بطاقة تخطيط الدروس

بطاقة تخطيط الدروس

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

تع

الله س انه وتعالى

مراجعة ما تم دراسته في الفصل الدراسي اﻷول .
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

أن يبين الطالب المراد بتعظيم
الله

أن يحدد الطالب حكم تعظيم الله
تعظيم الله.
أن يوضح الطالب أمثلة تعظيم
دين الله وشعائره

أن يبين الطالب تعظيم حرمات
الله
أن يذكر الطالب اﻷسباب المعينة
علﻰ تعظيم الله

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

أسئلة التقويم

المراد بتعظيم الله :
إجﻼل الله جﻼ وعﻼ بالقلب واللسان واﻷعمال فعﻼ وتركا
وأصل التعظيم يكون بالقلب وما يجري علﻰ اللسان ولجوارح
من آثاره .
حكم تعظيم الله تعظيم الله :
تعظيم الله تعالﻰ واجب وقد أنكر الله علﻰ الذين لم يعظموه
ويقدروه حق قدره فقال تعالﻰ  ) :وما قدروا الله حق قدره ....
تعظيم دين الله وشعائره :
تعظيم دين الله وشريعته من تعظيم الله تعالﻰ وكلما عظم
المسلم شعائر دين الله كان ذلك دليﻼ علﻰ تقواه وتعظيمه لربه
عز وجل بخﻼف الذي ينتهك شعائر الله
تعظيم حرمات الله :
 -١يجب علﻰ المسلم تعظيم حرمات الله تعالﻰ وذلك باجتنابها
والبعد عنها وتعظيمها من تعظيم الله تعالﻰ ...
اﻷسباب المعينة علﻰ تعظيم الله :
 -١التعرف علﻰ معاني أسماء الله وصفاته
 -٢التفكر في ملكوت الله وعظيم مخلوقاته كالسماء واﻷرض
والشمس والقمر والنجوم
 -٣تدبر كتابه الكريم
 -٤التفكر في نعم الله الكثيرة والثناء علﻰ الله بها

بين المراد بتعظيم الله

حدد حكم تعظيم الله تعظيم
الله.
وضح أمثلة تعظيم دين الله
وشعائره
بين تعظيم حرمات الله
اذكر اﻷسباب المعينة علﻰ
تعظيم الله

⃝

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝
⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الموضوع

⃝
⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات

أخرى .....................

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

المكتسبات
السابقة
التهيئة

الموضوع

الحصة الصف المادة

دﻻئل ع ة الله

ما المراد بتعظيم الله ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس
إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

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

أسئلة التقويم

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب
أدلة عظمة الله تعالى

من دﻻئل عظمة الله :
❖أن يذكر الطالب دﻻئل عظمة  -١عن عبد الله بن مسعود  قال :جاء حبر من اﻷخبار إلﻰ
رسول الله  فقال :يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السموات
الله
علﻰ إصبع واﻷرضين علﻰ إصبع والشجر علﻰ إصبع والماء
والثرى علﻰ إصبع والشجر علﻰ إصبع ....
المﻼئكة يعظمون الله عز وجل :
ولقد قص علينا ربنا عز وجل في كتابه عن تعظيم المﻼئكة له
❖أن يستدل الطالب علﻰ أن
جﻼ وعﻼ فقال تعالﻰ )وﻻ تنفع الشفاعة عنده إﻻ لمن أذن له
المﻼئكة يعظمون الله عز وجل
حتﻰ إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق (
اﻷنبياء يعظمون الله عز وجل :
❖ أن يوضح الطالب أن
اﻷنبياء يأتيهم الوحي من الله عز وجل فهم أعلم الناس به ولذا
اﻷنبياء يعظمون الله عز وجل
فإنهم أكثر الناس تعظيما له سبحانه وتعالﻰ وكانوا يدعون
قومهم إلﻰ تعظيم الله عز وجل
خاتم النبيين يعظم الله عز وجل :
❖أن يبين الطالب خاتم أن
لقد كان نبينا محمد صلﻰ الله عليه وسلم يعظم الله عز وجل حق
النبيين يعظم الله عز وجل
تعظيمه ويربي أمته علﻰ ذلك :جاء أعرابي إلﻰ رسول الله صلﻰ
الله عليه وسلم فقال :يا رسول الله جهدت اﻷنفس وجاع العيال
ونهكت اﻷموال وهلكت اﻷنعام فاستسق الله لنا فإننا نستشفع
بالله عليك وبك علﻰ الله فقال النبي صلﻰ الله عليه وسلم )
ويحك أتدري ما تقول ؟ ( وسبح رسول الله صلﻰ الله عليه
وسلم فما زال يسبح حتﻰ عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال :
...........

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

⃝
⃝

❖اذكر دﻻئل عظمة الله

❖استدل علﻰ أن المﻼئكة
يعظمون الله عز وجل
❖ وضح أن اﻷنبياء يعظمون
الله عز وجل
❖بين خاتم أن النبيين يعظم
الله عز وجل

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
أخرى .....................
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝
المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝
⃝

لوحات

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

 -١أن يبين الطالب المراد
باﻻستشفاع بالله علﻰ خلقه
-٢أن يحدد الطالب حكم
اﻻستشفاع بالله علﻰ خلقه
-٣أن يوضح الطالب الحكمة
من النهي عن اﻻستشفاع
بالله علﻰ خلقه
-٤أن يستدل الطالب علﻰ
تنزيه الله تعالﻰ عن كل نقص
-٥أن يذكر الطالب حكم
اﻻستشفاع بالنبي  في
حياته

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

أدوات التقويم

اﻻس فاع الله تعالى على خلقه

ما دﻻئل عظمة الله ؟

أهداف الدرس

تقنيات التعلم

الموضوع

المراد باﻻستشفاع بالله علﻰ خلقه :
اﻻستشفاع بالله علﻰ خلقه هو  :اتخاذ الله تعالﻰ واسطة يشفع
للشخص عند أحد من الخلق عند طلب شيء منه
حكم اﻻستشفاع بالله علﻰ خلقه :
يحرم اﻻستشفاع بالله علﻰ خلقه وهو منقص للتوحيد لما فيه
من سوء اﻷدب مع الله تعالﻰ ومنافاة تعظيمه
الحكمة من النهي عن اﻻستشفاع بالله علﻰ خلقه :
 -١ما فيه من إساءة اﻷدب مع الله تعالﻰ فإن الله عظيم جليل
 -٢إن رتبة المتوسل به غالبا ما تكون دون رتبة المتوسل إليه
والله تعالﻰ أعظم شأنا وأكبر وأجل من كل احد
-٣ما فيه من ترك تعظيم الله جﻼ وعﻼ والتنقص لمقام الربوبية
تنزيه الله تعالﻰ عن كل نقص :
لما قال اﻷعرابي ما قال سبح رسول الله  وما زال يكرر
التسبيح حتﻰ عرف ذلك في وجوه أصحابه .....
حكم اﻻستشفاع بالنبي  في حياته :
يجوز طلب الشفاعة من النبي  في حياته ﻷن ذلك من باب
طلب دعائه  وطلب الدعاء ممن ترجﻰ إجابته من وسائل إجابة
الدعاء فكيف إذا كان رسول الله  ؟ ولهذا لم ينكر النبي 
علﻰ اﻷعرابي قوله  :نستشفع بك علﻰ الله .

أسئلة التقويم

 -١بين المراد باﻻستشفاع
بالله علﻰ خلقه
-٢حدد حكم اﻻستشفاع بالله
علﻰ خلقه
-٣وضح الحكمة من النهي
عن اﻻستشفاع بالله علﻰ
خلقه
-٤استدل علﻰ تنزيه الله
تعالﻰ عن كل نقص
-٥اذكر حكم اﻻستشفاع
بالنبي  في حياته

⃝

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝
⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
لوحات
صور ⃝
مجسمات ⃝
نماذج وعينات ⃝
جهاز تسجيل ⃝
أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
أخرى .....................
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝
⃝
⃝

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

ال هي ع ق ل  :ال ﻼم على الله

ما المراد باﻻستشفاع بالله علﻰ خلقه ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

-١أن يستدل الطالب علﻰ أن
السﻼم من أسماء الله
-٢أن يبين الطالب معنﻰ اسم
الله السﻼم
-٣أن يح دد الطال ب حك م ق ول :
السﻼم علﻰ الله.
-٤أن يوضح الطالب الحكم ة م ن
النهي عن قول :السﻼم علﻰ الله
 -٥أن يوض ح الطال ب الس ﻼم
تحي ة أه ل اﻹس ﻼم ف ي ال دنيا
واﻵخرة
-٦أن يدلل الطالب علﻰ أن الجنة
دار السﻼم

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

أسئلة التقويم

السﻼم من أسماء الله :
من أسماء الله الحسنﻰ السﻼم
قال تعالﻰ )هو الله الذي ﻻ إله إﻻ هو الملك القدوس السﻼم
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ( ...
معنﻰ اسم الله السﻼم :
اسم الله السﻼم يتضمن معنين :
-١أنه جل وعﻼ سالم في نفسه من كل عيب ونقص
-٢أنه المسلم لغيره من مخلوقاته فهو يسلمهم من اﻵفات
حكم قول  :السﻼم علﻰ الله :
قول :السﻼم علﻰ الله محرم والدليل علﻰ ذلك حديث عبد الله
بن مسعود قال  :كنا مع النبي  في الصﻼة ......
الحكمة من النهي عن قول :السﻼم علﻰ الله :
نهي عن قول السﻼم علﻰ الله ﻷسباب منها :
 -١أن السﻼم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالﻰ .....
السﻼم تحية أهل اﻹسﻼم في الدنيا واﻵخرة :
 -١السﻼم تحية أهل اﻹسﻼم في الدنيا كما علمهم رسول الله 
وهو مشتق من اسم الله السﻼم  ،ب -السﻼم تحية أهل الجنة
الجنة دار السﻼم :
الجنة دار السﻼم وذلك ﻷن فيها السﻼمة الدائمة الكاملة من
جميع اﻵفات فهي نعيم دائم ﻻ شفاء فيه

-١استدل علﻰ أن السﻼم من
أسماء الله
-٢بين معنﻰ اسم الله السﻼم

-٣حدد حكم قول  :السﻼم عل ﻰ
الله.
-٤وضح الحكمة من النهي عن
قول :السﻼم علﻰ الله
 -٥وض ح الس ﻼم تحي ة أه ل
اﻹسﻼم في الدنيا واﻵخرة
-٦دلل علﻰ أن الجنة دار
السﻼم

⃝

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝
⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الموضوع

⃝
⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات

أخرى .....................

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

الموضوع
تع

ذمة الله تعالى وذمة ن ه 

ما معنﻰ اسم الله السﻼم ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

أسئلة التقويم

-١أن يبين الطالب المراد بذمة
المراد بذمة الله تعالﻰ وذمة نبيه :
الله تعالﻰ وذمة نبيه.
الذمة العهد والمراد بذمة الله وذمة نبيه  مصالحة أحد علﻰ
عهد الله تعالﻰ وعهد رسوله 
حكم مصالحة أحد علﻰ ذمة الله تعالﻰ وذمة نبيه :
-٢أن يوضح الطالب حكم
مصالحة أحد علﻰ ذمة الله تعالﻰ يحرم مصالحة أحد علﻰ ذمة الله تعالﻰ وذمة نبيه والدليل علﻰ
ذلك حديث بريدة بن الخطيب .......
وذمة نبيه
-٣أن يحدد الطالب حكمة النهي
عن إعطاء ذمة الله تعالﻰ
وذمة نبيه
-٤أن يشرح الطالب حكم
مصالحة أحد علﻰ حكم الله.
-٥أن يبين الطالب حكمة النهي
عن مصالحة أحد علﻰ حكم الله
-٦أن يوضح الطالب الوفاء
بالعهود
-٧أن يوضح الطالب الحكمة من
وجوب الوفاء بالعهود

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

-٢وضح حكم مصالحة أحد
علﻰ ذمة الله تعالﻰ وذمة
نبيه
-٣حدد حكمة النهي عن
إعطاء ذمة الله تعالﻰ
وذمة نبيه
-٤اشرح حكم مصالحة أحد
علﻰ حكم الله.
-٥بين حكمة النهي عن
مصالحة أحد علﻰ حكم الله
-٦وضح الوفاء بالعهود
-٧وضح الحكمة من وجوب
الوفاء بالعهود

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

⃝
⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

تقنيات التعلم
أدوات التقويم

حكمة النهي عن إعطاء ذمة الله تعالﻰ وذمة نبيه :
-١تعظيم ذمة الله تعالﻰ وذمة نبيه 
 -٢أنه ﻻ أحد يجوز له أن يحتكم علﻰ ذمة الله وذمة نبيه
مصالحة أحد علﻰ حكم الله :
يحرم مصالحة أحد علﻰ حكم الله تعالﻰ والدليل ........
حكمة النهي عن مصالحة أحد علﻰ حكم الله :
-١تعظيم حكم الله
-٢ﻻ يدري احد هل يصيب حكم الله أو يخطئ فﻼ يصيبه
وجوب الوفاء بالعهود :
من عاهد أحدا بالله تعالﻰ بأن قال علي عهد الله أو بين وبينك
الله أو حلف له يمينا بالله تعالﻰ ...
الحكمة من وجوب الوفاء بالعهود :
في الوفاء بالعهود تعظيم الله وللعهد به وهو من كمال التوحيد
الواجب ....

-١بين المراد بذمة الله
تعالﻰ وذمة نبيه.

⃝
⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات

أخرى .....................

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس

الحصة الصف المادة

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

المكتسبات
السابقة
التهيئة

⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:
 -١أن يبين الطالب المراد
باﻻستهزاء بالدين
-٢أن يذكر الطالب حكم
اﻻستهزاء بالدين
 -٣أن يحدد الطالب سبب من
كفر من استهزأ بالدين
-٤أن يذكر الطالب جزاء
المستهزئين
-٥أن يوضح الطالب موقف
المسلم من المستهزئين

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

أدوات التقويم

اﻻس ه اء ال ي

ما المراد بذمة الله تعالﻰ وذمة نبيه ؟

أهداف الدرس

تقنيات التعلم

الموضوع

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

أسئلة التقويم

 -١بين المراد باﻻستهزاء
المراد باﻻستهزاء بالدين :
اﻻس تهزاء م أخوذ م ن اله زء وه و الس خرية والم راد ب ه هن ا بالدين
الس خرية بالل ه تع الﻰ أو برس وله  أو ب دين اﻹس ﻼم أو بش يء
من شعائره أو بالمؤمنين بسبب إيمانهم
-٢اذكر حكم اﻻستهزاء بالدين
حكم اﻻستهزاء بالدين :
اﻹسﻼم
ملة
من
مخرج
أكبر
اﻻستهزاء بالدين كفر
 -٣حدد سبب من كفر من
سبب من كفر من استهزأ بالدين :
استهزأ بالدين
-١استهانته بالله تعالﻰ ونبيه  وشريعته
-٢أنه لم يقم في قلبه تعظيم الله وﻻ نبيه وﻻ شريعته
-٤اذكر جزاء المستهزئين
جزاء المستهزئين :
من وق ع ف ي اﻻس تهزاء بالل ه تع الﻰ أو بس نة النب ي محم د  أو
بش عيرة م ن ش عائر ال دين فإن ه يكف ر س واء ك ان ج ادا أم مازح ا
-٥وضح موقف المسلم من
وعلﻰ هذا تترتب عليه أحكام الكفر في الدنيا
المستهزئين
موقف المسلم من المستهزئين :
-١إنك ار ه ذا اﻷم ر بقلب ه وكراهيت ه والنف ور من ه والبع د ع ن
روايته ونقله فإن هذا يجرئ النفوس الضعيفة علﻰ ذلك
 -٢ع دم م واﻻة اله ازلين الس اخرين المس تهزئين والب راءة مم ا
فعلوه
 -٣مناصحة من وقع منه ذلك بالحكمة والرفق وبيان خطر ما
وقع فيه

⃝

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝
⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
لوحات
صور ⃝
مجسمات ⃝
نماذج وعينات ⃝
جهاز تسجيل ⃝
أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
أخرى .....................
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝
⃝
⃝

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

الموضوع
ص ر اﻻس ه اء ال ي

ما المراد باﻻستهزاء بالدين ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس
إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

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

أسئلة التقويم

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

صور اﻻستهزاء بالدين :
-١أن يذكر الطالب صور
-١السخرية بالله تعالﻰ
اﻻستهزاء بالدين
-٢السخرية بالنبي صلﻰ الله عليه وسلم
-٣السخرية بدين اﻹسﻼم
-٤السخرية بشعائر الدين
-٥السخرية بذكر الله تعالﻰ وكتابه الكريم
-٢أن يدلل الطالب علﻰ أن
اﻻستهزاء بالدين وأهله من صفات المنافقين :
اﻻستهزاء بالدين وأهله من
اﻻستهزاء بالدين وأهله من صفات المنافقين كما الله تعالﻰ
صفات المنافقين
عنهم بقوله جﻼ وعﻼ  ) :وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن ......
صور من استهزاء المنافقين بالنبي : 
-٣أن يعدد الطالب صور من
 -١عند عبد الله بن عمر  قال  :قال رجل في غزوة تبوك في
استهزاء المنافقين بالنبي
مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤﻻء أرغب بطونا ........
السخرية بأصحاب النبي : 
-٤أن يحدد الطالب حكم السخرية
أصحاب النبي  هم صفوة هذه اﻷمة وخيرها بعد نبيها  وهم
بأصحاب النبي
الذين بلغوا هذه الشريعة ونشروها بين الناس ودعوا إليها
وجاهدوا في ذلك مع رسول الله  وبعده وفتحوا اﻷمصار
وبينوا هذا الدين لمن بعدهم ...
-٥أن يبين الطالب السخرية
السخرية بعلماء اﻹسﻼم والدعاة إلﻰ الله تعالﻰ والصالحين :
بعلماء اﻹسﻼم والدعاة إلﻰ الله
السخرية بالعلماء والصالحين والدعاة إلﻰ الله محرم ...
تعالﻰ والصالحين
اﻻستهزاء بالمؤمنين :
السخرية بالمسلمين محرمة والدليل علﻰ ذلك  ،قول الله تعالﻰ :
)يأيها الذين آمنوا ﻻ يسخر قوم من قوم .....

-٦أن يوضح الطالب حكم
اﻻستهزاء بالمؤمنين

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

-٢دلل علﻰ أن اﻻستهزاء
بالدين وأهله من صفات
المنافقين
-٣حدد صور من استهزاء
المنافقين بالنبي
-٤حدد حكم السخرية بأصحاب
النبي
-٥بين السخرية بعلماء اﻹسﻼم
والدعاة إلﻰ الله تعالﻰ
والصالحين
-٦وضح حكم اﻻستهزاء
بالمؤمنين

⃝

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝
⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

تقنيات التعلم
أدوات التقويم

-١اذكر صور اﻻستهزاء بالدين

⃝
⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات

أخرى .....................

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

أس اء الله ال

ى

ما صور اﻻستهزاء بالدين ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

-١أن يبين الطالب اﻷمرين
اللذين اشتملت عليهما اﻵية .

-٢أن يذكر الطالب معنﻰ أن
أسماء الله كلها حسنﻰ

-٣أن يعدد الطالب نوعي العبادة

-٤أن يشارك الطالب في حل
أنشطة الدرس

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

أسئلة التقويم

لله اﻷسماء الحسنﻰ :
لله تعالﻰ اﻷسماء الحسنﻰ كما قال تعالﻰ )ولله اﻷسماء
الحسنﻰ فادعوه بها (....
وقد اشتملت اﻵية علﻰ أمرين :
 -١أن لله تعالﻰ أسماء كثيرة :
ومن أسماء الله تعالﻰ تسعة وتسعون اسما أشار إليها
النبي  كما في حديث أبي هريرة أن النبي  قال ) :
إن لله تسعة وتسعون اسما  ،مئة إﻻ واحدا  ،من
أحصاها دخل الجنة (
 -٢أن أسماء الله تعالﻰ كلها حسنﻰ :
ومعنﻰ أنها حسنﻰ  :أنها تامة عظيمة
دعاء الله بأسمائه الحسنﻰ :
علﻰ المسلم أن يدعو الله تعالﻰ بأسمائه الحسنﻰ كما
أمره الله تعالﻰ )فادعوه بها ( وهذا يشمل نوعي
الدعاء :
 -١دعاء العبادة
 -٢دعاء المسالة

-١بين اﻷمرين اللذين اشتملت
عليهما اﻵية .

-٢اذكر معنﻰ أن أسماء الله
كلها حسنﻰ

-٣حدد نوعي العبادة

-٤شارك في حل أنشطة
الدرس

⃝

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝
⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الموضوع

⃝
⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات

أخرى .....................

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

المكتسبات
السابقة
التهيئة

الموضوع

الحصة الصف المادة

اﻹل اد ﻓي أس اء الله ال

ما نوعي الدعاء ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس
إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

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

أسئلة التقويم

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

اﻹلحاد في أسماء الله الحسنﻰ :
-١أن يعدد الطالب أنواع
وهو أنواع :
اﻹلحاد في أسماء الله الحسنﻰ -١الشرك في أسمائه قال بان عباس رضي الله عنه في قوله
)يلحدون في أسمائه (يشركون وله صورتان :
أ(شرك التشبيه والتمثيل ب(شرك التسمية واﻻشتقاق
-٢تسمية الله تعالﻰ بما لم يسم به نفسه ......
الوعيد الشديد لمن ألحد في أسماء الله الحسنﻰ :
-٢أن يوضح الطالب الوعيد
هدد الله الذين يلحدون في أسمائه بقوله )ولله اﻷسماء الحسنﻰ
الشديد لمن ألحد في أسماء
فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا
الله الحسنﻰ
يعملون ( ومعنﻰ اﻵية الكريمة  :أنه سبحانه وتعالﻰ سوف
يجازيهم ويعاقبهم بسبب إلحادهم في أسمائه جل وعﻼ .
-٣أن يذكر الطالب المراد
واجب المسلم تجاه أسماء الله الحسنﻰ :
بالبغض في الله
 -١إثبات ما أثبته الله تعالﻰ لنفسه وما أثبته له رسوله صلﻰ
الله عليه وسلم من اﻷسماء الحسنﻰ
-٢عدم تسمية الله تعالﻰ إﻻ بما سمﻰ به نفسه أو سماه به
رسوله ﻷن أسماء الله تعالﻰ توقيفية ﻻ مجال لﻼجتهاد فيها
-٤أن يشارك الطالب في
 -٣إثبات أسماء الله تعالﻰ فإن لها معان مفهومة من لغة
أنشطة الدرس
العرب
-٤إثبات ما دلت عليه من صفات الكمال العلﻰ

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

-١حدد أنواع اﻹلحاد في
أسماء الله الحسنﻰ

-٢وضح الوعيد الشديد لمن
ألحد في أسماء الله الحسنﻰ
-٣اذكر المراد بالبغض في
الله
-٤شارك في أنشطة الدرس

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

⃝
⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

تقنيات التعلم
أدوات التقويم

ى

⃝
⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات

أخرى .....................

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة
ت

المكتسبات
السابقة
التهيئة

الموضوع
ال

ي اﻷس اء ال اصة الله تعالى

ما حكم تعبيد اﻷسماء لله ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

أسئلة التقويم

-١بين حكم تسمية عير الله
باﻷسماء التي اختص بها.

-١أن يبين الطالب حكم تسمية حكم تسمية عير الله باﻷسماء التي اختص بها :
عير الله باﻷسماء التي
يحرم تسمية غير الله تعالﻰ باﻷسماء التي اختص الله بها مثل
اختص بها.
:الله والرب والرحمن والخالق والرزاق والسﻼم.
احترام أسماء الله تعالﻰ :
-٢أن يبين الطالب احترام
يجب احترام أسماء الله تعالﻰ والتأدب معها ومن احترامها
-١تجنب تسمية أحد باسم اختص الله تعالﻰ به
أسماء الله تعالﻰ

-٢تغيير اسم أي شخص تسمﻰ بشيء من أسماء الله تعالﻰ التي
اختص الله بها

-٣أن يذكر الطالب أسماء الله
تعالﻰ التي يجوز التسمي بها
-٤أن يبين الطالب حكم
اﻷسماء الملحقة بملك الملوك
-٥أن يوضح الطالب حكمة
النهي عن التسمي بالحكم
وملك الملوك

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

⃝
⃝

أسماء الله تعالﻰ التي يجوز التسمي بها :

-٣اذكر أسماء الله تعالﻰ
التي يجوز التسمي بها

يجوز التسمي بأسماء الله تعالﻰ المشتركة التي ﻻ تختص به
سبحانه وتعالﻰ مثل العزيز والملك والقوي والكريم والحليم

اﻷسماء الملحقة بملك الملوك :
ﻻ يجوز التسمي بحاكم الحكام وملك الملوك وسلطان السﻼطين
ونحوها من اﻷسماء التي في معنﻰ ملك الملوك وﻻ تليق إﻻ بالله
عز وجل

حكمة النهي عن التسمي بالحكم وملك الملوك :
 -١أن هذه اﻷسماء تتضمن وصفا خاصا به سبحانه وتعالﻰ ﻻ
يتجاوزه إلﻰ غيره
 -٢التأدب مع الله في تجنب اﻷسماء الخاصة به
 -٣احترام وتعظيم أسماء الله تعالﻰ الخاصة به

-٢بين احترام أسماء الله
تعالﻰ

-٤بين حكم اﻷسماء الملحقة
بملك الملوك
-٥وضح حكمة النهي عن
التسمي بالحكم وملك الملوك

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
لوحات
صور ⃝
مجسمات ⃝
نماذج وعينات ⃝
جهاز تسجيل ⃝
أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
أخرى .....................
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝
⃝

اﻻختبارات الشفوية ⃝

اﻻختبارات التحريرية ⃝

المﻼحظة ⃝

المناقشة ⃝

التدريبات

بطاقة تخطيط الدروس
اﻷنشطة ⃝
⃝

اليوم

التاريخ

..........

٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

الموضوع
تع

اﻷس اء لله تعالى

ما أنواع اﻹلحاد في أسماء الله الحسنﻰ ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

-١أن يستنتج الطالب حكم
تعبيد اﻷسماء لله
-٢أن يحدد الطالب حكم تعبيد
اﻷسماء لغير الله
-٣أن يوضح الطالب الحكمة
من تحريم التعبيد لغير الله
-٤أن يبين الطالب تعبيد
الجاهلية ﻵلهتهم

-٥أن يذكر الطالب أحب
اﻷسماء إلﻰ الله

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

⃝
⃝

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

تقنيات التعلم

الواجبات المنزلية ⃝

أخرى .................................

حكم تعبيد اﻷسماء لله :
يستحب تعبيد اﻷسماء لله تعالﻰ قال ابن حزم رحمه الله :اتفقوا
علﻰ استحسان اﻷسماء المضافة إلﻰ الله كعبد الله
حكم تعبيد اﻷسماء لغير الله :
يحرم تعبيد اﻷسماء لغير الله مثال  :عبد الحارث وعبد الكعبة
الحكمة من تحريم التعبيد لغير الله :
 -١سد ذريعة الشرك بأن يعظم غير الله بنسبة العبودية له
 -٢ما تضمنه ذلك من صور العبادة لغير الله وإن لم يعبده
 -٣ما فيه من الكذب إذ العباد عباد الله تعالﻰ
تعبيد الجاهلية ﻵلهتهم :
كانت العرب في جاهليتها تعبد اﻷسماء ﻵلهتهم فيسمون عبد
العزى وعبد مناف وقد يعبدون لما يعظمونه كالكعبة فيسمون
عبد الكعبة
فجاء اﻹسﻼم بالنهي عن ذلك وتحريمه
أحب اﻷسماء إلﻰ الله :
أحب اﻷسماء إلﻰ الله عبد الله وعبد الرحمن والدليل علﻰ هذا
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلﻰ الله عليه
وسلم قال )إن أحب أسمائكم إلﻰ الله عبد الله وعبد الرحمن(
وسبب كونها أحب اﻷسماء إلﻰ الله تعالﻰ :
 -١نسبتها ﻷجل أسمائه تعالﻰ  -٢كونها معبدة لله تعالﻰ

أسئلة التقويم

-١استنتج حكم تعبيد اﻷسماء
لله
-٢حدد حكم تعبيد اﻷسماء
لغير الله
-٣وضح الحكمة من تحريم
التعبيد لغير الله
-٤بين تعبيد الجاهلية ﻵلهتهم

-٥اذكر أحب اﻷسماء إلﻰ الله

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
لوحات
صور ⃝
مجسمات ⃝
نماذج وعينات ⃝
جهاز تسجيل ⃝
أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
أخرى .....................
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

بطاقة تخطيط الدروس
المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

⃝

أدوات التقويم

⃝

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

المكتسبات
السابقة
التهيئة

الحصة الصف المادة

الموضوع
ح

ال

الله تعالى

ما حكم تسمية غير الله باﻷسماء التي اختص بها ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس
إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

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

أسئلة التقويم

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

-١أن يبين الطالب المراد بحسن المراد بحسن الظن بالله :
أن نظن بالله خيرا في جميع اﻷمور
الظن بالله
أمثلة حسن الظن بالله تعالﻰ :
-٢أن يذكر الطالب أمثلة حسن
أحكامه الشرعية كجميع اﻷوامر والنواهي
الظن بالله تعالﻰ
حكم حسن الظن بالله تعالﻰ :
-٣أن يوضح الطالب حكم حسن حسن الظن بالله تعالﻰ واجب
عن أبي هريرة  قال  :قال النبي ) يقول الله تعالﻰ )أنا عند
الظن بالله تعالﻰ
ظن عبدي بي وأنا معه ذكرني(
الحكمة من وجوب حسن الظن بالله تعالﻰ :
 -٤أن يستنتج الطالب الحكمة
-١ما فيه من كمال حسن اﻷدب مع الله تعالﻰ
من وجوب حسن الظن بالله
-٢ما فيه من تعظيم الله تعالﻰ
تعالﻰ
-٣أنه يدل علﻰ معرفة بالله تعالﻰ وأسمائه وصفاته وقدراته
 -٥أن يذكر الطالب أسباب حسن أسباب حسن الظن بالله تعالﻰ :
-١معرفة الله تعالﻰ بأسمائه وصفاته
الظن بالله تعالﻰ
 -٢قوة اﻹيمان بفعل الطاعات وترك المحرمات
 -٦أن يعدد الطالب أحوال يتأكد أحوال يتأكد فيها حسن الظن بالله تعالﻰ :
يجب علﻰ المسلم أن يحسن ظنه بربه في جميع اﻷحوال وأن
فيها حسن الظن بالله تعالﻰ
يدفع عنه وساوس الشيطان التي تدفعه ﻹساءة الظن بربه ومن
اﻷحوال التي يتأكد فيها إحسان الظن بالله تعالﻰ ما يلي :
 -١عند المرض المخوف أو اﻻحتضار
 -٢عند تكالب اﻷعداء

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم

التدريبات

⃝
⃝

-١ب ين الم راد بحس ن الظ ن
بالله
-٢اذكر أمثلة حسن الظ ن بالل ه
تعالﻰ
-٣وضح حكم حسن الظن بالل ه
تعالﻰ
 -٤استنتج الحكمة م ن وج وب
حسن الظن بالله تعالﻰ
 -٥اذك ر أس باب حس ن الظ ن
بالله تعالﻰ
 -٦حدد أحوال يتأكد فيها حسن
الظن بالله تعالﻰ

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

أخرى .....................

صور ⃝

لوحات

بطاقة تخطيط الدروس
المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

⃝

أدوات التقويم

⃝

الحصة الصف المادة

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

التهيئة

الله

ما المراد بحسن الظن بالله تعالﻰ ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

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

أهداف الدرس

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:
-١أن يبين الطالب المراد بسوء
الظن بالله تعالﻰ
-٢أن يذكر الطالب حكم أمثلة
سوء الظن بالله
-٣أن يوضح الطالب سوء الظن
بالله تعالﻰ من أعمال الكافرين

-٣أن يشارك الطالب في حل
أنشطة الدرس

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم

الموضوع
س ء ال

المكتسبات
السابقة

التدريبات

⃝
⃝

أسئلة التقويم

المراد بسوء الظن بالله تعالﻰ :
سوء الظن بالله تعالﻰ :أن تظن بالله شرا في أمر من
اﻷمور
أمثلة سوء الظن بالله :
في أحكامه الشرعية كجميع اﻷوامر والنواهي
سوء الظن بالله تعالﻰ من أعمال الكافرين :
-١ظن أهل الجاهلية :
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-١بين المراد بسوء الظن بالله
تعالﻰ
-٢اذكر حكم أمثلة سوء الظن
بالله
-٣وضح سوء الظن بالله
تعالﻰ من أعمال الكافرين

-٣شارك في حل أنشطة
الدرس

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات

بطاقة تخطيط الدروس
⃝

فلم تعليمي ⃝
⃝

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

⃝

أدوات التقويم

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

مراجع ودوريات ⃝

الحصة الصف المادة

الله تعالى وأس ا ه

ما المراد بسوء الظن بالله تعالﻰ ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

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

أهداف الدرس

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

أسئلة التقويم

حكم سوء الظن بالله تعالﻰ:
-١أن يحدد الطالب حكم سوء
سوء الظن بالله تعالﻰ نوعان :
الظن بالله تعالﻰ
 -١محرم ينقص كمال التوحيد الواجب
 -٢كفر ينافي التوحيد بالكلية مثل  :ظن المنافقين أن الله
تعالﻰ ﻻ ينصر رسوله صلﻰ الله عليه وسلم رسوله
-٢أن يبين الطالب أن اﻻستغاثة الحكمة من تحريم سوء الظن بالله :
عبادة.
-١ما فيه من سوء أدب مع الله
-٢ما فيه من اﻻنتقاص لله تعالﻰ
-٣أنه يدل علﻰ جهل بالله تعالﻰ وأسمائه وصفاته وقدرته
 -٣أن ي ذكر الطال ب أن واع أسباب سوء الظن بالله تعالﻰ :
اﻻستغاثة بغير الله .
 -١الجهل بالله تعالﻰ وأسمائه وصفاته
 -٢ضعف اﻹيمان بترك الطاعات وفعل المحرمات
 -٣البعد عن ذكر الله
-٤أن يشارك الطالب في حل
 -٤اتباع خطوات الشيطان ووساوسه وتخويفه
أنشطة الدرس
ش ْي َط ُ
ان يَ ِع ُد ُك ُم ا ْلفَ ْق َر َو َيأ ْ ُم ُركُم ِبا ْلفَحْ شَاء
قال الله تعالﻰ )ال ﱠ
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ضﻼً َواللّهُ َوا ِ
 -٥ضعف الصبر واﻻستعجال وقلة اليقين

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم

التدريبات

الموضوع
تا ع س ء ال

المكتسبات
السابقة
التهيئة

أخرى .....................

⃝
⃝

-١حدد حكم سوء الظن بالله
تعالﻰ

-٢بين أن اﻻستغاثة عبادة.

 -٣اذكر أنواع اﻻستغاثة بغير
الله .
-٤شارك في حل أنشطة الدرس

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات

جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

لوحات

بطاقة تخطيط الدروس
⃝

فلم تعليمي ⃝
⃝

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

⃝

أدوات التقويم

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

مراجع ودوريات ⃝

أخرى .....................
التدريبات

الموضوع
اﻷم م م

الله

ما أسباب سوء الظن بالله تعالﻰ ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:
-١أن يعرف الطالب اﻷمن من
مكر الله .
-٢أن يحدد الطالب حكم اﻷمن
من مكر الله
-٣أن يستدل الطالب علﻰ اﻷمن
من مكر الله من كبائر الذنوب
-٤أن يبين الطالب الحكمة من
تحريم اﻷمن من مكر الله
 -٥أن يدلل الطالب علﻰ اﻷمن
من مكر الله من صفات
الخاسرين
 -٦أن يحذر الطالب من
اﻻستدراج

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

⃝
⃝

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

تعريف اﻷمن من مكر الله :
-١المراد بمكر الله  :استدراج الله العبد بالنعم إذا عصﻰ
وإمﻼؤه له حتﻰ يأخذه أخذ عزيز مقتدر .
-٢اﻷمن مكر الله
حكم اﻷمن من مكر الله :
اﻷمن من مكر الله تعالﻰ حرام والدليل علﻰ هذا قول الله تعالﻰ
)أفأمنوا مكر الله مكر الله فﻼ يأمن مكر الله إﻻ القوم الخاسرون
(
اﻷمن من مكر الله من كبائر الذنوب :
اﻷمن من مكر الله من كبائر الذنوب والدليل علﻰ هذا حديث
عبد الله بن عباس أن رسول الله  قال ..... ) :
الحكمة من تحريم اﻷمن من مكر الله :
حرم الله تعالﻰ اﻷمن مكر الله تعالﻰ لما فيه من المفاسد ومنها
 -١إساءة اﻷدب مع الله تعالﻰ
اﻷمن من مكر الله من صفات الخاسرين :
وصف الله تعالﻰ من يأمر مكر الله تعالﻰ بالخسارة كما في قوله
تعالﻰ )أفأمنوا مكر الله فﻼ يأمن مكر الله ( ...
الحذر من اﻻستدراج :
علﻰ المسلم أن يحذر من استدراج الله تعالﻰ بالنعم مع إقامته
علﻰ معصيته واستمراره فيما يسخطه

أسئلة التقويم

 -١عرف اﻷمن من مكر الله.

-٢حدد حكم اﻷمن من مكر
الله
-٣استدل علﻰ اﻷمن من مكر
الله من كبائر الذنوب
-٤بين الحكمة من تحريم اﻷمن
من مكر الله
 -٥دلل علﻰ اﻷمن من مكر
الله من صفات الخاسرين
 -٦تقويم ذاتي

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝

بطاقة تخطيط الدروس
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

تقنيات التعلم

⃝

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

أخرى .....................

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

مجسمات ⃝

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

⃝

أدوات التقويم

نماذج وعينات ⃝

صور ⃝

لوحات

التدريبات

الموضوع
ال أس والق

م رح ة الله

ما المقصود باﻷمن من مكر الله ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:
-١أن يعرف الطالب اليأس
والقنوط من رحمة الله
-٢أن يحدد الطالب حكم القنوط
-٣أن يستدل الطالب علﻰ القنوط
من رحمة الله من كبائر الذنوب
-٤أن يب ين الطال ب القن وط م ن
رحم ة الل ه ص فات الك افرين
والضالين
-٥أن يوض ح الطال ب حكم ة
تحريم اليأس والقنوط من رحمة
الله
-٦أن يذكر الطالب وجوب الجمع
بين الخوف والرجاء باعتدال

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير

⃝
⃝

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

تعريف اليأس والقنوط من رحمة الله :
اليأس هو :انقطاع الرجاء واﻷمل من رحمة الله واستبعاد فرج
الله وعطائه والقنوط هو  :شدة اليأس وغايته ومنتهاه
حكم القنوط :
القنوط من رحمة الله تعالﻰ حرام والدليل علﻰ هذا قول الله
تعالﻰ في قصة يعقوب عليه السﻼم )وﻻ تيأسوا من روح الله(
القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب :
القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب والدليل علﻰ هذا حديث
عبد الله بن عباس ...........
القنوط من رحمة الله صفات الكافرين والضالين :
وصف الله تعالﻰ من يقنط من رحمة الله بأوصاف منها :
 -٢الضﻼل
-١الكفر
حكمة تحريم اليأس والقنوط من رحمة الله :
 -١إساءة اﻷدب مع الله
 -٢إساءة الظن بالله بالله
وجوب الجمع بين الخوف والرجاء باعتدال :
يجب علﻰ المؤمن أن يجمع بين الخوف والرجاء من الله تعالﻰ
وجاء رحمته وبهذا يصل إلﻰ درجة اﻻعتدال في الخوف والرجاء

أسئلة التقويم

-١عرف اليأس والقنوط من
رحمة الله
-٢حدد حكم القنوط
-٣استدل علﻰ القنوط من
رحمة الله من كبائر الذنوب
-٤بين القنوط من رحمة الله
صفات الكافرين والضالين
-٥وضح حكمة تحريم اليأس
والقنوط من رحمة الله
-٦اذكر وجوب الجمع بين
الخوف والرجاء باعتدال

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝

بطاقة تخطيط الدروس
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

تقنيات التعلم

⃝

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

المكتسبات
السابقة
التهيئة

أخرى .....................

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

⃝

أدوات التقويم

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

الحصة الصف المادة

التدريبات

الموضوع
ال اعة ال

وعة

ما المراد بالتحاكم إلﻰ غير شرع الله تعالﻰ ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس
إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

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

أسئلة التقويم

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب
الطاع المشروعة

المراد بالطاعة في التحليل والتحريم :
الطاعة في التحليل والتحريم هي طاعة أحد من الناس في تغيير
أحكام الله تعالﻰ في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله
أن يبين الطالب المراد بالطاعة
التحليل والتحريم حق لله تعالﻰ :
في التحليل والتحريم
التحليل والتحريم هو حقيقة التشريع وهو حق خاص لله تعالﻰ
ﻻ يجوز أن يشاركه فيه أحد وهو مقتضﻰ ربوبيته علﻰ خلقه
أن يشرح الطالب أن التحليل
وطاعتهم فيه دون سواه هو مقتضﻰ توحيد اﻷلوهية
والتحريم حق لله تعالﻰ
الطاعة الشرعية :
الطاعة ضد المعصية ومعناها :امتثال اﻷمر واجتناب النهي
أن يوض ح الطال ب الطاع ة وطاعة الله ورسوله تعني اﻻستجابة واﻻنقياد ﻷمر الله تعالﻰ
وأمر رسوله والتسليم والرضﻰ بذلك اﻷمر بدون تردد أو مماراة
الشرعية
الطاعة التابعة لطاعة الله ورسوله :
يتبع طاعة الله تعالﻰ وطاعة رسوله صلﻰ الله عليه وسلم طاعة
من أمرنا الله ورسوله بطاعته مثل :
أن يستنتج الطالب الطاعة
 -٢طاعة أهل العلم والذكر
 -١طاعة وﻻة اﻷمر
التابعة لطاعة الله ورسوله
 -٤طاعة الزوجة
 -٣طاعة الوالدين

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم

صور ⃝

لوحات

⃝
⃝

بين المراد بالطاعة المشروعة
اشرح أن التحليل والتحريم
حق لله تعالﻰ
وضح الطاعة الشرعية

استنتج الطاعة التابعة لطاعة
الله ورسوله

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

أخرى .....................

صور ⃝

لوحات

بطاقة تخطيط الدروس
المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

⃝

أدوات التقويم

⃝

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

المكتسبات
السابقة
التهيئة

الحصة الصف المادة

الموضوع
عة

ال اعة ال

ما المراد بالتحاكم إلﻰ غير شرع الله تعالﻰ ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس
إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

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

أسئلة التقويم

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب
الطاعة الممنوعة

المراد بالطاعة في التحليل والتحريم :
الطاعة في التحليل والتحريم هي طاعة أحد من الناس في تغيير
أحكام الله تعالﻰ في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله
أن يبين الطالب المراد بالطاعة
التحليل والتحريم حق لله تعالﻰ :
في التحليل والتحريم
التحليل والتحريم هو حقيقة التشريع وهو حق خاص لله تعالﻰ
ﻻ يجوز أن يشاركه فيه أحد وهو مقتضﻰ ربوبيته علﻰ خلقه
أن يشرح الطالب أن التحليل
وطاعتهم فيه دون سواه هو مقتضﻰ توحيد اﻷلوهية
والتحريم حق لله تعالﻰ
الطاعة الشرعية :
الطاعة ضد المعصية ومعناها :امتثال اﻷمر واجتناب النهي
أن يوض ح الطال ب الطاع ة وطاعة الله ورسوله تعني اﻻستجابة واﻻنقياد ﻷمر الله تعالﻰ
وأمر رسوله والتسليم والرضﻰ بذلك اﻷمر بدون تردد أو مماراة
الشرعية
الطاعة التابعة لطاعة الله ورسوله :
يتبع طاعة الله تعالﻰ وطاعة رسوله صلﻰ الله عليه وسلم طاعة
من أمرنا الله ورسوله بطاعته مثل :
أن يستنتج الطالب الطاعة
 -٢طاعة أهل العلم والذكر
 -١طاعة وﻻة اﻷمر
التابعة لطاعة الله ورسوله
 -٤طاعة الزوجة
 -٣طاعة الوالدين

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم

التدريبات

⃝
⃝

بين المراد بالطاعة الممنوعة
اشرح أن التحليل والتحريم
حق لله تعالﻰ
وضح الطاعة الشرعية

استنتج الطاعة التابعة لطاعة
الله ورسوله

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

أخرى .....................

صور ⃝

لوحات

بطاقة تخطيط الدروس
المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

⃝

أدوات التقويم

⃝

الحصة الصف المادة

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

المكتسبات
السابقة
التهيئة

الموضوع
ت

ش ع الله تعالى

ما المقصود باليأس والقنوط ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

-١أن يبين الطالب أهمية تحكيم
شرع الله

-٢أن يوضح الطالب صﻼحية
شريعة الله لكل زمان ومكان

-٣أن يستدل الطالب علﻰ وجوب
الرضا والتسليم بشريعة الله
تعالﻰ

⃝
⃝

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:

استراتيجيات
التدريس

التدريبات

أهمية تحكيم شرع الله :
تحكيم شرع الله علﻰ عباد الله له أهمية كبرى في دين اﻹسﻼم
تتلخص فيما يلي :
-١أن تحكيم الشريعة مرتبط بتوحيد الربوبية
-٢أن تحكيم الشريعة مرتبط بتوحيد اﻷلوهية
 -٣أن تحكيم الشريعة مرتبط بتوحيد اﻷسماء والصفات
صﻼحية شريعة الله لكل زمان ومكان :
الله تعالﻰ خالق العباد وهو العليم بأحوالهم الخبير بما يصلحهم
ويفسدهم ومن حكمته الكاملة أن شرع لهم ما يتناسب مع
فطرهم ويصلح أحوالهم وقد تضمن شرعه غاية الحكمة والعدل
والجمع بين مصالح الدنيا واﻵخرة
وجوب الرضا والتسليم بشريعة الله تعالﻰ :
يجب علﻰ كل مسلم الرضا بشريعة الله والتسليم لها وأن ﻻ يجد
في نفسه من أحكامها شيئا كحرج أو ضيق أو عدم رضا وﻻ يتم
إيمان المسلم إﻻ بذلك
-١قال تعالﻰ )فﻼ وربك ﻻ يؤمنون حتﻰ يحكموك فيما شجر
بينهم ثم ﻻ يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
(

أسئلة التقويم

-١بين أهمية تحكيم شرع الله

-٢وضح يذكر صﻼحية شريعة
الله لكل زمان ومكان

-٣استدل علﻰ وجوب الرضا
والتسليم بشريعة الله تعالﻰ

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

بطاقة تخطيط الدروس
أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝

مهارات التفكير

جهاز تسجيل ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
أخرى .....................
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝
المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝
⃝

تقنيات التعلم
أدوات التقويم
اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

نماذج وعينات ⃝

الحصة الصف المادة

صور ⃝

التدريبات

الموضوع
ح

المكتسبات
السابقة
التهيئة

مجسمات ⃝

لوحات

ال اك إلى ش ع الله تعالى

ما أهمية تحكيم شرع الله تعالﻰ ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:
-١أن يبين الطالب المراد
بالتحاكم إلﻰ شرع الله تعالﻰ
-٢أن يحدد الطالب حكم التحاكم
إلﻰ شرع الله
-٣أن يذكر الطالب في أي شيء
يكون التحاكم إلﻰ شرع الله
-٤أن يوضح الطالب كراهية
المنافقين التحاكم إلﻰ شريعة
الله تعالﻰ
-٥أن يعدد الطالب آثار التحاكم
إلﻰ شرع الله

استراتيجيات
التدريس
مهارات التفكير
⃝

⃝

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

المراد بالتحاكم إلﻰ شرع الله تعالﻰ :
التحاكم إلﻰ شرع الله تعالﻰ هو  :تحكيم شريعة الله تعالﻰ في
شؤون الحياة والرجوع إليها عند النزاع والتخاصم
حكم التحاكم إلﻰ شرع الله :
التحاكم إل شريعة الله واجب علﻰ جميع المسلمين أفراد
وجماعات مؤسسات وحكومات
والدليل علﻰ ذلك )فاحكم بينهم بما أنزل وﻻ تتبع ....
في أي شيء يكون التحاكم إلﻰ شرع الله :
يجب التحاكم إلﻰ شريعة الله في كل شيء في المعامﻼت
التجارية واﻻقتصادية والشؤون السياسية وشؤون السلم
والحرب وشؤون اﻷسرة والشؤون اﻻجتماعية واﻷخﻼق
كراهية المنافقين التحاكم إلﻰ شريعة الله تعالﻰ :
من صفات المنافقين كراهية التحاكم إلﻰ شريعة الله تعالﻰ
ووصمها بعدم الصﻼحية والدعوة إلﻰ نبذها والتحاكم إلﻰ غيرها
من القوانين الوضعية
آثار التحاكم إلﻰ شرع الله :
-١تحقيق التوحيد بإفراد الله تعال بالطاعة وتمام اﻻستسﻼم له
-٢تحقيق المتابعة لرسول الله صلﻰ الله عليه وسلم

أسئلة التقويم

-١بين المراد بالتحاكم إلﻰ
شرع الله تعالﻰ
-٢حدد حكم التحاكم إلﻰ شرع
الله
-٣اذكر في أي شيء يكون
التحاكم إلﻰ شرع الله
-٤وضح كراهية المنافقين
التحاكم إلﻰ شريعة الله تعالﻰ
-٥حدد آثار التحاكم إلﻰ شرع
الله

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :

المﻼحظة ⃝

التصنيف ⃝

القياس ⃝

اﻻستنتاج ⃝

أخرى

بطاقة تخطيط الدروس
الطﻼقة ⃝

 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
لوحات
صور ⃝
مجسمات ⃝
نماذج وعينات ⃝
جهاز تسجيل ⃝
أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
أخرى .....................
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝

تقنيات التعلم

⃝

اليوم

التاريخ

..........

١٤٤/....../.....هـ

الحصة الصف المادة

المكتسبات
السابقة
التهيئة

التدريبات

الموضوع
خ رة ال اك إلى غ

ش ع الله تعالى

ما المراد بالتحاكم إلﻰ شرع الله تعالﻰ ؟
⃝
⃝

حدث جاري ⃝
عرض صور ⃝

أهداف الدرس
إنه بانتهاء الدرس يجب أن
يكون الطالب بإذن الله قادرا
علﻰ:
-١أن يبين الطالب المراد
بالتحاكم إلﻰ غير شرع الله
-٢أن يحدد الطالب حكم التحاكم
إلﻰ غير شرع الله تعالﻰ

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

تحقيق أهداف الدرس من خﻼل
كتاب الطالب

المراد بالتحاكم إلﻰ غير شرع الله :
نبذ تحكيم الشريعة اﻹسﻼمية والدعوة إلﻰ التحاكم إلﻰ القوانين
الوضعية أو اﻷعراف القبلية
حكم التحاكم إلﻰ غير شرع الله تعالﻰ :
التحاكم إلﻰ غير شرع الله تعالﻰ من أعظم المحرمات وأكبر
الموبقات وقد وصف الله الذين ﻻ يحكمون بما أنزل الله بثﻼثة
أوصاف هي أسوء اﻷوصاف وأقبحها بالكفر – الفسق –الظلم
التحاكم إلﻰ غير شرع الله تعالﻰ ينافي اﻹيمان :
التحاكم إلﻰ شرع الله تعالﻰ هو مقتضﻰ اﻹيمان بالله تعالﻰ
ورسوله والتحاكم إلﻰ غير شرع الله .....
المنافقون يدعون إلﻰ تحكيم غير الشريعة ويزعمون اﻹصﻼح :
المنافقون يدعون إلﻰ تحكيم غير شريعة الله ويظهرون للناس
أنهم يريدون اﻹصﻼح ليخدعوا الجاهلين فيقبلوا دعواهم
التحاكم إلﻰ غير شرع الله تحاكم إلﻰ الطاغوت :
حقيقة التحاكم إلﻰ غير شرع الله أنه تحاكم إلﻰ الطاغوت ....

-٣أن يوض ح الطال ب أن التح اكم
إلﻰ غي ر ش رع الل ه تع الﻰ ين افي
اﻹيمان
-٤أن يبين الطال ب أن المن افقون
يدعون إلﻰ تحك يم غي ر الش ريعة
ويزعمون اﻹصﻼح
-٥أن يوض ح الطال ب أن التح اكم
إل ﻰ غي ر ش رع الل ه تح اكم إل ﻰ
الطاغوت
التحاكم
آثار
طالب
ال
يذكر
-٦أن
آثار التحاكم إلﻰ غير شرع الله الكتاب :
إلﻰ غير شرع الله الكتاب
 -٢تعطيل شريعة الله تعالﻰ
 -١وقوع الشرك

استراتيجيات
التدريس

اﻷصالة ⃝

المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝

⃝

أدوات التقويم

المرونة ⃝

العصف الذهني ⃝

⃝
⃝

أسئلة التقويم

-١بين المراد بالتحاكم إلﻰ غير
شرع الله
-٢حدد حكم التحاكم إلﻰ غير
شرع الله تعالﻰ
-٣وضح أن التحاكم إلﻰ غير
شرع الله تعالﻰ ينافي اﻹيمان
-٤بين أن المنافقون يدعون
إلﻰ تحكيم غير الشريعة
ويزعمون اﻹصﻼح
-٥وضح أن التحاكم إلﻰ غير
شرع الله تحاكم إلﻰ الطاغوت
-٦اذكر آثار التحاكم إلﻰ غير
شرع الله الكتاب

الخرائط الذهنية
اﻻستقصاء ⃝ التواصل اللغوي ⃝
التقويم البنائي ⃝
التعلم التعاوني ⃝
أخرى .......................................................
حل المشكﻼت ⃝
لعب اﻷدوار ⃝

بطاقة تخطيط الدروس

مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

أخرى
اﻻستنتاج ⃝
القياس ⃝
التصنيف ⃝
المﻼحظة ⃝
) عمليات العلم اﻷساسية ⃝ :
العصف الذهني ⃝
اﻷصالة ⃝
المرونة ⃝
الطﻼقة ⃝
 ) ( .................التفكير اﻹبداعي ⃝ :
أخرى (......................
أخرى ( .........................
التمييز بين المعلومات ⃝
تحديد اﻷولويات ⃝
) التفكير الناقد ⃝ :
⃝
جهاز تسجيل ⃝

نماذج وعينات ⃝

مجسمات ⃝

صور ⃝

أجهزة عرض ⃝
⃝
ورسومات
أخرى .....................
مراجع ودوريات ⃝
فلم تعليمي ⃝
⃝
المناقشة ⃝
المﻼحظة ⃝
اﻻختبارات التحريرية ⃝
اﻻختبارات الشفوية ⃝
⃝
أخرى .................................
الواجبات المنزلية ⃝
اﻷنشطة ⃝
⃝

لوحات

التدريبات

