
بسم هللا الرحمن الرحيم

مادة التربية اإلسالمية

السنة األولى باكالوريا





اكن الإساالم حيتدم النقاش  بعض التالميذ حول عامرة الأرض وغاايت الوجودالإنساا؛  إااإ ا
الإمياان الا  يقدم أأروع صورة لعامرة الأرض ابعتبار الإنساان اسساختف يف ظ  اق حقيقا 
دبري أأزما  ااعا  جسدها النص القرأ ؛ ظ صور كثرية مهنا قص  يوسيف ع يه الساالم ظ  ا

عااا ة ومااا وحتاارا الاساااد ظ الأرض   إاااإ ن الاابعض ااارر أأن ا  ااارة اسوحقاام م اا  
ة الأرض بعيادا عان حص ته من  قدم عىل اسسختور اسادي والتقين متثق أأإ ق منو ج لعاامر 

ان ظ ظ ااال عىل اعتبار أأن اسبادئ والقوانني يه اسوجه لعمق الإنساأأي معتقد أأو دان  
.الإعامر

الأرض؟ظمسختف ااالإنساناكونوكييفالأرض؟عامرةمعىنمفا•

حرمال الاسادمظاهرومام ؟وااع جاافزمنالأرضعامرةحقيق السالمع يهيوسيفجسدوكييف•
الإسالم؟

عامرةظمنو جإ قأأ حتقيقظادلانمنأأإ قاسعا ةا  ارةيعترباذليالرأأيمعال ااقميكنحدأأيواإىل•
صالهحاالأرض ؟واإ



:يقول هللا  عاىل ظ سورة يوسيف•



:هودظقائقمنعزويقول•



:معا؛ الألااظ1.

.دائبني كعاداهتم ظ الزراع  :دأأاب

. دبري احرتازي ل سخنوات اجلااف :مفا حصدمت إذروه ظ سنبهل

.خ قمك وجع مك خ ااء هل ظ الأرض :أأنشأأمك

.جع مك عامرها وساكهنا ابصالهحا ورعااهتا :اسختعمرمك إهيا

:اسسختااد من النصوص1.

.رض م  اجليد لأ الإعامريوسيف ع يه السالم دليق عىل ده متع ااذلي الااليحالتدبري -

الرسق  واخليان  من  اهر الاساد ظ الأرض-

.الاسختفالف وحتقيق العبادة مقصدا ساميا لعامرة الأرض اعتبار -



الأرضوعامرةالاسختفالفماهوم-1•

قيض اخلراب و العامرة ن  يعمرأأي جعهل واسختعمره  أأص حهاوع هيا بىنالعامرة من معر الأرض أأي : لغ  : عامرة الأرض •
.ادلماروالهدم و

صاحل جبهد الإنسان اسخمتراري  الو يا  الإنساني  القامئ  عىل العمق الويه  عمري الأرض نسخب  اإىل العمران : اصطالحا •
.هللااسؤدي اإىل الانتااع خبريات الأرض مبا حيقق مرضاة ومعهل 

 ط ق و داولومصدر خ يف خي يف خالإا أأي  عاقب ويه الاسختفالف لغ  من اخلالإ  : لغ  : مبدأأ الاسختفالف •
.النياب عىلأأي ا

انب  الإنسان :اصطالحا • .ه مشخيئتوحتقيق  نايذ مراده وظ الأرض لعامرهتا وجق عزعن هللا و وكيهل  ط ق عىل اإ

مبدأأ الاسختفالف أأساس عامرة الأرض -2•

اإ؛ جاعق ظ الأرض “ :يوم أأصدر الإعالن الكو؛ إقال لإنسان اوجق عزاختارها هللا وأأمان  الاسختفالف همم  •
عامر إاكنت هممته الأساسخي  يه .”خ يا  هو “: ال  عاىلق  الكونخرياهتا ال  أأودعها هللا ظ هذا واستامثر الأرض اإ

لقسمواح الإصالالتوحيدأأساسهعىل مهنج راب؛ الإعامرإتأأسس هذا ” ... اسختعمرمك إهيا وأأنشأأمك من الأرض 
الأرضعامر اإ إيكون . ”اذلي خ ق لمك ما ظ الأرض مجيعا وهو “ : وجقعزثروات الأرض قال والإحسان واسختغالل 

ل ابلعبادة  . الطاع  والعمقو غاي  ل  تحقق اإ



الإإسادماهوم1.

إساداإساداياسدإسدمن:لغ الإإساد• ضدوإهالاعتدالحدعناليشءخروجأأي واإ
.الإصالح

ادلمارايتهغإيكونالناسأأوالعرضأأواسالأأوالعققأأوادلانعىلاعتداءلكهو:اصطالحا•
.اخلرابو

الإإسادمنالإسالمموقيف•

ول“:وجقعزكقوهل كلموحض كثريةأ ايتجفاءتالأرضظالإإسادعنالإسالمهنى •
اعتربحيث.”ماسدانالأرضظ عثواول“:أأي اوقوهل.”اإصالهحابعدالأرضظ اسدوا
ظلاساداأأنواعأأعظممنهووالرشك:أأنواعهومنوخرابدمارعنهيرت بالءبو رشاالاساد
واسسؤولي  الأمان ظوالتاريمالطبعي  اسوارداسختغاللسوءو  التارق زرعو قلقتوا الأرض

....والااحش اخليان و



لكنعبعيدامسؤولي وأأداءالصاحلومعقانإعبعملالأرضبتعمريمطالبا قاسؤمن•

 الإنساني ابلاطرةخيقما

والاسختحقاقابلكااءةعرفمؤمنلكعىلواجبصاحلهومباالأرضعامرةلأن•

واخلالإ العام اسص ح حيققمبامتوازنبشلكوالتخطيمالقيادةعىلالقدرةوامتالك

”...يشاءحيثمهناليتبوأأ الأرضظليوسيفمكناوكذكل“: عاىلقالا قيقي 

لا قيقيالوجهعىلالأرضاعامتراكمتقول• اكوناذليلصاحلاابلعمقالإمياناقرتناإ ااإ

انا اتالصومع واأ منوااذلاناإن“: عاىلقال واجملمتعالاردعىلجيابيااإ مردوده ن يعلاإ

.”معالأأحسنأأجرمن



.اإلسالميةالتربيةمنارالمدرسيالكتابمن:115صالتمرينأنجز-

-و هللا ولي التوفيق-


