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 ساعتان زمن الوحدة - الشعب مجيع - ثانويالسنة الثالثة  املستوى العلوم اإلسالمية املادة 12 رقم املذكرة

 

 وسائل القرآن الكريم يف تثبيت العقيدة اإلسالمية الوحدة التعلمية من هدي القرآن الكريم األول امللف

 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع املستهدفة للبناء ةاملفاهيميالعنارص 
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 .أمهية العقيدة اإلسالمية - 1
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 ور املحببة للمؤمننيرسم الص   -د   ذكري بقدرة اهلل ومراقبتهالت   -ج 

 مناقشة االنحرافات -و   رسم صور الكافرين املنفرة -هـ 

 .األحكام والفوائد املستخلصة - 4

 .املرافقةاملنهاج والوثيقة  -

تفسري الطربي، تفسري منها:  ،كتب التفاسري -

 ابن كثري، تفسري القرطبي، تفسري السعدي...

العقيدة يف ضوء الكتاب منها: متنوعة كتب  -

والسنة، اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة، 

، لسان القاموس املحيط التوحيد حمور احلياة،

 اجلريمة. أثر العقيدة اإلسالمية يف اختفاء، العرب

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

القدرة عىل التمييز 

بني وسائل القرآن 

الكريم يف تثبيت 

 العقيدة اإلسالمية

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 دقائق 21

 : الذي ال يدري شيئا قال الشاعر البائس

 يف أبرصت طريقي؟         ــت كـــئـــمن أين ولكني أتيت      كيف ججئت ال أعلم 

 ايت أم مقود؟ـــد نفيس يف حيـــهل أنا قائ     ق أم أسري يف قيود؟ ــهل أنا حر طلي

 لست أدري أوراء القرب بعد املوت بعث ونشور؟   أكالم الناس صدق أم كالم الناس زور؟

  ؟تستنتج، وماذا وناقش حلل -

وحيلل يالحظ 

 ويستنتج
 التقويم املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد 58

 تالوة صحيحة.القرآنية  تالوة اآليات  -

 .وحماولة تدبرها وفهم معانيها ،التالميذ قراءة اآلياتبعض  يطلب من -

 املضامني التالية:الميذ بمناقشة يكلف األستاذ الت -

 أمهية العقيدة اإلسالمية - 1                                مفهوم العقيدة -2

 إثارة الوجدان  -ب       /      إثارة العقل -أ      وسائل تثبيت العقيدة: - 3

 رسم الصور املحببة للمؤمنني -د        /                             التذكري بقدرة اهلل ومراقبته  -ج 

 مناقشة االنحرافات -و        /                            الكافرين املنفرةرسم صور  -هـ 

 األحكام والفوائد املستخلصة - 4

 .تدوين األثر الكتايب املتوصل إليه هميطلب منوحوصلة نشاطات التالميذ  ينظم األستاذ -

يصغي ويستمع 

 ويصحح أخطاءه 

 

يتناقشون 

وحيللون 

وحيررون أثرا 

كتابيا عن 

 نشاطاهتم

 التقويم البنائي

 

 مذكرة تربوية



الوضعية 

 اخلتامية
 ةققيد 18

 *    لخ ملا*    

  مفهوم العقيدة: -2

 .ة والصالبةوالشد واإلحكام الربطوهو:  ،من العقد ذمأخو لغة:

وما جيب له يف ألوهيته وربوبيته وأسامئه وصفاته، اإليامن اجلازم باهلل تعاىل  اصطالحا:

 والقدر خريه ورشه. ،واليوم اآلخر ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته

 :ةأمهية العقيدة اإلسالمي - 1

  مصريه بعد املوت.حقيقة حقيقة وجوده يف احلياة، و اإلنسان من معرفةمتكن 

   اآلخرةوالفوز يف ضامن النجاة. 

 .هي أساس قبول األعامل 

 .حتقق األمن والصحة النفسية 

  االستقامة.تزكي النفس وهتذب السلوك، وتدفع اإلنسان إىل 

 وسائل تثبيت العقيدة: - 3

  إثارة العقل: -أ 

 .الكون، وما بث اهلل فيه من آياتيف والتأمل التفكر والتدبر باستعامله يف وذلك 

 إثارة الوجدان: -ب 

ك تحرتف يلفت القرآن الكريم نظر اإلنسان لتدبر آيات اهلل سبحانه وتعاىل يف الكون،

 .ويستفيق حلقيقة الربوبيةوجدانه، وينفعل داخله يستيقظ  حتىوأحاسيسه  اإلنسان مشاعر

  التذكري بقدرة اهلل ومراقبته: -ج  

نه أو لالشام اهلل وإشعار اإلنسان بعلم، التي ال حتد وقدرتهبعظمة اهلل تعاىل التذكري الدائم 

 ، كل هذا يدفع القلب إىل اخلشوع واإلنابة هلل وحده. رقيب عىل كل صغرية وكبرية

 رسم الصور املحببة للمؤمنني: -د 

، من عظيم األجر يف اآلخرةيذكر القرآن خصال وأخالق املؤمنني يف الدنيا، وما يناهلم 

 .تعاىل نفوز برضا اهلل كي ،نحب أن نعمل بمثل عملهمهذا جيعلنا 

 املنفرة:رسم صور الكافرين  -هـ

يف  شديد يناهلم من عقابوما وسوء فعاهلم، أفاض القرآن الكريم يف بيان حال الكافرين 

 .كي ال يكون مصرينا مثل مصريهمواآلخرة، مما يستوجب علينا البعد عنهم  االدني

 االنحرافات: مناقشة -و 

ودحضها  عي،يل العقيل وتارة بالدليل الش  التي يقع فيها اإلنسان نتيجة جلهله تارة بالدل

 .وعدم قيامها عىل دليل صحيح رصيح وبيان تفاهتها

 األحكام والفوائد املستخلصة: - 4

 .نظر اإلنسان لتدبر آيات اهلل يف الكون الكريم يلفتالقرآن  -

 .ا عمل من خري أو رشعىل مويراه ثم حياسبه يوم القيامة اإلنسان يراقبه اهلل مع  بأنذكري الت -

 تعاىل. اجتاه اهللوعقيدته تصحيح سلوك اإلنسان وجوب  -

 

 

 

 

 

 

يناقشون ويقارنون 

النتائج املتوصل 

إليها فيام بني 

 التالميذ كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقرتحون 

ويسامهون يف كتابة 

اخلالصات 

واملعارف املتوصل 

إليها من خالل 

 النشاطات

 التقويم اخلتامي

 

 

 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                              عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 

 

 ساعتان زمن الوحدة السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 11 رقم املذكرة

 

 من العقلموقف القرآن الكريم  الوحدة التعلمية من هدي القرآن الكريم األول امللف

 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع املستهدفة للبناء ةاملفاهيميالعنارص 

 .تكريم اهلل لإلنسان بالعقل - 2

 .حث القرآن عىل استعامل العقل - 1

 .حدود استعامل العقل - 3

 .وجوب املحافظة عىل العقل - 4

 .األحكام والفوائد املستخلصة - 8

 .املرافقةاملنهاج والوثيقة  -

تفسري الطربي، تفسري ابن كثري، تفسري القرطبي،  :، منهاكتب التفاسري -

 ...، العذب النمريتفسري السعدي

، اجلناية عىل العقل يف ضوء القاموس املحيط :، منهامتنوعة كتب -

الشيعة اإلسالمية، األدلة العقلية النقلية عىل أصول االعتقاد، املوافقات يف 

إحتاف اخللق يف معرفة اخلالق، األجزاء الكونية بني النقل أصول األحكام، 

 ...والعقل، االجتاهات العقالنية احلديثة

 .الكتاب املدريس -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

معرفة منزلة العقل 

 يف القرآن الكريم

 

 مراحل سري الدرس:

 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

ارين ال تتحصل إال بصحة إيامنه ورسوخه يف قلبه، وال يكون " ملا كانت سعادة املرء يف الد 

واعي إليه من احلجج والرباهني، فقد أتم اهلل الن عمة ببيان ما يضطر  ذلك إال بوضوح الد 

 ."اخللق إىل معرفته

 ؟ومعبودهمخالقهم عىل ما تقدم ذكره ما هي الوسائل التي يعرف هبا العباد   -

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج
 التقويم املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 دقيقة 58

 تالوة صحيحة.القرآنية  تالوة اآليات  -

 .وحماولة تدبرها وفهم معانيها التالميذ قراءة اآليات بعض يطلب من -
 

 الية:املضامني الت  يكلف األستاذ الت الميذ بمناقشة  -

 .بالعقلتكريم اهلل لإلنسان  (2

 .حث القرآن عىل استعامل العقل (1

 .العقلحدود استعامل  (3

 .وجوب املحافظة عىل العقل (4

 .األحكام والفوائد املستخلصة (8

 .تدوين األثر الكتايب املتوصل إليه هميطلب منوحوصلة نشاطات التالميذ  ينظم األستاذ -

يصغي ويستمع 

 ويصحح أخطاءه

 

 

يتناقشون وحيللون 

وحيررون أثرا 

عن كتابيا 

 نشاطاهتم

 التقويم البنائي

 مذكرة تربوية



الوضعية 

 اخلتامية
 دقيقة 18

 *    امللخ *    

 تكريم اهلل لإلنسان بالعقل: - 2

ة من نعم اهلل ومكرمة منه لبني آدم متيزهم عن سائر احليوان نعمإن  العقل هو 

يف  أمهيتهوترجع واجلامد، بل جعل اهلل تعاىل اإلنسان سيًِّدا وخليفة يف هذا الكون بالعقل، 

 :ما ييلإىل الكريم القرآن 

  اهلل اإلنسان عن سائر املخلوقات. زمي  ووسيلة النظر، وبه  منشأ الفكرالعقل 

   ف اإلنسان بأوامر ونواهي.العقل مناط التكليف، فلواله مل يكل 

 جتهاد والتجديدالعقل يملك طاقات إدراكية أودعها اهلل فيه ليقوم باال. 

 :حث القرآن عىل استعامل العقل  - 1

  والنظر والتأمل.والتدبر  التفكر عىلالقرآن حث 

 العقل البشي من اخلرافة واجلهل. حث القرآن عىل حترير 

   التسليم للخرافات.إلغاء العقل و ووإتباع اآلباء أالتقليد ذم  اهلل تعاىل 

  فتح له جماالت االنطالق الواسع يف حدود الواقع يف حياته، فللعقل البشي أن

 .وأن جيتهد وحيكميبدع 

 حدود استعامل العقل: - 3

  دبر يف اآليات ين والتعىل فهم الديساعده  فيام هعقل اإلنسان استعاملرضورة

 .يف حدود ما خلق لهو عيةوالشالكونية 

    اخلوض يف األمور الغيبية،التفكر يف ذات اهلل وإن اإلسالم حظر عىل العقل 

ذلك ، وإنام فعل ^ورسوله اهلل تعاىل  ورد عنما بالتسليم والتوقف عند كل وألزمه 

 .بإدراكهال طاقة للعقل املجهول الذي إشفاقا عىل هذا العقل من الِعامَيِة يف متاهات 

  وجوب املحافظة عىل العقل: - 4

 من جانبني:حافظ اإلسالم عىل العقل 

 الدعوة إىل طلب العلم النافع.  - من جانب الوجود: -أ

 الدعوة إىل التدبر والتفكر يف الكون. -                                       

 حتصني العقل باإليامن. -                                       

 .واملخدراتطاقته كاخلمر ويعطل حتريم كل ما يتلف العقل ويغيبه  - من جانب العدم: -ب

 النهي عن التقليد األعمى وإتباع اهلوى واخلرافة والغلو. -                                       

 التحذير من االنحراف الفكري. -                                       

 األحكام والفوائد املستخلصة: - 8

o  عن سائر املخلوقات. بهميزه و بالعقلكرم اهلل اإلنسان  

o .العقل هو وسيلة النظر ووسيلة التفكري والتدبر 

o ال ينبغي لإلنسان اخلوض بعقله يف األمور الغيبية. 

o .أوجب اإلسالم املحافظة عىل العقل وجودا وعدما 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يناقشون 

ويقارنون النتائج 

املتوصل إليها فيام 

 الميذ كليةبني الت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقرتحون

ويسامهون يف 

كتابة اخلالصات 

واملعارف 

 املتوصل إليها

 لتقويم اخلتاميا

 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                              عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 
 

 ساعتان زمن الوحدة السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 13 رقم املذكرة
 

 الصحة اجلسمية والنفسية يف القرآن الكريم الوحدة التعلمية من هدي القرآن الكريم األول امللف
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع املستهدفة للبناء ةاملفاهيميالعنارص 

 مفهومها - 2الصحة النفسية: -أوال 

 كيف حيقق اإلسالم الصحة النفسية؟ - 1                                       

 بتقوية الصلة باهلل -بالفهم الصحيح للوجود واملصري      /     ب   -أ 

 بالتزكية واألخالق -ج 

 مفهومها - 2الصحة اجلسمية: -ثانيا 

 مظاهر العناية هبا:  - 1                                        

 الوقاية من األمراض  -اإلعفاء من بعض الفرائض      / ب  -أ 

 تطبيق أسس الرعاية الصحية  -تنمية القوة بمفهومها احلديث / د  -ج 

 األحكام والفوائد املستخلصة -ثالثا

 املنهاج والوثيقة املرافقة. -

التفاسري، منها: تفسري الطربي، كتب  -

تفسري ابن كثري، تفسري القرطبي، تفسري 

 السعدي، العذب النمري...

كتب متفرقة، منها: القاموس املحيط،  -

معرفة النفس اإلنسانية يف الكتاب والسنة، 

تزكية النفوس وتربيتها، احلدود يف اإلسالم 

 ...بني الوقاية والعالج

 الكتاب املدريس -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

معرفة األسس 

العامة لعناية 

اإلسالم بالصحة 

اجلسمية والنفسية 

انطالقا من 

نصوص القرآن 

 الكريم والعمل هبا

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

 

ريض اهلل -من حديث عبد اهلل ابن عباس  "صحيحه" يف -تعاىلرمحه اهلل - البخارياإلمام أخرج 

  ون  ب  غ  مَ  انِ تَ مَ ع  نِ  ":^  قال: قال النبي - عنهام
 (2421). " اغ  رَ الفَ وَ  ة  َح : الصِّ اسِ الن   نَ مِ  ري  ثِ  كَ اَم يهِ فِ

 حياة اإلنسان. عىله أثر مبينا ،هذا احلديث حل ل -
 

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 دقيقة 58

 يطلب من التالميذ الرتكيز عىل املضامني التالية: ، ثمتالوة صحيحة تالوة اآليات  -

 مفهومها - 2:الصحة النفسية -أوال 

 كيف حيقق اإلسالم الصحة النفسية؟ - 1                                       

 بالتزكية واألخالق -باهلل   /    ج بتقوية الصلة  -بالفهم الصحيح للوجود واملصري  /  ب   -أ 

 مفهومها - 2الصحة اجلسمية: -ثانيا 

 مظاهر العناية هبا:  - 1                                        

 الوقاية من األمراض  -اإلعفاء من بعض الفرائض            /    ب  -أ 

 أسس الرعاية الصحيةتطبيق   -تنمية القوة بمفهومها احلديث       /      د  -ج 

 األحكام والفوائد املستخلصة. -ثالثا

يصغي ويستمع 

ويصحح 

 أخطاءه

 

يتناقشون 

وحيللون 

وحيررون أثرا 

كتابيا عن 

 نشاطاهتم

التقويم 

 البنائي

 مذكرة تربوية



 

 

 

 

 

الوضعية 

 اخلتامية
 دقيقة 18

 الصحة النفسية -أوال                                                   امللخ :
 

بحيث يامرس اإلنسان حياته ممارسة  ،حالة طمأنينة واتزان وتوافق مع الذاتهي  :مفهومها -2

 طبيعية خالية من الشذوذ واالنحراف.

 ؟ كيف حيقق اإلسالم الصحة النفسية - 1
 

يف هذه أجلها من  اهلل تعاىل خلقهالتي لغاية لاإلنسان إدراك  إن بالفهم الصحيح للوجود واملصري: -أ 

 تعاىل النفس عىل االطمئنان وتأكيد إيامهنا برهبا، قال اهلل، يبعث اآلخرواليوم املوت ب وإيامنه الدنيا

:﴿        ﴾ .[ :228املؤمنون] 

تتحقق باستحضار مراقبة اهلل يف الرس والعلن، والقيام بالطاعات  باهلل:بتقوية الصلة  -ب

وهي أمر أسايس يف بناء شخصية املسلم حتى تكون حياته خالية من القلق واألذكار، 

 [15:الرعد].﴾     ﴿ :اهلل تعاىل . قالالنفسيةواالضطرابات 

رم الرذائل وتربيتها عىل مكاهي احلرص عىل تطهري النفس من  بالتزكية واألخالق: -ج

 ، وبذلك يسعد ويعيش مطمئنا.وعند الناسالتي جتعل اإلنسان حمبوبا عند اهلل  األخالق

 الصحة اجلسمية -ثانيا 

 والعلل.هي احلالة التي يكون فيها اإلنسان صحيح البدن خاليا من األمراض  مفهومها: - 2
 

 مظاهر العناية هبا: - 1
 

اهتم اإلسالم بعدم تعريض صحة اجلسم إىل ما يضعفها، فقد  اإلعفاء من بعض الفرائض: -أ 

أسقط يف ظروف خاصة الفروض أو خفضها، كجواز اإلفطار يف رمضان للمريض واملسافر 

 [258:البقرة].﴾            ﴿:قال اهلل تعاىل

تشيع الطهارة مخس مرات يف اليوم، كام حرم اإلسالم من خالل  الوقاية من األمراض: -ب

حرم العالقات ، وهنى عن اإلرساف يف املأكل واملشبورشب اخلمر وكل ما يذهب العقل، 

 غري الشعية.

وذلك عن  سمقوة اجل تنميةرضورة  إىل اإلسالم أرشد تنمية القوة بمفهومها احلديث: -ج

 أوالدكم الرماية علموا ":قال - ريض اهلل عنه - اخلطاب بن عمر ، فعنطريق ممارسة الرياضة

 ."لاخلي وركوب والسباحة

 :وهي   تطبيق أسس الرعاية الصحية: -د 
 

 أو التفريط يف الطعام والشاب.العامة الصحة األمراض نتيجة إلمهال يف قواعد الوقاية من  :الوقاية
 

 أوىص اإلسالم بالتداوي، وذلك دفعا لألمراض وصيانة للبدن. :العالج
 

 التدرج يف عالج احلاالت املرضية الصعبة دفعا للعجز. :التأهيل
 

 األحكام والفوائد املستخلصة -ثالثا

 ن النفسية واجلسميةاإلنساصحة بكل ما حيافظ عىل القرآن الكريم  اءاعتن. 

 وتأهيل. الصحية من وقاية وعالج الرعاية أسسإىل تطبيق  اإلسالم دعوة 

 .بيان مظاهر حتقيق الصحة النفسية واجلسمية يف القرآن الكريم 
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 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                           عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 

 

 ساعتان زمن الوحدة السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 14 رقم املذكرة
 

 القيم يف القرآن الكريم الوحدة التعلمية من هدي القرآن الكريم األول امللف
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع املستهدفة للبناء ةاملفاهيميالعنارص 

 .مفهوم القيم - 2

 .القيم الفردية: الصدق، الصرب، اإلحسان، العفو - 1

 كافل،الت   ، املعارشة باملعروف القيم األرسية: - 3

 .املودة والرمحة        

 .كافلالت   ،القيم االجتامعية: التعاون، املسؤولية - 4

 .القيم السياسية: العدل، الشورى، الطاعة - 8

 .املنهاج والوثيقة املرافقة -

الطربي، تفسري ابن كثري،  منها: تفسري، فاسريكتب الت   -

 ...، العذب الن مريتفسري القرطبي، تفسري السعدي

، القيم الرضورية القاموس املحيط متفرقة، منها: كتب -

ومقاصد التشيع اإلسالمي، تقرير اإلسالم للعدل بني 

ول، هذه أخالقنا حني نكون مؤمنني حقا،  األفراد والد 

دين، األخالق اإلسالمية وأسسها، خمترص منهاج القاص

فتح الباري  األخالق يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق،

 أين نحن من هؤالء؟! رشح صحيح البخاري،

 .الكتاب املدريس -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

استخالص القيم 

من القرآن الكريم 

 والعمل هبا يف احلياة

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

 

لكل حضارة سلم قيم، فإذا كانت احلرية أعىل درجات سلم قيم احلضارة الغربية؛ فام هو سلم "

 "درجاته؟قيم احلضارة اإلسالمية، وما هي أعىل 
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 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 دقيقة 58

 تالوة صحيحة.القرآنية  اآلياتتالوة   -

 .وحماولة تدبرها وفهم معانيها التالميذ قراءة اآليات بعض يطلب من -

 املضامني التالية:الميذ بمناقشة يكلف األستاذ الت -

 .ـ مفهوم القيم 2

 .ـ القيم الفردية: الصدق، الصرب، اإلحسان، العفو 1

 .محةاملودة والر القيم األرسية: املعارشة باملعروف، التكافل، - 3

  ل.كافـ القيم االجتامعية: التعاون، املسؤولية، الت 4

 .ـ القيم السياسية: العدل، الشورى، الطاعة 8
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الوضعية 

 اخلتامية
 دقيقة 18

 

 *    امللخ *    
 

 :مفهوم القيم  - 2
 

 بشية،ل ةداسعهي األخالق واملبادئ والقواعد اإلسالمية املنظمة للسلوك اإلنساين، التي حتقق ال

 .هبا احلياة وهبا تستقيم

 :القيم الفردية  - 1
 

ومن آثاره: ثبات القلب، ووضوح البيان،  ،"قول احلق ومطابقة الظاهر للباطن"هو:  الصدق:

    ﴿ باالطمئنان، وعاقبة الصدق خري، قال اهلل تعاىل:إىل السامع  مما يوحي

   ﴾. [12حممد:  ]سورة 

 ،، وهو تعبري عن قوة اإلرادة وعن كامل العقل"الوقوف مع البالء بحسن األدب"هو:  الصرب:

، وصرب عىل أقدار اهلل املؤملة، قال املعايصرب عىل الطاعات، وصرب عن عىل ثالثة أنواع: صوهو 

   ."لعبد كريم عنده إال -وجل عز-الصرب كنز من كنوز اخلري، ال يعطيه اهلل ":-اهلله رمح-احلسن 

 " خمترص منهاج القاصدين "

، "من موقع احلق الذي يمتلكونه العميل يف تقديم اخلري إىل اآلخرين باألسلو" هو: اإلحسان:

وقد أمر اهلل به يف غري ما آية من كتابه الكريم، قال  يعم مجيع مظاهر حياة املسلم، اإلحسانو

  [298: البقرة ]سورة .﴾     ﴿: تعاىل

، إذ له يف ليس باألمر اهلني و، وه"التجاوز عن الذنب واخلطأ وترك العقاب عليه" هو: العفو:

، ويف احلديث أن وال يكون ذلك إال لعباد الرمحنالنفس ثقل ليس من السهولة التغلب عليه، 

ا" :قال ^النبي  ٍو إاِل  ِعزًّ  "رواه مسلم" ."...َوَما َزاَد اهلل  َعب ًدا بَِعف 

 

 :األرسيةالقيم   - 3
 

بحسن املعاملة، وببذل اإلحسان،  وتكون ،"الزوجنيواجب متبادل بني " املعارشة باملعروف:

وكف األذى واحتامله أيضا، ويدخل يف ذلك النفقة والكسوة وغريمها، وعىل قدر حسن 

 ]سورة. ﴾   ﴿ :تعاىلاهلل قال الصحبة تعمر السعادة البيت الزوجية، 

 [29: النساء

وجعله الرباط املحكم الذي  ،لقد أكد اإلسالم عىل التكافل بني أفراد األرسة التكافل األرسي:

وجني بتحمل الت كافل يف حميط األرسة من الز حيفظ األرسة من التفكك واالهنيار، ويبدأ

 ي   بَ يِف  اعٍ رَ  ل  ج  الر  " ^: قال رسول اهلل ،املسؤولية املشرتكة
 يَ عِ رَ  ن  عَ  ول  ؤ  س  مَ وَ  هِ تِ

 ة يِف يَ اعِ رَ  ة  أَ ر  املَ وَ  هِ تِ

 يَ عِ رَ  ن  عَ  ة  ولَ ؤ  س  مَ ا وَ هِ جِ و  زَ  ِت ي  بَ 
 "ومسلم رواه البخاري" . "اهَ تِ

بحيث حيمل كل منهام لصاحبه أكرب تعترب املودة والرمحة مركز العالقة الزوجية،  املودة والرمحة:

       ﴿ :تعاىلاهلل  املعاملة، قالوالرأفة واللطف يف  املحبةقدر من 

        ﴾.[12: الروم ]سورة 
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 :القيم االجتامعية  - 4

 

وإن جمتمعا يفشوا فيه التعاون ال يضيع فيه حق أحد وال  هو سمة املجتمع املسلم، التعاون:

   ﴿ :وقد حث اهلل تعاىل املؤمنني عىل التعاون عىل اخلري فقال يشتكي خملوق،

       ﴾ .[1: املائدة ]سورة 

بأمهية موقعه ودوره يف املشاركة واملسامهة يف عملية البناء والنهوض فرد الهي شعور  :املسؤولية

عن طريق القيام بام جيب عليه من مسؤوليات اجتاه ربه ونفسه، واجتاه أرسته وجمتمعه،  ،باملجتمع

م  َراٍع وَ " :قال ^عن النبي  -اهلل عنهام  ريض-عمر فعن ابن  لُّك  ول  َعن  َرِعي تِِه، لُّ ك  ك  ؤ  م  َمس  ك 

لُّ  ِجَها َوَوَلِدِه، َفك  َأة  َراِعَية  َعىَل َبي ِت َزو  ِل َبي تِِه، َواملَر  ل  َراٍع َعىَل َأه  ج  م  َراٍع َواألَِمري  َراٍع، َوالر  ك 

ؤول  َعن  َرِعي تِهِ  م  َمس  لُّك   "رواه البخاري". "َوك 

العون واحلامية والنرصة واملساواة، إىل أن تقىض حاجة صفة شاملة تتمثل بتقديم  التكافل:

وال ينعدم خلق التكافل إال حينام تسود  املضطر، ويزول هم احلزين، ويندمل جرح املصاب،

 ويستغرق الناس يف مهومهم الفردية ومشاغلهم الشخصية. األنانية وتفرت املشاعر األخوية.

 

 :القيم السياسية - 8

 

العدل هو و ،"ذي حق ما يعادل حقه أو يساويه دون زيادة وال نقصان إعطاء كل"هو:  العدل:

اهلل  إن" وفبه حيصل التمكني يف األرض والتأييد من اهلل،  ،يف حياتنا مقصد رئييس ورضوري

، ومتام العدل "نةيقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة وال يقيم الدولة الظاملة وإن كانت مؤم

       ﴿ والعدو، قال اهلل تعاىل:حني يكون مع الصديق 

       ﴾ .[5: املائدة ]سورة 

وجهات النظر، واستخراج  ديد، وذلك من خالل تبادلمقوم أسايس لبلوغ الرأي الس :الشورى

ومبدأ من  ^الرأي من غري، قصد الوصول إىل أصوب اآلراء وأصلحها، وهي خلق النبي 

وسبب إىل  ،واختيار للعقولوقضاء عىل االستبداد،  ،ألفة للجامعة ىور، فالشمبادئ اإلسالم

        ﴿ ، قال اهلل تعاىل:الصواب

﴾ .[35: الشورى ]سورة 

-وكلت هلم سياسة الدولة وإدارة شؤون الناس والبالد الذين-لويل أمر املسلمني  :الطاعة

       ﴿ :قال اهلل تعاىل ،والطاعة باملعروف السمع

    ﴾ .لويل األمر حق الطاعة والدعاء هلم ف [89: النساء ]سورة

وحيرم اخلروج عليهم بسبب ما يرتتب عن ذلك من مفاسد بالصالح واهلداية، والنصيحة هلم، 

  عظيمة.

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 امللف الثاني

 من هدي السنة النبوية
 

 *والكفاءات املستهدفة   التعلمية اتالوحد  *

 

 اإلسالمية الشيعة أحكام أمام *  املساواة

 .معرفة أثر سيادة الشع يف املحافظة عىل متاسك املجتمع            
 

 البطالة ومشكلة اإلسالم يف واإلنتاج *   العمل

 .معرفة قيمة العمل واإلنتاج يف اإلسالم وسبل حماربة البطالة            
 

 الوقف *  مشوعية

 .واملجتمعمعرفة حكم الوقف وآثاره عىل الفرد            
 

 

 باألبناء اآلباء صلة يف ^ الرسول *  توجيهات

 .القدرة عىل حتديد أسس صلة اآلباء  باألبناء وأثرها عىل استقرار األرسة           

 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                  مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                               عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 
 

 

 ساعة الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 18 رقم املذكرة
 

 اإلسالميةاملساواة أمام أحكام الشيعة  التعلمية الوحدة ةمن هدي السنة النبوي امللف الثاين
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 .احلديث ةراوي ةالتعريف بالصحابي  - 2

 .رشح املفردات  - 1

 حليل:والتاإليضاح  - 3

 .املساواة معنى -أ 

 .أثر املساواة عىل متاسك املجتمع -ب 

 .حكم الشفاعة يف األحكام -ج 

 .املرتتبة عىل الشفاعةاآلثار   -د 

 .والفوائد املستخلصة األحكام - 4

 .املنهاج والوثيقة املرافقة -

مسلم بشح النووي، منة املنعم  مسلم: صحيحبعض رشوح صحيح  -

 .كتاب مسلمتلخي  من املفهم ملا أشكل يف رشح صحيح مسلم، 

عمدة القاري رشح صحيح  :بعض رشوح صحيح البخاري -

البخاري  الباري رشح صحيح البخاري، رشح صحيحالبخاري، فتح 

 .راري رشح صحيح البخاريالبن بطال، الكواكب الد

كتب متفرقة، منها: هتذيب سري أعالم النبالء، حكم بذل اهلدية مقابل  -

الشفاعة، حكم الشفاعة يف احلدود، احلق يف العدل واملساواة أمام 

 .القاموس املحيطالقضاء، 

 الكتاب املدريس -

 .قصةالرسد  -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

معرفة أثر سيادة 

الشع يف املحافظة 

 عىل متاسك املجتمع

 

 مراحل سري الدرس:

 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 دقائق 18

 عرض مشهد الطواف حلجاج بيت اهلل احلرام.  (2

تستثني كثري من التشيعات الوضعية قديام وحديثا بعض األفراد من حيث تطبيق  " (2

 "ذلك؟موقف اإلسالم من  ملنصبهم، فاماألحكام والعقوبات عليهم لشفهم أو 
 

 

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج
 التقويم املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد 48

 

 .قراءةالالتالميذ  بعض منيطلب النبوي قراءة نموذجية، ثم  احلديث قراءة  -

 يكلف التالميذ بتحليل الن  النبوي مع الرتكيز عىل العنارص التالية: -

 .التعريف بالصحايب راوي احلديث  - 2

 .رشح املفردات  - 1

 اإليضاح والتحليل: - 3

 .أثر املساواة عىل متاسك املجتمع -ب              /                                  .              املساواة معنى -  أ 

 .فاعةاآلثار املرتتبة عىل الش    -د                /                            .فاعة يف األحكامحكم الش   -ج 

 .والفوائد املستخلصة األحكام - 4

 .تدوين األثر الكتايب املتوصل إليه هميطلب منوحوصلة نشاطات التالميذ  ينظم األستاذ -
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الوضعية 

 اخلتامية
 قائقد 21

 *    امللخ *    

 احلديث ةراوي ةالتعريف بالصحابي  - 2

 ،، أفقه النساء^رسول الزوجة  -ريض اهلل عنهام-هي أم املؤمنني عائشة بنت أيب بكر الصديق 

 ^ وكانت امرأة بيضاء مجيلة، ومل يتزوج النبي ،، وهي ممن ولد يف اإلسالمروت عنه علام كثريا

تويف عنها رسول  ،حديثا 1121 :هلا يَ وِ وكان يتظاهر به، ر   ،حبها امرأةً  وال أحب   ،بكرا غريها

 . هـ 85سنة   -ريض اهلل عنها  -سنة، وتوفيت  25وعمرها  ^اهلل 

  رشح املفردات  - 1

م  "  ه   أي: جلبت إليهم مها وقلقا بسبب ما وقع منها.        :"َأمَه 

وِمَية"  ز   نسبة إىل خمزوم بن يقظة، واسمها فاطمة بنت األسود.  :"املَخ 

ئ  "   وهي: اإلقدام بإدالل. ،من اجلرأة        :"جَي رَتِ

 النبي ^ . فقريش كانوا يعرفون منزلته عند أي: حمبوب،          :"ِحبُّ " 

م  اهللِ"   .ع للقسمِض و   بفتح اهلمزة وكرسها، وهو اسم         :"َأي 

 اإليضاح والتحليل - 3

عدم التفريق بني أفراد املجتمع أغنيائهم وفقرائهم، أقويائهم وضعفائهم يف  املساواة: معنى -أ 

 .واحلدود تطبيق األحكام

 انتشار األمن وحصول الطمأنينة يف نفوس الناس. -  :املساواة عىل متاسك املجتمع أثر -ب 

 املجتمع. بني أفرادواملحاباة والطبقية  الفوارق إلغاء -                                                                  

 يكسب العدالة هيبتها، بحيث يتقيد الناس بالقانون. -                                                                  

التوسط لدى احلاكم إلسقاط حد " عة يف األحكام هي:الشفا  حكم الشفاعة يف األحكام: -ج 

، وجتوز الشفاعة والعفو ما مل يبلغ احلد علم احلاكم،  حتريمهاوقد أفاد احلديث ، "من حدود اهلل

، َفاَم  " :قال ^أن  رسول اهلل  -ريض اهلل عنهام  -فعن عبد اهلل بن عمرو  م  وَد فِياَم َبي نَك  د  ا احل  َتَعاَفو 

 "رواه النسائي". "َبَلَغنِي ِمن  َحدٍّ َفَقد  َوَجَب 

 .اجلريمة يف املجتمعانتشار  *  :اآلثار املرتتبة عىل الشفاعة  -د 

 .تشجيع أصحاب النفوذ عىل التخل  من العقاب *                                                             

 .إهدار العدالة والقانون *                                                             

 .ظهور الطبقية يف املجتمع *                                                              

 .حلول غضب اهلل تعاىل *                                                              

 األحكام والفوائد املستخلصة -4

 .حتريم الرسقة وبيان عقوبتها 

 إذا بلغت السلطان ريم الشفاعة يف احلدودحت. 

 وحرمة تعطيلهااحلث عىل إقامة حدود اهلل وتطبيقها ،. 

 تعطيل احلدود يؤدي إىل شيوع اجلريمة والفساد يف األرض. 

 يف إقامة احلدود. م، حماباهتالسابقة من أسباب هالك األمم 
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 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                  مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                               عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 
 

 

 ساعة زمن الوحدة السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 12 رقم املذكرة
 

 العمل واإلنتاج يف اإلسالم ومشكلة البطالة الوحدة التعلمية ةويبمن هدي السنة الن  امللف الثاين
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 التعريف بالصحايب راوي احلديث  - 2

 رشح املفردات.  - 1

 اإليضاح والتحليل: - 3

 مفهوم العمل واإلنتاج يف اإلسالم.  -أ 

 جماالته. -حكمه.                  ج  -ب 

 البطالة وآثارها. -التسول وحكمه.     هـ  -د 

 .املستخلصةاألحكام والفوائد  - 4

 .املنهاج والوثيقة املرافقة -

، رشح رشح صحيح البخاري : فتح الباري، منهارشوح احلديث -

إهداء الديباجة بشح سنن ابن ماجة،  ،عىل صحيح مسلم النووي

ندي.  سنن ابن ماجة بشح السِّ

الكسب املستطاب بحديث االحتطاب،  :متفرقة، منها كتبجمموعة  -

والصناعة والعمل، من قضايا العمل واملال يف احلث عىل التجارة 

 سري أعالم النبالء.نزهة الفضالء هتذيب ، اإلسالم

 

 الكتاب املدريس -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

معرفة قيمة العمل 

واإلنتاج يف اإلسالم 

وسبل حماربة 

 البطالة

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

 

وضعية 

 االنطالق

 دقائق 18

 اهلنيء؟كيف حيقق اإلنسان اليرس املادي والعيش  -

يزعم بعض الناس ممن حيمل العداء هلذا الدين؛ أن اإلسالم يدعو إىل الزهد يف الدنيا ومن ثم " -

 " الزعم؟الزهد يف العمل وتعطيل اإلنتاج، فام مدى صحة هذا 

وحيلل  يالحظ

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد 48

 .قراءةالالتالميذ  بعض يطلب منالنبوي قراءة نموذجية، ثم  احلديث قراءة  -

 يكلف التالميذ بتحليل الن  النبوي مع الرتكيز عىل العنارص التالية: -

 التعريف بالصحايب راوي احلديث.  - 2

 رشح املفردات.  - 1

 اإليضاح والت حليل: - 3

 العمل واإلنتاج يف اإلسالم.مفهوم   -أ 

 جماالته. -حكمه.                                   /                 ج  -ب 

 البطالة وآثارها. -التسول وحكمه.                       /                هـ  -د 

 .األحكام والفوائد املستخلصة - 4

 .تدوين األثر الكتايب املتوصل إليه هممنيطلب وحوصلة نشاطات التالميذ  ينظم األستاذ -
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 *    امللخ *    

 التعريف بالصحايب راوي احلديث  - 2

وابن عمته صفية  ^، حواري رسول اهلل -اهلل عنه  ريض- ام بن خويلدبري بن العو  الز أبو عبد اهلل

ن ومأحد الستة أهل الشورى، و باجلنة، املشهود هلمبنت عبد املطلب، وهو أحد العشة 

له ست عشة سنة،  ، أسلم وهو شابسبيل اهللأول من سل سيفه يف هو ، واملهاجرين إىل احلبشة

 هـ. 32ى أحاديث قليلة، تويف سنة رو

 داترشح املفر  - 1

 .أي يذهب :"يِتَ أ  يَ فَ "             .                    جمموعة من احلبال :"ه  لَ ب  ح  أَ "

 غ  تَ س  يَ "
 س.أي: يطلب ويتسول من النا :"اَس الن   َل أَ س  يَ "                  .                           يستعفف :"يَ نِ

 .ؤال مع القدرة عىل االكتسابليست بمعنى أفعل التفضيل إذ ال خري يف الس   :"ه  لَ  ري   َخ "

 اإليضاح والتحليل - 3
 

يعود عليه أو عىل غريه  يبذله اإلنسان، كل جهد مشوع:مفهوم العمل واإلنتاج يف اإلسالم  -أ 

 ا.أو فكريً  جسمًيا ، سواء كان هذا اجلهدوالفائدة ةنفعباخلري وامل

  ﴿ :قال اهلل تعاىل سالم عىل العمل والكسب املشوع،اإلحث  حكمه: -ب 

          ﴾.[21: اجلمعة] سلوك األنبياء  ن  وإ

 . خمتلف صوره وأشكاله املشوعة وجوب العمل يفوسلوك الصاحلني من املؤمنني عىل 

مهام كانت صفته أو نوعه إذا كان مشوعا،  وكرامة للمؤمن، العمل رشف وعز  جماالته: -ج 

 كاحلرف اليدوية. البدينوالعمل والقضاء،  كالتعليم  العمل الفكريومنه: 

 .هو مد اليد للغري قصد سؤاهلم تعريفه: التسول وحكمه: -د 

م حكمه:                                     قال النبي  ،ومهانة ذلملا فيه من  ،اإلسالم التسول وسؤال الناس حر 

ل   ال  زَ َما يَ " ^: ج  َأل  الن اَس  الر  َم الِقَياَمِة يَ  تى  َح َيس  يِتَ َيو 
، رواه البخاري "مٍ حَل   ة  عَ ز  م   هِ هِ ج   وَ يِف  َس ي  لَ أ 

ين الكبري 1/الفقر املدقع، 2 التالية:وجتوز يف احلاالت   / لدفع دية عن شخ  ما. 3 ،والثقيل/الد 

 ، أو عدم توافر العمل.هي القعود عن العمل مع القدرة تعريفها: البطالة وآثارها: -هـ 

 .تعطيل الطاقات واملواهب واحتقار النفس - آثارها:                                     

 .جملبة للفقر واآلفات االجتامعية  -                                                  

 ة.االقتصادياحلياة ركود إىل تؤدي   -                                                  

 جتعل صاحبها عبئا عىل غريه. -                                                  

 والفوائد املستخلصة األحكام - 4

o لتحصيل الرزق وبيان فضل العمل باليد. احلث عىل العمل 

o بالعمل يقتات اإلنسان ويريب عياله، وحييى كريام عزيزا. 

o  .ال حتل املسألة مع القدرة عىل العمل 

o العمل واالستحياء منه ولو كان بسيطا. ال ينبغي احتقار 
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 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                                عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 

 

 تانساع الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 15 رقم املذكرة

 

 مشوعية الوقف التعلمية الوحدة من هدي السنة النبوية امللف الثاين

 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع للبناءالعنارص املفاهيمية املستهدفة 

 .احلديثراوي بالصحايب التعريف   - 2

 رشح املفردات  - 1

 والتحليل:اإليضاح  - 3

 .مفهومه -أ 

 .حكمه -ب 

 .املردود االقتصادي له -ج 

 .آثاره -د 

 .املستخلصةواألحكام  اإلرشادات - 4

 .املنهاج والوثيقة املرافقة -

املفهم ملا  مسلم بشح النووي، : صحيحمسلمبعض رشوح صحيح  -

 ة املنعم يف رشح صحيح مسلم.من   ،أشكل من تلخي  كتاب مسلم

ثر الوقف يف الوقف وطرقه القديمة واحلديثة، أ استثامر :منهاكتب متفرقة،  -

دور الوقف يف بناء احلياة  حمارضات يف الوقف، نش التعليم والثقافة،

االعتداء عىل الوقف، الوصية والوقف يف الفقه ، االجتامعية ومتاسكها

أثر الوقف يف التنمية  اإلسالمي، فقه استثامر الوقف ومتويله يف اإلسالم،

 سري أعالم النبالء. اجلوانب الرتبوية،االقتصادية، دور الوقف يف دعم 

 الكتاب املدريس -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

معرفة حكم الوقف 

وآثاره عىل الفرد 

 واملجتمع

 

 

 مراحل سري الدرس:

 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 دقائق 21

 بموته؟هل أعامل املؤمن تتوقف  -

 ."ملحاربة ظاهرة الفقر ال شك أن التكافل املايل يف اإلسالم يعترب أحد أهم الوسائل" -

 .املايل يف اإلسالم بعض طرق التكافل مبينا ،القولهذا  ناقش      

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد 58

 يكلف التالميذ بتحليل الن  النبوي مع الرتكيز عىل العنارص التالية: -

 حايب راوي احلديثالتعريف بالص  - 2

 رشح املفردات  - 1

 اإليضاح والت حليل: - 3

 حكمه.  -/               ب                                       مفهومه.                  -أ 

 آثاره.  -املردود االقتصادي له.                              /                 د  -ج 

 اإلرشادات واألحكام املستخلصة. - 4

 .تدوين األثر الكتايب املتوصل إليه هميطلب منو ،حوصلة نشاطات التالميذ األستاذ ينظم -
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 أخطاءه 
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 *    لخ امل*    

 التعريف بالصحايب راوي احلديث - 2

عبد الرمحن بن صخر الدويس  ^، صاحب رسول اهلل د احلفاظ األثباتسياإلمام الفقيه املجتهد 

م املدينة يف السنة السابعة نسبة إىل قبيلة دوس باليمن، محل عن النبي علام كثريا طيبا مباركا فيه، قدِ 

فكان بذلك أكثر الصحابة رواية للحديث، روى  للهجرة، أسلم عىل يديه والزمه مالزمة تامة

 يع.لبقبا هـ ودفن85حديث، تويف سنة  8354

 رشح املفردات - 1

 .ألن انقطاع العمل باملوت معلوم ببداهة احلس، أي ثواب عمله :"ه  ل  مَ عَ َعن ه   عَ طَ قَ ان  " -

كل ما يرتكه العبد وقفا هلل تعاىل لفئة معينة أو وهي أي غري منقطعة،  :"ةٍ يَ ارِ َج  ةٍ قَ َد َص  ن  مِ  ال  إِ " -

 .مما يدوم نفعه ويتجدد ويتكرر يجهة خمصوصة، وه

أو اخرتاع  ،امنتوج علمي سواء كان ماديا أو معنويهو كل أي يستفاد منه، و :"بِهِ  ع  فَ تَ ن  ي   مٍ ل  عِ " -

 .أو من اخرتع آلة كتابا،، كمن علم الناس، ومن ترك ينتفع به الناس بعد وفاة صاحبه

وا َله   ح  الِ َص  د  لَ وَ " - ع   .والدعاء من أثر الصالح ،والصالح من تربيته ،فالولد من كسبه :"َيد 

 اإليضاح والتحليل - 3

  مفهومه: -أ 

 .أي: حبسته ،"وقفت اليشء"يقال: ، احلبس واملنع لغة:

ح اجلهة املوقوف عليها، بنية رصف يف املال واالنتفاع به لصالتوقف املالك عن الت اصطالحا:

 ."حتبيس األصل وتسبيل املنفعة "وعرف الوقف أيضا بأنه: قرب والثواب. الت

 .مندوب إليهالوقف جائز رشعا، وهو  حكمه:  -ب 
 

 .املسامهة يف استثامر األموال وتنميتها وإنشاء مشاريع اقتصادية - املردود االقتصادي له: -ج 

 .ختفيف العبء املايل واملسؤوليات امللقاة عىل عاتق الدولة  -                                               

 .معاجلة مشكلة الفقر وحتقيق تداول األموال بني األغنياء والفقراء  -                                               

 .املسامهة يف التقلي  من البطالة من خالل توفري مناصب شغل  -                                               

 .ينفع صاحبه يف الدنيا واآلخرة  -   :آثاره -

 وحتقيق املحبة واألخوة بني املسلمني. ،اس بالوقفانتفاع الن  -                 

 كالتسول والبطالة.االجتامعية  اآلفاتعىل  القضاء -                 

 وحب اخلري لآلخرين. عىل العطاءتربية النفوس   -                 

 األحكام املستخلصة و اإلرشادات - 4

 مشوعية الوقف يف اإلسالم. 

 .العلم النافع يعود عىل صاحبه باخلري 

  بعد موهتام تنفعهامدعوة الولد الصالح لوالديه. 

  القيامة.تنوع موارد احلسنات التي ينتفع هبا املسلم يوم 

 سلمني.يف الصدقة اجلارية حتقيق ملبدأ التكافل بني امل 
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 الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية 

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                                عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 

 

 

 تانساع الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 15 رقم املذكرة

 

  يف صلة اآلباء باألبناء توجيهات الرسول ^ التعلمية الوحدة ةمن هدي السنة النبوي امللف الثاين
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 .التعريف بالصحايب راوي احلديث  - 2

 .رشح املفردات  - 1

 اإليضاح والتحليل: - 3

 بني األبناء وخماطر التفريق بينهم العدل  -أ 

 .الرمحة والرفق باألبناء  -ب 

 .حسن الرتبية وتوجيه األبناء  -ج 

 .األحكام والفوائد املستخلصة - 4

 .املنهاج والوثيقة املرافقة -

عمدة القاري رشح صحيح  :بعض رشوح صحيح البخاري -

البخاري البخاري، فتح الباري رشح صحيح البخاري، رشح صحيح 

راري رشح صحيح البخاري  .البن بطال، الكواكب الد 

فقه تربية األبناء، : تربية األوالد يف اإلسالم، متفرقة، منهاكتب  -

العقوق، عالقة اآلباء باألبناء يف الشيعة، فن تربية األوالد يف اإلسالم، 

الناظرين جملة اإلصالح، التبيني لوجوب تربية البنني، هبجة تربية األبناء، 

 .سري أعالم النبالءنزهة الفضالء هتذيب ، رشح رياض الصاحلني

 املدريسالكتاب  -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

القدرة عىل حتديد 

اآلباء أسس صلة 

وأثرها عىل  باألبناء

 استقرار األرسة

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 دقائق 21

ول  اهلل  -اهلل عنه ريض-عن أيب هريرة  َرع  بن َحابٍِس  ^قال: َقب َل رس  احَلَسَن بن َعيِلٍّ َوِعن َده  األق 

م  أَحًدا.  ة  ِمَن الَوَلِد َما َقب ل ت  ِمنه  : إن  يِل َعَشَ ول  اهللالَتِميِميُّ َجالًِسا، َفقاَل األقرع   َفنََظَر إَِلي ِه َرس 

َحم  مَ " َقاَل:م  ث   ^ ر  َحم  الَ ي   (8995أخرجه البخاري يف صحيحه )    . "ن  الَ َير 

 .حل ل وناقش 

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد 58

 النبوي قراءة نموذجية، ثم يطلب من بعض التالميذ القراءة. قراءة احلديث  -

 النبوي مع الرتكيز عىل العنارص التالية:يكلف التالميذ بتحليل الن   -

 التعريف بالصحايب راوي احلديث.  - 2

 رشح املفردات.  - 1

 .العدل بني األبناء وخماطر التفريق بينهم  -اإليضاح والتحليل:   أ  - 3

 .الرمحة والرفق باألبناء  -ب                                           

بية وتوجيه األبناء  -ج                                              .حسن الرت 

 .األحكام والفوائد املستخلصة - 4

 .تدوين األثر الكتايب املتوصل إليه هميطلب منوالتالميذ  ينظم األستاذ حوصلة نشاطات -
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 دقيقة 18

 *    لخ امل    *

 التعريف بالصحايب راوي احلديث  - 2

وابن صاحبه، أبو عبد  ^هو الصحايب اجلليل النعامن بن بشري األمري العامل، صاحب رسول اهلل 

د  من الصحابة الصبيان باتفاق، وكان من  حديثا،224اهلل ويقال أبو حممد األنصاري، مسنده  ع 

 هـ. 24أمراء معاوية، فواله الكوفة مدة، ثم ويل قضاء دمشق، ثم ويل إمرة مح  وتويف هبا سنة 

 رشح املفردات  - 1

                                 .ال أقبل :"َض ر  أَ ال َ" -.                   هبة، هدية، قيل: بستانا وقيل عبدا غالما مملوكا :"ةً ي  طِ عَ " -

 .        بقية :"رَ ائِ َس  " -     .             ^ من اإلشهاد، أي: حتى تنال موافقة الرسول :"َد هِ ش  ت  " -

 اإليضاح والتحليل - 3

  العدل بني األبناء وخماطر التفريق بينهم:  -أ 

احلديث ، وقد دل ظلاًم وجوًرااإلسالم عىل املساواة يف املعاملة بني األبناء، واعترب اخلروج عن ذلك  حث  

م  "^:  بني األبناء يف قولهالعدل وجوب النبوي عىل  الَِدك  َ َأو  ِدل وا َبني   .األمر يفيد الوجوبف، "َواع 

العدل أصل يف تربية األوالد، واإلخالل به يؤدي إىل مفاسد عظيمة  بني األبناء: خماطر التفريق

انتشار العداوة والكراهية بني األبناء  -تشتت األرس / -عقوق الوالدين / -منها:  كبرية وخماطر

 انتشار اجلرائم واآلفات االجتامعية. -األزمات النفسية عند األبناء /  -الشعور بالظلم  /  -

  :باألبناءالرمحة والرفق  -ب 

فق باألوالد والعطف محة والر  بيلة التي أودعها اهلل يف قلبي األبوين شعور الر  من املشاعر الن  

تربية األوالد ويف إعدادهم وتكوينهم أفضل الن تائج وأعظم عليهم، وهو شعور كريم له يف 

جاء أعرايبٌّ إىل النبي ^  فقال: تقبلون صبيانكم فام  :قالت -اهلل عنها  ريض- عائشة اآلثار، فعن

بَِك ":^نقبلهم، فقال النبيُّ  لِك  َلَك َأن  َنَزَع اهلل  ِمن  َقل  َةَ َأَو َأم  مح   (8995) أخرجه البخاري   ."الر 

 حسن الرتبية وتوجيه األبناء : -ج

هلذه املسؤولية حتى تؤدى  اتام فهام يتطلبن بوياأل عاتق عىل قىاملل العظيم الواجب هبذا القيام

من اآلباء اليوَم قد فرط فيها، ومل يوهلا االهتامم الذي تستحقه عىل الوجه املطلوب، ألن الكثري 

فأضاعوا أوالدهم، وظن وا أن تربيتهم هلم تقترص عىل توفري املأكل واملشب وامللبس واملأوى 

يمهم، وتعليمهم أمور دينهم ، وتقووتوجيههم ،وهتذيبهم ،وغفلوا عن تأديبهم فحسب،

 ودنياهم، وتقديم النصيحة هلم.

 األحكام والفوائد املستخلصة - 4

o مشوعية اهلبة لألوالد. 

o  اهلدايا. عىلمشوعية اإلشهاد 

o جواز الرجوع يف اهلبة إذا كان فيها ظلم ألحد األبناء. 

o وجوب العدل بني األبناء. 

o  بوالدهيمالعدل بني األبناء سبب لصالحهم وبرهم. 

o .من صفات املؤمنني الرجوع إىل احلق وقبوله 
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 امللف الثالث

 القيم اإلميانية والتعبدية 
 

 *والكفاءات املستهدفة   التعلمية اتالوحد  *

 

 واجلريمة االنحراف اجتناب يف والعبادات اإليامن *  أثر

 .القدرة عىل حتديد دور اإليامن والعبادة يف القضاء عىل دوافع االنحراف واجلرائم             

 

 السابقة الساموية والرساالت *   اإلسالم

 .الساموية، وبيان أفضلية اإلسالم معرفة مميزات الرساالت        

 

 اإلسالمي التشيع مصادر *  من

 .معرفة بعض مصادر التشيع اإلسالمي وأثرها يف مرونة الشيعة اإلسالمية            

 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 الوطنيةوزارة الرتبية 

 األستاذ                   مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                                عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 
 

 

 اتساع 3 الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 19 رقم املذكرة

 

 أثر اإليامن والعبادات يف اجتناب االنحراف واجلريمة التعلمية الوحدة القيم اإليامنية والتعبدية لثامللف الثا
 

 املستهدفةالكفاءة  الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 معنى اجلريمة واالنحراف يف اإلسالم.  - 2

 أقسام اجلرائم من حيث مقدار العقوبة: - 1

 التعزير -احلدود  / ج  -أو الدية  /ب  القصاص -أ  

 .احلكمة من تشيع احلدود  - 3

 .مفهوم العبادة يف اإلسالم  - 4

 .أثر هذا املفهوم  يف مكافحة االنحراف واجلريمة  - 8

 .اإليامن وأثاره يف مكافحة االنحراف واجلريمة  - 2

 .املنهاج والوثيقة املرافقة -

انحراف الشباب وطرق العالج عىل  :منها ،جمموعة كتب -

أثر إقامة احلدود يف استقرار املجتمع، ضوء الكتاب والسنة، 

احلدود يف اإلسالم، اجلريمة والعقوبة يف الفقه اإلسالمي، 

، احلدود سالمي، املوسوعة الفقهية امليرسةالقصاص يف الفقه اإل

، والتعزيرات عند ابن القيم، األوصاف اجلرمية حلد احلرابة

اإليامن واحلياة، أثر العقيدة اإلسالمية يف اختفاء اجلريمة، التعزير 

 يف اإلسالم.

 املدريسالكتاب  -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

القدرة عىل حتديد 

دور اإليامن 

والعبادة يف 

القضاء عىل 

دوافع االنحراف 

 واجلرائم

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

 فمثال: يف كل   ،اذكرت بعض اإلحصاءات العاملية أن نمو معدل اجلريمة يف أمريكا يزداد سنوي

يف رأيكم ما هي أسباب . ويف كل دقيقة واحدة حالتي اغتصابمخس دقائق تسجل حالة قتل، 

 ؟ الكثري من املجاالتيف تلك البالد رغم تطورها  اجلريمة يف ارتفاع معدل نسبةالتي أدت إىل 
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 قيقةد

 

 النتائج.ينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ ويكلفهم بمقابلة  *

 املضامني التالية:مناقشة الميذ يطلب من الت *

 .معنى اجلريمة واالنحراف يف اإلسالم  - 2

 اجلرائم من حيث مقدار العقوبة: أقسام - 1

 عزيرالت  -ج /                  احلدود  -ب /                  القصاص أو الدية -أ  

 .احلكمة من تشيع احلدود  - 3

 م.مفهوم العبادة يف اإلسال  - 4

 .أثر هذا املفهوم  يف مكافحة االنحراف واجلريمة  - 8

 . نحراف واجلريمةاإليامن وأثاره يف مكافحة اال  - 2

 .تدوين األثر الكتايب املتوصل إليه هميطلب منوالتالميذ  ينظم األستاذ حوصلة نشاطات -
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 دقيقة 38

 *    لخ امل    *

  اجلريمة واالنحراف يف اإلسالممعنى   - 2

 .بحد أو تعزير أو قصاص زجر اهلل تعاىل عنه ا،رشعفعل يلحق رضرا حمرما هي  تعريف اجلريمة:

 .واملعايري التي حتكم سري املجتمعهو كل سلوك يرتتب عليه انتهاك للقيم  تعريف االنحراف:

 اجلرائم من حيث مقدار العقوبة أقسام - 1

كاحلدود والقصاص والدية، كام أن هناك جرائم عقوباهتا متغرية  عقوبات ثابتةهناك جرائم هلا 

 بالتعزير.يعرف ما وهي العقوبة للسلطة املختصة  تقدير واجهتها الشيعة اإلسالمية بالتحريم، وتركت

 األثر.مأخوذ من الق ِّ وهو تتبع  لغة: تعريف القصاص: -أ  

 عليه، وجيب يف القتل العمد، واجلرح العمد. يفعل باملجنما  باجلاين مثليفعل هي أن  اصطالحا:

عل يف مقابلة النفس ية:تعريف الد    ، وجتب يف القتل اخلطأ، وشبه العمد.هي ما ج 

 تعريف احلد: -ب 

 .املنع احلاجز بني شيئني، لغة:

 .تعاىل هللوجبت حقا ا عقوبة مقدرة رشع اصطالحا:

  تعريف التعزير: -ج

 .وم واملنعالل لغة:

 عقوبة غري مقدرة رشعا جيتهد القايض يف تقديرها. اصطالحا:

  احلكمة من تشيع احلدود  - 3

 حتافظ عىل مقاصد الشيعة. -                      .                تساهم يف القضاء عىل اجلريمة -

 .دون غريهوردعه اجلاين  معاقبة -حتفظ أمن املجتمع واستقراره.                                        -

 .تطهري اجلاين باحلدود -.                    مراعاة احلالة النفسية ألولياء املجني عليه -

 مفهوم العبادة يف اإلسالم  - 4

 .اخلضوع والتذلل لغة:

 .الباطنة والظاهرة واألعاملاألقوال لكل  ما حيبه اهلل ويرضاه من  اسم جامع اصطالحا:

 أثر العبادة يف مكافحة االنحراف واجلريمة  - 8

 نواهيه.ألوامر اهلل واالبتعاد عن  واالمتثاللعبادة يف اإلسالم مفهوم شامل يعني اخلضوع ا -

 من ثمرات العبادة استقامة سلوك الفرد. -العبودية.              ىتقوية الصلة باهلل وفيها حتقيق ملعن -

 عبادة، يثاب عليها املسلم.اعتبار الكف عن اجلريمة  -

 وأثره يف مكافحة االنحراف و اجلريمة اإليامن - 2

 قوةوهو  ،هو قول باللسان وعمل باجلوارح واعتقاد باجلنان، يزيد بالطاعة وينق  باملعصية

استشعار رقابة اهلل تعاىل،  و يريب العبد عىلهف، املوبقات املهلكةيمنع العبد من الوقوع يف  عاصمة

 واجلريمةاالنحراف ئه عىل غري هدى، اإليامن إذا حتكم يف القلب حال بينه وبني لقا منوخوف 

يِن " :^ النبي قال َو الز   الَ َيز  ق  َوه  ِ اِرق  ِحنَي َيرس  ق  الس  ِ ، َوالَ َيرس  ِمن  ؤ  َو م  يِن َوه  ايِن ِحنَي َيز 

... ِمن  ؤ   رواه البخاري ومسلم من حديث أيب هريرة . "م 
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 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   الرتبية لوالية وهرانمديرية 

 حممد هردويل                                عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 
 

 

 ساعات 3 الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 21 رقم املذكرة

 

 ابقةاإلسالم والرساالت الساموية الس ةالتعلمي الوحدة ةالقيم اإليامنية والتعبدي لثامللف الثا
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 .ة )يف املصدر والغاية(السامويساالت وحدة الر -2

 الرساالت الساموية: -1

 كتابه -ج  / عقائده  -تعريفه / ب -أ  اإلسالم: -أوال

 -/ ب  تعريفها  -أ :)املسيحية ( النرصانية -ثانيا

 عقائدها 

 فرقها -د/          كتبها  -ج                                                

 كتبها -ج/ عقائدها -/ ب  تعريفها -اليهودية: أ -ثالثا

 .ابقةحتريف الديانات الساموية الس -3

 .األخرى عالقة اإلسالم باألديان -4

 .والوثيقة املرافقةاملنهاج  -

 اإلسالمي، أركانين أصول الد :جمموعة كتب؛ منها -

يف  دراسات، ملوجز يف األديان واملذاهب املعارصة، ااإليامن

موجز  ،النرصانية يف امليزان والنرصانية،األديان اليهودية 

اليهودية بني الوحي اإلهلي واالنحراف  ،تاريخ اليهود

، ب ول س العقيدة النرصانية بني القرآن واإلنجيل ،البشي

، كنت وحتريف املسيحية، عالقة اإلسالم باليهودية

 نرصانيا، املسيحية واإلسالم واالستشاق.

 املدريسالكتاب  -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

معرفة مميزات 

 ساالتالر

ة، وبيان الساموي

 أفضلية اإلسالم

 

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

 املسيحي؟أن يكون اقتباس من الرتاث اليهودي به اإلسالم ال يعدو املستشقني أن ما جاء يزعم بعض  -

 .حلل وناقش 

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
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 قيقةد

 .تعرض عىل السبورة النتائج لكيينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ ويكلفهم بمقابلة  *

 املضامني التالية: ومناقشةيطلب من التالميذ رشح  *

 .ة )يف املصدر والغاية(وحدة الرساالت الساموي -2

 الرساالت الساموية: -1

 كتابه -ج            /           عقائده -ب          /              تعريفه -أ     اإلسالم: -أوال
 

 فرقها -د         /           كتبها -ج            /        عقائدها  -ب           /           تعريفها -أ   النرصانية: -ثانيا
 

 كتبها -ج            /        عقائدها  -ب            /          تعريفها  -أ     اليهودية: -ثالثا

 .ابقةحتريف الديانات الساموية الس -3

 .األخرى عالقة اإلسالم باألديان -4

 .تدوين األثر الكتايب املتوصل إليه هميطلب منوالتالميذ  ينظم األستاذ حوصلة نشاطات *

يصغي 

ويستمع 

ويصحح 

 أخطاءه

 

 يتناقشون

وحيللون  

وحيررون أثرا 

كتابيا عن 

 نشاطاهتم

التقويم 

 البنائي

 

 

 مذكرة تربوية



الوضعية 

 اخلتامية
38 

 ةققيد

 *    لخ امل    *

 وحدة الرساالت الساموية  -2

 املصدر:* من حيث 

o الرساالت الساموية كلها منزلة من عند اهلل تعاىل عىل أنبيائه وال خالف يف ذلك. 

  الغاية:* من حيث 

o  وإفراده بالعبادة.الدعوة إىل توحيد اهلل عز وجل 

o  بعضها بعضا يف أمر العقيدة، وجيدد بعضها بعضا يف أمر الشيعةالرساالت الساموية يؤكد. 

o والسعي لبناء جمتمع فاضل ،األنبياء كلهم تشدهم أوارص املحبة واألخوة. 

 الرساالت الساموية -1

 اإلسالم -أوال

  تعريفه: -أ

 اخلضوع واالستسالم. لغة: 

ين رشعا:  وأركانه مخسة: شهادة أن ال إله إال  ^، نبينا حممدالذي أنزله اهلل تعاىل عىل  اسم للد 

 والصوم. ،واحلج ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة ،اهلل وأن حممدا رسول اهلل

 ( كان اإليامنر) إشارة إىل أ  :عقائده -ب

مئنان القلب وسكون النفس إىل هو التصديق القاطع اجلازم بوجود اهلل تعاىل، واط اإليامن باهلل تعاىل: 

من قلبه، ويتحقق اإليامن به تعاىل عن طريق بربه ، فلو زالت اجلبال من مواضعها ما زال إيامن املؤمن ذلك

 الشع من القرآن والسنة، وبطريق العقل من النظر والفكر السليمني.

هو التصديق اجلازم بوجود املالئكة، وهم أرواح قائمة يف أجسام نورانية، وهي قادرة  اإليامن باملالئكة:

ىل التمثل بأمثال كريمة خمتلفة بإذن اهلل تعاىل، ال يأكلون وال يشبون وال يتناسلون، ال يوصفون ع

 بادة اهلل تعاىل وطاعته وتسبيحه.بذكورة وال بأنوثة، حياهتم ع

كتبا عىل املصطفني من رسله، وتلك الكتب  قد أنزلهو التصديق اجلازم بأن اهلل تعاىل  اإليامن بالكتب:

 .ومواعظه وإرشاداته إىل العبادعبارة عن أحكام اهلل تعاىل ووصاياه وأوامره ونواهيه، 

 ،الرسول هو حر ذكر من بني آدم أوحى اهلل تعاىل إليه بشيعة وأمره بتبليغها إىل الناس اإليامن بالرسل:

ودية له يف أعىل تاب أنزل من قبل، ولقد وصفهم اهلل تعاىل بالعبسواء أنزل عليه كتاب مستقل أو دعا إىل ك

 ناء عليهم.سياق الثمقاماهتم، ويف 

بعث الناس فيه للحساب واجلزاء، وسمي بذلك ألنه ال يوم هو يوم القيامة الذي ي اإليامن باليوم اآلخر:

 بعده، حيث يستقر أهل اجلنة يف منازهلم وأهل النار يف منازهلم.

واقتضته حكمته، ونؤمن  قدر: تقدير اهلل تعاىل للكائنات حسبام سبق علمهال :خريه ورشه بالقدراإليامن 

 بأن كل ذلك كتب يف اللوح املحفوظ.

، الواصل إلينا عن  ^حممد  سيدناعىل باللفظ العريب القرآن الكريم كالم اهلل تعاىل املنزل  :كتابه -ج

 ،وهو سامل من التحريف والتبديل والتناقض ،يف الصالة وغريها، نتعبد اهلل تعاىل بتالوته طريق التواتر

 ال يستطيع أحد أن يأيت بسورة مثله، وقد حتدى اهلل العرب فعجزوا.  ^ حممد وهو معجزة نبينا

يقرتحون 

يناقشون 

ويقارنون 

النتائج 

املتوصل 

إليها فيام بني 

  التالميذ كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويسامهون يف 

كتابة 

اخلالصات 

واملعارف 

املتوصل إليها 

من خالل 

 النشاطات

 

التقويم 

 اخلتامي



 النرصانية ) املسيحية ( -ثانيا

 تعريفها: -أ

نصارى هلم يقال وأتباعها  اإلنجيل،، كتاهبا عليه السالم سيدنا عيسىاملنزل عىل تطلق النرصانية عىل الدين 

سيدنا لرسالة  مكملة هذه الرسالة جاءتوهي التي ولد فيها املسيح،  ،يف فلسطني "نارصة"ة قريإىل  نسبة

، فتحول أتباعها عن التوحيد إىل الشك، ثم نسخت لكن رسعان ما فقدت أصوهلا، موسى عليه السالم

 .باإلسالم

 :عقائدها -ب

 ،والفلسفة اليونانية ،بعد حتريفها أصبحت خليطا من الوثنية الرومانية واهلنديةالعقيدة النرصانية 

 والتحريف اليهودي، ومن أهم عقائدها:

 عيسىوهو:  االبناإلله ، تعاىل اهللاإلله األب وهو: : ثالثةهي أن اإلله عندهم متثل يف  عقيدة التثليث:

  ﴿: قال اهلل تعاىل حلت يف مريم عليها السالم،وهو: الروح التي  روح القدسعليه السالم، واإلله 

            ﴾. [ 53: املائدة سورة ] 

أراد أن يصلب وأن يقتل تكفريا خلطيئة آدم عليه يعتقدون أن عيسى عليه السالم  عقيدة اخلطيئة والفداء:

، قال فكان هلم ذلك هالسالم، وفكرة الفداء والصلب من دسائس اليهود يف دين النصارى بقصد إفساد

              ﴿ :اهلل تعاىل

                  

             ﴾. [ 285: النساء سورة- 

285 ] 

يوم القيامة لإلله االبن سلطان احلساب  ىأعطيعتقد النصارى إن اإلله األب )اهلل(  حماسبة املسيح للناس:

 .احلشحياسب الناس يوم )عيسى( عليه السالم، فهو الذي 

، فالنصارى يزعمون أن رجال وهي عقيدة ختول للقسيس قبول توبة املذنب وحمو سيئته غفران الذنوب:

الكنيسة هلم السلطة املطلقة يف الدين، فيحلون وحيرمون،  ويأمرون وينهون نيابة عن اهلل تعاىل، بل 

قد حكى اهلل عنهم ذلك ويغفرون للمذنب واملجرم والفاجر بمجرد حضوره للكنيسة وإقراره بذنبه، و

             ﴿ :فقال

           ﴾. [ 32: التوبة سورة ] 

 ." البشارة ": اخلرب الطيب اإلنجيل كلمة يونانية معناها  كتبها: -ج
 

 وهي التوراة، والتي تعد أصال للديانة اليهودية. العهد القديم:
 

 وهي: ،ومل يعلم النصارى عنه شيئا، وقد صار عندهم بدال عنه أربعة أناجيل ،اإلنجيل العهد اجلديد:

، ولقد تم اختيار هذه األناجيل األربعة يف املؤمتر النرصاين العام الذي انعقد يف يوحنا ،لوقا ،مرق  مت ى،

ة فقط البيزنطي قسطنطني الكبري، فتقرر اعتامد هذه األربع رم حتت رعاية اإلمرباطو318نيقية سنة 

 الباقية.وإحراق 

 



   فرقها: -د
 

 الذين ينتمون إىل الكنيسة األم يف روما، ورئيس كنيستها يسمى البابا. :الكاثوليك
 

 انفصلت عن الكنيسة األم يف روما، واختذت مقرا هلا يف القسطنطينية ثم اإلسكندرية. :األرثوذكس
 

عقائدها كصكوك الغفران والسلطة املطلقة ية حمتجة عىل بعض الكاثوليكعن  انفصلت الربوتستانت:

 للبابا.
 

 

 اليهودية -ثالثا 

  تعريفها: -أ

ألهنا  وكتاهبا التوراة، وهي اآلن ديانة باطلة ،هي امللة التي يدين هبا اليهود وهم أمة موسى عليه السالم

 .، وسميت اليهودية بذلك نسبة إىل ) هيوذا ( ابن يعقوبحرفت ونسخت باإلسالم

)بني إرسائيل(، ثم أطلق عليهم اسم هيود فيام بعد، : يعرفون بـوكان اليهود أيام موسى عليه السالم إنام 

 وبنو إرسائيل هم ذريته. ،وإرسائيل هو لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السالم

 :عقائدها -ب

  اهلل وحدهميل اليهود وحبهم للوثنية جعلهم يبتعدون عن عبادة. 

 قال اهلل تعاىل، اهلل فقري قوهلم إن: ﴿           

﴾. [ 252: آل عمران سورة ] 

  قوهلم إن يد اهلل مغلولة، قال اهلل تعاىل: ﴿        

         ﴾. [ 24: املائدة سورة ] 

 يأمر بالرسقة، "ه ( ثم وصفوه بصفات قبيحة: وَ طلق عليه اسم ) هَي  ي ،جعلوا هلم إهلا خاصا هبم

 ."قاس، متعصب، خيطئ ويثور،  يقع يف النوم 

 تعاىلقال اهلل  تعاىل، نسبتهم االبن إىل اهلل: ﴿      ﴾. سورة[ 

 [31:التوبة

 .تعاىلقال اهلل  يزعمون أهنم أبناء اهلل وأحباؤه: ﴿      

 ﴾. [ 25:املائدة  سورة] 

  الشعب املختار هم اليهود فقط، أما باقي " التلمود:املختار، ففي زعمهم بأهنم شعب اهلل

  ."حيواناتالشعوب فهم 

  كان هيودي األم.بناء عقيدهتم عىل أساس عرقي، فال يدخل اجلنة إال من 

 قسمني:أهم كتب اليهود العهد القديم وهو ينقسم إىل  كتبها: -ج

 .)التوراة ) مخسة أسفار 

  ومما جاء فيه: لتوراة املحرفة، كتبها احلاخاماتلالتلمود: وهو تفسريات ، 

 .) إن األرواح غري هيودية هي أرواح شيطانية(

عىل هيئة إنسان ليكون الئقا  اهلل األجنبي  ) اخلارجون عن دين اليهود خنازير نجسة، وخلق 

 .خلدمة اليهود الذين خلقت الدنيا ألجلهم(



 

 

 حتريف الديانات الساموية السابقة - 3

 

حتى  ،عرب الزمنوالتبديل إن الديانة املسيحية والديانة اليهودية، مسها الكثري من التحريف والتزييف 

تغيري اليهود والنصارى  ذلك ومردفقدت الكثري من التعاليم الساموية، بل أضحت ديانات وثنية رشكية، 

 .وابتداعهم يف الدين ما مل ينزله اهلل تعاىل

 

 عالقة اإلسالم بالديانات الساموية األخرى - 4

 

ملا تضمنه من  تصديقو، لالنحرافات التي نالت من الديانات عرب القرون تصحيحو ،تكاملهي عالقة  -

 .لكل زمان واملكانصاحلة وتشيعات للناس عامة ( جتديد) جديدةاإلسالم حيمل أيضا مضامني حق، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                      مديرية الرتبية لوالية وهران  

 حممد هردويل                                 عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية   
 

 

 ساعات 3 الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 22 رقم املذكرة

 

 شيع اإلسالميمن مصادر الت ةالتعلمي الوحدة ةالقيم اإليامنية والتعبدي لثامللف الثا
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 .مفهوم مصادر التشيع  - 2

 من مصادر التشيع:- 1

 اإلمجاع: -أوال 

 أمثلة عنه -أنواعه /د  -حجيته /ج -تعريفه /ب -أ

 القياس: -ثانيا 

 أركانه ورشوطه -حجيته /ج -تعريفه /ب -أ

 املصالح املرسلة: -ثالثا 

 اأمثلة عنه -د/ رشوط العمل هبا -حجيتها /ج -تعريفها /ب -أ

 .املرافقةاملنهاج والوثيقة  -

: األصول من علم األصول، جمموعة كتب؛ منها -

إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول، الفتح 

املأمول يف رشح مبادئ األصول، معامل أصول الفقه، 

مذكرة أصول الفقه عىل روضة الناظر، إعالم املوقعني 

اع يف ، أساس القياس، موسوعة اإلمجعن رب العاملني

الفقه اإلسالمي، نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، 

 أصول فقه اإلمام مالك )أدلته النقلية(.

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

معرفة بعض 

مصادر التشيع 

اإلسالمي وأثرها 

يف مرونة الشيعة 

 اإلسالمية

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

حمرمة ال يف الكتاب وال يف  ليستبحجة أهنا  فرفض عنهالك صديق يتناول املخدرات فنصحته باالبتعاد 

 .السنة

 ناقش القضية مربزا رأيك فيها. 

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
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 قيقةد

 .تعرض عىل السبورة النتائج لكيينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ ويكلفهم بمقابلة *

 يطلب من التالميذ رشح وفهم املضامني التالية: *

 .مفهوم مصادر التشيع  - 2

 من مصادر التشيع:- 1

 أمثلة عنه -د       /                        أنواعه –ج    /       حجيته –ب    /    تعريفه  -أ               اإلمجاع: -أوال 

 أركانه ورشوطه -ج    /       حجيته  -ب   /     تعريفه  -أ               القياس: -ثانيا 

 أمثلة عنها -د      /     رشوط العمل هبا -ج    /     حجيتها  -ب    /   تعريفها  -أ املصالح املرسلة: -ثالثا 

 .حوصلة النشاطات ويطلب من التالميذ مقابلة النتائج التي تعرض عىل السبورةينظم األستاذ * 

 .يطلب من التالميذ تدوين األثر الكتايب الذي توصلوا إليه* 

يصغي 

ويستمع 

ويصحح 

 أخطاءه

 
 

 

 

 

 يتناقشون

وحيللون  

وحيررون أثرا 

كتابيا عن 

 نشاطاهتم

التقويم 

 البنائي

 

 مذكرة تربوية



الوضعية 

 اخلتامية
38 

 ةققيد

 *لخ امل    *

 مفهوم مصادر التشيع  - 2

ارع دليال عىل األحكام، وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، وهذه األدلة  :هي األدلة التي نصبها الش 

 .فق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضااألربعة متفقة ال ختتلف، إذ يوا

 من مصادر التشيع- 1

 اإلمجاع-أوال

 تعريفه: -أ

 العزم، واالتفاق. لغة:

     بعد وفاته عىل حكم من األحكام الشعية  ^من أمة حممد جمتهدي عرص من العصور اتفاق  اصطالحا:

 العملية.                  .

لقد استدلوا          ، وواملصري إليهااتفق أهل العلم عىل أن اإلمجاع حجة رشعية جيب إتباعها  حجيته: -ب 

 حلجيته بأدلة كثرية:                       .

            ﴿قول اهلل تعاىل:  القرآن الكريممن 

         ﴾  [228: ءالنسا سورة] 

تباع ؤمنني فدل عىل أنه حرام، فيكون اوجه االستدالل هبذه اآلية أن اهلل تعاىل توعد من اتبع غري سبيل امل

 .اجباسبيل املؤمنني و

استحالة اجتامع هذه األمة عىل غري أحاديث تفيد بمجموعها  ^: ثبتت عن الرسول السنة النبويةومن 

 م  أ   ن  إِ " ^: حق وهدى، ومن هذه األحاديث قوله
، (3981صحيح ابن ماجة ) "ةٍ لَ الَ  َض ىَل عَ  ع  مِ تَ جَت   ي الَ تِ

 .(1222صحيح الرتمذي ) "ةِ عَ اَم اجَل  َيد  اهللِ َمعَ "^:  قوله وأيضا

 أنواعه: -ج 

 .دون أن خيالف أحداتفاق املجتهدين عىل قول أو فعل بشكل رصيح،  وهو الرصيح:اإلمجاع 

 .أن يشتهر القول أو الفعل من البعض فيسكت الباقون عن إنكاره السكويت:اإلمجاع 

 عنه: أمثلة –د 

 .إمجاع الصحابة عىل مجع القرآن يف مصحف واحد -

 .إمجاع الصحابة عىل توريث اجلدة السدس -

 املسلم إال باحلق. اإلمجاع عىل عصمة دم -

 اإلمجاع األمة عىل حتريم احتقار املسلم، وإرادة املكروه به. -
 

 القياس -ثانيا

 تعريفه: -أ 

 .التقدير واملساواة لغة:

 .تسوية أمر بأمر آخر يف احلكم الثابت له الشرتاكهام يف علة احلكم اصطالحا:

من حيث اجلملة، ومن بني ما استدلوا  اتفق مجهور العلامء عىل إثبات القياس واالحتجاج به :حجيته -ب 

 به عىل حجيته ما ييل:                    .   

يقرتحون 

يناقشون 

ويقارنون 

تائج الن  

املتوصل 

إليها فيام بني 

 التالميذ كلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويسامهون 

يف كتابة 

اخلالصات 

واملعارف 

املتوصل 

إليها من 

خالل 

 شاطاتالن  

 

التقويم 

 اخلتامي



 

 [11: سورة احلش]. ﴾   ﴿ قول اهلل تعاىل: :القرآن الكريممن 

 جيب العمل به. فإذا ،والقياس نوع من االعتبار ،اهلل تعاىل أمر باالعتبارأن  وجه االستدالل:

استعمل القياس يف استنباط احلكم واإلجابة عىل تساؤالت الصحابة  ^ثبت أن النبي  :النبوية السنةومن 

لِ  اهللِ وَل س  رَ  َيا " ^ فقال:أن رجال أتى النبي ، ومن ذلك ريض اهلل عنهم  نمِ  َك لَ  ل  هَ  :اَل قَ ، فَ د  وَ س  أَ  م  الَ  غ  يِل  َد و 

َا؟: اَل قَ  ،م  عَ : نَ اَل قَ  ؟لٍ بِ إِ  ، اَل قَ  َما َأل َواهن  َرٍق؟َقاَل: : مح  ر  ،  َهل  فِيَها ِمن  َأو   ل  عَ : لَ اَل قَ  ؟َك لِ ن ى ذَ أَ فَ : اَل قَ َقاَل: َنَعم 

، قَ ر  ه  عِ عَ زَ نَ   ( 8318)  رواه البخاري. "ه  عَ زَ ا نَ َذ هَ  َك نَ ل  اب  عَ لَ فَ : اَل ق 

 ريض اهلل عنهم، واألمثلة عىل ذلك كثرية نذكر منها: عمل الصحابة

 أصل للقياس. ، والرأي"الكاللة ما عدا الوالد والولد" :فيهاريض اهلل عنه * مسألة الكاللة ورأي أيب بكر 

 ."اعرف األشباه واألمثال، وقس األمور " وجاء فيها: ،ريض اهلل عنهام * رسالة عمر أليب موسى األشعري

 ورشوطه: أركانه -ج 

 ، وهو األمر الذي ورد الن  بحكمه.املقيس عليه وهو األصل الركن األول: -

 .قيس عليهاملقيس ويسمى الفرع، وهو األمر الذي مل يرد الن  يف حكمه وي لحق بامل الركن الثاين: -

 تعديته من األصل عىل الفرع.املراد و احلكم، وه الركن الثالث: -

 .الفرعو األصلبني الوصف املشرتك  وهي ،العلة الركن الرابع: -

 املرسلة املصالح -ثالثا 

ارع عىل ، بناء عىل مصلحة ال دليل من الشهي استنباط احلكم يف واقعة ال ن  فيها وال إمجاع تعريفها: -أ 

 اعتبارها وال عىل إلغائها.                     .

 حجيتها: -ب 

اتفق العلامء عىل عدم العمل هبا يف جمال العبادات، ألن سبيلها التوقيف، أما يف غري هذه األمور مما يتعلق 

باملعامالت والقضايا املتعلقة باألمور العامة للبالد والعباد، فريى املالكية أن املصلحة املرسلة حجة رشعية 

 منها: ، واستدلوا بأدلةفيام ال ن  فيه وال إمجاع

 .رشع اهلل األحكام لتحقيق مصالح العباد ودفع املضار عنهم 

 عىل املجتمعات رضورات  احلوادث تتجدد واملصالح تتغري بتغري الزمان والظروف، وتطرأ

 جديدة تستدعي أحكاما معينة.وحاجات 

 املصلحة يف اجتهادات الصحابة والتابعني وأئمة االجتهاد. رعيت 

 رشوط العمل هبا: -ج 

 تكون مصادمة لن  أو إمجاع أال. 

 أن تعود عىل مقاصد الشيعة باحلفظ والصيانة. 

 أن تكون عامة جلميع الناس ال خاصة. 

  يف ذاهتا حقيقة ال ومها.أن تكون معقولة 

 أمثلة عنها: -د 

 .للسجن بمكة ًرااد ريض اهلل عنه عمر اختاذ -        /     . اخلالفة من بعدهريض اهلل عنهام تولية أيب بكر لعمر  -

 .بتوثيق عقود الزواج بورقة رسمية اإللزام -.                    /        وضع قواعد خاصة للمرور يف الشوارع -
 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

 امللف الرابع

 القيم احلقوقية 
 

 *والكفاءات املستهدفة   التعلمية اتالوحد  *

 

 الدويل والتعامل العامة العالقات جمال يف اإلنسان *  حقوق

 .املسامهة يف احلفاظ عىل حقوق اإلنسان من خالل معرفة مكانتها يف اإلسالم               

 

 اإلسالم يف وواجباهتم العامل *   حقوق

 .معرفة املبادئ العامة حلقوق العامل والقدرة عىل جتسيدها يف احلياة               



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                                مديرية الرتبية لوالية وهران   

 حممد هردويل                             عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية   
 

 

 ساعتان الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 21 رقم املذكرة

 

 ويلاإلنسان يف جمال العالقات العامة والتعامل الد حقوق ةالتعلمي الوحدة القيم احلقوقية رابعامللف ال
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 .تكريم اإلسالم للبش -أ 

 .تعريف حقوق اإلنسان -ب 

 :من حقوق اإلنسان يف جمال العالقات العامة-ج 

 .احلق يف احلرية - 1 .                      / حق احلياة - 2

 .احلق يف التنقل - 4   /                .احلق يف األمن - 3

 .حرية الرأي والفكر -2    /     .احلق يف حرية املعتقد - 8

 .حق التعلم - 5

 .والوثيقة املرافقةاملنهاج  -

احلقوق والواجبات والعالقات  :منها ،جمموعة كتب -

اإلنسان يف اإلسالم، موسوعة حقوق الدولية يف اإلسالم، 

املجتمع اإلنساين يف ظل اإلسالم، احلوار مع أهل 

الكتاب، نظرية احلرب يف اإلسالم وأثرها يف القانون 

، عهد حقوق الطفل يف اإلسالم، القواعد املنظمة الدويل

حلقوق اإلنسان الصادرة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، 

 مم املتحدة.حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األ

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

املسامهة يف احلفاظ 

عىل حقوق اإلنسان 

من خالل معرفة 

 مكانتها يف اإلسالم

 

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

ٍة َرَبَطت َها، َفَلم  " قال: ^عن النبي عنهام ريض اهلل عن عبد اهلل بن عمر  َرَأة  الن اَر يِف ِهر  َدَخَلت ام 

َها، َومَل  َتَد  ل  ِمن  َخَشاِش األَ ت ط ِعم  َها َتأ ك  ضِ ع   (3325) أخرجه البخاري. "ر 

 حلل وناقش، وماذا يمكن أن نستفيد من هذا احلديث النبوي؟ -

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج
 التقويم املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت

 قيقةد 58

 

 النتائج.ينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ ويكلفهم بمقابلة *

 املضامني التالية:مناقشة الميذ يطلب من الت *

 .تكريم اإلسالم للبش -أ 

 .تعريف حقوق اإلنسان -ب 

 :من حقوق اإلنسان يف جمال العالقات العامة-ج 

 .احلق يف احلرية - 1.                            /                  حق احلياة - 2

 .احلق يف التنقل - 4.                      /                 احلق يف األمن - 3

 .حرية الرأي والفكر - 2.           /                 احلق يف حرية املعتقد - 8

  .حق التعلم - 5

 .تدوين األثر الكتايب املتوصل إليه هميطلب منوالتالميذ  حوصلة نشاطاتينظم األستاذ  -

يصغي ويستمع 

ويصحح 

 أخطاءه
 

 

يتناقشون 

وحيللون 

وحيررون أثرا 

كتابيا عن 

 نشاطاهتم

 التقويم البنائي

 

 

 مذكرة تربوية



 

الوضعية 

 اخلتامية
 ةققيد 18

 *    لخ *    امل

 تكريم اإلسالم للبش -أ
 

       ﴿ ل اهلل تعاىل:، قاخملوقا مكرمالقد اعترب اإلسالم اإلنسان 

           ﴾ 
وجعله  ،نواهيالوامر واألفسخر الكون خلدمته، وأعطاه احلرية املطلقة يف حدود ، [51]سورة اإلرساء:

 ترصفاته، له حقوق وعليه واجبات. مسؤوال عن

 حقوق اإلنسان تعريف-ب 
 

يف اإلنسان  تلزمبط والعالقات بني األفراد، وهي التي التي تنظم الروا القواعدالنصوص وجمموعة  هي

 .حياته لزوما معتادا

 من حقوق اإلنسان يف جمال العالقات العامة -ج 
 

احلياة هبة اهلل، وهي مكفولة لكل إنسان، وعىل األفراد واملجتمعات والدول محاية هذا  حق احلياة:- 2

    ﴿ ل اهلل تعاىل:قا ،احلق من كل اعتداء عليه، وال جيوز إزهاق روح دون مقتىض رشعي

                  

     ﴾  [31:املائدة]سورة. 

اإلنسان يولد حرا ف هي الصفة التي متكن اإلنسان من الفعل املعرب عن إرادته، احلرية:احلق يف  - 1

الناس وقد  متى استعبدتم" :ريض اهلل عنهبن اخلطاب  عمر، أو يستغله، قال هوليس ألحد أن يستعبد

 ."اولدهتم أمهاهتم أحرار

 وال ودينه، وأهله، وعرضه، وماله،لكل إنسان احلق يف أن يعيش آمنا عىل نفسه،  احلق يف األمن: - 3

 .األمن م  ابة ليع  رَ احلِ  دُّ ع َح لذلك رش  يرعب أو يعذب الناس دون وجه حق، جيوز أليٍّ كان أن 

حال ، وله حق الرت  واختيار حمل إقامتهمن حق كل فرد أن تكون له حرية التنقل  احلق يف التنقل: - 4

، وله إذا اضطهد حق اللجوء إىل بلد آخر، وعىل عليهوالعودة إليه دون ما تضييق والسفر من موطنه 

 اقرتاف جريمة يف نظر الشع.ما مل يكن سبب اللجوء  ؛حتى يبلغه مأمنه ميهحيالبلد الذي جلأ إليه أن 

 قال اهلل تعاىل: ،لكل شخ  حرية االعتقاد دون مصادرة أو تدخل من أحد احلق يف حرية املعتقد: - 8

﴿     ﴾  ق اإلنسان يف إقامة شعائره ويتفرع عىل هذه احلرية ح .[182:البقرة]سورة

 .لكن بشط مراعاة النظام العام للمجتمع اإلسالمي ،امنفردا أو جمتمع

لكن دون ، لقد حث القرآن الكريم عىل التفكري والتدبر وإعامل العقل حرية الرأي والفكر:- 2

وقال  ،[14:حممد]سورة  ﴾   ﴿ ، قال اهلل تعاىل:اإلسالميةاملساس باملقدسات 

، فاإلسالم يريد إنسانا مبدًعا، وما مل تكن هناك حرية للفكر [25:يس]سورة  ﴾  ﴿أيضا:

 عقله ويقلد غريه.نسان الذي يعطل فال يمكن أن تتولد عملية اإلبداع، لذا ذم اإلسالم اإل

فعن  ،عىل السواءذكورا وإناثا واجب عىل اجلميع العلم  طلبالتعليم حق للجميع، و حق التعلم: - 5

لِّ عِ َطَلب  ال" :^ رسول اهللقال: قال ريض اهلل عنه أنس بن مالك  ِم َفِريَضة  َعىَل ك  لمٍ  ل  س        )صحيح ."م 

 (.114ح  :ماجة ابن

يناقشون 

ويقارنون 

 النتائج

املتوصل 

إليها فيام بني 

 التالميذ كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقرتحون 

ويسامهون 

يف كتابة 

اخلالصات 

واملعارف 

املتوصل 

إليها من 

خالل 

 النشاطات

 

التقويم 

 اخلتامي

 

 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                                مديرية الرتبية لوالية وهران    

 حممد هردويل                             عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية     
 

 

 ساعتان الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 23 رقم املذكرة
 

 وواجباهتم يف اإلسالمل العامحقوق  ةالتعلمي الوحدة القيم احلقوقية رابعامللف ال
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 .نظرة اإلسالم إىل العمل - 2

 .احلقوق األساسية للعامل  - 1

 .واجبات العامل - 3

 .طبيعة العالقة بني العامل وصاحب  العمل - 4

 .والوثيقة املرافقةاملنهاج  -

من قضايا العمل واملال يف اإلسالم،  :منها جمموعة كتب؛ -

موسوعة احلقوق والواجبات والعالقات الدولية يف اإلسالم، 

القواعد املنظمة حلقوق اإلنسان حقوق اإلنسان يف اإلسالم، 

تفسري ابن كثري، فتح  الصادرة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي،

 .الباري رشح صحيح البخاري

 الكتاب املدريس -

 .السبورة -

 .حوار متبادل -

معرفة املبادئ 

العامة حلقوق 

العامل والقدرة عىل 

 جتسيدها يف احلياة

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

 ما مناسبة ذلك؟ ،ماي 12ذكرى ميالدية كل سنة  علينا منحتل  -

 ذلك؟ أسبابما  ،نزاعات العامل مع أرباب العمل جداكثرية  -

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد 58

 تعرض عىل السبورة النتائج لكيينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ ويكلفهم بمقابلة *

 الميذ رشح وفهم املضامني التالية:يطلب من الت   *

 .إىل العملنظرة اإلسالم  - 2

 .احلقوق األساسية للعامل  - 1

 .واجبات العامل - 3

 .طبيعة العالقة بني العامل وصاحب  العمل - 4

 تائج التي تعرض عىل السبورةشاطات ويطلب من التالميذ مقابلة الن  ينظم األستاذ حوصلة الن  * 

يصغي ويستمع 

ويصحح 

 أخطاءه

 

 يتناقشون

 وحيللون  

 التقويم البنائي

الوضعية 

 اخلتامية
 ةققيد 18

 *    لخ *    امل

 نظرة اإلسالم إىل العمل - 2

نظر اإلسالم إىل العمل نظرة احرتام ومتجيد، وأعىل من شأنه، وربط كرامة اإلنسان به، بل لقد 

اعتربه من العبادات التي يثاب عليها صاحبه؛ ألن العمل هو الوسيلة األوىل لضامن معيشة اإلنسان 

         ﴿ اهلل تعاىل: قالواستقرار حياته، 

      ﴾.  [ 28 :امللكسورة] 

 
التقويم 

 اخلتامي

 مذكرة تربوية



 

 

 هه

  

 

 احلقوق األساسية للعامل -1

 

 :دفع أجرة العامل أهم التزام ملقى عىل عاتق صاحب العمل، قال  حق العامل يف األجر العادل

ه  " ^: النبي َره  َقب َل َأن  جَيِف  َعَرق  ط وا األَِجرَي َأج   رواه ابن ماجة. "َأع 

 عىل صاحب العمل أن يويف العامل حقوقه : حق العامل يف احلصول عىل حقوقه املتعاقد عليها

 التي تم العقد عليها. 

  والصيام.نية كالصالة يأداء الواجبات الداحلق يف للعامل : يف أداء ما افرتضه اهلل عليهحق العامل 

 قال شعيب ملوسى  : ولقدحق العامل يف عدم اإلرهاق إرهاقا يرض بصحته أو يسبب له عجزا

 [15:القص ]  .﴾         ﴿ حني أراد أن يعمل له يف ماله:السالم  عليهام

 :لدى اجلهات املسؤولة أو القضاء، وذلك حلفظ  حق العامل يف الشكوى وحقه يف التقايض

 حقوقهم.

 :رشوطهتوافرت تعويض الرضر الذي أصابه، فله احلق يف املطالبة به إذا  حق العامل يف الضامن. 

  واجلدارة يقوم معيار الرتقية يف اإلسالم عىل أساس الصالحية والكفاءة الرتقية:حق العامل يف. 

 :فال جيوز إهانته أو احتقاره أو االنتقاص من شخصيته. حق العامل يف املحافظة عىل كرامته 

 

 واجبات العامل -3

 

o  يعرف املطلوب منه يف عقد العملبجب عىل العامل أن. 

o أن يتمتع بروح املسؤولية يف أداء عمله. 

o أن يتقن عمله. 

o أن يكون أمينا يف عمله فال يغش وال خيون وال يرسق. 

o عدم استغالل عمله ووظيفته ليجر بذلك نفعا إىل نفسه أو قرابته. 

o .جيب عليه أن يتعامل بأدب واحرتام يف عالقاته مع رؤسائه وزمالئه ومرؤوسيه 

 

 طبيعة العالقة بني العامل وصاحب العمل - 4

 

للعامل ورب العمل التزامات وحقوق واجبة عىل كل طرف وفق األخالق اإلسالمية، إن اإلسالم وضع 

 حتى تكون العالقة بينهام عالقة ود وحمبة، ويتأتى ذلك عن طريق:

  مع بيان ما يتعلق باملدة واألجر ،العمل املراد إنجازه لطبيعةالوضوح التام. 

 ال يكلفه فوق طاقته. 

 رضورة تناسب العمل واألجر. 

  يعامله باحلسنى.أن 

 عدم املامطلة يف تسليم األجر. 

 عدم التقصري رشيطة، فيصفح عنه أن يكون رحيام بالعامل إذا أخطأ أو نيس. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 امللف اخلامس

 القيم االجتماعية واألسرية
 

 *املستهدفة   اتوالكفاء التعلمية اتالوحد  *

 

 وغريهم املسلمني بني االجتامعية *  العالقات

معرفة أحكام العالقات االجتامعية بني املسلمني وغريهم وأثرها عىل استقرار 

 .املجتمع

 

  الشعية وأحكامه النسب األرسية: املشاكل *   من

  ،معرفة احللول التي رشعها اإلسالم لبعض مشاكل األرسة يف العرص احلارض              

 واالجتامعي.األرسي الّتامسك وأثرها يف                

 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   مديرية الرتبية لوالية وهران  

 حممد هردويل                                عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية   

 

 ساعات 3 الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 24 املذكرةرقم 

 

 العالقات االجتامعية بني املسلمني وغريهم ةالتعلمي الوحدة القيم االجتامعية واألرسية امسامللف اخل
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 اختالف الدين يف واقع الناس - 2

 أسس عالقة املسلمني بغريهم: - 1

  التعايش  -ب         /            التعارف  -أ        

 االجتامعية الروابط -د           /               التعاون -ج      

 حقوق غري املسلمني يف بلد اإلسالم: - 3

 حق التأمني عند العجز -ب       /         حق احلامية -أ       

 حق العمل -د      /      حق حرية التدين -ج     

 واجبات غري املسلمني يف بلد اإلسالم - 4

 .والوثيقة املرافقةاملنهاج  -

غري املسلمني يف الدولة  : معاملةمنهاجمموعة كتب؛  -

املوسوعة الفقهية امليرسة، فقه املعامالت املالية اإلسالمية، 

أحكام فتح الباري،  ،أهل الذمةمع أهل الذمة، أحكام 

التعامل مع غري املسلمني، معاملة غري املسلمني يف املجتمع 

اإلسالمي، حقائق مضيئة يف وجه شبهات مثارة، معركة 

التبشري واإلسالم )حركات التبشري واإلسالم يف آسيا 

 يا وأوربا (.وإفريق

 السبورة -

 حوار متبادل -

 الكتاب املدريس -

معرفة أحكام 

العالقات 

االجتامعية بني 

املسلمني وغريهم 

وأثرها عىل استقرار 

 املجتمع

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

 

ا الن بِيُّ مَ  "قال:ريض اهلل عنهام جابر بن عبد اهلل عن  نَا: َيا  ^ر  بِنَا َجنَاَزة  َفَقاَم هَلَ ل  نَا بِِه، َفق  م  َفق 

 َ وَل اهللِ إهِن  ، َفَقاَل: هَي ودِ  َجنَاَزة   اَرس  واأَ إَِذا رَ يٍّ وم  ت م  اجَلنَاَزَة َفق   :^، ويف حديث آخر قال "ي 

ًسات  نَ ي َس لَ أَ "  .""؟ف 

 .عىل املجتمعمها أثر ، مبينااحلديثنيهذين  حل ل -

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد238

 ويقيمها. ينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ *

 يطلب من التالميذ رشح وفهم املضامني التالية: *

 اختالف الدين يف واقع الناس - 2

 االجتامعية الروابط -دالتعاون/ -التعايش/ج -التعارف/ب -أ أسس عالقة املسلمني بغريهم:  - 1

 حق التأمني عند العجز -ب          /     حق احلامية  -أ   حقوق غري املسلمني يف بلد اإلسالم: - 3

 حق العمل -/د       دينحق حرية الت   -ج                                                                       

 غري املسلمني يف بلد اإلسالمواجبات  - 4

 .يطلب من التالميذ تدوين األثر الكتايب الذي توصلوا إليه* 

يصغي 

 ويستمع

 

يتناقشون 

وحيللون 

وحيررون أثرا 

كتابيا عن 

  نشاطاهتم

التقويم 

 البنائي

 

 مذكرة تربوية



الوضعية 

 اخلتامية
 قيقةد 38

 *لخ امل    *

 اختالف الدين يف واقع الناس - 2

ين ال يمكن أن يتم                      ﴿ : اهلل تعاىل باإلكراه، قاليقرر القرآن الكريم بأن أمر الد 

 ﴾ [ 182البقرة:سورة] ، واالختالف بني الناس واقع ال يمكن تغيريه، والذي يسعى إللغاء هذا

 ،اعتقاده ذلك فهو مطالب بحسن معاملة غريهواملسلم رغم ، كلية فإنام يروم حماال ويطلب ممتنعاالتعدد 

 والقسط معه ألن أساس نظرته لغريه مبنية عىل ما ييل:
o  قال اهلل تعاىل:سلم بكرامة كل إنسان مهام كان دينه وجنسهاملاعتقاد ، ﴿    

 ﴾.  [  51اإلرساء:سورة] 

o  قال اهلل تعاىلين واقع بمشيئة اهلليف الد  اعتقاد املسلم أن اختالف الناس ،: ﴿   

    ﴾. [  19 الكهف:سورة] 

o  الدعوة باحلكمة واملوعظة احلسنة.، وإن ام عليه كفرهمعىل بمحاسبة الكافرين املسلم ليس مكلفا 

o مع كل الناس، قال اهلل تعاىل: املسلم مأمور بالعدل وحسن اخللق ﴿   

              

  ﴾. [  5املائدة:سورة] 

 أسس عالقة املسلمني بغريهم - 1

قد يؤدي هذا التعارف إىل فهم اإلسالم، والوقوف عىل أخالقه، فيكون سببا يف اعتناق  التعارف: -أ 

 [23احلجرات:سورة  ]  .﴾     ﴿ غري لإلسالم، قال اهلل تعاىل:

املسلم مطالب بحسن معاملة غري املسلمني، وال مانع يف اإلسالم من أن يتعايش املسلم  التعايش: -ب

       ﴿، قال اهلل تعاىل:للمسلمنيمع غريه، طاملا أنه مل تظهر منهم عداوة 

             

  ﴾.  [  5املمتحنة:سورة] 

 ^جيوز للمسلم التعاون مع غري املسلم يف كل أمر ذي شأن وفائدة، ولقد مدح النبي  التعاون: -ج

عَ " :قالحيث روي عنه أنه حلف الفضول  اَلِم أَلََجب ت  بِِه ى َلو  أ د   رواه البيهقي ."يِف اإِلس 

خلق اهلل سبحانه وتعاىل البش وأقام بينهم روابط متعددة، يتعاونون هبا عىل  الروابط االجتامعية: -د

 شؤون احلياة، وحوهلا يتالقون، ومن هذه الروابط: 

 .التي تربط بني مجيع الناس عىل وجه األرض الصلة هي رابطة اإلنسانية: (2
 

           الوطن من حيث الفرد مع قومه،هي أقوى من األوىل، وهي التي تربط  رابطة القومية: (1

 واللغة واملصالح املشرتكة.                          .

      خصها ولعظم آثارها عىل حياة اإلنسان ،واألقارب األهل تشملالتي  هي رابطة العائلة: (3

 كثرية. بأحكام اإلسالم                         .

 وهي التي تنشأ بني اإلنسان والوطن الذي يقيم فيه. رابطة اإلقامة: (4

يناقشون 

ويقارنون 

تائج الن  

املتوصل 

إليها فيام بني 

التالميذ 

 كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسامهون 

يف كتابة 

اخلالصات 

واملعارف 

املتوصل 

إليها من 

خالل 

 شاطاتالن  

 

التقويم 

 اخلتامي



 

 

 

 حقوق غري املسلمني يف بلد اإلسالم - 3

 

قال  ، محاية األقليات من االعتداء الداخيل واخلارجي ومحاية النفس والعرض واملال حق احلامية: -أ 

عَ ": ^النبي   البخاريرواه  ."ن ةاِهًدا مَل  َيَرح  َرائَِحَة الـج  َمن  َقَتَل م 

معناه تأمني املعيشة الكريمة هلم ولعائالهتم، خاصة عند الكرب والعجز  حق التأمني عند العجز: -ب 

 ن  عَ  ول  ؤ  س  مَ  م  ك  لُّ ك  وَ  اعٍ رَ  م  ك  لُّ ك  ": ^ايا الدولة فهي مسؤولة عنهم، قال النبي والفقر، وألهنم من رع

 ي  عِ رَ 
 البخاريرواه  ."هِ تِ

ال ي كره اإلسالم غري املسلمني عىل اعتناق اإلسالم فلهم احلرية يف البقاء عىل  حق حرية التدين: -ج 

    ﴿ :قال اهلل تعاىل ،واملحافظة عىل أماكن عبادهتم شعائرهم،دينهم، بل أباح هلم ممارسة 

 ﴾.  [  182البقرة:سورة] 

ة االقتصادي األنشطةاإلسالم لغري املسلمني احلق يف العمل والتجارة وممارسة مجيع  كفل حق العمل: - د

، وهلم أيضا مزاولة ما خيتارونه من املهن احلرة، ومبارشة ما يريدونه من األعامل واحلرف، املشوعة

 شأهنم يف ذلك شأن املسلمني.

 

 واجبات غري املسلمني يف بلد اإلسالم - 4

 

 :ومنها ،كام أن هلم حقوقا فعليهم واجباتإن غري املسلمني يف بلد اإلسالم 

  اإلسالميةنظم وقوانني الدولة احرتام. 

 دفع اجلزية وهذا خاص بأهل الذمة. 

 ترك قتال املسلمني. 

 مراعاة شعور املسلمني. 

 .عدم إظهار ما هو منكر يف اإلسالم 

 .عدم نش ديانتهم أو إظهار طقوسهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   الرتبية لوالية وهرانمديرية   

 حممد هردويل                                عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية   

 

 

 ساعات 3 الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 28 رقم املذكرة

 

 عيةمن املشاكل األرسية: النسب وأحكامه الش ةالتعلمي الوحدة القيم االجتامعية واألرسية امسامللف اخل

 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 النسب -أوال 

 تعريف النسب -أ

 البينة الشعية   /   اإلقرار   /  الزواج           أسباب النسب: -ب

 البصمة الوراثية  /    الزواج    طرق إثبات النسب: -ج

احللول  سب: يشار إىل أن الوصية حل منحقوق الطفل جمهول الن   -د

 سبالن   املادية ملجهول

 حكمة حتريمه    /      دليله    /      حكمه   /      تعريفه   : التبني -ثانيا 

 احلكمة من تشيعها  /     دليلها     /    / حكمها  تعريفها : الكفالة -ثالثا 

 حيث املحرم الكفالة منيشار إىل أن الرضاع حل ملشكلة  -

 املرافقةوالوثيقة املنهاج  -

النسب يف  : إثباتمنهاجمموعة كتب؛  -

ضوء املعطيات العلمية املعارصة، البصمة 

الوراثية وأثرها يف النسب، مدونة الفقه 

املالكي وأدلته، فتح الباري، تفسري ابن 

كثري، اجلامع ألحكام القرآن، القاموس 

، نسب ولد الزنا، البصمة الوراثية املحيط

وحجيتها، حكم استرباء الزانية 

 واستلحاق ولد الزانية.

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

معرفة احللول التي 

رشعها اإلسالم 

لبعض مشاكل 

األرسة يف العرص 

وأثرها يف  ،احلارض

التامسك األرسي 

 االجتامعيو

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

 ةَ لَ ِص  ن  إِ ، فَ م  ك  امَ َح ر  أَ  هِ بِ  ونَ ل  ِص ا تَ مَ  م  ك  ابِ َس ن  ن أَ وا مِ م  ل  عَ تَ " :قال ^  النبيعن  ريض اهلل عنه عن أيب هريرة

 (2959صحيح سنن الرتمذي ). "رِ ثَ  األَ يِف  ة  أَ َس ن  ، مَ الِ  املَ يِف  اة  رَ ث  ، مَ  لِ ه   األَ يِف  ة  ب  حَمَ  مِ حِ الر  

 حلل وناقش، وماذا يمكن أن نستفيد من هذا احلديث النبوي؟ 

يالحظ 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد 238

 ويقيمها. ينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ *

 يطلب من التالميذ رشح وفهم املضامني التالية: *

 تعريف النسب -أ: النسب –أوال 

  البينة الشعية       /                اإلقرار     /    الزواج          أسباب النسب: -ب                         

 البصمة الوراثية   /      الزواج  سب:طرق إثبات الن   -ج                           

 .حقوق الطفل جمهول النسب: يشار إىل أن الوصية حل من احللول املادية ملجهول النسب -د

 حكمة حتريمه     /      دليله    /   حكمه     /  تعريفه      التبني: -ثانيا 

 احلكمة من تشيعها     /    دليلها    /   حكمها  /   تعريفها  الكفالة:  -ثالثا 

 .حيث املحرم منالكفالة يشار إىل أن الرضاع حل ملشكلة  -

يصغي 

ويستمع 

 ويصحح
 

 
 

 يتناقشون

وحيررون 

أثرا كتابيا 

عن 

 نشاطاهتم

التقويم 

 البنائي

 

 

 

 مذكرة تربوية



 

الوضعية 

 اخلتامية
 قيقةد 38

 

 *لخ امل    *
 

 النسب –أوال 

 

 القرابة وااللتحاق. لغة:  :تعريف النسب -أ
 

 القرابة اخلاصة بني األوالد واآلباء مبارشة. وه رشعا:                                  
 

 يثبت النسب بالطرق اآلتية: :أسباب النسب -ب 
 

واملراد به الزوجية القائمة بني الرجل واملرأة عند ابتداء محل الزوجة بالولد، وهو مأخوذ من  الزواج:  -

َعاِهِر احَلَجر  " :احلديث الشيف ِفَراِش َولِل  ، بمعنى: أن الولد ثمرة الفراش، وهو الزواج، أما "الَوَلد  لِل 

الولد إليه، وإنام له احلجر، أي:  الذي ال يتخذ زوجة ختت  به فيكون عاهًرا ال ثمرَة له، وال ينسب

 .اخليبة واخلرسان

عرتف بأن هذا الولد مثال هو ي كأنمعناه إخبار إنسان بوجود القرابة بينه وبني شخ  آخر،  اإلقرار: -

 .ابنه

واملقصود هبا يف هذا  ،شهادة الشهود، وسمي الشهود بينة ألنه هبم يتبني احلق ويظهر البينة الشعية: -

 .املوضع: هي أن يشهد رجالن أو رجل وامرأتان عىل أن هذا الولد ابن فالن

  طرق إثبات النسب: -ج
 

عية إلثباته، فقد ثبت يف صحيح البخاري من أهم الطرق الش سب بالزواجيعد ثبوت الن الزواج: -

عد: َس  اَل قَ ، فَ مٍ الَ  غ  معة يِف بن زَ  عبد  اص وَ قَ  وَ يِب ن أَ ب   د  ع  َس  مَ َص تَ خ  ا :قالتأهنا ريض اهلل عنها حديث عائشة 

ا َذ معة: هَ ، وقال عبد بن زَ هِ  شبهِ ىَل ر إِ ابنه، انظ   ه  ن  أَ  يَل  إِ  دَ هِ أيب وقاص عَ  ة بنبَ ت  ابن أخي ع   اهللِ وَل س  ا رَ ا يَ َذ هَ 

، ا بعتبةَ نً يِّ ا بَ ى شبهً أَ رَ فَ  اهلل ^ إىل شبههِ  ول  س  ، فنظر رَ هِ تِ يَد لِ أيب من وَ  راشفِ  عىل َد لِ أخي يا رسول اهلل و  

َعاِهِر احَلَجر  عَ م  بن زَ  د  ب  ا عَ يَ  َك لَ  وَ ه  "فقال:  ِفَراِش َولِل   (2528) ."ة الَوَلد  لِل 

حجة معتربة  وهينية اجلينية التفصيلية التي تدل عىل هوية كل فرد بعينه، هي الب   البصمة الوراثية: -

 .اخلطأ فيها منتفية أو شبه منتفيةونسبة  ،إثبات النسبقرينة دقيقة عىل و

  حقوق الطفل جمهول النسب: -د

 إنكارهمن فرص حرص اإلسالم عىل العناية بمجهويل النسب، فوسع من أسباب إثبات نسبهم، وضيق 

 .حق اختاذ االسم واهلوية 

  هلم ما للمسلمني من احلقوق جمهويل النسب إخوة يف الدين،اإلسالم اعترب. 

  قال اهلل تعاىل رعايتهم وتويل أمورهم،وجوب: ﴿        

  ﴾ .:[ 8]سورة األحزاب 

 .اإلسالم ضمن ملجهويل النسب حقوقا مادية تتمثل يف الوصية 
 

 الـتـبـنـي -ثانيا 

 هو أن يتخذ اإلنسان ابَن غريه ابنًا له ويلحقه بنسبه الصحيح. تعريفه: -
 

 حرام. حكمه: -

 

يناقشون 

ويقارنون 

تائج الن  

املتوصل 

إليها فيام بني 

التالميذ 

 كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يسامهون 

يف كتابة 

اخلالصات 

واملعارف 

املتوصل 

إليها من 

خالل 

 شاطاتالن  

 

التقويم 

 اخلتامي



 

 

 ويدل لذلك أدلة من الكتاب والسنة وهي عىل النحو التايل: دليله: -

          ﴿ تعاىل: اهلل قول من القرآن الكريم:

      ﴾ .:[ 4]سورة األحزاب 

َ  " :يقول ^قال: سمعت النبي ريض اهلل عنه : عن سعد من السنة َلم  أن ه  َغري  َو َيع   َأبِيِه َوه 
ِ َعى إىَِل َغري  َمِن اد 

ن ة  َعَلي ِه َحَرام  أبِيِه   (2522) رواه البخاري. " َفاجل َ

 

  :حكمة حتريمه -

o .احلفاظ عىل قدسية الرابطة األرسية من خالل النسب احلقيقي 

o .احلفاظ عىل األعراض داخل األرسة 

o .ضامن حقوق أفراد األرسة يف املرياث 

o .إقرار احلق والعدل، والبعد عن التزوير وتغطية احلقائق 

 الكفالة -ثالثا 

  :تعريفها -

 .االلتزام والضم لغة:

 .التزام بضم اليتيم وضامن حقوقهحق ثابت يف ذمة غري مضمونة، وعرفها البعض بأهنا:  التزام رشعا:

 .مشوعة يف اإلسالم حكمها: -

 دليلها: -

  :تعاىل: اهلل قولمن القرآن الكريم ﴿  ﴾. :[35 ]سورة آل عمران 

 ن ِة  " :قال ^عن سهل بن سعد عن النبي : من السنة وقال ، "كذاهَأَنا َوَكافِل  ال َيتِيِم يف اجل َ

 (2118) رواه البخاري .سطىابة والو  ب  الس   هِ ي  عَ بإصبَ 

 احلكمة من تشيعها:

 زرع املودة وروح التكافل داخل املجتمع. 

 محاية املجتمع وطهارته من اآلفات االجتامعية. 

 محاية اليتيم من اهلالك، والقيام بشؤونه حتى يستقل بنفسه. 

 نشأة املكفول يف جوِّ أرسي يضمن له الرتبية احلسنة. 

لولد املكفول به عند بلوغه، يمكن لألم التي كفلته احلرج وحل مشكلة املحرم بالنسبة ل*  لرفع 

 فيصري من املحارم بالرضاع. إرضاعه

  َم " :^قال: قال رسول اهلل نه ريض اهلل ععن عيل بن أيب طالب َضاِع َما َحر  َم ِمَن الر  إِن  اهللَ َحر 

 (2242) الرتمذيصحيح سنن  ."ِمَن الن َسِب 

  فقالت: يا رسول اهلل  قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إىل النبي ^ريض اهلل عنها عن عائشة

ِضِعيهِ  "النبي ^ :فقال  -وهو حليفه  -إين أرى يف وجه أيب حذيفة من دخول سامل  . "َأر 

ل  " وقال: ^فقالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبري؟ فتبسم رسول اهلل  ه  َرج  ت  َأن  َقد  َعلِم 

 (3858)أخرجه مسلم.  "َكبرِي  
 

 

 



 

 

 

 

 

 
                  

 

 امللف السادس
 القيم التواصلية واإلعالمية

 

 *والكفاءة املستهدفة   التعلمية ةالوحد  *

 

 الوداع حجة يف ^ الرسول خطبة وثيقة *   حتليل

 وإبراز ما تضمنته من أحكام وتوجيهات،  "ة الوداعج  ح  "حتليل وثيقة                

 .اليوم إليها املجتمع الدويل وحاجة  



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                    مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                               عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 
 

 

 ساعات 3 الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 22 رقم املذكرة

 

 يف حجة الوداع ^حتليل وثيقة خطبة الرسول  ةالتعلمي الوحدة ة واإلعالميةالتواصليالقيم  سادسامللف ال

 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 .املناسبة والظروف - 2

 .رشح املفردات - 1

 .حتليل ن  اخلطبة - 3

 .األحكام والتوجيهات التي تضمنتها اخلطبة - 4

 .املرافقةوالوثيقة املنهاج  -

املختوم، رشح بن هشام، الرحيق ال: السرية ؛ منهاجمموعة كتب -

صحيح مسلم، البداية والنهاية، املغازي للواقدي، حدائق األنوار 

ومطالع األرسار يف سرية النبي املختار، حممد خاتم املرسلني، زاد 

 ، الرسالة املحمدية.املعاد

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

حجة "حتليل وثيقة 

وإبراز ما  "الوداع

من أحكام تضمنته 

وتوجيهات، 

وحاجة املجتمع 

 إليها الدويل اليوم

 

 مراحل سري الدرس:

 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

 .التي دلت عليها واستخراج األحكام والفوائد ،قصد قراءهتاعرض الوثيقة عىل التالميذ  -

 .وضح ذلك ،ن عاملي ملبادئه الكربىوإعالتعترب خطبة حجة الوداع إيذان باكتامل اإلسالم  -

يالحظ 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
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 .تعرض عىل السبورة النتائج لكيينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ ويكلفهم بمقابلة  *

 يطلب من التالميذ رشح وفهم املضامني التالية: *

 .املناسبة والظروف (2

 .املفرداترشح  (1

 .حتليل ن  اخلطبة (3

 .األحكام والتوجيهات التي تضمنتها اخلطبة (4

 .الميذ تدوين األثر الكتايب الذي توصلوا إليهيطلب من الت  * 

يستمع 

ويصحح 

 أخطاءه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتناقشون

وحيررون أثرا 

كتابيا عن 

 نشاطاهتم

التقويم 

 البنائي

 

 مذكرة تربوية



الوضعية 

 اخلتامية
 ةققيد 38

 

 *لخ امل    *

 

 املناسبة والظروف -2

 

كثري كلهم يلتمس أن  بشفقدم املدينة بقصده هلذه احلجة املشهودة،  ^هـ  أعلن الن بي  21يف السنة 

، وألقى هذه اخلطبة ^ يف عرفة خطيبا يف قومهمن ذي احلجة قام الن بي  9ويف اليوم ، ^يأتم برسول اهلل 

وقد نزل يف ، اسة وأربعون ألفا من النعوأربعة وعشون أو أربوقد اجتمع حوله مئة ألف اجلامعة، 

        ﴿ذلك اليوم قول اهلل تعاىل: 

     ﴾.  :[13]سورة املائدة 

 

 رشح املفردات - 1

 

 :) م  َحَرام  م  َعَلي ك  َراضك   أي: ال حتل، والعرض يطلق عىل الشف.) َأع 
 

 :)  وع ض   ساقط وباطل. ) َمو 
 

 :)  ام اجلاهلية. ) الن يِسء  تأخري حرمة حمرم إىل صفر أي 
 

 :) أي: ال يأذن ألحد ممن تكرهون دخوله عليهن. ) ي وطِئ َن 
 

 :)  أسريات. ) َعَوان 

 

 حتليل ن  اخلطبة - 3

 

الرتكيز عىل توحيد اهلل وتعظيمه، والدعوة إىل تقواه وذلك  االستفتاح والدعوة إىل تقوى اهلل تعاىل: -2

 بامتثال املأمورات واجتناب املنهيات.

وال، وهي حرمة جتعل املسلمني ينتهون عن القتل، وهنب األم الدماء واألموال واألعراض: حرمة -1

 ويف هذا إعالن عن حقوق اإلنسان.، أعراض الناسوعن الوقيعة يف 

با: -3 عىل املسلمني أن  من كانت عنده أمانة ائتمنه عليها  ^يوجب الرسول  أداء األمانة وحتريم الر 

ا إن جحدها فإنه يكون قد خاهنا، وخيانة األمانة من أعظم  أحد وطلبها منه صاحبها أن يؤدهيا إليه، أم 

سول  م الر  ر نفعا، إذ بدال أن يوايس با، وهو كل قرض جعىل املسلمني الر ^الذنوب واآلثام، كام حر 

با يف هلية وخاصة يف مكة يتعاملون بالرة يستغله أسوء استغالل، وكانوا يف اجلامالغني املحتاج يف األ

 التجارة تعامال واسعا.

أر أن ينبذوا كل الضغائن بينهم وطلب الثعىل املسلمني  ^سول أوجب الر حتريم طلب الثأر: -4

باب املهمة التي كثرت هنائيا، ألنه يؤدي إىل تسلسل القتل يف عشرييت املقتول والقاتل، وهو أحد األس

 ولة.وأقام مقامه القصاص، ورد حقه للدمن أجلها احلروب يف اجلاهلية، فأبطل اإلسالم قتل الثأر، 

 سبب نش العداوة بني الناس. ومكائده ألنهحذير من الشيطان الت عدم طاعة الشيطان: -8
 

 
 

يقرتحون 

يناقشون 

ويقارنون 

تائج الن  

املتوصل 

إليها فيام بني 

 كليةالتالميذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويسامهون 

يف كتابة 

اخلالصات 

واملعارف 

املتوصل 

إليها من 

خالل 

 شاطاتالن  

 

التقويم 

 اخلتامي



 

ذلك أن العرب يف اجلاهلية كانوا يؤجلون ويؤخرون يف األشهر  حتريم تأجيل بعض األشهر احلرم: -2

احلرم حسب حاجتهم من الغزو والقتال، فلم يلتزموها يف األشهر الثالثة املتوالية، فيجعلون ثالثها وهو 

 حمرم صفرا.

ساء، واحلث عىل مراعاة حقوقهن، والوصية هبن، ومعارشهتن بالن  ^بي أوىص الن الوصية بالنساء: -5

 باملعروف. 

ففيهام  ة،أمته بالرجوع والتمسك بالكتاب والسن ^بي حث الن وجوب التمسك بالكتاب والسنة: -5

 عادة لإلنسان يف دنياه وآخرته، ويف االعتصام هبام أمان من كل شقاء وضالل.الفالح والس

ة، وهي أخوة جتعل عىل املسلم إلخوانه الدينياحلفاظ عىل األخوة  ^بي الن أوجب األخوة الدينية: -9

 املسلمني حقوقا وواجبات.

مجيع الناس رشقا وغربا، شامال وجنوبا متساوون يف  املساواة يف اإلسالم وبيان أساس التفاضل: -21

 .أبوة واحدة وأصل واحد، ومرد التفاضل بني اجلميع هو التقوى

 

 والتوجيهات التي تضمنتها اخلطبةاألحكام  - 4

 

o .الوصية بتقوى اهلل 

o .اإلعالن عن حقوق املسلم وأنه حمرم الدم واملال والعرض 

o .حتريم الظلم والربا 

o .إبطال كل عادات اجلاهلية الضارة 

o .بيان مكانة املرأة يف اإلسالم 

o .بيان حقوق الزوجني 

o .وجوب التمسك بالكتاب والسنة 

o . املؤمنون إخوة 

o بني الناس إنام يكون بطاعة اهلل وتقواه. التفاضل 

o .اخلطبة رسالة حضارية للدولة واألمة 

o  لك بمخاطبة الناس مجيعا.وذعاملية رسالة اإلسالم 

o  يف تبليغه الرسالة وأدائه األمانة ^مسؤولية األمة عىل النبي. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امللف السابع

 القيم املالية واالقتصادية 
 

 *والكفاءات املستهدفة   التعلمية اتالوحد  *

 

 الفائدة ومشكلة *   الربا

 .با وأحكامهتمييز بني أنواع الرال              

 

 اجلائزة املالية املعامالت *   من

 .بعض املعامالت املالية املرشوعةمعرفة               

 

 اإلسالمي الفقه يف *  الشكة

 نمية االقتصادية رة اإلسالم إليها، وأثرها يف التكات ون معرفة أنواع الرش             

 .للمجتمع                

 

 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   مديرية الرتبية لوالية وهران  

 حممد هردويل                                عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية   

 

 

 

 ساعات 3 الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 25 رقم املذكرة

 

 با ومشكلة الفائدةالر ةالتعلمي الوحدة القيم املالية واالقتصادية سابعامللف ال
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 .باتعريف الر -2

 .حكمه ودليله -1

  .حتريمهاحلكمة من  -3

 .مراحل حتريمه -4

 ربا النسيئة -ب/           ربا الفضل -أ      أنواعه:  -8

 .علة التحريم -2

 .بويةد العامة الستبعاد املبادالت الرالقواع -5

 .مسائل تطبيقية  -5

 .املرافقةوالوثيقة املنهاج  -

يف الفقه املالكي، مدونة الفقه  : التلقنيمنهاجمموعة كتب؛  -

املالكي، مواهب اجلليل لشح خمترص خليل، فقه السنة نيل 

الشح املمتع عىل فوائد البنوك هي الربا احلرام، األوطار، 

زاد املستقنع، امللخ  الفقهي، بحوث يف الربا، الربا يف 

، صوارم الفتك عىل من أحل املعامالت املرصفية املعارصة

، املعامالت الربوية األدلة الوافية يف إيضاحربا البنك، 

والقضايا الفقهية املعارصة، الذكرى اإلسالمي االقتصاد 

 بخطر الربا، التاج املرصوص لدرك علة الربا يف البيوع.

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

التمييز بني أنواع 

 بـاالر

 وأحكامه

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

جلأ أحد األشخاص إىل صديقه لالستدانة منه بعدما أصابته ضائقة مالية، فاشرتط عليه أن  .2

 )مع التعليل( الترصف؟ما موقفك من هذا ، يرجع إليه ماله وزيادة

 ما حكم هذه املعاملة؟ ،أقل جودةالذهب غ من 81بـ  غ من الذهب اجليد31تبادل شخصان  .1

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
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 قيقةد

 .تعرض عىل السبورة النتائج لكيينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ ويكلفهم بمقابلة  *

 يطلب من التالميذ رشح وفهم املضامني التالية: *

 حكمه ودليله -1/                                               باتعريف الر -2

 مراحل حتريمه -4/                                    احلكمة من حتريمه  -3

 ربا النسيئة -ب/              ربا الفضل -أ      أنواعه: -8

 بويةد العامة الستبعاد املبادالت الرالقواع -5/                                              علة التحريم -2

  تطبيقية مسائل -5

 .يطلب من التالميذ تدوين األثر الكتايب الذي توصلوا إليه* 

يستمع 

ويصحح 

 أخطاءه
 

 
 

 يتناقشون

وحيللون  

وحيررون أثرا 

كتابيا عن 

 نشاطاهتم

التقويم 

 البنائي

 

 مذكرة تربوية



الوضعية 

 ةاخلتامي
 ةققيد 38

 

 *    امللخ *    
 

 اـتعريف الرب -2

 والزيادة والعلو.النمو  :لغة

 .الزيادة بعوضهذه هو الزيادة يف أحد البدلني املتجانسني من غري أن تقابل  :رشعا

 حكمه ودليله -1

وحتريمه ليس  ،الذنوبكبائر من أنه كثريا، ومرتبته م أغري خالف قليال كان من باتفاق الفقهاء  حمرمالربا 

 قارصا عىل رشيعة اإلسالم، فقد حرمه اهلل تعاىل يف الشائع السابقة لفداحة رضره وشدة خبثه وخطره.

 وقد ثبت حتريمه بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، ودليل حتريمه:  -

 [158 :البقرة]سورة  .﴾     ﴿ :قول اهلل تعاىل/ 2

 كَ وَ  ،له  وكِ م  ا، وَ بَ الرِّ  َل آكِ  ^ اهللِ ول  س  رَ  نَ عَ لَ  ":قال ريض اهلل عنه/ دليل السنة ما رواه جابر 1
، ه  بَ اتِ

 وغريه رواه مسلم ."اءوَ َس  م  ه  : وَ اَل قَ ، وَ هِ ي  َد اهِ َش وَ 

أمجع املسلمون عىل حتريم الربا يف اجلملة وإن اختلفوا يف ضابطه  " :رمحه اهللقال اإلمام النووي / 3

 ."وتعاريفه 

 من حتريمه احلكمة-3

 يسبب العداوة والبغضاء بني األفراد. 

 يقيض عىل روح التعاون. 

 .السعي وراء الرزق اعتامدا عىل عناء ومشقة غريه 

 .يريب اإلنسان عىل الكسل واخلمول 

  احلديثوسيلة من وسائل االستعامر. 

 حتريمه مراحل-4

 :حرمت الربا بالتدرج عىل أربعة مراحل بني مكة واملدينة

              ﴿ قال اهلل تعاىل: :املرحلة األوىل

           ﴾. [39:]سورة الروم  

ال يثيب من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى سبحانه وتعاىل اهلل  ت هذه اآلية عىل أندل  

 .الثواب عند اهلل يف الزكاة هلم، وإنام

            ﴿تعاىل: اهلل  قال :املرحلة الثانية

             

        ﴾.  :هذه  [222-221]سورة النساء

 .اليهود اآليات تبني حتريم الربا عىل

         ﴿: قال اهلل تعاىل :املرحلة الثالثة

   ﴾. :[231]سورة آل عمران 

يقرتحون 

يناقشون 

ويقارنون 

تائج الن  

املتوصل 

إليها فيام بني 

 التالميذ كلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويسامهون يف 

كتابة 

اخلالصات 

واملعارف 

املتوصل إليها 

من خالل 

 شاطاتالن  

 

التقويم 

 اخلتامي



 

       ﴿ اهلل تعاىل: قال ،وفيها التحريم القطعي :املرحلة الرابعة

              

    ﴾.  [158البقرة: ]سورة 

 أنواعه -8
 

 مع زيادة أحد العوضني عن اآلخر من نفس اجلنس.بيع الهو  :الفضل ربا-أ
 

 .دين نظري التأجيلاملشوطة التي يأخذها الدائن من املَ  ةالزياد :النسيئةربا -ب
 

 التحريم علة -2

 مع وحدة اجلنس. الثمنيةيف الذهب والفضة هي الربا حتريم إن علة  -

 أما علة األصناف األربعة األخرى فتختلف من ربا الفضل وربا النسيئة. -

عىل  الطعم، والعلة يف حتريم ربا النسيئة هي: جمرد االقتيات واالدخارفالعلة يف حتريم ربا الفضل هي: 

 .من غري التفات إىل االقتيات واالدخار غري وجه التداوي

 توضيح:

، إذ هبا قوام األموال فيقتيض التعليَل هبا، وذلك أن الذهب والفضة الثمنية : وصف  رشٍف مناسب 

 جواهر األثامن وهي وصف  مناسب  يقتيض رشَفه وخطره.

، ويكون يف معنى أصول املعايش: يشمل كل مأكول يصلح البدن باالكتفاء به، ويكون يف االقتيات

 حلفظ املقتات به كامللح.املقتات به ما هو رضوري 

 : معناه إمكان استباق املطعوم إىل األمد املبتغى منه عادة.االدخار

 : معناه كل ما يطعمه الناس للتفكه، أو التداوي، أو التغذي، أو غري ذلك.الطعم

 العامة الستبعاد املبادالت الربوية القواعد -5

 يف حالة تبادل صنف بمثله فيشرتط: القاعدة األوىل:

 جملس العقد.يف  التقابض-ب التامثل واملساواة.      /        -أ  

التقابض : له رشط واحد وهو )كقمح بتمر، أو ذهب بفضة(، بغريه جنسحالة تبادل  القاعدة الثانية:

 العقد. لسجميف 

املبادالت بكل تكون يف حالة تبادل شيئني خمتلفني يف اجلنس والعلة، كالقمح بالنقود،  القاعدة الثالثة:

 ، دون اشرتاط املساواة أو التقابض.حرية

 تطبيقية مسائل - 5

 ما هو حكم هذه املعامالت مع التعليل؟

 .رب بثالثة أصواع من البيع صاعني من الرب -

 مبادلة هاتف هباتفني أقل جودة إىل أجل. - 

 إىل أجل. إبدال برتقالة بربتقالتني -/             .بيع صاع من الرب بصاع من الشعري مع تأخري القبض - 

 .بعد سنة ، فجاء إىل شخ  وقال: أعطني بعريا اآلن وأعطيك بعريينمالإنسان احتاج إىل بعري وليس عنده  -

 .مناقشة املسائل التي من املمكن أن يطرحها التالميذ -

 
 



 اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                   مديرية الرتبية لوالية وهران  

 حممد هردويل                                عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية   

 

 

 

 ساعتان الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 25 رقم املذكرة
 

 من املعامالت املالية اجلائزة ةالتعلمي الوحدة القيم املالية واالقتصادية سابعامللف ال
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع املفاهيمية املستهدفة للبناءالعنارص 

 الرصف  - بيع التقسيط   - املرابحة 

 .التعريف -2

 .حكمه ودليله -1

 .احلكمة من التشيع -3

 .الشوط -4

 .أمثلة -8

 .املرافقةوالوثيقة املنهاج  -

 

املعامالت، بحوث يف فقه  : أحكاممنهاجمموعة كتب؛  -

املعامالت املالية املعارصة، املدونة الكربى، الفقه اإلسالمي 

الفقهية، جملة اإلحياء املوسوعة وأدلته، فقه السنة، 

 (.8العدد:)

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

معرفة بعض 

 املعامالت

 املالية املشوعة

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21

o  ال يبيع يف سوقنا إال من يفقه، " يطوف بالسوق ويقول:ريض اهلل عنه كان عمر ابن اخلطاب

 . ماذا نستفيد من هذا األثر؟ "وإال أكل الربا شاء أم أبى

o ؟وسائل حتقيق ذلك ما هي ،أبوك يريد رشاء سيارة وهو ال يملك ماال كافيا 

يالحظ وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد 58

 .تعرض عىل السبورة النتائج لكيينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ ويكلفهم بمقابلة  *

 يطلب من التالميذ رشح وفهم املضامني التالية: *

 الرصف   -  بيع التقسيط    -  املرابحة 

 احلكمة من التشيع -3/                         حكمه ودليله -1/                          التعريف -2

  أمثلة -8/                          الشوط -4

 .يطلب من التالميذ تدوين األثر الكتايب الذي توصلوا إليه* 

يستمع 

ويصحح 

 أخطاءه
 

 

 

 يتناقشون

وحيررون أثرا 

 كتابيا 

التقويم 

 البنائي

الوضعية 

 اخلتامية
 ةققيد 18

 

 *    امللخ *    

 املرابحة بيع- 2

 : الزيادة.لغة: تعريفه-2

 ربح.زيادة مع بمثل الثمن األول بيع هو ال: اصطالحا                    

العري، أنه كان يشرتي ريض اهلل عنه ثر عن عثامن بن عفان : اجلواز، فقد ورد يف األحكمه ودليله-1

َلَها َمن  َيَضع  يِف  "فيقول: نِي عق  بِح  ر   ."َيِدي ِدينَاًرا َمن  ي 

 

 

 

 

 

 

التقويم 

 اخلتامي

 مذكرة تربوية



 

 يعترب من أوسع البيوع يف سد حاجات الناس.-: احلكمة من تشيعه-3

 الناس، والتيسري يف دين اهلل.رفع احلرج عن -                                            

 العلم بالربح.-/       العلم بثمن السلعة      - :رشوطه-4

: كأن يقول البائع اشرتيت هذه السلعة بمئة دينار وتربحني عشة دنانري، أو تقول بِعتك أمثلة-8

 عىل ثمنها. %8السيارة بزيادة 

 التقسيط بيع-1

 يف أوقات معلومة. ،يؤدى مفرقا عىل أجزاء معلومة ،بثمن مؤجل ،: عقد عىل مبيع حاالتعريفه-2

ول  " :قالتريض اهلل عنها رشعا، فعن عائشة  ةائزاجلمن البيوع  :دليلهو حكمه-1 رَتَى َرس  ِمن   ^اهللِ  اش 

َطاه  َطَعاًما  هَي وِديٍّ  ًعا بِنَِسيَئٍة َوَأع  نًاِدر   رواه البخاري. " َله  َره 

 ، ورفع احلرج عنهم.املنفعة للناس حتقيق-: احلكمة من تشيعه-3

 .التيسري عىل الناس يف معامالهتم -                                        

 .التشجيع عىل االستثامر، ونمو االقتصاد -                                        

 : رشوطه-4

 أال يكون البيع ذريعة للربا.        -/         أن يكون الثمن والسلعة مما ال جيري بينهام الربا. -

 أن يكون البائع مالكا للسلعة. -/         أن يكون األجل معلوما.    -/        لم السلعة حاال.أن تس -

 لسنة. د جألف  831 وبـ: ،حاال د جألف  181 ـ:ل أبيعك السيارة بتقوكأن - :أمـثـلـة-8

 ملدة ستة أشهر.بالتقسيط  دج 48111دج نقدا، و 41111يبيع التاجر ثالجة بـ: كأن  -                    

 الرصف-3

 : الزيادة.لغة :تعريفه-2

 بالنقد جنسا بجنس، أو بغري جنس. نقدالبيع هو : اصطالحا                   

ريض اهلل إذا توفرت رشوطه، ففي حديث أيب سعيد اخلدري  جوازهاتفق العلامء عىل : دليلهحكمه و-1

َهِب إال   واَتبِيع   الَ " :قال ^أن رسول اهلل عنه  َهَب بِالذ  وا َبع َضهَ وَ  بِِمث ٍل، ِمث الً الذ  ِشفُّ َعىَل َبع ٍض، َوالَ  االَ ت 

وا َبع َضهَ وَ  بِِمث ٍل، ِمث الً إال   َوِرِق بِال الَوِرَق وا َتبِيع   رواه  . "زٍ ِمن َها َغائًِبا بِنَاجِ وا َتبِيع  َعىَل َبع ٍض، َوالَ  االَ ت ِشفُّ

 البخاري ومسلم

 :من تشيعه احلكمة-3

 الناس، ورفع احلرج واملشقة عنهم. بني تيسري التعاون 

 .تبادل املنافع بتغري العمالت، وتسهيل املبادالت التجارية 

  :رشوطه-4

 .التقابض يف جملس العقد، سواء احتدا اجلنسان أم اختلفا 

 .التامثل والتقابض إذا احتدا اجلنسان 

      :أمثلة-8

o  غ من الفضة حاال.2111الذهب بـ: غ من  31مبادلة 

o .مبادلة الدينار اجلزائري بالريال السعودي، رشيطة عدم تأجيل التقابض بني البدلني 
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يسامهون يف 

كتابة 

خلالصات ا

واملعارف 

املتوصل 
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 اجلزائرية الديمقراطية الشعبيةاجلمهورية 

 وزارة الرتبية الوطنية

 األستاذ                            مديرية الرتبية لوالية وهران

 حممد هردويل                                 عني البية -رمحوين لعيايش ثانوية 

 

 

 

 ساعتان الزمن السنة الثالثة ثانوي املستوى العلوم اإلسالمية املادة 29 رقم املذكرة
 

 كة يف الفقه اإلسالميالش ةالتعلمي الوحدة القيم املالية واالقتصادية ابعسامللف ال
 

 الكفاءة املستهدفة الوسائل املراجع العنارص املفاهيمية املستهدفة للبناء

 .تعريفها  - 2

 .حكمها ودليلها  - 1

 .احلكمة من تشيعها  - 3

 كة:أنواع الش  - 4

 رشكة األموال:) تعريف كل نوع وحكمه ومثاله (  -أ 

 رشكة القراض    /  رشكة املفاوضة      /    رشكة العنان

 عريف واحلكم واملثال (رشكة األعامل ) الت  -ب 

 عريف واحلكم واملثال (رشكة الوجوه   ) الت  -ج 

 .املنهاج والوثيقة املرافقة -

أحكام املعامالت، فقه : منهاجمموعة كتب؛  -

املعامالت املدنية والتجارية يف الشيعة اإلسالمية، 

املدونة الكربى، الفقه اإلسالمي وأدلته، فقه السنة، 

 املوسوعة الفقهية، امللخ  الفقهي.

 الكتاب املدريس -

 السبورة -

 حوار متبادل -

معرفة أنواع 

كات ونظرة شال

اإلسالم إليها 

التنمية وأثرها يف 

االقتصادية 

 للمجتمع

 

 مراحل سري الدرس:
 

 التقويم التلميذ األستاذ املدة الوضعيات

وضعية 

 االنطالق
 ائقدق21 

من الناس من رزقه اهلل تعاىل ماال، ولكن ال حيسن التجارة به، لقلة خربته يف توظيف املال، من حيث 

 البيع والشاء.

 ماله، بحيث ينمي ماله، ويسد حاجته املتنوعة  ما هي الوسائل املتاحة له رشعا لتوظيف

 ؟ورغباته املشوعة

يالحظ 

وحيلل 

 ويستنتج

التقويم 

 املبدئي

بناء وضعية 

 التعلامت
 قيقةد 58

 .تعرض عىل السبورة النتائج لكيينظم األستاذ حوصلة نشاطات التالميذ ويكلفهم بمقابلة * 

 يطلب من التالميذ رشح وفهم املضامني التالية: *

 احلكمة من تشيعها   - 3/             حكمها ودليلها  - 1/          تعريفها  - 2

 رشكة األموال: ) تعريف كل نوع وحكمه ومثاله ( -أ  كة:أنواع الش  - 4

 رشكة العنان      /     رشكة املفاوضة      /      رشكة القراض

 عريف واحلكم واملثال (رشكة الوجوه   ) الت  -ج    /  عريف واحلكم واملثال (رشكة األعامل ) الت  -ب 

 .تائج التي تعرض عىل السبورةات ويطلب من التالميذ مقابلة النشاط* ينظم األستاذ حوصلة الن

 .الميذ تدوين األثر الكتايب الذي توصلوا إليه* يطلب من الت

 

يستمع 

ويصحح 

 أخطاءه
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وحيللون 

وحيررون أثرا 

 كتابيا

التقويم 

 البنائي

 مذكرة تربوية



 

الوضعية 

 اخلتامية

 

 قيقةد 18

 

 

 *    امللخ *    

 

 تعريفها – 2

 

 االختالط. :لغة

 .املال والربح: عقد بني املتشاركني يف رأس ااصطالح

 

 ودليلها حكمها- 1

 

 .عوالسنة واإلمجا ببالكتا مشوعةجائزة و

 [21:النساءسورة ].﴾           ﴿:اهلل تعاىل لاق -

، ": يروي عن ربه عز وجل فيام ^فقوله  ةوأما السن - ا َصاِحَبه  َ  َما مَل  خَي ن  َأَحدمه 
ِ يَكني  ِ َأَنا َثالِث  الش 

ت  ِمن  َبي نِِهاَم   رواه أبو داود ."َفإَِذا َخاَنه  َخَرج 

 يف أنواع منها. مع اختالفهمأمجع املسلمون عىل جواز الشكة يف اجلملة،  -

 

 من تشيعها احلكمة- 3

 

o         .وجود احلاجة املاسة إليها 

o  .حتقيق التعاون املشوع البناء بني أفراد املجتمع 

o   .التيسري عىل الناس ورفع احلرج عنهم 

o  الرابحة.توفري دعائم العمل وتيسري أسباب التجارة 

 

 الشكة أنواع- 4

 

 .أو قراض إما عنان أو مفاوضة :وهي هلام،اثنان فأكثر يف مال  يشرتكهي أن  األموال: رشكة-أ

 

 رشكة العنان:

 يف مال هلام عىل أن يتجرا فيه والربح بينهام. شخصانوهي أن يشرتك :تعريفها

 .عند مجيع الفقهاءجائزة  :حكمها

األرباح  بيعها، واقتساماشرتاك تاجرين كل منهام بمبلغ معني، لشاء عتاد أو سلعة معينة قصد  :مثاهلا

 حسب االتفاق. 

 

 رشكة املفاوضة:

 هي أن يتعاقد اثنان فأكثر عىل أن يشرتكا مال عىل عمل بشوط خمصوصة. :تعريفها

 جائزة عند أكثر أهل العلم. :حكمها

هلام، مع تفويض كل واحد منهام إىل صاحبه حرية الترصف يف غيبته اشرتاك تاجرين يف مال  :مثاهلا

 وحضوره.

 

 
التقويم 

 اخلتامي



 اا

 

 رشكة القراض:

 هو دفع مال معلوم ملن يتاجر به، والربح بينهام حسب ما يتفقان عليه. :تعريفه

 .جائزمشوع و :حكمه

خذ هذا املال واجتر به، ولك من  :كأن يدفع شخ  ماال ملن يعرف البيع والتجارة، فيقول له :مثاله

 .%48الربح نسبة 

 

 األعامل: رشكة-ب

 

 ، ويكون الكسب بينهام.عمل من األعاملهي أن يشرتك اثنان أو أكثر يف  :تعريفها

 : جائزة.حكمها

 : كأن يشرتكا نجارين عىل أن يعمال يف ورشة نجارة والربح بيننا.مثاهلا

 

 :الوجوه رشكة-ج

 

ك وجيهان أو أكثر عند الناس، من غري أن يكون هلام رأس مال، عىل أن يشرتيا يشرتوهو أن : تعريفها

 يف ذممهام بالنسيئة، ويبيعا بالنقد.

 معدومان يف رشكة الوجوه. ا، وكالمهالعمل وأباملال إنام تتعلق الشكة  ن، ألباطلة: حكمها

ونبيع بالنقد، وما نتج من ربح فهو : كأن يقوال: اشرتكنا عىل أن نشرتي هذه السلعة بالنسيئة مثاهلا

 بيننا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




