






بسم هللا الرحمان الرحٌم

الوحدة األساسٌة  :التربٌة اإلسالمٌة
مدخل  :االستجابة
عنوان الدرس :حق البٌئة  :اإلحسان بالحٌوانات والرفق
بها .
الفئة المستهدفة  :السنة الثانٌة إعدادي
المدة الزمنٌة :ساعتان

ِواؽً
اٌلهً

القدرات المستهدفة

اٌزمُ٠ٛ
اٌزشق١ظٟ

الوقوف على
المكتسبات
السابقة وربطها
بالحصة التالٌة





األستاذ  :اكزارن خالد

اٌّضّ ْٛاٌؼٍّٟ

األٔشطخ اٌل٠لاوز١ى١خ اٌزؼٍّ١خ
أٔشطخ األٍزبم

 oؽلك أصو وً ِٓ اٌظ١بَ ٚرالٚح اٌموآْ ػٍٍٍٛ ٝن اٌفوك .
ِ oب ِٕ٘ ٟيٌخ لواءح اٌموآْ ؟
ِ oب ٘ ٛفضً لواءرٗ ؟

المصادر والمراجع :القرآن الكرٌم – صفوة التفاسٌر –
الرحٌق المختوم  -معجم اللغة الكتاب المدرسً ...
أهداف الدرس  :ان ٌتعرف المتعلم على مفهوم كل من
البٌئة والرفق .
أن ٌعً أهمٌة الرفق بالحٌوان .
أن ٌقف على مظاهر الرفق بالحٌوان  ,وٌحسن إلٌها
استجابة ألمر هللا ورسوله .

ٌطرح أسئلة تتعلق بالدرس
السابق؟

أٔشطخ اٌزالِ١ن

المعٌنات
الدٌداكتٌكٌة

٠ -غ١ت ػٓ األٍئٍخ

ورقة التنقٌط

٠ -ملَ ِب أٔغيٖ ِٓ

حوارٌة

رؾبض١و

دقتر المتعلم

اٌزّ١ٙل

ٌمهد األستاذ
لموضوع الدرس

رملُ٠
اٌٛضؼ١خ
اٌّشىٍخ

رش٠ٛك اٌّزؼٍُ ٚشل دار حوار بٌن صدٌقٌن لك فقال أحمد ما خلق هللا من شًء على هذه األرض إال وله حكمة
أزجب٘ٗ ٌإلٔقواط ف ٟبالغة فرد علٌه أٌمن وما الحكمة من خلق البومة والغراب إنما هما نذٌري شؤم  ,تتخذ
ٍ١بق اٌلهً
دماؤهما للسحر والشعوذة .

* -منهم شخصٌات هذه
الوضعٌة ؟
* -ما رأٌكم فً قول أحمد ؟
* -هل توافق أٌمن قً قوله
واعتقاده ؟

لواءح

التمرس على حسن  لبي رؼبٌٚ( ٝاألٔؼبَ فٍمٙب ٌىُ فٙ١ب كفء ِٕٚبفغ ِٕٙٚب رأوٌٍٚ .ْٛىُ فٙ١ب عّبي
ؽ ٓ١رو٠ؾٚ ْٛؽ ٓ١رَوؽٚ .ْٛرؾًّ أصمبٌىُ إٌ ٝثٍل ٌُ رىٛٔٛا ثبٌغ ٗ١إال ثشك
اإلنصات وعلى
األٔفٌ إْ هثىُ ٌوءٚف هؽٚ .ُ١اٌقٚ ً١اٌجغبي ٚاٌؾّ١و ٌزووج٘ٛب ٚىٕ٠خ ٠ٚقٍك
القراءة السلٌمة
ِب ال رؼٍّ }ْٛإٌؾً.

٠موأ لواءح ّٔٛمع١خ صُ

ٕ٠ظذ َ٠ٚزّغ

ٛ٠ىع اٌمواءح ث ٓ١اٌزالِ١ن

صُ ٠ؾبو ٟاألٍزبم

٠ ٚظؾؼ األفطبء ػٕل

ف ٟلواءرٗ

ػغيُ٘

٠ٚظؾؼ أفطبء

إٌظٛص

ٚ لبي ٍجؾبٔٗ ( أٌُ رو ٚأْ هللا ٍقو ٌىُ ِب اٌَّٛاد ِٚب ف ٟاألهع ) ٌمّبْ 91
رٛص١ك
إٌظٛص

القدرة على
التعرٌف
بالسورة
تعرٌفا
صحٌحا

ٍٛهح إٌؾً ٍٛ ٟ٘ :هح ِى١خ ِٓ اٌّئ ٓ١ػلك آ٠برٙب  921آ٠خ رور١جٙب اٌَبكٍخ
ػشو فٔ ٟيٌذ ثؼل ٍٛهح اٌىٙف  ،ثلأد اٌَٛهح ثفؼً ِبض " ٟأر ، " ٝاٌَٛهح ثٙب
ٍجت اٌزَّ١خ ١ٍّ :ذ ٘نٖ اٌَٛهح اٌىوّ٠خ " ٍٛهح إٌؾً" الشزّبٌٙب ػٍ ٝرٍه
اٌؼجوح اٌجٍ١غخ اٌز ٟرش١و إٌ ٝػغ١ت طٕغ اٌقبٌك ٚرلي ػٍ ٝاألٌ١٘ٛخ ثٙنا اٌظٕغ
اٌؼغ١ت.
ِؾٛه اٌَٛهح  :رؼبٌظ ِٛضٛػبد اٌؼم١لح ٚاٌٛؽٚ ٟاٌجؼش ٚإٌشٛه ٚإٌ ٝعبٔت مٌه
رزؾلس ػٓ كالئً اٌملهح اإلٌ١ٙخ ٚٚؽلأ١زٗ.

 ِل ٜاٍزؾضبهُ٘ألُ٘ اٌّىزَجبد
اٌَبثمخ .
 ٚا٘زّبِٗ ثئٔغبىارٗإٌّيٌ١خ

ِ oب ٘ ٛعياء ِٓ طبَ فٍ ٟج ً١هللا ؟
ِٕن اٌملَِٕٚ ،ن ٔشٛء اٌؾضبهاد وبْ ٌٍؾٛ١أبد ِىبٔخ فبطخ ف ٟؽ١بح اٌجشو ،إم
إٔٙب وبٔذ روافم ُٙإّٔ٠ب م٘جٛا ،وّب أٔٙب وبٔذ ِظلهاً ٌٍوىق ٚطؼبِب ً هئَ١ب ً ٌ،ُٙ
ٚاٌؾٛ١أبد ٌِٕٛ١ب ٘نا ٌٙب ٔؼُ وض١وح ػٍ ٝاإلَٔبْ ،إم ٠زٕمً ِٓ ِىبْ ٢فو ِؾّٛالً
ػٍ ٝظٙو٘ب٠ٚ ،أوً ِٓ ٌؾّٙبٍ٠ٚ ،جٌ ِٓ طٛفٙب٠ٚ ،شوة ِٓ ٌجٕٙبٚ ،رَبػلٖ فٟ
اٌؼًّ ٌ ،نٌه ٚعت ػٍٕ١ب اٌوفك ثٙب٠ٚ ،ؼزجو اٌوفك ثبٌؾٛ١اْ طفخ ِٓ اٌظفبد
اٌؼظّ١خ ٚاٌفبضٍخ اٌز٠ ٟزَُ ثٙب اٌٍَُّ.

اٌزمِ ُ٠ٛؤشواد

٠ضغ ث ٓ١أ٠ل ُٙ٠إشىبٌ١خ

٠جل ٞهغجزٗ ٚرطٍؼٗ

اٌلهً

ٌّؼوفخ اٌلهً

ِل ٜرشٛلُٙ
 -حوارٌة

ٌٍلهً

اٌغل٠ل

ٕ٠ظذ ٠ٚووي ِغ اٌٛضؼ١خ

 -الحوار

٠ -غ١ت ػٍ ٝأٍئٍخ األٍزبم

المشاركة

 ٠زأًِ ٠ٚؾًٍ ٕ٠ٚبلش ٠ٚؾبٚيرؾل٠ل اٌّشىٍخ.

ىِالئٗ
٠طوػ أٍئٍخ

٠غ١ت ػٕٙب

ِل ٜللهر ُٙػٍ ٝؽً
ػملح اٌلهً
ٚاٍزؼلاكُ٘ ٌٍزفبػً
ِغ اٌّٛضٛع

 الكتابالمدرسً
 قراءةاألستاذ
 قراءةنموذجٌة
لتلمٌذ
 -حوارٌة

ِل ٜرّىِٕٓ ُٙ
اٌمواءح اٌٍَّ١خ
ِٚواػبرُٙ
ٌمٛاػل
اٌزغ٠ٛل
ِل ٜرؼوف ُٙػٍٝ

رٛع١ٙ١خ

َِزضّوا

تشاركٌة

السورة

ِبما رؼوف ػٓ

إػلاكٖ

 -السبورة

وحسن

سورة النحل ؟

اٌمجٍٟ

اإلعداد

انتقائهم

القبلً للمتعلم

للتعرٌف
الصحٌح

شوػ
اٌّفوكاد

القدرة على شرح
الكلمات المفاتٌح

سخر لكم  :أي مكنكم

ٛ٠ع ُٙٙإٌ ٝاٌىٍّبد

٠جلِ ٞب ػٕلٖ ِٓ

بشق األنفس  :بمشقة وصعوبة

اٌظؼجخ لظل شوؽٙب

شوٚػ ِٚؼبٟٔ

 الكتابالمدرسً

فً النصٌن

ترٌحون  :ترجعونها من المرعى

ٌٍىٍّبد

 -السبورة

ِل ٜف ُٙاٌىٍّبد
اٌظؼجخ ٚاٍزضّبه٘ب
ف١ٍ ٟبلبد ٌغ٠ٛخ
ِقزٍفخ

تسرحون  :تنطلقون بها فً الصباح الى مرعاها

ِضبِٓ١
إٌظٛص
رؾًٍ١

اٌّؾٛه

القدرة على تحدٌد

 oتبٌان اآلٌة الكــرٌمة لبعض منافع األنعام .

المستفاد من

 oتسخٌر كل ما فً السموات واألرض لخدمة اإلنسان .

النصٌن
القدرة على
ادراك
ِفَٛٙ

األٚي

المحور األول  :مفهوم البٌئة والرفق بالحٌوان :
البٌئة البٌئة :هً عبارةٌ عن الوسط المكانً الذي ٌعٌش به اإلنسان وما ٌحٌط به
من األشٌاء  ,والّتً تؤ ّثر على بقاء الكائنات الح ٌّة على سطح األرض ,والّتً تشمل:
الماء ,والهواء ,وال ّتربة ,والمعادن ,والمناخ ,والكائنات أنفسهم.
وتعد الحٌوانات من أهم العناصر المكونة للبٌئة  ,لذلك أمر الرسول صلى هللا علٌه
وسلم بالرفق بها .
ٌقصد بالرفق بالحٌوان  :التلطف والرحمة فً التعامل معها .

مفهوم
البٌئة
والرفق
بالحٌوان

َ٠بػلُ٘ ػٍ ٝاٍزقواط

٠ؼجو ػٓ اٌَّزفبك

اٌّضبِ ٓ١ػٓ طو٠ك

ِٓ إٌض ؽَت

 الكتابالمدرسً

األٍئٍخ اٌزٛع١ٙ١خ

فّٙٙب ثأٍٍٛثٗ اٌقبص

 -السبورة

ٛ٠عٗ اٌزالِ١ن ٠ٚطوػ

٠غ١ت ػٓ األٍئٍخ

 -الكتاب

ِل ٜفُٙ

أٍئٍخ ِزٕٛػخ ِٚزؼلكح

٠ٚلٌ ٟثّب

المدرسً

ٚاٍز١ؼبة ِؾبٚه

 -السبورة

اٌلهً ٚاٌؼًّ

٠ٚلفغ ث ُٙعّ١ؼب إٌٝ
اٌّشبهوخ

ػٕلٖ ِٓ

ِل ٜللهر ُٙػٍٝ
اٌوثظ ث ٓ١األعٛة
ٌجٕبء ِضبٌٍِٕ ٓ١ظٓ١

ػٍ ٝاٍزضّبه٘ب

ِؼبهف

أهمٌـــــــــــــــــــــــــة الرفق بالحٌوان :
تتجلى أهمٌة الرفق واإلحسان إلٌه فً كونه سبب لنٌل مغفرة هللا ورضوانه
والفوز بالجنة .

ف ٟرؾٍِ ً١ؾبٚه

ِٙٚبهاد

بئرا فنزل فٌها ,فشرب ,ثم
بٌنما رجل ٌمشً بطرٌق إ ِذ اشتد علٌه العطش ,فوجد ً
خرج ,فإذا كلب ٌلهث ٌأكل الثرى منَ العطش ,فقال الرجل :لقد بلغ هذا الكلب منَ
ماء ,ثم أمسكه بفٌِه حتى رقى
العطش مثل الذي كان بلغ منً ,فنزل
البئر فمأل خفه ً
َ
فسقى الكلب ,فشكر هللا تعالى لهَ ,
فغ َف َر له" ,قالواٌ :ا رسول هللا :وإنَّ لنا فً البهائم
رواه البخاري ومسلم
ألجرا؟ فقال" :فً كل ذات كب ٍد رطبة"
ً

اٌلهً َ٠ٚزضّو أعٛثزُٙ

َِزضّوا

ف ٟروو١ت

إٔغبىارٗ

اٌقالطخ.

اٌَبثمخ

ٚرٛظ١فٙب فٟ
الكتاب

اٌٛالغ

المدرسً
 -السبورة

والرفق بها اٌضا ٌجنب المرء غضب هللا وعذابه .
قال الرسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ( عذبت امرأة فً هرة سجنتها حتى ماتت )...

ِٚؼبهفٗ
اٌمجٍ١خ

اٌزمُ٠ٛ
اٌّوؽٍٟ

القدرة على تثبٌت
المكتسبات السابقة

 ِبٌّمظٛك ثبٌوفك ؟ِ -بِ٘ ٟىٔٛبد اٌج١ئخ ؟

٠ضغ األٍئٍخ

٠غ١ت ػٕٙب

ِل ٜاٍز١ؼبة ِبرُ
شوؽٗ ِٓ اٌلهً

رؾًٍ١

اٌّؾٛه

اٌضبٟٔ

اٌّؾٛه اٌضبِٔ: ٟظب٘ــــــو اٌوفك ثبٌؾ١ـــــــــــــــــــٛاْ :
القدرة على
ػلَ ٍجٙب
ػلَ ضوثٙب ٚافياػٙب
ِؼبٌغزٙب ػٕل اٌّوع
استٌعاب
ػلَ طجو٘ب ٚارقبك٘ب ٘لفب  :فمل ٌَ َؼٓ هٍٛي هللا طٍ ٝهللا ػٍ ِٓ َِ ٍٍُٚ ٗ١ارَّقنَ
ضب .
ش١ئًب فُّ ٗ١
اٌوٚػ غو ً
ظالح ٚاٌَالَ" :ال رَزَّ ِقنٚا ظٛٙه
ِظب٘ــــــو
ػلَ رؾٍّٙ١ب ِب ال رط١ك  :فمل لبي ػٍ ٗ١اٌ َّ
كٚاثىُ وواٍ"ٟ
ضؼف ٚاٌ ُٙيَاي؛ فمل ِ َّو ػٍ ٗ١اٌَالَ ثِجَ ِؼٍ ١و لل ٌظك
ػلَ إعبػزٙب ٚرؼو٠ضٙب ٌٍ َّ
ظٙوٖ ثجطٕٗ ،فمبي" :ارَّمٛا هللا ف٘ ٟنٖ اٌجٙبئُ اٌّؼغّخ ،فبهوج٘ٛب طبٌؾخ،
اٌوفك
ٚوٍ٘ٛب طبٌؾخ".
ٌوعً َِٓ األٔظبه فئما ف ٗ١عًّ،
كفً هٍٛي هللا طٍ ٝهللا ػٍ ٍٍُٚ ٗ١ثَزبًٔب
ٍ
فٍّب هأ ٜإٌج َّ ٟؽَّٓ ٚمهفذ ػٕ١بٖ ،فأربٖ هٍٛي هللا فَّؼ كِٛػٗ ،صُ لبي:
ثبٌؾ١ـــــــــــــــــــٛاْ
طبؽت ٘نا اٌغًّ؟" ،فمبي طبؽجٗ :أٔب ٠ب هٍٛي هللا ،فمبي ٌٗ" :أفال
" َِٓ
ِ
َّ
رَزَّم ٟهللا ف٘ ٟنٖ اٌجّ١ٙخ اٌزَ ٍَِ ٟىهَ هللا إ٠ب٘ب ،فئَّٔٗ شىب إٌ َّ ٟأٔه رغ١ؼٗ
ٚرُ ْلئِجُٗ"
ػلَ اؽوالٙب ثبٌٕبه  :فمل لبي ػٍ ٗ١اٌظالح ٚاٌَالَ ال ٠ؼنة ثبٌٕبه إال هة إٌبه
َظ إٌ ٝهللا
ػلَ لزٍٙب ٚاٌؼجش ثٙب :لبي هٍٛي هللا ( َِٓ لزً ػظفـً ٛها ػجضًب ،ػ َّ
هة ،إَّْ فالًٔب لَزٍََٕ ٟػجضًب٠ ٌُٚ ،مزٍِٕٕ ٟفؼخ).
 َٛ٠اٌم١بِخ٠ ،مٛي٠ :ب ِّ
اٌوفك ثٙب ػٕل اٌنثؼ:
واػ ثؼل
إما وبْ اٌؾٛ١اْ ِّب ْ ُ٠ؤوً ،فئَّْ اٌوؽّخ ثٗ أْ رُؾ َّل اٌشَّفوحَُ٠ٚ ،مَ ٝاٌّبءَ ُ٠ٚ ،
اٌنثؼ لجً اٌٍَـ لبي ػٍ ٗ١اٌظالح ٚاٌَالَ "إَّْ هللا وزت اإلؽَبْ ػٍ ٝوً شٍ ٟء ،فئما
ش ْفورِٗ ُ١ٌٚ ،وػ
لزٍزُ فأؽَٕٛا اٌمزٍخٚ ،إما مثؾزُ فأؽَٕٛا اٌنثؾخ١ٌٚ ،ؾ َّل أؽلوُ َ
(ٍَُِ ٚأث ٛكاٚك ِٚبٌه ٚاٌزِّوِن)ٞ
مث١ؾزٗ"

َ٠بػل
اٌزالِ١ن

٠غ١ت

 -الكتاب

ِل ٜفُّٙٙ
ٚرّىُٕٙ

ػٓ األٍئٍخ

ػٍٝ

ِٓ اٍز١ؼبة

رؾًٍ١

ِظب٘ــــــو

اٌّؾٛهِٓ

٠ٚلٌٟ

المدرسً
اٌوفك

فالي

هأٗ٠

ثبٌؾ١ـــــــــــــــــــٛاْ

األٍئٍخ
اٌّزٕٛػخ
ؽٛي
ٚاٌّوويح
ٚاٌشوػ

اٌّٛضٛع

 -السبورة

ٚاٌزؾًٍ١

ٚلبي طٍ ٝهللا ػٍ ِٓ( : ٍٍُٚ ٗ١هؽُ  ٌٛٚمث١ؾخ ػظفٛه هؽّٗ هللا َٛ٠
اٌم١بِخ)

رّؾ١ض
اٌفوض١بد
اٍزٕزبط

اٌملهح ػٍ ٝاٌزؼوف
ػٍ ٝاٌفوض١خ
اٌظؾ١ؾخ ثؼل اٍزضّبه
ِىزَجبرٗ ف ٟاٌلهً

القدرة على صٌاغة إْ ؽش اٌّظطف ٝػٍ ٝاٌوفك ثبٌؾٛ١اْ ٚاإلؽَبْ إٌِ ٗ١ب ٘ ٛإال رأو١ل ٌم ٌٗٛرؼبٌ، ٝ
(ِٚب أهٍٍٕبن إال هؽّخ ٌٍؼبٌّ. ) ٓ١فال هؽّخ ٌّٓ ٌُ ٠وؽُ ِقٍٛلبد هللا .
استنتاج مركز

اٌزمُ٠ٛ

تثبٌت

اإلعّبٌٟ

المعارف
وتقوٌم
المكتسبات

اإلػلاك أٍئٍخ
اٌمجٍٟ

 افز١به اطؼ اٌفوض١بد ٚرٛع ٗ١اٌزالِ١ن ٌىزبثخ اٌفوض١خ اٌظؾ١ؾخ

أن ٌتعلم ذاتٌا
وٌستعد للدرس
القادم

ِ -ب ِ٘ ٟظب٘و اٌوفك ثبٌؾٛ١اْ ؟

ِ -ب ٘ ٛأعو ِٓ أؽَٓ إٌٙ١ب ؟

 ؽلك ِٛفمه  * :طفً ٠زٍَ ٝثفواؿ ط١و  */رٕظ١ت كعبعخ ٚارقبم٘ب ٘لفب* -طفً ٠ؼبٌظ ٘وح .
 أكتب نصوص الدرس القادم فً دفترك.
 كم عدد الوصاٌا التً قدمها الرسول صلى هللا علٌه وسلم ألبً هرٌرة ؟
 كٌف ٌتحلى المرء بالتقوى والرضا ؟

٠ورت اٌفوض١بد صُ ٠لػٛ
اٌّزؼٍّ ٓ١إٌ ٝفؾظٙب اٌٛاؽلح
رٍ ٛاألفوٚ ٜفك اٌطو٠مخ
اٌّالئّخ

٠فؾض اٌّزؼٍُ اٌفوض١بد ػٍٝ
ضٛء إٌظٛص اٌّٛظفخ
ٚاٌزؾٍٚ ً١مٌه ثغّغ اٌّؼٍِٛبد
ػٓ اٌّشىٍخ

 -السبورة

٠شبهن اٌّزؼٍّ ٓ١ف ٟط١بغخ
فالطخ ِوويح

٠لٌ ٟثأفىبهٖ ٚػجبهارٗ ِؾبٚال
اٌقوٚط ثقالطخ ِوويح

الحوار
السبورة

ِل ٜرّىٕٗ ِٓ اٌقوٚط
ثقالطخ لّ١خ

٠طوػ أٍئٍخ

٠غ١ت ػٓ األٍئٍخ

 -الحوار

ِل ٜف ُٙاٌلهً

ػبِخ ؽٛي

ثزوو١ي َِزلال ثنٌه ػٍ ٝرّبَ

الذاكرة

رّىٓ ػٕ١خ ِٓ
اٌّزؼٍّ ٓ١اٍزٕزبط
اٌفوض١بد اٌظؾ١ؾخ

اٌّشبهوخ

اٌلهً إٌّغي

اكهاوٗ ٌّؾبٚه اٌلهً

اٌفؼبٌخ

 ٍّٟ٠ػٍُٙ١

ٕ٠مٍٙب فٟ

عل٠خ اإلػلاك

األٍئٍخ أٚ

كفزوٖ لظل

٠ىزجٙب ػٍٝ

إٔغبى٘ب

 دفترالتحضٌر

اٌمجٍٚ ٟعٛكرٗ

اٌَجٛهح

ف ٟاٌج١ذ

