
 

  
 

 

 

 .المقصود بغٌر المسلمٌن  ٌتعرف المتعلم أن   
 أن ٌتعرف على أسس النظرة اإلسالمٌة لألخوة اإلنسانٌة    
 . اإلنسانٌةٌكتشف الحقوق المترتبة على األخوة  أن   
 . كٌفٌة رعاٌة حق غٌر المسلم ٌدرك  أن   
تداء نسانٌة اقٌحرص على حفظ حقوق األخوة اإل أن   

 . بالرسول صلى هللا علٌه وسلم
 

   عنوان الدرس :

حق الغٌر : حقوق األخوة 
   اإلنسانٌة 

 
 
 
 
 

 ( ساعتان ) حصتان                            االنجاز :مدة 

 .... إلقائٌة – استنتاجٌه –استكشافٌة  –حوارٌة             :الطرق التعلٌمٌة 

 العاكس –الحاسوب –الدفاتر –الكتاب المدرسً –السبورة الوسائل التعلٌمٌة :

المقررة  المدرسٌةالكتب   -التربٌة اإلسالمٌة  إحٌاء  - القرآن الكرٌم  :المراجع المعتمدة 

  الرحٌق المختوم ... – االنترنٌت –صفوة التفاسٌر –للمادة

 

 

 

 
 

 

 
 

 المعٌار المؤشر
  

 إجابات
صحٌحة من 
طرف عٌنة 
 من التالمٌذ

الصواب 
 والسرعة 

 تقضًأنها تلقت أسرتك دعوة لحضور عرس جاركم ، فكانت ردود أفعال أسرتك : أمك رفضت بدعوى 
عن جاركم ،  سٌئةسمعت أخبارا ، أختك رفضت بدعوى أنها  األٌام التً أفطرت فٌها فً شهر رمضان

ماذا  ما موقفكم من ردود أفعال أفراد أسرتك ؟.  لحقوق األخوة اإلٌمانٌةأبوك استجاب الدعوة وفاء 
   وما حقوقها ؟نقصد باألخوة اإلٌمانٌة ؟ 

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 
ٌجٌب عن أسئلة  –

 ...التقوٌم

 
 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و
 ...القرآنٌتابع حفظ 

ٌستحضر 
مكتسباته 
السابقة 
وٌقومها 
 وٌثبتها 

تقوٌم 
 تشخٌصً

تشوٌق 
للتالمٌذ 

  الدرسلمعرفة 

االنتباه 
 والتركٌز

ٌنه فً حمل أثقاله الدٌانة فرفض ذات ٌوم أن ٌع مواطن مغربً ٌهوديٌسكن بجوار التلمٌذ أحمد 
فً حٌن استجاب التلمٌذ محمد لطلب هذا الٌهودي  ، رابطة األخوة اإلٌمانٌةبدعوى أنه ال تربطه به 

 . من منهم على صواب فً نظرك ؟ مع التعلٌل على كل حال . ألنه إنسان

 
ٌجٌب   –ٌنصت للمدخل 

ٌطرح مدخال إشكالٌا  عن أسئلة أستاذه ...
 ... للدرس الجدٌد

التشوق للدرس 
الجدٌد 

واالستعداد 
 للتجاوب معه

وضعٌة 
  مشكلة 

قراءة سلٌمة 
معبرة و

 للنصوص

الترتٌل 
 والتجوٌد 

 

   
ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه 

 –ٌحترم قراءاتهم  –
 ٌصحح أخطاءه 

قراءة نموذجٌة وٌصحح 
ٌحفز  -قراءات المتعلمٌن

 أصحاب القراءات الجٌدة

القدرة على 
القراءة 
السلٌمة 
 والمعبرة

قراءة 
 النصوص

 إلىتوصلهم 
     معرفة 

عبد هللا بن 
عمرو بن 

 العاص

الدقة فً 
 التعرٌف

 
أسلم الصحابً عبد هللا بن عمرو بن العاص بن وائل السهمً  : عبد هللا بن عمرو بن العاص

لزم عبد هللا النبً محمد بعد هجرته، فتلّقى عنه  هـ 7بعد سنة  المدٌنة المنورة القرشً، وهاجر إلى

وذلك بعد أن  ،«الصحٌفة الصادقة»فً صحٌفة له سّماها  ً كان ٌكتبهاالت الكثٌر من األحادٌث النبوٌة

، وأتقنه، كما القرآن عبد هللا كذلك قرأ  .ما سمعه منه من أحادٌث نبوٌة ٌُدّون أذن له النبً محمد أن

وفاة عبد هللا بن عمرو، فقٌل  ضطربت الرواٌات حول زمن ومكانا .بهما ، وكان عالًماالتوراة قرأ

 .هـ بمصر، ودفن فً داره  36وقٌل سنة  ،بمصر هـ 36هـ، وقٌل سنة  33توفً سنة 

 

ٌقدم معارفه حول السورة 
 مستثمرا إعداده ..

ٌساعد المتعلمٌن على 
 الصحابًالتعرف على 

 بأسئلة مركزةالجلٌل 

  التعرف على
عبد هللا بن 
عمرو بن 

 العاص

توثٌق 
 النصوص 

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 محمد اإلدرٌسً –من إعداد : ذ 

  -تاونات  -إعدادٌة الزرٌزر

 إعداديثانوي  ثانٌة الفئة المستهدفة: ال األهــداف الـتـعـلـمـٌــة :

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

 66ص :  3+ النص  67ص :  2+ نص  63من الكتاب المدرسً ص :  1النص 

 66و 

 مــدخــل القسط   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AF%D9%88%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1


 ة ) الساعة الثانٌة (ــــــــــــٌـــــــانـــــثــــــصة الــــحــــال  

 اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص ( ) خصوصا التذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى و تقوٌم تشخٌصًوالدفاتر واستظهار القرآن +  مراقبة اإلعداد 

حــــلــــٌــــل 
تـــ

حــــور
الــــم
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 أن ٌتعرف المتعلم على
مفهوم األخوة اإلٌمانٌة 

ٌوجه  –ٌدٌر النقاش   ومكانتها
ٌشجع  –أسئلة مركزة 

وٌحفز على المشاركة 
ٌساعد على تدوٌن  –

 الخالصة على السبورة

ٌجٌب على أسئلة األستاذ 
 –ٌستدل على أفكاره  –

ٌناقش محاور الدرس 
 –راء زمالئه وٌحترم آ

ٌدون الخالصة على 
 ....السبورة

 : هو كل من لم ٌؤمن برسالة محمد صلى هللا علٌه وسلم .المقصود بغٌر المسلمٌن 
 أسس النظرة اإلسالمٌة لألخوة اإلنسانٌة :

: فالبشر جمٌعا  وحدة األصل البشري تقوم األخوة اإلنسانٌة فً اإلسالم على أسس ومبادئ منها :  
" ٌا أٌها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم    إخوة من أب واحد وأم واحدة ) آدم وحواء ( قال تعالى : 

" ولقد كرمنا بنً آدم وحملناهم فً البر  :  : قال تعالى مبدأ الكرامة اإلنسانٌة – من نفس واحدة .."
 – وما أرسلناك إال رحمة للعالمٌن " "دٌن رحمة للعالمٌن ، قال تعالى :  مبدأ األسالم – والبحر "

 " احب للناس الخٌر تكن مسلما ": ، قال صلى هللا علٌه وسلم  اإلسالم دٌن محبة الخٌر للناس جمٌعا
 دون اعتبار للدٌن أو العرق أو اللغة .. مبدأ التعارف والتعاٌش بٌن الشعوب واألمم –

 ً
الدقة ف

الل
ستد

ال
ب وا

حلٌل والتركٌ
الت

 

توصل 
التالمٌذ 
 لتحدٌد

غٌر معنى 
المسلمٌن 
ومبادئ 
األخوة 
   اإلنسانٌة

حـــلـــٌــــل 
تـــــ

حور 
الم

2
 

المتعلم  أن ٌتعرف
غٌر المسلمٌن حقوق 

 وٌحفظها

: ولترسٌخ هذه المبادئ أمر اإلسالم بحفظ حقوق الناس جمٌعا وخاصة حقوق غٌر المسلمٌن 
مجادلتهم  –حفظ كرامته اإلنسانٌة ومراعاة مشاعره  فٌن لنا فً العقٌدة ومن هذه الحقوق :لالمخا

 –حقه فً الحماٌة  – :" وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتً هً أحسن "بالتً هً أحسن ، قال تعالى 
له عدم ظلمه أو قت – " ال إكراه فً الدٌن "حرٌة المعتقد  –حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم 

 ... العدل والمساواة والبر واإلحسان –) حدٌث عبد هللا بن عمرو ( وتشدٌد العقوبة على ذلك 

تعرف 
التالمٌذ 

حقوق على 
غٌر 

 المسلمٌن
 

 ه مع غٌر لكً أكون مسلما حقٌقٌا ٌجب علً أن أحب الخٌر لجمٌع الناس بغض النظر عن معتقداتهم وأن أقتدي بالرسول صلى هللا علٌه وسلم  فً معاملت : االمتداد السلوكً

 المسلمٌن بحفظ حقوقهم ورعاٌتها، وأن أحرص على دعوتهم لإلسالم لعل هللا ٌهدي على ٌدي رجال منهم ...

تقوٌم 
 إجمالً

تثبٌت القدرة على 
 المعارف وتقوٌمها

ٌطرح أسئلة عامة 
 -حول الدرس المنجز

ٌعطً الفرصة للتالمٌذ 
 للتساؤل..

 ٌجٌب عن األسئلة    
 –ٌطبق القواعد         

 ٌسأل أسئلة أفقٌة ...
 –تصنٌف الحلول المقترحة للوضعٌة على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته وتعلماته 

ٌشٌر األستاذ إلى التفجٌرات التً وقعت فً   -66ص :: ٌعممها على وضعٌات أخرى مماثلة 

 كنٌستٌن  بمصر فً هذه األٌام .  

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
من التالمٌذ 
من أجوبة 

 صحٌحة

اإلعداد 
 القبلً

ٌتهٌأ للحصة 
 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

ٌمد التالمٌذ بأسئلة 
 اإلعداد القبلً بتدوٌنها 

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -
 على دفتر اإلعداد

 -ابحث عن سبب نزول اآلٌات  –لى دفترك إ 69 ص :النص القرآنً من سورة الحجرات انقل 

استخالص بعض األحكام والقٌم من  –التعرف على قاعدة اإلدغام  – استخالص مضامٌن اآلٌات 
 الجزء 

الرغبة 
 الواضحة

كتابتهم 
 ألسئلة ل

 

تمكن عٌنة من 
المتعلمٌن من 
تحدٌد معانً 

 الكلمات 

 الصواب 
معاهدا : من أهل الذمة وهم النصارى  –ال ٌضار : ال ٌلحق به أذى  –إٌلٌاء : اسم لمدٌنة القدس 

 ٌعوده : ٌزوره ... –الذٌن بٌنهم وبٌن المسلمٌن عهد أمن وسالم 

ٌجٌب المتعلمون انطالقا 
من إعدادهم القبلً أو 

ٌستعملونها  – مكتسباتهم
 فً جمل 

ٌسأل المتعلمٌن عن 
معانً المفردات 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

معانً  ٌتعرف
المفردات وفق 

 سٌاقها
القاموس 

 اللغوي

استخالص 
مضامٌن 
النصوص 
واستٌعابهم 

 لمعانٌها

صٌاغة 
جٌدة 

 ومختصرة 

 من برسالة نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلم .ؤالمقصود بغٌر المسلم من ال ٌ -
بعض الحقوق التً ضمنها عمر بن الخطاب رضً هللا عنه لغٌر المسلمٌن من أهل  -

 .إٌلٌاء 
 تشدٌد الرسول صلى هللا علٌه وسلم العقوبة على من قتل معاهدا . -
 .حرص الرسول صلى هللا علٌه وسلم على هداٌة غٌر المسلمٌن من غٌر إكراه  -

ٌجٌب عن أسئلة األستاذ 
وٌصوغ مضامٌن مناسبة 

 للنصوص

ٌوجه المتعلمٌن إلى إلى 
صٌاغة المعانً اإلجمالٌة 
للنصوص بواسطة أسئلة 

 مركزة 

على  قدرةال
استخراج 
مضامٌن 
 النصوص

استخالص 
مضامٌن 
 النصوص 

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

 ٌشمل تحلٌل محاور الدرس  القبلًاإلعداد  -التً وفرتها النصوص  أهم المعانً واألحكام: ٌشمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع  تـــقـــــوٌــــم إجــــمالــــً




