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                                                                        مادة: التربية اإلسالمية    

. 

 

مراحل 
 الدرس

األهداف 
 اإلجرائية

الوسائل  املضمون العلمي األنشطة التعليمية التعلمية
 والطرق

مؤشرات 
 أنشطة أنشطة األستاذ التقومي

 املتعلم
التقومي 

 التشخيص
التعرف على 
املكتسبات 

 القبلية

طرح األسئلة ي
ويراقب دفاتر 

 اإلعداد

جييب ويعرض 
ما أعده خارج 

 القسم

 ــ ما هي مقاصد اهلجرة وبيعتا العقبة؟
 ــ يف أي سنة كانت اهلجرة إىل احلبشة؟

 ماذا متت املبايعة؟ الثانية؟ وعلىو  األوىل املبايعني يف بيعة العقبة ــ كم كان عدد

حوارية ــ 
 استكشافية

مدى قدرة 
املتعلمني 

 على التفاعل

عرض 
 النصوص

القدرة على 
القراءة 
 السليمة

القراءة 
التوجيهية 
وتصحيح 
 األخطاء

يقتدي بقراء 
األستاذ 

ويشارك يف 
تصحيح 
 األخطاء

قال اهلل تعاىل:} ــ
 .77سورة احلج:{

َي اللَُّه َعْنُه، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَّهي صَ ــ  لَّى اهللُ َعَلْيهي َوَسلََّم: َعْن َأِبي ُهَريـَْرَة َرضي

 لقائيةإ
 السبورة

مدى قدرة 
املتعلمني 

على القراءة 
السليمة 

 للنص

التعرف على 
 احلجسورة 

يطرح أسئلة قصرية 
ومباشرة حول 

، واحلديث السورة
 النبوي

جييب مستعينا 
 بتحضرياته

تضمنت وقد  األنبياء واملؤمنون،، وتقع بني سورة 22ها يف املصحف: ورقم ترتيب،  آية78:دنية، وهيم سورة الحجــ 
 واجلزاءاإلميان باهلل وتوحيده، والبعث ، وكذا عن فرضية احلج ومناسكه، وعن مشروعية القتال ومقومات النصر احلديث

 لحديث عن النيبلة مالزمة وروايأكثر ماين، وهو صحاِب جليل، ر الدَّْوسي، اليَ خْ عبد الرمحن بن صَ  : يسمىأبو هريرةــ  
 ه.57عليه السالم، تويف باملدينة املنورة سنة:

له  ،احلسن مسلم احلجاج النيسابوري، تلميذ اإلمام البخاري، وهو أحد أعظم رواة احلديث يف اإلسالم هو أبو: مسلمـ 
 ، ه261، تويف:  "الصحيح املسند "املسمى: مؤلف مجع فيه األحاديث

 حوارية
 استكشافية

مدى قدرة 
تعرف املتعلم 

على معلومات 
 حول السورة

 المدخل الثالث: االستجابة
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تحليل 
 المحور:

التعرف على 
مفهوم العبادة، 

ومنشؤها 
وشروط 

تحققها، وثمرة 
 اإلخالص فيها

يساعد التالميذ 
على تحليل 

من المحور 
خالل األسئلة 

المتنوعة والمركزة 
 والشرح والحليل

يجيب عن 
األسئلة ويدلي 

برأيه حول 
 الموضوع

  مذللة وممهدة :أي، قال طريق معبدةي، طاعة والخضوع والتذلل هلل عز وجلهي ال : لغة العبادةــــ 
، من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة هي اسم جامع لكل ما يحبه اهلل ويرضاه من في الشرع:ـــ 

  .وصدق الحديث وبر الوالدين وصلة الرحم مياصصالة و 
 : وهي تنشأ من استشعار القلب أمرين جليلين:منشأ العبادةــــ 
 ء، وضعفه أما قدرته وغناه وجبروته.ـ استشعار المؤمن باالفتقار إلى خالقه في كل شي أ 
 وحمده وشكره. اندفاع القلب نحو التعلق بحب خالقه والتماهي في تعظيمهب ــ  
مقتديا في ذلك بالرسول ويتمثل الشرطان في اتباع أوامر اهلل واجتناب نواهيه،  :شرط تحقق العبادةــ 

 ليه وسلم.صلى اهلل ع
   الشهوانيةفي انعتاق المؤمن من كل القيود ــ ثمرة إخالص العبادة هلل وحده: وتتمثل 

 حوارية
 ركيةاتش

 السبورة

مدى فهم 
واستيعاب 

 محاور الدرس

القدرة على  اإلعداد القبلي
التعلم الذايت 

 خارج

ميلي عليهم 
األسئلة أو يكتبها 

 على السبورة

ينقلها يف دفرته 
قصد إجنازها 

 لبيتيف ا

 هأنقل إىل دفرتك النصوص املؤطرة لدرس: حق اهلل: تعظيم حدود اهلل وشعائر 
 رعية حقا من حقوق اهلل على اإلنسان؟الشهل تعترب تأدية العبادات ــ 
   تعظيم حدود اهلل وشعائره من تقوى القلو؟؟يْعترب ملاذاـ 

 

مدى قدرته  قائيةإل
على التعلم 

 الذايت
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