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القدرات  المحتوى المعرفي األنشطة التعليمية التعلمية
 المستهدفة

مراحل 
أنشطة  الدرس

 المتعلم
 أنشطة المدرس

ًؼصض ما َُئَ * 

 .من ٔأغٌلل

ٍصاكب هتييء املخؼومني، * 

يوٍ بطائهبا . ًو

حيفز امخالمِش ػىل املشارنة * 

 . مبا ٔأجنزوٍ

 "مفاثَح امغَب" ، "ٔأحطاُا : " رشح املكٌلت الٓثَة* 

؟ "ًزنل امغَر " ، "رظب وال ايبس " ،

 وضع مضامني مٌاس بة ميطوص الاهعالق؟ *

 بَان ٔأهواع امغَب من ذالل ُشٍ اميطوص نشكل؟ *

 ثؼًصف  امؼمل، وامغَب؟ وحتسًس ٔأهواع امؼمل مع *

الاس خسالل ذلكل؟ 

 

 

مسى اُامتم 

املخؼومني ٕبجناز 

واجباهتم، 

وضبعِم 

 .نومؼارف

 

 

اإلعداد 

 القبلي

الاس امتع * 

نووضؼَة املشلكة، 

. وكصاءهتا

املشارنة يف * 

اإلجابة غن 

ألس ئةل، وضَاغة 

 .امفصضَات

نخابة اموضؼَة ػىل * 

امس بورة، وكصاءهتا ػىل 

. املخؼومني

احلصص ػىل ثفاػل املخؼومني * 

مع اموضؼَة؛ بطَاغة ٔأس ئةل 

جساػسمه ػىل ثبني ٔأمه 

. مضامِهنا

ضَاغة ٔأمه امفصضَات اميت * 

ثضميهتا اموضؼَة بالشرتاك مع 

جصى حوار ذارج كاػة ادلرس بني ٔأمحس، وحسام، 

وبسر غن امؼمل وػالكذَ بمخطسًق، وضورة ُشا احلوار 

:  نٌل ًًل

مست ٔأضسق ٕاال ما ٔأراٍ، ٔأو ما شِس امؼمل : ذادلكال 

. بطحخَ وضسكَ

ٔأذامفم امصٔأي، فميكن نوصؤًة ٔأن ختسع، نٌل : ٔأمحسفأٔجابَ 

. ميكن نوؼمل ٔأن خيعئ

ٕان اكن ًًبغي ميا ػسم امدسومي :  احلوار كالبسرفوٌل مسع 

نوصؤًة وامؼمل؛ المذياع سالمهتٌل من اخلعأٔ، فٕاىل ٔأي 

 

 

شس اهدباٍ 

امخالمِش وحتفزيمه 

مالخنصاط يف بياء 

 .ادلرس
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: أهداف الدرس 

. تعرف مفهوم علم اهلل المطلق والفرق بينه وبين علم اإلنسان النسبي* 

. ترسيخ نسبية علم اإلنسان وعدم محدودية علم اهلل من خالل األدلة النقلية والعقلية*              

. تصحيح مجموعة من االعتقادات المرتبطة بعلم الغيب*                      
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. املخؼومني

ـ ال ميكن ثطسًق ٕاال ما ٔأًسثَ 

. امصؤًة، وشِس امؼمل بطحخَ

ـ ال ميكن الاغامتد ػىل لك ما 

. ٔأًسثَ امصؤًة وشِس بَ امؼمل

 

يشء وسمل، وٕاىل ماذا حنخنك؟ ومامضوابط اميت  ػوَيا ٔأن 

هضؼِا؛ ملبول ما حنخنك ٕامََ؟ 

:  بؼس كصاءة اموضؼَة

مامفكصة امصئُسة اميت ثضميهتا اموضؼَة؟ * 

ل ُياك ذالف بني ُشٍ *  مك ثضميت من رٔأي، ُو

الٓراء؟ 

بني ُشٍ الٓراء، ؤأسٌلء ٔأحصاهبا؟ * 

مع ٔأي رٔأي ثخفق، ػول جوابم؟ * 

ُل ثؼس كول بسر رٔأاي؟  * 

 يف رٔأًم ما جواب سؤال بسر؟*

اإلهطات ملصاءة 

. ألس خاذ

كصاءة كصاءة سومية 

 .من ألدعاء

. كصاءة ثعبَلِة نومسرس* 

. سٌلع كصاءة املخؼومني* 

 .ثطحَح ٔأدعاء املخؼومني* 

: كال غز وجل



: وكال

 

: وكال

  

: وكال

33 

 

 

 

 

 

كسرة املخؼمل ػىل 

كصاءة اميطوص 

امرشغَة كصاءة 

 . حصَحة

 

 

 

 

النصوص 

المؤطرة 

 للدرس

جيَب من * 

 .ذالل امخحضري

ٌسأٔل املخؼومني غن ثؼًصف * 

ملٌان " ، و "ألهؼام " سوريت 

." 

"  مكِة ماػسا الآيت :سورة ألهؼام*

20،23،91،93،114،141،151،152،153 " 

، "احلجص " أًٓة، ىزمت بؼس  " 165" مفسهَة، أآيهتا 

مسَت بٔلهؼام ذلهٍص فهيا؛ ومؼياٍهتا بسحظ اغخلادات 

ًسور حمورُا حول امؼلِسة ؤأضول . اجلاُوَني يف ألهؼام

ًسل ػىل فضوِا ٔأهنا ملا ىزمت اجمتع موهب غظمي . اإلميان

من املالئكة بني ألرض وامسٌلء ٌس بحون حىت اكدت 

. ألرض حصجت ذلكل

.  مفسهَة27،28،29 مكِة ماػسا الآيت :سورة ملٌلن* 

، "امطافات " ىزمت بؼس . احلادًة وامثالزون: حصثُهبا

. احلكمي" ملٌلن " مسَت هبشا الامس الش امتمِا ػىل كطة 

 .ثؼاجل موضوع امؼلِسة

 

 

 

 

 

ثؼًصف املخؼمل 

بإلظار املصجؼي 

 نويطوص املصأٓهَة

 

 

 

التعريف 

بالسور 

القرآنية 

المؤطرة 

. للدرس

ٌس خرصج * 

املكٌلت امطؼبة، 

سؤال املخؼومني غن مؼاين * 

املكٌلت املفاثَح، وثؼَني من 

.  لكمة ثسل ػىل اميسامة وامخحرس:اي وًوخيا* 

.  ػّسُا ؤأزبهتا، وضبعِا، وحفظِا:ٔأحطاُا* 

اهمتكن من 

اس خرصاج 
شرح أهم 

األلفاظ 
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سوهنا  ٌرشهحا، ًو

 .ػىل امس بورة

 دزائيَ ٔأو امعصق املوضةل ٕاىل ػومَ، مهنا :مفاحت امغَب*  .ًسوهنا

.  من سورة ملٌلن60امخلسة امواردة يف الًٓة 

. اميامع، واملبخل بملاء:  امصظب:ال رظب وال ايبس* 

وٍصاد هبٌل ُيا .  ًبس اميشء جف بؼس رظوبخَ:وامَابس

. ادلالةل ػىل امؼموم وامشمول

 . املاء اذلي ًزنل من امسٌلء فذحَا بَ ألرض:امغَر* 

املكٌلت املفاثَح، 

 .وفِم مؼاىهيا
والكلمات 

الواردة في 

نصوص 

 .االنطالق

جيَب غن 

وظف  ألس ئةل، ًو

ألجوبة يف بوورة 

املس خفاد من 

 .اميطوص

ٌساػس املخؼومني ػىل 

اس خرصاج ألحاكم واس خفادة 

املضامني بعصح ألس ئةل، من 

:  كبَل

 مبا وضف املكشبون جسل *

ٔأغٌلهلم ملا بؼثوا؟ 

ماذا ٌس خفاد من ثوهَسٍ * 

ثؼاىل ٔأن لكٌلثَ ال ثيفس، ومو 

. اكن امبحص مسادا ملكٌلثَ

 ػىل من كرصت الًٓة ػمل *

امغَب، وما يه ألمور اميت 

ردت ػومِا ٕامََ ثؼاىل 

ثفطَال؟  

 ما ٔأمه ألمور اميت ٌس خأٔثص *

هللا غز وجل بؼومِا حسب 

 الًٓة امكصمية؟

 بَاهَ ثؼاىل ٔأن لك ٔأغٌلل امؼباد حمطَة حمفوظة يف *

. نخاب غيسٍ

.  ثأٔهَسٍ غز وجل ٔأن ػومَ وأآيثَ ال حس مِا حيسُا*

 ردٍ س بحاهَ ادلراًة بؼمل امغَب ٕامََ وحسٍ، وثوهَسٍ *

. امؼمل بلك ما جيصي يف هوهَ نرب ٔأم ضغص

و*  موػس امساػة، : بَاهَ س بحاهَ بؼضا مما اس خأٔثص بَ، ُو

وىزول املعص، وما ٍكون يف ألرحام، وامصزق، وماكن 

 .املوت

 

 

 

 

 

 

متكني املخؼمل من 

فِم اميطوص 

امرشغَة، وبَان 

ألحاكم 

واملضامني 

 .املس خفادة مهنا

 

 

 

 

استخراج 

مضامين 

نصوص 

 .االنطالق

املشارنة امفؼاةل 

يف بياء مفاُمي 

احملاور من ذالل 

اإلجابة ػىل 

ألس ئةل 

.واملياكشة  

ثوجَِ مشارنة املخؼومني، 

ا نورصوج مبورص  واسدامثُر

. نومحور

بياء غيارص احملور من ذالل 

. ثسذالت املخؼومني

مساػسهتم يف بياء غيارص 

احملور من ذالل ضَاغة 

: ألس ئةل من كبَل

ل  ما مؼىن ػمل هللا املعوق، ُو

ُياك فصق بٌَُ وبني ػمل 

امغَب؟ 

ٔأذهص ٔأمه ألدةل امرشغَة ػىل 

ػمل هللا املعوق؟  

... 

. مفِوم ػمل هللا املعوق، ؤأدمخَ اميلوَة: احملور ألول

:  ـ ثؼًصف ػمل هللا املعوق1

و هلِظ .  من ػمل ًؼمل، ٕاذا ٔأدرك اميشء:ٔأ ـ امؼمل مغة ُو

و ٕادراك اميشء حبلِلذَ. اجلِل . ُو

وُو . رسح ؤأرسل:  من ظوق، ٔأي:ب ـ املعوق مغة

. ذالف امللِس

امؼمل اخلاص بَ غز  " :ج ـ ػمل هللا املعوق اضعالحا

امؼمل اذلي اس خأٔثص هللا : " ٔأو ُو". وجل دون سواٍ 

". غز وجل بؼومَ، فمل ًعوع ػوََ ٔأحسا من ذولَ 

ػمل " ، و "ػمل هللا املعوق " د ـ وجَ امؼالكة بني 

غَب ال ًؼومَ ٕاال هللا، اس خأٔثص :  امغَب هوػان":امغَب 

مبؼصفذَ، فمل ًعوع ػوََ ٔأحسا من ذولَ، فِو ذاثَ ما 

". ػمل هللا املعوق " ًؼصف ب 

وغَب ًؼومَ بؼظ اخلوق، وال ًؼومَ أٓدصون فِشا ٕامنا 

ٌسمى غَبا بمًس بة نوجاُل بَ ، ومُس ُو غَبا غن 

امخؼصف ػىل ػمل 

هللا املعوق، 

 .ؤأدمخَ اميلوَة

 

 

 

 

 

تحليل 

المحور 

 .األول
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 .مجَع اخلوق ، فال خيخص هللا غز وجل بؼومَ 

رشح امؼلِسة "كال ابن غثميني ـ رمحَ هللا ـفي 

ما اكن غائبًا ، وامغَب : املصاد بمغَب ": " امواسعَة

.  "ٔأمص وس يب ، مكن امغَب املعوق ػومَ ذاص بهلل

:  ـ بؼظ ألدةل اميلوَة ػىل ػمل هللا املعوق2

 ٔأنس هللا غز وجل ػىل ػسم حمسودًة :ٔأ ـ من املصأٓن

: ػومَ يف  أآيت نثرية مهنا

: كوهل ثؼاىل

65 

12

كوهل ثؼاىل

3

:  ب ـ من امس ية

َما َأَضاَب ُمْسِوًما كَطُّ مَهٌّ :" كوهل ضىل هللا ػوََ وسمل* 

ََيِت يِف : َواَل َحَزٌن فَلَالَ  يّنِ َغْبُسَك َوابُْن َأَمِذَم، ََنِض
ِ
ُمَّ ا َِّ انو

ًَِسَك َماٍض يِفَّ ُحْْكَُم، ػَْسٌل يِف كََضاُؤَك، َأْسأَكُلَ ِبلُكِّ 

َُ يِف ِنخَاِبَم، َأْو  َِ هَْفَسَم، َأْو َأىَْزمْخَ َت ِب َْ َو كَلَ مَسَّ ُُ امْسٍ 

َُ َأَحًسا ِمْن َذوِْلَم،  َّْمخَ َِْب ػَو َِ يِف ِػمْلِ امْغَ خَأْثَْصَت ِب َأِو اس ْ

َؼَل امُْلْصأَٓن َرِبََع كَويِْب، َوِجاَلَء ُحْزيِن، ِغْيَسكَ  ، َأْن ََتْ

 َِ ، َوَأبَْسهَلُ َماَكَن ُحْزِه َُ ُ َهَّ َب اَّللَّ َُ الَّ َأْذ
ِ
اَب َهِّي، ا َُ َوَذ

.  ٔأدصجَ احلامك يف مس خسرنَ"فََصًحا 

ُ " : وكوهل* الَّ اَّللَّ
ِ
ٌس، اَل ًَْؼوَُمَِا ا َِْب َ ْ اَل : َمَفاِثَُح امغَ

الَّ 
ِ
، َواَل ًَْؼمَلُ َما يِف غٍَس ا ُ الَّ اَّللَّ

ِ
ًَْؼمَلُ َما ثَِغَُظ اَلْرَحاُم ا

، َواَل ثَْسِري  ُ الَّ اَّللَّ
ِ
، َواَل ًَْؼمَلُ َمىَت ًَأيِْت املََعُص َأَحٌس ا ُ اَّللَّ

، َواَل ًَْؼمَلُ َمىَت ثَُلوُم  ُ الَّ اَّللَّ
ِ
هَْفٌس ِبأَّيِ َأْرٍض ثَُموُت ا

 ُ الَّ اَّللَّ
ِ
اػَُة ا .  ٔأدصجَ امبزاري يف حصَحَ"امسَّ

 

 

 

املشارنة امفؼاةل 

يف بياء مفاُمي 

احملاور من ذالل 

اإلجابة ػىل 

ألس ئةل 

 .واملياكشة

ثوجَِ مشارنة املخؼومني، 

ا نورصوج مبورص  واسدامثُر

. نومحور

بياء غيارص احملور من ذالل 

. ثسذالت املخؼومني

مساػسهتم يف بياء غيارص 

احملور من ذالل ضَاغة 

. وسبِة ػمل اإلوسان ودالئوِا اميلوَة وامؼلوَة: احملور امثاين

:  ـ ثؼًصف وسبِة ػمل اإلوسان1

 ٔأن ػومَ حمسود وكارص؛ حملسودًة حواسَ، :ٔأ ـ مؼياٍ

وكسراثَ امؼلوَة؛ ذلكل ًغَب ػوََ ٕادراك حلائق نثري 

. من املوجودات

: ب ـ امفصق بني ػمل اإلوسان وػمل هللا املعوق

 ػمل اإلوسان مس بوق جبِل، ذالف ػمل هللا اذلي ُو *

امخؼصف ػىل 

وسبِة ػمل 

اإلوسان، وما 

ًِؤنس ذكل من 

 .هلل وغلل

 

تحليل 

المحور 

 .الثاني
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: ألس ئةل من كبَل

ما مؼىن وسبِة ػمل اإلوسان؟ 

ما امفصق بني ػمل هللا وػمل 

امبرش؟ 

ما ٔأمه ألدةل اميلوَة وامؼلوَة 

اميت ميكن الاس خسالل هبا  ػىل 

 ...وسبِة ػمل اإلوسان ؟ 

ٔأزيل، ٔأي ٔأهَ ثؼاىل ًؼمل ما اكن، وما ُو اكئن، وما 

. ٍكون ٕاىل ًوم املِامة

 ػمل امبرش هس يب حيخاج حبثا وهجسا مَخحلق، بُامن ػمل *

. هللا مُس نشكل؛ٔلهَ ٔأزيل

.  ػمل هللا ٌشمل مؼصفة لك ألمور يف وكت واحس*

ا، فال *  ػمل هللا لكي حيَط بطفات ألش َاء وجوُُص

.  ًلذرص ػىل ألش َاء اخلارجِة

:  ـ ألدةل اميلوَة ػىل وسبِة ػمل اإلوسان2

: ٔأ ـ من املصأٓن

: كوهل ثؼاىل
85

 76: وكوهل

114: وكوهل

: وكوهل
66

ٔأن س َسَن :  ٕادباٍر ضىل هللا ػوََ وسمل:ب ـ من امس ية

اخلرض كال ملوىس ػوََ امسالم  ملا رٔأى غطفورا هلص يف 

الَّ ِمثُْل َما " : امبحص هلصة
ِ
ِ ا َما ِػوِْمي َوِػوُْمَم ِمْن ِػمْلِ اَّللَّ

َشا امَبْحصِ  َُ َشا امُؼْطُفوُر ِمْن  َُ  ٔأدصجَ امبزاري يف "هَلََص 

. حصَحَ

:  ـ ألدةل امؼلوَة ػىل وسبِة ػمل اإلوسان3

ًسل ػىل ذكل حمسودًة حواسَ، وثيايه كسراثَ امؼلوَة، 

: وميكن بَان ذكل ػرب كواػس ووكائع

بل ٕان اخلَال امبرشي ًؼجز  .. 

ٔأحِاَن غن امصبط بني ٔأش َاء موجودة يف امواكع؛ ٔكن 

ًخرَل موس َلى بعؼم امخفاح، ٔأو راحئة بوون ٔأدرض، ٔأو 

... هغم بًِة 

″

″  
 فوو كِل ٬مفا مل حيرص بني امزمان  واملاكن مل ًسرنَ امؼلل

 ومكهنا مل ثلع ٬ٔأن حصب وكؼت بني امؼصب وامفصس: كل

 ٬ ومل ثلع يف زمن من ألزمان٬كبل اإلسالم وال بؼسٍ

 ٬ مل ثسرك دكل ومل ثطسكَ ومل ثلبهل٬ومكهنا وكؼت فؼال

 وال ٬ ٕان بدلة مُست يف سِل وال يف جبل:ومو كِل كل

 وال يف ٬ وال يف ارض وال يف سٌلء٬يف بص وال يف حبص

 ومل ٬ مل ثسرك دكل٬ ومكهنا موجودة٬ماكن من ألمكٌة

 فامؼلل ال حينك ٕاال يف حسود امزمان ٬ثطسكَ ومل ثلبهل
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 مفا اكن ذارجا غهنٌل من مسائل امصوح ؤأمور ٬واملاكن

 ثطور ٬ فال حنك نوؼلل ػو٬ََاملسر ؤأالء هللا وضفاثَ

 مكن غلهل ٬ املؤمن ًوكن بسكل٬ذوود املؤمٌني يف اجلية

 اهَ امؼلل اذلي ال ٬ػاجز غن اإلحاظة هبسٍ احللِلة

 وكع يف ٬ و ٕاذا افرتض اموضول ٕاههيا٬ًسرك امالهناًة

 يف ″اكهت″ وكس ازبت ٬امخياكظ اذلي ًلول ببعالهَ

ٔأن امؼلل ال ٌس خعَع ٔأن حينك ٕاال ػىل ػامل : ٕاحسى نخبَ

املادة  

 ٔأًضا ٌشِس بلطور وسبِة ػمل اإلوسان، حِر 

ٕان ُياكل ٍلوػة من اميظصايت امؼومَة املبًِة ػىل 

الادذبارات وامخجارب ما مبثت ٔأن سلعت وهتاوت؛ 

مثبوت دعأُٔا مبا اس خجس من ٕاماكَنت ووسائل ؤأحباث 

ٔأنرث معلا، نٌل ُو شأٔن هظًصة داروٍن اميت اكهت كس 

ةل من امزمن . ٔأحسزت جضة يف اجملمتؼات فرتة ظًو

ومن ألمثةل ٔأًضا ٔأن بؼضِم شكم يف حسًر ٕان يف 

ٕاحسى جٌايح اذلببة شفاء ويف الٓدص دواء، فكشب 

احلسًر بسغوى ما حنن فَِ من ثعور ػومي، مكن فامي 

بؼس س َثبت امؼمل ُشٍ احللِلة بفضل ما اس خجس من 

. وسائل وٕاماكَنت مساػسة ػىل امبحر

ومن مث وجب ػىل امًس يب ٔأن ٍصجع ٕاىل ػمل هللا املعوق 

ة حصَحة  وحيخنك ٕامََ ما دام كصأَٓن رصحيا، ٔأو س ية هبًو

 .امس يس رصحية املؼىن

 

 

امخأٔمل يف امامنذج 

امللرتحة، وٕابساء 

 .امصٔأي

ضَاغة املواكف، وغصضِا، 

والاس امتع  مالكرتاحات 

 .اخملخوفة

: ٔأجب بطحَح ٔأم دعأٔ مع امخؼوَل

.  ػمل هللا معوق ٌسع لك يشء*

. هللا ثؼاىل مزٍن غن لك غوامل امًس َان وامغفةل* 

 هللا ثؼاىل ػومي بٔلش َاء امكربى دون ادلكائق *

. وامخفاضَل امطغصى

 ميكن نوياس الاظالع ػىل امغَب وٕادبار امياس مبا *

. ًلع يف املس خلبل

.  ال ميكن اإلميان ٕاال مبا ٔأراٍ ٔأو ضسكَ امؼمل*

املسرة ػىل ٕابساء 

املوكف، 

والاس خؼساد 

 مخؼسًل امسوواكت

 

 

 

 االستثمار

 

 

 
ل ُياك فصق بٌَُ وبني * .ًعصح ٔأس ئةل امخلومي   ما مؼىن ػمل هللا املعوق، ُو

ػمل امغَب؟ 

ٔأذهص ٔأمه ألدةل امرشغَة ػىل ػمل هللا املعوق؟  * 

 ما مؼىن وسبِة ػمل اإلوسان؟ *

 ما امفصق بني ػمل هللا وػمل امبرش؟ *

ثأٔهَس وحصس َخ 

امخؼوٌلت، ومؼصفة 

مسى حتلق 

 .ٔأُساف ادلرس

 

تقويم 

 إجمالي
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 ما ٔأمه ألدةل اميلوَة وامؼلوَة اميت ميكن الاس خسالل هبا  *

ػىل وسبِة ػمل اإلوسان ؟ 

 

 

 


