
بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 
 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ

 ریاض الصالحین – مصادر تعلم الوحدة: منھاج المسلم 
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

01المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة

  من ھدي القرآن الكریمالملف:  
 الوحدة :  فضل تالوة القرآن وآدابھ

  الكفاءة المستھدفة : معرفة فضل تالوة القرآن وآدابھ
 عالقة الوحدة بما سبقھا :

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

السماح بالتعبیر 
عن مكتسباتھم 

 القبلیة
 الصالة, الصیام, قراءة القرآن......... 

ما ھي أھم 
العبادات التي 

یتقرب بھا العبد 
 الى ربھ

وضعیة 
 االنطالق

قراءة الحدیث 
 قراءة صحیحة

معرفة فضائل 
 تالوة القرآن

معرفة الثواب 
للتحفیز على 

 التالوة

معرفة اآلداب 
 والتحلي بھا

قال الرسول ـ صلى هللا علیھ وسلم ـ :
 "خیركم من تعلم القرآن وعلمھ"             رواه البخاري

 فضائل تالوة القرآن الكریم:
: قال تعالى:"هللا نزل احسن القرآن أحسن الكالم ـ 1

23الحدیث كتابا متشابھا مثاني..."      سورة الزمر   
 : قال تعالى : "ان الذین یتلون كتاب هللا  طلب االجر ـ 2

وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناھم سرا وعالنیة یرجون 
تجارة لن تبورلیوفیھم أجورھم ویزیدھم من فضلھ انھ 

      30 ـ 29غفور شكور"       فاطر  
: قال تعالى: "وننزل من القرآن ما تالوة القرآن شفاء ـ 3

82ھو شفاء ورحمة للمؤمنین" االسراء   
 ثواب قارئ القرآن 

: قال رسول هللا ـ ص ـ "من قرأ حرفا مناخد االجر- 1
كتاب هللا تعالى فلھ بھ حسنة والحسنة بعشر أمثالھا ال 

أقول الم حرف ولكن الف حرف ومیم حرف والم حرف" 
   رواه الترمدي 

 : قال ـ ص ـ :"الماھر بالقرآن معنیل المكانة العالیة - 2
السفرة الكرام البررة والذي یقرأ القرآن ویتتعتع فیھ وھو 

 علیھ شاق لھ أجران"    رواه البخاري
: قال ـ ص ـ " اقرؤوا القرآن فانھلفوز بشفاعة القرآن- ا3

 یاتي یوم القیامة شفیعا الصحابھ" رواه مسلم
 آداب قراءة القرآن

- االخالص: قال ـ ص ـ "انما االعمال بالنیات...1
- الطھارة: قال تعالى: " الیمسھ اال المطھرون"2
- االستیاك وحسن الھیئة ونظافة المكان3
- االستعاذة و الترتیل مع تحسین الصوت4
- التدبر ومراعاة حق اآلیات5

 قراءة النص

ما ھي فضائل 
 تالوة القرآن؟

ما ھو ثواب 
 قارئ القرآ ن؟

ما ھي آداب 
 تالوة القرآن؟

النص 
 المؤطر

فضائل تالوة 
 القرآن

ئ ثواب قار
 القرآن

آداب قراءة 
 القرآن

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

 * علي ان اتلو القرآن واداوم على ذلك.
* علي مراعاة آداب تالوة القرآن.

  من سورة الفرقان30اشرح اآلیة  منزلي: واجب

كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

االستثمار 
وضعیة  السلوكي

 ختامیة

elbassair.net

http://elbassair.net/


 بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 
 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ

 مصادر تعلم الوحدة: المفید في علم التجوید 
  متطلبات الوحدة :

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب 
  ساعة01زمن الوحدة : 

02المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة

                                                                          من ھدي القرآن الكریمالملف:  
 الوحدة: مقدمة في علم التجوید 

  القدرة على تالوة القرآن تالوة صحیحة ومعرفةاالحكام  الكفاءة المستھدفة :
 عالقة الوحدة بما سبقھا : فضل تالوة القرآن وآدابھ

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار ومراجعة 
 الوحدة السابقة

ما ھي آداب  االخالص ,االستعاذة ,الترتیل ..............
تالوة القرآن 

 الكریم؟
وضعیة 
 االنطالق

 التعرف على 
معنى التجوید 
 وحكمھ وغایتھ

التمییز بین مراتب 
 التالوة

معرفة احكام 
 االستعاذة والبسمة

معرفة كیفیة قراءة 
االستعاذة مع 

 البسملة

معرفة احكام 
 البسملة

 التعریف : لغة : التحسین واالتقان .
            اصطالحا : اخراج كل حرف من مخرجھ مع 

 اعطائھ حقھ ومستحقھ .
 * حكمھ : العلم بھ فرض كفایة والعمل بھ فرض عین .

 قال تعالى :" ورتل القرآن ترتیال "
 * غایتھ : صون اللسان عن اللحن في كتاب هللا تعالى .

 مراتب التالوة
ـ التحقیق : أي القراءة باطمئنان مع اعطاء الحروف     1

حقھا ومستحقھا من التالوة .
ـ الحدر : اي االسراع في القراءة مع مراعاة أحكام      2

              التجوید.
 ـ التدویر : ھو القراءة بحالة متوسطة بین الحدر         3

والتحقیق
 أحكام االستعاذة والبسملة

: " أعوذ باہلل من الشیطان الرجیم ومعناھا االستعاذة  ـ 1
 أني ألتجئ وأعتصم باہلل من الشیطان الرجیم.

 ـ حكمھا: قال بعض العلماء أنھا واجبة وبعضھم مستحبة.
: بسم هللا الرحمن الرحیم ومعناھا أبتدا عمليلبسملة- ا2

 باسم هللا الرحمن الرحیم

 أوجھ قراءة االستعاذة مع البسملة
 * قطع الجمیع.

 * وصل الجمیع.
 * قطع االستعاذة ووصل البسملة بأول السورة.

 * وصل االستعاذة بالبسملة وقطعھا عن أول السورة.

 من احكام البسملة
 * البسملة ثابتة في جمیع السور ماعدا براءة " التوبة ".

 * إذا قرات من اول السورة فال بد من قراءتھا.
 * إذا قرات من وسط السورة فلك االختیار.

* الیجوز لك ان تصل آخر السورة بالبسملة وتقف علیھا 
 النھا الول السور ولیس آلخرھا

ماذا نقصد 
 بالتجوید؟

 ما ھو حكمھ  ؟

 وما الغایة منھ؟

 ما ھي مراتبھ؟

بماذا نبتدا 
 قراءة القرآن؟

ما معناھما وما 
 حكمھما؟

كیف نقرا 
البسملة مع 
 االستعاذة؟

ما ھي احكام 
 البسملة؟

تعریف 
 التجوید

 حكم التجوید

 الغایة منھ

 مراتبھ

 االستعاذة
 والبسملة 

اوجھ 
 قراءتھما

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

                                elbassair.net



بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 
 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ
 مصادر تعلم الوحدة: المفید في علم التجوید

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

03المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة

  من ھدي القرآن الكریمالملف:  
 الوحدة :  احكام النون الساكنة

معرفة احكام النون الساكنة والقدرة على النطق بھا  الكفاءة المستھدفة :   
 عالقة الوحدة بما سبقھا : مقدمة في علم التجوید

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار ومراجعة 
 صیانة اللسان عن اللحن في القرآن  الوحدة السابقة

ما ھي الغایة 
من معرفة علم 

 التجوید؟
وضعیة 
 االنطالق

معرفة النون 
الساكنة وتمییزھا 

 عن غیرھا .

معرفة أحكامھا 
االربعة وحروفھا 

 والتفرقة بینھا.

 ـ النون الساكنة :ھي النون الخالیة من الحركة. 
 ـ التنوین :ھو نون ساكنة زائدة تلحق أواخر االسماء لفظا.

 أحكام النون الساكنة والتنوین

ـ االظھار :1  
          لغة :االیضاح والبیان .

         اصطالحا: اخراج كل حرف من مخرجھ الطبیعي 
         حروفھ :أ ھـ ع ح غ خ

         أمثلة : من آمن-  تنحتون - عذاب ألیم- حكیم خبیر 

  ـ االدغام :2
          لغة: االدخال 

         اصطالحا : ادخال حرف ساكن بحرف متحرك    
         حیث یصیران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني 

         حروفھ :" یرملون "
         أقسامھ : أ ـ بغنة : حروفھ " ینمو "

ب ـ بغیر غنة : " ل ر"
        * الغنة : صوت رقیق یخرج من االنف مقداره     

                                 حركتان .  
    أمثلة : من یقول- رحیم ودود- من ربھم - ھدى للمتقین

   ـ االقالب :3
        لغة : تحویل الشئ عن وجھھ    

        اصطالحا :قلب النون الساكنة میما مخفاة عند الباء
        حروفھ : حرف الباء .

        أمثلة : من بعد - سمیعا بصیرا 

  :  ـ االخفاء4
          لغة :الستر 

         اصطالحا : النطق بالحرف بمرتبة بین االظھار 
واالدغام مع بقاء الغنة .

         حروفھ : بقیة الحروف .
         أمثلة : االنصار-  من قبل -   ریحا صرصرا

: ھات آیة من القرآن عن كل حكم من * واجب منزلي 
 أحكام النون الساكنة والتنوین .

مامعنى النون 
الساكنة 
 والتنوین ؟

 ماھي أحكامھا؟

مامعنى 
 االظھار ؟

 ماھي حروفھ؟
 ھات أمثلة؟

مامعنى 
 االدغام؟

 ماھي حروفھ؟
 ماھي أقسامھ؟

 ماھي الغنة؟

 ھات أمثلة؟

مامعنى 
 االقالب؟

 ماھي حروفھ؟
 ھات أمثلة؟

مامعنى 
 االخفاء؟

 ماھي حروفھ؟
 ھات أمثلة؟

تعریف النون 
الساكنة 
 والتنوین 

 أحكامھا

 االظھار 

 االدغام

 االقالب

 االخفاء

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

                                           

elbassair.net



بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 
 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ
 مصادر تعلم الوحدة: المفید في علم التجوید

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

05المذكرة رقم :
المادة :  علوم اسالمیة

  من ھدي القرآن الكریمالملف:  
 الوحدة :  أحكام المیم الساكنة

   معرفةأحكام المیم الساكنة والقدرة على النطق بھا الكفاءة المستھدفة :
 عالقة الوحدة بما سبقھا : أحكام النون الساكنة والتنوین

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

 لھم ما یشاءون، لھم اجر عظیم        اثارة االنتباه
ما الفرق بین 

ھاتین الكلمتین 
 عند النطق؟ 

وضعیة 
 االنطالق

 تحدید المیم الساكنة 

معرفة أحكام المیم 
الساكنة وتمییزھا 

 عن بعضھا.

التعرف على حكم 
النون والمیم 

 المشددتین

- تعریف : ھي المیم التي ال حركة لھا

 أحكامھا :

: وحرفھ الباء .االخفاء الشفوي - 1

: اذا وقعت بعد المیم الساكنة باء تخفى المیم  القاعدة *
الساكنة وتصحبھا الغنة بمقدار حركتین        
             ویسمى شفویا لخروج المیم والباء من الشفتین . 

 : ترمیھم بحجارة -  ان ربھم بھم أمثلة* 

: وحرفھ المیم .االدغام الشفوي - 2

: اذا وقعت میم بعد المیم الساكنة وجب  القاعدة      *
ادغام المیم الساكنة في المیم التي تلیھا حیث تصیران میما 

 واحدة مشددة .
 االیظن أولئك أنھم – : باذن ربھم من كل أمر  أمثلة     *

 مبعوثون       

: وحروفھ كل حروف الھجاء ماعدااالظھار الشفوي - 3
 المیم والباء 

 اذا وقع بعد المیم الساكنة أي حرف من القاعدة :*   
 حروف الھجاء عدا المیم والباء وجب اظھار المیم الساكنة 

 وبنینا فوقكم سبعا – : أیكم أحسن عمال أمثلة* 
 شدادا 

 حكم المیم والنون المشددتین
         یجب تشدید وغن المیم والنون المشددتین بمقدار 

 حركتین.  
  الناس – ثم – الجنة – عم – : ان أمثلة* 

: استخرج من القرآن الكریم مثاال عن كل واجب منزلي 
 حكم من أحكام المیم الساكنة.

مامعنى المیم 
 الساكنة؟

 ماھي أحكامھا؟ 

مامعنى 
االظھاروماھي 

 حروفھ؟

 ھات أمثلة.

مامعنى االدغام 
وماھي 
 حروفھ؟

 ھات أمثلة.

مامعنى 
االظھاروماھي 

 حروفھ؟

 ھات أمثلة

معنى المیم 
 الساكنة

 االخفاء

 االدغام

 االظھار

حكم المیم 
والنون 

 المشددتین

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

elbassair.net



                                                               بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 

 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ
  مصادر تعلم الوحدة: المفید في علم التجوید

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة02زمن الوحدة : 

 
                                                          04المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
  من ھدي القرآن الكریمالملف:  

 الوحدة :  أحكام المد
  الكفاءة المستھدفة : معرفة أحكام المد والقدرة على النطق بھا 

 عالقة الوحدة بما سبقھا : أحكام النون الساكنة والتنوین
 

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

  
استثمار 

ومراجعةالوحدة 
 السابقة

  صوت یخرج من االنف بمقدار حركتین " یمد "      
 

ما ھو  تعریف 
 الغنة؟

 
وضعیة 
 االنطالق

  
 

 
 - تعریف المد : لغة : االطالة .

                   اصطالحا : اطالة زمن الصوت بحرف 
 المدعند مالقاة سبب من أسباب المد .     

 ثالثة أحرف ,الواو الساكنة المضموم ماقبلھا حروفھ :
والیاء الساكنة المكسور ما قبلھا وااللف الساكنة المفتوح 

 ماقبلھا .
 أقسامھ : 

ھو المد الذي ال تقوم ذات الحروف : المد االصلي  – 1   
 اال بھ دون أي سبب من ھمز أو سكون.              

 :حركتان . - حكمھ : واجب . - أمثلة : كان مقداره  - 
 عزیز غفور.

 * ویندرج ضمنھ :
: وھو وقوع ھاء الضمیر الغائب مد الصلة الصغرى   أ- 

 بین متحركین ولیس بعدھا ھمز .
  من علمھ اال–- أمثلة : لھ ما في السموت 

  حكمھ : واجب .  - مقداره : حركتان .
 : ھو مد االلف المعوض بھا عن التنوین  مد العوض–ب 

 المنصوب عند الوقف الن االلف عوض عن التنوین .
  - أمثلة : وكان هللا علیما حكیما . 

  - حكمھ : واجب ومقداره : حركتان                          
: ھو التقاء یاءان أوالھما مشددة وثانیھما مد التمكین  –ج 

 ساكنة وھي التي تمد .
 - أمثلة : واذا حییتم بتحیة  - حكمھ : واجب و مقداره : 

 حركتان .
: االلفات الواقعة في بدایات  مد ألفات " حي طھر " –د 

 السور " حا یا طا ھا را " .
 - أمثلة : حم -  طھ  - حكمھ : واجب . - مقداره : حركتان

 وھو المد الزائد عن المد االصلي - المد الفرعي :2
 بسبب ھمز او سكون .

:  بسبب الھمز- أ    
: ھو وقوع الھمز بعد حرف المدفي المد المتصل        * 

 كلمة واحدة مثل : ماء- سماء-  
  حكمھ واجب ومقداره حركتان .

 : وقوع حرف المد في آخر الكلمة المد المنفصل * 
 والھمز في أول الكلمة التي تلیھا  مثل :انا أنزلناه .

 حكمھ واجب ویمد ست حركات .
 : وقوع الھمز قبل حرف المد في كلمة * مد البدل    

  حركات .6 و4 و2واحدة مثل : آدم ایمان ویمد 
 

 
 ما معنى المد؟

 
 
 ماھي حروفھ؟ 

 
 

 ماھي أقسامھ؟ 
 

ما ھو المد 
 االصلي ؟

 ھات امثلة .
 

ماذا یندرج 
 ضمنھ؟

ماھو مد اللة 
 الصغرى ؟
ما ھو مد 
 العوض؟

 ھات امثلة .
ما ھو مد 
 التمكین؟

 ھات امثلة .
 
 

كیف تمد 
 أحرف الھجاء؟

 ھات أمثلة .
ماھو المد 
 الفرعي؟

 ماھي أسبابھ ؟
ماھي أقسام مد 

 الھمز؟
ما الفرق بین 
المد المتصل 

والمد 
 المنفصل؟

 ماھو مد البدل؟
 ھات أمثلة .

ماھو مد الصلة 

 
 تعریف المد

 
 
 
 
 

 اقسامھ
المد االصلي 

 وما یلحقھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المد الفرعي 
 

 ماسببھ الھمز
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي
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 : وقوع ھاء الضمیر الغائب بین * مد الصلة الكبرى
 ح.6متحركین وبعدھا ھمزة قطع مثل: عنده االھو ویمد 

 
 ب- بسبب السكون:

: ھو وقوع حرف المد قبل         المد العارض للسكون* 
          الحرف االخیر من الكلمة عند الوقف.

  ح6 و4 و 2مثل: الحمد ہلل رب العلمین... ویجوز فیھ  
: ھو مد الیاء واالو الساكنتین المفتوح ما   مد اللین     * 

                    قبلھما عند الوقف.
  حركات6 و4 و2 یجوز فیھ – خوف –مثل : بیت 

: ھو ما جاء فیھ بعد حرف المد سكون    المد الالزم     *
               الزم وصال ووقفا وینقسم الى كلمي وحرفي.

  الكلمي :وھونوعان –أ 
: ان یاتي بعد حرف المد حرف مشدد * مثقل              
  حركات6 الضآلین ... یمد –مثل: الحآقة 
: ان یاتي بعد حرف المد حرف ساكن * مخفف             
 غیر مشدد

  حركات6 أ رآیت  ویمد –مثل: محیآي 
  الحرفي : وھونوعان–ب 

: ویكون في الحروف التي ھجاؤھا * مثقل             
ثالثة احرف اوسطھا حرف مد وآخرھا حرف ساكن 

 مدغم فیما بعده 
  حركات6 طسم یمد –مثل : الم 
: ویكون في الحروف التي ھجاؤھا * مخفف           

ثالثة احرف اوسطھا حرف مد وآخرھا حرف ساكن غیر 
 مدغم

  حركات.6 ن یمد –مثل: ص 
 

 : ھات آیة من القرآن عن كل حكم درستھ واجب منزلي
 من احكام المد.

 الكبرى ؟
 

ما ھي اقسام مد 
 السكون؟

 
 ما ھو مد اللین؟

 ھات امثلة
 
 

ما ھو المد 
 الالزم؟

 ماھي اقسامھ؟ 
ما تعریف كل 

 قسم؟
 ھات امثلة؟

 
ما الفرق بین 
الكلمي المثقل 

والحرفي 
 المثقل؟

 
 

ما سببھ 
 السكون
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 
 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ

  مصادر تعلم الوحدة: صفوة التفاسیر- تفسیر ابن كثیر
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          06المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
  من ھدي القرآن الكریمالملف:  

 الوحدة :  الفطرة االنسانیة بین االستقامة واالنحراف
  الكفاءة المستھدفة : معرفة نتائج االنحراف عن عقیدة التوحید

 عالقة الوحدة بما سبقھا : احكام المد
 

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

  
 اثارة االنتباه

كیف تدرك   باالحساس  ـ بالغریزة ...............
الحیوانات 

االشیاء ولیس 
 لھا عقل؟

 
وضعیة 
 االنطالق

  
قراءة اآلیة قراءة 

 صحیحة
 

ادراك حقیقة 
الفطرة واصالتھا 

 في االنسان
 
 
 

التعرف على 
اسباب انحراف 

 الفطرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ادراك اسباب 
 استیقاظ الفطرة

 
 
 
 
 
 

 
قال تعالى: ( فاقم وجھك للدین حنیفا فطرة هللا التي فطر 
الناس علیھا التبدیل لخلق هللا ذلك الدین القیم ولكن اكثر 

30الناس الیعلمون) الروم   
-اھتداء الفطرة االنسانیة الى خالقھا1  

 ص-" كل – خلق هللا االنسان وجبلھ على االیمان بھ قال 
مولود یولد على الفطرة فابواه یھودانھ او ینصرانھ او 

یمجسانھ..." ولم یقل یمسلمانھ النھ یولد على ذلك. وانت 
ترى االنسان حین تضیق علیھ االمور یرفع یدیھ وراسھ 
 الى السماء یستغیث باہلل وذلك ھو نداء الفطرة في داخلھ.

- اسباب انحراف الفطرة االنسانیة2  
  أ- اتباع الھوى: قال تعالى" افرایت من اتخذ الھھ ھواه 
واضلھ هللا على علم..." فاتباع شھوات النفس واھوائھا 

یصد االنسان عن الدین وھو یعلم انھیسیر في غیر 
 الطریق الصحیح.

 ب- التمسك بالعادات: قال تعالى" بل قالوا انا وجدنا 
ءاباءنا على امة وانا على آثارھم مھتدون" فالتقالید 

االجتماعیة لھا اثر في تحویل ھذه الفطرة من التمسك 
 بالدین الى التمسك بالعادات التي تتنافى مع االسالم.

ج - الغفلة: ومعناھا التناسي وعدم االھتمام قال تعالى" 
واذ اخذ ربك من بني ءادم من ظھورھم ذریاتھم واشھدھم 

على انفسھم الست بربكم قالوا بلى ان تقولوا یوم القیامة 
 انا كنا عن ھذا غافلون "

- بماذا تستیقظ الفطرة3  
 أ- بالرسل: قال تعالى" رسال مبشرین ومنذرین لئال 
یكون للناس على هللا حجة بعد الرسل" فمھمة الرسل 

 تذكیر الناس بما فطرھم هللا علیھ من التوحید واالیمان.
 ب- التامل في الكون: فان فیھ من اآلیات والدالئل ما 
 یجعل االنسان یعلن خضوعھ لخالق ھذا الكون العظیم.
 ج- االبتالءات: كالمرض وموت االقارب وكبر السن 

 وكلھا اسباب لیعید هللا االنسان الیھ ویذكره بھ.

   
 قراءة النص

 
 

ھل یمكن 
لالنسان ان 

 یھتدي لالیمان؟
 
 
 

ما ھي اسباب 
انحراف 
 الفطرة؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بماذا تستیقظ 
 الفطرة؟

 
النص 
 المؤطر

 
اھتداء 
 الفطرة

 
 
 

 
اسباب 
انحراف 
 الفطرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بماذا تستیقظ 
 الفطرة؟

 
 

 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

التمكن من توظیف  
المكتسبات 

المعرفیة والتعبیر 
 عنھا

 
استثمار المكتسبات 

 سلوكیا

 * الفطرة االنسانیة تتجھ دائما الى هللا
 * یولد النسان موحدا مسلما ولكن تتاثر فطرتھ فتنحرف
 * اتباع الھوى والتمسك بالعادات سبب النحراف الفطرة

 * طاعة الرسل والتامل في الكون سبیل الیقاظ الفطرة
 

 * احمد هللا على نقاء فطرتي وعدم انحرافھا.
 * ابتعد عن كل ما یفسد فطرتي ویصدني عن توحید هللا

 

 
ماھي الفوائد 

التي 
 نستخلصھا؟

 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

الفوائد 
 واالرشادات

 
 

 
االستثمار 
 السلوكي

 

 
وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 
 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ

  مصادر تعلم الوحدة: صفوة التفاسیر- تفسیر ابن كثیر
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          07المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
  من ھدي القرآن الكریمالملف:  

 الوحدة :  الترف وآثاره
 الكفاءة المستھدفة : معرفة خطورة الترف والمترفین على 

 المجتمع واثره في عرقلة نجاح االصالح
الفطرة االنسانیة بین االستقامة واالنحرافعالقة الوحدة بما سبقھا:   

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار الوحدة  
 السابقة

ماھي مظاھر   البخل ....– الترف – التكبر – الكفر 
انحراف الفطرة 

 عند االنسان؟

 
وضعیة 
 االنطالق

  
قراءة اآلیة قراءة 

 صحیحة
 

تذلیل الكلمات 
 الصعبة

 
 

 فھم المصطلح
القدرة على تحدید 

 مظاھر الترف
 
 
 
 
 
 
 

معرفة موقف 
 القرآن من الترف

 
 
 
 

بیان عقوبة 
 اصحابھا

 
قال تعالى:( واذا اردنا ان نھلك قریة امرنا مترفیھا ففسقوا 

  16فیھا فحق علیھا القول فدمرناھا تدمیرا) االسراء
 

 * مترفوھا: متنعموھا وقادة الشر فیھا
 * على امة: على طریقة       * سموم: ریح شدیدة

* حمیم: ماء شدید الحرارة   * یحموم: دخان شدید السواد 
   
  معناه التنعم بالدنیا لدرجة نسیان اآلخرة-مفھوم الترف:1
- مظاھر الترف:2  

  أ- الكفر والطغیان: قال تعالى" وما ارسلنا في قریة من 
 نذیر اال قال مترفوھا انا بما ارسلتم بھ كافرون" 

 وقال" ان االنسان لیطغى ان رءاه استغنى"
 ب- البغي والعدوان: قال تعالى" ان قارون كان من قوم 

 موسى فبغى علیھم" 
 الفسوق والعصیان: قال تعالى" واذا اردنا ان نھلك –ج 

قریة امرنا مترفیھا ففسقوا فیھا فحق علیھا القول فدمرناھا 
 تدمیرا "

- موقف القرآن من الترف والمترفین:3  
 - وصف القرآن المترفین بانھم اعداء االنبیاء

 - وانھم یعارضون كل خیر ضد مصلحتھم
لذلك حارب االسالم الترف واكتناز االموال وامر 

 بتوجیھھا لصالح المجتمع وتداولھا في االطار المشروع
  - عقوبة المترفین في الدنیا واالخرة:4

أ- الھالك في الدنیا: قال تعالى" وكم قصمنا من قریة 
كانت ظالمة وانشانا بعدھا قوما آخرین فلما احسوا باسنا 
اذا ھم یركضون ال تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فیھ 

 ومساكنكم لعلكم تسالون"
ب- العذاب في اآلخرة: قال تعالى" واصحب الشمال ما 

اصحب الشمال في سموم وحمیم وظل من یحموم ال بارد 
 وال كریم انھم كانوا قبل ذلك مترفین"

   
 قراءة النص

 
 

ما ھي 
المفردات 
 الصعبة؟

 
ما ھي مظاھر 

 الترف؟
 
 
 
 
 
 
 
 

ما ھو موقف 
القرآن من 

 الترف؟
 
 

بماذا توعد هللا 
 اصحابھا؟

 
النص 
 المؤطر

 
 شرح الكلمات

 
 
 

 مفھوم الترف
 

 مظاھره
 
 
 
 
 
 
 

موقف القرآن 
 منھ

 
 
 

عقوبة 
 المترفین

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

  
التمكن من توظیف 

المكتسبات 
 المعرفیة والتعبیر

  عنھا
 

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

 
 * الترف سبب لفساد المجتمع وھالكھ.

 * المترفون اشد الناس عذابا في الدنیا واآلخرة.
  

 
 * ابتعد عن الترف النھ ینسي اآلخرة
 * انصح المترفین حتى الیعم الھالك

 

 
ماھي الفوائد 

التي 
 نستخلصھا؟

 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

 
الفوائد 

 واالرشادات
 
 
االستثمار 
 السلوكي

 

 
وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 
 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ

  مصادر تعلم الوحدة: صفوة التفاسیر- تفسیر ابن كثیر
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          08المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
  من ھدي القرآن الكریمالملف:  

 الوحدة : الظاھرة السكانیة في القرآن 
فھم وتحلیل الظاھرة السكانیة من خالل النصوص  الكفاءة المستھدفة :   

 عالقة الوحدة بما سبقھا: االترف وآثاره

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

  
 اثارة االنتباه

 
  لیكون خلیفة في االرض ـ لعمارة االرض ـ لعبادة هللا.....

لماذا خلق هللا 
آدم علیھ 
 السالم؟

 
وضعیة 
 االنطالق

  
قراءة اآلیة قراءة 

 صحیحة
 

تذلیل الكلمات 
 الصعبة

 
 

التعرف على 
مختلف العالقات 
 التي نظمھا القرآن

 
 

فھم وتحلیل 
 العملیات السكانیة

 
 
 
 
 
 
 
 

 
معرفة السبیل 
االمثل العمار 

 االرض

 
قال تعالى:( ھو الذي جعل لكم االرض ذلوال فامشوا في 

15مناكبھا وكلوا من رزقھ والیھ النشور) الملك  
 
 

 * ذلوال: سھلة            *مناكبھا : جوانبھا ،نواحیھا 
   

 التنمیة البشریة بین الكم والكیف:
جاء القرآن لتنظیم عالقات االنسان المختلفةمع ربھ 

بالعبادة ومع غیره باالخالق ومع الكون بعمارتھ عن 
طریق التناسل ودعا الى ضرورة االھتمام بالنوع اي 

 الكیف ولیس الكم " ذریة طیبة صالحة".
 

 العملیات السكانیة االساسیة:
- الموالید: دعا القرآن الى التناسل االیجابي قال تعالى: 1

"ھنالك دعا زكریاء ربھ قال رب ھب لي من لدنك ذریة 
 طیبة..." 

- الوفیات: قال تعالى: " كل نفس ذائقة الموت..." ألجل 2
ذلك رتب القرآن احكام المیراث كما رتب على القتل 

 القصاص والدیة حفاظا على حیاة الناس.
- الھجرة: قال تعالى : " فلوال نفر من كل فرقة منھم 3

طائفة لیتفقھوا في الدین..." وھنا دعا القرآن للھجرة من 
 اجل طلب العلم والرزق.

 
 توجیھ القرآن الى عمارة االرض:

وجھ القرآن الى عمارة االرض بمختلف النشاطات من 
صناعة وزراعة وتجارة ... واشترط عدم االضرار 

 بالناس والبیئة.

   
 قراءة النص

 
ما ھي 

المفردات 
 الصعبة؟

 
ما ھي مختلف 
العالقات التي 
 نظمھا القرآن؟

 
 
 

ما ھي العملیات 
السكانیة 
 االساسیة؟

 
 
 
 
 
 
 
 

كیف وجھ 
القرآن الى 

عمارة 
 االرض؟

 
النص 
 المؤطر

 
 شرح الكلمات

 
 

التنمیة 
 البشریة

 
 
 
 

العملیات 
 السكانیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمارة 
 االرض

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

  
توظیف المكتسبات 
 المعرفیة والتعبیر

  عنھا
 

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

 
 * تركیز القرآن على االھتمام بالكیف في التناسل.

 * استغالل البیئة استغالال عقالنیا الیضر بھا.
  
 

 * فھم الظاھرة السكانیة فھما صحیحا كما قرر االسالم.
 

 54 ارجع الى كتب التفسیرواشرح اآلیة واجب منزلي:
 من سورة الروم

 

 
ماھي الفوائد 

التي 
 نستخلصھا؟

 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

 
الفوائد 

 واالرشادات
 
 
االستثمار 
 السلوكي

 

 
وضعیة 
 ختامیة

 
 

 
 elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 
 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ

  مصادر تعلم الوحدة: صفوة التفاسیر- تفسیر ابن كثیر
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة02زمن الوحدة : 

 
                                                          09المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
  من ھدي القرآن الكریمالملف:  

 الوحدة :  جدلیة الحقوق والحریات المدنیة في القرآن
دراسة وتحلیل العوامل الدافعة الى رسم الحقوق  الكفاءة المستھدفة : 

 والحریات في القرآن الكریم
 عالقة الوحدة بما سبقھا: الظاھرة السكانیة في القرآن الكریم

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

 ما اھم القضایا  االمن ، السالح النووي، حقوق االنسان.... اثارة االنتباه 
 في العالم؟ 

وضعیة  
 االنطالق

  
قراءة اآلیة قراءة 

 صحیحة
 
 

فھم المصطلح 
 وتحدید انواعھ

 
 
 
 
 

التعرف على 
الحقوق التي كفلھا 

 االسالم

 
قال تعالى:( ولقد كرمنا بني آدم وحملناھم في البر والبحر 

ورزقنھم من الطیبات وفضلناھم على كثیر ممن خلقنا 
  ـ  70تفضیال ) االسراء ـ 

 
  : مصلحة مستحقة شرعا تعریف الحق* 
 :ـ حق هللا :أي االیمان بھ وعبادتھ قال تعالى     أنواعھ* 

                 " قل یا أھل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء" 
         ـ حق العباد: باعطائھم حقوقھم 

         ـ حق االنسان نفسھ: ولھ في االسالم حقوق كثیرة
 : ان مصدرھا ھو مصدر حقوق االنسان في االسالم* 

 هللا ـ عز وجل ـ وھي مقررة في القرآن والسنة .
 بعض الحقوق االنسانیة في القرآن الكریم

عبودیة االنسان ہلل تجعلھ یتحررمن استعبادالناس لھ 
فیبتعد عن ظلمھم كما ال یرضى بالذل والمھانة لنفسھ الن 
 هللا كرمھ وفضلھ باعطائھ الكثیر من الحقوق ونذكر منھا:

: قال تعالى" والتقتلوا النفس التي حرم هللا حق الحیاة ـ 1
 اال بالحق "

  : قال تعالى" الاكراه في الدین... "حق االعتقاد ـ 2
: قال تعالى"ان هللا یامربالعدل واالحسانحق المساواة ـ 3  
 : قال تعالى" یاأیھا الذین حق ولي االمر في الطاعة ـ 4

آمنوا أطیعوا هللا وأطیعوا الرسول وأولي االمر منكم " 
 شرط أن تكون الطاعة فیما ال معصیة فیھ ومستطاعة  .

: قال ـ ص ـ" ما من عبد حق الرعیة على أولي االمر ـ 5
 یسترعیھ هللا رعیة فلم یحطھا بنصحھ لم یجد رائحة الجنة 

  : سواء كانت مدنیة أو سیاسیة حقوق الحریة ـ 6
 ـ مدنیة: التعلیم،االرث،العالج،التنقل، الزواج، العمل....
 ـ سیاسیة: االنتخاب،الترشح،ابداء الرأي والمعارضة....

   
 قراءة النص

 
 
 

ما ھو تعریف 
 الحق؟

 
 ما انواعھ؟

 
 ما مصدره؟

 
ما ھي ابرز 
الحقوق التي 
 كفلھا االسالم؟
 

 
 
 
 

ھل الطاعة 
 مطلقة؟

 
 
 

ھات امثلة عن 
 ھذه الحقوق

 

 
النص 
 المؤطر

 
 

تعریف الحق 
 وانواعھ

 
 
 

مصدر 
 الحقوق

 
 
 
 
 
 

بعض 
الحقوق 

االنسانیة في 
 االسالم

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

  
التمكن من توظیف 

المكتسبات 
 المعرفیة والتعبیر

  عنھا
 

 
 

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

* مصدر حقوق االنسان في االسالم ھو هللا ضمانا لعدم 
 االعتداء علیھا.

* الحقوق في االسالم متكاملة حق هللا ثم حق العباد فحق 
 االنسان نفسھ.

* كفل االسالم جمیع الحقوق والحریات المدنیة والدینیة 
 والسیاسیة .

 *الحقوق في االسالم مبنیة على االختیار ولیس االكراه
 

* احرص على حقوقي التي اعطانیھا هللا النھا عنوان 
 كرامتي

 * علي القیام بواجباتي قبل المطالبة بحقوقي
 

 
ماھي الفوائد 

التي 
 نستخلصھا؟

 
 
 
 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

 
الفوائد 

 واالرشادات
 
 
 
 
 
االستثمار 
 السلوكي

 

 
وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم   
 

القدرة على تفسیروشرح جملة من مواضیع القرآن تفسیرا الكفاءة المرحلیة : 
 موضوعیا وتالوتھ تالوة صحیحة والعمل بتوجیھاتھ

  مصادر تعلم الوحدة: صفوة التفاسیر- تفسیر ابن كثیر
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          10المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
  من ھدي القرآن الكریمالملف:  

 الوحدة :  مفھوم االمن في القرآن
  الكفاءة المستھدفة : معرفة اھمیة االمن وآثاره

 عالقة الوحدة بما سبقھا: جدلیة الحقوق والحریات

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

  
 اثارة االنتباه

 
  االمن ....– الصحة – االیمان 

 
ما ھي اعظم 
 نعم هللا علینا

 
وضعیة 
 االنطالق

  
قراءة اآلیات قراءة 

 صحیحة
 

تذلیل الكلمات 
 الصعبة

 
 
 
 
 

استشعار نعمة 
 االمن

 
 

فھم االسالم 
 ومعرفة قیمھ

 
التعرف على آلیات 

 تحقیق االمن

 
قال تعالى:( فلیعبدوا رب ھذا البیت الذي اطعمھم من 

 جوع وءامنھم من خوف) قریش
 

  * رب ھذا البیت: الكعبةشرح الكلمات:
    
- نعمة االمن تاتي من االیمان:1  

 قال تعالى" الذین ءامنوا ولم یلبسوا ایمانھم بظلم اولئك 
 لھم االمن وھم مھتدون"

 
- ضرورة تحقیق االمن:2  

سواء كان اجتماعیا او اقتصادیا النھ بغیر االمن التستقر 
الحیاة قال تعالى" واذ قال ابراھیم رب اجعل ھذا البلد آمنا 

 واجنبني وبني ان نعبد االصنام" 
  
-  االسالم یدعوا الى التعایش السلمي:3  

 قال تعالى" یایھا الذین ءامنوا ادخلوا في السلم كافة"
 

  - من آلیات تحقیق االمن:4
 

أ- نشر ثقافة السلم: فتحیة المسلم في االسالم "السالم 
  یقول:"افشوا السالم بینكم"– ص –علیكم" والنبي 

ب- االعتدال والوسطیة: ومعناه اقرار مبدا الحریة وجعل 
 الحوار ھو السبیل الوحید للتواصل وانھاء االزمات

ج- التخلق بادب االختالف: وھو احترام الراي اآلخر 
 وااللتزام بكافة حقوقھ وما یتوجب نحوه.

   
 قراءة النص

ما ھي 
المفردات 
 الصعبة؟

 
من این تاتي 
 نعمة االمن؟

 
 

ھل لالمن 
 اھمیة؟

 
 
 

ھل االصل في 
االسالم السلم 

 او الحرب؟
ماھي اآللیات 
التي نحقق بھا 

 االمن؟
 
 
 
 
 

 
النص 
 المؤطر

 
 شرح الكلمات

 
 االمن نعمة

 
 
 
 
 
 
 
 

التعایش 
 السلمي

 
 

آلیات تحقیق 
 االمن

 
 
 
 
 
 
 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

  
التمكن من توظیف 

المكتسبات 
 المعرفیة والتعبیر

  عنھا
 

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

 
 * االمن نعمة من هللا تستحق الشكر.

 * اذا اختلفت اآلراء فیجب اال تختلف القلوب.
 * البدیل عن التعایش السلمي بین البشر.

 
 

 * علي ان اقدر نعمة االمن وانشر ثقافة السلم بین الناس
 

 
ماھي الفوائد 

التي 
 نستخلصھا؟

 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

 
الفوائد 

 واالرشادات
 
 
االستثمار 
 السلوكي

 

 
وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على تحلیل نصوص االحادیث واستخراج العبر الكفاءة المرحلیة : 
 واالحكام منھا والعمل بتوجیھاتھا

شرح االربعین النوویة - جامع العلوم والحكم مصادر تعلم الوحدة:   
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          11المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
من ھدي السنة النبویةالملف:    

الوحدة : الشبھات في التشریع االسالمي وموقف المسلم منھا 
تحلیل الحدیث واستنباط أاالحكام  الواردة فیھالكفاءة المستھدفة :   

 عالقة الوحدة بما سبقھا: مفھوم االمن في القرآن

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

اذا لم تعرف  اسال العلماء ، ادعھ ارضاء ہلل اثارة االنتباه 
حكم مسالة ماذا 

 تفعل؟

وضعیة  
 االنطالق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
قراءة الحدیث 
 قراءة صحیحة

 
التعرف على 

 الصحابي
 

تذلیل الكلمات 
 الصعبة

 
 

اكتساب القدرة 
 على التعبیر

 
 
 
 
 
 

القدرة على 
استخراج االحكام 

 من الحدیث 
 

 
 
 
 
 

عن النعمان بن بشیرـ ض ـ قال: سمعت النبي  ـ ص ـ 
 یقول: " ان الحالل بین ..........اال وھي القلب "البخاري.

 
 ھو النعمان بن بشیر االنصاري أول مولود لالنصار بعد 

ھـ روى 65الھجرة كان شاعرا وخطیبا توفي سنة 
حدیثا .114  

 * مشتبھات: غیر واضحة * ال یعلمھن : ال یعرف حكمھا
 * اتقى الشبھات : ابتعد عنھا * الحمى : الشیئ المحمي

 *استبرأ : سلم دینھ وعرضھ من الشكوك               
 *یرتع:یرعى                   * مضغة :قطعة من اللحم

 
* یبین الحدیث أن أحكام الشریعة واضحة في معظمھا 
وبعضھا غیر واضح الحكم واالولى بالمؤمن أن یبتعد 

عنھ حتى ال یكون سببا لوقوعھ في الحرام الذي ھو حدود 
هللا وأكثر الناس بعدا عنھا ھم الذین امتألت قلوبھم 

 باالیمان وصلحت .
 

 ـ الحالل بین والحرام بین وبینھما أمور مشتبھات : 1
 معناھا أن االشیاء ثالثة أقسام :  

 أ ـ الحالل: وھو ما أخبر الشرع بتحلیلھ "وأحل هللا البیع " 
 ب ـ الحرام : ما أخبر الشرع بتحریمھ " حرمت علیكم 

 أمھاتكم وبناتكم ......"
ج ـ المشتبھ : وھو ما لم یتوضح حكمھ والواجب على 

 المؤمن أن یبتعد عنھ 
* ترك الشبھات عالمة االیمان : فالمؤمن حریص 

علٮارضاء ربھ مبتعد عن كل ما یغضبھ فاذا شك في أمر 
 تركھ وتورع عن فعلھ 

 * حمى هللا محارمھ : ان هللا سبحانھ وضع حدودا تحمي 
المؤمن من الوقوع في المعاصي التي تجلب غضب هللا 

 وعذابھ وھي كل ما نھى هللا عنھ وحرمھ 
 * صالح الجسد بصالح القلب : اذا سكن االیمان قلب 

االنسان وصلح واستقام وحسنت نیتھ وأفعالھ وأنكر وابتعد 
 عن كل حرام أو مشتبھ فیھ .

   
 قراءة النص

 
 

من ھو 
 النعمان؟

 
ما ھي 

المفردات 
 الصعبة؟

 
 

ما ھو المعنى 
 العام للحدیث؟

 
 
 
 

ما ھي االحكام 
الواردة في 

 الحدیث؟
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
النص 
 المؤطر

 
 

التعریف 
 بالصحابي

 
 شرح االلفاظ

 
 
 

الشرح 
 االجمالي

 
 
 

 
االیضاح 
 والتحلیل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

 
 
 
 
 
 

 

التمكن من توظیف  
المكتسبات 

 المعرفیة والتعبیر
  عنھا

 
استثمار المكتسبات 

 سلوكیا

ـ تردد أحكام الشریعة بین حالل وحرام ومشتبھات 1  
  ـ ترك الشبھات دلیل قوة االیمان 2
  ـ الدعوة الى اصالح القلوب3
 

 * أجتنب الحرام وكل ما یؤدي الیھ 
 * ابتعد عن المشتبھ ارضاء ہلل 

 * احرص على صالح قلبي بتطھیره 

ماھي الفوائد 
التي 

 نستخلصھا؟
 

كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك؟ 

 
الفوائد 

 واالرشادات
 

االستثمار 
 السلوكي

 

 
وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على تحلیل نصوص االحادیث واستخراج العبر الكفاءة المرحلیة : 
 واالحكام منھا والعمل بتوجیھاتھا

شرح االربعین النوویة - جامع العلوم والحكم مصادر تعلم الوحدة:   
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          12المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
من ھدي السنة النبویةالملف:    

 الوحدة : مقومات الحضارة في االسالم 
تحلیل الحدیث واستنباط أاالحكام  الواردة فیھ الكفاءة المستھدفة :   

 عالقة الوحدة بما سبقھا:الشبھات في التشریع االسالمي 

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

بماذا اكتسبت  النھا تأمر بالمعروف وتنھى عن المنكر وتؤمن باہلل. اثارة االنتباه 
 االمة الخیریة؟

وضعیة  
 االنطالق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
قراءة الحدیث 
 قراءة صحیحة

 
التعرف على 

 الصحابي
 

تذلیل الكلمات 
 الصعبة

 
اكتساب القدرة 

 على التعبیر
 
 

القدرة على 
استخراج االحكام 

 من الحدیث 
 

 
 
 
 
 

 
 عن أبي سعید الخدري ـ ض ـ قال: سمعت رسول هللا

  ـ ص ـ یقول : " من رأى منكم منكرا فلیغیره ...." مسلم
 

* ھو أبو سعید سعد بن مالك الخدري الخزرجي ـ ض ـ 
حدیثا 1170ھـ روى 74توفي بالمدینة سنة   

 
 * من رأى : أي علم  *  منكرا :أي ما قبحھ الشرع 

 
   یرشدنا الحدیث الى قیمة أخالقیة تحمي المجتمع من

الفساد وھي االمر بالمعروف والنھي عن المنكرثم یبین 
 درجات التغییر .

 
 ـ وجوب انكار المنكر : واجب حسب طاقة االنسان اما 1

بیده أو بلسانھ أو بقلبھ فاذا كانو جماعة وجب تغییره على 
الجمیع فاذا قام بتغییره واحد منھم كفى واال أثم الجمیع 

قال تعالى :" ولتكن منكم أمة یأمرون بالمعروف وینھون 
 عن المنكر واولئك ھم المفلحون "

  أما االنكار بالقلب فواجب على كل مسلم بعینھ ومعناه 
 عدم الرضا بالمنكر والتحول عن مكانھ .

 ـ عاقبة عدم انكار المنكر ھالك االمم : عن طریق 2 
االمر بالمعروف والنھي عن المنكر تحفظ االمم ثوابتھا 
وقیمھا وقد أخبر هللا سبحانھ في القرآن عن مصیر من 

تركوا ھذا الواجب فقال" لعن الذین كفروا من بني 
اسرائیل على لسان داوود وعیسى ابن مریم ذلك بما 

 عصوا وكانوا یعتدون كانوا ال یتناھون عن منكر فعلوه "
وقال ـ ص ـ :" ان الناس اذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على 

 یدیھ أوشك هللا أن یعمھم بالعقاب " رواه أحمد
  ـ بعض أحكام االمر بالمعروف والنھي عن المنكر : 3

     * أن یكون المنكر ظاھرا فال یجوز التجسس عن      
          االنسان اذا استتر .

      * أن یكون قائما في الحال .
      * أن یكون متفقا على أنھ منكر 

      * أن ال یؤدي الى منكر أكبر منھ . 

   
 قراءة النص

 
 

 من الصحابي؟
ما ھي 

المفردات 
 الصعبة؟

 
ما ھو المعنى 
 العام للحدیث؟
 

 
ما ھي االحكام 

الواردة في 
 الحدیث؟

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
النص 
 المؤطر

 
التعریف 
 بالصحابي

 
 شرح االلفاظ
 

الشرح 
 االجمالي

 
 

االیضاح 
 والتحلیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التمكن من توظیف  
المكتسبات 

 المعرفیة والتعبیر
  عنھا

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

  ـ االمر بالمعروف والنھي عن المنكر واجب المؤمن .1
 ـ التدرج في تغییر المنكر بالید واللسان والقلب مع 2

 مراعاة آدابھ .
 * اجتھد في تغییر المنكر اذا رأیتھ 

 * اذا لم أستطع تغییر المنكر بالید أو اللسان أنكره بقلبي.
 * أراعي آداب االمر بالمعروف والنھي عن المنكر .

ماھي الفوائد 
التي 

 نستخلصھا؟
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك؟ 

 
الفوائد 

 واالرشادات
 

االستثمار 
 السلوكي

 
وضعیة 
 ختامیة

 
 

 

elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على تحلیل نصوص االحادیث واستخراج العبر الكفاءة المرحلیة : 
 واالحكام منھا والعمل بتوجیھاتھا

شرح االربعین النوویة - جامع العلوم والحكم مصادر تعلم الوحدة:   
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          13المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
من ھدي السنة النبویةالملف:    

 الوحدة : الغزو الثقافي وخطره على المجتمعات
تحلیل الحدیث واستنباط أاالحكام  الواردة فیھ  الكفاءة المستھدفة : 

 ومعرفة عوامل الغزو الثقافي ومظاھره وعالجھ
 عالقة الوحدة بما سبقھا: مقومات الحضارة في االسالم

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

  
 اثارة االنتباه

 

 
 الفساد ، المخدرات ، الغزو الثقافي...

 

ما ھي اخطر 
االشیاء التي 
 تھدد المجتمع؟

وضعیة  
 االنطالق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
قراءة الحدیث 
 قراءة صحیحة

 
 
 

تذلیل الكلمات 
 الصعبة

 
اكتساب القدرة 

 على التعبیر
 

القدرة على 
استخراج االحكام 

 من الحدیث 
 
 
 

التعرف على 
مظاھر واسباب 
وعالج الغزو 

 الثقافي
 

 
 

 

 
 عن أبي سعید الخدري ـ ض ـ ان النبي ـ ص ـ قال: 

" لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: یا رسول هللا ، الیھود 

 والنصارى؟ قال: فمن؟ " رواه البخاري
 

 * سنن: طریقة ومنھاج  *  جحر ضب: غار ضب
  

یخبرنا الحدیث عن مستقبل ھذه االمة ویبین انھا ستعیش 
تابعة لغیرھا مقلدة لھم في كل صغیرة وكبیرة وھذا 

 لضعفھا واحتقارھا لنفسھا 
 

  ـ اخبار النبي- ص- بالغیب: في الحدیث تاكید لنبوتھ1
- ص- حیث اخبرنا بالحالة التي تكون علیھا االمة 

 االسالمیة من فقدان ھویتھا واتباعھا لغیر دینھا.
 ـ خطورة التقلید : یحذرنا النبي- ص- من االتباع 2 

االعمى والتقلید الخاطئ لكل صغیرة وكبیرة فاالمة 
االسالمیة لھا ثقافتھا وخصائصھا اال ان یكون االتباع في 

 شیئ نافع كالعلم مثال
  ـ مظاھر واسباب الغزو الثقافي: 3

      * التقلید االعمى
      * البعد عن الدین

      * االنھزام النفسي والتاثر بالغیر
      * الضعف التربوي وغیاب روح االنتماء لالمة

      * االعالم المفتوح . 
-  عالج ظاھرة الغزو الثقافي:4  

      * اعطاء الدین مكانتھ الحقیقیة وصورتھ الواضحة.
      * نشر العلم والعدل بین الناس.

      * مراقبة االعالم وتشجیع الفن الھادف
      * االھتمام بالجانب االقتصادي واالجتماعي لالمة.

   
 قراءة النص

 
 

ما ھي 
المفردات 
 الصعبة؟

 
ما ھو المعنى 
 العام للحدیث؟

 
 
ما ھي االحكام 

الواردة في 
 الحدیث؟

 
 

 
 

ما ھي مظاھره 
 واسبابھ؟

 
 
 
 

 كیف نعالجھ؟
 

 

 
النص 
 المؤطر

 
 
 

 شرح االلفاظ
 

الشرح 
 االجمالي

 
 

االیضاح 
 والتحلیل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
توظیف المكتسبات 
 المعرفیة والتعبیر

  عنھا
 

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

 
  ـ االبتعاد عن تقلید غیرنا واالعتزاز بانفسنا وقیمنا .1
  ـ في الحدیث قیمة عقائدیة تتمثل في اخبار النبي بالغیب2
- ناخذ من غیرنا ما ینفعنا ونترك ما یضرنا3  
 

 * احذر من الغزو الثقافي الذي یھدد ھویتنا وقیمنا 
 * اعتز بنفسي وبدیني ووطني ولغتي واحافظ علیھم.

 

 
ماھي الفوائد 

التي 
 نستخلصھا؟

 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك؟ 

 
الفوائد 

 واالرشادات
 

االستثمار 
 السلوكي

 
وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
              

 
القدرة على تحلیل نصوص االحادیث واستخراج العبر الكفاءة المرحلیة : 

 واالحكام منھا والعمل بتوجیھاتھا
شرح االربعین النوویة - جامع العلوم والحكم مصادر تعلم الوحدة:   

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          14المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
من ھدي السنة النبویةالملف:    

 الوحدة : الحقوق الشخصیة ومدى ارتباطھا بحقوق االخرین
تحلیل الحدیث واستنباط أحكامھ ومعرفة حدود  الكفاءة المستھدفة : 

  الحریة
 عالقة الوحدة بما سبقھا: الغزو الثقافي وخطره على المجتمعات

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

  
اثارة االنتباه 

واستثمار الوحدات 
 السابقة

  
 االعتقاد ، الحیاة ، المساواة ، الحریة

ما ھي الحقوق 
التي كفلھا 
االسالم 
 لالنسان؟

 
وضعیة 
 االنطالق

  
قراءة الحدیث 
 قراءة صحیحة

 
 
 

تذلیل الكلمات 
 الصعبة

 
اكتساب القدرة 

 على التعبیر
 

 
القدرة على 

استخراج االحكام 
 من الحدیث 

 
 
 
 
 

معرفة ضوابط 
 الحریة

 
عن النعمان بن بشیرـ ض ـ عن النبي  ـ ص ـ قال : " 

مثل القائم على حدود هللا والواقع فیھا ..........نجوا ونجوا 
 جمیعا ". رواه البخاري.

 
 القائم : المنكر لھا         الحدود : ما نھى هللا عنھ 

 استھموا : اقترعوا         خرقنا : ثقبنا  
 نصیبنا : حقنا               أخذوا على أیدیھم : منعوھم 

 
یبین الحدیث من خالل أعطاء مثال أھمیة االمر 

بالمعروف والنھي عن المنكر وكیف تعود الفائدة على 
 جمیع أفراد المجتمع .

 
: حتى  ضرورة االمر بالمعروف والنھي عن المنكر  ـ1

ال یفسد المجتمع وتذھب االخالق مما یؤدي الى ھالك 
 االمة " واتقوا فتنة ال تصیبن الذین ظلموا منكم خاصة "

: فال حریة االنسان تنتھي حیث تبدأ حریة االخرین  ـ 2
یجوز لالنسان باسم الحریة الشخصیة أن یضر باالخرین 

 أو یلحق االذى بھم 
 ـ ایجابیة المؤمن : النھ كالغیث اینما وقع نفع فال ینبغي 3

 أن یسكت عن المنكر الن الساكت عنھ شیطان أخرس 
 * ھل لالنسان الحریة المطلقة في المجتمع االسالمي ؟

    تتقید حریة المسلم بشروط : 
      أ ـ عدم ایذاء نفسھ " وال تلقوا بأیدیكم الى التھلكة "

    ب ـ عدم ایذاء االخرین : أي الحفاظ على االداب العامة 
     ج ـ عدم مخالفة الشرع .

   
 قراءة النص

 
 
 

ما ھي 
المفردات 
 الصعبة؟

 
 

ما ھو المعنى 
 العام للحدیث؟

 
ما ھي االحكام 

الواردة في 
 الحدیث؟

 
 

 
 
 

ھل الحریة 
 مطلقة ؟

 

 
النص 
 المؤطر

 
 

 شرح االلفاظ
 
 

 
الشرح 
 االجمالي

 
 

االیضاح 
 والتحلیل

 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

  
التمكن من توظیف 

المكتسبات 
 المعرفیة والتعبیر

  عنھا
 

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

 
  ـ حرمة تعدي حدود هللا والوقوع فیھا.1
  ـ وجوب االمر بالمعروف والنھي عن المنكر 2
  ـ المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة 3
  ـ المؤمن ایجابي في مجتمعھ ولیس سلبیا .4
 

*آمر بالمعروف وانھى عن المنكر من أجل نجاتي ونجاة 
 المجتمع .

 
 

 
ماھي الفوائد 

التي 
 نستخلصھا؟

 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

 
الفوائد 

 واالرشادات
 
 
االستثمار 
 السلوكي

 

 
وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
القدرة على تحلیل نصوص االحادیث واستخراج العبر الكفاءة المرحلیة : 

 واالحكام منھا والعمل بتوجیھاتھا
شرح االربعین النوویة - جامع العلوم والحكم مصادر تعلم الوحدة:   

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          15المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
من ھدي السنة النبویةالملف:    

 الوحدة :ھدي السنة في بیان قیمة العلم والعلماء 
 الكفاءة المستھدفة : معرفة فضل طلب العلم
 عالقة الوحدة بما سبقھا: الحقوق الشخصیة 

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار المكتسبات  
 القبلیة 

 " اقرأ باسم ربك الذي خلق "
 ونستفید منھا أن االسالم دین العلم

ماھي أول آیة 
نزلت وماذا 
 نستفید منھا؟

 
وضعیة 
 االنطالق

  
قراءة الحدیث 
 قراءة صحیحة

 
 
 
 
 

 
التعرف على 

 الصحابي
 

تذلیل الكلمات 
 الصعبة

 
اكتساب القدرة 

 على التعبیر
 
 

القدرة على 
استخراج االحكام 

 من الحدیث 
 

 
عن أبي الدرداء  ـ ض ـ قال : سمعت رسول هللا  ـ ص ـ 
یقول:" من سلك طریقا یطلب فیھ علما سلك هللا بھ طریقا 
الى الجنة وان المالئكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم وانھ 
لیستغفر للعالم من في السماوات واالرض حتى الحیتان 

في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب ان العلماء ھم ورثة االنبیاء لم یورثوا دینارا وال 

 درھما وانما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر" احمد
 

ھو عویمر بن زید بن قیس االنصاري أبو الدرداء أسلم 
حدیثا .179ھـ روى 32بعد بدر توفي سنة  

 
  * سلك : اتبع         * رضا : قبوال  

  * سائر : جمیع      * بحظ وافر: نصیب كبیر
 

یبین الحدیث فضل طلب العلم ومنزلة العلماء في االسالم 
 وأن العلم میراث االنبیاء .

 
ـ طلب العلم طریق الى الجنة :الننا بالعلم نھتدي لالیمان1  
ـ ثواب طالب العلم: دخول الجنة ـ حضور المالئكة معھ 2

 ـ استغفار المخلوقات لھ .
ـ فضل العالم على العابد : الن العالم ینفع غیره والعابد 3

 الینفع اال نفسھ لذلك شبھ الحدیث العالم بالقمر .
ـ العلماء ورثة االنبیاء: ورثوا عنھم العلم وھدایة الناس 4

 الى ما فیھ صالحھم ومنفعتھم . 
 

   
 قراءة النص

 
 
 
 
 
 
 

من ھو أبو 
 الدرداء؟
ما ھي 

المفردات 
 الصعبة؟

 
ما ھو المعنى 
 العام للحدیث؟

 
ما ھي االحكام 

الواردة في 
 الحدیث؟

 
 

 
 
 
 
 

 
النص 
 المؤطر

 
 
 
 
 
 

التعریف 
 بالصحابي

 
 شرح االلفاظ

 
 

الشرح 
 االجمالي

 
االیضاح 
 والتحلیل

 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

  
التمكن من توظیف 

المكتسبات 
 المعرفیة والتعبیر

  عنھا
 

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

 
  ـ الترغیب في طلب العلم1
ـ فضائل طلب العلم2  
ـ العلماء ورثة االنبیاء3  

 
 * علي أن أطلب العلم وأجل العلماء.

 اجمع ما استطعت من آیات وأحادیث واجب منزلي :
 تتكلم عن طلب العلم.

 
 

 
ماھي الفوائد 

التي 
 نستخلصھا؟

 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

 
الفوائد 

 واالرشادات
 
 
االستثمار 
 السلوكي

 

 
وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا

منھاج المسلم ـ العقیدة في هللا مصادر تعلم الوحدة:   
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          16المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    

 الوحدة :التوحید واثره في استقرار النفس 
الكفاءة المستھدفة : معرفة اثر التوحید في االستقرار النفسي 

 واالجتماعي
 عالقة الوحدة بما سبقھا: ھدي السنة في بیان قیمة العلم والعلماء 

   

الكفاءة  الزمن
لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة المستھدفة مفردات  

لوضعیةا الوحدة  
استثمار  

المكتسبات 
 القبلیة

 عبادتھ وعدم االشراك بھ النھ ھو خالقنا ورازقنا
ما ھو حق هللا 
على عباده 

 ولماذا؟

وضعیة  
 االنطالق

قراءة اآلیة  
 قراءة صحیحة
 
القدرة على 

معرفة التوحید 
والتمییز بین 

 انواعھ
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

القدرة على 
تلمس اثر 
التوحید في 
 نفس المؤمن

قال تعالى:" الذین ءامنوا ولم یلبسوا ایمانھم بظلم اولئك لھم االمن 
82وھم مھتدون"   االنعام   

:  لغة: من الواحد ومعناه االفراد وعدم التعدد.تعریف التوحیدـ 1  
  شرعا: افراد هللا بكل ما یختص بھ من عبادة قولیةاو فعلیة وھو 

 اساس االسالم.  
: للتوحید ثالثة انواع:انواع التوحیدـ 2  

   أ- توحید الربوبیة: ومعناه االیمان بان هللا ھو الخالق والرازق 
والمحیي والممیتوالمدبر لكل ما یحدث في ھذا الكون قال تعالى" 
أال لھ الخلق واالمر تبارك هللا رب العالمین" وھذا االیمان وحده 

 الیكفي حتى یتبع بالعمل.
   ب- توحید االلوھیة: ومعناه افراد هللا بالعبادة وعدم اشراك 

غیره فكل اعمال االنسان ینبغي ان تكون خالصة ہلل قال تعالى" 
قل ان صالتي ونسكي ومحیاي ومماتي ہلل رب العالمین ال شریك 

 لھ وبذلك امرت وانا اول المسلمین
ج- توحید هللا في اسمائھ وصفاتھ: ویكون ذلك باثبات االسماء 

والصفات التي وصف وسمى هللا بھا نفسھ في القرآن او نبیھ في 
االحادیث الصحیحةمن غیر تحریف وال تعطیل وال تمثیل قال 

 تعالى" لیس كمثلھ شيء وھو السمیع البصیر"
:آثار التوحید عل النفس االنسانیةـ 3  

* الرضا بالقدر والصبر علیھ: قال تعالى" قل لن یصیبنا اال ما 
كتب هللا لنا" فالمؤمن ال ییاس وال ینھزم للشدائد بل یصبر 

 ویرضى باقدار هللا لعلمھ ان قدر هللا كلھ خیر.
* التسامح والرحمة: المؤمن یرحم الناس ویتسامح معھم حتى 

یرحمھ هللا ویسامحھ قال - ص-" ارحموا من في االرض یرحمكم 
 من في السماء"

* التعاون: قال تعالى" وتعاونوا على البر والتقوى " فالمؤمن 
یعین غیره حتى یمده هللا بعونھ قال - ص-" وهللا في عون العبد ما 

 كان العبد في عون اخیھ"
* القناعة: وھي كنز ال یفنى یملكھ كل مؤمن فال یحسد غیره وال 
یحقد علیھ فھو یعمل بالحالل وان كان قلیال ویجتنب الحرام وان 
كان كثیرا لعلمھ ان الرازق ھو هللا قال تعالى" ان هللا ھو الرزاق 

 ذو القوة المتین"
* العفة عن الحرام: یبتعد المؤمن عن كل القبائح والمحرمات 
ویلتزم باحسن االخالق الن هللا یامره بذلك فھو یخاف معصیة 
ربھ ویرجو رحمتھ قال تعالى" واما من خاف مقام ربھ ونھى 

 النفس عن الھوى فان الجنة ھي الماوى" 
* االمن النفسي: وسببھ ھو الشعور بحفظ هللا وحمایتھ قال - ص-

 " احفظ هللا یحفظك" وقال تعالى" اال بذكر هللا تطمئن القلوب"

 قراءة النص
 

ما معنى 
 التوحید؟

 
 ما انواعھ؟

ماھو توحید 
 الربوبیة؟ 

 
 
 ما توحید 
 االلوھیة؟

 
 

كیف نوحد هللا 
في االسماء 
 والصفات؟

 
 

ما اثرالتوحید 
 على النفس؟

 
 
 
 
 
 
 

كیف نكتسب 
 القناعة؟

 
 

كیف یعییننا 
التوحید على 

 العفة؟

النص 
 المؤطر

 
تعریف 
التوحید 
 وانواعھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اثر التوحید 
 في النفس

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

استثمار  
المكتسبات 

 سلوكیا

 * اعرف معنى التوحید واھمیتھ
 * اعبد هللا وحده وال اشرك بھ

 * استقیم على االیمان الجد راحتي واطمئناني

كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة

 elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 

 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا
  مصادر تعلم الوحدة: البیان في علوم القرآن

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

                                                          17المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة                                                      

القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    
 الوحدة : مقدمة في علوم القرآن 

 الكفاءة المستھدفة : التعریف بالقرآن وتحلیل ظاھرة الوحي.
 عالقة الوحدة بما سبقھا: التوحید واثره في استقرار النفس

   

الكفاءة  الزمن
لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة المستھدفة مفردات  

لوضعیةا الوحدة  
 

  الزبور، التوراة ،االنجیل ،القرآن وانزلت عن طریق الوحي اثارة االنتباه
ما ھي الكتب 

السماویة 
 وكیف انزلت؟

وضعیة  
 االنطالق

قراءة اآلیة  
 قراءة صحیحة
 
القدرة على 
تحدید مفھوم 

 القرآن
 
 
 
 

القدرة على 
التمییز بین 

القرآن 
والحدیث 

 القدسي
 

 
 
 

 
التعرف على 
معنى الوحي  

وكیفیات 
 مجیئھ

 
 

قال تعالى"وما كان لبشر ان یكلمھ هللا اال وحیا اومن وراء حجاب 
 51او یرسل رسوال فیوحي باذنھ ما یشاء انھ علي حكیم"الشورى 

:  لغة: من الفعل قرا بمعنى تال.تعریف القرآنـ 1     
  شرعا: ھو كالم هللا المنزل على سیدنا محمد - ص- بواسطة 
 جبریل باللفظ العربي المعجز المتعبد بتالوتھ والمنقول بالتواتر.

 والتعریف یتضمن: *القرآن وحي من هللا والرسول مامور بتبلیغھ
 * الفاظ القرآن عربیة كلھا وقراءة القرآن عبادة لھا اجر كبیر 

 * نقل القرآن بالتواتر وھو نقل مجموعة عن مثلھا الى یومنا ھذا
* القرآن معجز في لفظھ ومعناه فال یستطیع احد ان یاتي بمثلھ  
 ومعجزكذلك في تشریعھ العادل واخباره الغیبیة واشاراتھ العلمیة

: القرآن والحدیث القدسيـ 2  
 الحدیث القدسي ھو كل حدیث یضیفھ النبي - ص- الى هللا تعالى

 والفرق بین القرآن والحدیث القدسي ھو:
   أ- القرآن معجزة محفوظ من التغییر ومتواتر اللفظ والمعنى 

 بخالف الحدیث القدسي
   ب- القرآن متعبد بتالوتھ ویصلى بھ دون الحدیث القدسي

 ج- القرآن لفظھ ومعناه من هللا اما الحدیث القدسي فمعناه من هللا 
 واللفظ للنبي- ص-

   د- القطعة من القرآن تسمى آیة بخالف الحدیث القدسي
 ھـ - تجوز روایة الحدیث القدسي بالمعنى اما القرآن فال یجوزذلك

: أ- تعریفھ لغة: اصل الوحي االشارة السریعة الوحي واقسامھـ 3
 وقد یكون بالكالم ولھ عدة معان في الغة

* االشارة: قال تعالى" فخرج عل قومھ من المحراب فاوحى الیھم 
11ان یبحوا بكرة وعشیا" مریم   

* االلھام الغریزي للحیوان: قال تعالى"واوحى ربك الى النحل ان 
68اتخذي من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون"النحل  

* االلھام الفطري لالنسان: قال تعالى" واوحینا الى ام موسى ان 
07ارضعیھ " القصص   

* وحي هللا الى مالئكتھ: قال تعالى" اذ یوحي ربك الى المالئكة 
12اني معكم فثبتوا الذین ءامنوا " االنفال   

* وسوسة الشیطان: قال تعالى" وان الشیاطین لیوحون الى 
  121اولیائھم لیجادلوكم.." االنعام 

 تعریف الوحي شرعا: ھو خطاب هللا الى رسلھ ولھ ثالث كیفیات:
* الرؤیا الصالحة: فرؤیا االنبیاء وحي من هللا قال تعالى" قال 

یابني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال یاابت 
 افعل ما تؤمر.." واول ما بدئ بھ النبي - ص- الرؤیا الصادقة.

* الكالم المباشر: قال تعالى" وكلم هللا موسى تكلیما" وكلم محمدا 
 - ص- لیلة المعراج حین فرض علیھ الصالة

* بواسطة الملك: وھو جبریل علیھ السالم سئل النبي- ص- عن 
كیفیة مجيء الوحي الیھ فقال" احیانا یاتیني مثل صلصلة الجرس 
وھواشده علي فیفصم عني وقد وعیت عنھ ما قال واحیانا یتمثل 

 لي الملك رجال فیكلمني فاعي ما یقول" البخاري

 قراءة النص
 

ماھو تعریف 
القرآن لغة 
 واصطالحا؟

 
 
 
 
 

ماھو الحدیث 
 القدسي؟

ما الفرق بینھ 
 وبین القرآن؟

 
 
 
 
 
 

مامعنى 
 الوحي لغة ؟

ما اقسامھ في 
 اللغة؟

 
 
 
 
 
 
 
 

ما معنى 
الوحي شرعا؟ 

ما ھي 
 كیفیاتھ؟

 
 

النص 
 المؤطر
تعریف 
 القرآن

 
 
 
 
 
 

الفرق بین 
القرآن 

والحدیث 
 القدسي

 
 
 
 
 
 

تعریف 
 الوحي

 واقسامھ

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

استثمار المكتسبات  
 سلوكیا

* علي االیمان ان القرآن كالم هللا غیر محرف اوحاه الى محمد  
 عن طریق جبریل علیھما السالم.

كیف توظف 
 مادرستھ ؟

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
elbassair.net ختامیة



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا
  مصادر تعلم الوحدة: البیان في علوم القرآن

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          18المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    

 الوحدة :علم المكي والمدني
التمییز بین المكي والمدني ومعرفة خصائصھماالكفاءة المستھدفة :   

 عالقة الوحدة بما سبقھا: مقدمة في علوم القرآن

  

الكفاءة  الزمن
لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة المستھدفة مفردات  

لوضعیةا الوحدة  
استثمار  

المكتسبات 
 القبلیة 

 ھو كالم هللا المنزل على سیدنا محمد - ص- بواسطة جبریل 
 باللفظ العربي المعجز المتعبد بتالوتھ والمنقول بالتواتر.

ماھو تعریف 
 القرآن الكریم؟

وضعیة  
 االنطالق

قراءة الحدیث  
 قراءة صحیحة
 
 
القدرة على 
تحدید وفھم 
 المصطلح

 
 
 

التعرف على 
 فائدة ھذا العلم

 
 
 
 

القدرة على 
تمییز ضوابط 
 المكي والمدني 

 
 
 
 
 
 
 
 

القدرة على 
تحدید ممیزات 
 المكي والمدني

یقول ابن مسعود رضي هللا عنھ:  "وهللا الذي الالھ غیره ما 
نزلت سورة من كتاب هللا اال وانا اعلم این نزلت وال نزلت ایة 
من كتاب هللا اال وانا اعلم فیم نزلت ولو اعلم ان احدا اعلم مني 

 بكتاب هللا تبلغھ االبل لركبت الیھ " رواه البخاري 
- تعریف المكي والمدني : للعلماء ثالثة اقوال1  

 أ- باعتبار الزمان: المكي مانزل قبل الھجرة والمدني ما نزل 
 بعد الھجرة 

  ب- باعتبار المكان: المكي مانزل بمكة والمدني مانزل بالمدینة 
 ج- باعتبار المخاطب: المكي ما خوطب بھ اھل مكة والمدني 

 ماخوطب بھ اھل المدینة
 واكثر العلماء یاخذون بالراي االول

- فوائد العلم بالمكي والمدني:2  
 * یعرف بھ الناسخ من المنسوخ

 * یعین على معرفة تاریخ التشریع وتدرجھ في فرض االحكام
* معرفة اھتمام الصحابة والعلماء بالقرآن حتى یصل الینا 

 كامال 
 * فھم اآلیات اكثر عند معرفة سبب ومكان نزولھا

- ضوابط القرآن المكي والمدني:3  
 أ- ضوابط القرآن المكي:

 * كل سورة فیھا سجدة فھي مكیة
* كل سورة فیھا یاایھا الناس ولیس فیھا یاایھا الذین             

 ءامنوا وھذا على الغالب
 * كل سورة تبدأ بحروف التھجي عدا البقرة وآل عمران

 * كل سورة فیھا قصص االنبیاء سوى البقرة
 ب- ضوابط القرآن المدني:

 * كل سورة فیھا الحدود والفرائض
 * كل سورة فیھا ذكر المنافقین سوى العنكبوت

 * كل سورة فیھا الدعوة الى الجھاد
- ممیزات القرآن المكي والمدني:4  

 أ- ممیزات القرآن المكي:
 * الدعوة الى االیمان والتركیز على العقیدة 

 * مجادلة المشركین وبیان ضاللھم 
 * الدعوة الى مكارم االخالق والنھي عن قبائحھا 

 * قصر السور وآلیات وقوة تعبیرھا
 ب- ممیزات القرآن المدني:

 * تفصیل االحكام الشرعیة المتعلقة بالعبادات والمعامالت
 * مخاطبة اھل الكتاب ودعوتھم الى االسالم

 * كشف المنافقین واظھار طبائعھم
 * طول آیاتھ وسوره

   قراءة النص
 

ما تعریف 
المكي 
 والمدني؟

 
 
 
 

ما الفائدة من 
 معرفة ذلك؟

 
 

 
 
 

ما ھي ضوابط 
 القرآن المكي؟

 
 
 
 

ما ھي ضوابط 
 القرآن المدني؟

 
 
 

ما ھي 
ممیزات 

 القرآن المكي؟
 
 
 

ما ھي 
ممیزات 

 القرآن المدني؟
 

 
النص 
 المؤطر

 
تعریف المكي 

 والمدني
 
 
 

فوائد التعرف 
 علیھما

 
 
 
 
 

ضوابط 
 المكي

 
 
 
 

ضوابط 
 المدني

 
 
 

ممیزات 
 المكي

 
 
 

ممیزات 
 المدني

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

استثمار  
المكتسبات 

 سلوكیا

 * علي معرفة المكي والمدني ألزداد فھما للقرآن الكریم
 

كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

االستثمار 
 السلوكي

 

وضعیة 
 ختامیة

elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 

 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا
  مصادر تعلم الوحدة: المدخل في علم القراءات المتواترة

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

                                                          19المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة                                                      

القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    
 الوحدة : القراءات والقراء

التمییز بین القراءات ومعرفة مدارس القرآن الكفاءة المستھدفة : 
 واصحابھا

   عالقة الوحدة بما سبقھا: علم المكي والمدني

الكفاءة  الزمن
لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة المستھدفة مفردات  

لوضعیةا الوحدة  
استثمار  

المكتسبات 
 القبلیة 

اخراج كل حرف من مخرجھ مع اعطائھ حقھ ومستحقھ .  غایتھ : 
 صون اللسان عن اللحن في كتاب هللا تعالى .

ما تعریف 
علم التجوید؟ 

 وما غایتھ؟

وضعیة  
 االنطالق

قراءة الحدیث  
 قراءة صحیحة
 
التعرف على 

 المصطلح
 
القدرة على 
التمییز بین 

انواع 
 القراءات

 بحسب السند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التمكن من 
معرفة 

القراءات 
 واصحابھا

عن ابن عباس- ض-ان النبي- ص- قال" اقراني جبریل على حرف 
 فلم ازل استزیده ویزیدني حتى انتھى الى سبعة احرف" البخاري

 * تعریف القراءة: لغة : مصدر قرا بمعنى تال
 اصطالحا: علم بكیفیات اداء- نطق- كلمات القرآن وحروفھ

 * ضابط القراءة المقبولة: - موافقة اللغة العربیة     - صحة السند
                                 - موافقة رسم المصحف العثماني   

 * انواع القراءات حسب اسانیدھا:
- المتواترة: وھي ما نقلھ جماعة كثیرة الیمكن تواطؤھا على 1

 الكذب عن مثلھم الى منتھى السند وھي اغلب القراءات
- المشھورة: ھي ما صح سنده ولم یبلغ درجة التواتر واتصف 2

 بشروط القراءة الصحیحة واشتھر بین العلماء فلم یعدوه من الغلط
- اآلحاد: ھو ما صح سنده وخالف اللغة العربیة او الرسم او لم 3

یكن مشھورا بین العلماء فھذا ال یقرؤ بھ كقراءة ابن عباس لقولھ 
 تعالى" لقد جاءكم رسول من انفّـسكم" بنصب الفاء والصحیح ضمھا

- الشاذة: وھي مالم یصح سنده الى رسول هللا- ص- ولو وافق الغة 4
العربیة والرسم وھذا ال یجوز القراءة بھ كقراءة قولھ تعالى" ّملِّك 

 یوّم الدین" بنصب الكاف والمیم
- المدرجة: وھو مازاده العلماء على وجھ التفسیر ولیس من القرآن 5

كقراءة ابن عباس" لیس علیكم جناح ان تبتغوا فضال من ربكم- في 
مواسم الحج- فاذا افضتم من عرفات ..." فقولھ في مواسم الحج 

 تفسیر ادرج مع اآلیة ولیس منھا
- الموضوعة: وھو ما ال اصل لھ  وضعھ الكفرة لتحریف القرآن6  

 مالحظة: القراءات االربعة االخیرة یحرم قراءة القرآن بھا
القراءات المتواترة وقراؤھا*   

اھتم الصحابة والتابعون ومن جاء بعدھم بحفظ القرآن وتعلیمھ للناس 
حتى كثرت قراءتھ بین مختلف البلدان وخاف العلماء تحریفھ فقاموا 

بضبط القراءات في كتب خاصة كان اشھرھا كتاب - القراءات 
ھـ واشترط في االخذ بالقراءة ان یشتھر 328السبع- البن مجاھد 

القارئ بالضبط واالمانة وطول العمر في االقراء واالتفاق على 
 االخذ منھ فاختار ابن مجاھد سبعة قراء ھم  :

ھـ120- عبد هللا بن كثیر الداري المكي ت 1  
ھـ118- عبد هللا بن عامر الیحصبي الشامي ت2  
ھـ127- عاصم بن ابي النجود االسدي الكوفي ت3  
ھـ154- ابو عمر زبان بن العالء البصري ت4  
ھـ156- حمزة بن حبیب الزیات الكوفي ت5  
ھـ169- نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعیم المدني ت 6  
ھـ 189- ابو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفي ت 7  

 ثم اضاف العلماء ثالث قراءات لتصبح عشرة وھي :
ھـ130- ابو جعفر یزید بن القعقاع المدني ت 8  
ھـ205- یعقوب بن اسحاق الحضرمي ت 9  

ھـ229- خلف بن ھشام ت 10  

 
 

ما معنى 
 القراءة؟

 ما ضابطھا؟
 
 

ما معنى 
 التواتر؟

ما معنى 
 المشھورة؟

 
 
 

متى تكون 
 القاءة شاذة؟

 
ما معنى 
 المدرج؟

 
 

لماذا یضع 
الناس زیادة 
 في القرآن؟

 
كم عدد 

القراءات 
 المشھورة

 
 

من اشھر 
القراء الذین 

 تعرفھم؟

النص 
 المؤطر
تعریف 
 القراءة

 
 

انواع 
 القراءات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

القراءات 
المتواترة 
 وقراؤھا

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

استثمار  
 المكتسبات 

 
 اقرا القرآن واقدر جھد العلماء في جمعھ وضبط قراءتھ

كیف توظف 
 مادرستھ ؟

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
elbassair.net ختامیة



 بسم الها الرحمن الرحيم
 

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا

 مصادر تعلم الوحدة: البیان في علوم القرآن
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          20المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    

 الوحدة :علم التفسیر وتطوره
معرفة علم التفسیر ومدارسھ واالستفادة منھا في الكفاءة المستھدفة : 

 فھم القرآن
 عالقة الوحدة بما سبقھا: القراءات والقراء

 

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

ماذا نفعل اذا لم  نسال العلماء ، نرجع الى كتب التفسیر اثارة االنتباه 
 نفھم آیة؟

وضعیة  
 االنطالق

  
تحدید مفھوم 

 المصطلح
 

التعرف على تاریخ 
 التفسیر

 
 
 

القدرة على التمییز 
 بین انواع التفاسیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعرف على انواع 
 التفاسیر المعاصرة

 
 
 
 
 
 
 
 

التعرف على اشھر 
 التفاسیر

  مفھوم التفسیر: لغة: االظھار والكشف والتبیین.
اصطالحا: علم یعرف بھ فھو كتاب هللا وبیان معانیھ 

 واستخراج احكامھ وحكمھ.
نشأة علم التفسیر:كان موجودا منذ عھد النبي- ص- ونقلھ 
الصحابة من بعده الى التابعین حتى القرن الثاني والثالث 

 بدأ كل عالم یفسر القرآن حسب تخصصھ( فقھ، لغة...)
 الفرق بین التفسیر والتاویل:

قیل انھما بمعنى واحد والصحیح ان التفسیر ما جاء عن 
 النبي- ص- والتاویل ما جاء عن العلماء بفھمھم الخاص.

 انواع التفسیر ومناھجھ:
- التفسیر بالماثور: وھو الذي یعتمد على القرآن نفسھ او 1

 االحادیث النبویة ثم اقوال الصحابة وھو اقسام:
 * تفسیر القرآن بالقرآن: مثل قولھ تعالى:" ان االنسان 
خلق ھلوعا" ثم بینھا بقولھ:" اذا مسھ الشر جزوعا واذا 
مسھ الخیر منوعا"  ومثل :" فتلقى آدم من ربھ كلمات 

فتاب علیھ" بینھا في آیة اخرى:" قاال ربنا انا ظلمنا انفسنا 
 وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین"

* تفسیر القرآن بالسنة: قال تعالى :" وانزلنا الیك الذكر 
لتبین للناس ما نزل الیھم" فبین النبي- ص- كیفیات 

 الطھارة والصالة والزكاة والحج.
* تفسیر الصحابة: ذلك النھم عاشوا نزول القرآن 
 وسمعوه من النبي- ص- وكانوا اعلم الناس باللغة.

- التفسیر بالراي: ھو ما كان اعتماد المفسرین فیھ على 2
االجتھاد المستند الى االصول اللغویة والشرعیة ویشترط 

 فیھ:         - عدم مخالفة القرآن والسنة.
               - عدم مخالفة ما اثر عن الصحابة.

               - عدم مخالفة اللغة العربیة.
 انواع التفسیر المعاصر

- التفسیر االدبي االجتماعي: یعتمد االسلوب االدبي 1
 ویسقطھ على الواقع كتفسیر سید قطب في ظالل القرآن

- الفسیر العلمي: ھو التفسیر الذي یركز على الجانب 2
العلمي في القرآن مثل كتاب آیات هللا في اآلفاق لالستاذ 

 محمد وفا امیري.
- التفسیر الموضوعي: ھو ما یتناول موضوع سورة 3

واحدة او موضوع واحد في القرآن كلھ مثل كتاب التفسیر 
 الموضوعي لمحمد الغزالي.

: اشھر المفسرین والتفاسیر  
 تفسیر القرآن –جامع البیان للطبري- المنار لرشید رضا 

 العظیم البن كثیر- الجامع الحكام القرآن للقرطبي.

 
ما معنى 
 التفسیر؟
 كیف نشأ؟

 
 
 
 
 

ما ھي انواع 
 التفسیر؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ما معنى 
التفسیر 
 بالراي؟

 
 

ما ھي انواع 
التفسیر 
 المعاصر؟

 
 
 
 
 

 
ما اشھر 

التفاسیر التي 
 تعرفھا؟

 
 معنى التفسیر

 
 نشاتھ

 
 

التفسیر 
 والتاویل

 
انواع 
 التفسیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التفسیر 
 بالراي

 
 
 

التفسیر 
 المعاصر

 
 
 
 
 
 
 
 

اشھر 
 التفاسیر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

استثمار المكتسبات  
 سلوكیا

 
 *علي االطالع على التفسیر الفھم القرآن جیدا

كیف توظف ما 
 درستھ؟

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة

elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 
القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 

 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا
  مصادر تعلم الوحدة: البیان في علوم القرآن

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          21المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    

 الوحدة :جمع القرءان وترتیبھ
 الكفاءة المستھدفة : معرفة كیفیة جمع القرءان ومراحلھ

 عالقة الوحدة بما سبقھا: علم التفسیر وتطوره 

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار المكتسبات  
 القبلیة 

كیف وصل  متواترا ، عن طریق الصحابة ..........................
 الینا القرآن؟

وضعیة  
 االنطالق

  
ادراك أن هللا حفظ 

القرآن من 
 التحریف

 
 
 
 

معرفة المراحل 
التي مر بھا تدوین 
القرآن الكریم حتى 

 وصل الینا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التعرف على تقسیم 
القرآن الكریم الى 

 آیات وسور. 

 
 قال تعالى " انا نحن نزلنا الذكر وانا لھ لحافظون "

 جمع القرءان الكریم حفظا في الصدور في عصر ـ 1
ـ : كان الصحابة یأخذونھ عن النبي ـ ص ـ الرسول ـ ص 

ویتسابقون في حفظھ ویعلمون بعضھم بعضا في مسجد النبي 
ـ ص ـ وأشھرھم أبو موسى االشعري وعبد هللا بن مسعود , 

 عثمان بن عفان , علي بن أبي طالب و زید بن ثابت .
: اتخذ النبي ـ ص ـ كتابا التدوین في عھد الرسول ـ ص ـ  ـ 2

یكتبون القرءان فكلما نزلت آیة دلھم على موضعھا من 
االیات و السور وأشھرھم  علي وزید وأبي  ولم یجمع 

 القرءان كامال في مصحف واحد السباب: 
  ـ لوجود امكانیة النسخ أونزول آیات أخرى 

  ـ كثرة حفاظ القرءان من الصحابة 
 : قتل كثیر من  جمع القرءان في عھد أبي بكر الصدیقـ3

حفظة القرءان في معركة الیمامة فأشار عمر بن الخطاب 
غلى أبي بكر الصدیق بجمع القرءان في مصحف واحد 

 فاستدعى زید بن ثابت النھ كان من كتاب الوحي وكلفھ بذلك.
: كان ال منھج زید بن ثابت في جمع القرآن وكتابتھ  ـ 4

 یكتب آیة حتى یتوفر أمران :
   ـ أن یجدھا مكتوبة عند الصحابة ویشھد بذلك صحابیین.

   ـ أن یجدھا محفوظة عند الصحابة .
: خاف عثمان بن عفان جمع القرآن في عھد عثمان ـ 5

ضیاع القرآن بسبب اتساع دولة االسالم ودخول االعاجم 
وكثرة الخطأ في اللغة فأرسل الى حفصة زوج البني ـص 

وكان عندھا المصحف الذي جمعھ أبو بكر وطلب من زید بن 
ثابت ومعھ ثالثة من الصحابة بنسخ المصحف وارسال 

 نسخة الى كل بلد حتى یقضي على االختالف بین الناس .
: ھو أمر توقیفي بأمر من النبي ـ ص ترتیب آیات القرآن  ـ 6

 ـ وبغیر اجتھاد من الصحابة 
  :  تقسیم سور القرآن ـ7

     ـ الطوال : وھي سبعة البقرة آل عمران النساء المائدة 
 االنعام االعراف والسابعة اما االنفال والتوبة أو یونس 

     ـ المئین : وھي السور التي یزید عدد آیاتھا عن المئة
     ـ المثاني : تلي المئین وھي تثنى أي تكرر

     ـ المفصل : ویبدأ من سورة الحجرات الى سورة الناس

   
 

ممن كان یتلقى 
الصحابة 
 القرآن ؟

 
 

ھل كان 
الصحابة 

 یكتبون القرآن؟
 
 
 

من أول من 
جمع القرآن في 
 مصحف واحد؟

 
ما ھي الشروط 
التي وضعھا 
زید لكتابة 

 القرآن؟
من جمع القرآن 

مرة ثانیة 
 ولماذا؟

 
 
من رتب آیات 
القرآن بھذا 

 الترتیب؟
كیف قسمت 
سور القرآن 

 الكریم؟

 
النص 
 المؤطر

 
جمع القرآن 

 وتدوینھ
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

منھج زید في 
 جمع القرآن

 
 
 
 
 
 
 
 

ترتیب اآلیات 
وتقسیم 
 السور

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

 
 

 
استثمار المكتسبات 

 سلوكیا

 
* علي أن أقدر الجھد الذي بذلھ الصحابة في حفظ القرآن 

 الكریم 
 

 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

 
االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة

 

elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا
  مصادر تعلم الوحدة: البیان في علوم القرآن

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          22المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    

 الوحدة : السنة ومكانتھا في التشریع
 الكفاءة المستھدفة : معرفة مكانة السنة في التشریع

 عالقة الوحدة بما سبقھا: جمع القرآن وترتیبھ

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار المكتسبات  
 القبلیة 

ماھي مصادر  القرآن ,  السنة,  اجتھاد العلماء....................... 
 التشریع ؟

وضعیة  
 االنطالق

  
معرفة مكانة السنة 

واھمیتھا في 
 التشریع االسالمي

 
 

 
 

التعرف على تاریخ 
 تدوین السنة

 
 
 
 
 
 

القدرة على معرفة 
اشھر كتب السنة 

 ومؤلفیھا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قال تعالى" وما آتاكم الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا "
: السنة ھي المصدر الثاني بعد مكانة السنة في التشریع* 

القرآن فھي اما مؤكدة لما جاء فیھ او مفسرة لھ أو تاتي 
باحكام لم ترد فیھ فقولھ- ص-"المسلم اخو المسلم.." تاكید 
لقولھ تعالى"إنما المؤمنون اخوة" وقولھ- ص-" صلوا كما 

رایتموني اصلي" تفسیر لمعنى الصالة الذي لم یبینھ القرآن 
وقولھ- ص- " ال تنكح المراة على عمتھا والمراة على 

 خالتھا" تشریع لم یرد في القرآن وانما جاءت بھ السنة النبویة
 : نھى النبي- ص- عن كتابة الحدیث في تدوین السنة* 

عصره خشیة اختالطھ بالقرآن وحتى ال ینصرف الصحابة 
الٮسنتھ ویتركوا القرآن فقال- ص-" التكتبوا عني شیئا سوى 

القرآن ومن كتب شیئا سوى القرآن فلیمحھ" ولما توفي 
النبي- ص- وجمع الصحابة القرآن في مصحف واحد 

تفرغوا بعد ذلك لكتابة الحدیث وكانوا یتناقلونھ روایة ومن 
أوائل ما كتب الصحیفة الصحیحة لھمام بن منبھ الصنعاني 

  ھـ والتي رواھا عن ابي ھریرة- ض-  131ت 
:الكتب الستة  

 : لمحمد بن اسماعیل البخاري  صحیح البخاري ـ1
 ألف حدیث یحتوي كتابھ على 300 كان یحفظ 194/256

 بغیر المكرر وھو اول 4000 حدیث بالمكرر و 7275
 مصنف في الحدیث الصحیح واصح كتاب بعد كتاب هللا.

 204/261: لمسلم بن الحجاج النیسابوري صحیح مسلم ـ 2
 حدیث بغیر المكرر وھو ثاني 3033یحتوي كتابھ على 

 الصحیحین.
-  202: لسلیمان بن االشعث السجستانيسنن ابي داوود  ـ 3

 الف 500 حدیث انتقاھا من 4800 یحتوي كتابھ على 275
 حدیث 

 209/279: لمحمد بن عیسى الترمذي سنن الترمذي  ـ 4
قیل عنھ" من كان ھذا الكتاب في بیتھ فكانما في بیتھ النبي 

 یتكلم".
/   215 : احمد بن علي الخرساني النسائي  سنن النسائي ـ5

 نصا 10390 وسمى كتابھ السنن الكبرى  واشتمل على 303
 مسندا.

 / 209 لمحمد بن یزید بن ماجة القزوینيسنن ابن ماجة:- 6
"4341 حدیث "4000 یحتوي كتابھ على اكثر من 273  

   
ما ھي وظیفة 

 السنة؟
 
 
 
 

 
ھل كتبت السنة 
في عھده- ص- 

 ولماذا؟
متى بدا تدوین 

 السنة؟
 
 
 

ما ھي كتب 
السنة التي 

 تعرفھا؟

النص 
 المؤطر

 
مكانة السنة 
 في التشریع

 
 

 
 تدوین السنة

 
 
 
 
 
 

 الكتب الستة
 

 البخاري
 
 
 

 مسلم
 

 
 ابو داوود

 
 

 الترمذي
 
 

 النسائي
 
 

 ابن ماجة
 

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

 
 

التمكن من توظیف 
المكتسبات 

 المعرفیة والتعبیر
 عنھا

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

- السنة ھي المصدر الثاني من مصادر التشریع.1  
- لزوم اتباع السنة واالقتداء بالنبي- ص- 2  
- وجوب الرجوع الى كتب السنة للتاكد من صحة االحادیث3  

 * احرص على سنة النبي- ص- واتبعھا.
* احرص على طلب العلم وتدوینھ كما حرص العلماء على 

 تدوین السنة.

ماھي الفوائد 
التي 

 نستخلصھا؟
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

الفوائد 
 واالرشادات

 
االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة

 elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 

 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا
 مصادر تعلم الوحدة: 

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

23المذكرة رقم :   
المادة :  علوم اسالمیة                                                      

القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    
 الوحدة : تاریخ التشریع االسالمي

 الكفاءة المستھدفة : 
السنة ومكانتھا في التشریععالقة الوحدة بما سبقھا:   

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار المكتسبات 
 القبلیة 

ماھي مصادر  القرآن ,  السنة,  اجتھاد العلماء....................... 
 التشریع ؟

وضعیة 
 االنطالق

ادراك شمول 
االسالم ومرونتھ 
 بوضع قواعد كلیة

معرفة اھمیة 
التدرج في تشریع 

االحكام زمن 
 الرسالة

القدرة على معرفة 
دور االجتھاد في 
 التشریع االسالمي

التعرف على 
اھتمام العلماء 
 بالعلم وتدوینھ

التمكن من معرفة 
اسباب الضعف في 

 ھذه المراحل

التعرف على واقع 
التشریع االسالمي 

ـ تطور التشریع االسالمي عبر االزمنة: احتوى القرآ ن الكریم 1
والسنة النبویة على أصول كانت قابلة الن تتسع في مفاھیمھا وأن 

تتطور ذلك الن المجتمع تطور وطرأت علیھ حوادث والتقى 
بثقافات أخرى لذلك كان باب االجتھاد مفتوحا وفق ما یقتضیھ 

 تطور المجتمع .
  ـ مراحل تطور التشریع االسالمي : 2

أ ـ طور الرسالة: لم یفارق النبي ـ ص ـ الحیاة اال بعدأن ترك 
شریعة كاملة عامة بدلیل قولھ تعالى " الیوم أكملت لكم دینكم 

وأتممت علیكم نعمتي ورضیت لكم االسالم دینا " لكنھ ـ ص ـ لم 
یترك أحكاما أو كتبا انما ترك أصوال وقواعد عامة على مرحلتین 
المكیة والتي كانت تعالج أمر العقیدة والمدنیة التي اتسع فیھا فھم 

االسالم لیشمل العالقات المدنیة واالجتماعیة والسیاسیة  فكان 
النبي ـ ص ـ في ھاتین المرحلتین ھو الممثل للسلطة التشریعیة بما 

 یوحى الیھ.
ب ـ طور الخلفاء الراشدین: من وفاتھ ـ ص- الى منتصف القرن 
االول في ھذه المرحلة بدأ الفقھ ینمو حیث كان الخلفاء  یرجعون 
في كل أمر الى القرآن والسنة ولكن مع اتساع الدولة االسالمیة 
دخلت عادات وتقالید لم تكن في الحسبان فاضطر الصحابة الى 

االجتھاد حتى یجدوا الحلول لكل أمر جدید وكان اجتھادھم 
 استشاریا فیما بینھم ومراعاة للمصلحة.

 ج ـ الطور الثالث: من منتصف القرن االول الى أوائل القرن 
الثاني حیث استقل علم الفقھ وتكونت فیھ المدارس الفقھیة ویعتبر 

ھذا الطور طور التدوین أي المرحلة التأسیسیة لتدوین التشریع 
 االسالمي .

 د ـ الطور الرابع: من أوائل القرن الثاني الى منتصف القرن 
الرابع یعتبر تكملة للطور الذي قبلھ حیث اكتمل فیھ تدوین الفقھ 

باسلوب سھل وبسیط وعرف كل مذھب بعلمائھ ومنھجھ في 
استنباط االحكام وقد ساھمت الدولة في نشر العلم وتشجیع العلماء 

 واشراك الفقھاء واالخذ بآرائھم.
 ھـ ـ الطور الخامس: من منتصف القرن الخامس الى منتصف 

القرن السابع: بدأ التشریع االسالمي في الجمود والتقلید في 
التألیف حیث اقتصر على كتابة آراء االئمة فقط فلم تصمد اال 

 المذاھب االربعة المعروفة الیوم لكثرة تالمیذھا واجتھادھم .
 و ـ الطور السادس: من منتصف القرن السابع الى أوائل العصر 

الحدیث ویسمى طور الضعف في أسالیب الكتابة حیت تمیزت 
بظھور المتون ثم شرحھا ثم شرح الشرح وقد تمیز بركود الحركة 

 الفكریة اال ان ذلك لم یمنع من ظھور علماء ذوو مراتب عالیة.
 ي ـ الطور السابع : من منتصف القرن الثالث عشر الھجري الى 
الیوم توسعت الدراسات الفقھیة وظھر الفقھ المقارن وفیھ حاولت 

الدولة العثمانیة تقنین أحكام المعامالت في مجلة تحتوي على 
 مادة وظھرت بعد ذلك المجامع الفقھیة والمراكز العلمیة 1851

التي ساھمت في تطویر الفقھ االسالمي وجعلھ یسایر المستجدات 
 العصریة .

 

ھل ذكر 
القرآن قوانین 
مفصلة لكل 

 االمور؟

لمن كان 
التشریع ایام 
 النبي- ص-؟

على ماذا كان 
یعتمد 

الصحابة في 
معرفة احكام 

 االسالم؟

ماذا میز ھذه 
 المرحلة؟

كیف كان 
التشریع في 
 ھذا الطور؟

الى این وصل 
التشریع في 
 ھذه المرحلة؟

 مقدمة

مراحل 
تطور 

التشریع 
 االسالمي

الطور 
 الثاني

الطور 
 الثالث

الطور 
 الرابع

الطور 
 الخامس

الطور 
 السادس

الطور 
 السابع

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا

  مصادر تعلم الوحدة: 
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          24المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    

 الوحدة : نشأة المدارس الفقھیة
معرفة المدارس الفقھیة وتوظیف ذلك في فھم احكام الكفاءة المستھدفة : 

 الشریعة
 عالقة الوحدة بما سبقھا: تاریخ التشریع االسالمي

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

مراجعة واستثمار  
 الوحدة السابقة

 عصر الفقھاء اي المدارس – عصر الصحابة –عصر النبي 
 الفقھیة....

ما ھي مراحل 
نشأة التشریع 

 االسالمي؟

وضعیة  
 االنطالق

  
 
 
 

التعرف على 
 مؤسس المذھب 

 
 

 
التعرف على 

خصائص المدرسة 
  ومكان انتشارھا 

 
التعرف على 

 مؤسس المذھب 
 

 
التعرف على 

خصائص المدرسة 
 ومكان انتشارھا 

 وتالمیذھا
 

التعرف على 
 مؤسس المذھب 

 
 
 
 

التعرف على 
خصائص المدرسة 
 ومكان انتشارھا 

 وتالمیذھا

 
قال تعالى" وما كان المومنون لینفروا كافة فلوال نفر من كل 

فرقة منھم طائفة لیتفقھوا في الدین ولینذروا قومھم اذا رجعوا 
122الیھم لعلھم یحذرون" التوبة   

 ھـ 150: مؤسسھ ابو حنیفة النعمان ت  المذھب الحنفي ـ1
 ببغداد 

: كان خلفاء الدولة العباسیة یقربون العلماء  تطوره*
ویكلفونھم بالقضاء وكان تلمیذ ابي حنیفة ابو یوسف احد 

القضاة الذین ساعدوا على نشر مذھب استاذه وكذلك محمد 
 بن الحسن الشیباني الذي كتب فقھ ھذا المذھب.

: یعتمدون على الكتاب السنة خصائص المدرسة الحنفیة* 
 االجماع والقیاس وقد اكثروا من استخدام ھذا االخیر 

  انتشر المذھب في العراق ،تركیا، البانیا ..وغیرھا
  ھـ179: مؤسسھ مالك بن انس ت المذھب المالكي ـ 2

: كان لالمام مالك بالمدینة تالمیذ كثر من كافة تطوره* 
البلدان ساعدوا على نشر مذھبھ وفي المغرب واالندلس كان 
یحي بن یحي اللیثي ھو الذي نشر المذھب وعملت بھ دولة 

 المرابطین والموحدین.
: تعتمد على الكتاب والسنة خصائص المدرسة المالكیة* 

 واالجماع وتاخذ بالمصالح المرسلة
 انتشر المذھب في الحجاز والكویت والسودان والمغرب 

 من تالمیذه: عبد الرحمن بن القاسم ، اشھب بن عبد العزیز
: اسسھ محمد بن ادریس الشافعي وجمع المذھب الشافعي ـ 3

 فیھ بین المذھبین وقد نشر مذھبھ بنفسھ لكثرة رحالتھ
: تعتمد على القرآن السنة خصائص المدرسة الشافعیة* 

 االجماع والقیاس ثم خبر االحاد
 انتشر المذھب في مصر فلسطین اندونیسیا

 من تالمیذه: یوسف البویطي ، اسماعیل المزني
  ھـ241: اسسھ احمد بن حنبل ت المذھب الحنبلي ـ 4

 ساعد على ظھور مذھبھ كثرة رحالتھ وكذلك عمل تالمیذه
: االعتماد على القرآن والسنة خصائص المدرسة الحنبلیة*

 واالجماع ثم فتوى الصحابة ویكثرون من االخذ بالحدیث
 انتشر المذھب في االلحجاز وبالد الشام.

   
 
 
 

 من اسسھ؟
 

 كیف تطور؟
 
 
 

ماھي 
 خصائصھا؟

 
 من اسسھ؟

 
 كیف تطور؟

 
 

ماھي 
 خصائصھا؟

 
 

 من اسسھ؟
 

ماھي 
 خصائصھا؟

 
 

  من اسسھ؟
 

ماھي 
 خصائصھا؟ 

 
النص 
 المؤطر

 
المذھب 
 الحنفي

 
 
 
 
 
 
 

المذھب 
 المالكي

 
 
 
 
 
 
 

المذھب 
 الشافعي

 
 
 
 

المذھب 
 الحنبلي

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

 
 

التمكن من توظیف 
المكتسبات 

 المعرفیة والتعبیر
 عنھا

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

- تنوع وثراء الفقھ االسالمي.1  
- اختالف الفقھاء اختالف في الفروع ولیس في االصول2  
 

 * احترم اقوال العلماء وال انكر على من اتبع واحدا منھم.

ماھي الفوائد 
التي 

 نستخلصھا؟
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

 
الفوائد 

 واالرشادات
 

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا

  مصادر تعلم الوحدة: مختصر اصول الفقھ لمحمد محدة
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

 
                                                          25المذكرة رقم : 

المادة :  علوم اسالمیة                                                      
القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    

 الوحدة : الحكم الوضعي واقسامھ
معرفة الحكم الشرعي واستخراجھ من الكتاب والسنةالكفاءة المستھدفة :   

 عالقة الوحدة بما سبقھا: نشاة المدارس الفقھیة وتطورھا 

  

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار المكتسبات  
 القبلیة 

ھو خطاب هللا التعلق بافعال المكلفین اقتضاء او تخیرا او 
 وضعا

ما ھو تعریف 
 الحكم الشرعي؟

وضعیة  
 االنطالق

  
قراءة اآلیة قراءة 

 صحیحة
 

التعرف على 
 مفھوم المصطلح

 
القدرة على التمییز 

 بین اقسامھ
 عن طریق االمثلة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
قال تعالى" اقم الصالة لدلوك الشمس الى غسق اللیل وقرآن 

78الفجر ان قرآن الفجر كان مشھودا " االسراء   
 

* تعریف الحكم الوضعي: ھو ما یقتضي وضع الشيء سببا 
 آلخر اوشرطا او مانعا

 *اقسامھ: ینقسم الى خمسة اقسام:
:  ھو ما جعلھ الشارع سببا لحكم شرعي كعالمة السبب ـ 1

تدل علیھ یوجد بوجوده وینعدم بعدمھ كالسفر جعلھ هللا سببا 
إلباحة الفطر في رمضان ورؤیة الھالل سببا لصوم رمضان 
ومنھ قولھ تعالى" والسارق والسارقة فاقطعوا ایدیھما جزاء 

 بما كسبا.." فجعل السرقة سببا لقطع الید
: ھو ما جعلھ الشارع مكمال المر شرعي وشرطا الشرط- 2

لھیستلزم من عدمھ العدم وال یستلزم من وجوده الوجود مثل 
الوضوء جعلھ هللا شرطا في صحة الصالة ال تصح اال بھ 

وقد یوجد الوضوء وال توجد الصالة ومنھ قولھ تعالى" وہلل 
على الناس حج البیت من استطاع الیھ سبیال" فجعل 

 االستتطاعة شرطا في وجوب الحج
: ھو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم المانع ـ 3

كمن ملك نصاب الزكاة وكان علیھ دین فالدین مانع من 
اخراج الزكاة ومنھ قولھ- ص-" المیراث لقاتل " فجعل القتل 

 مانعا لصاحبھ من المیراث
: اوھما وصف العمال المكلف فاذا الصحة والبطالن ـ 4

وقعت تامة مستوفیة لشروطھا حكم بصحتھا واذا اخل 
بشروطھا حكم ببطالنھا ومعنى الصحة ھي ترتب اآلثار 

الشرعیة والبطالن ھو عدم ترتب ھذه اآلثار كالصالة بغیر 
وضوء باطلة النعدام شرطھا او كعقد زواج دون ولي المراة 

 فھو باطل لعدم اكتمال اركان العقد
- الرخصة والعزیمة: الرخصة ھي ما شرعھ هللا استثناء 5

من حكم عام بقصد التخفیف على الناس كقصر الصالة 
واباحة الفطر في رمضان للمسافر والعزیمة ھي ما شرعھ 

هللا ابتداء للناس وتشمل جمیع احكام المكلفین كالصالة 
 والصوم والزكاة والحج والوضوء 

 

   
 قراءة النص

 
  

ما تعریف الحكم 
 الوضعي؟

 ما ھي اقسامھ؟
 ما معنى السبب؟

 
 

 ھات امثلة
 

 مامعنى الشرط؟
 
 
 

 ھات امثلة
 

 ما معنى المانع؟
 

 ھات امثلة
 

ما معنى الصحة 
 والبطالن؟

 
 ھات امثلة

 
 

ما معنى 
الرخصة 
 والعزیمة؟

 
 ھات امثلة

 
النص 
 المؤطر

 
تعریف 
الحكم 

 الوضعي 
 

 السبب
 
 
 

 الشرط
 
 

 
 

 
 المانع

 
 
 

الصحة 
 والبطالن

 
 
 
 

الرخصة 
 والعزیمة

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

 
 

 
استثمار المكتسبات 

 سلوكیا

 
* امیز بین االحكام الشرعیة حتى ال اخلط بینھا واقع في 

 معصیة هللا 
 
 

 
كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

 
 

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا

 مصادر تعلم الوحدة: مختصر اصول الفقھ لمحمد محدة
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

26المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة                                                      

القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    
 الوحدة : مقاصد الشریعة 

معرفة الكلیات الخمس للشریعة االسالمیةالكفاءة المستھدفة :   
 عالقة الوحدة بما سبقھا: الحكم الوضعي واقسامھ

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

لماذا انزل هللا  لھدایة الناس .... الھداف وغایات وحفظ مصالح العباد اثارة االنتباه
 الشریعة؟

وضعیة 
 االنطالق

القدرة على تحدید 
مقصد الشریعة 
 وانواع المصالح

التعرف على 
المقاصد 

الضروریة في 
االسالم وطرق 

 حفظھا

ادراك معنى 
 المقاصد الحاجیة 

ادراك معنى 
 المقاصد التحسینیة

107قال تعالى" وما ارسلناك اال رحمة للعالمین" االنبیاء  
: ھوالتخفیف والتیسیر على الناس مقصد التشریع العام* 

وذلك بتحقیق مصالحھم إما  بجلب الخیر لھم أودفع الضر 
 عنھم حیث تنقسم المصالح الى ثالثة انواع: 

: وھي ما یحتاج الیھ الناس لقیام حیاتھم مصالح ضروریة-1
 فاذا فقدوھا تعطلت الحیاة واختلت االمور 

: ھي ما یحتاج الیھ الناس لتوسیع حیاتھممصالح حاجیة- 2
 حیث ال تتوقف علیھا الحیاة وانما تضیق وتتعسر

: ھي التي ال تضیق الحیاة بتركھا ولكن مصالح تحسینیة ـ 3
 مراعاتھا من محاسن العادات.

اقسام المقاصد الشرعیة*   
: وھي خمسة الدین النفس العقل المقاصد الضروریة ـ 1

 العرض المال. وقد حافظ علیھا من جانب الوجود والعدم
* الدین: شرع الیجاده االیمان والعبادات وشرع للمحافظة 

 علیھ القتال ونھى عن البدع.
 * النفس: شرع الیجادھا الزواج وشرع لحفظھا القصاص.

 * العقل: شرع الیجاده العلم والتفكر و لحفظھ تحریم الخمر.
* العرض" النسل": شرع الیجاده الزواج وشرع لحفظھ حد 

 الزنا والقذف. 
* المال: شرع الیجاده البیع والتجارة وشرع لحفظھ تحریم 

 السرقة والغش
: شرع للتخفیف على الناس عدة امورالمقاصد الحاجیة ـ 2  

*العبادات: رخص للمریض والمسافر الفطر في رمضان 
 واجاز التیمم لمن عجز عن استعمال الماء

 *المعامالت: رخص في انواع البیوع كالسلم واالستصناع 
 *العقوبات: جعل الدیة على العاقلة ودرأ الحدود بالشبھات

:المقاصد التحسینیة- 3
 *العبادات: شرع الطھارة وستر العورة والصالة في جماعة

*المعامالت: حرم االسراف والتقتیر والبیع على البیع 
 والخطبة على الخطبة

*العقوبات: حرم قتل الرھبان والنساء والصبیان وقطع 
 الشجرفي الحرب قال- ص-" انما انا رحمة مھداة"

ما ھو الھدف 
 من التشریع؟

ما ھي انواع 
 المصالح؟

ما ھي المقاصد 
 الضروریة؟

كیف اوجدھا 
الشرع وكیف 

 حفظھا؟

ھات امثلة عن 
المقاصد 
 الحاجیة؟

ھات امثلة عن 
المقاصد 
 التحسینیة؟

النص 
 المؤطر

مقصد 
التشریع 

 العام

اقسام 
 المقاصد 

المقاصد 
 الضروریة

المقاصد 
 الحاجیة

المقاصد 
 التحسینیة

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

توظیف المكتسبات 
 المعرفیة والتعبیر

 عنھا

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

- مراعاة االسالم لمصالح الناس.1
- االلتزام بالدین كفیل بتحقیق السعادة.2

 * افھم االسالم اكثر الحسن تطبیقھ.
  بین مقاصد الشریعة من النصوص التالیة:واجب منزلي:

 " ان الصالة تنھى عن الفحشاء والمنكر"
 " ولكم في القصاص حیاة یا اولي االلباب"

 " فان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا"

ماھي الفوائد 
التي 

 نستخلصھا؟

كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

الفوائد 
 واالرشادات

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة

elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا

 مصادر تعلم الوحدة: 
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

27المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة                                                      

القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    
 الوحدة : مظاھر الیسر في العبادات

التعرف على مظاھر الیسر في العبادات وممارستھا الكفاءة المستھدفة : 
 في الحیاة

 عالقة الوحدة بما سبقھا: مقاصد الشریعة

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار ومراجعة 
 الوحدة السابقة

التخفیف والتیسیر على الناس قال تعالى " یرید هللا لیخفف 
 عنكم وخلق االنسان ضعیفا"

ما ھو المقصد 
العام من 
 التشریع ؟

وضعیة 
 االنطالق

التعرف على حقیقة 
التیسیروحكمھ 

 الشرعي

 القدرة على 
ادراك بعض 

 الرخص وشروطھا

 قال تعالى" یرید هللا بكم الیسر وال یرید بكم العسر" البقرة

: االصل في االسالم ان كل مفھوم الیسر في العبادات* 
العبادات سھلة میسرة لقولھ تعالى" ال تكلف نفس اال وسعھا" 

وزیادة على ذلك خفف هللا على عباده في بعض الحاالت 
 لوجود عذر كالمرض والسفر واالكراه... 

*حكم التیسیر: وفیھا قوالن تیسیرات واجبة وھي التي اذا لم 
نأخذبھا أدت الى الھالك وتیسیرات مباحة یجوز االخذ بھا 

 ویجوز تركھا .
 * نماذج من التیسیر في الشریعة االسالمیة : 

    ـ أ ـ تیسیر هللا على عباده في الصالة : أباح االسالم 
للمسافر أن یقصر من الصالة الرباعیة فیصلیھا ركعتین 

 كم كماأجازلمن عجز 80شریطة أن تكون المسافة أكثرمن 
عن القیام للصالة أن یصلیھا قاعدا أو قائما أو مضطجعا أو 
باالشارة بعینیھ كما خفف عن العاجز في استعمال الماء ان 

 یتیمم .
 ـ ب ـالصوم : رخص هللا للمسافر االفطارتجنبا للمشقة 

والتعب كما رخص ذلك للمریض على ان یقضي ما فاتھ  
لقولھ تعالى" ومن كان مریضا اوعلٮسفر فعدة من ایام اخر" 

 وكذلك المراة الحامل والمرضع
 ـ ج ـالزكاة : اشترط الشرع بلوغ النصاب اي مقدارا معلوما 

ویكون زائدا وسلیما من الدین كما اشترط بلوغ الحول كما 
التجب في حلي المراة التي تستخدمھا للزینة وفرض نصف 
 العشر على االراضي التي سقیت بالتكلفة ولیس بماء المطر.

 ـ دـ ااحج :فال یجب الحج اال على المستطیع مادیا وبدنیا
 كما یجوز الحج عن الغیر .

 النص المؤطر

مامعنى الیسرفي 
 العبادات؟

 ما حكم التیسیر؟

كیف خفف هللا 
على عباده في 

 الصالة؟

كیف خفف هللا 
على عباده في 

 الصوم؟

كیف خفف هللا 
على عباده في 

 الزكاة؟

 كیف خفف هللا 
على عباده في 

 الحج؟

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

توظیف المكتسبات 
 المعرفیة والتعبیر

 عنھا

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

* االسالم دین یسر ولیس دین عسر.
 * 

 علي ان احرص على القیام بعباداتي كلھا وان الجأ الى 
 الرخص عند الحاجة حتى اتقرب من هللا 

الفوائد 
 واالرشادات

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة

elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا

 مصادر تعلم الوحدة: منھاج المسلم
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

28المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة                                                      

القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    
 الوحدة : من الصلوات المشروعة

التعرف على اھمیة الصالة واثرھا في الحیاةالكفاءة المستھدفة :   
 عالقة الوحدة بما سبقھا: مظاھر الیسر في العبادات

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار المكتسبات 
 القبلیة 

 الصلوات الخمس 
 ھل ھناك غیرھا : النافلة ، الجنازة ، .......

ما ھي 
الصلوات 

 المفروضة ؟

وضعیة 
 االنطالق

قراءة اآلیة قراءة 
 صحیحة

ادراك اھمیة 
 الصالة وفضلھا

قال تعالى" واستعینوا بالصبر والصالة وانھا لكبیرة اال على 
الخاشعین الذین یظنون انھم مالقوا ربھم وانھم الیھ راجعون" 

 45/46البقرة 
:  صالة الجماعة ـ1  

 حكمھا: سنة مؤكدة على الفرد واجبة كفائیا على الجمیع.
فضلھا: قال- ص-" صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع 

 وعشرین درجة"
 حكمتھا: اجتماع المسلمین وتعارفھم 

 اقل صالة الجماعة اثنان ویاخذ اجرھا من ادرك ركعة.
: اي طلب نزول المطرصالة االستسقاء ـ 2  

 حكمھا: سنة مؤكدة ووقتھا كوقت صالة العید "الضحى"
ما یستحب قبلھا: اعالم الناس ،التوبة واالستغفار والعمل 

 الصالح
كیفیتھا: ركعتان یصلیھما االمام جھرا ثم یخطب في الناس 

ویكثر من االستغفار ثم یستقبل القبلة ویقلب لباسھ ویدعو مع 
 المؤمنین.

: وھي سنة مؤكدةصالة الكسوف ـ 3  
 وقتھا: من بدا الكسوف حتى نھایتھ

كیفیتھا: یصلي االمام بالناس في المسجد ركعتین في كل 
ركعة ركوعان ویطیل القراءة ویكثرالدعاء ان لم ینتھ 

 الكسوف.
: سنة مؤكدةصالة الخسوف ـ 4  

 وقتھا: من بدا الخسوف حتى ینتھي
 كیفیتھا: ركعتین تصلى في البیت انفرادا

 وتكون في حالة الخوف من االعداء- صالة الخوف:5
كیفیتھا: ینقسم المسلمون الى قسمین یصلي االمام بالمجموعة 

االولى نصف الصالة ویجلس وتتم المجموعة صالتھا 
وتنصرف ثم تاتي المجموعة الثانیة فتصلي مع االمام ما 

 تبقى ویجلس االمام حتى یتموا صالتھم ثم یسلم معھم 
فاذا زاد الخوف صلوا فرادى على اي حال قال تعالى" فاذا 

 خفتم فرجاال او ركبانا"
 مستحبة لطلب العون في االختیار منصالة االستخارة:- 6

 هللا 
كیفیتھا: ركعتین یكون بعدھا الدعاء الماثور ویفعل بعدھا ما 

 ینشرح لھ صدره. 

 ما حكمھا ؟ 
 ما فضلھا؟

 ما حكمتھا؟

 متى تشرع؟
 ما حكمھا؟

 كیف تصلى؟

 متى تشرع؟
 ما حكمھا؟

 كیف تصلى؟

 متى تشرع؟
 ما حكمھا؟

 كیف تصلى؟
 متى تشرع؟
 كیف تصلى؟

 متى تشرع؟
 ما حكمھا؟

 كیف تصلى؟

النص 
 المؤطر

صالة 
 الجماعة

 االستسقاء

 الكسوف

 الخسوف

 الخوف

 االستخارة

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

* علي االلتزام بالصالة وعدم تركھا. كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

االستثمار
وضعیة  السلوكي

ختامیة

 
 elbassair.net



  بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة الكفاءة المرحلیة :   
 مصادر تعلم الوحدة: منھاج المسلم

 متطلبات الوحدة : 
 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب

  ساعة01زمن الوحدة : 

29المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة                                                      

القیم االسریة واالجتماعیةالملف:    
 الوحدة : دور االسرة في تربیة المجتمع وتنمیتھ

 الكفاءة المستھدفة : 
 عالقة الوحدة بما سبقھا: 

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار المكتسبات 
 القبلیة 

كیف وصل  متواترا ، عن طریق الصحابة ..........................
 الینا القرآن؟

وضعیة 
 االنطالق

قراءة اآلیة قراءة 
 صحیحة

ادراك اھمیة 
 الصالة وفضلھا

قال تعالى" واستعینوا بالصبر والصالة وانھا لكبیرة اال على 
الخاشعین الذین یظنون انھم مالقوا ربھم وانھم الیھ راجعون" 

 45/46البقرة 
:  صالة الجماعة ـ1  

 حكمھا: سنة مؤكدة على الفرد واجبة كفائیا على الجمیع.
فضلھا: قال- ص-" صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع 

 وعشرین درجة"
 حكمتھا: اجتماع المسلمین وتعارفھم 

 اقل صالة الجماعة اثنان ویاخذ اجرھا من ادرك ركعة.
: اي طلب نزول المطرصالة االستسقاء ـ 2  

 حكمھا: سنة مؤكدة ووقتھا كوقت صالة العید "الضحى"
ما یستحب قبلھا: اعالم الناس ،التوبة واالستغفار والعمل 

 الصالح
كیفیتھا: ركعتان یصلیھما االمام جھرا ثم یخطب في الناس 

ویكثر من االستغفار ثم یستقبل القبلة ویقلب لباسھ ویدعو مع 
 المؤمنین.

: وھي سنة مؤكدةصالة الكسوف ـ 3  
 وقتھا: من بدا الكسوف حتى نھایتھ

كیفیتھا: یصلي االمام بالناس في المسجد ركعتین في كل 
ركعة ركوعان ویطیل القراءة ویكثرالدعاء ان لم ینتھ 

 الكسوف.
: سنة مؤكدةصالة الخسوف ـ 4  

 وقتھا: من بدا الخسوف حتى ینتھي
 كیفیتھا: ركعتین تصلى في البیت انفرادا

 وتكون في حالة الخوف من االعداء- صالة الخوف:5
كیفیتھا: ینقسم المسلمون الى قسمین یصلي االمام بالمجموعة 

االولى نصف الصالة ویجلس وتتم المجموعة صالتھا 
وتنصرف ثم تاتي المجموعة الثانیة فتصلي مع االمام ما 

 تبقى ویجلس االمام حتى یتموا صالتھم ثم یسلم معھم 
فاذا زاد الخوف صلوا فرادى على اي حال قال تعالى" فاذا 

 خفتم فرجاال او ركبانا"
 مستحبة لطلب العون في االختیار منصالة االستخارة:- 6

 هللا 
كیفیتھا: ركعتین یكون بعدھا الدعاء الماثور ویفعل بعدھا ما 

 ینشرح لھ صدره. 

 ما حكمھا ؟ 
 ما فضلھا؟

 ما حكمتھا؟

 متى تشرع؟
 ما حكمھا؟

 كیف تصلى؟

 متى تشرع؟
 ما حكمھا؟

 كیف تصلى؟

 متى تشرع؟
 ما حكمھا؟

 كیف تصلى؟
 متى تشرع؟
 كیف تصلى؟

 متى تشرع؟
 ما حكمھا؟

 كیف تصلى؟

النص 
 المؤطر

صالة 
 الجماعة

 االستسقاء

 الكسوف

 الخسوف

 الخوف

 االستخارة

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

* علي االلتزام بالصالة وعدم تركھا. كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة

elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا

 مصادر تعلم الوحدة: منھاج المسلم
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

34المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة                                                      

القیم االیمانیة والتعبدیةالملف:    
 الوحدة :الغلووالتطرف وأثرھما على الفردوالمجتمع

  معرفة أسباب التطرف ومظاھره وخطره وكیفیة اجتنابھالكفاءة المستھدفة :
 عالقة الوحدة بما سبقھا: 

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار المكتسبات 
 القبلیة 

وضعیة 
 االنطالق

قراءة الحدیث 
 قراءة صحیحة

تحدید مفھوم 
 المصطلح

ادراك موقف 
 االسالم منھ 

القدرة على تمییز 
انواعھ وامظاھره 

 واسبابھ

القدرة على ایجاد 
حلول مناسبة لھذه 

 الظاھرة

عن ابن عباس ـ ض ـ قال : قال رسول هللا ـ ص ـ : ایاكم 
 والغلو في الدین فانما ھلك من كان قبلكم بالغلو في الدین " 

رواه أحمد
 : لغة : مجاوزة الحدمفھوم الغلو والتطرف- 1

        شرعا : المبالغة في الشئ والتشدید فیھ بمجاوزة الحد 
: كرھھ االسالم وحرمھ نظرة االسالم للغلو والتطرف ـ2  

قال تعالى"یا اھل الكتاب ال تغلوا في دینكم وال تقولوا على 
الللھ اال الحق". وقال- ص-" ... لكني اصلي وانام واصوم 

 وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني "
: انواع الغلو ـ 3  

* غلو اعتقادي: كغلو النصارى في عیسى وجعلھ الھا وغلو 
 التكفیر بالمعصیة

* غلو عملي: وھو المبالغة في العبادة على غیر ما اراد هللا 
 كصوم الوصال والتشدید على الناس في االفتاء

  من مظاھر الغلو والتطرف: ـ 4
 * التشدید على الناس مع وجود الیسر 

 * التعصب للراي وعدم قبول اآلخر
 * الغلظة في التعامل وسوء الظن في اآلخرین

 * تكفیر المسلمین التفھ االسباب واخراجھم من االسالم
: من اسباب التطرف ـ 5  

 * غیاب الفھم الصحیح لالسالم
 * تكلم غیر العلماء في الدین

 * الجھل بالدین والتاریخ وادب االختالف والحوار
 كیف نعالج ظاھرة التطرف:-6

 * تمكین العلماء الثقات من التواصل مع الناس اعالمیا
 * ضبط مناھج التعلیم للتعریف بحقیقة االسالم

 * اشاعة العدل االجتماعي والمساواة في الحقوق والواجبات
* الحوار وتقدیم الحجج والبراھین على سماحة االسالم 

 واعتدالھ.

 ما معنى الغلو؟

ما موقف 
 االسالم منھ؟

 ما ھي انواعھ؟

ھات بعض 
 مظاھره

ھات بعض 
 اسبابھ

 كیف نعالجھ؟

النص 
 المؤطر

 مفھوم الغلو

نظرة االسالم 
 لھ

 انواعھ

 من مظاھره

 من اسبابھ

 كیف نعالجھ

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

القدرة على 
استثمار المكتسبات 

 والتعبیر عنھا

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

 * االسالم دین اعتدال وحوار.
 * التطرف والغلو یفسد الدین والمجتمع

 * علي االلتزام باالعتدال واالبتعاد عن التطرف.
 * علي ان افھم االسالم وال افتي بما ال اعرف.

* علي ان ال اتعصب واقبل راي االخرین.

ما ھي الفوائد 
التي 

 نستخلصھا؟

كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

الفوائد 
 واالرشادات

االستثمار 
 السلوكي

وضعیة 
 ختامیة

elbassair.net



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

القدرة على معرفة علوم القرآن والسنة وتاریخ التشریع الكفاءة المرحلیة : 
 ومدارسھ واستثمار ذلك في فھم الشریعة عبادة وسلوكا

 مصادر تعلم الوحدة: منھاج المسلم
 متطلبات الوحدة : 

 المستوى : السنة الثانیة جمیع الشعب
  ساعة01زمن الوحدة : 

35المذكرة رقم : 
المادة :  علوم اسالمیة                                                      

القیم االعالمیة والتواصلیةالملف:    
 الوحدة : رسائل الرسول الى ملوك عصره

  تحلیل ودراسة رسائل الرسول ـ ص ـ الى ملوك عصرهالكفاءة المستھدفة :
 عالقة الوحدة بما سبقھا: الغلو والتطرف

لمناقشةا البناء التعلمي للوحدة الكفاءة المستھدفة الزمن مفردات  
لوضعیةا الوحدة  

استثمار المكتسبات 
 القبلیة 

وضعیة 
 االنطالق

قراءة اآلیة قراءة 
 صحیحة

القدرة على تحدید 
 زمن االحداث

التعرف على 
الملوك والصحابة 

 الذین ارسلھم

القدرة على فھم 
وتحلیل مضمون 

 الرسائل

التعرف على نتائج 
 المراسلة 

 قال تعالى :" وما أرسلنك أال كافة للناس بشیرا ونذبرا " سبأ 
 رسائل الرسول ـ ص ـ مرحلة جدیدة

 ـ تفرغ الرسول ـ ص- بعد الھجرة لبناء دولتھ وتأمینھا 
 ـ بدأ النبي ـ ص ـ یعطي االسالم دوره العالمي منذ السنة 

ھـ فأرسل الى ملوك العالم رسائل یدعوھم فیھا لالسالم  7
وقد اتخذ ـ ص ـ خاتما من فضة مكتوب علیھ "محمد رسول 
 هللا" واختار لمھمتھ صفوة من الصحابة فیھم ممیزات عدة :

   ـ مھارة الحوار ـ معرفة لغة القوم ـ معرفة طبائعھم 
 ودیانتھم ـ معرفة طرق السفر  ـ فھمھم الجید لالسالم 

  * دحیة بن خلیفة الكلبي الى ھرقل 
  * عبدهللا بن حذافة السھمي الى كسرى ملك الفرس 

  * حاطب بن ابى بلتعة الى حاكم مصرالمقوقس 
  * عمرو بن امیة الضمري الى النجاشي 

  * عمرو بن العاص الى ملك عمان 
ل تحلیل الرسائ   

 - تعظیم هللا تعالى في بدایة الرسالة" البسملة"
 - بیان شخصیة المرسل وصفتھ " محمد رسول هللا"

 - تخصیص كبار القوم النھم االقدر تاثیرا على رعیتھم
 - تسمیة كل ملك بمنصبھ ثم التحیة والسالم

 - تمیز الرسالة باالیجاز الوافي
 - الترغیب في اعتناق االسالم

 - التذكیر بالمصیر في حالة التولي عن االیمان باہلل
 - تحمیل العظماء مسؤولیة ارشاد شعوبھم

 - التذكیر ببعض آیات القرآن 
- دعوة اھل الكتاب الى الحوار الدیني والى الجامع المشترك 

 بینھم" توحید هللا بالعبادة"
 االھداف المحققة

- حملة اعالمیة دولیة " عالمیة الرسالة"
- زیادة تمسك المسلمین بدینھم حین لمسوا احترام الملوك في 

 ردودھم.
- تغییر قبائل كثیرة لموقفھا من االسالم الحترام الملوك 

 لرسائل للرسول 
- فھم الرسول لموقف كل ملك وتكوین نظرة شاملة عن 

 سیاسة كل واحد منھم

متى كتبت ھذه 
 الرسائل؟

ما ھي صفات 
من ارسلھم 
 النبي- ص-؟

من ھم الملوك 
 الذین راسلھم؟

على ماذا 
احتوت رسائل 
 الرسول- ص-؟

ما ھي االھداف 
 التي حققتھا؟

النص 
 المؤطر

رسائل 
الرسول 

 مرحلة جدیدة

تحلیل 
 الرسائل

االھداف 
 المحققة

وضعیة 
البناء 
 التعلمي

استثمار المكتسبات 
 سلوكیا

* االستفادة مما عند اآلخرین اذا كان ال یعارض االسالم 
 كاتخاذ النبي- ص- للخاتم

* االقتداء باسلوب النبي- ص- وادبھ في توجیھ الرسائل 
 والتعریف باالسالم

كیف توظف 
مادرستھ في 

 سلوكك ؟

االستثمار
وضعیة  السلوكي

ختامیة

elbassair.net




