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 د 5
ضبط احلضور 

 والغياب
 يسجل الغياب، ويثبت احلضور.

 ويراقب اإلعداد القبلي.
الئحة بأمساء ادلتعلمني  يؤكدون حضورهم

 وملف الغياب
ينتبهون 
 ألمسائهم

 
 د 5

 .يطرح األسئلة على التالميذ  - التقومي التشخيصي

      ما هو مضمون قوله تعاىل: ) -

          

 )وما عالقته بدرسنا اجلديد...؟ ؟ 

 ماهي القضية احملورية اليت تعاجلها سورة الكهف ؟   -

استتتتتتتنادا علتتتتتتى معطيتتتتتتات درس: اال تتتتتتتال   دابتتتتتته وتتتتتتتدب  . يستتتتتتعى 
 ادلتعلمون لإلجابة على األسئلة.

 اإلعداد القبلي دفاتر

جييبون انطالقا 
من مكتسباهتم 

من مكن 
 القر ن.

 د 5

 يقرأ األهدا ، ويعني متعلما أو متعلمني لقرأهتا.  قراءة األهدا 
 خيلق نقاش بني ادلتعلمني دلناقشة هذ  األهدا  وادلقصود منها.

 أن أتعر  على مفهوم التوحيد. -
 أن أميز بني أنواع أدلة التوحيد. -
 أوظف مفهوم التوحيد يف حيايت. أن -

 يثبتوهنا يف دفاترهم.
 ينصتون لقراءة األستاذ، ولقراءة زمالئهم.

 يناقشون األهدا ، ويتفاعلون فيما بينهم.
 السبورة

استيعاب 
األهدا  ادلؤطرة 

 للدرس

 .املادة : امرتبية الاسالمية

 .اجلذع املشرتك املس توى:

 (2أ  )-( و ج6/8ع)-املس هتدفة: ج امفئة

 املؤسسة: عامثن ابن عفان

  احلسن بن سلامينالاس تاذ: 

 املدخل: امزتكية.

 .مكون امعقيدة

 عنوان ادلرس: امتوحيد و أ دمته

 110مدة الاجناز: 

 ال هداف:

 أ ن أ تعرف عىل مفهوم امتوحيد.-

 أ ن أ مزي بني أ نواع أ دةل امتوحيد.-

 أ ن أ وظف مفهوم امتوحيد يف حيايت.-

 بسم هللا امرمحن امرحمي



  
 د 15

الوضعية ادلشكلة 
 والفرضيات

وأنتتت عائتتد إىل بيتتتا قادمتتا متتن ادلدرستتة، التقيتتت جتتارتكم "احلاجتتة مليكتتة" وقالتتت    
 لا "اهلل إجعل رّبي إعاونا أولدي وصل يل القفة للدار".

 حيفز ادلتعلمني على تشخيص الوضعية ادلشكلة. -
 يوجههم لطرح الفرضيات وكتابتها على السبورة. -

 يشخصون الوضعية ادلشكلة  -
 ضيات ويدوهنا أحد ادلتعلمني على السبورة.يصوغون الفر  -

 
 السبورة

 دفاتر ادلتعلمني

التشخيص 
ادلناسب 
للمشكل، 
وصياغة 

فرضيات مقبولة 
 وسالمة التعب .

 
 

 د 02
 
 

 

دراسة ادلفاهيم 
احملورية  لعنوان 

 الدرس

 :يدفع ادلتعلمني إىل استثمار، اإلعداد القبلي، من  الل 
  يتبادر إىل ذهنا وأنت تسمع كلمة "التوحيد"  ما الذي 
 .يؤطر نقاشاهتم حول هذا ادلفهوم 
 . ينتقل هبم إىل ادلفهوم اللغوي للكلمة، باستحضار مرادفاته، وأضداد 
 .يستدرج ادلتعلمني إىل حتديد ادلفهوم اللغوي لكلمة التوحيد، ومناقشته 
  ،ويناقشها معهم.حيثهم على طرح التعاريف االصالحية اليت حبثوا عنها 

 .يطرحون إجاباهتم ومتثالهتم عن هذا ادلفهوم 
  جاباهتم على السبورة.إيدونون 
 .يناقشون إجاباهتم ويتفاعلون فيما بينهم 
 . يذكرون التعاريف اللغوية للتوحيد، ومرادفاته، وأضداد 
 .حيددون بتأط  من األستاذ دلفهوم التوحيد لغة 
  ،ويناقشوهنا بتوجيه من األستاذ.يطرحون التعاريف اليت حبثوا عنها 

 السبورة، ودفاتر اإلعداد

يناقشون 
إجاباهتم يف 

إطار االحرتام 
واألدب، 

ويستوعبون 
ادلعىن اللغوي 

للتوحيد، 
وصياغة مفهوم 

اصطالحي  
 سليم علميا.

 د 3

 التقومي ادلرحلي
  هو اذلد  األول الذي انطلقنا منه...؟ما 

 ؟ما هو معىن اللغوي لكلمة التوحيد... 

  يثبتون التعلُّمات، اليت تلقوها وناقشوها من  الل اإلجابة على
 .أسئلة األستاذ

 السبورة
 الدفاتر.

استيعاب 
األهدا  العامة 
للدرس، وضبط 
ادلعىن اللغوي 
 لكلمة التوحيد.

 اإلعداد القبلي د 0

 .كتابة نصوص االنطالق، وشرح الكلمات ادلفاتيح، حسب السياق 
  األساسية من النصوص.استخراج ادلضامني 
 .البحث عن أنواع أدلة التوحيد 

  يكتبون نصوص االنطالق، ويشرحون الكلمات ادلفاتيح حسب
 السياق.

 .يستخرجون ادلضامني م النصوص 
 .يبحثون عن أنواع أدلة التوحيد 

 

 يدونون األسئلة. دفاتر اإلعداد القبلي.
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ينتبهون 
 ألمسائهم

الئحة بأمساء 
ادلتعلمني، ملف 

 احلضور

 يؤكدون حضورهم 
 يعرضون ما أجنزو  يف بيوهتم.

 يسجل الغياب، ويثبت احلضور.
 ويراقب اإلعداد القبلي.

ضبط الحضور 
 والغياب

 د5

يتذكرون 
 األهدا 

 د5 التذكير باألهداف باألهدا .يُذكير   يستحضرون األهدا . السبورة

الفهم اجليد 
للكلمات 
حسب 
سياقها، 
ُحسن 
صياغة 

ادلضامني، 
بلغة 

سليمة، 
وتعب  
 مقبول.

 الكتاب ادلدرسي
 السبورة.

 

 

 

 

 
   ينصتتتتون لقتتتراءة األستتتتاذ، ويقتتترأ بعتتت

 ادلتعلمني.
 وحيتتتاولونالكلمتتتات ادلفتتتاتيح  يشتتترحون 

 تركيبها يف مجل بسياقات أ رى.
  الشرح.يتابعون 
 .يستخرجون ادلضامني. ويناقشوهنا 

         قال عز وجل: ق: نصوص االنطال

       :وقوله تعالى02سورة محمد اآلية . : 

                    

  . 
 

 نصوص االنطالق، ويعني بع  ادلتعلمني لقراءة النصوص. يقرأ 

 سياقات أ رى.السياق، ويدفعهم إىل تركيبها يف مجل ب يوجيه ادلتعلمني لشرح الكلمات ادلفاتيح حسب 

 .يشرح ذلم اآليات 

 النطالقاج ادلضامني األساسية من نصوص ا ر يرشدهم إىل استخ. 

  :فعالت و الصفات و األاذاهلل تعاىل بالتوحيد يف الفراد "إبناء التعريف مفهوم التوحيد اصطالحا" 

 

 د 55
 
 

يلصقون 
النصوص 

السبورة، أوراق فيها 
 نصوص داعمة.

 يتابعون قراءة األستاذ. -
 النصوص. ثالثة متعلمون تلواي -

 نصوص داعمة: 
            قال تعاىل:  -

 د 02 التحليل



يف دفاترهم، 
ويناقشون 
الضامني، 
ويكتبون 
 التحليل.

 ، ويستنتجون أنواعحيللون النصوص - دفاتر الدروس
 أدلة التوحيد، ويصنفوهنا يف  طاطة.
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البعرة تدل على البع ، واألثر يدل على ادلس ، فسماء ذات أبراج، )قال أحد األعراب:  -
 (.وأرض ذات فجاج، أفال يدل على اللطيف اخلب ؟!

             :قال تعاىل -

          

0 
 متعلمني يقرأ كل واحد منهم نصا واحدا. ةقراءة منوذجية، ويعني ثالث يقرأ النصوص، -
 د، ويصوغوهنا يف  طاطة. وجيعلها معهمخيلق نقش بني ادلتعلمني الستنباط أنواع أدلة التوحي -

 يف حتليل مركب.

 
 السبورة.

 دفاتر الدروس
ديحصون الفرضيات، انطالقان من 

مضامني النصوص، والتحليل. ومفهوم 
 التوحيد الذي مت بناؤ .

 د 5 تمحيص الفرضيات يذكر التعلمني بالفرضيات، وجيعلهم ديحصوهنا.

إجابة عينة 
من 

ادلتعلمني 
بإجابات 

 مقبولة

 السبورة

 جييبون على أسئلة التقومي النهائي للدرس.

 ما هو التوحيد..؟
 فائدة هذا التنوع...؟هل أدلة التوحيد متنوعة ؟ وما هي 

 التقويم النهائي

 د 3

يدونون 
 األسئلة

ودفاتر اإلعداد  السبورة
 القبلي.

 يلقي عليهم أسئلة اإلعداد القبلي لدرس: "فقه الس ة الغايات وادلقاصد" يدونون األسئلة.
 ما هي الس ة ؟

 ما الغاية اليت سأجنيها من دراسة الس ة؟

 0 اإلعداد القبلي

 

 أنواع أدلة التوحيد

األدلة 

 النقلية

األدلة 

  العقلية

األدلة 

 الفطرية


