
 

  
 

 

 
 ٌتعرف على معنى الدٌن والتدٌن وأهمٌتهما فً الحٌاةأن    
 ٌدرك أن التدٌن هو االستجابة للتكالٌف اإللهٌة . أن    
ٌكتسب المتعلم قٌم الطاعة واالمتثال لألوامر أن     

 .فً جمٌع مناحً حٌاته واجتناب النواهً 
 

 عنوان الدرس :

 أهمٌة التدٌن فً حٌاة الفرد

 والمجتمع
 
 
 
 
 

 ( ساعتان ) حصتان                            :مدة االنجاز 

 .... إلقائٌة – استنتاجٌه –استكشافٌة  –حوارٌة             :الطرق التعلٌمٌة 

 العاكس –الحاسوب –الدفاتر –الكتاب المدرسً –السبورة :الوسائل التعلٌمٌة 

 المدرسٌةالكتب   -التربٌة اإلسالمٌة  منار - القرآن الكرٌم  :المراجع المعتمدة 

 االنترنٌت  –صفوة التفاسٌر –المقررة للمادة

 

 

 

 
 

 

 

 

   المعٌار المؤشر

صحٌحة  إجابات

من طرف عٌنة 

 من التالمٌذ

الصواب 

  والسرعة

ما المبادئ التً تمت ما الفرق بٌن الفًء والغنائم ؟ ما الحكمة من تقسٌم الفًء على المهاجرٌن ؟ 

 مراعاتها فً تقسٌم الفًء ؟ ما القٌم التً تستنبطها من منهاج تقسٌم الفًء ؟.......

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 

ٌجٌب عن أسئلة  –

 ...التقوٌم

 

 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و

 ...ٌتابع حفظ القرآن

ٌستحضر 

مكتسباته 

السابقة وٌقومها 

 وٌثبتها 

تقوٌم 

 تشخٌصً

حصول 

التشوٌق 

للتالمٌذ لمعرفة 

  الحصة موضوع 

االنتباه 

 والتركٌز

التلمٌذان أحمد ومحمد إعالنا عن تنظٌم ندوة باإلعدادٌة فً  أثناء فترة االستراحة قرأ        
فقال محمد ألحمد  القلق واإلحباط النفسً عند الشباب : األسباب ، والنتائج ، والحلول "" موضوع 

واضح هو : توفٌر المال للشباب والمأكل والمشرب بٌنما ٌرى محمد أن من بٌن أسباب الظاهرة  الحل
نجد البطالة وغٌاب المالعب الرٌاضٌة . ما المشكل الذي تعالجه الوضعٌة ؟ ما موقفكم من آراء 

   التلمٌذٌن ؟ وما األسباب فً نظركم ؟ وما الحلول التً تقترحونها ؟ 

 

  –ٌنصت للمدخل 

ٌجٌب عن أسئلة 

 أستاذه ...

ٌطرح مدخال إشكالٌا 

 ... للدرس الجدٌد

التشوق للدرس 

الجدٌد 

واالستعداد 

 للتجاوب معه

وضعٌة 

  مشكلة 

قراءة سلٌمة 

 للنصوصمعبرة و
الترتٌل 

 والتجوٌد 

 

   

ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه 

 –ٌحترم قراءاتهم  –

 ٌصحح أخطاءه 

قراءة نموذجٌة وٌصحح 

ٌحفز  -قراءات المتعلمٌن

 أصحاب القراءات الجٌدة

القدرة على 

القراءة السلٌمة 

 والمعبرة

قراءة 

 النصوص

 إلىتوصلهم 

معرفة سورة آل 

 عمران

الدقة فً 

 التعرٌف

بعد سورة البقرة تحدثت  3ترتٌبها  022من السورة المدنٌة الطوٌلة عدد آٌاتها :  أل عمرانسورة 

ركن العقٌدة ووحدانٌة هللا والثانً التشرٌع وخاصة ما ٌتعلق  :ركنٌن هامٌن من أركان الدٌن وهما عن
 بالمغازي والجهاد فً سبٌل هللا .  

ٌقدم معارفه حول السورة 

 مستثمرا إعداده ..

ٌساعد المتعلمٌن على 

التعرف على السورة 

 بأسئلة مركزة

التعرف على 

 آل عمران سورة 

توثٌق 

 النصوص 

تمكن عٌنة من 

المتعلمٌن من 

تحدٌد معانً 

 الكلمات 

زوا أمري وال او  جت   وال وال تطغوا : – سر على هدى هللا كما طلب منك فاستقم كما أمرت : الصواب 
 ما شرعه هللا لعباده من شرائع الدٌن : –الطرٌق القوٌم  الصراط المستقٌم : –تعصونً 

ٌجٌب المتعلمون 
انطالقا من إعدادهم 
 – القبلً أو مكتسباتهم

 ٌستعملونها فً جمل 

ٌسأل المتعلمٌن عن 
معانً المفردات 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

ٌتعرف معانً 
المفردات 
 وفق سٌاقها

القاموس 

 اللغوي

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 محمد اإلدرٌسً –من إعداد : ذ 

  -تاونات  -الزرٌزرإعدادٌة 

 إعداديالفئة المستهدفة: الثالثة ثانوي  األهــداف الـتـعـلـمـٌــة :

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

من  5 – 4اآلٌتان  –من سورة هود  000اآلٌة  - من سورة الحشر 02 – 9اآلٌتان 

 .من سورة آل عمران 9اآلٌة  –سورة الفاتحة 

 مــدخــل الــتــزكــٌــة



 ة ) الساعة الثانٌة (ــــــــــــٌـــــــانـــــثــــــصة الــــحــــال  

 اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص ( ) خصوصا التذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى و تقوٌم تشخٌصًوالدفاتر واستظهار القرآن +  اإلعدادمراقبة  

حــــور
حــــلــــٌــــل الــــم

تـــ
0

  
 

ق بٌنهما 
ن والفر

ن والتدٌ
مفهوم الدٌ

 

أن ٌتعرف المتعلم على 
الدٌن وحقٌقة التدٌن  

فً حٌاة  وأهمٌتهما
 اإلنسان

 وٌتمثل ذلك
 

ٌوجه  –ٌدٌر النقاش 

ٌشجع  –أسئلة مركزة 

وٌحفز على المشاركة 

ٌساعد على تدوٌن  –

 الخالصة على السبورة

ٌجٌب على أسئلة األستاذ 

 –ٌستدل على أفكاره  –

ٌناقش محاور الدرس 

 –وٌحترم آراء زمالئه 

ٌدون الخالصة على 

 السبورة

: اسم من دان ٌدٌن دٌنا ودٌانة ، ومعناه التعبد . ٌقال :  الدٌن لغة مفهوم الدٌن والتدٌن :

هو التعالٌم اإللهٌة التً خوطب بها اإلنسان على  االصطالح:تدٌن بدٌن اإلسالم أي تعبد به . وفً 

 وجه التكلٌف .

ك . : االستجابة لتعالٌم الدٌن وتكٌٌف الحٌاة بحسبها فً التصور والسلو أما التدٌن فالمقصود به

  وبعبارة أخرى هو : تطبٌق تعالٌم الدٌن مما ٌتعلق بشؤون الدٌن والدنٌا .

هو أن الدٌن هو ذات التعالٌم التً شرعها هللا ) الهدي اإللهً ( أما التدٌن  والفرق بٌن الدٌن والتدٌن

 فهو تطبٌق لتلك التعالٌم فً جمٌع مجاالت حٌاة اإلنسان .
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توصل 

التالمٌذ 

لتحدٌد معنى 

الدٌن 

 والتدٌن

والفرق 

 بٌنهما 

حور 
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أ
حٌاة الفرد 

 ً
ن ف

همٌة التدٌ

جتمع :
والم

 

 المتعلم آثار أن ٌدرك 

التدٌن على الفرد 

 والمجتمع

تحرٌر العقل من حدود  - :في حياة الفرد:  أهمٌة التدٌن فً حٌاة الفرد والمجتمع 

لتشبع بالقٌم الروحٌة التً تدفعه إلى االرتباط  بالخالق ا -المادٌات وقٌودها إلى مجال الغٌب الفسٌح 

تقوٌة إرادة المسلم بأداء الواجبات وفعل الخٌرات  - سبحانه واستحضار مراقبته فً كل وقت وحٌن

 الدٌن غذاء للروح – ٌل مرضاة هللا عز وجلواالبتعاد عن الشر والرذٌلة ومقاومة الٌأس والقنوط  لن
قامة أوثق الروابط بٌن اإلنسان وأخٌه اإلنسان بحٌث ٌتجاوز الدم واللون إ : المجتمعفي حياة 

 تنظٌم حٌاة - واللغة والوطن وٌجعل الجماعة اإلنسانٌة على قلب رجل واحد ٌجمعهم على الخٌر والبر
 ٌضمن العدالة وٌحقق األمن واالستقرار واالنضباط للمجتمعالناس وفق شرع هللا الحكٌم الشامل الذي 

 
مشاركة 
فعالة 

للمتعلمٌن 
فً تحدٌد 
آثار التدٌن 
على الفرد 
 والمجتمع

تقوٌم 

 إجمالً

القدرة على تثبٌت 

 المعارف وتقوٌمها

ٌطرح أسئلة عامة حول 

ٌعطً  -الدرس المنجز

الفرصة للتالمٌذ 

 للتساؤل..

 ٌجٌب عن األسئلة    

 –ٌطبق القواعد         

 ٌسأل أسئلة أفقٌة ...

 –تصنٌف الحلول المقترحة للوضعٌة على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته وتعلماته 

ما أسباب القلق واإلحباط عند الشباب  فً نظركم ؟ وما الحلول ٌعممها على وضعٌات أخرى مماثلة : 

 40 - 42أنشطة التقوٌم ص : ن والتدٌن ؟ ٌمكن االعتماد على التً تقترحونها ؟ما الفرق بٌن الدٌ

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
من التالمٌذ 

أجوبة من 
 صحٌحة

اإلعداد 

 القبلً

ٌتهٌأ للحصة 

 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

ٌمد التالمٌذ بأسئلة 

اإلعداد القبلً بتدوٌنها 

  على السبورة

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -

 على دفتر اإلعداد

استخالص مضامٌن  -إلى دفترك  40ص :  " المسجد نواة المجتمع اإلسالمً" انقل نصوص

 43و  40اإلجابة عل األسئلة التقوٌمٌة ص :  -النصوص 

  بٌن أهمٌة المسجد ودوره فً بناء المجتمع اإلسالمً
 

الرغبة 

 الواضحة

كتابتهم 

 ألسئلة

 اإلعداد

 

استخالص 

مضامٌن 

النصوص 

واستٌعابهم 

 لمعانٌها

صٌاغة 

جٌدة 

  ومختصرة

 بٌان هللا تعالى منظومة من القٌم أقام علٌها الصحابة وتابعٌهم حٌاتهم  -
 أمر هللا تعالى باالستقامة على شرعه وعدم عصٌانه . -
 وجوب االستعانة باهلل فً إقامة الدٌن وممارسة التدٌن . -
 هللا لعباده . اإلسالم دٌن  الفطرة  الذي ارتضاه -

ٌجٌب عن أسئلة 

األستاذ وٌصوغ 

مضامٌن مناسبة 

 للنصوص

ٌوجه المتعلمٌن إلى 

إلى صٌاغة المعانً 

اإلجمالٌة للنصوص 

 بواسطة أسئلة مركزة 

على  قدرةال
استخراج 
مضامٌن 
 النصوص

استخالص 

مضامٌن 

 النصوص 

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

 ٌشمل تحلٌل محاور الدرس  اإلعداد القبلً -التً وفرتها النصوص  أهم المعانً واألحكام: ٌشمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع  ًــــمالــــم إجــــوٌـــــقـــت




