
                                                                                                                     األنادمي١ٝ ازب١ٜٛٗ يًرتب١ٝ ٚايتهٜٛٔ 

  2019/2020: املٛضِ ايدزاضٞ                                                                                                          ٠زب١ٗ ٜين َالٍ خٓٝفس       

  ضبُد اشبًفٞ : األضتاذ                                                                                                                    َدٜس١ٜ بين َالٍ         

 . أمحد ايؿَٛعٞ: ايجا١ْٜٛ اإلعداد١ٜ 

 املدخٌ عٓٛإ ايدزع  املكاَني األضاض١ٝ يًدزٚع

: ايكك١ٝ ايعا١َ اييت تعازبٗا ايطٛز٠

ٜتكح َٔ خالٍ َطًع ضٛز٠ اسبػس َٚا ختُت ب٘ أْٗا  تعاجل  سكٝك١ تطبٝح اهلل عص ٚدٌ دٌ باعتبازٖا سكٝك١ 

ٖٚرٙ اسبكٝك١ . ن١ْٝٛ أخرب ايكسإٓ ايهسِٜ يف عدٜد اآلٜات أْٗا مس١ ايها٥ٓات مجٝعٗا طٛعا أٚ نسٖا 

 .. ، ٚاشبكٛع ي٘ يف نٌ غ٤ٞ تتذ٢ً َٔ خالٍ تععِٝ اهلل عص ٚدٌ ٚتٓصٜٗ٘

املتفسع١ عٔ سكٝك١ َفّٗٛ  (املٛقٛعات ٚاملفاِٖٝ ايك١ُٝٝ  )ٚقد تكُٓت ايطٛز٠ أٜكا َعازب١ مج١ً َٔ ايككاٜا 

 ...ايتطبٝح
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: الجعرًف بالسورة 
سورة الحشر مدهٌة 

ًاثها    ثرثٌبها في 24وا 
المصحف الشرًف 

 بٌن سورثي 59
المجادلة والممجحوة 
سمٌت بذلك لذمر 
الحشر فٌها وقد 
 ضهزلت بسبب هق

وهلح ًهود بوي 
الوضٌر للعهد مع 

مر الرسول
 
 والجا

 ...على قجله 

َدخٌ 

ايتصن١ٝ 

ايكسإٓ )

 (ايهسِٜ

 

 .ايٛفا٤ بايعٗٛد ٚاملٛاثٝل َٔ َعاٖس ايتطبٝح هلل عص ٚدٌ : قك١ٝ املكطع        -  : 7 إىل 1اآلٜات : ايػطس األٍٚ 

 :  ايككاٜا ايس٥ٝط١ٝ اييت تعازبٗا اآلٜات - 2

 .دالي١  اآل١ٜ  ع٢ً إٔ نٌ املدًٛقات تطبح هلل تعاىل بطسٜكتٗا اشباؾ١ـ  : 1اآل١ٜ-  

ـ اهلل تعاىل بكدزت٘ ايعع١ُٝ ٖٝأ األضباب إلدال٤ ٜٗٛد بين ايٓكري َٔ دٛاز ايسضٍٛ ؾ٢ً اهلل  :4 إىل 2َٔ اآل١ٜ -  

 ..ٚطبايفتِٗ ألٚاَس اهلل تعاىلعًٝ٘ ٚضًِ باملد١ٜٓ املٓٛز٠ بطبب ْككِٗ يًعٗد َع ايسضٍٛ  

 .دالي١ اآل١ٜ ع٢ً إٔ قطع األغذاز يف غص٠ٚ بين ايٓكري نإ بأَس اهلل تعاىل ٚإلذالٍ ايٝٗٛد ـ :5اآل١ٜ-  

، َع بٝإ اسبه١ُ َٔ تكطُٝ٘ ع٢ً (ايف٤ٞ)ـ إْعاّ اهلل تعاىل ع٢ً زضٛي٘ بأَٛاٍ بين ايٓكري : 7 إىل 6َٔ اآل١ٜ -  

 . ٚااليتصاّ بتك٣ٛ اهلل عص ٚدٌ فكسا٤ املطًُني ،ٚٚدٛب طاع١ ايسضٍٛ 

َبدأ / ايتطًِٝ ٚاشبكٛع  ألٚاَس اهلل ٚزضٛي٘ / ايتفهس ٚأخر ايعرب / ايٛفا٤ بايعٗد / ايتطبٝح  : ايكِٝ املطتفاد٠-  3

 ...ايتك٣ٛ / ايتهافٌ ٚايعدٍ يف اإلضالّ 

 ( أسهاّ اعتكاد١ٜ ٚضًٛن١ٝ: )األسهاّ ايتهًٝف١ٝ-  4

ـ قسٚز٠ ./املؤَٔ ًَصّ بايٛفا٤ بايعٗٛد ٚاملٛاثٝل/-  ٚدٛب طاع١ اهلل ٚزضٛي٘ / -  ـ ٚدٛب تٓصٜ٘ ٚتععِٝ اهلل تعاىل  

 ..ـ ع٢ً املؤَٔ إٔ ٜعتكد إٔ قدز٠ اهلل تعاىل ال سد هلا. / َعسف١ سهِ اهلل يف نٌ أَس قبٌ ايكٝاّ ب٘

 ..أضظ ٚخؿا٥ـ  اجملتُع املطًِ :قك١ٝ املكطع       :17 إىل8اآلٜات  : ايػطس ايجاْٞ 

  : ايككاٜا ايس٥ٝط١ٝ اييت تعازبٗا اآلٜات-  1

 : بٝإ اهلل تعاىل ساٍ مجاع١ املطًُني ٚذنس اشبؿاٍ ٚايؿفات اييت َدسِٗ بٗا عص ٚدٌ (:10 إىل 8اآلٜات )- 

 (..ْؿس٠ اهلل ٚزضٛي٘ / ايؿدم / اإلخالف يف اهلذس٠/ ايتكش١ٝ يف ضبٌٝ اهلل )   املٗادسٕٚ

 .. اإلٜجاز ٚايتكش١ٝ ٚايٛقا١ٜ َٔ ايػح/ ضال١َ قًٛبِٗ َٔ ايػٌ ٚاسبكد / ضببتِٗ إلخٛاِْٗ املٗادسٜٔ): األْؿاز   

 (..طًب بسا٠٤ ايكًب َٔ ايػٌ ٚاسبكد / ايدعا٤ ٚطًب املػفس٠ يًُؤَٓني ايطابكني ) :يتابعني   ا

 ٚتٛبٝدِٗ، َٚٔ  ايرٜٔ تعاٖدٚا َع ايٝٗٛد قد املطًُنياملٓافكني نػف اهلل تعاىل سكٝك١ :(13 إىل 11:اآلٜات ) -

   (...اشبٛف/ عدٚ ايٛفا٤ بايٛعٛد/ اشبٝا١ْ/ ايهرب / َٛاال٠ أعدا٤ اهلل / ايٓفام ): ؾفاتِٗ

 ذباد باإلايتعاٖس  / ٚارباذ أق٣ٛ أدٚات ايكتاٍ/ اشبٛف/ ازبدي )ذنس اهلل تعاىل سكٝك١ ايٝٗٛد :(15- 14اآلٜات ) - 

يف تعاًَِٗ َع  ٚعدّ اإلخنراع  بٗا  املطًُني إىل ٖرٙ اسبكا٥ل ٚتٓبٝ٘ (..ايتفسق١ فُٝا بِٝٓٗ/ عٓد َٛاد١ٗ املطًُني 

 ..ايٝٗٛد 

 ايرٜٔ أغسٚا إخٛاِْٗ ايرٜٔ نفسٚا َٔ أٌٖ ايهتاب قسب اهلل تعاىل اض٤ٛ االَجاٍ يًُٓافكني(:17-16اآلٜات )- 

 ايػٝطإ َع اإلْطإ ، ايرٟ ٜطتذٝب إلغسا٥٘ فٝٓتٗٞ ٚإٜاٙ إىل  حباٍباملكا١َٚ ،فاْتٗٛا بِٗ إىل تًو ايٓٗا١ٜ ايبا٥ط١

 .غس املؿري 

 ،  ايدعا٤  ، اإلٜجاز ،   ايتعإٚ ، احملب١ ، ايؿدم ، ايعدٍ،اهلذس٠ املع١ٜٛٓ املتذدد٠ ،ايتٛسٝد : - ايكِٝ املطتفاد٠- 3

 ...ايرنس ايدا٥ِ هلل عص ٚدٌاإلخالف ،،  ، ايتكٟٛ ، ايك٠ٛ  ايتطاَح ،  االضتػفاز

 ( أسهاّ  اعتكاد١ٜ  ٚضًٛن١ٝ:)األسهاّ ايتهًٝف١ٝ-  3

ذبسِٜ ايٓفام ٚايػسى ./- ٚدٛب ضبب١ ايؿشاب١ زقٛإ اهلل عًِٝٗ ٚايرتقٞ عًِٝٗ./- ٚدٛب اإلميإ باهلل ٚزضٛي٘- 

 ...ٚايهرب ٚايػدز ٚاشبٝا١ْ  

 .. طسٜل ايٓذا٠ ٚايفالح يف ايدْٝا ٚاآلخس٠ :قك١ٝ املكطع:               -   24 إىل 19اآلٜات :ايػطس ايجاْٞ 

 :ايككاٜا ايس٥ٝط١ٝ اييت تعازبٗا اآلٜات -  2

أَسٙ عص ٚدٌ يًُؤَٓني بااليتصاّ بايتك٣ٛ ٚاالضتعداد يّٝٛ ايكٝا١َ بايعٌُ ايؿاحل ، (:20 إىل 18اآلٜات ).

 ٚايتشرٜس َٔ ايػف١ً ٚاإلعساض عٔ غسع اهلل  يًفٛش بازب١ٓ ٚدبٓب عكٛب١ اهلل تعاىل 

ٚايه١ْٝٛ   (ايكسإٓ ايهسِٜ)دع٠ٛ اهلل تعاىل عبادٙ إىل قسٚز٠ ايتفهس  يف آٜات  اهلل ايػسع١ٝ (:21اآل١ٜ  ) -

 .َٚا فٝٗا َٔ ععات ٚعرب يتشكٝل اشبػٛع ٚاشبكٛع  ٚ خػ١ٝ اهلل عص ٚدٌ 

 .ذنس اهلل تعاىل مج١ً َٔ أمسا٥٘ اسبط٢ٓ ٚؾفات٘ ايعًٝا يًدالي١ ع٢ً ععُت٘ ٚقدضٝت٘ :(24 إىل 22اآلٜات  )-  

 :  ايكِٝ املطتفاد٠-  3

 ... أمسا٤ اهلل اسبط٢ٓ مبكتك٢ ايتدًل /تدبس ايكسإٓ ايهسِٜ / ٚدٌ ذنس اهلل عص/ ضباضب١ ايٓفظ/  ايتك٣ٛ -

 ( أسهاّ اعتكاد١ٜ ٚضًٛن١ٝ: :)األسهاّ ايتهًٝف١ٝ-  4

ٚدٛب /-  املطًِ ًَصّ بايتدطٝط ٚاإلعداد يّٝٛ ايكٝا١َ نُا خنطط يألَٛز ايد١ْٜٛٝ./ ٚدٛب االيتصاّ بايتك٣ٛ- 

 ...ٚدٛب اإلميإ بأمسا٤ اهلل اسبط٢ٓ نًٗا / ايتُطو بأسهاّ ايكسإٓ ٚاالعتٓا٤ ب٘ تال٠ٚ ٚفُٗا ٚعُال 

ملخصات دروس التربية اإلسالمية للسنة 

(الدورة األولى ): الثالثة ثانوي إعدادي  
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