
 .الرحابالمنار و :  الكتاب /اإلسالمٌة التربٌة   :المــادة

 الجذع مشترك  :المستوى

 .مدخل القسط

 .حق هللا: شكر هللا: النظري الدرس

 تانساع :المدة

  :النوعٌة الكفاٌة

أن الشكر حق هللا تعالى، وإدراك النعم الموجبة لشكره  تعرف-
تعالى وفاء بحقه، وتمثل قٌم االعتراف بنعم هللا لتزكٌة النفس 

 .وتوجٌه السلوك

 (: الدرس أهداف)الموارد

 أن ٌتعرف المتعلم على مفهوم الشكر وأنواعه وقواعده 
 أن ٌحدد أسالٌب شكر هللا تعالى فً سلوك اإلنسان 
 ٌستنتج أهمٌة منزلة الشكر وثماره أن. 

 ....السبورة / المدرسً المسالط/ الكتاب : المعٌنات

 :السابقة المكتسبات

  الحقوقٌة فً المرحلة اإلعدادٌةدروس الوحدة 

 

 مراحل اإلنجـاز المدة
 

 مؤشر التقوٌم الوسائل أنشطة المتعلم شطة األستاذنأ المحتوى المعرفً المستهدفة القدرات

ضبط الحضور  د20
 والغٌاب

التالمٌذ فً انضباط  سجل الغٌاب ٌإكد حضوره ٌنادي أسماء المتعلمٌن الغٌاب دفتر وضبط والحاضرٌن المتغٌبٌن تسجٌل 
 الحضور

التقوٌم القبلً  د25
 والتشخٌصً

القدرة على تذكر 
المعارف السابقة 

وفهم العالقة الرابطة 
 بٌن الدرسٌن

 ما المقصود بفقه العبادات؟ وما أهمٌته؟ 
  اذكر عبادة من العبادات اإلسالمٌة محددا معناها

 والمقصد من تشرٌعها؟
  هللا؟ما المقصود بالقسط؟ ما المقصود بحق 
 ما العالقة بٌن درسً االستجابة والقسط؟ 

 من بالالحق؛ السابق ربط
 قصد األسئلة طرح خالل

 ربط على المتعلم مساعدة
 المعلومات ونسقٌة المفاهٌم
 إلٌه الموجهة

 األستاذ أسئلة على ٌجٌب
 ومكتسباته معارفه حسب
 السابقة

ٌبدي تمثالته حول الدرس 
 الجدٌد

 شفوي حوار
 أسئلة من مكون

 وأجوبة

 ثلثً من أكثر تفاعل
 ومشاركتهم التالمٌذ

 الحوار فً

اإلعالن عن الكفاٌة  د25
 واألهداف

التعرف على الكفاٌة 
المستهدفة والتعاقد 

 على تحقٌقها

 قراءة إلى التالمٌذ ٌوجه انظر رأس الجذاذة
 واألهداف النوعٌة الكفاٌة

 والكفاٌات األهداف ٌقرأ
 التعاقد ٌتم فهمها وبعد
 .إنجازها على

 
 المسالط

 

 الوضعٌة المشكلة د28
 
 
 
 
 
 

 
أن ٌكتسب مهارة فه 

 وتحلٌل الوضعٌة
 وتعرف اإلشكال

وأن ٌتدرب على 
 اقتراح فرضٌات لحله 

 اقتراح مقطع من سورة الكهف الخاص بقصة صاحب الجنتٌن
 تؤمل الحوار الدائر بٌن صاحب الجنتٌن ومحاوره-
 فهم موضوع الحوار -
فهم االشكال من خالل النظر فً القٌم المتضمنة فً النص -

ومآالتها)  نتٌجة التكبر والبطر وكفر النعم/ نتٌجة اإلٌمان 
 والشكر(...

ٌعرض الوضعٌة وٌقرأها 
 وٌبسطها

 
لتحدٌد ٌوجه المتعلمٌن 

 اإلشكال
باإلجابة )وطرح الفرضٌات 

 (األسئلة الموجهة على

 ٌنصت لقراءة األستاذ
 ٌةٌقرأ الوضع
 األسئلةٌجٌب على 

 ٌستخرج االشكال
 الحل فرضٌاتٌقترح 

 
 

 
 
 

 المسالط
 الحوار الشفوي

 السبورة
 

 
فهم الوضعٌة من 

طرف أغلبٌة 
 المتعلمٌن

التوفق فً تحدٌد 
اإلشكال واقتراح 

 الفرضٌات

 
 
 
 
 
 

نشاط القراءة 
 والفهم:

 قراءة النصوص-1

 
 
 

حسن  أن ٌتدرب على
 االنصات، وعلى
القراءة السلٌمة 

 والصحٌحة للنصوص

ٌا أٌها الذٌن آمنوا كلوا من طٌبات ما  " قال تعالى:النص األول:  
 .171رزقناكم واشكروا هلل إن كنتم إٌاه تعبدون" البقرة، اآلٌة: 

" وإذ تؤذن ربكم لئن شكرتم ألزٌدنكم ى: قال تعال النص الثانً:

 9ولئن كفرتم إن عذابً لشدٌد" إبراهٌم، اآلٌة: 
"فاذكروا آالء هللا لعلكم تفلحون" النص الثالث: قال تعالى: 

 68األعراف: 

 
 االنطالق نصوص  ٌقرأ

 .مفِهمة نموذجٌة قراءة
 ٌعٌن من ٌقرأ

 ٌصحح األخطاء

 
 ٌصغً للقراءة

 ٌقرأ قراءة سلٌمة

 
الكتاب 

المدرسً/ أو 
عرض 

النصوص 
بواسطة 

 
التوفق فً قراءة 
النصوص قراءة 

 سلٌمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم
 0217-0216مكروت، الموسم الدراسً: / إعداد: ذة رقٌة اٌت الدوش/ ثانوٌة عمر بن الخطاب، ت: حق هللا: شكر هللادرسجذاذة 



 
 
 
 
 
 

 د15

 
 
 
 
 
 
 التوثٌق والتعرٌف-0

 
 
 
 
 
تذلٌل الصعوبات -3

 اللغوٌة
 
 
 
 
 
 
استخالص -4

 المضامٌن

 المسالط 

 
أن ٌتدرب على 

التوثٌق الجٌد 
للنصوص الشرعٌة 

فً إطار تعزٌز 
 الهوٌة واالنتماء

 : التعرٌف بسورتً األعراف وإبراهٌم -1
 موضوعها ترتٌبها عدد آٌاتها نوعها السورة

 األعراف
 إبراهٌم

 مكٌة
 مكٌة

 العقٌدة 7 026
 العقٌدة

 
 

 
 

 االستعانة إلى التالمٌذ توجٌه
 التؤكد مع القبلً بإعدادهم

 له إنجازهم من

 
 

 النصوصٌعرف وٌوثق 
 .القبلً إعداده على معتمدا

 
 
 
 
 
 

 السبورة
الكتاب 

 المدرسً
 اإلعداد القبلً

 الدفاتر

 
 
 
 
 

 التالمٌذ جمٌع إنجاز
 للدرس القبلً لإلعداد
 النظري

 فً جمٌعا ومشاركتهم
 أسئلة عن اإلجابة
 األستاذ

استخراج الكلمات 
المفاتٌح وتعرف 

حسب سٌاقها  معانٌها
 القرآنً 

الزٌادة من رصٌده 
 المعجمً

 )كل ما أحله هللا من الرزق(.والمشرب المؤكل لذٌذ :الطٌبات

 أعلم إعالماتأذن: 
 عصٌتم وجحدتم النعم فلم تشكروهاكفرتم: 

 نعمه وفضله الكثٌرآالء هللا: 
 

 
توجٌه التالمٌذ وتحفٌزهم 

الستخراج الكلمات المفاتٌح 
 وشرحها

 
 الصعبة الكلمات ٌستخرج
 السبورة علىوٌكتبها 
 هاوٌشرح

القدرة على 
استخالص مضامٌن 

 مناسبة للنصوص

بٌان اآلٌة الكرٌمة أن شكر نعم هللا تعالى  مضمون النص األول:
 .سبٌل لتحقٌق العبودٌة هلل
بٌان اآلٌة الكرٌمة جزاء الشاكر هلل على  مضمون النص الثانً:

نعمه، ووعٌد الكافر الجاحد ) شكر نعم هللا سبٌل للزٌادة ونٌل 
 الجزاء الحسن(

بٌان اآلٌة الكرٌمة أن الشكر سبٌل لتحقٌق مضمون النص الثالث: 
 الفالح والفوز

هللا على نعمه ألنه سبٌل لتحقٌق  شكر وجوب  المضمون الجامع:
 العبودٌة، وحفظ النعم واستدامتها، ونٌل الفوز بالجنة

ٌساعد المتعلم على بناء 
المضمون انطالقا من 
استثمار ر األسالٌب 

 ؟والشرح المتقدم للكلمات
ثم طرح أسئلة عن العالقة 
بٌن الشكر والعبادة/ وبٌن 

الشكر والزٌادة/ وبٌن الشكر 
 والفالح/

 ٌوجهه لبناء المضمون العام

 
ٌستخلص المضامٌن 

 المناسبة للنصوص
 وٌدونها على السبورة

 
ٌركب المضمون العام 
انطالقا من المضامٌن 

 الجزئٌة الثالث

 
 

الكتاب 
 المدرسً

 الدفاتر

التمكن من صٌاغة 
مضامٌن مناسبة 

 للنصٌن

نشاط التحلٌل  د15
والمناقشة لمحاور 

 الدرس:

ٌكتسب القدرة  أن
 على التحلٌل 

 
 على تعرفأن ٌ

 الشكر   مفهوم
 وٌحدد أركانه

 وقواعده
 
  

 مفهوم الشكر وأركانه وقواعده: المحور األول:
الشكر بالضم عرفان اإلحسان ونشره، مفهوم الشكر:  - أ

وأصل الكلمة فً اللغة: ظهور أثر الغذاء فً أبدان 
 الحٌوان ظهورا بٌنا

نعمة هللا على لسان عبده: ثناء  ظهور أثر وفً االصطالح:
واعترافا، وعلى قلبه: شهودا ومحبة، وعلى جوارحه: انقٌادا 

وطاعة )تعربف ابن القٌم فً مدارج السالكٌن وهو مبنً 
 .على األصل اللغوي المتقدم(

من التعرٌف نستنتج أن للشكر ثالثة أركان الشكر:  - ب
 أركان:

 تصور النعمةشكر بالقلب: وهو  -
 الثناء على المنعم: وهو شكر باللسان -
 تسخٌرها فً طاعة هللاوهو   شكر بالجوارح:و  -

 
  التالمٌذ على األسئلة ٌوزع

 .األجوبة وٌقوم وٌوجه
معنى الشكر فً  ما هو
 اللفة؟

 وما أصله فً لسان العرب؟
حدد المفهوم المصطلحً 

انطالقا من األصل اللغوي 
 للكلمة؟

استخرج أركان الشكر 
انطالقا من المعنى 

 المصطلحً له؟
 

 
 
 

 على المتعلمون ٌجٌب
 بعد لهم الموجهة األسئلة
 للفهم لهم المجال إفساح

وٌشارك فً بناء  .والتدبر
 تعلماته

 
 

 الكتاب
 المدرسً

 اإلعداد دفتر +

 القبلً
 الدفتر +

 المدرسً
 خطاطات+ 

 السبورة على

 
 

 ثلثً من أكثر تفاعل
 ومشاركتهم التالمٌذ

 الحوار فً
 
 
 
 
 
 
 
 



 الشكر هلل تعالى مبنً على خمس قواعد: قواعد الشكر:  -ج
 خضوع الشاكر للمشكور -1
 محبته له -0
 اعترافه بنعمه -3
 ثناإه علٌه بها -4
 أن ال ٌستعملها فٌما ٌكره -5

 
 
 
 
 

 ثلثً من أكثر تفاعل
 ومشاركتهم التالمٌذ

 الحوار فً

 التقوٌم المرحلً د25
 

 
أن ٌستوعب تعلماته 

 فً هذه المرحلة

 ؟ما مفهوم الحق
 ؟ما أصل كلمة الشكر فً اللغة

 ما وجه التشابه بٌن المعنٌٌن اللغوي واالصطالحً لكلمة الشكر؟
 ما هً أركان الشكر؟ وقواعده

 ٌطرح أسئلة التقوٌم
 ٌستمع لإلجابات

 ٌثمن
 ٌصحح

 ٌجٌب
 ٌعبر عن رأٌه

ٌبٌن مدى استٌعابه 
 لتعلماته فً هذه المرحلة

عرض األسئلة 
 بالمسالط

حوار شفوي 
ن عبارة ع

 أسئلة وأجوبة

 ثلثً من أكثر تفاعل
 ومشاركتهم التالمٌذ

 الحوار فً

 الحصة الثانٌة

 مراجعة وربط د25
 
 
 
 
 
 
 

أن ٌتدرب على الربط 
 بٌن السابق والالحق

تتمٌز منظومة الحقوق اإلسالمٌة بشمولٌتها لكل الحقوق التً 
هللا وحقوق النفس وحقوق  منها حقوق ٌحتاجها الناس فً كل مكان

 :الغٌر
 ما عالقة الحقوق بالقسط؟ -
لماذا تتصدر حقوق هللا منظومة الحقوق  -

 اإلسالمٌة؟
ما معنى الشكر؟ وما هً أركانه؟  ما هً  -

 األسالٌب التً ٌنبغً اتباعها لشكر هللا تعالى؟

 
 من بالالحق؛ السابق ٌربط
 وتقدٌم األسئلة طرح خالل

 وضعٌات

 
 األستاذ أسئلة على ٌجٌب
 ومكتسباته معارفه حسب

 تقدٌم وٌحاول السابقة
 المقدمة للوضعٌات حلول

 شفوي حوار
 أسئلة من مكون

 وأجوبة
أو عرض 

األسئلة 
 بالمسالط

 
 ثلثً من أكثر تفاعل

 ومشاركتهم التالمٌذ
 الحوار فً

 د15

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحلٌل نشاط
 لمحاور والمناقشة

 :الدرس
 
 

 المحور الثانً
 
 
 
 
 

 
 
 
ٌتعرف على  أن

 أسالٌب شكر النعمة

 : أسالٌب شكر النعم والتحذٌر من الغفلة عنها:المحور الثانً
ال ٌشعر اإلنسان بقٌمة النعمة إال بعد فقدها، وقد نبهنا نبٌنا صلى 
هللا علٌه وسلم إلى خطورة الغفلة عن النعم؛؛ ألن ذلك ٌحول دون 

 شكرها.
 من سبل استدامتهافالشكر طارد للغفلة عن النعم، وهو سبٌل 

 ومن أعظم أسالٌب شكر النعم: 
 أداء الفرائض والتقرب إلى هللا بالنوافل -
 كثرة الذكر والدعاء والمناجاة -
 استعمال الجوارح فٌما ٌرضً هللا تعالى -
 حمد هللا سبحانه فً السراء والضراء.. -

ٌسؤل وٌساعد التلمٌذ فً -
 بناء تعلماته: 

 باستثمار نصوص االنطالق 
بماذا ربط هللا الشكر فً 

 من سورة إبراهٌم؟ 9اآلٌة 

 مم تحذر اآلٌة الكرٌمة؟-
ما األسلوب الذي ترشد  -

 إلٌه اآلٌة لحفظ النعم؟
ما اآلٌات األخرى التً 

ٌمكن االستدالل بها فً هذا 
 السٌاق؟

 

 
  

ٌجٌب على أسئلة األستاذ 
وٌتفاعل وٌشارك فً بناء 

مستثمرا ما تقدم  المحور
حلة األولى من فً المر
 الدرس

 ومستعٌنا باإلعداد القبلً

  
الكتاب 

 المدرسً
 السبورة

 دفتر اإلعداد
 الخطاطات

 
 ثلثً من أكثر تفاعل

 ومشاركتهم التالمٌذ
 الحوار فً

أن ٌتحقق من  التقوٌم المرحلً: د25
مكتسباته ودرجة 

 استٌعابه لها

 مم حذرنا الرسول صلى هللا علٌه وسلم؟ 
 كٌف ٌمكننا شكر هللا تعالى على نعمه؟ 

 ٌقوم
 ٌثمن االجابات الصحٌحة

ٌجٌب وٌعبر عن استٌعابه 
 لتعلماته

حوار شفوي 
 سإال/جواب

 ثلثً من أكثر تفاعل
 ومشاركتهم التالمٌذ

 الحوار فً



 د15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د15

نشاط التحلٌل 
والمناقشة لمحاور 

 الدرس: 
 
 

 المحور الثالث:
 
 
 

 
فضل  ٌدرك أن 

 منزلة الشكر
وٌعرف أهمٌته فً 

 الدٌن وثماره
 
 

أن ٌكتسب مهارة 
التحلٌل والمناقشة 

 لمحاور الدرس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فضل منزلة الشكر وثماره: المحور الثالث: 
 :أهمٌة فضل الشكر و

 أمر هللا به ونهٌه عن ضده -
 اشتق ألهله اسما من أسمائه  -
لهم بؤحسن ثناء هللا على الشاكرٌن، ووعده  -

 الجزاء
" جعله غاٌة الرب من خلقه : قال تعالى  -

 171البقرة: إن كنتم إٌاه تعبدون" واشكروا هلل
 خواص خلقه من األنبٌاء وغٌرهمبه وصف  -
جعله الشكر سببا للمزٌد من فضله وحارسا  -

 وحافظا لنعمته..
 ومن ثماره: 
: " وإن تشكروا الشكر سبب لنٌل رضا هللا  -

 8الزمر: ٌرضه لكم" 
: " ما ٌفعل هللا الشكر سبب لألمن من العذاب -

 147النساء: بعذابكم إن شكرتم وآمنتم.."  
" لئن شكرتم الشكر سبب لحفظ النعم ودوامها:  -

 9إبراهٌم:ألزٌدنكم.." 
" وسٌجزي هللا الشكر سبب لنٌل الجزاء الحسن:  -

 99آل عمران:  الشاكرٌن" 

 
 
 
 
 
 
 

 التالمٌذ بٌن الحوار تنشٌط
 واختٌار األسئلة وطرح
   وأصوبها األجوبة أحسن

 
 
 

 
 
 
 
 

  الدرس مناقشة فً ٌشارك
 آرائه بإبداءوبنائه 

 فً وٌكتب ومكتسباته
 دفتره

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الكتاب
 المدرسً

 المدرسً الدفتر
 السبورة

 الخطاطات
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ثلثً من أكثر تفاعل
 ومشاركتهم التالمٌذ

 الحوار فً
 
 
 
 

 اإلجمالً التقوٌم د12
 

 
أن ٌتدرب على 

 توظٌف مكتسباته

 

"  من الكتاب المدرسً 03اقتراح نشاط: تقوٌم مكتسباتً ص 

 منار التربٌة اإلسالمٌة

  
 وٌطرح الوضعٌة ٌقدم

 وٌستمع التعلٌمات
 .لإلجابات

 وٌفهمها للوضعٌة ٌستمع
 التعلٌمات عن وٌجٌب

المسالط 
العاكس لعرض 

 الوضعٌة
 الدفتر المدرسً

 ثلثً من أكثر تفاعل
 ومشاركتهم التالمٌذ

 الحوار فً

تدرب على التعلم أن ٌ اإلعداد القبلً د25
 الذاتً 

 مدخل الحكمة: القناعة والرضا 
  كتابة النصوص/ توثٌقها/ شرح الكلمات الصعبة/ تحدٌد

الرضا/ملء  -القناعة -المضامٌن/ تعرٌف الحكمة
 من الكتاب المدرسً 33الجدول ص: 

 
 أو عرضهاإمالء األسئلة 

 

 
 كتابة أسئلة اإلعداد القبلً

 

 
 المسالط

 
 امتثال الجمٌع

 


