
 

 

 ِشادً

 اٌذسط

القدرات 
 المستهدفة 

 

 اٌزؼ١ٍّخ اٌذ٠ذاوز١ى١خ األٔشطخ                      اٌؼٍّٟ اٌّضّْٛ

  اٌزال١ِز أٔشطخ       األعزبر أٔشطخ

المعٌنات 
 الدٌداكتٌكٌة

 اٌزم٠ُٛ ِؤششاد

 اٌزم٠ُٛ

اٌزشخ١ظ

ٞ 

الوقوف على 
المكتسبات 
السابقة 
وربطها 

 بالحصة التالٌة 

  ًالخضوع والطاعة ،واصطالحا :هً اسم جامع لكل ما ٌحبه هللا وٌرضاه من أقوال لغة ه
 .وأفعال ظاهرة وباطنة  

  اإلخالص : بأن تكون خالصة هلل سالمة من الشرك والرٌاء 
 . الصواب : أي أن توافق كتاب هللا وسنة نبٌه صلى هللا علٌه وسلم 
 ٚ رالٚح ٌٍمشآْ ٟٚ٘ ػّبد اٌذ٠ٓ ثٙب اٌظالح : ٟ٘ ػجبدح ِخظٛطخ ثبهلل راد سوٛع ٚعجٛد

 رّذٝ اٌزٔٛة، ٟٚ٘ طٍخ ٚطً ث١ٓ اٌؼجذ ٚسثٗ

ٌطرح أسئلة تتعلق بالدرس 
 ؟السابق

 ؟العبادةمفهوم  -
 شروط العبادة؟ما هً  -
 عرف بالصالة .-

 األعئٍخ  ػٓ ٠ج١ت -

 ِٓ أٔجضٖ ِب ٠مذَ -

 رذبض١ش

 ورقة التنقٌط
 حوارٌة 

 دقتر المتعلم 

 اعزذضبسُ٘ ِذٜ -

 ٌّىزغجبدا ألُ٘

 . اٌغبثمخ

بِٗ ثئٔجبصارٗ ٘زّٚا -

 إٌّض١ٌخ

 اٌز١ّٙذ

 

ٌمهد األستاذ 
 لموضوع الدرس 
 

خلقنا هللا عزوجل ووهبنا العقل الذي نفكر به ، وجعل لنا السمع والبصر والفؤاد وكل الجوارح وأوجدنا 
ما هً هذه فً أحسن صورة ،فكان له علٌنا حقوقا ٌجب أداؤها له شكرا له على نعمه وافضاله ف

 الحقوق ؟

 إشىب١ٌخ أ٠ذ٠ُٙ ث١ٓ ٠ضغ

 اٌذسط

 ٚرطٍؼٗ سغجزٗ ٠جذٞ

 اٌجذ٠ذ اٌذسط ٌّؼشفخ

 
 حوارٌة -

 رشٛلُٙ ِذٜ

 ٌٍذسط         

رمذ٠ُ 

اٌٛضؼ١خ 

 اٌّشىٍخ

رش٠ٛك اٌّزؼٍُ 

ٚشذ أزجب٘ٗ 

فٟ  ٌالٔخشاط

 ع١بق اٌذسط 

 

 

الذي اعتاد أهل القرٌة أن ٌقٌموه أن ٌصطحبه إلى اإلحتفال السنوي  عبد الواحدطلب األب من إبنه .
والطواف حوله ،فتردد عبد ألحد الصالحٌن ، من خالل االجتماع حول الضرٌح الذبح عنده والتبرك به 

الواحد وتساءل فً نفسه عن مدى سالمة هذه األفعال ، غٌر أنه تذكر ضرورة طاعة الوالدٌن فقرر 
 مرافقته . 

*ما موقفك من تصرف عبد 
 ؟   الواحد 

 ؟ فٌما فعله  مع األب تتفق هل
 

 ٠ٕظذ ٠ٚشوض ِغ اٌٛضؼ١خ 

 ٠ج١ت ػٍٝ أعئٍخ األعزبر -

٠زأًِ ٠ٚذًٍ ٠ٕٚبلش ٠ٚذبٚي   -

 رذذ٠ذ اٌّشىٍخ.

 الحوار -
 المشاركة 

ِذٜ لذسرُٙ ػٍٝ دً         

ػمذح اٌذسط 

 ٚاعزؼذادُ٘ ٌٍزفبػً

 ِغ اٌّٛضٛع      

 لشاءح

 إٌظٛص

التمرس على 
 حسن اإلنصات

 وعلى 
 القراءة السلٌمة  

ُ أََحد    َمدُ   قُلْ ُهَو هللاه ُ الصه ٌُوَلدْ   هللاه لِْد َولَْم  ٌَ ُكْن لَُه ُكُفًوا أََحد    لَْم  ٌَ    َولَْم 

ٌَه ُحَنَفبَء َوٌُِقٍُموا اىصاََلَة َوٌُ }وقال تعالى ىِلَ  ْؤتُوا اىزاَمبَة َۚوَمب ُأِمُشوا إَِّلا ىٍَِْعُبُذوا اىياَه ُمْخيِِصٍَه ىَُه اىّذِ  { اْىَقٍَِّمتِ  ِدٌهُ  َوَرَٰ

ٍْشٌ.  -سضً هللا عنه  -َعْه ُمَعبِر ْبِه َجبٍَو  ٌَُقبُه ىَُه ُعَف َقبَه: ُمْنُت سِْدَف َسُسوِه اىيِّه صيى هللا عيٍه و سيم َعيَى ِحَمبٍس 
ِد ومب حقُّ اىعببِد َعيَى هللا؟ َقبَه ُقْيُت: هللا َوَسُسوىُُه أَْعيَُم. َقبَه: َقبَه: َفَقبَه: ٌَب ُمَعبُر! أَتَْذِسي َمب َحقُّ اىيِّه َعيَى اْىِعبَب

ٍْئبً. َوَحقُّ اْىِعبَبِد َعيَى اىيِّه عَ » ٌُْششُِموا بِِه َش َة َمْه َّلَ َفئِنا َحقا اىيِّه َعيَى اْىِعبَبِد أَْن ٌَْعُبُذوا اىيِّه َوَّلَ  ٌَُعّزِ زا َوَجوا أَْن َّلَ 
ٍْئبً ٌُْشِشُك  ُش اىنابَس؟ َقبَه: « بِِه َش ْشُهْم. َفٍَتانِيُوا»َقبَه ُقْيُت: ٌَب َسُسوَه اىيِّه! أََفَلَ ُأبَّشِ  .«َّلَ تُبَّشِ

 ثُ ّٔٛرج١خ لشاءح ٠مشأ

 اٌزال١ِز ث١ٓ اٌمشاءح ٠ٛصع

 ػٕذ األخطبء ٠ظذخ ٚ

 ػجضُ٘

 ٠ٚغزّغ ٠ٕظذ

 ثُ ٠ذبوٟ األعزبر 

 فٟ لشاءرٗ 

 ٠ٚظذخ أخطبء

 صِالئٗ 

لكتاب ا -
 المدرسً

قراءة  -
 األستاذ

قراءة  -
نموذجٌة 

 لتلمٌذ

 ِٓ رّىُٕٙ ِذٜ

 اٌغ١ٍّخ اٌمشاءح

 ِٚشاػبرُٙ

 ٌمٛاػذ 

 اٌزج٠ٛذ 

 رٛث١ك

 إٌظٛص

 القدرة على
 توثٌق 

 سورة اإلخالص  
 توثٌقا صحٌحا  

اٌمشآْ  ِٓ رشر١ت عٛس 111آ٠بد ٟٚ٘ اٌغٛسح سلُ  4رزىْٛ ِٓ  ِى١خ ٟ٘ عٛسح عٛسح اإلخالص

عٛسح  ٠مظذ ( أ٠ؼجض أدذوُ أْ ٠مشأ ثٍث اٌمشآْ فٟ ١ًٌ) :٠مٛي إٌجٟ ٌٚٙب ػذح فضبئً إر أْ اٌىش٠ُ

فٟ  اٌّؼٛرر١ٓ ٗ ٌٚذ ٚأٔٗ ٌُ ٠ٌٛذ. ٚرُمشأ ِغفمظ ٚأْ ١ٌظ ٌ هلل ٟ٘ عٛسح رزىٍُ ػٓ رٛد١ذ .اإلخالص

 .األروبس إٌج٠ٛخ ِؼظُ

 رٛج١ٙ١خ أعئٍخ ٠طشح

 االِبَ ِغٍُ ؟ِبرا رؼشف ػٓ 

 ػٕٙب ٠ج١ت

 ِغزثّشا

 إػذادٖ

 اٌمجٍٟ

 حوارٌة -
 تشاركٌة

 السبورة -
 اإلعداد

 القبلً للمتعلم

 ػٍٝ رؼشفُٙ ِذٜ

 سورة اإلخالص
 وحسن

 للتوثٌق انتقائهم
 الصحٌح

 ششح

 اٌّفشداد

القدرة على 
شرح الكلمات 

 المفاتٌح
 فً النصٌن 

 ف : أي راكبا معه ٌرد
 هللا الصمد : هو الذي ٌصمد إلٌه عند الحاجة 

 كفؤا : نظٌرا وشبٌها 
 

 اٌىٍّبد إٌٝ ٠ٛجُٙٙ

 ششدٙب لظذ اٌظؼجخ

 ِٓ ػٕذٖ ِب ٠جذٞ

 ِٚؼبٟٔ ششٚح

 ٌٍىٍّبد

الكتاب  -
 المدرسً

 السبورة -

  اٌىٍّبد فُٙ ِذٜ

اٌظؼجخ ٚاعزثّبس٘ب 

فٟ ع١بلبد ٌغ٠ٛخ 

 ِخزٍفخ

 ِضب١ِٓ

 إٌظٛص

 

القدرة على 
تحدٌد المستفاد 

 من النصٌن

 لبعض صفات هللا عزوجل .تبٌان اآلٌة الكرٌمة  -*
   أمره تعالى بإخالص العبادة له سبحانه وإقامة الصالة وإٌتاء الزكاة  -*
 وحق العباد  تبٌان الحدٌث الشرٌف لكل من حق هللا -*

 اعزخشاج ػٍٝ ٠غبػذُ٘

 طش٠ك ػٓ اٌّضب١ِٓ

 اٌزٛج١ٙ١خ األعئٍخ

 اٌّغزفبد ػٓ ٠ؼجش

 دغت إٌض ِٓ

 ثأعٍٛثٗ اٌخبص فّٙٙب

الكتاب  -
 المدرسً

 السبورة -

 ػٍٝ لذسرُٙ ِذٜ

اٌشثظ ث١ٓ األجٛثخ 

 ّضب١ِٓاٌٌجٕبء 

 صفوة التفاسٌر  –ع: القرآن الكرٌم المصادر والمراج– 
 معجم اللغة الكتاب المدرسً ...

  أن ٌتعرف المتعلم على حق هللا  -:  أهداف الدرس 
  أن ٌتعرف على مفهومً التوحٌد واإلخالص والعالقة

أن ٌستشعر أهمٌة التوحٌد واإلخالص فً أداء بٌنهما  *  
 وتجنب المحرمات . الفرائض الواجبة

  

 قسطمدخل  : ال  
  :حق هللا :التوحٌــــــد واإلخالص عنوان الدرس 
  الفئة المستهدفة : السنة األولى إعدادي   
 :ساعتان  المدة الزمنٌة                                                                                                      

 

 سم هللا الرحمان الرحٌمب

 

حمزة التازياألستاذ :   

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%B0%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%88%D8%B0%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9


 

 

 

 

 

 رذ١ًٍ

 

 

 اٌّذٛس

 األٚي

 
 مفهوم
 التوحٌد 
 وأقسامه 
 الثالث 
 

 التوحٌد . ق : لغة هو الثابت واصطالحا هو : مصلحة مقررة شرعا . ومن حقوق هللا،الح 
  ال شرٌَك له فً  توحٌد: هو االعتقاد الجازم بوحدانٌة هللا ، فً ذاته وصفاته وأفعاله المفهوم

 المستحقّ  سبحانه وحَده فهو ال ٌعجزه شًء فً األرض وال فً السماء ، ُملكه وتدبٌره،
 فال ُتصَرف لغٌره للعبادة

 أقسام التوحٌد :

 ٌعتقد المسلم تفرد أي أن وٌقصد بتوحٌد الربوبٌة إفراد هللا بأفعاله،   :الربوبٌة توحٌد
 ئر ما ٌختص به من أفعال هللا بالخلق والرزق واإلحٌاء واإلماتة والملك والتدبٌر وسا

 هو اإلله الحق وال  هللا معنى توحٌد األلوهٌة هو االعتقاد الجازم بأن  :توحٌد األلوهٌة
وحٌد األلوهٌة إال فال ٌتحقق ت  المعبود أي المألوه إله غٌره وإفراده بالعبادة. واإلله هو

بإخالص المسلم العبادة لربه وحده فً باطنها وظاهرها بحٌث ال ٌكون شًء منها 
اَلَة قال تعالى "} .لغٌره ٌُقٌُِموا الصه ٌَن ُحَنَفاَء َو َ ُمْخلِِصٌَن لَُه الدِّ ْعُبُدوا هللاه ٌَ َوَما أُِمُروا إاِله لِ

َكاَة    ٌُْؤُتوا الزه لِكَ  َو
َٰ
َمةِ اْلقَ  ِدٌنُ  َوَذ ٌِّ } 

 أو وصفه به  كتابه وهو اإلٌمان بما وصف هللا به نفسه فً :توحٌد األسماء والصفات

 على الوجه الذي ٌلٌق به .والصفات  األسماء الحسنى من دمحم رسوله

 

 ٠ٚطشح اٌزال١ِز ٠ٛجٗ

 حِٚزؼذد ِزٕٛػخ أعئٍخ

 إٌٝ ج١ّؼب ثُٙ ٠ٚذفغ

 اٌّشبسوخ

 ِذبٚس رذ١ًٍ فٟ 

 أجٛثزُٙ ٠ٚغزثّش اٌذسط

 رشو١ت فٟ

 اٌخالطخ. 

 

 األعئٍخ ػٓ ٠ج١ت

 ثّب ٠ٚذٌٟ

 ِٓ ػٕذٖ 

 ِؼبسف

 ِٚٙبساد 

 ِغزثّشا

 إٔجبصارٗ 

 اٌغبثمخ

 ِٗٚؼبسف 

 اٌمج١ٍخ

 
 
 
الكتاب  -

 المدرسً
 السبورة -

 فُٙ ِذٜ

 ِذبٚس ٚاعز١ؼبة

 اٌذسط

 ٚاٌؼًّ 

 ػٍٝ

 زثّبس٘باع 

 ٚرٛظ١فٙب

 فٟ 

 اٌٛالغ       

اٌزم٠ُٛ 

 اٌّشدٍٟ

 

القدرة على تثبٌت 
المكتسبات 
 السابقة 

 اٌزٛد١ذ ػشف ا*  -

 * ِب ٟ٘ ألغبِٗ ؟-

ِبرُ  اعز١ؼبة ِذٜ      ػٕٙب ٠ج١ت األعئٍخ ٠ضغ

 اٌذسط ِٓ ششدٗ

 

 رذ١ًٍ

 
 اٌّذٛس

 

 اٌثبٟٔ  

 
 القدرة
 على  
 استٌعاب
 مفهوم
 اإلخالص
   وثمراته 

 : اإلخالص 

٘ٛ افشاد اٌذك عجذبٔٗ ثبٌمظذ فٟ اٌطبػخ ، ٚاٌزٛجٗ إ١ٌٗ ثبٌؼًّ فال ٠شجٝ اٌثٛاة ٚاٌجضاء إال ِٕٗ        

 ،فّٓ أٚرٟ اإلخالص اعزمبَ رٛد١ذٖ هلل .٠ٚؼذ اإلخالص ِٓ أػّبي اٌمٍٛة اٌزٟ ال ٠زطٍغ ػ١ٍٙب إال هللا 

 ثّشح اإلخالص : 

  إفشاد هللا ثبٌؼجبدح 

 فٟ وً د١ٓ .اعزشؼبس ِشالجز ٗ 

 . ٗٔاٌزأدة فٟ دضشرٗ عجذب 

  ٍُإخالص ا١ٌٕخ فٟ األػّبي رغزٛجت لجٛي هللا ٌٙب .لبي سعٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚع

 "إّٔب األػّبي ثب١ٌٕبد "

 

 اٌزال١ِز ٠غبػذ

 اٌّذٛسِٓ رذ١ًٍ ػٍٝ

 اٌّزٕٛػخ األعئٍخ خالي

 ٚاٌششح ٚاٌّشوضح

 ٚاٌزذ١ًٍ

 ٠ج١ت

 األعئٍخ ػٓ 

 ٠ٚذٌٟ

 أ٠ٗثش 

 يدٛ 

 اٌّٛضٛع

 الكتاب  -
 

 المدرسً
 
 
 السبورة -

 ُٙفّٙ ِذٜ

 ٚرّىُٕٙ

 

 ِٓ اعز١ؼبة

 مفهوم
 اإلخالص

 وثمراته   

رّذ١ض 

 اٌفشض١بد

القدرو على اتخاذ 
 رّذ١ض اٌفشض١بد الموقف المناسب 

٠ؼٛد ثبٌّزؼٍُ إٌٝ ٚضؼ١خ 

 اٌذسط

ِذٜ رّىٕٗ ِٓ ارخبر  السبورة ٠فٕذ أٚ ٠أ٠ذ ٠ٚذٌٟ ثشأ٠ٗ 

 لشاس 

القدرة على  جاعزٕزب
صٌاغة استنتاج 

 مركز

اٌغؼبدح  ِمزشٔخ ثزٛد١ذ هللا ٚاإلخالص ٌٗ فٟ اٌؼجبدح ، فبٌغؼ١ذ ِٓ لجٍٗ هللا ٌٚٛ سفضٗ إٌبط ، ٚاٌشمٟ  

 ِٓ لشثٗ إٌبط ٚأثؼذٖ هللا .

٠شبسن اٌّزؼ١ٍّٓ فٟ ط١بغخ 

 خالطخ ِشوضح 

٠ذٌٟ ثأفىبسٖ ٚػجبسارٗ ِذبٚال 

 اٌخشٚج ثخالطخ ِشوضح

الحوار 
 بورةالس

ِذٜ رّىٕٗ ِٓ اٌخشٚج 

 ثخالطخ ل١ّخ

 اٌزم٠ُٛ
 اإلجّبٌٟ

 تثبٌت
 المعارف 
 وتقوٌم 
 المكتسبات 

  ػشف ثبإلخالص  -

 ِب األفؼبي اٌزٟ رٕبلض اإلخالص  -

لبي رؼبٌٝ "فّٓ وبْ ٠شجٛا ٌمبء سثٗ ف١ٍؼًّ ػّال طبٌذب ٚال ٠ششن ثؼجبدح سثٗ أدذا " اسثظ ٘زٖ  -

 اٌّذبفع ػٍٝ دمٛق هللا .ا٠٢خ ثبٌٛضؼ١خ اٌّشىٍخ ٚث١ٓ جضاء 

 أعئٍخ ٠طشح

 دٛي ػبِخ 

 إٌّجض اٌذسط

  األعئٍخ ػٓ ٠ج١ت

 ثزشو١ض ِغزذال

 ٌه ػٍٝ رّبَ زث 

 دساوٗ ٌّذبٚس اٌذسط إ

 الحوار -
 الذاكرة
 

 ِذٜ

 اٌذسط فُٙ 

 اٌّشبسوخ

 اٌفؼبٌخ 

 أعئٍخ 

 اإلػذاد

 اٌمجٍٟ

أن ٌتعلم ذاتٌا 
 للدرس  وٌستعد
 القادم 

 مضامٌن النصوص  استخرج -  .دفترك فً ادمنصوص الدرس الق أكتب -
 ما هو أثر اإلتقان فً العبادات  -عرف اإلتقان  -

 أٚ األعئٍخ ػ١ٍُٙ ٠ٍّٟ

 اٌغجٛسح ػٍٝ ٠ىزجٙب

 لظذ دفزشٖ فٟ ٠ٕمٍٙب

 اٌج١ذ فٟ إٔجبص٘ب

دفتر  -
 التحضٌر

 اإلػذاد  جذ٠خ

 اٌمجٍٟ ٚجٛدرٗ

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%89

