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ثانوية سد بين الويدان 
هيلية ا
 
فورار/  لتا

 
 مدينة ا

زيالل
 
قليمية ل   المديرية الإ

 جهة: خنيفرة بني مالل

سالمية  هداف التعليمية بسم اهلل الرمحن الرحيممادة التربية الإ
 
 ال

الستجابةمدخل : 

--

حكاما ومقاصدتعرف  (1
 
 .فقه العبادات ا

التزززززلاي القيززززززاي بهززززز   العبززززززادات  لزززززز   (2
 حقيقتها.

 ذ. سعيد المنجا التحلي بقيم ه   العبادات. (3



يعل  

 
ساسية للوضعية (1

 
  .حدد القضية ال

برز موقفك من قضية الوضعية (2
 
يا  بدليل شر ي.، ا  معلال اإ

 تعرف فقه العبادات ومقاصدها. 

 التلاي القياي به   العبادات. 

  التحلزززززززززي بزززززززززالقيم المكزت زززززززززبة مزززززززززن
 العبادات الشر ية.

 

(  
 
   :النصوص الشرعية (ا

  { ِذ
ِ
لُْتُموُهَِِْوإ ّلَِِيَْعُبُدونََِِوَماِإعََْتَ

ِ
َلِِفَأُْووإِإّلَلَِِإ

ِ
ِِإ ُُّكِِْلَُكِِْيَنُْشِِْإلَْكهْف  نَِِْرب ت هِ ِم  َِِْرْْحَ ينِِْلَيُكَِِْوُُيَيّ   ِ  ُِِْم  فَقًياَِأْمي ِْ { م 

 [16: الكهف]
    َي  ُ َمَر، اْبن   َ ن زَي » َوَسَلَم  َ َلْيه   للُا  َصَل  اّلَل   َرُسوُل  َقاَل : َقاَل  َ ْنُهَما اّلَلُ  َرض   َشزَهاَدة  : َخْمز    َ َلز  اِلْسزاَلُي  ُبن 

هَ  لَ  َاْن 
َ
  ِال

َ
، َرُسوُل  ُمَحَمًدا َوَاَن  اّلَلُ  ِال ، َوِاَقاي   اّلَل  ، َوِايَتاء   الَصاَلة  ، الَلَكاة   

 [(11/ 1) البخاري  ]صحيح .«َرَمَضاَن  َوَصْوي   َوالَحج 
   َي  َ َباس   اْبن   َ ن ُمَعزاذ   َوَسزَلَم  َ َلْيزه   للُا  َصزَل  اّلَل   َرُسزوُل  َقزاَل : َقاَل  َ ْنُهَما، اّلَلُ  َرض  زيَن  َجَبزل   ْبزن   ل  ز  َبَعَثزهُ  ح 

َ
 ِال

ي ِاَنَك : »الَيَمن   ْن  َقْوًما َسَتْات  ، َاْهل   م  َتاب  ْئَتُهْم  َفِاَذا الكز    َفاْدُ ُهْم  ج 
َ
هَ  لَ  َاْن  َيْشَهُدوا َاْن  ِال

َ
  ِال

َ
، ِال ، َرُسوُل  ُمَحَمًدا َوَاَن  اّلَلُ  َفزِاْن  اّلَل 

َك  َطاُ وا ُهْم 
َ
َك، ل َ ل  ْرُهْم  ب  ْم  َفَرَض  َقْد  اّلَلَ  َاَن  َفَاْخب  ي َصَلَوات   َخْمَ   َ َلْيه     ف 

، َيْوي   ُكل  ْيَلة 
َ
زَك  َطزاُ وا ُهزْم  َفزِاْن  َول

َ
َك  ل زَ ل  ْرُهْم  ب   َفزَاْخب 

ْم  َفَرَض  َقْد  اّلَلَ  َاَن  ْن  ُتْؤَخُ   َصَدَقًة، َ َلْيه  ْم  م  ه  َيائ  ْم، َ َل  َفُتَرد   َاْغن  ه  َك  َطاُ وا ُهْم  َفِاْن  ُفَقَرائ 
َ
َك  ل زَ ل  َم  َفِاَيزاَ   ب  ْم، َوَكزَرائ  ه   َواَتز    َاْمزَوال 

، َدْ َوةَ  ُلوي 
ْ
ْيَ   َفِاَنهُ  الَمظ

َ
َجاب   اّلَل   َوَبْيَن  َبْيَنهُ  ل  [(162/ 5) البخاري  صحيح.«ح 

 {َا ينَََِِيَأُيُّ َيامُِِعَلَْيُكُُِِكت بَِِأ َمنُوإِإََّل  ينَِِعََلُِِكت بَََِِكَِِإلّص  نِِْإََّل   [183: البقرة]{ تَتَُقونَِِلََعلَُكِِْقَْبل ُكِِْم 

 :معاني ودالالت (ب )
  ووا

 
 فالتجوئا واسكنوا.: فا
 يب ط لكم: ينشر لكم.  
 ما تنتفعون به.مرفقا : 

 هل كزتاب
 
 المقصود بهم نصارى اليمن. :ا
 وجب  ليهم. :فرض  ليهم

 
 ا

 زكاة. :صدقة 

 مزززوالهم
 
كزززرمهم للا  :كزززرائم ا

 
مزززوالهم التزززي ا

 
ا

 بتملكها.
 فرض  ليكم :كزتب  ليكم. 

 :األساسيةاستخالص المضامين  (ج )

 ول؟
 
صحاب الكهف في النص ال

 
 بماذا و د للا ا

  ماذا يبين النبي في النص الثاني؟ 

  التي فرضها النبي  العبادات ما ل  م لمي اليمن من خالل النص الثالث؟  

 خير، وما الحكمة من تشريعه؟
 
 ما هو الحكم الشر ي الوارد في النص ال

 :القيم والعبر واألحكام (د )
ميل بين 

 
حكاي والقيم والعبر  مما يلي:ا

 
 ال

داء الصالة 
 
 وجوب الصياي اللكاة تطهر النف  التقوى الصالة واجبة وجوب اللكاة الستجابة ل

       الحكم

       العبرة

       القيمة
 
 

 
 
 
 
 

 قززززززدار  قززززززراءة  لزززززز  التلميزززززز  اإ
 .سليمة قراءة الشر ي النص
 
 
 
 
 
 
 

  تعرف التلمي  معاني ودللت
العبارات في سزيا  الكلمات و

 النص الشر ي.

   قزززدار التلميززز   لززز  اسزززتنبا اإ
معززززززززززاني الززززززززززنص الشزززززززززززر ي 

 .في جمل مفيدة وصياغتها
 
 

  تعزززززرف التلميززززز   لززززز  القزززززيم
والعبر والحكزم والفوائزد التزي 
يمكززن اسزززتنباطها مزززن الزززنص 

 .الشر ي

  

سالي؟ ولماذا ما هي  (1 ركان الإ
 
 ؟سميت ك لكا

 ما هي الحكمة من تشريع  بادة الصياي؟ وما المقصود بها؟ (2
حكاي الشر ية  ل  م لمي اليمن؟ 3

 
 ماذا ي تفاد من الترتيب الشر ي في فرض ال

   تقززززززويم مكزت ززززززبات التلميزززززز
ومزززززدى اسزززززتيعابه لمضزززززامين 

 الدرس.
 

 



 

2 



   

(  
 
 التحليل والمناقشة: (ا

 ن ان؟ وماذا يقصد ب لك  ؟ما الغاية من خل  الإ

 ما القيم التي ترسخها  بادة الصالة في شخصية الم لم وحياته؟ 

 ما القيم التي ترسخها  بادة اللكاة في شخصية الم لم وحياته؟ 

  مزززا هزززي القزززيم التزززي ترسزززخها  بزززادة الصزززياي فزززي
 شخصية الم لم وحياته؟

  كيف نتعامل مع ه   العبادات الشزر ية لتلكيزة
سالمية؟  نفوسنا والتحلي بالقيم الإ

ن زان، قزال تعزال     تحصيل المكتسبات: (ب ) } :تعتبر العبادة بمفهومها الواسع غاية وجود الإ

سالي ، وقد سن [56: ال اريات] { حكامالإ
 
ركان الخم ة اا

 
 .شر ية لتحقي  ه   الغاية مجملة في ال

1  

 :الصالة لغة هي الد اء، واصطالحا هي  مفهوم الصالة
فعززززال، تفتززززتح بززززالتكبير، 

 
قوال وا

 
 بززززادة مخصوصززززة بززززا
 وتختتم بالت ليم.

 :الصززالة واجبززة  لزز  كززل م ززلم وم ززلمة  حك  م الص  الة
مززر للا تعززال  بهززا جميززع 

 
بشززرو  معلومززة، وهززي  بززادة ا

نبيا
 
نها تصل العبد بربه.ئا

 
 ه ورسله، وسميت صالة ل

     :ثزر كبيزر فزي  أثر الص الة ي ي حي اة المس لم
 
للصزالة ا

دائهزززا يتحقززز  شزززكر نعمزززة للا، وتزززتم المزززؤمنحيززاة 
 
، فبا

طا ززززة العبززززد لربززززه، وتتحقزززز  طهززززارة الززززنف  والعقززززل 
 .والبدن

 ها الصالة للمسلم:القيم التي تكسب 
قزززيم روحيزززة: الصزززلة بزززا ، نزززور القلزززب والوجزززه ، الطاقزززة 

يمانية.  الإ
داء الحقززو  ، مراقبززة 

 
قززيم تربويززة: البعززد  ززن الفحشززاء ، ا

 للا.
 ، الم اواة.جتما ية: التعارف، التواصلقيم ا

2  

  واصزطالحا: هزي اللكاة لغة بمعن  الطهارة والنماء،  :الزكاةمفهوم
  بادة مالية مخصوصة بشرو  محددة.

  اللكاة واجبة  لز  كزل م زلمة غنزي، يخرجهزا مزن مالزه  :الزكاةحكم
ذا بلغ النصاب وف  ما نص  ليه الشرع الحنيف، وهزي الزركن الثالزث  اإ

 .بعد الصالة

 األهداف الروحية والتربوية للزكاة:  
  تلكيززة بزززاطن صززاحب المزززال مززن الشزززح والبخززل وحزززب المززال، قزززال

ُرُهْم »تعال :   
ْم  ُتَطه  يه   

َها َوُتَلك   . «ب 
  :مر ، قال  ل مزن قائزل

 
ل  للا تعال  وابتغاء مرضاته وطا ة ا التقرب اإ

ُتوا»
 
 . «الَلَكاَة  َوا

 .ال تراف بفضل للا تعال  وتحقي  شكر نعمة المال رجاء البركة فيه 

  الزكاة للمسلمالقيم التي تكسبها: 
ل  للا، تلكية النف قيم روحية:   .التقرب اإ

مان: اجتما يةقيم 
 
 .التكافل، الر اية، نشر ال لم وال

نتاج.: قيم اقتصادية دارة الإ  نماء المال، تحصيل البركة، اإ

3  

  م زا  والمتنزاع، واصزطالحا  :الص يام مفهوم الصزياي لغزة بمعنز  الإ
لزز  غززروب  م ززا   ززن شززهوتي الززبطن والفززرج مززن طلززوع الفجززر اإ هززو الإ

ل  للا  ل وجل.الشم  بنية العبادة والتقرب   اإ

 أهداف الصيام:   
 لززز ن زززان اإ   منللزززة الطا زززة تحقيززز  التقزززوى: وهزززو الرتقزززاء بقزززيم الإ

َعَلُكْم  »والمراقبة    ل وجل، قال تعال : 
َ
 . «َتَتُقوَن  ل

  خر
 
غفران ال نوب: يكزفر للا تعال  للصائم ما تقدي من ذنبه ومزا تزا

خالصه وصومه.  بفضل اإ

  للمسلم يكسبها الصيامالقيم التي:  
  

 
تطهيززر الزززنف  وتلكيتهزززا مزززن خزززالل تعميززز  مبزززدا

 المراقبة ال اتية للنف . 
 مززن خززالل منززع الشززتم  ن الخلزز التربيززة  لزز  ح زز

وقول اللور والبهتان، وتجنب المعاصزي ومواقعزة 
 مواردها. 

  .غرس قيمة القنا ة والرض  والصبر 

 ن تعلززو
 
جززل ا

 
صززفات الخيززر  ك ززر الشززهوات مززن ا

ن انية.  ل  صفات الشر في النف  الإ

ستخلص   توظيف التعلمات: (ج )
 
قوي بها سلوكي اليومين النصم ا

 
تية  برا وفوائد ا

 
 :وص الشر ية ال

  أقوم سلوكيكيف  الشرعيةالنصوص   
ُكْر »

ْ
يَت  ِاَذا َرَبَك  َواذ  ساءإلصباحِوإِلأ ذاكرِعلِأ حِصِ «َن  

م  » َة  َاق 
َ
و    الَصال

ُ
ُدل   الَشْم    ل 

َ
 أ وقاهتاعلِصلوإيتِيفِأ حافظِ «الَلْيل   َغَ     ِال

ل  »  
َن  َوَرت 

 
ُقْرا
ْ
  ال

ً
يال ِأ نِإلكِميأ جهتدِ «َتْرت   يفِتعملِجتويدِإلق

 

   حفززززل التالميزززز   لزززز
فهززززززززززم واسززززززززززتيعاب 

الززززززززززنص مضززززززززززامين 
 .لشر يا

 عرفززززززززززززة التلميزززززززززززز  م
لغززة  واللكززاة  الصززالة

 .واصطالحا
 
 
 

   درا  التلميزز للقززيم اإ
الروحيززززززة والتربويززززززة 
وغيرهززززززززززززززززا التززززززززززززززززي 
يكزت زززززززززبها بفضزززززززززل 

 .الشر يةالعبادات 
 
 
 

   معرفززززززززززززة التلميزززززززززززز
مفهزززوي الصزززياي لغزززة 
دراكززه  واصزطالحا، واإ

قززيم التززي يكزت ززبها لل
 .الصائم بصومه

 
 

 

  قززززدار التلميزززز   لزززز  اإ
 .توظيف تعلماته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   الصززالة مززا معنزز
اللغزة  واللكاة فزي
 ؟والصطالح

 
 

  هزززداف مزززا هزززي
 
ال

الروحيززززززززززززززززززززززززززززززة 
والتربويززززززة التززززززي 
تنميهززززززززا  بززززززززادة 

 اللكزززززاةالصزززززالة و
فزززززززززي شخصزززززززززية 

 ؟الم لم
 
 
 
 
 
 
 
 

  هزززززداف
 
مززززا هزززززي ا

الصزززززززززياي التزززززززززي 
 ؟درستها

 
 
 
 
 

 

 
 ؟الصالة لغة واصطالحاما معن   (1
ذكر ثالثة من  (2

 
  القيم التي يكزت بها الم لم بفضل الصالة.ا

هداف الروحية والتربوية للصياي؟ (3
 
 ما هي ال

درا  التلمي  وفهمه.  يك بها الصياي للم لم؟التي  القيمهي  ما (4  تقويم م توى اإ

 

 للدرس القادي من خالل 
 
تهيا
 
ا

تية:
 
سئلة ال

 
جوبة  ل  ال

 
 ال

(  
 
 وكيف يتم تحقيقه؟ماذا يقصد بشكر للا تعال ؟  (ا
سالي؟ وما ه (ب )  فضل منللة الشكر في الإ

 [ :ح  ا الل  ك: ش  كر الل  ك   تهيززا التلميزز  لززدرس ]
 بنائه.وتحفيل   ل  المشاركة الفا لة في 

 


