
 

 

  

 

 

 

 ٌم معاٌٌر التقو    هانوع     األنشطة التعلٌمٌة  التعلمٌة المراحل 
 

 
 مراجعة 

 
 وتمهٌد

  التلميذ           ) المحتوى العلمً(                                   األستاذ          
 
 
 معرفً وجدانً   

 
 هل استعد منزلٌا ؟

الربط بٌن الدرس السابق 
 والالحق

 االطالع على إنتاجات التعلم الذاتً  .

وشرعا ، ماهي شروطها ؟ كيف تستدل عرف العبادة لغة ،  االختبارات الشفهٌة ومراجعة عامة
 على شمولية العبادة لمناحي الحياة؟

 
كلما اقترب موعد عيد األضحى سارع كثير من الناس إلى نشر صور وتعليقات ساخرة من 

 هذه الشعيرة عبر مواقع التواصل اإلجتماعي للتعبير عن جوانب من الواقع 
 ما موقفك من هذه الظاهرة  علل جوابك ؟

 
 تستثمر مجهودات التالمٌذ 
تقوٌم حصٌلتهم التعلٌمٌة 

 التعلمٌة 
ٌبدي استعداده للدرس 

 الجدٌد

 قراءة النصوص قراءة سلٌمة ومعبرة 
 ثم الذٌن دونهم ، قراءة ألحسن التالمٌذ أداء 

صت التلمٌذ للقراءة ، ٌنأن 
 ٌقرأ قراءة صحٌحة ومعبرة

 
 معرفً وجدانً  

 استمع وأنصت مهارة   
 لقراءة ا         

عرض 
لنصوص 
 التوثٌق

  
ٌحدد التالمٌذ مصدر اآلٌة ، 
معرفا بالسورة أو العلم قصد 

 تٌسٌر الفهم لإلطارالعام 
  لها )ه(

 
 معرفً       

 
 رف السورة أو العلم ـع 

القاموس 
اللغوي 

 واالصطالحً

 
الحد لغة المنع وحدود هللا محارمه التي  : حدود هللا

 نهى عن ارتكابها وانتهاكها .  
: ومن تجا وز  إلى غيرها وال  ومن ٌتعد حدود هللا

 يأتمر به   
 

 
 :فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب وأضر بها فقد ظلم نفسه

 : ال تحلوا حرمات هللا وال تضيعوا فرائضه ال تحلوا شعائر هللا

غوي وٌتدرج  ٌنمً رصٌده الل
 فً فهم معانً النصوص

 
معرفً   

 مهاراتً 

 
هل اكتسب تقنٌة فهم الكلمات 

 وحسن توظٌفها

 

 : التربٌة اإلسالمٌة   المادة            
 القسط    :              المدخل

   6     :    الجذاذة          

 ساعتان :مدة اإلنجاز        
 عند الحاجة  إلقائٌةٌة ،حوارٌة ، استكشافٌة، استنتاج :  ة الطرق التعلٌمٌ

     دفتر التلمٌذ ، ،الكتاب المدرسً السبورة الوسائل التعلٌمٌة :
      حال راألستاذ             : حسن أ

 

 

  ثانوي إعدادي  ثانً :        المستوى      

 : هداف الدرس    أ

 مفهوم حدود هللا و شعائره تعرفـ 

 تميز أنواع حدود هللا وشعائره وإدراك الحكمة منها ـ 

 . توصل إلى طرق تعظيم حدود هللا وشعائرهـ ال

 ـ تعظيم حدود هللا وشعائره استجابة ألمر هللا ورسوله " ص" 

 

 الموضوع :
 حق اهلل :

  تعظيم حدود اهلل وشعائره .
 

 مدلولها  الكلمة  مدلولها  الكلمة 
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 القيمة : التقوى أساس تعظيم شعائر هللا .

 
 المضامٌن 
 األساسٌة

 

 تحذير هللا عز وجل من إنتهاك حدوده .
 

 نهيه عز وجل في االية عن احالل محارمه وتضييع فرائضه

 
توسٌع دائرة معرفة 

 التالمٌذ  
قصد  بالنصوص

 التعمق فً فهمها

 
 

معرفي ،  
 مهارتي

 
قدرة التالمٌذ على 
حصر محتوٌات 

النصوص والتعبٌر 
 عنها باختصار

 
 محاور 
 الدرس 

 

 
 تمٌٌز  حدود هللا والحكمة منها  مع كٌفٌة تعظٌمها .

 تعظٌم  شعائر هللا استجابة ألمر هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم .
 
 

 
أن ٌستخلص محاور 
 الدرس من معانً 

 ذلدى التالمٌ

 
 معرفي

 

قدرة التالمٌذ على 
حصر محتوٌات 

النصوص والتعبٌر 
 عنها

 
 

فهم وتذوق 
 لمحاور

 الدرس  
 

 االستنتاج

 حدود هللا 
 جمع حد وهو المنع وشرعا هي محارمه التي نهى عن أرتكابها والوقوع فيها  تعرٌفها :
 أوامر هللا : وهي كل ما أمر هللا به أنواعها :

 نواهي : وهي كل ما نهى هللا عنه -
عقوبات وهي العقوبة المقدرة شرعا الواقعة على المرء بسبب معصية عقاباله  على انتهاك حدود هللا ومنع غيره من  -

 ارتكابها والوقوع في مثلها كحد السرقة وحد الزنا والقصاص  
تحقيق الطمأنينة واألمن في ن والعقل والنفس والعرض والمالـ ـ الحفاظ على الكليات الخمس وهي حفظ الدي الحكمة منها : 

   المجتمع  ـ صالح الجاني وتهذيبه ال تعذيبه
  فال يستهين بها ولو كانت يسيرة  ، بإقبال العبد على الطاعات ، وجل القلب تعظيما له وهيبة له  كٌف نعظمها :

 . اصي فال يحتفرها ولو كانت صغيرةباجتناب المع
 : شعائر هللا

 مره وفرائضهعيرة  وشعائر هللا معالم حدوده وأجمع شتعرٌفها  : 

 اعتقادية : القران الكريم ـ  مكانية : بيوت هللا   ـ زمانية : شهر رمضان  موسم الحج  ليلة القدر: ـ نواعها أ
 الء ـا جتنابإجتناب إدخاله الى أماكن الخ،اجتناب مسه إال على طهارة ،مه  تالوته  تدبره  العمل بأحكا  كٌفٌة تعظٌمها :

 عمارها بالصالة والذكر،اجتناب اللغو فيها، رفع االذان فيها ، الخفاظ على طهارتها .، وضع شيء عليه من كتب أو غيرهاـ 
 صون الجوارح عن المعاصي والمنكراتاجتناب المحرمات وـ 

 
ٌة عتكوٌن فكرة مرج

محاور الدرس  عن
 لدى التالمٌذ

  
مشاركة التالمٌذ 

 الفعالة 
 لفهم مقتضٌات الدرس

التقوٌم 
 اإلجمالً

عن بن مسعود رضً هللا عنه قال : " إن المؤمن ٌرى ذنوبه كأنه  جبل ٌخاف  أن ٌقع علٌه وإن الفاجر ٌرى 
 . ذنوبه كذباب مر على أنفه  " صحٌح البخاري كتاب الدعوات 

 ما سبب تعظٌم حدود هللا وما سبب انتهاكها من خالل الحدٌث ؟ ــ 
 معنى شعائر هللا  ؟ اعط مثاال ، كٌف تعظمها  ؟ـ  

 

 
تقوٌم مكتسبات 

 التالمٌذ

  
أجب عن األسئلة 

 المطروحة

 أسئلة 
 التعلم 
 الذاتً

 

 .في دفترك  القادم  درسالنصوص انطالق  اكتب  
 عرف المسؤولية في اإلسالم؟

 
ٌعتنً التالمٌذ أن 

 بأسئلة التعلم الذاتً

 
 معرفي ،    
 مهارتي  

 
 إجابات التالمٌذ
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