ٌةدة :اىرتبيح اإلقالٌيح

زةُٔيح :عٍؿ اخليةم اإلعؽاديح ثين مهؽال

اىلؽرات املكذٓؽفح:

* ّ
دعؿف ٌفٓٔيم اىعجةدة واإليٍةن واىعالكح ثحٍِٓة

ٌؽػو :االقذضةثح

األقذةذ :الكعيؽ اُفضٔاك

درس :اىعجةدة وفح إيٍةن وديلو ػضٔع

* إدراك دور اىعجةدة يف دؿقيغ اإليٍةن واخلضٔع هلل

املٔقً ادلرايس6102/6102 :

اىفبح املكذٓؽفح .... :إعؽادي

اىليً املكذٓؽفح... :

ٌؽة اإلجنةز :قةعذةن

املىةدر واملؿاصع:

اىلؿاءة
أننعح اىلؿاءة واىفًٓ

اتلٔزيق
الرشح

أننعح اتلعييو

املضةٌني اىعجةدة ديلو ىلع اإليٍةن

ظو اإلماكل املعؿوح

اىعجةدة

ثةإليٍةن واخلضٔع كىؽ

ٌىت دكٔن ديلال ىلع كٔة اإليٍةن

ٌىت دكٔن ديلال ىلع ضعف اإليٍةن

إذا اكُخ وعيعحٌ ،ججيح ىلع عيً ،نسرية

إذا اكُخ خمذيح ،أو فةقؽة أو كيييح...

اىعؿق

اىعجةدة وعالكذٓة

ج ـ نيف دكٔن اىعجةدة ديلال ىلع اإليٍةن:

ئصّ أقبيح ْةدفح إىل املذعيً

جييت ويذفةعو

كىؽ حتييو ٌفٓٔم ادلرس
َ
يُؿاَع فيٓة رضورة االقذضةثح

ويِةكل املفٓٔم يف
ضٔء حمةور ادلرس

لٔاكعّ املعةش.

مكتسٍؿا إعؽاده اىلجيل

القتِجةط مضةٌني انلىٔص انله ثأقئبّ اخلةص

نٍة دؿوم أيضة إدراك املذعيً

وكؾا ٌة دعيٍّ يف

ح ُ /جط

وكٔاعؽْة ىلع ٌفٓٔم

ب ـ اإليٍةن :ىغح اإلكؿار ،ورشاع :أن دلؿ ثٔصٔد اهلل ومالاكذّ وكذجّ و ...كٔال وفعال واعذلةدا.

ئصّ أقبيح ثِةايح ليٍذعيً

يعِب عَ مكذفةده ٌَ

ع.ق  /ك  /سُ /ق

دعجيق ٌِٓضيح اتلعييو أ ـ اىعجةدة :إقً للك ٌة دلؿب ثّ املؿء إىل ربّ ٌَ والة وزاكة ووؽكح وفعو أو كٔل وةىط.

ح ُ /جط

املضةٌني اآليتني أعاله  ثيةُّ دعةىل أن ٌَ وفةت املؤٌَ احللييق اخلضٔع واتلٔاضع هلل

اللكٍةت ويعةبلًٓ برشظٓة

الرشوح املِةقجح...

ح ُ /جط

دعجيق ٌِٓضيح اقتِجةط  ثيةُّ دعةىل اىغةيح ٌَ ػيق اجلَ واإلنف ،ويه عجةددّ.

يكذٔكف املذعيً عِؽ

كؿاءة انلىٔص وإثؽاء

ِبسّ يف دٔزيق انلىٔص.

خبىٔص اتلٔزيق.

ح

الٔاردة يف انلىٔص

يكأل املذعيً ويكتسٍؿ ُذةاش

يعؿض إصةثةدّ

ع.ق /س ع.ق/س

فًٓ اللكٍةت األقةقيح

َ
ػؿوا ّ
ّ
ّ
يذهِبون ويذعةلٔن ... /
قضؽا :قضؽوا  /يكذهِبون:

اىق

ىلع اذلاريةت والكضؽة  قٔرة الكضؽة :قٔرة مهيح عؽد آيذٓة  ،06دؿدحجٓة .03

املذعيٍني و يىعط كؿاءادًٓ

ويلؿأ كؿاءة قييٍح

ع/س

دعٍيً ٌِٓضيح اتلٔزيق

 قٔرة اذلاريةت :قٔرة مهيح عؽد آيذٓة ،56 :دؿدحجٓة يف املىعف.65 :

يلؿأ كؿاءة ٍُٔذصيح وئصّ

يكذٍع ليلؿاءة األقذةذ

ك/س/د

ـ ................
 ...فؿضيةت [اتلٍسالت]  اىفؿضيةت :ـ ................
ََ َ َْ ُ ْ
ّ
َُُْ
اجلَ َو ْ ْ َ
ون اذلاريةت65 :
كؿاءة اآليتني كؿاءة
اإلنف إِال ِيلعجؽ ِ
 وٌة ػيلخ ِ
ِ
َ ُْ
َ َ ُ ِّ ُ َ َ ُّ ُ ً َ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ
َ
َ
ُ
اذليَ إِذا ذنؿوا ثِٓة ػؿوا قضؽا وقجعٔا ِِبٍ ِؽ رب ًِٓ وًْ ال يكذه ِِبون
قييٍح ٌِضجعح ليلٔاعؽ  إِنٍة يؤ ٌَِ ثِآيةدِِة ِ

ح

اىفؿضيةت

ـ ................

و دلؽيً فؿضيةت هل

ويععي فؿضيةت عِّ

ُق  /س

اإلماكل

إدراك إماكل الٔضعيح

 اإلماكلٌ :ة عالكح اىعجةدة ثةإليٍةن؟

ئصًٓٓ حنٔ اقتِجةط اإلماكل

يكتِجط اإلماكل

ح ُ/جط

املنلكح

إىق  /ح

الٔضعيح

حتفزي املذعيً ودفعّ إىل نعةددّ؛ ػؿج إيلةس ٌذضٓة إىل املكضؽ ألداء والة املغؿب ،ظير كؿأ اإلٌةم ئٌٓة كٔهلة دعةىل:
َ َ َ ُْ َ ْ ُ ٌَ َ ْ
َ ً
َُْ َ
َُ ُ َ ُ
يٍةُة فتكةءل ٌع وؽيلّ' :وْو وحيفـ املذعيً وئصّٓ حنٔ ويِةكل ىفًٓ ٌذعيلةت
ٔرة ف ٍِِ ُٓ ًْ ٌَ َْ يلٔل أيُّك ًْ َزاددّ ْ ِؾهِ ِإ
املنةركح اىفعةىح يف ظو وإِذا ٌة أُ ِـىخ ق
الٔضعيح.
اقذهنةف قيةكٓة أظؽازٓة...
اإلماكل/ثِةء درس ... :يـداد اإليٍةن أو يِله؟' فأصةثّ وؽيلُّ :عً ،والرس يف ذلم اىعجةدة.

الٔقةاو

يكذت ويلؿأ الٔضعيح

يكذفرس وجييت

قألُ/ق

اىتنؼييص

درس :محةيح ادلوىح و...

أو وضعيح تنؼيىيح.

جييت عَ األقبيح

قألُ/ق

اتللٔيً

اقذعضةر مهتكجةت

يؿاكت ع.ق ويعؿح أقبيح

يلؽم إجنةزادّ

اتللٔيً

أن يكٔن كةدرا ىلع...

أننعح األقذةذ

أننعح املذعيً

مؤرش

مؿاظو ادلرس

املضٍٔن اىرتبٔي

اىلؽرات املكذٓؽفح

األننعح اتلعييٍيح اتلعيٍيح

اجلٔاب عَ األقبيح
ظو إماكل الٔضعيح
اتلفةعو ٌع
الٔضعيح واقتِجةط
ٌذعيلةدٓة.

حتؽيؽ اإلماكل ٌع
إثؽاء اىفؿضيةت
كؿاءة انلىٔص كؿاءة
قييٍح.

اتلٔزيق الىعيط
ليِىٔص

فًٓ اللكٍةت
األقةقيح

اقتِجةط املضةٌني
اىلؽرة ىلع حتييو
ٌفٓٔم اىعجةدة

وعالكةدٓة ثةإليٍةن
واخلضٔع هلل حتييال
ٌِعلية وعيعة

دلــــ وبِةء ادلرس ،وذلم ثـ :ـــــٔيً مؿظيل (وضعيح أو أقبيح ٌجةرشة ىليةس ٌؽى اقتيعةب املذعيٍني ليٍعٔر)
ثيةن أٍْيح حتكني

ألًْ كٔاعؽ اتلعييو

يكذضيت حلو

مؿظيح املضةٌني.

اإلماكل املعؿوح

أ ـ ٌفٓٔم اخلضٔعٌِ :ذىه اىعةعح واالقتكالم ،واخلضٔع هلل :ظةعذّ واالقتكالم ألوامؿه

اىعجةدة يف دؿقيغ اإليٍةن واالظكةس ثةحلةصح إيلّ.
اىعجةدة ديلو ىلع اخلضٔع

ودثجحذّ يف اىليت يلىو ب ـ نيف دكٔن اىعجةدة ديلال ىلع اخلضٔع هلل :ثإظكةس املؿء ثضعفّ وظةصذّ إىل ربّ
املؿء ثؾلم إىل مؿدجح

اخلنٔع اخلضٔع هلل.

اىعجةدة
داعء اهلل ثأقٍةاّ
احلكىن

نيف دكٔن ديلال ىلع اخلضٔع
ثةىلٔي ،اىلةْؿ املِذلً <=...اإلظكةس ثةذلل والضعف=< يذٔاضع هلل
ثةلؿمحَ الؿظيً اليعيف <=...احلةصح إىل عفٔه ورمحذّ=< فيذٔاضع

ثةىغين الؿزاق املععي <=...اإلظكةس ثةىفلؿ إىل اهلل واحلةصح إيلّ...

اٌذسةل األوامؿ

ظٍعة يف مؿضةة اهلل وصِذّ

اصذِةب انلٔايه

ػٔفة ٌَ قؼط ربّ وانلةر

اتللٔيً اإلدمةيل

ننةف الؿمٔز املكذعٍيح
.

ثِةء ىلع ظضش وأدىح

إزةرة اُتجةه املذعيً إىل اىفؿضيةت امللرتظح لإلماكل كىؽ دٍعيىٓة ودٍيزي الىعيط ٌَ اخلةظئ فيٓة ثِةء ىلع ٌة انتكجّ ٌَ ػالل ادلرس
درس ظق اهلل :دلٔى اهلل

يكذت األقبيح ىلع س

يؽون األقبيح ىلع د

اىق

اإلعؽاد اىلجيل دٍِيح ٌٓةرة اتلعيً اذلايت

دبين املٔكف لىعيط

/س/ع

دٍعيه اىفؿضيةت

ودىعيعٓة ألكٔي إيٍةين ثةهلل

ادلرس وواصجّ حنٔ ِقيٍّ

جتةه كيً ادلرس.

ح  /كِع

اٌذؽاد قئيك

عَ واصجّ حنٔ ِقيٍّ

اىعجةدة الىعيعح=< ديلو ىلع كٔة اإليٍةن واخلضٔع هلل ،ذلا وصت يلع حتكني عجةديت

يكأل املذعيً عَ ػالوح

ييؼه ويجؽي مٔكفّ

س

اقتِذةج

ديؼيه ادلرس واتلعجري

وضعيح ىليةس ٌؽى اقتيعةب املذعيٍني لرلرس

*ك :نذةب اتليٍيؾ *ع :اإلعؽاد اىلجيل *س :الكجٔرة *ح :ظٔاريح *اىق :إىلةايح *قأل :أقبيح *ُجط :اقتِجةظيح *ُقُ :لةش *كِع :إكِةعيح *د :دفرت اتليٍيؾ

اتلعضري

