
 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    01 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .السنة الثانية مجيع الشعب لمستوى:ا    .                                                          من هدي القرآن الكرمي الملف األول:

                            .ساعةمـن إنجاز الوحدة: ز                                                      .فضل تالوة القرآن الكرمي الوحدة التعليمية :

                            . معرفة فضل تالوة القرآن الكرمي وترغيب التالميذ وحتبيبهم يف تالوته الكفاءة المستهدفة:

  .توجيهاتهبة والعمل وضوعيا وتالوته تالوة صحيحمجلة من مواضيع القرآن تفسريا م حتفسري وشر القدرة على  الكفاءة المرحلية:
  //عالقة الوحدة بالوحدات السابقة : 

  .فضل تالوة القرآن الكرمي , آدابه العناصر المفاهيمية:
  . أفواجالسبورة ،إمكانية تقسيم التالميذ إىل املصحف الشريف،شريط مسعي، الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :

                                                        التعلمية تسيير المعلومات التعليمية                                                                 
  التقويم  نشــــاط املعــلم  ذ(املعلم )نشــاط األســتا التنظيم املدة  الوضعية

وضعية 
 االنطالق

10
  د

ا ما هي أهم العبادات اليت يتقرب   فرادى
 ربه ؟ إىلالعبد 

التقويم  الصالة, الصيام, قراءة القرآن.........
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

40  
  
  

العمل 
  باألفواج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :بناء التعلم
ة البأربعة أفواج ومط*تفويج القسم إىل 
  كل فوج مبا يلي :

  
  فضائل تالوة القرآن الكرمي –1ف

  واب قارئ القرآن ث -2ف 
  داب قراءة القرآنآ -3ف
  

يقاف عمل األفواج ومطالبة إ  -
  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته

  
  

  قشة.مناو قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا 
  د املناقشة يدرك املتعلمون:يعرض املتعلم العمل،وبع

  نلقرآاآداب قراءة  -لقرآن ثواب قارئ ا -فضائل تالوة القرآن الكرمي –

التقويم 
  البنائي

  فضائل تالوة القرآن الكريم:
  يثحلدسن اقال تعاىل:"اهللا نزل أح ـ القرآن أحسن الكالم: 1

ا مثاين..."     23سورة الزمر كتابا متشا
وا أقامو  ب اهللا تعاىل : "إن الذين يتلون كتاقال  : طلب األجرـ  2

 ليوفيهم رتبو  لن الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالنية يرجون جتارة
  30ـ  29فاطر  هم من فضله انه غفور شكور" أجورهم ويزيد

فاء شا هو مقرآن قال تعاىل: "وننزل من ال :تالوة القرآن شفاءـ  3
  82ورمحة للمؤمنني" اإلسراء 

  قارئ القرآنثواب 
 اب اهللاأ حرفا من كتقال رسول اهللا ـ ص ـ "من قر  :أخد األجر -1

كن ألف ف ولحر  تعاىل فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول امل
  حرف وميم حرف والم حرف"    رواه الرتمذي

    :استثمار المكتسبات
  

  ما هي فضائل تالوة القرآن؟
  ما هو ثواب قارئ القرآن؟
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الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

  ما هي آداب تالوة القرآن؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لسفرة ن مع املاهر بالقرآقال ـ ص ـ :"ا:   نيل المكانة العالية -2
   ه أجران" اق لشيه ي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو علالكرام الربرة والذ
  رواه البخاري

يوم  يتيأانه فرؤوا القرآن " اققال ـ ص ـ: لفوز بشفاعة القرآنا -3
  القيامة شفيعا ألصحابه" رواه مسلم

  آداب قراءة القرآن
ك االستيا, ناملطهرو  إالميسه  الطهارة: قال تعاىل: " ال ,اإلخالص 

 ,وتالص سنيحتاالستعاذة و الرتتيل مع , ظافة املكانوحسن اهليئة ون
 التدبر ومراعاة حق اآليات

التقويم 
  ميالختا
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    02 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .السنة الثانية مجيع الشعب :لمستوىا                                                              .من هدي القرآن الكرمي الملف األول:

  . ساعة مـن إنجاز الوحدة:ز                                                             . مقدمة يف علم التجويد الوحدة التعليمية :
  .القدرة على تالوة القرآن تالوة صحيحة ومعرفة األحكام الكفاءة المستهدفة:

  .بتوجيهاته ة والعملالقدرة على تفسري وشرح مجلة من مواضيع القرآن تفسريا موضوعيا وتالوته تالوة صحيح الكفاءة المرحلية:
  .فضل تالوة القرآن وآدابه :بالوحدات السابقة عالقة الوحدة 

 . أفواجالسبورة ،إمكانية تقسيم التالميذ إىل املصحف الشريف،شريط مسعي، الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية

 .مدخل إىل علم التجويد :العناصر المفاهيمية
                                                       التعلمية تسيير المعلومات التعليمية                                                                 

  التقومي  نشــــاط املتعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 

  نطالقاال
10
  د

 .............. لاإلخالص, االستعاذة, الرتتي ما هي آداب تالوة القرآن الكرمي؟  فرادى

 

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

العمل   40
  باألفواج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بة ال*تفويج القسم إىل أربعة أفواج ومط
  كل فوج مبا يلي :

  :بناء التعلم
الغاية منه و ه, حكممعىن التجويد -
  .االستعادةيف تقرأ البسملة مع ك  - 
  
يقاف عمل األفواج ومطالبة إ  -

  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته
  

  قشة.مناو قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا 
  يعرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:

  عادة.إلستاع البسملة م معىن التجويد,حكمه و الغاية منه, وكيف تقرأ
  

التقويم 
  البنائي

  التجويد :
  . واإلتقانالتحسني  التعريف : لغة :

   تحقهحقه ومس إعطائهكل حرف من خمرجه مع   إخراجاصطالحا : 
  العلم به فرض كفاية والعمل به فرض عني . * حكمه :

  قال تعاىل :" ورتل القرآن ترتيال "
  . يف كتاب اهللا تعاىل صون اللسان عن اللحن* غايته : 

  مراتب التالوة
قها حاحلروف  إعطاءأي القراءة باطمئنان مع  التحقيق:ـ 1

                      ومستحقها من التالوة
         يد.التجو  يف القراءة مع مراعاة أحكام اإلسراع أي :ـ الحدر 2
             حقيقلتوا هو القراءة حبالة متوسطة بني احلدر ـ التدوير : 3

  أحكام االستعاذة والبسملة
ين أ ."معناهاو  "" أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم :االستعاذة ـ  1

  ."ألتجئ وأعتصم باهللا من الشيطان الرجيم
ا واجبة وبعضهم مستحب ـ حكمها:   .ةقال بعض العلماء أ

هللا اسم ابعملي  دأبناها أاهللا الرمحن الرحيم ومعبسم  :لبسملةا -2
 الرمحن الرحيم

  أوجه قراءة االستعاذة مع البسملة
  * قطع اجلميع.

    :استثمار المكتسبات
  ماذا نقصد بالتجويد؟

  ما هو حكمه  ؟
  وما الغاية منه؟
  ما هي مراتبه؟

  اذا نبتدا قراءة القرآن؟مب
  ما معنامها وما حكمهما؟

  كيف نقرا البسملة مع االستعاذة؟
 البسملة؟ أحكامما هي 
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  * وصل اجلميع.
  .* قطع االستعاذة ووصل البسملة بأول السورة

  * وصل االستعاذة بالبسملة وقطعها عن أول السورة.
  البسملة أحكاممن 

  * البسملة ثابتة يف مجيع السور ماعدا براءة " التوبة ".
ا. أولمن  قرأتذا * إ   السورة فال بد من قراء

  من وسط السورة فلك االختيار. قرأت* إذا 
اتصل آخر السورة بالبسملة وتقف عليها  أنجيوز لك  * ال  ألول أل

 السور وليس آلخرها

 
 
 
 

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  
  

  فرادى
  
  

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    03 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .السنة الثانية  مجيع الشعب :لمستوىا                                                              .رآن الكرميمن هدي الق الملف األول:

  . ساعة مـن إنجاز الوحدة:ز                                                              .أحكام النون الساكنة  : الوحدة التعليمية
ام الكفاءة المستهدفة:   .عرفة أحكام النون الساكنة والقدرة على النطق 

  .بتوجيهاته ة والعملالقدرة على تفسري وشرح مجلة من مواضيع القرآن تفسريا موضوعيا وتالوته تالوة صحيح الكفاءة المرحلية:
  .مقدمة يف علم التجويد عالقة الوحدة بالوحدات السابقة :

  أفواج.السبورة ،إمكانية تقسيم التالميذ إىل صحف الشريف،شريط مسعي،امل الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية

 .)اإلخفاء،قالب إلا ،غاماإلد ،اإلظهار(أحكامهما -3عريف التنوين.ت -2عريف النون الساكنة.ت -1 :العناصر المفاهيمية
                                                   مية التعلميةالتعليتسيير المعلومات                                                                  

  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

التقويم  صيانة اللسان عن اللحن يف القرآن د؟ا هي الغاية من معرفة علم التجويم  فرادى
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء
  
  

  

العمل   40
  باألفواج
  
  
  
  
  
  

  

بة ال*تفويج القسم إىل أربعة أفواج ومط
  كل فوج مبا يلي :

  :بناء التعلم
   النون الساكنة والتنوين و أحكامها

قاف عمل األفواج ومطالبة إي  -
  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته

  

  قشة.مناو قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا 
  يعرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:

  النون الساكنة والتنوين و أحكامها

التقويم 
  البنائي

  النون الساكنة و التنوين
 ركة.ـ النون الساكنة :هي النون اخلالية من احل

  ظا.لف األمساءـ التنوين :هو نون ساكنة زائدة تلحق أواخر 
  أحكام النون الساكنة والتنوين

  : اإلظهارـ 1
  . اإليضاح والبيانلغة :

           إخراج كل حرف من خمرجه الطبيعي اصطالحا:
  أ هـ ع ح غ خحروفه :
  كيم خبريح -ذاب أليمع -نحتون ت  -من آمن أمثلة :

  اإلدغام:ـ  2
  اإلدخال ة:لغ

رفا حيث يصريان ح ساكن حبرف متحركإدخال حرف  اصطالحا :
  واحدا مشددا من جنس الثاين

  " يرملون "حروفه:
  "" ينمو  أ ـ بغنة : حروفه أقسامه:
  "ل ر"  ب ـ بغير غنة :       

                حركتان .صوت رقيق خيرج من األنف مقداره  * الغنة :
م  -رحيم ودود -من يقول مثلة :أ   هدى للمتقني -من ر

  ـ االقالب : 3
  حتويل الشئ عن وجهه لغة :

    :استثمار المكتسبات
  ما معىن النون الساكنة والتنوين ؟

  ما هي أحكامها؟
  هار ؟ما معىن اإلظ

  ما هي حروفه؟
  هات أمثلة؟

  ما معىن اإلدغام؟
  ما هي حروفه؟
  ما هي أقسامه؟
  ما هي الغنة؟
  هات أمثلة؟

  ؟بمعىن االقال ما
  ما هي حروفه؟
  هات أمثلة؟

  ما معىن اإلخفاء؟
  ما هي حروفه؟
 هات أمثلة؟

 
 
 

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  ميالختا
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  واجب منزلي

  قلب النون الساكنة ميما خمفاة عند الباءاصطالحا :
  . حرف الباء حروفه :
  مسيعا بصريا -من بعد  أمثلة :

  : ـ اإلخفاء 4
  السرتلغة :

  دغام مع بقاء الغنة واإل النطق باحلرف مبرتبة بني اإلظهار اصطالحا :
  . بقية احلروف حروفه :
  رحيا صرصرا   -من قبل   -األنصار أمثلة :

  
هات آية من القرآن عن كل حكم من أحكام النون الساكنة  

 .والتنوين
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    04 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .السنة الثانية مجيع الشعب: لمستوىا    .                                                          من هدي القرآن الكرمي الملف األول:

  .ساعة مـن إنجاز الوحدة:ز                                                                .أحكام امليم الساكنة  : الوحدة التعليمية
ا الكفاءة المستهدفة:   .معرفة أحكام امليم الساكنة والقدرة على النطق 

  .جيهاتهبتو  ة والعملالقدرة على تفسري وشرح مجلة من مواضيع القرآن تفسريا موضوعيا وتالوته تالوة صحيح الكفاءة المرحلية:
  .أحكام النون الساكنة والتنوين عالقة الوحدة بالوحدات السابقة :

  أفواج.السبورة ،إمكانية تقسيم التالميذ إىل املصحف الشريف،شريط مسعي، الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية

 ..)اإلخفاء ،اإلدغام ،اإلظهار(أحكامها -تعريف امليم الساكنة :العناصر المفاهيمية
                                                   يمية التعلميةتسيير المعلومات التعل                                                                 

  التقومي  نشــــاط املعــلم  شــاط األســتاذ(املعلم )ن  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

ما الفرق بني هاتني الكلمتني عند   فرادى
 النطق؟

التقويم  هلم ما يشاءون، هلم اجر عظيم    
 التشخيصي 

وضعية 
  البـناء

العمل   40
  باألفواج

بة ال*تفويج القسم إىل أربعة أفواج ومط
  كل فوج مبا يلي :

  :ء التعلمبنا
  معىن امليم الساكنة وأحكامه 

يقاف عمل األفواج ومطالبة إ  -
 املتعلمني بعرض العمل ومناقشته

  قشة.مناو قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا 
  يعرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:

  معىن امليم الساكنة وأحكامه

التقويم 
  البنائي

  يم الساكنةالم
  هي امليم اليت ال حركة هلا تعريف : -

  أحكامها :
  وحرفه الباء . :اإلخفاء الشفوي  -1
                مليماإذا وقعت بعد امليم الساكنة باء ختفى  :القاعدة  *

 مليمروج اشفويا خل ويسمىقدار حركتني الساكنة وتصحبها الغنة مب
  . والباء من الشفتني

مإ  -هم حبجارة ترمي:  أمثلة*  م    ن ر
  وحرفه امليم . :اإلدغام الشفوي  -2
مليم ادغام وقعت ميم بعد امليم الساكنة وجب إ إذا :القاعدة  *

  . ةشددمالساكنة يف امليم اليت تليها حيث تصريان ميما واحدة 
م من كل أمر  : أمثلة *   وثونم مبعإال يظن أولئك أ –بإذن ر
  الباءو اعدا امليم موفه كل حروف اهلجاء وحر :اإلظهار الشفوي -3

ن حروف مإذا وقع بعد امليم الساكنة أي حرف  القاعدة :*   
  اهلجاء عدا امليم والباء وجب إظهار امليم الساكنة

  داوبنينا فوقكم سبعا شدا –أيكم أحسن عمال  : أمثلة* 
لنون وا جيب تشديد وغن امليمحكم الميم والنون المشددتين

 ناسال –مث  –اجلنة  –عم  –إن :  أمثلة.* قدار حركتنياملشددتني مب

    :استثمار المكتسبات
  ما معىن امليم الساكنة؟

  ما هي أحكامها؟
  ما معىن اإلظهار و ما هي حروفه؟

  هات أمثلة.
  ما معىن اإلدغام وما هي حروفه؟

  هات أمثلة.
  ما معىن اإلظهار وما هي حروفه؟

  هات أمثلة
  
  

تخرج من القرآن : اسواجب منزلي 
الكريم مثاال عن كل حكم من 

 أحكام الميم الساكنة.

  

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    05 :قم المذكـرةر                                    .     مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .السنة الثانية مجيع الشعب :لمستوىا                                                              .من هدي القرآن الكرمي الملف األول:

  .ساعتان مـن إنجاز الوحدة:ز                                                                           .املد أحكام  : الوحدة التعليمية
ا الكفاءة المستهدفة:   .معرفة أحكام املد والقدرة على النطق 

  .تهتوجيهابة والعمل على تفسري وشرح مجلة من مواضيع القرآن تفسريا موضوعيا وتالوته تالوة صحيحالقدرة  الكفاءة المرحلية:
  .أحكام النون الساكنة والتنوين :عالقة الوحدة بالوحدات السابقة 

  أفواج.السبورة ،إمكانية تقسيم التالميذ إىلاملصحف الشريف،شريط مسعي، الكتاب املدرسي،  : الوسائل التعليمية

 .األنواع ،التعريف  :العناصر المفاهيمية
                                                   يمية التعلميةتسيير المعلومات التعل                                                                 

  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

  صوت خيرج من األنف مبقدار حركتني " ميد " ما هو  تعريف الغنة؟  فرادى
 

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

45  
+  
45  

العمل 
  فواجباأل

بة ال*تفويج القسم إىل أربعة أفواج ومط
  كل فوج مبا يلي :

  :بناء التعلم
  و أقسامه معىن املد و حروفه 

                                      
  
يقاف عمل األفواج ومطالبة إ  -

  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قشة.مناو ة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا قدر 
  يعرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:

  معىن املد و حروفه و أقسامه

التقويم 
  البنائي

  دـالم
  .ة اإلطال تعريف المد : لغة : -

ن بب مإطالة زمن الصوت حبرف املد عند مالقاة س اصطالحا :
  أسباب املد .

الساكنة  لياءها واثالثة أحرف ,الواو الساكنة املضموم ما قبل حروفه :
  .املكسور ما قبلها و األلف الساكنة املفتوح ما قبلها 

  أقسامه :
ه وف إال بهو املد الذي ال تقوم ذات احلر  : األصليالمد  – 1

  دون أي سبب من مهز أو سكون.
  . حركتان: مقداره  -
  كان عزيز غفور. : ثلةأم -.  واجب :حكمه  - 

  * ويندرج ضمنه :
 الغائب بني وهو وقوع هاء الضمري :مد الصلة الصغرى  -أ

ن م – تا يف السمواله م أمثلة : -.متحركني وليس بعدها مهز 
  علمه إال
  . حركتان مقداره : -.   واجب حكمه :

ا عن التنوي : مد العوض –ب  وب ن املنصهو مد األلف املعوض 
ليما هللا عن اوكاأمثلة :  -األلف عوض عن التنوين . عند الوقف الن

  حكيما .
  حركتانومقداره :  واجبحكمه :  -
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الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    :استثمار المكتسبات
  

 اكنةسثانيهما و هو التقاء ياءان أوالمها مشددة  :مد التمكين  –ج 
و  حكمه : واجب -ية  وإذا حييتم بتحأمثلة :  - وهي اليت متد .

  .حركتان  مقداره :
  سور دايات البفات الواقعة يف األل:  مد ألفات " حي طهر " –د 

 - .  حكمه : واجب - طه    -: حم أمثلة  -" حا يا طا ها را " .
  حركتان مقداره :

 أو بب مهزائد عن املد األصلي بسوهو املد الز  المد الفرعي : -2
  سكون .

رف املد حهو وقوع اهلمز بعد  :د المتصل الم:* بسبب الهمز -أ
  - اءمس -يف كلمة واحدة مثل : ماء

  . حركتان ومقداره واجب حكمه
  أوليفهلمز وقوع حرف املد يف آخر الكلمة وا : المد المنفصل* 

  .الكلمة اليت تليها  مثل :إنا أنزلناه 
  .ست حركات ويمد  واجب حكمه

دم ل : آدة مثوقوع اهلمز قبل حرف املد يف كلمة واح : * مد البدل
 .حركات  6و 4و 2إميان وميد 

كني متحر  وقوع هاء الضمري الغائب بني : ى* مد الصلة الكبر 
  ح.6وبعدها مهزة قطع مثل: عنده إال هو وميد 

  بسبب السكون: -ب
خري ف األهو وقوع حرف املد قبل احلر :المد العارض للسكون* 

  ز فيهيجو ... و احلمد هللا رب العلمني مثل:من الكلمة عند الوقف.
  ح 6و 4و  2
ند عبلهما قما  ساكنتني املفتوحال وهو مد الياء والوا :مد اللين* 

  حركات 6و 4و 2يجوز فيه  –خوف  –بيت مثل :  الوقف.
صال و زم الهو ما جاء فيه بعد حرف املد سكون  :المد الالزم *

  .كلمي وحريف  إىلووقفا وينقسم 
 د حرفإن يأيت بعد حرف امل:* مثقلوهو نوعانالكلمى : –أ 

  كاتحر  6... يمد  الضآلني –احلآقة مثل:  مشدد
  يأيت بعد حرف املد حرف ساكن غري مشدد أن :* مخفف

  حركات 6ويمد   رآيتأ –مثل: حميآي 
ليت اويكون يف احلروف  :* مثقلنوهو نوعا الحرفي : –ب 

غم هجاؤها ثالثة أحرف أوسطها حرف مد وآخرها حرف ساكن مد
ون يف ويك :* مخففحركات 6يمد  طسم –امل مثل :  فيما بعده

ف حر  اؤها ثالثة أحرف أوسطها حرف مد وآخرهااحلروف اليت هج
  حركات. 6ن يمد  – : صمثل ساكن غري مدغم

 

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    06 :قم المذكـرةر                               .          مية تعلميةمخطط وحدة تعلي                                             
  .السنة الثانية مجيع الشعب :توىالمس                                                       من هدي القرآن الكرمي. الملف األول:

  .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز                               .الفطرة اإلنسانية بني االستقامة واالحنراف : الوحدة التعليمية
                     توحيد.            ن عقيدة الراف عاالحن القدرة على معرفة البعد الفلسفي لإلميان باهللا والنتائج املرتتبة على : ةالكفاءة المستهدف
  .تهلعمل بتوجيهاوا والتالوة الصحيحةوشرح مجلة من مواضيع القران تفسريا موضوعيا  القدرة على تفسري :الكفاءة المرحلية

  //. : عالقة الوحدة بالوحدات السابقة
  .واجإىل أف السبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ املصحف الشريف،شريط مسعي،الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية

 اإلميان فطرة اهللا وهو األمر األول يف القران الكرمي للبشرية. :العناصر المفاهيمية

                                                   يمية التعلميةالمعلومات التعلتسيير                                                                  
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

  :طرح اإلشكال  فرادى
يل نفسك وأنت يف باخرة يف خت -

وسط احمليط فتحطمت الباخرة 
وتعلقت خبشبة من هو الذي تعتصم 

  به لينقذك؟
إن كان إنسان ملحد فإنه يدع ف -

  من؟
  ن الذي يدفعه إىل هذا االعتقاد؟م -
ل هناك دليل من القرآن على ما ه -

  تقول؟ 

  يربطه باهللا تعاىل. ئا يف داخلهيدرك املتعلم أن شي -
  معىن الفطرة. يتوصل املتعلم إىل -
  يات.يستدل املتعلم ببعض اآل -

التقويم 
  التشخيصي

  املتعلم القرآن وفق األحكام  مع التصحيح. يتلو -
 حوارادرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا و ق -

  ومناقشة.
  لعمل وحياور زمالءه .ايعرض املتعلم  -
  يدرك املتعلم: -
  فطرة اإلنسان التوحيد وحب اخلري. األصل يف -
  اس الفطرة وفسادها .بعض أسباب انتك -
وضعية   فتوقظ فطرته. نليت تقع على اإلنساابعض التأثريات  -

  البـناء
العمل   40

  باألفواج
  طالبة املتعلمني بتالوة اآليات .م -

  :بناء التعلم
 يج القسم إىل ثالثة أفواجتفو  -

  ومطالبة كل فوج مبا يلي:
  

 ية: اشرح اآليتني األوىل والثان01ف 
  ا؟يهمبينا معىن الفطرة وما هو األصل ف

 عة: اشرح اآليتني الثالثة والراب02ف
  ا؟مبينا أسباب انتكاس الفطرة وفساده

: اشرح اآليتني اخلامسة مبينا 03ف
قظ و فت نالتأثريات اليت تقع على اإلنسا

  د اهللا تعاىل؟فطرته إىل حقيقة وجو 
  تهم عمل األفواج ومطالب فإيقا -

  بعرض أعماهلم ومناقشتها.
  

التقويم 
  البنائي

  لفطرة اإلنسانية إلى خالقهااهتداء ا -
د لو " كل مولود ي-ص –خلق اهللا اإلنسان وجبله على اإلميان به قال 

ه نامل" ومل يقل يسعلى الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه...
رفع ور يألماألنه يولد على ذلك. وأنت ترى اإلنسان حني تضيق عليه 

  .داخله ة يففطر يديه ورأسه إىل السماء يستغيث باهللا وذلك هو نداء ال
  ف الفطرة اإلنسانيةأسباب انحرا -2
ه اهللا ه وأضلمن اختذ إهله هوا ال تعاىل" أفرأيتق إتباع الهوى: -أ

دين ن الن عوأهوائها يصد اإلنسا على علم..." فإتباع شهوات النفس
  .يف غري الطريق الصحيح وهو يعلم انه يسري

قال تعاىل" بل قالوا إنا وجدنا ءاباءنا  التمسك بالعادات: -ب
على امة وإنا على آثارهم مهتدون" فالتقاليد االجتماعية هلا اثر يف 
حتويل هذه الفطرة من التمسك بالدين اىل التمسك بالعادات اليت 

2as.ency-education.com



 

    :استثمار المكتسبات
  ا هو األصل يف  فطرة اإلنسان؟م -
ا هي أسباب انتكاس الفطرة م -

  وفسادها؟
ذكر بعض التأثريات اليت تقع على أ  -

 ودفتوقظ فطرته إىل حقيقة وج ناإلنسا
  اهللا تعاىل؟

  ىف مع اإلسالم.تتنا
ربك  ذ اخذوإاىل"م االهتمام قال تعومعناها التناسي وعد :الغفلة-ج

م وأشهدهم على أنفسهم ال  ربكمبست من بين ادم من ظهورهم ذريا
  لون "كنا عن هذا غاف  إناتقولوا يوم القيامة  أنقالوا بلى 

  ماذا تستيقظ الفطرةب -3
لى علناس لئال يكون ل بشرين ومنذرينمقال تعاىل" رسال  :بالرسل -أ

 عليه اهللا رهماهللا حجة بعد الرسل" فمهمة الرسل تذكري الناس مبا فط
  من التوحيد واإلميان.

جيعل  فان فيه من اآليات والدالئل ما: ي الكونالتأمل ف -ب
  اإلنسان يعلن خضوعه خلالق هذا الكون العظيم.

سباب أرض وموت األقارب وكرب السن وكلها كامل :االبتالءات -ج
 ليعيد اهللا اإلنسان إليه ويذكره به.

 
 

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

قويم الت
  الختامي

 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

  07:قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             

  .السنة الثانية مجيع الشعب :وىالمست                                                      من هدي القرآن الكرمي. الملف األول:
  .ساعة واحدة نجاز الوحدة:إزمـن                             الرتف وآثاره يف فساد العالقات االجتماعية.: الوحدة التعليمية

               .    صالح والتجديدلة جناح اإله يف عرقاستقرار اجملتمع وأمنه وآثار القدرة على معرفة خطورة الرتف واملرتفني على  : الكفاءة المستهدفة
  .اتهالعمل بتوجيهالقدرة على تفسري وشرح مجلة من مواضيع القران تفسريا موضوعيا والتالوة الصحيحة و  :الكفاءة المرحلية

  //. : قة الوحدة بالوحدات السابقةعال
  .واجإىل أف السبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ املصحف الشريف،شريط مسعي،الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية

 .مفهوم الرتف واملرتفني والطرق املؤدية إليه وانه سبب يف زوال األمم :العناصر المفاهيمية

                                                  .يمية التعلميةتسيير المعلومات التعل                                                                 
  التقومي  ـــاط املعــلمنشـ  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

  :طرح اإلشكال  فرادى
  ارون؟ ما هي قصته؟قمن هو  -

  م.تعرف املتعلم على قصة قارون مع سيدنا موسى عليه السالي -
  رتف.يدرك املتعلم عاقبة امل -

التقويم 
  التشخيصي
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  وما هو سبب هالكه؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  م  مع التصحيح.يتلو املتعلم القرآن وفق األحكا -
قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا وحوارا  -

  ومناقشة.
  يعرض املتعلم العمل وحياور زمالءه . -
  يدرك املتعلم: -
  معىن الرتف واملرتفني. -
  بعض أسباب الرتف. -
  عاقبة املرتفني يف الدنيا واآلخرة. -
  

وضعية 
  البـناء

د
40  

العمل 
  باألفواج

  لبة املتعلمني بتالوة اآليات .مطا -
  :بناء التعلم

تفويج القسم إىل أربعة أفواج  -
  ومطالبة كل فوج مبا يلي:

من هم املرتفني املقصودون يف  -
  اآليات؟

ما هي أسباب الرتف املذكورة يف  -
  اآليات؟

ما هي عاقبة املرتفني يف الدنيا  -
  واآلخرة.

عمل األفواج ومطالبتهم  فإيقا -
  هلم ومناقشتها.بعرض أعما

التقويم 
    البنائي

  
  
  
  
  املرتفون هم الذين أطغاهم املال وأفسدهم . -/
  من أسباب الرتف: -/2

  جحود النعمة وعدم شكرها. -        
التمسك بالتقاليد واجلمود عليها وعدم قبول اإلصالح  -        

  والتجديد.
  منكرات)إدمان املعاصي بشىت أنواعها (شهوات و  -          
  التنافس على الدنيا (التباهي باألوالد واألموال والقصور) -          
  اإلفساد يف األرض والتسلط على رقاب الناس. -          
  كنز املال ومجعه بشىت الطرق.  -          

عاقبة املرتفني اهلالك والدمار يف الدنيا واخلزي والعذاب األليم يوم  -/3
  القيامة.

 
 

    :تثمار المكتسباتاس
  من هم املرتفون؟/ -/
  ما هي أسباب الرتف؟ -/2
  ما هي عاقبة املرتفني؟  -/3
  
  
  

ما الفرق بني الغىن املشروع  تطبيق:
  .والرتف املذموم؟

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 آله وصحبه ومن وااله.بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى 

    08 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .السنة الثانية مجيع الشعب  :توىالمس                                                        .من هدي القرآن الكرمي الملف األول:

  .ساعة واحدة نجاز الوحدة:زمـن إ                       .جدلية احلقوق واحلريات املدنية يف القران الكرمي : الوحدة التعليمية
                                                   .  لكرمياالقدرة على دراسة وحتليل العوامل الدافعة إىل رسم  احلقوق واحلريات يف القران  : ةءة المستهدفالكفا

  بتوجيهاته. والعمل والتالوة الصحيحة وشرح مجلة من مواضيع القران تفسريا موضوعيا القدرة على تفسري :الكفاءة المرحلية 
  // : عالقة الوحدة بالوحدات السابقة

  .جىل أفوا السبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إ املصحف الشريف،شريط مسعي، الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية
 بودية اإلنسان هللا.ع - كرمي القران لإلنسانت -مصدر احلقوق اإلنسانية يف القران الكرمي :العناصر المفاهيمية

                                                   يمية التعلميةتسيير المعلومات التعل                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

  :طرح اإلشكال  فرادى
  ما أهم القضايا يف العامل؟

التقويم   األمن ، السالح النووي، حقوق اإلنسان....
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء
  
  
  
  

40  
  
  

العمل 
  باألفواج

  
  
  

  :بناء التعلم
  . مطالبة املتعلمني بتالوة اآليات -
فويج القسم إىل أربعة أفواج ت -

  ومطالبة كل فوج مبا يلي:
  التعليمة: 

ما هو مصدر هذه  /02و  01ف
  احلقوق واحلريات؟

أذكر بعض احلقوق  /04و03ف 
  املكفولة يف اإلسالم لإلنسان؟ 

تهم عمل األفواج ومطالب فإيقا -
  بعرض أعماهلم ومناقشتها.

  

  .و املتعلم القرآن وفق األحكام  مع التصحيحيتل -
 حوارادرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا و ق -

  ومناقشة.
  لعمل وحياور زمالءه .ايعرض املتعلم  -
  يدرك املتعلم: -
 الكرمي.القرآن  وهواحلريات أن مصدر هذه احلقوق  -

التقويم 
  البنائي
  
  
  

  

  
الوضعية 
  اخلتامية

  
10  

  
  رادىف

  مصلحة مستحقة شرعا : تعريف الحق* 
  : أنواعه* 

لكتاب هل اا أ" قل يه قال تعاىل أي اإلميان به وعبادتـ حق اهللا :
  تعالوا إىل كلمة سواء"

  بإعطائهم حقوقهم ـ حق العباد:

التقويم 
  الختامي
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    :استثمار المكتسبات
ما هو مصدر هذه احلقوق  -/1

  واحلريات؟
وما هي اخلطوط العريضة اليت تبىن  -/2

  عليها هذه احلقوق واحلريات.
أذكر بعض احلقوق املكفولة يف  /3

  م لإلنسان؟  اإلسال
  

  وله يف اإلسالم حقوق كثرية ـ حق اإلنسان على نفسه:
و اهللا ـ إن مصدرها ه : مصدر حقوق اإلنسان في اإلسالم* 

  عز وجل ـ وهي مقررة يف القرآن والسنة .
اإلنسان مكرم بغض النظر عن لونه  *تكريم القرآن لإلنسان:

  وجنسه ومعتقده.
يف احلياة الكرمية،والتعليم،والصحة  حلق ومن هذه الحقوق: 

واحلماية،وحرية املعتقد ,وإبداء الرأي، إخل،فإسالمنا يعلمنا كيفية احرتام 
رأينا بالقوة والقهر، بل  إتباع وأال جنربهم على الدخول أوأراء اآلخرين ،

  باحلوار واجملادلة احلسنة،
من هذا التكرمي أن اهللا ألزمه باإلميان به : العبودية المطلقة هللا تعالى

وعبادته وحده حترير له من عبودية املخلوقني مثله،وكل هذا من أجل 
فة اهللا يف أرضه حتقيق املقصد  والغرض من وجود اإلنسان وهو خال

  وتعمريها باخلري والصالح.
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    90 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .نية مجيع الشعبالسنة الثا  :المستوى                                                        من هدي القرآن الكرمي. الملف األول:

  .ساعة واحدة ن إنجاز الوحدة:زمـ                                           .مفهوم األمن يف القران الكرمي : الوحدة التعليمية
                                                دمية.     ة املستالقدرة على معرفة أمهية األمن يف القران وأثاره على االستقرار العاملي والتنمي : ةالكفاءة المستهدف

  بتوجيهاته. والعمل والتالوة الصحيحةوشرح مجلة من مواضيع القران تفسريا موضوعيا  القدرة على تفسري :ة المرحليةالكفاء 
  //: عالقة الوحدة بالوحدات السابقة

  .جىل أفوا السبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إ املصحف الشريف،شريط مسعي، الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية
 .أمهية األمن النفسي والغذائي يف ازدهار اجملتمع - مفهوم األمن  :فاهيميةالعناصر الم

                                                        تسيير المعلومات التعليمية التعلمية                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

  :طرح اإلشكال  فرادى
قال اهللا تعاىل: (فليعبدوا رب هذا  -

البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 
  من خوف)

عبادة املوجودة يف ما هي شروط ال  -
اآلية؟؟ ما معىن األمن ؟ وما هي 

  أقسامه من خالل اآلية؟

يدرك املتعلم أنه : ال تتحقق العبادة إال بتوفر األمن النفسي واألمن   -
  الغذائي.

  يعرف املتعلم األمن ويستخرج أقسامه من اآلية.  -
  

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

العمل   40
  باألفواج

  :لمبناء التع
  مطالبة املتعلمني بتالوة اآليات . -
تفويج القسم إىل أربعة أفواج  -

  ومطالبة كل فوج مبا يلي:
عمل األفواج ومطالبتهم  فإيقا -

  بعرض أعماهلم ومناقشتها.

  يتلو املتعلم القرآن وفق األحكام  مع التصحيح. -
قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا وحوارا  -
  اقشة.ومن
  يعرض املتعلم العمل وحياور زمالءه . -
  يدرك املتعلم: -
  بعض آثار األمن على ازدهار اجملتمعات. -

التقويم 
  البنائي

ضرورة حتقيق األمن سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا   :أهمية األمن
ألنه بغري األمن التستقر احلياة قال تعاىل" وإذ قال إبراهيم رب اجعل 

  آمنا واجنبين وبين أن نعبد األصنام". هذا البلد
فهو ينشر الثقة بني الناس فتنشرح صدورهم لبعضهم  :األمن النفسي

من املقاصد اليت راعتها  نبعضا فيقبلون على العمل والبناء، واألم
  الشريعة فهو يدخل حتت ضرورة حفظ النفس.

ئنات يعترب الغذاء مادة أساسية وضرورية يف حياة الكا:األمن الغذائي
احلية وعلى رأسها اإلنسان إذ به تستمر احلياة يف هذا الكون وهو من 
املقاصد الضرورية يف شريعتنا إذ يدخل حتت ضرورة حفظ املال الذي 

  .يعترب وسيلة أساسية لكسب الغذاء
نحافظ عليها باإليمان باهللا وطاعته وشكره هذه النعمة يجب 

 "شكرتم ألزيدنكم لئن"وذلك بالتزام أوامره واجتناب نواهيه.

    :استثمار المكتسبات
  ما معىن األمن ؟ وما هي أقسامه؟ -/1
ما هي آثار نعمة األمن على  -/2

  ازدهار اجملتمعات؟
  ماذا تستنتج من أحكام وإرشادات؟ /3

تطبيق: أكتب مقالة تتكلم فيها عن 
آليات حتقيق األمن يف اجملتمع مستدال 

  .حتفظهابآيات وأحاديث 
  

وضعية ال
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    10 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .مجيع الشعب السنة الثانية  :المستوى                                                     .من هدي السنة النبوية الملف األول:

  .ساعة واحدة لوحدة:زمـن إنجاز ا  .               يع اإلسالمي وموقف املسلم منهاالشبهات يف التشر  : الوحدة التعليمية
                                                           احلالل واحلرام واستنباط األحكام  الواردة فيه.         القدرة على حتليل حديث : ةءة المستهدفالكفا

ا . :المرحليةالكفاءة     القدرة على  حتليل نصوص األحاديث واستخراج العرب واألحكام منها والعمل بتوجيها
  //. : عالقة الوحدة بالوحدات السابقة

  .جالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفوا  فيديو، صـور، شريط الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية
 .ت حنو األحسنقانون إصالح وتبدل اجملتمعا -ظ شرح األلفا  :العناصر المفاهيمية

                                                   يمية التعلميةتسيير المعلومات التعل                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

  :طرح اإلشكال  فرادى
ا  * ما هي الوسائل اليت جاءت 

س  ناالشريعة اإلسالمية لتنظيم حياة ال
  ؟

هو  ماو ه * جاءت بأحكام كثرية حيث بينت ما هو حالل فيجوز فعل
ام احلر و ل حرام فيجب تركه، وذكرت األمور املشتبه فيها بني احلال

  فيجب جتنبها وذلك حفظا لدين اإلنسان وعرضه .

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

 العمل  40
  باألفواج

  :بناء التعلم
  *كتابة احلديث وقراءته.
  *شرح املفردات الصعبة.

 األحكام الشرعية*لقد قسم احلديث 
  ما هي؟أقسـام  إىل

* كيف نتعامل مع الشبهات ومب 
  شبهها الرسول(ص) ؟

 يف*سرية اإلنسان ختربنا عن سريرته ك
  ذلك؟

ث من لحديذ ل*قراءة منوذجية من طرف األستاذ،مث قراءة بعض التالمي
م   أجل تصويب قراء

  ومبناقشة مع التالميذ يتم شرح املفردات الصعبة.
م حىت هاأذ ع التالميذ حي يرسخ يف*مناقشة خمتصرة هلذا التعريف م

  ال ينسونه.
  ت.لشبهاعرض املتعلم العمل وحياور زمالءه , موقف املسلم من اي -

أثر صالح , توجيه النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل كيفية عالجها,
  القلب وفساده يف ترك الشبهات.

التقويم 
  البنائي

رضـي اهللا -بشـري النعمـان بـن  : التعرف بالصـحابي راوي الحـديث
 114خزومــي : كــان شــاعرا و خطيبــا ، روي لــه األنصــاري امل -عنهمــا

بعـد  ر، ولدأول مولود لألنصا ,حديثا، كان واليا على الكوفة و محص 
  هـ 65شهرا من اهلجرة، تويف عام  14

  
نه  دييفعه *اهللا تعاىل خلق كل شيء مسخر لإلنسان فأحل له ما ينف

سم قذا يف عجله وآجلة.وبناء على ه ودنياه،وحرم عليه ما يضره
  .يهاأحكامه إىل حالل واضح، وحرام واضح وهناك أمر مشتبه ف

ا تؤدي إىل الوقوع يف احلر  ا،أل فقد  ام،*فيجب علينا اجتنا
قع ن تشبهها(ص) بالراعي الذي يرعى حول حممية امللك ميكن أت

تعد عن يب ي المواشيه يف احملمية فيعاقبه امللك، فكذلك اإلنسان الذ
  تب.الشبهات قد يقع يف احلرام فيعاقبه عليه اهللا إن مل ي

*فصحة اإلنسان اجلسدية متوقفة على سالمة قلبه، وسالمة أفعاله 
ففي  سريته،به حنكم على  أخالقه متوقفة على صالح قلبه، إذوأقوله و 

احلديث (إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وال على أجسامكم ولكن ينظر 

    :استثمار المكتسبات
، من هذا احلديث*ما ميكن استخالصه 

  خالصة احلديث. وأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ن *ما هي الفوائد واإلرشادات اليت ميك
  استخراجها من هذه احلديث ؟

  

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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  وأعمالكم). إىل قلوبكم
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 على آله وصحبه ومن وااله.بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد و 

  11:قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             

 .الثانية مجيع الشعبالسنة   :وىالمست                                                   .مـن هــدي السنة النبوية :الثاني الملف

 .ساعة واحدة از الوحدة:زمـن إنج                                           .مقومات احلضارة يف اإلسالم : الوحدة التعليمية

  .القدرة على فهم وحتليل حديث من رأى منكم منكر...واستنباط األحكام الواردة فيه: : الكفاءة المستهدفة
  ا .قدرة على  حتليل نصوص األحاديث واستخراج العرب واألحكام منها والعمل بتوجيهاال :الكفاءة المرحلية

  لته من اجملتمع .ذي جيب إزانكر التذكري بالدرس السابق للعالقة الوطيدة بينهما إذ احلرام من امل:عالقة الوحدة بما سبقها من الوحدات
  .جالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفوا  ر،فيديو، صـو  شريط الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية
            .        أسباب زواهلاو ت احلضارة مقوما شرح األلفاظ، مناقشة راوي احلديث، حتليل احلديث بإسقاطه على الواقع املعيش، من: ميةيالعناصر المفاه

  تسيير المعلومات التعليمية التعلمية
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

  :طرح اإلشكال  فرادى
تعمل األمم وجتد من أجل ترك 

ا يف التاريخ ما قيمة ما ترت  ه كبصما
  الالحقة وكيف يسمى؟   ألجياهلا

رب ة، إذ يعتعنويوم *إن الرتاث الذي ترتكه األمم ألجياهلا له قيمة مادية
م املستقبلية به يستنريون طريقهم  قبل، ملستاو حنسندا هلم يف مسري

انت ء كويسمى ما ترتكه األمم ألجياهلا الالحقة باحلضارة،سوا
اري عممو تراث أو فكرية أو سياسية أ ةخمطوطات علمية أو ثقافي

  بطراز معني أو آثار.... إخل. 

التقويم 
 التشخيصي 

وضعية 
  البـناء

 العمل   40
  باألفواج

  :بناء التعلم
  يث وقراءته.كتابة احلد-1
تالميذ بقراءة تكليف أحد ال-2

  تعريف راوي احلديث
  رح املفردات الصعبةش-3
  ان الوحدة باحلديث؟ما عالقة عنو -4
والنهي  فرو يم يتمثل األمر باملعف-5

  عن املنكر؟       
راتب لتغري املنكر ذكر احلديث م-6 

  ما هي؟ وأين توجد أنت؟

ث من لحديذ ل*قراءة منوذجية من طرف األستاذ،مث قراءة بعض التالمي
م   أجل تصويب قراء

  ومبناقشة مع التالميذ يتم شرح املفردات الصعبة.
مذهأخ يف *مناقشة خمتصرة هلذا التعريف مع التالميذ حي يرس حىت  ا

  ال ينسونه.
  *مبناقشة مع التالميذ نشرح األلفاظ العصبة ونوضحها.

مم م األتقد*هناك عالقة أساسية بينهما إذ من املبادئ األساسية ل
ا األمر باملعروف والنهي عن ا   كر.ملنوازدهارها وبناء حضار

التقويم 
  البنائي

ن سـنان بن مالـك بـأبو سعيد  :التعرف بالصحابي راوي الحديث 
هــ، و دفـن  74ويف باملدنيـة سـنة امسه سـعد، تـ ،--اخلدري اخلزرجي 

  حديثا  1170يف البقيع ، روي له 
  من مقومات الحضارة:

مر ة األاعدإن أساس التقدم واالزدهار وبناء احلضارات مبين على ق
رة خطو  )عنباملعروف والنهي عن املنكر، ويف هذا احلديث ينبهنا(ص

عته تطايأمرنا بتغريه وإزالته من اجملتمع،كل قدر اساملنكر و 
م حنو ملسله ابومكانته،بيده وقوته،أو بلسانه،وأقل ما ميكن أن يقوم 

  املنكر أن يبغضه وينكره بقلبه.
  أسباب زوال األمم:

صية ملعاإذا ترك النهي عن املنكر انتشر الشر يف األرض وشاعت 
عجز و هم ألخيار و قهرو والفجور وكثر أهل الفساد وتسلطوا على ا

لة لفضيامل هؤالء عن ردعهم بعد أن كانوا قادرين عليهم فتطمس معا
  امه.نتقوتعم الرذيلة وعندها يستحق اجلميع غضب اهللا تعاىل وا

    :استثمار المكتسبات
  * خالصة احلديث.

 
  
  
  
  
  

ن *ما هي الفوائد واإلرشادات اليت ميك
  استخراجها من هذه احلديث ؟

احبث عن آيات تتحدث عن  *تطبيق
         عواقب املنكر إذا انتشر يف اجملتمع 

 
 

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    21 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .السنة الثانية مجيع الشعب : المستوى       . ةمـن هــدي السنة النبوي : :الثاني الملف
  .ساعة واحدة زمـن إنجاز الوحدة:          الغزو الثقايف وخطره على اجملتمعات. :التعليمية  الوحدة

                وعالجه.      لثقايف مل الغزو ارفة عواالقدرة على فهم وحتليل حديث لتتتبعن سنن... واستنباط األحكام الواردة فيه ومع: : الكفاءة المستهدفة
   الغزو. كر يعترب عالجا هلذاهي عن املنف والنتذكري بالدرس السابق للعالقة الوطيدة بينهما إذ األمر باملعرو :عالقة الوحدة بما سبقها من الوحدات

  .جالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفوا  فيديو، صـور، شريط اب املدرسي،الكت : الوسائل التعليمية
                     ن كيفية معاجلته.ظاهره وبياايف ومشرح األلفاظ، حتليل احلديث بإسقاطه على الواقع املعيش، تشخيص عوامل الغزو الثق: ميةيالعناصر المفاه

  تسيير المعلومات التعليمية التعلمية
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

  :طرح اإلشكال  فرادى
دات والتقاليد هناك كثري من العا

 يةتعترب دخيلة على اجملتمعات العرب
تُرى كيف دخلت عليه وأثرت فيه 

  التأثري الكبري؟

د ال قاليوت *نعم لقد تغريت اجملتمعات العربية ودخلت عليها عادات
لرئيس يف بب االسعالقة هلا بتقاليدنا وعاداتنا اإلسالمية األصيلة،  و 

  ذلك كله هو الغزو الثقايف ونتائجه.

لتقويم ا
  التشخيصي

ث من لحديذ ل*قراءة منوذجية من طرف األستاذ،مث قراءة بعض التالمي
م   أجل تصويب قراء

  ومبناقشة مع التالميذ يتم شرح املفردات الصعبة.
م حىت هاأذ *مناقشة خمتصرة هلذا التعريف مع التالميذ حي يرسخ يف

  ال ينسونه.
مظاهره قايف و عوامل الغزو الث ,لعمل وحياور زمالءه يعرض املتعلم ا -

  وبيان كيفية معاجلته

وضعية 
  البـناء

  
  
  
  
  
  
  
  

40  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل 
  باألفوا
  ج

  
  
  
  
  
  
  
  

*تفويج القسم إىل أربعة أفواج 
  ومطالبة كل فوج مبا يلي :

   :بناء التعلم
  يث وقراءته.كتابة احلد-
  رح املفردات الصعبةش-2
يف وسائل يدخل للغزو الثقا -3
ا ما هي يف رأيك؟ وما هي منه

  مظاهره ؟
تمعنا من هذا كيف خنلص جم  -4

  الغزو اهلدام؟

التقويم 
  البنائي
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  حلضارةأنظر حديث مقومات ا:التعرف بالصحابي راوي الحديث 
ـا سـتعيش ت غريهـا لابعـة خيربنا احلـديث عـن مسـتقبل هـذه األمـة ويبـني أ

  نفسهالضعفها واحتقارها ل مقلدة هلم يف كل صغرية وكبرية وهذا
اف أعر  وف منهو كل دخيل على اجملتمع من غري أصله املعر  تعريفه:

  .وتقاليد اليت ميزته على مر الدهور
  عوامل الغزو الثقافي:

 ه بشىتن اإلسالمي وذلك بالدفع بأبنائه إىل نبذحماربة الدي -1
  الوسائل.

  حتفاظ الغرب مبكانته السامية واحتقاره لغريه .ا -2
  .قدم الغرب وتأخر غريه وقابلية اجملتمع لإلتباعت -3

  وأسباب الغزو الثقافي: ـ مظاهر
  ع.النساء يف اجملتم (التربج)ظاهرة سفور -1
عوى عدم مي بدنني الغربية وتطبيقها يف اجملتمع اإلسالإسرتاد القوا-2

  مسايرة اإلسالم للواقع.
  تح نوادي الفسوق ونشر الرذيلة.ف -3
  ي.التصرف والسلوك غري اإلسالمري لغة القوم و الكالم بغ -4
م أن القنوط لدى أفراد اجملتمع املسلم لتصورهو حصول اليأس  -5

  الغرب بعيد ال ميكن اللحاق بركبه.

    :استثمار المكتسبات
  * خالصة احلديث.

*ما هي الفوائد واإلرشادات اليت 
ميكن استخراجها من هذه *

  احلديث ؟
  

الوضعية 
  اخلتامية

  
10
  د

  

التقويم   فرادى
  الختامي
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زام النفس-* البعد عن الدين-* التقليد األعمى   ثر بالغريالتأي و * اال
  . توحفملا* اإلعالم -* الضعف الرتبوي وغياب روح االنتماء لألمة

  الثقافي: عالج ظاهرة الغزو -
نهوض سالم ومستقبله وماضيه ومعرفة السبيل للالتعريف باإل -1

  باجملتمع.
  ىل اهللا تبصري األجيال وتصحيح مفاهيمها.إعلى الدعاة  -2
  كه.ز بني ما ينفعنا فنأخذ به وما يضرنا فنرت وجوب التميي -3
  .سدهاادية ومفاجوب التعريف باحلضارة الغربية وحقيقتها املو  -4
اهللا  رتضاهويؤمن شبابنا بعاملية هذا الدين الذي ا جيب أن نؤمن -5

  مساحة وأخالقا وأننا حنن من يقود العامل.
ه أال ا عقلالشباب املسلم بتلك احلقيقة اليت يأباه جيب أن نشبع -6

الل ن احن موهي أن الثقافة اإلسالمية هي البديل ملا يعيشه العامل
  خلقي.

يع يف مج عاملية احلديثةاملسلمني القيام برتمجة الكتب ال على -7
  اجملاالت العلمية كما فعل اليابانيون.

 لعلما * نشر-* إعطاء الدين مكانته احلقيقية وصورته الواضحة.
  ادف* مراقبة اإلعالم وتشجيع الفن اهل-والعدل بني الناس.

 * االهتمام باجلانب االقتصادي واالجتماعي لألمة.

 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    31 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .السنة الثانية مجيع الشعب :لمستوىا                                                                  من هدي السنة النبوية :الثاني الملف

  .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز                                 احلقوق الشخصية ومدى ارتباطها حبقوق اآلخرين : الوحدة التعليمية
 لقائم على...   واستنباط األحكام  الواردة فيه .القدرة على حتليل حديث مثل ا : الكفاءة المستهدفة

  . االقدرة على  حتليل نصوص األحاديث واستخراج العرب واألحكام منها والعمل بتوجيها الكفاءة المرحلية:
  // عالقة الوحدة بالوحدات السابقة :

  .جيم التالميذ إىل أفوا السبورة ، إمكانية تقس فيديو، صـور، شريط الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية
يــة نســان تنتهــي حــي تبــدأ حر كــر ,حريــة اإلالتحليــل  مفهــوم احلقــوق الشخصــية ,ضــرورة األمــر بــاملعروف والنهــي عــن املن ،شــرح األلفــاظ  :العناصــر المفاهيميــة

 .اآلخرين

                                                   مية التعلميةيتسيير المعلومات التعل                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

ما هي احلقوق :شكالطرح اإل  فرادى
  اليت كفلها اإلسالم لإلنسان؟

التقويم   االعتقاد، احلياة، املساواة، احلرية
 التشخيصي 
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وضعية 
  البـناء

العمل   40
  باألفواج

  بناء التعلم:
  قراءة احلديث. -
فويج القسم إىل ثالثة أفواج ت -

  ومطالبة كل فوج مبا يلي:
استخرج املعىن اإلمجايل احلقوق -

نسان ومدى ارتباطها الشخصية لإل
  حبقوق اآلخرين

يقاف عمل األفواج ومطالبة إ -
  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته

  

أجل  يث منلحد*قراءة منوذجية من طرف األستاذ،مث قراءة بعض التالميذ ل
م   تصويب قراء

  ومبناقشة مع التالميذ يتم شرح املفردات الصعبة.
 ال م حىتهايذ حي يرسخ يف أذ*مناقشة خمتصرة هلذا التعريف مع التالم

  ينسونه.
  اقشة.را ومندرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا وحواق -
  ثن خالل املناقشة والتحليل يتوصل املتعلم إىل معىن احلديم -

التقويم 
  البنائي

  اتانظر حديث الشبه :التعرف بالصحابي راوي الحديث 
دة ملستماموعة احلقوق األساسية جم :مفهوم الحقوق الشخصية 

، و ياةمن شخصية اإلنسان الشرعية و القانونية. كاحلق يف احل
 …االعتقاد

ي عن النهف و يبني احلديث من خالل أعطاء مثال أمهية األمر باملعرو 
  املنكر وكيف تعود الفائدة على مجيع أفراد اجملتمع.

سد  يفال حىت:ضرورة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ 1
ة ال فتن واواتقك األمة "اجملتمع وتذهب األخالق مما يؤدي إىل هال

  تصينب الذين ظلموا منكم خاصة "
وز  جيفال:حرية اإلنسان تنتهي حيث تبدأ حرية اآلخرينـ  2

 ألذىق الإلنسان باسم احلرية الشخصية أن يضر باآلخرين أو يلح
  :و تتقيد حرية المسلم بشروط.م
  "كة ء نفسه " وال تلقوا بأيديكم إىل التهلأ ـ عدم إيذا  

  ةب ـ عدم إيذاء اآلخرين : أي احلفاظ على اآلداب العام
  ج ـ عدم خمالفة الشرع .

ن عسكت يي أن ألنه كالغيث أينما وقع نفع فال ينبغ فاملؤمن إجيايب
  املنكر الن الساكت عنه شيطان أخرس

  

    :استثمار المكتسبات
  

  * خالصة احلديث.
  
  
  
  
  
  

 كن*ما هي الفوائد واإلرشادات اليت مي
  استخراجها من هذه احلديث ؟

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي

 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    41 :قم المذكـرةر                                        . مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .السنة الثانية مجيع الشعب :لمستوىا                                                               .من هدي السنة النبوية :الثاني الملف

  .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز                                       .هدي السنة يف بيان قيمة العلم والعلماء : الوحدة التعليمية
 لب العلم.طة فضل ومعرف القدرة على حتليل حديث من سلك.....   واستنباط األحكام  الواردة فيه : ةالكفاءة المستهدف
االقدرة على  حتليل نصوص األحاديث واستخراج العرب واألحكام منها والعمل بتوجي الكفاءة المرحلية:   . ها

  // عالقة الوحدة بالوحدات السابقة :
  .السبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفواج فيديو، صـور، شريط الكتاب املدرسي، : الوسائل التعليمية

 لتحليل  وبيان قيمة العلم ومنزلة أهله يف هدي السنة.ا -شرح األلفاظ  :لعناصر المفاهيميةا

                                                               لتعلميةتسيير المعلومات التعليمية ا                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

ما هي أول آية :طرح اإلشكال  فرادى
  نزلت وماذا نستفيد منها؟

  " اقرأ باسم ربك الذي خلق "
  أن اإلسالم دين العلمونستفيد منها 

التقويم 
  التشخيصي
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وضعية 
  البـناء

40  
  

العمل 
  باألفواج

  بناء التعلم:
  قراءة احلديث. -
تفويج القسم إىل ثالثة أفواج  -

  ومطالبة كل فوج مبا يلي:
  
استخرج املعىن اإلمجايل مبينا قيمة  -

  العلم ومنزلة أهله يف السنة النبوية؟
  
 إيقاف عمل األفواج ومطالبة -

  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته
  

*قراءة منوذجية من طرف األستاذ،مث قراءة بعض التالميذ للحديث من 
م   أجل تصويب قراء

  ومبناقشة مع التالميذ يتم شرح املفردات الصعبة.
م حىت  *مناقشة خمتصرة هلذا التعريف مع التالميذ حي يرسخ يف أذها

  ال ينسونه.
ركة يف العمل اجلماعي تفكريا وحوارا قدرة املتعلم على املشا -

  ومناقشة.
  من خالل املناقشة والتحليل يتوصل املتعلم إىل معىن احلديث -

التقويم 
  البنائي

أبو الدرداء هو الصحايب  : التعرف بالصحابي راوي الحديث
، و قيل امسه عامر ، -- عومير بن زيد بن قيس األنصاري اخلزرجي 

  هـ . 32تويف سنة  أسلم عقب غزوة بدر  ،
العلم طريق وسبب للهداية واإلميان وقائد بيان قيمة العلم والعلماء:

إىل اجلنة وطالبه ينال رضا اهللا يف الدنيا واآلخرة إذا كان هللا ويف سبيل 
اهللا.فمجالسة العلماء ومزامحتهم بالركب واحلرص على عدم التفويت 

  واجب على كل مسلم .
لطالب العلم ثواب وجزاء عند اهللا تعاىل منزلة أهله في هدي السنة:

أوله دخول اجلنة وثانيه نزول املالئكة وحضورها جمالسه حيث تضع 
  أجنحتها لطالبه رضا مبا يصنع فهذا فضل عظيم.

العلم أفضل عند اهللا من العابد ألن العبادة تعود على صاحبها وحده 
  والعلم يعم سائر الناس .
مل والدعوة ومن أخذ بطلب العلم فقد نال العلماء ورثة األنبياء يف الع

  حظا وافرا.
فضل طلب العلم ومنزلة العلماء يف اإلسالم وأن  أيضا يبني احلديثو 

  العلم مرياث األنبياء .
  .تدي لإلميان ألننا بالعلمـ طلب العلم طريق إلى الجنة :1
دخول اجلنة ـ حضور املالئكة معه ـ استغفار  :ـ ثواب طالب العلم2
  لوقات له.املخ
ينفع  ن العامل ينفع غريه والعابد الأل : ـ فضل العالم على العابد3

  .إال نفسه لذلك شبه احلديث العامل بالقمر 
ورثوا عنهم العلم وهداية الناس إىل ما فيه  :ـ العلماء ورثة األنبياء4

  .صالحهم ومنفعتهم 

    :استثمار المكتسبات
  

  * خالصة احلديث.
  
  
  
  
  
  

الفوائد واإلرشادات اليت ميكن *ما هي 
  استخراجها من هذه احلديث ؟

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

      51 :قم المذكـرةر                                      .  مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
      .السنة الثانية مجيع الشعب  :ستوىالم    القيم اإلميانية والتعبدية                                                :لثالثا الملف

  .ساعة واحدة الوحدة: زمـن إنجاز                        التوحيد وأثره يف استقرار النفس البشرية. : الوحدة التعليمية
  القدرة على معرفة أثر التوحيد يف االستقرار النفسي واالجتماعي. : الكفاءة المستهدفة
     .ادة وسلوكام الشريعة عبذلك يف فه رومدارسه املتنوعة واستثما الكرمي والسنةرة على معرفة علوم القران القد :الكفاءة المرحلية

  .أثر اإلميان يف حياة الفرد واجملتمع : عالقة الوحدة بالوحدات السابقة
  .جإىل أفوا  السبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ فيديو، صـور، شريط الكتاب املدرسي،  : الوسائل التعليمية

  .ثاره على النفس اإلنسانيةأ-أقسامه  –تعريف التوحيد  :العناصر المفاهيمية
                                                   يمية التعلميةتسيير المعلومات التعل                                                                 

  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

لقد بعث النيب :طرح اإلشكال  فرادى
صلى اهللا عليه وسلم إىل قريش 
ا لو وأنكر عليهم عبادة األصنام ، فقا

 هللاما نعبدهم إال ليقربونا إىل اله 
  زلفى.

ل كانت قريش تنكر وجود اهللا ه -
تعاىل أم ال؟ يف أي جمال أخطأت 

  قريش يف تصرفها؟
ن يعرف لنا التوحيد؟ وما هي م -

  أقسامه؟

  ية.درك املتعلم الفرق بني توحيد االلوهية وتوحيد الربوبي -
  
  
  .ملتعلم معىن التوحيد ويتعرف على أقسامهايدرك  -

التقويم 
 التشخيصي 

وضعية 
  البـناء

العمل   40
  باألفواج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

*تفويج القسم إىل أربعة أفواج 
  ومطالبة كل فوج مبا يلي :

  :بناء التعلم

عرف توحيد الربوبية وبني  1ف  -
أثره على االستقرار النفسي 

  واالجتماعي؟
وبني  لوهيةاإلعرف توحيد  2ف -

رار النفسي أثره على االستق
  واالجتماعي؟

 األمساءوحيد تعرف  4وف 3ف -
 والصفة  وبني أثره على االستقرار

  النفسي واالجتماعي؟
طالبة املتعلمني بوقف األعمال م -

  وعرضها؟
  

  ومناقشة. واراوح *قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا
  ون:ض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلميعر  -
  
  لنفسيا االستقرارتوحيد واملقصد من كل نوع وأثره على معىن ال -

التقويم 
  البنائي

  : التوحيد
  اإلفراد لغة:

 هوإثبات ما ل دة له،اهللا تعاىل بالربوبية،وإخالص العباإفراد  :اصطالحا
  .فاتالص و اءمن األمس
  أقسامه:

وحده  تَقَد أنهأن يُعبهو إفراُد اهللا تعاىل بأفعاله؛  لربوبية:اتوحيد  -أ/
  الرازق املدبر له األمر من قبل ومن بعد. اخلالق

 جه التقربلى و ععباد إفراُد اهللا تعاىل بأفعال ال ب/ توحيد األلوهية:
  .املشروع

اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته اليت  إفرادج/ توحيد األسماء والصفات:     :استثمار المكتسبات
  حيد؟تو من يعرف لنا ال -
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ما هي أقسامه واملقصود من كل  -
  قسم؟

  
  
ما أثر التوحيد على االستقرار  -

  النفس.
  

  طيل وال تشبيه.أثبتها لنفسه يف كتابه وسنة نبيه من غري حتريف وال تع
  أثر التوحيد على النفس اإلنسانية:

ما كتب  إالقال تعاىل" قل لن يصيبنا  الرضا بالقدر والصبر عليه:
 اهللا بأقداروال ينهزم للشدائد بل يصرب ويرضى  ييأسفاملؤمن ال  لنا" اهللا

  قدر اهللا كله خري. إنلعلمه 
 يرمحه اهللا املؤمن يرحم الناس ويتسامح معهم حىت التسامح والرحمة:

  يرمحكم من يف السماء" األرض" ارمحوا من يف -ص -ويساحمه قال 
قال تعاىل" وتعاونوا على الرب والتقوى " فاملؤمن يعني غريه  التعاون:

" واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف -ص -حىت ميده اهللا بعونه قال 
  "أخيهعون 

سد غريه وال حيقد وهي كنز ال يفىن ميلكه كل مؤمن فال حيالقناعة: 
عليه فهو يعمل باحلالل وان كان قليال وجيتنب احلرام وان كان كثريا 

  اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني" إنالرازق هو اهللا قال تعاىل"  أنلعلمه 
يبتعد املؤمن عن كل القبائح واحملرمات ويلتزم  العفة عن الحرام:

معصية ربه ويرجو بذلك فهو خياف  يأمرهالن اهللا  األخالق بأحسن
ى النفس عن اهلوى فان  وأمارمحته قال تعاىل"  من خاف مقام ربه و

  "املأوىاجلنة هي 
" -ص -وسببه هو الشعور حبفظ اهللا ومحايته قال  :النفسي األمن
  بذكر اهللا تطمئن القلوب" أالاهللا حيفظك" وقال تعاىل"  أحفظ

  
  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

  16:قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .السنة الثانية مجيع الشعب :لمستوىا         .                                                         القيم اإلميانية والتعبدية:لثالثا الملف

 .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز                                                   . لوم القرآن الكرميمقدمة يف ع : الوحدة التعليمية

 .  ظاهرة الوحي ل، وحتليالقدرة على التعريف بالقرآن الكرمي:المستهدفةالكفاءة 

                            .بادة وسلوكاالشريعة ع  فهمذلك يف رتثماالقدرة على معرفة علوم القران الكرمي والسنة ومدارسه املتنوعة واس :الكفاءة المرحلية
  مصادر التلقي.:عالقة الوحدة بما سبقها من الوحدات

  .جىل أفوا السبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إ فيديو، صـور، شريط الكتاب املدرسي،  : الوسائل التعليمية
ع بيان أقسامه موقف مريف الوحي كرمي،تعتعريف القرآن،بيان بعض خصائصه،تعريف احلديث القدسي، الفرق بينه وبني القرآن ال :العناصر المفاهيمية

                الفالسفة من الوحي.          
  

                                                   يمية التعلميةر المعلومات التعلتسيي                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

ما هي الكتب :طرح اإلشكال  فرادى
  السماوية وكيف أنزلت؟

التقويم   وحيالزبور، التوراة ،اإلجنيل ،القرآن وأنزلت عن طريق ال
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

40  
  

العمل 
  باألفواج

فويج القسم إىل ثالثة أفواج ت -
  ومطالبة كل فوج مبا يلي:

  :بناء التعلم 

  
بني ذكر الفروق املوجودة أ -/1ف

  القرآن واحلديث القدسي ؟
غة عرف الوحي ل -/2ف

واصطالحا وبني أقسامه من حيث  
  اللغة ؟
غة لعرف الوحي   -/3ف

واصطالحا وبني أقسامه من حيث  
  ؟ االصطالح

  
يقاف عمل األفواج ومطالبة إ  -

  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته
  
  

  ومناقشة. واراوح *قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا
  عرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:ي -

ام أقس كذامعىن القرآن وما هو الفرق بينه وبني احلديث القدسي و 
  الوحي وما موقف الفالسفة منه.

التقويم 
  البنائي

ربيل جاسطة ) بو هو كالم اهللا املنزل على الرسول(ص : تعريف القرآن
عجز تالوته املبعبد ملتفظ العريب املنقول إلينا بالتواتر اعليه السالم بالل

  .بلفظه ومعناه احملفوظ من كل حتريف أو تبديل
أنه نزل  -2.  أنه كالم اهللا تعاىل لفظا ومعىن :بعض خصائصه

نه معجز بلفظه أ -3. باللفظ العريب الذي ال تصح الصالة إال به
. اليقنيو لذي يفيد القطع اأنه نُقل إلينا عن طريق التواتر  -4.ومعناه

نه حمفوظ من كل أ -6. أنه متعبد بتالوته يف الصالة وغريها-5
  .حتريف أو تبديل

  الفرق القرآن والحديث القدسي:ـ 2
 ىلااىل اهللا تع -ص -احلديث القدسي هو كل حديث يضيفه النيب 

  هو: والفرق بني القرآن واحلديث القدسي
ف  خبالومتواتر اللفظ واملعىن لقرآن معجزة حمفوظ من التغيريا -أ 

  احلديث القدسي
  د بتالوته ويصلى به دون احلديث القدسيالقرآن متعب -ب
اهللا  اه منومعناه من اهللا اما احلديث القدسي فمعن القرآن لفظه -ج

  -ص -واللفظ للنيب
  لقطعة من القرآن تسمى آية خبالف احلديث القدسيا -د

    :استثمار المكتسبات
ا هو الفرق بني القرآن م -

  واحلديث القدسي؟
  ام الوحي ؟ما هي أقس -
  ؟ وقف الفالسفة من الوحيمما  -

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  اميالخت
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  عىن اما القرآن فال جيوز ذلكجتوز رواية احلديث القدسي بامل -هـ 
  الوحي وأقسامه: ـ3

  الوحي:
  هو اإلعالم يف خفاء بسرعة. لغة: 

هو كالم اهللا املنزل على نيب من أنبيائه بطريقة خفية  :اصطالحا
  .وسريعة
  :أقسامه

  : ةسطاالوحي بغير و  -1
يرى  –صلى اهللا عليه وسلم  –كان الرسول  الرؤيا الصالحة : –ا 

يا الصاحلة فتكون مثل فلق الصبح ّمث يتحبب إليه اخلالء يف منامه الرؤ 
  فيلجأ إىل غار حراء

" وكّل اهللا موسى تكليما "  الكالم اإللهي وراء حجاب : –ب 
فسيدنا موسى عليه السالم كّلم ربّه عّز وجّل من غري وسيط يف الواد 

  املقدس طوى .
  : ةسطاالوحي بو  -2
مثل صلصلة  –ى اهللا عليه وسلم صل –أن يأيت امللك إىل الرسول  –ا 

  . -صلى اهللا عليه وسلم  –اجلرس وهو أشد على النيب 
أن يأيت امللك إىل الرسول يف صورة رجل وهو أخف على النيب  –ب 
  .–صلى اهللا عليه وسلم  –

: أحيانا يأتيين مثل صلصلة اجلرس  - صلى اهللا عليه وسلم  –قال 
ما قال وأحيانا يتمثل يل وهو أشد عليّ فيفصم عين وقد وعيت عنه 

  امللك رجال فيكّلمين فأعي ما يقول .
هو عندهم نوع من اخليال دون موقف الفالسفة من الوحي:  -4

كما وصفوه بأنه نوع .لهذا اخلياأن يكون هناك صورة مرافقة لتوصيل 
وعيه. لكن النيب  –صلى اهللا عليه وسلم  –من الصرع يفقد فيه النيب 

حينما كان يأتيه الوحي يتهيأ له وكان يف  –لم صلى اهللا عليه وس –
  وعيه التام بعيدا عن حاالت الغيبوبة و اإلغماء.
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

     17 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
   . السنة الثانية مجيع الشعب لمستوى:ا                                                               .القيم اإلميانية والتعبدية:لثالثا الملف

  .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز                                                 .      القرآن املكي واملدين علم : الوحدة التعليمية
 .  القدرة على التمييز بني القرآن املكي واملدين ومعرفة خصائصهما :الكفاءة المستهدفة

                         بادة وسلوكاالشريعة ع هم فذلك يف رالقدرة على معرفة علوم القران الكرمي والسنة ومدارسه املتنوعة واستثما :الكفاءة المرحلية
   مصادر التلقي. عالقة الوحدة بما سبقها من الوحدات:

  .السبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفواج فيديو، صـور، شريط الكتاب املدرسي،: الوسائل التعليمية
 كي واملدين والفرق بينهما فوائد العلم باملكي واملدين.معرفة امل: ميةيالعناصر المفاه

                                                   يمية التعلميةتسيير المعلومات التعل                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

ماهو تعريف :طرح اإلشكال  فرادى
  القرآن الكرمي؟

ظ اللفل ببواسطة جربي -ص -هو كالم اهللا املنزل على سيدنا حممد 
  الوته واملنقول بالتواتر.العريب املعجز املتعبد بت

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

العمل   40
  باألفواج

*تفويج القسم إىل أربعة أفواج 
  ومطالبة كل فوج مبا يلي :

  :بناء التعلم

 عريف املكي واملدينت -1ف

  لفائدة من معرفة ذلكا -2ف

 املدين

 وابط القرآن املكيض -3ف

  
  
  
  

  مناقشة.و ارا وحو  العمل اجلماعي تفكريا*قدرة املتعلم على املشاركة يف 
  عرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:ي -
  
 تعريف املكي واملدين -

 املدين  الفائدة من معرفة ذلك -

 ضوابط القرآن املكي -

  

التقويم 
  البنائي

 :القرآن المكي والمدني تعريف -

هو ف(ص) رتهنزل قبل هجلقد اعتمد العلماء على معيار الزمن فكل ما 
  .مكي وكل ما نزل بعد هجرته فهو مدين ولو نزل مبكة

  :ومميـزاته المكي القرآن ضوابط
  :ضوابط المكي/-أ

  ل سورة فيها السجدة أو فيها كلمة كال فهي مكية.ك  -1
روف حبفتتح يأيها الناس ماعدا البقرة والنساء،أو ت كل سورة فيها-2

  ان.التهجي ما عدا البقرة وآل عمر 
م صة آدقصص األنبياء واألمم الغابرة أو فيها ق كل سورة فيها-3

  وإبليس ما عدا البقرة.
  :مميزات المكي/-ب
مجمادلة املش -1  الوإبط ركني وإقامة احلجة عليهم وتسفيه عباد

  اعتقادهم.
  ل.لفواصاكي بقصرها غالبا، مع قوة األلفاظ وقصر تتميز آي امل -2
 وألفقر ايحة كقتل ووأد البنات خوفا من عن العادات القب النهي-3

  .العار،وأكل الربا ومال اليتيم
  :دني ومميـزاتهالم القرآن ضوابط

  : ضوابط المدني/-أ

    :استثمار المكتسبات
ا هو املعيار الذي اعتمد عليه م-1

 العلماء ملعرفة املكي واملدين؟

ا نستطيع ما هي الضواب-2 ط اليت 
  التفريق بني املكي واملدين؟

لتمييز بني املكي اكيف نستطيع   -3
  واملدين؟ 

ن تقسيم القرآن إىل مما الفائدة  -4
  مدين؟مكي و 

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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  كل سورة فيها فريضة أو حد أو قصاص .  -1
م ما عدا العنكبوت.  -2   كل سورة فيها ذكر للمنافقني وصفا
  ها الذين آمنوا.كل سورة فيها جمادلة أهل الكتاب،أو بدئي ب يأي-3

ا ميكننا التمييز بينهما:   *هناك مميزات 
  ميزات المدني:م/-ب
تفصيل مسائل التشريع من أحكام العبادات واملعامالت،وغريها  -1

  من املسائل األسرة،والقضاء.
م لإلسالم وإقامة احلجة عليهم، وطول -2 خماطبة أهل الكتاب ودعو

  املقاطع وآليات غالبا.
   منها: يرةهناك فوائد كث

معرفة الناسخ من املنسوخ إذ الالحق ينسخ السابق عند  -1
  تعارضهما

يعني الدارس على معرفة تاريخ التشريع واحلكمة من تدرج هذا  -2
  التشريع كتقدمي األصول على الفروع.

التأكيد أن هذا القرآن من عند اهللا تعاىل وحمفوظ من كل حتريف  -3
 أو تبديل.

 عند معرفة سبب ومكان نزوهلا أكثرفهم اآليات  -4
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

  18 :م المذكـرةقر                              .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .مجيع الشعبالثانية  السنة:توىالمس                                                  .القيم اإلميانية والتعبدية :الثالث الملف

  .ساعتان نجاز الوحدة:إزمـن                                           علم التفسري نشأته وتطوره. التعليمية : الوحدة

  .القدرة على معرفة علم التفسري ومدارسه واالستفادة منها يف فهم القران الكرمي الكفاءة المستهدفة :

  .لوكاة عبادة وسهم الشريعوالسنة ومدارسه املتنوعة واستثمار ذلك يف فالقدرة على معرفة علوم القران الكرمي  الكفاءة المرحلية:
  .القرآن املكي واملدين عالقة الوحدة بالوحدات السابقة :

  .إىل أفواج لتالميذالسبورة ،بعض كتب التفسري، إمكانية تقسيم ا ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :
  .شهر املفسرينأ - ري ومناهجهأنواع التفس -ري وتطوره نشأة التفس  -ريف التفسري ، الفرق بني التفسري والتأويلتع :العناصر المفاهيمية

  تسيير المعلومات التعليمية التعلمية
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية

وضعية 
  االنطالق

10
  د

ذا أشكل إ -:طرح اإلشكال  فرادى
  عليك فهم آية ماذا تفعل؟

ن يعطينا أمثلة عن كتب م -
  التفسري؟

  املتعلم أن هناك كتب تفسر القرآن الكرمي. يدرك -
  تب التفسريكيذكر املتعلم بعض    -
  

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

45 
+ 
45  

العمل 
  باألفواج

  :بناء التعلم

*تفويج القسم إىل مخسة أفواج 
  مبا يلي: ومطالبة كل فوج

واذكر الفرق  عرف التفسري -1ف
  بينه وبني التأويل.

 وتطوره نشأة التفسري اذكر - 2ف
            .  

  اذكر مناهج التفسري.و  - 3ف 
  اذكر أنواع التفسري. -4ف
  ذكر أشهر املفسرينا -5ف

*مطالبة املتعلمني بوقف األعمال 
  ؟وعرضها

  :إىل ض عمله ويصلتعلم عرب عمل األفواج ويناقش ويعر جييب امل -
 نشأة هذا كيفيةو درك املتعلم معىن التفسري والفرق بينه وبني التأويل ي -

  العلم .
  ك املتعلم بعض املناهج املعتمدة يف التفسري.يدر  -

التقويم 
  البنائي

  لغة: اإلظهار والكشف :تعريف التفسير
اج ر استخه و اصطالحا: علم يعرف به فهم القرآن الكرمي وبيان معاني

  أحكامه

اع إلتبريق االتفسري يكون عن ط :الفرق بين التفسير والتأويل
  ل) .العق(اط والسماع (األثر)، أما التأويل فيكون عن طريق االستنب

لنيب كان اآن فأول العلوم نشأة منذ نزول القر  :نشأة علم التفسير
ة صحابال هو الشارح ملعاين القرآن املشكلة على الصحابة مث فسر

زدهرت ملا او م  للتابعني مبا ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسل القرآن
نحى خذ ميأ النهضة العلمية يف القرن الثاين والثالث بدأ التفسري

  التخصص كل عامل يف جماله.
   :مناهج التفسير

د من ا ور ريه عموهو أن يقتصر املفسر يف تفس : التفسير بالمأثور /أ
ن هو مو ان دون زيادة وال نقص القرآن أو السنة أو أقوال الصحابة

أفضل مناهج التفسري وأسلمها بشرط صحة السنة وضبط 
  الرواية.كتفسري بن كثري

 تهاداالج هو ما كان املفسر فيه يعتمد على :التفسير بالرأيب/ 
  يه: فط ويشرت  واالستنباط املعتمد على األصول اللغوية والشرعية

    :استثمار المكتسبات
  نا التفسري؟من يعرف ل -
ا هو الفرق بني التفسري و م -

  التأويل ؟
  علم التفسري؟ كيف نشأ   -
  ا هي أنواع التفسري(مناهجه)؟م -
  ي شروط التفسري بالرأي؟هما  -

  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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  عدم خمالفة القرآن والسنة. -
  ة ما اثر عن الصحابة.عدم خمالف -
  عدم خمالفة اللغة العربية. -

  * يضاف إىل ما سبق مناهج التفسري املعاصرة
  ينقسم إىل : :أنواع التفسير المعاصر

يظهر فيه اإلعجاز البالغي للقرآن  :التفسير األدبي أو البالغي -
  .الكرمي كتفسري السيد قطب

 استخراج خمتلف وهو الذي جيتهد فيه املفسر يف :التفسير العلمي -
العلوم واآلراء الفلسفية كبعض اآليات اليت فسرها الدكتور زغلول 

  .النجار

وهو تفسري يدرس القضايا حبسب دالالت  : التفسير الموضوعي-
اآليات القرآنية يف القرآن كله ، مثل ما ندرسه يف جمال من هدي 

  القرآن الكرمي.

  :أشهر المفسرين والتفاسير
تفسري القرآن العظيم البن   –املنار لرشيد رضا  -يجامع البيان للطرب 

  القرآن للقرطيب. ألحكاماجلامع  -كثري
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

     91 :لمذكـرةقم ار                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .بالسنة الثانية مجيع الشع:لمستوىا                                                             .القيم اإلميانية والتعبدية الملف الثالث:

 .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز             .                                             مجع القرآن الكرمي وترتيبه الوحدة التعليمية :
 :القدرة على معرفة كيفية مجع القرآن ومراحله. الكفاءة المستهدفة

     بادة وسلوكاالشريعة ع  فهمذلك يف رنة ومدارسه املتنوعة واستثماالقدرة على معرفة علوم القران الكرمي والس :الكفاءة المرحلية
  .القرآن املكي واملدين عالقة الوحدة بالوحدات السابقة :

  .جالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفوا  ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :
  حرف السبعة.ملقصود باألن(رض)ارسول(ص) مجعه يف عهد أيب بكر الصديق(رض) مجعه يف زمن عثمامجع القرآن يف عهد ال: ميةيالعناصر المفاه

  تسيير المعلومات التعليمية التعلمية
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

كيف وصل إلينا :طرح اإلشكال  فرادى
  القرآن؟

التقويم      ..          متواترا، عن طريق الصحابة........................  
 التشخيصي 

وضعية 
  البـناء

العمل   40
  باألفواج

  :بناء التعلم
*تفويج القسم إىل أربعة أفواج 

  ومطالبة كل فوج مبا يلي :
  
ع القرآن يف عهد الرسول مج -1ف
  -صلى اهللا عليه وسلم–
 عهد أيب بكر يفمجع القرآن  -2ف

  الصديق.
 عهد عثمان يفمجع القرآن  -3ف

  بن عفان.
عة يف القرآن األحرف السب -4ف

  الكرمي.
  

  إىل: يب املتعلم عرب عمل األفواج ويناقش ويعرض عمله ويصلجي -
مجع القرآن يف عهد الرسول(ص) مجعه يف عهد أيب بكر 

   ة.  سبعود باألحرف الالصديق(رض) مجعه يف زمن عثمان(رض)املقص

التقويم 
  البنائي

  " ونإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظقال تعاىل " 
سول الر  جمع القرءان الكريم حفظا في الصدور في عصرـ  1

 حفظه قون يفكان الصحابة يأخذونه عن النيب ـ ص ـ ويتساب:  ــ ص 
ى وسمو ويعلمون بعضهم بعضا يف مسجد النيب ـ ص ـ وأشهرهم أب
الب يب طن أاألشعري وعبد اهللا بن مسعود , عثمان بن عفان , علي ب

  و زيد بن ثابت .
 تاباص ـ ك ـاختذ النيب  : التدوين في عهد الرسول ـ ص ــ  2

 ات ويضعها من اآليكتبون القرءان فكلما نزلت آية دهلم على مو 
ف صحميف  ومل جيمع القرءان كامالالسور وأشهرهم علي وزيد وأيب 

  واحد ألسباب:
  ـ لوجود إمكانية النسخ أو نزول آيات أخرى

  ـ كثرة حفاظ القرءان من الصحابة
ن مري قتل كث : جمع القرءان في عهد أبي بكر الصديق ـ3

كر يب بألى عحفظة القرءان يف معركة اليمامة فأشار عمر بن اخلطاب 
  نهألبت الصديق جبمع القرءان يف مصحف واحد فاستدعى زيد بن ثا

  كان من كتاب الوحي وكلفه بذلك.
كان ال  : منهج زيد بن ثابت في جمع القرآن وكتابتهـ  4

  يكتب آية حىت يتوفر أمران :
  ـ أن جيدها مكتوبة عند الصحابة ويشهد بذلك صحابيني.

  ـ أن جيدها حمفوظة عند الصحابة .

    :استثمار المكتسبات
    :استثمار المكتسبات

ا مجع  * ما هي املراحل اليت مر 
  القرآن الكرمي ؟

 * كيف ُمجع القرآن يف عهد الرسول
  وفيم كانوا يكتبونه ؟

*  كيف ُمجع القرآن يف عهد أيب 
  بكر الصديق(رض) ؟

القرآن يف عهد عثمان  كيف ُمجع
  بن عفان (رض) ؟

*هل ترتيب اآليات والسور أمر 
توفيقي من طرف الصحابة أم 

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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  توقيفي من طرف الرسول(ص)؟ 
  * ما املقصود باألحرف السبعة؟

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خاف عثمان بن عفان ضياع  : جمع القرآن في عهد عثمانـ 5
اتساع دولة اإلسالم ودخول األعاجم وكثرة اخلطأ يف القرآن بسبب 

وكان عندها املصحف الذي  -ص -اللغة فأرسل إىل حفصة زوج البين
مجعه أبو بكر وطلب من زيد بن ثابت ومعه ثالثة من الصحابة بنسخ 
املصحف وإرسال نسخة إىل كل بلد حىت يقضي على االختالف بني 

  الناس .
الوجوه املتعددة ألداء قراءة من  هي :المقصود باألحرف السبعة

م و عهدهم  القراءات املتواترة ,مثل(طلع منضود) (و الذين هم ألمانا
  ) ننشرها ـ كيف ننشزها (كيفراعون)بإفراد كلمة األمانة أو مجعها، 

 (وطلح منضود ـ وطلع .)كالعهن املنفوش ـ كالصوف املنفوش( 

 (وجاءت سكرة املوت االختالف بالتقدمي والتأخري أن يكون د).منضو 
  .ت)احلق باملو  باحلق ـ وجاءت سكرة
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 اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله. بسم اهللا الرحمن الرحيم

     20 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .السنة الثانية مجيع الشعب:لمستوىا                                                              .القيم اإلميانية والتعبدية الملف الثالث:

 .حدةساعة وا زمـن إنجاز الوحدة:            السنة ومكانتها يف الشريعة اإلسالمية. التعليمية : الوحدة

 .  القدرة على معرفة مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي: الكـفاءة المستهدفة

                            .بادة وسلوكاالشريعة ع  فهمذلك يف رالقدرة على معرفة علوم القران الكرمي والسنة ومدارسه املتنوعة واستثما :الكفاءة المرحلية
  .مقدمة يف علوم القران الكرمي عالقة الوحدة بالوحدات السابقة :

  .ىل أفواجالميذ إ، إمكانية تقسيم التنةالسبورة ،بعض كتب الس ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :
  .كتب السنة  أشهرمتهيد، تدوين السنة، : ميةيالعناصر المفاه

  المعلومات التعليمية التعلمية تسيير
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

ما هي مصادر :طرح اإلشكال  فرادى
  التشريع ؟

 القرآن,  السنة,  اجتهاد العلماء.........

                                       
التقويم 

  خيصيالتش

وضعية 
  البـناء

العمل   40
  باألفواج

  :بناء التعلم

*تفويج القسم إىل ثالثة أفواج 
  ومطالبة كل فوج مبا يلي :

  لسنة يف التشريعمكانة ا -
  تدوين السنة. -
  أشهر كتب السنة -

  إىل: يب املتعلم عرب عمل األفواج ويناقش ويعرض عمله ويصلجي -
  مكانة السنة يف التشريع

  نةأشهر كتب الس

التقويم 
  البنائي

   :مكانة السنة في التشريع
يه او اء فا جالسنة هي املصدر الثاين بعد القرآن فهي اما مؤكدة مل

"املسلم اخو -ص -مفسرة له أو تايت بأحكام مل ترد فيه فقوله
صلوا   "-ص -ولهاملسلم.." تأكيد لقوله تعاىل"إمنا املؤمنون إخوة" وق

 - ن وقولهلقرآه املعىن الصالة الذي مل يبين كما رأيتموين أصلي" تفسري
 يرد يف ريع ململرأة على عمتها واملرأة على خالتها" تش" ال تنكح ا -ص

  القرآن وإمنا جاءت به السنة النبوية
  : تدوين السنة

ن القرآبديث يف عصره خشية اختالطه عن كتابة احل -ص -ى النيب 
" -ص -القرآن فقالوحىت ال ينصرف الصحابة اىل سنته ويرتكوا 

ه" ليمحفآن التكتبوا عين شيئا سوى القرآن ومن كتب شيئا سوى القر 
وا تفرغ ة القرآن يف مصحف واحدومجع الصحاب -ص -وملا تويف النيب

كتب   ل ماوائبعد ذلك لكتابة احلديث وكانوا يتناقلونه رواية ومن أ
 اهاليت رو هـ وا 131الصحيفة الصحيحة هلمام بن منبه الصنعاين ت 

  .-ض -هريرة أيبعن 
  أشهر كتب السيرة النبويّة:

 الكتاب عدد األحاديث

  ح1720
  ح7377

  موطأ اإلمام مالك – 1
  صحيح اإلمام البخاري – 2

    :استثمار المكتسبات
السنة يف التشريع  ما هي مكانة -1

  اإلسالمي؟
نة النبوية يف عهد هل دونت الس -2

؟  -صلى اهللا عليه وسلم  –النيب 
  وملاذا ؟ 

  السنة؟ .ما هي أشهر كتب  – 3
  
  
  
  
  
  
  

الوضعية 
  الختامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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  ح 7275
  ح 5274
  ح 3956
  ح 4313
  ح 5696

  ح 40000
 ح 15321

  صحيح اإلمام مسلم – 3
  سنن أبي داود السجستاني – 4
  سنن اإلمام الترمذي – 5
  يالقز وينابن ماجه سنن  – 6
  سنن اإلمام الّنسائي – 7
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    21 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .السنة الثانية مجيع الشعب:مستوىلا                                                              .القيم اإلميانية والتعبدية الملف الثالث:

  .ساعتان مـن إنجاز الوحدة:ز                            .                         نشأة املدارس الفقهية وتطورها:التعليميةالوحدة 
  . إلسالميةة اشريعالقدرة على معرفة املدارس الفقهية ومسارها التارخيي وتوظيف ذلك يف فهم أحكام ال: لكفاءة المستهدفةا

                            .بادة وسلوكاالشريعة ع  فهمذلك يف رالقدرة على معرفة علوم القران الكرمي والسنة ومدارسه املتنوعة واستثما :الكفاءة المرحلية
  المية.السنة ومكانتها يف الشريعة اإلس و مقدمة يف علوم القران الكرميعالقة الوحدة بالوحدات السابقة :

  .ىل أفواجالميذ إ، إمكانية تقسيم التفقهالسبورة ،بعض كتب ال ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :
                                                                   احلنفية،  املالكية،  الشافعية، احلنابلة، الظاهرية ، اإلباضية.              : ميةيالعناصر المفاه

  تسيير المعلومات التعليمية التعلمية
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

املتتبع ملؤلفات  :طرح اإلشكال  فرادى
مادة  الفقه اإلسالمي جيد فيها

علمية خصبة وثراء فكريا كبريا ، 
يتضح ذلك من خالل آراء الفقهاء 

املتشعبة ، ومذاهب العلماء 
ن الفقه اإلسالمي ال إ .املتعددة

ينحصر يف مذهب إمام معني وال يف 
قول طائفة حمصورة من الناس ، بل 

هي جمموعة من اآلراء ترجع إىل 
اية املطاف.   الكتاب والسنة يف 

  

كل للة عة اإلسالمية خامتة الشرائع ولذلك جاءت شام*إن الشري
ياه  دنن يفمصاحل الناس وأحواهلم،ومستوعبة لكل ما حيتاجه اإلنسا

كامها وأح يعةوأخراه، ولقد تشعبت املذاهب بناء على تعدد فروع الشر 
م ، إذ احلكمكنةاألو والظروف واألزمنة  لاجلزئية اليت تتغري بتغري األحوا

  ودا وعدما.يدور مع علته وج

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

45
+ 
45  

العمل 
  باألفواج

  أفواج ومطالبة  *تفويج القسم إىل
  كل فوج مبا يلي :

  بناء التعلم:
  ملذهب احلنفيا-1ف
  ملذهب املالكيا-2ف
  ملذهب الشافعيا-3ف
  ملذهب احلنبليا-4ف
 ملذهب الظاهريا-5ف

  ملذهب اإلباضيا-6ف

 فواج ومطالبـةتفويج القسم إىل ستة أ
 كل فوج مبا يلي:

  

  إىل: يب املتعلم عرب عمل األفواج ويناقش ويعرض عمله ويصلجي -
نبلي, احل ذهباملذهب احلنفي, املذهب املالكي, املذهب الشافعي, امل

  املذهب الظاهري, املذهب اإلباضي و خصائص كل مذهب.
  

التقويم 
  البنائي

اب سبستمرارها وأيمكن بيان المذاهب التي حافظت على ا
  بقائها  فيما يلي:

هـ  015حنيفة النعمان ت  أبومؤسسه  :المذهب الحنفي ـ 1
  ببغداد
ميكلفكان خلفاء الدولة العباسية يقربون العلماء و  :تطوره بالقضاء  و

لى دوا عيوسف احد القضاة الذين ساع أبوحنيفة  أيبوكان تلميذ 
قه فتب يباين الذي كوكذلك حممد بن احلسن الش أستاذهنشر مذهب 
  هذا املذهب.

 مجاعاإلة يعتمدون على الكتاب السن :خصائص المدرسة الحنفية
  األخريمن استخدام هذا  أكثرواوالقياس وقد 

  ..وغريها ألبانياالعراق ،تركيا،  في :انتشر المذهب
  هـ 179مؤسسه مالك بن انس ت  :المذهب المالكيـ  2

    :استثمار المكتسبات
اية القرنل- والثاين 1قد ظهرت يف 

اهلجري مذاهب متعددة ما هي؟ وما 
سبب استمرار بعضها وبقائه؟ وزوال 

  لذاهب من الوجود كلية؟بعض ا

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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تالميذ كثر من كافة البلدان ساعدوا مالك باملدينة  لإلمامكان  :تطوره
كان حيي بن حيي الليثي هو   واألندلسعلى نشر مذهبه ويف املغرب 

  .الذي نشر املذهب وعملت به دولة املرابطني واملوحدين
 واإلمجاعتعتمد على الكتاب والسنة  :خصائص المدرسة المالكية

  باملصاحل املرسلة وتأخذ
  والسودان واملغرباحلجاز والكويت في  :انتشر المذهب

  بن عبد العزيز أشهبعبد الرمحن بن القاسم ،  من تالميذه:
الشافعي ومجع فيه  إدريسحممد بن  أسسه :المذهب الشافعيـ  3

  بني املذهبني وقد نشر مذهبه بنفسه لكثرة رحالته
 اإلمجاعتعتمد على القرآن السنة  :خصائص المدرسة الشافعية

  اآلحادوالقياس مث خرب 
  مصر فلسطني اندونيسيافي  /المذهبانتشر 

  املزين إمساعيليوسف البويطي ،  من تالميذه:
  هـ 241امحد بن حنبل ت  أسسه :المذهب الحنبليـ  4

  ساعد على ظهور مذهبه كثرة رحالته وكذلك عمل تالميذه
 واإلمجاعاالعتماد على القرآن والسنة :خصائص المدرسة الحنبلية
  باحلديث األخذ مث فتوى الصحابة ويكثرون من

  حلجاز وبالد الشام.افي  :انتشر المذهب
  :المذهب الظاهري-5
وكان يف أوائل أمره هـ 270ت202 وصاحبه هو داود الظاهري  

متبعا ملذهب الشافعي مث استقل مبذهب خاص به معتمدا على ظواهر 
 النصوص القرآنية والسنية وال خيرج عنهما وال يأخذ بالقياس. ومن

ولقد اندثر هذا  436ت384ابن حزم األندلسي  أشهر تالميذه
  املذهب يف القرن الثامن اهلجري.

فمؤسس هذا املذهب هو جابر بن زيد إال : المذهب اإلباضي -6
أن املذهب مل ينسب إليه، وإمنا نسب إىل عبد اهللا بن إباض 

ولإلباضية فقه مدون وملذهبهم ,زعماء اإلباضية أحد كبار هـ)80(ت
ريت(الدولة أتباع إىل يومن ا وكانت عاصمة اإلباضية سابقا 

بغرداية وهلم جمالس تسمى العزابة تعقد  نالقراريالرستومية)مث انتقلوا إىل 
  إىل يومنا هذا.
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

     22 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .نة الثانية مجيع الشعبالس:لمستوىا                                                              .القيم اإلميانية والتعبدية الملف الثالث:

            .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز                                 .                              احلكم الوضعي وأقسامه: التعليمية الوحدة
  .لكتاب والسنةالقدرة على معرفة احلكم الوضعي وكيفية استخراجه من ا: الكفاءة المستهدفة
                            .بادة وسلوكاالشريعة ع  فهمذلك يف رالقدرة على معرفة علوم القران الكرمي والسنة ومدارسه املتنوعة واستثما :الكفاءة المرحلية

  .كليفياحلكم الت و الميةالسنة ومكانتها يف الشريعة اإلس و مقدمة يف علوم القران الكرميعالقة الوحدة بالوحدات السابقة :
  .واجميذ إىل أفم التال، إمكانية تقسيفقهال أصول السبورة ،بعض كتب ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :

  .تعريف احلكم الوضعي وأقسامه وأمثلة عنه : ميةيالعناصر المفاه
  ية التعلميةتسيير المعلومات التعليم

  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

لقد وأن درسنا  :طرح اإلشكال  فرادى
 يف السنة املاضية احلكم التكليفي

  من يذكرنا به ؟

ني كلفامل *احلكم التكليفي: هو خطاب اهللا تعاىل املتعلق بأفعال
  ختيريا أو وضعاً. اقتضاء أو

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

العمل   40
  باألفواج

  بناء التعلم:
  عيتعريف احلكم الوض  -1ف
كم أقسام احل  -3+ف2ف

  الوضعي
  

  إىل: يب املتعلم عرب عمل األفواج ويناقش ويعرض عمله ويصلجي -
  سم.عريف احلكم الوضعي وكذا أقسامه مع ضرب أمثلة عن كل قت -
  

م التقوي
  البنائي

جر إن الف رآنقال تعالى" أقم الصالة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وق
  78قرآن الفجر كان مشهودا " اإلسراء 

  
او  آلخر هو ما يقتضي وضع الشيء سببا تعريف الحكم الوضعي:

  شرطا او مانعا
  :ينقسم إىل مخسة أقسام أقسامه:

دل مة تي كعالهو ما جعله الشارع سببا حلكم شرع  ـ السبب: 1
ة الفطر باحا إلعليه يوجد بوجوده وينعدم بعدمه كالسفر جعله اهللا سبب
لسارق " وااىليف رمضان ورؤية اهلالل سببا لصوم رمضان ومنه قوله تع
ا لقطع سبب رقةوالسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا.." فجعل الس

  اليد
 رطا لهرع مكمال ألمر شرعي وشهو ما جعله الشاالشرط:  -2

ء لوضو ل ايستلزم من عدمه العدم وال يستلزم من وجوده الوجود مث
ء وال لوضو د اجعله اهللا شرطا يف صحة الصالة ال تصح إال به وقد يوج
تطاع ن اسميت توجد الصالة ومنه قوله تعاىل" وهللا على الناس حج الب

  سبيال" فجعل االستطاعة شرطا يف وجوب احلج إليه
كمن   حلكماتب الشارع على وجوده عدم وجود هو ما ر  ـ المانع: 3

ومنه  زكاةال ملك نصاب الزكاة وكان عليه دين فالدين مانع من إخراج
  رياثن املقاتل " فجعل القتل مانعا لصاحبه م" ال مرياث ل-ص -قوله
أومها وصف ألعمال املكلف فإذا وقعت ـ الصحة والبطالن:  4

خل بشروطها حكم تامة مستوفية لشروطها حكم بصحتها وإذا ا

   : استثمار المكتسبات
ن يعرف لنا كلمة أو وضعا، أو م-

  احلكم الوضعي ؟
  
 أقسام ن خالل التعريف بنيم -2

  احلكم الوضعي ؟ 
  
  ا معىن الرخصة والعزمية .م - 3

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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ا ومعىن الصحة هي ترتب اآلثار الشرعية والبطالن هو عدم  ببطال
ترتب هذه اآلثار كالصالة بغري وضوء باطلة النعدام شرطها أو كعقد 

  زواج دون ويل املرأة فهو باطل لعدم اكتمال أركان العقد
الرخصة هي ما شرعه اهللا استثناء من حكم  الرخصة والعزيمة: -5

التخفيف على الناس كقصر الصالة وإباحة الفطر يف  عام بقصد
رمضان للمسافر والعزمية هي ما شرعه اهللا ابتداء للناس وتشمل مجيع 

  أحكام املكلفني كالصالة والصوم والزكاة واحلج والوضوء
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

     32 :قم المذكـرةر                               .          ة تعليمية تعلميةمخطط وحد                                             
 .السنة الثانية مجيع الشعب:لمستوىا                                                              .القيم اإلميانية والتعبدية الملف الثالث:

  .ساعتان : مـن إنجاز الوحدةز                                                    .     مقاصد الشريعة اإلسالمية:التعلمية الوحدة
  ية.القدرة على معرفة الكليات اخلمس للشريعة اإلسالم: الكفاءة المستهدفة
                         .بادة وسلوكاالشريعة ع  فهمذلك يف رالقدرة على معرفة علوم القران الكرمي والسنة ومدارسه املتنوعة واستثما :الكفاءة المرحلية

  .ية وتطورهانشأة املدارس الفقه عالقة الوحدة بما سبقها من الوحدات:
  .واجميذ إىل أفم التال، إمكانية تقسيفقهال أصول السبورة ،بعض كتب ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :

                                                           .                                  مقاصد الشريعة اإلسالمية وأقسامها : ميةيالعناصر المفاه
  تسيير المعلومات التعليمية التعلمية

  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

ما احلكمة من  :طرح اإلشكال  فرادى
إرسال اهللا تعاىل الرسل وإنزال 

  الشرائع ؟
   

  

أجل  ي منع هاهللا تعاىل الرسل وإنزال الشرائ *إن احلكمة من إرسال
فعة املنو حة حتقيق مصاحل الناس العاجلة واآلجلة، وذلك جبلب املصل
ات رورين ضهلم ودفع املفسدة واملضرة عنهم،ومصاحل الناس تتكون م
  وحاجيات وحتسينيات، وفيما يلي بيان وتفصيل لذلك

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

45  
+  
45  

 العمل
  باألفواج

  بناء التعلم:
*تفويج القسم إىل أربعة أفواج 

  ومطالبة كل فوج مبا يلي :
  مفهوم املقاصد  -
  أقسامها: -
  الضرورية -أ

  احلاجية -ب
  يةالتحسين -ج

  إىل: يب املتعلم عرب عمل األفواج ويناقش ويعرض عمله ويصلجي -
  مفهوم املقاصد,أقسامها

التقويم 
  البنائي

  107نبياءرحمة للعالمين" اال إال أرسلناكا وم" قال تعالى
لك اس وذالتخفيف والتيسري على الن هو :مقصد التشريع العام

ث م حيدفع الضر عنه بتحقيق مصاحلهم إما  جبلب اخلري هلم أو
  :أنواعتنقسم املصاحل اىل ثالثة 

 افإذم م حياالناس لقيا إليهوهي ما حيتاج  :مصالح ضرورية -1
  األمورحلياة واختلت فقدوها تعطلت ا

م حالناس لت إليههي ما حيتاج  :ةحاجيمصالح  -2 يث وسيع حيا
  تضيق وتتعسر وإمناال تتوقف عليها احلياة 

ا ن مراها ولكهي اليت ال تضيق احلياة برتك :مصالح تحسينيةـ  3 عا
  من حماسن العادات.

  :المقاصد الشرعية أقسام
رض ل العن النفس العقوهي مخسة الدي :المقاصد الضروريةـ  1

  املال. وقد حافظ عليها من جانب الوجود والعدم
تال الق ة عليهوالعبادات وشرع للمحافظ اإلميان إلجيادهشرع  :الدين

ى عن البدع   .و
  الزواج وشرع حلفظها القصاص. إلجيادهاشرع  النفس:
  خلمر.العلم والتفكر و حلفظه حترمي ا إلجيادهشرع العقل: 
الزواج وشرع حلفظه حد الزنا  إلجيادهشرع  :"النسل "العرض

    :اتاستثمار المكتسب
  معىن املقاصد الضرورية؟  ما -1

وإىل كم تنقسم هذه املقاصد 
  الضرورية ؟

 صد الضرورية فما هيعرفنا املقا -2
  املقاصد احلاجية؟

املقاصد التحسينية بما املقصود  -3
  أو الكمالية؟

  
  
  
  
  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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  :تطبـيق

  والقذف.
  البيع والتجارة وشرع حلفظه حترمي السرقة والغش إلجيادهشرع  المال:

  أمورشرع للتخفيف على الناس عدة  ـ المقاصد الحاجية: 2
التيمم  وأجازرخص للمريض واملسافر الفطر يف رمضان  العبادات:

  ملن عجز عن استعمال املاء
  البيوع كالسلم واالستصناع أنواعرخص يف ت: المعامال

  جعل الدية على العاقلة ودرأ احلدود بالشبهات العقوبات:
  المقاصد التحسينية: -3

  شرع الطهارة وسرت العورة والصالة يف مجاعة العبادات:
والتقتري والبيع على البيع واخلطبة على  اإلسرافحرم  المعامالت:

  اخلطبة
يف  هبان والنساء والصبيان وقطع الشجرحرم قتل الر  العقوبات:
  رمحة مهداة" أنا إمنا" - ص -احلرب قال

يَا َأيـَُّها النَِّبيُّ ِإَذا َجاءَك اْلُمْؤِمَناُت يـَُباِيْعَنَك َعَلى َأن الَّ * قال تعالى{
 َوَال ُيْشرِْكَن بِاللَِّه َشْيئًا َوَال َيْسرِْقَن َوَال يـَْزنِيَن َوَال يـَْقتـُْلَن َأْوَالَدُهنَّ 

يَْأتِيَن بِبـُْهَتاٍن يـَْفَترِيَنُه بـَْيَن أَْيِديِهنَّ َوَأْرُجِلِهنَّ َوَال يـَْعِصيَنَك ِفي 
َباِيْعُهنَّ َواْستَـْغِفْر َلُهنَّ اللََّه ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم  َمْعُروٍف فـَ

 }المطلوب: استخرج من هذه اآلية الضروريات الخمس.
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

     42 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .السنة الثانية مجيع الشعب:لمستوىا                                                              .القيم اإلميانية والتعبدية الملف الثالث:

  .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز                                                مظاهر اليسر يف العبادات.             : التعليمية الوحدة
  القدرة على معرفة مظاهر اليسر يف العبادات وكيفية ممارستها يف احلياة.: الكفاءة المستهدفة
                         .دة وسلوكالشريعة عباا فهم يفذلك  رالقدرة على معرفة علوم القران الكرمي والسنة ومدارسه املتنوعة واستثما :الكفاءة المرحلية

  العبادة يف اإلسالم وخصائص الشريعة. :عالقة الوحدة بما سبقها من الوحدات
  . أفواجالميذ إىلإمكانية تقسيم الت ،فقهال السبورة ،بعض كتب ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :

                                                              بيان مظاهر اليسر يف عبادة الصالة والصوم والزكاة واحلج.                     : ميةيالعناصر المفاه
  تسيير المعلومات التعليمية التعلمية

  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  لوضعيةا
وضعية 
  االنطالق

10
  د

كيف وصل إلينا   :طرح اإلشكال  فرادى
  القرآن؟

التقويم      ..          متواترا، عن طريق الصحابة........................  
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء
  
  
  
  
  
  
  

العمل   40
  باألفواج

  :بناء التعلم
*تفويج القسم إىل أربعة أفواج 

  ومطالبة كل فوج مبا يلي :
  
  فهوم اليسر يف اإلسالمم -1ف
  صالةيف ال -2ف
  زكاةيف ال -3ف
  ميف الصو  -4ف
  يف احلج -5ف
  

  إىل: يب املتعلم عرب عمل األفواج ويناقش ويعرض عمله ويصلجي -
  حلج.ة الصالة والصوم والزكاة وادبيان مظاهر اليسر يف عبا -

التقويم 
  البنائي
  
  
  
  
  
  
  
  

ات عبادل الاألصل يف اإلسالم أن ك :مفهوم اليسر في العبادات
لى عدة وسعها" وزيا إالسهلة ميسرة لقوله تعاىل" ال تكلف نفس 

ض ملر ذلك خفف اهللا على عباده يف بعض احلاالت لوجود عذر كا
  والسفر واإلكراه...

ا  نأمل ذاإوفيها قوالن تيسريات واجبة وهي اليت  تيسير:حكم ال خذ 
ا وجيوز إىلأدت    . هاترك اهلالك وتيسريات مباحة جيوز األخذ 

  نماذج من التيسير في الشريعة اإلسالمية :
مسافر أن م للسالأباح اإلأ ـ تيسير اهللا على عباده في الصالة : 
فة ملسااون شريطة أن تك يقصر من الصالة الرباعية فيصليها ركعتني

ا يصليه كم كما أجاز ملن عجز عن القيام للصالة أن  80أكثر من 
عاجز ن الف عقاعدا أو قائما أو مضطجعا أو باإلشارة بعينيه كما خف

  يتيمم . أنيف استعمال املاء 
ما عب كة والترخص اهللا للمسافر اإلفطار جتنبا للمشقالصوم :  ب ـ

ان من كضي ما فاته  لقوله تعاىل" و يق أنرخص ذلك للمريض على 
  رضعوامل املعلى سفر فعدة من أيام آخر" وكذلك املرأة احل أومريضا 
كون لوما ويمقدارا مع أياشرتط الشرع بلوغ النصاب  :الزكاة  ج ـ

ي  حليفب جتزائدا وسليما من الدين كما اشرتط بلوغ احلول كما ال 
يت ي الاضعشر على األر املرأة اليت تستخدمها للزينة وفرض نصف ال

  سقيت بالتكلفة وليس مباء املطر.
وز كما جيدنيا على املستطيع ماديا وب إالفال جيب احلج د ـ الحج :
  . احلج عن الغري

    :استثمار المكتسبات
ظاهر اليسر يف فيم تتمثل م -1 

  عبادة الصالة ؟
اهر اليسر يف فيم تتمثل مظ-2

  عبادة الصوم؟
  
هر اليسر يف يم تتمثل مظاف -3

  عبادة الزكاة؟
  
  
  
  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

     52 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
  .السنة الثانية مجيع الشعب:لمستوىا                                                              .القيم اإلميانية والتعبدية الملف الثالث:

  .ساعتان مـن إنجاز الوحدة:ز                                                                .من الصلوات املشروعة الوحدة التعليمية :

  .ها حياة الفرد واألمة ومعرفة كيفية أدائالقدرة على معرفة أمهية الصالة وآثارها يف الكفاءة المستهدفة:
  دة وسلوكايف فهم الشريعة عبا ستثمار ذلكتنوعة واوتاريخ التشريع اإلسالمي ومدارسه امل الكرمي والسنةالقدرة على معرفة علوم القران  الكفاءة المرحلية:

  .العبادة يف اإلسالمعالقة الوحدة بالوحدات السابقة : 
  .ىل أفواجالميذ إ، إمكانية تقسيم التفقهالسبورة ،بعض كتب ال ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :

 .صالة اجلماعة،االستسقاء،الكسوف،اخلسوف،اخلوف،االستخارة العناصر المفاهيمية:
                                                   ة التعلميةيميتسيير المعلومات التعل                                                                 

  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

ما الفرق بني  :الطرح اإلشك  فرادى
م ك  الصالة املفروضة والنافلة ؟ وإىل

  ؟ تنقسم الصالة النافلة

لمة لصالة املفروضة هي تلك الصلوات الواجبة على مسلم ومسا -
علها وال ب فايثاو ويثاب فاعلها ويعاقب تاركها،أما النافلة فهي مندوبة 

صالة وهي أقسام عدة منها ’ يعاقب تاركها
  لكسوف،اخلسوف،اخلوف،االستخارةاجلماعة،االستسقاء،ا

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

45  
+  
45  

العمل 
  باألفواج

  بناء التعلم:
أفواج  مخسة *تفويج القسم إىل

  ومطالبة كل فوج مبا يلي :
  صالة اجلماعة -
 صالة الستسقاء -

 الكسوف واخلسوف -

 اخلوف -

  صالة االستخارة -

  ىل:إ مله ويصلجييب املتعلم عرب عمل األفواج ويناقش ويعرض ع
  

 لكسوف ة, صالاخلوف , صالةالستسقاءاصالة اجلماعة صالة 
  صالة االستخارة. واخلسوف,

التقويم 
  البنائي

لى ع الإكبيرة ل وأنهاواستعينوا بالصبر والصالة "قال تعالى    
  " ناجعو ر  ليهإ وإنهممالقوا ربهم  أنهمالخاشعين الذين يظنون 
    45/46لبقرة ا                                                   

  :صالة الجماعة ـ  
  يع.سنة مؤكدة على الفرد واجبة كفائيا على اجلم حكمها:
ين ة اجلماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشر صال"-ص -قال فضلها:

  درجة"
  اجتماع املسلمني وتعارفهم حكمتها:

  نان ويأخذ أجرها من أدرك ركعة.اقل صالة اجلماعة اث
  أي طلب نزول املطر ـ صالة االستسقاء: 2

  سنة مؤكدة ووقتها كوقت صالة العيد "الضحى" حكمها:
  احلل الصالعمو إعالم الناس ،التوبة واالستغفار  ما يستحب قبلها:

ر من ويكث لناسركعتان يصليهما اإلمام جهرا مث خيطب يف ا كيفيتها:
  نني.ؤمبل القبلة ويقلب لباسه ويدعو مع املاالستغفار مث يستق

  وهي سنة مؤكدة ـ صالة الكسوف: 3
ايته وقتها:   من بدا الكسوف حىت 

يصلي اإلمام بالناس يف املسجد ركعتني يف كل ركعة ركوعان  كيفيتها:

  
    :استثمار المكتسبات

وبني  صالة اجلماعة:عرِّف 1ف
حكمها فضلها واحلكمة منها.   

عرف صالة الستسقاء وبني  :2ف
حكمها و صفة أدائها ويف أي وقت 

 تصلى ؟

الكسوف وبني : عرِّف 3ف
حكمها ووقت أدائها واحلكمة منها 

.  
بني اخلسوف و عرف صالة  -4ف

  حكمها ووقت أدائها.

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  لختاميا
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عـرف صــالة اخلـوف وبــني صــفة  -5
  أدائها واحلكمة منها.

عرف صالة االستخارة وبني  -6
  .حكمها واحلكمة منها

  
إيقاف عمل األفواج ومطالبتهم  *

  بعرض أعماهلم ومناقشتها.
  
  
  
  
  
  

  
  :تطبيق

  
  
  
  
  
  
  

  الدعاء إن مل ينته الكسوف. ويطيل القراءة ويكثر
  سنة مؤكدة: ـ صالة الخسوف 4

  سوف حىت ينتهيمن بدا اخلوقتها:
  ركعتني تصلى يف البيت انفراداكيفيتها:

  وتكون يف حالة اخلوف من األعداء صالة الخوف: -5
ينقسم املسلمون إىل قسمني يصلي اإلمام باجملموعة األوىل كيفيتها:

ا وتنصرف مث تأيت اجملموعة  نصف الصالة وجيلس وتتم اجملموعة صال
م مث الثانية فتصلي مع اإلمام ما تبقى وجي لس اإلمام حىت يتموا صال

  يسلم معهم
قال تعالى" فإذا خفتم  فإذا زاد اخلوف صلوا فرادى على أي حال

  فرجاال أو ركبانا"
  مستحبة لطلب العون يف االختيار من اهللا: صالة االستخارة -6

ركعتني يكون بعدها الدعاء املأثور ويفعل بعدها ما ينشرح له كيفيتها:
 صدره.

 
ـــــي ـــــرق ب ـــــا الف ن صـــــالة الخـــــوف وصـــــالة الكســـــوف والخســـــوف م
  واالستخارة ؟
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    62 :قم المذكـرةر                            .         مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .السنة الثانية مجيع الشعب :لمستوىا                                               .      القيم األسرية واالجتماعية :رابعالملف ال

  .ساعتان زمـن إنجاز الوحدة:                                     .دور األسرة يف تربية اجملتمع وتنميته الوحدة التعليمية :
  . والسنة معرفة دور األسرة يف تنمية اجملتمع وكيفية احملافظة عليه من خالل نصوص القرآن الكفاءة المستهدفة:

ا والتعامل مع احمليط العام  :المرحلية الكفاءة   جتمع.للممعرفة قيم األسرة واجملتمع والعالقات بني مكونا
    املودة والسكينة ودورمها يف بناء األسرة.:عالقة الوحدة بالوحدات السابقة 

  .واجالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أف ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :
 .تنموي لألسرةلرتبوي والا، الدور ها، العقد وأركانهكيف اهتم اإلسالم باألسرة قبل وبعد تكوينها، اخلطبة وأحكام العناصر المفاهيمية:

                                                ليمية التعلميةتسيير المعلومات التع                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

كيف ينظر   :طرح اإلشكال  فرادى
 اإلسالم إىل األسرة ؟

حها بصالع فاألسرة هي اخللية األوىل واألساسية يف تكوين اجملتم
، دجلسيح، إذ هي مبثابة القلب من ايصلح اجملتمع والعكس صح

 إذاو {أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد  ثللحدي
  فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب}

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء
  
  
  
  
  
  
  
  
  

45  
+  
45  

العمل 
  باألفواج

  بناء التعلم:
*تفويج القسم إىل مخسة أفواج 

  ومطالبة كل فوج مبا يلي :
األسرة قبل تمام اإلسالم باه -1

  وبعد تكوينها
  اخلطبة وأحكامها -2
  لزواج وأركانها -3
وي والتنموي الدور الرتب -4

  لألسرة
يقاف عمل األفواج ومطالبة إ  -

  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته

  :ل إىليب املتعلم عرب عمل األفواج ويناقش ويعرض عمله ويصجي -
، العقد امهاأحكد تكوينها، اخلطبة و اهتمام اإلسالم باألسرة قبل وبع

  وأركانه، الدور الرتبوي والتنموي لألسرة

التقويم 
  البنائي

  أسس اختيار الزوجين:
صلح تهما وي الدين واخللق فصالح الدين واخللق مها أساس االختيار

                                         األسرة واجملتمع.

 بـو أهلها بقصد طلأالرجل للمرأة وهي أن يتقدم  :الخطبة  -
 الزواج.

عدة من ناء العلى اخلطبة / أث قرابة التحرمي / اخلطبة محرماتها: -
  وفاة أو طالق رجعي/ أثناء اإلحرام حبج أو عمرة .

  هي:و   كاحالن هناك أربعة أركان جيب توافرها لصحة :أركان الزواج
 ماإلسالو لرضا ا توفر أهلية التكليف،وايشرتط فيهمو الزوجان: -1

  .بالنسبة للزوج وانتفاء املوانع الشرعية
{ال سول(ص)الر وكيل املرأة يف عقد زواجها لقول  وهوولي:ال-2

  .نكاح إال بويل)رواه البخاري
 لوفاءل للمرأة عربون احملبة واوهو ما يقدمه الرجالصداق:-3

  .والتكرمي وأقله ربع دينار دهب ألكثره
ر رجلني عدلني يشهدان على حضو  فال بد من: الشاهدان -4

زوجني ق القو حلصحة العقد مع تدوين العقد يف الوثائق الرمسية حفظا 
  .والود
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   :استثمار المكتسبات

بنيِّ بني أسس اختيار :1ف
  الزوجني لبعضهما. 

ني معىن اخلطبة ب-2ف
  وأحكامها.

 بني أركان الزواج وأحكامه :3ف

 : بني الدور الرتبوي والتنموي4ف
  املنوط باألسرة.

هم إيقاف عمل األفواج ومطالبت *
  بعرض أعماهلم ومناقشتها.

  
  
  
  

  .وهو اإلجياب والقبولالصيغة :  -5
 الدور التربوي والتنموي لألسرة:

  اهية األفرادحتقيق منو و رف -
  عملتميز للجميإجياد املكان ا -
 لتضامن و الرقي يف كل اجلوانب.حصول ا -

 غرس فضائل األعمال . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

   72 :قم المذكـرةر                              .         مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 .السنة الثانية مجيع الشعب :لمستوىا                                                       .      القيم األسرية واالجتماعية الملف الرابع:

  .ساعة واحدة زمـن إنجاز الوحدة:                                                        .عندما ال تستمر األسرة الوحدة التعليمية :
ا أو معاجلتها يف حالة حدوثها الكفاءة المستهدفة: دم األسرة وكيفية اجتنا   .معرفة األسباب اليت 

ا والتعامل مع احمليط العام لل :المرحلية الكفاءة   مجتمع.معرفة قيم األسرة واجملتمع والعالقات بني مكونا
   .دور األسرة يف تربية اجملتمع وتنميته  :عالقة الوحدة بالوحدات السابقة 

  .اجميذ إىل أفو السبورة ، إمكانية تقسيم التال ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :
 مشكلة الطالق : األسباب والعالج ، األحكام الشرعية. العناصر المفاهيمية:

                                                ليمية التعلميةتسيير المعلومات التع                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

كيف ينظر   :طرح اإلشكال  فرادى
ا ماإلسالم إىل العالقة الزوجية ؟ 
هي األسس اليت تنبين عليها 

 األسرة؟ 

ه تعاىل قول من * ينظر اإلسالم إىل هذه العالقة نظرة تقديس انطالقا
ق اخللن و {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}وبناها على أسس صالح الدي

 واملودة والرمحة واالحرتام والتعاون.

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

40  
  

العمل 
  باألفواج

  بناء التعلم:
*تفويج القسم إىل أربعة أفواج 

  بة كل فوج مبا يلي :ومطال
  مشكلة الطالق : 1ف
  األسباب والعالج  :2ف
  األحكام الشرعية :3ف
يقاف عمل األفواج ومطالبة إ  -

  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته

  ة.ناقشوم قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا
  يعرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:

  ق : األسباب والعالج ، األحكام الشرعيةمشكلة الطال
  

التقويم 
  البنائي

 :مشكلة الطالق

كي   وابطالطالق رخصة من اهللا لعباده و قد وضع له شروطا و ض 
  حىت ال يقع جملرد غضبة أو نزوة طارئة

  :أسباب الطالق
  ـ عدم انسجام الزوجني 

  ـ العقم 
  ـ اخليانة الزوجية

  ـ تدخل أطراف خارجية
  النفقة. ـ عدم

  ضعف الوازع الديين.... -
    :عالج مشكلة الطالق

رها آخ لقد وضع اإلسالم خطوات جيب إتباعها ملعاجلتها  وجعل
  الطالق وهي :

وه ا حنبأن يعظها ويرشدها ويذكرها بوجباسنة:الموعظة الح-1
  برفق ولني.

هذا  بأن ال يأكل معها وال يكلمها لعللمضجع:االهجر في -2
ا ورشدهايؤثر يف نفس   .يتها وتعود إىل صوا

وظن يف اإلفادة وإال فال وأن ال يكون مربحا التهديد بالضرب:-3

  
   :استثمار المكتسبات

 بنيِّ األسباب اليت تؤدي إىل -
وغالبا ما   بني الزوجني -اخلالف 

  تنتهي بالطالق.
ني كيف عاجل اإلسالم ب -

  ة.املشاكل الزوجي
ة بعض األحكام الشرعيبني  -

  .املتعلقة بالطالق
  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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  وإال مل جيز.
 وذلك بأن يأيت رجل من أهله ورجل من أهلها التحكيم : -4

  .مناسبا يف الفراق أو عدمه هويدرسان اخلالف وحيكمان مبا يريان
  :أحكام الطالق 
اثنتني فإنه يعترب طالقا رجعيا حيث إذا طلقها طلقة واحدة أو -1

ا، أم إذا طلقها ثالثا  يستطيع الزوج مراجعتها ما مل خترج من عد
  فيعترب بائنا وحترم عليه حىت تنكح زوجا غريه فيطلقها أو ميوت عنها.

وإذا كان البد من إيقاع الطالق فليكن وفق ما بينته السنة بأن -2
لقة واحدة فقط وغري متبوعة يطلقها يف طهر مل ميسها فيه وتكون ط

ا.   بطلقة أخرى مادامت يف عد
عكس الطالق الرجعي هناك طالق بائن إما بينونة كربى أو -3

  صغرى.
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

  28 :قم المذكـرةر                               .          تعلميةمخطط وحدة تعليمية                                              

 .السنة الثانية مجيع الشعب :لمستوىا                                                       .      القيم األسرية واالجتماعية الملف الرابع:
  .ساعتان مـن إنجاز الوحدة:ز                                    .والرضاعةمن املشكالت األسرية (النفقة واحلضانة  الوحدة التعليمية :

  .معرفة كيفية معاجلة اإلسالم لبعض مشاكل األسرة واحلكمة من ذلك الكفاءة المستهدفة:
ا والتعامل مع احمليط العام للم الكفاءة المرحلية:   جتمع.معرفة قيم األسرة واجملتمع والعالقات بني مكونا

   ..عندما ال تستمر األسرة ،دور األسرة يف تربية اجملتمع وتنميته  :ة الوحدة بالوحدات السابقة عالق
  .جالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفوا  ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي، الوسائل التعليمية :
 .األحكامالتعريف ،  احلكم الشرعي ، احلكمة من املشروعية،  :العناصر المفاهيمية

                                                   يمية التعلميةتسيير المعلومات التعل                                                                 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  دةامل  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

كيف عاجل   :طرح اإلشكال  فرادى
اإلسالم مسألة النفقة واحلضانة 

 والرضاعة ؟ 

جل مسألة ،وعالغا*لقد اهتم اإلسالم باألسرة من كل جوانبها اهتماما با
ا منيتع ما ة،حيث بنيَّ كلالنفقة واحلضانة والرضاعة معاجلة دقيق   لق 

 أحكام وحكم .

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

45  
+  
45  

العمل 
  باألفواج

  بناء التعلم:
*تفويج القسم إىل أربعة أفواج 

  ومطالبة كل فوج مبا يلي :
  لنفقة و أحكامها.ا -1ف
  حلضانة و أحكامها.ا -2ف
  لرضاعة و أحكامها.ا -3ف
ومطالبة ل األفواج إيقاف عم  -

  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته

  قشة.مناو قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا 
  يعرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:

م حلكاالتعريف لكل من النفقة و احلضانة و الرضاعة و 
  الشرعي هلم ، احلكمة من املشروعية+ األحكام

  

التقويم 
  البنائي

  النفقة
 محيث يوفر هل هي اإلنفاق على الزوجة واألوالد واألبوين الفقريين، 

  .الطعام وامللبس والدواء واملسكن حسب استطاعته
 "ن سعتهملينفق ذوسعة "قوله تعالىفهي واجبة بدليل :  حكمها

  "كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته ..."ولقوله(ص
األبناء  على فظةاألسرة،واحملا هي ضمان استقرار أفراد: الحكمة منها

  .جزينلعاوتربيتهم تربية صاحلة،ورعاية اآلباء احملتاجني، أو ا
  : بعض األحكام المتعلقة بالنفقة

  سقط النفقة على الزوج حنو زوجته يف حال نشوزها.ت -1
 البناتو ذا بلغوا سن الرشد إعلى األب حنو أوالده الذكور تسقط -2

  .اتغنياس وعلى االبن حنو أبويه إذا حىت يتزوجن أو يعقد عليهن،
ذا مل إملطلقة بوضع محلها االنفقة على الزوج حنو زوجته تسقط -3

  ترضع ابنه.
  الحضانة

ملادية احله مصاو هي كفالة من يستحق الرعاية واحلماية والقيام بشؤونه 
  واملعنوية.

ية هي فرض كفاية وقد تكون فرض عني حفاظا ورعا حكمها :
ا( كالصغري واجملنون والعاجز  إخل لشؤون من يستحق   )و

هي حق ملن حيتاجها كالصيب والعاجز واجملنون حفاظا :الحكمة منها 

  : استثمار المكتسبات

عرِّف النفقة، وبني حكمها :1ف
واحلكمة منها، وما هي األحكام 

ا ؟   املتعلقة 
ما هي األحكام املتعلقة  :2ف

 بالنفقة .

احلضانة ؟وبني  : عرف3ف
  حكمها واحلكمة منها؟

عرف الرضاعة،وبني  : 4ف
  حلكمة منها ؟ حكمها وا

  
  
  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 على حياته وأخالقه وتنشئة الصيب تنشئة صاحلة يف جوٍّ أسري مملوء
 بالعطف واحلنان.

   الرضـاعة
  هي وصول لنب امرأة إىل جوف الصيب خالل العامني من يوم الوالدة 

هي واجبة على األم سواء كانت حتت عصمة أب الولد أو ف:حكمها 
، ومقابل ذلك جيب على األب اإلنفاق على مرضعة ولده أو ةمطلق

والوالدات يرضعن أوالدهن "دفع أجرة الرضاعة هلا. قال تعاىل 
حولين كاملين لمن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 

  "بالمعروف
حلفاظ على الصيب الذي ال يستغين عن هي من أجل االحكمة منها :
  احلليب لصغره.
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

  29قم المذكـرة:ر                                        مخطط وحدة تعليمية تعلمية .                                             

 .السنة الثانية مجيع الشعب لمستوى:ا                                                           .      القيم األسرية واالجتماعية الملف الرابع:
  .ة واحدةساعمـن إنجاز الوحدة: ز                                                             .نعمة العقل وكيف حنافظ عليها : التعليميةالوحدة 

  .لسنةالقدرة على التعرف على نعمة العقل وكيفية احملافظة عليه من خالل نصوص القران وا الكفاءة المستهدفة:
  .فونبذ الغلو والتطر ،نمع اآلخري جيايبل االكيفية احملافظة عليه وممارسة  أساليب اخلطاب واحلوار والتواصو معرفة قيمة العقل  الكفاءة المرحلية: 
  .درس املقاصد الشرعية (ضرورية العقل)  :عالقة الوحدة بالوحدات السابقة   

 .جالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفوا  ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي،:  الوسائل التعليمية

 ه.حترمي اإلسالم كل ما يضر ب، افظة عليهوكيفية احمل ،اكتساب العقل السليم :العناصر المفاهيمية
                                                   يمية التعلميةتسيير المعلومات التعل                                                                 

  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

ما هي املقاصد  :طرح اإلشكال  فرادى
م الضرورية اليت حافظ عليها اإلسال

 ؟

و هم و سالالعقل هو إحدى املقاصد الضرورية اليت حافظ عليها اإل
 .مناط التكليف

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

40  
  د

العمل 
  باألفواج

  بناء التعلم:
تفويج القسم إلى أربعة أفواج 

 ومطالبة كل فوج بما يلي:

 بين مفهوم العقل.:1ف

بين كيف حث اإلسالم  :2ف
  اكتساب العقل السليم.

إلسالم على : بين كيف حافظ ا3ف
  العقل. 

إيقاف عمل األفواج ومطالبتهم *
  مالهم ومناقشتها.بعرض أع

  قشة.مناو قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا 
  يعرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:

  اكتساب العقل السليم.على حث اإلسالم  يةكيف
  إلسالم على العقل. حافظ ا يةكيف
  

التقويم 
  البنائي

لتفريق م والعلو نفس إلدراك اهو نور إهلي به تستعد ال مفهوم العقل:
  بني احلق والباطل مىت سلمت احلواس واألسباب.

ىل  تعام اهللافالعقل نعمة من نع : اكتساب العقل السليمكيفية 
سم بقرأ ا"ىفقال تعالومن أجل تنميته أمرنا اهللا تعلى بطلب العلم 

 إن " فقال وحثنا على التأمل والتدبر يف ملكوته"ربك الذي خلق
اهللا  كرم  بهو  ".لسموات واألرض آليات ألولي األلبابفي خلق ا

 جعلهو فه تعاىل اإلنسان وفضله على كثري ممن خلق تفضيال وبه كل
لنقل رأ انق خليفته يف هذا الكون،وبه يفهم اإلنسان هذا الدين(حيث
ستقيم ة وتعيشبالعقل وحنكم العقل بالنقل)، وباستعمال تسهل سبل امل

 ضيلة واملساواة. أمور حياتنا على أسس الف

ظ على احلفا بلقد أمرنا اهللا تعاىل:كيفية المحافظة على العقل*
 دامةر هالعقل وحرم  كل ما يضره من مخر وخمدرات وأقراص،وأفكا

َن الَِّذي َهايـُّ يَا أَ "تعالىوخرفات  يف آيات وأحاديث كثرية منها قوله 
ْن َعَمِل َالُم رِْجٌس مِّ َواَألزْ  ابُ نصَ آَمُنوْا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْيِسُر َواألَ 

ا وال تلقو "ضا يأوقال  "منتهون...ونَ الشَّْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلحُ 
كل مسكر خمر وكل خمر "وقال(ص)"بأيدكم إلى التهلكة

مر ب اخلار ولش"كل ما أسكر كثيره فقليله حرام"وقال أيضا"حرام
وم يا شر  ام الناس وحيرم منعقاب شديد وهو جلده مثانني جلدة أم

 .القيامة

  : استثمار المكتسبات

  ل؟ما مفهوم العق -
يف حث اإلسالم اكتساب ك  -

  العقل السليم
   إلسالم على العقلكيف حافظ ا  -
  
  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 ومن وااله. بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه

  30 قم المذكـرة:ر                                        مخطط وحدة تعليمية تعلمية .                                         
    .نية مجيع الشعبالثا السنة لمستوى:ا         .                                                   القيم اإلعالمية والتواصلية الملف الخامس: 

  .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز                                                أدبيات احلوار والتواصل يف اإلسالم. الوحدة التعليمية :
  ممارسة التواصل واحلوار مع الغري ومعرفة آلياته وأدبياته.القدرة على  الكفاءة المستهدفة:

    .فونبذ الغلو والتطر ،نمع اآلخري ل االجيايبكيفية احملافظة عليه وممارسة  أساليب اخلطاب واحلوار والتواصو رفة قيمة العقل مع الكفاءة المرحلية: 

  األوىل (التعارف و التواصل ضرورة بشرية و مطلب شرعي )درس السنة  عالقة الوحدة بالوحدات السابقة :
 .جالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفوا  ،يو، صـورفيد شريط الكتاب املدرسي،:  الوسائل التعليمية

 أمهية احلوار والتواصل، وآليات وأدبيات احلوار والتواصل. العناصر المفاهيمية: 

  تسيير المعلومات التعليمية التعلمية
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

يقول ابن   :طرح اإلشكال      فرادى
اجتماعي أو خلدون :"اإلنسـان 

  مدين بطبعه" .
  ما معىن هذه املقولة ؟     

يعيش  ع أنتطيمعىن هذه املقولة إن اإلنسان حمتاج إىل غريه وال يس 
  ريهبغ معزوال عن غريه أبدا ألن بقاءه واستمرار وجوده مرتبط

التقويم 
 التشخيصي 

وضعية 
  ناءالبـ

العمل   40
  باألفواج

  بناء التعلم:
*تفويج القسم إىل ثالثة أفواج 

  ومطالبة كل فوج مبا يلي :
  ل.أمهية احلوار والتواص -1ف
  ليات احلوار والتواصلآ  -2ف
  دبيات احلوار والتواصلأ  -3ف

  قشة.مناو قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا 
  ناقشة يدرك املتعلمون:يعرض املتعلم العمل،وبعد امل

 .اصلأمهية احلوار والتواصل، وآليات وأدبيات احلوار والتو 

  

التقويم 
  البنائي

  تعريف الحوار والتواصل: 
  جواب.هو تناول عدة أطراف احلديث عن طريق سؤال و  :الحوار
  ئل.هو تبادل األفكار واحلقائق عن طريق الرسا :التواصل

يف ملعر اعل سبة: هو القدرة على التفااحلوار والتواصل كمهارة مكت
هيم ملفااو  والسلوكي والعاطفي مع اآلخرين مما سهل تبادل اخلربات

 بني األجيال.

  أهمية الحوار والتواصل:
قق هذه تتح وال إن فائدة وغاية وجود اإلنسان هي خالفة اهللا وعبادته 

 لذا اجملاويف هري،اخلالفة والعبادة إال بالتواصل واحلوار احلسن مع الغ
ني ة إئكوإذا قال ربك للمال"، قال تعالىآيات وأحاديث كثرية

  ."جاعل في األرض خليفة...تكتمون
  آليات التواصل والحوار:

  لكلمات املنطوقة أو املكتوبة.التواصل با -
  التواصل املرئي. -

  آداب التواصل والحوار:
  التزام القول احلسن -
  لطرف الثاين.احسن االستماع إىل  -
  إلخالص.ا -احرتام املخاطب وتصحيح أخطائه بلني. -

   : استثمار المكتسبات
  

  أمهية احلوار والتواصل
  وآليات وأدبيات احلوار والتواصل

  
  
  
  
  
  
  
  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    31 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
   .السنة الثانية مجيع الشعب لمستوى:ا                                                                إلعالمية والتواصليةالقيم ا الملف الخامس:

  .ساعة واحدة مـن إنجاز الوحدة:ز                                  الغلو والتطرف وخطرمها على العقيدة واجملتمع. الوحدة التعليمية : 
مافية اجتالقدرة على معرفة أسباب ومظاهر الغلو والتطرف وخطرمها على العقيدة واجملتمع وكي مستهدفة:الكفاءة ال   .نا

  .فونبذ الغلو والتطر ،نمع اآلخري االجيايب كيفية احملافظة عليه وممارسة  أساليب اخلطاب واحلوار والتواصلو معرفة قيمة العقل  الكفاءة المرحلية:
  (أدبيات احلوار والتواصل يف اإلسالم )الدرس السابق  ت السابقة :عالقة الوحدة بالوحدا

 .جالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفوا  ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي،:  الوسائل التعليمية

 ظاهرة.ة عالج هذه الجماالت الغلو والتطرف، كيفي -ملشكلة طبيعة ا-الغلو والتطرف  تعريف العناصر المفاهيمية:

  تسيير المعلومات التعليمية التعلمية
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

وأن "قال تعالى  :طرح اإلشكال   فرادى
 هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال

تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
  ؟رمية ما معىن هذه اآلية الك"سبيله

ة اضحو *معناها أن دين وشريعته مستقيمة ال اعوجاج فيها فهي 
ال  يء،وضوح الشمس،وال غلو وال تشدد فيها فهي وسطية يف كل ش

  إفراط وال تفريط فيها .

التقويم 
  التشخيصي

وضعية 
  البـناء

40  
  

العمل 
 باألفواج

  بناء التعلم:
بة ال*تفويج القسم إىل أربعة أفواج ومط

  لي :كل فوج مبا ي
  تعريف الغلو والتطرف -1ف
  لتطرفنظرة اإلسالم للغلو وا -2ف
  اع الغلوأنو  -3ف
 ن مظـــاهر الغلـــو والتطـــرف ومـــ -4ف

  من أسباب 
  يف نعاجل ظاهرة التطرفك  -5ف
  

  قشة.مناو قدرة املتعلم على املشاركة يف العمل اجلماعي تفكريا 
  يعرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:

  رة لظاهه االتطرف و أنواعه ومظاهره وكيف عاجل اإلسالم هذ مفهوم

التقويم 
  البنائي

إياكم  :عن ابن عباس ـ ض ـ قال : قال رسول اهللا ـ ص ـ 
دين"  ي الو فوالغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغل

  رواه أحمد
  : مفهوم الغلو والتطرف

  جماوزة احلد لغة : -
  احلد املبالغة يف الشئ والتشديد فيه مبجاوزة شرعا : -
ل قا هوحرم كرهه اإلسالم  للغلو والتطرف: اإلسالمـ نظرة  2

 إال اهللاى ـعل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا أهل"يا  :تعاىل
 زوجوأتوافطر  وأصوم وأنام أصلي... لكين  ."-ص -احلق". وقال

  فمن رغب عن سنيت فليس مين "النساء 
  الغلو: أنواعـ  3

 كفريو التوغل إهلاكغلو النصارى يف عيسى وجعله  غلو اعتقادي:
  باملعصية

م  كصو اهللا أرادوهو املبالغة يف العبادة على غري ما : غلو عملي
  اإلفتاءالوصال والتشديد على الناس يف 

  ـ من مظاهر الغلو والتطرف: 4
  مع وجود اليسر* التشديد على الناس 

   :مكتسباتاستثمار ال
  

  ما معىن الغلو؟
  منه؟ اإلسالمما موقف 

  ؟أنواعهما هي 
  هات بعض مظاهر.
  هات بعض أسبابه.

  كيف نعاجله؟
  
  
  
  

الوضعية 
  اخلتامية

10
  د

  

  فرادى
  

التقويم 
  الختامي
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  وعدم قبول اآلخر للرأي* التعصب 
  * الغلظة يف التعامل وسوء الظن يف اآلخرين

  اإلسالممن  وإخراجهم األسباب ألتفه* تكفري املسلمني 
  التطرف: أسبابـ من  5

  لإلسالم* غياب الفهم الصحيح 
  * تكلم غري العلماء يف الدين

  واراالختالف واحل وأدب* اجلهل بالدين والتاريخ 
  كيف نعالج ظاهرة التطرف:  -6

  إعالميا* متكني العلماء الثقات من التواصل مع الناس 
  اإلسالم* ضبط مناهج التعليم للتعريف حبقيقة 

  العدل االجتماعي واملساواة يف احلقوق والواجبات إشاعة* 
 واعتداله. اإلسالم* احلوار وتقدمي احلجج والرباهني على مساحة 
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله.

    32 :قم المذكـرةر                               .          مخطط وحدة تعليمية تعلمية                                             
 الشعب.السنة الثانية مجيع  لمستوى:ا                                                              .التواصليةالقيم اإلعالمية و  الملف الخامس:

  .ساعة واحدةمـن إنجاز الوحدة: ز                                                     رسائل الرسول إىل ملوك عصره.الوحدة التعليمية :
  قدرة على حتليل ودراسة رسائل الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل ملوك عصره.ال الكفاءة المستهدفة:

   .فونبذ الغلو والتطر ،نمع اآلخري االجيايب كيفية احملافظة عليه وممارسة  أساليب اخلطاب واحلوار والتواصلو معرفة قيمة العقل  الكفاءة المرحلية:
  .ات احلوار والتواصل يف اإلسالم )(أدبيالدرس السابق  عالقة الوحدة بالوحدات السابقة :

 .جالسبورة ، إمكانية تقسيم التالميذ إىل أفوا  ،فيديو، صـور شريط الكتاب املدرسي،:  الوسائل التعليمية

 قهها.ائل وفهم فذه الرسالرسول مرحلة جديدة: رسالته إىل النجاشي، رسالته إىل هرقل الروم، حتليل ه رسائلالعناصر المفاهيمية:

  المعلومات التعليمية التعلميةتسيير 
  التقومي  نشــــاط املعــلم  نشــاط األســتاذ(املعلم )  التنظيم  املدة  الوضعية
وضعية 
  االنطالق

10
  د

إن اإلسالم   :طرح اإلشكال  -  فرادى
من خصائصه العاملية مل خيتص بالعرب 

دون غريهم وال جبنس دون آخر بل 
  جاء للعاملني هداية ورمحة.

د النيب صلى اهللا عليه كيف جس  -
  وسلم هذه اخلاصية؟

يدرك املتعلم أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم تواصل مع األمم  -
م إىل اإلسالم، وأن إرسال  األخرى عن طريق إرسال الرسائل ودعو

  هذه الرسائل مرحلة جديدة من مراحل الدعوة اإلسالمية.
  

التقويم 
 التشخيصي 

  ركة يف العمل اجلماعي تفكريا ومناقشة.قدرة املتعلم على املشا
  يعرض املتعلم العمل،وبعد املناقشة يدرك املتعلمون:

وضعية   رسائل الرسول مرحلة جديدة: حتليل بعض هذه الرسائل وفهم فقهها
  البـناء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

40  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العمل 
  باألفوا
  ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بناء التعلم:
ج ومطالبة  *تفويج القسم إىل أربعة أفوا 

  كل فوج مبا يلي :
حتليل رسالة النيب صلى اهللا  -1ف

  عليه وسلم إىل هرقل عظيم الروم.
حتليل رسالة النيب صلى اهللا  -2ف

عليه وسلم إىل النجاشي عظيم 
  3احلبشة. ف

إيقاف عمل األفواج ومطالبة   -
  املتعلمني بعرض العمل ومناقشته

التقويم 
  البنائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :حليل الرسائلت-1
  تعظيم اهللا تعاىل. -
  بيان شخصية املرسل وصفته . -
  ختصيص كبار القوم وعظمائهم باملراسلة. -
  األدب اجلم والدبلوماسية العالية. -
  التحية والسالم. -
  اإلجياز الوايف يف عرض الدعوة. -
  الرتغيب يف اعتناق اإلسالم. -
  م.حتميل العظماء مسؤولية توجيه وإرشاد شعو -
ا.  -   التذكري ببعض اآليات القرآنية لالستئناس 
  دعوة أهل الكتاب إىل احلوار الديين واجلامع املشرتك. -
  األهداف المحققة من هذه الرسائل: -2
  حتقيق محلة إعالمية لإلسالم وبيان عامليته.  -
  زيادة متسك املسلمني بدينهم. -
  .القبائل  موقفها من اإلسالم نتغيري كثري م -
إدراك الرسول صلى اهللا عليه وسلم لسياسات امللوك وبناء رؤية على  -

 هذا األساس .

    :استثمار المكتسبات
حلل رسالة النيب صلى اهللا  -1ف

  عليه وسلم إىل هرقل عظيم الروم؟
حلل رسالة النيب صلى اهللا  -2ف

عليه وسلم إىل النجاشي عظيم 
  احلبشة؟
 تكلم عن األهداف احملققة -3ف

  من هذه الرسائل؟
  
  

الوضعية 
  اخلتامية

  
  

10
  د

  

  
التقويم   فرادى

  الختامي
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