
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

         

        األول الدرس

  الغلو في األنبياء  والصالحين   المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية في نهاية   طالبطالبن الن اليتوقع ميتوقع م  
  الدرس تحقيق ما يلي :الدرس تحقيق ما يلي :

  
  األنبياءاألنبياء  فيفي  الغلوالغلو  الغلو في األنبياء والصالحين :الغلو في األنبياء والصالحين :

  برفعهمبرفعهم  ذلكذلك  ويكونويكون  تعظيمهمتعظيمهم  فيفي  المبالغةالمبالغة: :   هوهو  والصالحينوالصالحين
  إياهاإياها  تعاليتعالي  اللهالله  أنزلهمأنزلهم  التيالتي  منازلهممنازلهم  فوقفوق

  وقعوقع  التيالتي  أمثلةأمثلة  أمثلة للغلو في األنبياء والصالحين:أمثلة للغلو في األنبياء والصالحين:
    منهامنها  كثيرةكثيرة  الصالحينالصالحينوو  األنبياءاألنبياء  فيفي  الغالةالغالة  فيهافيها

  االستغاثةاالستغاثة  أوأو  بدعائهبدعائه  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صليصلي  النبيالنبي  فيفي  الغلوالغلو
    تعاليتعالي  اللهالله  دوندون  منمن  بهبه

  دوندون  منمن  بهبه  بالحفبالحف  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صليصلي  النبيالنبي  فيفي  الغلوالغلو
    تعاليتعالي  اللهالله

  ابنابن  أوأو  إلهاإلها  بجعلهبجعله  السالمالسالم  عليهعليه  مريممريم    بنبن  عيسيعيسي  فيفي  الغلوالغلو
    اإللهاإلله
  قبورهمقبورهم  ليليعع  بالبناءبالبناء  والصالحينوالصالحين  األولياءاألولياء  فيفي  الغلوالغلو

  عزعز  اللهالله  دوندون  منمن  ودعائهمودعائهم  عليهاعليها  والسجودوالسجود  بهابها  والطوافوالطواف
  وتقدسوتقدس

  الغلو سبب في الوقوع في الشرك والهالك :الغلو سبب في الوقوع في الشرك والهالك :
أول ما وقع الشرك كان في قوم نوح عليهم السالم وكان أول ما وقع الشرك كان في قوم نوح عليهم السالم وكان 

  سببه األول الغلو في تعظيم الصحابة سببه األول الغلو في تعظيم الصحابة 
  بهذهبهذه  الغلوالغلو  كانكان  لمالما  النهي عن الغلو والتحذير منه :النهي عن الغلو والتحذير منه :

  والتحذيروالتحذير  عنهعنه  النيالني  فيفي  الشرعيةالشرعية  ةةاألدلاألدل  جاءتجاءت  الخطورةالخطورة
  ذلكذلك    ومنومن  منهمنه
  الال  أيأي) )   دينكمدينكم  فيفي  تغلوتغلو  الال  الكتبالكتب  يأهليأهل( (   تعاليتعالي  اللهالله  قولقول

    لكملكم  اللهالله  حدحد  ماما  تتعدواتتعدوا
    بهمبهم  والمرادوالمراد    الغلوالغلو  عنعن  الكتابالكتاب  أهلأهل  تعاليتعالي  للهلله  اا  نهينهي  فقدفقد

  ))اللهالله  ابنابن  هوهو( (   فقالوافقالوا  عزيزعزيز  فيفي  غلواغلوا  الذيالذي  اليهوداليهود
  فقالوافقالوا  المالمالسالس  عليهعليه  عيسيعيسي  فيفي  غلواغلوا  الذينالذين  النصاريالنصاري

  تحذيرتحذير  هذاهذا  وفيوفي  اللهالله  هوهو  مرةمرة  وقالواوقالوا  اللهالله  ابنابن  هوهو  مرةمرة
  ماما  مثلمثل  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صليصلي  النبيالنبي  معمع  يفعلوايفعلوا  أنأن  األمةاألمة  لهذهلهذه

  عيسيعيسي  معمع  والنصاريوالنصاري  عزيزعزيز  معمع  اليهوداليهود  فعلتفعلت
.  

لعدة مجموعات لعدة مجموعات   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممتتنافس فيما بينهتتنافس فيما بينه

طرح األسئلة على طرح األسئلة على 
ل ل واستقباواستقبا  طالبطالبالال

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
  

بيان أن  الله   
شرع لنا 
الشرائع  
وسن لنا 

السنن في كل 
أمور حياتنا 
ووضح ذلك 
النبي صلى 

الله عليه 
وسلم  فيجب 

اتباع الله 
ورسوله في 

كل أمور 
  حياتنا.

  
 

  المراد  طالبال يبينأن
بالغلو في األنبياء 

 والصالحين .

  أمثلة   طالبال يعددأن
اء للغلو في األنبي

 والصالحين .

  أن الغلو  يوضحأن
سبب في الوقوع في 

 الشرك  والهالك .

   النهي عن  يسردأن
  الغلو والتحذير منه .

 

  طالبتتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  ال
 على:  طالبال    يتعرفحيث من خالل العرض  ، من خالل عروض البوربوينت 

 في المبالغة:  هو والصالحين األنبياء في ألنبياء والصالحين : الغلوالغلو في ا
إياها، ثم أبين  تعالي الله أنزلهم التي منازلهم فوق برفعهم ذلك ويكون تعظيمهم

 فيها وقع التي من خالل الشرح أمثلة للغلو في األنبياء والصالحين: أمثلة طالبلل
 وسلم عليه الله صلي النبي في الغلو-  منها كثيرة والصالحين األنبياء في الغالة

 وسلم عليه الله صلي النبي في الغلو تعالي الله دون من به االستغاثة أو بدعائه
   تعالي الله دون من به بالحلف

   اإلله ابن أو إلها بجعله السالم عليه مريم  بن عيسي في الغلو
 عليها والسجود هاب والطواف قبورهم علي بالبناء والصالحين األولياء في الغلو

  وتقدس عز الله دون من ودعائهم
:حول الغلو سبب في الوقوع في الشرك والهالك :أول ما وقع طالبثم أناقش    ال

الشرك كان في قوم نوح عليهم السالم وكان سببه األول الغلو في تعظيم الصحابة .ثم 
 األدلة جاءت ورةالخط بهذه الغلو كان مناقشة: النهي عن الغلو والتحذير منه : لما

 تغلو ال الكتب يأهل(  تعالي الله ذلك قول  ومن منه والتحذير عنه الني في الشرعية
  الغلو عن الكتاب أهل تعالي لله ا نهي فقد-   لكم الله حد ما تتعدوا ال أي)  دينكم في

   بهم والمراد
  )الله ابن هو(  فقالوا عزيز في غلوا الذي اليهود

 هو مرة وقالوا الله ابن هو مرة فقالوا السالم عليه عيسي يف غلوا الذين النصاري
 فعلت ما مثل وسلم عليه الله صلي النبي مع يفعلوا أن األمة لهذه تحذير هذا وفي الله

  .عيسي مع والنصاري عزيز مع اليهود
ا  اون فيم م بالتع ه وأكلفه رح األسئلة علي الل ط درس من خ ة لل وم بمراجع ثم أق

 بات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .بينهم إلعطاء اإلجا

س :ما المراد 
بالغلو في األنبياء 

 والصالحين .
  س:أعدد   أمثلة

للغلو في األنبياء 
 والصالحين .

س:أوضح أن 
الغلو سبب في 

الوقوع في الشرك  
 والهالك .

س :أسرد النهي عن 
  الغلو والتحذير منه .

 

      الواجب
  
  

  



 

 

         

        الثاني الدرس

 الغلو في آل  بيت النبي صلى الله عليه وسلم  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية الدرس في نهاية الدرس   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  تحقيق ما يلي :تحقيق ما يلي :

له آل بيت النبي صلي ال:  المراد بآل بيت الرسول
عليه وسلم هم : أوالده وذريتهم وأزواجه ومن 

تحرم عليه الزكاة من أقاربه صلي الله عليه وسلم 
وهم : أل علي وأل عقيل وأل جعفر وأل العباس 

  النبيالنبي  بيتبيت  ألأل ::  مكانة آل بيت النبيرضي الله عنهم
  عليعلي  وجدوجد  بيتبيت  أهلأهل  أشربأشرب  همهم  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صليصلي
  أهلأهل  ولولأصأص  ومنومن  ونسباونسبا  وحسباوحسبا  فخرافخرا  األرضاألرض  وجهوجه

  صليصلي  النبيالنبي  بيتبيت  أهلأهل  يحبونيحبون  أنهمأنهم  والجماعةوالجماعة  السنةالسنة
  وصيةوصية  فيهمفيهم  ويحفظونويحفظون  ويتولونهمويتولونهم  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله

  زيدزيد  حديثحديث  فيفي  الثابتةالثابتة  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صليصلي  النبيالنبي
  صليصلي  اللهالله  رسولرسول  قامقام: :   قالقال  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  ارقمارقم  بنبن

  بينبين  خماخما  يدعايدعا  بماءبماء  خطيباخطيبا  فينافينا  يومايوما  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله
  وذكروذكر  ووعظووعظ    عليهعليه  وأثنيوأثني  اللهالله  فحمدفحمد: :   والمديةوالمدية  مكةمكة

موقف الصحابة رضي الله عنهم من آل بيت موقف الصحابة رضي الله عنهم من آل بيت   قالقال  ثمثم
  يعرفونيعرفون  عنهمعنهم  اللهالله  رضيرضي  الصحابةالصحابة  النبي :  كانالنبي :  كان

  ومنومن  كثيرةكثيرة  هذاهذا  فيفي  وأخبارهموأخبارهم  فضلهمفضلهم  البيتالبيت  ألهلألهل
  محمدامحمدا  ارقبواارقبوا( (   عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  بكربكر  أبوأبو  قالقال ذلكذلك

  راعواراعوا  ومعناهومعناه  بيتهبيته  أهلأهل  فيفي  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صليصلي
  وأكرموهوأكرموه  واحفظوهواحفظوه  وسلموسلم  ليهليهعع  اللهالله  صليصلي  النبيالنبي

  أوأو  إليهمإليهم  تسيؤواتسيؤوا  فالفال  بيتهبيته  أهلأهل  فيفي  واحترموهواحترموه
:  توسط أهل السنة في محبة آل بيت النبيتؤذوهمتؤذوهم

 الله أنزلهم التي منزلتهم وينزلونهم فيحبونهم
 وسلم عليه الله صلي الله رسول من بقربهم تعالي

 أو،  ويشتمهم يسبهم أو فيهم يطعن لمن خالفا: 
 أو عائشة في يطعن كمن – همببعض ذلك يفعل

  عنهما الله رضي حصفة

لعدة مجموعات تتنافس فيما لعدة مجموعات تتنافس فيما   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممبينهبينه

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
  

مراجعة ألفكار  
الدرس 
  السابقة 

 ضح موقف 

  
   المراد بآل بيت  يعرفأن

لم الرسول صلى الله عليه وس
. 

  مكانة آل بيت النبي  يبينأن
 صلى الله عليه وسلم .

  موقف الصحابة  يوضحأن
رضي الله عنهم من آل بيت 

  النبي صلى الله عليه وسلم 

   توسط أهل السنة في  يذكرأن
محبة آل بيت النبي صلى الله 

  عليه وسلم 

   

 

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  
من خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض  المراد بآل   طالبال

آل بيت النبي صلي الله عليه وسلم هم : أوالده وذريتهم بيت الرسول : 
وأزواجه ومن تحرم عليه الزكاة من أقاربه صلي الله عليه وسلم وهم : أل 

خالل من  طالبثم أبين للعلي وأل عقيل وأل جعفر وأل العباس رضي الله 
 هم وسلم عليه الله صلي النبي بيت مكانة آل بيت النبي : أل عنهمالشرح 
 أهل أصول ومن ونسبا وحسبا فخرا األرض وجه علي وجد بيت أهل أشرب
 وسلم عليه الله صلي النبي بيت أهل يحبون أنهم والجماعة السنة

 في الثابتة وسلم عليه الله صلي النبي وصية فيهم ويحفظون ويتولونهم
 عليه الله صلي الله رسول قام:  قال عنه الله رضي ارقم بن زيد حديث
 وأثني الله فحمد:  والمدية مكة بين خما يدعا بماء خطيبا فينا يوما وسلم
موقف الصحابة رضي الله عنهم من آل بيت  قال ثم وذكر ووعظ  عليه

 فضلهم البيت ألهل يعرفون عنهم الله رضي الصحابة النبي :  كان
 ارقبوا(  عنه الله رضي بكر أبو ذلك قال ومن كثيرة هذا في ارهموأخب

 الله صلي النبي راعوا ومعناه بيته أهل في وسلم عليه الله صلي محمدا
 أو إليهم تسيؤوا فال بيته أهل في واحترموه وأكرموه واحفظوه وسلم عليه

  تؤذوهم
النبي :  متوسط أهل السنة في محبة آل بيت : تؤذوهطالبثم أناقش    ال 

 الله رسول من بقربهم تعالي الله أنزلهم التي منزلتهم وينزلونهم فيحبونهم
 يفعل أو،  ويشتمهم يسبهم أو فيهم يطعن لمن خالفا:  وسلم عليه الله صلي
  عنهما الله رضي حصفة أو عائشة في يطعن كمن – ببعضهم ذلك

بالتعاون فيما ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم 
  بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .

 

  س : ما المراد بآل
بيت الرسول صلى 

 الله عليه وسلم .

  س : أبين مكانة آل
بيت النبي صلى الله 

 عليه وسلم .

  س : أوضح موقف
الصحابة رضي الله 
عنهم من آل بيت 
النبي صلى الله 

  عليه وسلم 

  س : اذكر كيفية
توسط أهل السنة في 
محبة آل بيت النبي 
صلى الله عليه 

   وسلم

 

      الواجب
  



 

 

  
  

         

        الثالث الدرس

 تعظيم القبور واتخاذها نساجد المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية الدرس في نهاية الدرس   طالبطالبمن المن اليتوقع يتوقع   
  تحقيق ما يلي :تحقيق ما يلي :

: الذين يتخذون : الذين يتخذون   همهمشرار الخلق عند الله 
  القبور مساجد القبور مساجد 

الذين يتخذون قبور األنبياء الصالحين مساجد الذين يتخذون قبور األنبياء الصالحين مساجد 
  هم شرار الخلق عند الله تعاليهم شرار الخلق عند الله تعالي

سبب أن الذين يتخذون المساجد قبورا هم سبب أن الذين يتخذون المساجد قبورا هم 
: أن اتخاذ القبور مساجد : أن اتخاذ القبور مساجد   األولاألولشرار الخلق شرار الخلق 

قوعهم وإيقاع غيرهم في قوعهم وإيقاع غيرهم في من أعظم أسباب ومن أعظم أسباب و
الشرك بالله تعالي فيكونون قد ضلوا بأنفسهم الشرك بالله تعالي فيكونون قد ضلوا بأنفسهم 

  وأضلوا غيرهموأضلوا غيرهم
: أنهم قد أدخلوا الشرك علي أنفسهم : أنهم قد أدخلوا الشرك علي أنفسهم   لثانيلثانياا

من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا فهم من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا فهم 
  يظنون عملهم عبادة وقربة إلي اللهيظنون عملهم عبادة وقربة إلي الله

: أنهم بفعلهم هذا يلبسون علي الناس : أنهم بفعلهم هذا يلبسون علي الناس   الثالثالثالث
  ييويوقعونهم في الشرك بالله تعالويوقعونهم في الشرك بالله تعال

: أنهم تسببوا في اتخاذ أطهر األماكن : أنهم تسببوا في اتخاذ أطهر األماكن   الرابعالرابع
  وأفضلها وهي بيوت الله تعاليوأفضلها وهي بيوت الله تعالي

وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم قبل وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم قبل 
  موته في النهي عن اتخاذ القبور مساجدموته في النهي عن اتخاذ القبور مساجد

حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ان النبي حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ان النبي 
صلي الله عليه وسلم قال ) ( اللهم ال تجعل صلي الله عليه وسلم قال ) ( اللهم ال تجعل 

ا قبور ا قبور قبري وثنا ، لعن الله قوما اتخذوقبري وثنا ، لعن الله قوما اتخذو
  أنبيائهم مساجد ))أنبيائهم مساجد ))

  

لعدة مجموعات تتنافس فيما لعدة مجموعات تتنافس فيما   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممبينهبينه

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
  
  

قراءة التمهيد  
في كتاب 

 طالبال
ومناقشته 

  وشرحه 

 

  
  من هم شرار  طالبال يبينأن

 الخلق عند الله  تعالى .

  سبب أن الذين  طالبال يبينأن
يتخذون المساجد قبورا هم 

 شرار الخلق مع ذكر الدليل .

  وصايا الرسول  طالبال يعددأن
صلى الله عليه وسلم قبل موته 
في النهي عن اتخاذ القبور 

  .  مساجد

 

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  
    يتعرفنت ، حيث من خالل العرض  من خالل عروض البوربوي  طالبال
الذين يتخذون قبور األنبياء - الذين يتخذون القبور مساجد على:  طالبال

  الصالحين مساجد هم شرار الخلق عند الله تعالي
األول : أن اتخاذ سبب أن الذين يتخذون المساجد قبورا هم شرار الخلق 

ي الشرك بالله القبور مساجد من أعظم أسباب وقوعهم وإيقاع غيرهم ف
لثاني : أنهم قد أدخلوا ا تعالي فيكونون قد ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم

الشرك علي أنفسهم من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعا فهم يظنون 
  عملهم عبادة وقربة إلي الله

الثالث : أنهم بفعلهم هذا يلبسون علي الناس ويوقعونهم في الشرك بالله 
  يتعال

  وا في اتخاذ أطهر األماكن وأفضلها وهي بيوت الله تعاليالرابع : أنهم تسبب
من خالل الشرح وصايا الرسول صلي الله عليه وسلم قبل  طالبثم أبين لل

  موته في النهي عن اتخاذ القبور مساجد
حديث أبي هريرة ( رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ) ( 

  وما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ))اللهم ال تجعل قبري وثنا ، لعن الله ق
ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما 

  بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .
 

  س : أبين  هم شرار
الخلق عند الله  

 تعالى .

  س :اذكر سبب أن
الذين يتخذون 

ا هم المساجد قبور
شرار الخلق مع ذكر 

 الدليل .

س : اعدد  وصايا 
الرسول صلى الله عليه 

وسلم قبل موته في النهي 
  عن اتخاذ القبور مساجد 

 

      الواجب
  

  
  
  
  



 

 

  
  

         

        الرابع الدرس

 لقبورزيارة ا المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   التعليم والتعلمإجراءات   المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد
في نهاية الدرس في نهاية الدرس   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  

  تحقيق ما يلي :تحقيق ما يلي :
  لالتعاظلالتعاظ  القبورالقبور  زيارةزيارة حكم زيارة القبور مع الدليل :

  بنبن  بريدةبريدة  حديثحديث  ذلكذلك  عليعلي  والدليلوالدليل  سنةسنة  يذكريذكروالوال
  صليصلي  اللهالله  رسولرسول  قالقال  قالقال  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  الحصيبالحصيب

  القبورالقبور  زيارةزيارة  عنعن  نهيتكمنهيتكم(( ((   وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله
  ))))  فزوروهافزوروها

  منمن  حكمة مشروعية زيارة القبور : الحكمةحكمة مشروعية زيارة القبور : الحكمة
    أمرينأمرين  فيفي  تتلخصتتلخص  القبورالقبور  زيارةزيارة  مشروعيةمشروعية

  للموتيللموتي  األخرة ، الدعاءاألخرة ، الدعاء  يذكريذكروو  األتعاظاألتعاظ
  عنهعنه  اللهالله  رضيرضي  هريرةهريرة  أبيأبي  حديثحديث  هذاهذا  عليعلي  يدليدل  وماوما
  زوروازوروا  وسلموسلم  عليهعليه  اللهالله  صليصلي  اللهالله  رسولرسول  قالقال: :   قالقال

  ))  الموتالموت  يذكريذكر  فإنهافإنها  القبورالقبور
  

الزيارة الزيارة ، ،   ارة الشرعيةارة الشرعيةالزيالزي  أقسام زيارة القبور :أقسام زيارة القبور :
  --  الزيارة الشركيةالزيارة الشركية، ،   البدعيةالبدعية

تخصيص تخصيص بدع زيارة القبور والتحذير من خطرها  : بدع زيارة القبور والتحذير من خطرها  : 
قصد القبور للدعاء قصد القبور للدعاء --    أيام أو أوقات لزيارة القبورأيام أو أوقات لزيارة القبور

عندها رجاء اإلجابة وظن إجابة الدعاء عند قبور عندها رجاء اإلجابة وظن إجابة الدعاء عند قبور 
السفر لزيارة قبور األنبياء السفر لزيارة قبور األنبياء --  األنبياء والصالحين األنبياء والصالحين 

  والصالحينوالصالحين
  للصالة عندها أو الذكر للصالة عندها أو الذكر قصد القبور قصد القبور 

  بناء المساجد علي القبوربناء المساجد علي القبور
  وضع القبور في المساجدوضع القبور في المساجد
  البناء علي القبر وتزيينه البناء علي القبر وتزيينه 
  وضع الورود علي القبوروضع الورود علي القبور

  تجصيص القبر تجصيص القبر 
الكتابة علي القبور ، تقبيل القبور والتمسح بها الكتابة علي القبور ، تقبيل القبور والتمسح بها 

  بترابها بترابها   والتبركوالتبرك
  

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على   ::  ممبينهبينه  لعدة مجموعات تتنافس فيمالعدة مجموعات تتنافس فيما  ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
  
  

قراءة التمهيد  
في كتاب 

 طالبال
ومناقشته 

  وشرحه 

  
 م زيارة القبور

  
  حكم زيارة القبور   طالبال يبينأن

 مع الدليل.

  حكمة مشروعية   طالبال يبينأن
 زيارة القبور مع الدليل.

  أقسام  زيارة  طالبال يعددأن
 .القبور

  بدع زيارة القبور  طالبال يبينأن
 . والتحذير من خطرها

  
 

  طالبتتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  ال
من خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض  حكم زيارة القبور مع 

 بن بريدة حديث ذلك علي والدليل سنة يذكروال لالتعاظ القبور الدليل : زيارة
 عن نهيتكم((  وسلم عليه الله صلي الله رسول قال قال عنه الله رضي الحصيب

  )) فزوروها القبور زيارة
 في تتلخص القبور زيارة مشروعية من حكمة مشروعية زيارة القبور : الحكمة

   أمرين
  للموتي األخرة ، الدعاء يذكرو األتعاظ

 الله صلي الله رسول قال:  قال عنه الله رضي هريرة أبي حديث هذا علي يدل وما
من خالل الشرح  طالبثم أبين لل) الموت يذكر فإنها القبور زوروا وسلم عليه

  -  الزيارة الشركية،  الزيارة البدعية،  الزيارة الشرعيةأقسام زيارة القبور : 
-   تخصيص أيام أو أوقات لزيارة القبوربدع زيارة القبور والتحذير من خطرها  : 

القبور للدعاء عندها رجاء اإلجابة وظن إجابة الدعاء عند قبور األنبياء قصد 
  السفر لزيارة قبور األنبياء والصالحين-  والصالحين 

  قصد القبور للصالة عندها أو الذكر 
  وضع القبور في المساجد*     بناء المساجد علي القبور* 
  وضع الورود علي القبور*     البناء علي القبر وتزيينه * 
  تجصيص القبر  *

ثم أناقش     الكتابة علي القبور ، تقبيل القبور والتمسح بها والتبرك بترابها
   : حكم تعبيد األسماء لغير اللهطالبال

ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما بينهم 
  ماعيا .إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله ج

 

  س : أبين  كم زيارة
 القبور  مع الدليل.

  س : أبين  حكمة
مشروعية زيارة 

 القبور مع الدليل.

   س : أوضح أقسام
 زيارة القبور.

س : أبين  زيارة القبور 
   والتحذير من خطرها

 
 

      الواجب
  

  



 

 

  
  

         

رسالد         الخامس 

 التبرك باألشجار واألحجار ونحوهما المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةقديميعروض ت –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد
في نهاية الدرس في نهاية الدرس   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  

  تحقيق ما يلي :تحقيق ما يلي :
  ورجاؤهاورجاؤها  البركةالبركة  طلبطلب  ::  التبركالتبرك: :   التبركالتبرك  معنيمعني

  والزيادةوالزيادة  النماءالنماء  والبركةوالبركة  واعتقادهاواعتقادها
  : :   التبركالتبرك  أنواعأنواع
  البركةالبركة  التماسالتماس: :   وهووهو  وعوعمشرمشر  تبركتبرك: :   األولاألول  النوعالنوع

  بهبه  التبركالتبرك  جوازجواز  عليعلي  الشرعالشرع  دلدل  شيءشيء  منمن
    ممنوعممنوع  تبركتبرك: :   الثانيالثاني  النوعالنوع
  الشرعالشرع  يأذنيأذن  لملم  شيءشيء  منمن  البركةالبركة  التماسالتماس: :   وهووهو

  بهبه  بالتبركبالتبرك  أذنأذن  أوأو  منعهمنعه  عليعلي  دلدل  أوأو، ،   بهبه  بالتبركبالتبرك
    المشروعةالمشروعة  الصفةالصفة  غيرغير  عليعلي  بهبه  يتبركيتبرك  ولكنولكن

    شرطانشرطان  التبركالتبرك  هذاهذا  لجوازلجواز: :   المشروعالمشروع  التبركالتبرك  شروطشروط
  ماءماء  مثلمثل    بركةبركة  فيهفيه  بأنبأن  الشرعالشرع  وردورد  فيمافيما  يكونيكون  أنأن

    زمزمزمزم
  ماءماء  كشربكشرب، ،   الشرعيةالشرعية  بالصفةبالصفة  فيهفيه  التبركالتبرك  يكونيكون  أنأن

    بهبه  البدنالبدن  غسلغسل  أوأو  بشربهبشربه  واالستشفاءواالستشفاء  زمزمزمزم
( (   تعاليتعالي  اللهالله  قالقال  ::  والسنةوالسنة  القرآنالقرآن  منمن  التبركالتبرك  دليلدليل

  بالبال  مباركمبارك  كتابكتاب  فالقرآنفالقرآن) )   مباركمبارك  إليكإليك  أنزلنهأنزلنه  كتابكتاب
    ريبريب
 اذا قال من:  وسلم عليه لهال صلى الله رسول قال

 السائلين بحق أسألك اني اللهم :المسجد الى خرج
 وال أشرا أخرج لم فاني هذا، ممشاي وبحق عليك
 سخطك اتقاء خرجت سمعة، وال رياء وال بطرا

 وأن النار من تنقذني أن فأسألك مرضاتك، وابتغاء
 الله أقبل أنت، اال الذنوب يغفر ال انه ذنوبي لي تغفر
 رواه.  ملك ألف سبعون له واستغفر بوجهه عليه
  . والبيهقي والطبراني وأحمد ماجة ابن

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على   ::  مملعدة مجموعات تتنافس فيما بينهلعدة مجموعات تتنافس فيما بينه  ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
  
  

قراءة التمهيد  
في كتاب 

 طالبال
ومناقشته 

  وشرحه 

 

  
  معنى التبرك . طالبلا يعرفأن  

  أنواع  التبرك .  طالبال يعددأن 

  شروط التبرك   طالبال يذكرأن

 المشروع .

  دليل التبرك من  طالبال يحفظأن

  . القرآن والسنة

 

  طالبتتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  ال
على:   طالبال    تعرفيحيث من خالل العرض  ، من خالل عروض البوربوينت 

  معني التبرك : التبرك : طلب البركة ورجاؤها واعتقادها والبركة النماء والزيادة
  أنواع التبرك : 

النوع األول : تبرك مشروع وهو : التماس البركة من شيء دل الشرع علي جواز 
 التبرك به

 النوع الثاني : تبرك ممنوع 
لشرع بالتبرك به ، أو دل علي منعه أو أذن وهو : التماس البركة من شيء لم يأذن ا

من خالل  طالببالتبرك به ولكن يتبرك به علي غير الصفة المشروعة، ثم أبين لل
 الشرح شروط التبرك المشروع : لجواز هذا التبرك شرطان 

  أن يكون فيما ورد الشرع بأن فيه بركة  مثل ماء زمزم 
ماء زمزم واالستشفاء بشربه أو أن يكون التبرك فيه بالصفة الشرعية ، كشرب 

  غسل البدن به 
دليل التبرك من القرآن والسنة : قال الله تعالي ( كتاب أنزلنه إليك مبارك ) فالقرآن 

: دليل التبرك من القرآن والسنة : قال الله طالبكتاب مبارك بال ريب ثم أناقش    ال
 ال ريب تعالي ( كتاب أنزلنه إليك مبارك ) فالقرآن كتاب مبارك ب

ي  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال اذا خرج الى المسجد م ان الله
را  را وال بط م أخرج أش اني ل ذا، ف ك وبحق ممشاي ه أسألك بحق السائلين علي
ذني  اء مرضاتك، فأسألك أن تنق وال رياء وال سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغ

ه بوجهه من النار وأن تغفر لي ذنوبي انه ال يغفر ال ذنوب اال أنت، أقبل الله علي
ن  درس م ة لل وم بمراجع م أق ن ماجة ث ك . رواه اب ف مل بعون أل ه س تغفر ل واس
ات  اء اإلجاب نهم إلعط ا بي اون فيم م بالتع ه وأكلفه ئلة علي رح األس الل ط خ

 الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا

  س : أعرف معنى

  التبرك .

   س : أعدد  أنواع

 برك .الت

  س : اذكر  شروط

 التبرك المشروع .

ن  رك م ل التب ر دلي س : أذك
 القرآن والسنة 

      الواجب
  

  
  
  



 

 

  
  

         

        السادس الدرس

 التصوير المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

نهاية الدرس نهاية الدرس   فيفي  طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  تحقيق ما يلي :تحقيق ما يلي :

هو تصوير  المراد بالتصوير المنهي عنه :
ذوات األرواح مثل : اإلنسان والحيوان أما ما 

ال روح فيه فيجوز تصويره ورسمه مثل 
 األشجار والجبال والجمادات كلها 

النوع األول : ما كان بفعل النوع األول : ما كان بفعل   أنواع التصوير :أنواع التصوير :
  األدمي األدمي 

حديثة ( حديثة ( التصوير الضوئي باآلت التصوير الالتصوير الضوئي باآلت التصوير ال
  التصوير الفوتوغرافي ) التصوير الفوتوغرافي ) 

  
ما فيه من ما فيه من   الحكمة من النهي عن التصوير :الحكمة من النهي عن التصوير :

إساءة األدب مع الله تعالي ، بما فيه من إساءة األدب مع الله تعالي ، بما فيه من 
  المضاهاة والمشابهة لخلق الله تعالي المضاهاة والمشابهة لخلق الله تعالي 

أنه ذريعة للشرك بالله تعالي فإن الشيطان أنه ذريعة للشرك بالله تعالي فإن الشيطان 
  يزين للناس عبادة الصوريزين للناس عبادة الصور

  أن المالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة أن المالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة 
يجب طمس يجب طمس   ر المحرمة :ر المحرمة :حكم طمس الصوحكم طمس الصو

  الصور المحرمة حتي تزول مالمحها الصور المحرمة حتي تزول مالمحها 
الدليل علي ذلك حديث أبي الهياج األسدي قا ل الدليل علي ذلك حديث أبي الهياج األسدي قا ل 

رضي الله عنه أال رضي الله عنه أال   طالبطالب: قال لي علي بن أبي : قال لي علي بن أبي 
أبعثك علي ما بعقتني عليه رسول الله صلي أبعثك علي ما بعقتني عليه رسول الله صلي 

الله عليه وسلم ؟ ( أن ال تدع تمثاال إال طمسته الله عليه وسلم ؟ ( أن ال تدع تمثاال إال طمسته 
ية ( وال ية ( وال وال قبرا مشرفا إال سويته ) وفي رواوال قبرا مشرفا إال سويته ) وفي روا

  صورة إال طمستها ) صورة إال طمستها ) 
  

لعدة مجموعات تتنافس فيما لعدة مجموعات تتنافس فيما   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممبينهبينه

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
  
  

قراءة التمهيد  
في كتاب 

 طالبال
ومناقشته 

  وشرحه 

  
 

  المراد  طالبال يتعرفأن

 بالتصوير المنهي عنه .

  أنواع التصوير  طالبال يبينأن

. 

  الحكمة من  طالبال يوضحأن

 النهي عن التصوير .

  حكم طمس  طالبال يبينأن

الصور المحرمة مع ذكر 

 الدليل.

ذكرأن  بال ي ورين  طال ة المص عقوب
 مع الدليل.

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  
    يتعرفحيث من خالل العرض   من خالل عروض البوربوينت ،  طالبال
هو تصوير ذوات األرواح على: المراد بالتصوير المنهي عنه :   طالبال

مثل : اإلنسان والحيوان أما ما ال روح فيه فيجوز تصويره ورسمه مثل 
من خالل الشرح أنواع  طالبثم أبين للاألشجار والجبال والجمادات كلها 

عل األدمي التصوير الضوئي باآلت النوع األول : ما كان بفالتصوير : 
 التصوير الحديثة ( التصوير الفوتوغرافي ) 

: الحكمة من النهي عن التصوير : ما فيه من إساءة طالبثم أناقش    ال 
  األدب مع الله تعالي ، بما فيه من المضاهاة والمشابهة لخلق الله تعالي 

  س عبادة الصورأنه ذريعة للشرك بالله تعالي فإن الشيطان يزين للنا
  أن المالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة

ثم مناقشة حكم طمس الصور المحرمة : يجب طمس الصور المحرمة حتي 
  تزول مالمحها 

 طالبالدليل علي ذلك حديث أبي الهياج األسدي قا ل : قال لي علي بن أبي 
رضي الله عنه أال أبعثك علي ما بعقتني عليه رسول الله صلي الله عليه 
وسلم ؟ ( أن ال تدع تمثاال إال طمسته وال قبرا مشرفا إال سويته ) وفي 

  رواية ( وال صورة إال طمستها )
ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما 

  بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .
 

  س : أوضح المراد
تصوير المنهي بال

 عنه .

  س : أبين  أنواع
 التصوير .

  س : أبين الحكمة
من النهي عن 

 التصوير .

  س : أبين أن طمس
الصور المحرمة 
واجب مع ذكر 

 الدليل.

س: اذكر عقوبة 
  المصورين مع الدليل.

 

      الواجب
  



 

 

  
  

         

سالدر         السابع 

 العبادة  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  دالتهيئة والتمهي

في نهاية الدرس تحقيق ما يلي في نهاية الدرس تحقيق ما يلي   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
::  

العبادة لغة :  معني العبادة لغة وشرعا :
اسم جامع لكل  وشرعا : التذلل والخضوع

ما يحبه الله ويرضاه من األقوال واألعمال 
عبادة تسمي الباطنة والظاهرة وهذه ال

  عبودية اختيارية 
عبادات  أمثلة علي العبادة وأنواعها :

قولية  ( قول ال إله إال الله ) والدعوة إلي 
التوحيد ، عبادات باطنة : اعتقاد وحدانية 
الله تعالي في ربوبيته وألوهيته وإخالص 

الدين له وحب الله ورسوله ، عبادات 
ظاهرة : الصالة والزكاة والحج وبر 

لدين وصلة الرحم واإلحسان إلي الجار الوا
واليتيم والمسكين وابن السبيل وحسن 

  الخلق واإلحسان إلي الحيوان
أن تكون خالصة لله تعالي  شروط العبادة :

، أن تكون صوابا موافقة لسنة رسول الله 
  صلي الله عليه وسلم 

الدليل قوله تعالي ( فمن كان يرجوا لقاء 
 يشرك بعبادة ربه فليعمل عمال صالحا وال

  ربه أحدا ) 
أركان العبادة : المحبة لله تعالي ، الخوف 

  من الله تعالي ، الرجاء من الله تعالي 
  .للعالمين رحمة ˜ محمدا نبيه بعث 

لعدة مجموعات تتنافس لعدة مجموعات تتنافس   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممفيما بينهفيما بينه

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 
  ::هاهاواستقبال اإلجابات وتصويبواستقبال اإلجابات وتصويب

  
ي  قراءة التمهيد ف

اب ال بكت  طال
ته  ومناقش

 وشرحه

  
  معنى العبادة لغة  طالبال يتعرفأن

 وشرعا .

  أمثلة على العبادة   طالبال يذكرأن

 وأنواعها .

  شروط العبادة  مع  طالبال يبينأن

 ذكر الدليل .

 أركان العبادة  طالبان يعد ال 

  شرف العبودية لله  طالبال يبينان

 . سبحانه وتعالى

  دليل العبادة من  طالبال يحفظأن

 القرىن الكريم والسنة النبوية.

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس 
من خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض    طالبأمام  ال
العبادة لغة : على: معني العبادة لغة وشرعا :   طالبال    يتعرف

ع وشرعا : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من التذلل والخضو
األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة وهذه العبادة تسمي عبودية 

  اختيارية
من خالل الشرح أمثلة علي العبادة وأنواعها :  طالبثم أبين لل

عبادات قولية  ( قول ال إله إال الله ) والدعوة إلي التوحيد ، عبادات 
دانية الله تعالي في ربوبيته وألوهيته وإخالص باطنة : اعتقاد وح

الدين له وحب الله ورسوله ، عبادات ظاهرة : الصالة والزكاة 
والحج وبر الوالدين وصلة الرحم واإلحسان إلي الجار واليتيم 

  والمسكين وابن السبيل وحسن الخلق واإلحسان إلي الحيوان
الصة لله تعالي ، : شروط العبادة : أن تكون خطالبثم أناقش    ال 

  أن تكون صوابا موافقة لسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم 
الدليل قوله تعالي ( فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال 

  يشرك بعبادة ربه أحدا ) 
، الرجاء الخوف من الله تعالي ، المحبة لله تعالي أركان العبادة : 

  من
ل طرح األسئلة عليه وأكلفهم ثم أقوم بمراجعة للدرس من خال

بالتعاون فيما بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى 
  التقويم لحله جماعيا .

 

  س : أذكر معنى العبادة لغة

 وشرعا .

   س : ا ذكر أمثلة على

 العبادة وأنواعها .

   س : اذكر شروط العبادة

 مع ذكر الدليل .

  س: أعدد أركان العبادة 

 ن شرف العبودية س : أبي

 لله سبحانه وتعالى .

  دليل العبادة  طالبال يحفظأن

من القرىن الكريم والسنة 

  النبوية.

 

      الواجب
  



 

 

  
  

         

        الثامن الدرس

 المحبة المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد
في نهاية الدرس في نهاية الدرس   طالبطالبوقع من الوقع من اليتيت  

  تحقيق ما يلي :تحقيق ما يلي :
وهي محبة العبودية  معني المحبة لله تعالي :

المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم والطاعة 
 واإليثار علي مراد النفس 

األول :  أسباب محب المسلم لربه سبحانه وتعالي :
حبه لذاته فإن الله تعالي يحب لما هو عليه من 

  كمالصفات الجالل وال
 الثاني : ألنه خلقه ورزقه ، وأمده بجميع النعم

الثالث : أنه هداه لإلسالم والسنة ووفقه التباع دينه 
 وشرعه وهذه أعظم النعم

 محبة الله تعالي :  أنواع المحبة
  ( والذين ءامنوا أشد حبا لله )

( ومن الناس من يتخذ من دون  :المحبة الشركية 
  ه )الله أندادا يحبونهم كحب الل

وهي المحبة المأمور بها شرعا  :المحبة الشرعية
وأجلها بعد محبة الله تعالي : محبة رسول الله صلي 

  الله
وجوب تقديم محبة الله تعالي ورسوله علي محبة 

يجب تقديم محبة الله ورسوله علي محبة  غيرهما :
  كل أحد 

فمن ثمار محبة الله تعالي ورسوله أكثر من محبة ما 
لذة اإليمان وحالوته في القلب كما  سواهما وجود

يدل لهذا حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان 
النبي قال ( ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة 
اإليمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما 

سواهما وأن يحب المرء ال يحيه إال الله وإن يكره 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه اله منه كما يكره أن 

 يقذف في النار
 

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على   ::  مملعدة مجموعات تتنافس فيما بينهلعدة مجموعات تتنافس فيما بينه  ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها

  
قراءة  

التمهيد في 
 طالبكتاب ال

ومناقشته 
  وشرحه 

  
 

  معنى  طالبال يعرفأن
 المحبة لله تعالى .

  أسباب   طالبال يعددأن
لم لربه سبحانه محبة المس

 وتعالى .

  أنواع   طالبال يعددأن
 المحبة  مع ذكر الدليل .

  وجوب   طالبال يبينأن
تقديم محبة الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه 
وسلم  على محبة غيرهما 

 وثمرة هذه المحبة 

  دليل المحبة. يحفظأن   

 

  طالبأمام  التتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس 
على:   طالبال    يتعرفمن خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض  

وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم معني المحبة لله تعالي : 
  والطاعة واإليثار علي مراد النفس

ول األمن خالل الشرح أسباب محب المسلم لربه سبحانه وتعالي :  طالبثم أبين لل
  : حبه لذاته فإن الله تعالي يحب لما هو عليه من صفات الجالل والكمال

 الثاني : ألنه خلقه ورزقه ، وأمده بجميع النعم
 الثالث : أنه هداه لإلسالم والسنة ووفقه التباع دينه وشرعه وهذه أعظم النعم

 محبة الله تعالي : أنواع المحبة : طالبثم أناقش    ال 
  أشد حبا لله ) ( والذين ءامنوا
  ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ): المحبة الشركية 
وهي المحبة المأمور بها شرعا وأجلها بعد محبة الله تعالي : : المحبة الشرعية

   محبة رسول الله صلي الله
ديم ثم مناقشة وجوب تقديم محبة الله تعالي ورسوله علي محبة غيرهما : يجب تق

  محبة الله ورسوله علي محبة كل أحد 
فمن ثمار محبة الله تعالي ورسوله أكثر من محبة ما سواهما وجود لذة اإليمان 
وحالوته في القلب كما يدل لهذا حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي قال ( 
ثالث من كن فيه وجد بهن حالوة اإليمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما 

  سواهما وأن يحب المرء ال يحيه إال الله وإن يكره أن يعود
ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما بينهم 

  إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .
 

  س:  أبين معنى
 المحبة لله تعالى .

   س : أبين أسباب
لربه محبة المسلم 

 سبحانه وتعالى .

  س: اعدد  أنواع
المحبة  مع ذكر الدليل 

. 

  س : أبين وجوب
تقديم محبة الله تعالى 
ورسوله صلى الله 
عليه وسلم  على 
محبة غيرهما وثمرة 

 هذه المحبة 

 

      الواجب
  

  



 

 

  
  

         

        التاسع الدرس

 الحب في الله والبغض في الله  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  يئة والتمهيدالته

في نهاية في نهاية   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  الدرس تحقيق ما يلي :الدرس تحقيق ما يلي :

محبة محبة   معني الحب في الله : المراد بها :معني الحب في الله : المراد بها :
المرء المسلم لما فيه من اإليمان المرء المسلم لما فيه من اإليمان 

  وخصال الخير والتقوي وخصال الخير والتقوي 
عالمات صدق المحبة لله ورسوله عالمات صدق المحبة لله ورسوله 

طاعة الله تعالي طاعة الله تعالي   عليه وسلم :عليه وسلم :  صلي اللهصلي الله
  وطاعة رسوله وطاعة رسوله 

تقديم محبته تعالي ومحبة رسوله علي تقديم محبته تعالي ومحبة رسوله علي 
  كل محبوبكل محبوب

تعظيم أمر الله ونهيه وأمر رسول الله تعظيم أمر الله ونهيه وأمر رسول الله 
  ونهيه وتقديمه علي قول كل أحدونهيه وتقديمه علي قول كل أحد

مواالة من والي الله ورسوله ومعاداة مواالة من والي الله ورسوله ومعاداة 
  من عادي الله ورسولهمن عادي الله ورسوله

  بغض ما يبغضه الله تعالي ورسوله بغض ما يبغضه الله تعالي ورسوله 
  : المراد به :: المراد به :معني البغض في الله معني البغض في الله 

بغض من يبغضه الله تعالي : وهو بغض من يبغضه الله تعالي : وهو 
بغض الكفار بغض الكفار ’ ’ نوعان : النوع األول نوعان : النوع األول 

والمنافقين والمشركين والبراءة منهم والمنافقين والمشركين والبراءة منهم 
  ومن أعمالهم الكفريةومن أعمالهم الكفرية

لعدة مجموعات لعدة مجموعات   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممتتنافس فيما بينهتتنافس فيما بينه

طرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال واستقبال   طالبطالبالال

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
  

قراءة  
التمهيد في 

 طالبكتاب ال
ومناقشته 

  وشرحه 

 

  

  معنى  طالبال يبينأن
 الحب في الله .

   طالبال يوضحأن 
عالمات صدق المحبة 
لله ورسوله صلى الله 

 عليه وسلم .

  معنى  طالبال يعرفأن
البغض في الله مع ذكر 
 الدليل من القرآن الكريم

.  

  
  

  
 

التالية :أعرض  الدرس  تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات 
من خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض    طالبأمام  ال
معني الحب في الله : المراد بها : محبة على:   طالبال    يتعرف

  المرء المسلم لما فيه من اإليمان وخصال الخير والتقوي
من خالل الشرح عالمات صدق المحبة لله  طالبثم أبين لل

لله عليه وسلم : طاعة الله تعالي وطاعة ورسوله صلي ا
  رسوله 

  تقديم محبته تعالي ومحبة رسوله علي كل محبوب
تعظيم أمر الله ونهيه وأمر رسول الله ونهيه وتقديمه علي 

  قول كل أحد
مواالة من والي الله ورسوله ومعاداة من عادي الله 

  ورسوله
  بغض ما يبغضه الله تعالي ورسوله 

معني البغض في الله : المراد به : بغض من  في طالبمناقشة ال
بغض الكفار ’ يبغضه الله تعالي : وهو نوعان : النوع األول 

  والمنافقين والمشركين والبراءة منهم ومن أعمالهم الكفرية
  التقويم  اإلجابات عن حول طالبثم أناقش    ال 

ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم 
عاون فيما بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى بالت

 التقويم لحله جماعيا .

  

 معنى  س: أبين
 الحب في الله .

  س: أعدد 
عالمات صدق 
المحبة لله 
ورسوله صلى 
الله عليه وسلم 

. 

ا  ى  س: م معن
ع  ه م ي الل بغض ف ال
ن  دليل م ر ال ذك

  القرآن الكريم



 

 

      الواجب
  

  
  

         

        العاشر الدرس

 الخوف  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –درسي الكتاب الم  -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية في نهاية   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  الدرس تحقيق ما يلي :الدرس تحقيق ما يلي :

خوف العبد من الله تعالي أن يعاقبه في   المراد بالخوف :
  بين يدي ربه في األخرة  الدنيا واألخرة وخوفه من مقامه

  
تعظيم الله تعالي توقيره تعظيم الله تعالي توقيره   األسباب الجالبة للخوف :األسباب الجالبة للخوف :

  وإجالله ومعرفة عظمة سلطانه وقهره وإجالله ومعرفة عظمة سلطانه وقهره 
  علي أسمائه وصفاته علي أسمائه وصفاته   التعرفالتعرف
  علي نصوص الوعيد والترهيب علي نصوص الوعيد والترهيب   التعرفالتعرف

الموت وما بعده مثل عذاب القبر والحشر والصراط الموت وما بعده مثل عذاب القبر والحشر والصراط   يذكريذكر
  وعذاب النار وعذاب النار 

  ن الله تعالي :ن الله تعالي :األثار المترتبة علي الخوف ماألثار المترتبة علي الخوف م  ..١١
المبادرة لطاعة الله تعالي بفعل أوامره واجتناب المبادرة لطاعة الله تعالي بفعل أوامره واجتناب 

  نواهيهنواهيه
  أداء حقوق العباد واجتناب ظلمهم والتعدي عليهمأداء حقوق العباد واجتناب ظلمهم والتعدي عليهم  ..٢٢
  الفرار إلي الله تعالي واللجوء إليه واالحتماء به الفرار إلي الله تعالي واللجوء إليه واالحتماء به   ..٣٣
الخوف من غير الله الخوف من غير الله   أقسام الخوف من غير الله :أقسام الخوف من غير الله :  ..١١

  ثالثة أقسام ثالثة أقسام 
  القسم األول : الخوف الطبيعيالقسم األول : الخوف الطبيعي

لخوف من عدو أو سبع أو غرق أو نار ومنه لخوف من عدو أو سبع أو غرق أو نار ومنه مثاله : امثاله : ا
قوله تعالي في موسي عليه السالم  (فخرج منها خائف قوله تعالي في موسي عليه السالم  (فخرج منها خائف 

  يترقب )يترقب )
  حكمه : مباححكمه : مباح

  القسم الثاني : الخوف المذموم القسم الثاني : الخوف المذموم   ..١١
وهو الخوف الذي يحمل صاحبه علي ترك ما أوجبه الله وهو الخوف الذي يحمل صاحبه علي ترك ما أوجبه الله 

  تعالي عليه ، أو فعل ما حرم الله عليهتعالي عليه ، أو فعل ما حرم الله عليه
  القسم الثالث : الخوف الشركي القسم الثالث : الخوف الشركي 

  
قال الله تعالي ( إنما يعمر مساجد اله من قال الله تعالي ( إنما يعمر مساجد اله من   الخوف :الخوف :دليل دليل 

ءامن بالله واليوم األخر وأقام الصلوة وءاتي الزكوة ولم ءامن بالله واليوم األخر وأقام الصلوة وءاتي الزكوة ولم 
  يخش إال الله ) يخش إال الله ) 

قال الله تعالي : ( إنما ذلكم الشيطن يخوف أولياءه فال قال الله تعالي : ( إنما ذلكم الشيطن يخوف أولياءه فال 
  تخافوهمتخافوهم

  طالبطالبالالسئلة على سئلة على طرح األطرح األ  ::  مملعدة مجموعات تتنافس فيما بينهلعدة مجموعات تتنافس فيما بينه  ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها

  
  

قراءة  
التمهيد في 

 طالبكتاب ال
ومناقشته 

  وشرحه 

  
 

  المراد   طالبال يبينأن
 بالخوف .

  األسباب  طالبال يعددأن
 الجالبة للخوف .

  اآلثار  طالبال يوضحأن
المترتبة على الخوف من 

 الله تعالى .

  أقسام   طالبال يذكرأن
 ر الله .الخوف من غي

  دليل  طالبال يحفظان
  الخوف .

  
 

  طالبتتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  ال
المراد   طالبال    يتعرفمن خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض  

بالخوف : خوف العبد من الله تعالي أن يعاقبه في  الدنيا واألخرة وخوفه من 
  ه بين يدي ربه في األخرة مقام

األسباب الجالبة للخوف : تعظيم الله تعالي توقيره وإجالله ومعرفة عظمة سلطانه 
  وقهره 
  علي أسمائه وصفاته  التعرف
  علي نصوص الوعيد والترهيب  التعرف

األثار -الموت وما بعده مثل عذاب القبر والحشر والصراط وعذاب النار  يذكر
المبادرة لطاعة الله تعالي بفعل أوامره ن الله تعالي : المترتبة علي الخوف م

 واجتناب نواهيه
  أداء حقوق العباد واجتناب ظلمهم والتعدي عليهم .١
  الفرار إلي الله تعالي واللجوء إليه واالحتماء به  .٢

  القسم األول : الخوف الطبيعيمن خالل الشرح  طالبثم أبين لل
نار ومنه قوله تعالي في موسي عليه  مثاله : الخوف من عدو أو سبع أو غرق أو

  السالم  (فخرج منها خائف يترقب )
  حكمه : مباح

 القسم الثاني : الخوف المذموم  .١
وهو الخوف الذي يحمل صاحبه علي ترك ما أوجبه الله تعالي عليه ، أو فعل ما 

  حرم الله عليه
 القسم الثالث : الخوف الشركي 

يعمر مساجد اله من ءامن بالله واليوم األخر  دليل الخوف : قال الله تعالي ( إنما
  وأقام الصلوة وءاتي الزكوة ولم يخش إال الله ) 

  قال الله تعالي : ( إنما ذلكم الشيطن يخوف أولياءه فال تخافوهم
ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما بينهم 

 ل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتق

  
  س: ما   المراد

 بالخوف .

  س: أعدد  األسباب
 الجالبة للخوف .

  س: أذكر اآلثار
المترتبة على الخوف 

 من الله تعالى .

   س: اذكر أقسام
 الخوف من غير الله .

  س: أبين دليل الخوف
.  

.  
  
 
 



 

 

      الواجب
  

  
  

         

        الحادي عشر الدرس

 الرجاء  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –ونة األقالم المل –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية في نهاية   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  الدرس تحقيق ما يلي :الدرس تحقيق ما يلي :

 الرجاء لغة : األمل  الرجاء لغة وشرعا :
: طمع العبد بفضل الله  والرجاء شرعا هو

  ورحمته وكرمه ومغفرته 
  الرجاء ثالثة أنواعالرجاء ثالثة أنواع  واع الرجاء :واع الرجاء :أنأن  

  النوع األول : الرجاء المحمود النوع األول : الرجاء المحمود 
وهو رجاء الله تعالي مع فعل األسباب المؤدية وهو رجاء الله تعالي مع فعل األسباب المؤدية 

  إلي تحقيقه وله ثالث صورإلي تحقيقه وله ثالث صور
  رجاء ثواب الله تعالي ، ممن يعمل بطاعة اللهرجاء ثواب الله تعالي ، ممن يعمل بطاعة الله

  رجاء المذنب التائب مغفرة الله ورحمته رجاء المذنب التائب مغفرة الله ورحمته 
رجاء عطاء الله تعالي وكرمه وواسع رزقه رجاء عطاء الله تعالي وكرمه وواسع رزقه 

  في أسباب الرزق في أسباب الرزق   ممن يسعيممن يسعي
الرجاء الكاذب : وهو الرجاء بدون عمل مثل الرجاء الكاذب : وهو الرجاء بدون عمل مثل 

رجاء الشخص المتمادي في الذنوب رجاء الشخص المتمادي في الذنوب 
  والمعاصي أن يرحمه الله والمعاصي أن يرحمه الله 

    النوع الثالث : الرجاء الشركيالنوع الثالث : الرجاء الشركي
يجب علي المؤمن يجب علي المؤمن   ::  الجمع بين الخوف والرجاءالجمع بين الخوف والرجاء

أن يجمع بين الخوف من الله تعالي ورجاء أن يجمع بين الخوف من الله تعالي ورجاء 
رحمته وبهذا يصل إلي درجة اعتدال في رحمته وبهذا يصل إلي درجة اعتدال في 

  لخوف والرجاء لخوف والرجاء اا
: أولئك : أولئك   الدليل علي الرجاء من القرآن الكريمالدليل علي الرجاء من القرآن الكريم

الذين يدعون يبتغون إلي ربهم الوسيلة أيهم الذين يدعون يبتغون إلي ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن 

  عذاب ربك كان محذوراعذاب ربك كان محذورا

لعدة مجموعات تتنافس فيما لعدة مجموعات تتنافس فيما   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممبينهبينه

طرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال واستقبال   طالبطالبالال

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
  
  

قراءة  
التمهيد في 

 طالبكتاب ال
ومناقشته 

  وشرحه 

 

  

  الرجاء  طالبال يعرفأن
 لغة وشرعا .

  أنواع   طالبال يبينأن
 الرجاء مع الدليل.

  طالبال يوضحأن  
وجوب الجمع بين 

 الخوف والرجاء.

  الدليل  طالبال يحفظأن
على الرجاء من القرآن 

  . الكريم

  
 

الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  تتحقق أهداف 
    يتعرفمن خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض    طالبال
والرجاء شرعا -  الرجاء لغة : األمل على: الرجاء لغة وشرعا :   طالبال

   هو : طمع العبد بفضل الله ورحمته وكرمه ومغفرته 
 الرجاء ثالثة أنواع من خالل الشرح طالبثم أبين لل

  النوع األول : الرجاء المحمود 
  وهو رجاء الله تعالي مع فعل األسباب المؤدية إلي تحقيقه وله ثالث صور

  رجاء ثواب الله تعالي ، ممن يعمل بطاعة الله
  رجاء المذنب التائب مغفرة الله ورحمته 

  رزق رجاء عطاء الله تعالي وكرمه وواسع رزقه ممن يسعي في أسباب ال
الرجاء الكاذب : وهو الرجاء بدون عمل مثل رجاء الشخص المتمادي في 

  الذنوب والمعاصي أن يرحمه الله 
  النوع الثالث : الرجاء الشركي 

: الجمع بين الخوف والرجاء : يجب علي المؤمن أن طالبثم أناقش    ال 
يجمع بين الخوف من الله تعالي ورجاء رحمته وبهذا يصل إلي درجة 

  تدال في الخوف والرجاءاع
ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما 

  بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .
  
 

  

 س : أعرف 
الرجاء لغة 

 وشرعا .

 أنواع   س: أبين
الرجاء مع 

 الدليل.

 س: ابين  
وجوب الجمع 
بين الخوف 

 الرجاء.و

ر  دليل  س: أذك ال
ن  اء م ى الرج عل

  القرآن الكريم



 

 

      الواجب
  

  
  

  

         

        الثاني عشر الدرس

 التوكل  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية في نهاية   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  يلي :يلي :الدرس تحقيق ما الدرس تحقيق ما 

 التوكل لغة : االعتماد والتفويض  تعريف التوكل :
وشرعا : اعتماد القلب علي الله تعالي في حصول 

مطلوب أو دفع مكروه مع فعل األسباب الممكنة 
  المباحة 

التوكل عبادة : التوكل علي الله تعالي عبادة من أعظم 
العبادات القلبية وأجلها فيجب علي المؤمن أن يعتمد 

ي الله تعالي وحده ال علي األسباب التي بقلبه عل
  يبذلها

ذكر الله تعالي مع أهم ذكر الله تعالي مع أهم   ::  التوكل أهم صفات المؤمنينالتوكل أهم صفات المؤمنين
صفات المؤمنين فقال الله تعالي ( إنما المؤمنون صفات المؤمنين فقال الله تعالي ( إنما المؤمنون 

الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم ءايته الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم ءايته 
  زادتهم إيمنا وعلي ربهم يتوكلون زادتهم إيمنا وعلي ربهم يتوكلون 
يجب علي يجب علي   مور :مور :كيفية التوكل علي الله في جميع األكيفية التوكل علي الله في جميع األ

المسلم أن يتوكل علي الله تعالي في حصول مقصوده المسلم أن يتوكل علي الله تعالي في حصول مقصوده 
ودفع المكروه عنه مع فعل ما يمكنه من األسباب ودفع المكروه عنه مع فعل ما يمكنه من األسباب 

  المباحة والمشروعةالمباحة والمشروعة
لتوكل علي الله تعالي لتوكل علي الله تعالي   ثمرات التوكل علي الله :ثمرات التوكل علي الله :
  ثمرات منها زيادة اإليمانثمرات منها زيادة اإليمان

تعلق المؤمن بربه في عموم أحوال وإذا اعتمد تعلق المؤمن بربه في عموم أحوال وإذا اعتمد 
في جميع أموره الدينية في جميع أموره الدينية   المؤمن علي الله تعاليالمؤمن علي الله تعالي

والدنيوية دون من سواه صح إخالصه ودام ارتباطه والدنيوية دون من سواه صح إخالصه ودام ارتباطه 
  بربه تعالي بربه تعالي 

  ترك التعلق بغير الله تعالي من السحرة وغيرهمترك التعلق بغير الله تعالي من السحرة وغيرهم
  حصول المقصود بإذن الله تعاليحصول المقصود بإذن الله تعالي

قال تعالي ) وما عند الله قال تعالي ) وما عند الله   ––الفوز بثواب الله تعالي الفوز بثواب الله تعالي 
    خير وابقي للذين ءامنوا وعلي ربهم يتوكلون )خير وابقي للذين ءامنوا وعلي ربهم يتوكلون )

  .ن والطمأنينة وراحة البالن والطمأنينة وراحة البالحصول األمحصول األم
.  

لعدة مجموعات لعدة مجموعات   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممتتنافس فيما بينهتتنافس فيما بينه

طرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال واستقبال   طالبطالبالال

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
  
  

قراءة  
التمهيد في 

 طالبكتاب ال
ومناقشته 

  وشرحه 

م  ن أه ل م توك
 صفات 

  
  التوكل  طالبال يعرفأن

 ومعنى أنه عبادة .

  أن التوكل من أهم  يبينأن
 صفات المؤمنين.

  كيفية  طالبال يوضحأن
التوكل على الله في جميع 

 األمور

  ثمرات  طالبال يعددان
   التوكل على الله

 

  طالبتتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  ال
على:   طالبال    يتعرفمن خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض  

 التوكل لغة : االعتماد والتفويض تعريف التوكل : 
وشرعا : اعتماد القلب علي الله تعالي في حصول مطلوب أو دفع مكروه مع فعل 

  األسباب الممكنة المباحة 
التوكل عبادة : التوكل علي الله تعالي عبادة من أعظم العبادات القلبية وأجلها 

د بقلبه علي الله تعالي وحده ال علي األسباب التي فيجب علي المؤمن أن يعتم
  يبذلها

التوكل أهم صفات المؤمنين : ذكر الله تعالي مع أهم صفات المؤمنين فقال الله 
تعالي ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم ءايته 

  زادتهم إيمنا وعلي ربهم يتوكلون 
الشرح كيفية التوكل علي الله في جميع األمور : يجب  من خالل طالبثم أبين لل

علي المسلم أن يتوكل علي الله تعالي في حصول مقصوده ودفع المكروه عنه مع 
  فعل ما يمكنه من األسباب المباحة والمشروعة

لتوكل علي الله تعالي ثمرات منها زيادة مناقشة : ثمرات التوكل علي الله : 
  اإليمان

ه في عموم أحوال وإذا اعتمد المؤمن علي الله تعالي في جميع تعلق المؤمن برب
  أموره الدينية والدنيوية دون من سواه صح إخالصه ودام ارتباطه بربه تعالي 

  ترك التعلق بغير الله تعالي من السحرة وغيرهم
  حصول المقصود بإذن الله تعالي

  وما)  تعالي قال – تعالي الله بثواب الفوز
ة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم ثم أقوم بمراجع

بالتعاون فيما بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى 

  
  س: اعرف التوكل

 ومعنى أنه عبادة .

  س: ابين أن
التوكل من أهم 

 صفات المؤمنين.

  س:أوضح كيفية
التوكل على الله 

 في جميع األمور

 ات س: أعدد ثمر
  التوكل على الله 

  
 



 

 

  التقويم لحله جماعيا .
  
 

      الواجب
  

  
  

         

        الثالث عشر الدرس

 الدعاء المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية في نهاية   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  الدرس تحقيق ما يلي :الدرس تحقيق ما يلي :

  هو الطلب والنداء  : الدعاء لغة تعريف الدعاء :
وشرعا : لجوء العبد إلي ربه جل وعال بسؤاله ما 

  يريد من جلب منفعة أو دفع مضرة
  الدعاء من أعظم العبادات وأجلها الدعاء من أعظم العبادات وأجلها   مكانة الدعاء :مكانة الدعاء :

  الدعاء محبوب لله عز وجل الدعاء محبوب لله عز وجل 
في الدعاء إظهار لذل العبودية لله تعالي واالفتقار في الدعاء إظهار لذل العبودية لله تعالي واالفتقار 

  إليه ونفي الكبرياء عن عبادته إليه ونفي الكبرياء عن عبادته 
له شرك أكبر : من دعا غير الله تعالي له شرك أكبر : من دعا غير الله تعالي دعاء غير الدعاء غير ال

من األموات والغائبين فقد وقع في الشرك االكبر من األموات والغائبين فقد وقع في الشرك االكبر 
ألن الدعاء نوع من أنواع العبادة التي يجب ألن الدعاء نوع من أنواع العبادة التي يجب 

إخالصها لله تعالي فمن صرفها لغيره فقد أشرك إخالصها لله تعالي فمن صرفها لغيره فقد أشرك 
  الشرك األكبر الشرك األكبر 

دعاء غير الله من أعظم ما وقع فيه المشركون من دعاء غير الله من أعظم ما وقع فيه المشركون من 
  وفدوفد  الشركالشرك  أنواعأنواع  أكبرأكبر  اللهالله  غيرغير  دعاءدعاء  الشرك :الشرك :

  جادلجادل  التيالتي    المسائلالمسائل  أكبرأكبر  منمن  المسألةالمسألة  هذههذه  كانتكانت
  ودعوهمودعوهم  أقوامهمأقوامهم  السالمالسالم  عليهمعليهم  االنبياءاالنبياء  فيهافيها

  اللهالله  لغيرلغير  صرفهاصرفها  أنأن  لهملهم  وبينواوبينوا  تعاليتعالي  للهلله  إلخالصهاإلخالصها
  الشركالشرك  أعظمأعظم  منمن

  أعظمأعظم  منمن  ::  تعاليتعالي  اللهالله  منمن  إالإال  يكونيكون  الال  الرزقالرزق  طلبطلب
  الال  أنأن  والواجبوالواجب  الرزقالرزق، ،   الناسالناس  يسألهايسألها  التيالتي  الحاجاتالحاجات

    يملكهيملكه  الذيالذي  هوهو  ألنهألنه  تعاليتعالي  اللهالله  منمن  إالإال  الرزقالرزق  ألأليسيس
  : :   الكريمالكريم  القرآنالقرآن  منمن  الدعاءالدعاء  عليعلي  الدليلالدليل

    لكملكم  استجباستجب  أدعونيأدعوني  ربكمربكم  وقالوقال( (   تعاليتعالي  اللهالله  قولقول

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على   ::  مملعدة مجموعات تتنافس فيما بينهلعدة مجموعات تتنافس فيما بينه  ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
  

اءة قر 
التمهيد في 

 طالبكتاب ال
ومناقشته 

  وشرحه 

 

  الدعاء  طالبال يعرفأن
 وأنه عبادة لله وحده.

  مكانة  طالبال يبينأن
الدعاء وأن دعاء غير الله 

 شرك أكبر.

  أن دعاء  طالبال يوضحأن
غير الله من أعظم ما وقع 

 فيه المشركون من الشرك 

  أن طلب  طالبال يوضحأن
الله الرزق ال يكون إال من 

 تعالى .

  الدليل على  طالبال يحفظأن
  . الدعاء من القرآن الكريم

 

  طالبتتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  ال
على:   طالبال    يتعرفمن خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض  

  : الدعاء لغة هو الطلب والنداء تعريف الدعاء : 
ا : لجوء العبد إلي ربه جل وعال بسؤاله ما يريد من جلب منفعة أو دفع وشرع
  مضرة

  مكانة الدعاء : الدعاء من أعظم العبادات وأجلها 
  الدعاء محبوب لله عز وجل 

  في الدعاء إظهار لذل العبودية لله تعالي واالفتقار إليه ونفي الكبرياء عن عبادته 
ر الله تعالي من األموات والغائبين فقد وقع دعاء غير الله شرك أكبر : من دعا غي

في الشرك االكبر ألن الدعاء نوع من أنواع العبادة التي يجب إخالصها لله تعالي 
  فمن صرفها لغيره فقد أشرك الشرك األكبر 

من خالل الشرح دعاء غير الله من أعظم ما وقع فيه المشركون  طالبثم أبين لل
 أكبر من المسألة هذه كانت وفد الشرك أنواع أكبر الله غير من الشرك : دعاء

 لله إلخالصها ودعوهم أقوامهم السالم عليهم االنبياء فيها جادل التي  المسائل
  الشرك أعظم من الله لغير صرفها أن لهم وبينوا تعالي
،  الناس يسألها التي الحاجات أعظم من:  تعالي الله من إال يكون ال الرزق طلب

  يملكه الذي هو ألنه تعالي الله من إال الرزق يسأل ال أن والواجب الرزق
  : التعصب لغير الحق طالبثم أناقش    ال :  الكريم القرآن من الدعاء علي الدليل

ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما بينهم 
 له جماعياإلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لح

  س: أعرف الدعاء
وأنه عبادة لله 

 وحده.

  س: ابين مكانة
الدعاء وأن دعاء 
 غير الله شرك أكبر.

  س: أبين أن دعاء
غير الله من أعظم 
ما وقع فيه 
المشركون من 

 الشرك 

  س: أوضح أن طلب
الرزق ال يكون إال 

 من الله تعالى .

 



 

 

      الواجب
  

  
  
  
  
  
  

  

         

        الرابع عشر الدرس

 االستغاثة  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية في نهاية   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  الدرس تحقيق ما يلي :الدرس تحقيق ما يلي :

االستغاثة لغة : طلب الغوث االستغاثة لغة : طلب الغوث   تعريف االستغاثة :تعريف االستغاثة :
وهو التخليص من الشدة والنقمة والفكاك من وهو التخليص من الشدة والنقمة والفكاك من 

  ائد ائد الشدالشد
وشرعا : نداء الله تعالي والتوجه إليه إلزالة وشرعا : نداء الله تعالي والتوجه إليه إلزالة 

  الشدة والكربالشدة والكرب
  االستغاثة عبادة : االستغاثة عبادة : 

االستغاثة عبادة وقربة ولهذا يجب صرفها لله االستغاثة عبادة وقربة ولهذا يجب صرفها لله 
  تعالي وعدم إشراك أحد معه في ذلكتعالي وعدم إشراك أحد معه في ذلك

والدليل علي أنها عبادة ما يأتي ( قول الله والدليل علي أنها عبادة ما يأتي ( قول الله 
تعالي : وإن يمسك الله بضر فال كاشف له إال تعالي : وإن يمسك الله بضر فال كاشف له إال 

  هو ) هو ) 
النوع األول : النوع األول : غاثة بغير الله : غاثة بغير الله : أنواع االستأنواع االست

  االستغاثة الجائزة االستغاثة الجائزة 
  النوع الثاني : االستغاثة الشركية النوع الثاني : االستغاثة الشركية 

وإذا مسكم الضر في وإذا مسكم الضر في   ٠٠( قوله تعالي ( قوله تعالي   الدليل :الدليل :
البحر ضل من تدعون إال إياه فلما نجكم إلي البحر ضل من تدعون إال إياه فلما نجكم إلي 

  البر أعرضتم وكان اإلنسان كفورا )البر أعرضتم وكان اإلنسان كفورا )
إذا وقع اإلنسان في إذا وقع اإلنسان في   الله وحده كاشف الضر :الله وحده كاشف الضر :

 ملجأ له إال إلي الله عز  ملجأ له إال إلي الله عز كرب وشدة فإنه الكرب وشدة فإنه ال
وجل فالواجب عليه التوجه له وحدة ال شريك وجل فالواجب عليه التوجه له وحدة ال شريك 
له أن يكشف كريته وما به من الضر قال الله له أن يكشف كريته وما به من الضر قال الله 
تعالي ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف تعالي ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 

لعدة مجموعات تتنافس فيما لعدة مجموعات تتنافس فيما   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممبينهبينه

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 
ل اإلجابات ل اإلجابات واستقباواستقبا

  ::وتصويبهاوتصويبها

  
  

قراءة  
التمهيد في 

كتاب 
 طالبال

ومناقشته 
  وشرحه 

 

  
  طالبال يعرفأن 

 االستغاثة وأنها عبادة.

  أنواع  طالبال يعددأن
االستغاثة بغير الله 
والدليل عليها من 

 القرآن الكريم .

  أن الله وحده  يبينأن
 كاشف الضر .

  استغاثة  يوضحأن
المشركين وقت الشدة 

  وحده. بالله

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  
    يتعرفحيث من خالل العرض  ، من خالل عروض البوربوينت   طالبال
االستغاثة لغة : طلب الغوث وهو على: تعريف االستغاثة :   طالبال

 التخليص من الشدة والنقمة والفكاك من الشدائد 
  له تعالي والتوجه إليه إلزالة الشدة والكربوشرعا : نداء ال

  االستغاثة عبادة : 
االستغاثة عبادة وقربة ولهذا يجب صرفها لله تعالي وعدم إشراك أحد معه 

  في ذلك
والدليل علي أنها عبادة ما يأتي ( قول الله تعالي : وإن يمسك الله بضر فال 

  كاشف له إال هو ) 
النوع األول : واع االستغاثة بغير الله : من خالل الشرح أن طالبثم أبين لل

 االستغاثة الجائزة 
 النوع الثاني : االستغاثة الشركية 

وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إال إياه  ٠( قوله تعالي الدليل : 
  فلما نجكم إلي البر أعرضتم وكان اإلنسان كفورا )

في كرب وشدة فإنه ال إذا وقع اإلنسان مناقشة : الله وحده كاشف الضر : 
ملجأ له إال إلي الله عز وجل فالواجب عليه التوجه له وحدة ال شريك له أن 

يكشف كريته وما به من الضر قال الله تعالي ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه 
  ويكشف السوء )

  
  س: أعرف

االستغاثة وأنها 
 عبادة.

  س: أعدد أنواع
االستغاثة بغير الله 
والدليل عليها من 

 القرآن الكريم .

  س: ابين أن الله
 وحده كاشف الضر .

  س: أوضح استغاثة
 المشركين وقت

  .الشدة بالله وحده

 



 

 

  السوء )السوء ) 
  

ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما 
 جابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .بينهم إلعطاء اإل

      الواجب
  

  
  
  

  

         

        الخامس عشر الدرس

 النذر المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   - السبورة  المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية الدرس في نهاية الدرس   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  تحقيق ما يلي :تحقيق ما يلي :

النذر هو : إيجاب اإلنسان علي  تعريف النذر :
يه شرعا بأي لفظ نفسه شيئا لم يكون واجبا عل

 دل عليه 
  النذر لله تعالي مكروهالنذر لله تعالي مكروه  ::حكم النذر : حكم النذر : 
: قد مدح الله الذين يتعبدون له بما : قد مدح الله الذين يتعبدون له بما النذر عبادةالنذر عبادة

أوجبوه علي أنفسهم من الطاعات وهو أوجبوه علي أنفسهم من الطاعات وهو 
سبحانه ال يمدح إلي علي فعل واجب أو سبحانه ال يمدح إلي علي فعل واجب أو 

  مستحب مستحب 
كل عبادة كل عبادة : : النذر لغير الله تعالي شرك أكبر النذر لغير الله تعالي شرك أكبر 

يره فقد يره فقد يجب صرفها لله تعالي ومن صرفها لغيجب صرفها لله تعالي ومن صرفها لغ
أشرك ومن ذلك النذر فإنه نوع من أنواع أشرك ومن ذلك النذر فإنه نوع من أنواع 

العبادة ، فصرفه لغير الله تعالي شرك أكبر العبادة ، فصرفه لغير الله تعالي شرك أكبر 
  مخرج من ملة اإلسالم مخرج من ملة اإلسالم 

أن يقول لله علي أن أصوم أن يقول لله علي أن أصوم : : أمثلة علي النذر أمثلة علي النذر 
  شهرا شهرا 

  أن يقول نذر علي إذا نجحت أن اعتمرأن يقول نذر علي إذا نجحت أن اعتمر
  الدليل علي النذر من القرآن الكريم : الدليل علي النذر من القرآن الكريم : 

أو نذرتم من أو نذرتم من   قال تعالي ( وما أنفقتم من نفقةقال تعالي ( وما أنفقتم من نفقة
  نذر فإن الله يعلمه ) نذر فإن الله يعلمه ) 

  

لعدة مجموعات تتنافس فيما لعدة مجموعات تتنافس فيما   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممبينهبينه

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
  

قراءة التمهيد  
في كتاب 

 طالبال
ومناقشته 

  وشرحه 

  
 ين رآن الكريم 

  النذر لغة   طالبال يعرفأن
 وشرعا .

 حكم النذر . طالبال يبينن أ 

  كيف يكون  طالبال يوضحأن
النذر عبادة وأنه لغير الله 

 شرك أكبر .

  أمثلة على  طالبال يعددأن
 النذر .

ظان  بال يحف ذر  طال ى الن دليل عل ال
 . من القرآن الكريم

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  
    يتعرفض البوربوينت ، حيث من خالل العرض  من خالل عرو  طالبال
النذر هو : إيجاب اإلنسان علي نفسه شيئا لم يكون تعريف النذر :   طالبال

 واجبا عليه شرعا بأي لفظ دل عليه 
  : النذر لله تعالي مكروهحكم النذر : 
: قد مدح الله الذين يتعبدون له بما أوجبوه علي أنفسهم من النذر عبادة

  وهو سبحانه ال يمدح إلي علي فعل واجب أو مستحب الطاعات 
  

كل عبادة : النذر لغير الله تعالي شرك أكبر من خالل الشرح  طالبثم أبين لل
يجب صرفها لله تعالي ومن صرفها لغيره فقد أشرك ومن ذلك النذر فإنه 
نوع من أنواع العبادة ، فصرفه لغير الله تعالي شرك أكبر مخرج من ملة 

  اإلسالم
 أن يقول لله علي أن أصوم شهرا مناقشة: أمثلة علي النذر : 

  أن يقول نذر علي إذا نجحت أن اعتمر
  الدليل علي النذر من القرآن الكريم : 

 قال تعالي ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) 
  
   م: حول فضل الصالة على النبي صلى الله عليه وسلطالبثم أناقش    ال 

ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما 

  س: أعرف  النذر
 لغة وشرعا .

  س: ابين حكم النذر
. 

  س: أوضح كيف
يكون النذر عبادة 
وأنه لغير الله شرك 

 أكبر .

 ثلة على س: أبين أم
 النذر .

س: اذكر الدليل على 
  النذر من القرآن الكريم .

 



 

 

  بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .
  
 

      الواجب
  

  
  
  

  

         

        السادس عشر الدرس

 الهداية بيد الله وحده  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية الدرس في نهاية الدرس   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  تحقيق ما يلي :تحقيق ما يلي :

الهداية لغة مأخوذ من هدي  المراد بالهداية:
 بمعني : أرشد ودل 

  شرعا بيان طريق الحق والتوفيق لقبوله 
  الهداية نوعانالهداية نوعان  أنواع الهداية :أنواع الهداية :

  النوع األول هداية البيان واإلرشاد والداللة النوع األول هداية البيان واإلرشاد والداللة 
  المراد بها : بيان الحق والدعوة إليه المراد بها : بيان الحق والدعوة إليه 

  ية التوفيق واإللهامية التوفيق واإللهامالنوع الثاني : هداالنوع الثاني : هدا
  

األنبياء األنبياء   األنبياء ال يملكون الهداية ألحد :األنبياء ال يملكون الهداية ألحد :
عليهم السالم وهم أفضل البشر وصفوة الخلق عليهم السالم وهم أفضل البشر وصفوة الخلق 

ال يملكون ألنفسهم وال لغيرهم نفعا وال ضرا ال يملكون ألنفسهم وال لغيرهم نفعا وال ضرا 
فهم ال يملكون هداية أقوامهم هداية التوفيق فهم ال يملكون هداية أقوامهم هداية التوفيق 

التي يختص الله تعالي بها بل إنهم ال يملكون التي يختص الله تعالي بها بل إنهم ال يملكون 
أباءهم وأوالدهم أباءهم وأوالدهم   ذلك ألقرب الناس إليهم وهمذلك ألقرب الناس إليهم وهم

  وأزواجهموأزواجهم
  

: قال الله : قال الله أهل الجنة يحمدون الله علي الهداية أهل الجنة يحمدون الله علي الهداية 
تعالي ( ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري تعالي ( ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري 
من تحتهم األنهر وقالوا الحمد لله الذي هدانا من تحتهم األنهر وقالوا الحمد لله الذي هدانا 

لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله لقد لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله لقد 
جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة 

لعدة مجموعات تتنافس فيما لعدة مجموعات تتنافس فيما   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممبينهبينه

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
  

قراءة التمهيد  
في كتاب 

 لبطاال
ومناقشته 

  وشرحه 

  
 واع 

  
  المراد بالهداية  طالبال يبينأن

. 

  أنواع الهدايا.  طالبال يعددأن 

  أن األنبياء ال  طالبال يوضحأن
 يملكون الهدايا ألحد .

  أن اهل الجنة  طالبال يبينان
 يحمدون الله على الهدايا.

  دليل الهدايا  طالبال يحفظان
  من القرآن الكريم .

  
  
 

ف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  تتحقق أهدا
    يتعرفمن خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض    طالبال
الهداية لغة مأخوذ من هدي بمعني : أرشد على: المراد بالهداية:   طالبال

 ودل 
  شرعا بيان طريق الحق والتوفيق لقبوله 

 الهداية نوعانأنواع الهداية : 
  النوع األول هداية البيان واإلرشاد والداللة 

  المراد بها : بيان الحق والدعوة إليه 
من خالل الشرح  طالبثم أبين للالنوع الثاني : هداية التوفيق واإللهام

األنبياء عليهم السالم وهم أفضل البشر األنبياء ال يملكون الهداية ألحد : 
هم نفعا وال ضرا فهم ال يملكون وصفوة الخلق ال يملكون ألنفسهم وال لغير

هداية أقوامهم هداية التوفيق التي يختص الله تعالي بها بل إنهم ال يملكون 
  ذلك ألقرب الناس إليهم وهم أباءهم وأوالدهم وأزواجهم

مناقشة : أهل الجنة يحمدون الله علي الهداية : قال الله تعالي ( ونزعنا ما 
نهر وقالوا الحمد لله الذي هدانا في صدورهم من غل تجري من تحتهم األ

لهذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا 
  أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون

ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما 

  
  س: أعرف المراد

 بالهداية .

  س: أعدد  أنواع
 الهدايا.

  طالبال يوضحأن 
أن األنبياء ال 
يملكون الهدايا ألحد 

. 

  س: أبين أن اهل
الجنة يحمدون الله 

 على الهدايا.

  س: ابين دليل
الهدايا من القرآن 



 

 

    م تعملون )م تعملون )أورثتموها بما كنتأورثتموها بما كنت
  

لدليل علي لدليل علي : ا: ادليل الهداية من القرأن الكريم دليل الهداية من القرأن الكريم 
ذلك قول الله تعالي ( وإنك لتهدي إلي صراط ذلك قول الله تعالي ( وإنك لتهدي إلي صراط 

  مستقيم )مستقيم )

  إلى التقويم لحله جماعيا .بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم 
 

  .الكريم 

  
 

      الواجب
  

  
  

  

         

        السابع عشر الدرس

 أسباب الهدايا وموانعها  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   - السبورة  المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية في نهاية   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  الدرس تحقيق ما يلي :الدرس تحقيق ما يلي :

  
أعظم نعمة ينعم  نعمة الهداية إلي التوحيد :
األمة : الهداية إلي الله تعالي بها علي الفرد و

توحيد الله وطاعته ولذلك امتن الله تعالي 
علي عباده بهذه النعمة ليعلموا أنها من عنده 

 فيشكروه عليها ويستمسكوا بها 
 للهداية أسباب كثيرة أهمها أسباب الهداية : 

سؤال الله الهداية فإنها بيده تعالي فيسأل العبد 
  ربه أن يهديه

ترتيبها وتزكيتها حتي مجاهدة النفس ومراعاة 
 تسير علي الطريق الصحيح 

 للهداية موانع كثيرة أهمها موانع الهداية 
اإلعراض عن هداية الكتاب والسنة وتلمس 

  الهدي في غيرها
اإلعجاب بالضالين وتقليدهم والتمسك بما 

  كانوا عليه والسير في ركابهم 
الجهل بالشريعة واإلعراض عن تعلم العلم 

  به الشرعي والعمل
مقارفة المنكرات والسعي إليها فإن بعضها 

  يدعو إلي بعض

لعدة مجموعات تتنافس فيما لعدة مجموعات تتنافس فيما   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممبينهبينه

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::تصويبهاتصويبهاوو

  
قراءة  

التمهيد في 
كتاب 

 طالبال
ومناقشته 

  وشرحه 

 رآن الكريم 

  
  نعمة  طالبال يذكرأن

الله علينا وهي الهدايا 
 إلى التوحيد .

  اسباب  طالبال يعددأن
 الهداية .

 موانع  طالبانيبين ال
الهدايا مع ذكر الدليل 

 من القرآن الكريم .

ظأن  بال يحف ن  طال دليل م ال
 . القرآن الكريم

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  
    يتعرفمن خالل عروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض    طالبال
أعظم نعمة ينعم الله تعالي بها على: نعمة الهداية إلي التوحيد :   طالبال

متن الله تعالي علي الفرد واألمة : الهداية إلي توحيد الله وطاعته ولذلك ا
علي عباده بهذه النعمة ليعلموا أنها من عنده فيشكروه عليها ويستمسكوا 

  بها
للهداية أسباب كثيرة من خالل الشرح أسباب الهداية :  طالبثم أبين لل

أهمها سؤال الله الهداية فإنها بيده تعالي فيسأل العبد ربه أن يهديهمجاهدة 
 ي تسير علي الطريق الصحيح النفس ومراعاة ترتيبها وتزكيتها حت

 للهداية موانع كثيرة أهمها موانع الهداية 
  اإلعراض عن هداية الكتاب والسنة وتلمس الهدي في غيرها

  اإلعجاب بالضالين وتقليدهم والتمسك بما كانوا عليه والسير في ركابهم 
  الجهل بالشريعة واإلعراض عن تعلم العلم الشرعي والعمل به

  والسعي إليها فإن بعضها يدعو إلي بعض مقارفة المنكرات
.  

ثم قوله تعالي في سورة الفاتحة ( أهدنا دليل الهداية من القرأن الكريم : 
أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما 

  
 عمة الله س: أبين ن

علينا وهي الهدايا 
 إلى التوحيد .

  س: أعدد اسباب
 الهداية .

  س: أبين موانع
الهدايا مع ذكر 
الدليل من القرآن 

 الكريم .

س:أذكر الدليل من القرآن 
 .الكريم 

 



 

 

.  
قوله تعالي قوله تعالي   دليل الهداية من القرأن الكريم :دليل الهداية من القرأن الكريم :

  في سورة الفاتحة ( أهدنا الصراط المستقيم )في سورة الفاتحة ( أهدنا الصراط المستقيم )

  بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .
 

      الواجب
  

  
  
  
  
  

  

         

        شرالثامن ع الدرس

 أثر التوحيد في حياة اإلنسان  المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   إجراءات التعليم والتعلم  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  لتهيئة والتمهيدا

في نهاية في نهاية   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  الدرس تحقيق ما يلي :الدرس تحقيق ما يلي :

المراد بأثر التوحيد : هي األمور التي تنتج المراد بأثر التوحيد : 
 عن تحقيق التوحيد

قبل دعوة النبي  لقد كانت حياة الناس حال الناس بغير التوحيد :
صلي الله عليه وسلم لتوحيد الله تعالي في حالة متردية من 

الجل وعبادة األصنام واألحجار والطواغيت وتردي الحالة 
السلوكية واالجتماعية والعالقات بين الناس وعلي درجة كبيرة 
من التخاصم والتنازع والقتال علي أتفه األسباب وهم يتفاوتون 

هل والكفر والعصيان وال تجد وصفا يمكن بينهم في دركات الج
أن وتصف به حياة الناس بغير التوحيد أحسن من وصف الله 

  تعالي لحال الناس قبل اإلسالم حيث وصفهم ب ( الجاهلية )
  

التوحيد يعلق القلب بالله وحده   أثر التوحيد في حياة اإلنسان :
  له  ويحقق العبودية له والذل واالفتقار إليه وحده ال شريك

التوحيد هو الطريق الوحيد الذي يوصل سالكه إلي العبادة 
  الصحيحة التي يريدها الله جل وعال من عباده

التوحيد يؤدي إلي والية الله للعبد بحفظه ورعايته في دينه 
  وإيمانه

  التوحيد يؤدي إلي هداية العبد
  التوحيد يحقق انشراح الصدر وراحة البال وطمأنينة القلب

  رج اإلنسان من ظلمات الكفر والشرك والنفاق التوحيد يخ
  التوحيد يزيد اإليمان في القلب ويكره الكفر والفسوق والعصيان

التوحيد يطهر القلب ويزكيه من الشرك والوساوس والخوف 
والقلق والحيرة والضنك واألمراض النفسية والعواطف كمحبة 

  السوء والفاحشة 
الك والتردي في مهاوي التوحيد وقاية للعبد من الضياع واله

  الضال
  التوحيد وقاية للعبد من الذم والخذالن 

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على   ::  مملعدة مجموعات تتنافس فيما بينهلعدة مجموعات تتنافس فيما بينه  ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها

  
قراءة  

التمهيد في 
كتاب 

 طالبال
ومناقشته 

  وشرحه 

  
 

  المراد  طالبال يذكرأن
 بأثر التوحيد .

  حال  طالبال يبينأن
 الناس بغير التوحيد.

  أثر طالبال يوضحأن 
التوحيد في حياة اإلنسان 

. 

  الدليل  طالبال يحفظأن
على أثر التوحيد في حياة 

  . اإلنسان

 

من خالل   طالبتتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  ال
على: حال الناس بغير   طالبال    يتعرفعروض البوربوينت ، حيث من خالل العرض  

ت حياة الناس قبل دعوة النبي صلي الله عليه وسلم لتوحيد الله تعالي في لقد كانالتوحيد : 
حالة متردية من الجل وعبادة األصنام واألحجار والطواغيت وتردي الحالة السلوكية 

واالجتماعية والعالقات بين الناس وعلي درجة كبيرة من التخاصم والتنازع والقتال علي 
في دركات الجهل والكفر والعصيان وال تجد وصفا يمكن أتفه األسباب وهم يتفاوتون بينهم 

أن وتصف به حياة الناس بغير التوحيد أحسن من وصف الله تعالي لحال الناس قبل اإلسالم 
  حيث وصفهم ب ( الجاهلية )

من خالل الشرح أثر التوحيد في حياة اإلنسان :  التوحيد يعلق القلب بالله  طالبثم أبين لل
  دية له والذل واالفتقار إليه وحده ال شريك له وحده ويحقق العبو

التوحيد هو الطريق الوحيد الذي يوصل سالكه إلي العبادة الصحيحة التي يريدها الله جل 
  وعال من عباده

  التوحيد يؤدي إلي والية الله للعبد بحفظه ورعايته في دينه وإيمانه
  التوحيد يؤدي إلي هداية العبد

  در وراحة البال وطمأنينة القلبالتوحيد يحقق انشراح الص
  التوحيد يخرج اإلنسان من ظلمات الكفر والشرك والنفاق 

  التوحيد يزيد اإليمان في القلب ويكره الكفر والفسوق والعصيان
التوحيد يطهر القلب ويزكيه من الشرك والوساوس والخوف والقلق والحيرة والضنك 

  احشة واألمراض النفسية والعواطف كمحبة السوء والف
  التوحيد وقاية للعبد من الضياع والهالك والتردي في مهاوي الضال

  التوحيد وقاية للعبد من الذم والخذالن 

  
  س: أذكر المراد بأثر

 التوحيد .

 ن حال الناس س: ابي
 بغير التوحيد.

  س: أوضح أثر
التوحيد في حياة 

 اإلنسان .

ر  ى أث دليل عل ر ال س: أذك
  التوحيد في حياة اإلنسان



 

 

  التوحيد يكفر السيئات 
  التوحيد يعطي اإلنسان اإلحسان أن للحياة قيمة ومعني

  التوحيد يريح الموحد من التذبذب بين األلهة الباطلة 
 بالهداية. نفسه جاهد من وعد تعالى الله الشيطان؛ ألن لوسوسة

  

  التوحيد يكفر السيئات 
  التوحيد يعطي اإلنسان اإلحسان أن للحياة قيمة ومعني

  التوحيد يريح الموحد من التذبذب بين األلهة الباطلة 
  بالهداية نفسه جاهد من وعد لىتعا الله الشيطان؛ ألن لوسوسة

  : حكم ترك العمل خوفا من الرياءطالبثم أناقش    ال 
ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما بينهم إلعطاء 

  اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التقويم لحله جماعيا .
 

      الواجب
  

  
  

         

        التاسع عشر الدرس

 في المجتمع  اثر التوحيد المهارة المستهدفة      

 □□□□□□ ةعروض تقديمي –األقالم الملونة  –الكتاب المدرسي   -السبورة   المواد والوسائل  
 

  

  التقويم   جراءات التعليم والتعلمإ  المحتوى التعليمي  األهداف السلوكية  التهيئة والتمهيد

في نهاية الدرس في نهاية الدرس   طالبطالبيتوقع من اليتوقع من ال  
  تحقيق ما يلي :تحقيق ما يلي :

ا أثر التوحيد في مجتمع الصحابة رضي الله 
لقد كان للتوحيد أعظم األثر في حياة :  عنهم

الصحابة رضي الله عنهم واألمة بعدهم فد 
صحح منهج حياتهم وغيرها تماما إلي 

هذا التغير في  األحسن ومن أحسن ما يصور
 حياة الصحابة رضي الله عنهم هذان الخبران 

 عن يدافع الله إن: أثر التوحيد في المجتمع 
  عنهم ويخففها الشرور عنهم يدفع التوحيد أهل
 الكائدين كيد من الموحد للمجتمع الله حفظ

   المفسدين وشرور
 الهدف ووضوح صفة ووحدة المجتمع تمساك
   منهجه وسالمة والغاية

 واألخوة والرحمة واأللفة المحبة وعشي
   الموحدين بين اإليمانية

 والصفات الفاضلة باألخالق المجتمع التزام
   الحسنة
  الفكرية الوحدة علي المجتمع محافظة

  الواحد المجتمع من الله رحمة قرب
 والرفعة والشرف العزة سبيل هو التوحيد

لعدة مجموعات تتنافس فيما لعدة مجموعات تتنافس فيما   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  طالبطالبالالمناقشة مناقشة 
  ::  ممبينهبينه

  طالبطالبالالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 
واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
  

ي  د ف راءة التمهي ق
اب ال بكت  طال

 ومناقشته وشرحه

  
  على أثر  طالبال يتعرفأن

التوحيد في  مجتمع الصحابة 
 رضي الله عنهم .

  أثر التوحيد  طالبال يوضحأن
 في المجتمع .

  الدليل من  طالبال يحفظان
القرآن الكريم على  أثر 

  التوحيد في المجتمع.

 

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس أمام  
    يتعرفوربوينت ، حيث من خالل العرض  من خالل عروض الب  طالبال
لقد كان على: ا أثر التوحيد في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم :   طالبال

للتوحيد أعظم األثر في حياة الصحابة رضي الله عنهم واألمة بعدهم فد 
صحح منهج حياتهم وغيرها تماما إلي األحسن ومن أحسن ما يصور هذا 

 ضي الله عنهم هذان الخبران التغير في حياة الصحابة ر
 يدافع الله من خالل الشرح أثر التوحيد في المجتمع : إن طالبثم أبين لل

  عنهم ويخففها الشرور عنهم يدفع التوحيد أهل عن
   المفسدين وشرور الكائدين كيد من الموحد للمجتمع الله حفظ

   منهجه وسالمة والغاية الهدف ووضوح صفة ووحدة المجتمع تمساك
   الموحدين بين اإليمانية واألخوة والرحمة واأللفة المحبة وعشي

   الحسنة والصفات الفاضلة باألخالق المجتمع التزام
  الفكرية الوحدة علي المجتمع محافظة

  الواحد المجتمع من الله رحمة قرب
  والعلو والرفعة والشرف العزة سبيل هو التوحيد

 الذين:  (  المجتمع في التوحيد أثر علي الكريم القرآن من مناقشة : الدليل

  
  س: أعرف على أثر

التوحيد في  مجتمع 
الصحابة رضي الله 

 عنهم .

  س: ما أثر التوحيد
 في المجتمع .

  س: اذكر الدليل من
القرآن الكريم على  
أثر التوحيد في 

  .المجتمع

 



 

 

  والعلو
 في التوحيد أثر علي الكريم القرآن من الدليل

 بظلم إيمنهم يلبسوا ولم ءامنوا الذين(  : المجتمع
 )مهتدون وهم األمن لهم أولئك

  مهتدون وهم األمن لهم أولئك بظلم إيمنهم يلبسوا ولم ءامنوا
  : قصد المؤمن من عبادة الله طالبثم أناقش    ال 

ثم أقوم بمراجعة للدرس من خالل طرح األسئلة عليه وأكلفهم بالتعاون فيما 
  ويم لحله جماعيا .بينهم إلعطاء اإلجابات الصحيحة ثم أنتقل معهم إلى التق

 
      الواجب

  

  


