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قدمة
ُ
 امل

 

هلل ضبِّ ايعاملني، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف ا٭ْبٝا٤ اؿُسٴ 

ٚاملطغًني، ٚع٢ً آي٘ ٚصشابت٘ َٚٔ اقتؿ٢ أثطِٖ إىل ّٜٛ ايسٜٔ، أَا 

 بعس:

ٖٛ غا١ٜ اـًل، ٚضغِ أْٗا بس١ٜٗ عبازت٘ ٚسسٙ اٱميإ باهلل ٚؾ

ٜ٪َٔ بٗا نٌ َػًِ، إ٫ إٔ َػايب١ ايؿٝطإ ي٘ تٓػٝ٘ تًو 

ْٶا، ٚتػرل  ْٶا أخط٣.اؿكٝك١ أسٝا  ب٘ عهؼ اػاٖٗا أسٝا

تبعٶا ي٘ ـ  َٔ أدٌ شيو عين ايكطإٓ ايهطِٜ ـ ٚغ١ٓ ايٓيب 

عٓا١ٜ خاص١ بايتأنٝس ٚايتصنرل ايسا٥ِ بكط١ٝ اٱميإ َٚا ٜتعًل 

 حت ُّٱ بٗا َٔ َػا٥ٌ، ؾُا أنجط إٔ ْاز٣ اهلل تعاىل عبازٙ بكٛي٘:

 يف امل٪َٓني صؿات بتؿصٌٝ عٓاٜت٘ شيو َٚٔ ،َّ...مت خت

٠ بازلِٗ، غٛض ايكطإٓ يف ٚزل٢ ٚايػًٛى، ٚاملعا٬َت ايعبازات

صسٻضٖا ظُاع صؿات امل٪َٓني اييت تٛدب شلِ ايؿ٬ح يف ايسْٝا 

 ٚاٯخط٠.
، ؾإْ٘ َٔ ايصعب إسصا٤ ا٭سازٜح اييت أَا غ١ٓ ايٓيب 

سٴؿٹظت عٓ٘ مما ٜتٓاٍٚ ؾٝٗا قط١ٝ اٱميإ، ٚصؿات امل٪َٓني، 

ـٷ أٚ ؾتٛضٷ، ٚأغباب ق٠ٛ  ْٳ٘ ضع ٚصؿات كايؿِٝٗ، ٚساٍ َٔ ؾاب إميا

اٱميإ، ٚأغباب ضعـ اٱميإ، ٚنٝؿ١ٝ ع٬ز شيو ايطعـ... إىل 

 آخط تًو ا٭َٛض.

ٚايػ١ٓ بكط١ٝ اٱميإ أثطٷ بايؼٷ  َٔ ايكطإٓيتًو ايعٓا١ٜ ٚنإ 

ًَ  ػٛا َطاتبٳيف إخطاز دٌٝ ايصشاب١ ضضٛإ اهلل عًِٝٗ، ٚايصٜٔ ب

َٔ اٱميإ باهلل، ٚا٫يتعاّ بٗسٟ غٝس امل٪َٓني، ٚاَتجاٍ أَطٙ  عاي١ّٝ

ٚا٫بتعاز عٔ َٛاطٔ كايؿت٘، نُا أٚضثِٗ ضق١ّ يف قًٛبِٗ، ٚإٜجاضٶا 

 ع٢ً أْؿػِٗ.

اشلا٥ٌ َٔ اشلسٟ ايكطآْٞ ٚايٓبٟٛ ػاٙ ٚاملتتبع يصيو ايعخِ 

قط١ٝ اٱميإ، ٜػتطٝع إزضاى إٔ ٖٓاى ايعسٜس َٔ ا٭زٚات اييت مت 

  اغتدساَٗا يطؾع ؾإٔ اٱميإ يف ايكًٛب.

ؾتاض٠ ٜػتدسّ ايكص١، عها١ٜ ساٍ امل٪َٓني ايػابكني ٚعظِٝ 

أدطِٖ، أٚ سها١ٜ ساٍ كايؿِٝٗ ٚؾٓٝع عاقبتِٗ. ٚتاض٠ ٜػتدسّ 

ٚغرل ، كايؿ١ ططٜك٘ يف ططٜل اٱميإ، أٚ ايذلٖٝب َٔ ايذلغٝب

  شيو َٔ ا٭زٚات.

 ٛ ٚات نًٗاٖ  )ايٛعظ(، ؾُا قص إ٫ إٔ ايعاٌَ املؿذلى بني تًو ا٭ز

ط بعباز٠  اهلل ايكصص إ٫ٓ َا َأ ٚاعّظا،ٚ  ٖٻب إ٫  ٫ ضٖغب ٚأ ض َٔ أدٌ ايٛعظ،ٚ 
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٘  أٚ ػد  ْٚ ُٶا أ َا أثبت سه ّ إ٫ بايٛعظ،ٚ  ٔ قط  إ٫ بايٛعظ.٢ْٗ ع

ٜٶأَطٶا ايٛعظ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ أَط  ؾهإ  أغاغ١ّٝ ، ٚأزا٠ّاقٛض

ع٢ً ايسٚاّ يؿش٣ٛ ن٬ّ  ١َّيتعن١ٝ ايٓؿٛؽ باٱميإ، ٚناْت ٬َٔظ

  يف أسازٜج٘. اهلل عع ٚدٌ يف ايكطإٓ، ٚن٬ّ ايٓيب 

ٍٳ اهلل تٳعٳاَي٢:  َّجبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ َقا
 ىث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ :ٚقاٍ. ص125: ايٓشٌط

 زن رن ُّٱٱ:تعاىل ٚقاٍ. ص57:ْٜٛؼط َّ يق  ىق يف ىف يث
 .ص34:ايٓٛضط َّ جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱٚقاٍ: 

 َّيبُّٱ، ص129طايبكط٠: َّ يت ىت نت مت زت يبرت  ىب
 ٫ اييت ،ايطز١٦ٜ ا٭عُاٍعس عٔ ٚايبٴ ايصاؿ١ ا٭عُاٍ ع٢ً بايذلب١ٝ

 .َعٗا ايٓؿٛؽٴ عٖن٢تٴ

ٕٳ أَا َٔ غ١ٓ ايٓيب  ٍٳ: َنا ُٳ١َ، َقا ًَ ٌٕ ؾكٝٔل بٔ غٳ ، ؾعٔ َأبٞ ٚا٥

َٳػٵعٴٛزٺ  ٔٴ  ٜٳا َأبٳا اب ٌٷ:  ٘ٴ ضٳدٴ ٍٳ َي ُٹٕٝؼ، َؾَكا ٌٔٸ خٳ ْٳا يف ُن عٳبٵسٹ  ٜٴصٳنٹٸطٴ

ٔٵ  َٹ ٓٹٞ  ٓٳعٴ ُٵ ٜٳ ٘ٴ  ْٳٸ َٳا إ ٍٳ: أ ّٕ، َؾَكا ٛٵ ٜٳ ٌٳٸ  ٓٳا ُن ْٳٸَو شٳنَٸطٵتٳ ٛٳزٹزٵتٴ أ ٔٔ، َي ايطٳٸسٵُ

ٕٳ شٳيٹَو أ ُٳا َنا ٛٵعٹَظ١ٹ، َن ُٳ ِٵ بٹاِي ٛٳٸُيُه ْٹٸٞ أتٳدٳ ٚٳإ ِٵ،  ًَٸُه َٹ ٕٵ ُأ ٙٴ أ ْٳٸٞ أِنطٳ

ٓٳا.  ضغٍٛ اهلل  ٝٵ ًَ َٳ١ٹ عٳ َٳدٳاَؾ١َ ايػٳٸآ ٗٳا  ٓٳا بٹ ٛٳٸُي ٘ٹطٜٳتٳدٳ ٝٵ ًَ    .صَتؿلٷ عٳ

 ايٛعظ يف ايهتاب ٚايػ١ٓ إ٫ أْٓا ْط٣أَط بتًو ايعٓا١ٜ ٚضغِ 

ٌٸ َططٵُق٘، ٚصاضٞ بسأ خيؿت ْٛضٴايٛعظاـطاب إٔ   ت ايعٓا١ُٜٙ، ٜٚك

ع٢ً تأصٌٝ املػا٥ٌ ايعكس١ٜ ٚايؿك١ٝٗ، ٚإثبات ايؿطٚم  ١َّٓصب

خاي١ٝ ٚايذلدٝشات بني ا٭قٛاٍ، ٚتٓاٍٚ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ ٚنأْٗا 

خؿ١ٝ ِٗ ٜٗطب َٔ ٖصا ايًٕٛ َٔ اـطاب ـــ َٔ ايٛعظ، بٌ إٕ بعط

ايٓص ايصٟ  ُاٍَع استـــ  أٚ يػرل شيو َٔ ا٭غبابا تصٓٝؿ٘ ٚاعّظ

 ٛب. بني ٜسٜ٘ يٛعظ ايٓؿٛؽ ٚتطقٝل ايكً

ٚنإ َٔ أنجط ايب٦ٝات اييت اؾتكطت نجرلٶا إىل اـطاب 

ايٛعظٞ ايب١٦ٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ، مبا متجً٘ َٔ أ١ُٖٝ بايػ١، سٝح 

 إْٗا َع١ٝٓ بؿ١٦ ١َُٗ يف اجملتُع ٖٞ ؾ١٦ ايط٬ب ٚايطايبات.

ج١ سٍٛ ٚاقع املعًِ ايٛاعظ ٚأٓنست شيو ْتٝذ١ زضاغ١ َػش١ٝ سسٜ

ط٬ب ساد١ ، سٝح تٛصٸًت إىل إٔ (1)ِ ايعاّ ٚاـرلٟٝيف ايتعً

                                                           

ًـ  زضاغ١ َػش١ٝ ( 1) ٟ  ٝسٍٛ ٚاقع املعًِ ايـٛاعظ يف ايتع ، َطنـع  ِ ايعـاّ ٚاــرل

 .ٖـ1439ٚاعظ ي٬غتؿاضات، 
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ِٗ َع تؿاع١ً عاي١ٝ دسٶا، ٚٛعظ ٚايتعنٝإىل اي املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ

تأٌٖٝ املعًُني يف ٚتكبًِٗ ي٘ َتٛغط املػت٣ٛ، أَا  ٚايتعن١ٝايٛعظ 

عساز املعًُني ؾطعٝـ دسٶا، ٚاؿاد١ إىل َٓٗر ٱ ايٛعظ ٚايتعن١ٝ

 عاي١ٝ دسٶا. ٚايتعن١ٝيف ايٛعظ 

تكسِٜ َبازضات ؾاع١ً ٱعساز املعًِ ايٛاعظ يف بٚأٚصت ايسضاغ١ 

ايتعًِٝ ايعاّ ٚاـرلٟ; َٔ خ٬ٍ أَٛض ٜأتٞ يف َكسَتٗا إعساز َٓٗر 

ًيب اؿاد١ ايعاي١ٝ دسٶا ي٘، بططٜك١ تتٛاؾل َع املطايب ٜيصيو 

ا٭زٚات ٚايٛغا٥ٌ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ ايؿطع١ٝ َٔ ايٛعظ، ٚتػتجُط 

ٜٴػِٗ بإشٕ اهلل تعاىل يف: ايعاي١ٝ دسٶا  اد١تًب١ٝ اؿ اؿسٜج١، مبا 

ضؾع املػت٣ٛ ٚ ١ٛعظ ٚايتعنٝإىل اي املطاسٌ ايتع١ًُٝٝيط٬ب 

 ايٛعظ ٚايتعن١ٝط٬ب املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ َع  تؿاعٌاملتٛغط ي

ضؾع إىل  إضاؾ١ّ ،٘ٚتكبًِٗ ي٘ إىل َػت٣ٛ أؾطٌ ٜٓاغب سادتِٗ إيٝ

إىل  تأٌٖٝ املعًُني يف ايٛعظ ٚايتعن١ٝاملػت٣ٛ ايطعٝـ دسٶا ي

  ايسٚض بؿاع١ًٝ أؾطٌ. بٗصآِٗ َٔ قٝاَِٗ هَِّػت٣ٛ ميٳ

ٚغاص١  ٚتتٓٛع ايعٓاصط امل٪ثط٠ يف ايب١٦ٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ

يف داْب ايٛعظ ٚايبٓا٤ اٱمياْٞ; إ٫ إٔ املعًِ ٖٛ أنجطٖا تأثرلٶا، 

ٜٴعسټ سذط ايعا١ٜٚ يف ٖصٙ ايع١ًُٝ، ؾٗٛ َطبٞ ا٭دٝاٍ، ٚٚضٜح  سٝح

ٜٴػِٗ  ٓٻا٤ ايصٟ  ا٭ْبٝا٤ يف أزل٢ ضغاي١ ٖٚٞ ضغاي١ ايعًِ، ٖٚٛ ايب

ٜٶا إ ٝٶا َٚٗاض َٶا نبرلٶا يف تهٜٛٔ ؾدص١ٝ ايطايب ٚتععٜعٖا َعطؾ غٗا

ٝٶا. ٖٚصا ٜ٪نس ع٢ً أ١ُٖٝ ايعٓا١ٜ ب٘ ٚتأًٖٝ٘ بايصٛض٠  ٚٚدساْ

 يًكٝاّ بسٚضٙ ايذلبٟٛ ٚايتعًُٝٞ ع٢ً أنٌُ ٚد٘.املٓاغب١ 

، ٖٚٛ املعًِ يف داْب ايٛعظ ٚايبٓا٤ اٱمياْٞ إعسازإٕ تطٜٛط 

َٔ ؾأْ٘ تععٜع دٛاْب  املعًِ ايكُٝٞ، تأٌٖٝأسس اؾٛاْب امل١ُٗ يف 

ايٓذاح يف تطب١ٝ ايط٬ب ٚتٛدِٝٗٗ ٚغاص١ يف اؾاْب اٱمياْٞ مبا 

 يف ص٬سِٗ ٚاغتكاَتِٗ. ـــ بإشٕ اهلل تعاىل ـــ ٜػِٗ

 تأٌَٖٝٔ ٖٓا تدلظ أ١ُٖٝ تٛدٝ٘ اؾٗٛز مٛ َؿطٚع ٜػِٗ يف 

ٗٵين "ايكُٝٞاملعًِ " َٔ  ;، ٚغاص١ يف اؾاْب ايٛعظٞبؿهٌ عًُٞ َٚ

ِٗ يف ْكٌ ايٛعظ يف ػٜٴ ايكُٝٞاملعًِ  تأٌَٖٝٓٗر ي خ٬ٍ إعساز

ٚا٫ضػاي١ٝ ايعٌُ ايذلبٟٛ ٚايتعًُٝٞ َٔ صٛضت٘ املعتاز٠ املباؾط٠، 

ْٶا، إىل إٔ ٜهٕٛ بططٜك١ َٓظ١ُ ع١ًُٝ تػتٗسؾ٘ يف ايع١ًُٝ  أسٝا

ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝ بٛصؿ٘ َاز٠ أغاؽ يف تهٜٛٔ اجملاٍ ايٛدساْٞ 

  يًُتعًِ، عٝح ٜتِ بٓا٩ٙ ٚؾل ايططٜك١ ايع١ًُٝ يصٓاع١ املٓٗر.
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 َبازض٠"; ٚاعظ ي٬غتؿاضات ايتع١ًُٝٝ ٚايذلب١َٜٛطنع ـ "ٚنإ ي

ايذلبٟٛ ٚايتعًُٝٞ يف فاٍ ايبٓا٤  ايعٌُأبطظ عٓاصط  تػتٗسف

املعًِ  تأٌَٖٝٓٗر "َؿطٚع ايكُٝٞ ٖٚٛ املعًِ; َٔ خ٬ٍ تٓؿٝص 

َ٪غػ١ محس بٔ عبسايطمحٔ اؿصٝين ٚعا٥ًت٘ بطعا١ٜ َٔ ""، ايكُٝٞ

ٝٸإ " ٚ "اـرل١ٜ ، بػطض ـــٜطمح٘ اهلل  ـــأٚقاف عبساهلل بٔ تطنٞ ايطش

ٚتعن١ٝ أخ٬قِٗ ٚتكِٜٛ  ايط٬بغطؽ اٱميإ ٚتكٜٛت٘ يف ْؿٛؽ 

، ١املٗاضات ا٭غاغٝاملعاضف ٚتأٌٖٝ املعًِ ٚمتًٝه٘  عٔ ططٜل ;غًٛنِٗ

 .ٜػتدسَ٘ يف زضٚغ٘ ٬ّاييت ػعٌ ايٛعظ أصٝ

 غُؼ عًُٝات ض٥ٝػ١ ٖٞ: املٓٗربٓا٤  َٚطٻ

 زضاغ١ ايٛاقع ٚإعساز زلات املػتٗسؾني ٚخصا٥صِٗ. .1

 بصٛضت٘ ا٭ٚي١ٝ. (ايكُٝٞاملعًِ  تأٌٖٝ َٓٗر)إعساز  .2
 ؼهِٝ املٓٗر. .3
 إدطا٤ ايتعس٬ٜت ايٓٗا١ٝ٥ ع٢ً املٓٗر ٚاعتُازٙ. .4

 ٚتػًُٝ٘ بصٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥. اٱخطاز ايٓٗا٥ٞ يًُٓٗر .5

املٛاصؿات ايع١ًُٝ ٚايؿ١ٝٓ املعتدل٠ يف بٓا٤ ٚقس ضاع٢ املٓٗر 

 املٓاٖر ايتع١ًُٝٝ.

 نٌ غعٞ ٜؿهط ٚإٔاملؿطٚع،  ٖصايف  ْػأٍ اهلل تعاىل إٔ ٜباضى

 .ـــدعاِٖ اهلل خرلٶا  ـــ املؿطٚعضعا٠ ٚغاص١  ؾاضى ؾٝ٘ َٔ

 أمجعني. ٚصشب٘ آي٘ ٚع٢ً قُس ْبٝٓا ع٢ًٚغًِ  اهلل ٚص٢ً

 ٚاهلل املٛؾل

 َطنع ٚاعظ
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ُ
 اإلجرائيةصطلحات امل

 

 :يف املطاسٌ املدتًؿ١ يف ايتعًِٝ  ملع١ًُاملعًِ/ ا المعلم القيمي

ايذلب١ٝ  َع١ًُ/ ايعاّ ٚايتعًِٝ اـرلٟ، ٚغاص١ َعًِ

ٜكّٛ بسٚضٙ يف ت١ُٝٓ اؾٛاْب اٱميا١ْٝ بٛصؿٗا  صٟاٱغ١َٝ٬، اي

أسس اجملا٫ت ايػًٛن١ٝ املػتٗسؾ١ يف ايتعًِٝ أثٓا٤ اؿصص 

 ١ٝ.١ٝ ٚغرل ايصؿِّايسضاغ١ٝ ٚايٓؿاطات املصاسب١ ايصؿِّ
  ٚايتشصٜط َٔ  ٚاؿح ع٢ً ؾعً٘، ايتصنرل باـرل :الوعظمفهوم

املػتٗسؾني ع٢ً  شٝٞ ٚاعظ اهلل يف قًٛبٜٴ مبٓٗر ؾاٌَ ;ايؿط

 ٖسٟ ايػًـ ايصاحل.
 :ايكًب الموعظة ِّٔٝ ًَ ٜٴ ; عٔ ططٜل ٜٚسؾع إىل ايعٌُ ايتصنرل مبا 

 ايجٛاب ٚايعكاب غٛا٤ ناْت َػُٛع١ أٚ َط١ٝ٥ أٚ َهتٛب١.
 :ٜتًك٢ املٛعظ١ َٔ ط٬ب املطاسٌ املدتًؿ١ يف  الموُعوظ َٔ

 ايتعًِٝ ايعاّ ٚايتعًِٝ اـرلٟ.

  بعس ايبهايٛضٜٛؽ،بطْاَر عًُٞ  المعلم القيمي:برنامج تأهيل 

َٴكػِ ع٢ً ؾذلتني،   ؾصٌ زضاغٞ ٚاسس يف، املعًِ ايكُٝٞ يتأٌٖٝ

مبكساض ٚ( أغابٝع، 6َس٠ نٌ ؾذل٠ )( أغبٛعٶا، 12مبا ٫ ٜكٌ عٔ )

عٝح تػاٟٚ ايػاع١ ، ( عؿطٜٔ غاع١ زضاغ١ٝ َعتُس20٠)

 ( مخػني زقٝك50.١ايتع١ًُٝٝ ايٛاسس٠ املعتُس٠ )
 ٛٳصٵـ َكساض اؾٗس  ١دصٸصاملٓكاط ٖٞ اي التعليمية: الساعات ي

١ِّْٛ ملٓٗر أٚ سذِ ايتعًِٗ املتٳٛٓقع ٫دتٝاظ  املكطضات ايتع١ًُٝٝ امُله

( مخػني 50سس٠ )اايتع١ًُٝٝ ايٛعٝح تػاٟٚ ايػاع١ ايسبًّٛ، 

 زقٝك١ يف اؾاْب ايٓظطٟ.

 :ٜكسَٗا ايسبًّٛ  اييت ايتع١ًُٝٝ اـدلات مجٝع المنهج

ٚاملتٛاظٕ،  ايؿاٌَ ايُٓٛ ع٢ً َػاعستِٗ بكصس يًسٻاضغني، 

 ايتع١ًُٝٝ يٮٖساف اٚؾّك غًٛنِٗ يف َطغٛب١ تػرلات ٚإسساخ

 .املٓؿٛز٠

 ايصٟ ٜتطُٔ املعاضف ،املهتػبفٌُ ايػًٛى  :النواتج العامة 

  .ٚاملٗاضات ا٭زا١ٝ٥، بعس املطٚض يف بطْاَر تعًِٗ قسزٚايٛدساْٝات 
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 ٝٸ ألهداف:ا املطاز إسساثٗا  ٚاملٗاض١ٜطات املعطؾ١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ايتػ

قٛض أٚ َٛضٛع تعًُٝٞ عٓس ا٫ْتٗا٤ َٔ زضاغ١ ايسٻاضؽ يس٣ 

ٜٴ  يسٜ٘. تر ايعا١َ املتٛقع ؼككٗايٓٛااػِٗ يف ؼكٝل َعني، مبا 
 :املعاضف ٚاملعًَٛات اييت ٜكع عًٝٗا ا٫ختٝاض َٔ ب١ٝٓ  المحتوى

املعطؾ١، ٚاييت ٜتِ تٓظُٝٗا ع٢ً مٛ َعني، غٛا٤ أناْت ٖصٙ 

ايسٻاضؽ  املعاضف سكا٥ل أّ َؿاِٖٝ أّ َباز٨ أّ ْظطٜات، مبا ٜعني

 .بٓؿػ٘ ٚانتؿاؾٗا املعطؾ١ ع٢ً ؾِٗ

 :ٚا٭دٗع٠ فُٛع١ ايٛغا٥ٌ الوسائل والتقنيات التعليمية 

اييت تٴعسټ بططٜك١ تطب١ٜٛ  ٚاملكط٠٤ٚ ٚاملط١ٝ٥ املػُٛع١ ٚاملٛاز

تٴػتجُط يف تٛضٝض املاز٠ ايتع١ًُٝٝ ٚتجبٝتٗا يف أشٖإ ايسٻاضغني، 

ٜٴ  املٓؿٛز٠. ايذلب١ٜٛ ا٭ٖساف ؼكٝل ػِٗ يفمبا 

 :اييت ٚاـطٛات  فُٛع ايعًُٝات ٚاٱدطا٤ات أساليب التعلُ م

 .يتشكٝل أٖساف املٛقـ ايتعًُٝٞ أثٓا٤ ايتسضٜؼ ّٛ بٗا املعًِٜك

 :ٜٴدطط إٔ ٜ٪زٜ٘  النشاطات التعليمية نٌ غًٛى تطبٟٛ 

ايسٻاضؽ زاخٌ املٛقـ ايتعًُٝٞ أٚ خاضد٘، َٓؿطزٶا أٚ ضُٔ 

ٜٴػتٗسف ب٘ أسس دٛاْب بٓا٤ ؾدصٝت٘.  فُٛع١، 

 :يًتأنس َٔ َس٣ املػتدس١َ اٱدطا٤ات  أساليب التقويم

تػاب ايسٻاضغني اـدلات املعطؾ١ٝ ٚايٛدسا١ْٝ ٚاملٗاض١ٜ اييت ان

 ٜػتٗسؾٗا املٓٗر.
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 غاية املنهج وأهميته ومنهجيته
 

  المنهجغاية: 
إىل غطؽ اٱميإ ٚتكٜٛت٘ يف ْؿٛؽ ايط٬ب; عٔ  املٓٗرٜٗسف 

ططٜل تأٌٖٝ املعًِ ٚمتًٝه٘ املعاضف ٚاملٗاضات ا٭غاغ١ٝ، اييت 

 ٜػتدسَ٘ يف زضٚغ٘. ٬ّػعٌ ايٛعظ أصٝ

 :أهمية المنهج 

ٜٓطًل َٔ ايٛسٝني  ايكُٝٞاملعًِ  تأٌٖٝاؿاد١ إىل َٓٗر ي .1

 زث رث  يت ىت نت مت زت ُّٱ نُا يف قٛي٘ تعاىل:
 ٚقٛي٘. ص57:ْٜٛؼط َّ يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ:تعاىل

 َّيت ىت نت مت زت يبرت  ىب نب
  .ص129طايبكط٠:

ٌٕ َأبٞ عٔ ، ايٓيب غ١ٓ عٔ دا٤ َٚا ُٳ١َ، بٔا ؾكٝٔل ٚا٥ ًَ  غٳ

ٍٳ ٕٳ: َقا ٔٴ َنا ْٳا  َٳػٵعٴٛزٺ اب ٌٔٸ يف ٜٴصٳنٹٸطٴ ُٹٕٝؼ، ُن ٍٳ خٳ ٘ٴ َؾَكا  َي

ٌٷ ٔٔ، عٳبٵسٹ َأبٳا ٜٳا: ضٳدٴ ٛٳزٹزٵتٴ ايطٳٸسٵُ ْٳٸَو َي ٓٳا أ ّٕ، ُن شٳنَٸطٵتٳ ٛٵ ٜٳ ٌٳٸ 

ْٹٸٞ  ٚٳإ ِٵ،  ًَٸُه َٹ ٕٵ ُأ ٙٴ أ ْٳٸٞ أِنطٳ ٔٵ شٳيٹَو أ َٹ ٓٹٞ  ٓٳعٴ ُٵ ٜٳ ٘ٴ  ْٳٸ َٳا إ ٍٳ: أ َؾَكا

ٕٳ ضغٍٛ اهلل  ُٳا َنا ٛٵعٹَظ١ٹ، َن ُٳ ِٵ بٹاِي ٛٳٸُيُه ٗٳا  أتٳدٳ ٓٳا بٹ ٛٳٸُي ٜٳتٳدٳ

ٓٳا.  ٝٵ ًَ َٳ١ٹ عٳ ٘ٹطَٳدٳاَؾ١َ ايػٳٸآ ٝٵ ًَ   .صَتؿلٷ عٳ
ٜٴُجٌ أ١ُٖٝ ندل٣، بٛصؿ٘ اـطٛط ايعطٜط١ يتٛدٝ٘  .2

عًُٝات ايتعًِٗ ٚتطٜٛطٖا، إضاؾ١ إىل مجٝع ايعٓاصط امل٪ثط٠ 

 يف شيو.

٭١ُٖٝ احملت٣ٛ ايٛعظٞ يف تهٜٛٔ اجملاٍ ايٛدساْٞ يًُتعًِ  .3

 ٚتععٜعٙ.

ػِٗ اؾاْب ايٛعظٞ يف تٝػرل اؿًٍٛ اٱميا١ْٝ يــ "ايتػٝرل ٜٴ .4

 ِ.اٱجيابٞ" ؿٝا٠ املػً
ٜسخٌ ايبٓا٤ ايٛعظٞ يف َٓظ١َٛ بٓا٤ ايكِٝ ٚتععٜعٖا اييت  .5

 تٴعسټ أسس ايتٛدٗات اؿسٜج١ يف تطٜٛط املٓاٖر ايذلب١ٜٛ.
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  :المنهجية المستخدمة لبناء المنهج 
ا٫ْتكاٍ بايٛعظ َٔ عٝح تػاعس يف  سلٛي١ٝ ايٛعظ،تطاعٞ 

إىل إٔ ٜهٕٛ ، ملباؾط٠، ايكاصط٠ ع٢ً فاٍ َعنيصٛضت٘ امُلعتاز٠ ا

ايذلب١ٜٛ ٚاملٛاضٝع  ٚاملكطضات ا٫تمجٝع اجملساضطٶا يف 

بٛصؿ٘ َاز٠ أغاؽ يف ٗا َػتٗسّؾا ؾٝٚايتع١ًُٝٝ، عٝح ٜهٕٛ 

  تهٜٛٔ اجملاٍ ايٛدساْٞ أسس اجملا٫ت ايػًٛن١ٝ.

 :المجاالت الرئيسة للمنهج 
 َا ًٜٞ:تٴطاعٞ 

َٚا تعطٜـ ايٓاؽ بطبِٗ ٚبأزلا٥٘ اؿػ٢ٓ ٚصؿات٘ ايع٢ً،  .1

 تجُطٙ َٔ ا٭عُاٍ ايكًب١ٝ.
اٯخط٠ يف ايٓؿٛؽ، ٚايتشصٜط َٔ ايسْٝا ٚايػطٚض تٳصٓنط إسٝا٤  .2

 بٗا.

تك١ٜٛ ايص١ً باهلل عع ٚدٌ; َٔ خ٬ٍ بٝإ َكاصس ايعبازات  .3

 ايع١ًُٝ، ٚاؿح ع٢ً احملاؾظ١ عًٝٗا.
بٝإ قاغٔ ا٭خ٬م ٚايػًٛى ٚا٫يتعاّ بٗا، ٚايتشصٜط َٔ  .4

 غ٦ٝٗا.

 يف ايكًٛب َٔ خ٬ٍ ايتؿهط يف ايٓؿؼ إسٝا٤ ٚاعظ اهلل .5

 ٚايهٕٛ.
 المستخدم: التنظيم المنهجي 

ُٶ تأٌٖٝ ا يــ "َٓٗر مت اختٝاض تٓظِٝ "املٓٗر احملٛضٟ" يٝهٕٛ تٓظٝ

َٓٗر املٛاز "ٜٛؾل بني "; ٚميتاظ بأْ٘ تٓظِٝ املعًِ ايكُٝٞ

ايصٟ  "َٓٗر ايٓؿاط"ايع١ًُٝ ٚ ايصٟ ٜطنع ع٢ً املاز٠ املٓؿص١ً"

املعاضف فُٛع١ املػتٗسف ٚضغبات٘. ٖٚٛ  ٜطنع ع٢ً ٍَٝٛ

ٚاملتعًك١ عاداتِٗ املػتٗسف، اييت ٜهتػبٗا ٚاملٗاضات 

 ىلإٖصٙ اؿادات ٚايٛصٍٛ  ؾباعإبٗسف ; َٚؿه٬تِٗ املؿذلن١

 .سًٍٛ ملا ٜعذلضِٗ َٔ َؿه٬ت َٚٛاقـ
 :الفئة المستهدفة 

َٛاز ايذلب١ٝ ٚغاص١  ،َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ ٚاـرلَٟعًُٛ 

َع ا٭خص بعني ا٫عتباض اَتٝاظٙ باملط١ْٚ يٝػتؿٝس َٓ٘ ، اٱغ١َٝ٬

 املعًِ ٚؾل املطاسٌ ايعُط١ٜ املدتًؿ١.
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 املنهج أسس بناء
 

ييت ٚمجٝع املٛاز ايتع١ًُٝٝ ا "املعًِ ايكُٝٞ تأٌٖٝ َٓٗر"ٜكّٛ 

تٴب٢ٓ يف ض٥ٛ٘ ع٢ً ا٭غؼ ايتاي١ٝ
(1)

:  

 : األسس العقدية والفكرية:اًلأو

ٓٶااٱميإ باهلل ضبٶ .1 ٝٶ ، ٚمبشُس ا، ٚباٱغ٬ّ زٜ  .٫ّٚضغٛ اْب

اٱميــإ بــاهلل ٜتطــُٔ تٛسٝــسٙ بأيٖٛٝتــ٘، ٚضبٛبٝتــ٘، ٚأزلا٥ــ٘        .2

ــابعني،        ٚصــؿات٘; ٚؾــل اعتكــاز غــًـ ا٭َــ١ َــٔ ايصــشاب١، ٚايت

 ٚتابعِٝٗ بإسػإ. 

اٱميـــــإ اعتكـــــاز ٚقـــــٍٛ ٚعُـــــٌ، ٜعٜـــــس بطاعـــــ١ اهلل، ٜٚـــــٓكص   .3

 مبعصٝت٘.  

ؾـــــٗاز٠ إٔ ٫ إيـــــ٘ إ٫ اهلل تكتطـــــٞ ا٫غـــــتُساز َـــــٔ ؾـــــطع اهلل،  .4

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  يطضـــا بـــ٘; ٚا٫ستهـــاّ إيٝـــ٘، ٚا 
                                                           

ــ١ ايػــعٛز١ٜ"       (1) ــٓٗر ٚتطــٜٛطٙ يف املًُهــ١ ايعطبٝ َطنــع ، ٚثٝكــ١ "أغــؼ بٓــا٤ امل

 ٖـ. )بتصطف(.1420بٛظاض٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ،  ايتطٜٛط ايذلبٟٛ

  مي خي حي جي يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم ىم
 .ص36: طا٭سعاب َّ يي ىي

تصسٜك٘ ؾُٝا أخدل،  تكتطٞضغٍٛ اهلل  اؾٗاز٠ إٔ قُسٶ .5

عٓ٘ ٚظدط; ٜٚسخٌ يف ٚطاعت٘ ؾُٝا أَط، ٚادتٓاب َا ٢ْٗ 

 مس  خس حس جس مخ ُّٱ;  شيو ا٫عتكاز عذ١ٝ غٓت٘
 مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص
  .ص65 طايٓػا٤: َّ  حف جف مغ جغ

ــطإٓ     .6 ــإٔ ايكــ ــإ بــ اٱميــــإ بامل٥٬هــــ١ ٚايهتــــب ايػــــُا١ٜٚ، ٚاٱميــ

ــذٷ    ــ١، ْاغـ ــب املٓعيـ ــط ايهتـ ــطِٜ آخـ ٔٷ   ايهـ ــُٝ ــ٘، َٚٗـ ــا قبًـ ــ٘،  ملـ عًٝـ

 . ٚاٱميإ بايطغٌ، ٚخامتِٗ قُس 

7.   ّ ــا٠ ايؿاضـــ١ً ايـــيت   ايطغـــاي١ احملُسٜـــ١ ٖـــٞ املـــٓٗر ا٭قـــٛ يًشٝـ

ؼكــل ايػــعاز٠ يــبين اٱْػــإ، ٚتٓكــص ايبؿــط١ٜ ممــا تــطزت ؾٝــ٘    

 َٔ ؾػاز ٚؾكا٤. 
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امُلجٌ ايعًٝا اييت دا٤ بٗا اٱغ٬ّ يكٝاّ سطاض٠ إْػا١ْٝ ضؾـٝس٠   .8

ــا٠٤ تٗتــسٟ بطغــاي١ قُــس    ٓٻ ; يتشكٝــل ايعــع٠ ٚايػــعاز٠ يف  ب

 ايسْٝا ٚاٯخط٠.  

ْػإ ٚاؿٝا٠، ٚإٔ ايٛدٛز ايتصٛض اٱغ٬َٞ ايهاٌَ يًهٕٛ ٚاٱ .9

ٓٻ  ٘ اهلل تعـاىل; يٝكـّٛ نـٌ كًـٛم بٛهٝؿتـ٘      خاضع نً٘ ملا غـ

 زٕٚ خًٌ، أٚ اضططاب.  

اٱميإ بايهطا١َ اٱْػا١ْٝ اييت قطضٖا ايكطإٓ ايهطِٜ، ٚأْاط  .10

  مك لك اك يق ىق ُّٱ بٗا ايكٝاّ بأَا١ْ اهلل يف ا٭ضض; 
 نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك
  .ص70 طاٱغطا٤: َّ ين ىن

ا٭صــٌ يف اٱْػــإ اـرلٜــ١ ٚايؿطــط٠ ايػــ١ًُٝ، ٚؾٝــ٘ اغــتعساز  .11

ِّٜٓات ايؿط، ٚتعنٛ ْؿػ٘ بؿعٌ  ،ي٬غتذاب١ يسٚاعٞ اـرل َٴع ٚ

 اـرل، نُا تٗبط بؿعٌ ايؿط.

ــ٢       .12 ــسض٠ عًــ ــ١ ٚايكــ ــعٙ اهلل باؿطٜــ ٝٸــ ـــ َ ــٛم َهًــ ــإ كًــ اٱْػــ

 ا٫ختٝاض يف إطاض َؿ١٦ٝ اهلل املطًك١. 

غا١ٜ ٚدـٛز اٱْػـإ عبـاز٠ اهلل، ٚأٖـِ ٚهٝؿـ١ يًذلبٝـ١ َػـاعس٠         .13

 اٱْػإ ع٢ً ؼكٝل غا١ٜ ٚدٛزٙ.  

ــٛاٍ      .14 ــاٙ َـــٔ ا٭قـ ــ٘ اهلل ٜٚطضـ ــا نبـ ــاَع يهـــٌ َـ ــاز٠ اغـــِ دـ ايعبـ

ٚا٭ؾعــاٍ ايظــاٖط٠ ٚايباطٓــ١ يف املؿــاعط، ٚايؿــعا٥ط، ٚايؿــطا٥ع،   

 ٚاملعا٬َت.  

ايؿـطع١ٝ،   ايٓاؽ غٛا٤ يف أصـٌ اٱْػـا١ْٝ، ٚيف أصـٌ املػـ٪ٚي١ٝ     .15

 بايتك٣ٛ. ٚايتؿاضٌ بِٝٓٗ عٓس اهلل

ايٓػــــــا٤ ؾــــــكا٥ل ايطدــــــاٍ، ٚاؾٓػــــــإ َتػــــــاٜٚإ يف أصــــــٌ   .16

اٱْػا١ْٝ، ٚأصٌ ايتهًٝـ ايؿطعٞ، ٚبُٝٓٗا ؾطٚم يف ايطبٝعـ١  

 ٭زٚاض ٚايٛها٥ـ َعتدل يف ايؿطع.ٜٓؿأ عٓٗا اخت٬ف يف ا

ــٛؽ إشا     .17 ــطع١ٝ يف غـــٔ ايبًـ ــ٪ٚي١ٝ ايؿـ ــٌ املػـ ــٌ يتشُـ ــإ أٖـ اٱْػـ

 عٓ٘ َٛاْع ايتهًٝـ. اْتؿت

اٱْػــإ ٜتؿاعــٌ َــع ايب٦ٝــ١ تــأثطٶا ٚتــأثرلٶا، ٚاستــٛا٩ٙ بايب٦ٝــ١         .18

ؾٝ٘ أَط ضطٚضٟ ؿصٍٛ شيـو  املؿذع١ ع٢ً ايػًٛى املطغٛب 

 ايػًٛى.
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اؿٝـــا٠ َٝـــسإ ي٬بـــت٤٬ بهـــٌ َـــا نكـــل سهُـــ١ ٚدٛزٖـــا َـــٔ    .19

 عٓاصط ا٫بت٤٬ باـرل ٚايؿط.

ٝٗا املػًِ طاقات٘ اؿٝا٠ ايسْٝا َطس١ً إْتاز ٚعٌُ; ٜػتجُط ؾ .20

عـــٔ إميـــإ ٖٚـــس٣ يًشٝـــا٠ ا٭بسٜـــ١ اـايـــس٠ يف ايـــساض اٯخـــط٠;  

 سػاب ٫ٚ عٌُ. اٌ ٫ٚ سػاب، ٚغسٶؾايّٝٛ عُ

ــُٔ      .21 ــاز، ٜٚتطـ ــٍٛ ا٫عتكـ ــٌ َـــٔ أصـ ــط أصـ ــايّٝٛ اٯخـ ــإ بـ اٱميـ

ر، ٚاؾٓــ١، ٚايٓــاض ... ، ٚنــٌ   اٱميــإ بــاملٛت َٚــا بعــسٙ، ٚايــدلظ   

; ٜٚكتطـٞ  ١ٓ ْبٝـ٘  ايـيت دـا٤ت يف نتـاب اهلل ٚغـ     تؿص٬ٝت٘

 ٘.سػٔ ا٫غتعساز ي

ايٛقــت ٖــٛ اؿٝــا٠، ٚتكــسٜط ايــسٻاضؽ يكُٝــ١ ايٛقــت ٚاغــتجُاضٙ       .22

 إزضان٘ يًتصٛض اٱغ٬َٞ يًشٝا٠. َٔ َظاٖطٖٛ ؾُٝا ٜٓؿع 

ايكـــ٠ٛ يف أزلـــ٢ صـــٛضٖا ٚأسلـــٌ َعاْٝٗـــا قـــ٠ٛ ايعكٝـــس٠، ٚقـــ٠ٛ  .23

ـًُل، ٚق٠ٛ اؾػـِ; ؾــ    ٔٴ »ا َٹ ُٴـ٪ٵ ٟټ  اِي ٔٛ ٝٵـطٷ  اِيَكـ ٘ٹ  ٔإَيـ٢  ٚٳَأسٳـبټ  خٳ ًٖـ  اي

ٔٳ ٔٔ َٹ َٹ ُٴ٪ٵ ـٹ، اِي ٝٵطٷ ُنٌٍّ ٚٳؾٹٞ ايطٻعٹٝ  .طضٚاٙ َػًِص «خٳ

ايعكٝــس٠ اٱغــ١َٝ٬ ٖــٞ املٓطًــل ا٭غــاؽ يًُــٓٗر ايتعًُٝــٞ;     .24

ــطم     ــات، أٚ يف ايطـ ــ٣ٛ ٚايتٛدٝٗـ ــساف، أٚ يف احملتـ ــٛا٤ يف ا٭ٖـ غـ

ــع     ــا تبٓــــ٢ مجٝــ ــِٜٛ; ٚعًٝٗــ ــايٝب، أٚ يف ايتكــ ــا٥ٌ ٚا٭غــ ٚايٛغــ

 اّ ايذلبٟٛ.عٓاصط ايٓظ

َٴػبِّض عُـسٙ، خاضـع يػـٓت٘، ٫ ٜهـٕٛ ؾٝـ٘       .25 ايهٕٛ كًٛم هلل، 

ـ يف ط يٲْػــــإ، ٚاٱْػــــإ َػــــتدًَ  إ٫ َــــا أضاز، ٖٚــــٛ َػــــدٻ  

 ، َأَٛض بعُاضتٗا ٚؾل َٓٗر اهلل.ا٭ضض

ٓٻٗا اهلل        .62 ــ١ ايــيت غــ قــٛاْني ايػــبب١ٝ دــع٤ َــٔ ايٓــٛاَٝؼ ايهْٛٝ

اهلل ٚتكـسٜطٙ،   يتػتكِٝ بٗا سٝـا٠ اٱْػـإ، ٖٚـٞ دـع٤ َـٔ إضاز٠     

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ ٚيٝػت سسٽا شلا;
 .ص82 طٜؼ: َّ  مق

ــِ،     .27 ــا٠ ا٭َـــــ ــام، ٚسٝـــــ ــؼ، ٚاٯؾـــــ ــٓٔ اهلل يف ا٭ْؿـــــ ــِ بػـــــ   ايعًـــــ

ٚاجملتُعـــــات ٜعٜـــــس يف قـــــسض٠ اٱْػـــــإ عًـــــ٢ ا٫غـــــتؿاز٠ َـــــٔ   

 ايتػدرل.
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 : األسس المعرفية:اثانًي

ا٭غـاؽ  ايٛسٞ )ايكطإٓ ٚايػ١ٓ(، ٚايعكٌ، ٚاؿؼ ٖـٞ املصـازض    .1

 يًُعطؾ١.

ٝٻ   .2 ــاٍ املػ ــ١ يف فـــ ــسضٜت٘ يًُعطؾـــ ــتكٌ مبصـــ ــٛسٞ ٜػـــ ــات، ايـــ بـــ

ٜٚؿذلى َع نٌ َـٔ املصـسضٜٔ اٯخـطٜٔ يف فايـ٘، َٚـا دـا٤       

عٔ ططٜك٘ َٔ َعطؾ١ يف أٟ َٔ اجملايني ؾٗٛ ضابط يًُعطؾـ١  

 يف شيو اجملاٍ.

ُات، أُٖٗــا إٔ اهلل خـــايل  ًٖاملعطؾــ١ يف اٱغــ٬ّ تػـــتٓس إىل َػٳــ    .3

ــ٤ٞ، شٚ اي  ــٌ ؾـــ ــ٬ّ اهلل، ٚإٔ   نـــ ــطإٓ نـــ ــل، ٚإٔ ايكـــ ــِ املطًـــ عًـــ

 ، ٚأْ٘ ٫ ٜٓطل عٔ اشل٣ٛ.ضغٍٛ اهلل  اقُسٶ

ــ١ املعطؾــ١: َعطؾــ١ اهلل، َٚعطؾــ١ ســل اهلل، َٚعطؾــ١ نٝؿٝــ١        .4 غاٜ

، ٚعُـــاض٠ ا٭ضض ٚؾـــل َـــٓٗر اهلل ٬ّأزا٤ شيـــو اؿـــل، ٚأزا٩ٙ ؾعـــ

 زاخ١ً يف عُّٛ سل اهلل.

 طًب ايعًِ ؾطٜط١ ع٢ً نٌ ؾطز عهِ اٱغ٬ّ. .5

ا٫غـــتؿاز٠ َـــٔ مجٝـــع أْـــٛاع املعـــاضف اٱْػـــا١ْٝ ايٓاؾعـــ١ عًـــ٢   .6

ــا;     ــت٣ٛ سٝاتٗـــ ــع َػـــ ــ١، ٚضؾـــ ــ٤ٛ اٱغـــــ٬ّ يًٓٗـــــٛض با٭َـــ ضـــ

ْٸ٢ ٚدسٖا ؾٗٛ أٚىل بٗا.   ؾاؿه١ُ ضاي١ امل٪َٔ أ

ايتٓاغــل املٓػــذِ َــع ايعًــِ ٚاملٓٗذٝــ١ ايتطبٝكٝــ١ باعتباضٖــا    .7

 ٜ ١، َٔ أِٖ ٚغا٥ٌ ايتـ١ُٝٓ ايجكاؾ١ٝ، ٚا٫دتُاع١ٝ، ٚا٫قتصـاز

ٚايصش١ٝ; يطؾع َػت٣ٛ أَتٓا ٚب٬زْا، ٚايكٝاّ بـسٚضْا ايجكـايف   

 ايعاملٞ. 

، آَٗذٶـــ ;تٛدٝـــ٘ ايعًـــّٛ ٚاملعـــاضف مبدتًــــ أْٛاعٗـــا َٚٛازٖـــا  .8

ٚد١ٗ إغ١َٝ٬ يف َعاؾ١ قطاٜاٖا، ٚاؿهِ  ا، ٚتسضٜػٶاٚتأيّٝؿ

عًـــ٢ ْظطٜاتٗـــا، ٚطـــطم اغـــتجُاضٖا; ستـــ٢ تهـــٕٛ َٓبجكـــ١ َـــٔ  

 هرل ايػسٜس.اٱغ٬ّ، َتٓاغك١ َع ايتؿ

تتهاٌَ عًّٛ ايؿـطٜع١ ٚعًـّٛ ايطبٝعـ١ عًـ٢ أغـاؽ إٔ ايٛدـٛز        .9

املٛضٛعٞ يٮؾٝا٤ ٚا٭سٝـا٤ خًـل اهلل، ٚايكـطإٓ ايهـطِٜ نـ٬ّ      

ًِّــؼ عــٔ اهلل، ٚنــٌ خــدل َــٔ اهلل عــٔ خًكــ٘    اهلل، ٚقُــس  َٴبٳ

٫ ميهـٔ إٔ ٜتٓـاقم َـع     دا٤ يف نتاب٘، أٚ ع٢ً يػإ ْبٝ٘ 

 ايٛدٛز املٛضٛعٞ يًشكٝك١.
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املٓٗر اٱغـ٬َٞ يف املعطؾـ١ َـٓٗر ػـطٜيب جيُـع بـني أغـًٛبٞ         .10

ايٓظــط ايعكًــٞ ٚا٫غــتس٫ٍ ٚا٭غــًٛب ايتذــطٜيب، عــ٠ٚ٬ عًــ٢     

 أْ٘ ضباْٞ ا٭صٌ ٚايػا١ٜ.

املعطؾــ١ ايبؿــط١ٜ َُٗــا بًػــت ٫ تصــٌ إىل ايهُــاٍ; ٭ْٗــا تٓبــع     .11

ــبشاْ٘     ــ١ إىل اهلل غــ ــط٠ ٚاحملتادــ ــإ ايكاصــ ــ١ اٱْػــ ــٔ طبٝعــ َــ

ُٶ  .اٚتعاىل زا٥

ـٹًكــ١،   ا .12 ملعطؾــ١ صــؿ١ َهتػــب١ يف اٱْػــإ، ٚيٝػــت َــٔ أصــٌ ا

 يهٔ أزٚاتٗا ٫ظ١َ ي٘.

ايعكــٌ ٚغــ١ًٝ َُٗــ١ َــٔ ٚغــا٥ٌ املعطؾــ١، َٚٝــع٠ أغاغــ١ٝ ؾطٻــٌ   .13

 اهلل بٗا اٱْػإ ع٢ً غا٥ط املدًٛقات.

ٚدـــــٛز ع٬قـــــ١ ٚاضـــــش١ َٚتبازيـــــ١ بـــــني ايعكـــــٌ ٚاؿـــــٛاؽ يف  .14

قتصــاض عًــ٢ ، ٫ٚ ٜٓبػــٞ ا٫اؼصــٌٝ املعطؾــ١ ؾُٗــا ٜعُــ٬ٕ َعٶــ

 أسسُٖا زٕٚ اٯخط.

ــسض٠  .15 ــٌقـ ــٔ قسض    ايعكـ ــدل َـ ــات أنـ ــ٢ اٱثبـ ــطٟ عًـ ــ٢  ايبؿـ ــ٘ عًـ تـ

ُٶ  بايعسّ. اايٓؿٞ; إش عسّ ايعًِ يٝؼ عً

محاٜـــ١ ايعكـــٌ َـــٔ اٯؾـــات ايـــيت تطـــعؿ٘، أٚ تؿكـــسٙ أزا٤ زٚضٙ;    .16

آؾــ١ ايتكًٝــس ا٭عُــ٢، ٚاٱعــطاض عــٔ آٜــات اهلل ٚغــٓٓ٘،        :َجــٌ

 يف أغط ايعامل اؿػِّٞ. ٚايتػطع يف إصساض ا٭سهاّ، ٚايٛقٛع

ــ١    .17 ا٫غــــتؿاز٠ َــــٔ ا٫تصــــا٫ت اؿسٜجــــ١ َــــٔ سٝــــح ٖــــٞ أٚعٝــ

 َعًَٛات، ٚٚغا٥ط تعًِٗ، ٚٚغا٥ٌ اتصاٍ، َٚػتشح إبساع.

َطاعــا٠ ايعٛاَــٌ ايــيت تػــاعس عًــ٢ َػــاٜط٠ ا٫ْؿذــاض املعــطيف،       .18

ٚتٓــٛع أٚعٝــ١ املعطؾــ١، ٚزٚض ٖـــصٙ ايعٛاَــٌ يف إنػــاب ايـــسٻاضؽ      

ــاّ  َٗـــاضات ايـــتعًِ ايـــصاتٞ،   ٚأغـــًٛب ايـــتؿهرل ايٓاقـــس، ٚا٫ٖتُـ

 باؾٛاْب ايتطبٝك١ٝ، ٚت١ُٝٓ ايكسضات ا٫بتهاض١ٜ يسٜ٘.

َٓٗــا: اٱثــاض٠   ،ؼكــل املعطؾــ١ َــٔ خــ٬ٍ املــٓٗر مجًــ١ أٖــساف     .19

ايعك١ًٝ يًسٻاضؽ، ٚت٦ٝٗت٘ يًتهٝـ َع ب٦ٝت٘، إضاؾ١ إىل تُٓٝـ١  

قسضات٘ اـاص١، ٚاملٗـاضات ا٭غاغـ١ٝ، ٚأغـايٝب ا٫تصـاٍ يسٜـ٘;      

 ع٢ً اٱبساع ٚا٫بتهاض يف فاٍ َٝٛي٘. اٝهٕٛ قازضٶي

املعـــــطيف  اَـــــٌ ايـــــيت تػـــــِٗ يف اختٝـــــاض احملتـــــ٣َٛطاعـــــا٠ ايعٛ  .20

 يًُٓٗر، َٚٓٗا:
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املٓؿعـــ١ ا٫دتُاعٝـــ١ املتُطنـــع٠ ســـٍٛ سادـــات اجملتُـــع        -

ٚا٭غــط٠، ٚاملػــ٪ٚيٝات ا٫دتُاعٝــ١ ايــيت ؼــسز أزٚاض ايؿــطز   

ــا   ايــــصاتٞ بإؾــــباع ايــــسٻاضؽ يف اجملتُــــع، إضــــاؾ١ إىل ايطضــ

 سادات٘ ٚاٖتُاَات٘.

-     ٌ مماضغـ١   :ت١ُٝٓ ايعًُٝات املعطؾٝـ١ ٚاملٗـاضات ايعكًٝـ١; َجـ

ــسٜط،     ــٌ، ٚايتكـــ ــرل، ٚايتشًٝـــ ــتٓتاز، ٚايتؿػـــ ــات ا٫غـــ عًُٝـــ

 ٚايبشح عٔ ا٭زي١ ٚاملكاض١ْ.

تأصٌٝ ايبٓـا٤ ايكُٝـٞ اٱغـ٬َٞ يف ْؿـٛؽ ايسٻاضغـني; يتععٜـع        .21

 ايهٝإ ا٫دتُاعٞ، ٚمتاغه٘.

ــٜٛٔ قتـــ  .22 ــ١    تهـ ــتٜٛات املعطؾـ ــ٢ َػـ ــ١ عًـ ــطضات ايتعًُٝٝـ ٣ٛ املكـ

ا٭ضبع١، ٖٚٞ: اؿكا٥ل ايٓٛع١ٝ، ٚاملؿاِٖٝ، ٚا٭ؾهاض ا٭غاغ١ٝ، 

 ٚا٭ْػام ايؿهط١ٜ.

ضـــطٚض٠ تطـــُني املكـــطضات ايتعًُٝٝـــ١ تعًـــِٝ املؿـــاِٖٝ; يهْٛٗـــا   .23

َٶ  ; نــتعًِ املبــاز٨، ٚســٌ  اايكاعــس٠ ا٭غــاؽ يــتعًِٗ أنجــط تكــس

 املؿه٬ت.

ــُني املكـــ  .24 ــطٚض٠ تطـ ــٔ   ضـ ــ١ٝ )َـ ــاض ا٭غاغـ ــ١ ا٭ؾهـ طضات ايتعًُٝٝـ

َبــاز٨ ٚقــٛاْني(، ايــيت تصـــ سكــا٥ل عاَــ١ ت٪يـــ بٓٝــ١ املكــطض     

ايتعًُٝٞ، ٚتػاعس املعًِ ع٢ً تؿػرل ا٭سـساخ ٚايظـٛاٖط; مبـا    

 نكل ايؿاع١ًٝ يف ع١ًُٝ ايتعًِٗ.

ضـــــطٚض٠ تطــــــُني املكــــــطضات ايتعًُٝٝـــــ١ فُٛعــــــ١ ا٭ْظُــــــ١    .25

، ٚايتؿهرل املٓظِ بؿهٌ ايتؿهرل١ٜ، ٚططم ايبشح ٚا٫غتكصا٤

ــِ يف اغــــتشساخ     ــٌ عًــ ــ٢ إٔ ٫ ًٜػــــٞ خصٛصــــ١ٝ نــ ــاّ; عًــ عــ

 ا٭مناط ايتؿهرل١ٜ ٚايتٓظ١ُٝٝ اييت تٓاغب٘ زٕٚ غرلٙ.
 

 : األسس النفسية:اثالًث

ايُٓٛ ع١ًُٝ َػتُط٠ َٚتسضد١ عدل عُط ايؿـطز; إ٫ إٔ غـطعت٘    .1

ــطٜعٶ    ــٕٛ غــ ــٛ; إش ٜهــ ــذلات ايُٓــ ــ١ يف ؾــ ــت ثابتــ ــٗا،  ايٝػــ يف بعطــ

 .  اٯخط يف بعطٗا اٚبط٦ٝٶ

ٝٶ غرٕل يهٌ صؿ١ َٔ ايصؿات خٖط .2 بٗا; ؾدط غـرل   اخاصٶ امنا٥

ايُٓـــٛ يف اؾاْـــب اؾػـــُٞ خيتًــــ عٓـــ٘ يف اؾاْـــب ايعكًـــٞ، 

 خل.إٚعٓ٘ يف اؾاْب ا٫ْؿعايٞ... 
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تهاٌَ بني َظاٖط ايُٓٛ املدتًؿ١; ؾايُٓٛ ايعكًٞ ٜتأثط  ٜٛدس .3

   ٞ ــاع ــٛ ا٫دتُــ ــٞ، ٚايُٓــ ــٟٛ، ٚاؿطنــ ــايُٓٛ ايًػــ ــؼ بــ ، ٚايعهــ

 صشٝض.

ٜػرل ايُٓٛ َٔ ايعاّ إىل اـاص; ؾايػًٛى ٜبـسأ َـٔ ايٓؿـاط     .4

، ٚا٭نجــط ااٱمجــايٞ ايعــاّ إىل ا٫غــتذابات ا٭نجــط تطنٝــعٶ    

 .اؽصٝصٶ

ٗـ   –َظاٖط ايُٓـٛ يف ايؿـدص ايٛاسـس تتؿـاٚت      .5 يف  –ا ؾُٝـا بٝٓ

غـــطع١ منٖٛـــا; ؾـــايُٓٛ يف اؾاْـــب اؾػـــُٞ خيتًــــ يف ٚقتـــ٘  

اْب ايعكًـٞ ٚاملعـطيف، ُٖٚـا خيتًؿـإ     ٚغطعت٘ عٔ ايُٓٛ يف اؾ

 عٔ ايُٓٛ يف اؾاْب ا٫دتُاعٞ ٚا٫ْؿعايٞ.  

ٜٴٓظط إىل ايُٓـٛ عًـ٢ أغـاؽ أْـ٘ َطاسـٌ منا٥ٝـ١ كتًؿـ١; يهـٌ          .6

َطس١ً خصا٥صٗا; إ٫ إٔ نـٌ َطسًـ١ تايٝـ١ تعتُـس غـابكتٗا;      

عًـــ٢  اأٚ إجيابٶـــ اٜـــ٪ثط غـــًبٶ َـــا سٝـــح إٕ َـــا نـــسخ يف َطسًـــ١ٺ 

 املطاسٌ ايتاي١ٝ.

اى َُٗــات جيــب عًــ٢ ايؿــطز تعًُٗــا يف َطاســٌ َعٝٓــ١ زٕٚ   ٖٓــ .7

أخـط٣; ؾــإشا تعًُٗــا يف ايؿــذل٠ ا٭ْػــب أزٻت إىل ضاستــ٘ ٚلاســ٘  

ــ ــا يف ٚقتٗـــــا     يف تعًٗـــ ــ١، ٚإشا مل ٜـــــتِ تعًُٗـــ ِ املُٗـــــات اي٬سكـــ

ـــ ايػــًِٝ، إىل داْــب     ااملٓاغــب; ؾــإٕ ٖــص   ٝٸ ٜكــٛز إىل عــسّ ايته

 صعٛب١ تعًِٗ املُٗات اي٬سك١.

 ايتعًِٗ َٔ اؿػٞ إىل اجملطز يف ع١ًُٝ ايتعًِٗ.ٜٓتكٌ  .8

ٜــتعًِ ا٭ؾــطاز بطــطم كتًؿــ١ سػــب خصا٥صــِٗ ٚخــدلاتِٗ،     .9

 ٚسػب ْٛع ايؿدص ايسٻاضؽ.

ــاٙ، ٚتؿهـــرل، ٚإزضاى،     .10 ــا٤، ٚاْتبـ ــ١ َـــٔ شنـ تُٓـــٛ ايكـــسضات ايعكًٝـ

ٚشانــط٠ بؿــهٌ تــسضجيٞ; ٚإٕ نــإ منٖٛــا ٜتػــاضع يف َطسًــ١       

 أنجط َٓ٘ يف أخط٣.

٫ْؿعــايٞ بؿــهٌ َتــسضز عــدل ايــعَٔ، ٜٚٓتكــٌ َــٔ  ٜػــرل ايُٓــٛ ا .11

ايعاّ إىل اـاص، ٜٚتـأثط مبػـت٣ٛ ايُٓـٛ يف اؾٛاْـب ا٭خـط٣      

 َٔ عك١ًٝ، َٚعطؾ١ٝ، ٚادتُاع١ٝ.

ايــــتعًِٗ عًُٝــــ١ عكًٝــــ١ َطٓنبــــ١; ٜػــــتسٍ عًٝٗــــا َــــٔ غــــًٛى  .12

 هاٖطٟ.
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 ايٓطر ٚايساؾع١ٝ ٚاملُاضغ١ ؾطٚط أغاغ١ٝ ؿسٚخ ايتعًِٗ. .13

 ٚزضد١. ا١ُٝ ٜ٪زٟ إىل تكسّ ايتعًِٗ ْٛعٶتهطاض املٛاقـ ايتعًٗ .14

ميٝــٌ ايــسٻاضؽ إىل تهــطاض ا٫غــتذابات ايــيت ػًــب ا٫ضتٝــاح إىل    .15

 ْؿػ٘.

ٜتعًِ ايؿطز اغتذابات دسٜس٠ إشا ضبطـت َجرلاتٗـا َـع َـجرلات      .16

 تػتسعٞ اغتذابات غطٜع١ٜ.

ــٛ     .17 ــ١ مــ ــًب١ٝ احملٝطــ ــ١ ٚايػــ ــات اٱجيابٝــ ــا٤ ا٫ػاٖــ ميهــــٔ بٓــ

َــــٔ خـــ٬ٍ ضبطٗـــا بأؾـــٝا٤ قببــــ١ أٚ    ا٭ؾـــٝا٤ عٓـــس ايـــسٻاضؽ    

ٜٶ  .اَهط١ٖٚ يسٜ٘ غطٜع

ٜكــــّٛ ايــــسٻاضؽ بعًُٝــــ١ إدطا٥ٝــــ١ تًكا٥ٝــــ١ يف ب٦ٝتــــ٘ احملٝطــــ١،  .18

تٓتٗــٞ باٱبكــا٤ عًــ٢ ا٫غــتذابات ايــيت ًٜٝٗــا عٛاقــب محٝــس٠،   

 ٚإُٖاٍ ا٫غتذابات اييت ًٜٝٗا عٛاقب غرل محٝس٠.  

19.  ً ٗٴٌ تعًٗــِ املٗــاضات إشا متٸ تكػــِٝ املكــطض ايتع ُٝــٞ إىل أدــعا٤ ٜٳػــ

صػرل٠ َٚطتب١ َٚتسضد١ ٜتكسّ خ٬شلـا ايـسٻاضؽ خطـ٠ٛ خطـ٠ٛ     

ٚٻز بايتػصٜــ١ ايطادعــ١ يف نــٌ خطــ٠ٛ    ٱتكــإ املٗــاض٠ عًــ٢ إٔ ٜــع

 ٜٓذعٖا.

ٜتِ اغتدساّ أغًٛب سٌ املؿه٬ت عٔ ططٜـل ايـتؿهرل املـٓظِ،     .20

 ٚاٱزضاى ايهًٞ يًُؿه١ً املطاز زضاغتٗا.

ع٢ً امل٬سظـ١ ٚاحملانـا٠    تعتُس نجرل َٔ اغتذابات ايسٻاضؽ .21

يًُٓٛشز ايبؿطٟ أٚ املازٟ، ٜٚسخٌ يف ٖصا اٱطـاض تعًـِٝ ايًػـ١،    

 ٚايكِٝ، ٚاٯزاب ا٫دتُاع١ٝ.

ــ١     .22 ِّٝـــ٧ َـــٔ ايٓاسٝـ ٖٴ نـــسخ ايـــتعًِ شٚ املعٓـــ٢ يـــس٣ ايـــسٻاضؽ إشا 

ايٓؿػـــــ١ٝ ٚايصٖٓٝـــــ١، ٚإشا ضٴبطـــــت املُٗـــــ١ ايتعًُٝٝـــــ١ بايبٓٝـــــ١  

 املعطؾ١ٝ عٓسٙ.

يتعًُٝٞ بتكسِٜ ا٭ؾهاض ا٭نجـط عَُٛٝـ١   ميهٔ تٓظِٝ املكطض ا .23

 ، ًٜٝٗا تكسِٜ ايتؿاصٌٝ.٫ّأٚ

ٜٓبػـــٞ إٔ تتهاَـــٌ املٛضـــٛعات اؾسٜـــس٠ َـــع املٛضـــٛعات ايـــيت   .24

 غبل تعًُٗا.

ا٫نتؿــاف ٖــٛ فــطز إعــاز٠ يتٓظــِٝ أؾهــاض ايــسٻاضؽ املعطٚؾــ١        .25

 يف شٖٓ٘; يٝطٛعٗا يف ايتؿهرل اؾسٜس. اغابّك
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إٔ مياضؽ ايسٻاضؽ ا٭ْؿط١ يتشكٝل ا٫نتؿاف املٛد٘ ٜٓبػٞ  .26

 ايتع١ًُٝٝ َٔ خ٬ٍ اـدلات احملػٛغ١ َباؾط٠.

ٜػتذٝب ايسٻاضؽ اغتذاب١ ٚاسـس٠ عاَـ١ جملُٛعـ١ َـٔ املـجرلات       .27

ــسٶ ــٗا    ااملدتًؿـــ١ َعتُـ عًـــ٢ خصا٥صـــٗا املؿـــذلن١ ايـــيت ػعًـ

ٜٴعــطٸف بـــ )تعًــِ       اأؾــطازٶ َــٔ دــٓؼ ٚاســس )ايتذطٜــس(; ٖٚــصا َــا 

 املؿاِٖٝ(.

28.  ٓ ــِٝ سٝ ــيت    نـــسخ ايتعُـ ــاضات ايـ ــاّ يًعبـ ــِ ايتـ ــٌ ايؿٗـ ــا نصـ ُـ

 تطبط بني َؿَٗٛني ؾأنجط يتؿهٌ ايكاعس٠ أٚ املبسأ ايعاّ.

ِّـــــ  .29 ـٳ ـ ايـــــسٻاضؽٴباغـــــتدساّ أغـــــًٛب ســـــٌ املؿـــــه٬ت ٜه ــ  املٛقـــ

 ايتعًُٝٞ يًتٛصٌ إىل خدلات َٚعاضف دسٜس٠.

ػع١٥ املكطض ايتعًُٝٞ إىل ٚسسات تع١ًُٝٝ ٜتطُٔ نٌ َٓٗـا   .30

ًُٝٝـ١ ايـيت ميهـٔ ؼكٝكٗـا خـ٬ٍ      فُٛع١ َـٔ ا٭ٖـساف ايتع  

ِ يف تــٛؾرل زضدــ١ عايٝــ١ َــٔ اٱتكــإ   ػــٗتٴ ;ؾــذل٠ ظَٓٝــ١ قصــرل٠ 

 عٓس ايسٻاضؽ.

ٜٓتكٌ ايتعًِٗ َـٔ َٛقــ تعًُٝـٞ َعـني إىل َٛاقــ ٫سكـ١ إشا        .31

 ىل ايعٓاصط ٚاـصا٥ص املؿذلن١ بني املٛقؿني.إمت ايتعطف 

بــسأ   تتــٛاؾط ؾــطص ســسٚخ ا٫ْتكــاٍ اٱجيــابٞ ٭ثــط ايــتعًِ إشا       .32

   ٚ ز إىل ، ثــِ تــسضٻ ٫ّايــسٻاضؽ بتٓــاٍٚ املُٗــات ايتعًُٝٝــ١ ايػــ١ًٗ أ

 املُٗات ا٭نجط صعٛب١.

ــٌ        .33 ٜٴعٜـ ــاب١ٗ  ــ١ املتؿـ ـــ ايتعًُٝٝـ ــني املٛاقـ ــط ايـــتعًِٗ بـ ــاٍ أثـ اْتكـ

اؿادــــ١ إىل تعًٗــــِ اغــــتذاب١ دسٜــــس٠ يهــــٌ َٛقـــــ، ٚخيتصــــط 

 ايٛقت ٚاؾٗس اي٬ظَني يًتعًِ.

نكـل   ;ٚايجاْٜٛـ١ يًـسٻاضؽ   إؾباع اؿادـات ايٓؿػـ١ٝ ا٭غاغـ١ٝ    .34

 ايصش١ ايٓؿػ١ٝ ي٘.

 َٔ َطايب ايتعًِٗ. ٠ ايسٚاؾع ٚإؾباعٗا َطًب أغاؽإثاض .35

ــ١   .36 ــسضات عاَــ ــسضات إىل قــ ــٓـ ايكــ ــ١    ،تصــ ــ١ أٚيٝــ ــسضات طا٥ؿٝــ ٚقــ

 َٚطنب١.

ــل      .37 ــٔ ططٜـ ــٌ عـ ــؿات، ٚتٓتكـ ــأَ يًصـ ــت٣ٛ نـ ــتعسازات َػـ ا٫غـ

 ايٛضاث١، ٜٚٛدس بني ا٭ؾطاز ؾطٚم ؾٝٗا.

ا٫ػاٙ ؾعٛض ٚدساْٞ نسز َٛقـ ايؿدص مٛ ؾ٤ٞ َعـني،   .38
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ٚميـــط بـــج٬خ َطاســـٌ، ٖـــٞ: َطسًـــ١ ايتعـــطف، َٚطسًـــ١ ايؿـــعٛض  

 َطس١ً ايٓـعٚع.ٚايٛدساْٞ، 

املٝــٌ ٖـــٛ َـــعٜر َـــٔ ايكــسض٠ يف ايؿـــ٤ٞ املـــطاز تعًُـــ٘، ٚا٫ػـــاٙ    .39

 اٱجيابٞ مٛٙ.

تٛدـــس ؾـــطٚم ؾطزٜـــ١ بـــني ا٭ؾـــطاز، ٚؾـــطٚم زاخًٝـــ١ يـــس٣ ايؿـــطز     .40

ــس  ــتعساز،    ايٛاســــ ــسٚاؾع، ٚا٫غــــ ــات، ٚايــــ ــٔ اؿادــــ ــٌ َــــ يف نــــ

 ٚا٫ػاٖات، ٚاملٍٝٛ.
 

 : األسس االجتماعية:ارابًع

اجملتُــع ايػــعٛزٟ فتُــع َػــًِ تٓبجــل ثكاؾتــ٘ َــٔ اٱغــ٬ّ    .1

ٝٶـــ  َٶـــا إشل ــاز إىل  ٬ّؾـــاَ سٝـــا٠ٺ َٚـــٓٗرٳ ،ابٛصـــؿ٘ ْظا ٜطؾـــس ايعبـ

 َٚعا٬َتِٗ. ،ٚؾعا٥طِٖ ،اؿل ٚاـرل يف َعتكساتِٗ

تصــٌ بايتــاضٜذ اٱغــ٬َٞ َاجملتُــع ايػــعٛزٟ يــ٘ تــاضٜذ عطٜــل  .2

   ٚايتذاضب ايجط١ٜ. ،ٚاملٛاقـ ايطا٥ع١ ،امل٤ًٞ باملٓذعات ايعظ١ُٝ

 اجملتُع ايػعٛزٟ فتُع ؾيت، شٚ َعس٫ت منٛ غهاْٞ عاي١ٝ. .3

ــ١      .4 ــٔ سطاغــ ــ٘ َــ ــٗا اهلل بــ ــا خصــ ــع٠ مبــ ــ١ َتُٝــ ــ١ٝ املًُهــ ؾدصــ

ٚاؽاشٖـــا ٚسؿاهٗـــا عًـــ٢ َٗـــبط ايـــٛسٞ،  ،َكسغـــات اٱغـــ٬ّ

ــس٠  ــاز٠ ،اٱغـــ٬ّ عكٝـ ــطٜع١ ،ٚعبـ ــعاض   ،ٚؾـ ــا٠، ٚاغتؿـ ــتٛض سٝـ ٚزغـ

ٖٚـساٜتٗا إىل   ،َػ٪ٚيٝتٗا ايعظ١ُٝ يف قٝاز٠ ايبؿط١ٜ باٱغ٬ّ

 .اـرل

َٴ   .5 ِّايًػــ١ ايعطبٝــ١ يػــ١ اجملتُــع ايػــعٛزٟ، ٖٚــٞ  ٕ أغــاؽ َــٔ هــ

   ٚاْتؿاض سطاضت٘. ،ٚمتتني ٚسست٘ ،َهْٛات ٖٜٛت٘ ايجكاؾ١ٝ

ــ١ اي   .6 ــ١ يػــ ــ١ ايعطبٝــ ــا     ايًػــ ــ١ شلــ ــ١ عاملٝــ ــطِٜ، ٖٚــــٞ يػــ ــطإٓ ايهــ كــ

إغٗاَاتٗا ايهبرل٠ يف ايتكسّ اؿطاضٟ ايعـاملٞ، ٖٚـٞ يػـ١ سٝـ١     

ــب      ــاضات ا٭خـــط٣، ٚجيـ ــ٘ اؿطـ ــا تٓتذـ ــتٝعاب َـ ــ٢ اغـ ــازض٠ عًـ قـ

   ا٫عتعاظ بٗا ٚصٝاْتٗا.

٘ يف ٝٵـ قِّطٳإتكإ ايًػ١ ايعطب١ٝ ايؿصش٢ أَط َِٗ ؿٝـا٠ ايؿـطز ٚتٳ   .7

   اجملتُع ايػعٛزٟ.

زٜٓــ٘ ٚاملجــٌ يف اجملتُــع ايػــعٛزٟ َػــتُس٠ َــٔ   ايكــِٝ ٚاملبــاز٨ .8

 ٘ ــ ٙ   ، ٚٚتاضخيــ٘ ٚيػت ــطابط أؾــطاز  ،ٚتؿــاُِٖٗ ،شلــا زٚض ض٥ــٝؼ يف ت



 
 

  

 
34  

ٚايكُٝـٞ  ٖٚٞ ا٭غاؽ يف ايبٓا٤ ايجكـايف   ،ٚتؿهٌٝ ؾدصٝاتِٗ

  ايػًِٝ.

ا٫تصا٫ت اؿسٜج١ ظازت يف غٗٛي١ اْتكا٫ت ايجكاؾات، ٚغطع١  .9

  ٚ يف اجملتُـع ايػــعٛزٟ  ٚتـرل٠ ايــتػرلات ايجكاؾٝـ١ ٚا٫دتُاعٝــ١، 

ٜٴــ  ّ املــتػرلات ايجكاؾٝــ١ عًــ٢ أغــاؽ  ٛٻَكــتٴ نــٌ  زټطٳَــٔ ايجٛابــت، ٚ

 َتػرل ٜعٛز ع٢ً ثابت بططض.

اجملتُع ايػـعٛزٟ فتُـع َػـًِ َعاصـط َتؿاعـٌ َـع ايعـامل         .10

ــ٘،    ــعٍٚ عٓـ ــرل َعـ ــ٘ يف إمياْـــ٘     غـ ٛٻتـ ــ١، ٚق ــسٜات ايعٛملـ ــ٘ ؼـ ٜٛادـ

ــ١، ٘ بأبٓا٥ــــ٘ إىل َػــــت٣ٛ اؿصــــا١ْ  ٥ــــبسٜٓــــ٘، ثــــِ اضتكا ايصاتٝــ

ٚايكــسض٠ عًــ٢ ؼُــٌ املػــ٪ٚي١ٝ، ٚايؿــعٛض با٫ْتُــا٤، ٚا٫عتــعاظ    

ــٌ،     ــٛم ايعُــ ــ١ يف غــ ــ٢ املٓاؾػــ ــسض٠ عًــ ــ١، ٚايكــ ــ١ ايجكاؾٝــ باشلٜٛــ

 ٚايكسض٠ ع٢ً ا٫ختٝاض ايصشٝض بني ايبسا٥ٌ.

يًُػذس أ١ُٖٝ نبرل٠ يف تٓؿ١٦ ايؿـطز يف اجملتُـع ايػـعٛزٟ،     .11

 ضاؾس نبرل َٔ ضٚاؾس ايذلب١ٝ. ٖٚٛ

تُــع ايػــعٛزٟ اٱغــ١َٝ٬ سصــٔ َٓٝــع يف َٛادٗــ١ عكٝــس٠ اجمل .12

ٚايكِٝ ٚا٫ػاٖات املدايؿ١ يكِٝ  ،ايتٝاضات ايؿهط١ٜ ٚايجكاؾ١ٝ

 اجملتُع ٚثٛابت٘.

ثكاؾٝـ١، ٚادتُاعٝـ١،    :ٜٛاد٘ اجملتُع ايػعٛزٟ ؼسٜات عاملٝـ١  .13

 ٚاقتصاز١ٜ.

ٜٛادــــ٘ اجملتُــــع ايػــــعٛزٟ َؿــــه٬ت ادتُاعٝــــ١، َٓٗــــا: قًــــ١    .14

ٝٶـ   ا٭ٜسٟ ايعاًَـ١ امل٪ًٖـ١   ، ٚاضتؿـاع َعـس٫ت سـٛازخ    اٚاملسضبـ١ ؾٓ

 املطٚض، ٚتعاٜس َعس٫ت ايط٬م.

ٜكــّٛ عًــ٢ أغــاؽ  ،يهــٌ َــٔ ايطدــٌ ٚاملــطأ٠ زٚض يف بٓــا٤ اجملتُــع  .15

 ،ٚايتهًٝــــــ ايؿـــــطعٞ ،ٚاملٛاطٓـــــ١ ،َـــــٔ املػـــــاٚا٠ يف اٱْػـــــا١ْٝ

   ٚاملُٗات. ،ٚايٛها٥ـ ،ٚا٫خت٬ف يف ايطبٝع١

ٜٚعـــسٖا   ،ِ ؾططتٗـــا تكطٜـــط ســـل ايؿتـــا٠ يف ايتعًـــِٝ مبـــا ٥٬ٜـــ      .16

عًــ٢ إٔ ٜــتِ ٖــصا عؿــ١ُ ٚٚقــاض، ٚيف ضــ٤ٛ    ;ملُٗتٗــا يف اؿٝــا٠

 .ؾطٜع١ اٱغ٬ّ; ؾإٕ ايٓػا٤ ؾكا٥ل ايطداٍ

ــ١ اٱغـــ١َٝ٬   .71 ــات ا٭َـ ــ١ مبكَٛـ ــ١ ايهاًَـ ــ١   ،ايجكـ ــا خـــرل أَـ ٚأْٗـ

 ،أخطدـــت يًٓـــاؽ، ٚاٱميـــإ بٛســـستٗا عًـــ٢ اخـــت٬ف أدٓاغـــٗا 
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 مه جه ين ىن  من خن ُّٱ ;ٚتبـــأٜ زٜاضٖـــا ،ٚأيٛاْٗـــا
 .ص92طا٭ْبٝا٤: َّ  جي يه ىه

ــا اٱغــــ٬َٞ،     .18 ــاض٠ زٜٓٓــ ــا ٚسطــ ــاضٜذ أَتٓــ ــل بتــ ــاط ايٛثٝــ ا٫ضتبــ

يٓـا يف ساضـطْا    اٚاٱؾاز٠ َٔ غرل أغ٬ؾٓا; يٝهٕٛ شيو ْدلاغٶـ 

 َٚػتكبًٓا.

ِ  ،ايتطأَ اٱغ٬َٞ يف غبٌٝ مجع ن١ًُ املػًُني .19  ،ٚتعـاْٚٗ

 ٚزض٤ ا٭خطاض عِٓٗ.

20.    ّ ٚؾـطع محاٜتٗـا;    ،اسذلاّ اؿكٛم ايعا١َ ايـيت نؿًـٗا اٱغـ٬

ــ ــٔ، ٚؼكّٝكـــ  اسؿاّهـ ــ٢ ا٭َـ ــع  اعًـ ــتكطاض اجملتُـ ــًِ يف  ٫غـ املػـ

 .ٚاملاٍ ،ٚايعكٌ ،ٚايعطض ،ٚايٓػٌ ،ٚايٓؿؼ ،ايسٜٔ

ْٶا :ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ بني أؾطاز اجملتُع .21  ،ٚإخـا٤ٶ  ،ٚقبـ١  ،تعاٚ

 ٚإٜجاضٶا يًُصًش١ ايعا١َ ع٢ً املصًش١ اـاص١.

ــ١    .22 ــٞ ٚايطعٝــ ــني ايطاعــ ــازٍ بــ ــض املتبــ ــٛم  ايٓصــ ــٌ اؿكــ ــا ٜهؿــ مبــ

 .ُٜٚٓٞ اي٤٫ٛ ٚاٱخ٬ص ،ٚايٛادبات
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ارسنياملتىقع حتققها لدي ا العامةالنىاتج 
َّ
 لد

 

 إٔ: ايدلْاَرٜٴتٛقع َٔ ايسٻاضؽ بعس إْٗا٥٘ َتطًبات  ٖصا 

 

 ٜؿطح أ١ُٖٝ ايٛعظ ٚاملٛعظ١ ٚأثطُٖا يف سٝا٠ ايط٬ب ٚفتُعِٗ. .1

 ٜؿطح املؿاِٖٝ ا٭غاغ١ٝ شات ايع٬ق١ بايٛعظ ٚاملٛعظ١. .2

ٜٴػِٗ يف تععٜع ايكِٝ ٚتعن١ٝ ا٭خ٬م يس٣ ايط٬ب. ٜٴُاضؽ بؿاع١ًٝ َٗاضات ايٛعظ .3  مبا 

ٝٶا مٛ ايٛعظ ٚاملٛعظ١ ٚنٝؿ١ٝ بصشلُا ْٚؿطُٖا.ميتًو اػ .4 ٖٶا إجياب  ا
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 ووصفهااحملاور وأهميتها النسبية 
 

 ٚضااحمل

عسز 

ايػاعات 

 ايتع١ًُٝٝ

عسز 

 احملاضطات

ا٭١ُٖٝ 

 ايٓػب١ٝ
 احملٛض ٚصـ

 %10 24 2 املسخٌ إىل ايٛعظ
 ِ ٜٴع٢ٓ بتعٜٚس املعً ِ بأبطظ  ايكُٝٞقٛض  ٝ ّ  ا٭غاغ١ٝاملؿٖا ؿٗٛ جٌ:َ  املطتبط١ بايٛعظ،َ 

ٛاع٘ ْأ  ٚ،٘ ُٝت ٖأ خصا٥ص٘.. َٚباز٩ٙ، ايٛعظ،ٚ   ٚ،ٙ َصازض  ٚ،٘ فا٫ت  ٚ،٘ أغػ  ٚ، 

املٓطًكات ايع١ًُٝ ٚايذلب١ٜٛ يًُعًِ 

 ٚايػ١ٓ ايكطإٓايٛاعظ َٔ 
8 96 40% 

 ِ ٜٴع٢ٓ بتعٜٚس املعً ٔ  ايكُٝٞقٛض  ّ املطتبط بايٛعظَ  ٟ اي٬ظ ايذلبٛ  ٚٞ باحملت٣ٛ ايعًُ

 ٕ ٞ يس٣ ايط٬ب.ايكطآ ٙ ايٛعظ ّ بسٚض ٔ ايكٝا  َ٘ هٓ  ٚايػ١ٓ، اييت تُٴ

 %20 48 4 مناشز َٔ ايٛاعظني، زضاغ١ ٚؼًٌٝ
   ِ ٜٴعٓــ٢ بتعٜٚــس املعًــ ض  اعظني،   ايكُٝـٞـقـٛـ ٔ ايـٛـ ــ ٍ زضاغــ١ غــرل  بُٓــاشزَ  ٔ خــ٬ ِ َــ ٖ

ايع١ًُٝ يف ايٛعظ. ِ ايع١ًُٝٚ  ِ يف إبطاظ دٗٛزٖ ٜٴػٗ  ٚؼًًٝٗا، مبا 

 %20 48 4 أغايٝب ايٛعظ ٚٚغا٥ً٘
ٜٴع٢ٓ بتعٜٚس املعًِ  ٞ قٛض  املٗـاضات ايذلبٜٛـ١     ايكُٝـ ايـيت تػـاعسٙ عًـ٢ إزاض٠    باملعـاضفٚ 

 ايع١ًُٝ ايٛعظ١ٝ يف ايب١٦ٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ بهؿا٠٤.

 %10 24 2 ايتطبٝل ايعًُٞ
ٜٴع٢ٓ بتعٜٚـس املعًِـ    ٞ قٛض  باملٗـاضات ايتطبٝكٝـ١ اي٬ظَـ١; يتععٜـع قسضت٘ـ عًـ٢        ايكُٝـ

 .إزاض٠ ايع١ًُٝ ايٛعظ١ٝ بهؿا٠٤

 اٱمجايٞ
غاع١  20

ٝٶا  أغبٛع

240 

 قاضط٠
100% 
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 اخلطة الدراسية

 
 ٚضااحمل

عسز ايػاعات 

 ايتع١ًُٝٝ

 ايؿذلات
 ايٓػب١ٝا٭١ُٖٝ  عسز احملاضطات

 ١ايجاْٝ ا٭ٚىل

 %10 24 - 4 2 املسخٌ إىل ايٛعظ

املٓطًكات ايع١ًُٝ ٚايذلب١ٜٛ يًُعًِ 

 ٚايػ١ٓايكطإٓ ايٛاعظ َٔ 
8 16 - 96 40% 

 %20 48 8 - 4 مناشز َٔ ايٛاعظني، زضاغ١ ٚؼًٌٝ

 %20 48 8 - 4 أغايٝب ايٛعظ ٚٚغا٥ً٘

 %10 24 4 - 2 ايتطبٝل ايعًُٞ

ٝٶا 20 غاع١ تع١ًُٝٝ 20 اٱمجايٞ ٝٶا 20 غاع١ أغبٛع  غاع١ أغبٛع
240 

 قاضط٠
100% 
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ارس

َّ
 نيتقىيم الد

 

 ( َا١٥ زضد١، تٴٛظع ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:100تتهٕٛ ايسضد١ ايٓٗا١ٝ٥ يهٌ قٛض تعًُٝٞ َٔ )

 %(.10بٓػب١ )     املٛاهب١  .1

 %(.10بٓػب١ )  املؿاضن١ ٚايتؿاعٌ أثٓا٤ احملاضطات  .2

 %(.30بٓػب١ )     ًَـ ا٭عُاٍ  .3

 %(.50بٓػب١ )     ١ا٫ختباضات ايٓٗا٥ٝ .4
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 مصفىفة املدي والتتابع
 

 تسؾل تٛضضميهٔ ٚصـ َصؿٛؾ١ املس٣ ٚايتتابع بأْٗا "بٝاْات 

 أؾك١ٝ بصٛض٠ املٓٗر قت٣ٛ يف ايٛاضز٠ ايط٥ٝػ١ ٚا٭ؾهاض املؿاِٖٝ

ايتهاٌَ ا٭ؾكٞ  تدلظ عٝح مجٝعٗا، تعًِٗ ؾذلات ايعدل ٚضأغ١ٝ

 ايتعًُٝٞ". احملٛض َٛضٛعات )َؿطزات( بني ٚايطأغٞ

 

 تنظيم المحتوى على المستوى األفقي )المدى(:

ٜٴٓػٻل َٔ خ٬ي٘  اييت  املدتًؿ١ايتع١ًُٝٝ  احملاٚضبني سٝح 

َٔ ْاس١ٝ، ٚاؿٝا٠ اـاضد١ٝ اييت ٜعٝؿٗا ٖ٪٤٫  ٕٛايسٻاضغٜسضغٗا 

ٚاستٝاداتِٗ َٚؿه٬تِٗ ِٗ َٔ ْاس١ٝ ثا١ْٝ، ٚاٖتُاَات ٕٛايسٻاضغ

ٖصا املػت٣ٛ إىل ايتهاٌَ يف ٜ٪زٟ ايتٓظِٝ ، عٝح َٔ ْاس١ٝ ثايج١

 تعًِٗؾطص ايٚايتٓػٝل بني نٌ  ٕٛايسٻاضغ٘ ُتعًٖبني نٌ َا ٜ

أٚ تٓاقم،  ست٢ ٫ ٜهٕٛ بُٝٓٗا تعاضض; ٚخدلات٘ اييت ٜتعطضٕٛ شلا

 اٯخط.بعطٗا ٚست٢ ٜؿٝس بعطٗا َٔ 

 

 تنظيم المحتوى على المستوى الرأسي )التتابع(:

ٓٳٖظِ َٔ  ٜٴ ، ٚزاخً٘ايٛاسس  احملٛضٜٚهٕٛ يف ، أع٢ً إىل أغؿٌسٝح 

عٝح ، ٚبني ْؿػٗاؾُٝا بٝٓٗا  ايٛاسسقت٣ٛ احملٛض تطتٝب  :أٟ

، َا بعسٙ تعًِٗأٚي٘ يف  تعًِٜٗٚؿٝس  َٚتسضز َذلابطا احملت٣ٛ هٕٛ ٖصٜ

، ايسٻاضؽٚعُك٘ يس٣  تعًِٖٗصا املػت٣ٛ إىل منٛ اي يفٜٚ٪زٟ ايتٓظِٝ 

 نُا ٜ٪زٟ إىل اغتُطاضٙ ٚتجبٝت٘ عٓسٙ.

 

 :املعًِ ايكُٝٞ تأٌٖٝ ٚؾُٝا ًٜٞ َصؿٛؾ١ املس٣ ٚايتتابع ملٓٗر
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 املعلم القيمي تأهيلمصفىفة املدي والتتابع ملنهج 
 (المحاور -الفترات(، التتابع: )المحور الرأسي: الفترات -المحاورالمدى: )المحور األفقي: 

 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

املسخٌ إىل 

 ايٛعظ

 :ٚاْٛاع٘ َٚباز٩َٙؿّٗٛ ايٛعظ ٚأُٖٝت٘ 

 ايٛعظ يػ١. -

 َؿّٗٛ ايٛعظ اصط٬سٶا. -

 اغتعُاٍ ايٛعظ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ. -

 أيؿاه أخط٣ شات اضتباط بايٛعظ. -

 ؾطٌ ايٛعظ. -

 أ١ُٖٝ ايٛعظ بؿهٌ عاّ ٚيف ايع١ًُٝ ايذلب١ٜٛ بؿهٌ خاص. -

 أْٛاع ايٛعظ. -

 مثطات ايٛعظ. -

اؿهــِ، ايؿطــٌ، ايٛاضــع، ا٫غــتُساز،   َبــاز٨ عًــِ ايــٛعظ: اؿــس، املٛضــٛع، ا٫غــِ،     -

 ايٓػب١، ايجُط٠، املػا٥ٌ.

 أغؼ ايٛعظ ٚفا٫ت٘:

 أغؼ ايٛعظ: -

 .ايتٛسٝس 

 .ايٓب٠ٛ 

 .املعاز 

 فا٫ت ايٛعظ: -

 .َ٘تعظِٝ اهلل، ٚتعظِٝ قاض 

 .ٌسح ايٓؿٛؽ ع٢ً اؾس ٚا٫دتٗاز يف طًب َا عٓس اهلل عع ٚد 

 .ايسع٠ٛ إىل َهاضّ ا٭خ٬م 

  ٚاؿح ع٢ً ايتعًل باٯخط٠ ايباق١ٝ ايؿا١ْٝشّ ايتعًل بايسْٝا. 
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 :َٚعاملَ٘صازض ايٛعظ 

 َصازض ايٛعظ: -

 ايكطإٓ ايهطِٜ: -

 .أٚد٘ اعتباض ايكطإٓ ايهطِٜ َصسضٶا يًٛعظ 

 .َٓٗذ٘ يف ايٛعظ 

 .اعتُاز ايػًـ عًٝ٘ يف ايٛعظ 
 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ: -

 .أٚد٘ اعتباض ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ َصسضٶا يًٛعظ 

  ٖسٟ ايٓيب .يف ايٛعظ 

 .اعتُاز ايػًـ عًٝٗا يف ايٛعظ 

 آثاض ايػًـ ضمحِٗ اهلل: -

 .ِٗا٫قتسا٤ بايػًـ ايصاحل يف َٓٗر ٚعظ 

 .ّاغتؿٗاز املتأخط َٔ ايػًـ مبٛاعظ املتكس 

 َعامل ايٛعظ: -

 َٔعاُْٝٗا. ٚؾِٗ ٚايػ١ٓ بايهتاب ا٫غتس٫ٍ سػ 

 َصًشت٘. ع٢ً ٚاؿطص إضؾازٙ ٜطٜس احملب١ ملٔ اغتؿعاض َع ضعـ غرل يف ايًني 

 ٚأسٛاشلِ املداطبني سادات َطاعا٠. 

 ٕٚايذلٖٝب. ايذلغٝب بني ايتٛاظ 

املٓطًكات 

ايع١ًُٝ 

ٚايذلب١ٜٛ 

يًُعًِ ايٛاعظ 

 ايكطإَٓٔ 

 ٚايػ١ٓ

 :تعطٜـ ايٓاؽ بطبِٗ ٚبأزلا٥٘ اؿػ٢ٓ ٚصؿات٘ ايع٢ًايٛعظ َٔ خ٬ٍ 

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ. 32ـــ  26اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ. 19ـــ  12َٔ اٯٜات  -

 َٔ غٛض٠ اؿر. 65ـــ  58اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايعَط. 7ـــ  1اٯٜات َٔ  -
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 َٔ غٛض٠ اؿسٜس. 6ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ اؿؿط. 24ـــ  22اٯٜات َٔ  -

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

 ...(.ٌٖ تسضٟ َا سل اهلل ع٢ً ايعباز؟)...  سسٜح َعاش بٔ دبٌ  -

 ...(.اسؿظ اهلل نؿظو)...ضضٞ اهلل عُٓٗا اؽ سسٜح ابٔ عب -

 ؼًب قس ايػيب َٔ اَطأ٠ ؾإشا غيبٷ، ايٓيب  ع٢ً )قسّ  اـطاب بٔ سسٜح عُط -

 تػكٞ...(. ثسٜٗا

 )... ٫ ٜكٛئ أسسنِ ايًِٗ اغؿط يٞ إٕ ؾ٦ت...(. سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

ِٻ سسٜح أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ  -  ...(.)... إْهِ ٫ تسعٕٛ أص

 )...إٕ هلل تػع١ ٚتػعني ازلٶا...(. سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

 )...إٕ اهلل ٫ ٜٓاّ ٫ٚ ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜٓاّ...(. سسٜح أبٞ َٛغ٢ ا٭ؾعطٟ  -

 سسٜح عا٥ؿ١ ضضٞ اهلل عٓٗا )... إٕ اهلل ضؾٝل نب ايطؾل...(. -

 :ٚايتشصٜط َٔ ايسْٝا ٚايػطٚض بٗا اٯخط٠ يف ايٓؿٛؽتصٓنط إسٝا٤ ايٛعظ َٔ خ٬ٍ 

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ. 17ـــ  15اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ط٘. 114ـــ  98اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ امل٪َٕٓٛ. 118ـــ  99اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ؾاطط. 38ـــ  29اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايعَط. 61ـــ  53اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايعخطف. 35ـــ  31اٯٜات َٔ  -

 غٛض٠ اؿسٜس.َٔ  21ـــ  20اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ م. 37ـــ  16اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ اؿاق١. 38ـــ  13اٯٜات َٔ  -
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

)... إٕ امل٪َٔ إشا نإ يف إقباٍ َـٔ اٯخـط٠، ٚاْكطـاع َـٔ      سسٜح ايدلا٤ بٔ عاظب  -

 ايسْٝا...(.

 ...(. )نٔ يف ايسْٝا نأْو غطٜبضضٞ اهلل عُٓٗا سسٜح ابٔ عُط  -

ٔ عبساهلل  - ُا سسٜح دابط ب ٞ اهلل عٓٗ طٻضض  ...(. ايعاي١ٝ بعم َٔ ٬ّبايػٛم، زاخ )...َ 

 ...(. )... قس نٓت ْٗٝتهِ عٔ ظٜاض٠ ايكبٛض سسٜح بطٜس٠  -

 ...(. )... إٕ ايسْٝا س٠ًٛ خطط٠ سسٜح أبٞ غعٝس اـسضٟ  -

 خّطا...(. )...خط ضغٍٛ اهلل  سسٜح ابٔ َػعٛز  -

 عًٝٗا: احملاؾظ١ ع٢ً ايع١ًُٝ ٚاؿح ايعبازات َكاصس ايٛعظ َٔ خ٬ٍ بٝإ

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ ايبكط٠. 185ـــ  183اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايبكط٠. 269ـــ  264اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايبكط٠. 283ـــ  282اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ املا٥س٠. 10ـــ  6اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ املا٥س٠. 95ـــ  90اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ امل٪َٕٓٛ. 11ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايٓٛض. 40ـــ  36اٯٜات َٔ  -

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

 )... ص٠٬ ايطدٌ يف مجاع١ تعٜس...(. سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

 )... ايطٗٛض ؾطط اٱميإ...(. سسٜح أبٞ َايو ا٭ؾعطٟ  -

 )... أضأٜتِ يٛ إٔ ْٗطٶا بباب أسسنِ...(. سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

 )... إ٫ ايصّٛ ؾإْ٘ يٞ ٚأْا أدعٟ ب٘...(. ح أبٞ ٖطٜط٠ سسٜ -

ت٪خـص َـٔ أغٓٝـا٥ِٗ    ، إٔ اهلل ؾـطض عًـِٝٗ ظنـا٠   )...ضضـٞ اهلل عُٓٗـا   سسٜح ابٔ عباؽ  -

 ...(.ٚتطز ع٢ً ؾكطا٥ِٗ
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 غ٦ٝٗا: َٔ بٗا ٚايتشصٜط ٚا٫يتعاّ ٚايػًٛى ا٭خ٬م قاغٔ ايٛعظ َٔ خ٬ٍ بٝإ

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ. 136ـــ  130اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ. 153ـــ  151اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ اٱغطا٤. 39ـــ  23اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايؿطقإ. 77ـــ  63اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ اؿذطات. 13ـــ  1اٯٜات َٔ  -

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

 تعاطؿِٗ...(.)... َجٌ امل٪َٓني يف تٛازِٖ ٚتطامحِٗ ٚ سسٜح ايٓعُإ بٔ بؿرل  -

 )... اتل اهلل سٝجُا نٓت...(. سسٜح أبٞ شض ايػؿاضٟ  -

 ..(..)... غبع١ ٜظًِٗ اهلل يف هً٘ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

 ...(.إٜانِ ٚايظٔ، ؾإٕ ايظٔ أنصب اؿسٜح)...  سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

 )... َٚٔ نإ ٜ٪َٔ باهلل ٚايّٝٛ اٯخط ؾًٝهطّ ضٝؿ٘...(. سسٜح أبٞ ٖطٜط٠   -

ــابط بــــٔ عبــــساهلل   - ــا ســــسٜح دــ ٞٻ ضضــــٞ اهلل عُٓٗــ ــ ٚأقــــطبهِ َــــين  )... إٕ َــــٔ أســــبهِ إيــ

 فًػٶا...(.

 )... اتكٛا ايٓاض ٚيٛ بؿل متط٠...(. سسٜح عسٟ بٔ سامت  -

 ايكًٛب: يف اهلل ٚاعظ ٚايهٕٛ ٱسٝا٤ ايٓؿؼ ايٛعظ َٔ خ٬ٍ ايتؿهط يف

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ. 200ـــ  190اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ. 104ـــ  95اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايطعس. 15ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايٓشٌ. 19ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايؿطقإ. 60ـــ  45اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايٌُٓ. 66ـــ  59اٯٜات َٔ  -
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 َٔ غٛض٠ ايطّٚ. 27ـــ  17اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ م. 15ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ املًو. 30ـــ  15اٯٜات َٔ  -

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

ــٔ َايـــو    - ــؼ بـ ــسٜح أْـ ٝ     سـ ــ ــشهتِ قًـ ــِ يطـ ــا أعًـ ــٕٛ َـ ــٛ تعًُـ ــتِ ٬ّ)... يـ ، ٚيبهٝـ

 نجرلٶا...(.

 ...(.، ؾكاٍ: أتسضٕٚ َا ٖصا؟)... إش زلع ٚدب١ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

دعـــٌ اهلل ايطمحـــ١ َا٥ـــ١ دـــع٤، ؾأَػـــو عٓـــسٙ تػـــع١       )...  ســـسٜح أبـــٞ ٖطٜـــط٠    -

 ...(.ٚتػعني

 )... ٫ ًٜر ايٓاض ضدٌ به٢ َٔ خؿ١ٝ اهلل...(. سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

أٜٗـا ايٓـاؽ، اشنـطٚا اهلل، اشنـطٚا اهلل، دـا٤ت ايطادؿـ١       )... سسٜح ُأبـٞ بـٔ نعـب     -

 ..(..تتبعٗا ايطازؾ١

 ...(.٫ تعٍٚ قسَا عبس ّٜٛ ايكٝا١َ، ست٢ ٜػأٍ عٔ أضبع)...  سسٜح أبٞ بطظ٠  -

ٓٸ١ايكطإٓ ايٛعظ َٔ خ٬ٍ ايكصص يف   :ٚايػ

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

  َٔ غٛض٠ ا٭عطاف(: 36ـــ  11زّ َٔ اؾ١ٓ )اٯٜات َٔ آقص١ خطٚز  -
 .أغباب َعص١ٝ إبًٝؼ 

 .َّكاصس إبًٝؼ ٚٚغا٥ً٘ يف إض٬ٍ بين آز 

 .ٙغبٌٝ ايػ١َ٬ ٚايٛقا١ٜ َٔ ؾط 

 :ٚقؿــات َــع قصــص غــٛض٠ ٖــٛز ٚتعــطټف َٛاضــع ايعــدل٠ ؾٝٗــا، يف ضــ٤ٛ قٛيــ٘ تعــاىل           -

ٓٹنيٳ   ﴿ َٹ ــ٪ٵ ُٴ ًِ ٚٳشٹِنــطٳ٣ يٹ ٛٵعٹَظــ١ْ  َٳ ٚٳ ٙٹ اِيشٳــلټ  ــصٹ ٖٳ  :ٚيف ضــ٤ٛ قٛيــ٘ تعــاىل  .﴾ٚٳدٳــا٤ٳَى ؾٹــٞ 

ٍٳ     ﴿ ٛٵ٫َ ُأْــٔع ٜٳُكُٛيــِٛا َيــ ٘ٹ صٳــسٵضٴَى َإٔ  ٚٳضٳــآ٥ٹلٷ بٹــ ٝٵــَو  ٜٴــٛسٳ٢ ٔإَي ــا  َٳ ًٖــَو تٳــأضْى بٳعٵــمٳ  ًَعٳ َؾ

ْٳصٹٜطٷ  ُٳا َأْتٳ  ْٻ ًَْو ٔإ َٳ ٘ٴ  َٳعٳ ٚٵ دٳا٤  ٘ٹ َنٓعٷ َأ ٝٵ ًَ ٚٳنٹٌٝعٳ ٞٵ٤ٺ  ِّ ؾٳ ٢ًَ ُن ٘ٴ عٳ ًٓ  .﴾ٚٳاي

 قص١ ٜٛغـ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايػ٬ّ، َٚٔ أبطظ َٛاضع ا٫عتباض ؾٝٗا: -
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 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

  ايعبٛز١ٜ هلل يف نٌ ا٭سٛاٍ.ؼكٝل 

 .َطاقب١ اهلل يف ايػطب١ 

 احملط١َ ايؿٗٛاتعٔ  ايصدل. 

 .ًِٗٝاخت٬ف طبا٥ع ايبؿط ٚأخ٬قِٗ ٚأثط شيو ع 

 ،ٜٶ عاقب١ صدل ايساع١ٝ ٚأْٗا ايتُهني  ، أٚ ايتُهني ملٓٗذ٘ ٖٚٛ ا٭ِٖ.اإَا ي٘ َاز

 قص١ أصشاب ايهٗـ: -

 .ًِأ١ُٖٝ ايع 

 ا٭ع٢ُ سػٔ اغتدساّ ايعكٌ ٚايتشطض َٔ ايتكًٝس. 

 .٘اتباع ايعًِ ٚايصدل ع٢ً ْتا٥ذ 

 .٘سؿظ اهلل ٚضعاٜت٘ ٭ٚيٝا٥ 

 .ِٗايتٛهٝـ ا٭َجٌ يك٠ٛ ايؿباب ٚإضازت 

 قص١ اٱؾو َٔ غٛض٠ ايٓٛض: -

  ٍٛابت٤٬ ايطغ. 

 .َٓٗر يف تًكٞ ا٭خباض ٚايتعاٌَ َعٗا 

 .احملٔ أغباب يًُٓض 

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

 غاض: املبٝت إىل قص١ ايج٬ث١ ايصٜٔ آٚاِٖ -

 .اٱخ٬ص 

 .ايطدا٤ 

 .أثط ايعٌُ ايصاحل 

 قص١ ا٭قطع ٚا٭بطص ٚا٭ع٢ُ: -

 .ِايتعاٌَ َع ايٓع 

 .ا٫بت٤٬ بايػطا٤ ٚايططا٤ 

 .قسض٠ اهلل تعاىل 
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 ْؿؼ:قص١ قاتٌ املا١٥  -

 .ايتٛب١ 

 .ًِضطض ايكٍٛ ب٬ ع 

 .ايطدٛع يًُدتص  

 :ايٛعظ َٔ خ٬ٍ تعًِٝ ايعكا٥س ٚا٭سهاّ

  تكطٜط َػا٥ٌ ايتٛسٝس بأغًٛب املٛعظ١: -
  َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ. 74ـــ  48قص١ إبطاِٖٝ عًٝ٘ ايص٠٬ ٚايػ٬ّ  يف اٯٜات َٔ 

  َٔ غٛض٠ ايؿعطا٤. 140ـــ  123قص١ ٖٛز يف اٯٜات َٔ 

  غٛض٠ غبأ. 46ٚاملعاز يف اٯ١ٜ ايٓب٠ٛ َٔ 

 َػا٥ٌ ايط٬م : -
   َٔ غٛض٠ ايبكط٠. 232ـــ  231اٯٜات َٔ 

  َٔ غٛض٠ ايط٬م. 2ـــ  1اٯٜات َٔ 

 َػا٥ٌ املعا٬َت: -

  غٛض٠ ايبكط٠. 275ايطبا اٯ١ٜ َٔ 

 املعا٬َت ايعا١َ:  -

  غٛض٠ ايٓػا٤. 58اٯ١ٜ َٔ 

  غٛض٠ ايٓشٌ. 90اٯ١ٜ َٔ 

 داَع١ يًعكا٥س ٚايعبازات ٚا٭خ٬م. َٛعظ١ يكُإ: َٛعظ١ -

مناشز َٔ 

ايٛاعظني، 

 زضاغ١ ٚؼًٌٝ

 ٚاعّظا: ايطغٍٛ  

 َعامل عا١َ يف ايٛعظ ايٓبٟٛ: -
 .ايطؾل ٚايطمح١ ٚاحملب١ 

 .ا٫قتصاز ٚاٱجياظ 

 .اغتٓاّ ايؿطص ٚاغتجُاض ا٭سساخ 
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 .ٍايبعس عٔ ايتهطاض ٚاٱ٬َ 

 .ايذلنٝع ٚعسّ ايتؿتت 

 دٛاْب ايسٜٔ نً٘(. ايعبازات ٚاملعا٬َت تٓٛعٗا ٚسلٛشلا دٛاْب( 

 ًُٞايكس٠ٚ(. ايٛعظ ايكٛيٞ ٚايع( 

 .اٱقٓاع 
 َعامل املٓٗر ايٓبٟٛ يف ايٛعظ ايتعًُٝٞ )ايبٓا٥ٞ(: -

 .ايٛاقع١ٝ 

 .ٕايتٛاظ 

 .ايتسضز 

 .ايتدٝرل 

 .ايذلغٝب 

 .ايتأنٝس ٚايتٛضٝض 

 .اٱبطاظ ٚايجٓا٤ 

 )ايع٬دٞ(:َعامل َٚٝعات املٓٗر ايٓبٟٛ يف ايٛعظ ايتأزٜيب  -
 .ايؿؿك١ ع٢ً املدط٧ 

 .ٌٜايتعًٌٝ ٚإجياز ايبس 

 .ايػذل ٚعسّ ايتؿٗرل 

 .ايتشصٜط َٔ ايعاقب١ 

 .ٌُايتكبٝض ٚايتٓؿرل َٔ ايع 

 .ْٶا  إهٗاض ايػطب أسٝا

 .ايجٓا٤ ع٢ً املٛعٛه، ٚاغتجٓا٤ اـطأ أٚ ايتكصرل 

 .املساضا٠ 

 )زضاغ١ ؼ١ًًٝٝ يبعم ايٛصاٜا ايٓب١ٜٛ(: مناشز َٔ َٛاعظ ايطغٍٛ  -

 .سسٜح أندل ايهبا٥ط 
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 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 .ٚعظ ايٓػا٤ يف خطب١ ايعٝس 

 اٱَاّ اؿػٔ ايبصطٟ ضمح٘ اهلل ٚاعّظا:

 :ضمح٘ اهللخصا٥ص ؾدص١ٝ اٱَاّ اؿػٔ ايبصطٟ  -

 .ق٠ٛ اٱميإ ٚاٱخ٬ص 

 .ًِاملٛغٛع١ٝ ٚايطغٛر يف ايع 

 .ايعٖس يف ايسْٝا ٚايطغب١ يف اٯخط٠ 

  ٌٚاؿه١ُ ٚسػٔ ايتصطف.ايعك 

 .ايكسض٠ ع٢ً ضبط ايٓؿؼ 

 .ايك٠ٛ ٚايؿذاع١ 

 .ٌَُٛاؾك١ ايكٍٛ يًع 

 .ايتػاَض 

 :ضمح٘ اهللَٛضٛعات ايٛعظ عٓس اٱَاّ اؿػٔ ايبصطٟ  -

 .اؿح ع٢ً اٱميإ، ٚتك١ٜٛ ايٛاظع ايسٜين يف ايٓؿؼ 

 .اؿم ع٢ً ايتُػو بايهتاب ٚايػ١ٓ ٚايعٌُ بٗا 

 باملٛت ٚا٫غتعساز يًّٝٛ اٯخط. بٝإ سكٝك١ ايسْٝا، ٚايتصنرل 

  ٍٛا٭ٌَايتشصٜط َٔ غطٚض ايٓؿؼ ٚط. 

 .اؿح ع٢ً َهاضّ ا٭خ٬م 

 يف ايٛعظ:ضمح٘ اهلل ممٝعات أغًٛب اٱَاّ اؿػٔ ايبصطٟ  -

  قطب٘ ٚؾبٗ٘ به٬ّ ايٓيب. 

 .نجط٠ ا٫قتباؽ َٔ ايكطإٓ ٚايػ١ٓ، ٚايتُجٌ ببعم اؿهِ ٚأقٛاٍ ايصشاب١ 

  (.ضضٛإ اهلل عًِٝٗايطبط ٚاملكاض١ْ بُٓٛشز سكٝكٞ )ايصشاب١ 

 .٬ََػ١ ٚاقع ٚأسٛاٍ املداطبني 

  .ق٠ٛ ايعاطؿ١ ٚصسقٗا 

 .ًٞاؾُع بني ا٭غًٛب ايعاطؿٞ ٚا٭غًٛب ايعك 
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 .ْٞاٖتُاَ٘ با٭ؾهاض ٚاملعا 

 ٚايذلنٝع. ضا٫ختصا 

 .ق٠ٛ املعاْٞ; ٚا٫غتس٫ٍ، ٚغٗٛي١ ا٭يؿاه ٚٚضٛسٗا 

 إ، ٚايتؿٓٔ يف اغتدساّ ا٭غايٝب ايبٝا١ْٝ)اـدل، اٱْؿا٤، ؾصاس١ ايًػ

 ..(..ايتٛنٝس، ايتهطاض

 اٱَاّ عبس ايطمحٔ بٔ اؾٛظٟ ٚاعّظا:

 :ضمح٘ اهللخصا٥ص ؾدص١ٝ ابٔ اؾٛظٟ  -

 .٘ٝسب٘ يًشل، ٚايسع٠ٛ إي 

 .ايؿػـ بايعًِ، َٚٛغٛعٝت٘ ايع١ًُٝ 

 .عًٛ اشل١ُ 

 .)٘ايٛضع ٚعع٠ ايٓؿؼ )صٝاْت٘ يٓؿػ 

  ًٌٝايتعن١ٝ )نجط٠ ايعباز٠ خاص١ قٝاّ اي  ايكطإٓ(. ٚت٠ٚ٬ا٫ٖتُاّ بايبٓا٤ ايصاتٞٚ 

 .ٌُاؾُع بني ايعًِ ٚايع 

 (..ق٠ٛ املًهات ايعك١ًٝ )ايصنا٤، ايؿِٗ، غطع١ اؿؿظ، غطع١ ايبس١ٜٗ.. 

  قٓاعت٘ بسٚضٙ اٱجيابٞ، ٚبأ١ُٖٝ ايٛعظ ٚتأثرلٙ )ايتٛاؾل ايٓؿػٞ، ايؿػـ

 بايتدصص(.

 :ضمح٘ اهللقاٚض َٚٛضٛعات ايٛعظ عٓس ابٔ اؾٛظٟ  -
 .ايتعاّ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚايعٌُ بُٗا 

 .ايتك٣ٛ َٚطاقب١ اهلل 

 ٚشّ ايسْٝا ٚايطنٕٛ إيٝٗا.طاٱميإ بايّٝٛ اٯخ ، 

 .ايتشصٜط َٔ ايصْٛب، ٚٚدٛب ايتٛب١ َٓٗا 

 .إص٬ح ايكًب 

 عٛدادِٗ.ؼؿٝع امل٪ثطٜٔ )َٔ ايعًُا٤ ٚايعباز ٚايػٝاغٝني( ٚإص٬ح ا 

 يف ايٛعظ:ضمح٘ اهلل ممٝعات أغًٛب ابٔ اؾٛظٟ  -
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 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 .ٜٔصسم ايعاطؿ١; ٚقب١ اـرل يٰخط 

 .ا٫عتُاز ع٢ً ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚسػٔ ا٫غتس٫ٍ بُٗا 

 .ايتٛاظٕ بني ايذلغٝب ٚايذلٖٝب 

 .اغتجُاض ايكصص، ٚغرل ا٭١ُ٥، ٚأسساخ ايٛاقع، ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ 

  ٚؾعطٶا )اٱجياظ، سػٔ ايتصٜٛط، ايػذع غرل اغتدساّ أغايٝب ايب٬غ١; ْجطٶا

 ..(..املتهًـ، ايتؿبٝ٘،

 .)ؾصاس١ ايًػإ ٚسػٔ ا٭زا٤ )ؾٕٓٛ اـطاب١ ٚايتشسخ 

 أسٛاٍ املداطبني ٚساداتِٗ. ٠َطاعا 

 .ايكسض٠ ع٢ً ا٫ضػاٍ ٚغطع١ ايبس١ٜٗ 

 .ٞاؾُع بني ايٛعظ ايكٛيٞ ٚايهتاب 

 .ٚصـ ٭سس فايػ٘ ايٛعظ١ٝ 

 اؾٛظٟ ضمح٘ اهلل يعًِ ايٛعظ:٬ََض تأصٌٝ ابٔ  -
 .ً٘بٝإ أُٖٝت٘ ٚؾط 

 .صؿات ايٛاعظ 

 .٘ٚقت ايٛعظ َٚست 

 .َا نتاد٘ ايٛاعظ 

 .٘تهٜٛٔ ايٛاعظ ٚتسضٜب 

 .أبطظ نتب ابٔ اؾٛظٟ ايٛعظ١ٝ 

 ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ باظ ٚاعّظا:

 خصا٥ص ؾدص١ٝ ايؿٝذ ابٔ باظ ضمح٘ اهلل: -

 .ًِق٠ٛ اٱميإ ٚايطغٛر يف ايع 

  ٚٚضٛح اشلسف.عًٛ اشل١ُ 

 .ايصسم ٚايتذطز يًشل ٚعٔ سظٛه ايٓؿؼ 

 .ايطمح١ ٚايطؾل 
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 .اؾٛز ٚايػدا٤ 

 .ٞايعكٌ ٚاؿه١ُ ٚايتٛاظٕ ايعكًٞ ٚايٓؿػ 

 .ٌُاؾُع بني ايكٍٛ ٚايع 

 .سػٔ ايظٔ ٚغ١َ٬ ايصسض 

 .ايٛقاض ٚاملٗاب١ 

 :ضمح٘ اهللقاٚض َٚٛضٛعات ايٛعظ عٓس ايؿٝذ ابٔ باظ  -
  يٰخط٠.تك٣ٛ اهلل ٚا٫غتعساز 

 ُُٶا شلُا، ٚع  بُٗا. ٬ّايعٓا١ٜ بايهتاب ٚايػ١ٓ تعً

 .اؿطص ع٢ً ايؿطا٥م قاؾظ١ عًٝٗا ٚسػٔ أزا٥ٗا 

 .ايتٛب١ إىل اهلل، ٚايتشصٜط َٔ ايصْٛب ٚاملعاصٞ; ٚبٝإ خططٖا ع٢ً ايؿطز ٚا٭١َ 

 .ايصدل ع٢ً شيو ايٓٗٞ عٔ املٓهطٚ  ا٭َط باملعطٚفٚ   اؿطص ع٢ً ايسع٠ٛ إىل اهللٚ 

  ادتُاع ايه١ًُ ٚايتشصٜط َٔ ايتؿطم ٚا٫خت٬ف.اؿطص ع٢ً 
 يف ايٛعظ:ضمح٘ اهلل ممٝعات أغًٛب ايؿٝذ ابٔ باظ   -

 .ا٫عتُاز ع٢ً ايهتاب ٚايػ١ٓ ايصشٝش١ 

 ايساؾع(. ايصسم هلل، ٚقب١ اـرل يًٓاؽ( 

 .ِايعًِ بٛاقع املداطبني ٚأسٛاشل 

 .متهٓ٘ َٔ ايًػ١ ٚقسضات٘ اـطاب١ٝ 

  ايعباض٠، ٚايبعس عٔ ايتهًـ ٚايتٓطع.ايذلنٝع ٚٚضٛح 

 .٘كاطب١ نٌ مبا ٜٓاغب٘، ٚإْعاي٘ َٓعيت 

 .ايًني ٚايٝػط ٚايبعس عٔ ايتٓؿرل 

 .اغتجُاض املٛاغِ ٚاملٓاغبات ٚا٭سساخ 

 .ايتعطٜم زٕٚ ايتصطٜض 

 .نجط٠ ايسعا٤ يف املٛعظ١ 
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

أغايٝب ايٛعظ 

 ٚٚغا٥ً٘

 خصا٥ص ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬: 

 .اٱغ١َٝ٬خصا٥ص ايذلب١ٝ َؿّٗٛ  -

 خصا٥ص ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬: -

 ايطبا١ْٝ. 

 ٍُٛايؿ. 

 ٕايتٛاظ. 

 .ٌَايتها 

 .ايع١ًُٝ 

 .ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 ا٫غتُطاض. 

 .ايتذسز ٚاحملاؾظ١ 

 .يًبؿط ناؾ١ 

 ؽطٝط املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ:

 َؿّٗٛ ؽطٝط املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ. -

 أ١ُٖٝ ؽطٝط املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ. -

 امل٪ثط٠ يف خط١ املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ.ايعٛاٌَ  -

 خط١ املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ. -

 املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ: إزاض٠ َٗاضات

 إزاض٠ املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ.َؿّٗٛ  -

 .إزاض٠ املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١َٝٗاضات  -

 أغايٝب ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬:

 أغايٝب ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬.َؿّٗٛ  -
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 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

  اٱغ١َٝ٬:أغايٝب ايذلب١ٝ  -
 .بايذلغٝب ٚايذلٖٝب 

 .ٍبططب ا٭َجا 

 .عٔ ططٜل ايكصص 

 .اؿٛاض 

 .عٔ ططٜل ايتصنرل بٓعِ اهلل 

 .عٔ ططٜل ايتصنرل بػرل٠ ايػًـ 

 .ٍعٔ ططٜل عطض ايػ٪ا 

 ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬:

 َؿّٗٛ ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬. -

 تصٓٝـ ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬. -

 اٱغ١َٝ٬.خصا٥ص ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ  -

 َعاٜرل ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬: -
 .َعاٜرل تتعًل با٭ٖساف 

 .ًَِعاٜرل تتعًل باملع 

 .ًَِعاٜرل تتعًل باملتع 

 .َعاٜرل تتعًل بايٛغ١ًٝ شاتٗا 

 تكِٜٛ املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ:

 َؿّٗٛ ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ ايذلبٟٛ. -

 أٖساف ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ. -

 أْٛاع ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ. -

 اختٝاض أغايٝب ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ.أغؼ  -



 
 

  

 
60  

 املػتٜٛات

 اٚضاحمل
 ايؿذل٠ ايجا١ْٝ ايؿذل٠ ا٭ٚىل

 أغايٝب ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ:  -

 .ا٫ختباضات ايتشطٜط١ٜ 

 .ا٫ختباضات ايؿؿ١ٝٗ 

 .امل٬سظ١ 

 .اختباضات ا٭زا٤ 

 .ًَـ اٱلاظ 

 ايتطبٝل ايعًُٞ

َؿطٚع إنُاٍ ايدلْاَر: تطٜٛط ؾهـط٠ تػـِٗ يف تطـٜٛط ايعًُٝـ١ ايكُٝٝـ١ ايٛعظٝـ١،        - 

ٖــصٙ ايعًُٝــ١، أٚ تطــطح ؾهــط٠ دسٜــس٠ يتشػــني  َــٔ خــ٬ٍ ســٌ َؿــه١ً قا٥ُــ١ تٛادــ٘  

 أزا٥ٗا.

تطبٝل َٝساْٞ: يتععٜع َا متت زضاغت٘ يف ايدلْاَر سٍٛ ايع١ًُٝ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ  -

يف َسضغ١ )أٚ َا يف سهُٗا( أٚ باغتدساّ اغـذلاتٝذ١ٝ ايتـسضٜؼ املصـػط خـ٬ٍ ؾـذل٠      

 قسز٠.
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 (المدخل إلى الوعظاألول: )المحور 
 للمحورالبيانات األساسية 

 غاعتإ عات ايتع١ًُٝٝعسز ايػا ٚعظ 101 احملٛضضَع 

 بسٕٚ املتطًب ايػابل ا٭ٚىل احملٛض اؾٜٝٗٴسٳضٻؽ ايؿذل٠ اييت 

   قاضط٠ 24 احملاضطاتإمجايٞ 

 

 :المحوروصف 

ِٝ بأبطظ ايكُٝٞ ٜٴع٢ٓ بتعٜٚس املعًِ  قٛض ٛاع٘ا٭غاغ١ٝ املؿٖا ْٚأ  ،٘ ُٝت ٖٚأ ؿّٗٛ ايٛعظ،   َ :ٌ ج  َ ٙ، ، َٚباز٩ٙ، املطتبط١ بايٛعظ، َصازض  ٚ ،٘ فا٫ت  ٚ ،٘ ٚأغػ

 .ٚخصا٥ص٘

 األهداف العامة للمحور:

 ٜٴٓاقـ ايسٻاضؽ أبطظ املؿاِٖٝ ايتُٗٝس١ٜ شات ايع٬ق١ بايٛعظ. .1
َٶا باملؿاِٖٝ ايتُٗٝس١ٜ شات ايع٬ق١ بايٛعظ. ايسٻاضؽ بسٟٜٴ .2  اٖتُا
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 المكونات التفصيلية للمحور:
 

 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

َؿّٗٛ 

ايٛعظ 

ٚأُٖٝت٘ 

 ٚاْٛاع٘

 َٚباز٩ٙ

 يػ١.ٜؿطح َؿّٗٛ ايٛعظ  -
 .ااصط٬سٶٜؿطح َؿّٗٛ ايٛعظ  -
ــتعُا٫  - ــ١ٓ    تٜٴٛضـــض اغـ ــطِٜ ٚايػـ ــطإٓ ايهـ ايـــٛعظ يف ايكـ

 ايٓب١ٜٛ.
 ا٭يؿاه ا٭خط٣ شات ا٫ضتباط بايٛعظ. ٜٴٛضض -
 ٜؿطح ؾطٌ ايٛعظ.  -
بؿـهٌ عــاّ ٚيف ايعًُٝـ١ ايذلبٜٛــ١    ٜٴٓـاقـ أُٖٝـ١ ايــٛعظ   -

 بؿهٌ خاص.
 ٜؿطح أْٛاع ايٛعظ. -
 ٜٴٛضض مثطات ايٛعظ. -
 ٜٴٓاقـ َباز٨ عًِ ايٛعظ. -

 ايٛعظ يػ١. -
 َؿّٗٛ ايٛعظ اصط٬سٶا. -
 اغتعُاٍ ايٛعظ يف ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ. -
 ؿاه أخط٣ شات اضتباط بايٛعظ.أي -
 ؾطٌ ايٛعظ. -
بؿــهٌ عــاّ ٚيف ايعًُٝــ١ ايذلبٜٛــ١ بؿــهٌ    أُٖٝــ١ ايــٛعظ  -

 خاص.
 أْٛاع ايٛعظ. -
 مثطات ايٛعظ. -
ــِ،       - ــِ، اؿهـ ــٛع، ا٫غـ ــس، املٛضـ ــٛعظ: اؿـ ــِ ايـ ــاز٨ عًـ َبـ

 ايؿطٌ، ايٛاضع، ا٫غتُساز، ايٓػب١، ايجُط٠، املػا٥ٌ.

8  

 قاضطات
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

أغؼ ايٛعظ 

 ٚفا٫ت٘

 .ٝس بٛصؿ٘ أسس أغؼ ايٛعظَٛضٛع ايتٛسٜٴٓاقـ   -
 .٠ٛ بٛصؿ٘ أسس أغؼ ايٛعظٜٴٓاقـ َٛضٛع ايٓب  -
  از بٛصؿ٘ أسس أغؼ ايٛعظ.ٜٴٓاقـ َٛضٛع املع  -

 .ٜؿطح فا٫ت ايٛعظ  -

 :أغؼ ايٛعظ -
 .ايتٛسٝس 

 .ايٓب٠ٛ 

 .املعاز 

 :فا٫ت ايٛعظ -
 .َ٘تعظِٝ اهلل، ٚتعظِٝ قاض 

    عٓــس ســح ايٓؿــٛؽ عًــ٢ اؾــس ٚا٫دتٗــاز يف طًــب َــا

 اهلل عع ٚدٌ.

 .ايسع٠ٛ إىل َهاضّ ا٭خ٬م 

 ٚاؿح ع٢ً ايتعًل باٯخط٠  شّ ايتعًل بايسْٝا ايؿا١ْٝ

 .ايباق١ٝ

8  

 قاضطات

َصازض 

 ايٛعظ

 َٚعامل٘

 ٜؿطح َصازض ايٛعظ يف ايكطإٓ ايهطِٜ.  -
 ٜؿطح َصازض ايٛعظ يف ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ.  -
 ايهطِٜ.  -
ٜٴٛضــض آثــاض ايػــًـ ضمحٗــِ اهلل بٛصــؿٗا أســس َصــازض         -

 ايكطإٓ ايهطِٜ: -
 يًٛعظ اايكطإٓ ايهطِٜ َصسضٶ أٚد٘ اعتباض. 

 .َٓٗذ٘ يف ايٛعظ 

 .اعتُاز ايػًـ عًٝ٘ يف ايٛعظ 

8  

 قاضطات
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 ايٛعظ.
 ايٛعظ. َعاملٜٴٓاقـ   -

 ايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ: -
 يًٛعظا َصسضٶايػ١ٓ ايٓب١ٜٛ  أٚد٘ اعتباض. 

  ٖسٟ ايٓيب .يف ايٛعظ 

  ايػًـ عًٝٗا يف ايٛعظ.اعتُاز 

 آثاض ايػًـ ضمحِٗ اهلل: -
 .ِٗا٫قتسا٤ بايػًـ ايصاحل يف َٓٗر ٚعظ 

 .ّاغتؿٗاز املتأخط َٔ ايػًـ مبٛاعظ املتكس 

 :َعامل ايٛعظ -
 ُا.َعاْٝٗ ٚؾِٗ ٚايػ١ٓ بايهتاب ا٫غتس٫ٍ ػٔس 

 ــعاض َـــع ضـــعـ غـــرل يف ايًـــني ــس ملـــٔ احملبـــ١ اغتؿـ  ٜطٜـ

 .َصًشت٘ ع٢ً ٚاؿطص إضؾازٙ

 ِٚأسٛاشل املداطبني سادات عا٠اَط. 

 ٕٚايذلٖٝب ايذلغٝب بني ايتٛاظ. 
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 المراجع والمصادر الرئيسة للمحور:

 ٖـ.1399، ايكاٖط٠، زاض ا٫عتصاّ، عًٞ قؿٛه، ٖسا١ٜ املطؾسٜٔ إىل ططم ايٛعظ ٚاـطاب١ .1
 ٖـ.1420ٚغا٥ٌ ايسع٠ٛ، عبسايطسِٝ املػصاٟٚ،  .2
 ٖـ.1424، اؿُس ابطاِٖٝ بٔ قُس، املٛعظ١ أزب .3
 ٖـ.1431، ايطٜاض، املٓٗاز زاض، صؿ١ٝ بٔ ايعطبٞ غًُٝإ ايٛعظ، يف ايػًـ َٓٗر .4
 ٖـ.1431تأصًٝ٘ ٚؾكٗ٘ عٓس اٱَاّ ابٔ اؾٛظٟ، أمحس قُس ظاٜس،  ـــ عًِ ايٛعظ .5
 ٖـ.1433، ايهٜٛت، ا٭ٚقافَؿطٚع ضٚاؾس ٚظاض٠ ، قُس عبس ايعظِٝ ايعضقاْٞ، ضغاي١ يف عًِ ايٛعظ ٚاٱضؾاز ٚططقُٗا .6
 ، عُط بٔ عبساهلل املكبٌ، َهتب١ زاض املٓٗاز، ايطٜاض.َٛاعظ ع١ًُٝ َٓٗذ١ٝ ٚتطب١ٜٛ ـــضضٞ اهلل عِٓٗ ـــ َٛاعظ ايصشاب١  .7
 .2010ّ، برلٚت، َ٪غػ١ ايطغاي١، قُس أبٛ ايؿتض ايبٝاْْٛٞ، عًِ ايسع٠ٛ املسخٌ إىل .8

 التقويم:

 تكِٜٛ قبًٞ )متٗٝسٟ( يًساضؽ. .1

 تكِٜٛ )بٓا٥ٞ( زضد١ تكسّ ايساضؽ. .2
 تكِٜٛ بعسٟ )ْٗا١ٜ احملٛض( يًساضؽ. .3
 تكِٜٛ أزا٤ أغتاش احملٛض. .4
 تكِٜٛ احملٛض ايتعًُٝٞ. .5
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 والدنظ( القرآنالمحور الثاني: )المنطلقات الطلميظ والتربويظ للمطلم الواعظ من 
 للمحورالبيانات األساسية 

 غاعات 8 ايتع١ًُٝٝعات عسز ايػا ٚعظ 102 احملٛضضَع 

 بسٕٚ املتطًب ايػابل ا٭ٚىل احملٛض اؾٜٝٗٴسٳضٻؽ ايؿذل٠ اييت 

   قاضط٠ 96 احملاضطاتإمجايٞ 

 

 :المحوروصف 

ِ  قٛض ٞ ٜٴع٢ٓ بتعٜٚس املعً ٔ ايكُٝ ّ املطتبط بايٛعظَ  ٟ اي٬ظ ٚايذلبٛ  ٞ ُٳٚايػ١ٓ،  ايكطإٓباحملت٣ٛ ايعًُ ٜٴ  ٟ ٞ ايص ٙ ايٛعظ ّ بسٚض ٔ ايكٝا  َ٘  يس٣ ايط٬ب.هٓ

 األهداف العامة للمحور:

ٓٻ١ ٚايكطإٓ َٔ ايٛعظ ؾٛاٖس ٜؿطح ايسٻاضؽ أبطظ  .1  .ايٓاؽ بطبِٗ ٚبأزلا٥٘ اؿػ٢ٓ ٚصؿات٘ ايع٢ًاييت تٴعطِّف ايػ
ٓٻ١ ٚايكطإٓ َٔ  ايٛعظؾٛاٖس ٜؿطح ايسٻاضؽ أبطظ  .2  .ٚايػطٚض بٗاٚايتشصٜط َٔ ايسْٝا  اٯخط٠ يف ايٓؿٛؽتصٓنط إسٝا٤ اييت تٴػِٗ يف ايػ
ٓٻ١ اييت تٴػِٗ ٜٚؿطح ايسٻاضؽ أبطظ ؾٛاٖس ايٛعظ َٔ ايكطإٓ  .3  .عًٝٗا احملاؾظ١ ع٢ً ايع١ًُٝ ٚاؿح ايعبازات َكاصس بٝإيف ايػ

 .غ٦ٝٗا َٔ بٗا ٚايتشصٜط ٚا٫يتعاّ ٚايػًٛى ا٭خ٬م قاغٔ بٝإاييت تٴػِٗ يف  ٚايػ١ٓ ايكطإَٓٔ  ايٛعظؾٛاٖس ٜؿطح ايسٻاضؽ أبطظ  .4
 ايكًٛب. يف اهلل ٚاعظ ٚايهٕٛ ٱسٝا٤ ايٓؿؼ ايتؿهط يفاييت تٴػِٗ يف  ٚايػ١ٓ ايكطإَٓٔ  ايٛعظؾٛاٖس ٜؿطح ايسٻاضؽ أبطظ  .5

ٓٸ١ ايكطإٓيف  ايٛاضز٠ ايكصصبعم َٔ خ٬ٍ  ايٛعظؾٛاٖس ٜؿطح ايسٻاضؽ أبطظ  .6  .ٚايػ
 .تعًِٝ ايعكا٥س ٚا٭سهاّيف بعم اٯٜات ايكطآ١ْٝ اييت تٴػِٗ يف  ايٛعظؾٛاٖس ٜؿطح ايسٻاضؽ أبطظ  .7
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 المكونات التفصيلية للمحور:

 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

ايٛعظ َٔ 

تعطٜـ خ٬ٍ 

ايٓاؽ بطبِٗ 

ٚبأزلا٥٘ 

اؿػ٢ٓ 

ٚصؿات٘ 

 ايع٢ً

ايكطآْٝـ١   ٜؿطح َعاْٞ ا٭زلا٤ ٚايصؿات ايٛاضز٠ يف اٯٜـات   -

 .يف ايٛسس٠ املكطٸض٠
ٜٛضض أبطظ ايجُاض ايكًب١ٝ َٔ زضاغ١ ا٭زلا٤ ٚايصـؿات يف    -

 .يف ايٛسس٠ املكطض٠ ايكطآ١ْٝ اٯٜات
ــٛاضز٠ يف     - ــؿات ايــ ــا٤ ٚايصــ ــاْٞ ا٭زلــ ــح ٜؿــــطح َعــ ا٭سازٜــ

ٓٻب١ٜٛ   .يف ايٛسس٠ املكطٸض٠اي
 ٜٛضض أبطظ ايجُاض ايكًب١ٝ َٔ زضاغ١ ا٭زلا٤ ٚايصـؿات يف   -

ٓٻب١ٜٛ املكطٸض٠  .يف ايٛسس٠ ا٭سازٜح اي

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ. 32ـــ  26اٯٜات َٔ  -
 َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ. 19ـــ  12اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ اؿر. 65ـــ  58اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايعَط. 7ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 .اؿسٜسَٔ غٛض٠  6ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 .اؿؿطَٔ غٛض٠  24ـــ  22اٯٜات َٔ  -

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

ٖـٌ تـسضٟ َــا سـل اهلل عًــ٢    )...  سـسٜح َعـاش بــٔ دبـٌ     -

 ...(.ايعباز؟
اسؿــــــظ اهلل ســــــسٜح ابــــــٔ عبــــــاؽ ضضــــــٞ اهلل عُٓٗــــــا )...  -

 ...(.نؿظو
 ؾـإشا  غيبٷ، ايٓيب  ع٢ً )قسّ  اـطاب بٔ سسٜح عُط -

 ...(.تػكٞ ثسٜٗا ؼًب قس ايػيب َٔ اَطأ٠
ٛئ أســسنِ ايًــِٗ اغؿــط  ٫ ٜكــ)...   أبــٞ ٖطٜــط٠ سٜحســ -

14 

 قاضط٠
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 يٞ إٕ ؾ٦ت...(.
ــ - ــ٢  سٜحســـ ــِ ٫ تـــــسعٕٛ  )...  ا٭ؾـــــعطٟ  أبـــــٞ َٛغـــ إْهـــ

 ...(.ِٻأص
 ا...(.إٕ هلل تػع١ ٚتػعني ازلٶ)...  أبٞ ٖطٜط٠ سٜحس -

إٕ اهلل ٫ ٜٓـــــاّ ٫ٚ )... سٜح أبـــــٞ َٛغـــــ٢ ا٭ؾـــــعطٟ ســـــ -

 ...(.ٜٓبػٞ ي٘ إٔ ٜٓاّ
ٗا سسٜح عا٥ؿ١  - ٞ اهلل عٓ ٕ )... ضض  نب ايطؾل...(. اهلل ضؾٝلإ

ايٛعظ َٔ 

إسٝا٤ خ٬ٍ 

تصٓنط 

اٯخط٠ يف 

 ايٓؿٛؽ

ٚايتشصٜط 

َٔ ايسْٝا 

 ٚايػطٚض بٗا

ٜؿـطح َعـاْٞ اٯٜـات ايكطآْٝـ١ املكـطٸض٠ يف ايٛسـس٠ ٚع٬قتٗـا          -

ِّ اٯخط٠ يف ايٓؿٛؽب ٚايتشصٜط َٔ ايسْٝا ٚايػطٚض  إسٝا٤ ٖ

 .بٗا
َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ املكـطض٠   ٜػتدطز أبطظ ايؿٛا٥س ايٛعظ١ٝ  -

 يف ايٛسس٠.
ٓٻبٜٛــــــ١ املكــــــطٸض٠ يف ايٛســــــس٠     - ٜؿــــــطح َعــــــاْٞ ا٭سازٜــــــح اي

ــا  ــط٠ يف ايٓؿـــٛؽ بٚع٬قتٗـ ِّ اٯخـ ــ ــٔ   إسٝـــا٤ ٖـ ٚايتشـــصٜط َـ

 .ايسْٝا ٚايػطٚض بٗا

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ. 17ـــ  15اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ط٘. 114ـــ  98اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ امل٪َٕٓٛ. 118ـــ  99اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ؾاطط. 38ـــ  29اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايعَط. 61ـــ  53اٯٜات َٔ  -
 َٔ غٛض٠ ايعخطف. 35ـــ  31اٯٜات َٔ  -
 َٔ غٛض٠ اؿسٜس. 21ـــ  20اٯٜات َٔ  -

14 
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

ــ١      -  ٓٻبٜٛـ ــ١ َـــٔ ا٭سازٜـــح اي ٜػـــتدطز أبـــطظ ايؿٛا٥ـــس ايٛعظٝـ

 املكطٸض٠ يف ايٛسس٠.

 َٔ غٛض٠ م. 37ـــ  16اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ اؿاق١. 38ـــ  13اٯٜات َٔ  -

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

)... إٕ امل٪َٔ إشا نإ يف إقباٍ  سسٜح ايدلا٤ بٔ عاظب  -

 َٔ اٯخط٠، ٚاْكطاع َٔ ايسْٝا...(.
)نــٔ يف ايــسْٝا نأْــو  ضضــٞ اهلل عُٓٗــا  ســسٜح ابــٔ عُــط   -

 غطٜب...(.
بايػــٛم،  ... َــطٻ)ضضــٞ اهلل عُٓٗــا  ســسٜح دــابط بــٔ عبــساهلل    -

 ايعاي١ٝ...(. بعم َٔ ٬ّزاخ
)... قـــــس نٓـــــت ْٗٝـــــتهِ عـــــٔ ظٜــــــاض٠      ســـــسٜح بطٜـــــس٠    -

 ايكبٛض...(.
)... إٕ ايــــــسْٝا سًــــــ٠ٛ  ســــــسٜح أبــــــٞ غــــــعٝس اـــــــسضٟ  -

 خطط٠...(.
 خّطا...(. )...خط ضغٍٛ اهلل  سسٜح ابٔ َػعٛز  -
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

ايٛعظ َٔ 

 خ٬ٍ بٝإ

 َكاصس

 ايعبازات

ايع١ًُٝ 

 ع٢ً ٚاؿح

 احملاؾظ١

 عًٝٗا

اٯٜات ايكطآ١ْٝ املكطٸض٠ ايع١ًُٝ يف  ايعبازات َكاصسٜٴٛضض   -

 .ٚدٌ عع باهلل ايص١ً تك١ٜٛٚأثطٖا يف 
ٜػتدطز أبطظ ايؿٛا٥س ايٛعظ١ٝ َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ املكـطض٠    -

 يف ايٛسس٠.
ــض   - ــسٜٴٛضـ ــازات َكاصـ ــ١ يف  ايعبـ ــ١  ايعًُٝـ ٓٻبٜٛـ ــح اي ا٭سازٜـ

 .ٚدٌ عع باهلل ايص١ً تك١ٜٛاملكطٸض٠ ٚأثطٖا يف 
ــ١      - ٓٻبٜٛـ ــ١ َـــٔ ا٭سازٜـــح اي ٜػـــتدطز أبـــطظ ايؿٛا٥ـــس ايٛعظٝـ

 املكطض٠ يف ايٛسس٠.

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ ايبكط٠. 185ـــ  183اٯٜات َٔ  -
 َٔ غٛض٠ ايبكط٠. 269ـــ  264اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايبكط٠. 283ـــ  282اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ املا٥س٠. 10ـــ  6اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ املا٥س٠. 95ـــ  90اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ امل٪َٕٓٛ. 11ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايٓٛض. 40ـــ  36اٯٜات َٔ  -
 .ا٭سعابَٔ غٛض٠  3ـــ  1اٯٜات َٔ  -

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

)... صــــــ٠٬ ايطدــــــٌ يف مجاعــــــ١  ســــــسٜح أبــــــٞ ٖطٜــــــط٠  -

 تعٜس...(.
)... ايطٗـــــٛض ؾــــــطط   ســـــسٜح أبـــــٞ َايــــــو ا٭ؾـــــعطٟ     -

 اٱميإ...(.
)... أضأٜــــــتِ يــــــٛ إٔ ْٗــــــطٶا ببــــــاب  ســــــسٜح أبــــــٞ ٖطٜــــــط٠  -

14 

 قاضط٠
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 أسسنِ...(.
)... إ٫ ايصــّٛ ؾإْــ٘ يــٞ ٚأْــا أدــعٟ    ســسٜح أبــٞ ٖطٜــط٠   -

 ب٘...(.
إٔ اهلل ؾطض عًـِٝٗ  سسٜح ابٔ عباؽ ضضٞ اهلل عُٓٗا )... -

 ...(.ت٪خص َٔ أغٓٝا٥ِٗ ٚتطز ع٢ً ؾكطا٥ِٗ، ظنا٠

ايٛعظ َٔ 

 خ٬ٍ بٝإ

 قاغٔ

 ا٭خ٬م

 ٚايػًٛى

بٗا  ٚا٫يتعاّ

 ٚايتشصٜط

 غ٦ٝٗا َٔ

ــات ا٭خـــ٬م ٚايػـــًٛى يف  ٜٴٛضـــض   - ــ١  تٛدٝٗـ ــات ايكطآْٝـ اٯٜـ

 املكطٸض٠.
ٜػتدطز أبطظ ايؿٛا٥س ايٛعظ١ٝ َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ املكـطض٠    -

 يف ايٛسس٠.
ٓٻبٜٛــ١ تٛدٝٗــات ا٭خــ٬م ٚايػــًٛى يف ٜٴٛضــض   - ا٭سازٜــح اي

 املكطٸض٠.
ــ١      - ٓٻبٜٛـ ــ١ َـــٔ ا٭سازٜـــح اي ٜػـــتدطز أبـــطظ ايؿٛا٥ـــس ايٛعظٝـ

 املكطض٠ يف ايٛسس٠.

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ. 136ـــ  130اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ. 153ـــ  151اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ اٱغطا٤. 39ـــ  23اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايؿطقإ. 77ـــ  63اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ اؿذطات. 13ـــ  1َٔ اٯٜات  -

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

)... َجـٌ املــ٪َٓني يف تــٛازِٖ   سـسٜح ايٓعُــإ بـٔ بؿــرل    -

 ٚتطامحِٗ ٚتعاطؿِٗ...(.
 )... اتل اهلل سٝجُا نٓت...(. سسٜح أبٞ شض ايػؿاضٟ  -

14 

 قاضط٠
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 ..(..)... غبع١ ٜظًِٗ اهلل يف هً٘ سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -
ــط٠   - ٔ )...  ســــسٜح أبــــٞ ٖطٜــ ــ ــٔ  إٜــــانِ ٚايظــ ، ؾــــإٕ ايظــ

 ...(.أنصب اؿسٜح
)... َٚــٔ نــإ ٜــ٪َٔ بــاهلل ٚايٝــّٛ    ســسٜح أبــٞ ٖطٜــط٠    -

 اٯخط ؾًٝهطّ ضٝؿ٘...(.
)... إٕ َـٔ أسـبهِ   ضضـٞ اهلل عُٓٗـا   سسٜح دـابط بـٔ عبـساهلل     -

 إيٞ ٚأقطبهِ َين فًػٶا...(.
ــامت    - ــٔ ســ ــسٟ بــ ــسٜح عــ ــل    ســ ــٛ بؿــ ــاض ٚيــ ــٛا ايٓــ )... اتكــ

 متط٠...(.
دـــا٤ خـــازّ أســـسنِ بطعاَـــ٘   إشا) ســـسٜح أبـــٞ ٖطٜـــط٠   -

 ...(.ؾًٝذًػ٘ َع٘

ايٛعظ َٔ 

خ٬ٍ ايتؿهط 

 ايٓؿؼ يف

ٚايهٕٛ 

 ايتؿهـط يف ٜؿطح اٯٜات ايكطآْٝـ١ املكـطٸض٠ ايسايـ١ عًـ٢ قُٝـ١        -

 .ايكًٛب يف اهلل ٚاعظ ٚايهٕٛ ٱسٝا٤ ايٓؿؼ
ٜػتدطز أبطظ ايؿٛا٥س ايٛعظ١ٝ َٔ اٯٜات ايكطآ١ْٝ املكـطض٠    -

 يف ايٛسس٠.

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

 َٔ غٛض٠ آٍ عُطإ. 200ـــ  190اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ. 104ـــ  95اٯٜات َٔ  -
 َٔ غٛض٠ ايطعس. 15ـــ  1اٯٜات َٔ  -
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 ٱسٝا٤

 يف اهلل ٚاعظ

 ايكًٛب 

ٓٻبٜٛــ١ املكــطٸض٠ ايسايــ١ عًــ٢ قُٝــ١   - ايتؿهــط ٜؿــطح ا٭سازٜــح اي

 .ايكًٛب يف اهلل ٚاعظ ٚايهٕٛ ٱسٝا٤ ايٓؿؼ يف
ــ١      - ٓٻبٜٛـ ــ١ َـــٔ ا٭سازٜـــح اي ٜػـــتدطز أبـــطظ ايؿٛا٥ـــس ايٛعظٝـ

 املكطض٠ يف ايٛسس٠.

 َٔ غٛض٠ ايٓشٌ. 19ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايؿطقإ. 60ـــ  45اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ ايٌُٓ. 66ـــ  59اٯٜات َٔ  -
 َٔ غٛض٠ ايطّٚ. 27ـــ  17اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ م. 15ـــ  1اٯٜات َٔ  -

 َٔ غٛض٠ املًو. 30ـــ  15اٯٜات َٔ  -

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

ــٔ َايــــو    - ــؼ بــ ــسٜح أْــ ــِ    ســ ــا أعًــ ــٕٛ َــ ــٛ تعًُــ )... يــ

 ، ٚيبهٝتِ نجرلٶا...(.٬ّيطشهتِ قًٝ
، ؾكـاٍ: أتـسضٕٚ َـا    )... إش زلع ٚدبـ١  سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

 ...(.ٖصا؟
محـــ١ َا٥ـــ١ دـــع٤، دعـــٌ اهلل ايط)...  ســـسٜح أبـــٞ ٖطٜـــط٠  -

 ...(.ؾأَػو عٓسٙ تػع١ ٚتػعني
)... ٫ ًٜر ايٓاض ضدٌ به٢ َٔ خؿـ١ٝ   سسٜح أبٞ ٖطٜط٠  -

 اهلل...(.
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

ــب    - ــٞ بـــٔ نعـ ــطٚا اهلل،  )... ســـسٜح ُأبـ ــاؽ، اشنـ ــا ايٓـ أٜٗـ

 ..(..اشنطٚا اهلل، دا٤ت ايطادؿ١ تتبعٗا ايطازؾ١
٫ تــعٍٚ قــسَا عبــس ٜــّٛ ايكٝاَــ١،   )...  ســسٜح أبــٞ بــطظ٠   -

 ...(.عٔ أضبع ست٢ ٜػأٍ

ايٛعظ َٔ 

خ٬ٍ 

ايكصص يف 

ايكطإٓ 

ٓٸ١   ٚايػ

ّ َـٔ اؾٓـ١   آز ٜٴٓاقـ أبطظ َٛاضع ا٫عتباض يف قص١ خـطٚز   -

 َٔ غٛض٠ ا٭عطاف. 36ـــ  11يف اٯٜات َٔ 
 ٜٴٓاقـ أبطظ َٛاضع ا٫عتباض  يف قصص غٛض٠ ٖٛز.  -
ٜٴٓاقـ أبطظ َٛاضع ا٫عتباض يف قصـ١ ٜٛغــ عًٝـ٘ ايصـ٠٬       -

 ٚايػ٬ّ.
 ٜٴٓاقـ أبطظ َٛاضع ا٫عتباض يف قص١ أصشاب ايهٗـ.  -
ٜٴٓــاقـ أبــطظ َٛاضــع ا٫عتبــاض يف قصــ١ اٱؾــو َــٔ غــٛض٠         -

 ايٓٛض.

ٜٴٓاقـ أبطظ َٛاضع ا٫عتباض يف قص١ ايج٬ثـ١ ايـصٜٔ آٚاٖـِ      -

 ايػاض.
ٜٴٓـــاقـ أبـــطظ َٛاضـــع ا٫عتبـــاض يف قصـــ١ ا٭قـــطع ٚا٭بـــطص     -

 ايكطإٓ ايهطِٜ:

ز - ٔ آ قص١ خٚط ٜاتَ  ٔ اؾ١ٓ )اٯ  َّ ٛض٠ ا٭عطاف(:  36ـــ  11ز ٔ غ َ 
 .أغباب َعص١ٝ إبًٝؼ 

 .َّكاصس إبًٝؼ ٚٚغا٥ً٘ يف إض٬ٍ بين آز 

 .ٙغبٌٝ ايػ١َ٬ ٚايٛقا١ٜ َٔ ؾط 

ٚقؿات َع قصص غـٛض٠ ٖـٛز ٚتعـطټف َٛاضـع ايعـدل٠ ؾٝٗـا،        -

ٛٵعٹَظــ١ْ ﴿ :تعــاىليف ضــ٤ٛ قٛيــ٘  َٳ ٚٳ ٙٹ اِيشٳــلټ  ٖٳــصٹ ٚٳدٳــا٤ٳَى ؾٹــٞ 

ٓٹنيٳ َٹ ُٴــ٪ٵ ًِ ًٖــَو ﴿ :ٚيف ضــ٤ٛ قٛيــ٘ تعــاىل  .﴾ٚٳشٹِنــطٳ٣ يٹ ًَعٳ َؾ

٘ٹ صٳــــسٵضٴَى َإٔ        ٚٳضٳـــآ٥ٹلٷ بٹـــ ٝٵـــَو  ٜٴــــٛسٳ٢ ٔإَي َٳـــا  تٳـــأضْى بٳعٵـــمٳ 

ُٳـا َأْـتٳ    ْٻ ًَـْو ٔإ َٳ ٘ٴ  َٳعٳ ٚٵ دٳا٤  ٘ٹ َنٓعٷ َأ ٝٵ ًَ ٍٳ عٳ ٛٵ٫َ ُأْٔع  ٜٳُكُٛيِٛا َي

ٚٳنٹٌٝ ٞٵ٤ٺ  ِّ ؾٳ ٢ًَ ُن ٘ٴ عٳ ًٓ ٚٳاي  .﴾ْٳصٹٜطٷ 
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 ٚا٭ع٢ُ.
 عتباض يف قص١ قاتٌ املا١٥ ْؿؼ.ٜٴٓاقـ أبطظ َٛاضع ا٫  -

ــع       - ــطظ َٛاضـ ــٔ أبـ ــ٬ّ، َٚـ ــ٠٬ ٚايػـ ــ٘ ايصـ ــ١ ٜٛغــــ عًٝـ قصـ

 ا٫عتباض ؾٝٗا:
  ايعبٛز١ٜ هلل يف نٌ ا٭سٛاٍ.ؼكٝل 

 .َطاقب١ اهلل يف ايػطب١ 

  احملط١َ ايؿٗٛات عٔايصدل. 

 .ًِٗٝاخت٬ف طبا٥ع ايبؿط ٚأخ٬قِٗ ٚأثط شيو ع 

   ــا ــ١ ٚأْٗـ ــ١ صـــدل ايساعٝـ ٜٶـــ   عاقبـ ــ٘ َاز ــا يـ ، أٚ اايـــتُهني، إَـ

 ايتُهني ملٓٗذ٘ ٖٚٛ ا٭ِٖ.

 قص١ أصشاب ايهٗـ: -
 .ًِأ١ُٖٝ ايع 

 ا٭ع٢ُ سػٔ اغتدساّ ايعكٌ ٚايتشطض َٔ ايتكًٝس. 

 .٘اتباع ايعًِ ٚايصدل ع٢ً ْتا٥ذ 

 .٘سؿظ اهلل ٚضعاٜت٘ ٭ٚيٝا٥ 

 .ِٗايتٛهٝـ ا٭َجٌ يك٠ٛ ايؿباب ٚإضازت 
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 قص١ اٱؾو َٔ غٛض٠ ايٓٛض: -
  ٍٛابت٤٬ ايطغ. 

 .َٓٗر يف تًكٞ ا٭خباض ٚايتعاٌَ َعٗا 

 .احملٔ أغباب يًُٓض 

ٓٻب١ٜٛ: ٓٻ١ اي  ايػ

 :املبٝت إىل غاض قص١ ايج٬ث١ ايصٜٔ آٚاِٖ -
     اٱخ٬ص       .ايطدا٤ 

 .أثط ايعٌُ ايصاحل 

 قص١ ا٭قطع ٚا٭بطص ٚا٭ع٢ُ: -
 .ِايتعاٌَ َع ايٓع 

 .ا٫بت٤٬ بايػطا٤ ٚايططا٤ 

  اهلل تعاىل.قسض٠ 

 قص١ قاتٌ املا١٥ ْؿؼ: -

 .ايتٛب١ 

 .ًِضطض ايكٍٛ ب٬ ع 

 .ايطدٛع يًُدتص 
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

ايٛعظ َٔ 

خ٬ٍ تعًِٝ 

ايعكا٥س 

 ٚا٭سهاّ

ٜٴٓـــاقـ أبـــطظ ايكصـــص ايكطآْٝـــ١ املكـــطض٠ ملػـــا٥ٌ ايتٛسٝـــس      -

 بأغًٛب املٛعظ١.
ــع املٛعظــــ١ يف اٯٜــــات ايكطآْٝــــ١ املٛضــــش١        - ٜٛضــــض َٛاضــ

 ملػا٥ٌ ايط٬م.
ــا يف      - َــٔ  275اٯٜــ١ ٜٛضــض َٛضــع املٛعظــ١ يف َػــأي١ ايطب

 غٛض٠ ايبكط٠.
ــش١       - ــ١ املٛضــ ــات ايكطآْٝــ ــ١ يف اٯٜــ ــع املٛعظــ ــاقـ َٛاضــ ٜٴٓــ

 يبعم املعا٬َت ايعا١َ.
ــازات      - ــس ٚايعبــ ــ١ يف ايعكا٥ــ ــاْٞ ايٛعظٝــ ــطظ املعــ ــتدطز أبــ ٜػــ

 ٚا٭خ٬م َٔ خ٬ٍ َٛعظ١ يكُإ.

 تكطٜط َػا٥ٌ ايتٛسٝس بأغًٛب املٛعظ١:  -
  ـــــ  48إبــطاِٖٝ عًٝــ٘ ايصــ٠٬ ٚايػــ٬ّ  يف اٯٜــات َــٔ قصــ١

 َٔ غٛض٠ ا٭ْعاّ. 74

  َٔ غٛض٠ ايؿعطا٤. 140ـــ  123قص١ ٖٛز يف اٯٜات َٔ 

  غٛض٠ غبأ. 46ايٓب٠ٛ ٚاملعاز يف اٯ١ٜ َٔ 

 َػا٥ٌ ايط٬م : -
   َٔ غٛض٠ ايبكط٠. 232ـــ  231اٯٜات َٔ 

  َٔ غٛض٠ ايط٬م. 2ـــ  1اٯٜات َٔ 

 عا٬َت:َػا٥ٌ امل -
  غٛض٠ ايبكط٠. 275ايطبا اٯ١ٜ َٔ 

 املعا٬َت ايعا١َ:  -
  غٛض٠ ايٓػا٤. 58اٯ١ٜ َٔ 

  غٛض٠ ايٓشٌ. 90اٯ١ٜ َٔ 

ــازات     - ــس ٚايعبـــ ــ١ يًعكا٥ـــ ــ١ داَعـــ ــإ: َٛعظـــ ــ١ يكُـــ َٛعظـــ

 ٚا٭خ٬م.
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 المراجع والمصادر الرئيسة للمحور:

  .ٖـ1420، ؼكٝل: غاَٞ ايػ١َ٬، زاض طٝب١ ايطٜاض- تؿػرل ايكطإٓ ايعظِٝ، اٱَاّ إزلاعٌٝ بٔ نجرل ايسَؿكٞ .1
 ٖـ.1420، برلٚت، ؼكٝل ز. عبس ايطمحٔ ايًٛنل، َ٪غػ١ ايطغاي١، تٝػرل ايهطِٜ ايطمحٔ يف تؿػرل ن٬ّ املٓإ، عبس ايطمحٔ بٔ ْاصط ايػعسٟ .2
 ٖـ.1408، ملهتب١ ايػًؿ١ٝ، ايكاٖط٠ا، ؾتض ايباضٟ بؿطح صشٝض اٱَاّ أبٞ عبس اهلل ايبداضٟ، اؿاؾظ أمحس بٔ عًٞ ابٔ سذط .3
 .زاض املعطؾ١، برلٚت، املٓاٟٚ ايط٩ٚفؾٝم ايكسٜط ؾطح اؾاَع ايصػرل، احملسخ عبس  .4
 ٖـ.1401، زاض ايؿهط، ٱَاّ قٝٞ ايسٜٔ ايٟٓٛٚااملٓٗاز ؾطح صشٝض َػًِ بٔ اؿذاز،  .5
َ٪غػ١ ، إبطاِٖٝ بادؼٚ ؼكٝل ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚطاٱَاّ ابٔ ضدب اؿٓبًٞ، ، ا َٔ دٛاَع ايهًِداَع ايعًّٛ ٚاؿهِ يف ؾطح مخػني سسٜجٶ .6

 ٖـ.1422، برلٚت، ايطغاي١

 .ٖـ1426، َساض ايٛطٔ يًٓؿط، قُس بٔ صاحل ايعجُٝني، ؾطح ضٜاض ايصاؿني .7

 .ٖـ1424، َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ، املس١ٜٓ املٓٛض٠، أبٛ بهط دابط اؾعا٥طٟ، ٜػط ايتؿاغرل يه٬ّ ايعًٞ ايهبرلأ .8
 التقويم:

 تكِٜٛ قبًٞ )متٗٝسٟ( يًساضؽ. .1

 تكِٜٛ )بٓا٥ٞ( زضد١ تكسّ ايساضؽ. .2
 تكِٜٛ بعسٟ )ْٗا١ٜ احملٛض( يًساضؽ. .3
 تكِٜٛ أزا٤ أغتاش احملٛض. .4
 تكِٜٛ احملٛض ايتعًُٝٞ. .5
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 (نماذج من الواعظين، درادظ وتحليلالمحور الثالث: )
 للمحورالبيانات األساسية 

 غاعات 4 عات ايتع١ًُٝٝعسز ايػا ٚعظ 103 احملٛضضَع 

 املتطًب ايػابل ١ايجاْٝ احملٛض اؾٜٝٗٴسٳضٻؽ ايؿذل٠ اييت 
 ٚعظ 101

 ٚعظ 102

   قاضط٠ 48 احملاضطاتإمجايٞ 

 

 :المحوروصف 

ٜٴػِٗ يف إبطاظ دٗٛزِٖ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝ يف ايٛعظ َِٖٔ ايٛاعظني، َٔ خ٬ٍ زضاغ١ غرلبُٓاشز ايكُٝٞ ٜٴع٢ٓ بتعٜٚس املعًِ قٛض   .ٚؼًًٝٗا، مبا 
 األهداف العامة للمحور:

 .ايطغٍٛ   ؾدص١ٝيفاؾاْب ايٛعظٞ  ايسٻاضؽ ٜٴٓاقـ .1
 .اٱَاّ اؿػٔ ايبصطٟ ضمح٘ اهلل اؾاْب ايٛعظٞ يف ؾدص١ٝ ايسٻاضؽ ٜٴٓاقـ .2
 ضمح٘ اهلل. بٔ اؾٛظٟعبس ايطمحٔ  اٱَاّ اؾاْب ايٛعظٞ يف ؾدص١ٝ ايسٻاضؽ ٜٴٓاقـ .3
 ضمح٘ اهلل.اؾاْب ايٛعظٞ يف ؾدص١ٝ ايؿٝذ عبس ايععٜع بٔ باظ  ايسٻاضؽ ٜٴٓاقـ .4
 بٔ باظ يف اؾاْب ايٛعظٞ.اايبصطٟ ٚابٔ اؾٛظٟ ٚ ٔبني ؾدصٝات ا٭١ُ٥: اؿػ ايسٻاضؽ ٜٴكاضٕ .5
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 المكونات التفصيلية للمحور:

 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 ايطغٍٛ 

 ااعّظٚ

 ٜٴٛضض أبطظ املعامل ايعا١َ يف ايٛعظ ايٓبٟٛ.  -
 .َعامل املٓٗر ايٓبٟٛ يف ايٛعظ ايتعًُٝٞ )ايبٓا٥ٞ(ٜؿطح   -
 .ايتأزٜيب )ايع٬دٞ(َعامل املٓٗر ايٓبٟٛ يف ايٛعظ ٜؿطح   -
 . ايطغٍٛٚصاٜا مناشز َٔ ٜٴشًٌ   -

 :َعامل عا١َ يف ايٛعظ ايٓبٟٛ -

 .ايطؾل ٚايطمح١ ٚاحملب١ 

 .ا٫قتصاز ٚاٱجياظ 

 .اغتٓاّ ايؿطص ٚاغتجُاض ا٭سساخ 

 .ٍايبعس عٔ ايتهطاض ٚاٱ٬َ 

 .ايذلنٝع ٚعسّ ايتؿتت 

   دٛاْـــب  تٓٛعٗـــا ٚسلٛشلـــا دٛاْـــب ايعبـــازات ٚاملعـــا٬َت(

 ايسٜٔ نً٘(.

 ًُٞايكس٠ٚ(. ايٛعظ ايكٛيٞ ٚايع( 

 .اٱقٓاع 
 ايتعًُٝٞ )ايبٓا٥ٞ(:َعامل املٓٗر ايٓبٟٛ يف ايٛعظ  -

 ايٛاقع١ٝ. 

 ٕايتٛاظ. 

 .ايتسضز 
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 قاضط٠
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 ايتدٝرل. 

 ايذلغٝب. 

 ايتأنٝس ٚايتٛضٝض. 

 اٱبطاظ ٚايجٓا٤. 

َعــــــامل َٚٝــــــعات املــــــٓٗر ايٓبــــــٟٛ يف ايــــــٛعظ ايتـــــــأزٜيب       -

 )ايع٬دٞ(:
 ايؿؿك١ ع٢ً املدط٧. 

 ٌٜايتعًٌٝ ٚإجياز ايبس. 

 ايػذل ٚعسّ ايتؿٗرل. 

 ايتشصٜط َٔ ايعاقب١. 

  ايعٌُايتكبٝض ٚايتٓؿرل َٔ. 

 ْٶ إهٗاض ايػطب  ا.أسٝا

 ايجٓا٤ ع٢ً املٛعٛه، ٚاغتجٓا٤ اـطأ أٚ ايتكصرل. 

 املساضا٠. 

ــٍٛ     - ــٛاعظ ايطغـ ــٔ َـ ــاشز َـ ــبعم    منـ ــ١ يـ ــ١ ؼًًٝٝـ )زضاغـ



 
 

  

 
84  

 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 ايٛصاٜا ايٓب١ٜٛ(:
 ،.سسٜح أندل ايهبا٥ط 

 ٚعظ ايٓػا٤ يف خطب١ ايعٝس. 

اٱَاّ 

اؿػٔ 

 ايبصطٟ

ضمح٘ اهلل 

 اٚاعّظ

 .اؿػٔ ايبصطٟ اٱَاّ ؾدص١ٝ خصا٥صٜٛضض   -
ــاٚ  - اؿػـــٔ اٱَـــاّ َٛضـــٛعات ايـــٛعظ عٓـــس  ٚ ضٜٴٓـــاقـ قـ

 .ايبصطٟ
 يف ايٛعظ. اؿػٔ ايبصطٟ اٱَاّ ممٝعات أغًٛبٜؿطح   -

 :ضمح٘ اهلل اؿػٔ ايبصطٟ اٱَاّ خصا٥ص ؾدص١ٝ -
 ق٠ٛ اٱميإ ٚاٱخ٬ص. 

 ًِاملٛغٛع١ٝ ٚايطغٛر يف ايع. 

  اٯخط٠ايعٖس يف ايسْٝا ٚايطغب١ يف. 

 ايعكٌ ٚاؿه١ُ ٚسػٔ ايتصطف. 

 ايكسض٠ ع٢ً ضبط ايٓؿؼ. 

 ايك٠ٛ ٚايؿذاع١. 

 ٌَُٛاؾك١ ايكٍٛ يًع. 

 .ايب٬غ١ ٚايؿصاس١ 

 ايتػاَض. 

 :ضمح٘ اهلل اؿػٔ ايبصطٟاٱَاّ َٛضٛعات ايٛعظ عٓس  -
 ٕيف ايٓؿؼ. ٚتك١ٜٛ ايٛاظع ايسٜين، اؿح ع٢ً اٱميا 
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 قاضط٠
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

  ٌُبٗااؿم ع٢ً ايتُػو بايهتاب ٚايػ١ٓ ٚايع. 

        ّٛبٝإ سكٝكـ١ ايـسْٝا، ٚايتـصنرل بـاملٛت ٚا٫غـتعساز يًٝـ

 .اٯخط

  ٍٛا٭ٌَايتشصٜط َٔ غطٚض ايٓؿؼ ٚط. 

 اؿح ع٢ً َهاضّ ا٭خ٬م. 

ــعات أغــــًٛب  - ٟ  اٱَــــاّ ممٝــ يف  ضمحــــ٘ اهلل اؿػــــٔ ايبصــــط

 ايٛعظ:
  قطب٘ ٚؾبٗ٘ به٬ّ ايٓيب. 

      ــبعم ــٌ بـ ــ١ٓ، ٚايتُجـ ــطإٓ ٚايػـ ــٔ ايكـ ــط٠ ا٫قتبـــاؽ َـ نجـ

 .ٚأقٛاٍ ايصشاب١اؿهِ 

      ايــطبط ٚاملكاضْــ١ بُٓــٛشز سكٝكــٞ )ايصــشاب١ ضضــٛإ اهلل

 .عًِٝٗ(

 ِٚأسٛاشل ٬ََػ١ ٚاقع املداطبني. 

  ق٠ٛ ايعاطؿ١ ٚصسقٗا. 

 ًٞاؾُع بني ا٭غًٛب ايعاطؿٞ ٚا٭غًٛب ايعك. 
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 ْٞاٖتُاَ٘ با٭ؾهاض ٚاملعا. 

 ٚايذلنٝع. ضا٫ختصا 

  ٚٚضٛسٗا.ق٠ٛ املعاْٞ; ٚا٫غتس٫ٍ، ٚغٗٛي١ ا٭يؿاه 

   ؾصاس١ ايًػإ، ٚايتؿٓٔ يف اغتدساّ ا٭غـايٝب ايبٝاْٝـ١ 

 .(...ايتهطاض، ايتٛنٝس، ٱْؿا٤، ا)اـدل

  اٱَاّ

عبس ايطمحٔ 

 بٔ اؾٛظٟا

ضمح٘ اهلل 

 ٚاعّظا

 ابٔ اؾٛظٟ. اٱَاّ خصا٥ص ؾدص١ٜٝٛضض   -
ابـــــٔ  اٱَـــــاَّٛضـــــٛعات ايـــــٛعظ عٓـــــس ٜٴٓـــــاقـ قـــــاٚض ٚ  -

 اؾٛظٟ.
 ابٔ اؾٛظٟ يف ايٛعظ. اٱَاّ ممٝعات أغًٛبٜؿطح   -
ــ٢      - ٜٴعًـــٌ يتـــأثرل اـصـــا٥ص ايؿدصـــ١ٝ ٫بـــٔ اؾـــٛظٟ عًـ

 لاس٘ يف ايٛعظ.

 :ضمح٘ اهلل ابٔ اؾٛظٟ اٱَاّ خصا٥ص ؾدص١ٝ -
 ٘ٝسب٘ يًشل، ٚايسع٠ٛ إي. 

 .ايؿػـ بايعًِ، َٚٛغٛعٝت٘ ايع١ًُٝ 

 عًٛ اشل١ُ. 

 )٘ايٛضع ٚعع٠ ايٓؿؼ )صٝاْت٘ يٓؿػ. 

  ّنجط٠ ايعباز٠ خاص١  بايبٓا٤ ايصاتٞ ٚايتعن١ٝا٫ٖتُا(

 .قٝاّ ايًٌٝ ٚقطا٠٤ ايكطإٓ(

 ٌُاؾُع بني ايعًِ ٚايع. 

  غـــطع١ اؿؿـــظ، ايؿٗـــِ، قـــ٠ٛ املًهـــات ايعكًٝـــ١ )ايـــصنا٤ ،

 .(...غطع١ ايبس١ٜٗ
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 قاضط٠
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

  ٙقٓاعتــــــ٘ بــــــسٚضٙ اٱجيــــــابٞ، ٚبأُٖٝــــــ١ ايــــــٛعظ ٚتــــــأثرل

 .ايؿػـ بايتدصص(، )ايتٛاؾل ايٓؿػٞ

 :ضمح٘ اهللعظ عٓس اٱَاّ ابٔ اؾٛظٟ قاٚض َٚٛضٛعات ايٛ -
 ايتعاّ ايهتاب ٚايػ١ٓ ٚايعٌُ بُٗا. 

 ايتك٣ٛ َٚطاقب١ اهلل. 

 ٚشّ ايسْٝا ٚايطنٕٛ إيٝٗا.طاٱميإ بايّٝٛ اٯخ ، 

 ايتشصٜط َٔ ايصْٛب، ٚٚدٛب ايتٛب١ َٓٗا. 

 إص٬ح ايكًب. 

       )ؼؿٝــــع املــــ٪ثطٜٔ )َــــٔ ايعًُــــا٤ ٚايعبــــاز ٚايػٝاغــــٝني

 .ٚإص٬ح اعٛدادِٗ

 يف ايٛعظ: ضمح٘ اهلل ابٔ اؾٛظٟاٱَاّ  ممٝعات أغًٛب -
 .ٜٔصسم ايعاطؿ١; ٚقب١ اـرل يٰخط 

 .ا٫عتُاز ع٢ً ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚسػٔ ا٫غتس٫ٍ بُٗا 

 ايتٛاظٕ بني ايذلغٝب ٚايذلٖٝب. 

    ،ــ١ ــرل ا٭٥ُـــ ــتجُاض ايكصـــــص، ٚغـــ ــع،   اغـــ ــساخ ايٛاقـــ  ٚأســـ
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

 ٚاٯٜات ايه١ْٝٛ.

   سػــٔ اٱجيــاظ، ا )ٚؾــعطٶا اغــتدساّ أغــايٝب ايب٬غــ١; ْجــطٶ

 .(...،ايتؿبٝ٘، ايػذع غرل املتهًـ، ايتصٜٛط

 )ؾصاس١ ايًػإ ٚسػٔ ا٭زا٤ )ؾٕٓٛ اـطاب١ ٚايتشسخ. 

 أسٛاٍ املداطبني ٚساداتِٗ. ٠َطاعا 

 .ايكسض٠ ع٢ً ا٫ضػاٍ ٚغطع١ ايبس١ٜٗ 

 .ٞاؾُع بني ايٛعظ ايكٛيٞ ٚايهتاب 

 ٚصـ ٭سس فايػ٘ ايٛعظ١ٝ. 

 يعًِ ايٛعظ: ضمح٘ اهلل اؾٛظ٬ََٟض تأصٌٝ ابٔ  -

 ً٘بٝإ أُٖٝت٘ ٚؾط. 

 صؿات ايٛاعظ. 

 ٘ٚقت ايٛعظ َٚست. 

 َا نتاد٘ ايٛاعظ. 

 ٘تهٜٛٔ ايٛاعظ ٚتسضٜب. 

 .أبطظ نتب ابٔ اؾٛظٟ ايٛعظ١ٝ 
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

ايؿٝذ عبس 

 ايععٜع بٔ باظ

 ضمح٘ اهلل

 ّظاٚاع

 .بٔ باظاايؿٝذ  خصا٥ص ؾدص١ٜٝٛضض   -
 .بٔ باظا ايؿٝذَٛضٛعات ايٛعظ عٓس ٜٴٓاقـ قاٚض ٚ  -
 بٔ باظ يف ايٛعظ.اايؿٝذ  ممٝعات أغًٛبٜؿطح   -

 بٔ باظ يف ايٛعظ.اايؿٝذ ٜػتٓتر أبطظ أغباب تأثرل   -

 :ضمح٘ اهلل بٔ باظاخصا٥ص ؾدص١ٝ ايؿٝذ  -
 .ًِق٠ٛ اٱميإ ٚايطغٛر يف ايع 

 عًٛ اشل١ُ ٚٚضٛح اشلسف. 

 ايتذطز يًشل ٚعٔ سظٛه ايٓؿؼ.ٚ ايصسم 

 ٚايطؾل. ايطمح١               .اؾٛز ٚايػدا٤ 

 ٞايعكٌ ٚاؿه١ُ ٚايتٛاظٕ ايعكًٞ ٚايٓؿػ. 

 ٌُاؾُع بني ايكٍٛ ٚايع. 

 سػٔ ايظٔ ٚغ١َ٬ ايصسض. 

 ايٛقاض ٚاملٗاب١. 

 :ضمح٘ اهلل بٔ باظاقاٚض َٚٛضٛعات ايٛعظ عٓس ايؿٝذ  -
 .تك٣ٛ اهلل ٚا٫غتعساز يٰخط٠ 

 ُٶ  بُٗا. ٬ّٚعُ ا شلُا،ايعٓا١ٜ بايهتاب ٚايػ١ٓ تعً

 .اؿطص ع٢ً ايؿطا٥م قاؾظ١ عًٝٗا ٚسػٔ أزا٥ٗا 

       ٕايتٛبــ١ إىل اهلل، ٚايتشــصٜط َــٔ ايــصْٛب ٚاملعاصــٞ; ٚبٝــا

 خططٖا ع٢ً ايؿطز ٚا٭١َ.

12  

 قاضط٠
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

عسز 

 احملاضطات

    ٔاؿطص ع٢ً ايسع٠ٛ إىل اهلل ٚا٭َط باملعطٚف ٚايٓٗـٞ عـ

 املٓهط ٚايصدل ع٢ً شيو.

   ادتُــــاع ايهًُـــ١ ٚايتشــــصٜط َــــٔ ايتؿــــطم  اؿـــطص عًــــ٢

 .ٚا٫خت٬ف

 يف ايٛعظ:ضمح٘ اهلل  بٔ باظا ممٝعات أغًٛب ايؿٝذ -
 .ا٫عتُاز ع٢ً ايهتاب ٚايػ١ٓ ايصشٝش١ 

 .)ايصسم هلل، ٚقب١ اـرل يًٓاؽ)ايساؾع 

 .ِايعًِ بٛاقع املداطبني ٚأسٛاشل 

 .متهٓ٘ َٔ ايًػ١ ٚقسضات٘ اـطاب١ٝ 

 .ايذلنٝع ٚٚضٛح ايعباض٠، ٚايبعس عٔ ايتهًـ ٚايتٓطع 

  ٌمبا ٜٓاغب٘، ٚإْعاي٘ َٓعيت٘.كاطب١ ن 

 .ايًني ٚايٝػط ٚايبعس عٔ ايتٓؿرل 

 .اغتجُاض املٛاغِ ٚاملٓاغبات ٚا٭سساخ 

 .ايتعطٜم زٕٚ ايتصطٜض 

 .نجط٠ ايسعا٤ يف املٛعظ١ 
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 المراجع والمصادر الرئيسة للمحور:

 .ٖـ1415، يًٓؿط ٚايتٛظٜعزاض ايعاص١ُ ، ايطٜاض، غًُٝإ ايعٝس، املٓٗاز ايٓبٟٛ يف زع٠ٛ ايؿباب .1
 .2018ّ، ف١ً اؾاَع١ اٱغ١َٝ٬ يًسضاغات ايذلب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝ، عُاز نٓعإ، خصا٥ص ططٜك١ ايذلب١ٝ باملٛعظ١ يف املٓٗر ايٓبٟٛ .2
 .ٖـ1405، َ٪غػ١ ايطغاي١، برلٚت، فُٛع١ َٔ احملككني بإؾطاف ؾعٝب ا٭ضْا٩ٚط، اٱَاّ ايصٖيب، غرل أع٬ّ ايٓب٤٬ .3
 .1990ّ، َهتب١ ايٓٗط١ املصط١ٜ، ايكاٖط٠، َصًض بَٝٛٞ، ايبصطٟ َٔ عُايك١ ايؿهط ٚايعٖس ٚايسع٠ٛ يف اٱغ٬ّاؿػٔ  .4
 .ٖـ1414، ابٔ سعّ زاض، قُس ضَطإ خرل ٜٛغـ، اؿػٔ ايبصطٟ ايٛاعظ ايبها٤ .5
 .ٖـ1403، اٱغ٬َٞ املهتب، برلٚت، قُس يطؿٞ ايصباؽ ؼكٝل، ٱَاّ ابٔ اؾٛظٟ، اَكس١َ ؼكٝل ايكصاص ٚاملصنطٜٔ .6

 .ٖـ1431، أمحس قُس ظاٜس، عًِ ايٛعظ تأصًٝ٘ ٚؾكٗ٘ عٓس اٱَاّ ابٔ اؾٛظٟ .7
 .ٖـ1423، ابٔ خعمي١، ايطٜاض، ضٚا١ٜ قُس املٛغ٢، إعساز قُس اؿُس، دٛاْب َٔ غرل٠ اٱَاّ عبس ايععٜع بٔ باظ .8
 .ٖـ1428، ايسَاّ، ابٔ اؾٛظٟ، ايطمح١عبس ايطمحٔ ٜٛغـ ، اٱلاظ يف تطمج١ اٱَاّ عبس ايععٜع بٔ باظ .9

 َٓٗر ايؿٝذ ابٔ باظ يف ايسع٠ٛ إىل اهلل، قُس بٔ خايس ايبساح. .10

 التقويم:

 تكِٜٛ قبًٞ )متٗٝسٟ( يًساضؽ. .1

 تكِٜٛ )بٓا٥ٞ( زضد١ تكسّ ايساضؽ. .2
 تكِٜٛ بعسٟ )ْٗا١ٜ احملٛض( يًساضؽ. .3
 تكِٜٛ أزا٤ أغتاش احملٛض. .4
 تكِٜٛ احملٛض ايتعًُٝٞ. .5
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 (أداليب الوعظ وودائله: )الرابعالمحور 
 للمحورالبيانات األساسية 

 غاعات 4 عات ايتع١ًُٝٝعسز ايػا ٚعظ 104 احملٛضضَع 

 املتطًب ايػابل ١ايجاْٝ احملٛض اؾٜٝٗٴسٳضٻؽ ايؿذل٠ اييت 
 ٚعظ 101

 ٚعظ 102

   قاضط٠ 48 احملاضطاتإمجايٞ 

 

 :المحوروصف 

 ِ ٜٴع٢ٓ بتعٜٚس املعً ٞ قٛض   ٚاملٗاضات ايذلب١ٜٛ ايكُٝ  اييت تػاعسٙ ع٢ً إزاض٠ ايع١ًُٝ ايٛعظ١ٝ يف ايب١٦ٝ ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ بهؿا٠٤.باملعاضف 

 األهداف العامة للمحور:

 .خصا٥ص ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ايسٻاضؽ ٜؿطح  .1
 .املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝايسٻاضؽ دطط ٜٴ .2

 .ايٛعظ١َٝٗاضات إزاض٠ املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايسٻاضؽ ٜٴطبل  .3

 .أغايٝب ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ايسٻاضؽ ٜٴطبل  .4

 .ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ايسٻاضؽ ٜػتدسّ  .5

6. ِّ  .ّ ايسٻاضؽ املٛاقـ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٜٝٴك
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 المكونات التفصيلية للمحور:

 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

 عسز

 احملاضطات

خصا٥ص 

ايذلب١ٝ 

 اٱغ١َٝ٬

 .خصا٥ص ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ٜٛضض َؿّٗٛ   -
 خصا٥ص ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬.ٜٓاقـ   -
 َٛاقـــ تطبٜٛــ١ يف  ايذلبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬ ٜٛهـــ خصــا٥ص    -

 .َٴدتاض٠
ــا٥ص     - ــ١ تٛهٝــــ خصـ ــ١ اٱغـــ١َٝ٬ ٜكـــسِّض أُٖٝـ يف  ايذلبٝـ

 .ذلب١ٜٛايٛاقـ امل

 .خصا٥ص ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬َؿّٗٛ  -
 خصا٥ص ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬: -

 ايطبا١ْٝ.                 ٍُٛايؿ. 

 ٕايتٛاظ.                  .ٌَايتها 

 .ايع١ًُٝ                 .ايؿطز١ٜ ٚا٫دتُاع١ٝ 

 ا٫غتُطاض. 

 .ايتذسز ٚاحملاؾظ١ 

 .يًبؿط ناؾ١ 

6 

 اتقاضط

ؽطٝط 

املٛاقـ 

ايك١ُٝٝ 

 ايٛعظ١ٝ

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ ٜٛضض َؿّٗٛ ؽطٝط املٛاقـ  -

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ املٛاقـٜؿطح أ١ُٖٝ ؽطٝط   -

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ ٜبني ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف خط١ املٛاقـ  -

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ ٜؿطح عٓاصط خط١ املٛاقـ  -

 بهؿا٠٤. قُٝٞ ٚعظٜٞعسٸ خط١ ملٛقـ   -
 ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ. ًُٛاقـيٜكسِّض أ١ُٖٝ ايتدطٝط   -

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ املٛاقـَؿّٗٛ ؽطٝط  -

 ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ. ـأ١ُٖٝ ؽطٝط املٛاق -

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ ايعٛاٌَ امل٪ثط٠ يف خط١ املٛاقـ -

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ خط١ املٛاقـ -

8 

 قاضطات



 
 

  

 
94  

 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

 عسز

 احملاضطات

َٗاضات إزاض٠ 

 املٛاقـ

ايك١ُٝٝ 

 ايٛعظ١ٝ

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ املٛاقـَؿّٗٛ إزاض٠ ٜؿطح   -
 بهؿا٠٤. ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ املٛاقـٜٴطبل َٗاضات إزاض٠   -
 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ املٛاقـإزاض٠ ٜٴكسِّض أ١ُٖٝ َٗاضات   -

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ املٛاقـإزاض٠ َؿّٗٛ  -
 6 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ املٛاقـإزاض٠ َٗاضات  -

 قاضطات

أغايٝب 

ايذلب١ٝ 

 اٱغ١َٝ٬

 أغايٝب ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬.ٜٴٛضض َؿّٗٛ   -
 ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬.ٜٴٓاقـ أغايٝب   -
 .بهؿا٠٤ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬أغايٝب ٜٴطبل أبطظ   -
َٶـــا بتطبٝـــل أغـــايٝب   - يف  ايذلبٝـــ١ اٱغـــ١َٝ٬ٜٴبـــسٟ اٖتُا

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝٛاقـ امل

 أغايٝب ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬.َؿّٗٛ  -
  أغايٝب ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬: -

 .بايذلغٝب ٚايذلٖٝب 

 .ٍبططب ا٭َجا 

 .عٔ ططٜل ايكصص                .اؿٛاض 

  ِاهلل.عٔ ططٜل ايتصنرل بٓع 

 .عٔ ططٜل ايتصنرل بػرل٠ ايػًـ 

 .ٍعٔ ططٜل عطض ايػ٪ا 

12 

 قاضط٠

ٚغا٥ٌ 

ايذلب١ٝ 

 اٱغ١َٝ٬

 .ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ٜٴٛضض َؿّٗٛ   -
 .ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ٜٴصٓـ   -
 .ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ٜؿطح خصا٥ص   -

 .َؿّٗٛ ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ -
 .ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬تصٓٝـ  -
 .خصا٥ص ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ -

6 

 قاضطات
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 ايٛسسات

 ايتع١ًُٝٝ
 احملت٣ٛ ا٭ٖساف اـاص١

 عسز

 احملاضطات

 ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬.ٜٴٓاقـ َعاٜرل ٚغا٥ٌ   -
ــا باغــتدساّ    - َٶ يف  ٚغــا٥ٌ ايذلبٝــ١ اٱغــ١َٝ٬ ٜٴبــسٟ اٖتُا

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝٛاقـ امل

 َعاٜرل ٚغا٥ٌ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬: -
 َعاٜرل تتعًل با٭ٖساف. 

 ًَِعاٜرل تتعًل باملع. 

  تتعًل باملتعًَِعاٜرل. 

 َعاٜرل تتعًل بايٛغ١ًٝ شاتٗا. 

 تكِٜٛ

 املٛاقـ

ايك١ُٝٝ 

 ايٛعظ١ٝ

 ٛضض َؿّٗٛ ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ ايذلبٟٛ.ٜٴ  -

 ٜؿطح أٖساف ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ.  -

 ٓاقـ أْٛاع ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ.ٜٴ  -

 أغؼ اختٝاض أغايٝب ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ. ٜؿطح  -

يف َٛاقـ قُٝٝـ١   ايذلبٟٜٛػتدسّ أبطظ أغايٝب ايتكِٜٛ   -

 بهؿا٠٤. ٚعظ١ٝ
-      ٟ ــٛ ــِٜٛ ايذلبــ ــايٝب ايتكــ ــتدساّ أغــ ــ١ اغــ ــسِّض أُٖٝــ يف  ٜكــ

 .ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ املٛاقـ

 َؿّٗٛ ايكٝاؽ ٚايتكِٜٛ ايذلبٟٛ. -

 أٖساف ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ. -

 أْٛاع ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ. -

 أغؼ اختٝاض أغايٝب ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ. -

 أغايٝب ايتكِٜٛ ايذلبٟٛ:  -
 .ا٫ختباضات ايتشطٜط١ٜ 

 .ا٫ختباضات ايؿؿ١ٝٗ 

 .امل٬سظ١ 

 .اختباضات ا٭زا٤ 

 .ًَـ اٱلاظ 

10 

 قاضط٠
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 المراجع والمصادر الرئيسة للمحور:

 ٖـ.1421 ، ايطٜاض، زاض اـطجيٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع،ٚآخطٕٚقُس ؾشات اـطٝب  ،أصٍٛ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ .1
 ٖـ.1427 قُس عبسايػ٬ّ ايعذُٞ، ايطٜاض، زاض املعطؾ١ ايٓاؾط ايسٚيٞ،، "ا٭صٍٛ ٚايتطبٝكات" ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ .2
ُٸإ، زاض ايؿطٚم يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ، صٝاغ١ ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ ٚايتع١ًُٝٝ يف مجٝع املٛاز ايسضاغ١ٝ .3  .2001ّدٛز٠ غعاز٠، ع
ُٸإ، زاض املػرل٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ، َٗاضات تسضٜؼ ايكطإٓ ايهطِٜ .4  ـ.1432ٖ ٚايطباع١،َادس اؾ٬ز، ع
 .ٖـ1418، َهتب١ ايطؾس ،ايطٜاض ،عبسايطمحٔ ايططٜطٟ، تطبٝكات٘ ـــ أغػ٘ ـــ ْظطٜت٘: ايكٝاؽ ايٓؿػٞ ٚايذلبٟٛ .5
 ٖـ.1403، عبسايطمحٔ ايٓش٬ٟٚ، زَؿل، أصٍٛ ايذلب١ٝ اٱغ١َٝ٬ ٚأغايٝبٗا .6
 ٖـ.1425ايهٜٛت، َهتب١ ايؿ٬ح،  عبسايًطٝـ اؿًٝيب،ٚ عبسايععٜع املعاٜط١، َكس١َ يف أصٍٛ ايذلب١ٝ .7
 .2009ّ، قُٛز ايػًدٞ، اٱغ١َٝ٬ ايذلب١ٝ تسضٜؼ ططم .8
 ّ.2002، عبساؿهِٝ غعاٟٚ، ايتع١ًُٝٝ ايع١ًُٝ ػٜٛس يف اؿسٜج١ ايذلب١ٜٛ ٚايتكٓٝات ايٛغا٥ٌ زٚض .9

 التقويم:

 تكِٜٛ قبًٞ )متٗٝسٟ( يًساضؽ. .1

 تكِٜٛ )بٓا٥ٞ( زضد١ تكسّ ايساضؽ. .2
 )ْٗا١ٜ احملٛض( يًساضؽ.تكِٜٛ بعسٟ  .3
 تكِٜٛ أزا٤ أغتاش احملٛض. .4
 تكِٜٛ احملٛض ايتعًُٝٞ. .5
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 (التطبيق الطملي: )الخامسالمحور 
 للمحورالبيانات األساسية 

 غاعتإ عات ايتع١ًُٝٝعسز ايػا ٚعظ 105 احملٛضضَع 

 املتطًب ايػابل ١ايجاْٝ احملٛض اؾٜٝٗٴسٳضٻؽ ايؿذل٠ اييت 
 ٚعظ 101

 ٚعظ 102

   قاضط٠ 24 احملاضطاتإمجايٞ 

 :المحوروصف 

ٜٴع٢ٓ بتعٜٚس املعًِ   :اثٓني ُٖا داْبنئَ خ٬ٍ إزاض٠ ايع١ًُٝ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ بهؿا٠٤، باملٗاضات ايتطبٝك١ٝ اي٬ظ١َ; يتععٜع قسضت٘ ع٢ً ايكُٝٞ قٛض  

تططح ؾهط٠ ، أٚ ٖصٙ ايع١ًُٝتٛاد٘  قا١ُ٥ سٌ َؿه١ًَٔ خ٬ٍ ، ايٛعظ١ٝتطٜٛط ؾهط٠ تػِٗ يف تطٜٛط ايع١ًُٝ ايك١ُٝٝ )َؿطٚع إنُاٍ ايدلْاَر(:  .1

 .أزا٥ٗادسٜس٠ يتشػني 
متت زضاغت٘ يف ايدلْاَر سٍٛ ايع١ًُٝ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ يف َسضغ١ )أٚ َا يف سهُٗا( أٚ باغتدساّ اغذلاتٝذ١ٝ يتععٜع َا  (:َٝساْٞتطبٝل ) .2

 خ٬ٍ ؾذل٠ قسز٠.ايتسضٜؼ املصػط 
 العامة للمحور:األهداف 

 سٌ املؿه٬ت ٚاؽاش ايكطاضات.يف ا٭غايٝب ايع١ًُٝ  اضؽايسٻ طبلٜٴ .1

 .َؿطٚعٶا يتطٜٛط  ايع١ًُٝ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ اضؽايسٻٜٴصُِ  .2
 اضؽ َٗاضات ايع١ًُٝ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ يف َٛاقـ ع١ًُٝ.ايسٻٜٴُاضؽ  .3
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 المكونات التفصيلية للمحور:

 احملاضطاتعسز  اٱدطا٤ات   املٛضٛعات

َؿطٚع 

إنُاٍ 

 ايدلْاَر

 ٚأٖساؾ٘. إنُاٍ ايدلْاَرايتعطٜـ مبؿّٗٛ َؿطٚع  -

 .إنُاٍ ايدلْاَرايتعطٜـ بكٛاعس قبٍٛ َؿاضٜع  -

 . َؿطٚع إنُاٍ ايدلْاَرايتعطٜـ بآي١ٝ اختٝاض  -

 .َؿطٚع إنُاٍ ايدلْاَرايتعطٜـ بآي١ٝ ايعٌُ يف   -

 .َؿطٚع إنُاٍ ايدلْاَرايتعطٜـ بسيٌٝ  -

 .إنُاٍ ايدلْاَرعطض بعم مناشز  -

 .إقطاض َؿاضٜع ايتدطز يًسٻاضغني -

 .َؿطٚع إنُاٍ ايدلْاَريف  اغتعطاض غرل عٌُ ايسٻاضغني -

 :إنُاٍ ايدلْاَرقٛاعس قبٍٛ َؿطٚعات 

 إٔ ٜػع٢ املؿطٚع إىل: .1

 .يف  ايع١ًُٝ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝ تكسِٜ سًٍٛ ملؿه٬ت قا١ُ٥ -

 .ايع١ًُٝ ايك١ُٝٝ ايٛعظ١ٝيتطٜٛط  تكسِٜ أؾهاض دسٜس٠ ٚأص١ًٝ -

 تٳٖٛقـ عٔ ايعٌُ ؾٝ٘ عٓس سسٚز َع١ٓٝ.ؾدصٞ  إنُاٍ َؿطٚع غابل -

 .ٙتٓؿٝصب قبٌ ايبس٤َٛضٛع املؿطٚع امُلدتاض َعًَٛات ناؾ١ٝ َٚٛثك١ عٔ  ايسٻاضؽإٔ ٜهٕٛ يس٣  .2

 .خط١ ظ١َٝٓ ملطاسٌ إلاظ املؿطٚع إعساز  .3

 املؿطٚع. َٛاؾك١ املؿطف ع٢ً خط١ .4

12 

 قاضط٠
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 احملاضطاتعسز  اٱدطا٤ات   املٛضٛعات

 .املؿطٚعات يتٓؿٝصا٫يتعاّ باملٓٗذ١ٝ ايع١ًُٝ  .5

 ٜٴػُض يًسٻاضؽ بتكسِٜ أنجط َٔ َؿطٚع َكذلح ٜٚتِ ا٫ختٝاض سػب املعاٜرل. .6

ٝٻ .7  َٓػل ايًذ١ٓ ملعطؾ١ ايٓتٝذ١. ايسٻاضؽطادع ٜٴ، ٚايدلْاَرِ املؿطٚعات املكذلس١ َٔ قبٌ ؾ١ٓ املؿطٚعات يف تٴَك

إعاز٠ تكسِٜ ؾعًٝ٘ بسأ ايسٻاضؽ بايعٌُ َباؾط٠ َع املؿطف، أَا يف ساٍ عسّ املٛاؾك١ عًٝ٘ ٜيف ساٍ قبٍٛ املؿطٚع  .8

 َؿطٚع َكذلح َط٠ أخط٣ يًذ١ٓ املؿطٚعات.

ايتطبٝل 

 املٝساْٞ

 ايتعطٜـ بطبٝع١ ايتطبٝل املٝساْٞ ٚأٖساؾ٘. -

 املسضغ١ ٚاملؿطف عًٝ٘. ٚع٬قت٘ مبسٜط امُلطبل ايسٻاضؽتٛضٝض َطدع١ٝ  -

 يًتطبٝل املٝساْٞ. خط١ عًُ٘ امُلطبل ايسٻاضؽإعساز  -

 ايسٻاضغني.، ٚمبؿاضن١ ٌ املؿطفتكِٜٛ اـطط َٔ قٹبٳ -

 .ٌ املؿطفَٔ قٹبٳ ايسٚض١ٜ يًسٻاضغني تٓؿٝص ايعٜاض٠ املٝسا١ْٝ  -

 .غب١ شلِاملٓا أثٓا٤ ايتطبٝل ٚتكسِٜ اؿًٍٛ ايسٻاضغنيساضٴؽ ايصعٛبات اييت تعذلض تٳ -

12 

 قاضط٠

 التقويم:

 تكِٜٛ قبًٞ )متٗٝسٟ( يًساضؽ. .1

 تكِٜٛ )بٓا٥ٞ( زضد١ تكسّ ايساضؽ. .2
 تكِٜٛ بعسٟ )ْٗا١ٜ احملٛض( يًساضؽ. .3
 تكِٜٛ أزا٤ أغتاش احملٛض. .4
 تكِٜٛ احملٛض ايتعًُٝٞ. .5
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 لمىاد التعليميةالفنية ل ىاصفاتامل
 

كس١َ إىل أ١ُٖٝ ايتعاّ ايع١ًُٝ ٚامل١ٝٓٗ  يف بٓا٤ املٓٗر ايصٟ ٜػِٗ يف تأٌٖٝ املعًِ ايكُٝٞ ٚغاص١ امليف  ُأؾرل

 يف اؾاْب ايٛعظٞ.

ٚٳضع ٖص يف ناؾ١ احملاٚض املؿاض إيٝٗا يف  يف ٚسس٠ بٓا٥ٗاا ٜػِٗ مب، املٛاز ايتع١ًُٝٝيبٓا٤ َٛاصؿات  املٓٗر ٚقس 

 فُٛعات: مت تكػِٝ ٖصٙ املٛاصؿات إىل مخؼ، ٚاملٓٗر

 َٛاصؿات ؽص ا٭ٖساف ايتع١ًُٝٝ. (1)
 َٛاصؿات ؽص احملت٣ٛ ايتعًُٝٞ. (2)
 َٛاصؿات ؽص أغايٝب ايتعًِ. (3)
 َٛاصؿات ؽص ايٓؿاطات املصاسب١ يًُٛاز ايتع١ًُٝٝ. (4)
 ايساضغني. َٛاصؿات ؽص أغايٝب تكِٜٛ (5)

  ٚؾُٝا ًٜٞ ْعطض يهٌ َٓٗا:
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 األهداف التعليمية:مواصفات  -أ 
تًتعّ بؿطٚط صٝاغ١ ا٭ٖساف ايذلب١ٜٛ; َٔ سٝح اختصاضٖا  .1

يًعباض٠، ٚٚضٛح صٝاغتٗا، ٚغ١َ٬ يػتٗا، ٚٚاقعٝتٗا، 

املطغٛب١، ٚقابًٝتٗا  تٚقابًٝتٗا يًتشكل، ٚٚصؿٗا يًتػرلا

 يًكٝاؽ.

 تتؿل َع تٛدٗات املؿطٚع. .2

 تٓطًل َٔ نؿاٜات املؿطٚع. .3

، ١تطاعٞ ايتٛاظٕ يف فا٫ت ا٭ٖساف )املعطؾ١ٝ، ايٛدساْٝ .4

 املٗاض١ٜ(.

تتصـ باملط١ْٚ ايهاؾ١ٝ ٫غتٝعاب ايتػرلات َٚٛاد١ٗ  .5

 ايتشسٜات.

تطاعٞ ا٫ػاٖات ايذلب١ٜٛ املطغٛب١ َجٌ: ت١ُٝٓ َٗاضات  .6

 إخل... ٍؿهرل، َٚٗاضات ا٫تصاايت

 .ايسٻاضؽتٗتِ بايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يؿدص١ٝ  .7

 

 

 المحتوى:مواصفات  -ب 

 ٜػِٗ يف ؼكٝل أٖساف املٓٗر. .1

 ني ٚقسضاتِٗ.ايسٻاضغ تٜطاعٞ اغتعسازا .2

 ني ٚساداتِٗ.ايسٻاضغٜطاعٞ ٍَٝٛ  .3

 ني.ايسٻاضغٜتٛاؾل َع خصا٥ص منٛ  .4

 ُٜٓٞ َٗاضات ايتؿهرل. .5

 اٱبساع١ٝ.ُٜٓٞ ايكسضات  .6

 ايصاتٞ. تعًُِٜٗٓٞ َٗاضات اي .7

 ٜطاعٞ ايتٛاظٕ بني ايٓٛاسٞ ايٓظط١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ. .8

 ٜٓاغب ايعَٔ املدصص ي٘. .9

، ١ٜطاعٞ ايتٛاظٕ يف فا٫ت ا٭ٖساف )املعطؾ١ٝ، ايٛدساْٝ .10

 املٗاض١ٜ(.

 .ايسٻاضؽٜٗتِ بايت١ُٝٓ ايؿا١ًَ يؿدص١ٝ  .11
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 أساليب التعلُ م:مواصفات  -ج 

 احملسز٠.ت٥٬ِ ا٭ٖساف  .1

 ت٥٬ِ احملت٣ٛ. .2

 ني.ايسٻاضغت٥٬ِ طبٝع١  .3

 تتػِ بايتٓٛع. .4

 تٓاغب ايعَٔ احملسز. .5

 ني أنجط ؾاع١ًٝ.ايسٻاضغػعٌ َٔ  .6

 تتػِ بايتذسٜس. .7

 تتػِ بايتؿٜٛل ٚاٱثاض٠. .8

 تػاعس يف تٓؿٝص ايٓؿاطات بؿهٌ َٓاغب. .9

 النشاطات:مواصفات  -د 

 تتصـ بكاب١ًٝ ايتٓؿٝص. .1

 ني.ايسٻاضغتطتبط عٝا٠  .2

 ني ٚقسضاتِٗ.ايسٻاضغ تتطاعٞ اغتعسازا .3

 ني ٚساداتِٗ.ايسٻاضغتطاعٞ ٍَٝٛ  .4

 ني.ايسٻاضغتطاعٞ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني  .5

 تُٓٞ َٗاضات ايتؿهرل. .6

 ايصاتٞ. تعًِٗتُٓٞ َٗاضات اي .7

 اؿسٜج١. تعًِٗتػتجُط تكٓٝات اي .8

 ني.ايسٻاضغتؿذع ضٚح ايعٌُ ايتعاْٚٞ يس٣  .9

 تُٓٞ َٗاضات ايعٌُ اؾُاعٞ. .10

 ت٥٬ِ ايٛقت احملسز. .11

 املتاس١. تعًِٗتػتؿٝس َٔ َصازض اي .12

 تػِٗ يف ؼكٝل أٖساف املٓٗر. .13

 ت٥٬ِ طبٝع١ املطس١ً ايعُط١ٜ يًساضغني. .14

 .تعًِٗني ع٢ً املؿاضن١ ايؿاع١ً يف ع١ًُٝ ايايسٻاضغؼؿع  .15

 تُٓٞ املٗاضات ايع١ًُٝ. .16

 ٚايتؿٜٛل. ٠تتػِ باٱثاض .17

 أساليب التقويم:مواصفات  -ه 

 بايٛاقع١ٝ.تتػِ  .1

 تطتبط بأٖساف املٓٗر. .2

 .ايسٻاضؽتؿٌُ مجٝع دٛاْب ؾدص١ٝ  .3
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يف دٛاْب ا٭ٖساف )املعطؾ١ٝ،  ايسٻاضؽتؿٞ بتكِٜٛ منٛ  .4

 ، املٗاض١ٜ(.١ايٛدساْٝ

 تتػِ با٫غتُطاض١ٜ. .5

 تتػِ بايصسم. .6

 تتػِ باملٛضٛع١ٝ. .7

 ني.ايسٻاضغتطاعٞ ايؿطٚم ايؿطز١ٜ بني  .8

 تٓاغب قت٣ٛ املٓٗر ٚطبٝعت٘. .9

 بايتٓٛع. تتػِ .10

 تػِٗ يف ت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿهرل. .11

 ايصاتٞ. تعًِٗؼؿع إىل َعٜس َٔ اي .12
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