتَّبِْعَها َواَل  هللا عّز وجّل: )ثُمَّ َجعَْلنَاَك َعلَٰى َشِريعٍَة ِمّ

أي جعلناك على طريقة مستقي  يَْعلَُموَن(  اَل  عالَِّذيَن  لى مورد  مة؛ وتطلق 

اء الجاري الذي يُقصد للشرب، يُقال: شرعت اإلبل إذا قَصدت َمورد الم

 .الماء للشرب

واألخالق    :اصطالحا* والعبادات  العقائد  من  لعباده  َّللاَّ  شرعه  )ما 

والمعامالت ونُظم الحياة، في شعبها المختلفة، لتحقيق سعادتهم في الدنيا 

   واآلخرة(

ا   القطان:  والف]مناع  اإلساللتشريع  في  ص:  قه  ومنهًجا(:  )تاريًخا  م 

(15 ]) 

)في  للّشريعة  الّشرعي  بالتعريف  اللّغوّي  التّعريف  إلى عالقة  اإلشارة  ـ 

ـ  اللغة الحياة  أساس  الماء  التّشريع  واصطالحا: مورد  الشريعة مصدر   :

 للحياة(.

02 

 
من علوم القرآن  

 الكريم: 

مدخل إلى علم  

 التفسير 

 

 ( عتان )سا

 

 

 

على  يتعّرف -

لتفسير  علم ا 

 وضوابطه.

 

 تعريف التفسير:  -أوال
 اصطالحا ب ـ       لغة أ ـ  

 أنواع التفسير:   -ثانيا 
   التفسير بالمأثور: أ ـ 

 تعريفه  .1
 ضوابطه )شروطه(  .2
 أمثلة عنه  .3

 التفسير بالرأي:   ب ـ  
 تعريفه  .1
 ضوابطه )شروطه(  .2
 أمثلة عنه  .3
   التفسير األثري النظري: -ج

 .تعريفه  1

 طه )شروطه(.ضواب2

 .أمثلة عنه 3

تفاسير   - ثالثة  المتعلّمين  على  يعرض 

كل   ويكلّف  الثانوية،  مكتبة  من  مختلفة 

من   آيات  تفسير  في  بالبحث  مجموعة 

السنة   في  درسها  التي  القدرة  دالئل 

ثم  فيها،  جاء  ما  أهم  وتسجيل  الماضية، 

األخرى   التفاسير  في  ورد  بما  مقارنتها 

 للتمييز بين أنواع التفسير.

في ظالل القرآن( تفسير أدبي )تفسير    - 

  -بالمأثور )تفسير الطبري أو ابن كثير(  

القرآن    تفسير علمي )الجواهر في تفسير 

 .الكريم( الشيخ طنطاوي جوهري

 تعريف التفسير لغة واصطالحا  -

 : الشرح، والتوضيح، والبيان، والكشف. لغة -

يم، ومعرفة  القرآن الكر: العلم الذي يتم من خالله فهم آيات اصطالحا -

 دالالتها، واستنباط األحكام الشرعية منها. 

يُشار إلى أّن الرأي ينقسم إلى قسمين؛ الرأي المحمود )االلتزام بشروط  -

التفسير بالرأي، أو ضوابط التفسير(، والرأي المذموم )المبني على 

 األهواء والبدع(. 

ية اض االجتماعتفسير يرمي إلى عالج األمر  التفسير اإلصالحي: -

السنن الكونية ونظام العمران، من رواده رشيد رضا وابن واكتشاف 

 باديس. 

)الجامع بين التفسير بالمأثور وبالرأي   التفسير األثري النظري:

 المحمود(

 )من المراجع: تعريف الدارسين بمناهج المفسرين؛ د. الخالدي( 
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03 

 
من علوم القرآن  

 الكريم: 

 المد وأحكامه

 

 ( اتساع 4)

بين أنواع   يميّز -

المدّ في القرآن  

الكريم من خالل 

األمثلة والّسماع  

أحكام   يطبّقو

 المدّ.

 المد: تعريف -أوال

 لغة  -أ

 اصطالحا   -ب

 المد من حيث مقداره:  أقسام -ثانيا 

 يمد بمقدار حركتين  ما.1

 .ما يمد بمقدار ست حركات 2

.ما يمد على الخيار )القصر، التوسط، 3

 الطول(.

الو  - باستعماتقدم  التشجير حدة  ل 

 االستعانة بالوسائل السمعية / البصرية  و

 

ما   - على  المد  تقسيم  في  األستاذ  يعتمد 

 يلي:

الطبيعي،  1 المد  حركتين:  بمقدار  .مايمد 

مد   الصغرى،  الصلة  مد  العوض،  مد 

 حروف حي طهر.

المد  2 حركات:  ست  بمقدار  يمد  .ما 

المنفصل،  الجائز  المد  المتصل،  الواجب 

 لالزم. فصل، المد الملحق بالمنالمد ا

التوسط، 3 )القصر،  الخيار  على  يمد  .ما 

المد   اللين،  مد  البدل،  مد  الطول(: 

 العارض للّسكون(. 

 تعريف المد

  : هو اإلطالة والزيادة.لغة -

: إطالة زمن الصوت بحرف المد عند مالقاة سبب من أسباب اصطالحا    -

 المد. 

لتطرق اية ورش، وا الوة على روضرورة الرجوع إلى مصادر علم الت  -

إلى ما تفّرد به ورش عن غيره من القراء والرواة، كمد ميم الجمع ومد 

 اللين المهموز.

 تقدّم الوحدة بطريقة التّشجير مع االقتصاد في األمثلة.  -

 االستعانة بالوسائط السمعية البصرية.  -

 

نافع؛  )من المراجع المهمة: المختصر الجامع ألصول رواية ورش عن  

 بة( د الحليم قاد. عب
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 الفطرة اإلنسانية 

 في القرآن الكريم 

 

 )ساعتان( 

 

نتائج   يستخلص -

االنحراف عن  

الفطرة من خالل 

 تحليل

النصوص  

 القرآنية المقّررة.

 مفهوم الفطرة  -أوال

 أسباب انحراف الفطرة: -ثانيا 

 غواية الّشيطان  -1

 البيئة المنحرفة  -2

  تعالىاتّباع الهوى والغفلة عن هللا -3

 نتائج االنحراف عن الفطرة:  -ثاثال

 ظهور الفساد في البَّرِ والبحر  -1

 اختالل موازين الحياة اآلمنة -2

 من عوامل إيقاظ الفطرة وتقويمها:  -رابعا

 إرسال الرسل واألنبياء عليهم الّسالم -1

 دور العلماء والدعاة  -2

 تدبّر آيات هللا تعالى الكونية  -3

 االبتالءات والمحن -4     

 لفوائد األحكام وا -خامسا

 

مظاهر   - بعض  األستاذ  يستعرض 

الواقع   من  الفطرة  عن  االنحراف 

بذكر  المتعلمون  عليها  ويعلق  المعيش، 

عوامل  يقترحون  ثم  وأسبابها،  مخاطرها 

آيات  خالل  من  وتقويمها  الفطرة  إليقاظ 

 يقترحها األستاذ.

، والِجبلَّة الُمستقيممفهوم الفطرةـ   التي ُخلِ : هي الطَّبع السَّويُّ النَّاسُ ةُ   َق 

 عليها، وهي اإلسالم.

الفطرة:معنى    - عن  الطريق    االنحراف  واتباع  السليمة  الفطرة  مجانبة 

 الخطأ المنهي عنه دينيا.

اإل   - الفطرة  يراعي  اإلسالم  أن  يؤمر  بيان  فال  تشريعاته،  في  نسانية 

ه عّما  إال  ينهاه  وال  وخلقته،  طبيعته  في  أصل  له  بما  إال  و اإلنسان 

 مخالف.

05 

 

 يكتشف -

خطورة الغزو 

الثقافي من خالل  

 

 أوالـ التّعريف بالّصحابّي راوي الحديث 

 ثانياـ شرح المفردات

ا  -    اآلفات   ألستاذيشير  خطر  إلى 

المخدرات،   مثل:  الشباب  بين  المنتشرة 
في   التقليد  البنات،  معاكسة  الشيشة، 

 الّسند: 

أ بِي س  ع   الُخدْ ْن  النَّبِّيِ    -رضي هللا عنه  –ِرّيِ  ِعيٍد  ع ل ْيِه    -ع ِن   ُ لَّى َّللاَّ ص 

س لَّم     اعٍ، -و  اع ا بِِذر  ِذر  ا و  ا ِشْبر  ْن ك ان  ق ْبل ُكْم، ِشْبر  ، ق ال : "ل ت تْب عُنَّ س ن ن  م 
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الغزو الثقافي  

 وخطره 

 

 ( تان )ساع

تحليل الحديث 

 النبوي المقّرر.

 المعنى اإلجمالّي للحديث  -ثالثا

 اإليضاح والتّحليل:  -رابعا

 مفهوم الغزو الثقافي     -1

 ي: لغزو الثقاف مظاهر ا -2

 في الفكر والعقيدة        -أ

 في العادات االجتماعية –ب

 في الّزي والّسلوك  -جـ 

 الثّقافّي:  الغزو عوامل -3
 الضعف التربوي والحضاري   -أ

 التقليد األعمى -ب 
 األساليب والوسائل الخبيثة للغرب -جـ 

 العولمة -د 

 الوقاية من الغزو الثّقافّي وعالجه  -4

 األحكام والفوائد  -خامسا

كانت  وإن  الموضة  اتّباع  بحّجة  الحالقة 
 مخالفة للعادات واألعراف... 

 

بين على األستاذ أثناء الشرح أن يميز     -

 االستفادة من علوم الغير والغزو الثقافي. 

ر   ي ا  قُْلن ا:  ت بِْعتُُموهُْم،  ّبٍ  ض  ُجْحر   لُوا  د خ  ل ْو  تَّى  ِ ح  َّللاَّ الي هُ ُسول   وُد  ، 

ْن"؟ : ف م  ى؟ ق ال  ار  النَّص   ]أخرجه البخاري[  و 

الثقافي  -  الغزو  ما :  مفهوم  أّمة  تَبذلها  التي  والممارسات  الجهود  كافّة 

 بحّق أّمة أخرى بغية االستيالء والسيطرة عليها فكريا وثقافيا.  

 

 نتها. وعناصرها، وصيا الوطنية الُهويةضرورة استعمال مصطلح  -

 

06 
من مصادر التشريع  

 اإلسالمي:

السنّة النبوية 

 الّشريفة

 

 ( اتساع3)

على  يتعّرف -

السنّة النبوية 

باعتبارها مصدرا 

من مصادر 

التشريع 

 اإلسالمي.

 

 

 تعريف السنّة )لغة واصطالحا(  -أّوال

الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي   -ثانيا 

 والحديث القدسيّ 

 ةوية الّشريفالسنّة النبحّجيّة  -ثالثا

منزلة السنة من القرآن الكريم ومكانتها   -رابعا

 في التشريع 

 خامسا ـ أقسامها وأنواعها: 

 باعتبار المتن:  -1

 السنّة القولية             -أ

 السنّة الفعلية  -ب

 السنّة التقريرية -ج

 باعتبار الّسند:  -2

 السنّة المتواترة          -أ

 سنّة اآلحاد -ب

 ة: نّة النّبويّ تدوين السّ  -سادسا

 مراحل تدوين السنّة  -أ 

 أشهر مدّونات السنّة النبويّة -ب       

 

و    - الذهنية  بالخرائط  األستاذ  يستعين 

 الجداول في تناول هذا الموضوع 

 

أدلة     - على  يُقتصر  السنة  حجية  في 

 القرآن الكريم وعلى دليل اإلجماع. 
 

جدول     - بإعداد  المتعلمين  األستاذ  يكلف 

 ر مدونات السنة شهأ من خالله يبين

 

 

له       - النبوية  السنة  فهم  أن  إلى  التنبيه 

ضوابط خاصة، يختص بها العلماء، وال  

األحاديث   من  األحكام  تؤخذ  أن  يصح 

 مباشرة من دون مراعاة الضوابط.

 تعريف السنة:  -

 هي السيرة أو العادة.لغة:  -

فعل  من قول أو    -صلى هللا عليه وسلم  -ما وردعن النبياصطالحا:    -

 ر. أو تقري

ـ: شبهة كثرة    - بغية دحضهما  ـ  إلى شبهتين خطيرتين  التنبيه  يستحسن 

أبي هريرة   عنه  -مرويّات  االحتجاج  -رضي هللا  في  القرآنيين  ، وشبهة 

 بالسنّة.

إلى    - القرآنيشار  من  السنّة  بسيطة:    منزلة  لمجملهبأمثلة   مبينة 

لعامهكالصالة،   ا  ومخّصصة  الولد  الكمنع  من  ومقيدة  ميراث،  لقاتل 

ومنشئة ألحكام  كتحديد المقدار المالي الذي تقطع فيه يد السارق،    لمطلقه

 كتوريث الجدة السدس؛ دون توّسع.  جديدة

الّسند:  - باعتبار  السنّة  أقسام  )المالكية،   في  الجمهور  تقسيم  اعتماد  تّم 

 آحاد( – مشهور –الشافعية، الحنابلة(، وليس تقسيم األحناف: )متواتر 

 للمتعلّمين. والمتن الّسندالتنبيه إلى ضرورة بيان مفهوم  -
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 من العبادات: 

 الّزكاة 

 ساعة( 1)

 

يستخلص   -

فضل الزكاة 

 وآثارها النفسية و

االقتصادية 

 واالجتماعية. 

 

 

 تعريف الزكاة )لغة واصطالحا(  -أوال

 حكم الزكاة ودليله -ثانيا 

 فضلها وإثم مانعها  -ثالثا

 رارها تشريعها وأس الحكمة من  -بعارا

. 

األستاذ   - يختار  الزكاة  تعريف  الستنتاج 

معناها،  في  متقاربة  متنوعة  تعريفات 

ولكن تعريف واحد فقط هو الصحيح. ثّم 

التعريف   يطلب اختيار  المتعلمين  من 

)استراتيجية    األقرب للصواب مع التعليل

 األركان األربع(.

 تعريف الزكاة:  -

 لطهارة. والزيادة وا: النَّماء لغة* 

بلغ :  اصطالحا*   الذي  المال  في  لُمستحقّيه  إخراُجه  الواِجب  القدر 

 النِّصاب الُمقدَّر شرعاً. 

الفقه    - في  المسالك  أسهل  منظومة  أو  عاشر  ابن  بمنظومة  االستعانة 

 المالكي.

08 

 
 من العبادات: 

 من أحكام الّزكاة 

 ساعات(  3)

 

األموال  يميّز -

التي تجب فيها  

ل زكاة من خالال

النصوص  

 شرعية. ال

 

 

 شروط وجوب الزكاة  -أوال

 األموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها  -ثانيا 

 مصارف الّزكاة  -ثالثا

 * تطبيقات 

يُ   - الزكاة  مصارف  عنصر  دون في 

الزكاة(   )مصارف  اآلية  نص  األستاذ 

استخراج  المتعلمين  من  ويطلب 

 المستحقين لها.

 

 ئلمسا  متعلمينال  على  األستاذ  يقترح  -

 األموال  تصنيف   منهم  ويطلب  الزكاة  في

 استخراج  ثم  المسائل  هذه  في  المذكورة

 . إخراجه  الواجب الزكاة مقدار

 

الزكاة، بل البد أن يذكر   - فيها  ال يُقتصر على ذكر األموال التي تجب 

نصاب بعضها وحساب مقدار الزكاة فيها، على األقل في تلك الّشائعة في  

 . بيئة المتعلم

 

09 
 دات: لعبامن ا

 الحج

 

 ساعة(  1)

  يستخلص -

أسرار الحج  

 وِحكمه. 

 

 تعريف الحج )لغة واصطالحا(  -أوال

 حكم الحج ودليله  –ثانيا 

  الحكمة من تشريعه -ثالثا

 الفرق بين الحج والعمرة  -رابعا

الحكمة    - لعنصر  التطرق  يختار عند 

من  ويطلب  نصوصا  بعناية  األستاذ 

أ استنتاج  والمتعلمين  الحج  الحكمة سرار 

 منه

 تعريف الحج  -

يارة. لغة -  : القصد؛ ومنه حج بيت هللا الحرام؛ أي قصده بالِزّ

المناسك  اصطالحا  - وفعل  حوله،  والمشاعر  الحرام  البيت  إلى  القصد   :

 من اإلحرام في الميقات إلى طواف الوداع. 

 التركيز على روح الحج ومعانيه. -

 وأبعاده اإلنسانية. ار إلى فضلهفي الحكمة من تشريع الحج يش -

 

10   

 من العبادات:
 من أحكام الحج

 

 )ساعتان( 

مراحل يُعاين   -

أداء فريضة  

 . الحج

 

 أركان الحج  -أوال

 شروطه                   -ثانيا 

 واجباته                  -ثالثا

 سننه ومستحباته  -رابعا

 كيفية الحج -خامسا

رس  األستاذيطلب    - المتعلمين  م  من 

تشت المحخريطة  على  يمر مل  التي  طات 

بها الحاج والمناسك التي يقوم بها )عمل 

 جماعي(.

  حول   وي فيد شريط  األستاذ  يعرضأمكن  إن    -

  كتابة  المتعلمين  من   يطلب   ثم  الحج،   مناسك

 . الحج كيفية فيها  يلخصون فقرة

 

 حتى يستطيع إدماج أحكام الحج ويتقن أداءه.: كيفيته -

 األركان.رام وهو من دخل في اإلحت محّرمات الحج -

الفقه    - في  المسالك  أسهل  منظومة  أو  عاشر  ابن  بمنظومة  االستعانة 

 المالكي.
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 ساعة  20سابيع  أ 10  -الثاني المقطع 

11 

  

نعمة األمن في  

 القرآن الكريم 

 

 تان( )ساع

 

 

 

 

 

 

  يستخلص -

مقومات األمن  

وأنواعه من  

خالل النصوص  

 القرآنية المقّررة.

 

 األمن  ال ـ مفهومأوّ 

 اإلسالم  في ثانياـ ضرورة األمن وأهميّته

 ثالثا ـ أنواع األمن في القرآن:

 األمن الصّحي والنّفسي  -1

 ألمن االقتصادي ا - 2   

 األمن االجتماعي واألسري  -3

 رابعاـ مقّومات األمن في القرآن: 
 االنقياد ألوامر هللا تعالى واجتناب نواهيه -1

 رهي عن المنكاألمر بالمعروف والن  -2

 التحلّي باألخالق الفاضلة  -3

   احترام النظام العام واآلداب العامة  -4

 نشر العلم النّافع -5

 األحكام والفوائد  -خامسا

المقررة بأنواع األمن    - النصوص  يُرتب 

 حتى يسهل على المتعلمين استيعابها 

 

 

األمن:  - الثقة   مفهوم  وإشاعة  بالطمأنينة،  الجماعة  أو  الفرد  شعور 

 الستمرار في الحياة بسالم وأمان.لقدرة على اة بينهم، واوالمحبّ 

 ـ االستعانة بإحصائيات عن نَِسب الجرائم وسببها. 

 استثمار واقع األمة اإلسالمية في السنوات األخيرة...  -

 

 

12 

 
 من أحكام األسرة: 

 الّزواج وأحكامه

 

 ساعة( 1)

 

  يستخلص -

الحكمة من 

 تشريع الزواج.

بين أركان  يميّز -

الزواج 

 وشروطه.

 

 )الِخطبة(  أوال: من مقدمات الزواج

 مفهوم الِخطبة  -1

 حكمها  -2

 الحكمة من تشريع الخطبة  -3

 ثانيا: الزواج 

 تعريف الزواج )لغة واصطالحا( -1

 حكم الزواج ودليله  -2

 أركان الزواج -3

   الحكمة من تشريع الزواج -4

من    - مجموعة  أو  سندا  األستاذ  يختار 

التي   الشرعية  على  النصوص  تحتوي 
المتعلمين   من  ويطلب  الزواج  أركان 

 استنتاج األركان منها )عمل ثنائي(
 
في    - الخماسي  التقسيم  اعتماد  وجوب 

  -الشاهدان  -الولي  -أركان الزواج )المحل
 الصيغة(.  -الّصداق

 

الِخطبة:   - وهي   مفهوم  الزواج،  بقصد  وليها  من  للمرأة  الّرجل  طلب 

 اً.جّرد وعد بالزواج، وليست زواجم

 الزواج: تعريف  -

أي: صار كل منهما زوًجا لآلخر بعد أن   شيء بآخر،اقتران  :لغة   *

 .كان كل واحدًا منهما فردًا

متاع العقد الذي يعطي لكل واحد من الزوجين حق االست: شرعا* 

 .باآلخر على الوجه المشروع من أجل تكوين أسرة

 للزواج. مرادف  النكاحإلى أّن  تعريف الزواجاإلشارة في  -

اإلشارة في أركان الزواج إلى: )الردّ على شبهتي الولي والمهر، حق   -

 المرأة في الرضا واالختيار(.

لها   - وليس  بالزواج(  )وعد  الزواج  مقدمات  من  الِخطبة  أّن  إلى  يشار 

 أحكام الزواج الّشرعي )ذكر ضوابطها(. 

كثير من   التنبيه إلى وجوب توثيق العقد شرعا قبل الّزفاف، ألن حفظ  -

 الحقوق ال يتم إال به.
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13 

 
 من أحكام األسرة: 

 األنكحة الفاسدة 

 

 )ساعتان( 

بين أنواع   يميّز -

 األنكحة الفاسدة.

 مفهوم األنكحة الفاسدة  -أوال

 من أنواع األنكحة الفاسدة:  -ثانيا 

 األنكحة الفاسدة لسبب مقترن بالعقد:   -أ

 ومنها:

 فساده(    نكاح الّشغار )مفهومه، دليل فساده، علة -1

 نكاح السر )مفهومه، دليل فساده، علة فساده(   -2

 نكاح المحلل )مفهومه، دليل فساده، علة فساده(   -3

 نكاح المتعة )مفهومه، دليل فساده، علة فساده(   -4

 األنكحة الفاسدة لذاتها:)نكاح المحرمات من النساء(  -ب

 نكاح المحرمات بالنسب  -1

 نكاح المحرمات بالّرضاع   -2

 اهرة نكاح المحّرمات بالمص -3

 

يطلب األستاذ من المتعلمين بناء جدول   -

لهم   ويُحدد  الفاسدة  األنكحة  بين  للمقارنة 
 وجه المقارنة فيما يكمن.أ

 
التطّرق  - التي    األنكحة  إلى  عدم  الفاسدة 

ونكاح   الّرهط  كنكاح  الجاهلية  في  كانت 
مناسبتها   لعدم  البغايا،  ونكاح  االستبضاع 

 إدراك التالميذ.
 
 

النكاح الفاسد هو الفاقد لركن واحد فقط سواء   ة الفاسدة:مفهوم األنكح  -

 أَُعلم قبل الدخول ففسخ أو لم يعلم حتى تّم الدخول فُصّحح. 

ان    - إلى  العرفياالنتباه  واقعا   النكاح  مشهور  مصطلح  الجزائر  في 

وقانونا بهذا االسم أو الزواج بالفاتحة، وهو زواج صحيح مستوٍف لجميع  

أجد  أن  إالّ  يوثقوه. أركانه  لم  تنفي    ادنا  ال  صحته  لكّن  صحيح  عقد  فهو 

وجوب التوثيق. أما عند المشارقة فهو خاٍل من ركن الولي، وبالتالي فهو 

 نكاح فاسد. وعدم تفسيره قد يحدث تشويشا في ذهن المتعلم. 

 : تنبيه

األنكحة   في  أنهم  إال  والبطالن  الفساد  بين  يفّرقون  ال  المالكية  أّن  رغم 

بالعقدلسبالفاسدة   مقترن  ويوجبون   ب  الدخول،  قبل  بفسخها  يحكمون 

 مهر المثل بالدخول أخذا بقاعدة مراعاة الخالف، وأخذا بقول المخالف.

 [الّسوفي الجزائري  همحمد محدّ  الخطبة والزواج؛ د. من المراجع:]
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من أحكام األسرة  

 في اإلسالم:

حقوق الزوجين  

 وواجباتهما 

 

 ساعة(  1)

ى عليتعّرف  -

وجوب التزام 

الزوجين  

بحقوقهما نحو  

بعضهما حفاظا  

على العالقة  

 الزوجية. 

 

 

 

 

 

 أوال: مفهوم الحقوق والواجبات الزوجية 

 ثانيا: أنواع الحقوق والواجبات الزوجية       

 الحقوق الّزوجية المشتركة  -1

 حقوق الّزوج )واجبات الّزوجة(  -2

 حقوق الّزوجة )واجبات الزوج(  -3

بكت  - األستاذ  الخاصة  يقوم  النصوص  ابة 

الس على  من  بالحقوق  ويطلب  بورة، 
 وتصنيفها.  هاالمتعلمين تحديد

 
 
 
 
  حقوق  المتعلّمون  يحّدد  جدول من خالل    -

 . واجبات من يقابلها وما الزوجين
 

"هي حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين مفهوم الحقوق الزوجية:    -

 لكل منهما على اآلخر بمقتضى الزوجية".

 الشرعية في األحوال الشخصية/ د. عبد القادر داودي[ ]األحكام 

فقد جعل هللا تعالى لكل من الزوجين حقوقا وواجبات، يجب عليهما فعلها 

المودة  يحقق  بما  الزوجية،  الحياة  استمرار  لضمان  وذلك  وامتثالها، 

عب  حينما  القرآني  التعبير  وتحقيق  والسكينة،  والسعادة  عن  والرحمة  ر 

ا  قوله تعالىالعاقة الزوجية ب اج  ْن أ نفُِسُكْم أ ْزو  ل ق  ل ُكم ّمِ ِمْن آي اتِِه أ ْن خ  : "و 

لِّق ْوٍم   ي اٍت  َل  ذ ِلك   ِفي  إِنَّ  ة   ْحم  ر  و  دَّة   و  مَّ ب ْين ُكم  ع ل   ج  و  إِل ْيه ا  لِّت ْسُكنُوا 

"  . 21سورة الروم ي ت ف كَُّرون 

القوامة:   النس  قوله تعالى:دليل  قوامون على  فّضل هللا  "الرجال  اء بما 

]النساء/ أموالهم"  من  أنفقوا  وبما  بعض  على  "ولهن 34بعضهم   ،]

من [.  228مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة" ]البقرة/

جوانب أفضلية كّل منهما على اآلخر، األستاذ  وّضح  ي  خالل شرح اآلية

 هللا تعالى بها الزوج )القوامة(.ومفهوم الدرجة التي خّص 

15   

 

 

أن  يُثبت -

الطالق يلجأ إليه  

بعد استنفاد كل 

 محاوالت الّصلح. 

 

 

 مفهوم الصلح بين الزوجين -أوال

 ثانيا: فضل الصلح بين الزوجين وأهميته 

 ثالثا: مراحل اإلصالح بين الزوجين 

أن  كوضعية انطالق يمكن لألستاذ  -

يستحضر النص الشرعي الخاص 

بالصلح ويطلب من المتعلمين استنباط  

 . لمراحلافي هذه وتعليل التدرج المراحل  

   مفهوم الصلح بين الزوجين: -

بالمعروف   - المعاشرة  أهمية  إلى  الزوجين  بين  الصلح  أهمية  في  يشار 

 بين الزوجين.

بتشري  - للمرأة  اإلسالم  ظلم  شبهة  على  حال  الردّ  في  الزوجة  ع ضرب 

 في ذلك.  -صلى هللا عليه وسلم  -نشوزها. مع بيان هدي النبي 
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من أحكام األسرة في 

 اإلسالم:

 الصلح بين الزوجين 

 

 )ساعتان( 

 إصالح نشوز الزوج   -أ

 ة  إصالح نشوز الزوج -ب

 تدخل الحكمين في حال الشقاق  -ج

 رابعا: الحل عند فشل محاوالت اإلصالح

 

 بعض  سرد  المتعلمين  من  األستاذ  يطلب  -

 يطلب   ثم  الزوجية،  الخالفات  مظاهر

  بعض   ذكر  خالل  من  عليها،  التعليق

  المحافظة  ضرورة إلى ليتوصلوا أسبابها،

 .األسرة الستقرار الزوجية الحقوق على

الزوجة،    - تأديب  مسألة  يقيد  أن  للحاكم  منحت  الشريعة  أن  إلى  التنبيه 

استعماله على غير   األزواج على  تواطأ  إذا  الضرب  يمنع  قانونا  ويضع 

( الشرعي.  اوجهه  رأي  على  عاشور  االطالع  بن  الطاهر  حول لشيخ 

 الموضوع في تفسيره(. 

في أي دعوى  مهّمة الّصلح في بالدنا يقوم بها القاضيالتأكيد على أن  -

من قانون األسرة الجزائري:   49طالق ترفع للمحكمة. تبعا لنص المادة  

 "ال يثبت الطالق إال بحكم بعد محاولة الّصلح من طرف القاضي". 

يجلدتنبيه  - كما  جلدها  يعني  ال  الزوجة  ضرب  وضرب   :  المجرم... 

إلى   ويردّها  نفسها  في  يؤذيها  والمروحة  الثياب  أطراف  بنحو  الكريمة 

 . الّصواب

16 

 
من أحكام األسرة  

 في اإلسالم:

 الّطالق 

 

 )ساعتان( 

على  يتعّرف  -

أحكام فك العالقة  

بين الزوجين في 

حال تعذّر 

 اإلصالح بينهما. 

 

 

 

 الطالق  -أوال

 تعريف الطالق )لغة واصطالحا(  -1

 حكم الطالق ودليله  -2

 الحكمة من تشريعه -3

 أنواع الطالق باعتبار العدد:   -ثانيا  

 الطالق الرجعي  -1

 الطالق البائن:  -2
 البائن بينونة صغرى  -أ

 البائن بينونة كبرى -ب 

 

الدرس باالستعانة بجدول  األستاذ  يتناول    -

المقارنة  حيث   المتعلمين  من  من  يطلب 

وجه  أبين نوعي الطالق مع تحديد  خالله  

 الحكم ....(.  -العدد -نة )التسمية المقار

 

  من   مجموعة  األستاذ  يحضر  -

  حاالت   عدد  تتناول  التي  اإلحصائيات

  لكي   ة،ويالسن  في  الجزائر  في   الطالق

 تحليل  إلى  المتعلمين  مع  األستاذ  يصل

 خطر  الطالق  أن  فيه  يبين  لألرقام  مبسط

 .والمجتمع األسرة على

 

األستاذ  - عرض  ب  يستعين  في    التشجير 

 أنواع الطالق نصر ع

 تعريف الطالق:  -

 : حل القيد والوثاق.لغة -

 بلَفِظ الطَّالِق ونَحِوه.  : فك رباط العالقة الزوجيةاصطالحا -

إلى    - اإلشارة  اإلسالميمكن  قبل  حكمة   الطالق  عن  الحديث  أثناء 

 مشروعية الطالق  

 الطالق ترد عليه األحكام الخمسة، وهذا يرفع اللبس عن المتعلم. -

يشار إلى أنّه ال يجوز للمرأة أن تطلب الطالق إال عند    حكم الّطالقفي    -

وجود ما يدعو إلى ذلك، كسوء العشرة من الزوج؛ لما رواه أبو داود َعْن  

عنه  -ثَْوبَاَن   ِ    -رضي هللا  َّللاَّ َرُسوُل  قَاَل  وسلّم  -قَاَل:  عليه  : -صلى هللا 

ط   ا  ه  ْوج  ز  س أ ل ْت  أ ٍة  اْمر  ا  ةُ )أ يُّم  ائِح  ر  ا  ع ل ْيه  اٌم  ر  ف ح  ب أٍْس  ا  م  غ ْيِر  ِفي  الق ا 

نَّة(  ]أخرجه أبو داود[. اْلج 

التنبيه إلى أن افتراق الّزوجين بالطالق ليس عيبا وال منقصة لهما أو    -

 ألحدهما أو ألبنائهما، وأنّه ال يمّس ِعرض أحدهما. 

بائن بنوعيه، فهذا  يُكتفى بالطالق الّرجعي والطالق ال  أنواع الطالقفي    -

اّطالع  ضرورة  مع  العمرية،  المرحلة  هذه  في  للمتعلّم  بالنسبة  كاف 

 األستاذ على كافة األقسام تحّسبا ألّي سؤال. 

17 
من أحكام األسرة في  

 اإلسالم: 

 الُخلع وأحكامه

 ساعة(  1)

على  يتعّرف -

الُخلع كوسيلة  

إلنهاء العالقة  

 الزوجية. 

 

 واصطالحا( )لغةتعريف الُخلع  -أوال

 حكمه ودليله  -ثانيا 

 الحكمة من تشريعه -ثالثا

 شروطه  -رابعا

انطالق    األستاذ  يستثمر  -   قصة كوضعية 

 المتعلمون  ليتعّرف  الكاملة،  قيس  بن  ثابت

 وبين  بينه  ويميزوا  الخلع  على من خاللها  

 .الطالق

 تعريف الُخلع:  -

 : اإلزالة. لغة -

 جة أو غيرها.إزالة العصمة بعوض من الزواصطالحا:  -

يمكن اإلشارة إلى الخلع القضائي )خلع المرأة نفسها عن طريق القضاء دون   -

 الخلع(. رضا الزوج، وما يترتب عليه من آثار جراء كثرة قضايا 
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18   
من أحكام األسرة في 

 اإلسالم:

 وأحكامها العّدة 

 

 ساعة(  1)

الحكمة  يكتشف -

 من تشريع العدّة. 

 

 ة واصطالحا()لغتعريف العّدة  -أوال

 حكمها ودليله -ثانيا 

 الحكمة منها  -ثالثا

 أنواع العّدة  -رابعا

 من أهم أحكام عدة الطالق الرجعي  -خامسا

النصوص   األستاذ  يختار  - من  مجموعة 

المتعلمين   من  ويطلب  بالعدة  المتعلقة 

 . تصنيف كل نوع منها

 

 

 تعريف العّدة:  -

 من العدّ والحساب؛ لغة:  -

أو ُمدَّة  اصطالحا:   بعد طالقها  دون زواج  المرأةُ  الشَّرع تقضيها  حدَّدها 

 وفاة زوجها.  

النفقة على الزوجة، وال يُسمح فيه تنبيه  -  - البائن تنقطع فيه  : )الطالق 

 للمطلق طالقا بائنا أن يدخل على الزوجة التي طلقها(.

19   
من توجيهات  

 الّرسول

صلى هللا عليه   -

في صلة  -وسلم

 اَلباء باألوالد: 

العدل بين األوالد في  

 الهبات  

 

 )ساعتان( 

 

  يستخلص -

مخاطر التفاضل 

بين األوالد في 

 الهدايا.

 التعريف بالصحابي راوي الحديث  -أوال

 شرح المفردات  -ثانيا 

 المعنى اإلجمالي للحديث  -ثالثا

 اإليضاح والتحليل:  -رابعا

 تعريف الهبة )العطية( لغة واصطالحا -1

 حكمها -2

 تشريعها  الحكمة من -3

 من أحكام الهبة: -4

 وجوب العدل بين األوالد  -أ

 ب ـ حكم الرجوع في الهبة 

 ـ من مخاطر التفاضل بين األوالد 5

 األحكام والفوائد  -خامسا

متقاربة   - جمل  أربع  األستاذ  يحّضر 

فقط  جملة  ولكن  السبورة  على  ويكتبها 

واحدة  تتعلق  وبقيتها  بالهبة،  متعلّقة 

با واألخرى  الصدقة...  -لوقف  بالزكاة 

 حتى يميز بين هذه العقود.

 

  قصة   المتعلمين  على  األستاذ  يعرض  -

  من   جزءا  اآلباء  أحد  كتابة  في  واقعية

  ويفتح   غيرهم  دون  أبنائه  ألحد  أمالكه

  في  المتعلمين  ورأي   القصة  حول  نقاشا

  إلى  األخير  في  ليتوصلوا  األب  تصرف

  الهبة   في  األبناء  بين  العدل  وجوب

 .بينهم التفريق اطرمخ ويستخلصوا

 

التفريق بين العدل والمساواة عند تناول   -

 .عنصر وجوب العدل بين األوالد 

 : الّسند

رضي هللا   -قال: سمعت النعمان بن بشير    -رضي هللا عنه  -عن عامر  

يقول:  -عنهما المنبر  على  بِْنُت    وهو  ةُ  ع ْمر  ف ق ال ْت  ع ِطيَّة ،  أ بِي  أ ْعط انِي 

ة : اح  و  ف أ ت ى    ال     ر   ، س لَّم  و  ع ل ْيِه   ُ لَّى َّللاَّ ص   ِ َّللاَّ ُسول   ر  تُْشِهد   تَّى  ح  أ ْرض ى 

ِ ص   ُسول  َّللاَّ س لَّم  ر  ُ ع ل ْيِه و  ة  بِْنِت   ، ف ق ال:لَّى َّللاَّ إِنِّي أ ْعط ْيُت اْبنِي ِمْن ع ْمر 

 ِ َّللاَّ ُسول   ر  ي ا  أُْشِهد ك   أ ْن  تْنِي  ر  ف أ م  ع ِطيَّة ،  ة   اح  و  س ائِر    قال :،  ر  أ ْعط ْيت  

ق ال : ال ،  ق ال :  ه ذ ا؟  ِمثْل   ل ِدك   :   و  ق ال  أ ْوال ِدُكْم،  ب ْين   اْعِدلُوا  و  َّللاَّ   ف اتَّقُوا 

دَّ ع ِطيَّت هُ  ع  ف ر  ج   ]أخرجه البخاري[                 ".ف ر 

 تعريف الهبة:  -

ُل بَِما يَ  لغة: -  ْنفَُع اْلَمْوهُوَب لَهُ ُمْطلَقًاالعطية والتبّرع، َوالتَّفَضُّ

دون اصطالحا:    - المالك  حياة  حال  آلخر،  مالي  حق  أو  مال،  تمليك 

 عوض.

  يُذ بُِّحون  أ ْبن اءُكْم(: األبناء هم الذكور؛ مثل قوله تعالى: )فائدة -

 /البقرة[ 49]

ال ِدُكْم )يُوِصيُكُم َّللّاُ ِفي أ وْ أما األوالد فعامة للذكور واإلناث؛ لقوله تعالى: 

ّظِ األُنث ي ْيِن( اِلد اُت يُْرِضْعن  /النساء[، وقوله: 11]  ِللذَّك ِر ِمثُْل ح  اْلو  )و 

ْول ْيِن ك اِمل ْيِن(  /البقرة[ فاإلرضاع للذكور واإلناث. 233] أ ْوال د هُنَّ ح 
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الحقوق المدنية في  

 القرآن الكريم 

 

 

 

 علىيتعّرف  -

أسبقية اإلسالم 

شريع حقوق  في ت

 اإلنسان.

 

 

 مفهوم الحقوق المدنية  -أّوال

 ثانيا ـ أهمية الحقوق المدنية في اإلسالم 

القرآن   في الحقوق المدنيّةمن نماذج  -ثالثا

 الكريم:  

 الحق في الحياة            -1

 الحق في التّعلّم            -2

 مجموعة من النصوص   األستاذ    يختار  -

من   أسانيدأو   ويطلب  الحقوق  تحوي 

 المتعلمين استخراج الحقوق منها. 

 

يشير   - الحرية  في  الحق  عنصر  في 

األستاذ إلى مختلف الحريات ومنها حرية  

التي  ،المصالح والمنافع المستحقة شرعا نية:مفهوم الحقوق المد -

تحمي األفراد في المجتمع، وتحفظ لهم حقهم في المشاركة في مجتمعهم 

 ودولتهم دون أي تمييز أو تفرقة فيما بينهم.  

 حقوق اإلنسان في اإلسالم: -

بينهم   تمييز  بدون  الناس  لجميع  العامة  والحريات  بالحقوق  اإلسالم  أقّر 

ا أو  الجنس  أو االقتصادي،  بسبب  الوضع االجتماعي  أو  العقيدة  أو  للون 

وعليه فإن اإلسالم يعتبر حقوق اإلنسان "أزلية" وال يستغني عنها، ألن  
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 الحق في الحّرية  -3 )ساعتان( 

 الحق في الملكية والتصّرف فيها  -4

 الحق في العمل   -5

 األحكام والفوائد  -لثاثا

التفكير والرأي، مع بيان ضوابط الحرية  

 في اإلسالم. 

 

بين   بالتوفيق  قامت  اإلسالمية  والشريعة  للبشر،  منحها  الذي  هو  هللا 

 المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية. 

 

 ساعة 12أسابيع   06  -الثالث المقطع 
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 لتّرف وآثاره ا

 

 )ساعتان( 

على  يتعّرف -

مفهوم الترف  

على وآثاره 

  المجتمعات

وعاقبة المترفين  

من خالل تحليل 

النصوص  

 القرآنية الُمقررة.

 

 مفهوم التّرف -أوال

 آثار التّرف:  -ثانيا 

 إنكار الّرساالت وصدّ الُمصلحين  -1

 الفسوق والّظلم  -2

 التقليد األعمى  -3

 عاقبة المترفين:  -ثالثا

 ك في الدنيا    اإلهال -1

 العذاب في اآلخرة  -2

 عالج الترف  -رابعا

 األحكام والفوائد  -خامسا

يستعرض األستاذ مع كوضعية انطالق    -

)مثل  المترفين  بعض  أسماء  المتعلّمين 

القرآن   في  ذكرهم  ورد  الذين  قارون( 

المتعلمين   من  ويطلب  والّسنة،  الكريم 

 بيان نوع ترفهم وكيف كانت عاقبتهم. 

  المتعلّمين   على   ستاذاأل  يعرض  -

  عالقة   لها  التي   النصوص   من  مجموعة

  من   ليتمكنوا  يناقشوها  ثمّ   بالترف،

 . الترف مظاهر على الوقوف

التقليد األعمى يتم   لعنصرعند التطرق    -

 بوحدة الغزو الثقافي.  ربطه 

التنعّم )من النّعمة( والتوسع في العيش والشهوات حتى    مفهوم الترف:ـ  

 والتجبّر.يصل إلى الطغيان 

بالحالل    - ثروته  كّون  الذي  فالغني  والمترف،  الغني  بين  التفريق  يتّم 

حديث:   في  الّصالح  يدخل  المال  أخرجه  ]  الّصالح...".  للّرجل"نعم 

  البخاري[

تعالى   - هللا  يؤخر  وقد  واآلخرة،  الدنيا  يشمل  قد  العقاب  أّن  إلى  التنبيه 

اآلخرة.   إلى  الدنيا  الّظالم  "إّن هللا  للحديث:  عقاب  يمهل  وتعالى  تبارك 

 ]رواه الترمذي[ حتى إذا أخذه لم يفلته"

 استثمار إحصاءات ونماذج لجرائم الفساد وتبييض األموال. -

 التّأكيد على دور التربية اإليمانية في الوقاية من الترف وعالجه.  -

والظلمفي    - في    الفسوق  كثيرة  دول  لسقوط  سببا  كان  الترف  أن  يذكر 

 سالمي.التاريخ اإل
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 الّشبهات  

 وموقف المسلم منها

 

 )ساعتان( 

على يتعّرف  -

مفهوم الشبهات  

وضرورة 

 االبتعاد عنها. 

صالح  يحّدد  -

القلب كأساس 

لسالمة الدين  

 والِعرض.

 

 

 

 

 

 أّوالـ التّعريف بالّصحابّي راوي الحديث 

 ثانياـ شرح المفردات. 

 ثالثاـ المعنى اإلجمالّي للحديث  

 يضاح والتّحليل: رابعاـ اإل

 تعريف الّشبهة )لغة واصطالحا(  -أ

 أمثلة عن الّشبهات  -ب

 : موقف المسلم منها -ج

 سؤال أهل العلم عن الحكم           -1

 التوّرع -2

 

 باستخراج  المتعلمين  األستاذ  يكلف  -

  من   الشبهات  وبعض  المحرمات  بعض

 نفيا   المظاهر على  اذاألست  ويعلق  محيطه،

  التمييز   من   المتعلمون  ليتمكن  إثباتا،  أو

 .  والشبهة والحرام الحالل بين

 

 برسم  الحديث  معاني  األستاذ  يجسد  -

  الحالل   منطقة  المتعلم  فيحدد  تمثيلي،

 فيستنتج  الشبهات   ومنطقة  الحرام  ومنطقة

 من  لقربها  عنها  االبتعاد  ضرورة

 المحرمات

 الّسند: 

ُ َعْنُهَما، قَاَل: َسِمْعُت َرُسوَل َعْن أَبِي َعبْ  ِ  النُّْعَماِن ْبِن بَِشيٍر َرِضَي َّللاَّ ِد َّللاَّ

يَقُولُ  َوَسلََّم،  َعلَْيِه   ُ َّللاَّ َصلَّى   ِ ب يٌِّن،  َّللاَّ ام   ر  اْلح  إِنَّ  و  ب يٌِّن  ال ل   الح  "إنَّ   :

ب ْين ُهما أُُموٌر ُمْشت بِه اٌت ال  ي ْعل ُمُهنَّ ك ثِيٌر ِمن   ِن اتَّق ى الشُّبُه اِت  و   النَّاِس، ف م 

اِم،   ر  اْلح  ِفي  ق ع   و  الشُّبُه اِت  ِفي  ق ع   و  ْن  وم  وِعْرِضِه،  ِلِدينِِه  أ   اْست ْبر  ف ق ِد 

ى،  ِلٍك ِحم  إِنَّ ِلُكّلِ م  ى يُوِشُك أ ْن ي ْرت ع  فِيِه، أ ال  و  ْول  اْلِحم  اِعي ي ْرع ى ح  ك الرَّ

ل ح  أ ال  وإِنَّ ِحم ى هللاِ  ْت ص  ل ح  إِذ ا ص  ُمْضغ ة   س ِد  اْلج  ِفي  إِنَّ  أ ال  و  اِرُمهُ،  ح   م 

أ ال  وِهي  اْلق ْلُب". ُكلُّهُ،  س ُد  اْلج  ف س د   ف س د ْت  إِذ ا  ُكلُّهُ، و  س ُد  ]أخرجه       اْلج 

 مسلم[

 تعريف الشبهة:  -

كَّ في االلتباس، واشتبه األمر عليه: اختلط، واشتبه في المسألة: شلغة:    -

 صحتها
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 أهمية إصالح القلب  -د 

 األحكام والفوائد  -خامسا

أمره  اصطالحا:  - التبس  النّاس  ما  عامة  يُ عند  فال  أم ،  هو  أحالل  علم 

 حرام، صحيح أم فاسد. 

العادات والمعامالت دون غيرهما، حتّى يسلم ذهن    - يتكلّم عن  الحديث 

المتعلّم من التّشويش. كما تجدر اإلشارة أيضا إلى أّن الّشبهة تأتي أيضا 

، وهو األمر الّذي يحتاجه المتعلّم في حياته بمعنى الوقوف موقف التّهمة

 اليومية، حتّى يسلم عرضه من الّطعن، بل ودينه من النّقص.

األحكام في الشريعة اإلسالمية قسمان: الحالل والحرام؛ أما المشتبهات  -

فليست حكما شرعيا، فما من أمر مشتبه إال وأوضحت الشريعة حكمه، 

الناس.  بعض  على  خفي  ي   وإن  ال  أهل لكن  إالّ  معرفته  إلى  توصل 

 االختصاص )الفقهاء(. 

 ( بفتح الباء ال تصح رواية وال لغة. مشتب هاتكتابة كلمة ) -

 

23 

 

 
المذاهب الفقهيّة  

 وأسباب اختالفها 

 )ساعتان(  

أسباب   يستنتج -

اختالف الفقهاء  

من خالل النقاش 

واالطالع على 

بعض األمثلة 

 والنصوص.

 

 

 

 

 

 

 

 ذاهب الفقهيّةأّوالـ مفهوم الم

 من أسباب االختالف بين الفقهاء:  -ثانيا 

 االختالف في فهم النصوص الّشرعية  -أ

 عدم بلوغ الدليل وعدم ثُبوته -ب 

 أبرز المذاهب الفقهية:  -ثالثا

 المالكية  -1

 اإلباضية  -2

 الحنفية -3

 الشافعية -4

 الحنابلة  -5

االختالف    - بين  الفرق  إلى  التنبيه 

االختالف    يلقّن المتعلّمون أنو  والخالف.

ال  الفروع  في  اختالف  غالبه  بينهم 

االختالف   ذلك  من  وكثير  األصول، 

بالصحة،   اإلقرار  مع  أفضلية  اختالف 

في   اليد  وضع  ومكان  األذان  كصفة 

 الّصالة... 

 

خريطة   - رسم  المتعلمين  من  يطلب 

المذاهب   انتشار  وبيان  للعالم  جغرافية 

 الفقهية وتعليل ذلك

 

االختالف  - أسباب  المتعلم   لتقريب  لدى 

  أو   القرآن  من  نصوصا  األستاذ  يختار

  للحكم   العلماء  استنباط  ويبين  السنة،

: مثل  استداللهم،  ووجه  منها  الشرعي

 اآلية   المائدة  سورة  في  الرأس  مسح  حكم

06،   

جملة األحكام والمسائل الفقهية التي صدرت   اهب الفقهية:مفهوم المذ  -

الفقه، وما يلحق بها من المسائل التي استخرجها  من إمام أو مجتهد في 

 أتباع المذهب استنادا إلى قواعد اإلمام وأصوله.

-  " العنوان  استبدال  الفقهيةتّم  بـ"المدارس  الفقهية"  ..." حتى  المذاهب 

المتعلمين،   يُلتبس على  المالكي مثال مدارس متعدّدة ال  المذهب  في  ألن 

ومدرسة   المصرية،  والمدرسة  المدينة،  مدرسة  فهناك  اختالف،  بينها 

 القيروان ومدرسة األندلس، ومدرسة العراق. 

الترتيب للمذاهب ألن  - المذهب المالكي ثم اإلباضي هما   تّم اعتماد هذا 

لبقائه    األصليان الحنفي  والمذهب  المرجعية،  حيث  مع   من  دخوله  منذ 

والبليدة  كالعاصمة  الواليات  بعض  في  اآلن  إلى  العثمانية  الدولة 

الشخصية  األحوال  قانون  في  المعتمدة  هي  الثالثة  هذه  وألّن  والمدية... 

الجزائري؛ أّما المذهب الشافعي والحنبلي فلعدم انتشارهما ال بين العامة  

 وال الخاصة من العلماء في بالدنا.

 العناصر المفاهيميّة" على:  التّأكيد "في -

 ـ المؤّسِس.

 ـ أبرز الّشخصيّات. 

الرأي( مقصود،   - أهل  الحديث( و)مدرسة  أهل  )مدرسة  تقسيم  اجتناب 

 حتى ال يتوّهم المتعلّم أن االجتهاد والتشريع يكونان بالّرأي.
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التأكيد على وحدة األمة والبعد عن إثارة   -

الفتنة عند الحديث عن المذهب اإلباضي 

 في الجزائر. 
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  -رسائل الرسول  

صلى هللا عليه 

إلى ملوك   -وسلّم

 وأمراء عصره

 

 )ساعتان( 

على ف يتعرّ  -

 -رسائل الرسول 

صلى هللا عليه  

إلى ملوك  -وسلّم

وأمراء عصره 

من حيث أنها  

 . تاريخية   وثائق

 

 أّوالـ المناسبة والظروف 

صلى هللا   -الرسائل التي أرسلها الرسول  -ثانيا 

 إلى ملوك وأمراء عصره   -عليه وسلم 

 إلى رسالة الرسول صلى هللا عليه وسلّم  -ثالثا

 هرقل: 

 رسالة موضوع ال -1

 أسلوب الرسالة  -2

 أهداف الرسالة  -3

 سالة موقف هرقل من الرّ  -4

 

 األستاذ  يقسم   تعاوني؛  عمل   في  -

 كل  ويكلّف  مجموعتين،  إلى  المتعلمين

  رسائل   من   رسالة  بقراءة  مجموعة

  إلى   -وسلّم  عليه  هللا  صلى  -  الرسول

 : وتحديد عصره، وأمراء ملوك

 المرسل إليه  -1

 موضوع الرسالة  -2

 أسلوب الرسالة  -3

 الرسالة أهداف  -4

 موقف المرسل إليه من الرسالة  -5

 

 رسالة الرسول صلى هللا عليه وسلّم إلى هرقل هي نموذج. -

-   ِ س لَّم  إلى هرقل ملك الروم: "بِْسِم َّللاَّ ُ ع ل ْيِه و  لَّى َّللاَّ نص كتاب رسول هللا ص 

ُسوِلِه إِل ى ِهر   ر  ِ و  ٍد ع ْبِد َّللاَّ مَّ ِحيِم. ِمْن ُمح  ِن الرَّ ْحم  ٌم ع ل ى  الرَّ وِم. س ال  ْقل  ع ِظيِم الرُّ

  ُ يُْؤتِك  َّللاَّ ت ْسل ْم  أ ْسِلْم  اإِلْسالِم،  بِِدع اي ِة  أ ْدُعوك   ف ِإنِّي  ب ْعُد؛  ا  أ مَّ اْلُهد ى.  اتَّب ع   ْن  م 

ي ا أ ْهل  اْلِكت   ، و  ل ْيك  إِثْم  األ ِريِسيِّين  لَّْيت  ف ِإنَّ ع  ت ْيِن، ف ِإْن ت و  رَّ ك  م  اِب ت ع ال ْوا إِل ى  أ ْجر 

ال ي تَِّخذ  ب ْعُضن ا   ال نُْشِرك  بِِه ش ْيئ ا، و  ب ْين ُكْم أ ْن ال ن ْعبُد  إاِل َّللاَّ  و  اٍء ب ْين ن ا و  ٍة س و  ك ِلم 

[  ." ُمْسِلُمون  بِأ نَّا  ُدوا  اْشه  ف قُولُوا  لَّْوا  ت و  ف ِإْن   ِ َّللاَّ ُدوِن  ِمْن  أ ْرب اب ا  ا  رواه  ب ْعض 

 ي ومسلم[ البخار

)األريسيين: أي أتباعه ورعاياه الذين يتابعونه / وأصل الكلمة )الفالحين( انظر 

 فتح الباري باب بدء الوحي(. 

 في تحليل الرسالة يتم التأكيد على: -

 أّن الدّعوة إلى اإلسالم تكون بالحكمة والحّجة والموعظة الحسنة. -1

لدولية من خالل معرفته باألمم في العالقات ا  -صلى هللا عليه وسلّم  -فقه النّبي   -2

 وثقافاتها واختياره لُرسله. 
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 الشعب  جميع  – ثانوي الثانية السنة  ــ   الموضوعي التفسير سندات ملـــــحق
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