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 اإلسالم عقيدة وشريعة
 أهداف التعلم: 

التعرف على معنى العقيدددددل والةدددددددريعددددة ل ددددة  •
 واصطالحا.

 اكتةاف أوجه الترابط بين العقيدل والةريعة. •
إدراك ال اية والحكمة من ارتباط العقيدل بالةدددددددريعة  •

 في اإلسالم.

 

 مؤشر التقويم المضمون العلمي القدرات المستهدفة مراحل الدرس
 الحصة األولى

 تقققققققققققققويققققققم
القققتقققعقققلقققمققق ت 

 الس بقة

اسدددددددتح ددددددددار  التمكن من
التعلمدداا السدددددددددابقددة لحدد  
األنةددددددددطددددة الددتددقددويددمدديددددة 

 المقترحة.
 

ورد في مطلع سددورل الحديد عدد من األدلة التي تسدديم في ترسدديا اإليمان في ملب المسددلم. أ كر ا مع  •
  كر اآلية المناسبة لك  دلي .

 لما ا حث هللا عز وج  عباده المؤمنين إلى اإلنفاق في سبيله؟ •

مددددددع تدددددفددددداعددددد  
مدددع الدددمدددتدددعدددلدددمددديدددن 
 األنةطة التقويمية.

تحفز المتعلمين للةدددددددرو   مدخل تمهيدي
 في الدرس الجديد.

 
 
 

دار نقاش بين معا  وصددديقه أحمد حو  اإلسددالم     يكفي المسددلم فيه أن يتمسددك بالعقيدل فقط أم   بد من 
بأركان اإليمان العم  بالةريعة. ف  ب معا  إلى أن الواجب على المسلم  و التمسك بالعقيدل فقط بأن يؤمن 

 الستة إيمانا جازما   ةك فيه، أما بقية ةؤون حياته فيو حر فييا يفع  بيا ما يةاء.

 ما المةك  المطروح في   ه الو عية؟ •

مدع تمكن المتعلمين 
من اكتةددداف الدرس 

 الجديد.

تحققديققد محقق ور 
الققققققققققققققققدرس 

 وأهدافه

يددتددعددرف عددلددى مددحدددداور 
  داف الدرس الجديد.أو
 
 
 

 

 محاور الدرس أهداف التعلم

التعرف على معنى العقيدددددل والةدددددددريعددددة ل ددددة  •
 واصطالحا.

 اكتةاف أوجه الترابط بين العقيدل والةريعة. •
إدراك ال اية والحكمة من ارتباط العقيدل بالةريعة  •

 في اإلسالم.

 مفيوم العقيدل والةريعة. •
 أوجه الترابط بينيما. •
 ال اية والحكمة من جع  اإلسالم عقيدل وةريعة. •

 

مدرل المتعلمين  مدع
على تحددديددد محدداور 

 الدرس وأ دافه.

صققي  ة المه م 
والققعققمققل عققلققى 

 إنج زه .

بالتعاون مع زمالئه  ،يعم 
وبددداةدددددددراف وتوجيددده من 

على إنجاز الميام  ،األسدددتا 
 المطلوبة منه.

 

 تلميذ المه م اآلتية:كت ب العلى ، ب لتع ون مع زمالئك وب العتم د أنجز

  مناسبا لك  من العقيدل والةريعة ل ة واصطالحا. مدم تعريفا 
 مع  كر نص ةددرعي مناسددب يةددتم  على مظير من بين مظا ر الترابط بين العقيدل والةددريعة ،

 مظا ر   ا الترابط.
 .حدد مقاصد الترابط بين العقيدل والةريعة 

مدع تمكن المتعلمين 
من إنجدددداز الميددددام 
عدددددلدددددى الدددددوجددددده 
المطلوب، بددالتعدداون 

 بينيم.فيما 

 أهداف التعلم



 
 الحصة الث نية

القققتقققذكقققيقققر    
 والربط

يتددد كر مدددا تم إنجدددازه في 
 .الحصة السابقة

 ما ا كان عنوان درسنا؟ •
 ما األ داف التي تم تحديد ا لي ا الدرس؟ •
 ما الميام التي ممنا با ةت ا  علييا في الحصة السابقة؟ •

مدددددع تمكن المتعلم 
من اسددددددتيعاب ما تم 
إنجازه في الحصددددددة 

 السابقة.
الققمققنقق  شقققققة   

 والتدوين

مددا تم إنجددازه في  ونيبرز
، ويةرعون دفتر المجموعة

في المةدددداركة في منامةددددة 
ثـدددـدددـدددم تدوين ما تم إنجازه 

 على السبورل.

 

 مفهوم العقيدة والشريعة: -أ
 :ي اإليمان الجازم باهلل ومالئكته وكتبه  واصططططططط حا:من العقد و و الربط المحكم.  لغة: العقيدة 

 ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وةره.
 :ي مجمو  التكاليف العملية التي جاء بيا اإلسالم  واصط حا:الطريقة والمنياج.  لغة: الشريعة 

 عالمة اإلنسان بربيم وببع يم البعض، وبمحيطيم. تنظيم، لـاألخ قو المعام تو العباداتفي 
 ر الترابط بين العقيدة والشريعة:مظاه -ب
 .يمكن أن تقب  الةريعة إ  إ ا صحا العقيدل   
 .العقيدل تقوع وترسا بالعم  بالةريعة، وتنقص وت عف بمخالفة الةريعة 
 .العم  بالةريعة دلي  على صحة العقيدل 
 لوك.رسوخ العقيدل في ملب المسلم يدفعه إلى العم  بالةريعة، مما يؤدي إلى استقامة الس 
 مقاصد الترابط بين العقيدة والشريعة: -ج
 .إرةاد الناس لعبادل هللا عز وج  وفق ما ةرعه وبينه سبحانه 
 .تنظيم عالماا الناس الفردية والجماعية 
 .تحقيق التوازن وا نسجام في ةخصية المسلم 
 .تكوين مجتمع مسلم صالح يسوده العد  واألمن والسالم 

المةدداركة الفعالة في 
الدرس واإلسيام بناء 

البنداء في مندامةددددددددة 
 محاوره.

أنشقققققققققطققققققة  
  تقويمية

 تثبيا التعلماا.
 

"، مع التعلي  المناسب بناء على ما تعلمه في   ا "وضعية االنط قيبدي رأيه فيما ماله معا  في  •
 الدرس.

يدة " أتمنى لو كان اإلس م عقيحس خالد بالكس  والتعب أثناء أدائه للصالل، و و كثيرا ما يقو   •
 فقط، ألني ال أرى أي فائدة في الربط بين العقيدة والشريعة".

 = في  ما يقوله خالد صحيح؟ عل  جوابك.      

مدع تمكن المتعلمين 
 فيم واسدددددددتيعابمن 

 الدرس.

 

 ذ. علي حنين.




