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 ساس األهداف السلوكّية العاّمة للصّف الرابع األ
 عمر الطفل تسع سنوات

 :األهداف المعرفية
 :مع نهاية العام وعند انجاز مضمون الكتاب يصبح المتعلّم قادراً على أنّ 

اييمةاب اةا  )المتعلّقة  ااييمةاب ايميةر ارها ة  توحيد هللا تعالى  ترّسخ ي .1
في (. رخر والقاا  والقدر رخير  ورر ومالئهت  وهتا  ورسل  واليوم اآل

هةو اييمةاب اة ّب هللا واحةدش ي رةريف لة  فةي )ل وفؤاد الطالب ؛وعققلب 
ذات  ؛وي فةي فةتات  ؛وي فةي افعالة  ؛فبةو سةاحا   ربل العةالميب رخةال   

 .(الهوِب ومَداِّر   ؛وهو المستح ل للعاادة وحد  

 : )مةةب هةةذ  الفةةتا و  الحسةة ى وفةةتات    تعةةالى اسةةما يةةذهر اّب    .2
السةمر   ايياا  ؛ايحساب؛الرقيب؛السالم ؛الفةمد؛ ة  رَ د  لم  الق  العِ العدل ؛
 ..(الافر

الحميةد ؛الحة  ؛الةولي؛ الوهيةل )الحسة ى تعةالى يسمي اعة  اسةما  هللا  .3
 (.اللطيف  الرخاير  الحليم  العظيم  الغتور  الرهور  العليم؛

 . ؛دعا  المس ل ؛ودعا  العاادة  يررح مع ى الدعا  ا سما  هللا الحس ى   .4

هةةةو اأةةةر اسةةةما  هللا ع ويةةةل علةةةى )يرةةةرح المقفةةةود اةةةدعا  العاةةةادة؛ .5
اعتقادالعاد واقوال  وافعال  ؛احيث يراعي في سلوه  توحيد العاودية    

 .(في هل اسم او وفف على حدة 

 ﴾إذا المستم النساء﴿ يسترير  واق  الواو  مر تسليط الاو  على .6
 .  ومب هم محارم مع ى المالمس 

 . يتحق  مب اأر الفالة يماع  في حيات  اليومي  .7

اارختفةةةار  -عليةةة  السةةةالم-وقفةةة  فةةةال   -عليةةة  السةةةالم-يةةةذهر قفةةة  هةةةود  .8
 .مسترخريا العار والعظا  مب هل م بما

وقال  وبا   )؛يتسر مع ى الررف اةا  اتوسةر  مةب متبةوم ي إلة  إي هللا .9

بلى ؛ولكن مل من مفتالح :ح الجنة ؟قل  أليس ال إله إال هللا مفتل:لمن سأله 

إال لاااه أسااانل  ؛تاااف  ح اااأ بمفتااالح لاااه أسااانل  تااات  لااا  وإال لااا   فااات  

 :؛و حفظ أبيلت دالة على بذه الشروط(.ل 

 محبة وانقيلد والقبو  لهل   :عل   قين وإخالص وصدق  مع                

 .شيلء قد ألهلسوى اإلله من األ:وز د ثلمنهل الكفرا  من  بمل           

م ةذ الاعأة  إلةى السة    -لم فةلّى هللا علية  وسة-يستعر  قفة  سةيد ا محمةد  .11
السةااع  مةب اعأتة   مسةترخريا العاةر والعظةا  التةي يمه ة  تطايقبةا فةةي 

 .حيات  اليومي 
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 ي رةااا  فةإلى غار حرا  هأيراً  -فلّى هللا علي  وسلّم-يتسر ليو  الرسول  .11
 .-فلّى هللا علي  وسلّم- إذا ما اطلر على سيرة رسول هللا

ي يؤمب احدهم حتى »:  -فلّى هللا علي  وسلّم-يوا  اهمّي  حب رسول هللا  .12

 .«اهوب احبَّ إلي  مب  تس 

 .يتأا  مب معرف  الم باج والررع  ورموليتبا في يمير امور حيات ا .13

 .يتقب تالوة القرآب الهريم وف  احهام التيويد .14

 [.59:ال سا ]  [195-191آل عمراب]يحتظ اع  السور القرآ ي  م با  .15

مأةال . -عةّ  ويةلّ -يتعّرف على اع  الررخص التي ررخفةبا ل ةا المةولى  .16
 [.اليمر والقفر في الفالة –المس  على الرختيب ]

 .يمّي  ايب التر  والسّ   والررخف  .17

يتعلّم مع ى الفوم وارها   مر هل ماطالت  وم  ل  الفائميب ع د رابم  .18
 [.مرتا  التقوى]

 .م مقدما  عب رهب ال هاة   واحهامبايتعلّ  .19

 :األهداف الوجدانية
 :بعد فهم المتعلّم لمضمون الكتاب يصبح قادراً على أن 

يةةدرف مةةدى حةةّب هللا تعةةالى فةةي قلاةة  ليوّطةةد فةةي  تسةة  الرةةعور اعظمةة  هللا  .1
 .تعالى مب رخالل التعّرف على اسمائ  وفتات  العليا

مةب رخةالل   العاةادة ودعةا  المسة ل  دعةايقّدر فةي اقوالة  وفةي افعالة  اهمّية   .2
م بج هللا تعالى وما ررع  ل ا مب أوااة  فةي حيات ةا مظبر  األرخالقي؛وف  

 (.في اييما يا  واألرخال )اليومّي  

مّترخذاً إّيا  قدوة حس   واسةوة فةي افعالة   -فلّى هللا علي  وسلّم-يحّب رسول هللا  .3
 . واقوال 

 .يديسعى إلى ادا  الفالة يماع  في المس .4

يقةةةّدر اهمّيةةة  التتّهةةةر فةةةي آيةةةا  هللا تعةةةالى مّترخةةةذاً طاعتةةة  م بيةةةاً لحياتةةة    .5
 (عر  اع  آيا  ايعيا  او احاديأ . )مستحاراً عظم  الرخال 

يلتةة م اقلاةة  وعقلةة  قاعةةدة األمةةر اةةالمعروف وال بةةي عةةب الم هةةر  االحهمةة   .6
 .والموعظ  الحس  

 .ي دفر يادا  راي  وي يستِ  مب قول الح ّ  .7

ف علةةى افةةحاب الحايةةا  ويسةةاعدهم فةةي حةةثِّ األغ يةةا  علةةى دفةةر يعطةة .8
 .الفدقا  وادا   هاة األموال

يسترةةعر اهمّيةة  قفةةص األ ايةةا  وسةةير حيةةاتبم التةةي تسةةاعد اي سةةاب علةةى  .9
رخاّفةة  قّفةة  )التتّهةةر فةةي آيةةا  هللا تعةةالى  واسةةتقا  المةةواعظ والعاةةر م بةةا

وقّف  سّيد ا عيسةى . ائيلوالحديث عب ا ي إسر( -علي  السةالم-سّيد ا موسى 
 .-علي  السالم-
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ااآليا  مب سورة  يسترعر عظم  القرآب الهريم في قلا   رخاّف  فيما يتعلّ  .11
واّ با م بج هامل للت مل ايسةالمي فةي ملهةو  هللا [ 195-191]آل عمراب 

 .تعالى تادا االتتهر وت تبي االعمل

 .لى في تررخيف  للعااد اع  الررخصيقّدر حهم  المو .11

 .طوع الطالب لمساعدة التقرا  والمساهيب واأليتام في ربر الفوميت .12

يسةتييب الطالةةب لحملة  يمةةر  هةةاة التطةر رخةةالل رةبر رماةةاب وتو يعبةةا  .13
 .على التقرا  قال عيد التطر

ةةأ .14 م ةةذ تعةةالى فةةي الةةدعوة إلةةى هللا   -فةةلّى هللا عليةة  وسةةلّم-ب دور رسةةول هللا مّ ي 
 .الاعأ  إلى الس   السااع  للاعأ 

 .في حيات  اليومي تعالى  م اتطاي  م بج وررع هللا يلت .15

يةةؤمب اةةا  ومالئهتةة  وهتاةة  ورسةةل  واليةةوم اآلرخةةر  ويتحةةادث اةةذلف مةةر  .16
 . مالئ 

يسترعر عظم  القرآب الهريم في قلا  رخافة  مةا يتعلة  ااآليةا  مةب سةورة  .17
لت مةةةل ايسةةةالمي فةةةي لا بةةةا مةةة بج هامةةةل علةةةى [ 195 - 191]آل عمةةةراب 

 .دا االتتهر وت تبي االعململهو  هللا  تا

 :األهداف السلوكية
 :ف  نهاية هذا الكتاب يصبح المتعلّم  معايشاً هذه األهداف وقادراً على أن 

اا  تعالى ومالئهت  وهتا  ورسةل     على اييمابالدالّ اآليا  واألحاديث  يحتظ  .1
 .واليوم اآلرخر والقاا  والقدر رخير  ورر  

مةةةب هةةةذ  والةةةدعا  المسةةة ل  والةةةدعا  العاةةةادة سةةة ى يةةةرّدد اعةةة  اسةةةما  هللا الح .2
 .األسما 

ما يتعل  ا ظم الحياة المرختلتة   إذ فييتعلم اع  ا واع الررف اا  تعالى رخاف   .3
 .وحد  ي رريف ل تعالى ح  التررير هو   اّب 

 .واب يؤديبا في المسيد. على ادا  الفلوا  في يماع  اب يحافظ .4

افةل اييتمةاعي وعمةل مال الفةدق  مةب ايةل التهيقوم الطالب ايمر ماالغ مب  .5
 .يّ ار امج تاام 

يعمل ار امياً لمساعدة التقرا  والمساهيب والمحتاييب ومحاول  تقديم المسةاعدة  .6

ربنة س عنن مننمن ك  من نفّ »:-فلّى هللا علي  وسةلّم-مطاقيب حديث رسول هللا )لبم 

 ...«أخيه دام العبد ف  عون وهللا ف  عون العبد ما»: وحديث «....

إعةةةادة سةةةرد القفةةةص امةةةام اآلرخةةةريب ل رةةةر العاةةةر والعظةةةا  مةةةب ورا  هةةةذ   .7
 .-فلّى هللا علي  وسلّم-ورخاف  سيرة رسول هللا . القفص

 .اليومّي اإحهام األحهام  مر اهمّي  تطايقبا في حيات   -عّ  ويلّ -يحتظ آيا  هللا  .8

رخفة   ه"ياادر في تطاي  اعة  الةررخص  .9 مةا يحةب اب إّب هللا يحةب اب تةؤتى ر 
 ".تؤتى ع ائم 
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 .   يحاول يبد  في الفوم وتدريب  تس  على الفوم عب هاف  المعافي
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 :الدروس المقّررة للّصف الرابع اإلبتدائي
 .سنوات 9عمر الطالب 

 
 التفّكر في آيات اهلل  :الدرس األول

 [195 -191: من سورة آل عمران]

 توحيد اهلل تعالى وداللة الفطرة :الدرس الثاني
 صفات اهلل عّز وجّل : والخامس الدرس الثالث والرابع

معرفة بعض القواعد في الصفات؛إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه ؛أو أثبته رسول اهلل 
ليس كمثله شيء وهو السميع ) .......( من غير تحريف )صلى اهلل عليه وسلم ؛

ايياا  ؛ايحساب؛الرقيب؛السالم  ة  رَ د  لم  الق  العِ ل ؛العد :من هذه الصفات ()البصير

 . ..(السمر  الافر ؛الفمد؛

 :أسماء اهلل الحسنى :والسابع والثامن  السادس الدرس
اللطيف  الرخاير  الحليم  العظيم  الغتور  الرهور  الحميد ؛الح  ؛الولي؛ الوهيل ؛]

 [العليم
 .صالة الجماعة وأثرها في حياة المسلم :لتاسع الدرس ا

 صالة الجمعة وأثرها في حياة المسلم :العاشر  الدرس
  :الدرس من الحادي عشر إلى الخامس عشر

- صّلى اهلل عليه وسّلم-سيرة رسول اهلل                    
 (من البعثة إلى السنة الخامسة للبعثة)

  -عّز وجلّ -هلل ة امحب  :عشر  سادسرس الالد  
 -صّلى اهلل عليه وسّلم-سول والر                        

 
 

 



 6 

 .الصوم وزكاة الفطر وأهميتها لمبدأ التكافل اإلجتماعي :السابع والثامن عشر الدرس 

 .صالة العيد :عشرالتاسع الدرس 

 .الفرائض والسنن :العشرون  الدرس
 .نواقض الوضوء:الواحد والعشرون الدرس 
 .النوافل والرخص:الثاني والعشرون الدرس 
     على  لمسحالمسح على الخفين ؛ا)ضوءالرخص في أحكام الو :الثالث والعشرون الدرس 

 (الجبيرة ؛التيمم

 .الرخص في أحكام الصالة : والعشرون  الرابع الدرس
 صراط المؤمن  :الخامس والعشرونالدرس 

          . [معرفة المنهاج والشرعة]                          

 المواالة هلل ورسوله  :العشرون  السادس و الدرس
  [59-58منهاج الحكم اإلسالمي من سورة النساء اآلية ]

 ﴾يا أيها الذين آمنو أطيعوا اهلل وأطيعو الرسول وأولي األمر منكم﴿

 .السالم ومجابهة الشرك باهلل ما عليه وصالح قصة سّيدنا هود :والعشرون السابع  الدرس

 .إليمان باليوم اآلخر ا :والعشرون الثامن  الدرس

 . القضاء والقدر خيره وشرهباإليمان  :والعشرونالتاسع الدرس 
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ل الد    رس األو 
 ات اهللالتفكر في آي

 [091-091من سورة آل عمران اآليات ]
 

 : األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 .(مراعيًا أحكام التجويد)اآليات الواردة في الدرس يتلو  -1

 . -عّز وجلّ -يبّين أهمّية التفكر بآيات اهلل  -2

 . لى اإليمان الصحيحرشده إي -عّز وجلّ -اهلل  بخلقيستنتج أن التفكر  -3

 . النصفي  اردةو الفضل هذه اآليات حديث السيدة عائشة في يذكر  -4

 . آلياتالمعنى اإلجمالي ليشرح  -5

 .وقدرتهتعالى اهلل التفكر في آيات  أّن ذكر اهلل تعالى يترافق معيؤكد  -6

 :سيؤلف الدرس لمن 
تعرررف الطالررى علررى اإلسررالم والرردين اإلسررالمي الررذ  هررو نلررام حيرراة شررامل لكررل جوانررى 

وهررو المصرردر  ؛-عررّز وجررلّ -ف إن هررذا النلررام نجررده فرري كترراى اهلل وتعرررّ  ؛أمرروره المعيشررية
لمعرفة مرا أمرنرا  -صّلى اهلل عليه وسرّلم-وفي سنة رسول اهلل . األول لمعرفة ما يريده اهلل مّنا

 . طيعهيلكي  -صّلى اهلل عليه وسّلم-به الرسول 
عرن طريرق الرذكرا والردعاءا  -عّز وجرلّ -وتعرف الطالى إلى كيفية التقرى من اهلل   

هرري الصررلة بررين العبررد وربرره وكيفيررة التقرررى إليرره  وذكررر اسررماء اهلل الحسررنىا وأّن الصررالة
وختمنرررا الررردروس المقرررّررة برررالتكريم اإللهررري ل نسررران  -عرررّز وجرررلّ -لنصرررل إلرررى مرضررراة اهلل 
حفررل سررورة : ل بتعرراد عررن أنررواك الشرررك وختامررا -عليرره السررالم-والتعرررف علررى قصررة نرروح 

دأنا برذكر أركران الردين ب: الكافرون لتقيه وساوس الشيطان أما في  الصف الثالث ابتدائي
 .االسالمي وما هي أركانه
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وجعلنررا الطالررى يسررتدل علررى أنرره لديرره قرردرات محرردودة ولررن يتعرررف علررى األمررور   
الغيبيرة إال  عرن طريررق الحرق وحررده ال شرريك لررها وأعردنا مفرراهيم بتوسرع أكبررر وبرذلك برردأنا 

لرث بقصرة سرّيدنا ننتقل من المحسوس إلى المجرد بشركل أوسرع وأنهينرا دروس الصرف الثا
 .وسّيدنا اسماعيل لنصل في الختام إلى درس ال تغضى -عليه السالم-إبراهيم 

سرتكون المنهجيرة مرّكرزة علرى أهميرة التعررف علررى : لرذا فري الصرف الرابرع ابتردائي  
والتري سرندخل بهرا عرن طريرق فضريلة التفكرر  -عرّز وجرلّ -اسماء اهلل الحسرنى وصرفات اهلل 

 .في آيات اهلل
 .لكّيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموتوأن ا  

  العودة إلى : 

 .أحاديث الصحاح بخار  ومسلم في تفسير هذه اآليات -1

 .181صة للدكتور حسن حبلنكة الميداني رادكتاى ابتالء اإل -2

اإلستعانة بموسوعة معارج التفكر ودقائق التدبر ؛للدكتور حسن ويمكن  -3
 .حبنكة الميداني 

 
 

 : األهداف الوجدانّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 .الواردة في الدرسبتالوة اآليات  يستمتع -1

يجعله العمل الصالحا يقبل على تلقي  -عّز وجلّ -يعي أّن التفكر بآيات اهلل -2
 .وحى التعّلم

 .يعتز بالدين اإلسالمي لدعوته إلى العلم والتعّلم-3

 .يجتهد بالتفكير بآيات اهلل مؤكدًا على دورها في طمأنينة القلى-4

 
 : األهداف السلوكّية
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 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس علّم يصبح المت
 .يشرح معاني اآليات الواردة في النص -1

يصغي إلى شريط تسجيل مناسى لالستماك إلى تالوة اآليرات مسرتفيدًا مرن طريقرة -2
 .التجويد

 .-عّز وجلّ -ق الخطوات المتبعة للتفكر بآيات اهلل يطبّ -3

ومررا النتيجررة الترري  -عررّز وجررلّ -يصررنع وسرريلة تربويررة تبررين أهميررة التفكررر بآيررات اهلل -4
 .يتوصل إليها في النهاية

 .ذاكرًا اآلية المناسبة لهذه اللوحة -عّز وجلّ -يرسم لوحة تبين آيات اهلل -5

  :عملي لتأليف الدرسمثال 

 :ألولٱرس لد  ٱ
 هللٱر ف  آيات لتفكّ ٱ
 

 :لطايع ٱفي حاب  -1
ارا   وفي  اوي  مب  وايا استاب فسي   ترخّيم رخَ ل  ٱايع  لطّ ٱفي حاب مب احااب 
لظالل  وعلى ار  م اسط  معرورا   حّط ٱارف  ريار وّ ألَ ٱعلي  سحاا  هايرة مب 

اير معاً في لرَّ ٱاار رحالبم وحاياتبم  ليماوا يوماً مب ايام عطل  لرّ ٱف لفَّ ٱتالميذ 
 .ايع لطّ ٱوسط 

 

ائر؛ لرّ ٱظر    مَ ل  ٱهرسّي هاير مري   لتسرح ا فهارها مت ّمل  هذا علّم  على م  ل  ٱستررخ  ٱ
معوا للقيام تَ ي  ق   قال اب يَ لوَّ ٱعب لاع  للَّ ٱبو وللَّ ٱ اب في عَ ل  ٱوتره  ألطتالبا 

الّب  رخَ ل  ٱايع  لطَّ ٱطتال راعبم م ظر ألَ ٱغير اّب . ا راطا  أقافي  وترفيبّي  يماعي 
: لرخال  اقولبمٱ  ٱهاير معّارة عب مدى تقديرهم لعظم  لتَّ ٱبليل ولس تبم االتَّ فا طلق  اَ 
 !...ر لهوب ومفوّ ٱ   رخال  هذا ٱإّ   مب إاداع ! ... لم ظرٱ  ما اروع هذا ٱساحاب 

 :تتّهر وتعّقل -2
ما رايهم : لمتّهريب  ظرة حب وح اب وقال ٱلمت مليب ٱلمعلم  إلى تالميذها ٱ ظر  

لواردة في تاياب ٱلهريم  ٱ  ٱستذهارهم وإدراههم آليا  ٱامسااق  تمتح وب ابا مدى 

 عظمت  وقدرت ؟
 ... حب لبا ...  حب لبا ! ... يا لبا مب فهرة رائع : ليميرٱهتف 

ا  ظروا ... سارة  را يا  محمد   دى : رتتر فو  عاير م ادياً ٱودوب تواٍب او ت رخير 

افال  ﴿: اي يذهر ا هذا اقول  تعالى... يمل اس اميب ... ا  ظروا ه اف  إ   يمل ... 

﴾...  يال هيف رخلق ٱي ظروب إلى 
(1)

لمعلم  سرع  اديب  عاير  ٱستحس   ٱ  

لتالميذ  فتوقّد  ٱستأار هّم  ٱلتفتي  لبا؛ مّما ٱليمير ٱليّيدة  فطلا  مب ٱوذاهرتبا 
                                                 

  01:الغاشة  سورة( 1)
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لرائع   تاره  أللس تبم ٱلطايع  ٱاذها بم  وتحّول  ا ظارهم أا ي  لتسرح مر م اظر 
لتي ذهرتبا ٱآلي  ٱوه ا عال فو  ياسر متّمماً ... لم اسا  ٱآليا  ٱلع اب في تذّهر ٱ

﴾لسما  هيف رفع ٱوإلى  يال هيف رخلق  ٱافال ي ظروب إلى ﴿: عاير فقال
(2)،   

ألرض كيف ٱلجبال كيف نصبت، وإلى ٱوإلى ﴿آلخرين مرّددين ٱمتزج صوته مع أصوات ٱو 
 .﴾ ... سطحت

 :ي ساب إلى طعام ٱلي ظر  -3
 تري  اساريرهم لدى رؤيتبم تفتي  ٱألطتال  وٱلسعادة  توس ٱلابي  وٱغمر  
 .ستحسا اً لعملبمٱمعلّمتبم 

ترى هل في ... ألرخار ٱل عتر ٱارّم رائح  : ألر  وهي تقولٱفي ة  ظر   دى إلى 
 ام  إلى  دى وهي تتحرى وتستطلر ٱاسرع  را يا و... لمهاب  عتر ارخار؟ ٱهذا 

 .ل عترٱلمهاب ااحأ  عب  ااتا  ٱ

تعالّي ... تعالّي يا را يا إ با رتال  فغيرة مو ع  ه ا وه اف ... ه ا ... ه ا :  دى
 ... هلبا مر طعام ا قتلعبا و غسلبا ل  

قتالعبا دوب ٱلسبل ٱ  وا   ليس مب ألر  فلا ٱقتالع  ات   فتاي   اب ٱحاول   دى 
 ...قتلعتبا مب يذورها ٱ ظري ٱرا يا تعالي ... هذ  هي ... اـ ... او ... ع م وقوة 

  لقد ذّهر ي ذلف اآيا  مب ٱساحاب ... قتالعبا ٱألر  مهاب ٱ رق  ٱلق  ... را يا 
لما  ٱ  اّ ا فاا ا ي ساب إلى طعام ٱفلي ظر ﴿: إ با ...  عم ...  دى ... ة عاس سور

﴾متاعاً لهم وأل عامهم... فّاا 
(3)

. 

لذي يعل  ٱلطعام ٱ  في ٱلقد افاتما ااستديلهما على  عم  ...   فيهما ٱاارف : لمعلم ٱ
 ...ي سابٱ  ساااً لحياة ٱ

 : ٱلتتّهر اآيا  ٱ -4
  ٱآلب  وقد عرفتم قدرة ٱ: لتالميذ يميعاً أم تااع  هالمبا قائل ٱلمعلم  إلى ٱلتتت  ٱ

 لتي ه تم فيبا؟ٱلحال ٱ ي وفتاً يعّار عب يوإاداع  في رخلق   مب م هم يعط
 .مب ايل ا -يّل وعال-  ل ا  وفيما اادع  ٱل ظر فيما رخل  ٱعب مهّ ا  : ر ا

 لواعّي ؟ٱلمعّارة عب هذ  ٱما  لهلٱهذا فحي  يا ر ا  ولهب ما : لمعلم ٱ
 .  اتتهر وتدّارٱه ا  راقب رخل  : محمد

 .حاولوا وار ع واب لعملهم هذا: لمعلم ٱ
 اليس ع وا اً ؟"   تعالىٱاآيا   لتتّهرٱ: "  دى

إّب في رخل  ﴿آلب دعو ا  قل معاً ٱو. لم اسبٱلع واب ٱهو ذاف . احس  ِ : لمعلم ٱ

﴾لّ ارٱما رخلق  هذا ااطالً ساحا ف فق ا عذاب ........... ألر  ٱلسماوا  وٱ
(4)

  

لترح  ٱلراا وٱلويو   وعلتبا اسارير ٱليمير  فت لق  ٱوسرى رعور االسعادة لدى 
لم اسب للتعاير عّما في ٱآليا  وواعبا في سياقبا ٱستذهار ٱستطاعوا ٱأل بم 

 ...دارخلبم
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 :آليا ٱعب فال  -  ع باٱراي -دة عائر  لسيّ ٱحديث  -5
: لماتبي  اما قالوا واما عرفواٱلمعلّم  مدغدغ  قلوابم ٱوافو  رقي  لطيف  قال  

سئل  عب اعيب ما رات  مب رسول هللا فلى هللا علي     ع باٱراي –لسّيدة عائر  ٱرو  

هاب هل امر  عيااً  اتا ي في ليلتي التي يهوب فيبا ع دي  فااطير اي اي : وسلم فاه  أم قال 
: هللايارسول : ياعائر  اي ت ذ يب لي اب اتعاد راي ع  ويل؟ فقل : حتى مس يلدي يلد   أم قال

فقام إلى : قال -اي احب ايّ تتارق ي واحب مايسرف مما تبوا  -وهللا إ ي ألحب قراف واحب هواف
فاهى في فالت  حتى ال قرا  مب ما  في الاي  فتوا  ولم يهأر فب الما   أم قام يفلي ويتبيد 

ؤذ     حتى إذا اتى االل يلحيت   أم سيد فاهى حتى اّل األر   أم ااطير على ي ا  فاهى
ماياهيف وقد غتر هللا لف ما تقدم مب ذ اف وما ت رخر؟ : افالة التير  رآ  ياهي فقال يارسول هللا

إب في : )وما يم ع ي اب ااهي وقد ا  ل هللا علّي في هذ  الليل  هذ  اآليا  ويحف يا االل  : فقال ل 
قراها إلى آرخر السورة ف.( … رخل  السموا  واألر  وارختالف الليل وال بار آليا  ألولي األلااب

هذ  اآليا  التي ااه   اي ا فلى هللا علي  وسلم ايبا .لمب قراها ولم يتتهر فيبا ....ويل: أم قال
األحا  واقا  مايع  ولم تيعل  يب   اال وم في ليلت  تلف فهاب يقراها في فالت  وياهي قائماً 

 با األاداب وتبت  لبا القلوب   قلوب وسايداً واهى وهو ماطير   عم إ با آليا  عظيم  تقرعر م
اولي األلااب الذيب يذهروب هللا قياماً وقعودا وعلى ي وابم ويتتهروب في رخل  السموا  واألر  

رحمه  ياأللبان في صحيحه وغيره، وهو صحيح كما قال الشيخ نابن حبا رواه)! وليس  هل القلوب هذلف 

 (.هللا تعالى في السلسلة الصحيحة

 
 ف ّما ا تم يا فغاري  فقد دلّتهم هذ . لتدّارٱلتتّهر وٱ  يميعاً مب اهل ٱيعل ا  :لمعلم ٱ
ف يق تم وآم تم اّب ي ا ّد لبا مب مادع واحد   أل هم تتّهرتم وت ّملتم  ٱلمرخلوقا  على ٱ

لتي ٱ  ٱلسعادة وا تم تت ّملوب في آيا  ٱوعل  ويوههم امارا  . احد ي رريف ل 
 لمقام؟ٱلمعارة عب هذا ٱآلي  ٱي ساب  فما هي ٱا   مب ايل هذٱاادعبا 

﴾... ل ار ٱرا ا ما رخلق  هذا ااطالً ساحا ف فق ا عذاب ﴿: عاير
(5) 

 .ل ارٱ  يميعاً عذاب ٱوقا ا . احس   يا عاير :ملعلمةٱ

 أللااب؟ٱمب هم اولو  -6
لتي َتلَو  اها يميعاً ٱآلي  ٱه اف سؤال يدور في ذه ي  اعد اب افا  فدى : فاطم 

 أللااب؟ٱفمب هم اولو " أللااب ٱاولي " يترّدد في دارخلي  ليتوقّف تتهيري ع د تعاير 
للّب هو ٱو. لقد سّر ي سؤالف يا فاطم   أل ف اذلف اره   ا ف ذا  لّب يقظ: لمعلم ٱ

لذيب ٱل اس ٱهم " أللااب ٱاولو " ي ساب عقل   واذلف يهوب ٱلري   ويوهر ٱيوهر 
 .ألمورٱلعار مب هل ٱلحقائ  وٱتتّهروب  ويتعقّلوب  ويتدّاروب  ويست تيوب ي

 لطعام اعد؟ٱل عتر تمأل ا تي وتحّرف عفافير اط ي  الم يحب وق  ٱرائح  :  دى
 ...   على  عم  ٱالى هّيا  ت اول طعام ا و رهر : لمعلم ٱ
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 الدرس الثاني

 توحيد اهلل تعالى وداللة الفطرة 
 

 : األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس تعلّم يصبح الم

 [.(روح+جسد=)نفس –حواس-عقل  –قلى-روح ]يذكر مّما يتكون اإلنسان -1

 . (درسه في الصفين األول والثاني م  إعادة ل  )؛يعّدد مراحل خلق آدم -2

 ( يستشررهد بآيررة كريمررة تررّدل علررى أن اإليمرران مغررروس بقلررى اإلنسرران بررالفطرة -3
كمرِِذْر ذرر  ك ك كْ  ورِر َََم ِِ ََ كْ  بَيِكَ  ِِ ََ َُب  رْر َوِإْذ َأَخَذ رَبُّك ْر أََلْهكتر بِك ِِ ََََكى أَنْكسرِهك ذرْر  ََ َِ ْر َوَأْشك ِر تَك

َِيَ   ََْ  َذَذا َغاِف َِِة ِإن ا كري ا  نَا َأْن تَكقرملرما  َكْمَم اْلِقَيا َْ ِِ ََى َش ُاف() 271)قَالرما بَك  . (سمرة األَ

 يشرح معنرى اآليرة الكريمرة الدالرة علرى إننرا فري عرالم الرذر آمنرا إّن اهلل واحرد ال-4
 .وأن اهلل أخذ الميثاق أن ال نشرك به شيئا ؛وهم في عالم الذر شريك له ؛

 .وأثرها في إيمان اإلنسان بوجود الخالق سبحانه وتعالى ؛الفطرةُيع ر ف -5

في الميثاق الرذ  أخرذه اهلل تعرالى  -صّلى اهلل عليه وسرّلم–يرو  حديث رسول اهلل  -6
َن، َعاان  ( 52)لحاال   ، وا( 5522)وروى اإلماالأ أدمااد  ).علرى اإلنسران َعان  ابناان  َعبٍاال

انن ُصالنب ه  ُ اٍ  : ) النٍب يِّ َصلٍى هللاُ َعلَينه  َوَسلٍَ  قَل َ  ََ م  َر نن ظَهنر  آَدَأ ، تَاأَخن يثَلَق م  أََخَذ هللاُ النم 

اُأ ب اَربُِّك ن ؟ قَاللُوا بَلَاى : قَالَ   ُذرِّ ٍةن َذَرأَبَل، تَنَثََربُ ن بَينَن  ََد نه  َ للاٍذرِّ ، ثُاٍ  َ لٍَمهُا ن ق اباَل  ، أَلَسن

َرَك آبَلُؤنَل َأ النق يَلَمة  إ نٍل ُ نٍل َعنن بََذا َغلت ل يَن ، أَون تَقُولُوا إ نٍَمل أَشن نَل أَ ن تَقُولُوا  َون نن قَبنُ   َشه دن م 

ب  ن أَتَتُهنل ُكنَل ب َمل تََعَ  النُمبن  د  نن بَعن لُو َ َوُ نٍل ُذرِّ ٍة  م    .( ط 

 .يستفسر كيف شهدنا جميعًا ونحن في عالم الذ را أن اهلل وحده ال شريك له -7

؛للدكتور عبردالرحمن  معارج التفكر ودقائق التدبر ؛مراجعة كتاى):سيؤلف الدرس لمن 
مررررن اآليررررة )ف اآليررررة حسررررن حبنكررررة الميررررداني ؛المجلررررد الخررررامس ؛تفسررررير سررررورة األعرررررا

 (الى نهايتها 172
 

 
 :األهداف الوجدانّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 
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يعري أن اهلل يحبره وال يريرد لره الشرقاءا لرذلك يسرتعلم قردرة اهلل تعرالى فري جعررل  -1
 (.دا عقلا نفسروح ا جس)اإلنسان مكّونًا من 

 . وكيف تنحرف  بالفطرةيشعر  -2

ا وبرراألنس بقربررها وبرراللجوء إليرره فرري -عررّز وجررلّ -يستشررعر بطمأنينررة طاعتررة هلل  -3
 .السراء والضراء

 : األهداف السلوكّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

فرراقم وجهررك ﴿ا يكتشررف أن القرررآن الكررريم تلّمررس الفطرررة الترري فطرنررا اهلل عليهرر -1
ذلررك  جال تبررديل لخلررق اهلل جفطرررت اهلل الترري فطررر النرراس عليهررا جللرردين حنيفررا

 .(31:سورة الروم )﴾الدين القّيم ولكن  أكثر الّناس ال يعلمون

 .كاملة إلى حين أخذ الميثاق في عالم الذر -عليه الّسالم-يعيد قصة آدم -2

ّنرررري خلقررررت عبرررراد  حنفرررراء كلهررررما وأنهررررم أتررررتهم : ".... لحررررديثيررررربط بررررين ا-3 وا 
الشرياطينا فاجترالتهم عرن ديرنهما وحرمررت علريهم مرا أحللرت لهرما وأمرررتهم أن 

وبرين [ 2865رواه اإلمرام مسرلم بررقم ...." ]يشركوا بي ما لرم أنرزل بره سرلطاناً 
ذ أخذ ربك﴿: من سورة األعراف( 173 – 172)اآليتين   ﴾....وا 

ا ليؤكد حقيقة أّن الناس بدأوا حياتهم على وجه -عليه الّسالم-ة نوح يستذكرقص -4
 .األرض مؤمنين مسلمينا وأّن اإلنسان األّول كان مؤمنًا باهلل موحدًا له

  

 
 
 

وللمؤلف الحرية في تأليف الددرس الممدم وصدول األهدداف الدى )عملي لتأليف الدرسمثال 

 : ( الطالب
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 الَرس الثانَ
 توحيد اهلل تعالى وداللة الفطرة

 
تابعت احلافلة مسريها باجتاه املكان الذي سيقضي فيه األطفال سحابة يومهم املليء بالفائدة 

اقرتبت منه وقد امتألت نفسها مبشاعر احلنان . وحانت من املعلمة إلتفاتة فرأت مروان مطرقا  . واملرح
: وحبركة سريعة رفع رأسه وملؤ عينيه عالمات املفاجأة ليقول! روان؟مالك يا م: والعطف وقالت هامسة

وأرجو أال أكون خمطئا ، ما هو اللبُّ الذي حتدث ربنا سبحانه وتعاىل ... ولكن كنت أفكر. ال شيء... ال
 !أهو القلب؟.... أهو العقل... أهو الفكر. عنه

والتفتت . ليكن حديثنا يا مروان مجاعيا  : ولُسّرت املعلمة كثريا  مبدى عمق تفكري هؤالء األطفال لتق
 !أم ماذا؟... أهو القلب... أهو العقل... أهو الفكر: ما هو اللبّ : إىل األطفال قائلة  

... العقل...هو ... اللّب هو : هتف باسم. صمت اجلميع للحظة مث أخذوا يتهامسون فيما بينهم
وكان مروان يتمتم بكلمات غري .... . وو  التفكريال بل هو الفكر و ... بل هو القلب: ...مث قالت رنا

: ومثنية على اجلميع قالت. رمبا هو الفكر والعقل والقلب: واضحة فاستحثته املعلمة على رفع صوته فيقول
 .سنتوقف عند هذا احلد لنتابع احلديث عند الوصول واجللوس يف أحضان الطبيعة

ة من اجلميع املسامهة يف إعداد شبه خميم ليكون طلبت املعلم. وصلت احلافلة ونزل األطفال منها
فيه جملسهم وبعد أن تناولوا الطعام، انتشروا لالستمتاع باللعب واملرح يف أحناء ذلك املكان احملفوف 

وقفت املعلمة جتول النظر بينهم وقد امتألت نفسها . وتعالت صيحاهتم وهم يلعبون. باألشجار واألزهار
د موعد صالة الظهر استعد اجلميع للصالة وبعد أن أهنوها، جتمعوا حول وعن. سعادة مبرآهم فرحني

ما رأيكم اآلن وبعد أن أخذمت قسطكم من اللعب واللهو، أن تأخذوا قسطا  : معلمتهم اليت بادرهتم بالقول
 .هتف اجلميع وقد راقتهم هذه الفكرة باملوافقة. من املعرفة من خالل مسابقة جهزهتا لكم

بتوزيع أوراق مطبوعة عليها؛ رسم يضم شكال  نصفيا  جلسم اإلنسان مبا يف ذلك أخذت املعلمة 
وجهه وصدره وقد توسطه القلب؛ مث طلبت منهم تعيني مواضع حواس اإلنسان، مث موضع اللّب من هذا 

تسمرت األيادي واألقالم لفرتة وجيزة، وحتركت بعد أن أسعفتهم حافظتهم مبا اختزنوه من معلومات . الرسم
مث رمسوا خطوطا  تصل العني واألنف والفم واألذن إىل نقطة واحدة  . حول هذا املوضوع يف العام السابق

النفس، الفؤاد، القلب، : إال أن معظمهم أشار إىل موضع القلب مبفردات هي". احلواس"كتبوا عليها 
سرتين : قيقها لتقولمجعت املعلمة األوراق، وأخذت بتد". العقل"وكتب بعضهم كلمة . الوجدان، اللبّ 
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إجاباتكم يا أحبائي لقد أجدمت مجيعكم اإلجابة عن مواضع احلواس، إال أن بعضكم غفل تعيني مكانة 
وأقول لكم أن هذا القلب هو البصرية وهو العني وهو األذن وهو الوجدان وهو . القلب من اإلنسان

. ﴾فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور﴿وذلك يأيت مصداقا  لقوله تعاىل . اإلدراك
هل باستطاعتنا إدراك ذلك املعىن من خالل منوذج نعرفه متمثل : رفعت شذى يدها مستأذنة لتقول

واألصم . باإلنسان الكفيف أي األعمى الذي يستطيع تصوير وفهم ما حوله على الرغم من عدم إبصاره
أجل يا : وتسعفها املعلمة بقوهلا.... ن خاللم.... ال أدري... من خاللالذي يدرك ويفهم ما نقوله 

شذى إن األعمى واألصم كالمها يدركان ما حوهلما باحساسهما الداخلي الذي حمله القلب الذي يفيض 
فهناك إذا  عني . مبشاعر احلب والعطف واإلحساس والفهم واإلدراك والتعقل  وهو ما نطلق عليه البصرية

وأريدكم أن تعوا أن . عقل ويدركويدرك وقلب ي ، أذن تسمع وقلب يسمع، ودماغ يعقلب يرىترى وقل
: وتكلم حممد قائال  . اإلميان هو الذي يضيء القلب فريى ويدرك اإلنسان حينها ما حوله ببصريته ال ببصره

أي  نسان يف مرحلة تكوينهإنه ذاك اإلدراك الذي أوجده اهلل يف اإل: ما هي الفطرة إذا ؟ وجتيبه املعلمة مرددة
وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ﴿يف عامل الذر وقد قال اهلل تعاىل 

مجعهم : "وقد شرح لنا رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم هذه اآلية فقال. ﴾قالو بلى شهدنا صلىألست بربكم
، مّث أخذ عليهم العهد وامليثاق وأشهدهم على أنفسهم فجعلهم أرواحا ، مث صورهم، فاستنطقهم فتكلموا

فإين ُأشهد عليكم السموات السبع واألرض السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا : ألست بربكم؟ قال
يوم القيامة مل نعلم هبذا، اعلموا أنه ال إله غريي، وال رّب غريي، فال تشركوا يب شيئا ، وإين سأرسل إليكم 

نكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتيب، قالوا شهدنا بك ربّا  وإهلنا، ال ربَّ لنا غريك فأقروا رسلي يذكرو 
ال تشوبه شائبة من أهواء النفس فتلك الفطرة اليت أودعها اهلل يف اإلنسان، هو ذاك اإلدراك الذي . " بذلك

ندرك من خالهلا ما حولنا إىل أن إهنا الفطرة اليت جعلتنا هنتدي و : ربت هالة قائلة  وان  . ووسوسات الشيطان
يقني أنكم يا أحبائي قد أدركتم جيدا  معىن قوله أنا اآلن على : مث لتقول املعلمة. الكون صنع اهلل عّز وجلّ 

وتكلم زيد قائال  هناك آية ال . ﴾فإهنا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور﴿تعاىل  
وتبسمت املعلمة مرددة  ........... ن اليت ال تسمع اذاليت ال تبصر، واآلتذكر العيون  فهي، أحفظها جيدا  

أولئك كاألنعام بل . هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون هبا﴿اآلية 
 [179: األعراف] ﴾أولئك هم الغافلون
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  :سوالخام الدرس الثالث والرابع
 عزوجل فات اهلل دددص

معرفة بعض القواعد في الصفات؛إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه ؛أو أثبته رسول اهلل صلى اهلل 
من هذه الصفات ()ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) .......( من غير تحريف )عليه وسلم ؛

السالم -9الرقيب؛8ايحساب؛-7ايياا  ؛-6ايرادة والمريئ  ؛-5و4 ة  رَ د  الق  -3لم  العِ -2ل ؛العد -1:

 . ..(الافر -12السمر -11 الفمد؛11-؛
نرجو من المعّلم أن يفسر . قبل كتابة األهداف المعرفّية والوجدانّية والسلوكّية لهذا الدرس: مالحلة

؛وما الفرق بين اإلسم  ( وخاصة إن لم يدرسها في مادة اللغة العربية)للطالى معنى الصفة
فإّب   فتاٍ  اوسر وارمل مب األسما  الحس ى  وهي فتا  تدّل  ؛تعالىوالوصف في حق اهلل 

إّب   اسماً   ؛ يّل في عال-على همال هللا تعالى  فساحاب مب ل  الهمال  فما هي فتا  رّا ا 

ل  الهرام  واسماً  است أر ابا في علم الغيب وهذلف  س  ا  لبا في هتاا  الهريم  واسماً  علّمبا ر 
يمه   .والفت  في ح  هللا تعالى فيررح التر  ايب ايسم الفتا   فإّب   فتا ش تدّل على همال  

 .التتهر في آيا  هللا ع ويل تاسيط المعلوم  مب مرايع  

 
 : األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 .ا ومدلولها"الصفة " يتعرف معنى  -1
 . -عّز وجلّ -يستنتج أهمية معرفتنا لصفات اهلل  -2

 . -عّز وجلّ -يستشهد بآيات قرآنية دالة على صفات اهلل  -3

 . وعلمتها في ضوء قراءاته ومشاهداته -عّز وجلّ -يبرهن قدرة اهلل  -4

ا معتمررررردًا القررررررآن الكرررررريم والمشررررريئة  يرررررربط برررررين صرررررفات العلرررررما واإلرادةا والقررررردرة -5
 . واألحاديث الشريفة الدالة على ذلك

-الدالة علرى علمتره وقدرترها لكري ينرّزه اهلل  -عّز وجرلّ -يستدل بمعاني صفات اهلل  -6
 . عن مماثلة البشرعن كل نقصا و  -عّز وجلّ 

 .رع البصالسم -عّز وجلّ -يذكر أن من صفات اهلل  -7
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لررريس كمثلررره شررريء وهرررو السرررميع )متصرررف بصرررفات الكمرررال -عرررّز وجرررلّ -يعلرررم أن اهلل  -8
 لمم  تعلمم  همم  لعبا تمم  تاصممربر فاعبمم   بينهومما تومما تاألرض السممواتا  رب ()البصررير

 (56:سورة مريم ) )سويا
 : األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 . يبد  رغبة في مالحلة الصفة وأثرها على موصوفها -1
 . له صفات الكمال التي تليق بجالله - جلّ عّز و  -يستشعر بقلبه أّن اهلل  -2

لرريس كمثلرره شرريء وهررو ﴿ .بصررفات البشررر - عررّز وجررلّ  -يبتعررد عررن تشرربيه اهلل  -3
 ﴾السميع البصير

  ._جّل وعال_علمة الخالق الدالة على  -عّز وجلّ -يعي أهمية معرفة صفات اهلل  -4

 . -جلّ عّز و -وأّنها كماالت تليق بذات اهلل  -عّز وجلّ  -يؤمن بصفات اهلل  -5

يقتنع أن ال يشرك مع اهلل أحد وخاصة في نعمة اإليجاد ونعمرة اإلمرداد ونعمرة  -6
 . الرشاد

 : األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 .مرفقًا أمثلة داّلة على ذلك" الصفة " عّرف كلمة ي -1

 .ا وبين صفات البشر-عّز وجلّ  -يفرق بين صفات اهلل   -2

-3لةةةةةم  العِ -2ل ؛العةةةةةد]الرررررواردة فررررري الررررردرسا  -عرررررّز وجرررررلّ  -صرررررفات اهلل  شررررررحي -3

-السةةةةةالم ؛-9الرقيةةةةةب؛8ايحسةةةةةاب؛-7اييااةةةةة  ؛-6ايرادة والمرةةةةةيئ  ؛-5و4 ة  رَ د  الق ةةةةة

 [.الافر -12السمر -11 الفمد؛11

صرفات اهلل تعرالى منهراا شررحها مسرتنبطًا  حاوالً م القرآنآيات محّددة من يقرأ   -4
 .لها ومحلالً 

 

 :عملي على تأليف الدرس مثال 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3198&idto=3198&bk_no=50&ID=3218#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3198&idto=3198&bk_no=50&ID=3218#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3198&idto=3198&bk_no=50&ID=3218#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3198&idto=3198&bk_no=50&ID=3218#docu
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 : الَرس الثالث

 صسات اهلل َّز وجلّ 
 :اشتياق وانتظار -1

اليوم ستعرف كل شيء عن حياة هذه النحلة النشيطة ... عادت سارة من املدرسة والفرحة تغمرها      
تطري من زهرة إىل زهرة، وأخريا ، رّفت جناحيها بزهو . اليت أعجبت هبا عندما رأهتا يف حديقة جدهتا

رف بأشكال سداسية وعادت إىل خليّتها اليت ُسحّرت سارة مبنظرها اهلندسي الدقيق، وبشكلها املزخ
أثارت هذه احللّية تساؤالت عديدة عند سارة، من صنع هذه اخللّية للنحل؟ وماذا وضع يف . منسقة

 داخلها؟ 
أمر أكرب من أن اكتشفه بنفسي ال بّد من ! سبحان اهلل... و... وكيف تصنع النحلة العسل؟ و

 !االستعانة بأحد الكبار ليشرح يل سّر عيشها وعملها
    

 :خَّية اليحل االجتماََنظام  -2

يف املساء، جلس أفراد العائلة مقابل التلفاز يراقبون عرض الفيلم الذي استهل بقراءة اآليتني 
﴿: الكرميتني                                  

                                 

                  ﴾(6)  
وتوالت املشاهد . سَرت قشعريرة يف نفوس املشاهدين تأثّرا  مبعاين هاتني اآليتني ومدلوالهتما

مستعرضة هذا النظام االجتماعي الدقيق احملكم الذي يصّور احلياة الكاملة يف هذه اخللية برئاسة 
 ملكة واحدة للنحل تقوم بوضع البيوض ليتوىل الذكور تلقيحها، وتشرف جمموعة العامالت

على مجيع األعمال األخرى من جين للرحيق لصنع العسل، ورعاية لصغار النحل، وجلب 
 ...وخدمة للملكة، وتنظيف وهتوية للخلية وللغذاء، 

 !وما أسرع العامالت يف تأدية املطلوب منها! يا اهلل ما أروع عيش النحل: سارة

                                                 
6

 .69 -67: سورة النح ، اآل ة - 
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هذه احلشرة  الصغرية حىت خّصها اآلن أدركت سّر ! ما أعظم قدرة اهلل تعاىل يف خلقه: إبراهيم
 ...اهلل تعاىل بالذكر يف قرآنه الكرمي

أرأيت يا إبراهيم كيف تقوم كل عاملة بواجبها كامال ، وكيف ُوّزعت األعمال على مجيع : سارة
  !  األفراد بدقة؟

 

عن  أجل يا أحبائي ، فالنحل من احلشرات ذات النظام االجتماعي الدقيق احملكم الذي تعجز: األب
 .تقليده أرقى اجملتمعات البشرية

 :ََر اهلل األزلَ -3
أنا ال أستطيع إدراك كيف متكنت هذه احلشرة الصغرية من صنع كل هذا التنظيم إضافة ! يا أهلل : سارة  

 !إىل صنع العسل الشهيّ 
عليه وسلم لقد أجاب رسول اهلل صلى اهلل . واملفيد أيضا  فهو شاف من كل داء! العسل الشهيّ : إبراهيم

فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه ( أصيب بإسهال)الرجل الذي يقول أن أخاه أصيب باستطالق بطنه 
 .(7)"إسقه عسال  : " وسلم 
يا بين، ال تنَس أن اهلل عليم باألمور كلها، وعلمه األزيل بفائدة العسل وأمهيته للشفاء من كل داء : األب

بل املناسبة لتصنع العسل، وبإرادة منه تعاىل أمّدها بالقوة واملعرفة جعله يوحي إىل النحل بأن تسلك الس
  (8)﴾........وأوحى ربك إىل النحل﴿: لتحقيق صنع هذا الشراب املختلف ألوانه، قال تعاىل

 .علم اهلل بالفائدة من العسل فعّلمها
علم اهلل يف خلقه وإرادته  لقد تساءلت يا سارة كيف متكنت هذه احلشرة الصغرية من صنع ذلك ، إنه: األم

 .يف تدبر أمور الكون، فهو العليم الذي دبّر كل ذلك، وهو تعاىل الذي جعل فيها تلك القدرة
فاهلل علم بالفائدة وأراد حتقيقها، فعّلم النحلة كيفّية على هذا الشكل، وجعلها قادرة على إجناز صنع العسل 

إن يف ذلك االية لقوم ... ......من كّل  الثمرات مث كلي ﴿: قال تعاىل. الشايف للناس من كل داء
 .(9) ﴾يتفكرون

 
 :صسات اهلل تعالى -4

 أليست صفات العلم واإلرادة والقدرة من صفات اهلل عّز وجّل؟: إبراهيم
                                                 

7
 .التداوي بسقي العس : الط ، بلب: ،  تلب5731: رواه مسل  عن أبي سعيد الخدري دد ث رق  - 
8

 68 - 67: سورة النح ، اآل لت- 
9

 .69: سورة النح ، اآل ة - 
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 ﴿:أحسنت يا إبراهيم، إهنا من صفات اهلل عّز وجّل قال تعاىل: األب              

                          ﴾ (10) 

لقد شرحتها لنا املعلمة يف درس القواعد والنحو، ولكنين اكتشفت اآلن وأنتم لكن ما معىن صفات؟ : سارة
 .تتحّدثون عن صفات اهلل أنين مل أفهم حقيقة معىن الصفة

ووصف الشيء " الوصف" حبسب املعجم كلمة الصفة مأخوذة من املصدر . حسنا  سأشرحه لك: إبراهيم
َة أو أمارة يُعرف هبا املوصوفأي ذكر ما يف  : فإن قلت. هذا الشيء من ميزات أو خصائص بارزة، أو مسم

 سارة بنت لطيفة ومهّذبة ، أين الصفة يف هذه اجلملة؟
 .يفة ومهذبةطبعا  هي يف كلميت لط: سارة

أحسنت يا سارة، لكن هذه الصفات عندك مكتسبة وتتأثر بوضعيتك النفسّية، فقد متر عليك : إبراهيم
فتتصرفني تصرّفا  غري الئق، وهبذا ال أوقات ال تكونني فيها لطيفة، وقد تكونني يف موقف سّييء مع زميله 

ترتبط بالوضعية وبالزمان واملكان، لكن تكونني يف هذه اللحظة مهذبة، إذن، صفات اإلنسان يا سارة 
اهلل قادر على كل : " فنقول مثال  . قائمة يف ذاته غري متأثرة بزمان أو مكان (11)صفات اهلل تعاىل أزلّية

 فأين الصفة هنا يا سارة؟" شيء
القدرة ولكن اهلل دائما  قادٌر على كل شيء، واهلل القادر ميّدنا بالقوة و . هي الصفة" قادر" كلمة : سارة

 أليس كذلك؟ . لنستمر يف احلياة واحلركة والعمل 
نعم صفات اهلل يا سارة أزليّة، وقائمة بذاته؟ وغري مرتبطة حبالة أو بزمان أو مكان، . بارك اهلل فيكما: األب

أمسا  إن هلل تسعة وتسعون : ))دها يف كتابه الكرمي وفيها قال رسول اهللوصفات اهلل تعاىل، أخربنا اهلل هبا وأور 
 .(12) ((من أحصاها دخل اجلنة

 وهل أمساء اهلل احلسىن ختتلف عن صفاته يا أيب؟: إبراهيم
معظم أمساء اهلل تعاىل هلا دالالهتا على الصفات، فاسم العليم مثال  يدل على صفة العلم والتعليم : األب

﴿ :عند اهلل تعاىل قال جّل شأنه                                 

       ﴾(13) وأما داللته على التعليم قال تعاىل :﴿                

                                          

                                                 
10

 81: سورة  س، اآل ة - 
11

 .ال بدا ة لهل وال نهل ة: أزلية - 
12

 (2677)؛ومسل  (7392)ال واددا ؛رق  الحد ث ؛لئة اس  إ؛بلب إ  هلل م تلب التوديد أخرحه البخلري تي - 
13

 .166: سورة النسلء، اآل ة - 
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           ﴾(14). 
لقد فهمت الفرق بني صفات اهلل تعاىل األزلية وصفات اإلنسان اليت وهبها اهلل له، واليت تبقى عنده : سارة

 .مبدد اهلل وإرادته
 :تعالى تتجَى فَ خَقهصسات اهلل  -5

 واآلن يا سارة أخربيين كيف استطاعت النحلة أن تبين خليّتها وتنظم أمورها؟ : األم
حشرة صغرية وضعيفة، واهلل تعاىل أراد أن تبىن اخللية وتصنع العسل، لذلك أوجد اهلل فيها النحلة : سارة

 .ذلك، فصنعت اخللية ونظمت أمورهاالقدرة والقوة واإلرادة، وعلمها السبل اليت توصلها إىل حتقيق 
ذكاء ومسع وبصر وشم بارك اهلل فيك يا سارة، هذا يف النحلة وماذا لو فكرت فيما عندك أنت من : األم

 وحركة؟
 .كلها وهبين إياها اهلل تعاىل، وهذه كلها من نعم اهلل على اإلنسان: سارة
اليت خلقت فينا القدرة، على . الذكاء والسمع والبصر والشم واحلياة واحلركة كلها من إرادة اهلل تعاىل: األب

كل ذلك من خالل هذه ... ونسمع ونبصر ونفكراحلياة، فأصبحنا بفضله قادرين أن نتنفس، ونتحرك، 
 .ت من أجلهاألعضاء اليت خلقها فينا، واليت وضع اهلل فيها القدرة للقيام مبا ُخلق

تبارك اهلل اخلالق الذي ال يعجزه شيء يف السماوات وال يف األرض، املتصف بالعلم واإلرادة : إبراهيم
 .والقدرة

واهلل سبحانه وتعاىل بقدرته وإرادته جعل النحل على هذا الشكل، وجعله يسلك سبل ربّه، وجعله : سارة
للزهرة هذه األلوان الرائعة وذاك الشذا وذاك الرحيق، كل جيمع الرحيق ليصنع منه العسل، واهلل بقدرته جعل 
 ذلك بعلم اهلل وإرادته وقدرته، أليس كذلك يا أمي؟

نظامه ودقة حركته هو من كل هذا الكون ببديع صفاته ومجاله وكمال ... أجل يا حبيبيت : األب واألم
 .ات العليا وهو على كل شيء قديربديع خلق اهلل ومن بديع صفاته وأمسائه، فلله األمساء احلسىن والصف

لقد مسعتك يا أمي تذكرين امسني من أمساء اهلل احلسىن ومها السميع والبصري ولكننا مل نتوقف : إبراهيم
 .عندمها

 .ليكن ذلك يف الغد، إن شاء اهلل: األم
            

       
    

                                                 
14

 .68: سورة  وسف، اآل ة - 
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 :والسابع والثامن  السادس الدرس 
 :أسماء اهلل الحسنى                                         

 الحميد ؛الح  ؛الولي؛]                                          

 اللطيف  الرخاير الوهيل ؛                                               

 [الحليم  العظيم  الغتور  الرهور  العليم                                       
 

 : األهداف المعرفية
 :قادراً على أنف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 . الوارد ذكرها في الدرس -عّز وجلّ -ُيع رِّف معاني أسماء اهلل  -1

 .يشرح معاني هذه األسماء بإيجاز -2

 -عز  وجرلّ -الثابتة في كتاى اهلل يستدل باآليات على أسماء اهلل الحسنىا  -3
 .-مى اهلل عليه وسلّ صلّ -وفي أحاديث رسول اهلل 

-أسماء البشر المشتقة مرن صرفات اهلل و  -عّز وجلّ -ز بين أسماء اهلل يميّ  -4

 .-عّز وجلّ 

 .اهلل تعالىكتاى يوضح أّن أسماء اهلل توقيفية ثابتة في  -5

؛دعاء عبررادة ودعرراء بأسررمائه الحسررنى -عررّز وجررلّ –اهلل  م كيررف يرردعويررتعلّ   -6
 .مسألة 

 : األهداف الوجدانّية
 :قادراً على أنف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 .وقلة حيلته أمامها -عّز وجلّ -يعي علمة أسماء اهلل  -1

 .الحسنى رجاء اهلل تعالى وسؤاله بأسمائهيوالى على  -2

 .نًا بعليم أثرها على نفسهد أسماء اهلل الحسنى تيمّ يردّ  -3
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 : األهداف السلوكية

 :قادراً على أنف  نهاية هذا الّدرس لّم يصبح المتع
 
الواردة في  سماء اهلل الحسنىأيميل لعمل وسيلة تعليمية توضح معاني  -1

 .يعلقها على لوحة الحائط الدرسا
  .سماء اهلل الحسنى ليشعر بأمان واإلطمئناند الدعاء بأيتعوّ  -2

 خررذًا مررن معررانيمتّ ( أّيررا كرران اآلخررر)أسررلوى تعاملرره مررع اآلخرررين  رغّيرري -3
الحسنىا العبر والعلات التي يطبقها في حياته  -عّز وجلّ -سماء اهلل أ

 . اليومية

المشرتقة  سماء البشرأيضع لوحةا يميز فيها بين أسماء اهلل الحسنىا و  -4
 .-عّز وجلّ -من صفات اهلل 

  ؛وللمؤلف مالحظة للمعلم
ّن هلل تسع  في الصف الثاني أساسي تعّلم الطفل أهمية الدعاء باسماء اهلل الحسنىا وا 

وجررّل كمررا أمرنررا اهلل تعررالى وتسررعون اسررمًاا ويجررى علررى النرراس أن يخرراطبوا اهلل عررّز 
 .باسمائه الحسنى

إّن هلل : "قررال رسررول اهلل صررّلى اهلل عليرره وسرررّلم: عررن أبرري هريرررة رضرري اهلل عنرره قررال
تسرررعة وتسرررعون اسرررمًاا مائرررة إال واحررردًا مرررن أحصررراها دخرررل الجّنرررةا وهرررو وترررر يحرررى 

 ". الوتر
يماناً : فقيل من أحصاها -5  . علما بها وا 
 . أراد العمل مقتضاها: وقيل أحصاها   

تفكررّر فرري مرردلولها معلمررًا لمسررّماها ومقدسررًا معتبرررا بمعانيهرراا :  وقيررل أحصرراها
 . متدبرًا راغبًا فيها وراهباً 
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لذا المدف من تأليف الدرس توصيل هذه المعاني لمذا الطفل وقد قسمت 
صف الرابع اسماء اهلل الحسنى التسع والتسعون إلى جميع الصفوف من ال

اساسي إلى الصف الثاني عشر أساسي فاسماء اهلل الحسنى المنتقاة لغرس 
الوكيل الحق ؛الول ؛الحميد؛)في نفوس الطالب كيف يتفمم معنى اسم اهلل 

بين رفاقه، الرفق فيكون لديه (. الغفور، الشكور، العليم الحليم،اللطيف، الخبير،؛
مالحظة لمن أراد ).واللطف، والحلم ويشعر كيف يتعامل مع اآلخر أيًا كان

العود لمذا الكتاب سنة المرجعا ثابتا لتألف األسماء الثابتة في الكتاب و 
http://www.alkutubcafe.com/book/mu7bKz.html 

 اسملء هللا الحسنى الثلبتة تي الكتلب والسنة

محمود عبد الرازق الرضواني.د:المؤلف اس    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.alkutubcafe.com/book/mu7bKz.html
http://www.alkutubcafe.com/book/mu7bKz.html
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 : عساتالدرس ال
 صالة الجماعة وأثرها في حياة المسلم

 
 : األهداف المعرفّية

 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 
 . على صالة الجماعة تحثيذكر األحاديث واآليات التي  -1
  .خول إلى المسجديسترجع آداى الدّ  -2

 .أثرها في حياة المسلمصالة الجماعة و  ائليستنبط فض -3

 .التصّدر ل مامة التي تخولهاإلمام  اتممقوّ يستنتج  -4

حفلررررره مرررررن صرررررالة الجماعرررررة فرررري صررررريانة المجتمرررررع و  أثررررررخلص سررررتي -5
 .الفواحش

صرالة : موالبتهم على العبادات ومنها نتيجة يفسر انتصار المسلمين  -6
 .الجماعة في المسجد

 .المسلمينتفتح باى المشورة بين صالة الجماعة  أنّ  يتعرف -7

 
 : األهداف الوجدانّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .الة في المسجد جماعةلصّ اعلى اآلخرين  يحث -1
 .لوات ضمن جماعة  داء الصّ يًا إلى أعسا ل  ب  ق  يُ  -2

 . عرفهم في المسجديساعد فيه المحتاجين الذين  ط لعمل خير   خطِّ يُ  -3

 .الةمامة في الصّ م أحكام اإلبتعلّ  يهتمّ  -4
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 : األهداف السلوكّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
مرررع بعرررض فيررره الة جماعررة الّصررر اً لتزمرررمسرررجدًا قريبرررًا مررن بيتررره م يختررار -1

 .رفاقه وجيرانه
 .ة لمساعدة المحتاجين في المسجدعي  طو  جان الت  يشارك في اللِّ  -2

مرام الجر ه  مع أقران ر ُينلِّم   -3 واصرل بالحضرور والتّ  ا تهرتمّ صرغيرةً  امع لجنرةً وا 
 .معهم

 .الجماعة وثوابهاصالة يجمع األحاديث الواردة في فضل  -4

 .الناس م  ص األمور الواجى مراعاتها من جانى اإلمام عندما يؤُ لخِّ يُ  -5
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 : عاشرالدرس ال
 صالة الجمعة ف  حياة المسلمفضل يوم الجمعة وأثر 

 
 :األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
الجمعرررة ومنزلتهررراا وفضرررل أهميرررة يررروم الجمعرررةا وفضرررل وأحكرررام صرررالة ي ت ع رررر ف  -1

 .عي إليهاالسّ 
 .وأهمِّيت ها الجمعةصالة ة ة إلثبات فرضيّ قلي  يستشهد باألدلة الن   -2

 .شروطهاطبة الجمعة و خُ  أركانيتعلم  -3

 .في المجتمعة الجمعة وأثرها ة صالي  يستنتج أهمِّ  -4

 :األهداف الوجدانّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .يحى المشاركة في صالة الجمعة -1

لواتة صالة الجمعة ي  يدرك أهمِّ  -2  .بالنسبة لبقي ة الص 

ر  يستشعر  -3   .عالج أمراض المجتمع اليومفي صالة الجمعة  د و 

عوة نشرر الرد  سراعين إلرى عراون مرع إمرام مدرسرته ورفاقره مران والت  ق حالوة اإلييتذو   -4
 . اإلسالمّية في مجتمعه الّصغير

 . ومكان   زمان   لِّ كُ ل   صالح   الدين اإلسالميّ  يرى أنّ  -5

 : األهداف السلوكّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
هرري عررن اء دور األمررر بررالمعروف والن  ى بإحيررالّ الط رر مررن   مجموعررة  ضررمن ك و  ط ررت  ي   -1

 .ة إلحياء دور المسجد في تقديم الخدمات اإلجتماعيةتربويّ  ة  ط  المنكر ضمن خُ 
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 . فِّ ى في الص  الّ الة مع مجموعة من الط  ى على إمامة الص  يتدر   -2

علرررى  ق  ل ررع  تُ ل  ... ة صرررالة الجمعررة وأركانهررران شرررروط صررح  تبرريِّ  تعليميرررةً  وسرريلةً د  عرريُ  -3
 . ة الحائطلوح

تهررراا وأركانهررراا وفوائررردها علرررى الفررررد ي  أهمِّ  ؛حرررول صرررالة الجمعرررة فررري نررردوة   يشرررارك -4
 .والجماعة
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 الدرس من الحادي عشر إلى الخامس عشر 
- صّلى اهلل عليه وسّلم-سيرة رسول اهلل 

 (من البعثة إلى السنة الخامسة للبعثة)
 

 : نقسم دروس السيرة
 : عشرالدرس الحاد  

 .البعثة -صّلى اهلل عليه وسّلم-ول اهلل سيرة رس: الجزء األول
 [ الخلوة –ترة ف] ة بوّ بين يد  الن   -1
 .قبل النبوه -صّلى اهلل عليه وسّلم-بعض ما أكرم اهلل به نبيه  -2

 .في الكتى السماوية -صّلى اهلل عليه وسّلم-البشارة بالنبي  -3

 :  عشر الدرس الثاني
 . -صّلى اهلل عليه وسّلم-رسول اهلل  بعثة: الثاني جزءال

 النبوة  -1
 ل القرآن وما حدث في غار حراءو نز  ءدب -2

قصة . )-رضي اهلل عنها-إلى خديجة  -صّلى اهلل عليه وسّلم-النبي  ءو لج -3
 (بدء الوحي كما رواها الشيخان

 الحديث عن الوحي -4

 : عشر الدرس الثالث
 .ء الدعوةبد: الثالث جزءال

 .سولالفرق بين النبي والر  -1
 (بدء الدعوة السرية)أطوار الدعوة إلى اهلل  -2

 من دخل إلى اإلسالم  -3

 .السابقون األولون -4
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 : عشرالدرس الرابع 
 .الجهر بالدعوة: الجزء الرابع

 . عشيرته األقربين -صلى اهلل عليه وسّلم-دعوة النبي  -1
 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-عداوة أبي لهى وامرأته للنبي  -2

 . وحى عمه له -صّلى اهلل عليه وسّلم-النبي أبي طالى ووقوفه مع  -3

 :خامس عشرالدرس ال
 . -صّلى اهلل عليه وسّلم-عداء قريش للرسول : الجزء الخامس 

 .سالم حمزة رضي اهلل عنهإ -1
 مفاوضة زعماء قريش -2

 على ضعفاء المؤمنين وأثرها الحرى النفسية  -3

 .اء واإلستهزاءذسياسة اإلي -4
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 عشر حاديالدرس ال
 سيرة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم

 (الجزء األول)
 قبل البعثة

 : األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

في السنة  -صّلى اهلل عليه وسّلم-األحداث التي تعلمها من سيرة رسول اهلل  تذكريس -1
 .الثالثة أساسي

صّلى اهلل عليه -اهلل  والسياسّية قبل بعثة رسول جتماعّيةاألحوال الدينية واال يصف -2

 . -وسّلم

 .ومبشر ونذير للبشرية حاجة الناس إلى هاد  يستنتج  -3

 .لماذا اختار اهلل عّز وجّل خاتم األنبياء من العرى تعّرفي -4

سورة . )يستشهد باآليات الدالة على البشارة بالنبي صّلى اهلل عليه وسّلم -5
 (.6: سورة الصف)و ( 157: األعراف

إاّل باتباك لها ال حل العامة فيها فوضى الأحوال البشرية و  كتشف أّن تخبطّ ي -6
 .شريعة اهلل

 .في غار حراء -صّلى اهلل عليه وسّلم-ل فترة الخلوة التي كان يقضيها رسول اهلل يعلّ  -7

 : األهداف الوجدانية
للروح هي إنعاش  -صّلى اهلل عليه وسّلم-أّن دراسة سيرة سّيدنا محمد  يستشعر -1

متاك للفكر  .وا 
يدرك أن دراسة سيرته صّلى اهلل عليه وسّلم توضح لنا الطريق الذ  يجى أن  -2

 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-الجهد الذ  يجى أن نبذله ل قتداء به و نسلكها 

ليجد الحلول التي يجى أن  -صّلى اهلل عليه وسّلم-يقبل على دراسة سيرة رسول اهلل  -3
 . األمةيتبعها إلعادة مجد هذه 
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 .أن اهلل أرسل الرسل لهداية البشر من لدن آدم عليه السالم يقتنع -4

 .يستعين أن اهلل ختم الرسل بمحمد صّلى اهلل عليه وسّلما وجعل رسالته باقية -5

 :األهداف السلوكّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم  
 

حثًا عن العالج لحالهم هذه بان الوضع الحالي الذ  يعيشه المسلمو  شخِّصيُ  -1
 .الم يحتاجوا   . اليوم

مرّكزًا  وقتنا الحاليالوضع في بين الوضع في أيام الجاهلية و في مناقشة  قارني -2
حاجة المجتمع اليوم إلى العودة إلى اتباك الشريعة التي جاء بها رسول اهلل على 

 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-

 .قبل البعثة -وسّلم صّلى اهلل عليه-يلهر أخالق رسول اهلل  -3

يسرد بلغته الخاصة أهمية فترة الخلوة التي كان يخلو بها في غار حراء قبل  -4
 .بعثته

 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-يكتى العبر المستقاة من دراسة سيرة رسول اهلل  -5
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 : عشر ثانيالدرس ال
 -صّلى اهلل عليه وسّلم-سيرة رسول اهلل 

 (الجزء الثاني)
- اهلل عليه وسّلم صّلى-بعثته 

 : األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

و     -1  -المالة والس  عليه الص  - د  على محم   -المعليه الس  -حادثة نزول الملك جبريل  ي ر 
 .-رضي اهلل عنها-إلى زوجته خديحة  ه  ت  د  و  ع  واصفًا بالتفصيل 

 . -صّلى اهلل عليه وسّلم-على رسول اهلل  (الوحي) أنواك التنزيل د  عدِّ يُ  -2

صّلى اهلل عليه -التي تنزلت على قلى رسول اهلل األولى يستنبط العبر من اآليات  -3

 .وسّلم

ِ  بن نوفل والس  العمِّ ورقة ما حدث مع ابن مدلول ر سِّ ف  يُ  -4 رضي اهلل -دة خديجة يِّ

 .وأرضاها -عنها

  صّلى-لرسول اهلل   -رضي اهلل عنها-نا خديجة دتُ تي ذكرتها سيِّ فات ال  ل الصِّ حلِّ يُ  -5
 .اهلل عليه وسّلم

 .اة منهاقيمان ورقة ابن نوفلا والعبر المستة إل قص  لِّ ح  يُ  -6

إنه إن كان  -صّلى اهلل عليه وسّلم-إلى رسول اهلل  بن نوفل  ُيحلِّل ما قاله ورقة  -7
 .سيعيش ليرى كيف قومه يحاربونه

 : األهداف الوجدانّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس ح المتعلّم يصب
من أحداث في غار  -صّلى اهلل عليه وسّلم-لمعرفة ما حدث مع رسول اهلل  سعىي -1

 .حراء
ا "آية إقرأ "ومعرفة تفسير اة معرفة الوحي المرسل من عند اهلل تعالىي  يعي أهمِّ  -2

 .يعرف القراءة والكتابة ال ي  مِّ أُ  -صّلى اهلل عليه وسّلم-أن  رسول اهلل مًا لع
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ة ورقة  -3 بن نوفل متعّلمًا األحاديث الثابتة مّما حدث معه قبل البعثةا ُيقدِّر قص 
 . -صّلى اهلل عليه وسّلم-واآليات الدالة على اإلرهاصات على بعثته 

 -صّلى اهلل عليه وسّلم-يثّمن القيم واألخالق اإلسالمية التي اتصف بها رسول اهلل  -4
 .عدهاقبل بعثته وب

 :االهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
ة -1 و  ب ُلغ ت ه  الخاص  صّلى اهلل عليه -والفترة التي قضاها رسول اهلل  ي  ح  ة الو  قص   ي ر 

 .في خلوته في غار حراء  -وسّلم

 .سلوبه الخاصأُ بن نوفل ب  ث عن ايمان ورقة ة قصيرة تتحد  يكتى قص   -2

ل  سماء أيجمع  -3 صّلى اهلل عليه -قبل بعثته والموحدين  -عّز وجلّ -باهلل المؤمنين أو 

 .يمانهمإسبى محدِّدًا   -وسّلم

صّلى اهلل -وما حدث معها حين عودة رسول اهلل  -رضي اهلل عنها-يصف خديجة  -4

 .من غار حراء  -عليه وسّلم

 .-صّلى اهلل عليه وسّلم- د  دنا محم  على سيِّ  ل  ز  الُمن   ي  ح  نواك الو  أيناقش  -5
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 : عشر ثالثالدرس ال
 سالةلى الر  إ    ة  و  ع  الد   ء  د  ب  

 :األهداف المعرفية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .بعد البعثة -صّلى اهلل عليه وسّلم-التي حدثت مع رسول اهلل  األحداثيتعّرف  -1

 .-صّلى اهلل عليه وسّلم- اهلل   رسول   ع  م   م  ل  س  أ  أوائل من أسماء  رُ كُ ذ  ي   -2

صّلى اهلل عليه -ها رسول اهلل ب   ر  وامر التي ُأم  األوما هي  اة  و  بُ صطلح الن  مُ  ح  ضِّ و  يُ  -3

 .-وسّلم

 .اإلنسان بالنسبة إلى -ل  ج  و   ز  ع  - اهلل   ر  ة أوام  ي  همِّ أيستنتج  -4

ِ  م  يُ  -5  . سالةالرِّ و   ة  و  بُ بين الن   يِّز 

 ىء  في باد   ةً يِّ رِّ س   ةُ و  ع  ول م كانت الد   تعالىا متسائالً  عوة إلى اهللالد   أطوار   ل  لِّ ح  يُ  -6
 .مر  األ  

 : األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-ي بِّ إلى دعوة النّ مجتمع ة حاجة الي  أهمِّ  ي  ع  ي   -1

ومن آمن معه في   -صّلى اهلل عليه وسّلم-اهلل  بها رسولُ  مر   أحداث   اصيلتفب يهتم   -2
 .عوةبداية الد  

 .بين رفاقهرها ش  عوة إلى اهلل تعالى ون  ة تبليغ الد  ي  يستجيى إلى أهمِّ  -3

 .ة جميعهاماوي  ساالت الس  للرِّ  الهدف العام   ر  دِّ ق  يُ  -4

قامة الن   ة  م  األُ  إقامةن يثمِّ  -5 الش ريعة دة على أساس ة المتعدِّ لم اإلجتماعي  المسلمة وا 
 .اإلسالمي ة

 :األهداف السلوكية

 



 36 

 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 
 

 .اآلخرين لدعوتهم إلى تطبيق منهج اهلل تعالىمع  اً بمحب  ًا أسلوبعتمد ي -1
غيرفي مجت -صّلى اهلل عليه وسّلم-د يشرح أهمية بعثة سيدنا محم   -2  .معه الص 

مات إلى لُ اس من اللُ جاء ليخرج النّ  -صّلى اهلل عليه وسّلم-رسول اهلل  يبرهن أن   -3
 .خالق  كارم األ  م م  مِّ ت  يُ ول   اورالنّ 

المرحلة األولى من بعثته هي  أن  مستنتجًا سالة ة على تبليغ الرِّ يجمع اآليات الدال   -4
 .تعاد عن أقاويل اآلباءبقاليد واال  لنشر الفكر وتغيير العادات والت  

 . دعوة   واة األولى لكلِّ ة بناء الن  ي  يبرهن أهمِّ  -5

ومن هم أوائل  اوبمن بدأ -صّلى اهلل عليه وسّلم-دعوة رسول اهلل  ء  د  ة ب  د كيفي  حدِّ يُ  -6
 .ةسالم في مك  شا اإل  وكيف ف  . المسلمين
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 :عشر رابعرس الالد  
 الجهر بالدعوة

 :فيةاألهداف المعر 
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 عوةبداية الجهر بالد  في مع قريش  -صّلى اهلل عليه وسّلم-ل موقف رسول اهلل يحلِّ  -1

 . [214:الشعراء]مبيِّنًا القصد من قوله تعالى ﴿ وأنذر عشيرتك األقربين﴾
 .عوةهذه الد  ريش ع قب  ت  ت   م  ل   ل ماذايشرح  -2

 .ل هُ  ا وطريقة مساعدتهمنه -صّلى اهلل عليه وسّلم-عم رسول اهلل  يذكر موقف -3

ه من إغراءات كفار قريش له ولعمِّ  -صّلى اهلل عليه وسّلم- اهلل   ل موقف رسول  يحلِّ  -4
 .عن دعوته ل سالم هقالعمقابل إأبي طالى 

 .ار قريش  فّ كُ  معيشرح وضع المسلمين الفقراء  -5

 

 :األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس م يصبح المتعلّ 

 
ة فعلهم رد  محلِّاًل  -صّلى اهلل عليه وسّلم-لمعرفة موقف قريش من رسول اهلل  سعىي -1

 .هلدعوت
العبر والعلات رًا متدبِّ سورة الشعراء من [ 227 – 214]اآليات إلى  ي  صغ  يُ  -2

 .اهمن

ي ة ر قدِّ يُ  -3  .لألم ة المسلمةاة األولى و ثالث سنوات لبناء الن   ة  و  ع  الد  سرِّ

 
 
 

 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 
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 عز  -في دعوته إلى اهلل  -صّلى اهلل عليه وسّلم-عها رسول اهلل ب  وات التي ات  طُ د الخُ حِّ يُ  -1

ة  -وجل   و اًل لها في ل و ح  د   .على لوح الحائط قُ ل  ع  تُ  .ا ُمج 
أهمية السلطه والمال  -صّلى اهلل عليه وسّلم-محم د  عوة  د  ل   ى رفض قريش  اسبأل حلِّ يُ  -2

 .في حياتهم اليومية

اًل محلِّ  -صّلى اهلل عليه وسّلم-لمحم د  ه  ت  أبي لهى وزوج   داء  ع   الخاصِّ  ه  سلوب  أُ ب   د  رُ س  ي   -3
 .فه داخل الص  مُ دِّ ق  وذلك ضمن  عرض يُ ا ومستنبطاً 

الد عوة اإلسالمي ة نتيجة أسباى  ضرورة استمرار قاش جماعي  نمن خالل  ستنتجي -4
 .اليوم هابدايتها وحاجة المجتمع إلي

صّلى -رسول اهلل  ة  ن  سُ  حياء  إوضرورة ا المسلمين ف  ل  خ  أسباى ت  مع رفاقه ناقش يُ  -5

 .-اهلل عليه وسّلم
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 :عشر مساخالدرس ال
- م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ّلى اهلل  ص  - اهلل   سول  ر   ة  سير  

 (الجزء الخامس)
- م  ل  س  و   ه  ي  ل  ع   ّلى اهلل  ص  - سول  لر  ل   ش  ي  ر  ق   داء  ع  

 :األهداف المعرفية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
ي ش   المسلمين راءُ ق  ض لها فُ التي تعر   ذاى  الع   واك  ن  أ   ر  كُ ذ  ي   -1  .على أ ي د  ُكّفار ُقر 

ل و  ومن أ   ام  هُ فُ وا العذاى وكيف كانت مواق  سماء المسلمين الذين القُ أ يعرف  -2
 .في اإلسالم شهيد  

 .ار قريشفّ كُ  من -صّلى اهلل عليه وسّلم-ناة التي عاناها رسول اهلل ااًل المعحلِّ يسرد مُ  -3

رضي - ة  ز  م  وح  ا -رضي اهلل عنه-اى طّ بن الخ   ر  م  من عُ  ل  الم كُ س  إ   ر  ث  أ  شد ة يستنتج  -4

 .الناتجة عنهاالعبر والعلات  مستفيدًا من. على المسلمين -اهلل عنه

والحرى  كفار قريش على ضعفاء المؤمنينبين الحرى النفسي ة التي شن ها  ربطي -5
 .يشن ها الكفار اليوم على المسلمين كاف ةً النفسي ة التي 

أن  نُ ك  م  التي يُ  -سّلمصّلى اهلل عليه و -من سيرة رسول اهلل  ايستخرج العبر والعلات -6
 .ر  الحاض   ها في الوقت  ن  م   فادُ ت  س  يُ 

 : األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
-عاناها رسول اهلل  شديدة   عاناة  مُ  د  ع  عوة ما وصلت إلينا إاّل ب  يعي أّن هذه الد   -1

 .عفاءُ سلمون الض  المُ و   و  هُ  -صّلى اهلل عليه وسّلم
 .الذين لم يتخل و ا عن دينهم رغم شد ة  تعذيبهمعفاء ؤمنين الض  المُ  ة  و  قُ ب   عجىي -2

 .-رضي اهلل عنهما-عمر بن الخطاى وحمزة  ن  ي  حابي  قتداء بالص  باال   ة  ب  غ  يبد  ر   -3
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 .اهلل   ر  ي  غ  ل   ة  ي  بود  من العُ  سان  ن  اإل   رير  ح  إلى ت   الدين اإلسالميِّ دعوة  يعتز ب -4

 
 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 ر  ب  الص   ة  ي  مِّ ه  أ   يان  ب  مع ت  ا لهم ش  ي  ر  قُ  ار  فّ كُ  ذيى  ع  ت   ة  ي  ف  ي  ك  و   سلمين  المُ  راء  ق  فُ  دور   ل  ثِّ م  يُ  -1

 .اهلل   ة  م  ل  ك   عالء  إل   ة  د  جاه  والمُ 
ها في ذ  خ  رق التي ات  في الط   -صّلى اهلل عليه وسّلم- اهلل   سول  ر   ف  واق  م   ن  ع ع  داف  يُ  -2

 .هاليغ  ب  ت  و   ة  و  ع  شرح الد  

صّلى اهلل - اهلل   ها رسولُ د  م  ت  التي اع   ة  و  ع  الد   أساليىُ  لُ ثِّ م  تُ  ة  ي  ح  ر  س  م  شارك في إعداد ي -3

 .في مواجهة الكّفار -عليه وسّلم
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 عشر  سادسرس الالد  
  -عّز وجلّ -هلل ة امحب  

 -صّلى اهلل عليه وسّلم-سول والر  

 
 :األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 -صّلى اهلل عليه وسّلم-الرسول  تستوجى محب ة -عّز وجلّ -يستنتج أّن محّبة اهلل  -1

 .واإلقتداء به

على وجوى اتباك  -عليه وسّلمصّلى اهلل -حاديث رسول اهلل بأيستشهد باآليات و  -2
 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-أقوال وأفعال رسول اهلل 

وعمر  -صّلى اهلل عليه وسّلم-بين رسول اهلل  محالِّاًل الحديث الذ  دار ر  كُ ذ  ي   -3
 ". رُ م  اآلن يا عُ  " :اى رضي اهلل عنه حينما قال لهبن الخطّ 

 .ناهفي الوقت الرّ  -هلل عليه وسّلمصّلى ا-  على رسول اهلل عدّ أسباى الت   ل  لِّ ع  يُ  -4

لها بين  منفذاً  -صّلى اهلل عليه وسّلم-رسول اهلل ل   ه  بِّ حُ على  ةً دال   ةً ط  يضع خُ  -5
 . رفاقه

 : األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-رسول اهلل  ىِّ ة حُ ي  يعي أهمِّ  -1
 .يوم القيامةللمؤمنين   -صّلى اهلل عليه وسّلم-سول شفاعة الر  ن يثمِّ  -2

. وسيلة   بأ ِّ   -صّلى اهلل عليه وسّلم-رسول اهلل ل   ه  بِّ عبير عن حُ في الت   غىير  -3
 ...[عن طريق الكتابةا الرسما النشيدا حفل األحاديث لها ذكر سيرته]
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 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ  ف  نهاية هذا الّدرسيصبح المتعلّم 

 
 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-رسول اهلل لحّى  مفهوم الصحيحيشرح ال  -1

 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-ه لرسول اهلل عبير عن حبِّ لت  ما اختاره ل ومهارة   ة    بدق  دّ ؤ  يُ  -2

-رسول اهلل  ىِّ ة حُ ي  ة على أهمِّ ال  ة الرسائل الدّ يرسل عبر الوسائط اإللكترونيّ  -3
 .من يعرفه لِّ كُ ل    -ليه وسّلمصّلى اهلل ع

صّلى اهلل -رسول اهلل  ة  ر  ص  نُ في  ة  ك  شار  ة للمُ سالمي  ة اإل  القنوات الفضائي   ل  راس  يُ  -4

 .-عليه وسّلم

صحابه على إقامة موقع على اإلنترنت يخاطبون اآلخرين من أ  يعمل مع  -5
 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-رسول اهلل سيرة أعمارهم حول 

صّلى اهلل -سول ة الر  ن  ة تطبيق سُ حول كيفي   ة  بي  طالّ  ة  نقاشي   ات  حلقيشارك في  -6

 .ةحياتنا اليومي   مور  في أُ   -عليه وسّلم
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 شرعسابع والثامن س الر  الد  
 أ التكافل اإلجتماعيد  ب  م  تما ل  ي  م  ه  أ  و   ر  ط  الف   كاة  ز  و   م  الصو 

 .الصوم وأحكامه: السابع عشر
 .زكاة الفطر في التكافل اإلجتماعيدور : الثامن عشر

 : األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .ركن من أركان اإلسالم م  و  الصّ  م أن  ل  ع  ي   -1
 .واصطالحاً  وم لغةً ُيعرِّف معنى الصّ  -2

 .هُ د  ياما وفوائ  الصِّ  أهمي ةُ ح ضِّ و  يُ  -3

األحاديرررث مرررذّكرًا بابررره يام وآدة الّصرررعلرررى فرضررريّ  الرررةة الدّ يستشرررهد باآليرررات القرآنّيررر -4
 .يامة على فضائل الصّ الّ ريفة الدّ ة الش  بويّ النّ 

 .عاء في شهر رمضانة الد  ي  أهمِّ القرآنية من اآليات يستنتج  -5

 . يستخلص أهمية مبدأ التكافل من فرضية زكاة الفطر -6

 

 :األهداف الوجدانّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم  
 

 .فس عن الفواحش والمنكراتة الصيام في كبح الن  ي  أهمِّ  ي  ع  ي   -1
رررر -2 رررر: وميهررررتم بررررآداى الص  اإللتررررزام بمحاسررررن الخلررررقا و فطررررورا حورا وتعجيررررل اإل  الس 

 .سانالبصر وحفل اللِّ  وغضِّ 

 .ُيحدِّد متى فرضت زكاة الفطر والهدف من فرضها -3

 .ة زكاة الفطريستدّل باألحاديث النبوّية على فرضيّ  -4

 يبّين أحكام زكاة الفطر وعلى من وجبت؟ -5

  . يستخلص العبر والعلات من زكاة الفطر -6
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 . من أركان اإلسالم اً ركنالصيام ب ؤمني -7

 . عبادةانصياك و ة و ُيقبل  على تطبيق أركان الصيام بمحبّ  -8

 .األدلة الدالة على فرضية الصيام من القرآن والسنة بحث عني -9

 اهلل بالدعاء لكي يحفله ويحفل أهله يهتم في التوجه إلى -11

 .يتفاعل مع فرضية زكاة الفطرا وكيفية توزيعها للفقراء والمساكين -11

 :األهداف السلوكّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم  
 

 . شهر رمضان إيمانًا واحتسابًا وطاعة هلل تعالىوم يص -1

 .هآدابها و أركانياما و الصِّ  فيه أحكام نُ يِّ ب  اًل يُ و  د  ج   د  ع  يُ  -2

ررك  رُ تتنرراول  ة  قاشري  ن   حلقررات  فرري  هُ رفاق رر يشرارك -3  لتبررادُ  م  ا ومررن ثُرريام  نررًا مررن أركران الصِّ
 .المعلومات

د   -4  .ةي  ماع  ت  ة واإلج  ي  س  ف  ة والن  حي  يام الصِّ الصِّ  د  وائ  ف   نُ يِّ ب  تُ  ةً ح  و  ل   ُيع 

رريّ  -5 ررر  ة علررى ف  ال ررحًا اآليررات الدّ قررًا وشررار  لِّ ع  د مُ رُ س  رري  ض  يرة عًا ذلررك بالّسررسررتتب  ياما مُ ة الصِّ
 .ويةالنب  

 . هارمن الن   مختلفة   د على القيام باألركان واألدعية في أوقات  و  ع  ت  ي   -6

عررات بر  لبررة علررى جمررع الت  م الط  ه  خرروان  إ لمسرراعدة   عمررل لجنررة  فرري الطررالى  شرراركي -7
 .وتوزيعها

توزيرع . ]ن على اإلفطار قبل صالة المغررىائميساعد الصّ يء لجنة صغيرة تُ ش  ن  يُ  -8
 [التمر والماء واللبن
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 : الثامن عشرالدرس 
 .دور زكاة الفطر في التكافل اإلجتماعي

 : األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 .يحدد متى فرضت زكاة الفطر -1

 .طريستدل باألحاديث النبوية على فرضية زكاة الف -2

 .....[المسلما العاقلا ]يبين أحكام زكاة الفطر وعلى من فرضت  -3

 .يستخلص العبر والعلات من زكاة الفطر -4

 .يستخلص أهمية مبدأ التكافل اإلجتماعي من زكاة الفطر -5

 .يوضح على من تجى زكاة الفطر -6
 :األهداف الوجدانّية

 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم  
 .وأهميتها في حياة الفرد ر فرضية زكاة الفطرُيق دِّ  -1

يرغى في المشاركة بتوزيع زكاة الفطر على الفقراء والمساكين قبل دخرول عيرد  -2
 .الفطر المبارك

 (.تجبر الخلل الواقع في الصوم. )يعي أهمية إخراج زكاة الفطر لزكاة الصوم -3
 :األهداف السلوكّية

 :اً على أنّ قادرف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم  
 .يعد لوحة تبين على من تجى زكاة الفطر -1

 .يسرد ألقاربه وأقرانه وأهله أهمية إخراج زكاة الفطر قبل يوم العيد -2

يشررررارك فرررري عمررررل لجنررررة لمسرررراعدة إخرررروانهم الطلبررررة علررررى جمررررع زكرررراة الفطررررر  -3
 .وتوزيعها على الفقراء والمساكين الموالبين على المسجد الذ  يصلون فيه
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 : عشر تاسعالدرس ال
 صالة العيد

 : األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 .-عّز وجلّ -العبد إلى اهلل بها ى دة يتقر  مؤك  سن ة ف أن صالة العيد هي عر  تي -1
 .ة العيدب  ط  ة وأركان خُ ع  مُ الجُ  ة  ب  ط  قارن بين أركان خُ يُ  -2

حيُ  -3  .تهاها وكيفي  ت  ق  و  روط صالة العيدا و  شُ  و ض 

 .صالة العيد على الفرد والجماعة ر  ث  أ   ستنتجي -4

 : األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 . -عّز وجلّ -نا إلى اهلل بُ رِّ ق  نن التي تُ ف على الس  عر  بالت   يهتم   -1
لفرحة إلى قلوى الفقراء بإدخال ا -عّز وجلّ -ى إلى اهلل قر  في الت   د  رغبةً ب  يُ  -2

 .والمساكين

 .وسرور   سعادة  ه من ب رُ يشعُ ما صالة العيد مع أهله ل داءق أليتشو   -3

حتاجين خالل شهر رمضان دقات للمُ عات والص  بر  جمع الت  رغى بالمشاركة في ي  -4
ة خالل أيام عيد دقات اإليجابي  المبارك بناء على معرفته مدى أثر هذه الص  

 .يدعالفطر الس  

 : األهداف السلوكّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

ه وأوجه شابُ أوجه الت   اً نبيِّ م لوحة  على عة وصالة العيد مُ ن الفرق بين صالة الجُ يبيِّ  -1
 .الفرق

 .هاوسنن هاوآداب هاوشروطصالة العيدين ن أركان بيِّ مناقشة تُ في شارك يُ  -2

 .ها شروط وآداى وسنن صالة العيدينن فيبيِّ ة ييبتكر وسيلة تعليمي   -3
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طبة خُ في المسجد مع اإلهتمام ل   ه  وجيران   ه  د  صالة العيد مع وال  إقامة د على يتعو   -4
 .العيد

مام مركزًا على العبر والعلات التي كر خطبة العيد بعد سماعها من اإليلخص ذ -5
 .استقاد منها

ن يعيدها بأسلوبه الخاص مع يغير من أسلوى خطبة اإلمام إن لم تعجبه على أ -6
 .التوضيح والتعديل

 .عات خالل شهر رمضان وينفقونها على المحتاجينيقوم مع زمالئه بجمع تبر   -7
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 الدرس العشرون
 الفرائض والسنن 

نبررردأ لرررم يرررتعلم الطالرررى حترررى اآلن معنرررى الحرررالل والحررررام؛ ألجرررل ذلرررك يمكننرررا أن 
بالصراط المستقيم وما يجى على الطالى أن يتبعره خرالل تنشرئته علرى الطريرق هرذاا 

ليك المصير  .بحيث يحّفز الطالى حتى يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وا 
فررري الكرررون وفررري األنفرررسا وتوضررريح معنرررى الررردينا وتعرررّرف  التفكرررر فبعرررد النلرررر و 

ّلا وترجررو ثررواى اهلل عررّز الطالررى أّن هررذه الررنفس تواقررة ألن تتقرري عقرراى اهلل عررّز وجرر
وجّلا وبعد أن آمنت تلك النفس اإليمان الصرحيح الصرادقا وكران عرن إرادة جازمرةا 
وأعلنرررت إستسرررالمها أن ال إلررره إال اهلل وأّن محمررردًا رسرررول اهلل صرررّلى اهلل عليررره وسرررّلما 
 فانتمت بإرادتها إلى هذه األمرة؛ عليهرا اآلن االسرتماك ألوامرر والنرواهيا والتوجيهراتا
والوصايا المنزلة من عند اهلل أو الموجهة من قبل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسرّلم أو 
الموجه مرن قبرل أوليراء األمرر األذونرين بتوجيره األوامرر والنرواهي والمهرم فري ذلرك هرو 

إذن فقرط . )االلتزام بطاعرة اهلل ورسروله وعردم معصريتها فيمرا يرأمرون بره وينهرون عنره
ا الردرس فرال نعررِّف الطالرى سروى أنره عليره إتبراك أوامرر اهلل معرفة هذا األمرر فري هرذ

 (.واالنتهاء عما ينتهيا ومعنى الفرض ومعنى السنة ومعنى الرخصة ومعنى النوافل
 : األهداف المعرفّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 س ن ةيتعرف المقصود بالفرض وال -1

 .يتعّرف على معنى الحىِّ في اهلل -2
ررري   -3 س  لِّرررل الحرررديث الُقد  ررره   : "ُيح  ل ي  رررُت ع  ث رررل  أ داء  مرررا اف ت ر ض  رررد  ب م  ب   "مرررا ت ق رررر ى  إ ل ررري  ع 

 .مستخلصًا العبر والعلات منه

 .نن  من اتبع الفرائض والس  في  ي  ع  ر  الش   م  ك  يستخلص الحُ  -4

 .ص  خ  عية الر  مشرو رحمة اهلل بعباده بيستنتج  -5
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صرّلى اهلل عليره -ورسوله  -وجلّ  عزّ -اتباك أوامر اهلل أهمي ة ة على يستشهد بآيات دالّ  -6

 [.156: األعراف. ]-وسّلم

 : األهداف الوجدانّية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
رر -1 ررأ   -عليرره وسررّلمصررّلى اهلل -رسررول اهلل  وحررى   -وجررل   عررز  -اهلل  ى  ُحرر ن  أ ي  ي ع  جميررع  لُ ص 

 . الحةاألعمال الصّ 

ررلهررا مررن ع   د  ال ُبرر -عررّز وجررلّ -ة اهلل محب رر بقلبرره أن   ُيررؤم ن   -2 للفرروز  لشرررك اهلل وافررق  مُ  ل  م 
 .بالحن ة  

 .-وجل   عز  -ى إلى اهلل ليتقر   ن  ن  م الفرائض والس  على تعل   ل  ب  ق  يُ  -3

 .-عّز وجلّ - ه اهللوافل لكي يحب  يرغى  باالكثار من الن   -4

 . خص حين يحتاج إليهاخذ بالر  على األ يقبل -5

 : األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
بأسررررلوبه  -صررررّلى اهلل عليرررره وسررررّلم-رسررررول اهلل  ىِّ عررررالى وُحررررت   اهلل   ىِّ معنررررى ُحرررر شرررررحي -1

 .الخاص
رتِّ اأهمي رة ة على الّ األحاديث واآليات الدّ ب ستدلي -2   راط المسرتقيم الرذ  يرؤدّ براك الصِّ

 .ةوالفوز بالجن   -عّز وجلّ -إلى مرضاة اهلل 

ررررسررررتقامة واتِّ بررررين االيررررربط  -3 إن الررررذين قررررالوا رّبنررررا اهلل ثررررّم ﴿. راط المسررررتقيمبرررراك الصِّ
 ﴾استقاموا

 .ستقيمراط المُ يشرح معنى الصِّ  -4

 .-عّز وجلّ -إلى اهلل  اً تقر بوافل ر من الن  يكثؤ د  اليُ  -5
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فيره كيرف يمكننرا الوصرول إلرى مرضراة اهلل والفروز  نُ يِّ ب رًا يُ سم الطالى رسرمًا بيانّيرير  -6
 .ةبالجن  

غير  فرادأ م  لِّ ع  يُ  -7  .هاب   ذ  خ  ة األ  وكيفي   ص  خ  معنى الر  مجتمعه الص 
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 : والعشرون واحدالدرس ال
 نواقض الوضوء

 [تسليط الضوء على اآلية ﴿إذا المستم النساء﴾]
 لمالمسة ومن هم المحارممعنى ا

 
 : األهداف المعرفية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .ينقض الوضوء بشرة األجنبية  لمس أّن  تعر في -1

 .﴾المستم النساء﴿معنى  ستنتجي -2

 .المحارمب المقصود ح  ضِّ و  يُ  -3

 .ء  ساالن   ن  م   ن  هُ س  أن يالم   جوزُ تي ي  لواالمحارم ال د  دِّ ع  يُ  -4

ب عاد ها محلاًل ومستنتجاً من سورة النساء شارحًا معناها  43يحفل اآلية  -5  ِ  .أ 

 
 : األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

لمحافلة على ة اي  هار وأهمِّ ة المحافلة على الوضوء خالل الن  ي  أهمِّ  ي  ع  ي   -1
 .وحوى والرّ طهارة الجسد والث  

 .ةها في حياته اليومي  ق  بِّ ط  يُ ف على أحكام الوضوء ل  عر  غبة في الت  د  الر  بيُ  -2

 .دائماً  ه  إلى تجديد وضوئ   يميل -3

 [.6: المائدة[ ]43: النساء]ة على نواقض الوضوء ال  اآليات الدّ  تفهمي -4

 . الة  الص   ة  لصح   ه أساس  ا وأن  الوضوء عبادة   ن  أ   يتعر ف -5

 : األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 
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 .ض  د نواق  يعدِّ  -1
 . ةبشرة األجنبي  الحرص على عدم لمس يعتاد  -2

 .وضوءه بدون حرج حدِّد  ي -3

 . هُ م  حار  م   د  دِّ ع  يُ  -4

 .هُ م  حار  م   ُمل ه راً طًا ط  خ  يرسم مُ  -5
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 :الدرس الثان  والعشرون
 النوافل والرخص

 
 :المعرفية األهداف

 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 
 يشرح المقصود بالنوافل -1                  
 .يستخلص أهمية التقرى إلى اهلل تعالى بالنوافل-2                   
 (.خاصة الصالة)ص في بعض العبادات يحلل مشروعية الرخ-3                   
 .يستنتج رحمة اهلل تعالى بعباده بمشروعية الرخص-4                   

 :األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس م يصبح المتعلّ 

 .يقبل على أداء النوافل تقربًا إلى اهلل تعالى -1

 .-عّز وجلّ –يرغى باإلكثار من النوافل لكي يحبه اهلل  -2

 . ُيق ب ل  على األخذ بالرخص حين يحتاج إليها -3
 

 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 .ى النوافل وأهميتهايشرح معن -1

 .-عّز وجلّ -يؤد  الكثير من النوافل تقربًا إلى اهلل  -2

 .يعلِّم أفراد مجتمعه الصغير معنى الرخص وكيفية األخذ بها -3
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 : الدرس الثالث والعشرون
 الرخص في أحكام الوضوء 

 [المسح على الخفين، المسح على الجيرة، التيمم] 
 

 المسح على الخفين-أ
 : يةاألهداف المعرف
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
ك لنا شر  لكن ه الة والوضوء فرض علينا الص   -عّز وجلّ -أّن اهلل  تعر في -1

 .دة  د  ح  روف مُ في أوقات ولُ  لتيسيرل ُرخ صاً 
 .هُ ت  ن ومشروعي  ي  ف  معنى المسح على الخُ  ن  يِّ ب  يُ  -2

 .ن  ي  ف  المسح على الخُ  ة  ص  خ  ة على رُ ال  يستشهد باألحاديث الدّ  -3

 .هومحل   ن  ي  ف  ة المسح على الخُ ر كيفي  سِّ ف  يُ  -4

 .ني  ف  عليها للمسح على الخُ  ق  ف  ت  روط المُ الش   د  دِّ ع  يُ  -5

 .ني  ف  المسح على الخُ ب   ء  د  حساى الب   أُ د  ب  ين ومتى ي  ف  المسح على الخُ  ة  د  يذكر مُ  -6

 .ني  ف  سح على الخُ بين نواقض الوضوء ونواقض الم مي زي -7

 :األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

  
. لنا بعض العبادات ر  س  ي  وفرض عليهم طاعته و   ق  ل  الخ   ق  ل  اهلل خ   أن   ي  ع  ي   -1

يكون  ليف  ك  الت   ا فإن  ﴾ج  ر  ح   ن  ين م  في الدّ  م  كُ ي  ل  ع   ل  ع  ما ج  و  ﴿قال تعالى 
 .ة  طاع  ت  س  دود االحُ  ن  م  ض  

 ﴾هاع  س  ال وُ سًا إ  ف  ن   فُ لِّ ك  ال يُ ﴿ -عّز وجلّ -اهلل  ين وأنّ سماحة هذا الدّ  ن  مِّ ث  يُ  -2
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م علينا نعمته في بيان أحكام دينناا تمِّ أراد أن يُ  -عّز وجلّ -اهلل  أن   ن  م  ؤ  يُ  -3
 .اكريننا نكون من الشّ لعل  

 .رمه الواسعهلل على لطفه علينا وك ر  ك  يقبل على رفع الش   -4

 .ةي  د  س  والج   ة  ي  ب  ل  هارة الق  أراد لنا حين الوضوء الط   -عّز وجلّ -اهلل  يعي أن   -5

ة  في ترك العبادة يقد ر تيسير األحكام -6  .كي ال يكون عندنا حج 

 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
ُكر  ي   -1  . ا مع ضرى األمثلةأمام رفاقه ن  ي  ف  أحكام المسح على الخُ  ذ 

 .ين في حياته اليومية في يوم شديد البرودةف  حكم المسح على الخُ  ق  بِّ ط  يُ  -2

قها على لوحة فين على لوحة ويعلّ مسح على الخُ أحكام ال ع بِّر بالرسم عنيُ  -3
 .الحائط
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 المسح على الجبيرة -ى
 

  :األهداف المعرفية
 :د ذكرها في حكم الترخيص لبعض التكاليف ويضاف إليهانفي األهداف الوار 

 .ا ومشروعي ة المسح عليهابيرةمعنى الج   تعر في -1
 . يستدل باألحاديث الدالة على حكم المسح على الجبيرة -2

 . ا والقدر المطلوى مسحه عليهاعلى الجبيرة شروط المسحح يوضّ  -3

 
 :األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ رس ف  نهاية هذا الدّ يصبح المتعلّم 

  
وّفرًا له يقدر اهتمام الدين بكل أمر من أمور حياته حتى وهو مريض م -1

 .رخصًا مناسبة لحالته

 .مهما كانت اللروف ويؤخذ بالُرخص ةمئقاأن فريضة الصالة  يستيقن -2

 : األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .تمثيالً على الجبيرة في المدرسة ق أحكام المسح يطبّ  -1
د   -2  .شروط المسح على الجبيرة نُ يِّ ب  وسيلة تعليمية تُ  ُيع 

األخذ بالرخص اإللهية للمحافلة تدار حلقة نقاشية طالبية تبين أهمية  -3
 .على الصالة التي هي عماُد الدين
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 التيمم -جد 
 

 : األهداف المعرفية
 :راً على أنّ قادف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 . تعّرف المقصود بالتيّمم وأحكامهي -1
 .يستدل باآلية التي تبين تشريع التيمم في حال عدم وجود ماء -2

 .م بهاعّدد الطاعات التي يتيمّ يُ  -3

 .يبين األسباى واألعذار التي تبيح التيمم -4

 .يوضح أركان التيمم وفرائضه -5

 .يذكر حكم من فقد الماء والتراى معاً  -6

 
 :يةاألهداف الوجدان
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

  
 .ونستعيض به حين فقدان الماء للوضوء ايعي أن التراى طاهر -1

 .راى حينما ال نجد الماءاستخدام الت  السماح بفي  -عّز وجلّ -يتفكر بحكمة اهلل  -2

 افي حياتنا اليومية إال وأعطان أ  أمريعتز بالدين اإلسالمي الذ  لم يترك  -3
م هُ   .ُحك 

 
 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .مة على حكم التيمّ يشرح اآليات الدالّ  -1
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 . حتاج إليهعمليًا حكم التيمم عندما يق يطبّ  -2

ّن الجاهل ال يعذر يوم أليعمل مع أصحابه لنشر العلوم اإلسالمية بين الناس  -3
 .القيامة

 .لمن يلزم كام التيمم وشروطهيقوم بتعليم أح -4
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 59 

 : الدرس الرابع والعشرون
 الرخص في أحكام الصالة

 للمسافر الجمع والقصر في الصالة الرباعية
 

 :األهداف المعرفية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .وأن هناك رخص لبعض الحاالتيدرك أهمية إقامة الصالة وعدم تفويتهاا  -1
 . في الصالةللناس  -عّز وجلّ -ها اهلل يذكر الرخص التي رخصّ  -2

 . بالنسبة للمسافرالمسموح بها يعّدد الرخص  -3

 .الدالة على تلك المشروعيةالقرآنية واألحاديث النبوية يستدل باآليات  -4

 . وشروط القصرشروطه يعلل سبى مشروعية القصرا و  -5

ومتى يتم . حكم المقيم في البلدو القصر بها  مكن للمسافرام التي ييذكر األي -6
 المسافر الصالة؟ 

  .وشروطه ها وأسبابتهيبين معنى الجمع بين الصالتينا ومشروعيّ  -7

 
 : األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .للمسافرالصالة  همية رخص التيسير فيأ يثمن -1
 .الحكمة من أداء الصالة للمسافرا مع أن السفر مشقة وتعى يتحمس لمناقشة -2

ر في حكمة قصر الصالة وجمعها في حال السفر أو المطر أو في حال يتفكّ  -3
 . المريض

 .واألماكنال و حجميع األإقامة الصالة في  الميّسر لهبالدين اإلسالمي  يعتزّ  -4
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 .للمسلم ولغيره؛ لكي يكون قدوة حسنة األخذ برخص اهلل تعالىيعي أهمية أن  -5

 
 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .يشرح معنى القصر في الصالة الرباعية ومتى يستطيع أن يقصر -1
 .المسافة التي يجوز فيها القصرو يعّدد األسباى  -2

 . األحاديث الدالة على حكم القصر في الصالة الرباعيةستشهد باآليات و ي -3

في وشروطه وأسبابه يبين فيه أحكام القصر  اعلى لوحةبيانيًا م مخططًا يرس -4
 .الصالة الرباعية

ز بين القصر في الصالة الرباعية وبين الجمع بين الصالتينا محلاًل يميّ  -5
 .ومستنتجاً 

 .يناقش عدم صوابه ترك الصالة بحجة حيائه ممن هم على غير اإلسالم -6

 .امة المسلم للصالة في بالد غير مسلمةفي كيفية إق الحلول المختلفهيقترح  -7
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 : الخامس والعشرونالدرس  
 صراط المؤمن

 [معرفة المنماج والشرعة]
 :األهداف المعرفية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
ًِ بقول اهلل تعالى صراط المؤمن مفهوم ف يتع ر   -1 ّن اهلل لها﴿المستقيما ُمؤمنا  د وا 

وسورة األنعاما [ 54: سورة الحج]﴾الذين ءامنوا إلى صراط مستقيم
 .-صّلى اهلل عليه وسّلم –ا وهو صراط الرسول 153:اآلية

عنى المنهاج والشرعة في قوله تعالى ﴿لكل جعلنا منكم شرعة يفسر م   -2
 .[48:المائدةااآلية]﴾ومنهاجاً 

 .بين الصراط المستقيم والمنهاج والشرعة ط  يربُ  -3

يسير عليه ليفوز باآلخرة  نالمنهاج الذ  يجى أأعمال بعضًا من  يعّدد   -4
ا التواصي بالحق والتواصي بالصبر (الصالح)العلم وأهميتها والعمل: منها]

 ...[ل األذىا والرفق واألناةا والحلم ورحمة الخلقوتحمّ 

 .كل  منهمايؤد  إليه  مقّدرًا مابين صراط المؤمن وصراط الكافر  يمّيز -5

 : الوجدانية األهداف
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
على سعادته  اً لافما في هذا الكون تكريمًا لها وح يعي أن اهلل خلقه وسخر له -1

 .في الدنيا واآلخرة

 .راط المستقيمير على الصّ ة السّ ي  يثّمن أهمِّ  -2

 .إيمانًا بحسن نتائجهالسير على الصراط المستقيم  ميل إلىي -3

 .خاتم النبين -صّلى اهلل عليه وسّلم-ل م  كان رسول اهلل  تفّهمي -4
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 .للناس كافة هاديًا وبشيرًا ونذيراً ُبع ث  -صّلى اهلل عليه وسّلم-الرسول  ن  و  يقدر ك   -5

 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 -عّز وجلّ -تباك منهاج اهلل لعودة إلى اعلى االكبار  ندوة تحثّ  شارك فيي -1

 .لينالوا السعادة في الدنيا واآلخرة اوشرعه
الدالة على أهمية السير على القرآنية واألحاديث الشريفة باأليات  ستشهدي -2

 .الصراط المستقيم

 ميبتكر وسيلة يقنع بها الناس بأهمية تطبيق منهج اهلل تعالى في حياته -3
 .اليومية

طرق عن المنهاج المستقيما ويضع  الّناس بعدُ د بعض الممارسات التي تيعدّ  -4
 .م إلى الصراط المستقيمه  للعودة ب   عالج  
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 العشرونالسادس و الدرس 
 المواالة هلل ورسوله

 [19-15منماج الحكم اإلسالمي من سورة النساء اآلية ]
 طاعة اهلل عّز وجلّ  -2-الحكم بما أنزل اهلل  -2-العدل  -4-األمانة -0]

 [طاعة أولي األمر منكم -6-طاعة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم  -1

 

 : األهداف المعرفية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 هأنّ مؤكدًا يذكر المنهاج الذ  أمرنا اهلل عّز وجّل أن نتبعه في سورة النساءا  -1

 .اسعام لجميع النّ 
صالح يستنتج أّن عمارة   -2 بتطبيق هذا المنهج بين الناس إنما يتم  ها األرض وا 

 .كافة

 .األمانة والعدل هما أساس الحكم بين الناس أ ن  يستنبط  -3

 -عّز وجلّ -هلل فيه طاعة بين الناس  -عّز وجلّ -بتطبيق حكم اهلل أّن  ن  ه  ر  ب  يُ  -4
 [ العدل واألمانة] :هي -صّلى اهلل عليه وسّلم- هرسوللوطاعة 

ى منهج اهلل تعالى ليعيش الناس بآمان واطمئنان وهو أهمية السير عل بّيني -5
 .أهم شيء للحضارة والعمران والتقدم البشر 

 الذين دع و ا إلى جميع األنبياء السابقينمنهج يثبت أن هذا المنهاج هو  -6
 .بين الّناس إقامة العدل وأداء األمانة

 :األهداف الوجدانية
 :على أنّ قادراً ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .في األرض خلق الناس للعمران واإلصالح -عّز وجلّ -اهلل  يعي أن   -1
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خاصة مبدأ األمانة والعدل ] حياتنافي  -عّز وجلّ -يتقبل تطبيق منهج اهلل  -2
 [.بين الناس

حال المجتمعات اليوم نتيجة بعدهم عن تطبيق مبدأ العدل  ن  يستدرك أ -3
نه صالح ألا -عّز وجلّ -نهج اهلل أهمية العودة إلى تطبيق م ويرى اواألمانة

 .لكل زمان ومكان

 : في المساهمة في ك  و  ط  ت  ي   -4

 .فض النزاك بين أصحابه في الصف -
 .تطبيق مبدأ العدل في فصله بالتعاون مع المعلم -

 .وله وأولي األمريعيد أّ  أمر إلى كتاى اهلل ورس أن -

 . أن يعيد األمانات إلى أصحابها  -

 

 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس المتعلّم يصبح 

 
مما يجعل األمن والنلام تطبيق العدل واألمانة في مدرسته وبيته  ُيمارس   -1

 .يستتى فيهما
ينتصر كل لرفيقه ليرد له حقوقها حتى ال يتطاول القو  على الضعيفا  -2

 .والغني على الفقير

ليستتى النلام في . وأداء األمانة لدخطة تنفذ في الصف لتطبيق العيضع  -3
 . الصف طوال العام

 .-عّز وجلّ -عن تطبيق حكم اهلل  ر بعض العادات والتقاليد البعيدةيغيّ  -4

يضع جدواًل بالسلوكيات التي يرغى في تعديلهاا ويضع في المقابل  -5
 .المهارات التي يرغى في اكتسابها
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 والعشرون  سابعالدرس ال
  

 ومجابمة الشرك باهلل -السالم ماعليم-وصالح قصة سيدنا هود 
 

تكملة أنواك الشرك التي بدأناها في قصة نوح : -عليه السالم-المدف من قصة هود 
 .-عليه السالم-وقصة سيدنا إبراهيم  -عليه السالم-

 :األهداف المعرفية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

  
 .اً لغة واصطالح "الجهل" و"  العلم "يعّرف معنى  -1
 .يبين مضار الجهل وفوائد العلم -2

العلم إلى كيف يؤد  ل لماذا يؤد  الجهل إلى الكفر والشرك باهللا و يعلّ  -3
ا خشيةرغبة و  -عّز وجلّ -هلل المتعّلُم فيستسلم  ا-عّز وجلّ -معرفة اهلل 

 . مطيعًا ألوامره ومنتهيًا عن نواهيه

م في تقدّ ع و من الحضارة وعمران وبناء مصانيذكر ملاهر قوة قوم عاد  -4
 . رزقها اهلل لهممما  وكلهاالصناعة 

. الشرك باهللالهالك و قوم عاد إلى قادت يستنبط بعض الملاهر التي  -5
رون اآلخرة وال يعملون لهاا ال يتذكّ عليهم الشياطين فمسرفونا مترفونا ]

 [مستكبرون في األرضا مستعبدون لآلخرين

 .يقارن بين قوم عاد وحاضرنا اليوم -6

 أن تجعل اإلنسان يشرك باهلل؟من لشياطين ان مكّ سباى التي تل األيحلّ  -7

 

 :األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 .بتعاد عن وسوستهأهمية العلم في إغالق منافذ الشيطان وااليعي  -1
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فيكون مطواعا  اإلنسانالجهل بأمور الدين يجعل الشيطان يحتنك  ن أن  يوق -2
 [من سورة اإلسراء 62العودة إلى اآليات . ]ا يسيره كما يريدله

ال يكون للشيطان عليه  -عّز وجلّ -أّن العبد المؤمن باهلل  يطمئن إليمانه -3
 [65:اإلسراء. ]سلطان

 :األهداف السلوكية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

  
لى مجتمعه في الدنيا ه وععلي -عّز وجلّ -يكتشف خطر الشرك باهلل  -1

 . ةقة بحثيّ ألسباى والّدوافع والنتائج ضمن ور دًا امحدّ  واآلخرةا
ة معرفة ما يأمرنا أهميّ  اً دركميحّلل أقوال العلماء المسلمين في أهمية العلم  -2

  .ينهانا عنهما اهلل به و 

 .معنى الشرك باهلل والخطر الناجم عنهتبين عرض يبتكر وسيلة  -3

 -عليه السالم-وقوم صالح  -عليه السالم-ت بقوم هود أدّ  يناقش األسباى التي -4
 .-عّز وجلّ -إلى الشرك باهلل 

 .وأن مآله إلى الضياك -عّز وجلّ -يبرهن النتائج السلبية لمن يشرك باهلل  -5
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 والعشرون ثامنالدرس ال
 اإليمان باليوم اآلخر

 
 :األهداف المعرفية
 :ادراً على أنّ قف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

  
أخبرنا عنها في القرآن  -عّز وجلّ -يدرك أهمية اإليمان باألمور الغيبية ألّن اهلل  -1

 .الكريم
 عنها -عّز وجلّ -اهلل  التي أخبريذكر أن اليوم اآلخر هو من األمور الغيبيةا  -2

 .-صّلى اهلل عليه وسّلم-إلى رسول اهلل  -عليه السالم-بواسطة جبريل 

التي تثبت وجود يوم [ القرآن الكريم والحديث الشريف]النقلية يستشهد باألدلة  -3
 .القيامة والحساى والجنة والنار

يبين أن اإليمان باليوم اآلخر هو من أهم العناصر لصحة القلى والنفس من  -4
 [قلقا ضجرا سأم من الحياةا كراهية كل ما يحيط بهم. ]األمراض

 .على حياته اليومية لكذ يستنبط أهمية اإليمان بيوم القيامةا وأثر -5

يستنتج أن اهلل خلق اإلنسان لحكمةا وزوده باإلرادة التي يستطيع بها أن يكون  -6
عاصيًا أو طائعًاا وزوده بالعقل الذ  يميز به طريق الخير من طريق الشر 

 .وجعل له هذه الدنيا دار امتحان وابتالء

حيث ال يوجد . ةيستخلص أّن اإليمان باليوم اآلخر ضرور  لسعادة الناس كاف -7
ضابط لسلوك اإلنسان سوى مراقبة اهلل والرجاء بثوابه والخوف من عقابه يوم 

 .القيامة

الحشرا العرض ]يشرح باختصار المراحل التي يمر بها اإلنسان يوم القيامة  -8
والسؤالا والحساى والميزان وكتى األعمالا وشهادة الجوارحا الصراطا الجنةا 

 [والنار
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 :يةاألهداف الوجدان
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

يؤمن إيمانًا جازمًا بيوم الحساىا ويتفاعل مع اآليات الدالة على وقوك يوم  -1
 .القيامة واألحاديث الشريفة التي تثبت ذلك

ِ  يتحمل مسؤولية أعمالها  -2 أّن اهلل سيجازيه مقابل األعمال الصالحة  مؤمنًا
 .عمل السيء سيئة واحدةا فيحاسى نفسه دوماً حسنات كثيرة ومقابل ال

 .لزيادة إيمانه رسوخًا جازماً يسعى  -3

 .يقتنع بأهمية اإليمان باهلل واإليمان باليوم اآلخر -4

 .ونصرته للضعيف -عّز وجلّ -يؤمن بعدل اهلل  -5

 .-عّز وجلّ -برحمة اهلل  إالّ يعي أننا لن ندخل الجنة  -6

 :األهداف السلوكّية
 :قادراً على أنّ ية هذا الّدرس ف  نهايصبح المتعلّم 

ّث من  يوم القيامةفي لمراحل التي يمر بها ل انياً يبًا برسم خطّ يعمل  -1 بغاية ح 
 .حوله إلى طاعة اهلل

 .في حياة الفرد والجماعةوأثر ذلك أهمية اإليمان باليوم اآلخر محّلاًل  شرحي -2

 [111:الكهف. ]مةيوم القيااإلنسان في حاسى عليها يُ ألقرانه األعمال التي يبين  -3

اس جميعًا بعدلها فيأخذ حق الضعيف من النّ  سيحاسىُ  -عّز وجلّ -أّن اهلل  ؤكديُ  -4
. القو ا وحق المللوم من اللالما ويجاز  فيه المحسنا ويعاقى فيه المسيء

 [21: الجاثية]

يبرهن أن اإليمان باليوم اآلخر هو ركن من أركان العقيدة ويجى اإليمان به  -5
 [136:النساء. ]ويكفر من ينكره

 غفرانه سبق عقابها وأنّ  رحمة اهلل سبقت غضبه وأنّ مؤكدًا أّن ناقش مع رفاقه تي -6
 .رحمته سبقت عذابه
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 والعشرون تاسعالدرس ال
 خيره وشره اإليمان بالقضاء والقدر

 
 :األهداف المعرفية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

 
 .ا صفة العلما وصفة اإلرادةا وصفة القدرة-جلّ و عّز –صفات اهلل  تعّرفي -1
 .من خلق اإلنسان م  ك  يعّدد بعض الح   -2

أحسى الناس أن يتركوا أن يقولوا ﴿اآلية في قول اهلل تعالى أبعاد يحلل  -3
 ﴾ءامّنا وهم ال يفتنون

للذين آمنوا حين يبتليهم في  -عّز وجلّ -يتعرف الحكمة في اختبار اهلل  -4
 .أنفسهم وأموالهم

أصل الوجودا : مثل]خارجة عن إرادته  اً أّن في حياته اليومية أمور يدرك  -5
نمو األجساما نمو الخاليا وتطورهاا الفرح والحزن في قلوبهما األعمال 
التي يقوم بفعلها األعضاء داخل الجسد مثل الكبد والطحال والرئة والكلى 

 [وغير ذلك....... 

ى قضاء اهلل وقدره وهو يتعرف أّن هذه األمور الخارجة عن إرادته تسم -6
فال يحيط  ا وال يستطيع اإلنسان اإلحاطة منمسير فيها رغم إرادته

 .حصول هذه األمورمن اإلنسان بالحكمة 

حركات األيد  واألرجلا : مثل. ]يعدد بعض األمور التي له إرادة فيها -7
 ...[وأكل الطعام ونطق الكالم والتفكير

ه اليوميةا وأنه إن أطاك اهلل يستنتج السبى في امتحان العبد في حيات -8
ما في هذا الكون وعلمه كيفية اهلل كل منهجه سّخر له  وفقوسار 
 [ استخراج النفط واستخداماته: مثال. ]استعماله
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يتبين ما هو المطلوى منه حيهما منحه اهلل هذه اإلرادة الحرة؛ لغاية  -9
بالعدل  امتحانه في هذه الدنياا وبعد اإلمتحان يكون الحساى ثم الجزاء

 .أول الفضل

الصبر . ]يستنتج الحكمة من اإليمان بالقضاء والقدر في حياته اليومية -11
 .﴾إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساى﴿على المصائى 

 

 :األهداف الوجدانية
 :قادراً على أنّ ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

  
وعسى أن ﴿لكريمة أهمية اإليمان بالقضاء والقدر حين يتلو اآلية ا يعي   -1

 [ 216: البقرة] ﴾.... تكرهوا شيئًا وهو خير لكم
عّز -حين يصاى بأ  أمرا فيعيده إلى اهلل  -عّز وجلّ -بحكمة اهلل  ؤمني -2

نا إليه لراجعون﴿بقول  -وجلّ  -حديث رسول اهلل رابطًا ذلك ب ﴾إنا هلل وا 
بته سراء كله خير إن أصا هعجبًا ألمر المؤمن أمر : "-صّلى اهلل عليه وسّلم

ن أصابته ضراء صبر  ".شكر وا 

ليكون اهلل عنه متحليًا بالصبر  -عّز وجلّ -أهمية الرضا بقضاء اهلل بيقتنع  -3
 .راض

ا فال يتحسر على ما له يؤمن بأن ما وقع له من خير أو شر قد قّدره اهلل -4
: الحديد. ]وال يفرح فرح غرور عند حصول نعمة( لو فعلت)فات ويقول 

22-23] 

يا غالم إّني أكلمك كلمات )) -عليه الصالة والسالم-ث الرسول يؤمن بحدي -5
 (.....(وأعلم أن األمة ..... 

يؤمن أن اهلل هو الذ  يحي ويميت وأن اآلجال بيد اهلل فال يخاف من  -6
 [ 51: التوبة. ]الموت بل يعمل لما بعد الموت
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 :األهداف السلوكية
 :أنّ قادراً على ف  نهاية هذا الّدرس يصبح المتعلّم 

  
 . يشرح معنى القضاء والقدر -1
معنى اإليمان  اً وضحم -عّز وجلّ -صفات اهلل يرسم خريطة معرفية ل -2

اإليمان بالقضاء والقدر يتضمن اإليمان بعلم اهلل القديم ]بالقضاء والقدر 
 [واإليمان بإرادته ومشيئته النافذة وقدرته الشاملة

إرادته الحرةا ار يتبسبى اخعليه ى بحسى جدول بين ما هو محاسز يميّ  -3
 . يوم القيامةفي وبين األمور التي ال يحاسى عليها 

 .في حياته اليوميةوأثر ذلك يحدد أهمية اإليمان بالقضاء والقدر  -4

 . يجمع بعض الوصايا النبوية لتدريى النفس على الرضا بقضاء اهلل وقدره -5

ضاء على أهم األسئلة التي تشغل بال زمالئهم حول القمع رفاقه يرّكز  -6
وذلك بالتنسيق مع . ات عنهاباجالقدرا ويطبعونها ضمن كتيى مع اإلو 

 .م توزيعها على طلبة الصفوف كافةأساتذة التربية الدينيةا ويت

 




