
 

   

 
 .المتعلم مفهوم المؤمن   أن ٌتعرف   
 أن ٌدرك معنى الصدق ومكانته فً اإلسالم .  
 .ٌكتشف صفات المؤمن الصادق  أن   
 .أن ٌدرك آثار صفات المؤمن الصادق فً المجتمع    
 .أن ٌتخلق بصفات المؤمن الصادق    

 

 ساعتان ) حصتان (مدة االنجاز :                              

 إلقائٌة .... –استنتاجٌه  –استكشافٌة  –:            حوارٌة الطرق التعلٌمٌة 

 العاكس –الحاسوب –الدفاتر –الكتاب المدرسً –السبورةالوسائل التعلٌمٌة : 

الكتب المدرسٌة المقررة   -إحٌاء  التربٌة اإلسالمٌة  - : القرآن الكرٌم المراجع المعتمدة 

 الرحٌق المختوم ...  –االنترنٌت  –صفوة التفاسٌر –للمادة

 
 

 

 

 

 

 

 

   المعٌار المؤشر

 إجابات

صحٌحة من 

طرف عٌنة 

 من التالمٌذ

الصواب 

 والسرعة 

صورة كارٌكاتورٌة لشخصٌة وطنٌة فنشرها من أجل إثارة ضحك زمالئه .  االنترنٌتوجد عباس فً 
 حدد موقفكم من عباس مع التعلٌل .

ما هً آفات اللسان التً نهى هللا تعالى عنها فً سورة الحجرات ؟ ما هً أثارها على المؤمن وعلى 
 األخوة اإلٌمانٌة ؟

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 

أسئلة  ٌجٌب عن –

 ...التقوٌم

 

 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و

 ...ٌتابع حفظ القرآن

ٌستحضر 

مكتسباته 

السابقة وٌقومها 

 وٌثبتها 

تقوٌم 

 تشخٌصً

تشوٌق 

للتالمٌذ 

  الدرسلمعرفة 

االنتباه 

 والتركٌز

أن المقصود  عباساختلف عباس وزمالؤه فً الفصل حول صفات المؤمن الصادق . فرأى        
من أن المؤمن  دنٌا، ورأت  من ٌنطق بالشهادتٌن فقط دون القٌام بالفرائضبالمؤمن الصادق هو 

أن المؤمن  مرٌم، فً حٌن رأت  ٌصلً وٌصوم وٌزكً أمواله بغض النظر عن معاملته مع الناس
.  ما موقفكم من هذه  من ٌنطبق علٌه قوله تعالى " إن الذٌن قالوا ربنا هللا ثم استقاموا "الصادق 

 اآلراء ؟ وما هو المفهوم الحقٌقً للمؤمن الصادق فً نظركم ؟  

 

ٌجٌب   –ٌنصت للمدخل 

 عن أسئلة أستاذه ...
ٌطرح مدخال إشكالٌا 

 ... للدرس الجدٌد

التشوق للدرس 

الجدٌد 

واالستعداد 

 للتجاوب معه

وضعٌة 

  مشكلة 

قراءة سلٌمة 

معبرة و

 للنصوص

 الترتٌل

 والتجوٌد 

 

   

ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه 

 –ٌحترم قراءاتهم  –

 ٌصحح أخطاءه 

قراءة نموذجٌة وٌصحح 

 ٌحفز -قراءات المتعلمٌن

 أصحاب القراءات الجٌدة

القدرة على 

القراءة 

السلٌمة 

 والمعبرة

قراءة 

 النصوص

 إلىتوصلهم 

 سورةمعرفة 

   سجدة ال

الدقة فً 

 التعرٌف
سمٌت بذلك ألن هللا تعالى ذكر فٌها أوصاف المؤمنٌن  – 23ترتٌبها  –سورة مكٌة  :السجدة  سورة

    سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم ال ٌستكبرون " ." خروا األبرار الذٌن إذا سمعوا آٌات القرآن 

ٌقدم معارفه حول السورة 

 مستثمرا إعداده ..

ٌساعد المتعلمٌن على 

التعرف على السورة 

 بأسئلة مركزة

التعرف على 

   السجدةسورة 

توثٌق 

 النصوص 

تمكن عٌنة من 

المتعلمٌن من 

تحدٌد معانً 

 الكلمات 

 الصواب 
: ٌقسم هللا تعالى بالزمن أو والعصر  – لم ٌشكوالم ٌرتابوا :  – الشرعخارجا عن حدود فاسقا : 

 تأثر وتفاعلتداعى :  – تحاببهمتوادهم :  – أوصى بعضهم بعضا على وجه النصحتواصوا :  –الدهر 
 كونوا مع الصادقٌن : ألزموهم وصاحبوهم . –

ٌجٌب المتعلمون انطالقا 
من إعدادهم القبلً أو 

ٌستعملونها  – مكتسباتهم
 فً جمل 

ٌسأل المتعلمٌن عن 
معانً المفردات 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

ٌتعرف معانً 
المفردات وفق 

 سٌاقها
القاموس 

 اللغوي

استخالص 
مضامٌن 
النصوص 
واستٌعابهم 

 لمعانٌها

صٌاغة 

جٌدة 

 ومختصرة 

 بٌان هللا تعالى الفرق الشاسع بٌن المؤمن والفاسق . 
 بٌان هللا تعالى بعض صفات المؤمن الصادق . 
 استثناء هللا تعالى المؤمنٌن المتناصحٌن من  الخسران ٌوم القٌامة . 
 وجوب لزوم ومصاحبة المومنٌن الصادقٌن . 

ٌجٌب عن أسئلة األستاذ 

وٌصوغ مضامٌن مناسبة 

 للنصوص

إلى  ٌوجه المتعلمٌن إلى

صٌاغة المعانً اإلجمالٌة 

للنصوص بواسطة أسئلة 

 مركزة 

على  قدرةال
استخراج 
مضامٌن 
 النصوص

استخالص 

مضامٌن 

 النصوص 

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

ص  8النص  59ص :  3و 8و النصٌن  59ص :  8النص  – سورة السجدةمن  81اآلٌة 

 من الكتاب المدرسً " إحٌاء التربٌة اإلسالمٌة "  59: 

 مــدخــل اإلقتداء   الفئة المستهدفة: الثانٌة  ثانوي إعدادي األهــداف الـتـعـلـمـٌــة :

 محمد اإلدرٌسً –من إعداد : ذ 

  -تاونات  -إعدادٌة الزرٌزر

 عنوان الدرس :

 صفات المؤمن الصادق



 ة ) الساعة الثانٌة (ــــــــــــٌـــــــانـــــثــــــصة الــــحــــال  

 اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص ( ) خصوصا التذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى و تشخٌصً تقوٌموالدفاتر واستظهار القرآن +  مراقبة اإلعداد 

حــــلــــٌــــل 
تـــ

حــــور
الــــم
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س
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ً ا

ومكانته ف
 

 أن ٌتعرف المتعلم على
معنى المؤمن والصدق 

  ومكانته فً اإلسالم

 ٌوجه –ٌدٌر النقاش 

 –أسئلة مركزة 

ٌشجع وٌحفز على 

ٌساعد  –المشاركة 

على تدوٌن الخالصة 

 على السبورة

ٌجٌب على أسئلة األستاذ 

 –ٌستدل على أفكاره  –

ٌناقش محاور الدرس 

 –وٌحترم آراء زمالئه 

ٌدون الخالصة على 

 ....السبورة

 :مفهوم المؤمن والصدق ومكانته فً اإلسالم
 الصدقأما  سوله فٌما أخبرا به ، وأخلص هلل تعالى فً كل أعماله .من صدق هللا تعالى ور المؤمن

 .  فهو نقٌض الكذب ، وهو اإلخبار عن الشًء ووصفه كما هو علٌه دون زٌادة أو نقصان
" ٌا أٌها الذٌن مما ٌدل على عظم شأن الصدق أن هللا تعالى أمر بالتحلً به فقال سبحانه  مكانته :

فقال   نبٌنا محمد صلى هللا علٌه وسلمهللا به وصف   –  ". مع الصادقٌنآمنوا اتقوا هللا وكونوا 
صفة  –وهو الخلق الذي عرف به قبل البعثة وبعدها   " بل جاء بالحق وصدق المرسلٌن "سبحانه 

جمٌع األنبٌاء والرسل قال تعالى فً شأن إبراهٌم علٌه السالم " واذكر فً الكتاب إبراهٌم إنه كان 
  صدٌقا نبٌئا "  

الل
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الدقة ف
 

توصل 
التالمٌذ 
لتحدٌد 
مفهوم 
المؤمن 
والصدق 

ومكانته فً 
 اإلسالم

حور 
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ن 
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صفا
ى الفرد

عل
ت 

صفا
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جتمع
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على  المتعلم أن ٌتعرف

صفات المؤمن الصادق 

وآثار هذه الصفات على 

   الفرد والمجتمع

 -صفات المؤمن الصادق:
" إنما المومنون الذٌن آمنوا باهلل ورسوله ثم األٌمان الٌقٌنً الراسخ بحقائق الدٌن وأركان األٌمان  

خشٌة هللا والخشوع  – "" وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم الجهاد بالمال والنفس  – لم ٌرتابوا ..."
وإذا تلٌت علٌهم أٌاته "إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم  والتوكل على هللا  وزٌادة اإلٌمان عند تالوة القرآن

" والصابرٌن فً البأساء  الصبر فً السراء والضراء -  زادتهم إٌمانا وعلى ربهم ٌتوكلون "
وعلى مختلف الطاعات  اإلقبال على العمل الصالح – والضراء وحٌن البأس أولئك الذٌن صدقوا ..."

) قصة الشٌخ عبد النجاة من المصائب  –الوفاء بالعهد " والموفون بعهدهم إذا عاهدوا  –والعبادات 
 69إحٌاء التربٌة اإلسالمٌة ص :  القادر الجٌالنً رحمه هللا (

 : المجتمعوآثار ها فً 
نة فً المجتمع عندما ٌتحلى المؤمن بالصفات الحمٌدة فإن ذلك ٌنعكس علٌه إٌجابا وٌخلف آثارا حس

 ومن هذه اآلثار : 
 نٌل محبة هللا  والناس وثقتهم وتقدٌرهم  
 ٌسود التواصً بالحق وبالصبر بٌن أفراد المجتمع  
توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد " مثل المومنٌن فً سٌادة األخوة والتعاون والتكافل  

 تحقٌق األمن واألمان  - .."
  العداوة والشقاق نبذ   

 
 
 
 
 

مشاركة 
فعالة 

للمتعلمٌن 
تحلٌل  فً

محور 
 الدرس

محبوبا فً مجتمعً مساهما فً ٌجب مصاحبة الصادقٌن ومالزمتهم وأصبر نفسً معهم على طاعة هللا ورسوله لكً أكتسب ما ٌجعلنً مؤمنا صادقا حقا :  االمتداد السلوكً
  نشر قٌم الخٌر فٌه ...

تقوٌم 

 إجمالً

القدرة على تثبٌت 

 المعارف وتقوٌمها

ٌطرح أسئلة عامة 
 -حول الدرس المنجز

ٌعطً الفرصة للتالمٌذ 
 للتساؤل..

 ٌجٌب عن األسئلة    
 –ٌطبق القواعد         

 ٌسأل أسئلة أفقٌة ...
 –تصنٌف الحلول المقترحة للوضعٌة على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته وتعلماته 

  من كتاب إحٌاء التربٌة اإلسالمٌة  ( 59) وضعٌة تقوٌمٌة ص :  ٌعممها على وضعٌات أخرى مماثلة

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
من التالمٌذ 
من أجوبة 

 صحٌحة

 اإلعداد

 القبلً

ٌتهٌأ للحصة 

 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

ٌمد التالمٌذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلً بتدوٌنها 

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -

 على دفتر اإلعداد

الصادق نظرٌا ، فهل ٌوجد من  أذا كان القرآن الكرٌم والسنة الشرٌفة قد حددا صفات المؤمن
المومنٌن نموذج  تتجسد فٌه تلك الصفات ، إنه أبو بكر الصدٌق ، فماذا تعرف عن هذا الصحابً ؟ 

 ولماذا سمً بالصدٌق ؟ هذا ما سنراه بحول هللا فً الدرس المقبل بحول هللا وقوته . المطلوب :
استخالص مضامٌن النصوص  -إلى دفترك   51 ص :  " تصدٌق الرسول ونصرته  "انقل نصوص

 بأبً بكر ...عرف  –

الرغبة 

 الواضحة
كتابتهم 

 ألسئلة ل

 .......................................................................................................................................................................................................................................: مالحظات عامة         

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

 ٌشمل تحلٌل محاور الدرس  اإلعداد القبلً -التً وفرتها النصوص  أهم المعانً واألحكامٌشمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع  : تـــقـــــوٌــــم إجــــمالــــً




