
 بطاقة تخطيط الدروس

  



 بطاقة تخطيط الدروس
 

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ال        هـ١٤٤./...../.....  .......... اء وال   الغل في األن

المكتسبات 
   السابقة

  ما تم دراسته في الفصل الدراسي األول . مراجعة

  نبوي أو نص من مرجع صحيح قراءة نص قرآني أو     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على
  الغلو  طالبعرف اليأن 
  
 
المراد بالغلو  طالبوضح الن يأ

  . في األنبياء والصالحين
  
 

أمثلة على الغلو  طالبذكر الأن ي
  . في األنبياء والصالحين

  
  

 

الغلو في  طالببين الأن ي
الصالحين سبب الوقوع في 

     الشرك
 

النهي عن  طالبستدل الأن ي
  الغلو والتحذير منه

  
في الدين  الغلو طالبدلل الأن ي

  سبب الهالك

    طالبكتاب ال
  
  

  الغلو  عرف
  
 

المراد بالغلو في األنبياء  وضح
  . والصالحين

  
 

أمثلة على الغلو في  اذكر
  . األنبياء والصالحين

  
 

الغلو في الصالحين سبب  بين
     الوقوع في الشرك

  
 

النهي عن الغلو  استدل
  والتحذير منه

  
الغلو في الدين سبب  دلل

  الهالك

  
  :   تعريف الغلو 

  تعدي ما أمر الله به في االعتقاد أو القول أو العمل  : هوالغلو 
  : المراد بالغلو في األنبياء والصالحين 

رفعهم  فوق منازلهم التي يكون ذلك بالمبالغة في تعظيمهم  و هو
  أنزلهم الله إياها  والواجب على المسلم التوسط فيهم 

  
  :أمثلة على الغلو في األنبياء والصالحين 

  أو االستغاثة به دون اللهبدعائه  الغلو في النبي  -١
  من دون الله بالحلف به الغلو في النبي  -٢
  أو ابنا اإللهبجعله إلها  الغلو في عيسى بن مريم  -٣
   الغلو في األنبياء والصالحين بالبناء على قبورهم -٤

  :الغلو في الصالحين سبب الوقوع في الشرك 
وكان سببه األول  أول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح 

  الغلو في  تعظيم الصالحين  
  

  :النهي عن الغلو والتحذير منه 
  ) ....يا أهل الكتاب ال تغلوا في دينكم : ( قوله تعالى  -١
  

  :الغلو في الدين سبب الهالك 
قال  حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي  -١

يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم : (
  ) ....الغلو في الدين 

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ه وسل        هـ١٤٤./...../.....  .......... ي صلى الله عل   الغل في آل ب ال

المكتسبات 
   السابقة

  ما المقصود بالغلو ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على
المراد بأهل   طالبال يبينأن ❖

  بيت النبي 
  
  
مكانة آل  طالبال يوضحأن  ❖

  البيت ومحبتهم
  
 

موقف   طالبال يحددأن ❖ 
    الصحابة من أهل بيت النبي 

  
  
توسط أهل  طالبال يوضحأن ❖

 السنة والجماعة في آل البيت
  
 
صور الغلو  طالبال يذكرأن  ❖

  في آل البيت

    طالبكتاب ال
  
  
المراد بأهل بيت   بين ❖

  النبي 
  
  
مكانة آل البيت  وضح ❖

  ومحبتهم
  
 

موقف الصحابة من   حدد❖ 
      أهل بيت النبي 

  
  
توسط أهل السنة  وضح❖

  والجماعة في آل البيت
  
  
صور الغلو في آل  اذكر ❖

  البيت

  
  : المراد بأهل بيت النبي 

هم أوالده وأزواجه وذريته  ومن تحرم عليه  آل بيت النبي 
وهم آل علي وآل عقيل  وآل جعفر  وآل  الزكاة من أقاربه 

  العباس رضي الله عنهم  
  :مكانة آل البيت ومحبتهم 

آل بيت النبي هم أشرف أهل بيت وجد على األرض فخرا وحسبا 
ونسبا ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت 

   .... ويتولونهم  النبي 
  :  موقف الصحابة من أهل بيت النبي 

  )في أهل بيته  ارقبوا محمدا : (  قال أبو بكر  -١
والذي نفسي بيده لقرابة رسول : ( أيضا  وقال أبو بكر  -٢

  )أحب إلى أن أصل من قرابتي  الله 
  :توسط أهل السنة والجماعة في آل البيت 

  يحبونهم وينزلونهم منلتهم التي أنزلهم الله  -١
البيت فوق مكانتهم التي كما أن أهل السنة ال يرفعون أهل  -٢

  أنزلهم الله تعالى
  : الغلو في آل البيت 

  :الغلو في آل البيت من أسباب الشرك بالله ومن صور الشرك 
دعاؤهم من دون الله تعالى واالستغاثة بهم في الشدائد وهذا  -١

  شرك في األلوهية
زعم أن لهم القدرة على التصرف في الكون وتدبير الخالئق  -٢
...  

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ....)..................أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

اج        هـ١٤٤./...../.....  .......... اذها م ر وات   تع الق

المكتسبات 
   السابقة

  من هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  جاري حدث      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
شرار الخلق  طالبال يبينأن  -١

عند الله هم الذين يتخذون 
  القبور مساجد

  
  
لماذا كانوا  طالبال يوضحأن -٢

  شرار الخلق عند الله تعالى
  
  
  
ما الذي   طالبال يحددأن -٣

  يشمله اتخاذ القبور مساجد  
  
  
حلول اللعنة  طالبستدل الأن ي-٤

  على متخذي القبور مساجد
  
وصايا النبي  طالبال يذكرأن -٥

صلى الله عليه وسلم عدم اتخاذ 
  القبور مساجد

    طالبكتاب ال
  
  
شرار الخلق عند الله  بين -١

هم الذين يتخذون القبور 
  مساجد

  
  
  
لماذا كانوا شرار  وضح-٢

  الخلق عند الله تعالى
  
  
  
ما الذي يشمله اتخاذ   حدد-٣

  القبور مساجد  
  
  
حلول اللعنة على  استدل-٤

  متخذي القبور مساجد
  
وصايا النبي صلى الله  اذكر-٥

عليه وسلم عدم اتخاذ القبور 
  مساجد

  
   :شرار الخلق عند الله هم الذين يتخذون القبور مساجد 

 لما اشتكى النبي : حديث عائشة رضي الله عنها قالت  -١
ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية 
وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة 

  ..... فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها 
   :لماذا كانوا شرار الخلق عند الله تعالى 

ان اتخاذ القبور مساجد من أعظم أسباب وقوعهم ووقوع  -١
  باللهغيرهم في الشرك 

أنهم قد أدخلوا الشرك على أنفسهم من حيث يظنون أنهم  -٢
  .......... يحسنون صنعا 

  :ما الذي يشمله اتخاذ القبور مساجد  
  بناء المساجد عليها والصالة فيها  -١
  الصالة عندها وإن لم يبن عليها مسجد  -٢
  الصالة إليها بأن يتجه إلى القبر في حال الصالة -٣

  :حلول اللعنة على متخذي القبور مساجد 
التحذير من اتخاذ القبور مساجد حتى أنه لعن  لقد شد النبي 

  : .......من فعل ذلك كما جاء في عدة أحاديث منها 
من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم عدم اتخاذ القبور مساجد 

:  
  ...........قبل موته بخمس ليال  أوصى النبي 

  قبور األنبياء والصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون اللهالغلو في 
  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ر        هـ١٤٤./...../.....  .......... ارة الق   ز

المكتسبات 
   السابقة

  اتخاذ القبور مساجد ؟ما الذي يشمله 

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

حكم زيارة  طالبال يحددأن -١
  القبور

  
  
  
حكمة  طالبال يبينأن -٢

    مشروعية زيارة القبور
  
أقسام زيارة  طالبال يذكرأن -٣

  .القبور
  
شد على حكم  طالبدلل الأن ي-٤

  إلى زيارة القبورالرحال 
  
   

  
بدع زيارة  طالبال يوضحأن  -٥

  القبور
  
بدع القبور  طالبعدد الأن ي-٦

  ومنهياتها

    طالبكتاب ال
  
  
  حكم زيارة القبور حدد-١
  
  

  
حكمة مشروعية زيارة  بين-٢

    القبور
  
  
  .أقسام زيارة القبور اذكر-٣
  
  
شد الرحال على حكم  دلل-٤

  إلى زيارة القبور
  
  
   

  زيارة القبور بدع وضح -٥
  
  
  بدع القبور ومنهياتها حدد-٦

  
  :حكم زيارة القبور

سنة  والدليل حديث بريدة بن  يذكرزيارة القبور لالتعاظ وال
نهيتكم عن زيارة القبور ( قال رسول الله : قال  الحصيب 
  )فزوروها 

  :حكمة مشروعية زيارة القبور 
  اآلخرة  يذكراالتعاظ و -١
  . الدعاء للموتى:  ٢

  :أقسام زيارة القبور 
  الزيارة المحرمة -٢الزيارة الشرعية              -١
  الزيارة الشركية -٤الزيارة البدعية                -٣

  :شد الرحال إلى زيارة القبور 
المراد بشد الرحال السفر ، والسفر ألجل زيارة القبور محرم  

  :والدليل على ذلك 
: ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد ( حديث أبي هريرة  -١

  ) ....المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد األقصى 
  :بدع زيارة القبور  

  تخصيص أيام أو أوقات لزيارة القبور -١
  .السفر لزيارة قبور األنبياء والصالحين  -٢

  :بدع القبور ومنهياتها 

  المساجدوضع القبور في  -٢بناء المساجد على القبور     -١
  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ها        هـ١٤٤./...../.....  .......... ار ون ار واألح األش ك    ال

المكتسبات 
   السابقة

  ما حكم زيارة القبور ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
  .التبرك  طالبعرف الأن ي-١
  
  
أنواع على  طالبال  يذكرأن -٢

  التبرك
  
  
  
  
شروط التبرك   طالبال يعددأن -٣

  المشروع
  
حكم التمسح  طالبال يبينأن -٤

  .  باألشجار واألحجار واألولياء
ما يشرع  طالبال يبينأن -٥

  استالمه من األحجار  
  
 عمر  طالبال يوضحأن -٦

  يقبل الحجر ويحذر من الشرك

    طالبكتاب ال
  
  
  
  .التبرك  عرف-١
  
  
  أنواع التبركعلى  اذكر-٢
  
  
  
  
  
شروط التبرك   حدد-٣

  المشروع
  
حكم التمسح باألشجار  بين-٤

  .  واألحجار واألولياء
ما يشرع استالمه من  بين-٥

  األحجار  
  
يقبل الحجر  عمر  وضح-٦

  ويحذر من الشرك

  
  : تعريف التبرك 

  .طلب البركة ورجائها واعتقادها ، والبركة النماء والزيادة 
  : أنواع التبرك

تبرك المشروع وهو التماس البركة من شيء دل الشرع  -١
  على جواز التبرك به بقراءة القرآن والمطر

تبرك ممنوع  وهو التماس البركة من شيء لم يأّذن بالتبرك -٢
به أو دل عليه أو أذن بالتبرك به ولكن يتبرك به على غير 

  الصفة المشروعة بذوات األولياء 
  : شروط التبرك  المشروع

  أن يكون فيما ورد الشرع بأن فيه بركة -١
  أن يكون التبرك فيه بالصفة الشرعية كشرب ماء زمزم -٢

  : التمسح باألشجار واألحجار واألولياء حكم 
  التمسح البدعي-١
  التمسح الشركي  -٢

  : ما يشرع استالمه من األحجار  
  الحجر األسود       -  -١
  الركن اليماني  -٢

   :يقبل الحجر ويحذر من الشرك  عمر 
ال طلبا للبركة ولهذا ال  الحجر األسود يستلم اتباعا لسنة النبي 

  .يجوز مسح البدن بعد استالمه 
  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝حظة   المال       ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

  ال        هـ١٤٤./...../.....  ..........

المكتسبات 
   السابقة

  ما التبرك ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  خاللتحقيق أهداف الدرس من   أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
المراد   طالبال يبينأن  -١

    بالتصوير 
  
 أقسام  طالبال يذكرأن -٢

  وحكم كل نوع التصوير  
  
  
الحكمة من  طالبال يوضحأن  -٣

  النهي عن التصوير
  
  
  
وجوب  طالبال يوضحأن -٤

  طمس الصور المحرمة  
ددأن -٥ بال يح ة  طال عقوب

  المصورين
  
على ما ال  طالبتعرف الأن ي-٦

  يدخل في التصوير

    طالبكتاب ال
  
  
  
  التصوير المنهي عنه    بين -١
  
  
  أنواع التصوير   اذكر-٢
  
  
  
الحكمة من النهي  وضح -٣

  عن التصوير
  
  
  
وجوب طمس الصور  وضح-٤

  المحرمة  
  عقوبة المصورين حدد-٥
  
  
التي ال تدخل  ما هي األشياء-٦

  في التصوير

  
  :المراد بالتصوير 

ك  ي ذل دخل ف ك  وال ي و  ذل م أو نح ت أو رس ورة بنح اء ص إنش
  ....التصوير اآللي 
  :التصوير على قسمين  :  حكم التصوير 

  ٣٥تصوير ما ليس له روح وهذا جائز  والدليل ص  -١
ل ونحت  -٢ ل صناعة التماثي تصوير ما له روح  وهذا محرم مث

  ٣٦ما له روح والدليل    ص 
  :الحكمة من النهي عن التصوير 

الى -١ ه تع ن المضاهاة ما فيه من إساءة األدب مع الل ه م ا في بم
  والمشابهة لخلق الله

ه أ-٢ ةن الى  ذريع ه تع رك بالل ان للش زين لإلنس يطان ي إن الش ف
  عبادة الصور

  أن المالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة -٣
  :وجوب طمس الصور المحرمة  

  يجب طمس الصور المحرمة حتى تزول مالمحها 
  :  عقوبة المصورين 

  أشد الناس عذابا يوم القيامة أنهم  -١
  أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ فيما صوره الروح -٢

  :ما ال يدخل في التصوير 

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ..)....................أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ادة        هـ١٤٤./...../.....  ..........   الع

المكتسبات 
   السابقة

  ما أنواع التصوير ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

بإذن الله قادرا يكون الطالب 
  :على

    معنى العبادة طالبال يبينأن -١
  
  
على حكم  طالبدلل الأن ي-٢

  الحلف بغير الله 
  
  
  
وجوب  طالبال يوضحأن -٣

  صرف كل العبادات لله تعالى  
  
شروط قبول  طالبال يحددأن -٤

  العبادة  
  
  أركان العبادة   طالبال يذكرأن -٥
  
شروط  طالبال يبينأن -٦

  العبودية  
كل ما على أن  طالبدلل الأن ي-٧

  عبد غير الله فهو عابد للشيطان

    طالبكتاب ال
  
  
    معنى العبادة بين-١
  
  
على حكم الحلف بغير  دلل-٢

  الله 
  
  
  
وجوب صرف كل  وضح-٣

  العبادات لله تعالى  
  
  شروط قبول العبادة   حدد-٤
  
  
  أركان العبادة   اذكر-٥
  
  شروط العبودية   حدد-٦
  
كل ما عبد غير على أن  دلل-٧

  الله فهو عابد للشيطان

  
  :معنى العبادة 

اسم جامع لكل ما يحبه  :العبادة لغة التذلل والخضوع وشرعا 
  الله من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة 

  :أمثلة على العبادات بأنواعها 
  مثل قول ال إله إال الله :عبادات قولية  -١
  اعتقادية وحدانية الله في ربوبيته مثل: عبادات باطنية  -٢
  الصالة: عبادات ظاهرة مثل  -٣

  :وجوب صرف كل العبادات لله تعالى  
ولقد بعثنا (يجب صرف كل عبادة لله وحده ال شريك له والدليل 
  )في كل أمة  رسوال أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

  :شروط قبول العبادة  
  أن تكون خالصة لله تعالى     -١
  أن تكون صوابا موافقة لسنة رسول الله  -٢

   :أركان العبادة  
  الرجاء من الله  - ٣الخوف من الله     -٢المحبة لله    -١

  : شروط العبودية  
  ....العبودية لله تعالى هي أعلى وأشرف مقامات العبد 

  :كل ما عبد غير الله فهو عابد للشيطان 
 فقدكل من استكبر عن عبادة الله جال وعال واتبع هواه فعبد إلها آخر 

دون الله تعالى ، قال تعالى  أذل نفسه للشيطان الرجيم واتخذ إلها من
  ......إن يدعون من دونه إال إناثا : (

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ة        هـ١٤٤./...../.....  ..........   ال

المكتسبات 
   السابقة

  ؟ العبادة  ما

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
محبة الله أن  طالبال يبينأن -١

  . تعالى عبادة
  
  
أسباب محبة   طالبال يذكرأن -٢

  المسلم لربه جال وعال  
  
  
  
  
وجوب  طالبال يوضحأن -٣

  تقديم محبة الله ورسوله 
  على محبة غيرهما

  
ثمرة   طالبستنتج الأن ي-٤

  تقديم محبة الله ورسوله 
  على محبة غيرهما

  
في حل  طالبشارك الأن ي-٥

  أنشطة الدرس

    طالبكتاب ال
  
  
  
محبة الله تعالى أن  بين-١

  . عبادة
  
  
أسباب محبة المسلم   اذكر-٢

  لربه جال وعال  
  
  
  
  
وجوب تقديم محبة  وضح-٣

على محبة   الله ورسوله 
  غيرهما

  
ثمرة تقديم محبة   استنتج-٤

على محبة   الله ورسوله 
  غيرهما 

  
في حل أنشطة  شارك-٥

  الدرس

  
  :محبة الله تعالى عبادة 

محبة الله من أعظم العبادات وأجلها وهي ركن من أركان العبادة  
يا أيها الذين آمنوا من : ( والله تعالى أعظم محبوب قال تعالى 

  ..........يرتد منكم عن دينه 
  :أسباب محبة المسلم لربه جال وعال  

  :واجب على المسلم أن يحب الله تعالى لثالثة أسباب 
  أنه هداه لإلسالم والسنة- ٣ألنه خلقه ورزقه  - ٢حبه لذاته -١

  :أنواع المحبة   
  المحبة الشركية -٢محبة الله تعالى             -١
  المحبة المباحة - ٤المحبة الشرعية            -٣

  :على محبة غيرهما   وجوب تقديم محبة الله ورسوله 
على كل أحد ومن  يجب تقديم محبة الله تعالى ثم محبة نبيه 

  أدلة هذا 
  .....)قل إن كان أبائكم وأبناؤكم (قوله تعالى   -١

  :على محبة غيرهما   ثمرة تقديم محبة الله ورسوله 
أكثر من محبة ما  من ثمار محبة الله تعالى ومحبة رسوله 

سواهما وجود لذة اإليمان وحالوته في القلب  كما يدل على هذا 
ثالث :     ( قال  حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي 

من كان الله ورسوله أحب إليه : من كن فيه وجد حالوة اإليمان 
  ........مما سواهما وأن يحب المرء 

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝واجبات المنزلية   ال      ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

غ في الله        هـ١٤٤./...../.....  ..........   ال في الله وال

المكتسبات 
   السابقة

  ما أسباب محبة المسلم لربه جل وعال ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
المراد  طالبال يبينأن -١

  بمحبة الله 
  
  

عالمات  طالبال يذكرأن -٢
  .صدق المحبة لله ورسوله 

  
  
  
  
المراد  طالبال يوضحأن -٣
   البغض في اللهب

أنواع  طالبال يعددأن -٤
  البغض في الله

  
في  طالبشارك الأن ي-٥

  أنشطة الدرس  

    طالبكتاب ال
  
  
  المراد بمحبة الله  بين-١
  
  
  
  
عالمات صدق  اذكر-٢

  .المحبة لله ورسوله 
  
  
  
البغض في المراد ب وضح-٣

   الله
أنواع البغض في  حدد-٤

  الله
  
  
  في أنشطة الدرس  شارك -٥

  
  :الحب في الله 

محبة : المحبة في الله والمراد بها : من اجل أنواع المحبة 
  المرء المسلم لما فيه من اإليمان وخصال الخير  والتقوى

  :  عالمات صدق المحبة لله ورسوله 
   طاعة الله تعالى وطاعة رسول -١
  على كل محبوب  تقديم محبته تعالى ومحبة رسوله -٢
  ونهيه تعظيم أمر الله ونهيه وأمر رسوله -٣
مواالة من والى الله ورسوله  ومعاداة من عادى الله -٤

  ورسوله 
  من الكفر والفساد  بغض ما يبغضه الله ورسوله  -٥

  :البغض في الله 
  والمراد به بغض ما يبغضه الله تعالى  

  :أنواع البغض في الله 
بغض الكفار والمشركين  والمنافقين والبراءة منهم ومن -١

  أعمالهم الكفرية
ال تجد : ( نهى الله تعالى عن مودة الكافرين فقال الله تعالى  -٢

  .......... )قوما يؤمنون بالله واليوم اآلخر 
ال يمنع بغضهم من اإلحسان إليهم والعدل معهم وحسن  -٣

  ..التعامل معهم ودعوتهم إلى الله تعالى وترك ظلمهم والتعدي 
  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ..)....................أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ف        هـ١٤٤./...../.....  ..........   ال

المكتسبات 
   السابقة

  ما عالمات صدق المحبة لله ورسوله ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
المراد  طالبال يبينأن -١
  الخوفب

  
الخوف أن   طالبال يوضحأن -٢

   عبادة
  

األمر على  طالبستدل الأن ي-٣
بالخوف من الله والنهي عن 

    الخوف من غيره
الثناء على  طالبال يوضحأن -٤

  من أخلص خوفه لله  
  
األسباب  طالبال يذكرأن -٥

  الجالبة للخوف من الله
  
  
  
اآلثار  طالبال يعددأن -٦

  المترتبة على الخوف من الله
  
أقسام الخوف  طالبال يبينأن -٧

  من غير الله

    طالبكتاب ال
  
  
  
  الخوفالمراد ب بين-١
  
  
   الخوف عبادةأن   وضح-٢
  
  
األمر بالخوف على  استدل-٣

من الله والنهي عن الخوف 
    من غيره

الثناء على من  وضح-٤
  أخلص خوفه لله  

  
األسباب الجالبة  اذكر-٥

  للخوف من الله
  
  
اآلثار المترتبة على  حدد-٦

  الخوف من الله
  
أقسام الخوف من غير  حدد-٧

  الله

  
  :الخوف 

المراد بالخوف خوف العبد من الله تعالى أن يعاقبه في الدنيا أو 
  اآلخرة وخوفه من مقامه بين يدي ربه في اآلخرة 

خوف العبد من ربه عبادة من أجل العبادات :الخوف عبادة 
  وأشرفها وهو ركن من أركان العبادة فيجب إخالصه لله تعالى 

  :ره األمر بالخوف من الله والنهي عن الخوف من غي
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فال تخافوهم (قال تعالى 

  )وخافون إن كنتم مؤمنين 
  :الثناء على من أخلص خوفه لله   

أثنى الله على عباده الذين أطاعوه بأنواع الطاعة  وخافوه وحده 
  ........... )إنما يعمر : ( ال شريك له فقال تعالى 

  :األسباب الجالبة للخوف من الله 
  تعظيم الله وتوقيره وإجالله ومعرفة عظمة سلطانه وقهره-١
  ...التعرف على أسمائه وصفاته والتفكر في معانيها  -٢

  :الخوف من الله يقتضي الفرار إليه  
  من خاف أحدا أو هابه هرب منه إال الله فمن خافه لجأ إليه 

  :اآلثار المترتبة على الخوف من الله 
  ........المبادرة لطاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه 

  
  :أقسام الخوف من غير الله 

  :ذم الخوف من غير الله وبيان سوء عاقبته 
  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

جاء        هـ١٤٤./...../.....  ..........   ال

المكتسبات 
   السابقة

  ؟ بالخوف المراد ما

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
  .الرجاء طالبعرف الأن ي-١
  

أن  طالبال يوضحأن -٢
  الرجاء عبادة

  
أنواع  طالبال يعددأن -٣

  الرجاء
  
  
  
  
  
  
على  طالبستدل الأن ي-٤

وجوب الجمع بين الخوف 
   والرجاء

  
في حل  طالبشارك الأن ي-٥

  أنشطة الدرس

    طالبكتاب ال
  
  
  
  .الرجاء عرف-١
  
  الرجاء عبادةأن  وضح-٢
  
  
  أنواع الرجاء حدد-٣
  
  
  
  
  
  
  
وجوب الجمع على  استدل-٤

   بين الخوف والرجاء
  
  
في حل أنشطة  شارك-٥

  الدرس

  
  لغة األمل : الرجاء: تعريف الرجاء

  وشرعا هو طمع العبد بفضل الله ورحمته وكرمه ومغفرته 
  :الرجاء عبادة 

رجاء العبد ربه عبادة من أجل العبادات وأشرفها وهو ركن من 
  .أركان العبادة فيجب إخالصه لله تعالى 

  :أنواع الرجاء 
مع فعل األسباب  وهو رجاء الله تعالى :  الرجاء المحمود -١

  المؤدية إلى تحقيقه 
وهو الرجاء بدون عمل  مثل رجاء الشخص :  الرجاء الكاذب -٢

المتمادي في الذنوب والمعاصي أن يرحمه الله مع إصراره على 
  خطاياه  ويمسى التمني أو الغرور

وهو رجاء غير الله تعالى فيما هو من :  الرجاء الشركي -١
  .  خصائص الله تعالى وهذا شرك أكبر مخرج عن ملة اإلسالم 

  :وجوب الجمع بين الخوف والرجاء 
يجب على المؤمن أن يجمع بين الخوف من الله تعالى ورجاء 

فال  رحمته  وبهذا يصل إلى درجة االعتدال في الخوف والرجاء
يغلب عليه الخوف فييأس من رحمة الله وال الرجاء فيأمن 

أولئك يدعون يبتغون إلى : ( من مكر الله ، قال الله تعالى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه 

  )إن عذاب ربك كان محذورا 
  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ل        هـ١٤٤./...../.....  ..........   ال

المكتسبات 
   السابقة

  ؟ الرجاء ما

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
  التوكل  طالبعرف الأن ي-١
  
  
  
التوكل أن  طالبال يوضحأن -٢

  عبادة  
  
التوكل على  طالبال يبينأن -٣

الله وحده من أهم صفات 
  المؤمنين

التوكل  طالبستنتج الأن ي -٤
  على الله تعالى في جميع األمور

  
التوكل حكم  طالبال يحددأن  -٥

  على غير الله
  
كفاية على  طالبستدل الأن ي -٦

  الله للمتوكلين

    طالبكتاب ال
  
  
  
  التوكل  عرف-١
  
  
  
  التوكل عبادة  أن  وضح-٢
  
ين-٣ ه  ب ى الل ل عل التوك

فات  م ص ن أه ده م وح
  المؤمنين

ه  استنتج -٤ ى الل ل عل التوك
  تعالى في جميع األمور

  
دد -٥ م  ح ى حك ل عل التوك

  غير الله
  
كفاية الله على  استدل -٦

  للمتوكلين

  
  :تعريف التوكل 

  االعتماد والتفويض :لغة 
اعتماد القلب على الله تعالى في حصول مطلوب أو : وشرعا 

  دفع مكروه مع فعل األسباب الممكنة المباحة  
  :التوكل عبادة  

التوكل على عبادة من أعظم العبادات القلبية  فيجب على المؤمن 
  وحده ال على األسبابأن يعتمد بقلبه على الله تعالى 

    : التوكل على الله وحده من أهم صفات المؤمنين
  ....... ذكر الله تعالى التوكل مع أهم صفات المؤمنين 

  
  :األمور التوكل على الله تعالى في جميع 

الواجب على المسلم أن يتوكل على الله تعالى في حصول 
  في جميع األمور الدينية والدنيوية عنه مقصوده ودفع المكروه 

  :التوكل على غير الله 
التي ال يقدر عليها غير الله   األمورالتوكل غير الله في  -١

  وهذا شرك أكبر
  الله عليه وهذا شرك أصغر  أقدرهمفيما  األحياءالتوكل على  -٢

   : كفاية الله للمتوكلين
  )ومن يتوكل على الله فهو حسبه: ( قال تعالى 

  
 األخذالتوكل على الله تعالى ال ينافي  -تحقيق التوكل في الرزق  

  ثمرة التوكل –باألسباب 
  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  التفكيرمهارات 
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝واجبات المنزلية   ال      ⃝األنشطة          ⃝ 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

عاء        هـ١٤٤./...../.....  ..........   ال

المكتسبات 
   السابقة

  ما التوكل ؟

  قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيحقراءة نص      ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  الدعاء طالبعرف الأن ي-١
  
  
  
حكم أن  طالبال يبينأن -٢

  الدعاء عبادة  
  
مكانة  طالبال يوضحأن -٣

  الدعاء
  
على أن  طالبستدل الأن ي-٤

    دعاء غير الله شرك أكبر
  
  
دعاء غير أن  طالبال يبينأن -٥

  الله أعظم الضالل والخسران
  
على أن  طالبستدل الأن ي-٦

أعظم ما وقع دعاء غير الله من 
  فيه المشركون من الشرك

    طالبكتاب ال
  
  
  الدعاء عرف-١
  
  
  
  الدعاء عبادة  حكم أن  بين-٢
  
  
  مكانة الدعاء وضح-٣
  
  
دعاء غير على أن  استدل-٤

    الله شرك أكبر
  
  
دعاء غير الله أعظم أن  بين-٥

  الضالل والخسران
  
دعاء غير على أن  استدل-٦

الله من أعظم ما وقع فيه 
  المشركون من الشرك

  
  :تعريف الدعاء 

وشرعا لجوء العبد إلى ربه جال وعال  ، الطلب والنداء هو  :لغة 
    من جلب منفعة أو دفع مضرةبسؤاله ما يريد 
  :الدعاء عبادة  

في  الدعاء عبادة يجب صرفها لله تعالى  وعدم إشراك أحد معه
   )أستجب لكموقال ربكم ادعوني :( والدليل قوله تعالى ذلك

  :   مكانة الدعاء
  .العبادات وأجلها  أعظمالدعاء من -١
   .الدعاء محبوب لله عز وجل  -٢

  : دعاء غير الله شرك أكبر
من دعا غير الله تعالى من األموات والغائبين فقد وقع في 

التي يجب العبادة  أنواعالشرك األكبر  ألن الدعاء نوع من 
  ... إخالصها لله تعالى 

  :دعاء غير الله أعظم الضالل والخسران 
أعظم الضالل أن يدعو شخص أحدا غير الله تعالى  ألن هذا 

  ....المدعو من دون الله تعالى ال يملك لنفسه نفعا وال ضرا 
   :دعاء غير الله من أعظم ما وقع فيه المشركون من الشرك

دعاء غير الله أكبر أنواع الشرك وقد كانت هذه المسألة من 
  عليهم السالم أقوامهم  األنبياءأكبر المسائل التي جادل فيها  

  طلب الرزق ال يكون إال من الله تعالى
  ......من أعظم الحاجات التي يسألها الناس الرزق 

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝حديد األولويات  ت       ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

غاثة        هـ١٤٤./...../.....  ..........   االس

المكتسبات 
   السابقة

  ما الدعاء ؟

  صحيحقراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع      ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
  
  االستغاثة طالبعرف الأن ي-١
  
  
  
االستغاثة أن  طالبال يبينأن -٢

  .عبادة
  
ذكرأن  -٣ بال ي واع  طال أن

  . االستغاثة بغير الله
  
  
  
  
  

بستدل الأن ي-٤ ه  طال ى أن ال عل
  يكشف الضراء إال الله تعالى

  
أن  طالبال يوضحأن -٥

المشركون يستغيثون بالله تعالى 
  وقت الشدة

    طالبكتاب ال
  
  
  
  
  االستغاثة عرف-١
  
  
  
  .االستغاثة عبادةأن  بين-٢
  
  
  
أنواع االستغاثة بغير  اذكر -٣

  . الله
  
  
  
ال يكشف على أنه  استدل-٤

  الضراء إال الله تعالى
  
  
المشركون أن  وضح-٥

يستغيثون بالله تعالى وقت 
  الشدة

  
  :تعريف االستغاثة 

والفكاك  طلب الغوث وهو التخليص من الشدة  والنقمة:لغة 
نداء الله تعالى والتوجه إليه إلزالة :وشرعا   من الشدائد ،

  .الشدة والكرب 
  : االستغاثة عبادة

االستغاثة  عبادة لله تعالى وقربة ولهذا يجب صرفها لله 
   ...في ذلك تعالى  وعدم إشراك أحد معه 

  :   أنواع االستغاثة بغير الله
وهي االستغاثة بالحي القادر في أمر :االستغاثة الجائزة  -١

  مثل استغاثة الصغير بوالديهيستطيعه 
وهي االستغاثة بغير الله في كشف : االستغاثة الشركية -٢

أو االستغاثة  الضر أو تحويله في شيء ال يقدر عليه إال الله
  الحي الغائب  أوبالميت مطلقا 

  :ال يكشف الضراء إال الله تعالى 
له إال إلى   ملجأشدة فإنه ال  أوإذا وقع اإلنسان في كرب 

  .... الله  عز وجل فالواجب عليه التوكل عليه وحده
  :المشركون يستغيثون بالله تعالى وقت الشدة 

كان كثير من المشركين إذا وقعوا في كربة وانقطعت عنهم 
  ......وينسون األسباب يرجعون إلى فطرتهم 

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ..)....................أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ر         هـ١٤٤./...../.....  ..........   ال

المكتسبات 
   السابقة

  ما االستغاثة ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 
الله قادرا يكون الطالب بإذن 

  :على
  
  
  . النذر طالبعرف الأن ي-١
  
  
  حكم النذر طالبال يحددأن -٢
  
  
النذر أن  طالبال  يوضحأن -٣

  عبادة  
   

ر أن  طالبال يبينأن -٤ ذر لغي الن
  الله تعالى شرك أكبر

  
  
لغير  للنذر طالبمثل الأن ي -٥

  الله تعالى  

    طالبكتاب ال
  
  
  
  
  . النذر عرف-١
  
  
  حكم النذر حدد-٢
  
  
  النذر عبادة  أن  وضح-٣
   

  
النذر لغير الله تعالى أن  بين-٤

  شرك أكبر
  
  
  لغير الله تعالى   للنذرمثل  -٥

  
  : تعريف النذر

النذر هو إيجاب اإلنسان على نفسه شيئا لم يكن واجبا  عليه 
  شرعا بأي لفظ دل عليه 

  : حكم النذر
النذر لله تعالى مكروه  والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي 

  )عن النذر نهى النبي (الله عنهما قال 
  : النذر عبادة 

مع كراهية ابتداء النذر إال أن من التزم نذر الطاعة وجب عليه 
 الوفاء به لله تعالى والوفاء بنذر الطاعة عبادة وقربة  

  :  النذر لغير الله تعالى شرك أكبر 
كل عبادة يجب صرفها لله تعالى ومن صرفها لغيره فقد أشرك  

ومن ذلك النذر فإنه نوع من أنواع العبادة فصرفه لغير الله 
  . تعالى شرك أكبر مخرج عن ملة اإلسالم 

  :مثال النذر لغير الله تعالى  
النذر للقبور واألضرحة كمن ينذر إن شفاه الله ليذبحن على -١

  القبر الفالني أو نذر تقديم طعام أو شراب للضريح الفالني 
النذر لصاحب القبر أنه إذا رزق بولد أن يصوم شهرا  -٢

هذا  والواجب على من نذر شيئا لغير الله تعالى أن يتوب من
  .النذر

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ..)....................أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ه        هـ١٤٤./...../.....  .......... ة ب الله تعالى وح ا   اله

المكتسبات 
   السابقة

  ما النذر ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
  
  الهداية   طالبعرف الأن ي-١
  
  
  أنواع الهداية طالبال يذكرأن -٢
  
  
  

  
  
األنبياء أن  طالبال يوضحأن -٣

عليهم السالم ال يملكون هداية 
  أحد

   
  
أهل على أن  طالبستدل الأن ي-٤

الجنة يحمدون ربهم  على 
  الهداية

    طالبكتاب ال
  
  
  
  
  الهداية   عرف -١
  
  
  أنواع الهداية اذكر-٢
  
  
  
  

  
األنبياء عليهم أن  وضح-٣

  السالم ال يملكون هداية أحد
   

  
  
أهل الجنة على أن  استدل-٤

  يحمدون ربهم  على الهداية

  
  : تعريف الهداية 

  مأخوذة من هدى بمعنى أرشد ودل :الهداية لغة 
  بيان طريق الحق والتوفيق لقبوله  : وشرعا 

  :أنواع الهداية 
  هداية البيان واإلرشاد والداللة -١

  )وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم (والدليل قوله تعالى 
  هداية التوفيق واإللهام  -٢

  .........)قل هل من شركائكم  من يهدي (والدليل قوله تعالى 
  

   :  األنبياء عليهم السالم ال يملكون هداية أحد 
األنبياء عليهم السالم  وهم أفضل البشر وصفوة الخلق ال يملكن 
ألنفسهم وال لغيرهم نفعا وال ضرا فهم ال يملكون هداية أقوامهم 
هداية التوفيق التي يختص الله تعالى بها بل إنهم ال يملكون ذلك 

 ألقرب الناس إليهم وهم آباؤهم وأوالدهم  
    :أهل الجنة يحمدون ربهم  على الهداية 

ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم (قال تعالى 
األنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا  لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن 

هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة 
  )أورثتموها بما كنتم تعملون 

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝ودوريات    مراجع      ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

انعها        هـ١٤٤./...../.....  .......... ة وم ا اب اله   أس

المكتسبات 
   السابقة

  ما الهداية ؟

  أو نص من مرجع صحيحقراءة نص قرآني أو نبوي      ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
  
نعمة على    طالبستدل الأن ي-١

  الهداية إلى التوحيد
  
  
  
  
أسباب  طالبال يذكرأن -٢

  الهداية
  
  

  
  
  
  موانع الهداية طالبال يعددأن -٣

    طالبكتاب ال
  
  
  
  
نعمة الهداية على    استدل-١

  إلى التوحيد
  
  
  
  
  أسباب الهداية اذكر-٢
  
  
  
  
  
  موانع الهداية حدد-٣

  
  : نعمة الهداية إلى التوحيد

توحيد  ىواألمة الهداية إل دنعمة ينعم بها الله على الفرأعظم 
الله وطاعته ولذلك امتن الله على عباده بهذه النعمة  ليعلموا 

اليوم (أنها من عنده فيشكروه عليها ويستمسكوا بها  قال تعالى 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا 
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف إلثم فإن الله غفور رحيم 

(  
  :أسباب الهداية 

  سؤال الله الهداية -١
  تعظيم نصوص الكتاب والسنة  والعمل بها  -٢
  علما وعمالالعيش مع القرآن الكريم تالوة وتدبرا -٣
  من عباد الله مجالسة الصالحين والمصلحين واألخيار -٤
   تربيتها وتهذيبهامجاهدة النفس ومراعاة -٥

  :موانع الهداية 
  اإلعراض عن هداية الكتاب والسنة  -١
  والتمسك بما كانوا عليهاإلعجاب بالظالمين وتقليدهم -٢
  والعمل به الجهل بالشريعة واإلعراض عن تعلم الشرعي -٣
  مقارفة المنكرات والسعي إليها فإن بعضها يدعو إلى بعض -٤

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس
 

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ان        هـ١٤٤./...../.....  .......... اة اإلن ح في ح   أث ال

المكتسبات 
   السابقة

  ما أسباب الهداية ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
  
المراد بأثر  طالبال يبينأن -١

  التوحيد
  

حال الناس  طالبال يذكرأن -٢
  بغير التوحيد

  
  
  

  
آثار التوحيد  طالبال  يبينأن -٣

  في حياة اإلنسان

    طالبكتاب ال
  
  
  
  
  المراد بأثر التوحيد بين-١
  
  
حال الناس بغير  وضح-٢

  التوحيد
  
  
  
  
آثار التوحيد في حياة  اذكر-٣

  اإلنسان

  
  : المراد بأثر التوحيد

  هي األمور التي تنتج عن تحقيق التوحيد 
  :حال الناس بغير التوحيد 

لتوحيد الله تعالى في  لقد كانت حياة الناس قبل دعوة النبي 
والطواغيت  حالة متردية  من الجهل وعبادة األصنام واألحجار

والعالقات بين الناس وعلى وتردي الحالة السلوكية واالجتماعية 
درجة كبيرة من التخاصم والتنازع والقتال على أتفه األسباب ، 

أفحكم الجاهلية يبغون  ومن أحسن من الله حكما  (قال تعالى 
  )لقوم يوقنون 

   : آثار التوحيد في حياة اإلنسان
  التوحيد يعلق القلب بالله تعالى وحده ويحقق العبودية   -١
التوحيد هو الطريق الوحيد الذي يوصل سالكه إلى العبادة -٢

  الصحيحة  
التوحيد يؤدي إلى والية الله للعبد بحفظه  ورعايته في دينه -٣

  وإيمانه 
  التوحيد يؤدي إلى هداية العبد  -٤

  )وإن تطيعوه تهتدوا(قال تعالى 
  وطمأنينة القلب التوحيد يحقق انشراح الصدر وراحة البال -٥

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

 

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ع        هـ١٤٤./...../.....  .......... ح في ال   أث ال

المكتسبات 
   السابقة

  أثر التوحيد في حياة اإلنسان ؟ما 

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
  
أثر التوحيد  طالبال يبينأن -١

   في مجتمع الصحابة
  
  
  
  
  
أثر التوحيد  طالبال يذكرأن -٢

  على المجتمع  
  
  
  

  
في حل  طالبشارك الأن ي-٣

  أنشطة الدرس

    طالبكتاب ال
  
  
  
  
أثر التوحيد في مجتمع  بين-١

   الصحابة
  
  
  
  
  
أثر التوحيد على  اذكر-٢

  المجتمع  
  
  
  
  
في حل أنشطة  شارك-٣

  الدرس

  
  :  أثر التوحيد في مجتمع الصحابة

 عنهمالله  رضيلقد كان للتوحيد  أعظم األثر في حياة الصحابة 
واألمة بعدهم فقد صحح منهج حياتهم وغيرها تماما إلى األحسن 

الله  رضيومن أحسن ما يصور هذا التغير في حياة الصحابة 
  :هذان  الخبران  عنهم

: لما فتحوا بيت المقدس قول عمر بن الخطاب ألبي عبيدة  -١
  .........إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله باإلسالم 

  :ع  أثر التوحيد على المجتم
  :للتوحيد آثار كثيرة منها 

التوحيد  يدفع عنهم الشرور ويخففها  أهلالله يدافع عن  إن-١
  عنهم 

  وشرور المفسدينحفظ الله للمجتمع الموحد من كيد الكائدين -٢
تحرير المجتمع وتحصينه من األفكار الفاسدة  والعقائد -٣

  المنحرفة
والغاية وسالمة تماسك المجتمع ووحدة صفه ووضح الهدف  -٤

  منهجه
شيوع المحبة واأللفة والرحمة واألخوة اإليمانية بين  -٥

  .الموحدين 
  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 



 بطاقة تخطيط الدروس

 

  الموضوع  المادة  الصف  الحصة  التاريخ  اليوم

ة        هـ١٤٤./...../.....  .......... ح في اآلخ   أث ال

المكتسبات 
   السابقة

  ما أثر التوحيد في المجتمع ؟

  قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح     ⃝  طرح مشكلة       ⃝  قصة       ⃝  حدث جاري      ⃝  التهيئة
  .....................................أخرى       ⃝  (    ) نشاط رقم       ⃝ عرض فيلم تعليمي       ⃝ عرض صور       ⃝

  

  أسئلة التقويم  تحقيق أهداف الدرس من خالل  أهداف الدرس
يجب أن إنه بانتهاء الدرس 

يكون الطالب بإذن الله قادرا 
  :على

  
  

أثر التوحيد في  طالبال يبينأن 
  اآلخرة    

  
  
  
  
  

على أثر  طالبال  دلليأن 
  التوحيد في اآلخرة    

  
  
  
  

في حل أنشطة  طالبشارك اليأن 
  الدرس   

    طالبكتاب ال
  
  
  
  

  أثر التوحيد في اآلخرة     بين
  
  
  
  
  
  

على أثر التوحيد في  دلل
  اآلخرة    

  
  
  
  

  في حل أنشطة الدرس    شارك

  
  :أثر التوحيد في اآلخرة 

  :للتوحيد آثار في اآلخرة أهمها 
يثبت الله الموحد يف قبره وعند سؤال الملكان وعند النفخ -١

في الصور وعند خروج الناس من قبورهم  غلى أرض المحشر 
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة : ( قال الله تعالى 

  )الدنيا وفي اآلخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء 
م القيامة حينما تسود وجوه أن الموحدين تبيض وجوههم يو-٢

يوم تبيض وجوه (الكفار والمنافقين وأهل البدع قال تعالى 
وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم  أكفرتم بعد إيمانكم 
فذوقوا العذاب بما كنتم  تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم 

  ) ففي رحمة الله هم فيها خالدون 
  ة الموحد يعطيه الله حسن ثواب اآلخر-٣
، أن الله يجعل الموحد يف اآلخرة مع الذين أنعم الله عليهم -٤

ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم : ( قال جل وعال 
الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا 

  )، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما 
  زا عظيما  الموحد يبشره الله بالجنة فيفوز بها فو-٥
  أن الله حرم على الموحد النار-٦

  

استراتيجيات 
  التدريس

  الخرائط الذهنية      ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝
  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝ 

  مهارات التفكير
أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

      ⃝العصف الذهني        ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي (   )    .................
  ...........)...........أخرى 

  ........ ).................أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد (        ⃝ 

  تقنيات التعلم
لوحات       ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝

  ورسومات  
  .....................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝ 

  التدريبات        ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  أدوات التقويم
  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة          ⃝ 

 

 


