

ادلوسم الدراسي ............/............ :



ادلؤسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة  :اعدادية محان الفطواكي

مدخل  :التزكية

أىداف الدرس :

الفئة ادلستهدفة  :ال ـث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانية إع ـ ـ ـ ـ ـ ـدادي



 :ساعت ـ ـ ـ ـ ـان من الزمـ ـ ـ ـ ـ ـن



ادلدة الزمنية



الوس ـ ـائل  :السبورة – كتاب التلميذ -دفرت التمارين

عنوان الدرس :هللا عالم الغيب والشهادة

الط ـ ـرق  :وضعية مشكلة – احلوارية  -االستنتاجية





إدراك أن هللا تعاىل وحده ع ـ ـامل الغيب والشه ــادة




ترسيخ اإلميان بو سبحانو من خالل ىذا اإلعتقاد
استشعار اثار ىذا االعتقاد يف النفس والسل ـ ـ ـ ـوك

الكفايات ادلستهدفة :





االسرتاتيجية  :ممتلكا لرصيد معريف يف جمال العلوم الشرعية واللغوية واألدبية والعلوم اإلنسانية مما يؤىلو لفهم وحتليل خمتلف مكونات الثقافة األنسانية
التواصلي ـة  :ممتلكا آلدوات التعامل مع أنواع اخلطاب { الشرعي  ،األديب  } ...وقادرا على فهم الرتاث العريب اإلسالمي خاصة  ،واإلنساين عمومـ ـ ــا

ادلنهجيـ ـ ـة  :قادرا على معرفة ذاتو ادلتشبعة بالقيم اإلسالمية السمحة وقيم احلضارة وادلواطنة وحقوق الالنسان ،وبلورة ذلك يف عالقتو مع األخرين

الثقافيـ ـ ـ ـة  :ملما مبكونات الثقافة العربية االسالمية منفتحا على خمتلف الثقافات األخرى مبتعدا كل البعد عن التعصب والكراىية اجتاه الغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مق اطع الدرس

مقطع

األنشط ة الديداكتيكية





طرح انوضعيت انمشكهت وتحذيذ انمشكهت و طياغت فرضياث انحهول :
زلسن تلميذ رلد ورلتهد يف دراستو رغبة يف التفوق والنجاح ،بينما زميلو خالد منشغل دبتابعة أخبار العرافني ومواقع األبراج للتعرف على
مستقبلو الدراسي مدعيا أن هللا تعاىل يطلع بعض من خلقو على أمور الغيب ..
 قارن بني سلوك كل من التلميذين أيهما يف نظرك على صواب ؟
 ما مدى صحة أخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار العرافي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن وتنبؤات مـ ـ ـ ـ ـواقع األبـ ـراج ؟

 فرضياث انوضعيت :
 أخبار العرافني صحيحة آلن هللا تعاىل يطلع بعض خلقو على بعض أم ـور الغيب
 أخبار العرافني غري صحيحة آلن هللا تعاىل وحده سلتص دبعرفة كل أمور الغيب


عرع اننظوص انشرعيت انمؤطرة نهذرس :



انقراءة  :يقرأ األستاذ النص قراءة منهجية مث يوزعها على التالميذ مع ضرورة اإلنتباه لتصحيح أخطاء متوقعة وشرح ادلفردات الصعبة :



يع
قال تعاىل  { :إن هللا لم غ يب السموات واالرض وهللا يصيز تما يعملون }



القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع




أيسر التفاسري أليب بكر اجلزائـ ــري
صفوة التفاسري لإلمام الص ـ ـ ـابوين



كتاب ادلنري السنة الثانية إعدادي

الطرق والوسائل

مراقبت اإلعذاد انقبهي
تقويم تشخيظي ( وضعياث تقويميت )
 تلميذة تؤكد أن اإلنسان ال جيوز لو أن يقسم بادلخلوقات مثلو .........................................................
 تلميذ يدعي أن الرسول زلمــد ص ما ينطق بو من تلقاء نفس ــو .........................................................

تمهيدي

ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة :

سورة احلجرات اآلية 81

انتوثيق  :احلجرات سورة مدنية عدد آياهتا  81ترتيبها يف ادلصحف الشريف  94وتسمى أيضا باألخالق دلوضوعها ادلرتبط بالقيم واخللق

_ احلوارية
_وضعية مشكلة
_ السبورة
_ التمارين

مؤشرات التقويم
_ مدى قدرة ادلتعلم
على التعلم خارج الفصل

_ مدى تفاعل ادلتعلم
واستعداده لإلخنراط يف بناء
الدرس

_ مدى استيفاء شروط
القراءة السليمة لدى
ادلتعلمني وادلتعلمات



شرح انكهماث وانمفاهيم :
 غيــب  :كل ما غاب عنا وال ندركو حبواسنا الظاىرة والباطنة


مقطع

بصري  :مطلع بكل أعم ــالنا وأفعالنا السريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة والعالني ـ ـ ـ ـ ــة



استخالص انمستفاد شرعا من نض انذرس :
 تبيان األية الكرمية  :أن هللا تعاىل سلتص دبعرفة أمور الغيب وال آحد يشاركو يف ذلك .



تحهيم ومناقشت محاور انذرس :

أ-

مالمقضــودبعالميالػيـــــــبوالشهـــــــادة؟

الوجود غلى وجو العموم ينقسم إىل عادلني :

وسيطي



عالم الغي ب  :يشمل كل ما يعجز عقل اإلنسان وحواسو عن معرفتو وإدراكو كحقيقة الروح وأسرار النفس وأحداث التاريخ ...



عالم الشهادة  :ىو العامل الذي حنيا فيو وندركو بعقولنا وحواسنا كأقوال الناس وأفعاذلم ادللحوةة ،ما يكتشف علميا ...

ب-

مارأيكفيشخصيزعمأنهللاتعالىيطلعبعطخلقهعلىأمورغيبية؟

ت-

بماذاتردعلىشخصيدعيأنالجنيعلمونأمورغيبية؟

ث-

كيفيؤثرالإيمانبأنهللاعالمالػيبوالشهادةعلىحياةالفردوسلوكه؟

علم الغيب من اختصاص هللا سبحانو ومل يطلع عليو أحدا من سللوقاتو إال من ارتضى من ملك أو رسول قال سبحانو  { :عالم الغ يب
فال يظهز على غيبه أحدا إال من اريضى من رسول فإنه يسلكه من بين يدنه ومن حلفه رصدا }.

_ اإللقائية
_ احلوارية
_ وضعية مشكلة
_ اإلستنتاجية
_ السبورة
_ الكتاب ادلدرسي
_ دفرت التمارين

اعتقاد غري مبين على الدليل والربىان بل ىو سلالف دلا جاء يف قولو تعاىل  { :فلما قضييا علبه الموت ما دلهم على مونه إال دانة األرض يأكل
منسانه فلما خر تبي يت الجن أن لو كانوا يعلمون الغ يب ما لي ثوا في العذاب المهين }.




مقتنعا بوجوب اإلستق امة على عبادة هللا وحده  ،يكثر من فعل اخلريات ويستحي من فعل ادلنكرات .





مقطع
خيامي

متيقنا بعظمة هللا وسعة علمو  ،يكثر من تسبيحو وتعظيمو ومناجتو تعاىل .

مستحضرا رق ابتو تعالى دوما في الق لب  ،خيشاه سبحانو ويعظم شعائره وحدوده .



_ مدى متكن ادلتعلم من
ربليل زلاور الدرس وربطها
بالواقع ادلعيش

مستشعرا القرب الدائم من هللا  ،ال ييأس من رمحتو تعاىل يشكره يف السراء ويصرب على قدره يف الضراء
تمحيض انفرضياث :
هللا تعاىل سلتص دبعرفة أمور الغيب و ال يشاركو أحد يف ذلك إال من ارتضى من ملك ورسول ،وأما ما يدعيو العرافون والسحرة من
معرفتهم لبعض أمور الغيب فهو رلرد ادعاءات كاذبة وإئحاءات الشياطني ال أساس ذلا من الصحة لقولو ص { كذب المنجمون ...

 تقويم إجماني ( وضعياث تقويميت ) :
 تلميذ يدعي أن الغيب يشمل كل ما نراه من األفعال ونسمعو من األقوال .....................................................
 تلميذة تزعم أن اجلن ال يعلمون أمور الغيب خبـ ـ ـ ـالف اإلنس وادلالئكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة .....................................................


_مدى متكن ادلتعلم من
استيعاب معاين نصوص
الدرس الشرعية
واستخالص مضامينها

مدى قدرة ادلتعلم على
استخالص ادلستفاد من
الدرس وتوةيفو يف حياتو
اليومية

الشك أن اإلميان القوي بشمول علم هللا لعادلي الغيب والشهادة يبعث آثارا إجيابيا عظيما يف اإلنسان يفضي إىل تطهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
النفس وتزكية الروح  ،ومن ذلك مثال ؛ أن ادلؤمن إذا كان :


_ مدى متكن ادلتعلم من
التعريف بالنص وشرح
ادلفردات ادلقرتحة

اإلعذاد انقبهي :
ما ادلقصود باذلجرة يف الشرع ؟ وما أول ىجرة يف اإلسالم ؟ أذكر أسباب الذاتية وادلوضوعية من اختيار ادلسلمني اذلجرة حنو احلبشة ؟
حدد يف جدول عدد ادلهاجرين وادلهاجرات إىل احلبشة ؟ كيف واجو ادلهاجرون كيد قريش عند ملك احلبشة ؟ وما نتائج ىذه اذلجرة ؟

_ احلوارية
_وضعية مشكلة
_ اإلستنتاجية
_ السبورة
_ دفرت التمارين

_ مدى تفاعل ادلتعلم
مع فرضيات الدرس
_ مدى ذباوبو مع
الوضعيات ادلطروحة

