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 الحصة      
 السابعة السادسة الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى اليوم

        األحد

        االثنين

        الثالثاء

        األربعاء

        الخميس

 
 



 

 

 
 
 
 

 . كافة جوانبها متابعة تحقيق الوالء هلل وحده ، وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه في 
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة ، وتزويدها بالمفاهيم  

 . األساسية والثقافة اإلسالمية التي تجعلها معتزةً باإلسالم قادرةً على الدعوة إليه والدفاع عنه
 . سالم الحاملة لراية التوحيدتمكين االنتماء الحي إلى أمة اإل  
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن الخاص ) المملكة العربية السعودية ( بما يوافق هذه السن من تسام في األفق  

 . وتطلع إلى العلياء ، وقوة في الجسم
فق ما يناسبها وما يحقق أهداف تعهد قدرات الطالب ، واستعداداتها المختلفة التي تظهر في هذه الفترة ، وتوجيهها و 

 .التربية اإلسالمية في مفهومها العام 
تنمية التفكير العلمي لدى الطالب، وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي، واستخدام المراجع، والتعود على طرق  

 . الدراسة السليمة
ستوياتها المختلفة في المعاهد العليا والكليات الجامعية إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرة ، وإعدادهن لمواصلة الدراسة بم 

 . ، في مختلف التخصصات
 . تهيئة سائر الطالب للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق 
تخريج عدد من المؤهالت مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد في المرحلة األولى من التعليم والقيام بالمهام الدينية واألعمال  

 . )زراعية وتجارية وصناعية ( وغيرهاالفنية من 
 . تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة 
  ً  . إعداد الطالب للجهاد في سبيل هللا روحياً وبدنيا
رعاية الشباب على أساس اإلسالم، وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة من  

 .محياتهم بنجاح وسال

إكسابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه  
 . مفيد تزدهر به شخصية الفرد وأحوال المجتمع

 . تكوين الوعي اإليجابي الذي تواجه به الطالب األفكار الهّدامة واالتجاهات المضلّلة 

  األهداف العامة للمرحلة الثانويةاألهداف العامة للمرحلة الثانوية

 



 

 

 

 
 

 
 

 سة الحديث في تنمية الثروة اللغوية لدى الطالب    سواء في اللفظ أو المعنى أو االسلوب  .أن تسهم درا 
 أن تسهم دراسة الحديث الشريف في تنمية الوازع الديني لدى الطالب     
في أن تقدر الطالب الجهود العظيمة والقيمة التي بذلها أسالفنا من رواية الحديث في سبيل التحري من صدقه وصحته و  

 سبيل جمعه وتدوينه وحفظه لألجيال القادمة مصدرا أصيال ونبعا راقيا للشريعة االسالمية . 
 أن تتدرب الطالب على كيفية استنتاج األحكام والقواعد من األحاديث النبوية   
يأخذن عنه حقيقة  أن تتصل الطالب اتصاال مباشرا بالمنبع الثاني من منبعي الشريعة اإلسالمية. وهو السنة المطهرة وأن   

 دينهم  ويقفوا على تشريعاته الخلقية واالجتماعية واالقتصادية التي تهدف إلى تطوير الفرد والمجتمع .
أن تقتدي الطالب    بشخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وأن يجعلن من حياته مثاال يحتذونه في حياتهم . قال تعالى }   

 حسنة لمن كان يرجو هللا واليوم اآلخر وذكر هللا كثيرا { .لقد كان  لكم في رسول هللا أسوة 
أن تتكون لدى الطالب  القدرة على تمييز األحاديث المكذوبة والموضووعة ، أو علوى األقول يحسوون بشو    

من الشك تجاه األحاديث ويترددون في قبولها والعمل بها حتى يسوتوثقون مون صوحتها بوالطرق 
 إليها خالل دراستهم .المناسبة لهم والتي يرشدون 

أن تلم الطالب بالفروق بين الحديث الشريف والقرآن الكريم حتوى تيميوز طبيعوة كول منهموا عون  
 اآلخر .

أن تقف الطالب  على مكانة الحديث الشوريف مون القورآن الكوريم . أو علوى موضوعة مون  
وأنه مفصول الدين اإلسالمي . وأن يعرفوا أنه مصدر ثان  للتشريع اإلسالمي بعد القران 

وأنوه  يتنواول  حيواة  ‘باالضافة إلى أنه منبع هداية وإرشاد وتوجيه  ‘الجماله وشارح له 
المسووولمين الواقعيوووة يتفصووويل أكثووور فيووونظم لهوووم بيووووعهم وتجوووارتهم وأسوووفارهم وحوووروبهم 

 ومعامالتهم مع جيرانهم من الدول  واألفراد و ازواجهن  وأحتفاالتهم.... الخ
ى األحاديث النبوية من حيث طبيعتها وأنوعها ومصدرها والطريقة التوي أن يتعرف الطالب عل  

اتبعهوا المسوولمون فووي روايتهووا وتوودوينها والمحافظووة   عليهووا واالسووتيثاق منهووا وكووذلك مووا يتعلووق  
 بدرجته أو رتبتها من حيث التأكد منها .

 

 
 
 
 

 

  الحديثالحديث  األهداف العامة لمادةاألهداف العامة لمادة
 



 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء الثنينا األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث األول ) ثالث من كن فيه وجد حالوة اإليمان... الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ تحل المشكال□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يتعرف الطالب  
 على الحديث .

أن يعي الطالب من  
 راوي الحديث .

أن يستخرج الطالب  
 المباحث اللغوية .

أن يوضح الطالب  
خصال حالوة 
 اإليمان .

ط الطالب أن يستنب 
األحكام والتوجيهات 

 للحديث .
 

 
يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : عن أنس 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  بن مالك ـ رضي هللا عنه ـ أنه قال :
" ثالث من كن فيه وجدة حالوة اإليمان ، أن يكون هللا ورسوله أحب 

ب المرء ال يحبه إال هلل ، وأن يكره أن يعود إليه مما سواهما ، وأن يح
  التعريف بالراوي :في الكفر كما يكره أن يقذف في النار " متفق عليه 

هو الصحابي الجليل أبو حمزة أنس بن مالك النضر النجاري الخزرجي 
 خادم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .

 المباحث اللغوية : 
 أي ثالث خصال . ثالث :

 وجد حالوة اإليمان :  من كن فيه
أي حصلن فهي كان التامة والمراد بالثالث هن التلذذ بطاعة هللا تعالى ، 

 واطمئنان القلب وانشراحه .
 األحكام والتوجيهات : 

) اإليمان باهلل تعالى حالوة ال يتذوق طعمها إال المؤمنون الصادقون ، 
مد صلى هللا يجب على المؤمن محبة هللا تعالى ومن ثم محبة رسوله مح

عليه وسلم ، كما أن محبة النبي من الزم محبة هللا تعالى ، كما ينبغي 
أن تكون العالقة بين المسلم وأخيه المسلم قائمة على المحبة في هللا 
تعالى ، كما أن من حقوق المحبة في هللا تعالى قضاء الحاجات والقيام 

يوب والتماس بها فخير الناس أنفعهم للناس , والسكوت عن ذكر الع
العذر له عند وقوع الخطأ منه فكما تحب أن يستر عيوبك فأحب له ذلك 
. وعدم الغل والحقد والحسد لما أنعم هللا به على أخيك والدعاء لألخ في 

ظهر الغيب في حياته وبعد مماته ، فالدعاء في ظهر الغيب مستجاب 
وال والتفقد وللداعي مثله ومبادرته بالتحية والسالم والسؤال عن األح

 لها وعدم الكبر والغرور والنصح لكل مسلم(

 
س : فسر الحديث ) ثالث من كن فيه وجد فيه 

 حالوة اإليمان ( ؟
 
 

 س : من راوي الحديث ؟
 
 

 س : ما معنى ثالث ؟
 
 
 

 س : ما هي خصال حالوة اإليمان ؟
 
 
 

س : اذكر اثنين من األحكام المستفادة من 
 الحديث ؟

 
 
 ديث؟س : اشرح الح  

 أذكر الراوي؟
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث؟

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث الثاني ) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي ...( الدرس

      الحصة حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية مناقشة الطالب التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

الطالب معنى أن يعرف  
 الحديث .

 
 

أن يوضح الطالب من  
راوي الحديث والصحابي 

 الجليل .
 

أن يلخص الطالب األحكام  
 المستفادة من الحديث .

 
  

أبوي  عونيقوم المعلوم بمناقشوة الطوالب ومحواورتهم فوي الحوديث التوالي : 
فيموا  -صولى هللا عليوه وسولم  -عون النبوي  -رضي هللا عنه  - ذر الغفاري
يوا عبوادي إنوي حرموت الظلوم علوى  ) : ربوه عوز وجول أنوه قوال يرويه عن

نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظوالموا ، يوا عبوادي ، كلكوم ضوال إال مون 
هديتوووه ، فاسوووتهدوني أهووودكم ، يوووا عبوووادي كلكوووم جوووائع إال مووون أطعمتوووه ، 
فاستطعموني أطعمكم ، يا عبادي كلكم عار إال من كسووته ، فاستكسووني 

ي ، إنكووم تخطئووون بالليوول والنهووار ، وأنووا أغفوور الووذنوب أكسووكم ، يووا عبوواد
جميعووا ، فاسووتغفروني أغفوور لكووم ، يووا عبووادي ، إنكووم لوون تبلغوووا ضووري 
فتضوووروني ، ولووون تبلغووووا نفعوووي فتنفعووووني ، يوووا عبوووادي ، لوووو أن أولكوووم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم موا زاد ذلوك 

ي لووو أن أولكووم وآخووركم وإنسووكم وجوونكم كووانوا فووي ملكووي شوويئا ، يووا عبوواد
على أفجر قلب رجل واحد موا نقوص ذلوك مون ملكوي شويئا ، يوا عبوادي لوو 
أن أولكوووم وآخوووركم وإنسوووكم وجووونكم قووواموا فوووي صوووعيد واحووود فسوووألوني 
فأعطيووت كوول إنسووان مسووألته مووا نقووص ذلووك ممووا عنوودي إال كمووا يوونقص 

الكم أحصوويها لكووم ثووم المخوويط إذا أدخوول البحوور ، يووا عبووادي إنمووا هووي أعموو
أوفوويكم إياهووا ، فموون وجوود خيوورا فليحموود هللا ، وموون وجوود غيوور ذلووك فووال 

 .في صحيحه مسلم أخرجه ( يلومن إال نفسه
 التعريف بالراوي :  

الظلم : وضع الشيء في غير موضعه ، ويطلق على المباحث اللغوية : 
 . مجاوزة الحد ، والتصرف في حق الغير بغير وجه حق

 . موا : أي ال يظلم بعضكم بعضا  فال تظال
 . فاستهدوني : اطلبوا الهداية مني

صعيد واحد : الصعيد الموضع المرتفع أو الواسع من األرض ، 
 .. والمقصود في أرض واحدة ومكان واحد

 األحكام والتوجيهات : 
 غنى هللا عن خلقه -3افتقار الخلق إلى هللا  -2 تحريم الظلم 1-0-0

 شرحا مفصال ؟س : اشرح الحديث 
 
 
 

 س : من راوي الحديث ؟
 
 
 
 
 

 س : ما معنى تمضمض ، استنشق ؟
 
 

 س : اذكر أحكام وتوجيهات 
 الحديث ؟
 

 
 
س : اشرح   

 الحديث؟
 أذكر الراوي؟

اذكر األحكام  
المستفادة من 

 الحديث؟

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء يناالثن األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث الثالث )ارجع فصل فإنك لم تصل ...( الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل لتلقينا□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

أن يعرف الطالب معنى  
 الحديث .

أن يوضح الطالب من  
 راوي الحديث .

أن يفهم الطالب معنى  
فصلى ، أرجع فصل 
 فإنك لم تصل .

أن يستنبط الطالب   
األحكام المستفادة من 

 حديث .ال

 
عن أبي يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 

هريرة رضي هللا عنه ـ أن النبي صلى هللا عليه وسلم دخل المسجد ، 
فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى هللا عليه وسلم فرد النبي 

فصلى صلى هللا عليه وسلم السالم فقال " أرجع فصل ، فإنك لم تصل " 
ثم جاء فسلم على النبي صلى هللا عليه وسلم فقال " أرجع فصل فإنك لم 
تصل " ثالثا ، قال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني ، قال " إذا 
قمت إلى الصالة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركع حتى 

ساجدا ،  تطمئن راكعا ، ثم أرفع حتى تعتدل قائما ، ثم أسجد حتى تطمئن
ثم أرفع حتى تطمئن جالسا ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم أفعل ذلك في 

 صالتك لها " متفق عليه .
هووو الصووحابي الجليوول أبووو هريوورة أختلووف فووي أسوومه  التعريووف بووالراوي :

 واسم أبيه على أقوال كثيرة
 فصلى : المقصود بالصالة هنا تحية المسجد . المباحث اللغوية :

ك لم تصل : أي أعد صالتك ألن الصالة األول ال أرجع فصل فإن 
 تجزئك

 األحكام والتوجيهات : 
.  دل الحووديث علووى وجوووب قووراءة الفاتحووة  ، فووي الحووديث الحووث علووى 1

المبووادرة لتعلوويم الجاهوول ، محووة النصوويحة للمووتعلم موون أنفووع مووا يقدمووه 
 العالم . 

ص لكووي . كمووا أن موون آداب المووتعلم اإلصووغاء إلووى معلمووه برغبووة وحوور2
لكي يسمع منه موا  يستفيد من معلمه فهذا الرجل أصغى إلى رسول هللا 

 يحسن به صالته . 
. محة النصويحة للموتعلم مون أنفوع موا يقدموه العوالم والمودرس لطالبوه 3

 .  اقتداء بالمعلم األول 
. تغيير األسلوب فوي التعلويم ، وفوي اإلجابوة علوى األسوئلة أمور يقتضويه 4

 لناس متفاوتة واستيعابهم متباين . التعليم فقدرات ا
 . مشروعية السالم ولو كان الفاصل بين الشخصين زمنا يسيرا  . ..  5

 
 س : فسر الحديث ؟

 
 

 س : من راوي الحديث ؟
 
 

س : ما معنى فصلى ، أرجع فصل فإنك 
 لم تصل ؟

 
 

س : اذكر اثنين أو ثالثة من األحكام 
 المستفادة ؟

 
 س : اشرح الحديث  ؟

 الراوي ؟ أذكر
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث ؟

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث الرابع ) إن أثقل الصالة على المنافقين ...( الدرس

      الحصة درسنا الجديد  مناقشة حواريةمناقشة الطالب حول موضوع  التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 أن يعرف الطالب معنى 
 الحديث . 

أن يتوقع الطالب من  
 راوي الحديث . 

أن يستخرج الطالب  
 معاني المفردات .

أن يلخص الطالب  
األحكام المستفادة من 

 الحديث . 

أن يشرح الطالب صفات  
 المنافقين .  

 

عن أبي يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 
هللا صلى هللا عليه وسلم " إن أثقل  هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول

صالة على المنافقين صالة العشاء وصالة الفجر ، ولو يعلمون ما فيهما 
ألتوهما ولو حبوا ، ولقد هممت أن آمر بالصالة فتقام ثم آمر رجال 

فيصلى بالناس ، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم ال 
 بالنار " متفق عليه .يشهدون الصالة فأحرق عليهم بيوتهم 

 التعريف بالراوي : 

هو الصحابي الجليل أبو هريرة أختلف في أسمه واسم أبيه على أقوال 
 كثيرة

 المباحث اللغوية : 

 أثقل صالة : المراد بها المشقة .   ألتوهما : أي الصالتين .  
 ولو حبوا : أي يزحفون .
 األحكام والتوجيهات : 

صالة الفريضة ، ومن ترك صالة العشاء  ) هذا الحديث أصل في وجوب
وصالة الفجر جماعة في المسجد من غير عذر شرعي عرض نفسه 
لخطر عظيم ، النفاق صفة ذميمة وآفة خطيرة ، لم يتصف به فرد أو 
أفراد إال أهلكهم ، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وهذا الدين 

يرون عليه في جميع الحنيف وضع للمسلمين منهجا متكامال واضحا يس
شؤون حياتهم ، وفي مقدمتها العبادات التي يتقربون بها إلى المولى عز 

 وجل .
 من صفات المنافقين : 

إظهار اإلسالم وإبطال الكفر ، وثقل العبادات عليهم وبخاصة صالة 
العشاء وصالة الفجر ، وذلك لقوة الداعي إلى تركهما حيث أن وقت 

قت الفجر وقت لذة النوم ، وحرصهم العشاء وقت سكون وراحة وو
 الشديد على الدنيا ولو كان على صورة عبادة ....

 
 س : اشرح الحديث شرحا إجماليا ؟

 
 

 س : من راوي الحديث ؟
 
 

 س : ما معنى كلمة ألتوهما ، ولو 
 حبوا ؟
 
 

 س : اذكر ثالثة أحكام مستفادة من الحديث ؟
 
 
 
 
 

 س : اذكر بعة صفات المنافقين ؟

 
 
 س : اشرح الحديث  ؟  

 أذكر الراوي ؟
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث ؟

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث الخامس ) من سن في اإلسالم سنة حسنة ...( الدرس

      الحصة قشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حواريةمنا التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

يذكر سبب ورود  
 الحديث.

يبين معاني مفردات  
 الحديث.

يمثل على السنة  
 الحسنة.

يفرق بين السنة  
 الحسنة والبدعة.

يستنتج أربعاً من  
 فوائد الحديث.

  
 
 

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 
ل بها من بعده ، َمن َسنَّ في اإِلسالم ُسنَّة َحَسنَة فله أجُرها وأجُر من عم((

من غير أن يَْنقَُص من أجورهم شيء ، ومن َسنَّ في اإِلسالم ُسنَّة سيِّئة كان 
عليه ِوْزُرها َوِوْزُر َمْن عمل بها من بعده ، من غير أن ينقَُص من أوزارهم 

 [ مسلم والنسائي عن جرير بن عبد هللا البجلي])) شيء
 الراوي : جرير بن عبد هللا البجلي اليماني.

كان النبي يكرمه، رماه الناس بالحدق في خطبة الرسول عندما ذكره  مناقبه :
 الرسول بأحسن ذكر.
أسلم في السنة العاشرة من الهجرة ، وكان سيد قبيلته ،  معالم من حياته :

 وقدمه عمر في حروب العراق.
 -إرشادات الحديث :

 الحث على سلوك الطريقة الحسنة التي يقتدي بها الناس. -1

ها المبادرة إلى العمل بالسنة الثابتة، وإحياء السنة إذا ومن -2
 أميتت، وابتكار وسيلة نافعة لعمل مشروع لم يسبق إليه أحد.

 تحذير من سلوك الطريقة السيئة التي يقتدي بها الناس. -3

 ومنها ابتداع شيء في الدين أو الدعوة إلى شيء من المعاصي. -4

ن بشيء لم يشرعه هللا ال يدخل في معنى الحديث أن يتعبد اإلنسا -5
 تعالى.

 دل الحديث على فضل الدعوة إلى اللهوتعليم العلم النافع. -6

 دل الحديث على تحريم الدعوة إلى الباطل والبدع والفجور. -7

دل الحديث على عدم مشروعية إهداء ثواب األعمال الصالحة للنبي صلى هللا 
 عليه وسلم.

 
 
 

وضح األعمال التي تندرج تحت س :  -
السنة السيئة  –السنة الحسنة اسم  ) 

.) 

 -مثل لما يأتي : -

 .إحياء سنة قد أميتت 

 ابتكار وسيلة معينة على عمل مشروع

 
 
 
 
 أقرأ وأحفظ الحديث : 
 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ ) إن الحالل بين والحرام بين ...(الحديث السادس  الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

يستنتج موضوع  
 الحديث.

يوضح معاني  
 مفردات الحديث.

يستنتج الصورة  
التعبيرية في المثال 
 الوارد في الحديث.

يقارن بين فئات  
الناس في مواقفها 

 من الشبهات.

يستدب الموقف  
 الشرعي للشبهات.

يبين أثر القلب في  
 عن الشبهات.البعد 

يترجم لراوي  
 الحديث

 
 الراوي :يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 

  النعمان بن بشير بن سعد األنصاري الخورجي.
هو وأبوه صحابيان، أول ملود في األنصار بعد قدوم النبي،  مناقبه :
 خطيب.

الكوفة في عهد  معدود في صغار الصحابة، ولي أمرة معالم من حياته :
 هـ65معاوية، تولى القضاء في دمشق، أميرا  على حمص حتى مات سنة 

 إرشادات الحديث
 الحديث في قضيتي تصحيح العمل وسالمة القلب. -1

 –حرام بين ظاهر  –دل الحديث على أن ) حالل بين ظاهر  -2
 مشتبه بين الحالل والحرام (.

 االشتباه في معرفة األحكام الشرعية أمر نسبي. -3

 في الحال (. –االشتباه نوعان ) في الحكم  -4

 المسلم مأمور في حفظ دينه وعرضه عن كل ما يدنسه. -5

 –بين النبي فائتين لمن إتقى الشبهات ) االستبراء للدين  -6
 االستبراء للعرض (.

 الوقوع في المشتبهات يؤدي إلى الوقوع في الحرام. -7

من  – من يقع فيها –موقف الناس تجاه الشبهات ) من يتقيها  -8
 كان عالما  بحكمها واتبع علمه (.

 القلب هو المحرك لسائر األعضاء. -9

 صالح القلب وفساده بعمل المسلم. -10

 صالح القلب سر السعادة والتنعم الحقيقي.

 
قووووارن بووووين مواقووووف النوووواس فووووي س :  -

 الشبهات.

 مثل لالشتباه في الحال من عندك. -

موووووا الموقوووووف الشووووورعي مووووون األموووووور  -
 ل.المشتبهة، مع االستدال

 ما فوائد البعد عن الشبهات؟

 
 
 

 س : أقرا وأشرح الحديث  ؟
 
 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ ) ال تغضب ...( الحديث السابع الدرس

      الحصة الجديد  مناقشة حواريةمناقشة الطالب حول موضوع درسنا  التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

أن يسمي الطالب  
 الحديث .

أن يحدد الطالب راوي  
 الحديث .

أن يوضح الطالب  
 مفردات الكلمات .

أن يستنبط الطالب  
األحكام والتوجيهات 

 المستفادة من الحديث .

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 
أوصني  عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رجال قال للنبي 

ل ) ال تغضب ( رواه قال ) ال تغضب ( فردد مرارا قا
 البخاري .....

: هو الصحابي الجليل أبو هريرة أختلف  التعريف بالراوي
 في أسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة .

 
 المباحث اللغوية : 

قووال بوون حجوور رحمووه هللا وهووو جاريووة بوون قدامووه  أن رجووال :
 رضي هللا عنه . 

 قال الخطابي أي اجتنب أسباب الغضب .ال تغضب : 
 
 حكام والتوجيهات : األ
الوذي يحتووي علوى ألفواظ  . هذا الحديث من جوامع الكلم 1

قليلووة ومعووان كثيوورة وقوود أطنووب شووراح الحووديث فووي التعليووق 
عليووه لمووا يحويووه موون الفوائوود والحكووم واألسوورار  ، والمسوولم 

 ووصاياه .  يتأمل توجيهات النبي 
. الغضب تلك الحالة النفسية التي تجعل ظاهر الجسد 2

وباطنه في حالة غير طبيعية تنشأ عن أسباب معينة ولها 
نتائج خطيرة ، يقف منها الناس مواقف شتى ، ولإلسالم 
وتوجيهه وإرشاداته نحوها ينبغي للمسلم تأملها والوقوف 

 عندها .

 
 س : اشرح الحديث شرحا إجماليا ؟

 
 

 س : من راوي الحديث ؟
 
 
 

 س : ما معنى كلمة أن رجال ، ال تغضب ؟
 
 
 
 

 س : اذكر ثالثة أحكام مستفادة من الحديث ؟

 
 
 س : اشرح الحديث  ؟ 

 أذكر الراوي ؟
اذكر األحكام المستفادة من الحديث  
 ؟

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ أحدا منكم بعمله ...( ) لن ينجو الحديث الثامن الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 رسيالكتاب المد□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

يستنتج أثر العمل في  
 النجاة من النار.

يستنتج األسباب  
 الموصلة إلى رحمة هللا.

يبين العبادات التي  
تشرع في وقت ) الغدو 

 الدلجة (. –الرواح  –

يجمع بين قوله تعالى "  
أدخلو الجنة بما كنتم 

تعملون " وحديث " لن 
  منكم عمله ينجي أحداً 

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 
ِ َصلهى اللههم َعلَْيِه َوَسلهَم: )) َعْن أَبِي ُهَرْيَرةَ قَال قَاَل َرُسوُل َّللاه

ُدوا َواْعلَُموا أَنههُ لَْن يَْنُجَو أََحٌد ِمْنُكْم بِعََمِلِه، قَالُوا يَا  قَاِربُوا َوَسد ِ
ُ بَِرْحَمٍة َرُسو َدنَِي َّللاه ِ: َوال أَْنَت، قَاَل: َوال أَنَا إاِل أَْن يَتَغَمه َل َّللاه

 ))ِمْنهُ َوفَْضلٍ 
 -إرشادات الحديث :

 عمل اإلنسان مجرداً ال ينجيه من النار وال يدخله الجنة.
 ليس ألحد من العباد أن يمن على هللا بعمل صالح.

 من النار ودخول الجنة. المراد بالنجاة في الحديث، النجاة
على المسلم أن يطلب األسباب الموصولة إلوى رحموة هللا تعوالى 

 ومغفرته.
دل الحووديث علووى أفضوول األعمووال عنوود هللا مووا كووان علووى وجووه 

 السداد واالقتصاد والتيسير.
 السداد هو الوصول إلى حقيقة االستقامة.

 المقاربة مرتبة دون السداد.
لصالح فيها ) الغدو"أول النهار" أوقات حث النبي على العمل ا

 شيء الدلجة " سير الليل ". –الرواح "آخر النهار"  –
أمووور النبوووي صووولى هللا عليوووه وسووولم القصووود فوووي العبوووادة وهوووو 

 التوسط.
 القصد واالعتدال يكون باتباع السنة وترك البدعة.

أدخلووا "  ال يتعارة الحديث مع اآليات الدالة على العمول مثول
 م تعملونالجنة بما كنت

 
 س: ما أثر العمل في الفوز بالجنة والنجاة من النار؟

 س: ما آثار محبة هللا للعبد.

 ما أثر الغلو في العبادة على استمرار العمل وسالمته.

س: كيف تجمع بين قوله تعالى " أدخلو الجنة بما 
 ". كنتم تعملون " وحديث " لن ينجي أحداً منكم عمله

 
 
 يث  ؟س : أقرأ وأشرح الحد 
 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث التــــــــــاسع ) انطلق ثالثة رهط ...( الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  ستراتيجية التعليمإ
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب معنى  
 الحديث .

أن يصف الطالب من  
 راوي الحديث .

 

أن يبين الطالب مفردات  
 الكلمات .
 

أن يستخرج الطالب  
األحكام المستفادة من 

 الحديث .  

عن عبود هللا بون يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 
عمر ـ رضي هللا عنهما قال : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسولم يقوول " 

أووا المبيت إلى غار فودخلوا فانحودرت أنطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم حتى 
صخرة من الجبل ، فسدت عليهم الغار فقالوا إنه ال ينجويكم مون هوذه الصوخرة 
إال أن توودعوا هللا بصووالح أعمووالكم ، فقووال رجوول موونهم : اللهووم كووان لووي أبوووان 
شيخان كبيران وكنت ال أغبق قبلهما أهال وال ماال ، فنأى بي فوي طلوب شويء 

ليهما حتى ناما ، فحلبوت لهموا غبوقهموا ، فوجودتهما نوائمين يوما ، فلم أرح ع
، وكرهووت أن أغبووق قبلهمووا أهووال أو موواال ، فلبثووت والقوودح علووى يوودي ، أنتظوور 
استيقاظهما حتى برق الفجر ، فاستيقظا فشربا غبقوهما  اللهم إن كنت فعلوت 
ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيوه مون هوذه الصوخرة فانفرجوت شويئا ال 

 يستطيعون الخروج  . 
قووال النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم " وقووال اآلخوور : اللهووم كانووت لووي بنووت عووم ، 
كانت أحب الناس إلي  فأردتها عن نفسها فامتنعت منوي حتوى ألموت بهوا سونة 
موون السوونين فجوواءتني فأعطيتهووا عشوورين ومائووة دينووار علووى  أن تخلووي بينووي 

ل : ال أحول لوك أن تفوة الخواتم وبين نفسها ، ففعلت حتى إذا قدرت عليهوا قوا
إال بحقه ، فتحرجت من الوقوع عليها ، فانصرفت عنها وهي أحب أناس إلوي 
وتركت الذهب الذي أعطيتها ، اللهم إن كنت فعلوت ذلوك ابتغواء وجهوك فوأفرج 
عنا ما نحون فيوه ، فانفرجوت الصوخرة غيور أنهوم ال يسوتطيعون الخوروج منهوا 

" وقال الثالث : اللهم إني استأجرت أجوراء ، .قال النبي صلى هللا عليه وسلم 
فأعطيتهم أجرهم غيور رجول واحود تورك الوذي لوه وذهوب ، فثمورت أجوره حتوى 
كثرة منه األموال ، فجاءني بعد حين فقال : يا عبد هللا أد إلى أجري فقلوت لوه 
كل ما ترى من أجرك ، من اإلبل والبقر والغونم والرقيوق فقوال : يوا عبود هللا ال 

بي فقلت : إني ال أسوتهزئ بوك ، فأخوذه كلوه فاسوتاقه فلوم يتورك منوه  تستهزئ
شيئا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيوه فانفرجوت 

 الصخرة فخرجوا يمشون " متفق عليه .
هووو الصووحابي الجليوول عبوود هللا بوون عموور بوون الخطوواب بوون التعريووف بووالراوي : 

 نفيل .
ثالثوة نفور مون  ممون كوان قوبلكم :ما دون العشورة .  ط :المباحث اللغوية : ره

أي استقر بهوم األمور إلوى غوار ليبيتووا  أووا المبيت إلى غار :بني اسرائيل .  
 ذهبت أطلب أمر بعيدا . فنأى بي :فيه . 

فوووي أخبوووار السوووابقين عظوووات وعبووور ينبغوووي لمسووولم  التوجيهوووات واألحكوووام : 
وب القصصوي يجعول السوامع والقوارئ الوقوف عندها وتدبرها ، كموا أن األسول

يهفو لسوماع المطلووب ، وسوالمة العقيودة وصوفاء التوحيود أعظوم عمول ينجوي 
صاحبه ، أيضاً الدعاء عبادة وهو من أفضل ما يتقرب بوه الموؤمن إلوى ربوه ، 
 النظافة الحسية والطهارة المعنوية من أهم األمور التي يسعى لها اإلسالم .  

 
 إجمالياً ؟ س : اشرح الحديث شرحا

 
 

 س : من راوي الحديث ؟
 

 س : ما معنى ) رهط ، فانحدرت ، أبوان ( ؟
 

س : اذكر خمسة من األحكام المستفادة من 
 الحديث ؟

 
 
 س : اشرح الحديث  ؟ 

 أذكر الراوي ؟
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث ؟

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث العاشر ) استعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال من بني أسد ...( الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ ش والحوارالنقا□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب معنى  
 الحديث .

أن يصف الطالب من  
 راوي الحديث .

 

أن يبين الطالب مفردات  
 الكلمات .
 

ج الطالب أن يستخر 
األحكام المستفادة من 

 الحديث .  

 حميود أبوييقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فوي الحوديث التوالي :عون  
 يقوال األسود مون رجوال وسولم عليوه هللا صولى هللا رسوول استعمل قال الساعدي

 لكوم هوذا قوال قودم فلموا الصودقة علوى عمور أبوي وابون عمرو قال اللتبية ابن له
 فحمود المنبور على وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقام قال لي أهدي لي وهذا
 أفوال لوي أهودي وهوذا لكوم هوذا فيقوول أبعثوه عامول بوال ما وقال عليه وأثنى هللا
 نفووس والوذي ال أم إليوه أيهوودى ينظور حتوى أمووه بيوت فوي أو أبيووه بيوت فوي قعود
 علوى يحملوه القياموة يووم بوه جواء إال شويئا منهوا مونكم أحود ينوال ال بيوده محمد
 رأينوا حتوى يديوه فوعر ثوم تيعور شواة أو خووار لهوا بقرة أو رغاء له بعير عنقه

هو الصحابي الجليول التعريف بالراوي :   بلغت هل اللهم قال ثم إبطيه عفرتي
 عبد الرحمن وقيل ابن المنذر بن سعد الساعدي األنصاري

 رجووال وسوولم عليووه هللا صوولى النبووي اسووتعمل ) : قولووهالمباحووث اللغويووة : 
فبإسوكان السوين ويقوال لوه : )  ( األسود ) أموا(  اللتبيوة ابون لوه يقوال األسد من

فووي  مسولم وقود ذكووره واألسوود ، األزد : أزد شونوءة ،ويقووال لهوم األزدي ( مون
  . الروايوووووووووووووووووووووووووووووووووووووة الثانيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووة

 
سوكان التواء ، ومونهم مون فتحهوا ، قوالوا : وهوو أما ) اللتبيوة ( فبضوم الوالم وإ

أبوووي  فوووي روايوووة مسووولم خطوووأ ، ومووونهم مووون يقوووول بفتحهوووا ، وكوووذا وقوووع فوووي
كريبالموووذكورة بعووود هوووذا ، قوووالوا : وهوووو خطوووأ أيضوووا ، والصوووواب ) اللتبيوووة ( 

هوذا : عبود  ابون اللتبيوة ، واسوم بإسكانها نسبة إلى بنوي لتوب ، قبيلوة معروفوة
 . . هللا

حورام وغلوول    هدايا العمال وفي هذا الحديث بيان أن واألحكام : التوجيهات 
ألنه خان في واليته وأمانته ، ولهوذا ذكور فوي الحوديث فوي عقوبتوه وحملوه موا 
أهدي إليوه يووم القياموة ، كموا ذكور مثلوه فوي الغوال ، وقود بوين صولى هللا عليوه 

ب الواليوة وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهديوة عليوه ، وأنهوا بسوب
، بخالف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة ، وقد سبق بيان حكم موا يقبضوه 
العاموول ونحوووه باسووم الهديووة ، وأنووه يوورده إلووى مهديووه ، فووإن تعووذر فووإلى بيووت 

 .   . المال

 
 س : اشرح الحديث شرحا إجمالياً ؟

 
 

 س : من راوي الحديث؟
 
 

س : اذكر خمسة من األحكام المستفادة من 
 حديث ؟ال

 
 
 س : اشرح الحديث  ؟ 

 أذكر الراوي ؟
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث ؟

  الواجب 
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ ...( الحديث الحادي عشر ) ما من ذنب أجدر أن يعجل هللا لصاحبه العقوبة الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 
 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى سلوكيةاألهداف ال

أن يعرف الطالب معنى  
 الحديث .

أن يصف الطالب من  
 راوي الحديث .

 

أن يبين الطالب مفردات  
 الكلمات .
 

أن يستخرج الطالب  
األحكام المستفادة من 

 الحديث .  

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي :
ُ َعلَْيوِه َوَسولَّمَ  بَْكَرةَ  أَبِي نْ  ِ َصولَّى هَّ َموا ِموْن  :  "، قَاَل : قَاَل َرُسووُل هَّ

ُ ِلَصاِحبِِه اْلعُقُوبَةَ فِوي الوْدْنيَا , َمو َل هَّ َخُر لَوهُ ذَْنٍب أَْجَدُر أَْن يُعَّجِ َع َموا يُودَّ
ِحمِ    " ..  . فِي اآلِخَرِة ِمَن اْلبَْغيِ , َوقَِطيعَِة الرَّ

نفيوع بون الحوارث    :هوو الصوحابي الجليول التعريوف بوالراوي :  . . 
يكنى بأبي بكرة  ألنه تودلى مون البكورة فوي  حصوار الطوائف وهوو مون 

 موالي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
ما " نافية ، ومن زائدة لالستغراق ) أحرى ( أي :  المباحث اللغوية :

أحووق وأولووى ) أن يعجووول هللا ( صوولة أحوورى علوووى تقوودير البووواء أي : 
بتعجيله سبحانه ) لصاحبه ( أي : لمرتكب الذنب ) العقوبوة ( مفعوول 
يعجل وظرفه قوله : ) في الدنيا ، مع ما يدخر ( بتشديد الدال المهملة 

مووع مووا يؤجوول موون العقوبووة ) لووه ( أي :  وكسوور الخوواء المعجمووة أي :
لصاحب الذنب ) في اآلخرة من البغي ( أي : من بغي البواغي ، وهوو 

 علووى السوولطان أو الكبوور ، و ) موون ( تفصوويلية الظلووم أو الخووروج
 أي : ومن قطع صلة ذوي األرحام ( وقطيعة الرحم) 
أو ولاده  اقبة الظلم تحيط بالظاالم ، إماا بنفساه التوجيهات واألحكام :   

رضاي هللا عناه : )   عباد هللا بان مساعود أو ماله أو عرضه . يقول
وإن علاى البااغي تادور الادوائر ( ويشاهد لهاذا إن البغي يصرع أهله ، 

ْنيَا  : قولاه تعاالى ابان  قاال  إِنهَماا بَْغايُُكْم َعلَاى أَْنفُِساُكْم َمتَااَع اْلَحيَااةِ الاد 
اي ُِ  إاِل بِأَْهِلاهِ َوالَ يَِحياُق ا  : إناا نجاد فاي كتااب هللا  :عباس  ْلَمْكاُر السه

  ويجري على األلسنة أيضا : من حفر بئرا ألخيه أوقعه هللا فيه 

 
 س : اشرح الحديث شرحا إجمالياً ؟

 
 

 حديث ؟س : من راوي ال
 
 -البغي  –يدخره  –س : ما معنى ) أجدر 

 الرحم  ( ؟
 

س : اذكر خمسة من األحكام المستفادة من 
 الحديث ؟

 
 
 س : اشرح الحديث  ؟ 

 أذكر الراوي ؟
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث ؟

  الواجب 

https://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7929
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 الخميس األربعاء الثالثاء ثنيناال األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث الثاني عشر ) أنا زعيم ببيت في ربة الجنة ...( الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يذكر الطالوب بوأن  
من صفات المؤمن ، 

 الخلق الحسن .

أن يعووووورف الطالوووووب    
 معنى كلمة الزعيم . 

أن يعووووورف الطالوووووب   
 من راوي الحديث .

أن يوووووووذكر الطالوووووووب  
 د من الحديث . يستفا

أن يذكر الطالب   
درء المفاسد مقدم 
على جلب المصالح 

. 

يقوم المعلوم بمناقشوة الطوالب ومحواورتهم فوي الحوديث 
 التالي :

عوون أبووي أمامووة البوواهلي ، رضووي هللا عنووه ، قووال : قووال 
) أنوا زعويم ببيوت فوي  رسول هللا صولى هللا عليوه وسولم

، وببيوت ربة الجنة لمن تورك الموراء وإن كوان محقوا 
فووي وسووط الجنووة لموون توورك الكووذب وإن كووان مازحووا ، 

 وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ( 
 المباحث اللغوية : 

الووزعيم : الضووامن والكفيوول . البيووت : المووراد بووه هنووا 
 القصر . 

محقا : بضم الميم وكسر الحاء وتشوديد القواف أي وإن 
 كان الحق معه فيما يجادل فيه . 

 يهات : األحكام والتوج
. الداعية الناجح والمربوي الناصوح هوو الوذي يعورة 1

موووا لديوووه مووون فوائووود وآداب وأخوووالق بصوووورة مرغبوووة 
 مشوقة حتى يتلقاها السامع بكل شوق وتلهف . 

. الجنة أعلى ما يطلبه الطالبون وأنفوس  موا يتنوافس 2
 فيه المتنافسون قد أفلح من يسعى إليها . 

بط بين الناس ينبغوي أن . العالقات االجتماعية والروا3
 تسودها األلفة والمحبة واألخوة والمودة .  

 
س : من صفات المؤمن ، الخلق الحسن ما 

 ثمرة ذلك ؟ 
 س : ما معنى الزعيم ؟ 

 س : من راوي الحديث ؟ 
 س : ما يستفاد من الحديث ؟ 

س : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
 اشرح ذلك ؟

 
 
 س : اشرح الحديث  ؟ 
 كر الراوي ؟أذ
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث ؟

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث الثالث عشر ) على رسلكما إنها صفية ...( الدرس

      الحصة سنا الجديد  مناقشة حواريةمناقشة الطالب حول موضوع در التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب معنى  
 لحديث .ا

أن يصف الطالب من  
 راوي الحديث .

 

أن يبين الطالب مفردات  
 الكلمات .
 

أن يستخرج الطالب  
األحكام المستفادة من 

 الحديث .  

عن صفية أّم يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 
)المؤمنين اِفه في أنها جاءْت رسوَل هللا صلى هللا عليه و سلم تُزوُره في اعتك
المسجد في العشر األواخر من رمضان فتحّدثْت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، 
فقام النبي صلى هللا عليه و سلم يقلّبُها حتى إذا بلغت باَب المسجد عند باب 
أّم سلمة، مّر رجالن من األنصار فسّلَما على رسول هللا صلى هللا عليه و 

م: على َرْسِلُكَما إنما هي صفية سلم، فقال لهما النبي صلى هللا عليه و سل
بنت حيي، فقاال: سبحان هللا يا رسول هللا و كبُر عليهما، فقال النبي صلى هللا 
عليه و سلم: إّن الشيطان يبلغ من االنسان مبلغ الدم و إني خشيُت أن يقِذَف 

هي أم المؤمنين  صفية بنت حيي بن التعريف بالراوي :  في قلوبكما شيئا
 عنه من ذرية نبي هللا هارون من العاقالت وذات حلم وأناة أخطب رضي هللا

 وذات حسب ونسب  وهي زوج النبي صلى هللا عليه وسلم  
 –يقلبها: يردها و يمشي معها  -من المعاني و أللفاظ تنقلب: ترجع إلى بيتها

على رسلكما: على هينتكما اي مشيتكما، الهينة التي ال عجلة فيها أي 
يبلغ مبلغ الدم: يصل حيث يصل. –يهما: عظم و شّق كبر عل –تسرعا   

جواز اشتغال المعتكف باألمور المباحة من تشييع  التوجيهات واألحكام : 
زائره، والقيام معه والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، 
وزيارة المرأة للمعتكف، وبيان شفقته صلى هللا عليه وسلم على أمته 

 ا يدفع عنهم اإلثم.وإرشادهم إلى م
وفيه التحرز من التعرة لسوء الظن، واالحتفاظ من كيد الشيطان 

 واالعتذار.
قال ابن دقيق العيد: وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى به، فال يجوز 
لهم أن يفعلوا فعالً يوجب سوء الظن بهم وإن كان لهم فيه مخلص؛ ألن ذلك 

من ثم قال بعة العلماء : ينبغي للحاكم سبب إلى إبطال االنتفاع بعلمهم، و
أن يبين للمحكوم عليه وجه الحكم إذا كان خافياً نفياً للتهمة. ومن هنا يظهر 
خطأ من يتظاهر بمظاهر السوء، ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه، وقد 

 .عظم البالء بهذا الصنف وهللا أعلم
 

 
 س : اشرح الحديث شرحا إجمالياً ؟

 
 

 الحديث ؟س : من راوي 
 

 –ألنقلب  –س : ما معنى ) االعتكاف 
 على رسلكما  ( ؟ –ليقبلني 

 
س : اذكر خمسة من األحكام المستفادة من 

 الحديث ؟

 
 
 س : اشرح الحديث  ؟ 

 أذكر الراوي ؟
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث ؟

  الواجب 
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية
يستدل من الحديث  

على مرتبة الكتابة 
 من مراتب القدر.

يدرك أهمية االستقامة  
والعفة وحفظ 

 الجوارح من الزنا.

يبين خطر إطالق  
ذلك في النظر وأثر 

 إنحراف القلب.

يعدد صور الزنا )  
العين واألذن واليد 

 والرجل (.

يبين الحكمة من  
تسمية هذه المعاصي 

 بالزنا.

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 
نصيبه من  آدم كتب على ابن عن أبي هريرة رضي هللا عنه الحديث -

الزنا ، مدرك ذلك ال محالة   فالعينان زناهما النظر ، واألذنان زناهما 
االستماع ، واللسان زناه الكالم ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها 

 (( ق ذلك الفرج ويكذبهالخطى ، والقلب يهوى ويتمنى ، ويصد
 التعريف بالراوي :

الُسنَّة  الحديث ، قد أجمع أهلرسول هللا صحابي من صحابة بو هريرة
ً  الصوحابة أكثور أبا هريرة أن اسومه  .رسوول هللا لحوديث روايوةً وحفظوا
عبود  رسوول هللا عبود شومس بون صوخر ولموا أسولم سوماه ليةالجاه في

دوس بون عودنان بون عبود  نسبة إلوى قبيلوة الرحمن بن صخر الدوسي
 .زهران هللا بن

 االرشادات 
من أركان اإليمان : اإليمان باهلل تعالى كتب مقادير الخالئق  -

 في لوح محفوظ.
 يجب على المؤمن أن يحفظ عينينه من النظر إلى الحرام. -
 إذا نظر المؤمن إلى ما ال يحل له قصداً فهو آثم. -
 ظيمة.السمع نعمة ع -
 نبه النبي إلى خطورة زنا اللسان. -
 زنا اليدين له معنى واسع نبه النبي إلى بعة منه. -
 المشي على القدمين نعمة عظيمة. -
 القلب عليه مدار األعمال. -
  قد يقع المسلم في وسيلة من الوسائل الموصلة إلى الحرام. -
سمي النبي هذه المعاصي زنا للتنفير منها وتحقيرها وبيان  -

 أنا قد تؤدي إلى الزنا الحقيقيخطرها و
ممووا يجتمووع فووي أنووواع موون الزنووا ) اسووتخراج الصووور الموجووودة فووي 
الجوووواالت ونشووور الصوووور المحرموووة ونشووور الفسووواد علوووى الفضوووائيات 

 بأنواعها (.

 
مووا أثوور العفووة واالسووتقامة علووى س :  -

 أخالقيات المجتمع؟

 كيف يواجه الشباب الشهوات. -

 بين صورة زنا كل من  : -

 العين. 

 .األذن 

 .اليدين 

 الرجلين.

 
 

 س : اشرح الحديث  ؟ 
 

  الواجب 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7780&idto=7782&bk_no=53&ID=1242#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7780&idto=7782&bk_no=53&ID=1242#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7780&idto=7782&bk_no=53&ID=1242#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7780&idto=7782&bk_no=53&ID=1242#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=7780&idto=7782&bk_no=53&ID=1242#docu
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86


 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الحديث الخامس عشر ) عشرة من الفطرة  ...( الدرس

      الحصة ا الجديد  مناقشة حواريةمناقشة الطالب حول موضوع درسن التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب معنى  
 ديث .الح

أن يصف الطالب من  
 راوي الحديث .

 

أن يبين الطالب مفردات  
 الكلمات .
 

أن يستخرج الطالب  
األحكام المستفادة من 

 الحديث .  

عوون عائشووة يقوووم المعلووم بمناقشووة الطووالب ومحوواورتهم فووي الحووديث التووالي : 
رضووي هللا عنهووا قالووت: قووال رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسوولم : "عشوور موون 

قووص الشووارب وإعفوواء اللحيووة، والسووواك، واستنشوواق الموواء، وقووص الفطوورة: 
األظفار، وغسل البراجم، ونتوف اإلبوط، وحلوق العانوة، وانتقواص المواء، يعنوي 
االسوووتنجاء" قوووال الوووراوي: ونسووويت العاشووورة إال أن تكوووون المضمضوووة. رواه 

  58سنةتوفيت  )ائِشة بنت أبي بكر التيميهة القَُرِشي ةالتعريف بالراوي :  .مسلم
، والتااي لاام أمهااات المااؤمنين وإحااد  محمااد ثالااث زوجااات النبااي (م/678هااـ

ا غيرهاا، وبنات الخليفاة األول للنباي محماد أباو بكار بان أباي  يتزوج امارأة بكار 
، هاـ  2فاي شاوال سانة غازوة بادر وقد تزوجهاا النباي محماد بعاد.[6][7] قحافة

   .لسقاية الجرحى يوم أحد خرجنوكانت من بين النساء اللواتي 
لفطاارة" هااي الخلقااة التااي خلااق هللا عباااده عليهااا، وجعلهاام المباحووث اللغويووة : 

عااه، وفََطاارهم مفطااورين عليهااا: علااى محبااة الخياار وإيثاااره، وكراهااة الشاار ودف
ُحنفاااء مسااتعدين، لقبااول الخياار واإلخااالص  ، والتقاارب إليااه، وجعاال تعااالى 
شااارائع الفطااارة ناااوعين: أحااادهما: يطهااار القلاااب والاااروح، وهاااو اإليماااان باااا  

 .وتوابعه: من خوفه ورجائه، ومحبته واإلنابة إليه
تزكااي الاانفس، وتطهاار القلااب وتنميااه، وتااذهب عنااه  التوجيهووات واألحكووام : 

اآلفات الرذيلة، وتحليه باألخالق الجميلة، وهي كلها ترجع إلى أصاول اإليماان 
وأعمااال القلااوب. والنااوع الثاااني: مااا يعااود إلااى تطهياار الظاااهر ونظافتااه، ودفااع 
األوساخ واألقذار عنه، وهي هذه العشرة، وهاي مان محاسان الادين اإلساالمي  

وتكون مستعدة لكال ماا  إذ هي كلها تنظيف لألعضاء، وتكميل لها، لتتم صحتها
يراد منها. فأما المضمضاة واالستنشااق: فإنهماا مشاروعان فاي طهاارة الحادث 
األصاااغر واألكبااار باالتفااااق. وهماااا فرضاااان فيهماااا مااان تطهيااار الفااام واألناااف 
وتنظيفهماااا  ألن الفااام واألناااف يتاااوارد عليهماااا كثيااار مااان األوسااااخ واألبخااارة 

السااواك يطهاار الفاام. فهااو ونحوهااا. وهااو مضااطر إلااى ذلااك وإزالتااه. وكااذلك 
"مطهاارة للفاام مرضاااة للاارب" ولهااذا يشاارع كاال وقاات ويتأكااد عنااد الوضااوء 
والصالة واالنتباه من النوم، وتغير الفام، وصافرة األسانان ونحوهاا. وأماا قاص  
الشااارب أو َحف ااه حتااى تباادو الشهاافهة، فلمااا فااي ذلااك ماان النظافااة، والتحاارز ممااا 

إذا تادلى علاى الشافة باشار باه ماا يتناولاه يخرج من األنف، فإن شاعر الشاارب 
 .  من مأكول ومشروب،

 
 س : اشرح الحديث شرحا إجمالياً ؟

 
 

 س : من راوي الحديث ؟
 

 –قص الشارب  –س : ما معنى ) الفطرة 
 انتقاص الماء ( ؟ –غسل البراجم 

 
س : اذكر خمسة من األحكام المستفادة من 

 الحديث ؟

 
 
 س : اشرح الحديث  ؟ 

 الراوي ؟أذكر 
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث ؟

  الواجب 

https://ar.wikipedia.org/wiki/58_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/58_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/678
https://ar.wikipedia.org/wiki/678
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1#cite_note-.D8.A7.D9.84.D8.B7.D8.A8.D9.82.D8.A7.D8.AA_.D8.A7.D9.84.D9.83.D8.A8.D8.B1.D9.8A_8-106-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1#cite_note-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D8%AA_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%83%D8%B1#cite_note-6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/2_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

نى أن يعرف الطالب مع 
 الحديث .

أن يصف الطالب من  
 راوي الحديث .

 

أن يبين الطالب مفردات  
 الكلمات .
 

أن يستخرج الطالب  
األحكام المستفادة من 

 الحديث .  

أبي  عنيقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الحديث التالي : 
 ) : رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صولى هللا عليوه وسولم هريرة
مى من الناس عليه صدقة ، كل يوم تطلع فيه الشمس : تعودل كل سال

بين اثنين صدقة ، وتعين الرجل في دابّتوه فتحملوه عليهوا أو ترفوع لوه 
متاعووه صوودقة ، والكلمووة الطيبووة صوودقة ، وبكوول خطوووة تمشوويها إلووى 

 الصووووووالة صوووووودقة ، وتمووووووويط األذى عوووووون الطريوووووووق صوووووودقة
و الصووحابي الجليوول هووالتعريووف بووالراوي :  . مسوولمو البخوواري رواه (

 عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل .
عليووه  –المباحووث اللغويووة : السووالمى عظووام جسوود اإلنسووان ومفاصووله 

موا يتأكود مون عظوام .صدقه يتأكد عن عظم ومفصل مون البودن صودقة 
 تميط األذى : تزيل كل ما يؤذي  –ومفاصل من البدن 

ى هللا عليه وسلم حديثه هنا يبتديء النبي صل التوجيهات واألحكام : 
 بتذكير المؤمنين بنعمة عظيمة من نعم هللا عزوجل على الناس فيقول
، إنه تذكير بعظمة هللا وقدرته  ( كل سالمى من الناس عليه صدقة ) :
على خلق اإلنسان واإلبداع في تركيبه وتنظيم عمل أعضائه ، على 

تذكير الرباني نحو تعجز عنه طاقات البشر وإمكاناتهم ، وقد جاء ال
 } : بهذه النعمة في عدة مواضع من كتاب هللا ، يقول هللا عزوجل
وهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 
( ، ويقول أيضا 78النحل :  ) { واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون  
،  يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم ، الذي خلقك فسواك فعدلك } :
8 – 6االنفطار :  ) { في أي صورة ما شاء ركبك  ) . 

وهذه النعمة العظيمة تتطلب من اإلنسان شكرا لها ، وهذا الشكر 
 . سبٌب لمباركة هذه النعم ودوامها

 
 س : اشرح الحديث شرحا إجمالياً ؟

 
 

 س : من راوي الحديث ؟
 

 –عليه صدقه  –س : ما معنى ) السالمى 
 ط األذى ( ؟تمي –تعدل بين اثنين 

 
س : اذكر خمسة من األحكام المستفادة من 

 الحديث ؟

 
 
 س : اشرح الحديث  ؟ 

 أذكر الراوي ؟
اذكر األحكام المستفادة من  

 الحديث ؟

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الشريعة اإلسالميةمن خصائص  الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية
أن يعرف الطالب ما إلهية  

 المصدر والغاية منها .
 

أن يستنتج الطالب كيف  
 تحفظ مصادرها .

 
أن يستدل الطالب عن  

 غنى مصادرها .
 

أن يستخلص الطالب   
شمولها لجميع جوانب 

 الحياة
 

لل الطالب العدل أن يح 
والتوازن والتوسط في 

 الشريعة .
 

أن يصنف الطالب العالمية  
 في الشريعة 

 
أن يعي الطالب ما الكمال  
. 

 

أن يبرهن يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : 
 على اليسر والسهولة ورفع الجرح في الشريعة .

  وغايتها عبادة هللا ورضاه .فمصدرها من هللاإلهية المصدر والغاية : 
للشووريعة مصوودران محفوظووان موون الضووياع والتحريووف همووا حفووظ مصووادرها : 

القرآن والسنة ، فما دام المصدران موجوودين فالودين محفووظ وقوائم بوإذن هللا 
)وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصومتم بوه كتواب  تعالى ولذلك قال 

 هللا ( .
ر ذلووك موون أمووور منهووا اشووتمال القوورآن والسوونة علووى ويظهووغنووى مصووادرها : 

نوعين من النصوص ، وهي خاصوة وهوي موا تودل علوى حكوم مسوألة بعينهوا ، 
كوجووب الصووالة ونصووص عامووة وهوي أشووبه موا تكووون بالقواعود الكليووة التووي 
يوودخل فيهووا مووا ال حصوور لووه موون األحكووام . كمووا أن فووي القوورآن والسوونة عووالج 

جتماعيوة ، والسياسوية ، واالقتصوادية ، وغيور ذلوك لجميع جوانب الحيواة ، اال
كما أن فيهما بيان لهدف اإلنسان في الحياة ، وكيفية تحقيقوه ، ومواذا ينتظوره 

 بعد الموت
فووال يوجوود شوويء يمكوون أن يخوورج عوون حكووم شوومولها لجميووع جوانووب الحيوواة : 

 الشريعة اإلسالمية سواء كان في حياة الفرد أم كان في حياة المجتمع .
فالشوريعة مبنيوة علوى العدالوة والتووازن ، تووازن عدل والتووازن والتوسوط : ال

بين طلب الدنيا واآلخرة فكما أن العمل لآلخرة هو المطلوب األسومى ، فالعمول 
للدنيا من الكسب وطلب الولد وغير ذلك مطلووب شورعا وهوو بالنيوة الصوالحة 

 والموافقة للشريعة يكون عمال أخرويا .
تعالى ) وما أرسلناك إال رحمة للعالمين ( فهوي شوريعة عالميوة قال العالمية : 

ليس لها حدود ، ال تفرق بين جنس وآخور وبلودة وأخورى ال يحودها زموان وال 
 مكان عامة لإلنس والجن األسود واألبية الغني والفقير العربي والعجمي .

يل قود فهي شريعة كاملة ال يأتيها نقص وال تحتواج إلوى زيوادة أو تعودالكمال : 
فقال ) اليوم أكملوت لكوم  كملها هللا تعالى عندما أنزل هذه اآلية على رسوله 

 دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا ( .
الشوريعة كلهوا مبناهوا علوى التيسوير كموا قوال اليسر والسهولة ورفع الجورح : 

ضول تشوريعاتها تعالى ) يريد هللا بكوم اليسور وال يريود بكوم العسور ( فهوي فوي أ
وأحكامهووا ميسوورة ال حوورج فيهووا ، وكووذلك فيمووا قوود يعوورة للعبوود موون حوواالت 
الضووعف أو المشووقة فوووإن الشووريعة تخفووف عنوووه موون يسوور إلوووى أيسوور منوووه ، 
كووالمرية يشووق عليووه القيووام فإنووه يصوولي جالسووا والمسووافر يقصوور الصووالة 
ن ويفطوور فووي رمضووان وغيوور ذلووك قووال تعووالى ) ومووا جعوول علوويكم فووي الوودين موو

 حرج ( .

 
س : ما معنى كون الشريعة إلهية المصدر 

 والغاية ؟
 

 س : كيف تحفظ مصادر الشريعة ؟
 

 س : تكلم عن غنى مصادر الشريعة ؟
 

س : تكلم باختصار عن شمول الشريعة 
 لجميع جوانب الحياة ؟

 
س : ما المقصود بالعدل والتوازن والتوسط 

 في الشريعة ؟
 

 ي الشريعة ؟س : ما المقصود بالعالمية ف
 

 س : ما المقصود بالكمال في الشريعة ؟
 

س : تكلم باختصار عن اليسر والسهولة 
 ورفع الجرح في الشريعة ؟

 
وضح ما المقصود بكل من 

)كون الشريعة إلهية المصدر 
بالعدل والتوازن  -والغاية 

  -والتوسط في الشريعة 
بالكمال  -بالعالمية في الشريعة 

 في الشريعة  (
  

  واجب ال



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الشخصية المتميزة للمسلم الدرس

      ةالحص مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

أن يعرف الطالب أصل  
 خلق اإلنسان .

 أن يعي الطالب بأن 
اإلنسان خلق على 

 الفطرة .

أن يشرح الطالب  
مميزات شخصية 

 المسلم .
 

أن يوضح الطالب  
 ثمرات هذا التمييز .

 
 

 
يقوم المعلوم بمناقشوة الطوالب ومحواورتهم فوي الموضووع التوالي : أصول خلوق 

 الناس : 
خلق هللا سبحانه وتعالى الخلق من أصل واحد يرجعون إليه كلهم قال تعالى ) 

ناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ( يا أيها ال
وقال رسول هللا في فتح مكة ) يا معشر قريش إن هللا قد أذهب عنكم نخوة 

 الجاهلية وتعظمها باآلباء الناس من آدم وآدم من تراب ( .............
 خلق اإلنسان على الفطرة : 

لى معرفته وتوحيده ومع ذلك فقد أوجد له خلق هللا تعالى هذا اإلنسان وفطره ع
الدالئل والبراهين الدالة على ربوبيته وألوهيته وهذه الدالئل تخاطب عقله 
وحسه وروحه ولم يجعل ذلك كافيا لمؤاخذة اإلنسان على عدم معرفته بل 
أرسل الرسل ، وأنزل الكتب لمخاطبة الفطرة البشرية ، وإرشادها إلى 

 التصور الصحيح .
 يزات شخصية المسلم : من مم

أنه صاحب عقيدة وأنه صاحب عبادة وأنه صاحب أخالق والمسلم صاحب 
 علم وتعامل ودعوة .
 ثمرات هذا التميز : 

 . من ثمراته االطمئنان القلبي والنفسي .1
 . تحقيق عبودية هللا في األرة . 2
تقرار ، . االستقرار واإلنتاج ، فبالسير على منهواج هللا يحصول األمون واالسو3

وتحصوول عمووارة األرة وتحقووق الغايووات وتبلووغ األموواني وبضوود هووذا الموونهج 
 يحصل خالف ذلك . 

 . العزة والنصر والتمكين في هذه األرة . 4
 . الغاية العظمى والهدف األسمى رضوان هللا والجنة .  5

 
 س : ما أصل خلق اإلنسان ؟

 
س : خلق اإلنسان على الفطرة ، وضح ذلك 

 ؟
 

 مميزات شخصية المسلم ؟ س : اذكر
 

 س : وضح ثمرات هذا التميز ؟

 
 ما أصل خلق اإلنسان؟

اذكر مميزات شخصية المسلم  
 ؟
  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الكون واإلنسان والحياة في نظر اإلسالم الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

أن يعرف الطالب ما  
 الكون 
 

أن يوضح الطالب ما  
 اإلنسان 

 

أن يبين الطالب ما  
  الحياة.

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : الكون 
ممووا ال ندركووه موون هووو ذلووك العووالم الفسوويح ممووا نشوواهده ونحسووه و :

السووماوات واألرة والجبووال والحيوانووات والموواء والهووواء والنجوووم 
واألفووالك وغيرهووا . فهووذا الكووون موون خلووق هللا تعووالى أراده هللا تعووالى 
فكوووان ولووويس لكوووائن أو مخلووووق أي أثووواره مووون الخلوووق أو التووودبير أو 

 الهيمنة فيه . 
ى وقدرته الباهرة والكون وأجزاؤه دليل عظيم على وحدانية هللا تعال

التي تجعل اإلنسان العاقل يتأمل ويتفكر ليقول بعد تأمله وتفكيره آمنت 
با  تعالى ومن ثم يحقق وظيفته في هذه الحياة وهللا سبحانه وتعالى 

 دعا إلى التأمل في الكون...
هو ذلك المخلوق الحوي الوذي خلقوه هللا تعوالى فأحسون خلقوه اإلنسان: 

 إليه والتي يمكن إجمالها في اآلتي : وحدد اإلنسان نظرته 
. اإلنسان كائن مخلوق ضمن المخلوقات فوي هوذا الكوون خلقوه ربوه 1

 في أحسن تقويم . 
. منح هللا سبحانه وتعالى اإلنسان نعمة عظيمة في خلقه وتكوينه من 2

 أهمها نعمة العقل والتفكير واإلدراك .
ا الكوون ينظور إليهوا وهي الفترة التي يعيشوها اإلنسوان فوي هوذ الحياة:

 اإلسالم نظرة إحياء واستثمار ، يمكن إيجازها في اآلتي : 
. من حكمة هللا تعالى أن جعل أجوزاء الكوون متناسوقة يخودم بعضوها 1

 بعضا ، ويكمل بعضها بعضا . 
 . الغاية من هذه الحياة أن تحقق فيها عبودية هللا تعالى . 2
ه يوجه اإلسالم إلوى أن تكوون . ولعمارة هذا الكون وإقامة الحياة في3

جميع النشاطات الممارسة في هذه الحيواة وفوق ديون هللا تعوالى سوواء 
في الشئون الفردية أو الجماعية وفي أمور البيع والشراء وفي شئون 

 األسرة وفي شئون المأكل والمشارب . 
أن الحياة في نظر اإلسالم استثمار ما أودعه هللا في  وخالصة القول:

 ت من طاقات استثمارا صالحا وفق دين هللا عز وجل .الكائنا

 
 س : تكلم عن الكون ؟

 
 
 

 س : تكلم عن اإلنسان ؟
 
 
 

 س : ما المقصود بالحياة ؟

 
 تكلم عن الكون .

 تكلم عن اإلنسان ؟ 
 وضح ما المقصود بالحياة ؟ 

  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين حداأل اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ ظاهرة اإللحاد  الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يذكر الطالب  
 مفهوم اإللحاد .

أن يوضح الطالب  
 دالئل اإللحاد .

أن يذكر الطالب  
 أسباب اإللحاد .

أن يعدد الطالب  
طرق عالج ظاهرة 

 حاد.اإلل
أن يبين وسائل  

تقوية الصلة باهلل 
 تعالى .

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : 
 تعريف اإللحاد :

 هو الميل واصطالحا إنكار ربوبية هللا والكفر باألديان والرساالت.
لمتأموول فووي كثيوور موون األطروحووات الفكريووة العالميووة ا ظوواهرة اإللحوواد :
نحووى اإللحوواد والمتووابع للمعووارك الفكريووة بووين األحووزاب يجوودها تنحووو م

المختلفة في الغرب وأمريكا يعرف مودى قووة تلوك األطروحوات ومودى 
كثوورة أتباعهووا علووى المسووتوى العووالمي و لهووذا عالقووة كبيوورة بالمووذهب 
 .الرأسوووومالي وشووووويوع موووووذهب الفردانيووووة واإلغوووووراق فوووووي الماديوووووة

 
ة أخووف وإن جئووت إلووى وإذا نقلووت نظوورك إلووى الشوورق وجوودت الظوواهر

مجتمعنووا فإنووك كمووا تعلووم فووإن اإلسووالم حصوون حصووين ألبنائووه وخطوور 
اإللحاد عليهم أضعف مون خطوره علوى المجتمعوات غيور المسولمة.لكن 
هذا ال يعني السكوت والغفلة عن انتشواره ضومن حزموة العولموة وموا 

 . ينتج عنها
 دالئل وجود هللا :

دالل  
  . ة الفطرة

  . داللة الحس- 
 
  . داللة العقل- 

 
  . داللة اآليات الكونية- 

 
  . داللة إجماع األمم- 

 

 س : أذكر الطالب مفهوم اإللحاد .
 س:أوضح  دالئل اإللحاد .

 س: أذكر الطالب أسباب اإللحاد .
س أعدد الطالب طرق عالج ظاهرة 

 اإللحاد .
  س: أيبين وسائل تقوية الصلة باهلل تعالى

 
 وخطرهأكتب مقاال عن اإللحاد 

  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ بطولة النبي صلى هللا عليه وسلم وأصحابه رضي هللا عنهم الدرس
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 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 ديه في الكالم يتعرف على ه
 والضحك والمزاح.

  يتعرف على نماذج من
 أخالقة.

  يعدد  بعضا من جوانب
البطولة  للنبي صلى هللا 

 عليه وسلم .

  يعدد ثالثا من فضائل
 الصحابة رضي هللا عنهم.

  يستدل بالنصوص الشرعية
 على فضل الصحابة.

  يوضح ثالثة من حقوق
 الصحابة.

 .يقدر الصحابة حق تقدير 

 

 لم بمناقشة الطوالب ومحواورتهم فوي الموضووع التوالي : الشوجاعة :يقوم المع
 /صووور موون بطولووة النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم وأصووحابه رضووي هللا عوونهم

كانت معركة أحد من أشود المعوارك التوي خاضوها رسوول هللا صولى هللا عليوه  *
وسلم وأصحابه ، وأصيب فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إصوابات قويوة 

شج وجه ، وكسرت رباعيته ، حتى أشاع المشركون أنه قد موات ، وبينموا ، ف
هو على هوذه الحوال ، وبعوة أصوحابه يحيطوون بوه ، إذ بوأبي بون خلوف يقبول 
قووائال : أي محموود ، ال نجوووت إن نجوووت ، فقووال الصووحابة رضووي هللا عوونهم : 

تنواول أيعطف عليه رجل منا ، فقال صلى هللا عليه وسلم : دعوه ، فلموا دنوا ، 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة ، وانتفة بهوا 
انتفاضة حتى تطاير عنه من حوله ، ثوم اسوتقبله رسوول هللا فطعنوه فوي عنقوه 
طعنة جعل يتدحرج منها عن فرسوه مورارا ، فوأثرت فيوه حتوى موات منهوا عنود 

  .رجووووووووووووووووووووووووووووووعهم إلوووووووووووووووووووووووووووووى مكوووووووووووووووووووووووووووووة
رت الروم عبد هللا بن حذافوة السوهمي قال ابن عباس رضي هللا عنهما : أس *

صوواحب النبووي صوولى هللا عليووه وسوولم فقووال لووه الطاغيووة : تنّصوور و إال ألقيتووك 
لبقوورة موون نحوواس : قووال : مووا أفعوول ، فوودعا بووالبقرة النحوواس ،   _البقوورة فووي

فملئووت زيتووا و أغليووت ، ودعووا برجوول موون أسوورى المسوولمين ، فعوورة عليووه 
البقوورة ، فووإذا عظامووه تلوووح ، وقووال لعبوود هللا : النصوورانية ، فووأبى ، فألقوواه فووي 

تنّصوور و إال ألقيتووك ، قووال : مووا أفعوول ، فووأمر بووه أن يلقووى فووي البقوورة ، فبكووى   
فقالوا : قد جزع ، قد بكوى ، قوال : رّدوه ، فقوال عبود هللا : ال تورى أنوي بكيوت 
جزعا مما تريد أن تصنع بي ، لكن بكيت حيث ليس لي إال نفوس واحودة يفعول 

ها هذا في هللا ، كنت أحب أن يكون لي من األنفوس عودد كول شوعرة فوّي ، ثوم ب
  . تُسوووووووووووووووووولّط علووووووووووووووووووّي فتفعوووووووووووووووووول بووووووووووووووووووي هووووووووووووووووووذا

قووال ابوون عبوواس : فأعجووب منووه ، وأحووّب أن يطلقووه ، فقووال لووه : قبّوول رأسووي 
وأطلقك ، قال : ما أفعل ، قال : تنّصر وأزوجك بنتوي ، وأقاسومك ملكوي ، قوال 

وأطلقوك ، وأطلوق معوك ثموانين مون المسولمين ،  : ما أفعل ، قوال : قبّول رأسوي
  .قال : أما هذه فنعم ، فقبّل رأسه ، وأطلقه وأطلق معه ثمانين من المسولمين

فلمووا قوودموا علووى عموور بوون الخطوواب : رضووي هللا عنووه : قووام إليووه عموور فقبّوول 
رأسووه . قووال ابوون عبوواس : فكووان أصووحاب رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسوولم 

، فيقولووون : قبلووت رأس علووج ؟  فيقووول لهووم : أطلووق هللا  يمووازحون عبوود هللا
  .بتلك القبلة ثمانين من المسلمين

 هديه في الكالم والضحك  س أبين
 والمزاح.

 .س: أعدد  نماذج من أخالقة 

   س: اعدد  بعضا من جوانب البطولة
 للنبي صلى هللا عليه وسلم .

  س: اذكر ثالثا من فضائل الصحابة
 رضي هللا عنهم.

  :اذكر ما يستدل بالنصوص الشرعية س
 على فضل الصحابة.

 .س: أوضح  ثالثة من حقوق الصحابة 

 س: كيف نقدر الصحابة حق تقدير. 

 

 
عمل بحث حول  بطولة النبي 
 صلى هللا عليه وسلم وأصحابه

  الواجب 



 

 

 الخميس ربعاءاأل الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الشجاعة والرجولة  الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ شافاالكت□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية
 أن يعرف الطالب الشجاعة. 

 
 أن يعرف الطالب الجبن . 

 
 أن يعي الطالب التهور . 

 
أن يوضح الطالب مدح  

 الشجاعة وذم 
 الجبن .

 
أن يبين الطالب مراتب  

 الناس .
 

يشرح الطالب أنواع أن  
الشجاعة من حيث أصلها 

 وسبل تقويتها .
 

أن يفصل الطالب أنواع  
الشجاعة من حيث ما تتعلق 

 به .
 

أن يذكر الطالب صفات  
الرجولة التي تميز بها 

 المسلم .
 

أن يبين الطالب مظاهر  
 خاطئة للرجولة والشجاعة .

 لي : الشوجاعة :يقوم المعلم بمناقشة الطوالب ومحواورتهم فوي الموضووع التوا
هي اإلقدام على قول أو فعل فيه مخاطرة لتحصيل خير أو دفع شور بقووة قلوب 

 وثباته .
 ضد الشجاعة . الجبن :
 إقدام بال تفكير في العواقب وال تمييز بين الفعل المحمود والمذموم  التهور :

 مدح الشجاعة وذم الجبن :
بالجهواد والترغيوب فيوه وذم  كل ما في القرآن الكريم والسنة النبوية من األمر
 التاركين له كل ذلك مدح للشجاعة وذم الجبن .

 مراتب الناس : 
قال شيخ اإلسالم بن تيمية رحمه هللا تعوالى النواس علوى أربعوة أقسوام أعالهوم 

 الدين الشجاع ، ثم الدين بال شجاعة ، ثم عكسه ، ثم العري منهما .
 :  أنواع الشجاعة من حيث أصلها وسبل تقويتها

وهي التي يكون بها نصور الحوق ورد الباطول وتحصويل المنوافع  نوع محمود :
 للخلق . 

 وهي التي تكون في حظوظ النفس الدنيئة . نوع مذموم :
 أنواع الشجاعة من حيث ما تتعلق به : 

 الشجاعة نوعان فطري ومكتسب وكالهما تحصل الزيادة فيه بأمور منها : 
 عليه ودعاؤه والثقة بنصره وتأييده . . االستعانة باهلل والتوكل 1
 . ترسيخ عقيدة اإليمان بالقضاء  والقدر . 2
. أن يوودرك المسوولم أن غايووة مووا يمكوون أن يصوول إليووه بسووبب الشووجاعة هووو 3

 الموت .
 من صفات الرجولة التي تميز بها المسلم : 

   . الشجاعة في قول كلمة الحق2. الجهاد في سبيل هللا بالسنان واللسان . 1
. وضح الهدف والغاية التي يسعى اإلنسان لتحقيقها وتسخير طاقتوه ألجلهوا 3

 . الدفاع عن الدين والمحارم والغيرة عليهما .4.      
 مظاهر خاطئة للرجولة والشجاعة : 

 . إلقاء الرجل نفسه في المهالك دون غرة صحيح . 1
 . الغلظة على األطفال والنساء من أوالد وزوجات وغيرهم .2

 س : عرف الشجاعة ؟
 

 س : ما الجبن ؟
 

 س : ما التهور ؟
 

س : مدح الشجاعة وذم الجبن ، وضح ذلك 
 ؟
 

 س : تكلم عن مراتب الناس ؟
 

س : بين أنواع الشجاعة من حيث أصلها 
 وسبل تقويتها ؟

 
س : اذكر بعة صفات الرجولة التي تميز 

 بها المسلم ؟
 

س : ما هي المظاهر الخاطئة للرجولة 
 لشجاعة ؟وا

 

 
 –عرف كل من )الشجاعة 

 التهور( ؟ -الجبن 
اذكر بعة صفات الرجولة 

 التي تميز بها المسلم ؟
  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ حقوق اإلنسان  الدرس

      الحصة درس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حواريةمراجعه ال التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى داف السلوكيةاأله
يبين مفهوم حقوق  

 اإلنسان.

يعدد أنواع حقوق  

 اإلنسان.

يستنتج سبق اإلسالم في  

 تقرير حقوق اإلنسان.

يبين أهمية رعاية حقوق  

 اإلنسان.

يقارن بين النظام  

اإلسالمي والحضارة 

الغربية في مجال رعاية 

 حقوق اإلنسان.

الب ومحاورتهم في الموضوع التالي : يقوم المعلم بمناقشة الط
 مفهوم حقوق اإلنسان : أوال : 

هي مجموع الواجبات المشروعة له والتي تتضمن كرامته، وقد 
 جاء اإلسالم بكل الحقوق الضرورية ليعيش اإلنسان كريماً.

 
 -أنواع حقوق اإلنسان :

حق الحياة : وهو أعظم الحقوق التي أكد عليها  -1
 لمساس به ولو من نفسه.اإلسالم، وال يجوز ا

حق الحرية :وهي قدرة اإلنسان على التصرف إال  -2
 لمانع.

حق التملك : حرية اإلنسان في التملك في حدود  -3
 الشرع.

حق التكافل االجتماعي : أن يكون أفراد المجتمع  -4
 مشاركين في المحافظة على المصلحة العامة.

 
 التعرف على حقوق اإلنسان ورعايته :

 ا وتنفيذها ، كما يشرع معاقبة كل معتد عليهايجب التقيد دبه

س : قارن بين حقوق اإلنسان في اإلسالم 
 والمفهوم الغربي لحقوق اإلنسان.

 -ما الحقوق التي تحفظ بهذه األحكام :

 تحريم الزنا

 تحريم قتل النفس

 تحريم القذف.

 إباحة البيع والشراء.

وجوب النفقة على الزوجة واألوالد واألباء 
 ؟.تواألمها

 
 
 

 تكلم عن النظام اإلسالمي؟
 
 
بين أصول التعامل المالي في  

 اإلسالمي ؟
  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ حقوق الراعي والرعية الدرس

      الحصة طالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حواريةمراجعه الدرس السابق مع ال التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب حتوىالم األهداف السلوكية
أن يبين الطالب المراد  

 بالراعي

أن يستدل الطالب على أن  

كل مسؤول راعي 

 ومسؤول عن رعيته

أن يعدد الطالب حقوق  

 الراعي 

أن يعدد الطالب حقوق  

 الرعية 

أن يذكر الطالب بعة  

آثار القيام بحقوق الراعي 

 والرعية 

لموضووع التوالي : يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في ا
 ثانيا : النظام الرأسمالي : 

الراعي : هو اإلمام سواء كان صاحب الوالية الكبرى أو من 
 تكون له والية يفوضها له الوالي األول مهما صغرت .

عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال : سمعت رسول هللا صلى هللا 
( عليه وسلم يقول : ) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ... 

 الحديث
 -للراعي حقوق البد القيام بها حق قيام ومنها :

 السمع والطاعة ما لم تكن في معصية . -1
 االجتماع على الوالي وعدم الفرقة واالختالف عليه . -2
 النصرة الجهاد معه والدعاء له . -3
 النصيحة له . -4
 عدم الخروج عليه . -5

 -أما الحقوق التي للرعية على الراعي :
  .الحكم بينهم بشرع هللا -1
 النصح للرعية . -2
 الرفق والرأفة بهم . -3
 إقامة العدل فيهم . -4

 -من اآلثار اإليجابية للقيام بهذه الحقوق :
األجر العظيم والثواب الجزيل ، تمكين لقوة األمة وعزها 

ورفعتها ، البناء والتنمية ,تحقيق مصالح األمة ، انتشار األمن 
 .والرخاء

 
 س: ما المراد بالراعي ؟

 لدليل على أن كل مسؤول راع؟س: اذكر ا
 س:ما هي حقوق الراعي ؟
 س:ما هي حقوق الرعية ؟

س:اذكر بعضاً من آثار القيام بحقوق الراعي 
 ؟ والرعية

 
 
 

عمل بحث حول حقوق الراعي 
 والرعية

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ حقوق الزوجين الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل نالتلقي□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية
 

أن يوضح الطالب  

األصل الجامع للحقوق 

 بين الزوجين 

أن يبين الطالب أنواع  

 هذه الحقوق 

أن يعدد الطالب الحقوق  

 المشتركة بين الزوجين

  

أن يذكر الطالب حقوق  

 جته الزوج على زو

 

 
يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحواورتهم فوي الموضووع التوالي: 

 نعمة المال : 
األصل الجامع للحقوق بين الزوجين  قوله تعالى ) 
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن 

 درجة ( 
  -تتنوع الحقوق بين الزوجين إلى :

 حقوق مشتركة .  -
 وجة ( . حقوق للزوج على الزوجة ) واجبات الز -
حقوق الزوجة على زوجها ) واجبات الزوج  -

 . ) 
 العشرة بالمعروف .  -1
 االستمتاع .  -2
 المحافظة على أسرار الزوجية .  -3
 المناصحة بينهما  -4

 حقوق للزوج علي الزوجة
 الطاعة .  -1
 القرار في البيت .  -2
 أن ترعى بيتها وأوالدها . -3
 أن تحافظ على شرفها وعرضها .  -4
 ألي شخص ال يريده . ال تأذن في بيت زوجها  -5

 عدم قيامها بصيام تطوع إال بإذن زوجها . 
 

 
 

س: ما هو األصل الجامع للحقوق بين 
 الزوجين ؟ 

 
 

 س: ما أنواع الحقوق الزوجية ؟ 
 

س: ما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين 
 ؟ 
 

 س:ما هي حقوق الزوج على زوجته ؟

 
 
عمل بحث حول حقوق  

 الزوجين

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    مادةال
      التاريخ حقوق األوالد الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  يمإستراتيجية التعل
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية
 

أن يوضح الطالب كيف  

 أن األوالد نعمة

أن يذكر دليل من  

القرآن علي أن األوالد 

 عمةن

أن يعدد الطالب حقوق  

 األوالد علي الوالدين

أن يبين الطالب  

الوسائل التي يسلكها 

 المربي لتربية األوالد

 
 

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا ) (األوالد نعمة قال هللا تعالي

 وابا وخير أمال (والباقيات الصالحات خير عند ربك ث
 -حقوق األوالد علي الوالدين :

من حق المولود أن يختار له االسم الحسن -التسمية : -1
 الذي يكون علما عليه يعرف به

وقد اعتني اإلسالم بهذا األمر -ثبوت النسب لوالديهم : -2
 غاية العناية

أي الذبيحة التي تذبح عن المولود وهي -العقيقة : -3
 مشروعة في حق األب

 ةالرضاع -4
أي القيام بتربية الصغار ورعاية شؤونه -الحضانة : -5

 وتدبير أموره من المطعم والمشرب وغيرها
 نفقة األوالد علي والدهم ما داموا قاصرين-النفقة : -6
 التربية  -7
 

 -الوسائل التي يسلكها المربي لتربية األوالد:
 أن يغرس في نفوس األبناء اإليمان باهلل عز وجل-1
 ادات الظاهرةتمرينهم علي العب -2
 العناية بتحفيظهم القرآن منذ البداية-3
 تعويدهم األخالق الحميدة والصفات الطيبة-4
 

 
 

س: أذكر دليل من القرآن علي أن األوالد 
 نعمة؟

 س: عدد حقوق األوالد علي الوالدين ؟
 
 

س:ما هي الوسائل التي يسلكها المربي 
 لتربية األوالد ؟

 
 

أسماء حسنة س:ما تأثير تسمية األوالد ب
 عليهم ؟

 

 
 
 
 

 عمل بحث حول حقوق األوالد
  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الجار وحقوقه الدرس

      الحصة حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب التمهيد
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

الطالب  أن يعرف 
أهمية الجار واهتمام 

 اإلسالم به.

أن يبين الطالب  
حدود  الجيران مع 

 جيرانهم .

أن يلخص الطالب  
األحكام واآلداب 

 بالجيران

أن يوضح الطالب  
كيفية اختيار الجار 

 ومراتبه .
 
 

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : 
ي الدار وقد يطلق عليه الجار في : هو المجاور ف الجار في األصل 

السفر أو العمل ونحو ذلك )) والجار ذي القربى والجار الجنب 
....((ومن أحاديث النبي عن الجار قوله صلى هللا عليه وسلم )) 

 مازال جبريل يوصيني بالجار حنى ظننت أنه سيورثه ((
 :اختلف العلماء في تحديد حدود الجار وفي تفسير ما حدود الجيران

 جاء في القرآن والسنة المطهرة في ذلك .
 مراتب الجار :

 نوع له ثالثة حقوق  -1
 ونوع له حقان  -2
 ونوع له حق واحد -3

 : اهمية اختيار الجار
المسلم حريص على مجاورة الصاحلين الذين يذكرون باهلل سبحانه 

 وتعالى ) رب هب لي عندك بيتا في الجنة ((
 من حقوق الجار على جاره

 لحاجة .إعانته عند ا -1
 اإلهداء إليه . -2
 إقراضه عند الحاجة  -3
 تهنته وتعزيته  -4
 ترك أذيته  -5
 حفظه في عرضه وأسراره  . -6

 99و ص 98مناقشط  األنشط  المتعلقة بالدرس ص 

 
 

س : ما المقصود بالجار  وما اهمية 
 اختياره
 
 

 س : بين مراتب الجار ؟
 
 
 
 
 

س : اذكر األحكام واآلداب المتعلقة 
 بالجار
 
 
 
 

 من حقوق الجار؟س : 
 

 
 
 
 

س من هو الجار وما اهمية 
الجار في االسالم وما هي 
 مراتب الجار وحقوقه؟ 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
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 التقويم  التدريب المحتوى وكيةاألهداف السل

 

أن يعرف الطالب ما  
 هي المساجد .

أن يبين الطالب  
فضل عمارة 
 المساجد .

أن يلخص الطالب  
األحكام واآلداب 
 المتعلقة بالمسجد .

أن يوضح الطالب  
حكم االقتداء باإلمام 

. 
 
 

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : 
بيوت هللا تعالى وهي أفضل البقاع في األرض وهي هي  المساجد

موضع أداء الصالة المفروضة ، وهي أيضا موضع الجتماع المسلمين 
 وتعارفهم وتآلفهم .

 
 فضل عمارته : 

 عمارة المسجد نوعان هي : 
العمارة المادية والمراد بناؤه وفيه فضل عظيم لقولوه صولى هللا عليوه 

 وجه هللا بنى هللا له مثله في الجنة ( وسلم ) من بنى مسجدا يبتغي به 
 والعمارة المعنوية : والمراد الصالة فيه والذكر وقراءة القرآن . 

 
 بعة األحكام واآلداب المتعلقة بالمسجد : 

إحسان بنائها وترك زخرفتها ألن زخرفتها أمر محودث ، ويحورم بنواء 
يء إلوى المساجد على القبور ، تجب العناية بتنظيف المسجد ، والمشو

المسجد بهدوء وطمأنينوة ، والتبكيور فوي الوذهاب إلوى المسواجد ، وأال 
يجلس الداخل إلى المسجد حتى يصلي ركعتين تحية المسجد ، ويكوره 

 رفع الصوت في المسجد .
 

كما يجب حكم االقتداء باإلمام فالمأموم عليه أن يتابع إمامه فال يتقدم 
) إنما جعل اإلمام لؤتم به  ال عليه وال يوافقه وال يتأخر عنه كثيرا ق

فال تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا كبر فكبروا وإذا ركع فأركعوا 
وإذا قال سمع هللا لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد ، وإذا سجد 

 فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون ( .

 
 

 س : ما هي المساجد؟
 
 
 

 جد ؟س : بين فضل عمارة المسا
 
 
 
 
 

 س : اذكر األحكام واآلداب المتعلقة بالمساجد ؟
 
 
 
 
 

 س : ما حكم االقتداء باإلمام ؟
 

 
 
 
 

 عرف المساجد ؟
اذكر األحكام واآلداب المتعلقة  

 بالمساجد ؟
  

  الواجب 



 

 

 خميسال األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ اللباس وآدابه الدرس
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب نعمة  
 اللباس  .

أن يعي الطالب حاجة  
 اإلنسان إلى اللباس 

أن يوضح الطالب  
ضوابط اللباس الجائز  

. 

أن يذكر األحكام  
 المتعلقة باللباس .

 أن يصف الطالب لباس 
الالئق بنا أهل اإلسالم  

. 

أن يشرح الطالب أحكام  
 وآداب اللباس.

 

يقوووم المعلووم بمناقشووة الطووالب ومحوواورتهم فووي الموضوووع التووالي : أنووواع 
 الزيارة : 

إلسالم دين الجمال والنظافة ، ولذا أباح للمسلم الظهور بالمظهر الطيب 
خلق هللا سبحانه الجميل في ملبسه ومسكنه وهندامه أمام اآلخرين ، ولذلك 

يا بني  )) : الزينة وكل ما تحصل به المتعة من لباس ورياش، قال تعالى
يا  )) : وقال سبحانه  ((آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا

  ((بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد
 ويمكن أن نلخص ما شرعه هللا من آداب للباس والزينة والمظهر في اآلتي

 : : التوسط واالعتدال في هذه الزينة المباحةأوال:
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك  )) : قال تعالى

كلوا ) : وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما رواه البخاري ((قواما
  (واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف وال مخيلة

 :ثانيا : المحافظة على النظافة
ألنها األساس لكل زينة حسنة ، ومظهر جميل الئق، روى ابن حسان عن 

تنظفوا فان االسالم  ) :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أنه قال
النظافة تدعو الى االيمان ، وااليمان مع صاحبه ) :،وروى الطبراني(نظيف

،وروى أبو داود وغيره أن النبي صلى هللا عليه وسلم أوصى (في الجنة
وهم قادمون من سفر باالعتناء بالنظافة وحسن المظهر  -أصحابه  بعة

انكم قادمون على اخوانكم ، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا  ) :بهذه الوصايا
 (لباسكم حتى تكونوا شامة في الناس ، فان هللا ال يحب الفحش وال التفحش
م رع لمن لبس ثوبا جديدا أن يتأدب بأدب رسول هللا صلى هللا عليه و سل

الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي هللا عنه قال : كان رسول هللا صلى هللا 
 –عمامة، أو قميصا، أو رداء  –عليه و سلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه 

اللهم لك الحمد كما كسوتني، أسألك خيره، و خير ما صنع له، و  : يقول
 (أعوذ بك من شره و شر ما صنع له

 
 ا في اللباس.س : اذكر نعمة هللا علين

 
 س أبين حاجة اإلنسان إلى اللباس
 س : ما هي ضوابط اللباس الجائز 

 
 س : تكلم بإيجاز عن آداب اللباس ؟

 
 

 س :  اذكر أحكام اللباس .

 
 عمل بحث حول اللباس وآدابه

  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ التحية وآدابها الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية
  
 أن يعرف الطالب ما التحية . 
 
أن يبين الطالب ما هي تحية  

 اإلسالم 
 
أن يعي الطالب ما فضائل  

 السالم 
 وخصائصه .

 
 أن يذكر الطالب حكم السالم . 

 
الب صفة رد أن يبين الط 

 السالم والتلفظ بالسالم .
 
أن يخلص الطالب أحكام  

 السالم وآدابه .
 
أن يبين الطالب حكم  السالم  

 على الكافر .
 
أن يشرح الطالب كيفية السالم  

 على النساء .

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : التحية 
 اللغة الدعاء بالحياة .مصدرة حياة يحييه تحية ومعناها في  :
 

هي ) السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته (  وأقلها )  تحية اإلسالم :
 السالم عليكم(

) أنه من خير أمور اإلسالم ، أنه من  من فضائل السالم وخصائصه :
أسباب المودة والمحبة بين المسلمين ، أن كل جملة منه بعشر حسنات 

 وهو ثالث جمل ( .
 السالم سنة مؤكدة ورده واجب عينا . ه :حكم السالم ورد
الواجب في الرد أن يكون مثل السالم وإن زاد عليه  صفة رد السالم :

 فهو أفضل 
 السنة في السالم والجواب الجهر . التلفظ بالسالم :

) إفشاؤه وإظهاره بين الناس ، يشرع تبليغ  أحكام السالم وآدابه :
م ، كما أنه من السنة إعادة السالم السالم ، األفضل في االبتداء بالسال

 إذا افترقا الشخصان ( .
السالم تحية للمؤمنين  حكم السالم على الكافر ورد سالمه إذا سلم :

خاصة فال يجوز إلقاؤه على غيرهم أما إن حضر موضعا فيه أخالطا 
 من المسلمين والكافرين فيسلم ويقصد المسلمين

ى النساء المحارم أم غيرهن يجوز السالم عل السالم على النساء :
فيجوز إذا أمنت الفتنة بهن وعليهن وهذا يختلف باختالف النساء 

واألحوال والمواضع فليست الشابة كالعجوز ول من دخل بيته فوجد 
 فيه نسوة فسلم عليهن كمن مر بنساء ال يعرفهن في الطريق .

 
 س : عرف التحية ؟

 
 

 س : ما هي تحية اإلسالم ؟
 

ضائل السالم ؟ وما هي س : ما هي ف
 وخصائصه ؟

 
 س : ما حكم السالم ؟

 
 س : بين صفة رد السالم ؟

 
 س : اذكر أحكام السالم وآدابه ؟

 
س : بين حكم السالم على الكافر ورد 

 سالمه إذا سلم ؟
 

 س : بين السالم على النساء ؟
 

 
 عرف تحية االسالم ؟

 ما هي فضائل السالم ؟  
 ما هي خصائص السالم ؟ 

بين حكم السالم على الكافر  
 ورد سالمه إذا سلم ؟

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ المجالس وآدابها الدرس
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

الطالب نعمة أن يعرف  
 النوم 

أن يعي الطالب بأن  
 النوم عبادة .  

أن يلخص الطالب أحكام  
 النوم وآدابه

أن يستنبط الطالب  
األفعال التي يجب فعلها 
إذا رأى في منامه ما 

 يكره .
 
 

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : النوم نعمة 
هللا تعالى أمتن بها على عباده ويسرها  المسلم يستشعر أن النوم نعمة من: 

لهم ومن حق النعمة الشكر قال تعالى ) ومن رحمته جعل لكم اليل والنهار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ( وقال ) وجعلنا نومكم 

 سباتا ( .
 النوم عبادة : 

النوم ضرورة من ضرورات الحياة فإذا قصد به المؤمن أن يريح بدنه 
وعقله ليكون أقوى له في طاعة هللا تعالى ثم حاول أن يستعمل فيها ما ورد 
من السنة واآلداب الشرعية ، فإن ذلك يعتبر له عبادة يثاب عليها قال معاذ 

بن جبل رضي هللا عنه أما أنا فأنام وأقوم فاحتسب نومتي كما أحتسب 
 قومتي .

هر ، ومن المصالح على ) النوم مبكرا وترك الس من أحكام النوم وآدابه :
النوم مبكرا هو اتباع السنة ، وراحة الجسم والقدرة على القيام لصالة 
الفجر وفيه عون لمن أراد قيام آخر الليل لصالة التهجد ، وأن يجتهد 
المسلم أال ينام إال على وضوء وأن يضطجع على شقه األيمن ويكره 

ر الواردة عند النوم االضطجاع على البطن وأن يقرأ ما تيسر من األذكا
 وقراءة أية الكرسي كما يستحب قراءة سورة اإلخالص 

 والمعوذتين .
 ومن رأى في منامه ما يكره فقد أرشده النبي صلى هللا عليه وسلم إلى فعول 

 خمسة أشياء : 
 . أن ينفث عن يساره ثالثا .1
 .  أن يستعيذ باله من الشيطان الرجيم .2
 أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه . .  أن ال يخبر بها أحد ، 3
 .  أن يقوم يصلي. 4
. ويجب على المسلم إذا استيقظ من النوم أن يقول ) الحمد هلل الذي أحيانا 5

 بعد ما أماتنا وإليه النشور (

 
 س : تكلم عن نعمة النوم ؟

 
 
 

 س : ) النوم عبادة ( اشرح هذه 
 العبارة ؟
 
 
 
 
 

 س : اذكر أحكام النوم وآدابه ؟
 
 
 
 
 
 

س : إذا رأى اإلنسان في منامه شيء 
 يكره ماذا يجب عليه أن يفعل ؟

 
 تكلم عن نعمة النوم؟

 اذكر أحكام النوم وآدابه ؟
  

  الواجب 
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب أنواع  
 الزيارة .

أن يعي الطالب الزيارة  
المذمومة والممنوعة 

 شرعا 

أن يوضح الطالب الزيارة  
 المباحة .

 أن يذكر آداب الزيارة . 

أن يعرف الطالب مكانة  
 الضيافة في 
 اإلسالم .

الطالب حكمها  أن يوضح 
. 

أن يبين الطالب أحكام  
 وآداب الضيافة .

 

 

يقوووم المعلووم بمناقشووة الطووالب ومحوواورتهم فووي الموضوووع التووالي : أنووواع 
 الزيارة : 

زيارة مشروعة محمودة : وهي كل زيارة ترتب عليها منفعة شرعية أو 
 مصلحة لألمة ونحو ذلك .

ارة ترتب عليها ضرر في وهي كل زي الزيارة المذمومة والممنوعة شرعا :
دين أو خلق ، ونحو ذلك كزيارة ألجل فعل محرم أو الجتماع على لهو باطل 

وهي الزيارة التي ال يترتب عليها منفعة أو مضرة ، وال  الزيارة المباحة :
 تشتمل على محرم كالزيارة لمجرد قضاء الوقت وتبادل األحاديث المباحة .

 من آداب الزيارة : 
ن يحسن نيته في مقصد هذه الزيارة كأن ينوي بها صلة رحمه ، من آدابها أ

وترك اإلثقال على المزار بطول البقاء ، ومن حق صاحب الدار أن يعتذر 
 عن استقبال أي شخص ، واالستذان ...

  حكمة مشروعيته :
من حكم مشروعيته أن فيه حفظ لعورات البيوت ، وفيه أمن لفزع أهل البيت 

 . ... من الدخول المفاج 
 

 لالستئذان آداب وأحكام منها  أحكام وآداب االستئذان :
 . االستئذان المشروع ثالث مرات فإن أذن له وإال فليرجع . 1
 . ينبغي أن يكون طرقة للباب أو مناداته من البيت برفق وأدب . 2
 . إذا قيل له من بالباب فليقل فالن بن فالن يسمى نفسه بما يعرف به . 3
المستأذن مقابل الباب بل يتنحى عنه يمينا أو يسارا حتى ال يطلع . ال يقف 4

 على داخل الدار إذا فتح الباب . 
. يستأذن الرجول إذا أراد الودخول علوى غرفوة أبيوه أو أموه أو أختوه ونحوو 5

 ذلك . 
. المرأة في االستئذان كالرجل ، وبعة النساء يتساهلن في ذلك فيدخلن 6

 من األخطاء الشائعة . ....البيوت بال استئذان وهذا 

 
 س : اذكر أنواع الزيارة ؟

 
س : ما الزيارة المذمومة والممنوعة 

 شرعا ؟
 

 س : ما هي الزيارة المباحة ؟
 

 
 س : تكلم بإيجاز عن آداب الزيارة ؟

 
 

 س : ما حكمة مشروعيته ؟
 
 
 

 س : اذكر أحكام وآداب االستئذان ؟

 
تكلم عن مكانة الضيافة في 

 اإلسالم 
كلم عن حكم الضيافة في ت

 اإلسالم 
 بين أحكام وآداب الضيافة؟ 

  الواجب 
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

لطالب  أن يعرف ا 
 المراد بالعفة

أن يوضح الطالب   
 أنواع العفة 

أن يدرك الطالب   
 المراد بعفة الفرج

  

أن يذكر الطالب   
بعة فضائل عفة 

 الفرج

أن يعدد الطالب   
أسباب ضعف عفة 

 الفرج
 

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : أنواع 
حارم وعما ال يجمل باإلنسان فعله هي كف النفس عن الم -المراد بالعفة :

 وضدها  :الدناءة والحسنة
 -أنواع العفة :

العفة عن أكل الحرام : وهي واجبه ومن فوائدها :النجاة من النار  -أ
 العفة عن سؤال الناس : -واستجابة الدعوة وحفظ هللا تعالي للعبدب

 قال تعالي)ال يسئلون الناس إلحاقا ( ومن فوائدها :
اء إال إلي هللا وحده وإكرام النفس وإعزازها عن ذل السؤال عدم االلتج
 للمخلوق 

 والمراد تحصينه عن فعل الفاحشة ووسائلها -عفة الفرج :-ج
 من فضائلها :

 سبب في إظالل هللا تعالي للعفيف في ظل عرشه -1-
 سبب لدخول الجنة -2

 -وسائل عفة الفرج :
الصوم للعاجز عن -بكرالزواج الم-أشياء أمر بها الشرع :غة البصر

 الزواج
منع اختالط الرجال -الخلوة بالمرأة األجنبية-أشياء نهى عنها الشرع :

 والنساء
 -أسباب ضعف العفة أو عدمها :

 ضعف التربية والرقابة من بعة المربين علي أوالدهم-1
 تأخر الزواج للرجل والمرأة-2

للعفيف دخول  ضمان الرسول صلي هللا عليه وسلم-1-ثمرات عفة الفرج :
 الجنة
 إظالل هللا لمن عف عن الفاحشة في ظل عرشه يوم القيامة-2

 
: ما المراد بالعفة وما هي س

 أنواعها ؟
 س: أذكر المراد بعفة الفرج ؟

 
 س: ابين فضائل عفة الفرج؟

 
س: ما أسباب ضعف عفة 

 الفرج ؟
 
 

 س: ما هي ثمرات عفة الفرج
 ؟

 
 عمل بحث عن العفة  

  الواجب 
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 
أن يوضح مكانة  

المرأة عند العرب 
 في الجاهلية.

يوضح مكانة أن  
المرأة عند غير 

 المسلمين.

أن يوضح مكانة  
 المرأة في اإلسالم.

أن يعدد اضرار  
اختالط النساء 

 بالرجال.

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : 
 المرأة عند العرب في الجاهلية:

كره األنثى والرغبة في الوتخلص منهوا، وهوذا موجوود فوي بعوة 
)وإذا بشوور أحوودهم بوواألنثى ظوول العربيووة، قووال تعووالى:  المجتمعووات

وجهه مسوًدا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 
 أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أال ساء ما يحكمون(.

حرمان المرأة من الميراث، فكانوا يقولون ال يرث إال مون يحموي 
لعودو، بول يجعلوون الذّمار، ويركب الخيل، ويكسوب الموال، وينكوأ ا

الموورأة متاًعووا يُووورث فلألكبوور موون أوالد الميووت الحووق فووي تووزوج 
 امرأة أبيه.

 إجبار البنت على التزوج ممن تكرهه وسلب حريتها في ذلك.
 المرأة في الواقع المعاصر.

وهو مما يزعم أصحابه أنه عصور التحورر والتقودم حيوث تحولوت 
تطلووب وجسوود الموورأة موون إنسووان لووه كرامووة وحقوووق إلووى شووهوة 

يعرة، ويكفوي فوي ذلوك أن كثيوًرا ممون يريود أن يسووق بضواعة 
أومنتًجووا أو يسووتجلب لووه زبووائن؛ فمووا عليووه إال أن يقوودم ذلووك موون 

 خالل فتاة تجذب األبصار.
 المرأة في اإلسالم:

 ( المساواة في التكريم وأصل التكليف والجزاء.1
 ب( مراعاة تكوينها الطبيعي في التكليف.

 ك والتصرف فيه.ج( حق التمل
 د( العناية واالهتمام بها في أحوالها كلها. 

 

 
س : أوضح مكانة المرأة عند العرب 

 في الجاهلية.
 

س: وضح مكانة المرأة عند غير 
 المسلمين.

 
 س : وضح مكانة المرأة في اإلسالم.

 
س : عدد أضرار اختالط النساء 

 بالرجال.

 
عدد أضرار اختالط النساء 

 بالرجال.

  ب الواج
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 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

أن يعرف الطالب نعمة  
 المال 

أن يبين الطالب أنواع  
ع اإلنفاق المشرو
 وصوره .

أن يوضح الطالب  
ثمرات اإلنفاق المشروع 

. 

أن يخلص آداب اإلنفاق  
. 

 

 
 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي: نعمة المال : 
 نعوم هللا سوبحانه وتعوالى كثيورة ال تعود وال تحصوى ) وإن تعودوا نعموت هللا ال 

وهوذه النعموة التوي تقووم  تحصوها ( ومون أعظوم الونعم نعموة الموال والورزق
عليها وتؤدي من خاللها كثير من النعم وال يستغني عنها مخلوق حي حتوى 

 الطيور تبحث عن أرزاقها في غدوها ورواحها .  
 وهذا المال مال هللا تعالى يودعه عباده ليبتليهم أيشكرونه أم يكفرونه .

 أنواع اإلنفاق المشروع وصوره : 
 في األوجه المشروعة هي نوعان :  إن من حقوق المال وإنفاقه

. واجب : كاإلنفاق على النفس والولود والزوجوة وأداء الزكواة المفروضوة 1
 ونحو ذلك . 

. مستحب كصدقة التطوع واإلنفاق في أوجه البر المتنوعة كالنفقة على 2
اليتامى واألرامل والفقراء والمساكين كالهبات والهدايا والتبرع لمؤسسات 

 ة ونحو ذلك وإنفاق الزوجة الغنية على زوجها الفقير .البر واإلغاث
 من ثمرات اإلنفاق المشروع : 

. دخول الجنة يقول تعالى ) وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضوها 1
السووماوات واألرة أعوودت للمتقووين ، الووذين ينفقووون فووي السووراء والضووراء 

 ن ( ...والكاظمين الغيط والعافين عن الناس وهللا يحب المحسني
قووال )  . الوقايووة موون النووار : وتكفيوور السوويئات روى الشوويخان أن النبووي 2

 اتقوا النار ولو بشق تمرة ( ... 
 . تكثير الحسنات ومضاعفة األجور أضعافا مضاعفة .3

 إن من آداب اإلنفاق ما يلي  آداب اإلنفاق :
 . اإلخالص . 1
 . عدم المن واألذى . 2
 ب . . اإلنفاق من المال الطي3
 . االعتدال في اإلنفاق .4

 
 

 س : تكلم عن نعمة المال ؟
 
 
 

س : ما هي أنواع اإلنفاق المشروع 
 وصوره ؟

 
 
 
 

 س : اذكر ثمرات اإلنفاق المشروع ؟
 
 
 
 

 س : ما هي آداب اإلنفاق ؟

 
 
 تكلم عن نعمة المال ؟ 
 

ما هي أنواع اإلنفاق المشروع 
 وصوره ؟

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي والثقافة اإلسالمية  الحديث   المادة
      التاريخ القلب السليم الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ لتعاونيالتعلم ا□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يوضح الطالب أهمية  
القلب مع ذكر دليل من 

 القرآن والسنة

أن يعدد الطالب أنواع  
 القلوب

ذكر أنواع أمراة أن ي 
 القلوب

أن يبين الطالب عالمات  
 حياة القلب وأسبابه

أن يوضح كيفية ارتباط  
صالح القلب بصالح 

 العمل
 
 

القلب يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : أنواع 
القلب هو أشرف شيء في اإلنسان وبحياته حياة البدن وبموته موت  -وأهميته :

 البدن
 ال تعالي)إن في ذلك لذكري لمن كان له قلب (ق

وفي حديث النعمتان بن بشير رضي هللا عنهما أن النبي صلي هللا عليه وسلم 
قال)أال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد 

 كله أال وهي القلب (
دعاء بأن يثبت هللا القلب ال يثبت علي حال ولما عليه من التقلب شرع للمسلم ال-

 قلبه
 -أنواع القلوب :

 القلب الصحيح السليم:وهو الذي سلم من كل شهوة تخالف أمر هللا ونهيه -1
القلب الميت: وهو ضد السليم فهو ال يعرف ربه وال يعبده إنما يتبع هواه  -2

 وشهوته
 القلب المرية:وهو قلب له حياة وبه علة ففيه محبة هللا عز وجل وإيمان به-3

 -أمراة القلوب :
أمراة شبهات وهي أشد النوعين ويدخل فيها جميع االعتقادات الباطلة وأشدها -1

 الشرك والنفاق
 أمراة شهوات : ويدخل فيها أنواع العمل بخالف االعتقاد الحق--2

 -عالمات وأسباب حياة القلب :
ضها هللا توحيد هللا تعالي واإليمان به وتجديد ذلك والعمل بالفرائة التي فر-1

 سبحانه وتعالي
 التضرع إلي هللا واللجوء إليه وكثرة ذكره ودعائه ومراقبته والتفكر في آالئه-2

 ترك الذنوب -4تدبر القرآن الكريم والنظر في معانيه                    
 االهتمام بتصحيح األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة -5

 -أثر صالح القلب وثمرته :
حافظ ابن رجب رحمه هللا تعالي بقوله )فالقوم إذا صلحت قلوبهم فلم يلخص ذلك ال

يبقي فيها إرادة لغير هللا عز وجل صلحت جوارحهم فلم يتحرك إال هللا عز وجل 
 وبما فيه رضاه

 
: أذكر دليل من القرآن والسنة علي س

 أهمية القلب؟
 س:اعدد أنواع القلوب ؟

 
س: ما أمراة القلوب ؟ مثل لما تقول 

 ؟
س:اوضح عالمات حياة القلب 

 ؟وأسبابه؟
 

س:اوضح ارتباط صالح القلب بصالح 
 العمل ؟

 

 
عمل بحث حول  موضوع 

 الدرس . 

  الواجب 
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 سيالكتاب المدر□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 
 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب أنواع  
 الكلمة ومسؤولياتها.

أن يعي الطالب أهمية  
 الكلمة 

أن يوضح الطالب خطر  
 الكلمة 

أن يذكر آداب الكالم  
 والحديث في المجالس

أن يوضح الطالب  
أسباب وقوع الشخص 
 في الكلمة الخطأ  .

أن يبين الطالب آفات  
 لسان  .ال

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : 
 المراد بالكلمة :
 أهمية الكلمة :

 كل ما ينطق به اإلنسان 
 مسؤولية الكلمة:

الكلمووة مسووؤولية فوورب كلمووة تكووون سووببا فووي سووعادة الوودنيا واآلخوورة 
 وكلمة تكون سبب تعاسة الدنيا واآلخرة

 خطر الكلمة
 ي الكالم الخطأ:أسباب الوقوع ف

 الجهل  -
 التسرع  -
 .عدم استشعار المسؤولية -

 آفات اللسان :
يقول الحافظ ابن رجب : " فإن معصية  : األولى : الشرك باهلل تعالى 

النطق يدخل فيها الشرك وهو أعظم الذنوب عند هللا عز وجل ويدخل 
  " فيها القول على هللا بغير علم

 
إن القول على هللا تعالى  : بغير علماآلفة الثانية : القول على هللا 
 بغير علم هومن اعظم الذنوب
 ... اآلفة الثالثة الغيبة والنميمة

 
 س : اذكر أنواع الكلمة ومسؤولياتها ؟

 
س : ما أهمية الكلمة في اإلسالم أذكر 

 نماذج لذلك.؟
 

 س : ما هي آداب الكالم في المجالس؟
 

 
س : تكلم بإيجاز عن أساب وقوع 

 الكالم الخطأ الشخص في
 

 
 س : أبين آفات اللسان وخطرها

 

 
عمل بحث عن الكلمة 

 ومسؤوليتها . 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ المحاسبة الدرس

      الحصة ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية مراجعه الدرس السابق مع الطالب  التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن الطالب  يعرف  
 معني المحاسبة

أن الطالب  يدرك  
 أهمية المحاسبة

أن يبين الطالب  
 كيفية المحاسبة

أن يعدد الطالب  
الوسائل المعينة 
 علي المحاسبة

أن يوضح الطالب  
 ثمرات المحاسبة

 

المحاسبة يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : أنواع 
أن ينظر العبد في أعماله وأقواله فما وجد من حسنة حمد هللا عليها وحافظ  -:

 علي فعلها وإن وجد تقصير سعي لتداركه
إن العاقل البصير هو الذي يجتهد إال يفعل أمرا حتى يقف قبل فعله له -أهميتها :

 وينظر في نتيجته والمسلم الذي يري الدنيا مزرعة لآلخرة وما يقدم فيها يلقاها
 غدا وعمله إنما هو مع هللا

تعالي هو أولي بتلك المحاسبة فالربح فيها أعظم ربح وبها تحصيل السعادة 
 الدائمة

 -كيفية المحاسبة :
أن ينظر ابتداء فيما افترة هللا عليه من عمل القلب والبدن هل أداه أم ال ؟  -1

 ثم هل أخلص فيه أم ال ؟ثم هل اتبع السنة أم ال ؟
إلي ما نهي هللا عنه ويفتش نفسه فإن وجد ذنبا استغفر منه ينظر أيضا  -2

 وتركه
 ينظر أيضا إلي فعله لفضائل األخالق وتركه لرذائلها ويحاسب نفسه-3
ينظر أيضا إلي حظه من مكمالت األعمال من السنن والنوافل ومدي حرصه  -4

 عليها من عدمه
 -الوسائل المعينة علي المحاسبة :

 لشرعي يميز العبد بين الحق والباطل والضار والنافعالعلم  فبالعلم ا -1
 سوء الظن بالنفس وترك العجب بالعمل-2

 -محاسبة السلف ألنفسهم :
قال أنس رضي هللا عنه سمعت عمر بن الخطاب ودخل حاطا فسمعته يقول -1

وبيني وبينه جدار عمر بن الخطاب أمير المؤمنين  وهللا لتتقين هللا يا ابن 
 عذبنكالخطاب أو لي

 -ثمرات المحاسبة :
 أنه يعرف بذاك حق هللا عليه-2اإلطالع علي عيوب النفس        -1
 من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه في اآلخرة-3

 
س: أعرف المحاسبة وما هي أهميتها 

 ؟
 

 س: أذكر كيفية المحاسبة ؟
 

س:أعووووودد الوسوووووائل المعينوووووة علوووووي 
 المحاسبة ؟

 
 س: ما هي ثمرات المحاسبة ؟

 
 

 
 عمل بحث عن  المحاسبة  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ اإلشاعات وموقف اإلسالم منها الدرس

      الحصة ع درسنا الجديد  مناقشة حواريةمراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضو التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

واع  أن يعرف الطالب أن 
 حقيقة اإلشاعات.

أن يعي الطالب تاريخ  
 اإلشاعات وأمثلتها

أن يوضح الطالب األضرار  
 التي تسببها اإلشاعات

أن يذكر الطالب أنواع  
 اإلشاعات

أن يعدد الطالب وسائل  
 ترويج اإلشاعات

أن يوضح الطالب حكم  
ترويج افشاعات وموقف 

 المسلم منها

أن يبين الطالب آثار اإلشاعة  
 د والمجتمع  .على الفر

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : 
الشائعةُ ِمن شاع الَخبَُر، إذا ذاع وانتشر. ففيها معنى االنتشار  تعريف اإلشاعة :

والتكاثر، وقد تعددت األقوال في بيان حقيقتها وبيان مفهومها وتحديدها، فقيل: هي 
شار، ذو طابع استفزازي في الغالب. وقيل: هي نبأ مجهول المصدر، سريع االنت

مجموع سلوكيات خاطئة سريعة االنتشار، تُثِير البَْلبلة والفتنة في المجتمع. وقيل: 
هي معلومة َضالَّة ُمَضِلّلة تَْصُدر من فرٍد، ثم تنتقل إلى أفراد، ثم إلى المجتمع، فهي 

على نشر الفوضى بين  محمولة على الضالل، وهي مجموعة أخبار ُملَفَّقة تعمل
الناس. وقيل: هي رواية ُمْصَطنَعة يَتِْم تَناُولُها بأيِّ وسيلة متعارف عليها، دوَن 

 .النظر لمصدرها
 تاريخ اإلشاعة وأمثلتها :

 أنواع اإلشاعة :
 اإلشاعة وموقف المسلم منها :

 أهداف اإلشاعة :
 وسائل ترويج اإلشاعة :

 :حكم ترويج اإلشاعة والموقف منها 
فالشائعات لها خطر عظيم وأمر جسيم  آثار ترويج اإلشاعة على الفرد والمجتمع :

على الفرد والمجتمع وعلى مستوى الدول والحكومات، فيكفي من خطر الشائعات 
أنها تدخل في باب الغيبة والنميمة، وقد حذرنا هللا من ذلك أيما تحذير، قال تعالى: ﴿ 

12ا ﴾ ]سورة الحجرات : اآلية َواَل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعضً  ]. 
ُ َوَرُسولُهُ «. أَتَْدُروَن َما اْلِغيبَةُ »وعن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال:  قَالُوا: هَّ

ِذْكُرَك أََخاَك بِم» أَْعلَُم. َقاَل   

أنواع  حقيقة  س ما هي  
 اإلشاعات.

 أسرد  تاريخ اإلشاعات وأمثلتها 

أوضح  األضرار التي تسببها  
 إلشاعاتا

 أذكر أنواع اإلشاعات 

 أعدد وسائل ترويج اإلشاعات 

س: اذكر حكم ترويج افشاعات  
 وموقف المسلم منها

س: ابين  آثار اإلشاعة على  
 .  الفرد والمجتمع

 ؟

عمل بحث حول اإلشاعات  
 وموقف اإلسالم منها

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين حداأل اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ المذاهب الهدامة الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ دالتفكير الناق□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن أن يتجه الطالب  
نحو نقد العلمانية 
وخطورتها على 

 اإلسالم

أن يحلل الطالب أهم  
أسباب قيام العلمانية 

 في أوروبا

أن يعرف الطالب  
 وعيةالشي

أن ينتقد الطالب فكر  
 الوجودية

 

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : أنواع : 
 أوالً: العلمانية

 تعريفها: هي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين.

تاريخها: يمكن أن تُعَبر الثورة الفرنسية بداية لظهور الفكر العلماني وبروزه بشكل واسع .  
 هم أصولها:وأ
 .نظرية دارون في التطور واالرتقاء .1
 .نظرية فرويد التي اعتمد فيها الدافع الجنسي2
 .نظرية ماركس في التفسير المادي للتاريخ 3

 أهم أسباب قيام العلمانية في أوروبا
 .تسلط رجال الكنيسة وجعل أمر المغفرة بأيديهم .1
 م التجريبي ..وقوف الكهنة ورجال الكنيسة ضد الفكر والعل2
 .فقدان المسيحية المحرفة أصالً لنظام الحياة .3
 بعة األفكار والمعتقدات التي يدعو لها العلمانيون : 
 .العلمانية الغالية تنكر وجود هللا كما في العلمانية الشيوعية .1
 .فصل الدين عن السياسة وإقامة الحياة على أساس مادي .2
 ء في الحياة .تطبيق مبدأ النفعية على كل شي3

 الشيوعية
تعريفها: مذهب يقوم على اإللحاد وأن المادة أساس كل شيء ويفسر التاريخ بصراع 

 الطبقات ويحارب الملكية الفردية .

 تاريخها: بذور هذا المذهب قديمة جداً وتوجد في المزدكية التي دعت إلى شيوعية النساء 
 الوجودية
ن يوجد أوالً ثم تحدد ماهيته باختياره وموافقته, هي فلسفة تقوم على أن اإلنسا :تعريفها

وإن بدت الوجودية  :نشأتها . وفلسفة الوجودية غير واضحة المعالم حتى بين أنصارها
وفي العصر الحديث بدأت بذور  “أغسطينوس“وإلى “سقراط” عصرية إال أنها تعود إلى

 و“مارتين هيدغر“و“سورين”الفكر الوجودي عند 

 
 ل العلمانية؟س: اذكر أهم أصو

 
س:ما أهم أسباب قيام العلمانية في 

 أوروبا ؟
 

س: اذكر نبذة مختصرة عن تاريخ 
 الشيوعية ؟

 
 ؟ س:اعرف الوجودية

 
عمل بحث حول المذاهب 

 الهدامة  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي الحديث والثقافة اإلسالمية    المادة
      التاريخ الخطر الصليبي الدرس

      الحصة مراجعه الدرس السابق مع الطالب  ......   ثم مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  والوسائل المواد التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يستنبط الطالب أصل  
الصراع بين المسلمين 

 والنصارى

أن يحلل الطالب أهم  
 نتائج الحروب الصليبية 

أن يحدد الطالب الفئات  
التي شجعت العودة إلى 

 الشرق اإلسالمي

  

فكريا  أن يقاوم الطالب 
القضايا التي يثيرها 
 المبشرون عن اإلسالم

 

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم في الموضوع التالي : أنواع 
 أصل الصراع بين المسلمين والنصارى

يعود تاريخه إلى فتح بيت المقدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب حيث 
الووداع الووداع “ل: أنه لما فتح المسلمون بالد الشام خرج هرقل وهو يقو

 , وكانت“إلى األبد يا سوريا
القوة التي تكمن في اإلسالم هي التي تخيف أوربا وخاصة لما أصبحت 

 الجيوش اإلسالمية في الدولة السلجوقية تهدد دولة بيزنطية وتكاد 
 أهم نتائج الحروب الصليبية

 .فشل المواجهة العسكرية مع العالم اإلسالمي .1
 ل الذي حدث بين العالم اإلسالمي وعالم النصرانية ..من خالل االتصا2
 .انبهار أوربا بما لدى العالم اإلسالمي من الخيرات .3
 .حركة الكشوف الجغرافية ومحاولة االلتفات على 4

 الفئات التي شجعت العودة إلى الشرق اإلسالمي
 أ. الكنيسة: وذلك بعد أن فقدت سلطانها على شعوبها في أوربا .

المال واالقتصاد: عندما بهرهم الشرق بمصنوعاته فكان نشوء  ب. رجال
 الشركات الغربية ومنها:شركة الهند الشرقية .

ج. رجال السياسة وملوك أوربا: وذلك للبحث عن أسواق جديدة لتجارتهم 
 وأراة جديدة يضيفونها إلى بلدانهم .     

 بعة القضايا التي يثيرها المبشرون عن اإلسالم
 . ي العقيدة اإلسالميةالتشكيك ف

 . محاربة اللغة العربية الفصحى
 إثارة قضايا المرأة

 
س: ما أصل الصراع بين المسلمين 

 والنصارى؟
 

س: اذكر أهم نتائج الحروب الصليبية 
 ؟
 

س:أعدد أهم الفئات التي شجعت 
 العودة إلى الشرق اإلسالمي ؟

 
س:اناقش بالنقد أهم القضايا التي 

 ن اإلسالم؟يثيرها المبشرون ع

 
تكلم عن مكانة الضيافة في 

 اإلسالم 
تكلم عن حكم الضيافة في 

 اإلسالم 
 بين أحكام وآداب الضيافة ؟ 

  الواجب 


