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إاؾ:٠تكب ١ٝإنالَ ١ٓٝإهت:٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝؿإ:ايُٓٓ ّٛايًكع ١ٝإؿ:٠ناع ١احملت ٣ٛإعكٗ:نٛق٠
ايطٓاقم
َكنبات ايهؿا:٠٤
 إٔ وهٔ إتعًِٓ تال ٚ ٠ٚقكا ٠٤نٛق ٠ايطاقم يًشؿٜ
اؾٓٝؿ
 إٔ ٜتعكٓف عًَ ٢عاْ ٞايهًُات ايُٓعب١
 إٔ ٜكب٘ بٌ آٜات ايِٓٓ ايًكع ٚ ٓٞآٜات ايه ٕٛإٓٛٛق
 إٔ ٜهتؼًِ ايؿٛا٥ؿ  ٚاإلقياؾات َٔ نٛق ٠ايطاقم
ايهؿا ٠٤ايعَعكِْ: ١ٝ
ٜٓ تر ..........
 ايتعبري عٔ ايكٓأ ٚ ٟإٛاقـ باؿذر  ٚاألؾيٓ ١ايًكع١ٓٝ
 إًاقن ٗ ١اؿٛاق عهٔ االنتُاع  ٚايتؿػٌ إٓانب
ايك: ِٝ
 -االعتمال باإلنالّ  ،تكؿٜك َهاْ ١ايككإٓ ايهك... ِٜ

ايهؿا ٠٤اـتاَ ١ٝيًُٝؿإ ٜ:هتٗٛعك إتععًِٓ احملؿ َٔ ٚٛايككإٓ ايهك ٚ ِٜاؿؿٜح ايًٓكٜـ بانتخ ؾ اّ َٗاقات ايتٓال ٠ٚاؾٓٝؿ، ٠
 ٚاالنتعُاٍ إٓانب .
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 15 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
ع أْمٍ اهلل قكآْا نكّا ٗ ي ١ًٝايكعؿق ب٘ نٛق َه ٚ ١ٝأػكَ ٣ؿْ١ٝ
ْٚع ١ٝايتعً :١ُٝاـنك ٚادبٓا م ٛايككإٓ ايهكَ ، ِٜاـا ْؿعٌ بهٛق ايككإٓ عٓؿَا مؿٗٛا ٗ
سٝاتٓا اي ١َٝٛٝ؟.
االْطالم
 عكض يك ٜ٘س ٍٛايهٛانب  /أ ٚانتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ15 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ عكض نٛق ٠ايطاقم بُٛت ايًٝخ قُٛؾ ػً ٌٝاؿُك ٟبكٚاٚ ١ٜقٍ عٔ ْاؾع أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ْٚع ١ٝيًكٝاّ ببعض ايٛادبات ٗ ٚقتٗا نايُال،٠أ ٚانتؼؿاّ آٜات ٗ ْٚعٓٝات اإلقٓاع
ٚاالنتؿالٍ إٓطكٚ،ٓٞايتطبٝل اي َٓٞٛٝأستاز إٍ سؿ ٜبعض ايهٛق َٔ ايككإٓ ايهكِٜ
بٓا٤
إُٗات :أسؿ ٜنٛق ٠ايطاقم  ٚأنتٗٛكٖا بانتؼؿاّ َٗاقات ايتال ٠ٚاؾٝؿ ، ٠أسهٔ
ايتعًُٓات انتعُاٍ نٛق ٠ايطاقم انتعُاال َٓانبا ٗ ( .ايُال ، ٠عٓؿ االنتؿالٍ بآٜاتٗا)
 ؾع ٠ٛايتالَٝف إٍ ؾتض ايهتاب َؿشَ ٚ 15 ١تابع ١قكا ٠٤األنتاـ ايُٓٛـد١ٝ( َٔ ساؾٛت٘ ) َ .تبٛع ١بككا٤ات َٔ َتعًٌُ هٝؿ ٕٚايتال٠ٚ
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ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
 ٜتفنك ايؿكمبٌ ايهٛق ٠إه١ٝ
ٚايهٛق ٠إؿْ١ٝ
 ٜتأٌَايهٛانب ،
ٜ ٚهُ ٞبعٓٗا
ايتهٜٛين :

 وهٔاالنتُاع
يًتال٠ٚ
ايُشٝش١
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 أتععكٓف عً ٢ايهٓٛق. ٠
اؾم١ٝ٥يه ٌٓ نٛق ٠ػُاٖٝٚ ِ٥مات.
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
 أنٕ : ١ً٦اـا مسٝت بهٛق ٠ايطاقم ؟ َ ٖٞ ٌٖ -ه ١ٝأّ َؿْ ١ٝ؟ نِ عؿؾ آٜاتٗا ؟ ٜككأ ايهٛق٠* تهُٝتٗا  :مسٝت بٗفا االنِ يٛقٚؾ يؿ " ٜايطاقم " ٗ بؿاٜتٗا
ٜؿِٗ
*ْميت ٗ َ :ه ١إهكَ١
َا ٚقؾ ؾٗٝا.
*عؿؾ آٜاتٗا:نبع عًك )17(٠آٜععع١
 أتعكف عًَ ٢عاْ ٞإؿكؾات :
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥سؿ ٜنٛق ٠ايطاقم ي٘ أُٖ ١ٝنبري ٗ ٠سٝا ٠إهًِ  ،يهٓ٘
ٜبكْ ٢اقُا إٕ مل ٜهتهٌُ بايؿِٗ ايُشٝض ٚايًكغ إٓانب يٝهتؼؿّ بٛعٗ ٞ
ْٚع ١ٝكتًـ اجملاالت.
 ٜتعكٓفايتعً:١ُٝانتعٔ بإُشـ إؿقن ٞإٝهك يًتعكٓف عًَ ٢عاَْ ٞا ؼؿٖ َٔ ٜفٙ
بٓا٤
عًَ ٢عاْٞ
ايُٓ ّٛيتتُهٓٔ َٔ يكسٗا ٚتٓاٚهلا بٛع ٗ ٞإٛاقـ إٓانب.١
إؿكؾات
ايتعًُٓات ايًٓاًَ :ٙاقن ١إتعًٌُ ٗ ؼؿٜؿ إؿكؾات ايُعبٚ ١نتابتٗا عً ٢ايهبٛقٚ ٠
يكسٗا  ٚتبهَ ٘ٝعاْٗٝا
أيكغ َؿكؾات : ٞايطاقم  :ايٓذِ ايفٜٗٛ ٟك يٝال( اْٛك يًهتاب ّ ) 16
 أسًٌ  ٚأنتجُععك :
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
إؾقاى إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛقٜ ٠هاعؿْ ٞعً ٢ؾُٗٗا  ٚسؿٗٛا
ايًٓا:ٙتكؿ ِٜايًكغ إٓانب يهٛق ٠ايطاقم بانتػالٍ ايهتاب إؿقن ٞأ ٚإُشـ
إؿقن ٞإٝهٓك.
إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛقٜ :٠ؿٚق س ٍٛاإلّٔإ بايبعح ٚايًٓٛقٚ ،قؿ أقاَت ايربٖإ
ايهاطع ٚايؿي ٌٝايكاطع عً ٢قؿق ٠اهلل دٌ ٚعال عً ٢إَٔهإ ايبعح ،ؾإٕٔ ايف ٟػًل
اإلْٔهإ َٔ ايعؿّ قاؾقْ عً ٢إٔعاؾت٘ بعؿ َٛت٘.
َا تكيؿْ ٞإي ٘ٝايهٛق: ٠
اؾم ١ٝ٥االنتٗٛاق ايُشٝض يهٛق ٠ايطاقم ال ٜكتُك عً ٢ايككا٠٤
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ايًهً ٗ ١ٝإٛاقـ ايؿ ،١ٜٝٓنايُالٚ ،٠إِا ٜه ٕٛنفيو يالنتؿالٍ ٚايتطبٝل ٗ
َ ٗٚ ٞعاؾًَ ١هالت سٝات َٔ ١ٝاحمل.٘ٝ
ْٚعٝات ايتٛاٌَ االدتُاعٚ ٓٞايبٓ ٦ٝ
ايًٓا:ٙ
انتؼالّ اإلقياؾات ايؿٚ ١ٜٝٓإٛاع ٜاألػالق َٔ ١ٝايُٓ ّٛعٛاقات ٖاؾؾ.١
تكيؿْ ٞايهٛق ٠إٍ :
ال
ابتؿأت ايهٛق ٠ايهكّ ١بايكهِ بايهُا ٤ـات ايهٛانب ايهاطع ،١اييت تطًع يّ ٝيتٓ ٤ٞيًٓاى نُبًِٗ ،يٗٝتؿٚا بٗا ٗ ًُٚات ايرب ٚايبشك ،عً ٢إٔ نٌٖ إْٔهإ قؿ ُٚنٌ
ب٘ َٔ وكنٜ٘ٚ ،تعٗؿ أَك َٔ ٙإال٥ه ١األبكاق.
ب ايعإٌ ،عً ٢إٔعاؾ ٠اإلْٔهإ بعؿ ؾٓا٘٥
 ناقت األؾيٚ ١ايرباٌٖ ،عً ٢قؿق ٠ق ٓ أػربت عٔ نًـ األنكاقٖٚ ،تو األنتاق ٗ اآلػك ،٠سٝح ال َعٌ يإلْٔهإ ٚال ُْري ٚػتُت ايهٛق ٠ايهكّ ١باؿؿٜح عٔ ايككإٓ ايعَ ،ِٝٛعذم ٠قُؿ ًَ ٢اهلل عً٘ٝٚنًِ اـايؿٚ ،٠سذت٘ ايبايػ ١إٍٔ ايٓاى أْعٌٚ ،بٖٓٝت َؿم ٖفا ايككإٓٚ ،أٚعؿت
ايهؿك ٠اجملكٌَ بايعفاب األي.ِٝ
* أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
ب ٔٓٝنٝـ ٜه ٕٛاالنتٗٛاق ايُشٝض يهٛق ٠ايطاقم ٗ َٛاقـ ايعباؾٚ ٠ايتٛاٌَ
االدتُاعٚ ٓٞايب.ٓٞ٦ٝ
 ايًٓاطات:تكؿ ِٜاقرتاسات يْٛعٝات االنتٗٛاق ايُشٝضايْٛع ١ٝع ايككا ٠٤ايُشٝش ١يًُٓٚ ّٛتالٚتٗا ٗ:
اـتاَ ١ٝع ايُال٠ع َٛاقـ ايفنكع االنتًٗاؾ ع تُشٝض ايهًٛنات َعاؾٛٚ ١اٖك
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
سؿ ٜنٛق ٠ايطاقم .
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 ٜتؿػٌ إتعًِٗ ايٓكاٍ وًٌ
ًٜ ٚاقى ٗ َٛؽ
إعٓ ٢اإلْايٞ
يًهٛق.٠
 ًٜاقىٗ َٝاغ١
َا تكيؿ إي٘ٝ
آٜات نٛق٠
ايطاقم
اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدع َعاقؾَ٘ٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗ ـٖٓ٘إعٓ ٢اإلْايٞ
يًهٛق.٠
 ٜجبت أُٖ ١ٝسؿٜنٛق ٠ايطاقم.
 ٜٚٛـ َا دا٤ٗ نٛق ٠ايطاقم
ٗ سٝات٘ اي.١َٝٛٝ
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إاؾ : ٠تكب ١ٝإنالَ ١ٓٝإهت :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝؿإ :ايُٓٓ ّٛايًكع ١ٝإؿ :٠ناع ١احملت ٣ٛإعكٗ:نعٛق٠
ايربٚز
َكنبات ايهؿا:٠٤






إٔ وهٔ إتعًِٓ تال ٚ ٠ٚقكا ٠٤نٛق ٠ايربٚز يًشؿ ٜاؾٓٝؿ
إٔ ٜتعكٓف عًَ ٢عاْ ٞايهًُات ايُٓعب١
إٔ ٜكب٘ بٌ آٜات ايِٓٓ ايًكع ٚ ٓٞآٜات ايه ٕٛإٓٛٛق
إٔ ٜهتؼًِ ايؿٛا٥ؿ  ٚاإلقياؾات َٔ نٛق ٠ايربٚز
ٜٓتر ..........

ايهؿا ٠٤اـتاَ ١ٝيًُٝؿإ ٜ :هتٗٛعك إتععًِٓ احملؿ َٔ ٚٛايككإٓ ايهك ٚ ِٜاؿؿٜح ايًٓكٜـ بانتؼؿاّ َٗاقات ايتٓال ٠ٚاؾٓٝؿ، ٠
 ٚاالنتعُاٍ إٓانب .
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 17 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايْٛعٝات ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
اهلل نبشاْ٘ ٚتعاٍ ػًل ايهُاٚ ٤دعٌ ؾٗٝا ايٓذ ّٛإٓٚ ١٦ٝايهٛانب  ٖٞٚتهُ ٢بكٚز
ْٚع ١ٝايتعً:١ُٝ
اـنك ٚادبٓا م ٛايككإٓ ايهكَ ، ِٜاـا ْؿعٌ بهٛق ايككإٓ عٓؿَا مؿٗٛا ٗ سٝاتٓا اي ١َٝٛٝ؟.
االْطالم
 عكض يك ٜ٘س ٍٛايهٛانب  ٚايٓذ / ّٛأ ٚانتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ17 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ عكض نٛق ٠ايربٚز بُٛت ايًٝخ قُٛؾ ػً ٌٝعبؿ ايبان٘ عبؿ ايُُؿ بكٚاٚ ١ٜقٍعٔ ْاؾعٚ ،إيٝهِ ايكٓاب٘ ٗ ايٛٝتٛٝب
https://www.youtube.com/watch?v=esJr37YPBcY
 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
اؾم١ٝ٥يًكٝاّ ببعض ايٛادبات ٗ ٚقتٗا نايُالٚ ، ٠انتؼؿاّ آٜات ٗ
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ْٚعْٚ ١ٝعٓٝات اإلقٓاع ٚاالنتؿالٍ إٓطكٚ ،ٓٞايتطبٝل اي َٓٞٛٝأستاز إٍ سؿ ٜبعض ايهٛق َٔ ايككإٓ
ايهك. ِٜ
بٓا٤
إُٗات :
ايتعًُٓات أسؿ ٜنٛق ٠ايربٚز  ٚأنتٗٛكٖا بانتؼؿاّ َٗاقات ايتال ٠ٚاؾٝؿ، ٠
أسهٔ انتعُاٍ نٛق ٠ايربٚز انتعُاال َٓانبا ٗ ( .ايُال ، ٠عٓؿ االنتؿالٍ بآٜاتٗا)
 ؾع ٠ٛايتالَٝف إٍ ؾتض ايهتاب َؿشَ ٚ 17 ١تابع ١قكا ٠٤األنتاـ ايُٓٛـد١ٝ( َٔ ساؾٛت٘ ) َ .تبٛع ١بككا٤ات َٔ َتعًٌُ هٝؿ ٕٚايتال٠ٚ
أتععكٓف عً ٢ايهٓٛق. ٠
اؾم١ٝ٥يه ٌٓ نٛق ٠ػُاٖٝٚ ِ٥مات
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
 أن: ١ً٦ٕاـا مسٝت بهٛق ٠ايربٚز ؟َ ٖٞ ٌٖ -ه ١ٝأّ َؿْ ١ٝ؟ نِ عؿؾ آٜاتٗا ؟
* تهُٝتٗا :
مسٝت بٗفا االنِ يٛقٚؾ يؿ " ٜايربٚز " ٗ بؿاٜتٗا
*ْميت ٗ َه ١إهكَ١
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ايتعععكٜٛععععععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
 ٜتفنكايؿكم
بٌ ايهٛق٠
إه١ٝ
ٚايهٛق٠
إؿْ١ٝ
 ٜتأٌَايهٛانب
ٜ ٚهُٞ
بعٓٗا
ايتهٜٛين :
 وهٔاالنتُاع
يًتال٠ٚ
ايُشٝش١
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*عؿؾآٜاتٗا:اثٓتإ ٚعًك ٕٚآ١ٜ
أنباب ايٓم:ٍٚ
ْميت ايهٛق ٠تجبٝتا يًُؤٌَٓ عًَ ٢ا ِٖ عً َٔ ِٗٝاإلّإٚ ،تُبريا هلِ عًَ ٢ا ًٜكَٔ ْ٘ٛ
األـٚ ،٣إػباقا ٚإعالَا َا يك َٔ ٞنبكِٗ َٔ أـ ٣ايٛإٌَٚ ،ا نإ َِٓٗ َٔ ثبات عً٢
ايؿ.ٜٔ
ٚقؿ قِ ايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ ٗ اؿؿٜح ايُشٝض قُ ١أَشاب األػؿٚؾٚ ،أِْٗ ق ّٛآَٓٛا
بعؿ َا قأٚا َٔ ايهكاَات ٚاـٛاقم اييت أدكاٖا اهلل عًٜ ٢ؿ َيب آَٔ ؾآَٓٛا نًِٗ ،ؾأقاؾ اؿانِ
ايطاغ ٞإٔ ٜكؾِٖ عٔ إّاِْٗ ؾشؿك هلِ أػؿٚؾا ٗ األقضٚ ،أيعٌ ؾ ٘ٝايٓريإٖٚ ،ؿؾِٖ إٕ مل
ٜعٛؾٚا عٔ ؾ ،ِٜٗٓؾإْ٘ نًُٝك ٞبِٗ ٗ األػؿٚؾ إًتعٌ ،ؾُا نإ َِٓٗ إال إٔ ُٜربٚا عً٢
اإلّإ ،ؾانتًٗؿٚا ْٝعا ٗ نب ٌٝاهلل  ٗٚ ،قُتِٗ َجٌ ٚعرب ٠يًُؤٌَٓٚ ،إٔ َا ًٜكَٔ ْ٘ٛ
نؿاق َهٜ ١عؿ ٖٓٝا بايٓهبٕ ١ا يكٖ ٞؤال ٤إؤَٓ ،ٕٛايف ٜٔقُت ايهٛق ٠قُتِٗ
ْٚع . ١ٝأتعكف عًَ ٢عاْ ٞإؿكؾات :
اؾم١ٝ٥سؿ ٜنٛق ٠ايربٚز ي٘ أُٖ ١ٝنبري ٗ ٠سٝا ٠إهًِ  ،يهٓ٘ ٜبك٢
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
بٓا٤
ْاقُا إٕ مل ٜهتهٌُ بايؿِٗ ايُشٝض ٚايًكغ إٓانب يٝهتؼؿّ بٛع ٗ ٞكتًـ اجملاالت.
ايتعًُٓات ايتعً:١ُٝ
انتعٔ بإُشـ إؿقن ٞإٝهك يًتعكٓف عًَ ٢عاَْ ٞا ؼؿٖ َٔ ٜف ٙايُٓ ّٛيتتُهٓٔ َٔ
يكسٗا ٚتٓاٚهلا بٛع ٗ ٞإٛاقـ إٓانب.١
ايًٓاًَ :ٙاقن ١إتعًٌُ ٗ ؼؿٜؿ إؿكؾات ايُعبٚ ١نتابتٗا عً ٢ايهبٛق ٚ ٠يكسٗا ٚ
تبهَ ٘ٝعاْٗٝا
أيكغ َؿكؾات: ٞ
ايربٚز :إٓالٍ ٚايطكم اييت تهري ؾٗٝا ايهٛانب
ٚاي ّٛٝإٛعٛؾ :قهِ ب ّٛٝايكٝاَ ١ايفٚ ٟعؿ اهلل ب٘ ايٓاى
ياٖؿ :قُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ ٚاألْبٝا ٤عً ِٗٝايهالّ
ًَٛٗٚؾ ْٝ:ع اـال٥ل ًٜٗؿ عً ِٗٝأْبٝاؤِٖ
قُتٌ :ؾعا ٤بايًعٔ
أَشاب األػؿٚؾ :ايف ٜٔسؿكٚا اـٓؿم ؿكم إؤٌَٓ ؾ٘ٝ
ايٓاق ـات ايٛقٛؾ :ايٓاق إًتعً١
إـا ِٖ عًٗٝا قعٛؾ  :دايهٌ س ٍٛايٓاق ٜتؿكد ٕٛعً ٢إؤٌَٓ  ِٖٚورتقٕٛ
َٚا ْكُٛا َٚ:ا نكٖٛا َِٓٗ إال إّاِْٗ
ؾتٓٛا إؤٌَٓ :اَتشٓ ٗ ِٖٛؾِٜٗٓ
بطٌ :األػف بايك٠ٛ
ُٜبؿئ ٜٚعٝؿ :ىًل ثِ ٜعٝؿ اـًل ٗ اآلػك٠
ايٛؾٚؾ :نجري إٛؾ ٠يًُؤٌَٓ إطٝعٌ
اجملٝؿ :ايعِٝٛ
ؾعاٍ ٕا ٜكٜؿ :ال ىتًـ عٔ إقاؾت٘ يْ٤ٞ
سؿٜح اؾٓٛؾ :ػرب اجملُٛع ١ايك١ٜٛ
قكإٓ فٝؿ :قكإٓ ع ِٝٛدً ٌٝيكٜـ غا ٗ ١ٜايًكف ٚايكؾع١
َٔ ٚقا ِٗ٥ق: ٘ٝقاؾق عً ِٗٝال ٜؿٛتٚ ْ٘ٛال ٜعذمْ٘ٚ
ٗ يٛغ قؿ ٗ: ٚٛيٛغ ال ٜتػري ٚال ٜتبؿٍ ٚال تٌُ إي ٘ٝايًٝاطٌ
( اْٛك يًهتاب ّ ) 18
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 ٜككأ ايهٛق٠ٜؿِٗ
َا ٚقؾ ؾٗٝا.

 ٜتعكٓفعًَ ٢عاْٞ
إؿكؾات

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
 أسًٌ  ٚأنتجُععك :
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥إؾقاى إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛقٜ ٠هاعؿْ ٞعً ٢ؾُٗٗا  ٚسؿٗٛا
ايًٓا:ٙ
ع تكؿ ِٜايًكغ إٓانب يهٛق ٠ايطاقم بانتػالٍ ايهتاب إؿقن ٞأ ٚإُشـ إؿقن ٞإٝهٓك.
َ_ 1ا ٖ ٛايكهِ ٗ ايهٛقَ ٚ ٠ا دٛاب٘؟
َ-2ا إكُٛؾ بايربٚز ٚ،ايًاٖؿ ٚإًٗٛؾ؟
َ-3ا ٖ ٛاألػؿٚؾ ٚنٝـ ؾً ايهاؾك ٜٔب٘ إؤٌَٓ؟
َ -4ا ايعالق ١بٌ قُ ١األػؿٚؾ ٚأمسا ٤اهلل ايٛاقؾ ٗ ٠اآلٜات اييت بعؿٖا؟
َ-5ا َٛقؿو َٔ ايًؿا٥ؿ اييت تٛادٗو يُؿى عٔ طاع ١اهلل؟
ُٜ          كهِ اهلل
تعاٍ ٗ بؿٖ ٤ف ٙايهٛق ٠بٗف ٙاألَٛق األقبع ،١ؾٜٗ ٛكهِ أٚال بايهُا ٤ـات إٓالٍ اييت ته ٕٛؾٗٝا
ايٓذٚ ّٛايهٛانبٚ ،قؿ يبٗٗا ٗ يؿتٗا ٚقٛتٗا بايربٚز .ثِ ُٜكهِ باي ّٛٝإٛعٛؾ  ّٜٛ ٖٛٚايكٝاَ١
ايفٚ ٟعؿ اهلل اـال٥ل باؿهاب ؾٚ ٘ٝاؾما .٤ثِ ٜكهِ بًاٖؿ ًَٛٗٚؾٚ ،ايًاٖؿ ٖ ٛايٓيب ًَ٢
اهلل عًٚ ٘ٝنًِ ٚاألْبٝا ٤عً ٘ٝايهالّ ًٜٗؿ ٕٚعً ٢أقٛاَِٗٚ ،إًٗٛؾ ِٖ اـال٥ل ايف ٜٔتًٗؿ

 ٜتؿػٌإتعًِ
ٗ ايٓكاٍ
وًٌ

عً ِٗٝأْبٝاؤِٖ أِْٗ أبًػ ِٖٛؾ ٜٔاهلل تعاٍ     . 
              دا٤
ايكهِ َٔ اهلل تعاٍ بإٔ أَشاب األػؿٚؾ انتشكٛا ايًعٔ ٚايطكؾ َٔ قٓ ١اهللٖ ٗٚ ،ف ٙاآلٜات
ؾعا ٤عً َٔ ٢قَتًٛا إؤٌَٓ بايكتٌ ٚيًعٔ ،أ ٟقاتٌ اهلل ايف ٜٔسؿٛقا األػؿٚؾ يٝشكقٛا إؤٌَٓ ٗ
ايٓاق إًتعً ١ـات ايٛقٛؾ ،أ ٟـات اؿكٜل اهلا ِٖٚ ،ٌ٥قؿ اَطؿٛا عً ٢سٛاف اـٓؿم ٜتؿكدٕٛ
عً ٢عفاب إؤٌَٓ ٜٚتًفـَٛٓ ٕٚك َٛتِٗ       . 
ًٜ ٚاقى ٗ
َٛ               ؽ
إعٓ٢
ٗ ٖاتٌ اآلٜتٌ ٜبٌ اهلل نبب ؾٔعًِٗ ٖفا بإؤٌَٓ ،ؾُا نك ٙايهؿاق إؤٌَٓ ي٦ٝا ٚال عابٛا ؾ ِٗٝاإلْايٞ
َٚؿا ٚال ػًُكا ،ايًِٗ إال أِْٗ أ ٟإؤٌَٓ آَٓٛا باهلل ايعمٜم اؿُٝؿ إهتشل يهٌ احملاَؿ ،ايف ٟي٘ يًهٛق.٠
ًَو ايهُاٚات ٚاألقض ٜتُكف ؾٗٝا نٝؿُا ًٜا ٖٛٚ ،٤نبشاْ٘ عً ٢نٌ ي ٤ٞيٗٝؿ ٜكاقب٘
ٜٚكا ،ٙؾٗ ٛقؿ قأ ٣ؾعٌ ايهؿاق ٖٛٚ ،قاؾق عًٚ ٢قؿ٘ٚ ،يهٔ أقاؾ إٔ ٜتؼف إؤٌَٓ يٗؿاٚ ،٤إٔ ٜعفب
ٍ ُٜٓش َٔ ٞأدً٘ باألْؿو  , 
ايهؿاق بأؾعاهلِٚ ،إٔ ُٜبٌ يًٓاى إٔ ايؿ ٜٔغا ٕ
            إ
            
ٜ   بٌ اهلل ٗ ٖاتٌ اآلٜتٌ دما ٤ايف ٜٔعفبٛا إؤٌَٓ بايٓاقٚ ،إٔ َُريِٖ نٝهٕٛ
اـًٛؾ ٗ ْاق دِٗٓ إـا مل ٜتٛبٛاٚ ،ـيو ٖ ٛايعفابٚ ،اؿكٜل اؿكٝك ٞال ْاق ايؿْٝا ،أَا ايف ٜٔآَٓٛا
ٚعًُٛا ايُاؿات ؾأٚي٦و دماؤِٖ ايٓع ٗ ِٝاؾٓات اييت ػك َٔ ٟؼتٗا األْٗاقٚ ،ـيو ٖٛ
ايؿالغ ٚايؿٛل ايعٚ ِٝٛايهبري         . 
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ٜ             ؤنؿ اهلل
تعاٍ إٔ بطً٘ بايهاؾكٚ ٜٔأػف ٙهلِ أي ِٝيؿٜؿٚ ،أْ٘ نبشاْ٘ ايكاؾق عً ٢إٔ ٜبؿأ اـًل ثِ
ٜعٝؿ ٖٛٚ ،ٙنبشاْ٘ ألٚيٝاٚ ٘٥أسباب٘ نجري إػؿك ٖٛٚ ،٠نبشاْ٘ ٚتعاٍ َاسب ايعكٍ  ٖٛٚـٚ
ايكؿق ايعٚ ِٝٛايًإٔ ٚايكؾعٜٚ ،١ؿعٌ َا ٜكٜؿ ال ٜٛقـ إقاؾت٘ أسؿٚ ،ال ّٓع٘ َٔ ؾعٌ َا ٜكٜؿٙ
أسؿ           . 
              
ٜ  ؤنؿ اهلل نبشاْ٘ قؿقت٘ بتعكٜؿٓا َا ؾعٌ باؾٓٛؾ ايكٚ ١ٜٛاجملُٛع ١ايٛإ ١ايهبري٠
َجٌ ؾكعٚ ٕٛدٓٛؾٚ ٙمثٛؾ ٚقٛتٗا ،ؾكؿ أًٖهِٗ اهلل َٚا ْؿعتِٗ قٛتِٗٚ ،يهٔ ايف ٜٔنؿكٚا ال
ٜتعًُٖ ٕٛا دك ٣يػريِٖ إٔ وٌ َٔجً٘ بِٗ ،ألِْٗ ٜتهُ ٗ ٕٛايتهفٜب ستٜ ٢أت ِٗٝايتعفٜب،
ٚاهلل ق ٘ٝبِٗ قاؾق عًٚ ِٗٝعً ٢أػفِٖ ٗ نٌ ؿٚ ،١ٛإٕ ايهتاب ايف ٟأػرب بهٌ ٖفا ٖٛ
ايككإٓ ٖذؿ ـ ٚقؿقٚ ٠قؾع ،١أًَ٘ قؿ ٗ ٚٛايًٛغ احملؿ ٚٛعٓؿ اهلل ،ؾال ٜتبؿٍٚ ،ال ٜتػريٚ ،ال
ٜكرتب َٓ٘ ايًٝاطٌ.
إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛق:٠أقهِ نبشاْ٘  -بايهُا ٤ـات ايربٚز ؛ ٕا ؾٗٝا َٔ ع ِٝٛاـًل ٚ ،بؿٜع
ايُٓع َ ،ا ًٜٗؿ عً ٢سهُ ١اهلل  ،إكتٓ ١ٝإٔ ٜهٖٓ ٕٛاى ثٛاب يًُطٝعٌ ٚ ،عكاب يًعُا٠
إهفبٌ .
ثِ أقهِ باي ّٛٝإٛعٛؾ  ّٜٛ ٖٛٚ ،ايكٝاَ ، ١ايفٜ ٟه ٕٛؾ ٘ٝاؾماٚ ٤اؿهاب  ،ؾإقهاَ٘ ب٘ ٜؿٍ عً٢
ؼكل ٚقٛع٘ .
ثِ أقهِ بهٌ ياٖؿ ًَٛٗٚؾ  ،ؾؿ ّٜٛ ٞاؾماٚ ٤اؿهاب ته ٕٛايًٗاؾ – ٠إٕ ناْت َٔ ايًٗاؾ– ٠
ؾتًٗؿ األقض ٚ ،اؾٛاقغ ٚ ،األْبٝاٚ ، ٤غريِٖ عًَ ٢ا سٌُ َٔ إهفبٌ ٗ ايؿْٝا  ٗٚ ،ـيو ايّٛٝ
ًٜٗؿ اؾُٝع ٚوٓك – ٕٚإٕ ناْت ايًٗاؾ َٔ ٠اؿٓٛق  -ؾؿ ٘ٝؾالي ١عً ٢يٗٛؾ ايٓاى يفيو
اي ّٛٝإًٗٛؾ ٚ ،ؼكل ٚقٛع٘ ٚ ،ؼكل َا ؾ َٔ ٘ٝايٛعؿ ٚايٛعٝؿ.
ٚقؿ ـنك ابٔ عايٛق ٚدّٗا آػك  ،سٝح قاٍ َٓٚ :انب ١ايكهِ ٕا أقهِ عً : ٘ٝإٔ إكهِ عً ٘ٝتُٓٔ
ايعرب ٠بكُ ١أَشاب األػؿٚؾ ٕٚ ،ا ناْت األػاؾٜؿ ػطٛطّا  ،فعٛي ٗ ١األقض َ ،هتعك٠
بايٓاق  ،أقهِ عًَ ٢ا تُٓٓٗا  ،بايهُا ٤بكٝؿ َؿَ َٔ ١ؿاتٗا اييت ًٜٛغ بٗا يًٓاٚك ٗ ٜٔلَٗٛا
َ ،ا أمسا ٙايعكب بكٚدّا  ٖٞٚ ،تًب٘ ؾاقات َتألي ١٦بأْٛاق ايٓذ ّٛايالَع ١ايًب ١ٗٝبتًٗب ايٓاق.
ٚأَا َٓانب ١ايكهِ باي ّٛٝإٛعٛؾ ؛ ؾألْ٘  ّٜٛايكٝاَ ١باتؿام أٌٖ ايتأَ ، ٌٜٚع َا ٗ ايكهِ ب٘ َٔ
إؾَاز اإلّا ٤إٍ ٚعٝؿ أَشاب ايكُ ١إكهِ عًَُْٗٛٓ ٢ا ٚٚ ،عٝؿ أَجاهلِ إعكض بِٗ.
َٓٚانب ١ايكهِ ( ٚياٖؿ ًَٛٗٚؾ ) عً ٢اػتالف تأٜٚالت٘  ،نتفنك عٓؿ ـنك ايتأٜٚالت ٖٞٚ ،
قكٜبَٓ َٔ ١انب ١ايكهِ باي ّٛٝإٛعٛؾ
َ ا تكيؿْ ٞإي ٘ٝايهٛق: ٠
اؾم ١ٝ٥االنتٗٛاق ايُشٝض يهٛق ٠ايربٚز ال ٜكتُك عً ٢ايككا ٠٤ايًهً١ٝ
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ٗ إٛاقـ ايؿ ،١ٜٝٓنايُالٚ ،٠إِا ٜه ٕٛنفيو يالنتؿالٍ ٚايتطبٝل ٗ ْٚعٝات ايتٛاٌَ
َ ٗٚ ٞعاؾًَ ١هالت سٝات َٔ ١ٝاحمل.٘ٝ
االدتُاعٚ ٓٞايبٓ ٦ٝ
ايًٓا :ٙانتؼالّ اإلقياؾات ايؿٚ ١ٜٝٓإٛاع ٜاألػالق َٔ ١ٝايُٓ ّٛعٛاقات ٖاؾؾ.١
تكيؿْ ٞايهٛق ٠إٍ :
ُٜ _1كهِ اهلل ببعض عذا٥ب ػًك٘ يًٝؿت أْٛاقْا إٍ إبؿاع٘ ٚقؿقت٘ نبشاْ٘
 ٗ _ 2قُِ إاٌْ عرب ٠يًُؤٌَٓ ٚتهً ١ٝهلِ أَاّ َا ٜالق َٔ ْ٘ٛأعؿاِٗ٥
 _ 3اهلل قاؾق عً ٢االْتُاق َٔ ايهاؾك ،ٜٔيهٓ٘ ٚ ٌُُٜٗال ٜٚ،ٌُٜٗكٜؿ إٔ ُٜعًُٓا ؾقنا ٖٛ
ايتٓش ٗ ١ٝنب ٌٝاهلل
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 ًٜاقىٗ َٝاغ١
َا تكيؿ إي٘ٝ
آٜات نٛق٠
ايربٚز

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
 _4بطٌ اهلل بايهاؾك ٜٔيؿٜؿ ،ؾِٗ ال ٜعًَُ ٕٛا أعؿ اهلل هلِ َٔ عفاب
 _5ع ١ُٛايككإٓ ايع ِٝٛؾٗ ٛنتاب ٖذؿ ٗ يٛغ قؿ ٚٛعٓؿ اهلل عم ٚدٌ
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞب ٔٓٝنٝـ ٜه ٕٛاالنتٗٛاق ايُشٝض يهٛق ٠ايربٚز ٗ َٛاقـ
ايعباؾٚ ٠ايتٛاٌَ االدتُاعٚ ٓٞايب.ٓٞ٦ٝ
 ايًٓاطات:تكؿ ِٜاقرتاسات يْٛعٝات االنتٗٛاق ايُشٝضع ايككا ٠٤ايُشٝش ١يًُٓٚ ّٛتالٚتٗا ٗ:
ايْٛع ١ٝع ايُال٠ع َٛاقـ ايفنكع االنتًٗاؾ ع تُشٝض ايهًٛنات َعاؾٛٚ ١اٖك
اـتاَ - * ١ٝألم ٚاديب ٗ بٝيت :
اسؿ ٜنٛق ٠ايربٚز

13

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘
إعٓ٢
اإلْايٞ
يًهٛق.٠
 ٜجبت أُٖ١ٝسؿ ٜنٛق٠
ايربٚز
 ٜٚٛـ َادا٤
ٗ ايهٛق٠
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ
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إاؾ: ٠تكب ١ٝإنالَ ١ٓٝإهتع:٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘ .إٝؿإ :ايُٓٓ ّٛايًكع ١ٝإؿ:٠ناعع ١احملت ٣ٛإعكٗ:
نعٛق ٠االًْكام
َكنبات ايهؿا:٠٤
 إٔ وهٔ إتعًِٓ تال ٚ ٠ٚقكا ٠٤نٛق ٠االًْكام يًشؿ ٜاؾٓٝؿ
 إٔ ٜتعكٓف عًَ ٢عاْ ٞايهًُات ايُٓعب١
 إٔ ٜكب٘ بٌ آٜات ايِٓٓ ايًكع ٚ ٓٞآٜات ايه ٕٛإٓٛٛق
 إٔ ٜهتؼًِ ايؿٛا٥ؿ  ٚاإلقياؾات َٔ نٛق ٠االًْكام
ٜٓ تر ..........
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 19 ّ ٞايهبٛق ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ ٜ :هتٗٛعك إتععًِٓ احملؿ َٔ ٚٛايككإٓ ايهك ٚ ِٜاؿؿٜح ايًٓكٜـ بانتؼؿاّ َٗاقات ايتٓال٠ٚ
اؾٓٝؿ ٚ ، ٠االنتعُاٍ إٓانب .
ايتعععكٜٛععععععِ
ايْٛعٝات ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايتًؼ:ُٞٝ
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:سهُ ١اهلل تعاٍ إٔ تهٖ ٕٛف ٙايؿْٝا ؾاق عٌُ ٚدؿ
ؾُٝع ايٓاى ْٗ ٗٚاٖ ١ٜف ٙايؿْٝا ٜأت ّٜٛ ٞاؿهاب ٚاؾما ٤عً ٢األعُاٍ اييت قاَٛا بٗا ٚ ،ـيو ٜ -تفنك
ْٚع ١ٝاي ٖٛ ّٛٝاي ّٛٝاآلػكٚ ،اييت تبؿأ عالَات٘ َٔ ؿٛات ؾكاق٘ يًؿْٝا ،ؾش٦ٓٝف ٜعًِ ايعبؿ َا َٖ ٛكبٌ ايؿكم
عً َٔ ٘ٝأَكٚ ،ٙقؿ أػربْا اهلل تعاٍ ٚأػربْا قنٛي٘ ٌَ اهلل عًٚ ٘ٝنًِ عٔ اي ّٛٝاآلػك بأػباق بٌ ايهٛق٠
إه١ٝ
االْطالم ًَ ١٦ٝباألسؿاخ ٚإًاٖؿ ٚايُٛق إكعبَٗٓٚ ١ا َا ٚقؾ ٗ نٛق ٠االًْكام
ٚايهٛق٠
ايتعً:١ُٝاـنك ٚادبٓا م ٛايككإٓ ايهكَ ، ِٜاـا ْؿعٌ بهٛق ايككإٓ عٓؿَا مؿٗٛا ٗ سٝاتٓا
إؿْ١ٝ
اي ١َٝٛٝ؟.
 انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ 19 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠عكض نٛق ٠االًْكام بكٚاٚ ١ٜقٍ عٔ ْاؾع ايكاقئ ٜانٌ اؾما٥كٚ ٟإيٝهِ ايكٓاب٘ ٗ
ايٛٝتٛٝب https://www.youtube.com/watch?v=jZiQyneG2dk .
 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥يًكٝاّ ببعض ايٛادبات ٗ ٚقتٗا نايُالٚ ، ٠انتؼؿاّ آٜات ٗ
ْٚعْٚ ١ٝعٓٝات اإلقٓاع ٚاالنتؿالٍ إٓطكٚ ،ٓٞايتطبٝل اي َٓٞٛٝأستاز إٍ سؿ ٜبعض ايهٛق َٔ ايككإٓ
ايهك. ِٜ
بٓا٤
إُٗات :أسؿ ٜنٛق ٠االًْكام  ٚأنتٗٛكٖا بانتؼؿاّ َٗاقات ايتال ٠ٚاؾٝؿ ، ٠أسهٔ انتعُاٍ
ايتعًُٓات نٛق ٠ايربٚز انتعُاال َٓانبا ٗ ( .ايُال ، ٠عٓؿ االنتؿالٍ بآٜاتٗا)
 ؾع ٠ٛايتالَٝف إٍ ؾتض ايهتاب َؿشَ ٚ 17 ١تابع ١قكا ٠٤األنتاـ ايُٓٛـد١ٝ( َٔ ساؾٛت٘ ) َ .تبٛع ١بككا٤ات َٔ َتعًٌُ هٝؿ ٕٚايتال٠ٚ
اؾم١ٝ٥يه ٌٓ نٛق ٠ػُاٖٝٚ ِ٥مات
:
أتععكٓف عً ٢ايهٓٛق. ٠ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
 أنٕ : ١ً٦اـا مسٝت بهٛق ٠االًْكام ؟َ ٖٞ ٌٖ -ه ١ٝأّ َؿْ ١ٝ؟ نِ عؿؾ آٜاتٗا ؟ًكَٓتِ .ألْٗا تتشؿخ عٔ اًْكام ايهُا ّٜٛ ٤ايكٝاَ١
ٍ هلَا نُٛقَ ُ ٠اِْ َ
* نبب ايتهُٟ :١ٝقَا ُ
ايتعكٜـ بايهٛق َٔ :٠إؿٌُ  ،آٜاتٗا  25تكتٝبٗا ايكابعٚ ١ايجُاْْ ٕٛميت بعؿ نٛق ٠ايطاقم
نٛقَ ٠ه١ٝ
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ايتهٜٛين :
 وهٔاالنتُاع
يًتال٠ٚ
ايُشٝش١
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أنباب ايٓم :ٍٚبٝا ُٕ ساٍ األَقض ٚايهُٓا ٗ ٔ٤طاع ١اـائل -تعاٍٚ -إٔػكاز األََٛات يًبعح،
ٚااليتػاٍ بايبٔ ٓك ٚاإلٔسهإٚ ،بٝإ نٗٛي ١اؿهاب يًُطٝعٌٚ ،اإلٔػباق عٔ ؾَكَسِٗ ٚنكٚقِٖ
بٓع ِٝاؾٓإٚ ،بها ٤ايعاٌَ ٚايهاؾك ًِٜٗٚٚ ،ٜٔبايجبٛت ٗ ؾَقَنات ايٓريإ
 ٜككأ ايهٛق٠ .أتعكف عًَ ٢عاْ ٞإؿكؾات :ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥سؿ ٜنٛق ٠ايربٚز ي٘ أُٖ١ٝ
ٜؿِٗ
نبري ٗ ٠سٝا ٠إهًِ  ،يهٓ٘ ٜبكْ ٢اقُا إٕ مل ٜهتهٌُ بايؿِٗ ايُشٝض ٚايًكغ إٓانب
َا ٚقؾ ؾٗٝا.
يٝهتؼؿّ بٛع ٗ ٞكتًـ اجملاالت.
ايتعً:١ُٝانتعٔ بإُشـ إؿقن ٞإٝهك يًتعكٓف عًَ ٢عاَْ ٞا ؼؿٖ َٔ ٜف ٙايُّٓٛ
يتتُهٓٔ َٔ يكسٗا ٚتٓاٚهلا بٛع ٗ ٞإٛاقـ إٓانب.١
ايًٓاًَ :ٙاقن ١إتعًٌُ ٗ ؼؿٜؿ إؿكؾات ايُعبٚ ١نتابتٗا عً ٢ايهبٛق ٚ ٠يكسٗا ٚ
تبهَ ٘ٝعاْٗٝا
ْٚع ١ٝأيكغ َؿكؾات: ٞ
ايتؿهري
ايهًُ١
اآل١ٜ
بٓا٤
اَُْؿعت عٓؿ قٝاّ ايكٝاَ١
 1ايهُا ٤اًْكٓعت
ت ي٘ تعاٍ
انِعتعَُععَتِ ٚاْعِعكاؾَ ِ
 2أـْت يكبٗا
ايتعًُٓات
ل اهلل عًٗٝا االنتُاع ٚاالْكعٝاؾ
سَ ٓ
 2سُعكعٓعتِ
ت نَُع ٓؿ األؾِٜ
ت ٚنُعِ َٜٓٛ
بُعهٔط ِ
 3األقِض َُؿٓتِ
ٔ إٛت٢
ت َا ٗ دَِٛؾٔٗا َ َ
يعَعؿعَعِ ٛ
 4أيعِعكعَت َا ؾعٗٝا
ػَعًعت عٓ٘ غا ١ٜاـُعًعُعٓٛ
 4ؽًعٓعتِ
داٖؿْ ٗ عًُو إٍ يكا ٤قبٓعو
 6ناؾٔغ إٍ قبٓعو
م ال قاي ١دما ٤عًُو
ؾُُعال ٕ
 6ؾعُُالقع٘ٝ
ُٜٓاؾَٖ ٟعالنّعا قا٥ال َٜاثعُعبُعكاٙ
َٜ 11ؿِع ٛثبٛقا
ٜؿِػًٗا أُٜ ٚعكان ٞسكٖٓا
 ٢ًَُٜ 12نعريا
ئ ٜكِدع إٍ قبٓع٘ تهِفٜبا بايبَعِح
ٔ َٜشٛق
 14ي ِ
أقهِٔ "ٚال" َمٜؿ٠
 16ؾال أقهِٔ
ايػكٚب
بعؿ
األؾل
ٗ
َ٠
ك
ُ
ِ
ُ
ؿ
با
 16بايًٓعؿعل
 ٜتعكٓفَا ََِٓ ٚدََُع َع َا اْتًك بايٓعٓٗاق
َ 17ا َٚنَل
عًَ ٢عاْٞ
ْٛقٙ
مت
ٓ
ٚ
ٚتهاٌَ
َ
ع
ُ
َ
ِعتع
د
ا
 18اتعٓعهل
إؿكؾات
يتعُعالقُعٔٓ أٜٗٓا ايٓعٓاى ( دٛاب ايكهِ)
 19يتعكنيٓ
أسَِٛاال بَعِؿَ أسَِٛاٍ َُتطابك ٗ ١ايًٓؿ٠
 19طبَعكعّعا
ُُٜٔٓك ْ٘ٚأَٜ ٚذُع َٔ ْ٘ٛايهٓ٦ٝات
ٜٛ 23ععٕٛ
غري َكطٛع عِٓٗ
 25غُ ِٝك ََُِعٕٓٛ
 أسًٌ  ٚأنتجُععك :
اؾم١ٝ٥إؾقاى إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛقٜ ٠هاعؿْ ٞعً ٢ؾُٗٗا  ٚسؿٗٛا
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ايًٓا:ٙتكؿ ِٜايًكغ إٓانب يهٛق ٠االًْكام بانتػالٍ ايهتاب إؿقن ٞأ ٚإُشـ إؿقنٞ
إٝهٓك.
 _ 1مب بؿأت ٖف ٙايهٛقٕٚ ٠اـا؟  -2قاقٕ بٌ أَشاب اؾٓٚ ١أَشاب ايٓاق ؟  َٔ -3ايفٜ ٟكّٛ
بهتاب ١أعُاٍ اإلْهإ ؟ َ -4ا اآلؾاب ايٛادب َكاعاتٗا عٓؿ ايتال ٠ٚ؟ َ-5ا َٛقؿو َٔ ايًؿا٥ؿ اييت
تٛادٗو يُؿى عٔ طاع ١اهلل؟
     إـا ايهُا ٤تًككتٚ ،تُؿعتٚ ،ؾتشت أبٛابٗاٚ ،لاٍ أؾّٗاٚ ،تػري
بٓاؤٖاٚ ،تكطع مسهٗا؛ قاَت ايكٝاَٚ     .  ١انتُعت ألَك قبٗاٚ،
إْكاؾت ٚأطاعتٚ،سل هلا إٔ تهُع ٚتطٝع،ؾٗ ٛايف ٟػًكٗا ٚبٓاٖا،ؾأَكَ ٙطاع ْاؾف ال قاؾ ي٘. 
 ٚ    إـا األقض َٗؿت ٚؾكيت نُا ٜؿكٍ األؾ ِٜبمٚاٍ اؾباٍ،
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ٚبهطٗا يٝك ّٛعًٗٝا اؿهاب ٚؾٌُ ايكٓاٚ     .  ٤قفؾت َا ٗ
باطٓٗاٚ ،قَت َا ٗ دٛؾٗا َٔ األَٛات ٚايهٓٛلٚ ،ػًت ٖا نإ ٗ باطٓٗا ُاَا . 
ٚ    اْكاؾت ألَك اهللٚ ،مسعت ي٘ دٌ ٗ عالٚ ،ٙسل هلا إٔ تهُع ٚإٔ تطٝع،
ؾَٗ ٛايو إًو ،ال قاؾ ألَكٚ ٙال َاْع ٕا أقاؾ      . 
ٜ   ا أٜٗا اإلْهإ! إْو نانب عاٌَ داؾ َجابك ٗ ٖف ٙايؿْٝاٚ ،نٛف تًكا ٙعٓؿ
قبو إٕ ػريا ٚإٕ يكا       . ؾأَا َٔ أعطاٙ
اهلل نتاب ايٓذا ٠ب ُ٘ٓٝٝتهكّا ي٘؛ ألٕ ايَ ٢ُٓٝباقن ،١َُْٛٝ ١ؾٗفا ٖ ٛايهعٝؿ ايؿا٥م .

 ٜتؿػٌإتعًِ
ٗ ايٓكاٍ
وًٌ

     ؾهٛف وانب٘ اهلل  ّٜٛايكٝاَ ١سهابا نٗال ٜهريا ال
ْكاٍ ؾ ،٘ٝبٌ بكؾل ٚقَٓ ١ع نرت َٚػؿكٚ ٠ػاٚل     . 
ٜٚعٛؾ إٍ أًٖ٘ ٗ غكؾات اؾٓات قؿ غً ٘ٝايهكٚقٚ ،غُك ٙاؿبٛقٚ ،دًً٘ ايٓٛق؛ يؿٛل ٙبكْا
ايػؿٛق ايًهٛقٚ        . أَا ايهاؾك ايف ٟأعط ٞنتاب٘
بًُاي٘ َٔ ػًـ ٗٚك ٙإٖاْ ١ي٘ ٚإـالال ،ؾ ٌٜٛي٘ َا أتعه٘ ،ؾايًُاٍ يًؤَ٘ٚ ،ػًـ ٗٚكٙ
إلؾباقٚ ٙؽًؿ٘     . ؾٗفا اـانك نٛف ُٜكؽ ٜٓٚاؾٚ :ٟاثبٛقاٜ ٙا
ٖالنإ ٙا سٌ ب٘ َٔ اـهكإَٚ ،ا ٚقع ب٘ َٔ اـفالٕٚ ،غٓب ايكٓٔٚ ،ايفٖاب إٍ
ايٓريإ    . ثِ ٜؿػٌ ْاقا َٛقؿ ٠تًٚ ٟٛدٗ٘ٚ ،ؼكم دهُ٘ٚ ،تُٗكٙ؛
يهؿكٚ ٙتهفٜب٘ ٚأؾعاي٘ ايًٓٝع       . ١ؾكغ ألْ٘ نإ ٗ ايؿْٝا
بٌ أًٖ٘ ٚأٚالؾٚ ٙعًريت٘ أيكا بطكا َعذبا تاٗ٥ا هلٛا ،ٙؾكسا بؿْٝاَ ،ٙػرتا بإاٍ ٚاؾا. ٙ
      إْ٘ اعتكؿ أال ٜعٛؾ إٍ ايٛاسؿ األسؿ ،ؾٓه ٞاؿهاب ٚنفب بايهتاب،
ٚقؾ ايكنايٚ ،١اتبع ايٓالي        . ١بً ٢نٛف ٜعٛؾ إٍ قب٘،
ؾكب٘ أعًِ بعًُ٘ ،ؾٗ ٛاـبري بهع ،٘ٝإطًع عً ٢ساي٘ ،ايبُري بهكٚ ٙدٗك ٙ
   أقهِ قهُا بايًؿل ٓ ٖٛٚك ٠األؾل بعؿ ايػهلٚ،بعٝؿ غكٚب ايًُو إٍ
ايعًاٚ    . ٤أقهِ قهُا بايًَٚ ٌٝا ِْ ؼت قؾاَٚ ،٘٥ا غطا ٙبهها،٘٥
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ًٜ ٚاقى ٗ
َٛؽ
إعٓ٢
اإلْايٞ
يًهٛق.٠

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
 َٔٚؾػٌ ؼت ٚالَ٘ َٔ أَٛات٘ ٚأسٝاٚ     . ٘٥أقهِ قهُا بايكُك إـا
مت ْٛقٚ ،ٙانتهٌُ سذُ٘ ٚتؿٜٚكٚ ،ٙتٓانل ِٚ ٙٛنٌُ تهٜٛك   . ٙ
  يتُكٕ  -أٜٗا ايهؿاق  -بأطٛاق َٔ األػطاق ،ؾٓا ٤ثِ دما ٤ثِ بال ،٤يؿ ٠بعؿ يؿٚ ،٠نكب١
تتًٖٛا نكب      . ١ؾُا هلؤال ٤ايهؿاق ال ٜؤَٓ ٕٛبايٛاسؿ ايكٗاقٚ ،قؿ
ُْب هلِ ايرباٌٖٚ ،أقاّ األؾيٚ ،١بٌ اؿذٚ ،١أْٚض احملذ١؟ ..ؾًٛاٖؿ ايٛسؿاْ ١ٝقا،١ُ٥

ًٜ -اقى

ٚعالَات األيٚ ١ٖٝٛاٖكٚ ،٠آثاق ايكبٛبَ ١ٝاثً       .١

ٗ َٝاغ١

ٚ   إـا تتً ٢عً ِٗٝآٜات ايككإٓ ال ىٓعٚ ٕٛال ٜفعٓ ،ٕٛؾُاـا ٜكؾِٖ بعؿ مساع ٖفا

َا تكيؿ إي٘ٝ
آٜات نٛق٠
االًْكام

اإلعذال َٔ االنتذاب١؟ َٚاـا ّٓعِٗ بعؿ َٔ ٙاإلّإ؟    
 يهِٓٗ ٜهفب ٕٛبايهتابٚ ،هشؿ ّٜٛ ٕٚاؿهاب ،ؾايتهفٜب َفٖبِٗٚ ،ايهؿكإ ًَكبِٗ ،ؾهٛف
ٜعًُ ٕٛن ٤ٛؾعًِٗ ٚقبض دكَِٗٚ      . اهلل َطًع عًَ ٢ا
ُٜٓك ،ٕٚعامل َا ىؿ ،ٕٛقَ ٘ٝا ٜهَٓ ٗ ٕٛؿٚقَِٖٚ ،ا ٜهكْٝ ٗ ٕٚاتِٗ َٔ ايهؿك
ٚايتهفٜب     . ؾأػربِٖ بإٔ ايعفاب ٜٓتٛكِٖٚ ،ايعكاب أَاَِٗ،
ؾايٓاق َجٛاِٖٚ ،دِٗٓ َهتككِٖٚ ،ايبًاقٖٓ ٠ا يًتٗهِ   . 
       يهٔ ايف ٜٔآَٓٛا ٚعًُٛا ايُاؿات هلِ ْع ِٝال
اْكطاع ؾٚ ، ٘ٝثٛاب ال نؿق ؾٚ ، ٘ٝنكٚق ال سمٕ ٜتبع٘ ٚ ،عطا ٤ال ّٔ ب٘ عً،ِٗٝدمٍ هلِ ايعطا٤
ٚسهٓت هلِ ايٓعُاٚ ، ٤مت هلِ ايكػاٚ ٤ع ِٛهلِ اؾماٚ ، ٤سهٔ ؾ ِٗٝايجٓا.٤
إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛق:٠
أػرب اهلل نبشاْ٘ ٚتعاٍ ٗ ٖف ٙايهٛق ٠ايهكّ ١عٔ أسؿاخ ٚأٖٛاٍ عٛاّ ؼٌُ  ّٜٛايكٝاَ،١
ناًْكام ايهُاٚ ٤انتُاعٗا إٍ قبٗاُٚ ،ؿؾ األقض ٚإيكاَ ٤ا ؾٗٝاٚ .أػرب نبشاْ٘ إٔ اإلْهإ
ٗ ٖف ٙاؿٝا ٠ناؾغ ثِ َٖ ٛالم عًُ٘ٚ ،إٔ َٔ أيؿ األٖٛاٍ اييت ّك بٗا اإلْهإ  ّٜٛايكٝاَ١
عٓؿَا ٜؿع ٢ألػف نتاب٘ ،ؾٌٗ نٝأػف نتاب٘ ب ُ٘ٓٝٝؾٝهعؿ نعاؾَ ٠ا بعؿٖا يكا ،٠ٚأّ
نٝأػف نتاب٘ بًُاي٘ َٔ ٚقاٗٚ ٤ك ٙؾْ ٢ًُٝاق دِٗٓ ٚايعٝاـ باهلل؟! ٚهلفا انتٓهك نبشاْ٘
ٚتعاٍ عً ٢إعكٌْ تهفٜبِٗ ٚعؿّ إّاِْٗٚ ،أػرب أْ٘ ٜعًِ َا ٜعًُٚ ،ٕٛتٛعؿِٖ بايعفاب
األي.ِٝ
َ ا تكيؿْ ٞإي ٘ٝايهٛق: ٠ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥االنتٗٛاق ايُشٝض يهٛق ٠االًْكام ال
ٜكتُك عً ٢ايككا ٠٤ايًهً ٗ ١ٝإٛاقـ ايؿ ،١ٜٝٓنايُالٚ ،٠إِا ٜه ٕٛنفيو يالنتؿالٍ
َ ٗٚ ٞعاؾًَ ١هالت سٝات َٔ ١ٝاحمل.٘ٝ
ٚايتطبٝل ٗ ْٚعٝات ايتٛاٌَ االدتُاعٚ ٓٞايبٓ ٦ٝ
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ايًٓا :ٙانتؼالّ اإلقياؾات ايؿٚ ١ٜٝٓإٛاع ٜاألػالق َٔ ١ٝايُٓ ّٛعٛاقات ٖاؾؾ.١
تكيؿْ ٞايهٛق ٠إٍ :
 _ 1اهلل ايفٜ ٟأَك ايه ٕٛباالْتٛاّ ٖٛ ،ايفٜ ٟأَك ّٜٛ ٙايكٝاَ ١باالْٗؿاّ _2 .اإلْهإ ٜكطع
قسً ١عُكَ ٗ ٙهابؿ ٠ستًٜ ٢ك ٢اهلل  _ 3ايٓاى ؾكٜكإ  ّٜٛايكٝاَ :١إؤَٜٓ ٕٛؤت ٕٛنتبِٗ
بأّاِْٗٚ ،ايهاؾك ٕٚبًُاهلِ َٔ ٚقاٛٗٚ ٤قِٖ
ُٜ_ 4كهِ اهلل بأيٝا ٗ ٤ايه ٕٛيًٝؿتٓا إٍ بؿا٥ع قؿقت٘ _ 5ايهاؾكَ ٕٚهتهرب ٕٚعً ٢اهلل ٚنالّ
اهلل  ،ؾال ٜتأثك ٕٚبايككإٓ
ايْٛع ** ١ٝأؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞب ٔٓٝنٝـ ٜه ٕٛاالنتٗٛاق ايُشٝض يهٛق ٠االًْكام ٗ َٛاقـ
ايعباؾٚ ٠ايتٛاٌَ االدتُاعٚ ٓٞايب.ٓٞ٦ٝ
اـتاَ - ١ٝايًٓاطاتتكؿ ِٜاقرتاسات يْٛعٝات االنتٗٛاق ايُشٝض ايككا ٠٤ايُشٝش ١يًُّٓٛ
ٚتالٚتٗا ٗ:
ع ايُال٠ع َٛاقـ ايفنكع االنتًٗاؾ ع تُشٝض ايهًٛنات َعاؾٛٚ ١اٖك
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :أسؿ ٜنٛق ٠االًْكام
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اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘
إعٓ٢
اإلْايٞ
يًهٛق.٠
 ٜجبت أُٖ١ٝسؿ ٜنٛق٠
االًْكام -
ٜٚٛـ َا دا٤
ٗ ايهٛق٠
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
إعاؾ : ٠تكب ١ٝإنالَٓٝعع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :ايُٓٓ ّٛايًكععع١ٝإععؿ :٠ناعع ١احملت٣ٛإععععكٗ:
َٔ ؾال ٌ٥قؿق ٠اهلل ّ21
َكنبات ايهؿا:٠٤
 إٔ ٜهْتؿٍ عً ٢قؿق ٠اهلل تعاٍ َٔ ايككإٓ َٔٚ
ايٛٛاٖك ايه ١ْٝٛإًاٖؿ٠
~ إٔ ٜتعكٓف عً ٢بعض ؾال ٌ٥قؿقت٘ تعاٍ َٔ ػالٍ
نٛق ٠األْعاّ.
 إٔ نْتٗٛك آٜات ايؿقى ٜ ٚهتؼكز َكاَؿٙ
 إٔ ٜهتؼًِ ايؿٛا٥ؿ  ٚاإلقياؾات َٔ نٛق ٠األْعاّ
ايهؿا ٠٤ايعَعكِْٝعععععععع: ١
ٜٓ تر ..........
 ايتعبري عٔ ايكٓأ ٚ ٟإٛاقـ باؿذر  ٚاألؾيٓ ١ايًكع١ٓٝ
 إًاقن ٗ ١اؿٛاق عهٔ االنتُاع  ٚايتؿػٌ إٓانب ...
ايكٝعععِ :
 االعتمال باإلنالّ  ،تكؿٜك َهاْ ١ايككإٓ ايهك... ِٜايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 21 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايهؿا ٠٤اـتاَٝع ١يًُٝؿإٜ:هتٗٛعك إتععًِٓ احملؿ َٔ ٚٛايككإٓ ايهك ٚ ِٜاؿؿٜح ايًٓكٜـ بانتخ ؾ اّ َٗاقات ايتٓال ٠ٚاؾٓٝؿ، ٠
 ٚاالنتعُاٍ إٓانب .
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
ع َٔ ٜتأٌَ قًب اإلْهإ تًو ايعًٓ ١ايُػري ٠اييت تؤؾٝٚٚ ٟؿتٗا بًهٌ تعذم عٓ٘
ْٚع ١ٝنٌ األدٗم ٠ايٓؼُٚ ١إعكؿٜ ٠ؿقى ع ١ُٛاهلل اـايل ٚقؿقت٘
اـنك بعض ؾال ٌ٥قؿقت٘
االْطالم ايتعً :١ُٝاـنك ٚادبٓا م ٛايككإٓ ايهكَ ، ِٜاـا ْؿعٌ بهٛق ايككإٓ عٓؿَا مؿٗٛا ٗ
سٝاتٓا اي ١َٝٛٝ؟.
 -انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ 21

ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
 ٜتفنك ايؿكمبٌ ايهٛق٠
إه،١ٝ
ٜ ٚهُ ٞبعٓٗا

 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ عكض نٛق ٠األْعاّ بُٛت ايًٝخ قُٛؾ ػً ٌٝاؿُكٟبكٚاٚ ١ٜقٍ عٔ ْاؾع

ْٚع١ٝ

 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
يًكٝاّ ببعض ايٛادبات ٗ ٚقتٗا نايُال ، ٠أٚانتؼؿاّ آٜات ٗ ْٚعٓٝات اإلقٓاع
ٚاالنتؿالٍ إٓطكٚ،ٓٞايتطبٝل اي َٓٞٛٝأستاز إٍ سؿ ٜبعض ايهٛق َٔ ايككإٓ ايهكِٜ
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ايتهٜٛين :

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
إُٗات :أسؿ ٜنٛق ٠األْعاّ  ٚأنتٗٛكٖا بانتؼؿاّ َٗاقات ايتال ٠ٚاؾٝؿ ، ٠أسهٔ
بٓا٤
انتعُاٍ نٛق ٠األْعاّ انتعُاال َٓانبا ٗ ( .ايُال ، ٠عٓؿ االنتؿالٍ بآٜاتٗا)
ايتعًُٓات
 ؾع ٠ٛايتالَٝف إٍ ؾتض ايهتاب َؿشَ ٚ 21 ١تابع ١قكا ٠٤األنتاـ ايُٓٛـد١ٝ( َٔ ساؾٛت٘ ) َ .تبٛع ١بككا٤ات َٔ َتعًٌُ هٝؿ ٕٚايتال٠ٚ
 أتععكٓف عً ٢ايهٓٛق. ٠
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
يه ٌٓ نٛق ٠ػُاٖٝٚ ِ٥مات
 أن: ١ً٦ َٔ أ ٟنٛق ٠أػفت ٖف ٙاآلٜات ؟
 مل مسٝت باألْعاّ إـٕ ؟
ٕ اـا ـنكت اآلٜات ٖف ٙإؼًٛقات؟
 عالّ تؿٍ ؟
عاّ :
ع
ع
ْ
األ
عٛق٠األْعععاّ
عكٜعـبعبعههعٛق٠
ْٚع ١ٝأ ع اايعيعتعتععععكٜعـ
ٗ أ ١ٖٜؾرتْ ٠ميت نٛق ٠األْعاّ؟ أغًب ايٓاى آْفاى َؤَٓ ٕٛأّ نؿاق؟ ؾعِ ناْت
بٓا٤
اآلٜات تهًُِٗ؟
ايتعًُٓات  ٖٞ نٛقَ ٠ه ١ٝظ َٔ طٛاٍ ايهٛقظ آٜاتٗا  167تكع ٗ ايكبع األ َٔ ٍٚإُشـ بٌ
نٛقت ٞإا٥ؿٚ ٠األعكافظ تُٓٓت أَ ٍٛاإلّإ َؿعُ ١بأؾي ١تتعًل بتٛسٝؿ اهلل
ٚقؿقت٘ ٚعكْت طكٜكَٓ ١اقً ١ايهؿاق باؿذر ايكاطعٖ .١ف ٙايهٛقْ ٠مٍ بٗا دربٌٜ
ؾؾعٚ ١اسؿَٚ ٠ع٘ نبع ٕٛأيـ ًَو
 أتعكف عًَ ٢عاْ ٞإؿكؾات :
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
سؿ ٜنٛق ٠األْعاّ ي٘ أُٖ ١ٝنبري ٗ ٠سٝا ٠إهًِ  ،يهٓ٘ ٜبكْ ٢اقُا إٕ مل ٜهتهٌُ
بايؿِٗ ايُشٝض ٚايًكغ إٓانب يٝهتؼؿّ بٛع ٗ ٞكتًـ اجملاالت.
ايتعً:١ُٝ
انتعٔ بإُشـ إؿقن ٞإٝهك يًتعكٓف عًَ ٢عاَْ ٞا ؼؿٖ َٔ ٜف ٙايُّٓٛ
يتتُهٓٔ َٔ يكسٗا ٚتٓاٚهلا بٛع ٗ ٞإٛاقـ إٓانب.١
ايًٓاًَ :ٙاقن ١إتعًٌُ ٗ ؼؿٜؿ إؿكؾات ايُعبٚ ١نتابتٗا عً ٢ايهبٛقٚ ٠
يكسٗا  ٚتبهَ ٘ٝعاْٗٝا
 أيكغ َؿكؾات: ٞعكؾات :
عكغااييع عُُع عؿعؿععكؾات
يععكغ
ع يع
 (ؾايل) يام (اؿ َٔ ٞإٝت) ناإلْهإ ٚايطا٥ك َٔ ايٓطؿٚ ١ايب( ١ٓٝتؤؾه)ٕٛتُكؾ ٕٛعٔ اإلّإ َع قٝاّ ايربٖإظ (اإلَباغ) َُؿق َعٓ ٢ايُبض أ ٟيام عُٛؾ
ايُبض  ٖٛٚأَ ٍٚا ٜبؿْٛ َٔ ٚق ايٓٗاق عٔ  ١ًُٚايً( ٌٝنهٓا) تههٔ ؾ ٘ٝاـال٥ل َٔ
ايتعب (سهباْا) سهابا يألٚقات (ؾًُٓا اآلٜات) بٓٝا ايؿالالت عً ٢قؿقتٓا ( -أًْأنِ)
ػًكهِ (ؾُهتكٔكٌّ) َٓهِ ٗ ايكسِ (َٚهتٛؾع) َٓهِ ٗ ايًُب  ٖٛٚ( -ايف ٟأْمٍ) ؾ٘ٝ
ايتؿات عٔ ايػٝبَ( ١رتانبا) ٜكنب بعٓ٘ بعٓا نهٓابٌ اؿٓطٚ ١مٖٛا (طًعٗا)
أَ ٍٚا ىكز َٓٗا (قٓٛإ) عكادٌ (ؾاْ )١ٝقكٜبًَ( ١تبٗا) ٚققٗا (ٚغري َتًاب٘) مثكٖا
(ٜٓع٘) ْٓذ٘ إـا أؾقى نٝـ ٜعٛؾ.
 أسًٌ  ٚأنتجُععك :
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
إؾقاى إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛقٜ ٠هاعؿْ ٞعً ٢ؾُٗٗا  ٚسؿٗٛا
ايًٓا:ٙ
ع تكؿ ِٜايًكغ إٓانب يهٛق ٠األْعاّ بانتػالٍ ايهتاب إؿقن ٞأ ٚإُشـ إؿقنٞ
إٝهٓك.
إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛق :٠بع
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 وهٔاالنتُاع
يًتال٠ٚ
ايُشٝش١

 ٜككأ ايهٛق٠ٜؿِٗ
َا ٚقؾ ؾٗٝا.

 ٜتعكٓفعًَ ٢عاْٞ
إؿكؾات

 ٜتؿػٌ إتعًِٗ ايٓكاٍ

وًٌ
ًٜ ٚاقى ٗ َٛؽ
إعٓ ٢اإلْايٞ
يًهٛق.٠

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
 إالّ تٛد٘ عْٓٛٝا ٖف ٙاآلٜات ؟
 أٚال ْك ٣ـيو نٌ ؿ ١ٛأَآَا ؟
 ٌٖ ؾٓٝا َٔ ٜٓتب٘ إٍ إعذمات ؟
 تٛد٘ ٖف ٙاآلٜات عْٓٛٝا ٚعكٛيٓا إٍ ايتأٌَ ٗ كًٛقات اهلل تعاٍ ٚايتؿبكٗ َا تؿٍ عً َٔ ٘ٝإٔ اهلل ٖ ٛاـايل ٚأْ٘ عً ٢نٌ ي ٤ٞقؿٜك  .ؾاهلل ٖ ٛايفٟ
يل اؿب ٚايٓ ٣ٛ؛ ٚأْبت ايمقع عً ٢اػتالؾ٘ ؛ ٚأػكز اؿ َٔ ٞإٝت ٚإٝت َٔ
اؿ ٞ؛ ٚايٓٛق َٔ اي...ٚ ١ًُٛ
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ٜهتؼكز ؾالٌ٥
ايؿ،١ٜٝٓ
إٛاقـ
ٗ
ايًهً١ٝ
ايككا٠٤
عً٢
ٜكتُك
ال
األْعاّ
يهٛق٠
ايُشٝض
االنتٗٛاق
قؿق ٠اهلل َٔ
نايُالٚ ،٠إِا ٜه ٕٛنفيو يالنتؿالٍ ٚايتطبٝل ٗ ْٚعٝات ايتٛاٌَ االدتُاع ٓ
 ٞاآلٜات
َ ٗٚ ٞعاؾًَ ١هالت سٝات َٔ ١ٝاحمل.٘ٝ
ٚايبٓ ٦ٝ
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
أسًٌٓ ٚأنتجُك  :ي ٛتؿهكْا ف ايه ٕٛيٛدؿْا ٙساؾٌ بايؿال ٌ٥عً ٢قؿق ٠اهلل تعاٍ
ٚقؿ أياقت اآل اْت ايهابك ١إٍ بعٓٗا  ،انتؼكدٗا ٚسا ٍٚيكسٗا
أؾي ١قؿقت٘ تعاٍ َٔ ػالٍ اآلٜات :
أ) ؾي ٌٝايٓبات :أػرب أْ٘ نبشاْ٘ ٚتعاٍ ٖ ٛؾايل اؿب ٚايٓ ٣ٛؾٗ ٛايفًٜ ٟك٘
بكؿقت٘ ٗ ايرتاب ؾٓٝبت َٓ٘ ايمقع
عً ٢اػتالف أَٓاؾ٘ ٚأْٛاع٘ َٔ اؿبٛب ٚايجُاق عً ٢اػتالف أيٛاْٗا
ٚأيهاهلا ٚطعُٗا.
ب) ؾي ٌٝاإلَباغ  :اهلل عم ٚدٌ ٖ ٛػايل ايٓٝاٚ ٤ايٛالّ ؾٜٗ ٛؿًل ٚالّ ايًٌٝ
عٔ غك ٠ايُباغ ؾ ٤ٞٓٝايٛدٛؾ ٜٚهتٓري األؾل ُٜٓٚشٌ ايٛالّ ٜٚفٖب
ايً ٌٝبهٛاؾٚ ٙه ٤ٞايٓٗاق بٓٝاٚ ٘٥إيكاق٘.
ت) ؾي ٌٝاألٚقات  :قاٍ اهلل تعاٍ ( ٚايًُو ٚايكُك عهبإ ) أ ٟدعٌ ْٛاّ
ايًُو
ٚايكُك يًشهاب ٚعؿؾ ايًٗٛق ٚايهٌٓ ٚنالُٖا هك ٟعهاب ؾقٝل َٚكٓٔ
َكؿق ال ٜتػري ٚال ٜٓطكب بٌ يهٌ
َُٓٗا َٓالٍ ٜهًهُٗا ٗ ايُٝـ ٚايًتا ٤ؾٝرتتب عً ٢ـيو اػتالف ايًٌٝ
ٚايٓٗاق طٛال ٚقُكا....
خ) ؾي ٌٝايٓذ : ّٛأٚدؿ اهلل تعاٍ ايٓذ ّٛيالٖتؿا ٤بٗا ٗ األنؿاق ؾٝهتؿٍ بٗا
اإلْهإ عً ٢ايهري ٗ ايطكم ٜ ٚأَٔ َٔ ايٓٝاع ٚقؿ ٜٓذ ٛبهببٗا ٗ ايرب
ٚايبشك....
ز) ؾي ٌٝػًل اإلْهإ  :إٕ اهلل تعاٍ ٖ ٛايف ٟػًكٓا ٗ األٌَ َٔ ْؿو ٚاسؿ٠
ٖ ٞآؾّ
عً ٘ٝايهالّ  ٖٛٚاإلْهإ األ ٍٚايف ٟتٓانٌ َٓ٘ نا٥ك ايبًك بايتٛايؿ ٚايتماٚز،
ٚػًل ْٝع ايبًك َٔ ْؿو ٚاسؿٜ ٠ؿٍ عً ٢قؿق ٠اهلل تعاٍ ٚعًُ٘ ٚسهُت٘
ٚٚسؿاْٝت٘.
غ) ؾي ٌٝإا : ٤ـنك اهلل تعاٍ آ ١ٜأػك َٔ ٣ؾال ٌ٥قؿقت٘ ٗ ايٓبات ٖٞٚ
إْماٍ إا َٔ ٤ايهُاٚ ٤دعً٘ نببا يإلْبات  ٖٛٚايف ٟأْمي٘ بكؿقت٘ ٚسهُت٘ َٔ
ايهشاب َا ٤بكؿق َباقنا ٚقلقا
يًعباؾ ٚإسٝا ٤يهٌ ي ٤ٞقٓ َ٘ٓ ١نبشاْ٘ ٚتعاٍ غًك٘ٚ ..أػكز اهلل تعاٍ
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 ًٜاقىٗ َٝاغ١
َا تكيؿ إي٘ٝ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
بإطك لقعا ٚيذكا أػٓكا ثِ
بعؿ ـيو ىًل ؾ ٘ٝاؿب ٚايجُك كتًؿا أْٛاع٘ نايٓؼٌ ٚايعٓب ٚايكَإ
ٚايمٜت...ٕٛ
ٚدٛب ايٓٛك ٚايتأٌَ ٗ قؿق ٠اهلل تعاٍ ٖ ٗ :ف ٙاآلٜات بكاٌٖ يإلّإ
ٚؾال ٌ٥يكؿق ٠اهلل تعاٍ
ٚدب عً ٢نٌ َهًِ عاقٌ إٔ ٜتأٌَ ؾٗٝا ٜٛٓٚك ٗ ًَهٛت ايهُاٚات
ٚاألقض ستٜ ٢ؿقى قؿقت٘ ٚعُٛت٘
ٚبؿٜع َٓع٘ نبشاْ٘ ٚتعاٍ ،ؾٝمؾاؾ إّاْا ٜٚكٓٝا باهلل تعاٍ.

آٜات نٛق٠
األْعاّ

ايًٓا:ٙ
ع انتؼالّ اإلقياؾات ايؿٚ ١ٜٝٓإٛاع ٜاألػالق َٔ ١ٝايُٓ ّٛعٛاقات ٖاؾؾ.١
َا إكاَؿ اييت ْهتؼكدٗا َٔ ٖف ٙاآلٜات ؟
تكيؿْ ٞايهٛق ٠إٍ :
  ع تأٌَ ايه ٕٛبتؿبك ٚن ١ًٝيً ٍَٛٛإٍ اإلّإ ايُشٝض . ع ايعكٝؿ ٠ايُشٝش ١تًٓأ عٔ ايؿِٗ ايُشٝض ٚاالقتٓاع . ع اإلنالّ ورتّ ايعكٌ ٚوح عً ٢انتؼؿاَ٘ .
 ع ايٓاى َٔ أٌَ ٚاسؿ  ِٖٚنٛان ١ٝعٓؿ اهلل .
 ع َٔ ؾالٚ ٌ٥سؿاْ ١ٝاهلل إْبات ايٓبات إؼتًؿٚ ١ػًل ايًٚ ٌٝايٓٗاق ٚايٓذّٛ
ٚايًُو ٚايكُك ٚاإلْهإ ٗ ْٛاّ بؿٜع َتكٔ
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
َاـا تتطًب ٚسؿ ٠اهلل ؟ ٖاتٛا أَجً ١عٔ ٚسؿ ٠ايٓٛاّ ٗ ايهٕٛ
 ايًٓاطات:تكؿ ِٜاقرتاسات يْٛعٝات االنتٗٛاق ايُشٝض
ايْٛع ١ٝع ايككا ٠٤ايُشٝش ١يًُٓٚ ّٛتالٚتٗا ٗ:
اـتاَ ١ٝع ايُال٠ع َٛاقـ ايفنكع االنتًٗاؾ ع تُشٝض ايهًٛنات َعاؾٛٚ ١اٖك
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
سؿ ٜاآلٜات َٔ نٛق ٠األْعاّ
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اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗ ـٖٓ٘ ٜجبت أُٖ١ٝسؿ ٜنٛق٠
األْعاّ .
 ٜٚٛـ َا دا٤ٗ نٛق ٠األْعاّ
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
إعاؾ: ٠تكب ١ٝإنالَٓٝع١إهتع:٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘ .إٝعؿإ:ايُٓٓ ّٛايًكعععٝعع ١إعؿ:٠ناعععتإ احملت٣ٛإععععكَٗٔ:
ْعِ اهلل تعاٍ عً ٢عباؾٙ
َكنبات ايهؿا:٠٤







إٔ وهٔ إتعًِٓ تال ٚ ٠ٚقكا ٠٤نٛق٠ايٓشٌ يًشؿ ٜاؾٓٝؿ
إٔ ٜتعكٓف عًَ ٢عاْ ٞايهًُات ايُٓعب١
إٔ ٜكب٘ بٌ آٜات ايِٓٓ ايًكعْٚ ٓٞعِ اهلل عً ٢عباؾٙ
إٔ ٜهتؼًِ ايؿٛا٥ؿ  ٚاإلقياؾات َٔ نٛق٠ايٓشٌ
ـنك بعض ْعِ اهلل ٚانتػالهلا ٚاؿؿا ٚعًٗٝا
ًٜهك ايتًُٝف ْعِ اهلل ٜٚهتؿٝؿ َٓٗا

ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 27ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ ٜ :هتٗٛعك إتععًِٓ احملؿ َٔ ٚٛايككإٓ ايهك ٚ ِٜاؿؿٜح ايًٓكٜـ
اؾٓٝؿ ٚ ، ٠االنتعُاٍ إٓانب .
ايْٛعٝات
ْٚع١ٝ
االْطالم

بانتؼؿاّ َٗاقات ايتٓال٠ٚ

ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
َذكؾ إٔ تؿهك ٗ األيٝا ٤اييت أْت ًٖ هلا ٚيانك يٛدٛؾٖا ٗ سٝاتو  ،ؾأْت تتؿخ عٔ
ْعِ اهلل عًٝو
ايتعً:١ُٝاـنك بعض ْعِ اهلل عًٝو َٔ ػالٍ سٝاتى اي ١َٝٛٝ؟.
 عكض يكٜ٘ /https://www.youtube.com/watch?v=u_Y8tFC9WlUأٚ
انتػالٍ ايُٛق إهاب إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ 29

ايتعععكٜٛععععععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
 ٜتفنكايؿكم
بٌ ايهٛق٠
إه١ٝ
ٚايهٛق ٠إؿْ١ٝ
 ٜتأٌَ ايٓعِٜ ٚهُٞ

 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠عكض نٛق ٠ايٓشٌ َٔ  66إٍ 99
ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
يًكٝاّ ببعض ايٛادبات ٗ ٚقتٗا نايُالٚ ، ٠انتؼؿاّ آٜات ٗ ْٚعٓٝات اإلقٓاع ٚاالنتؿالٍ
إٓطكٚ ،ٓٞايتطبٝل اي َٓٞٛٝأستاز إٍ سؿ ٜبعض ايهٛق َٔ ايككإٓ ايهك. ِٜ
إُٗات :أسؿ ٜنٛق ٠ايٓشٌ َٔ  66إٍ  ٚ 69أنتٗٛكٖا بانتؼؿاّ َٗاقات ايتال ٠ٚاؾٝؿ، ٠
انتؼكز ْعِ اهلل عً ٢عباؾ ٙايٛاقؾ ٠ؾٗٝا
 ؾع ٠ٛايتالَٝف إٍ ؾتض ايهتاب َؿشَ ٚ 27١تابع ١قكا ٠٤األنتاـ ايُٓٛـد١ٝ( َٔ ساؾٛت٘ ) َ .تبٛع ١بككا٤ات َٔ َتعًٌُ هٝؿ ٕٚايتال٠ٚ
أتععكٓف عً ٢ايهٓٛق. ٠
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
يه ٌٓ نٛق ٠ػُاٖٝٚ ِ٥مات
 أنٕ : ١ً٦اـا مسٝت بهٛق ٠ايٓشٌ ؟َ ٖٞ ٌٖ -ه ١ٝأّ َؿْ ١ٝ؟ نِ عؿؾ آٜاتٗا ؟* تهُٝتٗا  :مسٝت نٛق ٠ايٓشٌ اليتُاهلا عً ٢تًو ايعرب ٠ايبًٝػ ٗ ١عذٝب َٓع اهلل
يًٓشٌ نُا إٔ يؿ ٜايٓشٌ مل ٜفنك ٗ أ ٟنٛق ٠غريٖا
*ْميت ٗ َه ١إهكَ١
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ايتهٜٛين :
 وهٔاالنتُاع
يًتال٠ٚ
ايُشٝش١
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*عؿؾ آٜاتٗاَ :اٚ ١٥مثإ ٚعًك 128ٕٚآٟ
َْٛٛعٗا  :تعاجل َْٛٛعات ايعكٝؿ ٠ايبعح ٚايٛسٚ ٞايًٓٛق .

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

 .أتعكف عًَ ٢عاْ ٞإؿكؾات :
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
سؿ ٜنٛق ٠ايٓشٌ ي٘ أُٖ ١ٝنبري ٗ ٠سٝا ٠إهًِ  ،يهٓ٘ ٜبكْ ٢اقُا إٕ مل ٜهتهٌُ بايؿِٗ
ايُشٝض ٚايًكغ إٓانب يٝهتؼؿّ بٛع ٗ ٞكتًـ اجملاالت.
ايتعً:١ُٝ
انتعٔ بإُشـ إؿقن ٞإٝهك يًتعكٓف عًَ ٢عاَْ ٞا ؼؿٖ َٔ ٜف ٙايُٓ ّٛيتتُهٓٔ
َٔ يكسٗا ٚتٓاٚهلا بٛع ٗ ٞإٛاقـ إٓانب.١
ايًٓاًَ :ٙاقن ١إتعًٌُ ٗ ؼؿٜؿ إؿكؾات ايُعبٚ ١نتابتٗا عً ٢ايهبٛق ٚ ٠يكسٗا ٚ
تبهَ ٘ٝعاْٗٝا
أيكغ َؿكؾات: ٞ
 األْعاّ :اإلبٌ ٚايػِٓ ٚايبكك.
 عرب :٠ؾالي.١
 ؾكخ :بكاٜا ايطعاّ ٗ ايهكٍ.
 ػايُاَ :اؾٝا.
 نا٥ػا :يفٜفا.
 نهك :طعاّ ٚيكاب سًٛإ.
 أٚس: ٢أهلِ ،أقيؿ.
ٜ عكيٜ :ٕٛبٓ ٕٛاـالٜا ٚايُٓاؾٜل.
 ـيال :نًٖٗٗ ،١ؿَ ،٠هؼك.٠
 آ :١ٜعالَ.١
 اؿُ ١ايجاْ١ٝ
 أسًٌ  ٚأنتجُععك :
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
إؾقاى إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛقٜ ٠هاعؿْ ٞعً ٢ؾُٗٗا  ٚسؿٗٛا
ايًٓا:ٙ
ع تكؿ ِٜايًكغ إٓانب يهٛق ٠ايٓشٌ بانتػالٍ ايهتاب إؿقن ٞأ ٚإُشـ إؿقن ٞإٝهٓك.
 عِ سؿثتٓا اآلٜات ٖف ٙ؟
 ٌٖ ػًل إؼًٛقات ٖف ٙنٌٗ ؟
 أٚيٝو َا نؼكٖا اهلل ي٘ أَعب ؟
َ اـا ْهتؿٝؿ َٔ ايًي ٚايعهٌ ؟
 نٝـ ٜهتطٝع اإلْهإ االنتؿاؾٖ َٔ ٠ف ٙايٓعِ ؟
َ ا ٚادب٘ ػاٖٗا ؟
 نٝـ ًْهك اهلل عًٗٝا
إعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛق: ٠
ٜ فنكْا اهلل تعاٍ غريات٘ اييت ال عؿ ٚال سُك هلاًٜٚ ،ؿت اْتبآٖا إٍ إٔ قؿقت٘
عذٝبَ ١عذم ٠سٝح أْ٘ نُا أػكز اؿ َٔ ٞإٝت نُا عكؾٓا؛ ؾٗٓا ىكز ايطٝب ايها٥ؼ
َٔ ايؿكخ ٚايؿّ  .أَا اآلٜات ٗ ايٓشٌ ؾشؿخ ٚال تتشكز أبؿا .
َ ا تكيؿْ ٞإي ٘ٝايهٛق: ٠
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
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 ٜككأ ايهٛق٠ٜؿِٗ
َا ٚقؾ ؾٗٝا.
 ٜتعكٓفعًَ ٢عاْٞ
إؿكؾات
 ٜتؿػٌ إتعًِٗ ايٓكاٍ
وًٌ
ًٜ ٚاقى ٗ
َٛؽ
إعٓ ٢اإلْايٞ
يًهٛق.٠

 ًٜاقىٗ َٝاغ١
َا تكيؿ إي٘ٝ
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ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

االنتٗٛاق ايُشٝض يهٛق ٠يٓشٌ ال ٜكتُك عً ٢ايككا ٠٤ايًهً ٗ ١ٝإٛاقـ ايؿ،١ٜٝٓ
ٞ
نايُالٚ ،٠إِا ٜه ٕٛنفيو يالنتؿالٍ ٚايتطبٝل ٗ ْٚعٝات ايتٛاٌَ االدتُاع ٓ
َ ٗٚ ٞعاؾًَ ١هالت سٝات َٔ ١ٝاحمل.٘ٝ
ٚايبٓ ٦ٝ
ايًٓا:ٙ
ع انتؼالّ اإلقياؾات ايؿٚ ١ٜٝٓاٍْعِ َٔ ايُٓ ّٛعٛاقات ٖاؾؾ.١
تكيؿْ ٞايهٛق ٠إٍ ايٓعِ ايتاي: ١ٝ
 ٗ ػًل األْعاّ ٚايٓشٌ ٚايًي ٚايعهٌ ٚاأليذاق ؾالي ١عً ٢قٓ ١اهلل بايٓاى.
 األْعاّ ٜتُتع اإلْهإ بًشُٗا ٚيبٓٗا ٚدًؿٖا ...
 ايًي ٚايعهٌ غفاٚ ٤يؿا ٗٚ ،٤نٝؿَٓ ١ٝعُٗا َعذم.٠
تكيؿْ ٞايهٛق ٠يهك اهلل عًْ ٢عُ٘ :
 اهلل ٚسؿٜ ٙهتشل ايعباؾٚ ٠اؿُؿ.
 اإلْهإ ايعاقٌ ٜؿهك ٗ ػًل اهلل بتؿبك ًٜٚهك اهلل عًْ ٢عُ٘.
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
ب ٔٓٝنٝـ ٜه ٕٛاالنتٗٛاق ايُشٝض يهٛق ٠ايٓشٌ َٔ  66إٍ َٛ ٗ 69اقـ ايعباؾ٠
ٚايتٛاٌَ االدتُاعٚ ٓٞايب.ٓٞ٦ٝ
 ايًٓاطاتتكؿ ِٜاقرتاسات يْٛعٝات االنتٗٛاق ايُشٝض
ع ايككا ٠٤ايُشٝش ١يًُٓٚ ّٛتالٚتٗا ٗ:
ع ايُال٠ع َٛاقـ ايفنكع االنتًٗاؾ ع تُشٝض ايهًٛنات َعاؾٛٚ ١اٖك
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
تٓكٌ ٗ أقدا ٤ايبٝت ٚأْت َػُض ايعٕ ٌٓٝؿ ٠عًك ؾقا٥ل  ،ثِ اؾتشُٗا
_ ؼؿخ ٗ ؾكك ٠قُري ٠عٔ يعٛقى َؤنؿا عًْ ٢عُ ١ايبُك
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آٜات نٛق٠
ايٓشٌ َٔ ْعِ

ْكٚق ٠يهك
اهلل عًْ ٢عُ٘

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘
إعٓ ٢اإلْايٞ
يًهٛق.٠
 ٜجبت أُٖ١ٝسؿ ٜنٛق٠
ايٓشٌ
 ٜٚٛـ ْعُ١ايبُك ٗ ؾكك٠
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إعاؾ : ٠تكبٝع ١إنالَٓٝع١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :ايُٓٓ ّٛايًكعععٝعع ١احملت ٣ٛإععععكَٗ :هاْ ١ايككإٓ
ايهك ِٜإعععؿ :٠ناعع١
َكنبات ايهؿا:٠٤
 إٔ ٜؿقى إٔ ايككإٓ إُؿق األ ٍٚيًتًكٜع اإلنالَٞ
ٜ ككأ ايتًُٝف قكاَ ٠٤شٝشٚ ،١وًٌ ايُٓ ّٛايًكع١ٝ
ٜٚهتٓب٘ األسهاّ َٓٗا
 إٔ ٜهْتٗٛك اؿؿٜح ايؿقى ٜ ٚهتؼكز َكاَؿٙ
 إٔ ٜهتؼًِ ايؿٛا٥ؿ ٚاـُاِ٥
ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ ٜ :هتٗٛعك إتععًِٓ احملؿ َٔ ٚٛايككإٓ ايهك ٚ ِٜاؿؿٜح ايًٓكٜـ بانتخ
اؾٓٝؿ ٚ ، ٠االنتعُاٍ إٓانب .

ؾ اّ َٗاقات ايتٓال٠ٚ

ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 32 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
ع َا ايفٜ ٟعُُٓا َٔ ايٓالٍ ٚايباطٌ ؟
ْٚع ١ٝايتعً:١ُٝعكف ايككإٓ ايهك ِٜ؟ اـنك ػُا ُ٘٥؟ ٚبٌ ؾٌٓ تالٚت٘ ؟
االْطالم  -انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ32
 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ اؿؿٜح ايًكٜـ ّ 32 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ْٚع ١ٝيألساؾٜح ايًكٜؿ ١قٚا ٠ساؾٛٛا عًٗٝا ٚتٓاقًٖٛا ؾُٔ ٖ ٛ؟
إُٗات  ٖٛ َٔ:؟ عؿؾ َٓاقب٘ ؟ اـنك بعض أعُاي٘  ،عٓؿ االنتؿالٍ بآٜاتٗا)
بٓا٤
امس٘  :امس٘ َٖ ٛايو بٔ أْو بٔ َايو بٔ أب ٞعاَك األَبش ٞاؿُري ٟإؿْٚ ٞقؿ
ايتعًُٓات نإ ٜهٓ ٢اإلَاّ َايو بأب ٞعبؿ اهلل
َٓاقب٘ :
 ق ٠ٛاؿؿ، ٜؾكؿ ُٝم ٗ ٖفا اؾاْب ؾشؿ ٜايككإٓ ٚاألساؾٜح ايٓب١ٜٛ
 ايُرب اييت ُجًت ؾ ،٘ٝؾهإ اإلَاّ َايو َبٛقا َجابكا َػايبا يهٌ ايٛكٚف
ٚايُعاب،
 ايؿكانٚ ١ايفناٚ ٤اهلٝبٚ ١ايٛقاق،
ٖٝ بٚٚ ١قاق ٕا نإ عٓؿ َٔ ٙايعًِ ٚاألػالم.
نتاب إٛطأٚ ٖٛ:اسؿ َٔ ؾٚا ٜٔٚاإلنالّ ايعٚ ، ١ُٝٛنتب٘ اؾًًٜ ، ١ًٝتٌُ
عً َٔ ١ًْ ٢األساؾٜح إكؾٛعٚ ، ١اآلثاق إٛقٛؾ َٔ ١نالّ ايُشاب١
ٚايتابعٌ  َٔٚبعؿِٖ  ،ثِ ٖ ٛأٜٓا ٜتُٓٔ ًْ َٔ ١ادتٗاؾات إُٓـ
طأَ ُ ٙيًٓاى َ ،عٓ ٢أْ٘ ٖ ٖ :فبَ٘
ٚؾتاٚاٚ ٙقؿ مس ٞإٛطأ بٗفا االنِ ألٕ َؤيؿ٘ ٖ ٚ
َٖٗٚؿَ ٙهلِ
ٚؾات٘ :ت ٗٛاإلَاّ َايو قٓ٘ اهلل تعاٍ ْتٝذٕ ١كْ٘ٚ ،عً ٢سهب أغًب اآلقا ٤أْ٘ تٗٛ
ٗ نٖٓ 179 ١ع.
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ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
 ٜتعكف عً٢َُاؾق ايتًكٜع
اإلنالَٞ

ايتهٜٛين :
 ٜتعكف عً٢ايُشابٞ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
 أتععكٓف عً ٢اؿؿٜح .
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
 أيكغ َؿكؾات: ٞئ تًٛٛا  :ئ تٓشكؾٛا عٔ ايطكٜل َٔ اهلؿا١ٜ
ُههتِ بُٗا  :اعتُُتِ بُٗا
نْٓ ١ب ٖٞ : ٘ٝنٌ َا ًَٓٚا َٔ ايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ
 أسًٌ  ٚأنتجُععك :
إؾقاى إعٓ ٢اإلْاي ٞيًشؿٜح ٚسؿ٘ٛ
ايًٓا:ٙ
ع تكؿ ِٜايًكغ إٓانب يًشؿٜح بانتػالٍ ايهتاب إؿقنٞ
ْٚع ١ٝإعٓ ٢اإلْاي ٞيًهٛق :٠بع
 َٔ ىاطب ايكن ٗ ٍٛاؿؿٜح ؟
بٓا٤
َ اـا تكى يٓا ؟
ايتعًُٓات
َ اـا وؿخ يُ ٛههٓا بُٗا ؟
 ىاطب ايكن ٢ًَ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝنًِ إهًٌُ كربا اٜاِٖ اْ٘ تكى هلِأسهٔ لاؾ ايككإٓ ايهك ِٜباعتباق ٙإُؿق األ ٍٚيًتًكٜع اإلنالَٚ ٞنْٓ ١ب٘ٝ
 ٖٞٚإُؿق ايجاْ ٞؾُٔ ُهو بُٗا ئ وٝؿ عً ٢ايطكٜل ايهٌٜٛٚ ٟٛ
َتُهها باؿل ال ٜعكف ايباطٌ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
َ ا ٖ ٛايككإٓ ايهك ِٜ؟
 نٝـ مت ْمٚي٘ عً ٢ايكن ٢ًَ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝنًِ ؟
َ اـا لؿ ٗ ايككإٓ ايهك ِٜ؟
 َٔ أْ ٜٔأػف األسهاّ ؟
تعكٜؿ٘ يػ : ١ايككإٓ َُؿق ًَتل َٔ قكأ ؾٝكاٍ قكأت ايهتاب قكاٚ ٠٤قكآْا َٔٚ ،

 ٜككأ اؿؿٜحٜٚؿِٗ َعاْٞ
 ٜتعكٓفعًَ ٢عاْٞ
إؿكؾات
 ٜتؿػٌ إتعًِٗ ايٓل
وًٌ
ًٜ ٚاقى ٗ َٛؽ
إعٓ ٢اإلْايٞ
يًشؿٜجف

ٜعكف ايككإٓ

ـيو قٛي٘ تعاٍ          :القيامة

يكعا :ايككإٓ ايهك ٖٛ ِٜنالّ اهلل إٓم ٙعٔ اـطأظ إعذمظ إتعبؿ بتالٚت٘ظ إهتٛب
ٗ إُاسـ أٚي٘ ايؿاؼٚ ١آػك ٙايٓاىظ ْمٍ عً ٢قن ٍٛاهلل قُؿ(ّ) بٛانط١
دربَٓ ٌٜذُا ط 23 ١ًٝنَٓ ٗ ١هٚ ١إؿ١ٜٓظ  ٖٛٚأَُ ٍٚؿق يًتًكٜع اإلنالَٞ
ٜهتؼكز
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ػُا ِ٥ايككإٓ
أسًٌٓ ٚأنتجُك  :ي ٛتؿهكْا يٛدؿْا إٔ ايككإٓ ايهكٜ ِٜتُٝم غُا ِ٥نجري٠
ايهكِٜ
 ايككإٓ ايهك ِٜأعذم األٚيٌ ؾ ِٝ؟
ٚ أعذم اآلػك ٜٔمب ؟ ٌٖ ّهٔ يًكن ٢ًَ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝنًِ إٔ ٜعكف نٝـ
ٜته ٕٛاؾٌٓ ؟
ػُا ِ٥ايككإٓ ايهكِٜ
أ) مش ٍٛأسهاّ ايككإٓ يهٌ ساتٓا
ب) َاحل يهٌ َهإ ٚلَإ
ت) ْمٚي٘ َتؿكقا ٗ ثالثٚ ١عًك ٜٔنٓ١
خ) ايككإٓ ايهك ِٜال ّهٔ تكًٝؿ ٙألْ٘ َعذم بأيؿاَٚ ٘ٚعاْ ٘ٝظ َٛ َٔٚاٖك
إعذال ٙاإلػباق عٔ غٝبٝات ٚعٔ قُِ إاٌْ ٚعٔ سكا٥ل عًُٚ ١ٝقؿ أثبت
ايعًِ اؿؿٜح ايهجري َٓٗا َجٌ َكاسٌ ػًل اإلْهإ .
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ايًٓا:ٙ
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ٜعكف ؾٌٓ
قكا ٠٤ايككإٓ
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ٕ اـا ْتً ٛايككإٓ ؟
ٕ اـا اٖتِ ب٘ نًؿٓا ايُاحل ؟
َ ا دما ٤قاقئ ايككإٓ ؟
ؾٌٓ ٚأدك تال ٠ٚايككإٓ ايهك: ِٜ
ٍ
تال ٠ٚايككإٓ ايهكٚ ِٜتالٚت٘ َٔ أع ِٛايعباؾات عَِٔ َأبَُٔٛ ٞنَ ٢ا ِيَأيِعَكٔ ِّٟقَاٍَ :قَا َ
ٔ ا ٖيفَٜٔ ٟكِكَُأ ا ِيكُكِآ َٕ نََُجَ ٌٔ األُتِكُدٖ ٔ١
نًَََِٖ( :جَ ٌُ ايُُِؤَِٔ ٔ
ًَٖ ٢ايًٖ ُ٘ َع ًََ َٚ ِٔ٘ٝ
َقنُ ٍُٛايًٖ ٔ٘ َ
ٔ ا ٖيفٔ ٟيَا َٜكِكَُأ ا ِيكُكِآ َٕ نََُجٌَٔ ايتُِٖكَ ٔ٠يَا قٜٔضَ يََٗا
ٔقوَُٗا طَِّٝبْ َٚطَعَُُِٗا طَِّٝبْ َََٚجَ ٌُ ايُُِؤَِٔ ٔ
ُك
ل ا ٖيفَٜٔ ٟكِكَُأ ا ِيكُكِآ َٕ ََجَ ٌُ ايكِٖٜشَاَْ ٔٔ ١قوَُٗا طَِّٝبْ َٚطَعَُُِٗا َ ٌّ
سًَََِٚ ْٛجَ ٌُ ايِ َُُٓاؾٔ ٔ
َٚطَعَُُِٗا ُ
َ ٔ١ًَٛيِٝوَ يََٗا قٜٔضْ َٚطَعَُُِٗا َُكٌّ)
شِٓ َ
ل ا ٖيفٔ ٟيَا َٜكِكَُأ ا ِيكُكِآ َٕ نََُجَ ٌٔ ايِ َ
َََٚجَ ٌُ ايِ َُُٓاؾٔ ٔ
يكغ إؿكؾات
نََٓٚ ١آػٔك ٙدِٔٝ
َِ ايَُِِٗمََٚ ٠ايكٖاَ ٤بَُِٗٓٝا َُ َجٖٓا ٠نَا ٔ
األُتِكُدٖ :ٔ١مثك يب٘ ايتؿاس ٖٞٚ ١بٔٓ ِّ
ف ا ِيأَئـ ََ َع ايَِٛدِ ََٗ ِٔٔٝؾ ٔتًِوَ أَ ِقبَع
شفِ ٔ
نَُٜٓ َٚ ١كَاٍ بٔ َ
َثكَٔٚ ١ًَٝقَؿِ تُؼَؿٖـ َُٜٚمَاؾ قَبًَِٗا ُْ ٕٛنَا ٔ
يُػَات َٚتَ ِبًُؼ ََعَ ايتٖؼِؿٔٝـ إٔيَ ٢ثََُا ْٔ َٔ ٖٞٚ ١َٝأسهٔ ايجُاق ايًذكٚ ١ٜأْؿهٗا عٓؿ
ايعكب.
ايكواْ :١نٌ بكً ١طٝب ١ايكٜض َ ٖٛٚا ٜهرتاغ إيٚ .٘ٝق ٖٞ :ٌٝنٌ ْبت طٝب ايكٜض
َٔ أْٛاع إًُ.ّٛ
اؿْٓ :١ًٛبات مثكت٘ ٗ سذِ ايربتكايٚ ١يْٗٛا ؾٗٝا يب يؿٜؿ إكاقّٚ ٠تؿ عً٢
األقض نايبطٝخ ٚمثكًٜ ٙب٘ مثك ايبطٝخ يهٓ٘ أَػك َٓ٘ دؿاّ ٜٓٚكب إجٌ َكاقت٘.
نتَابٔ ايًٖ٘ٔ َؾًَُ٘ بٔ ٔ٘
ٔ ٔ
بهٌ سكف َٓ٘ أدك يكٛي٘ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ (ََِٔ قَكَأَ سَكِؾّا َٔ ِ
ٍ امل سَكِفْ َٚيَهِٔٔ أَ ٔيـْ سَكِفْ َٚيَاّْ سَكِفْ ِْ ََٝٔٚ
هَٓ ُ١بٔعًَِكٔ أََِجَائَٗا يَا أَقُُ ٛ
هََٓٚ ْ١ايِشَ َ
سَ َ
سَكِف)
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ايًٓا:ٙ
نٝـ أتأؾب َع ايككإٓ ايهك ِٜ؟
آؾاب قكا ٠٤ايككإٓ :
 ايطٗاق : ٠ؾال هٛل يًعبؿ إٔ ٜككأ آٜات اهلل  ٖٛٚغري طاٖك أ ٚعً ٢دٓاب ، ١أل ٕٓ
الَ
الَ ََُٜهُُٓ٘ إٔ ٓ
ب ََٓ ِهُٓٓ )78( ٕٕ ٛ
نتَا ٕ
اهلل عمٓ ٚدٌ قاٍ (إَُْٔٓ٘ َيكُكِآ ْٕ نَكٔ )777( ِْ ٜؾٔٔ ٞ
ايِ ُُطََٗٓكُ ) ) َٕ ٚايٛاقع79-77 :١
إٔ ٜهتعٝف اإلْهإ َٔ ايًٝطإ ايكد : ِٝهب عً ٢ايكاقئ إٔ ٜهتعٝف َٔ
ايًٝطإ قبٌ قكا ٠٤ايككإٓ بإٔ ٜك( ٍٛأعٛـ باهلل َٔ ايًٝطإ ايكد)ِٝ
 ايبهًُ : ١هب إٔ ٜك ٍٛايكاقئ (بهِ اهلل ايكٓٔ ايكس)ِٝ
 تكت ٌٝايككإٓ  ٖٞٚ :قكا ٠٤ايككإٓ بتُعٓٔ يؿٜؿ ٚبب٘ ٤عٝح ٜهتطٝع ؾٗٝا
ايكاقئ ؾِٗ َعاْ ٞاهلل ٚال ّك عً ٢قكا ٠٤ايككإٓ َكٚق ايهكاّ  ،ؾٝذب اإلُْات
ٚتعًِٓ آٜات اهلل َٚػماٖا أل ٕٓ اهلؿف َٔ ايككا ٖٞ ٤ايتؿبري آلٜات اهلل.
 قكا ٠٤ايككإٓ َٔ ؾ ٕٚإلعاز اآلػك : ٜٔؾال هٛل إٔ ٜككأ ايعبؿ دٗكاّ أَاّ
ايٓاى ٗ أَ ٟهإ بٌ إٔ ورتّ قكا٤ت٘ ٚورتّ َٔ سٛي ُ٘ .
 قكا ٠٤ايهٛق اييت هلا ؾٌٓ ع : ِٝٛؾُجال عٓؿ  ّٜٛاؾُع ١هب إٔ وكّ
ايكاقئ عً ٢قكا ٠٤نٛق ٠أٌٖ ايهٗـ ٚ ،قبٌ ايٓ ّٛقكا ٠٤إعٛـات ٖٚهفا
 إٔ ٜتٛقـ ايعبؿ عٓؿ ايككا ٠٤عٓؿ ايتجاؤب أ ٚايٓعاى أ ٚيكب َا. ٤
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 ًٜاقىٗ َعكؾ ١آؾاب
قكا ٠٤ايككإٓ
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 اػتٝاق األٚقات إؿًٓ ١اييت وب اهلل إٔ ٜتككٓب ايعبؿ إي : ٘ٝتعترب قكا ٠٤ايككإٓ
َٔ أع ِٛايعباؾات ؾٝذب إٔ تهٚ ٗ ٕٛقت وبٗا اهلل َجٌ ايُٓـ َٔ ايًٌٝ
األػري ٚ ،عٓؿ إػكب ٚايعًا ٤قبب ٗٚ ، ١ايٓٗاق بعؿ َال ٠ايُبض ٚ ،يٝو
ٖٓاى أ ٟنكاٖ ١ٝبككا ٠٤ايككإٓ بأٚقات أػك. ٣
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
َ اـا وؿخ يْ ٛمٍ ايككإٓ عً ٢دبٌ؟
 عالّ ٜؿٍ ٖفا ؟
ايْٛع١ٝ
 اعح عٔ اآلٜات ايؿاي ١عً ٢ـيو
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
اـتاَ١ٝ
سؿ ٜاآلٜات ٚاؿؿٜح سؿٛا دٝؿا
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اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗ ـٖٓ٘ ٜجبت أُٖ١ٝ ٜٚٛـ َا دا٤ٗ ايؿقى
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
إعاؾ : ٠تكبٝع ١إنالَٓٝع١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝؿإ :ايُٓٓ ّٛايًكعععٝعع١احملت ٣ٛإععكٗ :ايهٓٓ ١ايٓب١ٜٓٛ
ايًكٜؿ ١إعؿ :٠ناعع١
َكنبات ايهؿا:٠٤
 إٔ ٜؿقى ايهٓ ١ايٓب ١ٜٛايًكٜؿ ١إُؿق ايجاْ ٞيًتًكٜع
اإلنالَٞ
 وؿؾ أقهاّ ايهٓ١
 إٔ ٜبٌ َهاْ ١ايهٓ١
 إٔ ٜهتؼًِ ايؿٛا٥ؿ
ايهؿا ٠٤ايعَعكِْٝع: ١





ٜعكف ايتًُٝف إٔ ايهٓ ١ايٓب ١ٜٛايًكٜؿ ٖٞ ١إُؿق
ايجاْ ٞيًتًكٜع اإلنالَ ٞبعؿ ايككإٓ ايهكِٜ
ٜككأ ايتًُٝف قكاَ ٠٤شٝشٚ ،١وًٌ ايُّٓٛ
ايًكعٜٚ ١ٝهتٓب٘ األسهاّ َٓٗا
ايكٝعععِ :
 االعتمال باإلنالّ  ،تكؿٜك َهاْ١ايهٓ ١ايٓب١ٜٛايًكٜؿ١

ايهؿا ٠٤اـتاَ ١ٝيًُٝؿإ :ايتٓكنٝم عً ٢ايككا ٠٤اؾٝؿٚ ٠ايؿِٗ ايُشٝض يآلٜات ٚانتؼالّ اإلقياؾات ايرتب ١ٜٛيًتطبٝل
 ٚيالنتًٗاؾ
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 36 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
ع هب إٔ ْتُهو بايككإٓ ٚايهٓ ١ع ايككإٓ ٚايهَُٓ ١ؿقإ أنانٝإ يًتًكٜع ٜهٌُ
ْٚع ١ٝأسؿُٖا اآلػك ُٖٚا هٓبإ إؤَٔ َٔ ايٓالٍ ٚاالمكاف ع ال إّإ ٕٔ ال ٜؤَٔ
بايهٓ ١ايٓب. ١ٜٛ
االْطالم ايتعً:١ُٝعكف عكف ايهٓ ١؟ اـنك أْٛاعٗا ؟ ٚبٌ َهاْتٗا ؟
 -انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ 32

ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
 ٜتعكف عً٢َُاؾق ايتًكٜع
اإلنالَٞ

 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ اؿؿٜح ايًكٜـ ّ 36 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
ْٚع ١ٝإُٗات َ َٔ:ايف ٟتعرب عٓ٘ ايهٓ ١ايٓب ١ٜٛايًكٜؿ١
ايًكٜؿ١
:
تعكٜـ ايهٓ ١ايٓب١ٜٛ
بٓا٤
أ – يػ ٖٞ :١ايهري ٠أ ٚايطكٜك ١نٛا ٤ناْت سهٓ ١أ ٚن١٦ٝ
ايتعًُٓات ب _ يكعا  :ايهٓ ١ايٓب ٖٞ ١ٜٛنٌ َا َؿق عٔ قن ٍٛاهلل َٔ أقٛاٍ ٚأعُاٍ َٚا ٚاؾل
عً َٔ ٘ٝأقٛاٍ ٚأعُاٍ َشابت٘ .
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ايتهٜٛين :
ٜعكف ايهٓ ١يػ١
ٚيكعا
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 أتععكٓف عً ٢اؿؿٜح .
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
َاـا تعين أقٛاي٘ ٚأؾعاي٘ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ ؟
َ ا ٖ ٞأقهاّ ايهٓ ١؟
أقهاّ ايهٓ ١ايٓب ١ٜٛايًكٜؿ: ١

 وؿؾ أقهاّايهٓ١

ايهٓ ١ايكٛي ٖٞٚ :١ٝاألقٛاٍ اييت َؿقت َٔ ايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ )أ
يًتعبري عٔ َكُؿَ ٗ ٙكاّ ايتًكٜع َجٌقَ ٣ٚهًِ ٗ َشٝش٘ عٔ قنٍٛ
اهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ أْ٘ قاٍ َٔ :نًو طكٜكاّ ًٜتُو ؾ ٘ٝعًُاّ نٌٗ اهلل ي٘
اؾٔ)
ب٘ طكٜكاّ إٍ ٠
 ايهٓ ١ايؿعً ٖٞٚ :١ٝاألؾعاٍ اييت َؿقت عٔ ايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ عُالّْٚع١ٝ
ٚنًٛناّ.
بٓا٤
 ايهٓ ١ايتككٜك ٖٞٚ :١ٜنهٛت ايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ عٔ إْهاق أَكٕ ٚقع أَاَ٘ ٜعكف َهاْ١ايتعًُٓات
ايهٓ ١ايٓب١ٜٛ
أٚ ٚقع ٗ عُكٚ ٙعًِ ب٘ } ػَكَزَ قَدًَُإٔ ؾٔ ٞنَؿَكٕظ ؾَشََٓكَتِ اَيًَُٖاَٚ- َ٠يَِٝوَ
ايًكٜؿ١
ََعََُُٗا ََا -ْ٤ؾَتَََُُٖٝا ََعٔٝؿّا طَِّٝبّاظ ؾًَََُٖٝاظ ثُِٖ َٚدَؿَا اَيَُِا َ٤ؾٔ ٞاَيَِٛقِتٔ .ؾَأَعَاؾَ أَسَؿَُُُٖا
اَيًَُٖاَٚ َ٠ايَِ٤ُُْٛٛظ َٚيَِِ ُٜعٔؿٔ اَيِآػَكُظ ثُِٖ أَتََٝا قَنُ ٍَٛاَيًٖ٘ٔ rؾَفَنَكَا ـَئوَ يَُ٘ظ ؾَكَاٍَ ئًٖفٟٔ
يَِِ ُٜعٔؿِ " :أَََبِتَ اَيهَٖٗٓٚ َ١أَدِمَأَتِوَ ًَََاتُوَ" َٚقَاٍَ ئًِآػَكٔ" :يَوَ اَيِأَدِكُ ََكٖتَ"ٔٔ{ِٝقََٚا ُٙأَبُٛ
ؾَاُٚؾَ] ٚ,ص ايٖٓهَا.ُٓٞٔ٥
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
َ اـا ْهتؿٝؿ َٔ ايهٓ ١ايٓب ١ٜٛ؟
َهاْ ١ايهٓ ١ايٓب ١ٜٛايًكٜؿ:١
ع ايهٓ ١ايٓب ١ٜٛإـا اتبعٓاٖا ٜكْ ٢اهلل عٓا ْٓ ٚاٍ ثٛاب٘ عبٓا يكن ٍٛاهلل.
ع ٖ ٞتهاعؿْا عً ٢ؾِٗ َا دا ٤غآَا ٗ ايككإٓ  ٚتؿٌُ يٓا َا دا ٤فُال ؾ .٘ٝع ْع
ايعًُا ٤ايهٓ ١ايٓب ٗ ١ٜٛنتب أيٗكٖاَٛ:طأ َايوظ َشٝض ايبؼاقٟظ َشٝض َهًِظ
نٓٔ أب ٞؾاٚؾظ نٓٔ ايرتَفٟظ نٓٔ ابٔ َاد ١ظ َهٓؿ اإلَاّ أٓؿ ..
ع هب عً ٢إهًٌُ االٖتُاّ بايهٓ ١سؿٛا  ٚؾُٗا  ٚتطبٝكا .
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
قاٍ لًَٝو ٗ ايؿقانَ ١ا إٔ اهلل نبشاْ٘ ٚتعاٍ أْمٍ ايككإٓ ؾًهٓا عاد ١إٍ
ايهٓ ١ايٓب١ٜٛ
ْاقً٘ بأنًٛب ٖاؾئ َبٓٝا عالق ١ايهٓ ١بايككإٓ
ايْٛع١ٝ
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
اـتاَ ١ٝثالخ ػُا ِ٥يًككإٓ ُٝم ٙعٔ غري َٔ ٙايهتب ايهُا ١ٜٚاـنك

31

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗ ـٖٜٓ٘ -كاقٕ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
إعاؾ : ٠تكبٝع ١إنالَٓٝععع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘ .إٝعؿإ :ايُٓٓ ّٛايًكعععٝعع ١إعؿ :٠ناعتإ احملت٣ٛ
إععععكٗ:ايٛقت ٖ ٛاؿٝا٠
َكنبات ايهؿا:٠٤
َ عكؾ ١ق ١ُٝايٛقت ٚػُاٚ ُ٘٥سهٔ انتػالي٘ .
 ػٓب عٛاٌَ إْاعت٘ ٚوكّ عً ٢عٛاٌَ اإلؾاؾ َ٘ٓ ٠أثٓا٤
أؾا ٤ايٛادبات ايؿٚ ١ٜٝٓايؿْ١ٜٛٝ
ٜ هتٗٛك اؿؿٜح ٜٚفنك َعٓا ٙاإلْاي.ٞ
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 38ّ ٞايهبٛق ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ  :ايرتنٝم عً ٢ايككا ٠٤اؾٝؿٚ ٠ايؿِٗ ايُشٝض يآلٜات  ٚاؿؿٜح انتؼالّ اإلقياؾات
ايرتب ١ٜٛيًتطبٝل  ٚيالنتًٗاؾ
ايْٛعٝات
ْٚع١ٝ
االْطالم

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:لاقى َؿٜكو ٚطًب َٓو ايفٖاب يُال٠
اؾُعٚ ١بعؿٖا الال بعض ايٛادبات اييت نًؿهِ بٗا األناتف ، ٠نؼكت َٓ٘ قا٥ال َ :الاٍ
ايٛقت أَاَ ٞنجري ألًَ ٞأَا ايٛادبات ؾٗ ٞألَجايو ؾعين أيعب ٚأنتُتع  .ؾفنكى بكٍٛ
ايُشاب ، ٞقاٍ ايُشاب ٞاؾً ٌٝعبؿ اهلل بٔ َهعٛؾَ (:ا ْؿَت عً ٢يْ ٤ٞؿَ ٞعًّٜٛ ٢
غكبت مشه٘ ْكِ ؾ ٘ٝأدًٚ ٞمل ٜمؾ ؾ ٘ٝعًُ) ٞ
ايتعًَ:١ُٝاٖ ٛايٛقت ؟َ.ا أُٖٝت٘ ؟ نٝـ تهتػً٘ ؟-انتػالٍ ايُٛق َٔ ايهتاب إٛدٛؾ٠
بايهتاب ّ  38بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق ٠عكض اؿؿٜح ّ 38
أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
اؾم١ٝ٥يًكٝاّ ببعض ايٛادبات ٗ ٚقتٗا نايُالٚ ، ٠انتؼؿاّ آٜات ٗ
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ْٚعٓٝات اإلقٓاع ٚاالنتؿالٍ إٓطكٚ ،ٓٞايتطبٝل اي َٓٞٛٝأستاز إٍ سؿ ٜبعض األساؾٜح
ايٓب ١ٜٛايًكٜؿ١
إُٗات :أسؿ ٜاؿؿٜح  ٚأنتٗٛك ٙبانتؼؿاّ َا ٜكيؿ اي ٗ ٘ٝسٝاتو اي١َٝٛٝ
 ؾع ٠ٛايتالَٝف إٍ ؾتض ايهتاب َؿشَ ٚ 38 ١تابع ١قكا ٠٤األنتاـ ايُٓٛـد١ٝ( َٔ ساؾٛت٘ ) َ .تبٛع ١بككا٤ات َٔ َتعًٌُ
َٔ ٖ ٛقا ٟٚاؿؿٜح ؟
ايتعكٜـ بايُشاب :ٞعبؿ اهلل بٔ عباى َٖ ٛشاب ٞدً ٌٝظ ابٔ عِ قن ٍٛاهلل ظ ٚيؿ قبٌ
اهلذك ٠بجالخ نٌٓظ ٚنإ عُك 13 ٙنٓ ١عٓؿ ٚؾا ٠قن ٍٛاهللظ ي٘ َؿات ٓٝؿ ٠نجري٠
َٓٗا سهُت٘ ٚنع ١عًُ٘ بؿٌٓ ؾعا ٤قن ٍٛاهلل ظ ق 1660 ٣ٚسؿٜجاظ َات بايطا٥ـ ٚؾؾٔ بٗا
نٖٓ58 ١ذك.١ٜ
أتععكٓف عً ٢اؿؿٜح :يهٌٓ سؿٜح ػُاٖٝٚ ِ٥مات
ايًٓاًَ :ٙاقن ١إتعًٌُ ٗ ؼؿٜؿ إؿكؾات ايُعبٚ ١نتابتٗا عً ٢ايهبٛق ٚ ٠يكسٗا ٚ
تبهَ ٘ٝعاْٗٝا
أتعكف عًَ ٢عاْ ٞإؿكؾات :غتِٓ:اْتٗمظ انتػٌظ انتجُك ٖكَو:نربىظ
يٝؼٛػتو نكُوَ :كْو.
أسًٌ  ٚأنتجُععك  :إؾقاى إعٓ ٢اإلْاي ٞيًشؿٜح ٜهاعؿْ ٞعً ٢ؾُٗٗا  ٚسؿٗٛا
ايًٓا:ٙتكؿ ِٜايًكغ إٓانب يًشؿٜح بانتػالٍ ايهتاب إؿقنٞ
 عِ ِْ اؿؿٜح ايًكٜـ ؟
 مب ٜأَكْا قن ٍٛاهلل (ّ)؟
ٕ اـا ْػتِٓ ٖف ٙاألٚقات اـُه ١بايفات؟
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ايتعععكٜٛععععععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
وًٌ ٜٚهتٓتر

ايتهٜٛين :
 وهٔاالنتُاع
ٜٚككأ قكا٠٤
ايُشٝش١

ٜتعكف عً٢
ايُشابٞ

ًٜكغ إؿكؾات

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
ى َٔٔ تَٓٔ ٝٔٝع األٚقَاتٔ ؾَُٔٝا ال َٜٓؿَعُِٗ
ح ؼفُٔ ٜك ايٓٓا ٔ
إعٓ ٢اإلْاي ٞيًشؿٜح ٖ ٗ:فا اؿؿٔ ٜ
هلل ٗ سَٝاتٔ٘ ؾكَؿ ؾَاتَ ُ٘ اـَريُ َٜٚبكَََ ٢ع ُ٘ اي ٓؿَُّ،
ٍ دُٗؿَ ٗ ٙطَاع ٔ١ا ٔ
ٗ اآلػٔك ٠ألٕٓ ايف ٟال َٜب ُف ُ
ٍ اييت تَٓؿَعُ٘ ٗ
ٔ األعُا ٔ
ري َ َ
و عٔ نج ٕ
ٚايف ٟال َٜبفٍُ دُٗؿَ ٗ ٙأٜٓأّ يَبابٔ٘ َٜعذٔم بعؿَ ـي َ
اآلػٔك ٔ ٠ؾَٓٝؿَُّ .ؾَال َٜٓبػ ٞااليتٔػاٍُ بايًٓٗ ٔٚ ٛايًٓعٔب عُٓا َ َٜٓؿ ُع اإلْها َٕ ٗ َقربٔ ٗٚ ٙآػٔكتٔ٘
َ ا تكيؿْ ٞإي ٘ٝايهٛق: ٠
ايًٓاَ :ٙا إكاَؿ اييت ْهتؼكدٗا َٔ اؿؿٜح؟ع انتؼالّ اإلقياؾات ايؿَٔ ١ٜٝٓ
ايُٓ ّٛعٛاقات ٖاؾؾ.١
َا ٜكيؿ إي ٘ٝاؿؿٜح :
 أؾا ٤ايعباؾات ٖٚاقن ١ايعٌُ ايُاحل عً ٢ايٛد٘ األنٌُ ٜتطًبإ انتطاع ١بؿْ١ٝ
َٚايٚ ١ٝعؿّ االًْػاٍ بايعٌُ
ايْٛع١ٝ
َ ا ٜؿعً٘ ايًاب ايُشٝض ايكاؾق َاؾٜا ال ٜهتطٝع٘ ايًٝخ ٚإكٜض .
اـتاَ١ٝ
 إـا ياؽ اإلْهإ أَ ٚكض أٚقات ال ّهٔ ي٘ تؿاقى َا ؾات.
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
ايٖٓاىٔ :ايُِّشٖ ُ١
ري ََٔٔ
نًَِٖ ْٔ((:عِ َُتَا ٕٔ ََػِبُ ْٕٛؾَُٔٔٗٝا نَجٔ ْ
هلل َع ًََ َٚ ِٔ٘ٝ
ًَٖ ٢ا ُ
ٍ ايٖٓبَٔ ٗٞ
قَا َ
َٚايِؿَكَاؽُ)).نٝـ ٜه ٕٛاإلْهإ َػبْٛا َٔ ػالٍ اؿؿٜح.
 - * ألم ٚاديب ٗ بٝيت  *:أسؿ ٜاؿؿٜح سؿٛا دٝؿا
اؿُ ١ايجاْ١ٝ
اؾم١ٝ٥انتٗٛاق اؿؿٜح ايًكٜـ
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
 أ ٜٔتهُٔ ق ١ُٝايٛقت؟
ْٚع  ١ٝق ١ُٝايٛقت ٗ انتػالي٘ :
 1ع ق ١ُٝايٛقت تكؿق باإللالات اييت ُت ؾٚ ٘ٝايجُاق اييت قطؿت َٓٗا .
بٓا٤
2ع يًٛقت ٗ اإلنالّ َهاْت٘ ٚأُٖٝت٘ ٚقؿ أقهِ اهلل ب٘ ٗ بؿا ١ٜنٛق نجريٚ :٠ايًٌٝظ
ايتعًُٓات
ٚايٓش٢ظ ٚايعُك....
 نٝـ هب إٔ ٜٛٓك اإلْهإ إٍ ايٛقت؟
 ايٛقت ٚاإلْهإ:
1ع ايٛقت ٖ ٛاؿٝا٠ظ  ٗٚقتً٘ قتٌ هلاظ ؾإـا ـٖب ؾًٔ ٜعٛؾ ٚئ ٜعٛض.
2ع ايٛقت ايف ٟال ًٜػٌ ٗ طاع ١اهلل ٜٓكٓ ٞبهكع.١
3عٝذب عً ٢إهًِ احملاؾ ١ٛعًٚ ٢قت٘ ٚاالنتؿاؾٚ َ٘ٓ ٠إؾاؾ ٠غري.ٙ
َ ا ٖ ٞاأليٝا ٤اييت تٓٝع ايٛقت ؟
 عٛاٌَ إْاع ١ايٛقت  َٔ :عٛاٌَ إْاع ١ايٛقت  :ايػؿً١ظ ايتهٜٛـ (تأد ٌٝايعٌُ) ظ
االًْػاٍ باألَٛق ايتاؾٗ.١
 نٝـ أنتؿٝؿ َٔ ايٛقت ؟
تٓ ِٝٛايٛقت  :يالنتؿاؾ َٔ ٠ايٛقت ٜٓبػ ٞعً ٢إهًِ
: 1ع أؾا ٤ايٛادبات ايؿٚ ١ٜٝٓايؿْ١ٜٛٝظ  2ع تأؾ ١ٜنٌ عٌُ ٗ ٚقت٘  3ع ؽُٚ ِٝقت يًعٌُ
ٚٚقت يًكاسٚٚ ١قت يًعباؾ 4 ٠ع االًْػاٍ بٗٛاْ ١ٜاؾع 5 ١ع إًاقنًْ ٗ ١ا ٙػريٟ
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهباتَ: ٞا عٛاٌَ إْاع ١ايٛقت َٚت ٢أق ٍٛإٔ ٚقيت ْاع
ايْٛع١ٝ
 - * ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
اـتاَ١ٝ
* مب ٜكاى عُك اإلْهإ؟َاـا تك ٍٛيٓا اي ١َٝٛٝنًُا اقتطعٓا َٓٗا ٚقق١؟ٚايهاع ١نًُا
ؾاق عككبٗا ايهبري ؾٚق ٠؟ َاـا هب عًٝهِ أْتِ؟
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ٜؿقى إعٓ٢
اإلْايٞ
يًشؿٜح
ٜهتؼًِ
اإلقياؾات اييت
ٜؿٍ عًٗٝا
اؿؿٜح
اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘

ٜؿقى ق١ُٝ
ايٛقت

ٜعكف عالق١
ايٛقت باإلْهإ
ٜع ٞعٛاٌَ
إْاع ١ايٛقت
ٜتؿقب عً٢
تٓٚ ِٝٛقت٘

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدع َعاقؾَ٘ٚهتهبات٘
ٜ -كنخ ٗ ـٖٓ٘

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
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مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
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مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
إعاؾ : ٠تكب ١ٝإنالَٓٝع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.املٟؾإ  :أنو ايعكٝؿ ٠اإلنالَ ١ٝاحملت ٣ٛإععععكٗ :أقنإ
اإلّإ إعؿ :٠ناععع.١
َكنبات ايهؿا:٠٤
َ عكؾ ١اهلل سل إعكؾ َٔ ١ػالٍ أمساَٚ ٘٥ؿات٘ ٚكًٛقات٘
 إؾقاى ٚسؿاْ ١ٝاهلل ٗ ـات٘ ٚأمساَٚ ٘٥ؿات٘ ٚػًك٘ ٚتؿبريٙ
ايهؿا ٠٤ايعَعكِْٝع: ١
 ايتعكٜـ بايكنٔ األ َٔ ٍٓٚأقنإ اإلّإٚ ،ايعٌُ َكتٓاٙ
 ايكٝعععِ  - :االعتمال باإلنالّ ،ايطٗاق٠
ايهؿا ٠٤اـتاَ ١ٝيًُٝؿإ :تععؿاؾ أقنإ اإلّإ َٔ سؿٜح درب ٌٜؾ ٕٚتؿُ -ٌٝبٝإ أثك اإلّإ باهلل تعاٍ ٗ سٝا ٠إهًِ
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 45 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
بعؿ إٔ ْبط٘ ٜ ٖٛٚهكم ،نذٔ داقنِ َعاـ  ،قُت أْت ٚبعض أَؿقا٥و بمٜاقت٘
ْٚعَٓ ١ٝانب ١ػكٚد٘ َٔ ايهذٔ ،ؾكاٍ يهِ بإٔ ايهذٔ َكؿق عً.٘ٝ
االْطالم َ -ا قأٜهِ ٗ َا ٜكٛي٘ َعاـ؟
 نٝـ تُشش ٕٛي٘ اعتكاؾٙ؟ايتعً:١ُٝعكف اإلّإ ؟ اـنك أقناْ٘ ؟ ٚبٌ األؾي ١عًٚ ٢دٛؾ اهلل تعاٍ ؟ َا أثك
اإلّإ باهلل؟
 انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ 45 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ْٚع ١ٝإُٗات :
 َٔ ىاطب اهلل ؟
بٓا٤
َ ا َؿٗ ّٛاإلّإ يػٚ ١يكعا؟
ايتعًُٓات تعكٜـ اإلّإ:
أ – يػ :١ايتُؿٜل ٚايتككٜك
ب _ يكعا  :اإلّإ ٖ ٛايتُؿٜل ايكطع ٞباهلل َٚال٥هت٘ ٚقنً٘ ٚنتب٘ ٚاي ّٛٝاآلػك
ٚايكٓاٚ ٤ايكؿق ػريٚ ٙيك.ٙ
 أتععكٓف عً ٢اؿؿٜح .
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
أقنإ اإلّإ َٔ األَٛق اييت هب اإلّإ بٗا
ايتعً: ١ُٝ
َ اـا ٜتطًب َٓا اإلّإ باهلل ؟ َا األثك ايرتب ٟٛايفٜ ٟػكن٘ ؾٓٝا ؟
َ اـا ٜتطًب َٓا اإلّإ بإال٥ه ١؟ َا األثكايرتب ٟٛايفٜ ٟػكن٘ ؾٓٝا ؟
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ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
 ٜتعكف عً٢َُاؾق ايتًكٜع
اإلنالَٞ

ايتهٜٛين :

ٜعكف اإلّإ
يػٚ ١يكعا

 وؿؾ أقنإاإلّإ
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َ اـا ٜعين اإلّإ بٗا ؟ َاـا أنتؿٝؿ ؟
َ اـا ٜعين اإلّإ بايكنٌ ؟ َا األثك ايرتب ٟٛايفٜ ٟػكن٘ ؾٓٝا ؟
َ اـا ٜعين اإلّإ باي ّٛٝاآلػك ؟ َاـا ٜػكى ؾٓٝا ؟
َ اـا ٜعين اإلّإ بايكٓاٚ ٤ايكؿق؟ َاـا ٜػكى ؾٓٝا؟
ْٚع١ٝ
 أقنإ اإلّإ:
بٓا٤
 -1اإلّإ باهلل:
ايتعًُٓات اإلّإ باهلل ٜعين ايتُؿٜل بٛدٛؾٚ ٙعباؾت٘ ٚسؿٚ ٙإثبات َؿات ايهُاٍ ي٘ ٚتٓمٜ٘ٗ
عٔ َؿات ايٓكِ.
اإلّإ باهلل ٜػكى ؾٓٝا ايتٛاْع ٚايطُأْٚ ١ٓٝايتٛنٌ عًَ ٘ٝع ايهعٚ ٞؾعٌ َا أَكْا
بؿعً٘ ٚاالبتعاؾ عُا أَكْا برتن٘ .
 -2اإلّإ بإال٥ه:١
اإلّإ بإال٥هٜ ١عين ايتُؿٜل بٛدٛؾِٖ ٚبأِْٗ ٜطٝع ٕٛاهلل سهب ٚٚا٥ؿِٗ ٚال
ٜعُ ْ٘ٛأبؿا ٚبأِْٗ الًٜبٗ ٕٛايبًك ٗ أنٌ أ ٚيكب ...
اإلّإ بإال٥هٜ ١ػكى ؾٓٝا سب ايطاعٚ ١ايٓٛاّ  ٚوههٓا َٓمي ١اإلْهإ عٓؿ اهلل.
 -3اإلّإ بايهتب ايهُا:١ٜٚ
اإلّإ بايهتب ايهُاٜ ١ٜٚعين ايتُؿٜل بأْٗا ْميت َٔ عٓؿ اهلل عً ٢قنً٘ هلؿا١ٜ
ايٓاى ٚإٔ َٓٗا َا سكف نايتٛقاٚ ٠اإللَٗٓٚ ٌٝا َا وؿ ٘ٛاهلل نايككإٓ .ع ايهتب
اييت ْعكؾٗا ٖ :ٞايككإٓ(قُؿ(ّ) ) -ايتٛقاَٛ(٠ن -)٢اإلل(ٌٝعٝه-)٢
ايمبٛق(ؾاٚؾ) -ايُشـ(إبكاٖ )ِٝعً ِٗٝايهالّ.
اإلّإ بايهتب ٜػكى ؾٓٝا تؿبك ايككإٓ ٚاؽاـ ٙؾنتٛقا ٗ سٝاتٓا ٜٚكبٓٝا عً ٢عؿّ
قب ٍٛي ٤ٞبػري عًِ أ ٚبكٖإ.
 -4اإلّإ بايكنٌ:
اإلّإ بايكنٌ ٜعين ايتُؿٜل بإٔ اهلل اػتاقا قنال َٔ عباؾ ٙيتبًٝؼ قناالت٘ إٍ ايٓاى
ؾٗٝتؿ ٕٚبٗؿٜٗا.
اإلّإ بايكنٌ وههٓا بٛسؿ ٠اإلْهاْٚ ١ٝبإٔ األؾٜإ ايهُاَُ ١ٜٚؿقٖا ٚاسؿ ٖ ٛاهلل
 -5اإلّإ باي ّٛٝاآلػك:
اإلّإ باي ّٛٝاآلػك ٜعين ايتُؿٜل بإٔ اهلل نٝؿين ايه ٗ ٕٛاألدٌ ايف ٟال ٜعًُ٘ إال ٖٛ
ٚأْ٘ نٝبعح ايٓاى ٚوانبِٗ عً ٢أعُاهلِ .
اإلّإ باي ّٛٝاآلػك وههٓا بإهؤٚيٜٚ ١ٝبح ؾٓٝا إكاقب ١ايفات ١ٝؾًٓتمّ عهٔ
اـًل ٚايعٌُ ايُاحل ٚأؾا ٤ايٛادبات .
 -6اإلّإ بايكٓاٚ ٤ايكؿق:
اإلّإ بايكٓاٚ ٤ايكؿق ٜعين ايتُؿٜل بإٔ نٌ َا ٜكع ٗ ايهٜ ٕٛكع بعًُ٘ ٚإقاؾت٘
ٚقؿقت٘ ٚإٔ اإلْهإ يٝو فربا عً ٢أ ٟعٌُ .
اإلّإ بايكٓاٚ ٤ايكؿق ٜكبٓٝا عً ٢عؿّ ايٓؿّ عًَ ٢اؾات ٚعً ٢االنتؿاؾ َٔ ٠اـطأ
ٚعً ٢انتؼؿاّ ايعكٌ ٗ تؿهري ايٛٛاٖك ايه ١ْٝٛؾٓأػف َٔ ؾٛا٥ؿٖا ْٚبتعؿ عٔ
أْكاقٖا
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
َا ؾٚق اإلّإ ٗ سٝاتٓا ؟
َٔ مثاق اإلّإ:
اإلّإ ٜٗؿٜٓا إٍ اـري ٜٚبعؿْا عٔ ايًكٚق ٚهٓبٓا نٝؿ ايًٝطإ ٚهًب يٓا ايكلم
ٚايربنٜٚ ١بعح ؾٓٝا ايهعاؾٚ ٠ايكَْ ٢ا عٓؿْا

ٜؿقى أثك
اإلّإ

اـتاَ: ٞ
ٜ -هرتدع

** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
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ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

 عكف اإلّإ ايُشٝض  َٔ .ايفْ ٟعتربَ ٙؤَٓا؟
ْ َٔ عترب ٙغري َؤَٔ؟
َ ا دما ٤إؤَٔ؟ َا دما ٤ايهاؾك؟ َِ وكقْا اإلّإ ايُشٝض؟
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
 ٖٛ َٔ إؤَٔ ايُاؾم؟
َ ت ٢مهِ عً ٢إؤَٔ بُؿم اإلّإ؟
 مب هال ٣إؤَٔ؟
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َعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗ ـٖٜٓ٘ -كاقٕ
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إعاؾ : ٠تكبٝع ١إنالَٓٝع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :أنو ايعكٝؿ ٠اإلنالَ ١ٝاحملت ٣ٛإععكٗ :اإلّإ باهلل
ٚؾالٚ ٌ٥سؿاْٝت٘ إععؿ :٠ناععع١
ايهؿا ٠٤ايعَعكِْٝععع: ١
 ايتعكٜـ بايكنٔ األ َٔ ٍٓٚأقنإ اإلّإٚ ،ايعٌُ
َكتٓاٙ
 ايكٝعععِ :
 - االعتمال باإلنالّ  ،ايطٗاق٠
َكنبات ايهؿا:٠٤
َ عكؾ ١اهلل سل إعكؾ َٔ ١ػالٍ أمساَٚ ٘٥ؿات٘
ٚكًٛقات٘
 إؾقاى ٚسؿاْ ١ٝاهلل ٗ ـات٘ ٚأمساَٚ ٘٥ؿات٘ ٚػًك٘
ٚتؿبريٙ
ايهؿا ٠٤اـتاَ ١ٝيًُٝؿإ :تععؿاؾ أقنإ اإلّإ َٔ سؿٜح درب ٌٜؾ ٕٚتؿٌُٝ
 بٝإ أثك اإلّإ باهلل تعاٍ ٗ سٝا ٠إهًِايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 47 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ

ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
ْٚع ١ٝع ٌٖ تُؿم أسؿا ٜك ٍٛيو قأٜت يٛس ١ًْٝ ١قمست ْؿهٗا بٓؿهٗا ؟
ٌٖ تُؿم َٔ ًٜك ٞعًٝو قُٝؿ ٠قَ َٔ ١ٓٝعًك ٠أبٝات ٜك ٍٛيٝو هلا ْا ِٚ؟! إـٕ
االْطالم
نٝـ تُؿم إٔ مسا ٤ـات أبكاز ٚ ،أقْا ـات دباٍ ٚ ،عاقا ـات أَٛاز يٝو هلا ػايل.

ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ

ايتعً:١ُٝعكف عكف اإلّإ باهلل ؟
اـنك ؾالٚ ٌ٥سؿاْٝت٘؟َا أثك اإلّإ باهلل ؟
 انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ 47 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
ْٚع ١ٝإُٗات َ :ا َعٓ ٢اإلّإ باهلل؟
تعكٜـ اإلّإ باهلل:
بٓا٤
إ ٕٓ اإلّإ باهلل نبشاْ٘ ٚتعاٍ ٜه ٕٛباالعتكاؾٚ ،ايكٚ ،ٍٛايعٌُٜ ٖٛٚ ،عين إٔ ٜعتكؿ
ايتعًُٓات إهًِ باهلل ٚقنٛي٘ ًَٓ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِٓ  -بكًب٘ٚ ،إٔ ٜعتكؿ به ٌٓ َا دا ٤بايًكع اعتكاؾّا
و ؾٚ ،٘ٝال قٜب َٔٚ ،١ث ِٓ اتباع ٖفا االعتكاؾ بعٌُ دٛاقس٘ٚ ،ـيو ستٜٓ ٢هٕٛ
دالَاّ ال ي ٓ
ٔ آ ََُٓٛا بٔايًَٓ٘ٔ َ َٚقنُٛئ ٔ٘ ثُ َِٓ
باطٓ٘ َطابكاّ يٛاٖك ،ٙقاٍ نبشاْ٘ ٚتعاٍ ":إََُْٔٓا ايُُِؤِ َُٔٓ َٕ ٛا ٓيَفَٔ ٜ
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ايتهٜٛين :
ٜعكف اإلّإ
باهلل
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ِ ايَُٓاؾٔقُ ،" َٕٛاؿذكات.15/
يَ ِِ َٜكِتَابُٛا َٚدَاَٖؿُٚا ٔبأَََِٛائِِٗٔ َٚأَْؿُهِِٔٗٔ ؾٔ ٞنَبٔ ٌٔٝايًَٓ٘ٔ أَُ ِٚئ٦وَ ُٖ ُ

اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
َا ٖ ٞؾالٚ ٌ٥سؿاْ ١ٝاهلل ؟ أ ٜٔتك ٕٚاإلبؿاع ٗ ٖف ٙإؼًٛقات ؟
 َٔ - 1ؾالٚ ٌ٥سؿاْ ١ٝاهلل :
ايؿال ٌ٥ايٓكً:١ٝ
 بهِ اهلل ايكٓٔ ايكسُِٜٝٛيَؿِ

قٌُِ ُٖ َٛايًَُٓ٘ أَسَؿْ

َٚيَ ِِ َٜهُِٔ يَ ُ٘ نُؿُّٛا أَسَؿْ.

ايًَٓ ُ٘ ايََُُٓؿُ

يَ ِِ ًَٜٔؿِ َٚيَ ِِ  -وؿؾ ؾالٞ٥
ٚسؿاْ ١ٝاهلل
ايٓكًٚ ١ٝايعكً١ٝ

 قاٍ تعاٍ( ُٖ َٛايِشَ ٗٞيَا إٔيََ٘ إٔيٖا ُٖ َٛؾَاؾِعَُُ ُٙٛؼًٌَُِٔٔ يَُ٘ ايؿِّ َٜٔايِشَُِؿُ ئًٖ٘ٔ قَبِّايِعَائٌََُ ) 65
ْٚع١ٝ
 قاٍ تعاٍ (َٜ َََٔٚؿِعُ ََعَ ايًٖ٘ٔ إٍَٔ ٰ ّٖا آػَكَ يَا بُكَِٖإَ يَُ٘ بٔ٘ٔ ؾَإَُْٖٔا سٔهَابُُ٘ عٔٓؿَ قَبِّ٘ٔبٓا٤
إُْٖٔ٘ يَا ُٜؿًِٔضُ ايِهَاؾٔكُ)117 َٕٚ
ايتعًُٓات
األؾي ١ايٓكً: ١ٝ
 إؼًٛقات اييت يٝو ؾٗٝا ػًٌ أْ ٚكِ نايهُاٚ ٤إطك...
 اػتالف ايجُاق ٗ أيهاهلا ٚأيٛاْٗا ٚطعُٗا َٚفاقٗا قغِ أْٗا تهكَ ٢اٚ ٤اسؿ .
 اإلّإ باهلل ٜتطًب َٓا أال ًْبٗ٘ َؼًٛم ٗ َؿات٘ ٚأعُاي٘
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ٜعكف أثك
اـنك بعض آثاق اإلّإ باهلل اييت تٗٛك عً ٢نًٛنٝاتى ؟
اإلّإ باهلل
أثك اإلّإ باهلل:
َ ع اهلل ٜٗٛ :ك َٔ ػالٍ أؾا ٤ايٛادبات نايُالٚ ٠ايُ ّٛؾ ٕٚنهٌ
َ ع ايٓؿو ٜٗٛ :ك َٔ ػالٍ ايُرب عً ٢ايبالٚ ٤ايًهك عً ٢ايٓعِ
َ ع ايٓاى ٜٗٛ :ك َٔ ػالٍ ايُؿات اؿُٝؿ ٠اييت ػًب قبٚ ١اسرتاّ
اآلػك ٜٔنطٗاق ٠ايكًب ٚسهٔ اـًل
اـتاَ: ٞ
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
 ٜهرتدعَا ايؿكم بٌ اإلّإ ٚاإلنالّ
َعاقؾ٘
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
َٚهتهبات٘
انتب ؾكك ٠تتشؿخ ؾٗٝا عٔ اإلّإ َبٓٝا أقناْ٘ ـانكا مثاق اإلّإ باهلل
ايْٛع١ٝ
 ٜكنخ ٗ ـٖٓ٘ ٜكاقٕاـتاَ١ٝ
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إعاؾ : ٠تكب ١ٝإنالَٓٝع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :ايعباؾات احملت ٣ٛإععععكٗ :ايطٓٗاق ٠إعؿ :٠ناعععتإ.
َكنبات ايهؿا:٠٤
 إٔ ٜؿقى ايتًُٝف أُٖ ١ٝايطٗاق ٗ ٠سٝات٘ ٜٚهتٓتر سكّ
اإلنالّ عًَ ٢ش ١ايٓاى
 وؿؾ أقهاّ ايطٗاق٠
 إٔ ٜبٌ اؿهًَُ َٔ ١كٚعٝتٗا
ايهؿا ٠٤ايعَعكِْ: ١ٝ





عً ٢االعتٓا ٤بايبٚ ١٦ٝاحملاؾ ١ٛعًٗٝا َٔ ػالٍ تطٗري
ايٓؿو ٚايجٛب ٚإهإٚ ،عؿّ ايتًب٘ بايٛٗٝؾ ٚاـٓالٜك
ايٛنؼ١
َعكؾ ١ايتًُٝف يًطٗاقٚ ٠أْٛاعٗا ٚيكٚطٗا ٚبعض ؾٛا٥ؿٖا،
ٚوكّ عًٗٝا ٗ دهُ٘ ٚب٦ٝتٜ٘ٚ ،ؿؾع غري ٙياليتماّ بٗا .
ايكٝعععِ :
 -االعتمال باإلنالّ ،ايطٗاق.٠

ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ :ايتٓكنٝم عً ٢ايككا ٠٤اؾٝؿٚ ٠ايؿِٗ ايُشٝض يآلٜات
انتؼالّ اإلقياؾات ايرتب ١ٜٛيًتطبٝل  ٚيالنتًٗاؾ
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 55 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ

ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
ع وكّ اإلنالّ عً ٢إٔ ٜه ٕٛإهًِ ْٝٛؿا ٗ نٌ أسٛاي٘ َٔ ٚ ،أدٌ تكنٝخ ٖفا
ْٚع١ٝ
ايهًٛى ٗ سٝا ٠إهًِ دعٌ اهلل ايُالَ ٠كك ١ْٚبايطٗاق.٠
االْطالم ايتعً:١ُٝعكف عكف ايطٗاق ٠؟ نٝـ ّهٔ يًُهًِ إٔ ٜه ٕٛطاٖكا؟ ٚنٝـ تتِ
يكعا؟ َا ٖ ٞأْٛاع ايطٗاق٠؟
 -انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ 55

ْٚع١ٝ
بٓا٤

 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
إُٗات َ :ا َعٓ ٢ايطٗاق ٠يػٚ ١يكعا ؟
تعكٜـ ايطٗاق: ٠
 ايطٗاق ٠يػ ٖٞ: ١ايٓٛاؾٚ ١ايٓكا ٤سها أَ ٚعٓ ٢ظ ٚاالبتعاؾ عٔ نٌ قفق َٓذو
ٜهتكبش٘ ايفٚم ايهً.ِٝ
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ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ

ايتهٜٛين :
ٜعكف ايطٗاق٠
يػٚ ١يكعا

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
ايتعًُٓات

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

 يكعا ْٛ :اؾ ١اؾهِ ٚايجٛب ٚإهإ ألدٌ أؾا ٤بعض ايعباؾات َجٌ ايُال.٠
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
 ٌٖ يًطٗاق ٠أقهاّ ؟
َ ا ٖٞ؟
َ ا َعٓ ٢ايطٗاق ٠اؿه١ٝ؟
ٚ ايطٗاق ٠إعٓ ١ٜٛ؟
أْٛاع ايطٗاق: ٠
 ع ايطٗاق ٠اؿه ١ٝتتُجٌ ٗ:
 :ع إلاي ١اـبح( ايٓذان َٔ )١اؾهِ ٚايجٛب ٚإهإ بإا ٤أ ٚإهض أ ٚايٓٓض...
 ع إلاي ١اؿؿخ باي ٤ْٛٛأ ٚايػهٌ أ ٚايت. ُِٝ
 ع ايطٗاق ٠إعٓ ١ٜٛتتُجٌ ٗ تٓٝٛـ ايكًب ٚايًهإ ٚنا٥ك اؾٛاقغ َٔ ايفْٛب
بايتٛبٚ ١االنتػؿاق ٚايعٌُ ايُاحل.
َ ا ٖ ٛاؿؿخ ؟
 ٌٖ عً ٢ايُيب ايُػري سكز ؟
 عً َٔ ٢ػب ايطٗاق ٠؟
 ػب ايطٗاق ٠عً:٢ع ايعاقٌ ظ ايبايؼ ظ إهًِظ ٚـيو ػاَ ١عٓؿ  :ؾػٚ ٍٛقت
ايُال٠ظ اْكطاع ؾّ اؿٝض أ ٚايٓؿاىظ
عؿّ ٚدٛؾ سآّ ٌ٥ع  ٍَٛٚإا ٤إٍ ايعٓ ٛإػهَ ٍٛجٌ ايؿٖٔ.
 ع ال ػب ايطٗاق ٠ايًكع ١ٝعً ٢اجملٓٚ ٕٛاؿا٥ض ٚايٓؿها ٤نُا ال تُض َِٓٗ
ع  ٚتُض ايطٗاق َٔ ٠ايُيب ٚيهٓٗا ال تُض َٔ ايهاؾك ستٜ ٢هًِ.
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
َا ايؿٛا٥ؿ اييت لٓٗٝا َٔ ايطٗاق ٠؟
اؿهُ َٔ ١ايطٗاق:٠
 احملاؾ ١ٛعًَ ٢ش ١ايؿكؾ ٚاجملتُع
َ كاعا ٠ايؿطك ٠ايهًٚٚ ١ُٝقا ١ٜايب َٔ ١٦ٝايتًٛخ
 االنتعؿاؾ ٕٓادا ٠اهلل ٗ ْٖٝٛ ١٦ٝؿ١
ُٝٝ م إهًِ ٚاحملاؾ ١ٛعً ٢نكاَت٘ ٚعمت٘ .
 ٌْٝ قب ١اهلل ٚثٛاب٘ ٚنهب اسرتاّ ايٓاى .
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
قاٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ:
ب
ب ايعٓعٖٛعَاؾعٓ ،َ١نٓعكٜع ِْ ُٜعشٔع ٗ
ـ ُٜعشٔع ٗ
ب ْ ،عَٔٛعٝع ْ
ب ايعطعٖٝعِّ َ
ب ُٜعشٔع ٗ
هلل طعِّٝع ْ
ٚقاٍ أٜٓا  :إٕٖ ا َ
ب ايعِذعُٛؾَ .ؾعَٓعَٛعِّؿعُٛا أؾعِٓٔعَٝعتٔعهعُِِ َٚ ،ال تعًٓعَبعٖٗعُٛا بعايعِٝعَٗعُٛؾٔ {.قٚا ٙايرتَف}}.ٟ
ايعِهعَكََّ  ،دََٛا ْؾ ُٜشٔ ٗ
َا ْٛع ايطٗاق َٔ ٠ػالٍ اؿؿٜح
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
انتب ؾكك ٠تتشؿخ ؾٗٝا عٔ ايؿكم بٌ ايطٗاق ٠اؿهٚ ١ٝإعٓ١ٜٛ
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 وؿؾ أقهاّايطٗاق٠

ٜعكف اؿهُ١
َٔ ايطٗاق٠

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗ ـٖٜٓ٘ -كاقٕ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .

إعاؾ : ٠تكبٝع ١إنالَٓٝع١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :ايعباؾات احملت٣ٛإعععكٗ :اي ٤ْٛٛإعععؿ :٠ناععععتإ
َكنبات ايهؿا:٠٤
ٜ ؿقى ايتًُٝف بأْ٘ َطايب باي.٤ْٛٛ
ٜ ؿقى ايتًُٝف بأْ٘ َطايب باي٤ْٛٛ
ٜ ؿقى ايتًُٝف ؾٌٓ اي ٚ ٤ْٛٛأُٖٝت٘ ٗ سٝا ٠إهًِ .
ٜ ؿقى ايتًُٝف ايطكٜك ١ايُشٝش ١يً ٚ ٤ْٛٛوكّ
عً ٢أؾا٘٥
ايهؿا ٠٤ايعَعكِْٝع: ١






ٜعكف ايتًُٝف اي ٤ْٛٛيػٚ ١يكعا
ٜبٌ سهُ٘ ٜٚعؿؾ ؾكاٚ ٘ٓ٥نٓٓ٘ َٚهتشبات٘ ْٛٚاقٓ٘
ٜعكف نٝؿ ١ٝأؾا ٘٥أؾاَ ٤شٝشا
ايكٝعععِ :
 -االعتمال باإلنالّ  ،ايطٗاق٠

ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ :ايتٓكنٝم عً ٢ايككا ٠٤اؾٝؿٚ ٠ايؿِٗ ايُشٝض يآلٜات
انتؼالّ اإلقياؾات ايرتب ١ٜٛيًتطبٝل  ٚيالنتًٗاؾ
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ،58 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
ع ؾػٌ ٚقت ايُال ٠قاّ َؿٜك ١ي ًُٞٝؾهأيت٘ ٌٖ تْٛأت ؟
ْٚع ١ٝقاٍ ال أْا انتشُُت ٗ ايُباغ ْٝٛ ٖٛٚـ
االْطالم ايتعً:١ُٝ
 مب تُٓش٘ ؟
 نٝـ تؤنؿ ي٘ إٔ اي ٤ْٛٛيك ٙال َؿك َٓ٘ يُشَ ١الت٘؟
َ اٖ ٞاألؾي ١اييت تعتُؿ عًٗٝا ؟
 -انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ58

ْٚع١ٝ

 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
ايِٓ إعتُؿ :
قاٍ ايًٓ٘ تعاٍ            
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ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
تعكف إتعًِ
عً ٢ايطٗاق٠
ٚايػاَٗٓ ١ٜا.

ايتهٜٛين :
سهٔ إتعًِ
االنتُاع ٜٚكّٛ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
بٓا٤

 ………..     

ايتعًُٓات ٕاـا ٜتْٛأ إهًِ قبٌ نٌ َاي١؟
ٌٖ ٖٚ ٛادب؟ ٌٖ تُض ايُاي َٔ ١ؾْ٘ٚ؟
إُٗات  :أؾِٗ َعٓ ٢اي ٤ْٛٛايُشٝض ٚؾيًَ ٌٝكٚعٝت٘ ٚؾًٓ٘ ٚػهٝؿ ـيو ٗ سٝاتٞ
اي ١َٝٛٝقبٌ ايُالٚ ٠نجري َٔ ايعباؾات .
ٜككأ األنتاـ ايِٓ ايًكع ٞآ َٔ 6 ١ٜنٛق ٠إا٥ؿَ ٠تبٛع ١بككا٤ات ِٛـد َٔ ١ٝقبٌ

بتالٚ ٠ٚقكا٠٤
اآلٜات بؿِٗ َا
ٚقؾ ؾٗٝا .

ايتالَٝف.
أتعكف عً ٢اي: ٤ْٛٛ
َ ا أَكْا اهلل تعاٍ ٗ ٖف ٙاآل١ٜ؟
َ ا ٖ ٞاألعٓا ٤اييت ْػهًٗا؟ َا ٖ ٞاألعٓا ٤اييت ِهشٗا؟ َا ايؿكم بٌ ايػهٌ
ٚإهض؟
َ ا َعٓ ٢اي ٤ْٛٛيػٚ ١يكعا؟

ٜتعكف إتعًِ
عً ٢اي٤ْٛٛ
يػ ١يكعا

أ  -يػ :١ايًَ ٤ْٛٛتل َٔ َٔ ايْٛا ٖٞٚ ٠٤ايٓٛاؾٚ ١اؿهٔ
ب -يكعا :طٗاقَ ٠ا، ١ٝ٥تتعًل بأعٓا ٤كُ، ١َٛعًَ ٢ؿ ١كُ.١َٛبٓ١ٝ
ايتعبؿ
ًَكٚع ١ٝاي:٤ْٛٛ
 ٌٖ تكبٌ َاي ١إهًِ َٔ ؾ٤ْٛٚ ٕٚ؟
َ ا سهِ اي َٔ ٤ْٛٛايككإٓ ٚايهٓ١؟
سهُ٘:
اي ٤ْٛٛايٛادب ٗ :ايُال ٠ؾك ١ٜٓأْ ٚاؾً ٚ ،١ايطٛاف ببٝت اهللٕٚ ،و إُشـ
اي ٤ْٛٛإهتشب :نايٓ ٚ ّٛقكا ٠٤ايككإٓ ًَاؾٗٚ،١عٓؿ ايػٓب
ؾيٚ ٌٝدٛب٘:
ايككإٓ ايهك :ِٜقاٍ ايًٓ٘ تعاٍ:
َٔ ايهٓ: ١عٔ أبٖ ٞكٜك ٠قْ ٞاهلل عٓ٘ قاٍ  :قاٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ :ال
ٜكبٌ اهلل َال ٠أسؿنِ إـا أسؿخ ستٜ ٢تْٛأ.
ؾٌٓ اي ٤ْٛٛاؿهًَُ َٔ ١كٚعٝت٘:
َ ا ايؿا٥ؿ َٔ ٠اي٤ْٛٛ؟
ْ ٌٖ أػف األدك ٚاؿهٓات َٔ اي٤ْٛٛ؟
تطٗري ٖف ٙاألعٓا ٤بإا ٤ايطاٖك ايطٗٛق ٗ اي ٤ْٛٛؾعٚ ٠ٛاْش ١يتطٗريٖا َٔ اآلثاّ
ٚايفْٛبٜ ٚ.ههب اؾهِ بٗاْٛٚ ٤اؾْٛٚ ١قا.
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
 ؾكا٥ض اي: ٤ْٛٛ

ْٚع١ٝ

َ اـا تؿِٗ َٔ أَك ايًٓ٘ تعاٍ ٗ اآل ١ٜايهابك ١عٓؿ قٝآَا يًُال٠؟
 نٝـ ٜتِٓ تطٗري ٖف ٙاألعٓا٤؟
َ ا ٖ ٞايؿكا٥ض إتبك ١ٝاييت مل تفنك ٗ اآل١ٜ؟
 غهٌ ايكدًٌ إٍ ايهعبٌ
َ هض ايكأى
 غهٌ ايٝؿ ٜٔإٍ إكؾكٌ
 غهٌ ايٛد٘

46

وًٌ إتعًِ ٚ
ٜهتؼًِ سهِ
اي ٤ْٛٛاْطالقا
َٔ ايهٓؿات .
ٜهتؼًِ
إتعًِ اؿهُ١
َٔ ًَكٚع١ٝ
اي٤ْٛٛ
ٚؾًٓ٘.

 ٜتعكف إتعًِعً ٢ؾكا٥ض

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
بٓا٤
ايتعًُٓات

 ايٓ١ٝ
 ايؿٛق ٚإٛاال٠
 ايؿيو بإَكاق ايٝؿ عً ٢ايعٓ ٛإػهٍٛ
 نٓٔ اي: ٤ْٛٛ
َ ا ٖ ٞاألعٓا ٤اييت ْطٗكٖا ٚمل تكؾ ٗ اآل١ٜ؟
 َٔ قاّ بٗا؟
 نٝـ ْهُٗٝا؟
 قؾ َهض
َ هض األـٌْ
 االنتٓجاق  ٚاالنتًٓام
 إُٓٓ١
 غهٌ ايٝؿ ٜٔإٍ ايهٛعٌ
 تكتٝب ايؿكا٥ض
 ايكأى ٜتعكف إتعًِ عً ٢ؾكا٥ض ٚنٔ َٚهتشبات َٚؿهؿات
ايٜ. ٤ْٛٛتؿقب إتعًِ عً ٢نٝؿ ١ٝاي ٤ْٛٛايُشٝض.





َهتشبات اي:٤ْٛٛ
ٖٓاى أَٛق نجريٜ ٠هتشب يًُهًِ ايكٝاّ بٗا؟
َا ٖٞ؟
أـنك ايبعض َٓٗا
 إبايػ ٗ ١ايبؿ ٤بايٌُٝ
 تكً ٌٝإا٤
 ايهٛاى
 ايتهُ١ٝ
 انتكباٍ ايكبً١
 إهإ ايطاٖك
 تكتٝب ايهٓٔ َع ايؿكا٥ض
 ايػهً ١ايجاْٚ ١ٝايجايج١
 ايبؿَ ٤كؿّ ايعٓٛ
 إُٓٓٚ ١االنتًٓام
 ايؿعا ٤بعؿ اي "٤ْٛٛأيٗؿ إٔ ال إي٘ إال اهلل اهلل ٚسؿ ٙاليكٜو ي٘ ٚأيٗؿ إٔ
قُؿا عبؿٚ ٙقنٛي٘ ايًِٗ ادعًين َٔ ايتٛابٌ ٚادعًين َٔ إتطٗك" ٜٔ
ْٛ اقض اي: ٤ْٛٛ
َ ا األَٛق اييت تؿهؿ اي٤ْٛٛ؟
 ٌٖ تُض ايُال ٠إـا ؾهؿ  ٤ْٛٚإهًِ؟
َ ا َٖ ٞب٘الت اي٤ْٛٛ؟
 لٚاٍ ايعكٌ بٓ ّٛأ ٚإغُا ٤أ ٚدٕٓٛ
 ػكٚز ايكٜض
 نٌ نا ٌ٥ػكز َٔ ككد ٞايبٚ ٍٛايػا٘٥
 ايًو ٗ اْتكاْ٘
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ٚنٔ

َٚهتشبات

َٚؿهؿات
اي.٤ْٛٛ

تؿقب إتعًِ
عً ٢نٝؿ١ٝ
اي٤ْٛٛ
ايُشٝض

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
َ و ايؿكز ؾ ٕٚسا ٌ٥يكٛي٘ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ " َٔ َو
ؾكد٘ ؾًٝتْٛأ" قٚا ٙأٓؿ ٚايٓهاٞ٥
 نب ايؿٚ ٜٔنٌ نًُ ١نؿك
 نٝؿ١ٝاي. ٤ْٛٛ
َ ا ٖ ٞاـطٛات اييت هب عً ٢ايهًِ ايكٝاّ بٗا عٓؿ اي٤ْٛٛ؟
 إـا ػايؿٗا ٌٖ ٜهَ ٙ٤ْٛٚ ٕٛشٝشا .؟
 .1انتشٓاق ايٓ ١ٝيً َٔ ٤ْٛٛايكًب.
 .2ايتهُ ١ٝباهلل ثِ غهٌ ايهـ ثالخ َكات.
 .3إَُٓٓ 3 ١كات.
 .4انتًٓام إٝا ٙأ ٟتٓٝٛـ األْـ َ 3كات.
 .5غهٌ ايٛد٘ َ 3كات.
 .6غهٌ َٓابت ايًعك َ 3كات.
 .7غهٌ ايٝؿ ٜٔإٍ إكؾل َ 3كات.
َ .8هض ايكأى َكٚ ٠اسؿ.٠
َ .9هض األـٕ َكٚ ٠اسؿ.٠
َ .10هض ايكدًٌ إٍ ايهعبٌ َع ايتأنؿ َٔ ؽً ٌٝبٌ األَابع
 .11تكؾٜؿ  :أيٗؿ إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚسؿ ٙال يكٜو ي٘  ٚإٔ قُؿا عبؿٚ ٙ
قنٛي٘  ،ايًِٗ أدعًين َٔ ايتٛابٌ  َٔ ٚإتطٗك.ٜٔ

48

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .

ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
َا ايػا ٤ْٛٚ َٔ ١ٜإهًِ؟ َا ٖ ٞاألعٓا ٤اييت ُهض ٗ اي٤ْٛٛ؟ َٚا ٖ ٞاييت
تػهٌ؟ٌٖ ٗ اي ٤ْٛٛطٗاقَ ٠عٓ١ٜٛ؟ عًٌ ٕاـا أساؾ ٜعً ٢نٓٔ اي٤ْٛٛ؟
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
قاٍ ايكن ٍٛقن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ " َٔ تْٛأ ؾأسهٔ اي ٤ْٛٛػكدت
ػطاٜا َٔ ٙدهؿ ٙست ٢ؽكز َٔ ؼت أٚاؾك"ٙ
َاـا ؾُٗت َٔ ٖفا اؿؿٜح؟ أ ٟؾهك ٠ؾعُٗا ٗ اي٤ْٛٛ؟
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اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘
ٜ -كاقٕ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
إععاؾ : ٠تكبٝع ١إنالَٓٝع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :ايعباؾات احملت٣ٛإععععكٗ :ايػهٌ إعؿ :٠ناعععع١
َكنبات ايهؿا:٠٤
ٜ عكف ايتًُٝف ايػهٌ ٜٚبٌ سهُ٘.
ٟ عكف ايهٝؿ ١ٝايُشٝش ١ألؾاٚ ،٘٥وكّ عً ٢إٔ ٜهٕٛ
َشٝشا.
ٜ ؿقى ايتًُٝف أُٖ ١ٝايطٗاق ٗ ٠سٝات٘ ٜٚهتٓتر
سكّ اإلنالّ عًَ ٢ش ١ايٓاى.
ايهؿا ٠٤ايعَعكِْٝعع: ١
 ايتعبٜك عٔ ايكأٚ ٟإٛاقـ باؿذر ٚاألؾي ١إٓطك١ٝ
َ عكؾ ١ايتًُٝف يًطٗاقٚ ٠أْٛاعٗا ٚيكٚطٗا ٚبعض
ؾٛا٥ؿٖاٚ ،وكّ عًٗٝا ٗ دهُ٘ ٚب٦ٝتٜ٘ٚ ،ؿؾع غريٙ
ياليتماّ بٗا .
 ايكٝعععِ  - :االعتمال باإلنالّ  ،ايطٗاق٠
ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ :ايتٓكنٝم عً ٢ايككا ٠٤اؾٝؿٚ ٠ايؿِٗ ايُشٝض يآلٜات
انتؼالّ اإلقياؾات ايرتب ١ٜٛيًتطبٝل  ٚيالنتًٗاؾ
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 65 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
وتاز دهِ اإلْهإ إٍ ايػهٌ َك ٗ ٠األنبٛع عً ٢األقٌ ،آلٕ أدهآَا تكيض َٓٗا
ْٚع ١ٝإؾكالات أثٓا ٤ايًٚ ٌٝايٓٗاق ،ػعًٗا ٚنؼ ،١ؽكز َٓٗا قٚا٥ض نك ١ٜٗتٓكى ٚتٓك
غريى .يفيو أسكّ عًْٛ ٢اؾ ١دهُ ،ٞؾأغتهٌ َك ٗ ٠األنبٛع عً ٢األقٌ يتُض
االْطالم
عباؾاتٜٚ ٞكبٌ َٓٛك.ٟ
ايتعً:١ُٝ
 َاـا وؿخ ؾهُو إـا مل تػهً٘ َؿ ٠ط١ًٜٛ؟ َا ايؿكم بٌ ايػهٌ يًعباؾٚ ٠ايػهٌ يًٓٛاؾ١؟ ٌٖ يًػهٌ ؾكا٥ض َجٌ اي٤ْٛٛ؟ بٌ بعض ايعباؾات اييت ال تتِ إال بايػهٌ .مب ٜهتعؿ إهًِ ألؾاّ ٤ال ٠اؾُع١؟
 عكض يك ٜ٘تْٝٛش ٞأ ٚانتػالٍ َٛق تْٝٛش ١ٝس ٍٛايػهٌ  .نٓتٓاٍٚايٖ ٗ ّٛٝفا إٝؿإ ؾقى َتعًل بايطٗاق ٠أال  ٖٛٚايػهٌ
 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
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ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
تعكف إتعًِ
عً ٢ايطٗاق٠
ٚايػاَٗٓ ١ٜا.

ايتهٜٛين :

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ٕاـا سجٓا اإلنالّ عً ٢االغتهاٍ؟ ٕاـا دعً٘ ٚادبا عًٓٝا ٗ بعض األسٝإ؟َا ـا وٌُ
ي ٛمل ْػتهٌ.؟
ايِٓ إعتُؿ                          :
                         



ايٓها43 ٤

عِ ٜٗٓاْا ايًٓ٘ تعاٍ ٗ ٖف ٙاآل١ٜ؟ َا نبب ـيو؟ َا ٖ ٞاؿاٍ اييت هب إٔ ته ٕٛعًٗٝا
عٓؿ ايتعبؿ؟
إُٗات:
ؾِٗ َعٓ ٢ايػهٌ ًَٚكٚعٝت٘ ٚؾكاٚ ٘ٓ٥نٓٓ٘ َٚهتشبات٘ ٚنٝؿٝت٘ ٚايؿا٥ؿَ٘ٓ ٠
ٚػهٝؿ ـيو ٗ سٝات ٞاي ١َٝٛٝػاَ ١ايعباؾات
قكأ األنتاـ ايِٓ ايًكع ٞاآل َٔ 43 ١ٜنٛق ٠ايٓهاَ ٤تبٛع ١بككا٤ات ِٛـدَٔ ١ٝ
قبٌ ايتالَٝف
َاـا ٜكُؿ بايػهٌ يػٚ ١يكعا ؟
ايػهٌ يػ ٖٛ : ١نٝالٕ إا ٤عً ٢يَ ٤ٞطًكا.
يكعا  ٖٛ:تعُ ِٝاؾهِ بإاَ ٤ع ايؿيو بٓ ١ٝقؾع اؿؿخ األنرب
َا سهِ ايػهٌ ٗ اإلنالّ ؟ َٚت ٢نهٚ ٕٛادبا ؟ َتٜ ٢هَ ٕٛهتشبا ؟ ٖات ؾيٝال َٔ
ايككإٓ ٚايهٓ١
سهِ ايػهٌ  :األٌَ ٗ ايػهٌ أْ٘ ٚادب إللاي ١اؿؿخ األنرب(دٓاب١ظسٝضظْؿاى.
 ٖٛٚنٓ ١يًذُعٚ ١ايعٝؿٚ ٜٔؾػَ ٍٛهٚ ١إؿ.١ٜٓ
أؾيت٘:
ايككإٓ ايهك:ِٜقاٍ اهلل تعاٍٚ":إٕ نٓتِ دٓبا ؾاطٗكٚا" إا٥ؿ6٠
ايهٓ ١ايٓب :١ٜٛعٔ أبٖ ٞكٜك ٠قْ ٞاهلل عٓ٘ أْ٘ قاٍ :قاٍ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عً٘ٝ
ٚنًِ { :سل عً ٢نٌ َهًِ إٔ ٜػتهٌ ٗ نٌ نبع ١أٜاّ َٜٛاٜ ،ػهٌ ؾ ٘ٝقأن٘
ٚدهؿ }ٙقٚا ٙايبؼاقَٚ ، ٟهًِ
ؾٌٓ ايػهٌ ٚاؿهًَُ َٔ ١كٚعٝت٘ ٕ:اـا يكع اهلل ٚقنٛي٘ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ
ايػهٌ؟ َاٖ ٞاؿهُ َٔ ١ايػهٌ؟
 ايتًب٘ بإال٥ه ٗ ١طٗاقتٗاٚ .اؿكّ عً ٢إهًِ إٔ ٜهْٝٛ ٕٛـ ايبؿٕ ٚ
ايجٝاب  ٚإهإ.


ْ ٌٝقب ١اهلل تعاٍ ٚقْٛاْ٘ يكٛي٘ تعاٍ :

سهٔ إتعًِ
االنتُاع ٜٚكّٛ
بتالٚ ٠ٚقكا٠٤
اآلٜات بؿِٗ َا
ٚقؾ ؾٗٝا .

ٜتعكف إتعًِ
عً ٢اي٤ْٛٛ
يػ ١يكعا

وًٌ إتعًِ ٚ
ٜهتؼًِ سهِ
ايػهٌ اْطالقا
َٔ ايهٓؿات .
ٜهتؼًِ
إتعًِ اؿهُ١
َٔ ًَكٚع١ٝ
ايػهٌ ٚؾًٓ٘.

       

َٓ اعؿ ١األدك ٚايجٛابٚ ،ق ٛايفْٛب ٚاـطاٜا ٚنهب قب ١ايٓاى.
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ؾكا٥ض ايػهٌ :




ْٚع١ٝ
بٓا٤




َا إكُٛؾ بايؿكا٥ض؟
ٌٖ َٔ تكى ايؿكض بطٌ غهً٘؟
َا ٖ ٞؾكا٥ض ايػهٌ؟
 oإٛالٚ ٠ايؿٛق
 oايؿيو
 oتعُ ِٝاؾهؿ نً٘ بإا٤
 oؽً ٌٝايًعك نً٘
َهتشبات ايػهٌ:
َا ٖ ٞاألَٛق اييت تهتشب ٗ ايػهٌ؟
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 ٜتعكف إتعًِعً ٢ؾكا٥ض
ٚنٔ َٚهتشبات

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
ايتعًُٓات

ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

 oاي ٤ْٛٛقبٌ ايػهٌ
 oإلايَ ١ا عً ٢اؾهِ َٔ لانات
 oايتهُ ٗ ١ٝأ ٍٚايػهٌ
 oطٗاق ٠إهإ
 oايؿعا ٤بعؿ ٙنُا ٗ اي٤ْٛٛ
 نٝؿ ١ٝايػهٌ:
 إـا أقؾت إٔ ٜه ٕٛغهًٚ ٞؾل ايهٓ ،١ؾُا ٖ ٞإكاسٌ اييت أتبعٗا؟
 oإلايَ ١ا عً ٢اؾهِ َٔ لانات
 oأغهٌ نؿ ٞثايجا
 oايتهُ ٗ ١ٝأ ٍٚايػهٌ
 oايٓ١ٝ
 oأَب إا ٤عً ٢دٓيب األّٔ ثِ األٜهك َع
 oغهٌ يعكَ ٟع ايتؼًٌٝ
 oاي ٤ْٛٛقبٌ ايػهٌ
 oايؿعا ٤بعؿ ٙنُا ٗ اي٤ْٛٛ
 oايتؿيٝو ٚإُٜاٍ إا ٤إٍ نٌ اؾهِ
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
ٕاـا ٜطًل عً ٢ايػهٌ ايطٗاق ٠ايهرب٣؟ بٌ َتٜ ٢ه ٕٛايػهٌ ٚادبا َٚتٜ ٢هٕٛ
َهتشبا.
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
َا َعٓ ٢ايػهٌ؟ نٝـ ٜتِ ايػهٌ ايًكعٞ؟ ٌٖ ايػهٌ ايٛادب ايفٜ ٟكؾع ب٘
اؿؿخ األنرب بايهٝؿ ١ٝايُشٝشٜ ١ػين عٔ اي٤ْٛٛ؟ ٌٖ تُض ّال ت٘ بعؿ
ٖفا االغتهاٍ ايًكعَ ٞبايك٠؟
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.
تؿقب إتعًِ عً٢
نٝؿ ١ٝايػهٌ
ايُشٝض

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗ ـٖٜٓ٘ -كاقٕ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
إاؾ : ٠تكب ١ٝإنالَ ١ٓٝإهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝؿإ :ايعباؾات

إؿ :٠ناع ١احملت ٣ٛإععععكٗ:ايتُِٝ

َكنبات ايهؿا:٠٤






إٔ ٜعكف َعٓ ٢ايت ُِٝيػٚ ١يكعا
إٔ ٜؿقى سهِ ايتٜٚ ُِٝهتؿٍ بايؿي ٌٝايًكعٞ
إٔ ّٝم بٌ ؾكاٚ ٘ٓ٥نٓٓ٘ ْٛٚاقٓ٘
إٔ ٜهتؼًِ اؿهًَُ َٔ ١كٚعٝت٘
إٔ ٜت...... ُِٝ

ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ :ايرتنٝم عً ٢انتؼكاز األسهاّ َٔ ػالٍ عكض ايهٝؿ ١ٝعًُٝا ٚتهذٚ ٌٝسؿ ٜاألسهاّ ع
عكض ٚتطبٝل األسهاّ عًُٝا
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 68 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايْٛعٝات ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
األب  :ؾػٌ ٚقت ايُالٖٝ ٠ا يًُٜٓ ٞا بين .
ْٚع ١ٝاالبٔ  :ال ٜٛدؿ يؿٜٓا َا ٤يًٜ ٤ْٛٛا أبْٓ ٞتٛك ستْ ٢عٛؾ يًبٝت  ًُْٞٚ؟
األب  :ال ٜا بين نٓتًُْٞٚ ُِٝ
االْطالم االبٔ ْ :ت ُِٝ؟ نٝـ ؟ ٕاـا؟ ٌٖ هٛل ؟
ايتعً:١ُٝ
 انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ 68 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥يًكٝاّ بايُالٚ ٗ ٠قتٗا ٚدب اي ٗ ٤ْٛٛساي ١عؿّ ٚدٛؾ إاْ ٤تُِٝ
ْٚع ١ٝن ٞال ْرتى ايُال. ٠
اآل َٔ 7 ١ٜإا٥ؿ٠
بٓا٤
إُٗات :تعكف عً ٢ايتٚ ، ُِٝقت ايًذ ٤ٛإي . ٘ٝنٝـ تت_ ُِٝ
ايتعًُٓات
 .يكغ إؿكؾات:
ايػا : ٘٥ايربال
تُُٛٝا  :اقُؿٚا
َعٝؿَ :ا َعؿ عًٚ ٢د٘ األقض ناؿذك  ٚايرتاب
طٝب  :طاٖك
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
َا َعٓ ٢ايت ُِٝيػ ٚ ١يكعا؟
ايت ُِٝيػ ٖٛ: ١ايكُؿ  ٚايتٛد٘ ٚيكعا ٖٛ :طٗاق ٠تكاب ١ٝبؿ ١ًٜعٔ اي ٤ْٛٛأ ٚايػهٌ ظ ٖٞٚ
.تتُجٌ ٗ َهض ايٛد٘  ٚايٝؿ ٜٔإٍ إكؾكٌ بٓ١ٝ
ايتٚ ُِٝادب عً ٢نٌ َٔ ٜتعفق عً ٘ٝاي ٤ْٛٛأ ٚايػهٌ َا سهِ ايت ُِٝيكعا ؟
قاٍ اهلل تعاٍ :
" ؾًِ ػؿٚا َا ٤ؾتُُٛٝا َعٝؿا طٝبا ؾاَهشٛا بٛدٖٛهِ  ٚأٜؿٜهِ إٕ اهلل نإ غؿٛا غؿٛقا "
ايٓها43 ٤
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ايتًؼ:ُٞٝ
اْطالقا َٔ
اؿٛاق
ٜهرتدع
إهتهبات
ايكبً١ٝ
ٜٚتٌَٛ
إٍ ايتُِٝ
ايتهٜٛين :
ٜعكف ايتُِٝ
يػ ٚ ١يكعا
ٜهتٓتر سهِ
ايتٚ ُِٝؾيً٘ٝ
ايًكع. ٞ

ٜجبت اؿهِ
بايؿيٌٝ
ايًكع.ٞ
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َٔ ايهٓ: ١عٔ عُكإ بٔ سٌُ أْ٘ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ قاٍ يكدٌ مل هؿ إا ٤ؾًِ : ًُٜٞ
"عًٝو بايُعٝؿ ؾإْ٘ ٜهؿٝو " قٚا ٙايبؼاقَٚ ٟهًِ
َا اؿهًَُ َٔ ١كٚعٝت٘ ؟
يكع اهلل تعاٍ ايت ُِٝتٝهكا عً ِٗٝعً ٢ايٓاى ٚتهٗٝال عً ، ِٗٝيٝتُهٓٛا َٔ أؾا ٤ايُالٗ ٠
األَانٔ اييت ال هؿ ٕٚؾٗٝا إا ٗٚ ، ٤األٚقات اييت ُٜعب عً ِٗٝؾٗٝا انتعُاٍ إا ، ٤قٓ ١بِٗ
َٚكاعا ٠ألسٛاهلِ .
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
اؿاالت اييت تٛدب عًٓٝا ايتَ :ُِٝتًْ ٢ذأ إٍ ايتُِٝ؟
1ع اْعؿاّ إا٤ظ
 2ع عؿّ نؿا ١ٜإا٤ظ
 3ع اـٛف َٔ سُ ٍٛإكض أ ٚلٜاؾت٘ أ ٚتأػك ايًؿا ٤بانتعُاٍ إا٤
ظ  4ع اـٛف َٔ ػكٚز ٚقت ايُال ٠بايبشح عٔ إا٤ظ
 5ع اـٛف عً ٢ايٓؿو أ ٚإاٍ باـكٚز يًبشح عٔ إا٤
 أسًٌ  ٚأنتجُععك :
ْٚع ١ٝايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
َا إكُٛؾ بايؿكا٥ض ؟ ٌٖ َٔ تكى ايؿكض بطٌ ايت ُِٝ؟ َاٖ ٞؾكا٥ض ايت ُِٝ؟
بٓا٤
 َٔ -1ؾكا٥ض ايت ُِٝأٜٓا :
ايتعًُٓات
 ايٓكٌ :أْ ٟكٌ ايرتاب إٍ ايعٓ ٛإُهٛغ.
 ايٓ :١ٝنٓ ١ٝانتباس ١ؾكض ايُال ٠أ ٚانتباس ١ايطٛاف أَ ٚو إُشـٚ ،هب إٔ
ته ٕٛايَٓ ١ٝكرتْ ١بٓك ٌٔ ايرتاب إٍ ايعٓ ٛإُهٛغ ٚإٔ تهتؿاّ إٍ إٔ ّهض دمّ٤ا َٔ
ايٛد٘.
َ هض ايٛد٘ٚ :ي ٛناْت ي٘ ؿّ ١ٝهض ٚاٖكٖا.
َ هض ايٝؿَ ٜٔع إكؾكٌ :أَٓا ٗ َفٖب َايو ؾٝهؿَ ٞهض ايهؿٌٓ عً ٢قًَٛٗ ٖٛٚ ٍٛق
إفٖب ايكادض.
 ايرتتٝب :ؾً ٛقؿّٓ َهض ايٝؿ ٜٔعً ٢ايٛد٘ مل ُٜض ت.ُُ٘ٝ
َاٖ ٞاألعُاٍ اييت نٓٗا ايكن ٢ًَ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝنًِ ٗ ايت ُِٝ؟
 نٓٔ ايتُِٝ
 ايتهُ.١ٝ
 تؿكٜر األَابع أ ٍٚنٌ ْكب ١ألْ٘ أبًؼ ٗ إثاق ٠ايػباق ؾال وتاز إٍ ايمٜاؾ ٠عً٢
ايٓكبتٌ.
 تكؿ ِٜاي ٢ُٓٝعً ٢ايٝهك.٣
 إٛاال ٠بٌ إهشتٌ بتكؿٜك إهض غهًّا.
 إٛاال ٠بٌ ايتٚ ُِٝايُالٚ ٖٛٚ ٠ادب ٗ ت ُِٝؾا ِ٥اؿؿخ نُا ٗ .٘٥ْٛٚ
ٜ هٔ ْمع اـامت يًٓكب ١األٚ ٖٛٚ ٍٚادب يًجاْ ١ٝن ٌُٜ ٞايرتاب إٍ قًَ٘.اٖ: ٞ
ٜبطٌ اي ٤ْٛٛبأسؿ ثالث ١أَٛق:
 1ع َا ٜبطٌ ايٜ ٤ْٛٛبطٌ ايت. ُِٝ
 2ع ٚدٛؾ إا ٚ ٤ايكؿق ٠عً ٢انتعُاي٘ قبٌ ػكٚز ٚقت ايُال. ٠
 3ع ايؿٌُ ايط ٌٜٛبٌ ايت ٚ ُِٝايُال. ٠
َ ا تكيؿْ ٞإي ٘ٝايهٛق: ٠
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
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ٜ -هتٓتر

األنباب

إبٝش١
يًتُِٝ

َٚبطالت٘
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 :نٝـ أتُِٝ؟
ع أْٟٛظ ع أبهٌُظ
ع أْع نؿ ٞعً ٢ايُعٝؿ  ٚأَهض ٚدٗٞظ
ع أْع نؿ ٞعً ٢ايُعٝؿ ثاْ ٚ ١ٝأَهض ٜؿ َٔ ٟقؤٚى األَابع إٍ إكؾكٌ َع ؽًٌٝ
األَابع( اي ٢ُٓٝقبٌ ايٝهك) ٣ظ
ع أتًٗؿ  ٚأؾع ٛاهلل .
نٝـ أتُِٝ؟
ع أْٟٛظ ع أبهٌُظ
ع أْع نؿ ٞعً ٢ايُعٝؿ  ٚأَهض ٚدٗٞظ
ع أْع نؿ ٞعً ٢ايُعٝؿ ثاْ ٚ ١ٝأَهض ٜؿ َٔ ٟقؤٚى األَابع إٍ إكؾكٌ َع ؽًٌٝ
األَابع( اي ٢ُٓٝقبٌ ايٝهك) ٣ظ
ع أتًٗؿ  ٚأؾع ٛاهلل .

ايْٛع ** ١ٝأؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
َا األنباب إبٝش ١يًت ُِٝ؟
اـتاَ - * ١ٝألم ٚاديب ٗ بٝيت :
يؿ اْتباٖو لَ ٌٝيو ٜتَ ُِٝتبعا أعٓا اي ٤ْٛٛنًٗا بٌ ي٘ ايطكٜك ١ايُشٝش ١يًتُِٝ
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أن١ً٦

أن: ١ً٦
ٜعكف نٝـ
ٜؤؾ ٟايتُِٝ

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘
 ٜٚٛـ َادا٤
ٗ ايؿقى
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ
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إعاؾ : ٠تكب ١ٝإنالَٓٝععع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘ .إٝؿإ :ايعباؾات إعؿ 3 :٠ناعات احملت٣ٛإععععكٗ:ايُال٠
َٚهاْتٗا ايتٓعبؿ١ٜٓ
َكنبات ايهؿا:٠٤







ٜعكف َعٓ ٢ايُال ٠يػٚ ١يكعا
أ ٜؿقى سهِ ايُالٜٚ ٠هتؿٍ بايؿي ٌٝايًكعٞ
بٝإ اؿهًَُ َٔ ١كٚع ١ٝايُال٠
إٔ ّٝم بٌ ؾكاٚ ٘ٓ٥نٓٓ٘ ٚإبطالت
إٔ ٜهتؼًِ اؿهًَُ َٔ ١كٚعٝت٘
ٜعكف نٝـ ًُٜٞ



يًُٝؿإ  :ايرتنٝم عً ٢انتؼكاز األسهاّ َٔ ػالٍ عكض ايهٝؿ ١ٝعًُٝا ٚتهذٚ ٌٝسؿ ٜاألسهاّ
اـتاَ١ٝ
ىتيهم ......
ايهؿا ٠٤أن

ٚتطبٝلٖا عًُٝا
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 72 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايْٛعٝات
ْٚع١ٝ
االْطالم

ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
اؿُ ١األَ ٍٚهاْ ١ايُال٠
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
عٔ أبٖ ٞكٜك - ٠قْ ٞاهلل عٓ٘  -إٔ قن ٍٛاهلل  ٢ًَ -اهلل عًٚ ٘ٝنًِ  -قاٍ(( :أقأٜتِ ي ٛإٔ
ْٗكّا بباب أسؿنِ ٜػتهٌ َٓ٘ نٌ ٔ ّٜٛو َكاتٜ ٌٖ ،بك َٔ ٢ؾقْ٘ ي٤ٞ؟)) ،قايٛا :ال
ٜبك َٔ ٢ؾقْ٘ ي ،٤ٞقاٍ(( :ؾفيو َجٌ ايًُٛات اـُو؛ ّش ٛاهلل بٗٔ اـطاٜا))؛ َتؿل
عً.٘ٝ
ايتعً: ١ُٝ
َ ا سكٝك ١ايُال ٠؟
َ ا َٓميتٗا ٚأُٖٝتٗا ٗ اإلنالّ ؟
َ ا أسهاَٗا َٚا ٖ ٞآثاقٖا ايكٚسٚ ١ٝاالدتُاعٚ ١ٝايرتب ١ٜٛ؟
أن ١ً٦نٓذٝب عٓٗا َٔ ػالٍ ؾقى ايُالَٚ ٠هاْتٗا
 انتػالٍ اؿؿٜح ايًكٜـ إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ72 -بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠
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ايتعععكٜٛععععععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
اْطالقا َٔ
اؿٛاق
ٜهرتدع
إهتهبات
ايكبً١ٝ
ٜٚتٌَٛ
يُال٠
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ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
اؾم١ٝ٥يًكٝاّ بايُالٚ ٗ ٠قتٗا ٚدب اي ٗ ٤ْٛٛساي ١عؿّ ٚدٛؾ إا٤
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ْت ُِٝن ٞال ْرتى ايُال٠
اآل َٔ 7 ١ٜإا٥ؿ٠
إُٗات  :تعكف عً ٢ايتٚ ، ُِٝقت ايًذ ٤ٛإي . ٘ٝنٝـ تت ُِٝ؟
 .يكغ إؿكؾات:
ؾقٕ  :ايكاـٚقات اييت ته ٕٛعًٚ ٘ٝاألٚناؽ اييت تًطخ بؿْ٘ ٚثٛب٘
_ َا ٖ ٛايكنٔ ايجاْ َٔ ٞأقنإ اإلنالّ ؟
_ أنجك ايٓاى اي ... ًُٕٜٛ ّٛٝؾٌٗ نًِٗ ٜك ُٕٛٝايُال ٠؟ أهٛل يٓا إٔ ْبك ٢عً ٢اػتالؾٓا
ٗ ايُال ٠؟؟ أتعكف ٕاـا نتًـ ٗ نٝؿ ١ٝأؾاٗ٥ا ؟ ؾعكف ايُال ٠يػٚ ١يكعا يه ٞتعكؾٗا ....
ايُال ٠يػ ٖٞ :١ايؿعا ٤باـري نُا تعين ايًُٚ ١ايككب َٔ ٖٞٚ ،ايُال  ٖٛٚايعُٛؾ
ايؿكك ٟيإلْهإ ٚاؿٛٝإ .
يكعا  ٖٞ:قكب ١ؾعً َٔ ١ٝاهلل تعاٍ ٚتته َٔ ٕٛأقٛاٍ ٚأؾعاٍ كُ ١َٛتؿتتض
بايتهبري ٚؽتِ بايهالّ بٓ ١ٝايعباؾ.٠
ٌٖ ُٜض إٔ تًُ ٞايٗٛك ٚترتى ايعُك أ ٚإػكب ؟ _ال
ٌٖ ٜعاقب تاقى ايُال ٠؟ _ ْعِ  :تكى ايُال ٠أ ٚايتٗا ٗ ٕٚأؾاٗ٥ا َٔ أنرب إعاَ. ٞايُيب
ٜؤَك بايُال ٖٛٚ ٠ابٔ نبع نٌٓ ٜٚؤؾب عًٗٝا يعًك.
َا سهِ ايُال ٠؟
سهُٗا  :ايُال ٠ؾكض عٌ عً ٢نٌ َهًـ يكعا ( بايؼ – عاقٌ – سك ) .
ايؿي ٌٝايًكع: ٞ
قٛي٘ تعاٍ) ٚأقُٛٝا ايُالٚ ٠آتٛا ايمناٚ ٠اقنعٛا َع ايكانعٌ (
 َٔٚايهٓ ١قٛي٘ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ :
(بين اإلنالّ عًٔ ٢و  :يٗاؾ ٠إٔ ال إي٘ إال اهلل ٚ ،إٔ قُؿا قن ٍٛاهلل ٚ ،إقاّ ايُال، ٠
ٚإٜتا ٤ايمناٚ ، ٠سر ايبٝت  َّٛٚ ،قَٓإ)
ٕاـا ؾكض اهلل ايُال ٠؟
اؿهًَُ َٔ ١كٚعٝتٗا:
1ع ايُال ٠تٓٗ ٢عٔ ايؿشًاٚ ٤إٓهك ،ؾٗ ٞؾق ُع ٚقاُٜ ،١ٜتك ٢بٗا اهلل عم ٚدٌ ٚ،تَُٛئ ُؿ 
يؿ ٘ٔ ٜايًعٛقَ بإكاقب َٔ ١اهلل ،ؾٝؼًاٜ ٚ ُٙتٓٗ ٢عُا سكَُ٘ نبشاُْ٘
 2ع َالًَ ٠ذْأ َٔ ُٖ ّٛايؿْٝا ٚغَُٗٛا ،ؾايكًب سٌ ٜٓهه ُك بٌ ٜؿ ٟػايكٜٓٚ ،١طكغُ ي٘،
ٜٓٚادٜٚ، ٘ٝطًب٘ َٔ ؾًٓ٘ ٚقٓت٘ ،تٓذً ُّٖٛ ٞايؿْٝا نًٗأَ قًب٘
 3ع ايُال ٠تمٜؿ َٔ قب ١ايعبؿ يكب٘ ،ؾٝهكعُ ٗ طكٜك٘ إيٚ ،٘ٝـيو بإهاقع ١يًكٝاّ َا
ب َطٝعُ
 4ع يُال ٠نؿاق ْ٠يًفْٛبٚ ،ـيو َٔ قٛي٘ عً ٘ٝايُال ٠وب٘ نبشاْ٘ ،ؾاحملبُ يًشبٕ ٝ
ٚايهالّ ( أقأٜتِ ي ٛإٔ ْٗكا بباب أسؿنِ ٜػتهٌ َٓ٘ نٌ ٔ ّٜٛو َكاتٜ ٌٖ ،بكَٔ ٢
ؾقْ٘ ي٤ٞ؟ #قايٛا :ال ٜبك َٔ ٢ؾقْ٘ ي ٤ٞقاٍ  :ؾفيو َجٌ ايًُٛات اـُوّ ،ش ٛاهلل بٗٔ
اـطاٜا
ى
 5ع ايُال ٠اَتشا ْٕ يًجبات عً ٢أَك اهلل عم ٚدٌ ٚ،ايُرب عً ٢تٓؿٝفٔ أٚاَك ،ٙؾَٗ ٞكٝا ْ
يًتؿاٌْ بٌ ايٓاى ،ألػ ٔف اؾما َٔ ٤اهلل  ّٜٛايكٝاَ١
 _6ايُال ٠عباؾ ٠ياًَ ،١ؾًهٌ عٓ َٔ ٛأعٓا ٤اؾهؿ عباؾت٘ ،ؾًٗا ٚاٖ ْك ٜتعًلُ بٗا ٚهلا
باطْٔ ٜتعًل بايكًب
 _7يُال ٠عباؾ ٠ياًَ ،١ؾًهٌ عٓ َٔ ٛأعٓا ٤اؾهؿ عباؾت٘ ،ؾًٗا ٚاٖ ْك ٜتعًلُ بٗا ٚهلا
باطْٔ ٜتعًل بايكًب يُال ٠نب ٌٝإلثبات اإلّإٚ ،يٗاؾ ْ ٠يٓؿ ٞايٓؿام ٚايؿهل ٖٞٚ ،االيتماّ
بأَك اهلل عم ٚدٌ ،ؾٗ ٞعُٛؾ ايؿٜ ،ٜٔك ّٛبإقاَت٘
 ٜإًٌُ َٔ ايعاٖات أقٌٚ ،عاقبتِٗ أنًِ
 _8ايُالٚ ٠ن ١ْ ًٝؿؿ ٜايبؿٕ ،ؾش ُ
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ايتهٜٛين :
ٜعكف ايُال٠
يػٚ ١يكعا .

ٜبٌ سهِ
ايُال٠
بايؿيٌٝ

-
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َ _9ال ٠نبب ؾًب ايكلمٚ ،ؾؾ ٔع اي ٔٓكَِِ ٗ ايؿْٝا ٚاآلػك٠
َهاْ ١ايُال ٗ ٠اإلنالّ:

اؿهُٕ ّ ١
أؾا ٤ايُال٠

 -1ايُال ٠ايكنٔ ايجاْ َٔ ٞأقنإ اإلٔنالّ.
ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

نًَا ُّ َعًَ ٢ػَُِوٕ :يََٗاؾَ ٔ٠إَِٔ يَا إٔيََ٘ إٔيٖا اهللَٚ ،أَ ٖٕ َُشَُٖؿّا عَبِؿَُ َٚ ُٙقنُٛيَُُ٘ٚ ،إٔقَا ّٔ
إل ِ
قاٍ (ّ)ُ $ :بٓٔ ٞا ٔ
ًَُاَ( #...ٔ٠تؿل عً.)٘ٝ
اي ٖ
 -2ايُعال ٠أؾٓعٌ األعُعاٍ.
ٍ ايُٖال ٗ ُ٠أَ ِٖ َٚ ٍٔٚقتٔٗا(#قٚا ٙايرتَف.)ٟ
قاٍ قن ٍٛاهلل $ :أَؾَِٓ ٌُ األَعَُِا ٔ
 -3ايُعال ٠ؾاٌَ بٌ اإلٔنعالّ ٚايهؿك.
ى ايُٓال( #ٔ٠قٚاَ ٙهًِ).
ٌ ايًٓكِىٔ ٚايهُؿِكٔ تَكِ ُ
ٔ ايكٓدُ ٌٔ ٚبَ َ
قاٍ ايٓيب $ :إٕٖٔ َبَ ِٝ
 -3ايُال ٠عُٛؾ اإلٔنالّ ،ؾعًٗٝا -بعؿ ايتٛسٝؿُٜ -بٓ ٢اإلٔنالّ.
اؿُ ١ايجاْ ١ٝأسهاّ ايُال٠
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
َاـا ًٜرت ٗ ٙايُال ٠؟
يك ٙٚايُال: ٠

ٜؿقى َهاْ١
ايُال٠

نٓٓٗا:

ٜعكف ؾكا٥ض
ايُال٠
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َبطالتٗا:

ايًُٛات إهتٛب ( ١إؿك): ١ْٚ
نِ عؿؾ ايًُٛات إهتٛب ١؟ ز_ ٔو
ؾايًُٛات إؿك ١ْٚعً ٢إهًِ ٔو :ٖٞٚ ،ايٗٛك أقبع قنعاتٚ ،ايعُك أقبع قنعات،
ٚإػكب  ٖٞٚثالخ قنعاتٚ ،ايعًا ٤أقبع قنعات
ايهًٛى
:
َٔ آثاق ايُال ٗ ٠تٗفٜب
يًُال ٠آثاق َتعؿؾ ٠عً ٢نًٛى ايؿكؾ اـنكٖا؟
 _1تكب ٞايًهإ عً ٢ق ٍٛاـري ٚايُؿم ٚايتأؾب َع ايٓاى  ،قاٍ تعاٍ ٚ( :قٛيٛا يًٓاى
سهٓٚ ١أقُٛٝا ايُال) ٠
ًَُا ٔ٠
ؼِٝكَاتٔ َٚإٔقَا َّ اي ٖ
س َِٓٝا إٔ َي ِِِٔٗٝؾٔعِ ٌَ ايِ َ
 _2تكب ٞعً ٢ؾعٌ اـري ٚايؿٓا ٌ٥قاٍ تعاٍ (َٚأََ ِٚ
َٚإٜٔتَا َ ٤ايمٖنَا ٔ) ٠
_3تكب ٗ ٞايٓؿو ايكغبٚ ١ايتٛبٚ ١اإلقباٍ عً ٢ايُالغ ٚاالنتكاَ١
نتَابّا
ٌ ٔ
ت َعًَ ٢ايُُِؤِ َٔٓٔ َ
_ 4تكب ٞعً ٢اسرتاّ ايٛقت ٚتكؿٜك ٙيكٛي٘ تعاٍ (إٔ ٖٕ ايُٖال َ ٠نَاَْ ِ
ََِٛقُٛتّا)  5تكب ٞعً ٢عؿ ١ايٓؿو ٚغض ايبُك ٚادتٓاب ايؿٛاسٌ ٚإٓهكات
يكٛي٘ تعاٍ إٕ ايُال ٠تٓٗ ٢عٔ ايؿشًا ٚ ٤إٓهك 
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ٜعكف نٓٔ
ايُال٠
ٜعكف
َبطالت
ايُال٠
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ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

اؿُ ١ايجايج ١نٝؿ ١ٝايُال٠

نٝؿ١ٝ
ايُال٠

ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
نٝؿ ١ٝايُال: ٠
عكض ايؿٝؿhttps://www.youtube.com/watch?v=ugWKNbMWf2I :ٜٛ

ايْٛع١ٝ

** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
ٕاـا مسٝت ايُال ٠بعُاؾ ايؿ ٜٔ؟
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
اـنك أؾي َٔ ١ايككإٓ ٚايهٓ ١تبٌ ٚدٛب ايُال٠

اـتاَ١ٝ

قؿّ أسهاّ ايُال ٠ؾكْٗٚا نٓٓٗا َبطالتٗا عً ٢يهٌ دؿاق ١ٜتعًل َهتبَ ١تٛنطتهِ
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اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘
 ٜٚٛـ َادا٤
ٗ ايؿقى
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ
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إاؾ : ٠تكبٝع ١إنالَٓٝععع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝؿإ :ايعباؾات إعؿ :٠ناعتإ احملت ٣ٛإععععكٗ :ؾٌٓ َال٠
اؾُاع ٚ ١اؾُع١
ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ  :انتؼالّ ؾٌٓ ايًعريتٌ َٔ ػالٍ ايُٓ ّٛايًكعٚ ١ٝاألسهاّ ايؿكٗ ١ٝعٛاق ؼًًٞٝ
ٚانتٓتادٞ
َكنبات ايهؿا:٠٤







إٔ ٜتعكٓف إتعًِٓ عًَ ٢اٖ ١ٝايُٓالتٌ
إٔ ٜتعكٓف عً ٢سهُُٗٝا ٜ ٚهتؿٍ بايؿٓي ٌٝايًكع ٞعً ٢ـيو
إٔ ٜتب ٔٓٝؾًُٓٗٝا ٜ ٚؿقى اؿهًَُ َٔ ١كٚعٓٝتُٗا ٚ ،نفا
بعض أسهاَُٗا
ٜؤؾٓ ٟإتعًِٓ ايعباؾات ٚؾكا ألسهاَٗا ايًٓكع١ٝ
وب ايتًُٝف ايُالَ ٠ع اؾُاع ٗ ١إهذؿ ٚوكّ عًٗٝا
ٜؿقى ايتًُٝف إٔ َال ٠اؾُاع ١أؾٌٓ َٔ َال ٠ايؿكؾ ٚإٔ
َال ٠اؾُعٚ ١ادب.١

الوسائل :الكتاب املدرس ي ص ، 87 -83السبو ر ة  ،جهاز العرض الضوئي ...

ايْٛعٝات
ْٚع١ٝ
االْطالم

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
َ اـا ٜؿعٌ  ٙؤال ٤ايكداٍ؟ ًُٕٜٛ
ٕ. اـا ال  ٢ًُٜنٌ ٚاسؿ َؿكؾٙ؟ ألٕ َال ٠اؾُاع ٠أؾٌٓ َٔ َال ٠ايؿف بهبع
ٚعًك ٜٔؾقد٘
ايتعً:١ُٝاـنك بعض ْعِ اهلل عًٝو َٔ ػالٍ سٝاتو اي ١َٝٛٝ؟.
 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠أٚال َ:ال ٠اؾُاع١
 ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
 قكٓقت إٔ ؼكّ عً ٢أؾا ٤ايُٓال ٗ ٠أٚقاتٗا ؾفٖبت إٍ إهذؿ يتًُٓ ، ٞؾؿادأى
عؿؾ اؿاْكٕٓٚ ، ٜٔا قاَت ايُٓال ٠انت ٣ٛاؾُٝع َؿٓا َؿٓا  ٚ ،قؿ تكؿَِٓٗ اإلَاّ .
إُٗات :
 نٝـ ْهُٖٓ ٞف ٙايُٓال ٠؟
َ ا سهُٗا ؟
َ ا ؾًٓٗا ؟
 تعكٜـ َال ٠اؾُاعَ : ١ا إكُٛؾ بُال ٠اؾُاع ١؟
َ ٟهإ تُضٓ ؾ٘ٝ
َ ٖٞ الٜ ٠ؤؾٜٗا إهًِ َع ْاع ١أقًٓٗا اثٓإ بإَاّ ٚاسؿ ٗ إ ٓ
ايُٓال٠
ع سهُٗا َ :ا سهِ َال ٠اؾُاع ١؟ َا ايؿٓي ٌٝعً ٢ـيو ؟
َال ٠اؾُاع ١نَٓ ١ؤنؿ ٗ ٠ايًُٓٛات اـُو ٚٚ ،ادب ٗ ١اؾُعٖ ٚ، ١فا بؿي ٌٝايهتاب
قاٍ تعاٍ           :ايبكك43 : ٠
 ٚايهٓٓ : ١عَِٔ َأبُٖٔ ٞكَِٜكَ َ٠قَاٍَ أَتَ ٢اي َٓبٔ ٢ًَ - َٓٞاهلل عًٚ ٘ٝنًِ  -قَدُ ٌْ أَعَُِ ٢ط ٖٛٚابٔ أّ
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ايتعععكٜٛععععععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
ٜؿقى إتعًِ
أُٖ ١ٝايُال٠
ٚ ٚدٛب
احملاؾ ١ٛعًٗٝا
ٜ ٚ ،هرتدع
َعاقؾ٘ ايهٓابك١
ايتهٜٛين :
ٜعكٓف َال٠
اؾُاع. ١

ٜؿيٌٓ عً٢
ٚدٛبٗا .
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ْٚع١ٝ
اـتاّ

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ٍ َقنُ ٍَٛايًَٓ ٔ٘ ًَ٢
هَأ َ
هذٔؿٔ ؾَ َ
ٍ َٜ :ا َقنُ ٍَٛايًَٓ٘ٔ ،إَُْٔٓ٘ َيِٝوَ ئ ٞقَاْ ٔ٥ؿ َٜكُٛؾُْٔ ٞإٔيَ ٢ايَُِ ِ
َهتّٛص َؾكَا َ
ٍ  ٌَِٖ :تَهِ َُ ُع
ًُٔٓ َٞؾَٔ ٞب ِٝتٔ٘ٔ  ،ؾَكَػََِٓ يَُ٘ َ ،ؾًََُٓا َٚيَٓ ٢ؾَعَاَ ، ُٙؾكَا َ
اهلل عًٚ ٘ٝنًِ أَ ِٕ ُٜكَػَِٔٓ يَُ٘ َؾَ ُٝ
ب  .ط قٚاَ ٙهًِ ص .
ٍ َ :ؾأَدٔ ِ
ٍ َْ :عَِِ قَا َ
اي ٔٓؿَا َ٤بٔايَُٓال ٔ ٠؟ قَا َ
 ؾًٓٗا ٚاؿهَُٗٓ ١ا َ :ا ؾٌٓ َال ٠اؾُاع ١؟  ٚمل يكٓعت ؟
ٗ ادتُاع إهًٌُ يُال ٠اؾُاعٔ ١و َكٓات ٗ ايٚ ّٛٝايً ١ًٝؾٛا٥ؿ ٚسهِ
عَٗٓ ١ُٝٛا
 أ االدتُاع  ٚايتٓعاقف ٚتآيـ ايكًٛب  ٚ ،إلاي ١ايؿٛاقم االدتُاع. ١ٝ
 ٖٞ أؾٌٓ َٔ َال ٠إٓؿكؾ بهبع ٚعًك ٜٔؾقد. ١
 إٗٚاق عمٓ ٠إهًٌُ بادتُاعِٗ  ٚ ،تٛسٓؿِٖ ػًـ إَاّ ٚاسؿ .
 تعًِٓ اؾاٌٖ  ٚ ،تعٓٛؾ إهًِ عً ٢ايتُهو بايُٓال ٚ ٠إهاقع ١إٍ اـريات .
 غؿكإ ايفْٛب .
أؾهٓك ٚأقَ ّٛهتهبات:ٞ
ٔ ؾَقَدَ ّ١ص
ًََا ٔ ٠ايؿَفِّ بٔهَ ِبعٕ َٚعًِٔكَٔ ٜ
ٔ َ
ًََا ُ ٠اؾََُاعَ ٔ١أَؾَِٓ ٌُ َٔ ِ
قاٍ ن ٢ًَ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝنًِ :ط َ
 ،انتؼكز َٔ اؿؿٜح ؾٓا ٚ ٌ٥سهِ َال ٠اؾُاع. ١
مب تؿقى َال ٠اؾُاع ١؟ قؿّٓ أؾيٓ ١عً ٢ـيو .
ل إكأ ٠؟
َال ٠اؾُاع ١نَٓٓ ١ؤنٓؿ ٗ ٠سل ايكٓدٌ  ،ؾُا سهُٗا ٗ س ٓ
ثاْٝا َ:ال ٠اؾُع١
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
قاٍ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ ((اؾُع ١سل ٚادب عً ٢نٌ َهًِ ٗ ْاع ١إال أقبع ١عبؿ
ًٖٛى ،أ ٚاَكأ ،٠أَ ٚيب ،أَ ٚكٜض))".
َ ا انِ ٖف ٙايُٓال ٠؟ َا سهُٗا ؟
 نٝـ تًُٓ ٢؟
 مل اقرتٕ امسٗا باؾُع ١؟
انتٓتاز اؾم ٤ايجاْ َٔ ٞعٓٛإ ايؿٓقى َ :ال ٠اؾُع . ١ؾع ٠ٛإتعًٌُ إٍ ؾتض
ايهتاب ّ . 83
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
 قَاٍِ تَعَايَ             : ٢

ٜعكف ؾًٓٗا ٚ
اؿهَُٗٓ ١ا .

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘

إعٓ ٢اإلْايٞ
يًهٛق.٠

ٜعكٓف َال٠
اؾُع. ١

           اؾُع ١اآل09 ١ٜ
 إُٗٓات  :تعكٓف عًَ ٢ال ٠اؾُعٚ ، ١نفا سهُٗا  ٚأسهاَٗا َٔ ػالٍ ؾقنو
اؾؿٜؿ .
َ ا إكُٛؾ بُال ٠اؾُع ١؟
َ ا سهِ َال ٠اؾُع ١؟
 قؿّٓ ؾيٝال عًٚ ٢دٛبٗا .
َ ت ٢ػب َال ٠اؾُع ١؟
 تعكٜـ َال ٠اؾُع: ١
َ ا ؾًٓٗا ؟ َ ٚا اؿهُ َٔ ١تًكٜعٗا ؟
َ ت ٢ػب َال ٠اؾُع ١؟
َ اـا ّٓع عًٗٝا ٗ َال ٠اؾُع ١؟
 نٝـ تًَُٓ ٢ال ٠اؾُع ١؟
 تعكٜؿٗا  ٖٞ :قنعتإ دٗكٜٓتإ بؿاؼ ١ايهتاب َٚا تٝهٓك َٔ ايككإٓ َ ،هبٛقتإ
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ٜؿيٌٓ عً٢
ٚدٛبٗا .
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غطبتٌ  ،تؤؾْٓ ٣اع ١بؿال َٔ َال ٠ايٗٛك َٔ  ّٜٛاؾُع. ١
سهُٗا ٚؾيٗٝا َ :ال ٠اؾُع ١ؾكض عٌ عً ٢ن ٌٓ َٔ تٛؾٓكت ؾ ٘ٝيكٚطٗا َُ ،ؿاقا
يكٛي٘ تباقى ٚتعاٍ:

ٜتب ٔٓٝؾًٓٗا ٚ
اؿهَُٔ ١
ًَكٚعٓٝتٗا .

                

ٜعكف يكٚطٗا
       اؾُع ١اآلْ ٚ ، 09 ١ٜب ٢ًَ - ٘ٓٝاهلل عًٚ ٘ٝنًِ  :-ط " َيكَ ِؿ .
ٔ اؾُُُعَُ ٔ١بُٛٝتَُِِٗ " ص قٚاٙ
ؼًٖؿُ َٕ ٛعَ ِ
ٍ َٜتَ َ
م َعًَ ٢قٔدَا ٕ
ى ثُِٖ أُسِكٔ َ
دًّا  ًَُُِّٜٞبٔايٖٓا ٔ
ََُُِٖتُ أَ ِٕ آََُ َك قَ ُ
أٓؿ َٚهًِ .
 ؾٌٓ اؾُع ٚ ١اؿهُ َٔ ١تًكٜعٗا :
ع اؾُع ١أؾٌٓ أٜاّ األنبٛع  .ع ًَٖ ٞتك ٢أنبٛع ٞيهُاع ايٛع ٜع  ٚتعًِٓ تعايٜ ِٝؿقى
ايؿٓ ٚ ، ٜٔػؿٜؿ اإلّإ  .ع ٜفنٓك ؾٗٝا بأسهاّ تكؾع عٓ٘ اؾٌٗ َٛٚ ،اع ٜتٛق ٘ٛكايؿاتٗا .
َٔ ايػؿً( . ١ايفنك ٣تٓؿع إؤٌَٓ) ع ؾٗٝا إٗٚاق يًٛسؿ ٚ ٠ايتُٓانو بٌ إهًٌُ
 يكَ ٙٚال ٠اؾُع: ١
ٜتعًِٓ أؾاٖ٤ا
 ايبًٛؽ  ،ايعكٌ  ،ايفٓنٛق ، ٠اإلقاَ ، ١اإلَاّ  ،اـطبتإ  ،إهذؿ  ،اؾُاع( ١ال
تكٌ عٔ  12يؼُا)  ،اـً َٔ ٛإٛاْع ايًٓكع( ١ٝعبؿ ًٖٛى أ ٚاَكأ ٠أَ ٚيب
أَ ٚكٜض أَ ٚهاؾك) .
 آؾابٗا :

 ع َا هب ػٓب٘ ٗ اؾُع: ١
ع تكى نٌ َا ًٜػًٓا عٓا َذكؾ مساع األـإ  .ع ؽط ٞققاب ايٓٓاى ٗ إهذؿ  .ع ايهالّ  ٚايعبح  ٚنجك٠
اؿكنات  ٚااليتؿات ٚقت إيكا ٤اـطب . ١ع ايتٓأػك عٔ ايُٓال ٚ ٠عؿّ سٓٛق اـطبتٌ .

ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

 نٝؿَ ١ٓٝال ٠اؾُع: ١
ع إـا تٛؾٓكت يكٚطٗا إفنٛقًٜ ، ٠ك ٞاإلَاّ ػطبتٌ ٚقت ايٗٓٛك َٔ  ّٜٛاؾُع ، ١عً٢
ْاع ١أقًٓٗا  12قدال  ،يٝتبعُٗا بكنعتٌ دٗكٜٓتٌ بايؿاؼَ ٚ ١ا تٝهك َعٗا َٔ ايككإٓ .
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهباتَ:ٞا ايؿكم بٌ َالت ٞاؾُاعٚ ١اؾُع١؟اعح عٔ آؾاب
ٚكايؿات أػك ٣يُال ٠اؾُع
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :ألم تطبٝكات ّ  ٗ 90ايبٝت

63

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدع َعاقؾَ٘ٚهتهبات٘
ٜ -كنخ ٗ ـٖٓ٘
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إعاؾ : ٠تكبٝع ١إنالَٓٝع١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :األػالم ٚاآلؾاب اإلنالَ ١ٝاحملت٣ٛإعكٗ :ايُؿم
إععؿ :٠ناعع١
َكنبات ايهؿا:٠٤





ٜؿقى ق ١ُٝاألػالم ٗ اإلنالّ
ٜتعكٓف عً ٢بعض األػالم ايهٓاَ ١ٝنايُٓؿم ٚ
األَاْ١
ٜتُجٌٓ َا تعًُٓ٘ ٗ سٝات٘ ٚىايل غري ٙباـًل اؿهٔ
ٜتشكٓ ٣ؾٓا ٌ٥األػالم ٗ عالقت٘ َع قبٓ٘ َٚع ْؿه٘
ٚغريٙ

ايك ٚ ِٝإٛاقـ
* االتُاف باآلؾاب  ٚاألػالم اإلنالَ١ٝ
* ٜههب َُؿاق ٚ ١ٝاسرتاّ اآلػك ٚ ٜٔايجك ١ؾِٗٝ
* ايجبات  ٚايٛثٛم ٗ ايٓؿو
* ٜتعًِ ايًؿاؾ ٚ ١ٝايْٛٛغ ٗ ايهالّ  ٚاألعُاٍ
ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإ :ايكٓب٘ بٌ ايُٓ ّٛاالنتًٗاؾٚ ١ٜاألِا ٙايهًٛن ١ٝإهتٗؿؾ١
ع اعتُاؾ ْٚعٝات َٔ احملٚ ٘ٝايٛاقع إع ٌٝالنتؼكاز ايعرب ٚإٛاقـ يالنرتياؾ ٚاالقتؿا٤
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ،95 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
ايُؿم أناى يًهجري َٔ األػالم ايؿاًْ١ظ ؾال ّهٔ إٕ ٜه ٕٛاإلْهإ َهتكُٝا إٕ مل
ْٚعٜ ١ٝهٔ َاؾقاظ ؾايُؿم َٓذا ٚ ٠ايهفب ػٝب ٚ ١ػهكإ.
*ؾُا ٖ ٞأُٖ ١ٝايُؿم َ ٚاٖ ٞعٛاقب ايهفب ؟
االْطالم * ٖفا َا نٓكا ٗ ٙؾقنٓا ايّٛٝ
 انتػالٍ ايُٛق ٠إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ 95 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
ْٚع ١ٝإُٗات  :قكا ٠٤ايهٓؿ ٚيؤغ ايهًُات
قكا ٠٤ايهٓٓؿ :
بٓا٤
ٜككأ األنتاـ اآلٜات قكا ٠٤دٗكِٛ ١ٜٓـد.١ٝ
ايتعًُٓات ٜككأ إتعًِٓ قكا٤ات َتعؿٓؾَ ٠كتًٓ ١وان َٔ ٞػالهلا أنتاـ. ٙ
يكغ إؿكؾات :
عًٝهِ بايُٓؿم  :ايمَٛا ايُٓؿم ٜٗ .ؿٜ : ٟؿٍٓ ٜٚكٛؾ .
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ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ

ايتهٜٛين :
ٜٓاقٌ ًٜٚكغ
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ه٦ٓٝات).
رب  :انِ داَع يًؼريات (ؾعٌ ايطٓاعات ٚتكى اي ٓ
اي ٓ
ٜتشكٓ ٣ايُٓؿم ٜ:بايؼ ٚهتٗؿ ؾٜٚ ٘ٝهجك َٓ٘ ستُٜٓ ٢بض عاؾ.٠
ايُٓؿٜٓل :نجري ايُٓؿم ٗ ايكٚ ٍٛايؿعٌ َٓ ٖٞٚ ،مي ١قؾٝع.١
إٜٓانِ  ٚايهفب :اسفقٚا ايهفب .
ايؿذٛق :انِ داَع يًًٓ ٓك  ،ن ٌٓ عٌُ قبٝض ٚن ٌٓ َعُ ١ٝهلل .
 عالّ وجٓٓا اؿؿٜح ؟ َا ايُٓؿم ؟ َٔ ٜعطٓٝا َجاال ؟ َا سهِ ايُٓؿم ؟تعكٜـ ايُؿم يػ: ١
م ََؿِقّا َٔٚؿِقّا ٚتَُِؿاقّاََٚ ،ؿٖق٘ :قَبٌٔ قٛيَ٘.
م َُِٜؿُ ُ
ايُؿم ْ ٗؿ ايهفبََ ،ؿَ َ
تعكٜـ ايُؿم اَطالسا:
ايُؿم ٖٛ( :اإلػباق عٔ ايً ٤ٞعًَ ٢ا ٖ ٛبْ٘ ٖٛٚ ،كٝض ايهفب).
*ٌٖ ايُؿم ٚادب عًٓٝا ؟
ٔ آ ََُٓٛا ا ٖتكُٛا
سهُ٘ :ايُؿم ٚادب عً ٢نٌ َهًِ الٕ اهلل أَكْا ب٘ ؾكاٍَٜ{:ا أََٜٗٗا ا ٖيفَٔ ٜ
ايًَٖ٘ َٚنُُْٛٛا ََ َع ايُٖاؾٔقٌٔ}ايتٛب119 :١

ٜعكف َعٓ٢
ايُؿم

اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
َ ا أْٛاع٘ ؟
َ ا ايجُٓكات ايٓيت لٓٗٝا َٔ ايُٓؿم؟
ٜعكف أْٛاع
َ ا ايهفب ؟
ايُؿم
 إالّ ٜكٛؾ ايهفب ؟
أْٛاع ايُؿم :
إهًِ َاؾم َع اهلل َ ٚاؾم َع ايٓاى َ ٚاؾم َع ْؿه٘
ايُؿم َع اهلل  :بإػالّ اإلعُاٍ نًٗا هلل ظ ؾال ٜه ٕٛؾٗٝا قٜا ٤ظ ؾُٔ عٌُ عُال مل
ُٜؿم ؾ ٘ٝايٓٓ ١ٝهلل مل ٜتكبٌٓٔ اهلل َٓ٘ عًُ٘.
ْٚع ١ٝايُؿم َع ايٓاى  :ؾإهًِ ال ٜهفب ٗ سؿٜج٘ َع اآلػك ٜٔظ ألْٓ٘ ٜعًِ بإٔ ايُٓؿم
خ
خ :إٔـَا سَؿٖ َ
ل ثَالَ ْ
يب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ قاٍ ":آ ١ُ َٜا َُٕٓاؾٔ ٔ
طكٜل ايٓٓذا٠ظ  ٚقؿ ثبت أ ٕٓ ايٓ ٓ
ٔ ػَإَ" َتؿل عً. ٘ٝ
ػ ًَـََٚ ،إٔـَا اؤِتُُٔ َ
نفَبََٚ ،إٔـَا َٚعَؿَ أَ ِ
َ
بٓا٤
ايُؿم َع ايٓؿو  :ؾإهًِ ال ىؿع ْؿه٘ظ ٜ ٚعرتف ؾاُ٥ا بعٛٝب٘  ٚأػطاَ ٘٥ع ْؿه٘ ٚ
ايتعًُٓات ُٜشِّشٗاعٔ اؿهٔ بٔ عً ٞقْ ٞاهلل عُٓٗا قاٍ  " :سؿٛت َٔ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل
عًٚ ٘ٝنًِ  ( :ؾَعِ ََا َٜكٜٔبُوَ إٔيَََ ٢ا يَا َٜكٜٔبُوَ  ،ؾَإٕٖٔ ايُِّؿِمَ طَُُأَِْٔٚ ، ْ١َٓٝإٕٖٔ ايِهَفٔبَ قٜٔبَ)ْ١
قٚا ٙأٓؿ
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
ايُؿم ػًل قؾٝع ال ٜتُـ ب٘ اال اؾاٌْ ايٓاى .
ٜؿقى أُٖ١ٝ
تعايٛا يٓتعكف عً ٢أُٖٝت٘.
ايُؿم
أُٖٓ ١ٓٝايُٓؿم ٚمثكات٘:
ع ايُٓؿم ػًل األْبٝا ٚ ٤ايُٓاؿٌ ٚاألَؿٝا. ٤
ع ايُٓؿم طكٜل إهًِ إٍ اؾٓٓ. ١
ع ْ ٌٝاحملبٓٚ ١إٓمي ١عٓؿ اهلل ٚعٓؿ ايٓٓاى .
ع ايُٓؿم هعًين أيعك بايطُٓأْ ٚ ١ٓٝايكٓاسٜٚ ١ههبين عمٓ ٠ايٓٓؿو
َ ا ٖ ٞايهًٛنات اييت هب عً ٞإٔ أػٓبٗا ؟
نًٛنات عؿٜؿٜٓ ٠بػ ٞعً ٓٞػٓٓبٗا:
 -1ايهفب عً ٢اهلل  :نإٔ أتهًِ ٗ ؾ ٜٔاهلل بػري عًِ ٗ قٛي٘ تعاٍ {:قُ ٌِ وؿؾ ايهًٛنات
اييت هب ػٓبٗا
ال ِ ُٜؿًٔشُْٜٛ}َٕٛو ()69
ب َ
ٔ ِ َٜؿتَكَُ َٕ ٚعًَ ٢ايًٖ ٔ٘ ايِ َهفٔ َ
إٔ ٖٕ ا ٖيفَٔ ٜ
ب
و نَ َهفٔ ٕ
 -2ايهفب عً ٢ايكن ٢ًَ ٍٛاهلل عً ٚ ٘ٝنًِ ":إٔ َٖٕ ٔـبّا َعًََ ٖٞيَ ِٝ
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ٔ ايٖٓاق" َتؿل عً٘ٝ
َُ ٞتَعَُِّؿّا َؾ ًِ َٝتَبَِ ٖٛأ ََكِعَؿِ َٔ ٙ
ب َعًَ ٖ
نفَ َ
ٔ َ
َعًََ ٢غِٝكٔ ٟظ ؾََُ ِ
د َتٓٔبُٛا
 -3يٗاؾ ٠ايمٚق  ٖٞ ٚ :إٔ ايٗؿ بً ٤ٞال أعًُ٘ ٜكٓٝا قاٍ تعاٍ﴿ :ؾَا ِ
ٍ ايمٗٚقٔ ﴾ اؿر ()30
د َتٓٔبُٛا قَ َِ ٛ
ٔ ا ِيأَ ِٚثَإٔ َٚا ِ
و َٔ َ
ايكِّدِ َ
 -4اي ٌُٝايػُٛى ٖٞ :إٔ أسًـ عً ٢ي ٤ٞأْٓ٘ سٌُ أ ٚمل وٌُ  ٚأْا ناـب ٗ ـيوظ
ؾإْٓٗا نتػُهين ٗ ايٓٓاقظ ٕا ثبت عٔ أب ٞأَاَ ١ايبً ٟٛقض ٟاهلل عٓ٘ أ ٕٓ قن ٍٛاهلل ًَ٢
هًِٕٔ ٔبَ ،َُٔ٘ٔٓٝٔٝؾكَؿِ أَِٚدَبَ اهللُ يَ ُ٘ ايٖٓاقََٚ ،سَكٖ َّ
ئ َُ ِ
ل اَِ ٔك ٕ
طعَ سَ ٖ
ٔ ا ِق َت َ
اهلل عً ٚ ٘ٝنًِ قأٍ ََ" :
ٔ
ي ِّ٦ٝا َٜهٔريّا َٜا َقنُ ٍَٛاهللٔ؟ قَاٍََٚ" :إِٕٔ قَٓٔٝبّا َٔ ِ
ذَٖٓ "َ١ؾكَاٍَ يَ ُ٘ قَدٌَُْٚ :إٔ ِٕ نَإَ َ
َع ًَ ٘ٔ ِٝا ِي َ
أَقَاىٕ" قٚاَ ٙايو .
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
َا ٖ ٛؾٌٓ ايُؿم ْ ٚكق ايهفب ؟
َا ٖ ٞعالَات ايٓؿام ؟
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
ايْٛع١ٝ
ٕاـا تػري ػطاب ايكن ٢ًَ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝنًِ سُٓٝا ؼؿخ عٔ يٗاؾ ٠ايمٚق
اـتاَ١ٝ
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اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗ ـٖٜٓ٘ -كاقٕ
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إعاؾ : ٠تكب ١ٝإنالَٓٝعع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :األػالم  ٚاآلؾاب اإلنالَ ١ٓٝإععؿ :٠ناع١
احملت٣ٛإععكٗ:األَاْ١
َكنبات ايهؿا:٠٤





ايكؿق ٠عً ٢أؾا ٤األَاْ ٚ ١ػٓب اـٝاْ١
ايكؿ ٠ٚاؿهٓ ٚ ١أثكٖا ايهبري ٗ انتهاب ايك ٚ ِٝايؿٓاٌ٥
ٜعكف األَاْ ٚ ١سهُٗا  ٚمثاقٖا
 ُٜٞٓـانكت٘ ٚوب ٚاألَاْٚ ١وكّ عًُٗٝا ٜٚبػض
ٚاـٝاْٜٚ ١تذٓبُٗا

ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإايكب٘ بٌ ايُٓ ّٛاالنتًٗاؾٚ ١ٜاألِا ٙايهًٛن ١ٝإهتٗؿؾ١
اعتُاؾ ْٚعٝات َٔ احملٚ ٘ٝايٛاقع إع ٌٝالنتؼكاز ايعرب ٚإٛاقـ يالنرتياؾ ٚاالقتؿا٤
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 99ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايْٛعٝات
ْٚع١ٝ
االْطالم

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
اؿُ ١األَ ٍٚهاْ ١ايُال٠
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
اتُـ ايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ َٓف َػك ٚ ٙيكب باألٌَ
ايتعً:١ُٝ
 مب ْاٍ ايٓيب ًَ ٢اهلل عً ٚ ٘ٝنًِ َؿ ١األٌَ ؟
 نٝـ تكتؿ ٟب٘ ؾته ٕٛأَٓٝا ؟
أن ١ً٦نٓذٝب عٓٗا َٔ ػالٍ ؾقى األَاْ١
 -انتػالٍ ايهٓؿ إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ99

ايتعععكٜٛععععععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
اْطالقا َٔ
اؿٛاق
ٜهرتدع
إهتهبات
ايكبً١ٝ
ٜٚتٌَٛ
األَاْ١

 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ايتهٜٛين :
 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
قَاٍَ اهللُ تَعَايَ { : ٢إٕٖٔ ايًَٓ٘ َٜأَُِكُنُِِ إَٔ تُؤؾٗٚاِ األَََاَْاتٔ إٔيَ ٢أًََِٖٔٗا َٚإٔـَا سَهَُِتُِ بَ َِٔٝايٖٓاىٔ ٜعكف األَاْ١
يػٚ ١يكعا .
إَٔ تَشِهُُُٛاِ بٔايِعَؿٍِٔ إٕٖٔ ايًَٓ٘ ْٔعُٖٔا َٜعُٔٛهُِ بٔ٘ٔ إٕٖٔ ايًَٓ٘ نَإَ نَُٔٝعاّ بَُٔري}اّ ايٓها.58 ٤
إؿكؾات ( - :األَاْات) أَ ٟا ا٥تُٔ عً َٔ ٘ٝاؿكٛم
يكغإؿكؾات
أ ع يكغ
ايتعًُٝات:
 مب َٚـ اهلل ْؿه٘ ايعًٖٓ ١ٝا ؟
 ؾُاـا أٚدب عًٓٝا يفيو ٗ ٖف ٙاآل ١ٜ؟
 سؿؾ َؿٗ ّٛاألَاْ ١؟
األَاْ ١يػ : ١األَاْْ ١ؿ اـٝاْٚ ،١أٌَ األََِٔ :طُأْ ١ٓٝايٓؿو ٚلٚاٍ اـٛفٚ ،األَاْ١
َُؿق أَٔ بايههك أَاْ ١ؾٗ ٛأٌَ
ٚيكعا  ٖٞ :نٌٗ سلٍّ يمَو أؾاؤٚ ٙسؿُٜ ٌٖ.٘ٛض إٔ تًُ ٞايٗٛك ٚترتى ايعُك أٚ
إػكب ؟
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ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًِٓات

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ٜبٌ سهِ
ايُال٠
 {:إٕٖٔ ايًَٖ٘ بايؿيٌٝ

َا سهِ األَاْ ١؟
سهُٗا :
ٜأَكْا اهلل نبشاْ٘  ٚتعاٍ عؿ ٜاألَاْٜٗٓ ٚ ١اْا عٔ ػٝاْتٗا ؾٝك ٍٛتعاٍ
َٜأَُِكُنُِِ إَِٔ تُؤَؾٗٚا ايِأَََاَْاتٔ إٔيَ ٢أًََِٖٔٗا}ايٓها)58( ٤
نُا إٔٓ ػٝاْ ١األَاْ َٔ ١عالَات ايٓٓؿامظ ؿؿٜح أبٖ ٢كٜك ٠قْ ٞاهلل عٓ٘ ظ قاٍ ًَ ٢اهلل
ػ ًَـَ َٚ ،إٔـَا ا ِ٥تَُُٔٔ ػَإَ" َتؿل
نفَبَ َٚ ،إٔـَا َٚعَؿَ أَ ِ
خ َ
ل ثَالخْ  :إٔـَا سَؿَٓ َ
عً ٚ ٘ٝنًِ " :آ ١ُ َٜايِ َُُٓاؾٔ ٔ
عً٘ٝ
* نُا دعٌ ايكٓن ٢ًَ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝنًِ األَاْ ١ؾيٝال عً ٢إّإ إك ٚ ٤سهٔ ػًك٘ ظسٝح
قاٍ  ":ال ؾ َٜٔئَُِٔ ال عَِٗؿَ يَُ٘ َٚال إَّٔإَ ئَُِٔ ال أَاَْ َ١يَ"ُ٘قٚا ٙأٓؿ
ٕاـا ؾكض اهلل ايُال ٠؟
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
 أٚيهت َؤُٓا عً ٢يَ ٤ٞعٌ؟ َا ٖٛ؟
 ٌٖ أَاْتو نأَاْ ١أبٝو ؟
 يألَاْ ١أْٛاع أـنكٖا ؟
 -1األَاْ ٗ ١ايعباؾ:٠
بإٔ أيتمّ  ٚأؤؾٓ ٟايؿكا٥ض اييت ؾكْٗا اهلل عً ٓٞعً ٢أمت ٚد٘ظ قاَؿا بٗا ٚد٘ اهلل تعاٍ .
ٜفنك أْٛاع
 -2أَاْ ١ايٛطٔ:
األَاْ١
ايٛطٔ أَاَْ ٚ ١هؤٚيْٝ ١ٝع أبٓا٘٥ظ ؾًٝهٔ سبٓ ٞيٛطين ٖاقن ١ؾاعً ١ال فكٓؾ يعاقات ٚ
عباقات ؾاقغ١
 -3األَاْ ٗ ١سؿ ٜاؾٛاقغ:
عً ٓٞإٔ أعًِ أ ٕٓ دٛاقسَ ٞجٌ سٛان ٞاـُو نًٓٗا أَاْاتظ هب إٔ أساؾ ٜعًٗٝا ٚال
أنتعًُٗا ؾُٝا ٜػٓب اهلل .
 -4األَاْ ٗ ١ايٛؾا٥ع:
عؿ ٜايٛؾا٥ع  ٚأؾاٗ٥ا إٍ أَشابٗا عٓؿَا ٜطًبْٗٛا نُا َٖ ٞجًُا ؾعٌ ايكن ٢ًَ ٍٛاهلل
عً ٚ ٘ٝنًِ َع إًكنٌ ؾهاْٛا ٜرتنٚ ٕٛؾا٥عِٗ عٓؿ ٙيٝشؿٗٛا هلِ.
 -5األَاْ ٗ ١ايعٌُ:
ب األنك... ٠نًِٓٗ َطايب ٕٛبإٔ
بإٔ أؤؾَ ٟا عً ٓٞعً ٢أنٌُ ٚد٘ظ ؾايعاٌَ  ٚايتًُٝف  ٚق ٓ
ٜتكٓٛا أعُاهلِ بإػالّظ َبتعؿ ٜٔعٔ كتًـ أنايٝب ايػٌٓ ٗ َعاَالتِٗ.
ايًكا٤
:
 -6األَاْ ٗ ١ايبٝع ٚ
ؾإهًِ ال ٜػٌٓ أسؿا ظٚال ٜػؿق ب٘  ٚال ىْ٘ٛ
عٔ أبٖ ٞكٜك :٠إٔ قن ٍٛاهلل َك عًَ ٢رب ٠طعإّ ،ؾأؾػٌ ٜؿ ٙؾٗٝا ،ؾٓايت أَابع٘ بًًّا ،ؾكاٍ:
"َا ٖفا ٜا َاسب ايطعاّ؟"،
قاٍ :أَابت٘ ايهُاٜ ٤ا قن ٍٛاهلل! قاٍ" :أؾال دعًت٘ ؾٛم ايطعاّ نٜ ٞكا ٙايٓاى َٔ ،غٌ
ؾًٝو َين"؛ قٚاَ ٙهًِ.
َٛاٖك األَاْ١
 -7األَاْ ٗ ١سؿ ٜاألنكاق:
بإٔ أسؿ ٜأنكاق إػٛاْٚ ٞال أػ ِْٗٛؾأؾًٗٝا
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
 يألَاَْٛ ١اٖك؟
َ ا ايفْ ٟعترب ٙأَاْ ١؟
َٛاٖك األَاْ١
َٚايِأَََاَْ ُ١تًٌَُُُِ ََْٛاسٔ َٞايِشََٝا ٔ٠نًَُِّٗا َِٔٔ أَؾَا ٔ٤ايَِٛادٔبٔ ايؿِّ ِّٜٞٔٓإٔيَ ٢إٔتِكَإٔ ايِعٌََُٔ
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َٚايِأدِتَٔٗاؾ
ؾٔ ٞطًََبٔ ايِعًَِِٔٔٚ .ايُُِشَاؾَ ٔ١َٛعًََ ٢ايِعُُٗٛؾٔ َٚايِعُكُٛؾٔ َٚايََُِٛاثٔٝلٔ َٚايِأَنِكَاقٔ َٚايَِٛؾَأ٥عٔ َٚايُُُِِتًََهَاتٔ.
َ ا ٖ ٞمثاق سؿ ٜاألَاْ ١؟
مثاق األَاْ: ١
 -1تكًَ ١ٜٛيت بكبٓ ٚ ٞسُٛي ٞعًَ ٢كْا ٠اهلل
 - -2تكًَ ١ٜٛيت بايٓٓاى  ٚسُٛي ٞعً ٢ثكتِٗ باْتًاق ػًل األَاْ ١بٌ ايٓٓاى ٜهٛؾ األَٔ
 ٚاالطُٓ٦إ.

ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
اعح عٔ آٜات ٚأساؾٜح َٛٚاقـ َٔ ايهري ٠ؼح عً ٢األَاْ١
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
* إيٝو تُكٓؾات يٝهت َٔ األَاْ١ظ َٓٓؿٗا ٗ دؿَ ٍٚكابٌ ْكٗٓٝا :عؿّ أؾا ٤ايًُٛات ٗ
أٚقاتٗا
 ايتطؿٝـ ٗ إٝمإ إؾًا ٤األنكاق ايػٌ ٗ االَتشإ -إػؿا ٤عٝب ٗ بٝع ٖاتـ ْكٓاٍ
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اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘
 ٜٚٛـ َادا٤
ٗ ايؿقى
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ
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إعاؾ : ٠تكبٝعع ١إنالَٓٝع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :األػالم  ٚاآلؾاب اإلنالَ ١ٝإععؿ :٠ناع١
احملت ٣ٛإععععكٗ:عالق ١إهًِ بأػ٘ٝ
َكنبات ايهؿا:٠٤
 إٔ ورتّ ايعالقات األػ ١ٜٛايؿٓ ١ٜٓٝٓايكابط ١يًُهًٌُ بعِٓٗ
بعٓا
 إٔ ٜبتعؿ عٔ أنباب إؾهاؾ ايعالقات بٌ إهًٌُ
 تمقع ٗ إتعًِ سب األػالم ايؿاًْْ ٚ ، ١بف ايهَٗٓ ١٦ٝا
ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإاسرتاّ عالق ١األػ ٗ ٠ٛايؿ ٜٔاييت تكب٘ إهًِ بأػ ٘ٝإهًِ  ٚ ،االبتعاؾ عٔ أنباب ؾهاؾٖا .
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 104ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايْٛعٝات
ْٚع١ٝ
االْطالم

ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
إـا نإ اإلنالّ سكیَا عً ٢ؾع ٠ٛإهًِ عً ٢قعای ٠سكٛم اهلل ٚسكٛم ايٓؿو
ٚاؿؿا ٚعًٗٝا ،ؾإْ٘ یؾع ٛنفيو إٍ اؿؿا ٚعً ٢عالق ١إهًِ بأؽی ٙإهًِ
نُهاعؿت٘ اـا اؾتكك ٚلٜاقت٘ إـا َكض  ...يهٓٓٗا ٗ بعض األسٝإ تتؿٖٛق  ٚتٓكطع ايتعً١ُٝ
 ؾُا أنباب ـيو ؟
 نٝـ واؾ ٜإهًِ عً ٢عالقات٘ َع غري ٙ؟
 اي ّٛٝنٓتعكٓف عً : ٢عالق ١إهًِ بأػ ٘ٝإهًِ  ٗ ،ؾقنٓا اؾؿٜؿ .
 -انتػالٍ ايهٓؿ إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ104

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايتعععكٜٛععععععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
اْطالقا َٔ
اؿٛاق
ٜهرتدع
إهتهبات
ايكبً١ٝ
ٜٚتٌَٛ
األَاْ١

 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ايتهٜٛين :
 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
تعكٓؾت ٗ ؾقى نابل عًَ ٢ال ٠اؾُاع، ١عكؾت ؾٗٝا أ ٕٓ إًٌُٓ ٜٓتَ ٗ ُٕٛٛـٓ ٚاسؿ ٜ ،تعكف عً٢
ؾ ٘ٝايؿكري ٚايػين ٚ ،ايهبري ٚايُػريٜ ،كتؿ ٕٚبإَاّ ٚاسؿ  ٚـيو ؾيٚ ٌٝسؿتِٗ ُٚانهِٗ  .أنو ايٛسؿٚ ٠
ايتُٓانو ..
إُٗٓات :
ٜ ٌٖ هٖ ٕٛفا ايتُٓانو ٗ ايُٓال ٠ؾك٘ ؟
َ ا األنو اييت ػعٌ إهًٌُ َتُانهٌ ؟
1ع أنو ايعالق ١بٌ إهًِ ٚأػ ٘ٝإهًِ :
و نٌ ٚاسؿ َِٓٗ
أ ع األػ ٗ ٠ٓٛايؿٓ ٚ : ٜٔتٗٛك َٔ ػالٍ تكاب٘ إهًٌُ ٚؼابِٗ  ،ؾٝش ٓ
أْ٘ نٓؿ ألػ ٚ ، ٘ٝأْٓ٘ نبب يكٛت٘ أ ٚيٓعؿ٘  ٖٞ ٚ ،أق َٔ ٣ٛقٚاب٘ ايٓٓهب  ٚايٛطٔ  ٚايًػ١
يًُٛيٓٝتٗا ْٝع أقطاق األقض  ،قاٍ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ :ط ََجَ ٌُ إُؤِ ٌََٔٓٔ ؾٔ ٞتََٛا ٓؾُٖٔ ِِ
يتَهَ ُ٘ َِٓٔ ٢عُِٓ ْ : ٛتَؿَاعَ ٢يَُ٘ نَاُ ٔ٥ك اؾَهَ ٔؿ
َٚتَكَاسُُِِٔٗٔ َٚتَعَاطُؿٔٗٔ ِِ ََجَ ٌُ اؾَهَ ٔؿ ايَٛاسٔؿٔ  ،إٔـَا ا ِ
بٔايهَٖٗكٔ َٚاؿُُٖ ٢ص قٚاَ ٙهًِ .
ب ع اؿفق َٔ ايعؿا ٚ ٠ٚايبػٓاُٖٚ : ٤ا نالسإ ػطريإ  ،إٕ ًُها قًب إْهإ دكٓؾأَ ٙ
إْهآْٝت٘  ،ؾُٝري ْاقُا ساقؿا ال ػري ؾ ، ٘ٝنُا أُْٓٗا قأى نٌ بالٖ ٚ ، ٤فا َا ٜهع ٢إي٘ٝ
ب
ًُٗ َٕٛؾٔ ٞدَمٜٔكَ ٔ ٠ايعَكَ ٔ
ً ِٝطَإَ قَؿِ أَٜٔوَ أَ ِٕ َٜعِبَؿ ُ ٙإُ َ
يب أْ٘ قاٍ  :ط إٔ َٕٓ اي ٖ
إبًٝو ؾكؿ ثبت عٔ ايٓ ٓ
َٚ ،يَهِٔٔ ؾٔ ٞايتَٓشِكَٔ ٌٜٔب ِ ِِ َُٗٓٝص قٚاَ ٙهًِ .
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ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

اإلَالغ بٌ إهًٌُ  :هب إٔ ًُْض نٌ قطٝع ١أ ٚعؿا ٠ٚبٌ إهًٌ َٓ ،عا يتًتٓت أؾكاؾ
ٍ
م َثًَاخٔ َيَٝا ٕ
هًِٕٔ أَ ِٕ ِٗ َٜذُكَأَػَا ُٙؾََ ِٛ
اجملتُع ٚـٖاب قٓٛت٘  ،قاٍ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ :طيَا َٜشٌٔٗ ئُُ ِ
هًَا ّٔ ص قٚا ٙايًٓٝؼإ (ايبؼاقٚ ٟ
ػُ ِٝكَُُٖا ايفَِّٜ ٟبِؿَأُ بٔاي ٖ
ًِ َٜ ،تَكَٝإٔ َؾُٝعِ ٔكضُ َٖفَا َُٜٚعِ ٔكضُ َٖفَا َ َٚ ،
َهًِ ) .
ؾ ع ايتٓعا ٕٚعً ٢ايربٓ  ٚايتك : ٣ٛال ٜتٛاْ ٢إهًِ ٗ تكؿٜ ِٜؿ ايع ٕٛألػ ٘ٝإهًِ َت ٢قآٙ
ٗ ساد ١إيٗٝا  ،يٝهَ ٕٛع٘ ٗ ايؿكغ َٗٓٓ٦ا  ٗ ٚ ،ايككغ َٛانٝا  ،قاٍ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ :
ٔ
و اهلل َعِٓ ُ٘ نُ ِكبَ ّ َّ َِٜٛ ١اي ٔكَٝاََِ َََٚ ، ٔ١
ب ايؿٗ َِْٝا َْؿٖ َ
ٔ نُكَ ٕ
ٔ نُ ِكبَ ِّ َٔ ١
طََِٔ َْؿٖوَ عَ ِٕ َُؤَِٔ ٕ
َٜهٖكَ َعًََُ ٢عِهٔكَٕٜهٓكَاهلل َع ًَ ِٔ٘ٝؾٔ ٞايؿٗ َِْٝا َ ٚاآلَػٔكَ ٔ ٠ص قٚاَ ٙهًِ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
َا ايفٜٓ ٟؿهؿ ايعالقات بٌ إهًٌُ ؟
 2ع َؿهؿات ايعالق ١بٌ إهًِ  ٚأػ ٘ٝإهًِ :
أ ع اؿهؿ  ٚايبػٓا : ٤اؿهؿ َكض قًيب ٜتُٓ ٢ؾَ ٘ٝاسب٘ لٚاٍ ايٓٓعِ عٔ إػٛاْ٘ ٚ ،
ايبػٓا ٤نكاٖٝتِٗ َٚكتِٗ  ،قاٍ ْيب ايكٓٓ ٢ًَ ١اهلل عًٚ ٘ٝنًِ  :طيَا تَبَاغَُٓٛاَٚ ،يَا
تَشَانَؿُٚاَٚ ،يَا تَؿَابَكُٚا َٚنُُْٛٛا عٔبَاؾَ اهلل إٔػَِٛاّْا  ...ص قٚا ٙايبؼاق. ٟ
ب ع ايهٓؼك َٔ ٖٞٚ : ١ٜأنباب ايعؿا ٚ ٠ٚايبػٓاٚ ٤األسكاؾ بٌ اإلػ ، ٠ٛقاٍ تعاٍ ٗ
ٔ
ػِٝكّا َُِِِٔٓٗ َ ٚالَ ْٔهَا ِْ َٔ ٤
ال َٜهِؼَكِ قَ َِٔٔ ّْ ِٛقَ ّٕ ِٛعَهَ ٢أَ ِٕ َٜهُُْٛٛا َ
ٔ آَ ََُٓٛا َ
ؼكّٗا { ٜاَ أََٜٗٗا ا ٓيفَٓ ٜ
ػِٝكّا َُِٖٔٓٗٔ} اؿذكات . 11
ٔٓ َ
ْٔهَا ٕ ٤عَهَ ٢أَ ِٕ َٜهُ ٖ
ز ع ايًُٓم  ٚايتٓٓابم بأيكاب ايؿهٛم ْٗ :اْا اهلل تعاٍ إٔ ُْـ غريْا بأيكاب غري ال٥ك، ١
انتٗما ٤بِٗ  ،أ ٚتًٗريا بعٛٝبِٗ  ٚإٗٚاقٖا  ،قاٍ تعاٍ َٚ{ :الَ َتًُِٔمُٚا أَِْؿُهَهُِِ َٚالَ َتَٓابَمٚا
إلَّإٔ  َََِٔٚيَ ِِ َٜتُبِ َؾأَُ ٚئ٦وَ ُٖ ِِ ايٖٛائُُ } َٕ ٛاؿذكات . 11
و االنِ ُِ ايؿُهُٛمُ بَعِؿَ ا ٔ
بٔاألَ ِيكَابٔ ٔبَ ِ٦
ؾ ع ايػٝب ٚ ١ايُٓٓ ٚ ١ُٝن ٤ٛاي ٚ ٔٛايتذهو ٚ :نًٗا َؿات ـَ ١ُٝتؤؾٓ ٟإٍ ؾهاؾ اجملتُع
ٔٔ
ٓٛ
ٔ اي ٖ
ٔ آَ ََُٓٛا ادِتَٓٔبُٛا نَجٔٝكّا َٔ َ
ٖ ٚؿَ٘  ٚ ،قؿ ادتُع ؼكّٗا ٗ قٛي٘ تعاٍ َٜ{ :ا أََٜٗٗٓا ايفَِّ ٜ
ال ِ َٜػتَبِ بَعُِٓهُِِ بَعِّٓا } اؿذكات . 12
ض ائ ِّٖٔٛإثِِْ َٚالَ ػَهَٖٓهٛا ََ ٚ
إٕٖٔ بَعِ َ
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
أٜو ٦ٜ :و  ٚاْكطع قداؤ. ٙ
ْؿٓٓو نكبَ ١ؤَٔ  :ؾكٓز ُٖٓ٘ ٚسمْ٘ ٚغُ٘ .
تًُمٚا  :تفنكٚا عٛٝب بعٓهِ
تٓابمٚا  :تعريٚا ٚتؿعٛا باأليكاب
ايؿهٛم  :اـكٚز عٔ طاع ١اهلل .
ٜػتب  :ـنكاإلْهإ ايػا٥ب َا ٜهك ٙمساع٘ .
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
* أؾهٓك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات : ٞألم تطبٝكات ّ  ٗ 105 :ايبٝت .
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ٜؿقى َا ٜؿهؿ
ٚسؿ ٠اجملتُع
ًٜ ٚتٓت مشٌ
إهًٌُ .

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗـٖٓ٘
 ٜٚٛـ َادا٤
ٗ ايؿقى
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ
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إععاؾ : ٠تكب ١ٝإنالَٓٝعع ١إهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝؿإ :ايهري ٠ايٓب ١ٜٛايًكٜؿ ١احملت ٣ٛإععععكَٗٛ :يؿ
قُٓؿ  ٢ًَٓ -اهلل ععً ٘ٝإعؿ :٠ناعععععع١
َكنبات ايهؿا:٠٤
إٔ ٜتعكٓف عًْ ٢هب٘ َٛ ٚيؿ ٚ ٙايٛكٚف إُاسب ١يٛالؾت٘
.
.
~ إٔ ٜتعكٓف عًَ ٢كْعات٘
.
ل َؿقٙ
~ إٔ ٜهًـ ساؾث ١ي ٓ
.
 ~ .إٔ ٜتعكٓف عً ٢نؿاي ١دؿٓ ٚ ٙعُٓ٘ ي٘
ؾٝكتؿ ٟب٘ ٗ أػالق٘ َ ٚعاَالت٘ .
ايهؿا ٠٤ايعَعكِْٝعععععععع: ١
ٜتعكٓف عً ٢دٛاْب َٔ ايهٓري ٠ايعطك ٠ـري األْاّ .
ع ٜعبٓك عٔ سبٓ٘ يًٓيبٓ ٚهعً٘ قؿ ٗ ٠ٚأػالق٘.
ايكعععع: ِٝ
~ ٜتعكٓف عً ٢أِٖ احملطٓات اؿٝات ١ٝيًكٓنٍٛ
ؾٝكتؿ ٟب٘ ٗ أػالق٘ َ ٚعاَالت٘
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 65 ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛعٝات
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
 يًُهًٌُ قطٓات نجريُ ، ٠جٌ أعٝاؾا ٚأسؿاثا ٕٓانبات ؾ ٜ٘ٝٓكتًؿَ ، ١اْٚع١ٝ
ٖٖ ٞف ٙاألعٝاؾ ايؿ ١ٜٝٓ؟ ز  :عٝؿا ايؿطك ٚاألْش ، ٢قكّٓ عايٛقا ، ٤إٛيؿ
ايٓٓب ٟٛايًكٜـ  ٚ .قؿتٓا ايَ ّٛٝع أعطك َٓانب ١ؾ ٚ ١ٜٝٓأعبل َٛيؿ  ،بٌ  ٚأِٖ
االْطالم
سؿخ ٗ تاقٜخ ايبًك ٚ ، ١ٜػري  ّٜٛطًعت ؾ ٘ٝايًُو  ،أال َٝ ّٜٛ ٖٛٚالؾ
ؾُا ٖ ٞأبكل احملطات ٗ
نٓٝؿ ٚيؿ آؾّ  ٚػامت ايٓبْ ٌٝبٓٝا قُؿ
سٝات٘ ؟ ٚنٝـ ناْت طؿٛيت٘  ٚيباب٘ ؟
َٝالؾٚ ، ٙطؿٛيت٘ ٚ ،يباب٘ .
~ تهذ ٌٝعٓٛإ ايؿقى  :ايكٓنٍٛ
~ ؾع ٠ٛإتعًٌُ إٍ ؾتض ايهتاب ّ . 109

ايتعععكٜٛعععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
ٜؿقى إتعًِ
أُٖ ١ٝاألعٝاؾ
ايؿٓٗ ١ٜٝٓ
تكنٝخ األسؿاخ

 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
ْٚعْ ٖٛ ١ٝيبٓ ٚيؿ ٜتُٝا ٚ ،عاٍ نكّا َٚ ،ات عُٝٛا عكف بايُٓؿم ٚاألَاْ ٚ ١األػالم
ايؿإًْٚ ، ١ا نٓٓا َٔ أَٓت٘ ٚ ،دب عًٓٝا إٔ ْتٓبع نٓٓت٘ ايٓٓٝكْ ٚ ٠عكف نريت٘ ايعطك. ٠
بٓا٤
إُٗات:
ايتعًُٓات َت ٢نإ َٝالؾَٚ ٙا أبكل احملطات َٔ سٝات٘ إبٓإ طؿٛيت٘؟ ؾِٗ
ع أٓٚال َٛ :يؿٚ ٙطؿٛيت٘ :

ايتهٜٛين :
ٜتعكٓف عً٢
بعض احملطات
ايٓٓٝكٗ ٠
طؿٛيت٘.
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 1ع َٛيؿ: ٙ
ٚيؿ ْبٓٓٝا ايهك ّٜٛ ِٜاإلثٌٓ  12قبٝع األ 25 / ٍٓٚأؾك( 571 ٌٜعاّ ايؿ ،)ٌٝتٛؾٓ ٞأبٙٛ
 ٗ ٖٛٚبطٔ أَٓ٘ آَٓ ١بٓت ٖٚب ٕٓ ،ا ٚيؿت٘ أقنًت٘ إٍ دؿٓ ٙعبؿ إطًٓب ؾؿػٌ ب٘ ايهعب١
ٚمسٓا ٙقُٓؿا .
 2ع قْاعت٘ :
أ َٔ ٍٓٚأقْعت٘ بعؿ أَٓ٘ ثٜٛب ١ػاؾَ ١عُٓ٘ أب ٞهلب  ،ث ِٓ اػتاق ي٘ دؿٓ ٙاَكأ َٔ ٠بين
نعؿ تهُٓ ٢سً ١ُٝايهٓعؿٚ ١ٜٓـيو يًٓٝأ قٜٓٛا ؾُٝشا .
 3ع ساؾث ١يلٓ ايُٓؿق :
ل َؿقٚ ٙانتؼكز قًب ْٚمع َٓ٘ عًك١
دا ٙ٤درب ٗ ٖٛٚ ٌٜايكٓابع َٔ ١عُك ٙؾً ٓ
ٔ أػٛا َٔ ٙايكْٓاع ١آْ٘ قتٌ ؾأنكعا ٚأػربا أَٓ٘
نٛؾا ٤ثِٓ غهً٘ َا ٤لَمّ ٚأعاؾٓ ٚ ، ٙ
إكْع. ١
 4ع إٍ أَ٘ اؿٓ: ٕٛ
ل ايُٓؿق ػًٝت سً ١ُٝايهٓعؿ ١ٜٓعً ٘ٝؾكؾٓت٘ إٍ أَٓ٘ ؾهإ عٓؿٖا ستٓ٢
بعؿ ساؾث ١ي ٓ
بًؼ  6نٓٛات  ،ػكدت آَٓ ١بابٓٗا َٚعٗا ػاؾَتٗا أّٓ أّٔ ٚعبؿ إطًٓب يمٜاق ٠قرب
لٚدٗا بٝجكب (قاطع 500 ١نًِ)  ٗٚ ،طكٜل ايعٛؾ ٠أَٝبت باؿُٓ ٢ؾُاتت
اؾم١ٝ٥
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
؟
يب ايكٓ١
َاـا تعكف عٔ يباب ْ ٓ
ع ثاْٝا  :يباب٘ :
 1ع قع ٘ٝايػِٓ  :نإ عً ٘ٝايُٓال ٚ ٠ايهٓالّ ٜكع ٢ايػِٓ يٝهاعؿ ُٖٓ٘ ٚىؿٓـ عٓ٘ ؾككٙ
ٚال ٜه ٕٛعب٦ا عًٖٚ ، ٘ٝفا ؾأب األْبٝا ٤ناْٛا ٜكع ٕٛايػِٓ ستٜٓ ٢هتهبٛا نع ١ايُٓؿق ٚ
اؿًِ ٚوهٓٛا قعا ١ٜاألَِ .
 2ع ػاقت٘ ـؿهٕٓ : ١ا بًؼ  َٔ 25عُك ٙعكْت عً ٘ٝػؿه ١بٓت ػًٜٛؿ إٔ ٜتادك
َاهلا ٕا بًػٗا َٔ أَاْت٘ ٚنكّ أػالق٘  ،ؾؼكز إٍ ايًٓاّ َٚع٘ غالَٗا َٝهك ٠ؾتادك
ٚعاؾ بكبض ع.ِٝٛ
ْٚع١ٝ
 3ع لٚاد٘ َٓٗا :أعذبت ػؿهَ ١ا قٚاَٝ" ٙهكَ َٔ "٠ؿم ايٓيبٓ ٚأَاْت٘ ٚقداس١
بٓا٤
عكً٘  ،ؾتُٓٓت٘ لٚدا ٚأقنًت َؿٜكتٗا "ْؿٝه ١بٓت َٓبٓ٘" يتؿاؼ٘ ٗ ـيو  ،ؾكْٞ
ٔ األقبعٌ ٚنإ نٌٓ أٚالؾَٗٓ ٙا
ايتعًُٓات ٚطًب َٔ عُٓ٘ إٔ ىطبٗا ي٘ ث ِٓ تمٓٚدٗا  ٗ ٖٞٚن ٓ
ن" ٣ٛإبكاٖ "ِٝتٛؾٓ ٞنٌ أٚالؾ ٗ ٙسٝات٘ إال ؾاطَُ ١اتت بعؿ نتٓ ١أيٗك َٔ ٚؾات٘
ٗ بٓا ٤ايهعب ١ايًٓكٜؿ ١؟
يب
اؾم١ٝ٥نٝـ ياقى ايٓ ٓ
:
ايْٛع ١ٝايتعًُ١ٝ
 4ع ًَاقنت٘ ٗ بٓا ٤ايهعب:١اتٓؿكت قك ٌٜعً ٢إعاؾ ٠بٓا ٤ايهعب ١ؾًُٓا أقاؾٚا ْٚع
اؿذك األنٛؾ تٓالعٛا سٛي٘ ؾذعًٛا أٜ َٔ ٍٓٚؿػٌ عً ٘ٝسهُا  ،ؾهإ ايٓيبٓ أ َٔ ٍٓٚؾػٌ
ؾًُٓا قأ ٙٚقايٛا ":أتانِ األٌَ" ؾْٛع اؿذك ٗ ثٛب ٚقؾعْٝ ٙٛعا ث ِٓ ْٚع٘ ٗ
َهاْ٘ بٝؿ ٙايًٓكٜؿ.١
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهباتَ: ٞاـا ْٓتٛك ٖٓٔ ًَشت طؿٛيت٘  ٚانتكاّ يباب٘ ؟ َا
؟
يب
ؾا٥ؿ ٠اطٓالعٓا عً ٢ايهٓري ٠ايٓٓب ١ٜٓٛايعطك ٠؟ نٝـ تجبت سبو يًٓ ٓ
يب َٔ ايكْٓاع ١؟
َٔ ِٖ إػ ٠ٛايٓ ٓ
ايْٛع ١ٝعؿؾِٖ ٔه : ١ايفٓنٛق  :عُٓ٘ ٓم ، ٠ابٔ عُٓت٘ أب ٛنًُ ، ١عبؿ اهلل بٔ اؿاقخ ٚأَٓ٘
سً.١ُٝاإلْاخ  :ايًُٓٝا ، ٤أْٝه ١بٓتا اؿاقخ لٚز سً.١ُٝ
اـتاَ ١ٝاعح عٔ لٚدات ايٓيبٓ عً ٘ٝايُٓال ٚ ٠ايهٓالّ ٚأبٓا ٚ ٘٥أعُاَ٘
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت  َٔ 113 ّ :ايهتاب إؿقن. ٞ
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 ٜتعكٓف عً٢بعض احملطات
ايٓٓٝك ٗ ٠يباب٘

ؾٝؿقى بعض
دٛاْب ايع١ُٛ
َٔ سٝات٘

اـتاَٜ : ٞكنخ
إؿاِٖٝ
ٚإهتهبات
ٜٚٛٚـ َا تعًُٓ٘
ٗ اؿٝا٠
اي. ١َٓٝٛٝ

مركّرات التّربيّة اإلسالميّة للسنة األوىل املتوسطة (اجليل الثّاني) من إعداد األستاذة معرييف دمنة وإخراج األستاذ خملوف حمنّد .
إاؾ : ٠تكب ١ٝإنالَ ١ٓٝإهت :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘ .إٝؿإ :ايهٓري ٠ايٓٓب ١ٜٛايًٓكٜؿ ١إؿ :٠ناع ١احملت٣ٛ
إععععكٗ:ايٛسَٚ ٞكؿَات٘
َكنبات ايهؿا:٠٤






ايكؿق ٠عً ٢نكؾ قُ ١بؿ ٤ايٛسٚ ٞـنك َٓاقب قن ٍٛاهلل َٔ
ػالٍ َٚـ ػؿه(١ض) ي٘.
ٜعكف ايتًُٝف ايٛسٜٚ ٞفنك َُؿقَٚ ٙكؿَات٘ ٚاألسؿاخ اييت
ٚانبت ْمٚي٘ أَ ٍٚك٠
ٜؿقى ايتًُٝف إٔ اهلل أٚس ٢إٍ قنً٘ عٔ طكٜل دربَِٗٓٚ ٌٜ
قن ٍٛاهلل
ٜؿقى ايتًُٝف ٚكٚف ْم ٍٚايٛس ٞأَ ٍٚك.٠
ٜؿقى ايتًُٝف َؿم ْبٚ ٠ٛقناي ١قن ٍٛاهلل َٚؿم يٗاؾٚ ٠قق.١

ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإايرتنٝم عً ٢ايهكؾ اؾٝؿ بانتؼؿاّ إُاؾق إٛثٛق ١انتؼالّ ايعرب ٚإٛاقـ يالنرتياؾ
ٚاالقتؿا٤
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ، 114ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايْٛعٝات
ْٚع١ٝ
االْطالم

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايتعععكٜٛععععععِ
ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايتًؼ:ُٞٝ
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
بُٓٝا نإ أٓؿ ٚعًٜٛٚ ٞنـ ٜكادع ٕٛنٛق ٠ايٓذِ ،انتٛقؿتِٗ نًُ“ ١ايٛس ٗ ”ٞقٛي٘ اْطالقا َٔ
تعاٍ ” :إٕ ٖ ٛإال ٚسٜٛ ٞس ، ٢عًُ٘ يؿٜؿ ايك ”٣ٛؾكاٍ أٓؿ :ايٛسْ ٖٛ ٞم ٍٚدرب ٌٜعً ٘ٝاؿٛاق
ايهالّ يًٓيب ّ ٚتعً ُ٘ٝايككإٓ ٗ ،سٌ أداب عً ٞبإٔ ايٛس ٞإِا ٖ ٛفُٛع األسالّ اييت ٜهرتدع
إهتهبات
نإ وًِ بٗا ايٓيب ّ ْ ٖٛٚا ،ِ٥بُٓٝا اعترب ٜٛنـ إٔ ايٛسْٛ ٞع َٔ اهلًٛنٚ ١اؾٓ.ٕٛ
ايكبً١ٝ
ايتعً:١ُٝ
ٜٚتٌَٛ
َ ا قأٜهِ ٗ نالّ أٓؿ؟ ؟
ايٛسٞ
 ٌٖ تتؿكَ ٕٛع عً ٗ ٞايكأ ٟ؟
 ٌٖٚ نإ ٜٛنـ َُٝبا ٗ ٚدْٗٛ ١كٙ؟
أن ١ً٦نٓذٝب عٓٗا َٔ ػالٍ ؾقى األَاْ١
 انتػالٍ ايهٓؿ إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ114 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ايتهٜٛين :
 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
ٜعكف ايٛسٞ
ُٜٛ ٞسَ)٢
قَاٍَ اهللُ تَعَايََََٚ ( : ٢ا َٜٓطٔلُ عَٔٔ ايَِٗ٣َٛإِٕٔ ُٖ َٛإٔيَٓا َٚسِ ْ
يػٚ ١يكعا .
ايتعًُٝات:
 عكف ايٛس ٞ؟
ايٛس ٞيػ ٖٛ : ١اإلعالّ ايهكٜع اـؿ . ٞنُا ٜطًل عً ٢اإلياق ٚ ٠اإلهلاّ  ٚايكنايٚ ١
.ايهالّ اـؿ ٞإٛد٘ إٍ ايػري
اَطالسا :إعالّ اهلل أْبٝاَ ٙ٤ا ٜكٜؿ إٔ ٜبًػ٘ إي َٔ ِٗٝيكع أ ٚنتاب بٛانط ١أ ٚبؿٚ ٕٚانط١
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ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
تعبؿ ٗ ٙغاق سكا:٤
َ اـا نإ قن ٍٛاهلل ٜؿعٌ قبٌ ايٛس ٞ؟
بعؿ نٔ اـاَهٚ ١ايعًك َٔ ٜٔعُك ٙاعتاؾ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ إٔ ٜتطٗك ٜٚتعبؿٗ
غاق ٗ دبٌ ايٓٛق نُُ ٞغاق سكاٚ .٤نإ ٜتعبؿ ؾ ٘ٝيٗكّا َٔ نٌ عاّ ٜٚ ،كٓٚ ٞقت٘
ٗ ايعباؾٚ ٠ايتؿهري ؾُٝا سٛي٘ َٔ ًَاٖؿ ايهٚ ، ٕٛؾُٝا ٚقاٖ٤ا َٔ قَ ٠ٛبؿعٖٛٚ ،١
غري َطُٕ ٔ٦ا عً ٘ٝق َٔ َ٘ٛعكا٥ؿ ايًكى إًٗهٚ ١تُٛقاتٗا ايٛاٖٚ .١ٝمل ٜهٔ عً٘ٝ
ايُالٚ ٠ايهالّ ٜتبع نٓٔ ايعباؾات ٗ ايًكا٥ع ايهابك ١ن ٣ٛي َٔ ٤ٞاؿٓٝؿ،١ٝ
ٚسكّٓ عًْ ٢ؿه٘ نجرياّ ٖا أسًت قك ٗ ٌٜداًٖٝتٗا ،ؾتبع َاٜكك ٙايعكٌ ايكادع،
ٚانتُك طايبّا اهلؿا ١ٜباسجّا عٔ اؿل ْانهاّ ٗ اي ٍَٛٛإي ،٘ٝعباؾت٘ ايتؿهري ٚايتأٌَ،
ستٖ ٢ؿا ٙاهلل .قاٍ تعاٍٚٚ ” :دؿى ْآالّ ؾٗؿ ( ”٣نٛق ٠ايٓش ٢آ .)7 ١ٜؾكؿ قاؾٙ
تأًَ٘ ايعُٝل إٍ إٔ ق َ٘ٛقؿ ًْٛا نب ٌٝاهلؿٚ ،٣إٔ سٝاتِٗ ايكٚس ١ٝقؿ أؾهؿٖا
اـٓٛع ألٖٚاّ األَٓاّ َٚا إٍ ـيو َٔ عكا٥ؿ َتًُ ١بٗا يٝو ؾْٗٚا ْالالّ ،ؾاػ٘
إٍ اهلل تعاٍ بهٌ قٚس٘ ،يٗٝؿ ٟق َ٘ٛبعؿ إٔ ْكبٛا ٗ ت َٔ ٘ٝايٓالٍ.
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
ٕل  ٍٚايٛس:ٞ
 ٌٖ طاٍ قًل قن ٍٛاهلل ؟
َ اـا سؿخ ؟
ٕ ا بًؼ قن ٍٛاهلل  40نٓ ١دا ٙ٤درب ٗ ٌٜايػاق ٚطًب َٓ٘ ايككا ٠٤ظ ٚنإ ـيو ٗ
قَٓإ  .أداب عً ٘ٝايهالّ َ ":ا أْا بكاقئ "  ٗٚإك ٠ايجايج ُْ٘ ١إًو إيٚ ٘ٝقاٍ
ي٘ ":اقكأ بانِ قبو...." .ناْت ٖف ٙأ ٍٚآْ ١ٜميت َٔ ايٛس ٞايهكٚ ِٜعكف قنٍٛ
اهلل أْ٘ ْيب.
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
تجبٝت ػؿه ١قْ ٞاهلل عٓٗا يًٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ :
َ ا َٛقـ قن ٍٛاهلل ٖا سؿخ ؟ َٔ ثبت٘ ؟
ؾمع قن ٍٛاهلل ٚقدع ٜكتعؿ إٍ بٝت٘ ؾٗؿأت لٚدت٘ ػؿه َٔ ١قٚع٘ ٚأنؿت ي٘ إٔ اهلل ال
ّهٔ إٔ ُٜٝب٘ َهك ٙٚألْ٘ نك ِٜاـًل .
ع قايت ػؿه ": ١نال ٚاهلل الىمٜو اهلل أبؿا ظ إْو يتٌُ ايكسِظ ٚؼٌُ ايهٌظ ٚتههب
إعؿّٚظ ٚتكك ٟايٓٝـظ ٚتعٌ عًْٛ ٢ا٥ب اؿل.
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
ايٛسٞ
:
َعكؾ ١ايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ عكٝك١
 نٝـ عًِ ايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ عكٝك ١ايٛس ٞ؟
أػفت٘ إٍ ابٔ عُٗا ٚقق ١بٔ ْٛؾٌ ٚنإ قؿ تُٓك ؾبًك ٙبايٓبٚ ٠ٛايكنايٚ ١أػرب ٙبإٔ
ق َ٘ٛنٝكاتًٚٚ ْ٘ٛعؿ ٙبُٓكت٘
َات ٚققٚ ١ؼكل نالَ٘ ٚعاؾت قك ٌٜقن ٍٛاهلل ٚانتُك ْم ٍٚايٛسٜ ٞجبت٘ َؿ ٠ثالخ
ٚعًك ٜٔنَٓ ٗ ١هٚ ١إؿ.١ٜٓ
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
َ اـا اػتاق قن ٍٛاهلل غاق سكا ٤يٝتعبؿ ؾ ٘ٝ؟
 بأ ٟؾ ٜٔنإ ٜتعبؿ ؟ ٌٖ أَ ١ٝقن ٍٛاهلل َٓكُ ١ي٘ ؟
 ٌٖ قاَت ػؿه ١بٛادبٗا نمٚدٚ ١ؾ ١ٝ؟ نٝـ ؟ َا قأٜهِ ٗ ٚقق ١؟
 - * ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
* ُعٔ ٗ سٝا ٠ايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ  ٖٛٚياب ثِ بٌ نٝـ ػعً٘ قؿ ٗ ٠ٚسٝاتو
اي١َٝٛٝ
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ٜتعكف عً٢
نٝـ نإ
ايكنٜ ٍٛتعبؿ

ْم ٍٚايٛسٞ

َٛقـ
ػؿه١

َعكؾ١
ايكنٍٛ
عكٝك١
ايٛسٞ

اـتاَ: ٞ
 ٜهرتدعَعاقؾ٘
َٚهتهبات٘
 ٜكنخ ٗ ـٖٓ٘ ٜٚٛـ َا دا٤ٗ ايؿقى
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ
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إععاؾ : ٠تكبٝع ١إنالَ ١ٝإهتع :٣ٛايهٓ ١األ َٔ ٍٚايتعً ِٝإتٛن٘.إٝعؿإ :ايهري ٠ايٓب ١ٜٛايًكٜؿ ١إؿ :٠ناعتإ
احملت ٣ٛإعععكٗ:ايؿع ٠ٛإٍ اإلنالّ
َكنبات ايهؿا:٠٤
ٜ تعكف ايتًُٝف عًَ ٢كاسٌ ايؿع٠ٛ
ٜ عكف َٛقـ ايكن ٢ًَ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝنًِ ٗ نٌ َكسً١
ٜ تعكف عً ٢أػالم ايكنَ َٔ ٍٛرب ٚثبات ٚيٌ ٚتٓش١ٝ

ايهؿا ٠٤اـتاَٝععععع ١يًُٝؿإايرتنٝم عً ٢ايهكؾ اؾٝؿ بانتؼؿاّ إُاؾق إٛثٛق١
انتؼالّ ايعرب ٚإٛاقـ يالنرتياؾ ٚاالقتؿا٤
ايٛنا :ٌ٥ايهتاب إؿقن ،117ّ ٞايهب ٛق  ، ٠دٗال ايعكض ايٓ... ٞ٥ٛ
ايْٛعٝات
ْٚع١ٝ
االْطالم

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايًٓاطات ايتعًُٓ ١ٝايتعً١ُٓٝٝ
ايْٛع ١ٝإًهً ١يتٛدْٚ ٘ٝب٘ ايتعًُٓات:
قاٍ اهلل تعاٍ ( :إْا أعطٓٝاى ايهٛثك )  ( 1ؾٌُ يكبو ٚامك )  ( 2إٕ ياْ٦و ٖ ٛاألبرت ( 3
ايتعً:١ُٝ
 مب نًـ ايكن ٢ًَ ٍٛاهلل عًٚ ٘ٝنًِ عٓؿَا دا ٙ٤درب ٌٜعً ٘ٝايهالّ ؟
 نٝـ ناْت ٖف ٙإُٗ ١؟
ٕ اـا ؟
 اي ّٛٝنٓتعكٓف عً : ٢ايؿع ٠ٛإٍ اإلنالّ  ٗ ،ؾقنٓا اؾؿٜؿ .
 -انتػالٍ ايهٓؿ إٛدٛؾ ٠بايهتاب ّ117

ايتعععكٜٛععععععِ
ايتًؼ:ُٞٝ
اْطالقا َٔ
اؿٛاق
ٜهرتدع
إهتهبات
ايكبً١ٝ

 بعؿٖا نتاب ١ايعٓٛإ عً ٢ايهبٛق٠ايتهٜٛين :
 أقكأ  ٚأسؿ: ٜ
ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
ٜتعكف عً٢
 نٝـ بؿأ قن ٍٛاهلل ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ ؾعٛت٘ ؟
انتُكٓت ؾع ٠ٛايكن ٍٛقُؿ ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ إٍ ايؿ ٜٔاإلنالَ ٞثالث ١نٓٛات نكا أنو ايؿع٠ٛ
نكا
ٚناْت تكتُك عً ٢أؾكاؾ قؿؾٚ ٜٔايف ٜٔناْٛا نبب ٗ الفاب أعؿاؾ أنرب إٍ ايؿٜٔ
ٚقؿ بؿأ بع  :لٚدت٘ ايهٝؿ ٠ػؿٜر ٠بٓت ػًٜٛؿ ،عً ٞبٔ أب ٞطايب  ،لٜؿ بٔ ساقث٘ ،ايمبري بٔ
ايعٛاّ  ،عبؿ ايكٓٔ بٔ عٛف  ،نعؿ بٔ أبٚ ٞقاّ  ،طًش ١بٔ عبٝؿ اهلل  ،أب ٛعبٝؿ ٙاؾكاغ ،
أب ٛنًُ٘  ،عجُإ بٔ َٛع ، ٕٛقؿاَ٘ بٔ َٛع ، ٕٛاألققِ بٔ أب ٞاألققِ  ،عبؿ اهلل بٔ َٛع، ٕٛ
عبٝؿ ٠بٔ اؿاقخ  ،أب ٛبهك بٔ أب ٞقشاؾ ، ١عجُإ بٔ عؿإ ٚغريِٖ ٚ .اؽف ايٓيب بٝت ابٔ
األققِ ؾاقا يًعباؾ ٠بعٝؿا عٔ أعٌ قكٚ ٌٜقؿ ؾػٌ ٗ اإلنالّ ٗ بٝت٘ عُاق بٔ ٜانك َٝٗٚب
بٔ نٓإ ايكٚ . َٞٚقؿ بك ٞايكن ٍٛايهكٜ ِٜعًِ ٖف ٙاجملُٛعَ ١باؾئ اإلنالّ ٚتعاي ُ٘ٝإٍ
إٕ أَك ٙاهلل تعاٍ إٕ ٜبؿأ بعًريت٘ األقكبٌ ؾكاٍ اهلل " ٚأْفق عًريتو األقكبٌ " نٛق٠
ايًعكا.٤
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ْٚع١ٝ
بٓا٤
ايتعًُٓات

ايْٛع ١ٝايتعًُ ١ٝاؾم:١ٝ٥
َ ت ٢بؿأت ايؿع ٠ٛدٗكا ؟
 أٜٔ؟
 نِ عاقْ٘؟
 2ع ايؿع ٠ٛدٗكا :
ايؿع ٠ٛدٗكا :
أَك اهلل قنٛي٘ إٔ ٜعًٔ ؾعٛت٘ يًٓاى ؾذُع ق َ٘ٛعٓؿ دبٌ ايُؿا ٚعكض عً ِٗٝاألَك
ٚنإ أ َٔ ٍٚعاقْ٘ عُ٘ أب ٛهلب ايف ٟأداب٘ َهتٓهكا ":تبا يو "ظ ؾكؾ اهلل عً ٘ٝبإْماٍ نٛق٠
ايًٗب .
َٛقـ قك َٔ ٌٜايؿع: ٠ٛ
1ع قؾٓت قك ٌٜعكض قن ٍٛاهلل ٚانتعًُت نٌ ايٛنإٓ ٌ٥ع اْتًاقٖا  :اإلغكا٤ظ ايعٓـ َع٘
َٚع أَشاب٘ظ اؿُاق.
2ع َٚرب قن ٍٛاهلل ٚأَشاب٘ عً ٢األـٚ ٣اْتًك اإلنالّ بهكع ١ؾشاَكت قك ٌٜإهًٌُ
ثالخ نٓٛات ٗ يعاب َه.١
 3ع ٗ ْٗا ١ٜاؿُاق ؾكؿ قن ٍٛاهلل َٔ نإ ٜؿعُ٘ َاؾٜا َٚعٜٓٛا:ػؿهٚ ١أبٛطايب ٚعكف
ـيو ايعاّ بعاّ اؿمٕ .
4ع ٚـٖب عً ٘ٝايهالّ إٍ ايطا٥ـ يٝؿع ٛأًٖٗا ؾكؾٚا عً ٘ٝقؾا قانٝا بإٔ قَا ٙاألطؿاٍ
ٚايعبٝؿ باؿذاق. ٠
 5ع يًتؼؿٝـ عٔ قن ٍٛاهلل ناْت قسً ١اإلنكاٚ ٤إعكاز َٔ ايبٝت اؿكاّ إٍ إهذؿ
األقُ ٢سٝح ًَ ٢باألْبٝا ٤إَاَا ٚقأ َٔ ٣آٜات قب٘ ايهربٚ ٣ؾكْت عً ٘ٝايُال ٚ ٠نفبت
قك ٌٜباؿاؾث ١إال إؤٌَٓ ايُاؾقٌ ٚعً ٢قأنِٗ أب ٛبهك .
قن ٍٛاهلل ٜعكض ْؿه٘ عً ٢ايكبا:ٌ٥
1ع نإ قن ٍٛاهلل ال ٜرتى ؾكَ ١إال ٜٚؿع ٛؾٗٝا إٍ ايؿ ٜٔاؾؿٜؿظٜٚعكض ْؿه٘ عً ٢نٌ
قاؾّ إٍ َهٚ ١ػاََٛ ٗ ١انِ اؿر.
 2ع ايتك ٢عً ٘ٝايهالّ ٗ ايهٖٓ 11 ١ذك ١ٜظُاع َٔ )7(١اـمقز ؾآَٓٛا ب٘ ٚقدعٛا إٍ
إؿ ١ٜٓيٝؿعٛا ق َِٗٛإٍ اإلنالّ .
 3ع ٗ ايهٖٓ 12 ١ذك ١ٜسٓك  12قدال َٔ األٚى ٚاـمقز ٚباٜع ٙٛعٓؿ ايعكب ١عً ٢اتباع٘
ُْ ٚكت٘ ٚقدع َعِٗ َُعب بٔ عُري يٝعًُِٗ اإلنالّ .
 4ع ٗ ايهٖٓ 13 ١ذك ١ٜسٓك  َٔ 73أٌٖ إؿ ١ٜٓؾ ِٗٝاَكأتإ ؾهاْت ايبٝع ١ايجاْٚ ١ٝبؿأ

ايْٛع١ٝ
اـتاَ١ٝ

ايتشٓري يًٗذك.٠
** أؾهك  ٚأقَ ّٓٛهتهبات: ٞ
اـنك أنكاق ػً ٠ٛايٓيب ًَ ٢اهلل عًٚ ٘ٝنًِ ٗ غاق سكا ٤قبٌ ْ ٍٛايٛس. ٞ
*  -ألم ٚاديب ٗ بٝيت :
* َكت ايؿعَ ٠ٛكسًتٌ َكسًتٌ اـنكُٖا
تهًِ عُٓٗا باػتُاق َبٓٝا ايعرب ٚإٛاع ٜإهتؼًَُُٗٓ ١ا
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ٜتعكف عً٢
ايؿع ٛدٗكا.

اـتاَ: ٞ
 ٜٚٛـ َادا٤
ٗ ايؿقى
ٗ سٝات٘
اي.١َٝٛٝ
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