
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التربية اإلسالمية مادة :

 قسطمدخل ال عنوان المدخل :
 حقوق اآلباء واألبناء وذوي الرحمحق الغير:  عنوان الدرس :

 ثانوي إعدادي ولىاأل الفئة المستهدفة :
 ساعتان المدة الزمنية :

 أهداف الدرس
 .أتعرف حقوق اآلباء واألبناء وذوي الرحم -
 .درك فضائل الوفاء بهذه الحقوق، وعواقب ضياعهاأ -
 .ألتزم بهذه الحقوق عمليا -
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -
 د. وهبة الزحيليالتفسير المنير  -
 ابن حجر العسقالنيفتح الباري بشرح صحيح البخاري  -
 شرح النوويصحيح مسلم  -

 مقاطع
 أنشطة ديداكتيكية الدرس

أدوات وتقنيات 
 التنشيط

مؤشرات 
 التقويم

 
 مقطع
 تمهيدي

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ورقة التنقيط
 أسئلة
 أجوبة
 الحاسوب
 المسالط
 إلقاء
 

 

 
المشاركة الفعالة  -

 لعينة من التالميذ
 

التمكن من قراءة  -
الوضعية واكتشاف 

 معطياتها
 

تحديد القدرة على  -
اإلشكال واقتراح 

 فرضيات
 

 
 
 مقطع 
 وسيطي

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 إلقاء

 الكتاب المدرسي
 السبورة
 الحاسوب
 المسالط
 أشرطة
 
 
 
 
 
 

 
القدرة على  -

تصحيح األفكار 
والتصرفات 
 الخاطئة
 

التمكن من تحديد  -
 األساسية المعارف 

 واألحكام الشرعية
 

القدرة على  -
توظيف األحكام 
الشرعية الداعمة 
 للحكم الشرعي

 

 

حصل ابن جاركم سعيد علىى شىهادة عليىا مكنتىه مىن 
ولوج عالم الشغل، وقد ضحى أبوه بمنزل كان يملكىه 

فحجىز تقىدم األب فىي السىن من أجل إتمىام دراسىته.. 
فقىد سىعيد وظيفتىه ممىا دفعىه له غرفة بىدار العجىزة، 

حيى  وجىد فيهىا  إلى حرمان ابنته سعاد مىن الدراسىة
، مىىوردا ماليىىىا بتشىىىغيلها خادمىىىة فىىىي إحىىىد  البيىىىوت
 نصحه عمه بالعدول عن هذه التصرفات فقاطعه...

 الحد  الرئيسي: -
 غيره.حقوق على سعيدعتداء ا

 األب، البنت، العم.
 تحديد المواقف: -

مواقف سعيد وتصرفاته تجاه والده  -1

 .وبنته وعمه

 .موقف العم ونصائحه البن أخيه -2

فقىىد للوالىىدين مكانىىة عظيمىىة فىىي اإلسىىالم،      
كرمهمىىىا بجملىىىة مىىىن الحقىىىوق أوجبهىىىا علىىىى 
األبنىىاء، ومىىن األدلىىة التىىىي تبىىين هىىذا التكىىىريم 

 العظيم لهما ما يلي:
أن هللا تعالى ذكر حقهما بعد حقه جىل وعىال:  -

بيىىىىىىىديواإ إ الإ إ يإىىىىىىىاهي و  ) باىىىىىىىك  أ الإ ت عإ ىىىىىىىى ر   ق ض 
س انا   ال د يإن  إ حإ ب الإو   "23"اإلسراء (و 

تكابىىىده األم مىىىن مشىىىقة  أنىىىه تعىىىالى ذكىىىر مىىىا -
اإلرضاع، فخصها بمزيىد مىن الحمل والوضع و

 التكريم.

 تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل هللا. -

 في حياتهما بعد وفاتهما
 
 

الدعاء لهما  -
 بالرحمة والمغفرة

تسديد ديونهما -  
تنفيذ وصاياهما  -

 وعهودهما
إكرام أصدقائهما  -  

طاعتهما في غير معصية  -
 هللا

النفقة عليهما -  
مخاطبتهما بأدب وعدم  -

نهرهما ورفع الصوت 
 عليهما

 إكرامهما وطلب رضاهما -
 االطمئنان عليهما  -
 إدخال السرور عليهما -
 تلبية ندائهما بسرعة -

 

  

عن عبىد الىرحمن بىن أبىي بكىرة      
عن أبيه رضي هللا عنهمىا قىال: قىال 

أ ال  )رسول هللا صلى هللا عليه وسىلم:
، ب ر  الإك ب ىائ ر  كيمإ ب أ كإ ب ري ق ىاليواإ: ب ل ىى ي ىا  أيخإ
سيىىىىول  هللا ، ق ىىىىال   اكي ب ىىىىا   ر  ىىىىر  شإ : اإل 
ال د يإن   عيقيوقي الو   "البخاري " (و 

رضي هللا عنىه عن عبد هللا بن عمر 
قال: قىال رسىول هللا صىلى هللا عليىه 

، وسىىلم: ) ال ىىد  ىىا الو  ض  ىىا هللا  ف ىىي ر  ض  ر 
ال د   ط  الإو  ب   ف ي س خ  طي الرإ خ     (و 

 "الترمذي"                      
 
 

 حقوق اآلباء ووجوب الوفاء بها -1

 الدليل الشرعي مكانة الوالدين في اإلسالم

 تقويم مكتسبات التالميذ السابقة بطرح أسئلة حول الدرس األخير 

 

 تقويم تشخيصي الحصة األولى

وتحليلها عرض الوضعية المشكلة  

 الواجبة على األبناء بعض حقوق اآلباء

 معالجة الوضعية المشكلة 

 تحديد المشكلة: -

على ما الحل لمعالجة ظاهرة االعتداء 
 الرحم؟ وذوي  األصول والفروع

 الفرضيات: -

 .الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية -1

 .اللجوء إلى المحاكم -2



 

 
 
 

 مقطع 
 وسيطي

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 الكتاب المدرسي
 السبورة
 الحاسوب
 المسالط
 أشرطة
 صور

 
 
 
بعض حقوق ذكر  -

األبناء وذوي 
الرحم، وفوائد 
 المحافظة عليها.

 
 

 
المشاركة الفعالة  -

للتالميذ في إغناء 
الدرس بآرائهم 
 وأفكارهم

 
 
 
 
 مقطع
 ختامي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ية تقويميةحوار

 الحاسوب
 المسالط
 السبورة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

مد  اسيعاب  -
 مضامين الدرس

 
 
 
 
 

 
توصل التالميذ  -

إلى تحديد الفرضية 
 الصحيحة
 

 
مد  استعداد  -

التلميذ لتمثل قيم 
 الدرس

 
 
جدية اإلعداد  -

 وجودته

فوائد المحافظة على  -أ
 حقوق ذوي الرحم:

 تكفير الذنوب /نيل رضا هللا 
 طول العمرالبركة في الرزق/

 عواقب تضييعها -ب
 تفكك األسر -

 نشوء العداوة والبغضاء -
 عقاب هللا يوم القيامة -

عن أبي هريرة رضي هللا 
عنه قال: قال رسول هللا 

ال  صلى هللا عليه وسلم: )
م ح  عي ر  نإة  ق اط  لي الج   (ي دإخي

 "البخاري"

 دينية:األبناء الحقوق  -أ
 بذور العقيدة الصحيحةغرس  -

 تعليمهم شرائع الدين -
 حسن تربيتهم وتأديبهم -

 حقوق األبناء الدنيوية: -ب
 حق الحياة والرعاية الصحية -

 حسن التسمية )العقيقة( -
 حق النفقة -

 حق العدل في المعاملة -
عن النعمان بن بشير رضي هللا 

قال رسول هللا صلى هللا عنه قال: 
ليواإ )عليه وسلم:  اعإد  اتإقيواإ هللا  و 

كيمإ  د  ال   "مسلم" (ف ي أ وإ
 

 

 التعليل التقويم الموقف

مواقف سعيد وتصرفاته تجاه والده  -1

 .وبنته وعمه

موقف سلبي ال نتفق معه ألن عقوق الوالدين واألبناء و االعتداء على  أتفقال 
 الفرد والمجتمع.حقوق ذوي الرحم لها عواقب وخيمة على 

موقف إيجابي نتفق معه ألن الوفاء بحقوق الغير له أثر على تماسك  أتفق  موقف العم ونصائحه. -2
 األسرة والمجتمع.

 

 ما هو مفهوم حسن الخلق؟ -
 بين/ي أثر التجمل بمحاسن األخالق في حياة الفرد والمجتمع. -

 ؟األخالق التي ح  اإلسالم على التمسك بهامحاسن ما هي بعض  -

 

الثانيةالحصة    حقوق األبناء -2 

 اإلعداد القبلي

 الرجوع إلى الشريعة اإلسالمية. الفرضية الصحيحة هي:

 في غير معصية هللا، وأؤدي حقوق غيري التي أوجبها هللا علي ومنها صلة ذوي الرحم.أحرص على طاعة والدي 

 تمحيص الفرضيات

 اتخاذ القرار

 القيم المستفادة الرحمة/ الشكر/ صلة الرحم/ المحبة/ النفع/ النصح.

 ما هي بعض حقوق اآلباء واألبناء وذوي الرحم؟ -
 :ما هو "مطلوب" و"مرفوض"  أميز فيما يلي بين -

 .شاب يفضل أباه على أمه ألنه يميزه عن إخوته في المعاملة /.شخص يكرم أمه رغم عدم رضا زوجته
 الدعاء للوالدين بالرحمة والمغفرة. /الصعود للسيارة. شاب ينهر والده لتأخره في /.أزور عمي رغم مقاطعته ألبي

 

 تقويم إجمالي

 تقويم المواقف 

  
الىرحم هىو موضىىع تكىون الجنىىين،    

وذوي الرحم هم أهىل اإلنسىان الىذي 
 تىربطهم بىه رابطىىة دمويىة أو نسىىب.

 ومن حقوقهم:
 زيارتهم وتفقد أحوالهم -   
 تقديم النصح لهم -   
 إرشادهم وتعليم الجاهل منهم -   
 في الصدقةترامهم وتقديمهم اح -   

ي قال تعالى: ) اتإقيواإ هللا  الإذ  و 
ام  إ نإ هللا   ح  اال رإ ليون  ب ه  و  ت سإاء 

ق يبا    "1النساء" ( ك ان  ع ل يإكيمإ ر 
 

 البر بالوالدين -   
 االنسجام داخل األسرة -
سيادة األخوة وأواصر  -

 المودة والتعاون
 مواطنين صالحين -   
خال مجتمع قوي صالح  - 

 من اآلفات
عىن ابىن عبىاس رضىىي هللا     

عنه قال: قال رسول هللا صلى 
نإ ك ان ىتإ ل ىهي : )هللا عليه وسلم م 

ل ىمإ  نإه ا، و  ل مإ ييه  أينإث ى ف ل مإ ي ئ دإه ا و 
ل ىىىهي هللاي  ىىىا أدإخ  ل ىىىد هي ع ل يإه  ث رإ و  ييىىىؤإ

نإة    "لبخاريا"   ( الج 

 

األبناءأثر الوفاء بحقوق   حقوق األبناء 

 حقوق ذوي الرحم -3

 وفوائد المحافظة عليها وعواقب تضييعها حقوق ذوي الرحم




