المستوى الخامس
مكون :

العقيدة
االهداف :

موضوع  :ربي رحيم جينبين عذابه
 اتعرف سعة رحمة هللا تعالى.
 أسأل هللا من رحمته.

األسبوع 63 :
الحصص :االولى و الثانٌة
المدة الزمنٌة  45 :د× 6
المرجع  :فً رحاب
التربٌة االسالمٌة

االستاذ
مزاحل الدرس

االنشطة

اربط
و اهتدي

ٌستهل االستاذ الدرس عبر طرح االسئلة التالٌة حول الدرس الفارط مثل :
 لماذا سمٌت ابواب الجنة بأسماء بعض العبادات ؟
 ماذا ٌكون بعد البعث ؟
 ما جزاء الكافرٌن و المشركٌن ؟
 ما جزاء المؤمنٌن العاملٌن ؟
ثم ٌجري ربطا تربوٌا بتقدٌم وضعٌة االنطالق حول موضوع البعث و الجزاء بالجنة و العذاب و هً عبارة عن
اآلٌات التالٌة :

املعينات

األسئلة
الحوار
كتاب التلمٌذ)ة(
ص 66
شروحات

ٌعمل االستاذ على توضٌح اآلٌات و بٌان معناها االجمالً .ثم ٌطلب من المتعلمٌن قراءتها فرادى.
ٌطلب االستاذ من المتعلمٌن مالحظة الوثٌقة المتضمنة فً فقرة أتأمل و هً عبارة عن اسمٌن من اسماء هللا
الحسنى مع ربط ذلك بموضوع الدرس الذي هو  :ربً رحٌم ٌجنبنً عذابه .

اتأمل

كتاب التلمٌذ)ة(
ص 66
شروحات

ٌنتقل االستاذ بعد ذلك الى قراءة اآلٌات االساسٌة فً الدرس و هً :

اقزأ
استخلص

ٌقوم االستاذ بشرح المفردات و تقرٌب معانً اآلٌات و التوسع فً بسط مضامٌنها
باعتماد االسلوب الحواري مع المتعلمٌن تتم االجابة عن االسئلة التالٌة :
 ما جزاء المحسنٌن؟
 ما جزاء الظالمٌن؟
 ما الذي ٌرجوه المسلم من ربه ٌوم القٌامة ؟
باستثمار اجابات المتعلمٌن ٌعمل االستاذ على استخالص عبارات ٌنظمها لصٌاغة الملخص التالً حول الدرس :

رحمة هللا واسعة تشمل كل خلقه و تؤمننً عذابه

افهم

ٌتناوب المتعلمون على قراءته و كتابته فً دفاتر الملخصات .
ٌطرح االستاذ االسئلة المبٌنة فً فقرة (أفهم ) مع تحوٌل ذلك ما أمكن الى حوار افقً بٌن المتعلمٌن قصد توحٌد
األفكار و االتجاهات  .و هذه االسئلة هً :
 اذكر أعماال ٌدخلنً هللا بها الجنة ؟
 أذكر مظاهر رحمة هللا تعالى بعباده فً الدنٌا ؟

كتاب التلمٌذ)ة(
ص66
نص االنطالق
األداء
الصوتً

كتاب التلمٌذ)ة(
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األسئلة و الحوار
دفاتر الملخصات
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ٌوجه األستاذ المتعلمٌن الى مالحظة الخطاطة المتضمنة فً فقرة ارسخ وهً :

ارسخ

كتاب التلمٌذ)ة(
ص 66
شروحات

اتشبع
بالقيم
احبث

ٌتم توضٌح الخطاطة و تقرٌب مضامٌنها و شرح ما استعصى من الفاظها .كما ٌتم امهال المتعلمٌن مهلة زمنٌة
كافٌة لترسٌخها ذهنٌا ( الحفظ الذهنً باعتماد التشجٌر الذهنً )
ارتباطا بموضوع البعث و الجزاء بالجنة و النار ٌوجه االستاذ المتعلمٌن الى قٌمة  :التزكٌة طالبا منهم قراءة
العبارة المصوغة التالٌة :
'' أتزكى و اقول  :اللهم انً أعوذ بك من عذاب جهنم  .و من عذاب القبر  .و من فتنة المحٌا و الممات''.
قصد تمثلها و استظهارها
استعدادا للدرس المقبل ٌحث االستاذ المتعلمٌن على البحث المنزلً و االجابة عن االسئلة التالٌة :
 اقرأ سورة القٌامة  .و اعد بعض مظاهر رحمة هللا تعالى بنبٌه صلى هللا علٌه و سلم ''
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دفاتر البحث

