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 فـعـالـيـة

 

 

 
 

في بناء فعالية  هذه الفعالية مليئة بالمواد والمصادر التي يستطيع المربي أن يستخدمها  :مـدخـل

 صفه بصورة أفضل. أخرى تالئم طالب

 داف:ـأاله

  آياتهامعاني قراءة سورة اإلسراء وتدبر لى عالطالب  تشجيع. 

 .أن يتعرف الطالب إلى القيم التي تتعلق بهذه الذكرى 

  والتعلم  موإلى عالقته بإعمال العقل والعلفي اإلسالم معنى اإليمان أن يتعرف الطالب إلى

ر المعاناة واأللم وإلى وإلى عالقته ب  لدى اإلنسان.عالقته بحرية االختيار تصوُّ

 .أن ي ِعي  الطالب غاية وجود اإلنسان في الحياة على األرض في اإلسالم 
  

 

 :عـدةامـواد مـس

 رابـط تـشـعـيـبـي   -سـورة اإلسـراء. 

 تـشـعـيـبـي   رابـط -ويـكـيـبـيـديـا -والـمـعـراج اإلسـراء. 

 رابـط تـشـعـيـبـي   -مـحـاضـرة -بـروفـيـسـور جـفـري النـغ. 

  :ران.ـيـصـن قالـمــيـفالـمـلـحـق األول 

  مـهـام لـلـمـجـمـوعـات.يـانـثـالالـمـلـحـق : 

 ة.ـد ديـنـيـاشـيـأن: ـثـالـثالـمـلـحـق ال 

 دقيقة. 90 ة:ـيـزمـنـالالـمـدة 

 كتابة: صالح محمود صفية

 

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
http://www.e-quran.com/mobile/s17.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D8%AC
https://www.facebook.com/100017128091496/videos/379907012590232/
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  :كـامـل الـهـيـئـة -ـشـاهـدة أفـالم قـصـيـرةمو اسـتـيـضـاح -الـمـرحـلـة األولـى -ةـيـالـعـفـر الـيـس

أو في األسبوع القادم،  يوم الـ... القادم " اإلسراء والمعراج "بحلول ذكرى الطالب المربي  خبري  

ويحي ي الطالب قائال: " كل عام وأنتم بخير "، ثم يسأل: " ماذا تعرفون عن هذه الذكرى؟"، ويسجل 

استخدام أية أداة بأو مصطلحات مركزية ذكرها الطالب الذين أجابوا، على لوح أو في منصة بادليت 

 ( أخرى. Onlineاتـصالية ) 

 

 .اإلسراء والمعراجعن المعنى اللغوي لكلمتي  الطالب بعد ذلك يسأل المربي

                                                                                                                                                          

 

                                                                                                   اإلسراء   المعراج                

   

 

 

 

 

 

  

 للمربي:

 جعله يسير ليال. أسرى:سار ليال، سرى: 

 صعد في مسار غير مستقيم.عرج: 
 

http://edu.gov.il/
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 أو يطلب من أحدهم  تالوة اآلية األولى من سورة اإلسراء. الطالب ثم يتلو على

 

 

 

 أو يطلب من طالب آخر تالوة اآليات الثماني عشرة األولى من سورة النجم. ثم يتلو عليهم
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أو مقاطع منهما يرى  ( الـمـلـحـق األولالفيلمين القصيرين ) أمام الطالب المربي  يعرضبعد ذلك، 

 أنها كافية لتكوين صورة واضحة حول حادثة اإلسراء والمعراج في أذهان الطالب.

 

 :تاوعـمـجـم -الـثـانـيـةالـمـرحـلـة 

ن صغيرة، مجموعات إلى الطالب بيالمر يوزع كل ختار ت. طالب 5 -4 من منها الواحدة تـتـكـوَّ

مندوبا للمجموعة، كل مجموعة يختار أعضاء واحدة من المهام الثالث الواردة في الملحق مجموعة 

 الذي سيدور داخل المجموعة.اش ـنـقـلـنـتـاج الفكري والوجداني لـهمته الرئيسية عرض الم  

  

 :الـهـيـئـة كـامـلعرض نتاج المجموعات في  -الـثـالـثـة الـمـرحـلـة

 اش الذي دار داخل مجموعته.ـنـقـلـنـتـاج الفكري والوجداني لـاليقوم مندوب كل مجموعة بعرض 

 

 :الـهـيـئـة كـامـلفـي إجـمـال  -ـةعـبارالـ الـمـرحـلـة

 :األسئلة التاليةب مستعيناالطالب  مع تـلخيصي نقاش بإدارة رشدالم يقوم

 ما هي القيم التي تتحدث عنها سورة اإلسراء؟ .1

 ؟يكون التقرب من طرف آخر كيف .2

 .( ماديا، فكريا، عاطفيا، روحيا) للمربي: 

 ؟من هللارب ـقـتـيمكننا ال فكيف، إذن،في اإلسالم، هللا ال يدركه البشر، البشر محدودون و .3

 بالصالة وبالعمل الصالح (.) للمربي: 

ه وأن يتألم ويعاني وأن تكون لديه حرية  .4 هل يتحتم على اإلنسان أن ي عمل عقله ويزيد  علم 

 ؟االختيار من أجل التقرب من هللا واالرتقاء فكريا وروحيا

 ؟وما عالقتهما باإليمان ما عالقة الصالة والقيام بالعمل الصالح باإلسراء والمعراج .5

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
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يريد هللا من اإلنسان أن يعمل صالحا مع أخيه اإلنسان، بأية صفات عليه أن يتصف؟ هل  .6

 .هناك عالقة بين هذه الصفات وبين أسماء هللا الحسنى؟ أذكروا بعضها

ر األلم في اإلسالم وفي أديان أخرى؟ .7  ما الفرق بين تصوُّ

 ) للمربي:

أنظر  .ولتقربه من هللا كريا وروحياأمر ال بد  منه الرتقاء اإلنسان فاأللم في اإلسالم: 

 .214اآلية  2سورة البقرة 

 األلم في أديان أخرى:

 يجب خالص اإلنسان منه. -أمر ال بد  أن يتم إنقاذ اإلنسان منه . أ

 أمر يجب على اإلنسان أن يتعايش معه. . ب

 يوغا. -أمر يجب على اإلنسان أن يسمو عن اإلحساس به . ت

 من اإلله أو من اآللهة حلَّ باإلنسان. عقاب . ث

 (. أمر حدث نتيجة تصارع اآللهة التي تعبث بالبشر . ج

 برأيكم، ماذا يمنحنا اإليمان؟ .8

 

 

 

 (. ـثـالـثالـمـلـحـق الالدينية )  ناشيدفي نهاية الفعالية يقوم بإسماع الطالب ما يراه مناسبا من بين األ
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 ران:ـيـصـن قالـمــيـفالـمـلـحـق األول: 

 .رابـط تـشـعـيـبـي   -رسـوم مـتـحـركـة -فـيـلـم قـصـيـر -اإلسـراء والـمـعـراج .1

راق .2  .رابـط تـشـعـيـبـي   -فـيـلـم قـصـيـر -الـبـ 

 ات:ـوعـمـام لـلـمـجـهـم: ـثـانـيالـمـلـحـق ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ة:ـد ديـنـيـاشـيـأن: ـثـالـثالـمـلـحـق ال

ـد الـذ هـلـي   -اإلسـراء والـمـعـراجنـشـيـد  .1  .رابـط تـشـعـيـبـي   -مـحـم 

ـغـربـي -يـا نـبـي  سـالم عـلـيـك .2  .رابـط تـشـعـيـبـي   -عـلـي م 

 .رابـط تـشـعـيـبـي   -سـامـي يـوسـف -حـسـبـي ربـ ي .3

 االبتالء والمعاناة وعالقتهما باإليمان -الـثـانـيـةـَمـهـمـّـة ال

ي  .1 صـِـّ قــ   تتحدث عن االبتالء والمعاناة في سورة اإلسراء.آيات قوموا بـِتــ 

ي  .2 صـِـّ قــ   تتحدث عنهما في القرآن الكريم.آيات قوموا بـِتــ 

ي العام الذي سبق اإلسراء والمعراج بعام الحزن؟ .3  لماذا س مِّ

 أي ألم لحق بالنبّي محّمد صلى هللا عليه وسلم من قريش ومن أهل الطائف؟ .4

 ؟ يهكيف ينظر اإلسالم إلى األلم؟ كيف تنظر أديان أخرى إل .5

(  Onlineسجلوا على بريستول أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية )  .6

 رأي األغلبية وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة.أخرى 

 اإليمانعالقتهما بووالعلم العقل  -األولـى ـَمـهـمـّـةال

ي قوموا  .1 صـِـّ قــ   آيات تتحدث عن إعمال العقل والعلم والتعلم في سورة اإلسراء.بـِتــ 

ي  .2 صـِـّ قــ   في القرآن الكريم.هذه األمور تتحدث عن آيات قوموا بـِتــ 

 اإليمان؟ إشرحوا.بين هل هناك عالقة بين هذه األمور و .3

عـْـمـِـل  عقولنا وأن نطلب العلم وأن نتعلم حتى برأيكم،  .4 هل من الضروري  أن نــ 

 نصل إلى اإليمان؟نتقرب من هللا و

(  Onlineأو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية ) سجلوا على بريستول  .5

 وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة.رأي األغلبية  أخرى

 وعالقتها باإليمان حرية االختيار -ـةثـلـَمـهـمـّـة الـثـاال

ي  .1 صـِـّ قــ   في سورة اإلسراء.حرية االختيار تتحدث عن آيات قوموا بـِتــ 

ي  .2 صـِـّ قــ   تتحدث عنها في القرآن الكريم.آيات قوموا بـِتــ 

(  Onlineسجلوا على بريستول أو في منصة بادليت أو باستخدام أية أداة اتـصالية )  .3

 رأي األغلبية وتطرقوا إلى رأي األقلية داخل المجموعة.أخرى 

http://edu.gov.il/
http://noar.education.gov.il/
https://www.youtube.com/watch?v=MQgVZuQGVH8
https://www.youtube.com/watch?v=JPQUVVykAAo
https://www.youtube.com/watch?v=4JXFks-u0FU
https://www.youtube.com/watch?v=Vqfy4ScRXFQ
https://www.youtube.com/watch?v=db1K1y4p030

