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 :مدخل تم�يدي
��� ا�������� ����� ا������ ا������ ����� ا������ ���ت ا��� ������  و����� ��� ا��رض، ���� ��ءت ا���

ِ « :ا������� إ�� ���ء ���ت ��� ����� ملسو هيلع هللا ىلص�� ��ً��، ��� ��ب ا�� �َّ�َ ، و�� ��ن »�َْ� �َ�َ� �ِ�َّ�ِ �َْ�ِ��ًا، �َ�َ� ا��َّ�ُ �َ�ُ �َ�ْ�ً� �ِ� اْ��

�� ا������ أن ���� ا����� ��� ���� ��� ا���س ملسو هيلع هللا ىلص�� أول ��� ���� ا��   .��� ا����ة ا����

 أ���� ا����� �� ا�����م؟ �� ���  

 ؟دور�� �� ���ء ا������ ا������� ��و 

 ������ ؟و�� �� وا����  

 :الوضعية املش�لة
��� أ��م ���� �� ا����� رأى ر���� �� ��� ا������� دا���، ���� ���� ����ا، و���� إ�� ا����م ��

أرادوا ا����ف ��� ����� ������� و��� د���� �� ���ل ���ر�� �� : ������. ���ذا ���� ��� ������ل؟: ����� ��

���� ���� ا������� ���ا ��ل ���  أنأ��  �������وا و�����وا و��� ذ�� ����� ���،: ��د ���� أ��م. ا�����

 .ا�������ر ���������، و������ن ��� أ���ء �� �������

 رأ��� �� ���م أ��م؟ �� 

 و�� ��ا�� ا����م �� ����؟ 

 و�� رأ��� ��ل  ا�����ع؟  

  :النصوص املؤطرة للدرس
  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 امل��د نواة ا��تمع �سالمي
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ثم جاء  ،عن أ� خيثمة أن ا�� ص� اهللا عليه وسلم ح� ب� �سجد قباء �ن هو أول من وضع حجرا � قبلته«
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  :قراءة النصوص ودراس��ا
I – توثيق النصوص والتعر�ف ��ا:  

  :التعر�ف �سورة النور  – 1

، ���� "��رة ا����"�� ا����� ا�����، ���� ���  24آ��، �������  ��64د آ����� و �����، :��رة ا���ر

�� �� ��� ��را��� و���ت ر�����،  �� ا���ر ا������ ا��� ����ول ا�����م ا��������، و���� و�� ���ا ا���� ��� ���

�� وا������ وا�����ق، و���� �������� ا����� وا����� ا��� ����� أن ���� ����� ا������ن أ��ادا و�����ت،  ����ر ا����

  .��م ���� و������ت ���� ����� ������ة ا��� �� ا���اة ا��و�� ����ء ا������ ا�����و�� ا����� ��ه ا���رة ��� أ�

  :التعر�ف بابن أ�ي خيثمة – 2

��، ��  ��279 ��اد، ���� ��ا�� ��م ) ز��� �� ��ب(�� أ�� ��� أ��� �� أ�� �����  :ا�� أ�� �����

��ن ���، �����، �����، : ا����� ا����ادي��ل  ،ا�����ا����� ا������ ا�� ، رواة ا����� ��� أ�� ا���� وا������

�� ���، و�� أ��� �� ���� ����م ا���س، وأ��� ا��دب، أ�� ��� ا����� �� أ��� و���� �� ���� ��� ����ا، �����

  ..��� ����ن: و��ل ا��ار���� ،و�����

II – شاط الف�م وشرح املفردات�:  

  :شرح املفردات والعبارات – 1

 .���� ��� ا������ :���ت��  -

 .أ�� ا��� أن ���� و���د و���� :أذن ا��� أن ���� -

 .�� ا����ح وا����ء :وا����ل�����و  -

  .أول ���� ��� �� ا�����م :���� ���ء -

  :�ساسية مضام�ن النصوص – 2

  ا��� ��   .����ده ا���� ����ون �����ه ������ و������� �����اء ا��������� ���

  و��ا ��� د��� ��� �����  أول ���� �� ا�����م ������ �� ذ�� ا�����ء ا��ا��ون،�� ���ء  ملسو هيلع هللا ىلص���ر���

  .�� �� ا�������ا���

  :تحليل محاور الدرس ومناقش��ا
I - أ�مية امل��د �� تكو�ن ��صية املسلم:  

أ���� ا����� و������ ���در إ�� ���ءه ��ر و���� إ�� ا������، ���ن ���� ���ء أول ����  ملسو هيلع هللا ىلصا����� ا���� 

��� �� ا�����م، وذ�� �� ���� ��� ����� ا�����م ا��� ������ ��ر��، و����� ���ر إ���ع و���� ��ر ������� 

 :����، و����� ا������ �� ���ء ����� ا����� �� ���ل

  ��� ��� ا���د ��   .رو��� وأ��������

 ا���د ��� ا���ام وا���ام ا���ا��� ��� ��.  

 ا���د ��� ا������ وا����رة ��� ن �َ�ُ�مَ �ِ��ِ ۚ �ِ��ِ  :��ل ����� ،�� َ�ّ�� أ� ِل �َ�ٍْم أ� ّو�  �ِْ� أ�
ٰ
ْ��َى �ّ ّ�َِ� �َ�َ� ا�� �َْ�ِ��ٌ أ� �ّ �﴿

 ُ �ُ ُ��ِّ�� ا�ْ� �ّ �ُوا ۚ وَا�� ن �َ�َ�َ�ّ� �نَ أ� �ّ �َ�﴾رِ�َ�ٌل ُ��ِ� ِ�ِّ� ��ّ.  
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 ا������ ���� ا����� �� ���ل ا���� وا������.  

 ا������ ���� ������ �� �� �� ���ق و�� ���� �� وا���ت.  

 �� ا������ ���ف ا����� ��� ا����ل ������ و��� ا���ام�����.  

   �� وا������ ا��� ��رع ��ور ا����� ��ل ا���� وا������ ا�����ا��تا������ ���ر  ا����� ��   .ا����

  ا����ت وا����توا�����������س �� ا����� ����� ا����ى �� ���� ����� ��� ���ر ا���س /، و   .و

II  - دور امل��د �� بناء ا��تمع �سالمي: 

  :�سالميوظائف امل��د �� بناء ا��تمع  – 1

 :�� ���ء ا������ ا������� ��� ��� ا���� ��� ا��� ���� و���، وذ�� �� ���ل��� ا����� دورا ����ا 

 ����� ا���س ��� �����. 

 ا����رة �� ا����ب. 

 دة ا��ر��ت��  .��� ا�����ت وز

 ������ �� إ  .����� روح ا�����ة و���

 ��  .����و ا���س ��� ��وه ����� ��� ا���� ا����

  ا���� ��� ا������� و����� ��  .روح ا����� وا����ء وا���������

  ا��� ��� ا������ ������ وا���� و���ة ا�����م وا�����ن وا������... 

  أ��م ا��� ���ا������� ���ف ا������� ��� ��ق ��� ��� و���� و�� ��� ��� و��� ا���. 

 ا���� وا����� و����� ا����س ���� ������ ا���س و������� أ��رإ���ء ��� ا. 

  دروس ���� ا�����إ���� ...  

  :�عض آداب امل��د - 2

 �� ا����م دا�� ا����� �� ��� ا�����ح ����. 

 ا������� ��� ������ و�����. 

 ا������� �� إ����� و������. 

 ��� م ر�� ا���ت أو ا����م أو ا���� وا���اء��. 

 ة ���� ا����� ��� د������. 

  إ���ا����� وا����� ��� ا����ب.  

  :املساجد وثوا��افضل  - 3

 إ��� وأ������� ا��� �����  ا������ أ���. 

  ا������ ���� �� ا��ر��ت و��� �� ا������ إ��ا���� . 

 ن �����رف ��� ا����������. 

  وا����ءا�����  أوا����� ���ى �����. 

 ن ���� ���� ا�������. 
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 ت ���و�� ا������� ����������   .إ

 :است�تاج
���ء ا�������ت ا�������� ��ن �� ورا�� أ��س ���� �� ����� و����� ��� �� ا����ر، و��ا ا����س �� 

 . ���� ��� ا��� و����� ����� �� ������� أ�� �����

 :ع�� كمتعلم: �متدادات السلوكية
 أ��� ����� ���� ا������ وا���  و أ������� ����. 

 ص ��� ا����ة ���أ��. 

 أ���ع ������ ...  


