
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

  

  

 

الدعاما  االنشطة التعلیمیة التعلمیة  القدرات الفرعیة  مراحل الدرس
  ت

  مؤشر التقویم  الطریقة

الوقوف على   التقویم القبلي
المكتسبات السابقة 

  للتلمیذ

 .مراقبة دفاتر المتعلمین والتحاضیر المنزلیة -
  من یذكرنا بدرس الحصة الماضیة؟ -
  ط التي تحدثنا عنھا؟اما ھي أھم النق -
  ؟ القائد ملسو هيلع هللا ىلصمحمد بدرس فقھ الحج ما عالقة  -

    
  حواریة

  
االجابة 

الصحیحة من 
  قبل المتعلمین

تحفیز التالمیذ   مدخل اشكالي
وتشویقھم للدرس 

  الجدید

  :إشكالیة الدرس -
ووص�ولھما ال�ى وبع�د س�فرھما ,واستعدا بما فیھ الكفای�ة, اتفق جاران على أداء مناسك الحج
انصرف احدھما ال�ى أم�ور البی�ع والش�راء وقض�اء من�افع , الدیار المقدسة وأداء اركان الحج

لق��د جئن��ا ألداء :غی��ر أن ص��دیقھ ع��اب علی��ھ س��لوكھ ق��ائال ل��ھ,أخ��رى ذات الص��بغة التجاری��ة
  .فما رأیك في موقف ھذا الجار.فریضة الحج ال للبیع والشراء

المسالط 
او 

  السبورة

القائیة 
  حواریة

 ممدى اھتمامھ
 موتشوقھ

  للدرس الجدید

  
  
  ةقراء

  النصوص 

  
  

یتدرب على حسن 
اإلنصات والقراءة 

  السلیمة

  :نصو ص اإلنطالق
 97:آل عمران "اْلَعاَلِمينَ  َعنِ  َغِنيٌّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيًال  ِإلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى َوِللَّهِ  ":قال تعالى -

   اْلَحجِّ  ِفي ِجَدالَ  َوَال  فُُسوقَ  َوَال  َرَفثَ  َفَال  اْلَحجَّ  ِفیِھنَّ  َفَرضَ  َفَمنْ  َمْعلُوَماتٌ  أَْشُھرٌ  ْلَحجُّ ا :"قال تعالى  -

ُ  َیْعلَْمھُ  َخْیرٍ  ِمنْ  َتْفَعلُوا َوَما ُدوا هللاَّ ادِ  َخْیرَ  َفإِنَّ  َوَتَزوَّ   196:البقرة" اْألَْلَبابِ  أُولِي َیا َواتَّقُونِ  التَّْقَوى الزَّ

نْ  :"قال تعالى  -   )27( َعِمیقٍ  َفجٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  َیأِْتینَ  َضاِمرٍ  ُكلِّ  َوَعلَى ِرَجاًال  َیأُْتوكَ  ِباْلَحجِّ  النَّاسِ  ِفي َوأَذِّ

امٍ  ِفي هللاَِّ  اْسمَ  َوَیْذُكُروا لَُھمْ  َمَناِفعَ  لَِیْشَھُدوا     ِمْنَھا َفُكلُوا اْألَْنَعامِ  َبِھیَمةِ  ِمنْ  َرَزَقُھمْ  َما َعلَى َمْعلُوَماتٍ  أَیَّ

  26-25: الحج"  )28( اْلَفِقیرَ  اْلَباِئسَ  َوأَْطِعُموا

  من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه:"  ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا :أبي هريرة رضي اهللا عنه قال عن  -

 كتاب الحج ، باب فضل الحج المبرور  أخرجه البخاري ،"

  
  
أو  فیدیو

  السبورة

  
  
  

  القائیة

  
قراءة التالمیذ 
للنصوص  
  قراءة سلیمة

التدرب على   توثیق السور
   التوثیق

  :الحجتعریف سورة 
في المصحف  22آیة ، وترتیبھا 78وھي من السور المثاني وعدد آیاتھا  ھي سورة مدنیة

الناس  یا أیھا" ، بدأت السورة بأسلوب النداء "  النور" سورة  الشریف ،نزلت بعد
لدعوة الخلیل إبراھیم  تخلیداوسمیت بھذا اإلسم  ., 77-18والسورة بھا سجدتان في اآلیة 

ت هللا الحرام فتواضعت یب علیھ السالم حین انتھى من بناء البیت العتیق ونادى الناس لحج

حواریة   الدفتر 
  وإلقائیة

  

مدى اھتمامھم 
وتشوقھم 

  للدرس الجدید

  التربیة اإلسالمیة: المــــــــــــــــــادة  
  الجذع مشترك:الفئة المستھدفــة  
  ساعتان: مدة اإلنجــــــــــاز 
 اإلسالمیةفي رحاب التربیة :المقرر  

 

  االستجابةمدخل 
  الحج،أركانھ ومقاصده:فقھ العبادات

  :أھداف الدرس
  مكانة الحج في اإلسالمأتعرف ـ 
أبرز مقاصد الحج التربویة واالجتماعیة واالقتصادیة من خالل ـ 

   نماذج وأمثلة،
الحج ، وبعض أصحح بعض المفاھیم السائدة عن الجمع بین  -

  المنافع المادیة ، وأبدي استعدادي للتعریف بقیم الحج ومقاصده

                   محمد الوھمي :  من انجاز االستاذ 



واألرحام أجابوا النداء  من في األصالبالجبال حتى بلغ الصوت أرجاء األرض فسمع نداءه 
  .لبیك اللھم لبیك

 تتناول الجوانب التشریع شأنھا شأن السائر السورة المدنیة التي تعني بأمور التشریع وھي 
 توحید والموضوع اإلیمان وي ن السورة مدنیة إال انھ یغلب علیھا جو السور المكیة فأومع 

المشتركة  عدھا بعض العلماء من السوروقد  زاءاإلنذار و التخویف وموضوع البعث والج
   بین المدني والمكي

هللا صلى هللا علیھ وسلم فضلت  یا رسول: عن عقبة بن عامر قال قلت : فضل السورة 
یسجدھما فال یقرأھما ، عن عمر  سورة الحج على سائر القرآن بسجدتین قال نعم فمن لم

   . على سائر السور بسجدتین السورة فضلتأنھ كان یسجد سجدتین في الحج قال ان ھذه 
یتعرف معاني   الشرح السیاقي

الكلمات وفق 
السیاق ویزید من 
  رصیده المعجمي

 .القصد إلى مكة في زمان مخصوص ألداء مناسك مخصوصة:حج البیت -
 .أداء ھذه العبادةمن كانت لھ القدرة على :استطاع ـ
  أصحاب العقول الخالصة من الشوائب:أولوا األلباب -

السبورة 
  والدفتر

حواریة 
  استكشافیة

شرح التالمیذ 
الكلمات وفق 

  السیاق

استخراج 
  المضامین

  
على  قدرةال

استخراج مضامین 
  النصوص

  حد شروطھ الذي ھو االستطاعةوأ, حكم الحج الذي ھو الوجوب اآلیة األولى بینت -
والتزود ,وترك الفسوق والجدال,تتجلى أھداف الحج التربویة في إخالص النیة � في الحج -

  .بالتقوى
  منافع دینیة ودنیویة صوللغایة من تشریع الحج وھي حا -
 .  من شروط الحصول على ثواب الحج ترك الجماع والجدال والخصام أثناء أداء مناسكھ -

    
  

حواریة 
  استكشافیة

استخالص 
مضامین 

النصوص 
واستیعابھم 

  لمعانیھا
  

  :التحلیل
  :المحور األول 

  

  
  
  

  
  

الحج  : المحور األول  

  حكمه وأركانه
  
  
  
  

   الحج حكمه وأركانه: المحور األول 

 :الحجتعریف  - 1
 القصد�للز�ارة: لغـة. 

  عبادة�ذات�إحرام�وطواف�بالب�ت�ا��رام،�وس���ب�ن�الصفا�واملروة،�ووقوف��عرفة�: شرعـا

  ليلة�عيد��ض��

 :حكمھ -2
 .وأما�من�تركھ���اونا�ف�و�ع���خطر�عظيم,ومن���د�وجو�ھ�ف�و��افر, فرض�ع�ن�ع���املؤمن�املستطيع.

،��97:آل عمران "اْلَعاَلِمينَ  َعنِ  َغِنيٌّ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  َسِبيًال  ِإلَْيهِ  اْسَتطَاعَ  َمنِ  اْلبَـْيتِ  ِحجُّ  النَّاسِ  َعَلى َوِللَّهِ  :"قال تعالى

رواه�مسلم�،�كتاب�ا����،�باب�فرض�ا����مرة����"أيها الناس قد فرض هللا عليكم الحج فحجوا :" ملسو هيلع هللا ىلصوقال�

  .،�وما�زاد�ع���املرة�ف�و�مندوبع���الفور ،�و�و�واجب�مرة����العمر��العمر 

  

  :أركانھ -3
أ-  االحرام: و�و�أن�ينوي�ال��ص�الدخول����ا����عند�الوصول�إ���امليقات ,مع�قول�أو�فعل�يتعلقان��

ومن�فعل�ذلك�فقد�تم�احرامھ��شرط�نية��والتجرد�من�لباس�املخيط�واملحيط�التلبية�والتكب�� : مثل,بھ

 القران�أو�التمتع�أو��فراد

  
  
  
  

السبورة 
  والدفتر

  
  
  
  
حواریة 

  استنتاجیة

  
  
  

  
 واستیعابفھم  مدى

والعمل  ھذا المحور
  هاستثمار على



و�و�الطواف�بالكعبة�املشرفة�سبعة�أشواط�ابتداء�من�ا���ر��سود�وان��اء��:طواف��فاضة - ب

  .ال��ول�من�عرفاتووقتھ��عد�,ھالي

و�قع�الس����عد�,ابتداء�من�الصفا�وان��اء�باملروة,امل����سبعة�أشواط�و�و : لس���ب�ن�الصفا�واملروةا - ج

  الطواف�مباشرة

ووقتھ�من�تاسع�ذي�" ا����عرفة :"ملسو هيلع هللا ىلصلقولھ��و�و�الركن��عظم�من�أر�ان�ا���: الوقوف��عرفة�-د

ومن�فاتھ�الوقوف��عرفة�فال����لھ,ما��عد�غروب�اليوم�التاسع�من�ذي�ا���ة�ا���ة�ا���  

قیاس مدى استیعابھم   التقویم المرحلي
  لما قد انجز

 :حدد�موقفك�مما�ي��

  حاج�وقف��عرفة�زوال�عيد��ض����-  

  حاج�طاف�طواف��فاضة�ولم�يحرم-  

يرغب�صديقك����أداء�فر�ضة�ا���،�لكنھ�ال�يملك�املال�ال�ا���لذلك،�مما�جعلھ�يفكر�����ق��اض�من��-  

  أحد��بناك�ال����ش��ط�الفائدة�ع���املق��ض

السبورة 
  والدفتر

  
  حواریة

مدى استیعابھم لما 
  انجز

  
  
  

  :المحور الثاني

  

 : المحور الثاني  

مقـاصد الحج التربوية  

  واالجتماعية

  واالقتصادية

 واالقتصادية مقـاصد الحج التربوية واالجتماعية : ني  المحور الثا  

 :مقاصد الحج التربویة -أ 
  ـ�إخالص�النية������ا�������

     �الغ� ـ�تدر�ب�ا��اج�ع���الص���و�حسان�إ�����

  هللا�بالطاعات�وترك�املعا����واملحرماتإ����ـ�التقرب��

قُوِن َیا أُوِلي اْألَْلَبابِ :"قال عزوجل  اِد التَّْقَوى َواتَّ ُدوا َفإِنَّ َخْیَر الزَّ   "َوَتَزوَّ

 :مقاصد الحج االجتماعیة -ب
للتعارف�وال�شاور�والتعاون�وتحصيل�املصا���ودفع�, �ونھ�مؤتمر�إسالمي�عال���ينعقد��ل�سنةـ     

  .املضار

  .وال�فضل�ب�ن�الناس�إال�بالتقوى ,ـ��ونھ�تجمع�إسالمي�تزول�فيھ��ل�الفوارق�املصطنعة��
ْن ِفي النَّاِس ِباْلَحجِّ َیأُْتوَك ِرَجاًال َوَعلَى ُكلِّ َضاِمٍر َیأِْتیَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِمیٍق  :"قال عزوجل  )27(َوأَذِّ

اٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزَقُھْم ِمْن َبِھیَمِة اْألَْنَعاِم َفُكلُ  لَِیْشَھُدوا  ِ ِفي أَیَّ  وا ِمْنَھا َمَناِفَع لَُھْم َوَیْذُكُروا اْسَم هللاَّ
  26-25:الحج "  )28(َوأَْطِعُموا اْلَباِئَس اْلَفِقیَر 

 :مقاصد الحج االقتصادیة  -ج
  .و�تكسب�و�و�يؤدي�مناسك�ا����و�العمرة��أباحت�الشر�عة�ل��اج�أن�يتاجر�و�ؤاجر   

 .}ل�س�عليكم�جناح�أن�ت�تغوا�فضال�من�ر�كم{:قال�عزوجل�

.موسم�ا����معرض�تجاري�ب�ل�املقاي�س�-  

  
  
  
  
  

السبورة 
  والدفتر

  
  
  
  
  

حواریة 
  استنتاجیة

  
  
  
  

فھم  مدى
ھذا  واستیعاب

والعمل  المحور
  هاستثمار على



.ـ�ا����فرصة�لعقد�الصفقات��عد�ان��اء�مناسكھ  

ل�جوانب�اقتصادية�عدة،��الط��ان،�والنقل�ال��ي،�والبحري،�والفنادق� قال�.وغ���ذلكـ�ا����يحرك�و�فّعِ

  "لَِیْشَھُدوا َمَناِفَع لَُھْم  :" عزوجل

 
قیاس مدى استیعابھم   التقویم االجمالي

  للدرس المنجز
جماعة، ثم جلس في سمع التاجر جعفر مرة من خطیب الجمعة، أن من صلى الصبح في 

مكانھ یدعو هللا حتى طلعت الشمس قدر رمح، وصلى ركعتین فخرج، فلھ أجر من حج 

حجة كاملة، فاعتقد ھذا التاجر أن ذلك یغنیھ عن الحج، وقد مكث سنوات على ھذه 

  فما رأیكم في ھذا االعتقاد؟. الحال

السبورة 
  والدفتر

  
  حواریة

تیعابھم اسمدى 
  للدرس المنجز 

یتعلم ذاتیا ویستعد   القبلي االعداد
  للدرس المقبل

 االستقامة ؟:اكتب النصوص المؤطرة لدرس حق النفس

  اشرح الكلمات الغامضة واستخلص المضامین؟*

  حدد مفھوم االستقامة واذكر بعض مظاھرھا؟*

السبورة 
  والدفتر

  
  القائیة

  
  اسئلة االعدادكتابھ 

 




