
 

 

  

 

 

 

 ٌم معاٌٌر التقو    هانوع     األنشطة التعلٌمٌة  التعلمٌة المراحل 
 

 
 مراجعة 

 
 وتمهٌد

  التلمٌذ           ) المحتوى العلمً(                                   األستاذ          
 
 
 معرفً وجدانً   

 
 هل استعد منزلٌا ؟

الربط بٌن الدرس السابق 
 والالحق

 االطالع على إنتاجات التعلم الذاتً  .
ماهً آثار الوقوع فً  ما مفهوم الكبائر والموبقات ؟  وما أسباب الوقوع فٌها ؟،  االختبارات الشفهٌة ومراجعة عامة

 الكبائر وماهً  سبل الوقاٌة منها ؟

 

آفة التدخٌن ووصف فعلها بالمحرم بٌنما اعتبرها المدخن عادة  حد الناصحٌن على شخصأأنكر 
اآلفة محرمة ؟ أم  أنها عادة سٌئة ؟ وما الدلٌل على ذلك ؟ وكٌف  أنفهل ٌا ترى  سٌئة ال غٌر.

 تقنعه؟ 

 

 
تستثمر مجهودات 

 التالمٌذ 
تقوٌم حصٌلتهم 
 التعلٌمٌة التعلمٌة 

ٌبدي استعداده للدرس 
 الجدٌد

 قراءة النصوص قراءة سلٌمة ومعبرة 
 ثم الذٌن دونهم ، قراءة ألحسن التالمٌذ أداء 

صت التلمٌذ للقراءة ٌنأن 
، ٌقرأ قراءة صحٌحة 

 ومعبرة

 
 معرفً وجدانً  

 استمع وأنصت مهارة   
 لقراءة ا         

عرض 
لنصوص 
 التوثٌق

 
 ـ سورة آل عمران : 

 
ٌحدد التالمٌذ مصدر اآلٌة 
، معرفا بالسورة أو العلم 

قصد تٌسٌر الفهم 
 لإلطارالعام 

  لها )ه(

 
 معرفً       

 
 رف السورة أو العلم ـع 

القاموس 
اللغوي 

 واالصطالحً

 
 المتشابهات : اشتباه الحق بالباطل والباطل بالحق 

 منزلة : مكانة 

 
 واضحات ال شبهة فٌها  محكمات :

 زٌغ : مٌل عن الحق 
 ابتغاء الفتنة : بهدف البلبلة واضطراب األفكار . 

 
ٌنمً رصٌده اللغوي 

وٌتدرج  فً فهم معانً 
 النصوص

 
 معرفً       

 مهاراتً      

 
هل اكتسب تقنٌة فهم الكلمات 

 وحسن توظٌفها

 

 : التربٌة اإلسالمٌة   المادة            

   الحكمة   :              المدخل

    14    :    الجذاذة          

 ساعتان  :مدة اإلنجاز        
 إلقائٌة عند الحاجة ٌة ،حوارٌة ، استكشافٌة، استنتاج :  ة الطرق التعلٌمٌ

     التلمٌذ دفتر ، ،الكتاب المدرسً السبورة الوسائل التعلٌمٌة :
      حال راألستاذ             : حسن أ

 

   ثانوي إعدادي ثانً ال  :  المستوى     

 : هداف الدرسأ

 .والحالل والحرام  ـ تعرف مفهوم الشبهة 

 ـ تحدٌد أسباب الشبهات  

 طرق التعامل مع الشبهات .ـ إدارك 

  التوصل إلى التصرف الحكٌم التقاء الشبهاتـ 

 مدلولها  الكلمة 
 مدلولها  الكلمة 

    

 الموضوع :

 اتقاء الشبهات

https://inscription.ma/


 

 
 المضامٌن 
 األساسٌة

 

 
 لتباس فٌها على أحد، والرجوع الٌه عند االشتباه فً شًء هو األصل.واضحات الداللة ال ا بٌن سبحانه  أن آٌات هللا ـ 
  .مللوقوع فً الحرا  محالة اتقاء الشبهات حماٌة للدٌن والعرض باعتبارها مفضٌة الـ 
 

 
توسٌع دائرة 

 معرفة التالمٌذ  
بالنصوص قصد 

التعمق فً 
 فهمها

 
معرفً ،  

 مهارتً

 
على قدرة التالمٌذ 

حصر محتوٌات 
النصوص والتعبٌر 

 عنها باختصار

 محاور     
 الدرس    
 

 .  مفهوم الحالل والحرام والشبهةـ   
 .الشبهات وطرق التعامل معها اتقاء ـ   

 

أن ٌستخلص 
محاور الدرس 

 من
  لدى  معانً 

 التالمٌذ

 
 معرفً

 

قدرة التالمٌذ على 
حصر محتوٌات 

النصوص والتعبٌر 
 عنها

 
 

وتذوق فهم 
 لمحاور

 الدرس  
 

 االستنتاج

 مفهوم الحالل والحرام والشبهة :المحور األول
  .هو الذي نهى هللا عن فعله نهٌا جازم بحٌث ٌتعرض فاعله للعقوبةمفهوم الحرام: .هو الفعل الذي ٌثاب فاعله وٌفوز بمرضاة هللا تعالىمفهوم الحالل: 

 أنواع الشبهة حكم الشرع : ـ مفهوم الشبهة ، وأسبابها :

،  االلتباس واشتبه األمر علٌه اختلطلغة 
أي  هً منزلة بٌن الحالل والحرام، واصطالحا

. هً كل أمر تردد حكمه بٌن الحالل والحرام
: الجهل بالدٌن ـ اإلعراض عن القرآن وأسبابها 

السنة ـ مخالطة رفقاء السوء ـ عدم تقبل 
 النصٌحة ـ التقلٌد والتعصب.

ٌِّن واضح ال ٌخفى  األشٌاء ثالثة أقسام: حالل ب
ٌِّن، و..حله، كالخبز والفواكه والزٌت  ، وحرام ب

والدم،والمشتبهات غٌر  كالخمر والخنزٌروالمٌتة
قال بعض السلف: من ، الواضحة الحل والحرمة

عرض نفسه للتهم، فال ٌلومن من أساء به 
 . الظن

هو أ شك فً حكم الفعلكالاشتباه فً الحكم: 
.ـ اشتباه فً الحال: وهً الشك محظور ومباح

 بٌتال من شٌئا مباحا ٌأخذ كمن فً مكان الفعل، 
المفتوح ألّن المكان ٌشترط أن ٌكون مغلقا ، 

مال  ألنهٌخرجه  أوداخل ملكه  ألنهفهل ٌمتلكه 
 .الغٌر

 : الشبهات وطرق التعامل معها اتقاء المحور الثانً : 

 : نموذج االبتعاد عن الشبهات : الشبهاتكٌفٌة التعامل مع 

دلٌل على أمرٌن أساسٌن: التحلً  ترك األمور المشتبهة واالبتعاد عنها 
"دع ما ٌرٌبك إلى ما بالمسؤولٌة، وسالمة القلب واإلٌمان. قال رسول هللا 

الستجابة هلل : ا أمور منهاال ٌرٌبك " ، لهذا ٌنبغً التعامل مع الشبهات ب
الرجوع إلى  - االحتكام إلى الكتاب والسنة عند االختالف -  ولرسوله 

 . العلماء قبل الوقوع فً الشبهة

رجالن فأسرعا ومعه امرأته صفٌة، فرآه  مر المصطفى 
فقال لهما : على رسلكما ،إنها صفٌة بنت حًٌ، خوفا علٌهما 

أن ٌظنا شٌئا فٌهلكا .فقاال: سبحان هللا، فقال : إن الشٌطان 
ٌجري من ابن آدم مجرى الدم، وقد خشٌت أن ٌقذف فً قلبكما 

 شرا .
 اتقاء الشبهات سلوك المتحري لدٌنه وعرضهالقٌمة المستفادة  : 

 
 
 
 
 
 

تكوٌن 
فكرة 

ٌة عمرج
عن 

محاور 
الدرس 
لدى 
 التالمٌذ

 
مشاركة التالمٌذ 

 الفعالة 
لفهم مقتضٌات 

 الدرس

التقوٌم 
 اإلجمالً

 وما هو حكما فً الشرع ؟  .ـ  ؟ فهوم الشبهة مما 
 كٌف أتق الشبهات ؟  ماهً أنواعها  و

تقوٌم  
مكتسبات 

 التالمٌذ

أجب عن األسئلة  
 المطروحة

 أسئلة 
 التعلم 
 الذاتً

 من سورة النجم. ـ أكتب  الشطر الثالث  
 ـ شرح الكلمات الصعبة واستخالص معانً اآلٌات.

 

أن ٌعتنً 
التالمٌذ 

بأسئلة التعلم 
 الذاتً

 معرفً    
 مهارتً

 
 إجابات التالمٌذ

https://inscription.ma/



