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 بطي اهلل السمحَ السحٗي

 

املكدوٛ 

.. زمالءكو األشوتذة

يرسكو أن كضع بغ أيديؽؿ هذا افدفقؾ فتسسصدوا بف دم تـوول واشتعامل افؽتوب اددرد فؾعؾقم اإلشالمقي ألؿسوم 

افسـي األوػ مـ افتعؾقؿ افثوكقي، حقٌ يتضؿـ افطرق ادثذ افتل تعقـؽؿ ظذ اشتعامل افؽتوب اشتعامال حسـو 

. وكوؾعو، بام يتامصك وافطريؼي اجلديدة فؾتعؾقؿ ادبـقي ظذ افتدريس بوفؽػوءات

ـام يتضؿـ هذا افدفقؾ جمؿقظي مـ ادعومل ادـفجقي واألدائقي افتل تسوظدـؿ ظذ اشتعامل واشتثامر افؽتوب اددرد 

. ـقشقؾي تربقيي رئقسقي ظذ أحسـ وجف، ظذ ضقء ضبقعي ادودة

وكحـ إذ كؼدم هذا افعؿؾ خدمي فؾعؿؾقي افسبقيي وتطقيرهو ال كؼصد افقؿقف ظـده، ؾنبداظؽ زمقع األشتوذ 

. وتػؽرك افػعول وـػوءتؽ افعؾؿقي يؿؽـ أن تثري هذا افدفقؾ

ـام يشؽؾ هذا افدفقؾ وثقؼي ظؿؾ تراؾؼ افؽتوب اددرد فتؽقن شـدا تربقيو مقجفو دم ظرض ادودة وتؼديؿفو 

. ؾفق يسفؾ مفؿي األشتوذ دم أدائف افسبقي دم إضور تقجقفوت ادـفوج.. فؾتالمقذ

. وؾؼـو اهلل تعوػ مجقعو دو ؾقف اخلر، واهلل مـ وراء افؼصد، وهق هيدي إػ افكاط ادستؼقؿ

 

ظـ جلـي افتلفقػ 

مقشك صوري  
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  وكدوات-أٔال

 تؼديؿ مودة افعؾقم اإلشالمقي دم ادرحؾي افثوكقيي .1

إن ادرحؾي افثوكقيي تزامـ مرحؾي حسوشي وحرجي مـ أضقار حقوة افتؾؿقذ، وهل مرحؾي ادراهؼي، هذه ادرحؾي افتل تتؿقز 

صى ـؾفو دم بقتؼي  بجـقح صوحبفو إػ اإلؾراط أو افتػريط دم ـؾ رء، بسبى األحوشقس افػقوضي وافغرائز اجلقوصي، وـت

إثبوت افذات بشتك افسؾقـوت وفق ـوكً مـحرؾي، وافتؿرد ظذ افؼققد األرسيي واالجتامظقي، شقاء أـوكً ؿققدا شؾقؿي أم 

بوفقي، ممو يتطؾى تعومال حؽقام وظؾؿقو معف، حتك ال يمدي اـتسوب ادعرؾي إػ ردود ؾعؾ تؽقن كتوئجفو ظؽس ادلمقل، أو 

. تػؼد افتؾؿقذ افثؼي دم مصداؿقي مو يتؾؼوه مـ تقجقفوت

ـام تزامـ هذه ادرحؾي كؿقا مؾحقطو دم اإلدراك ظـد افتالمقذ، ممو جيعؾفؿ ال يتعؾؼقن بودؾؿقس ؾؼط، بؾ يتطؾعقن إػ ظومل 

. األؾؽور وافتجريد ويبحثقن ظـ ادثؾ افعؾقو وافؼدوة ادؿقزة

هلذا ـؾف جوءت مودة افعؾقم اإلشالمقي دم ادرحؾي افثوكقيي اشتجوبي دتطؾبوت هذه ادرحؾي احلسوشي مـ أضقار حقوة افتؾؿقذ، 

ؾفل ال تؾغل صخصقتف، بؾ تتقح فف افػرصي فقضع شؾقـوتف ظذ ادحؽ بخطوب ظؼع وظوضػل متزن، ـام تلخذ بقده إػ 

 .صوضئ االظتدال دم ـؾ رء، معتؿدة دم ذفؽ اإلؿـوع واحلجي افبقـي
 

تؼديؿ مودة افعؾقم اإلشالمقي دم ـتوب افسـي األوػ ثوكقي  .2

جوءت مضومغ ـتوب افعؾقم اإلشالمقي دم افسـي األوػ ثوكقي مفقؽؾي دم ادجوالت افتل اظتود ظؾقفو افتؾؿقذ دم مرحؾي افتعؾقؿ 

 ،افعؼقدة، افػؼف، افؼرآن افؽريؿ، احلديٌ افـبقي افؼيػ، افسرة افـبقيي: ، وهذه ادجوالت هل(االبتدائل وادتقشط)افؼوظدي 

إال أكف بحؽؿ افتطقر دم اإلدراك افذي وصؾ إفقف افتؾؿقذ دم ادرحؾي افثوكقيي، ؾضؾـو أن كدرج جموفغ . واألخالق وافسؾقك

. جديديـ مهو افػؽر وافثؼوؾي، وأصقل افػؼف، خوصي وهق دم مرحؾي مـ افـؿق تستقجى حتصغ ظؼؾف

خوصي وهق دم مرحؾي . وهذه ادجوالت ـؾفو ترتؽز ظذ مـظقمي ؿقؿ إشالمقي، مـ صلهنو أن تؽقن ادقجف فسؾقك افتؾؿقذ

.مـ افثقرة افعوضػقي وافتػتح وافـؿق افعؼع، مو يضعف دم مقؿع ادسموفقي وافتؽؾقػ  
 

(مػفقمفو، أصقهلو، خصوئصفو، وجموالهتو)افؼقؿ  اإلشالمقي   .3  

افؼقؿ حمطوت ومؼويقس حيؽؿ هبو ظذ األؾؽور واألصخوص واألصقوء واألظامل وادقضقظوت وادقاؿػ " :تعريػ افؼقؿ- 

افػرديي واجلامظقي، مـ حقٌ حسـفو وؿقؿتفو أو مـ حقٌ شقئفو وظدم ؿقؿتفو وـراهقتفو أو دم مـزفي معقـي بغ هذيـ 

افدـتقر موجد ظرشون افؽقالين   . "احلديـ

ػسف وحمقطف ":مػفقم افؼقؿ اإلشالمقي-  هل تؾؽ ادرتؽزات افتل تؼقم ظؾقفو احلقوة ـام حددهو افقحل دم ظالؿي اإلكسون ـب

خوفد افصؿدي .  د   ."وخوفؼف
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:  تؾخص األصقل افعومي فؾؼقؿ اإلشالمقي دم ثالثي ظـوس، هل:أصقهلو- 

اجتفودات افعؾامء ادسؾؿغ  (     ج                         افسـي افـبقيي (      ب                                   افؼرآن افؽريؿ (أ                     

 (افربوكقي، افقاؿعقي، افعودقي، اإلكسقي، افتؽقػ واالشتؿرار) :خصوئصفو

، (خؾقػي اهلل دم األرض) معقور حتديد جموالت افؼقؿ اإلشالمقي هق معقور شؾقك اإلكسون بوظتبوره :جموالت افؼقؿ اإلشالمقي

وكظرا إػ أن اخلطوب اإلهلل بوفتؽؾقػ مقجف إفقف مبوذة، ؾؾإلكسون شؾقك ظؼوئدي وتعبدي، ـام  أن فف شؾقـو معرؾقو 

: وهل ـوفتويل. وثؼوؾقو، واكطالؿو مـ ذفؽ يؿؽــو أن كحدد جموالت افؼقؿ اإلشالمقي دم تسعي جموالت

 افؼقؿ افقؿوئقي وافصحقي  (2 افؼقؿ افعؼوئديي وافتعبديي (1

 افؼقؿ احلؼقؿقي  (4 افؼقؿ افػؽريي وافثؼوؾقي  (3

 افؼقؿ افػـقي واجلامفقي (6 افؼقؿ االجتامظقي واألرسيي  (5

افؼقؿ افبقئقي   (8 افؼقؿ اإلظالمقي وافتقاصؾقي (7

 افؼقؿ االؿتصوديي وادوفقي (9

 

 افّتدريس بوفؽػوءات .4

: مػفقم افؽػوءة .1

. افـظر: وافؽػء .جوزاه: وـػوء ـوؾــله ظذ افقء مؽوؾلة": فؾعالمي ابـ مـظقر  ورد دم فســون افعرب :فغـي

افـظر وادسوواة، : وافؽػء .وهق دم األصؾ مصدر، أي ال كظر فف (بوفؽرس)وتؼقل ال ـِػوء فف   .وادصدر افؽػوءة

. "افزوج مسوويو فؾؿرأة دم حسبفو وديـفو وكسبفو وبقتفو وؽر ذفؽ ومـف افؽػوءة دم افـؽوح، وهق أن يؽقن

هنويي ؾسة تعؾؿقي أو مرحؾي  افؽػوءة مـ مـظقر مدرد هل جمؿقظي مـدجمي مـ األهداف ادؿقزة تتحؼؼ دم :اصطالحو

 .دافي، هلو ظالؿي بحقوة افتؾؿقذ دراشقي، و تظفر دم صقغي وضعقوت تقاصؾقي

 

 :افؽػوءة افعـوس األشوشقي افّتل حتّدد .2

بغل ظذ افؽػوءة أن تدمٍ ظدة مفورات ومعورف . أ ـ ـي

. ب ـ تسجؿ افؽػوءة بتحؼقؼ كشوط ؿوبؾ فؾؿالحظي

 .االجتامظقي أو ادفـقي افشخصقي أو: ج ـ يؿؽـ أن تطّبؼ افؽػوءات دم مقوديـ خمتؾػي مـفو
 

: خصوئص افؽػوءة .3

ادعورف : إن افؽػوءة تتطؾى تسخر جمؿقظي مـ اإلمؽوكوت و ادقارد ادختؾػي مثؾ :أ ـ تقطقػ مجؾي مـ ادقارد 

 .افسؾقـقي افعؾؿقي ومعورف افتجربي افذاتقي وافؼدرات وادفورات
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سبي  تسخر ادقارد ال يتؿ ظرضو، بؾ يؽسى افؽػوءة وطقػي اجتامظقي، كػعقي هلو :ب ـ افغوئقي وافـفوئقي دالفي بوـف

. مشؽؾي دم حقوتف اددرشقي أو احلقوة افققمقي فؾؿتعؾؿ افذي يسخر خمتؾػ ادقارد إلكتوج ظؿؾ مو، أو حؾ

إن حتؼقؼ افؽػوءات ال حيصؾ إال ضؿـ افقضعقوت  :ج ـ خوصقي االرتبوط بجؿؾي مـ افقضعقوت ذات ادجول افقاحد

أخذ رؤوس األؿالم دم وضعقوت : افؽػوءة ـ وضعقوت ؿريبي مـ بعضفو افبعض ـ، مثؾ افتل متورس دم طؾفو هذه

. هل ـػوءة أخذ رؤوس األؿالم دم اجتامع خمتؾػي؛ ؾلخذ رؤوس األؿالم دم درس فقسً

 دم أؽؾى األحقون تقطػ افؽػوءة معورف ومفورات معظؿفو مـ ادودة افقاحدة :د ـ افؽػوءات ؽوفبو مو تتعؾؼ بودودة

ؿقتفو فدى افتؾؿقذ تؼتيض افتحؽؿ دم . ظدة مقاد الـتسوهبو وؿد تتعؾؼ بعدة مقاد، أي أن ـت

وء ظذ افـتوئٍ ادتقصؾ:هـ ـ افؼوبؾقي فؾتؼقيؿ إفقفو، ألن صقؽفو يتطؾى أؾعوال ؿوبؾي   ؾوفؽػوءة تتؿقز بنمؽوكقي تؼقيؿفو ـب

 .ويتطؾى وضع افتؾؿقذ دم إصؽوفقي تتطؾى دمٍ وتسخر جمؿقظي مـ ادقارد. فؾؿالحظي وافؼقوس
 

 :مرـبوت افؽػوءة .4

و ظـدمو كتعؾؿ   إهنو األصقوء افتل يتـووهلو افتعؾؿ، ألن ؾعؾ افتعؾؿ خيص هذه:أ ـ ادحتقى ؾنّكـو األصقوء بوفرضورة، وألـك

.  بعض األصقوءكتعؾؿ

 :أكامط مـ األصقوء، هل فؼد ؿوم ظدد مـ افبوحثغ بتصـقػ مبسط دحتقيوت افتعؾؿ ؾحكوه دم ثالثي

(. افكؾي )ادعورف ادحضي - 

(. ادفورات )ادعورف افػعؾقي - 

(. ادقاؿػ)ادعورف افسؾقـقي- 

: وهذه ادعورف افرضوريي افتل يستـد إفقفو افتعؾؿ الـتسوب ـػوءة مـ افؽػوءات مثال

( معرؾي سؾي )معرؾي ؿوظدة كحقيي * 

( مفورة )اشتعامل مػردات دم وضعقوت مـوشبي * 

( شؾقك )افسـقز مـ أجؾ جتووز صعقبوت االشتعامل * 

هل ـؾ مو جيعؾ افػرد ؿودرا ظذ ؾعؾ رء مو وممهال فؾؼقوم بف أو إطفور شؾقك أو جمؿقظي شؾقـوت  :ب ـ افؼــدرة

 افؼدرة ظذ :تتـوشى مع وضعقي مو، ؾفل ؽر مرتبطي بؿضومغ مودة معقـي، بؾ يؿؽـ أن تزز دم مقاد خمتؾػي، مثؾ

افخ، ـؾ هذه افـشوضوت ظبورة ظـ .. وافؼدرة ظذ افتحؾقؾ واالشتخالص... تعريػ األصقوء أو ظذ ادؼوركي بقـفو

 .أو هل أصؽول مـ افذـوء وؾؼ اشتعدادات ؾطريي ومؽتسبوت حوصؾي دم حمقط معغ، ؿدرات
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 :افؽػوءة و أهداف افتعؾؿ .5

ؾؽريي أو ) ومعورف ؾعؾقي ،(حمتقيوت ادقاد)إذا ـوكً افؽػوءة هل افؼدرة افػعؾقي افتل تستـد إػ معورف 

 ؾنن أهداف افتعؾؿ تقضح مو هل هذه ادعورف افتل إذا ،(وجداكقي/اجتامظقي )  ومعورف شؾقـقي،(حرـقي/كػز

 ومؼقوس افـجوح دم ذفؽ يستـد إػ أداة ؿوبؾي فؾؿالحظي ،حتؽؿ ؾقفو افتؾؿقذ ؾنكف يستطقع أن يزهـ ظذ ـػوءتف

.وافؼقوس ثؿ إكجوزهو دم وضعقوت افتعؾؿ
 

 :مستقيوت افؽػوءة حسى ؾسات افتعؾؿ.  6         

إهنو هنوئقي تصػ ظؿال ـؾقو مـتفقو، تتؿقز بطوبع صومؾ وظوم، تعز ظـ مػفقم إدموجل دجؿقظي  :افؽػوءة اخلتومقي- 

ؿقتفو خالل شـي دراشقي أو ضقر، مثال وؤهو وـت  دم هنويي افطقر ادتقشط يؼرأ افتؾؿقذ :مـ افؽػوءات ادرحؾقي، يتؿ ـب

. واددرشقي واالجتامظقي كصقصو مالئؿي دستقاه ويتعومؾ معفو، بحقٌ يستجقى ذفؽ حلوجوتف افشخصقي

تسؿح بتقضقح األهداف اخلتومقي أو افـفوئقي جلعؾفو أـثر ؿوبؾقي فؾتجسقد، تتعؾؼ بشفر أو ؾصؾ  :افؽػوءة ادرحؾقي- 

أو جمول معغ وهل جمؿقظي مـ افؽػوءات افؼوظديي، ـلن يؼرأ افتؾؿقذ افـصقص افؼرآكقي جفرا بؾغي شؾقؿي ويراظل 

. األداء اجلقد بوألحؽوم مع ؾفؿ مو يؼرأ

هق جمؿقع كقاتٍ افتعؾؿ األشوشقي ادرتبطي بوفقحدات افتعؾقؿقي، وتقضح بدؿي مو شقػعؾف  :افؽػوءة افؼوظديي- 

 أم مو شقؽقن ؿودرا ظذ أدائف أو افؼقوم بف دم طروف حمددة، و فذا جيى ظذ افتؾؿقذ أن يتحؽؿ ؾقفو فقتسـك فف ،افتؾؿقذ

.  ؾفل األشوس افذي يبـك ظؾقف افتعؾؿ،افدخقل دون مشوـؾ دم تعؾامت جديدة والحؼي

و افتل  جمؿقظي ادقاؿػ واخلطقات افػؽريي وادـفجقي ادشسـي بغ خمتؾػ ادقاد، (:األؾؼقي)افؽػوءات ادستعرضي - 

وء إظداد خمتؾػ ادعورف أو حسـ افػعؾ  ذفؽ أن افتحؽؿ بوفؽػوءات افعرضقي يرمل إػ ،جيى اـتسوهبو وتقطقػفو أـث

 هل أداة األداء دم ـؾ األكشطي وادقاد :ؾوفؼراءة مثال ،دؾع افتالمقذ كحق افتؿؽـ مـ افتعؾؿ دم اشتؼالفقي متزايدة

. واالجتامظقي وؽرهوافؾغقيي مـفو وافعؾؿقي

إن االهتامم بتطقير افؽػوءات افعرضقي أو األؾؼقي، يليت دم شقوق افعؿؾ ظذ حتؼقؼ ثالث حتقالت أشوشقي دم ظؿؾقي 

: افتعؾؿ، هل

. ادرور مـ افتعؾؿ افذي يرـز ظذ ادقاد، إػ تعؾؿ يرـز ظذ افتؾؿقذ- 

ادرور مـ افتعؾؿ افذي يرـز ظذ مؽتسبوت يؿؽـ جتـقدهو، كحق تعؾؿ يرـز ظذ افؼدرة ظذ افػعؾ، وإمؽوكقوت -  

 .افػعؾ دم شقوق حمدد
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 املصفٕفات- اٌ٘ثا

 

 مصػقؾي افؽػوءات ادرحؾقي ادستفدؾي وادرحؾقي- 1

 

ادجول 
ادحتقى ادعردم 

فؾقحدة 
افؽػوءات ادرحؾقي افؽػوءات ادستفدؾي 

ؿ 
ري

ؽ
 اف

ن
رآ

فؼ
ي ا

د
 ه

ـ
م

مـ أخالق افؼرآن 
افؼدرة ظذ اشتظفور اآليوت اشتظفورا صحقحو، 

افؼدرة ظذ اشتظفور وجتـى األخالق افسقئي افتل حذرت مـفو اآليوت 

اآليوت ادؼررة 

اشتظفورا صحقحو، 

وافقؿقف ظذ 

معوكقفو، وافعؿؾ 

 بتقجقفوهتو

دالئؾ افؼدرة 
افؼدرة ظذ اشتظفور اآليوت اشتظفورا صحقحو، 

ومعرؾي دظقة افؼرآن ادسؾؿغ إػ إظامل افعؼؾ 

صػوت ظبود افرمحون 
افؼدرة ظذ اشتظفور اآليوت اشتظفورا صحقحو، 

وافتحع بصػوت ظبود افرمحون 

افقصويو افعؼ 
افؼدرة ظذ اشتظفور اآليوت اشتظفورا صحقحو، 

. فتل جوءت هبو اآليوتاوتطبقؼ افقصويو 

يي 
بق

فـ
ي ا

سـ
 اف

ي
د

 ه
ـ

م

أمهقي افؽسى احلالل 
افؼدرة ظذ اشتظفور احلديٌ اشتظفورا صحقحو، 

وحتري افطقى مـ افرزق 

افؼدرة ظذ اشتظفور 

األحوديٌ افـبقيي 

افؼيػي ادؼررة 

اشتظفورا صحقحو، 

وافقؿقف ظذ 

معوكقفو، وافعؿؾ 

 بتقجقفوهتو

شعي ؾضؾ اهلل 

وظدفف وؿدرتف تعوػ 

افؼدرة ظذ اشتظفور احلديٌ اشتظفورا صحقحو، 

ومعرؾي شعي ؾضؾ اهلل تعوػ ورمحتف بعبوده 

افـفل ظـ افتؽز 
افؼدرة ظذ اشتظفور احلديٌ اشتظفورا صحقحو، 

وجتـى خؾؼ افؽز بؽؾ مظوهره 

وحدة افشعقر بغ 

ادممـغ 

افؼدرة ظذ اشتظفور احلديٌ اشتظفورا صحقحو، 

وجتسقد مبدأ افتؽوؾؾ مع افغر 

افصحبي افصوحلي 

وافصحبي افسقئي 

افؼدرة ظذ اشتظفور احلديٌ اشتظفورا صحقحو، 

ومعرؾي أثر افصحبي دم حقوة اإلكسون 

مـ ـامل اإليامن 
افؼدرة ظذ اشتظفور احلديٌ اشتظفورا صحقحو، 

واشتشعور معقي اهلل، وافؾجقء إفقف ظـد احلوجي 
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يي 
بد

تع
واف

قي 
امك

إلي
ؿ ا

ؼق
اف

افؽقن يشفد بقجقد 

ووحداكقي اهلل تعوػ 

افؼدرة ظذ تقطقػ افدالئؾ افؽقكقي فالشتدالل ظذ 

وجقد اهلل تعوػ 

افؼدرة ظذ تعزيز 

افصؾي بوهلل تعوػ مـ 

خالل ذـر مظوهر 

ؿدرة اهلل دم افؽقن، 

وممورشي افعبودة ظـ 

 ؿـوظي

أثر اإليامن دم حقوة 

افػرد وادجتؿع 
افؼدرة ظذ متّثؾ آثور اإليامن دم احلقوة 

أدب ادممـ مع اهلل 
افؼدرة ظذ تؼقيي افصؾي بوهلل تعوػ مـ خالل معرؾي 

مظوهر معقـي دم افتلدب 

افعبودة دم اإلشالم 
معرؾي ادعـك افقاشع فؾعبودة، وافغويي مـفو، وافؼدرة 

طقي ظؾقف مـ أرسار  ظذ متققز صعوئرهو افؽزى ومو ـت

احلؽؿ افتؽؾقػل 

وذوط افتؽؾقػ 

افؼدرة ظذ متققز أكقاع احلؽؿ افؼظل، ومعرؾي افغويي 

مـ افتؽؾقػ وذوضف 

قي
امظ

جت
ال

ؿ ا
ؼق

اف
 

يي 
رس

أل
وا

ادقدة وافسؽقـي 

وء  ودورمهو دم ـب

األرسة 

معرؾي ؿدشقي األرسة دم اإلشالم واألشس افتل تؼقم 

ظؾقفو، ومؼوركتفو بام ـوكً ظؾقف دم اجلوهؾقي 

واحلضورات افؼديؿي ادختؾػي 

افؼدرة ظذ متثؾ 

افؼقؿ اإلشالمقي 

ادقجفي فؾسؾقك 

داخؾ ادحقط 

األرسي 

 واالجتامظل

افعؿؾ افتطقظل 

وأثره دم خدمي 

ادجتؿع 

افؼدرة ظذ ادبودرة إػ افعؿؾ افتطقظل افذي خيدم 

ادجتؿع 

خطر اآلؾوت 

وادػوشد االجتامظقي 

افؼدرة ظذ جتـى اآلؾوت وادػوشد االجتامظقي، مـ 

خالل معرؾي أخطورهو وـقػ حورهبو اإلشالم 

رظويي افطػقفي دم 

اإلشالم 
افؼدرة ظذ متققز حؼقق افطػؾ دم اإلشالم 

صذ اهلل افرشقل 

 دم بقتف ظؾقف وشؾؿ

افؼدرة ظذ متققز بعض أشبوب اشتؼرار افبقً 

صذ اهلػ واشتؿراره، مـ خالل اإلؿتداء هبدي افـبل 

 دم بقتف ظؾقف وشؾؿ
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قي 
ؼؾ

فع
وا

يي 
ؽر

فػ
ؿ ا

ؼق
اف

اإلشالم يدظق إػ 

إظامل افعؼؾ 

افؼدرة ظذ افتػؽر افسؾقؿ مـ خالل معرؾي مؽوكي 

افعؼؾ دم افؼرآن 
افؼدرة ظذ متققز 

خصوئص افؼيعي 

اإلشالمقي مـ 

خالل معرؾي مؽوكي 

افعؾؿ وافعؼؾ دم 

اإلشالم 

 

خصوئص افؼيعي 

اإلشالمقي 

افؼدرة ظذ متققز خصوئص افؼيعي اإلشالمقي، ومعرؾي 

افغويي مـ افتؼيع 

: مصودر افتؾؼل

افؼرآن وافسـّي 

افؼدرة ظذ تعريػ ادصدريـ األشوشقغ فؾتؼيع دم 

افديـ اإلشالمل، وبقون مؽوكتفام دم اإلشالم 

افعؾؿ وأخالؿقوتف 
افؼدرة ظذ االجتفود دم حتصقؾ افعؾؿ مـ خالل معرؾي 

مؽوكي افعؾؿ وافعؾامء دم اإلشالم 

إشفوموت ادسؾؿغ 

دم احلضورة افعودقي 

اإلضالع ظذ إشفوموت ادسؾؿغ دم احلضورة افعودقي، 

واالظتزاز بوالكتامء إػ األمي اإلشالمقي  

يي
ود

ص
ؿت

ال
ؿ ا

ؼق
اف

 
قي 

وف
اد

و

ؿقؿي افعؿؾ دم 

اإلشالم 

تؼدير افعؿؾ مـ حقٌ ـقكف ظبودة ورضورة حضوريي، 

ومعرؾي مػوشد افبطوفي، وـقػ حورهبو اإلشالم 

افؼدرة ظذ جتسقد 

هدي اإلشالم دم 

ترصقد االشتفالك، 

وافقؿقف ظذ 

افقطقػي االجتامظقي 

فؾامل دم اإلشالم 

اإلشالم يدظق إػ 

ترصقد االشتفالك 

افؼدرة ظذ اجتـوب افسؾقـوت ؽر افرصقدة دم 

االشتفالك، وافتزام االظتدال 

مـ آفقوت افتؽوؾؾ 

ادويل دم اإلشالم 

افؼدرة ظذ ممورشي افتؽوؾؾ مـ خالل معرؾي افدور 

االجتامظل فؾامل دم اإلشالم 

 

افؼقؿ 

 اإلظالمقي

وافتقاصؾقي 

افتعورف وافتقاصؾ 

رضورة بؼيي 

ومطؾى ذظل 

افؼدرة ظذ افتقاصؾ اإلجيويب مع اآلخر، وجتسقد دظقة 

اإلشالم إػ افتعورف، واجتـوب ـؾ أشبوب افتـوؾر 

افؼدرة ظذ 

االتصول اإلجيويب 

مع اآلخر، 

وافتعويش معف 

بسالم 

اإلشالم يدظق إػ 

افتعويش افسؾؿل 

افؼدرة ظذ حتؼقؼ مبدأ افتعويش افسؾؿل مع اآلخريـ، 

مـ خالل معرؾي بعض أحؽوم اإلشالم دم افسؾؿ  

افؼقؿ افػـقي 

واجلامفقي 
اإلشالم ديـ اجلامل 

افؼدرة ظذ االظتـوء بؿظوهر اجلامل دم صتك ادجوالت، 

وإدراك أن اإلشالم ديـ اجلامل 

ؿقي  افؼدرة ظذ ـت

افذوق اجلاميل، 

وجتسقد اجلامل دم 

صتك مظوهر احلقوة 
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افؼقؿ 

 افصحقي

 وافبقئقي

افصحي كعؿي إهلقي 
تؼدير كعؿي افصحي، وإدراك أن اإلشالم يقجى 

افؼدرة ظذ ممورشي االظتـوء هبو 

افسؾقـوت 

افصحقي، مـ خالل 

معرؾي افتعوفقؿ 

اإلشالمقي افتل 

تعـك بوحلػوظ ظذ 

افصحي وافبقئي 

أمهقي افتعوون دم 

احلػوظ ظذ افبقئي 

إدراك أن اإلشالم يدظق إػ افتعوون مـ أجؾ احلػوظ 

ظذ افبقئي، وافقؿقف ظذ آثور ذفؽ دم احلقوة 

افسؾقـوت افصّحقي 

فؾؿسؾؿ 

معرؾي افتقجقفوت اإلشالمقي دم حػظ صحي افعؼؾ 

وافبدن وافـػس 

االشتعػوف وأثره 

ظذ حقوة افػرد 

وادجتؿع 

افؼدرة ظذ افتحع بخؾؼ افعػي، ومعرؾي أثر ذفؽ دم 

احلقوة 

دراشوت 

دم افسرة 

 افـبقيي

ظؾؿ افسرة افـبقيي 
 افؼدرة ظذ ذح دراشي افسرة افـبقيي، مـ خالل

معرؾي مصودرهو وخصوئصفو 

افؼدرة ظذ حتؾقؾ 

بعض افقثوئؼ 

افتورخيقي دم شرة 

صذ اهلل ظؾقف افـبل 

 اكطالؿو مـ وشؾؿ

معرؾي أمهقي وؾوئدة 

دراشي افسرة افـبقيي 

صذ اهلل ظؾقف افـبل 

ظؿ ادجتؿع وشؾؿ  ـي

ي ادـ ة وردم اددـي

ظؿ ادجتؿع، وافؼدرة ظذ ممورشي  معرؾي أن اإلشالم ديـ ـي

ي ادـقرة  افسؾؿ مـ خالل حتؾقؾ وثقؼي اددـي
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 -جذع مشسك آداب - ادصػقؾي ادػوهقؿقي فؾّسـي األوػ ثوكقي  - 2

 

افقحدات ادحوور 

مـ هدي افؼرآن 

( 13 إػ 10  مـ:شقرة احلجرات )مـ أخالق افؼرآن افؽريؿ  

( 99 إػ 95مـ : شقرة األكعوم )دالئؾ افؼدرة 

( 153 و151: شقرة األكعوم )افقصويو افعؼ 

( 77 إػ 63مـ: شقرة افػرؿون )صػوت ظبود افرمحـ 

مـ هدي افسـي افـبقيي 

 (... إن اهلل ضقى )أمهقي افؽسى احلالل 

( ... إن اهلل ـتى احلسـوت ) شعي ؾضؾ اهلل وظدفف وؿدرتف تعوػ

(  ...ال يدخؾ اجلـي )افـفل ظـ افتؽز 

(   ...مثؾ ادممـغ )وحدة افشعقر بغ ادممـغ 

(   ...مثؾ اجلؾقس افصوفح)افصحبي افصوحلي وافصحبي افسقئي 

. (   ..يو ؽالم إين أظؾؿؽ )مـ ـامل اإليامن 

افعؼقدة 

افؽقن يشفد بقجقد ووحداكقي اهلل تعوػ 

أثر اإليامن دم حقوة افػرد وادجتؿع 

أدب ادممـ مع اهلل تعوػ 

افػؼف 

افعبودة دم اإلشالم 

وء األرسة  ادقدة وافسؽقـي ودورمهو دم ـب

مـ آفقوت افتؽوؾؾ ادويل دم اإلشالم 

حؼقق افطػؾ دم اإلشالم 

اإلشالم يدظق إػ ترصقد االشتفالك 

أصقل افػؼف 

(  افؼرآن وافسـي )مصودر افتؾؼل 

احلؽؿ افؼظل وذوط افتؽؾقػ 
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األخالق وافسؾقك 

افعؾؿ وأخالؿقوتف 

افصحي كعؿي إهلقي 

أمهقي افتعوون دم احلػوظ ظذ افبقئي 

افسؾقـوت افصحقي فؾؿسؾؿ 

اإلشالم ديـ اجلامل 

افعؿؾ افتطقظل وأثره دم خدمي ادجتؿع 

خطر اآلؾوت وادػوشد االجتامظقي 

االشتعػوف وأثره ظذ حقوة افػرد وادجتؿع 

افػؽر وافثؼوؾي 

اإلشالم يدظق إػ إظامل افعؼؾ 

ؿقؿي افعؿؾ دم اإلشالم 

اإلشالم يدظق إػ افتعويش افسؾؿل 

خصوئص افؼيعي اإلشالمقي 

إشفوموت ادسؾؿغ دم احلضورة افعودقي 

افتعورف وافتقاصؾ رضورة بؼيي ومطؾى ذظل 

افسرة افـبقيي 

(  ...ظؾؿ افسرة وأمهقتف )مؼدمي دم افسرة افـبقيي 

ي ادـقرة صذ اهلل ظؾقف وشؾؿحتؾقؾ افقثقؼي افتل كظؿ هبو افـبل   ادجتؿع دم اددـي

 دم بقتف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿافرشقل 
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 - صعبي اآلداب- تؼسقؿ وحدات ادحوور إػ جموالت - 3
 

احلجؿ افسوظل  ادحوور  افقحدات  ادجوالت 

افؼرآن  02
 مـ أخالق افؼرآن افؽريؿ- 1

 (13 إػ 10  مـ:شقرة احلجرات )

مـ هدي افؼرآن 

افؽريؿ 

 افؼرآن 02
 دالئؾ افؼدرة- 2

 (99 إػ 95مـ : شقرة األكعوم )

 افؼرآن 02
 افقصويو افعؼ- 3

 (153 و 151: شقرة األكعوم )

 افؼرآن 02
 صػوت ظبود افرمحـ- 4

 (77 إػ 63مـ: شقرة افػرؿون )

 احلديٌ 01
 أمهقي افؽسى احلالل- 5

 . (..إن اهلل ضقى )

مـ هدي افسـي 

افـبقيي 

 

 احلديٌ 01
 شعي ؾضؾ اهلل وظدفف وؿدرتف تعوػ- 6

 (... إن اهلل ـتى احلسـوت )

 احلديٌ 01
 افـفل ظـ افتؽز- 7

 .(..ال يدخؾ اجلـي )

 احلديٌ 01
 وحدة افشعقر بغ ادممـغ- 8

 ( ...مثؾ ادممـغ )

 احلديٌ 01
 افصحبي افصوحلي وافصحبي افسقئي- 9

(  ...مثؾ اجلؾقس افصوفح )

 احلديٌ 01
 مـ ـامل اإليامن- 10

 ( ...يو ؽالم إين أظؾؿؽ )

افعؼقدة  01 افؽقن يشفد بقجقد ووحداكقي اهلل تعوػ - 11

افؼقؿ اإليامكقي 

وافتعبديي 

افعؼقدة  02 أثر اإليامن دم حقوة افػرد وادجتؿع - 12

افعؼقدة  02 أدب ادممـ مع اهلل تعوػ - 13

افػؼف  04 افعبودة دم اإلشالم - 14

أصقل افػؼف  02 احلؽؿ افؼظل وذوط افتؽؾقػ - 15
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افػؼف  01 وء األرسة - 16 ادقدة وافسؽقـي ودورمهو دم ـب

افؼقؿ االجتامظقي 

واألرسيي 

افعؿؾ افتطقظل وأثره دم خدمي ادجتؿع - 17 األخالق وافسؾقك 01

خطر اآلؾوت وادػوشد االجتامظقي - 18 األخالق وافسؾقك 01

ؾؼف  01 حؼقق افطػؾ دم اإلشالم - 19

افسرة  01  دم بقتف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿافرشقل - 20

ؾؽر وثؼوؾي  01 اإلشالم يدظق إػ إظامل افعؼؾ - 21

افؼقؿ افػؽريي 

وافعؼؾقي 

افعؾؿ وأخالؿقوتف - 22 األخالق وافسؾقك 01

أصقل افػؼف  02 (  افؼرآن وافسـي )مصودر افتؾؼل - 23

افػؽر وافثؼوؾي  02 خصوئص افؼيعي اإلشالمقي - 24

افػؽر وافثؼوؾي  01 إشفوموت ادسؾؿغ دم احلضورة افعودقي  - 25

افػؽر وافثؼوؾي  01 ؿقؿي افعؿؾ دم اإلشالم - 26
افؼقؿ االؿتصوديي 

وادوفقي 
افػؼف  01 اإلشالم يدظق إػ ترصقد االشتفالك - 27

افػؼف  01 مـ آفقوت افتؽوؾؾ ادويل - 28

افػؽر وافثؼوؾي  01 افتعورف وافتقاصؾ رضورة بؼيي ومطؾى ذظل - 29 افؼقؿ اإلظالمقي 

افػؽر وافثؼوؾي  01وافتقاصؾقي  اإلشالم يدظق إػ افتعويش افسؾؿل - 30

اجلامل دم اإلشالم - 31 األخالق وافسؾقك 01 واجلامفقي  افؼقؿ افػـقي

األخالق وافسؾقك  01 افصحي كعؿي إهلقي - 32

افؼقؿ افصحقي 

وافبقئقي 

األخالق وافسؾقك  01 أمهقي افتعوون دم احلػوظ ظذ افبقئي - 33

األخالق وافسؾقك  01 افسؾقـوت افصحقي فؾؿسؾؿ - 34

األخالق وافسؾقك  02 االشتعػوف وأثره ظذ حقوة افػرد وادجتؿع - 35

افسرة  01 )مؼدمي دم افسرة افـبقيي - 36 (  ...ظؾؿ افسرة  
دراشوت دم 

افسرة  02افسرة افـبقيي 
                  افـبل صذ اهلل ظؾقفحتؾقؾ افقثقؼي افتل كظؿ هبو  - 37

ي ادـقرة وشؾؿ             .   ادجتؿع دم اددـي

ادجؿقع  حصي 51
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 - جذع مشسك ظؾقم وتؽـقفقجقو -  فؾسـي األوػ ثوكقي  ةادػوهقؿلادصػقؾي - 4

 

افقحدات ادحوور 

مـ هدي افؼرآن 

( 13 إػ 10مـ :  احلجراتشقرة )افؽريؿ مـ أخالق افؼرآن -  1

( 99 إػ 95مـ : شقرة األكعوم )دالئؾ افؼدرة -  2

( 77 إػ 63مـ : شقرة افػرؿون )صػوت ظبود افرمحـ -  3

مـ هدي افسـي افـبقيي 

( ... إن اهلل ـتى احلسـوت )شعي ؾضؾ اهلل وظدفف وؿدرتف تعوػ -  4

(  ...مثؾ ادممـغ )وحدة افشعقر بغ ادممـغ  -  5

(  ...يو ؽالم إين أظّؾؿؽ )مـ ـامل اإليامن -  6

افعؼقدة 
افؽقن يشفد بقجقد اهلل ووحداكقتف -  7

أثر اإليامن دم حقوة افػرد وادجتؿع -  8

افػؼف 

افعبودة دم اإلشالم -  9

وء األرسة -  10 ادقدة وافسؽقـي ودورمهو دم ـب

مـ آفقوت افتؽوؾؾ ادويل -  11

أصقل افػؼف 
 (افؼرآن وافسـي )مصودر افتؾؼل -  12

احلؽؿ افؼظل وذوط افتؽؾقػ -  13

األخالق وافسؾقك 

افعؾؿ وأخالؿقوتف -  14

افسؾقـوت افصحقي فؾؿسؾؿ -  15

اإلشالم ديـ اجلامل -  16

االشتعػوف وأثره ظذ حقوة افػرد وادجتؿع -  17

افػؽر وافثؼوؾي 

خصوئص افؼيعي اإلشالمقي -  18

إشفوموت ادسؾؿغ دم احلضورة افعودقي -  19

اإلشالم يدظق إػ افتعويش افسؾؿل -  20

افسرة افـبقيي 
(  ...ظؾؿ افسرة وأمهقتف )مؼدمي دم افسرة افـبقيي -  21

ي ادـقرة  صذ اهلل ظؾقف وشؾؿحتؾقؾ افقثقؼي افتل كظؿ  هبو افـبل -  22 ادجتؿع دم اددـي
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 -تؽـقفقجقو الظؾقم والصعبي - تؼسقؿ وحدات ادحوور إػ جموالت - 5
 

ادحوور  افسوظل ماحلٍ افقحدات  ادجول 

افؼرآن  01
 مـ أخالق افؼرآن افؽريؿ.  1

( 13 إػ 10  مـ:شقرة احلجرات ) مـ هدي افؼرآن 

( 99 إػ 95مـ : شقرة األكعوم )  دالئؾ افؼدرة.  2 افؼرآن 01افؽريؿ 

( 77 إػ 63مـ: شقرة افػرؿون ) صػوت ظبود افرمحـ افؼرآن 01

 احلديٌ 01
 شعي ؾضؾ اهلل و ظدفف و ؿدرتف تعوػ.  1

( ... إن اهلل ـتى احلسـوت ) مـ هدي افسـي 

بقيي  (  ...مثؾ ادممـغ )  وحدة افشعقر بغ ادممـغ.  1 احلديٌ 01اـف

(  ...يو ؽالم إين أظؾؿؽ )مـ ـامل اإليامن .  1 احلديٌ 01

افعؼقدة  01 افؽقن يشفد بقجقد اهلل ووحداكقتف .  1

افؼقؿ اإليامكقي 

وافتعبديي 

افعؼقدة  01 أثر اإليامن دم حقوة افػرد وادجتؿع .  1

افػؼف  03 افعبودة دم اإلشالم .  1

أصقل افػؼف  01 احلؽؿ افؼظل وذوط افتؽؾقػ .  1

افػؼف  01 ادقدة وافسؽقـي ودورمهو دم بـوء األرسة .  11  افؼقؿ االجتامظقي واألرسيي

األخالق وافسؾقك  01 افعؾؿ وأخالؿقوتف .  12

افؼقؿ افػؽريي 

وافعؼؾقي 

أصقل افػؼف  01 (  افؼرآن وافسـي )مصودر افتؾؼل .  11

افػؽر وافثؼوؾي  01 خصوئص افؼيعي اإلشالمقي .  11

افػؽر وافثؼوؾي  01 إشفوموت ادسؾؿغ دم احلضورة افعودقي .  11

افػؼف  01 مـ آفقوت افتؽوؾؾ ادويل .  11

األخالق وافسؾقك  01 االشتعػوف وأثره ظذ حقوة افػرد وادجتؿع .  11 افؼقؿ افصحقي 

األخالق وافسؾقك  01وافبقئقي  ـوت افصحقي فؾؿسؾؿ .  11 افسؾق

األخالق وافسؾقك  01 اإلشالم ديـ اجلامل .  11 افؼقؿ افػـقي واجلامفقي 

افػؽر وافثؼوؾي  01 اإلشالم يدظق إػ افتعويش افسؾؿل .  11  افؼقؿ اإلظالمقي وافتقاصؾقي

افسرة  01 بقيي .  11 )مؼدمي دم افسرة اـف ( . ..ظؾؿ افسرة 
دراشوت دم افسرة 

بقيي  افسرة  01اـف
بل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿحتؾقؾ افقثقؼي افتل كظؿ هبو .  11     اـف

 ادجتؿع دم ادديـي ادـقرة          .

ادجؿقع  24
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 ( كؿقذج صعبي اآلداب )بقوكوت تقضقحقي -  6
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  عسض اجملاالت الٕازدٚ يف اللتاب -ثالجا

 
 

: وَ ِدٙ الكسآُ اللسٖي

تػسر افؼرآن مـ أجؾ ظؾقم افؼيعي اإلشالمقي، ألكف يتعؾؼ بوفؼرآن افؽريؿ افذي أكزفف ادقػ شبحوكف وتعوػ 

هدايي فؾـوس ورمحي فؾعودغ، ؾفق يبحٌ ظـ معوين ـالم اهلل جؾ جالفف افذي يلمر ادممـغ بتدبر آيوت ـتوبف وتػفؿ 

. معوكقف ومعرؾي أحؽومف، فقدرـقا ظظؿي اهلل ظز وجؾ وواجبفؿ كحقه، وفقؼقمقا بام أمرهؿ بف وجيتـبقا مو هنوهؿ ظـف

ودم هذا ادجول وؿع اختقوركو ظذ بعض افـصقص افعؿؾقي وافسؾقـقي مـ ـتوب اهلل تعوػ افتل كراهو تؾقؼ هبذه ادرحؾي مـ 

.ظؿر افطوفى وختدم افغويي مـ تدريس مودة افعؾقم اإلشالمقي  
 

: وَ ِدٙ الطٍٛ الٍبٕٖٛ

يعتز احلديٌ افـبقي بوتػوق األمي ادصدر افثوين فؾتؼيع اإلشالمل بعد افؼرآن افؽريؿ، ؾوحلديٌ افـبقي بقون 

فؾؼرآن افؽريؿ، إذ أن افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ملمقر بتبؾقغف، ومؽؾػ ببقوكف وتقضقحف فؾـوس، ؾفق إمو ممـد دو جوء 

 وإمو أن يؽقن مـشئو ألحؽوم جديدة ؽر ،دم افؼرآن افؽريؿ، وإمو صورح أو مػرس أو مػصؾ أو مؼقد أو خمصص دو جوء ؾقف

 وافرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بلؿقافف وأؾعوفف وإؿراراتف وأخالؿف وشرتف هق افسمجي افعؿؾقي ،مذـقرة دم افؼرآن افؽريؿ

ودم هذا ادجول اخسكو بعض األحوديٌ افسبقيي افتل ظرضـوهو . فؾؼرآن افؽريؿ، وافصقرة احلؼقؼقي وافصحقحي فإلشالم

 .فؾؼح وافبقون وافتقضقح
 

: الكٗي اإلمياٌٗٛ ٔالتعّبدٖٛ

 ويؼوبؾ ذفؽ حترير ،هتدف افؼقؿ اإلشالمقي إػ ترـقز مػفقم وحداكقي اهلل تعوػ خوفؼ افؽقن ومسره وادتحؽؿ ؾقف

اإلكسون مـ ـؾ مظوهر افعبقديي ألي خمؾقق أو ـوئـ مفام ظظؿ، ؾفق خمؾقق حيؿؾ شامت افـسبقي وافضعػ ومقاد افػـوء 

 وصعوئر اإلشالم اخلؿس تعزز هذه افصؾي بوهلل وتعؿؼ افؼقؿ اإلشالمقي دم ادجتؿع، مـ خالل افتـػقذ اجلامظل ،واالكدثور

 وجيد ـؾ ذفؽ أثره دم شؾقك ،هلذه افعبودات، الكسجوم وحدة افعبودة مع وحدة ادعبقد دم ـومؾ صقر اإلبداع واالتسوق

. اإلكسون افققمل دم جموالت احلقوة ـؾفو
 

: الكٗي الفلسٖٛ ٔالعمىٗٛ

هذا ادجول هق مدخؾ اإليامن، فذفؽ رـز اإلشالم ظذ ؿقؿ افتػؽر وافتدبر وافتلمؾ واالشتبصور وأخذ افعزة، 

ؾبـك مـفجو فالشتدالل ظذ وجقد اخلوفؼ و ظظؿتف، وجعؾ احلػوظ ظذ افعؼؾ مـ رضورات اإلكسون اخلؿس، وال يؽقن 

وء احلضورة، ـام  افتؽؾقػ إال بف، ؾفق ضريؼ احلصقل ظذ افزاد ادعردم وادـفجل افذي يؿؽـ افتؾؿقذ مـ معرؾي افذات وـب

يؿؽـف مـ أن يؼقس افػؽر اإلكسوين بؿختؾػ مشوربف بؿؼقوس افؼقؿ اإلشالمقي، ؾقـتػع ويتػوظؾ ويمثر دم إضور شـي افتداؾع 

 .اإلهلقي
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 :الكٗي االجتىاعٗٛ ٔاألضسّٖٛ

ظقؿ افعالؿي (األرسة)هق جمول فتؿثؾ افؼقؿ اإلشالمقي ادقجفي فؾسؾقك افعوم داخؾ ادحقط افصغر  ، مـ حقٌ ـت

وء، ثؿ بغ ـؾ همالء وذوي األرحوم، ثؿ تتقشع افدائرة إػ اجلور اجلـى  بغ افزوجغ، وبغ ـؾ واحد مـفام واألـب

وحيؽؿ هذه افؼقؿ االحسام وافتقؿر واألمر بودعروف وافـفل ظـ . وافصوحى بوجلـى، ؾنػ ادحقط االجتامظل افقاشع

.ادـؽر وحى اخلر فؾـوس وافتضحقي مـ أجؾ ادصوفح افعومي واإلحسون وافتؽوؾؾ وافتضومـ وافتآزر وافتزاور  
 

: الكٗي االقتصادٖٛ ٔاملالٗٛ

ادجول االؿتصودي دم اإلشالم مبـل ظذ كظريي االشتخالف فؾامل، ؾفق أموكي اهلل افتل يسلل ظـفو افـوس يقم افؼقومي، 

.  وهل كظريي ختوفػ افـظريوت ادوديي افتل تعتز ادول مؾؽو فإلكسون، وهق حر دم افتكف ؾقف،حػظقهو أم ضقعقهو

واكطالؿو مـ كظريي االشتخالف رـز اإلشالم ظذ ؿقؿ حػظ األموكي وحدد افطرق ادؼوظي فؽسى ادول وكؼقضفو، وأداء 

ػل اجلشع وافطؿع وافظؾؿ وافؼفر، وتضؿـ فؾـوس  افػرائض ادوفقي وافصدؿوت افتطقظقي، ورشؿ فؾؿجتؿع شقوشي موفقي ـت

تقازكو دم افؽسى واإلكػوق، وتداوال دم ادول حتك ال يؽقن دوفي ؾؼط بغ األؽـقوء، وهنك ظـ االحتؽور وافتبذير 

ؿقي مستدامي. واإلرساف .و تؾؽ ؿقؿ اؿتصوديي وموفقي تضؿـ تقازكو دم ادجتؿع وتمدي إػ ـت  
 

: الكٗي اإلعالوٗٛ ٔالتٕاصمٗٛ

هق جمول حققي فتجدده وتطقره مـ جفي، ثؿ فرضورتف دم كؼؾ ادعورف وافؼقؿ ظذ خمتؾػ أصؽوهلو وأصقهلو مـ 

دم حوجي موشي أـثر مـ أي وؿً مه إػ حتصغ افذات، وتؼقيي - ظك افعقدي- جفي أخرى، وادسؾؿ دم افعك احلويل 

.اإلحسوس بدور افؼقؿ اإلشالمقي دم ثبوت افشخصقي ادسؾؿي ادتزكي افقؼظي ادتػتحي وادتػوظؾي  
 

ٍّٗٛ ٔاجلىالٗٛ : الكٗي الف

دم ـؾ كسؿي خؾؼفو اهلل مسحي مـ افػـ واجلامل تؼتيض افتلمؾ واالظتبور، ؾوهلل شبحوكف مجقؾ حيى اجلامل وهق ضقى 

. ال يؼبؾ إال ضقبو

ؾطغً . وافػـقن حغ ارتبطً بوفؼقؿ اإلشالمقي صورت مجوال، وحغ اكػصؾً ظـفو صورت جتورة ترشخ ؿقؿ افعبٌ

 ؾوفؼقؿ اإلشالمقي جعؾً مـ افػـ واجلامل شؾام يرتؼك فؾقصقل إػ اهلل اخلوفؼ ادتؼـ ،ظؾقفو ادودة وبؾد اإلحسوس بوجلامل

 .ادبدع اجلؿقؾ
 

ّٛٗ :  الكٗي الصّحٗٛ ٔالبٗئ

وء افصحي اجلسؿقي وافـػسقي حتك يؽقن ادسؾؿ شقيو  وؾقف مـ افؼقؿ اإلشالمقي مو ال خيػك، ؾؼد دظو اإلشالم إػ ـب

 فذفؽ هنك اإلشالم ظـ ـؾ مو يرض بوفصحي اجلسؿقي وافـػسقي مـ خمدرات ومخر وـوؾي ادفؾؽوت، ودظو إػ ممورشي ،ؿقيو

. افريوضي ـوفسبوحي وافرمويي ورـقب اخلقؾ
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وت حقي،وكؼصد بودجول افبقئل حتديدا مو خؾؼ اهلل مـ صجر ومدر  وافبقئي افققم دم ظك ، ومو شخر فإلكسون مـ ـوـئ

افتؾقث وهدر افطبقعي افـبوتقي واحلققاكقي أحقج مو تؽقن إػ إظودة تؽقيـ اإلكسون افعوبٌ ؾقفو ؾسودا وؾؼ ؿقؿ إشالمقي تؼدر 

افدظقة إػ اإلحسون إػ احلققان واالظتدال دم اشتخدام ادوء وـؾ ظـوس : كعؿي افتسخر واالشتخالف، ومـ أمثؾي ذفؽ

 ـوحلدائؼ وافطرؿوت واألموــ افعومي ،افطوؿي األخرى، وافـفل ظـ تؾقيٌ ادوء واألموــ افتل جيؾس ؾقفو افـوس فؾراحي

 .افتل جعؾ اإلشالم إموضي األذى ظـفو صدؿي
 

: دزاضات الطريٚ الٍبٕٖٛ

، إذ هل ظقن ظذ ؾفؿف ؾفام صحقحو وظذ تطبقؼف هلديفتعتز افسرة افـبقيي ترمجي ظؿؾقي فؾؼرآن افؽريؿ وجتسقدا 

تطبقؼو ظؿؾقو، ألهنو وصػ دو ـون ظؾقف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـذ والدتف إػ وؾوتف مرورا ببعثتف وهجرتف، ومـ ثؿي ؾفل 

متؽــو مـ اإلضالع ظذ حقوة افرشقل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وصخصقتف وصػوتف ومجقع تكؾوتف وضريؼتف دم افدظقة وافتبؾقغ، 

. بغرض اشتؼرائفو  واشتـبوط افعظوت وافعز مـفو
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 تقزيع افقحدات ظذ افؽتوب- 1
 

ادجوالت 
ظدد افقحدات 

جذع مشسك ظؾقم جذع مشسك آداب 

 03 04مـ هدي افؼرآن افؽريؿ  .1

 03 06مـ هدي افسـي افـبقيي  .2

 04 05افؼقؿ اإليامكقي وافتعبديي  .3

 01 05واألرسيي  افؼقؿ االجتامظقي .4

 04 05افؼقؿ افػؽريي وافعؼؾقي  .5

 01 03وادوفقي  افؼقؿ االؿتصوديي .6

 01 02وافتقاصؾقي  افؼقؿ اإلظالمقي .7

 02 04 وافبقئقي افؼقؿ افصحقي .8

 01 01افؼقؿ افػـقي واجلامفقي  .9

 02 02 دراشوت دم افسرة افـبقيي.   10    

 22 37ادجؿقع 

 

 ـقػقي تدريس ادجوالت- 2
 

بوؿل ادجوالت مـ هدي افسـي مـ هدي افؼرآن 

متفقد متفقد  (بغ يدي اآليوت  )متفقد 

افـص ادمضر فؾؼراءة واحلػظ فؾؼراءة واحلػظ 

ذح افؽؾامت افتعريػ بوفصحويب راوي احلديٌ  افتعريػ بوفسقرة 

ظـوس افدرس  افؽؾامت ذح افؽؾامت ذح

افتؼقيؿ  وافتحؾقؾ اإليضوحمـ أحؽوم افتجقيد 

االشتثامر افسؾقـل افػقائد واإلرصودات  وافتحؾقؾ اإليضوح

افتطبقؼوت دم هنويي ـؾ االشتثامر افسؾقـل افػقائد واإلرصودات 

درس ودم ـؾ ادجوالت   االشتثامر افّسؾقـل  
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 ( درس دم افتػسر )كامذج فقحدات افؽتوب - 3
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 (  درس دم افعؼقدة )  
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 حتؾقؾ افعـوس افقاردة دم افؽتوب- 4

 

 :افقضعقي اإلصؽوفقي: ادؼدمي/ 1

وء افتعؾؿ دم افقحدة مـ وحدات افؽتوب وترتبط بؿحقط افتؾؿقذ، وتؼدم دم  طؾؼ هبو ـب هل افقضعقي افتل ـي

. صؽؾ كص يسوظد ظذ تؼريى تصقر مقضقع افقحدة، ممو جيعؾ هلو دالفي تعؾؿقي ظـد افتؾؿقذ وأثرا تربقيو ظذ شؾقـف

تؼسح هذه افقضعقي ظذ افتؾؿقذ اشتخدام أداة االشتامع وافؼراءة فؾـص، فتشؽؾ مدخال إصؽوفقو بغرض إثورة داؾعقتف 

. إػ افتسوؤل وافبحٌ واالشتؽشوف وافتعؾؿ

شل مـ ظرض مجؾي إجوبوت ظذ ذهـ  وهتدف اإلصؽوفقي إػ وضع افتؾؿقذ دم حرة بقداؽقجقي، وهل احلرة افتل ـت

بغل افتػريؼ دم هذا ادجول بغ احلرة ادشتتي فؾذهـ، ،افتؾؿقذ مـ ؽر أن يستطقع أن يرجح إحداهو ظـ األخريوت  وـي

شل إمو مـ ظدم صقوؽي اإلصؽوفقي صقوؽي -افتل كؼصدهو هـو - وبغ احلرة ادقجفي   ، ذفؽ أن احلرة ادشتتي فؾذهـ ـت

حمؽؿي ممو جيعؾ افتؾؿقذ توئفو دم ؾضوء مػرغ وحمتورا دم اختقور اإلجوبي افصحقحي، أو مـ ـقهنو ؾقق مستقى افتالمقذ، 

 .ومثؾ هذه احلرة ال دور هلو دم إثورة داؾعقي افتؾؿقذ فؾتعؾؿ، ممو جيعؾ افتؾؿقذ بعقدا ظـ مقضقع افقحدة

 

: افـص ادمضر/ 2

هق ذفؽ افـص ادحقري ادرـز افذي تقجف ـؾ افعـوس ادػوهقؿقي خلدمتف، ممو يضؿـ افقحدة ادقضقظقي، 

 ومـ أجؾ هذا ـؾف اؿتككو دم اختقور افـصقص ادمضرة ظذ اآليوت افؼرآكقي واألحوديٌ ،وحيؼؼ افؽػوءة ادرجقة

 .افـبقيي افتل ختدم مقضقع افقحدة بشؽؾ واضح ومبوذ، وحتك كقثؼ صؾي افتؾؿقذ بودـوبع افصوؾقي فإلشالم

 

:  معوين افؽؾامت/ 3

تقسرا ظذ افتؾؿقذ واألشتوذ معو وضعـو جدوال فؽؾامت افـص ادمضر، افتل حتتوج إػ ذح وتبسقط، تسفقال 

 .فقصقل افػؽرة إػ أذهون افتالمقذ بؽؾ يرس

 

: افعـوس ادػوهقؿقي/ 4

 وؿد راظقـو افتـقع دم مودهتو افعؾؿقي، حتك كسر ،هل ادؼوضع ادعرؾقي افتل تشؽؾ بؿجؿقظفو مقضقع افقحدة

 وهلذا اخسكو أن تؽقن ادودة افعؾؿقي ظبورة ،بوفتؾؿقذ كحق افؽػوءة ادـتظر حتؼقؼفو دم آخر افقحدة مـ ؽر ـؾؾ أو مؾؾ

ظـ كصقص مرـزة تعز ظـ ادؼصقد مبوذة مـ ؽر إضـوب أو إصورة إػ ادعوين افثوكقيي، ومدظقمي ؽوفبو بوفشقاهد 

 .افؼرآكقي واحلديثقي، حتك يربط افتؾؿقذ بودـوبع افصوؾقي فإلشالم
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: افتؼقيؿ/ 5

هندف بف جتسقد افتؼقيؿ افبـوئل دم ـؾ وحدة مـ وحدات افؽتوب، ؾؿـ افؼقؿ ادفـقي أن يؽقن األشتوذ ؿودرا 

ظذ ضرح األشئؾي ظذ افتالمقذ، وأن حيسـ اشتخدامفو، وأن يػؽر بعـويي دم اختقور األشئؾي وـقػ يطرحفو، ومتك 

 وتظفر وطقػي افسمال دم اختبور افػفؿ وتشغقؾ افػؽر وافتدرب ظذ ،حيسـ بف أن حيرض ضالبف ظذ أن يسلفقه هؿ

. افسمال واحلقار وظذ افتػؽر معو

وألجؾ هذا اجتفدكو دم افقصقل إػ احلبؽي اجلقدة دم صقغي افسمال، بحقٌ يرد بؾغي بسقطي يػفؿفو افتؾؿقذ، وال 

 وهذا ال يعـل اكتفوج ضريؼ افسمال ادبوذ افذي يتطؾى ،حتتؿؾ إال أجقبي حمددة هلو ظالؿي بؿقضقع افقحدة افتعؾقؿقي

إجوبوت آفقي تعتؿد ظذ افذاـرة ؾؼط، األمر افذي ال يشغؾ ذهـ افتؾؿقذ، وال جيعؾف يستحٌ ضوؿوتف افػؽريي افؽومـي، 

: افتعؾؿقي مـ خالل مطوفبتف بـ/ مـطؾؼغ دم ذفؽ بنذاك افتؾؿقذ دم افعؿؾقي افتعؾقؿقي 

االشتـتوج  .1

إبداء افرأي وادالحظي  .2

ادؼوركي  .3

افتعؾقؼ  .4

افتحؾقؾ  .5

 افخ.. افـؼد واالؿساح .6

شده مـ  مؼوربي افتدريس بوفؽػوءات،  ومـ خالل هذه ادـفجقي دم ظرض ادحتقيوت ادعرؾقي فؾؽتوب كصؾ إػ مو ـك

وكؿؽـف مـ مفورات االتصول، وكبتعد ـؾ االبتعود ظـ مـفجقي افتؾؼغ، افتل أثبتً افتجورب ظدم جدواهو دم االكتؼول 

افعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي، وكؼـف بوفتؾؿقذ مـ افتحصقؾ ادعردم إػ افتػعقؾ احلز، وبذفؽ كجعؾ افتؾؿقذ هق ادحقر دم 

 . ؾقفؾقفو، وكستخرج افطوؿوت افػؽريي افؽومـي

 

:  االشتثامر افسؾقـل/ 6

مضؿقن االشتثامر افسؾقـل جوء بؾغي مبسطي يػفؿفو ـؾ افتالمقذ، وبوفؽؾامت افقاضحي افتل بدوهنو ال 

و اشتعامل أشؾقب ادتؽؾؿ، حتك كشعره بلكف هق ادعـل،تتحؼؼ ظؿؾقي االتصول بوفتؾؿقذ - بوألشوس -   وؿد ارتلـي

. افتعؾقؿقي/ بوفتقجقفوت افقاردة دم افقحدة افتعؾؿقي 

وهـو كمـد ظذ أمهقي اجلؿؾ افؼصرة بقجف ظوم، وأن تؽقن مبوذة، مع جتـى افتعبرات االشتفالفقي، وظدم اإلـثور 

مـ اشتخدام افصػوت وجتـى افؽؾامت افغومضي، وظدم حتؿقؾ اجلؿؾ افؽثر مـ األشامء وافبقوكوت اإلحصوئقي 

. واألرؿوم
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وء صقوؽي االشتثامر افسؾقـل دم االؿتصور ظذ ادعوين افسؾقـقي، مستخدمغ دم ذفؽ افعبورات ادرـزة  وؿد اجتفدكو أـث

 وهـو كشر إػ أمهقي تذويى أظؼد ،وادـوشبي، افتل تستقظى ـؾ مو تؿ ظرضف دم افقحدة مػصال مـ ؽر إخالل

ادعؾقموت دم ؾؼرات خػقػي تثر اهتامم افتالمقذ وجتذب اكتبوهفؿ، وبذفؽ كجعؾ مقاد افقحدة ـؾفو جمؿقظي دم ظبورات 

ؿؾقؾي ومسوحي حمدودة مـ افؽتوب، بحقٌ يسفؾ ظذ افتؾؿقذ اشتقعوب مضؿقن افقحدة ـؾفو دم ؾؼرات معدودة، 

ومـ ؽر افتشقيش ظذ ذهـف بعرض مو فقس فف صؾي مبوذة هبذا ادعـك، وإن تؿ االشتئـوس بف ـؿقضح مـ 

وء ظرض مقاد افقحدة . ادقضحوت افثوكقيي أـث

ـؾامهتو معدودة، ومدفقالهتو صومؾي ومستقظبي، حتك  وإمعوكو دم افسـقز ؾؼد جزأكو االشتثامر افسؾقـل إػ ؾؼرات

تقصؾ ـؾ ؾؼرة معـوهو األشود اشتؼالال مـ ؽر ارتبوط مبوذ بغرهو مـ افػؼرات، ـام رؿؿـو هذه افػؼرات بلرؿوم، 

 .بام يشعر افتؾؿقذ بوفدؿي افتل حقؽً هبو هذه افػؼرات، ويسفؾ ظؾقف اشتذـورهو

 

: افتطبقؼوت/ 7

/ هل افـشوضوت افتل تقؾر فؾتؾؿقذ ادجول إلبراز ممذات مؽتسبوتف دم هنويي ممورشي افعؿؾقي افتعؾقؿقي 

 مـ ،افتعؾؿقي، واـتسوب افعـوس ادعرؾقي وافسؾقـقي ادرتبطي بوفتحؽؿ دم افؽػوءة ادستفدؾي مـ ـؾ وحدة تعؾؿقي

خالل إكجوزات وأداءات مؼسحي، تسوظد ادعؾؿ ظذ افؼقوم بوفتؼقيؿ افدؿقؼ دستقى افتحصقؾ فدى افتؾؿقذ، وبوفتويل 

. افتػؽر دم بدائؾ فؾؿعوجلي وفالشتدراك ظـد احلوجي

: وؿد اظتؿدكو دم افتطبقؼوت افطرائؼ افتوفقي

  - ادسوءفي  - افتلـقد وافـػل

  - رسد وؿوئع  - كؼد مقاؿػ و طقاهر

  - افتزير  - اؿساح بديؾ

  - تصحقح مقؿػ  - افؼقوم ببحقث
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 -  جذع مشسك آداب - افتقزيع افسـقي- 5

ـتقبر شبتؿز   جقان موي أؾريؾ مورس ؾقػري جوكػل ديسؿز كقؾؿز أ

  1األشبقع 

صػوت ظبود 

 1افرمحـ
 ؾرض حمروس

تصحقح 

ظطؾي االختبور 

 فشتوءا

 ؾرض حمروس
تصحقح 

ظطؾي االختبور 

 افربقع

 ؾرض حمروس

ر 
خ

أل
ر ا

تبو
خ

ال
ح ا

حق
ص

ت

صػوت ظبود 

 2افرمحـ

افؽقن يشفد 

بقجقد اهلل 

مدخؾ إػ 

افعبودة 
 إظامل افعؼؾ

خصوئص 

 2افؼيعي
 1االشتعػوف

 2األشبقع 

مـ أخالق 

 1افؼرآن افؽريؿ 

أمهقي افؽسى 

احلالل 
 1أثر اإليامن

افعبودة دم 

 1اإلشالم 

احلؽؿ افؼظل 

2 

افعؾؿ 

وأخالؿقوتف 

إشفوموت 

.. ادسؾؿغ

افتعورف 

وافتقاصؾ 
 2االشتعػوف

مـ أخالق 

 2افؼرآن افؽريؿ 

شعي ؾضؾ اهلل 

تعوػ 
 2أثر اإليامن

افعبودة دم 

 2اإلشالم 

ادقدة 

.. وافسؽقـي

  1مصودر افتؾؼل

 (افؼرآن)

ؿقؿي افعؿؾ دم 

اإلشالم 

اإلشالم يدظق إػ 

 افتعويش افسؾؿل

مؼدمي دم افسرة 

افـبقيي 

 3األشبقع 

 1دالئؾ افؼدرة 
افـفل ظـ 

افتؽز 

أدب ادممـ مع 

 1اهلل

افعبودة دم 

 3اإلشالم 

افعؿؾ 

افتطقظل 

 2مصودر افتؾؼل

 (افسـي)

ترصقد 

االشتفالك 

اجلامل دم 

اإلشالم 
 1حتؾقؾ افقثقؼي

 2دالئؾ افؼدرة 
وحدة افشعقر 

بغ ادممـغ 

أدب ادممـ 

 2مع اهلل

احلؽؿ 

 1افؼظل 

خطر اآلؾوت 

 وادػوشد االجتامظقي

خصوئص 

 1افؼيعي 

مـ آفقوت 

افتؽوؾؾ ادويل 

افصحي كعؿي 

إهلقي 
 2حتؾقؾ افقثقؼي

 4األشبقع 

افقصويو افعؼ 

1 

افصحبي 

 اختبورات.. افصوحلي

 1افػصؾ 

ظطؾي 

 فشتوءا

حؼقق افطػؾ 

 اختبوراتدم اإلشالم 

 2افػصؾ 

ظطؾي 

 افربقع

احلػوظ ظذ 

 اختبوراتافبقئي 

افقصويو افعؼ  افػصؾ األخر

2 

مـ ـامل 

اإليامن 

صذ اهلل  افرشقل

 دم بقتف ظؾقف وشؾؿ

ـوت  افسؾق

افصحقي 
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- جذع مشسك ظؾقم وتؽـقفقجقو -

 

ـتقبر شبتؿز   جقان موي أؾريؾ مورس ؾقػري جوكػل ديسؿز كقؾؿز أ

  1األشبقع 
شعي ؾضؾ اهلل 

تعوػ 
ؾرض حمروس 

افعبودة دم 

 1اإلشالم

ظطؾي 

 افشتوء

مصودر 

 1افتؾؼل

إشفوموت 

ادسؾؿغ دم 

احلضورة افعودقي 

ظطؾي افربقع 

اإلشالم يدظق 

إػ افتعويش 

 افسؾؿل

تصحقح 

االختبور 

األخر 

 2األشبقع 
مـ أخالق 

افؼرآن افؽريؿ 

وحدة افشعقر 

بغ ادممـغ 
أثر اإليامن 

افعبودة دم 

 2اإلشالم

ادقدة 

.. وافسؽقـي

مصودر 

 2افتؾؼل

مـ آفقوت 

افتؽوؾؾ ادويل 

ـوت  افسؾق

افصحقي 

فؾؿسؾؿ 

مؼدمي دم 

افسرة 

دالئؾ افؼدرة  3األشبقع 
مـ ـامل 

اإليامن 

احلؽؿ 

افؼظل 

افعبودة دم 

 3اإلشالم
 ؾرض حمروس

خصوئص 

افؼيعي 

االشتعػوف 

وأثره ظذ حقوة 

افػرد وادجتؿع 

 ؾرض حمروس
حتؾقؾ 

 ..افقثقؼي

 4األشبقع 
صػوت ظبود 

افرمحـ 

افؽقن يشفد 

بقجقد اهلل 

 اختبورات

 1افػصؾ 

ظطؾي 

 افشتوء

افعؾؿ 

وأخالؿقوتف 

 اختبورات

 2افػصؾ 
ظطؾي افربقع 

اإلشالم ديـ 

اجلامل 

 اختبورات

افػصؾ األخر 
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  ومحكات-زابعا
ادراجع - 1

 ظـقان افؽتوب ادمفػ

 الكسآُ اللسٖي ٔتفطريٓ

 ادصحػ افؼيػ-  ةيضبع وزارة افشمون افديـ- 

وهبي افزحقع . د -   افتػسر ادـر- 

شعقد حقى -   األشوس دم افتػسر- 

شقد ؿطى -   دم طالل افؼرآن- 

حمؿد األمغ افشـؼقطل -   أضقاء افبقون- 

 تقسر افؽريؿ افرمحـ دم تػسر ـالم ادـون-  افشقخ ظبد افرمحـ بـ كوس افسعدي- 

أبق بؽر جوبر اجلزائري -  رس افتػوشر-   أي

 ادصحػ اددرد-  وزارة افسبقي افقضـقي- 

 احلدٖح الٍبٕٙ الصسٖف

حمؿد بـ صوفح افعثقؿغ -   ذح ريوض افصوحلغ- 

افؼويض ظقوض -   إـامل ادعؾؿ بػقائد مسؾؿ- 

 أدب احلديٌ افـبقي-  افدـتقر بؽري صقخ أمغ- 

 األدب افـبقي-  حمؿد ظبد افعزيز اخلقيل- 

 مـ ــقز افسـي-  حمؿد ظع افصوبقين- 

 ذح األربعغ افـقويي-  ظبد اهلل األكصوري- 

شعقد حقى -   األشوس دم افسـي -  

 كزهي ادتؼغ ذح ريوض افصوحلغ-  مصطػك ديى افبغو- 

اإلموم افبغقي -   ذح افسـي- 

 العكٗدٚ اإلضالوٗٛ

 روح افديـ اإلشالمل-  ظػقػ ظبد افػتوح ضبورة- 

حسـ حبـؽي ادقداين -   افعؼقدة اإلشالمقي- 

 ظؼقدة ادسؾؿ-  حمؿد افغزايل- 

 افعؼوئد اإلشالمقي-  شقد شوبؼ- 

أبق بؽر جوبر اجلزائري -  مـفوج ادسؾؿ - 

حمؿد كعقؿ يوشغ -   اإليامن أرـوكف حؼقؼتف- 

حسـ جقدة -  دم رحوب اإليامن - 

جمدي اهلاليل -  أوال اإليامن - 
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 فكْ العبادات

حمؿد افعريب افؼروي -  اخلالصي افػؼفقي - 

ابـ زيد افؼرواين -  افرشوفي - 

افصودق افغريوين -   مدوكي افػؼف ادوفؽل- 

حمؿد بشر افشؼػي -   افػؼف ادوفؽل دم ثقبف اجلديد- 

 افعبودة دم اإلشالم-  يقشػ افؼرضووي .د- 

حسـ أيقب -  ؾؼف األرسة ادسؾؿي - 

رهو دم تربقي افـػس اإلكسوكقي -  ظبد افعزيز بـ ظبد افرمحـ ادحقؿقد .د-  افعبودة وأث

 األخالق ٔالطمٕك

جمؿقظي مـ ادتخصصغ -  كظرة افـعقؿ دم أخالق افرشقل افؽريؿ - 

أخالؿـو االجتامظقي -  مصطػك افسبوظل .د - 

شقد شوبؼ -  دظقة اإلشالم - 

ظبد افعزيز ظبد افرمحـ بـ ظع افربقعي -  صقر مـ شامحي اإلشالم - 

ظبد افرمحـ حسـ حبـؽي ادقداين -  الق اإلشالمقي وأشسفو -  األخ

حسـ أيقب -  افسؾقك االجتامظل دم اإلشالم - 

راص ادضغقضي اإلكسكًمـ -  الق -  واألؿ بحقث متـقظي دم األخ

مقشقظي أخالق افؼرآن -  أمحد افؼبويص .د - 

ويي افبقئي دم افؼيعي اإلشالمقي -  يقشػ افؼرضووي .د -  رظ

محويي افبقئي بغ افؼيعي وافؼوكقن -  حمؿد بـ زظقؿي .أ - 

 الطريٚ الٍبٕٖٛ

ؾقري  صػل افرمحـ ادبورك-  افرحقؼ ادختقم - 

حمؿد شعقد رمضون افبقضل -  ؾؼف افسرة - 

حمؿد افغزايل -  ؾؼف افسرة - 

حمؿد اخلرضي بؽ -  كقر افقؼغ دم شرة خوتؿ افـبقغ - 

حمؿد ظع افصاليب -  افسرة افـبقيي - 

مصطػك افسبوظل -  افسرة افـبقيي دروس وظز - 

 الفلس ٔالجكافٛ

ظع ظبد احلؾقؿ حمؿقد -  تربقي افـوصئ ادسؾؿ - 

دار ادعرؾي -  شؾسؾي ظز افتوريخ - 

مالمح ادجتؿع ادسؾؿ -  يقشػ افؼرضووي .د - 

ظع فبـ -  مـ مبودئ اإلشالم - 

حسوم محقدة -  وب اإلشالم -  دم رح

شقد ؿطى -  افعدافي االجتامظقي دم اإلشالم - 
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 تصقيبوت- 2

 

مل تؽـ مؼصقدة،  (افطبعي األوػ  )مو دام اخلطل ضبقعي بؼيي، وافؽامل هلل وجده ، ؾؼد وؿعً أخطوء دم افؽتوب 

تظر أن يسوهؿ زمالءكو األشوتذة ؾقفو بآرائفؿ  كبغ دم هذا اجلدول  ظذ أن كستدرـفو دم افطبعي ادـؼحي، وافتل ـك

. ومالحظوهتؿ افـوبعي مـ حرصفؿ ظذ ادودة

 

 صقابف اخلطل افسطر افصػحي

إطفور مـفـ  04 09

وافتـوبز وافــوبز  07 10

ـؾفو واحدة و ـؾفو وحدة،  01 10

وأكف رفؽـ اهلل تعوػ  08 10

ؾوهلل وفؽـ اهلل  02 10

15 07 

ؾوئدة افـجقم هل  االهتداء دم * 

افسر افؽقن مسخر فإلكسون 

جقم هل *   دم افسراالهتداء ؾوئدة اـف

افؽقن مسخر فإلكسون *

ؾفؿ افثؿرة وـلكام هؿ افثؿرة  04 16

بوفؽذب وافبوضؾ بوفؽذب افبوضؾ  21 18

إػ افتعويش افسؾؿل إػ افتعقش افسؾؿل  02 147
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 .

 (1ط)كؿقذج فتؼقيؿ ـتوب افعؾقم اإلشالمقي فؾسـي األوػ مـ افتعؾقؿ افثوكقي - 3

 

و األشوتذة بغقي حتسغ افؽتوب اددرد  فذا ظز أخل األشتوذ ،هدف هذا افـؿقذج هق االشتعوكي بآراء زمالـئ

.دم ادربع إػ يؿغ ـؾ ظبورة، ـام يؿؽـ إضوؾي ورؿي مـػصؾي تؾحؼ هبذا افـؿقذج (ال)أو  (كعؿ)وأختل األشتوذة بـ   

 

 ال كعؿ 

وشى مستقى افتؾؿقذ    مودة افؽتوب ـت

  أشؾقب افؽتوب مشقق وحيػز افتالمقذ ظذ افتػؽر وافبحٌ وادشورـي 

  أشؾقب افؽتوب يسوظد افتؾؿقذ ظذ االظتامد ظذ كػسف دم افػفؿ 

  افؽتوب خيؾق مـ افتؽرار 

  ظدد احلصص ادؼررة يؽػل الشتقعوب مودة افؽتوب 

سجؿ حمتقى افؽتوب مع ادـفوج ادؼرر    ـي

  فغي افؽتوب شؾقؿي وواضحي 

  افؽتوب يراظل احلداثي وافدؿي دم مودتف 

  افتؼقيامت وافتطبقؼوت متـقظي وصومؾي وحتؼؼ افغرض مـفو 

  افؽتوب خيؾق مـ األخطوء افعؾؿقي 

  إخراج افؽتوب جقد 

  ضبعي افؽتوب جقدة 

  حجؿ افؽتوب مـوشى 

  كقع خط افؽتوبي مـوشى 
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* املساضالت  *  

 

للن وساضالت الصوالء األضاترٚ حٕه كتاب العمًٕ اإلضالوٗٛ لمطٍٛ األٔىل وَ التعمٗي 

 2006 / 2005الجإٌٙ، الطبعٛ األٔىل 

: اكتبٕا إىل العٍٕاُ اآلت٘

وٕضٜ صازٙ / إىل الطٗد 

.  اجلصائس– بٕشزٖعٛ –ثإٌٖٛ عبد املؤوٍني 
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