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اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
لوحة  – دفتر الطالب –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  ) السالم على هللا ( ال يقالباب 

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 ) السالم على هللا  ال يقالباب ))عن  واتعرف ماذا

 التقـــويــم المحتوى و إجـراءات وعــرض الـدرس األهــداف السلوكيــة

 
 السالم. أن يعرف الطالب

قول ) السفالم  أن يبين الطالب حكم-
 هللا (.   على
تحيففففة أهففففل أن يففففو ضففففح الطالففففب -

 اإلسالم.
سففففففبب نهففففففي أن يففففففذكر الطالففففففب -

) صففففلى هللا عليففففة         الرسففففول 
وسففلم  ( عففن قففول  ) السففالم علففى 

 هللا (
الحكمة من أن يوضح الطالب  -.

 النهي عن قول ) السالم على هللا (.

أوالً: تحية أهل اإلسفالم ففي الفدنيا ) السفالم علفيكم ورحمفة هللا وبركاتفه ( وقفد 
جفل أمروا بإفشفائها ألنهفا مفن أسفباب األلففة والمحبفة بيفنهم وهفي تحيفة الفرب 

 جالله ألهل الجنة.
ثانياً: السالم من أسماء هللا الحسنى: وثبفت عنفه ) ص ( أنفه كفان إذا أنصفرف 
مففن الصففالة المكتوبففة اسففتغفر ثالثففاً وقففال ) اللهففم أنففت السففالم ومنفف  السففالم 
تباركت يا ذا الجالل واإلكرام ( ثالثاً: النهي عن قول ) السفالم علفى هللا (: قفال 

 م  ( ) ال تقولوا السالم على هللا فإن هللا هو السالم (.) صلى هللا علية وسل
رابعاً: الحكمفة مفن النهفي عفن قفول ) السفالم علفى هللا (: وهفي مفن المنهيفات  

 المقدمة المنقصة لتوحيد العبد والحكمة من نهيه:
 أن هللا سبحانه وتعالى سالم في ذاته من كل نقص وعيب. -
 إن هللا سبحانه مسلّم لغيره.-
 

جيه األسئلة على تو
 الطالب

 السالم؟ عرفس : 
حكففففففم قففففففول )  بففففففينس :

 السالم على هللا (؟
تحيفففففة أهفففففل  وضفففففحس : 

 اإلسالم؟
 ينهفففففف أذكففففففر سففففففببس :

) صلى هللا عليفة   الرسول 
وسلم  ( عن قول ) السفالم 

 على هللا (؟
الحكمة من  وضحس : 

النهي عن قول ) السالم 
 على هللا (؟

 
 
 

  المالحظات:           الواجـب :



 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل صفال الحصة عنوان  الدرس
باب قول ) اللهم اغفر لي إن 

 توحيد    ثالث متوسط  شئت (
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة  

 ورقية

 التمهيد للدرس
للدرس الجديد بطريقةة  نمهد  -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
  باب قول ) اللهم اغفر لي إن شئت ())عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم المحتوى و إجـراءات وعــرض الـدرس األهــداف السلوكيــة

 توقع من الطالب أن يعرف :ي

 حكم االستثناء في الدعاء.
مففا أمففر بففه  النبففي صففلى هللا  -

 علية وسلم  في الدعاء.
العلفففة ففففي النهفففي عفففن تعليفففق -

 الطلب من هللا على المشيئة.
 أمثلة على تعليق المشيئة.-
الواجففففففب علففففففى العبففففففد فففففففي -

 الدعاء.
 
 

 لمنافاته تعظيم هللا. االستثناء في الدعاء من المنهيات المنقصة للتوحيد
أوالً: النهففي عففن تعليففق الففدعاء بالمشففيئة:نهى )صففلى هللا عليففة وسففلم    ( عففن تعليففق الففدعاء 
بالمشيئة وأمر بأن يجزم العبد في طلبه ويوقن اإلجابة والعلة في النهي عن تعليق الطلب مايلي: 

/ أنفه يشفعر 3م علفى هللا./ أنفه يشفعر بفأن هفذا أمفر عظفي2/ تعليق الطلب يشفعر بفأن هللا مكفره. 1
 باستغناء العبد عن هللا.

ثانيففاً: أمثلففة علففى تعليففق الففدعاء بالمشففيئة: مثففل قففول ) اللهففم اهففدني إن شففئت ( وكففل ذلفف  مففن 
 المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.

  نهيئ أذهان التالميذ للدرس ثم نفتح باب الحوار  مع الطالب لنتوصل لموضوع الدرس .ونقوم بكتابته
السبورة بخط واضح. نقوم بفتح كتب التالميذ على الدرس .ونقرأ موضوع الدرس قراءة صامتة على 

مع التأشير تحت الكلمات واألحكام والعبارات الصعبة في الدرس .ونناقش مضمون الدرس مع 
 مالحظة مناقشتهم في إجاباتهم. 

   ة وأقوم بسرد المعلومات والتالميذ ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني هذا أن يكون التلميذ سلبي
يستمعوا للدرس ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرس. طريقة االكتشاف : أحاول بهذي 

الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن طريق التعلم الذي يحدث نتيجة ما أقدم لهم . أو  
 لطبيعية .عن طريق استخدام التلميذ  لمصادرها العقلية وا

 وهي دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو القانون العام أو  الطريقة القياسية:
وما أخذناه في  وأخيرا  أسال بعض التالميذ عن موضوع الدرسالقاعدة على الحاالت التي تمر به.

 الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرس .

 

توجيه األسئلة على 
 البالط

س : ما حكم االستثناء 
في الدعاء؟س : بماذا 
أمرنا النبي )صلى هللا 
علية وسلم    ( في 

الدعاء؟س : ما هي العلة 
في النهي عن تعليق 
الطلب من هللا على 
المشيئة؟س : أذكر 

مثالين لتعليق 
س : ما هو المشيئة؟

الواجب على العبد في 
 دعاءه؟

 

 

  
 

 

  المالحظات:           الواجـب :



 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ صلالف الصف الحصة عنوان  الدرس
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب ال يقول عبدي وأمتي

 ورقية

 التمهيد للدرس
ريقةة نمهد للدرس الجديد بط  -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟ باب اليقول عبدي وأمتي))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم المحتوى و إجـراءات وعــرض الـدرس األهــداف السلوكيــة

 :يتوقع من الطالب أن يعرف 

 حكم قول ) عبدي وأمتي (.
لففم نهففى الرسففول )صففلى هللا عليففة -

 وسلم  ( عن قول عبدي وأمتي.
 الحكمة من النهي.-
 األلفاظ التي ال محذور فيها.-
 الواجب على العبد.-

هللا سبحانه وتعالى هو رب الخلفق أجمعفين  المتصفرف ففيهم المفدبر لشفؤونهم فهفم عبيفد لفه وقفول 
 المنقصة للتوحيد.عبدي وأمتي من المنهيات 

أوالً: النهي عن األلفاظ التي توهم الشر : نهى )صلى هللا علية وسلم    ( عن إطالق لفظ الربوبيفة 
من قبل إنسان إلنسان غيره كقول المملو  لسيده رّبي ألن هللا هو الرب المالف  المتصفرف. ففالتلفظ 

.ثانياً: العفدول إلفى األلففاظ التفي ال بهذه األلففاظ مفن المنهيفات المنقصفة للتوحيفد ألنهفا تفوهم الشفر 
محففذور فيهففا: ارشففد النبففي )صففلى هللا عليففة وسففلم  ( إلففى اللفففظ السففليم الففذي ال إيهففام فيففه فيعففدل 

 المملو  من قول رّبي إلى قول سيدي وموالي وهذا حماية للتوحيد والعقيدة.
 موضوع الدرس .ونقوم نهيئ أذهان التالميذ للدرس ثم نفتح باب الحوار  مع الطالب لنتوصل ل

بكتابته على السبورة بخط واضح. نقوم بفتح كتب التالميذ على الدرس .ونقرأ موضوع الدرس 
قراءة صامتة مع التأشير تحت الكلمات واألحكام والعبارات الصعبة في الدرس .ونناقش 

 مضمون الدرس مع مالحظة مناقشتهم في إجاباتهم. 
 يعني هذا أن يكون التلميذ سلبي ة وأقوم بسرد المعلومات ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال 

والتالميذ يستمعوا للدرس ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرس. طريقة االكتشاف : 
أحاول بهذي الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن طريق التعلم الذي يحدث نتيجة 

:وهي  الطريقة القياسيةام التلميذ  لمصادرها العقلية والطبيعية .ما أقدم لهم . أو  عن طريق استخد
دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو القانون العام أو القاعدة على الحاالت 

وما أخذناه في الحصة حتى نعرف  وأخيرا  أسال بعض التالميذ عن موضوع الدرسالتي تمر به.
 للدرس .مدى فهم التالميذ 

 

 توجيه األسئلة على الطالب

س : مففا حكففم قففول ) عبففدي 
 وأمتي (؟

س : لم نهى الرسول )صفلى 
هللا علية وسلم    ( عن قفول 

 عبدي وأمتي؟
س : مففا الحكمففة مففن النهففي 
 عن قول ) عبدي وأمتي (؟

س : مففا هففي األلفففاظ التففي ال 
 محذور فيها؟

 س : ما الواجب على العبد؟

 

 

 

 

 

  المالحظات:           الواجـب :



 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب ال يرد من سال باهلل

 ورقية

 التمهيد للدرس
للدرس الجديد بطريقةة  نمهد  -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟ من سال باهلل ال يردباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم المحتوى و إجـراءات وعــرض الـدرس األهــداف السلوكيــة

من الطالب أن يتوقع 
 يعرف :

حكففففم إجابففففة مففففن سففففأل -
 باهلل.

كيففففففف يعظففففففم حففففففق هللا -
 سبحانه.

أقسففام إعطففاء مففن سففال -
 باهلل.

 حق أخوه المسلم. -
الحكمة من مشروعية -

 المكافأة.

 من تعظيم هللا وإجالله أال يرد من سأل به.أوالً: تعظيم حق هللا سبحانه: وذل  بأمرين:
استعاذ باهلل بان قفال أعفوذ بفاهلل شفر  ففامنع الشفر عنفه وكفف عنفه تعظيمفاً وإجفالالً هلل / إعاذة من استعاذ باهلل: من 1

 سبحانه.
مفن سفأل بفاهلل مفا لفيس بحفق لفه فإعطفاؤه -من سال باهلل مفا هفو حفق لفه فالواجفب إعطفاؤه.-/ إعطاء من سأل باهلل: 2

 مسألته من التوحيد المستحب.
ابة دعوة المسلم: من حفق المسفلم علفى المسفلم إجابفة دعوتفه.ب/ مكاففأة. ثانياً: تعظيم حق المسلم: وذل  بأمور:أ/ إج

صانع المعروف: إذا أحسن إلي  أخو  المسلم بأي نوع من اإلحسان فعلي  أن تكافئه على إحسانه بمثلفه أو خيفر منفه 
وع من ميل أ, وذل  من تحقيق التوحيد المستحب. والحكمة من ذل  أن الذي يصنع له المعروف يكون في قلبه عادة ن

تذلل وخضوع لمن أحسن إليه فشفرع قطفع المكاففأة ليبقفى القلفب متفذلالً هلل وحفده. الفدعاء يقفوم مقفام المكاففأة: أرشفد 
  )صلى هللا علية وسلم    ( من لم يقدر على مكافأة من صنع إليفه معروففاً أن يفدعو هللا لفه ونعفم المجفازي هللا سفبحانه

نفتح باب الحوار  مع الطالب لنتوصل لموضةوع الةدرس .ونقةوم بكتابتةه علةى  _نهيئ أذهان التالميذ للدرس ثم
السبورة بخط واضح. نقوم بفتح كتب التالميذ على الةدرس .ونقةرأ موضةوع الةدرس قةراءة صةامتة مةع التأشةير 
تحت الكلمةات واألحكةام والعبةارات الصةعبة فةي الةدرس .وننةاقش مضةمون الةدرس مةع مالحظةة مناقشةتهم فةي 

 م. إجاباته
  ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني هذا أن يكون التلميذ سلبي ة وأقوم بسرد المعلومات والتالميذ

يستمعوا للدرس ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرس. طريقة االكتشاف : أحاول بهذي الطريقة أن 
تيجة ما أقدم لهم . أو  عن طريق يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن طريق التعلم الذي يحدث ن

:وهي دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي  الطريقة القياسيةاستخدام التلميذ  لمصادرها العقلية والطبيعية .
وأخيرا  أسال بعض التالميذ عن أو الفكرة الشاملة أو القانون العام أو القاعدة على الحاالت التي تمر به.

 في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرس . وما أخذناه موضوع الدرس

 

توجيه األسئلة على 
 الطالب

س : مفففا حكفففم إجابفففة مفففن 
 سأل باهلل؟

س : كيفففف تعظفففم حفففق هللا 
 سبحانه؟

س : إلففى كففم قسففم ينقسففم 
 إعطاء من سال باهلل؟

س : بففم تعظففم حففق أخففو  
 المسلم؟

س : ما الحكمة من 
 مشروعية المكافأة؟

 

 

 

 

 

 

  المالحظات:           الواجـب :



 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                       بية السعودية                                                                                                                 المملكة العر
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب ال يسأل بوجه هللا إال الجنة

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟  الجنة إالبوجه هللا  ال يسألباب ))عن  واماذا تعرف

 قـــويــمالت المحتوى و إجـراءات وعــرض الـدرس األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

حكففففم سففففؤال الفففففرد هللا سففففبحانه  
 وتعالى بوجهه العظيم الجنة.

حكفففم سفففؤال الففففرد هللا سفففبحانه -
وتعففالى بوجهففه الكففريم أمففراً مففن 

 أمور الدنيا.
إثبفففات صففففة الوجفففه هلل تعفففالى  -

 حسب ما يليق بجالله وعظمته.
أن ال تسفففأل بوجفففه هللا إال أعلفففى -

 وهي الجنة.المطالب 
كيفية احترام وتعظيم أسماء هللا -

 وصفاته.

/ أن يسأل بوجهفه الكفريم الجنفة أو مفا يقفرب 1أوالً: حكم السؤال بوجه هللا: 
/ أن يسفال بوجهفه الكفريم أمفراً مفن أمفور الفدنيا فهفذا مفن 2إليها وهذا جائز.

حفديث المكروهات المنقصة لتوحيد العبد. ثانياً: إثبات صفة الوجفه هلل: ففي ال
_نهيةئ  إثبات صفة الوجه هلل سبحانه وتعفالى علفى مفا يليفق بجاللفه وعظمتفه.

أذهةةان التالميةةذ للةةدرس ثةةم نفةةتح بةةاب الحةةوار  مةةع الطةةالب لنتوصةةل لموضةةوع الةةدرس .ونقةةوم 
بكتابته على السبورة بخط واضح. نقوم بفتح كتب التالميذ على الدرس .ونقةرأ موضةوع الةدرس 

حةةت الكلمةةات واألحكةةام والعبةةارات الصةةعبة فةةي الةةدرس .وننةةاقش قةةراءة صةةامتة مةةع التأشةةير ت
 مضمون الدرس مع مالحظة مناقشتهم في إجاباتهم. 

  ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني هذا أن يكون التلميذ سلبي ة وأقوم بسرد المعلومات
ة االكتشاف : والتالميذ يستمعوا للدرس ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرس. طريق

أحاول بهذي الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن طريق التعلم الذي يحدث 
الطريقة نتيجة ما أقدم لهم . أو  عن طريق استخدام التلميذ  لمصادرها العقلية والطبيعية .

ون العام أو :وهي دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو القان القياسية
وما أخذناه  وأخيرا  أسال بعض التالميذ عن موضوع الدرسالقاعدة على الحاالت التي تمر به.

 في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرس .
 

 توجيه األسئلة على الطالب

س : ما حكفم أن يسفال الففرد 
هللا سفففبحانه وتعفففالى بوجهفففه 

 الكريم الجنة؟ 
س : ما حكفم أن يسفأل الففرد 
هللا سفففبحانه وتعفففالى بوجهفففه 
 الكريم أمراً من أمور الدنيا؟
س : في الحديث إثبات صفة 

 هلل تعالى. اذكرها؟
س : علةةةةةل مةةةةةن إجةةةةةالل هللا 
سةةةةةبحانه وتعةةةةةالى أال يسةةةةةال 

 بوجهه العظيم إال الجنة
 

 

 
 
 

  المالحظات:           الواجـب :



 
اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                             المملكة العربية السعودية                                                           

  والتعليم
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  للو (باب ما جاء في ) ا
 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أويقة االستنتاج المحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطر
 .((؟ في ) اللو ( ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم المحتوى  إجـراءات وعــرض الـدرس األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

حكم قفول ) لفو ( الدالفة علفى االعتفراض 
 والتسخط.

اسففففتعمال ) لففففو ( الجففففائز  الفففففرق بففففين-
 واستعمالها الممنوع.

أن قول ) لفو ( ففي األمفور المقفدرة مفن -
 سمات المنافقين.

أن مفففن مقتضفففيات اإليمفففان االستسفففالم  -
 لقضاء هللا وقدره.

 
 حكم استعمال ) لو (. -
 

أوالً: حكم استعمال ) لو (: أ/ جفائز: إذا اسفتعملت علفى أمفر مسفتقبل أو علفى أمفر مفاض 
 يها الرغبة في الخير واإلرشاد والتعليم.وحمل عل

ب/ محرم: إذا استعملت على أمر ماض علفى وجفه التسفخط واالعتفراض علفى قضفاء هللا 
وقدره. ثانياً: قول ) لو ( في األمور المقدرة من سمات المنافقين:أن قول ) لو ( للتسفخط 

 واالعتراض على القدر أمر محرم وأنه من سمات المنافقين.
ان التالميذ للدرس ثم نفتح باب الحوار  مع الطالب لنتوصةل لموضةوع الةدرس _نهيئ أذه

.ونقةوم بكتابتةه علةى السةبورة بخةط واضةح. نقةوم بفةتح كتةب التالميةذ علةى الةدرس .ونقةةرأ 
موضوع الدرس قراءة صامتة مع التأشير تحت الكلمات واألحكةام والعبةارات الصةعبة فةي 

 مناقشتهم في إجاباتهم.  الدرس .ونناقش مضمون الدرس مع مالحظة
  ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني هذا أن يكون التلميذ سلبي ة وأقوم بسرد

المعلومات والتالميذ يستمعوا للدرس ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرس. 
طريقة االكتشاف : أحاول بهذي الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن 

ق التعلم الذي يحدث نتيجة ما أقدم لهم . أو  عن طريق استخدام التلميذ  لمصادرها طري
:وهي دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو  الطريقة القياسيةالعقلية والطبيعية .

وأخيرا  أسال بعض الفكرة الشاملة أو القانون العام أو القاعدة على الحاالت التي تمر به.
وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرس  ضوع الدرسالتالميذ عن مو

. 

 توجيه األسئلة على الطالب

س :مففا حكففم قففول ) لففو ( بعففد 
وقفففوع القضفففاء والقفففدر علفففى 

 وجه التسخط؟
س : مففا حكففم اسففتعمال ) لففو ( 
علففى وجففه الرغبففة فففي الخيففر 

 واإلرشاد والتعليم؟
س : قول ) لو ( في األمور 

 ات المنافقين.المقدرة من سم
اشةةةةر  هةةةةذه العبةةةةارة شةةةةرحا   

 وافيا .
 

 

  مالحظات:ال           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب ما جاء في ) اللو (

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديةد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االسةتقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟ في ) اللو ( ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم المحتوى و إجـراءات وعــرض الـدرس وكيــةاألهــداف السل

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 الرد على من يتصف بالعجز والكسل.-
مففا ينبغففي علففى المسففلم فعلففه إذا اسففتعان بففاهلل -

 وأخذ باألسباب المشروعة فحصل له مطلوبه.
 
مففا ينبغففى علففى المسففلم فعلففه إذا اسففتعان بففاهلل -

 م يحصل مطلوبه.واخذ باألسباب ول
 استخدام ) لو ( المحمود.-
 
 استخدام ) لو ( المذموم. -

أوالً: الحث على بذل الجهد واالستعانة باهلل: يأمر النبي )صلى هللا عليفة وسفلم  ( المسفلم بفالحرص علفى 
 فعل األسباب التي تنفعه في دنياه وآخرته.

سفلم  ( المسفلم عفن تفر  العمفل والركفون إلفى ثانياً: الحفذر مفن العجفز والبطالفة: نهفى )صفلى هللا عليفة و
 الكسل واليأس متكالً على القدر.

ثالثاً: النهي عن قول ) لو ( عند وقوع المصائب: إن المسلم إذا حصل له مطلوبفه بعفد فعفل األسفباب مفع 
 االستعانة باهلل يحمد هللا على توفيقه إياه.

كل شفي يقفع ففي هفذا الكفون بقضفاء هللا وقفدره  رابعاً: المؤمن اليتحسر على شيء فات: المؤمن يعلم أن
فإذا وقه له مايحزنه من مصائب أو أمراض فعليه أن يصبر ويحتسب الثواب على الصبر ويوقن بفان هللا 

_نهيئ أذهةان التالميةذ للةدرس ثةم نفةتح بةاب الحةوار  مةع الطةالب  قد قدرها فيطمئن قلبه وينشرح صدره.
ه على السبورة بخط واضح. نقوم بفةتح كتةب التالميةذ علةى الةدرس لنتوصل لموضوع الدرس .ونقوم بكتابت

.ونقرأ موضوع الدرس قراءة صامتة مع التأشير تحةت الكلمةات واألحكةام والعبةارات الصةعبة فةي الةدرس 
.ونناقش مضمون الدرس مع مالحظة مناقشتهم في إجاباتهم. ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني هةذا 

ة وأقوم بسرد المعلومات والتالميذ يسةتمعوا للةدرس ،وأعتمةد علةى التالميةذ فةي جميةع  أن يكون التلميذ سلبي 
عناصر الدرس. طريقة االكتشاف : أحاول بهةذي الطريقةة أن يتوصةل  التالميةذ إلةى معلومةات جديةدة عةن 

يةة والطبيعيةة طريق التعلم الذي يحدث نتيجة ما أقدم لهم . أو  عن طريق استخدام التلميةذ  لمصةادرها العقل
:وهةةي دفةةع التالميةةذ إلةةى تطبيةق  الحكةةم الشةةرعي أو الفكةةرة الشةةاملة أو القةةانون العةةام أو  الطريقةة القياسةةية.

وما أخذناه فةي الحصةة  وأخيرا  أسال بعض التالميذ عن موضوع الدرسالقاعدة على الحاالت التي تمر به.
 حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرس

 طالبتوجيه األسئلة على ال

س : قال )صفلى هللا عليفة وسفلم  ( 
) احففرص علففى مففا ينفعفف  واسففتعن 
بفففاهلل والتعجفففز (. ففففي الحفففديث رد 
علففى مففن يتصففف بففالعجز والكسففل 

حيه   وضِّ
.س : بففين مففا ينبغففي علففى المسففلم 
فففي الحففاالت التاليففة:أ/ مففن اسففتعان 
بفففاهلل وأخفففذ باألسفففباب المشفففروعة 

 فحصل له مطلوبه. 
وأخذ . ب/ من استعان باهلل 

باألسباب المشروعة ولم يحصل له 
 مطلوبه

س : مثل الستخدام لو المحمود 
 والمذموم؟

 
 

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
  المالحظات:           الواجـب :



لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب النهي عن سب الريح
 ورقية

 للدرسالتمهيد 
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟  عن سب الريحباب النهي ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم المحتوى و إجـراءات وعــرض الـدرس األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

حكففم مففن سفففب الففريح وهفففو  -
 يعتقد أنها فاعلة بذاتها.

حكففم مففن سفففب الففريح وهفففو  -
 يعتقد أنها مخلوقة مأمورة.

 ما حكم وصف الريح. -
الدعاء المشروع عند هبفوب  -

 الريح.

 

لواجففففب علففففى العبففففد تجففففاه ا -
 الريح.

 
 علة النهي عن سب الريح.

أوالً: حكم سب الريح: الريح خلق مفن خلفق هللا ت تهفب بمشفيئة هللا وقدرتفه فسفابها ال يخلفو مفن 
 أحد أمرين:

 / إن سابها على أنها فاعلة بذاتها فهذا شر  أكبر.1
 المنقصة لتوحيد العبد./ إن سابها وهو يعتقد أنها مخلوقة مأمورة فهذا من المحرمات 2

ثانياً: حكم وصف الفريح: يجفوز وصفف الفريح ألن المفتكلم يقصفد الخبفر دون اللفوم كقفول : هفذه 
ريح عاصف. ثالثاً: الفدعاء المشفروع عنفد هبفوب الفريح: أرشفد الرسفول )صفلى هللا عليفة وسفلم    

نسفأل  مفن خيفر هفذه ( المسلم بالرجوع على ربه إذا رأى ما يكفره مفن الفريح فيقفول ) اللهفم أنفا 
الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ت ونعفوذ بف  مفن شفر هفذه الفريح وشفر مفا فهيفا وشفر مفا 

 أمرت به (.إن الواجب على العبد الحذر من سب الريح ألنها مدبرة مسخرة
_نهيئ أذهان التالميذ للدرس ثم نفتح باب الحوار  مع الطالب لنتوصةل لموضةوع الةدرس 

علةى السةبورة بخةط واضةح. نقةوم بفةتح كتةب التالميةذ علةى الةدرس .ونقةةرأ .ونقةوم بكتابتةه 
موضوع الدرس قراءة صامتة مع التأشير تحت الكلمات واألحكةام والعبةارات الصةعبة فةي 
الدرس .ونناقش مضةمون الةدرس مةع مالحظةة مناقشةتهم فةي إجابةاتهم. ثةم أسةتخدم طريقةة 

ة وأقوم بسرد المعلومات والتالميذ يستمعوا اإللقاء : ولكن ال يعني هذا أن يكون التلميذ س لبي 
للدرس ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرس. طريقةة االكتشةاف : أحةاول بهةذي 
الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن طريةق الةتعلم الةذي يحةدث نتيجةة مةا 

 الطريقةة القياسةيةوالطبيعيةة . أقدم لهم . أو  عن طريق استخدام التلميةذ  لمصةادرها العقليةة
:وهي دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو القانون العام أو القاعدة 

وما أخذناه فةي  وأخيرا  أسال بعض التالميذ عن موضوع الدرسعلى الحاالت التي تمر به.
 الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرس

توجيه األسئلة على 
 بالطال

س : ما هفو حكفم مفن سفب 
الففففريح وهففففو يعتقففففد أنهففففا 

 فاعلة بذاتها؟
س : ما هفو حكفم مفن سفب 
الففففريح وهففففو يعتقففففد أنهففففا 

 مخلوقة مأمورة؟
س : مففففففا حكففففففم وصففففففف 

 الريح؟
س : مفففففففا هفففففففو الفففففففدعاء 
المشففففففروع عنففففففد هبففففففوب 

 الريح؟
س : مففا هففو الواجففب علففى 

 العبد تجاه الريح؟
س : ما علة النهي عن 

 سب الريح؟

 
 

 

 

 

 

  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                  لمملكة العربية السعودية                                                                                                      ا
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة نوان  الدرسع
باب قول هللا تعالى ) يظنون باهلل غير الحق 

لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  ...اآلية (
 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للةدرس الجديةد بطريقةة المحاضةرة واإللقةاء   -2وصحبة أجمعين .  آله ا محمد وعلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبين _1

بفاب قفول هللا تعفالى ) )) عةن واماذا تعرف  البنطر  السلال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوأو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟ يظنون باهلل غير الحق ...... اآلية (

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى هــداف السلوكيــةاأل

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 حكم سوء الظن باهلل. -

 

إثبات أن سوء الظن بفاهلل مفن  -
 صفات المنافقين.

 
 ما أعده هللا للمنافقين. -

 
طريفففففق السفففففالمة مفففففن ظفففففن  -

 السوء.

الفرق بين سوء الظن باهلل المنافي 
لظن الذي يندرج للتوحيد وسوء ا

 تحت المحرمات المنقصة لتوحيد العبد

أوالً: حسن الظن باهلل من تمام التوحيد: ال يتم إيمان العبد حتى يعتقفد بجميفع مفا أخبفر هللا بفه 
مففن أسففمائه وصفففاته وحتففى يصففدقه فففي كففل مففا أخبففر بففه ت وأن مففا وعففد بففه مففن نصففر الففدين 

 وإحقاق الحق وإبطال الباطل سيقع.
الظن بفاهلل مفن صففات المنفافقين: والقفدر خيفره وشفره مفن هللا فقضفاء هللا ناففذ ال  ثانياً: سوء

 محالة.
ثالثاً: التحذير من سوء الظن باهلل: توعد هللا سفبحانه المنفافقين الفذين يتهمفون هللا ففي حكمفه 
ويظنون أن هللا ال ينصر رسوله وأصحابه على أعدائهم بان دائرة العذاب والذل الزمفة لهفم ال 

 تخطاهم وأن هللا قد غضب عليهم وأبعدهم عن رحمته وأعد لهم نار جهنم.ت
/ قفد يكفون سفوء الظفن بفاهلل كففرا ينفافي التوحيفد بالكليفة كظفن 1رابعاً: حكم سوء الظن باهلل: 

 المنافقين والكفار في اآليتين الكريمتين.
عصففاة   / قففد يكففون سففوء الظففن بففاهلل مففن المحرمففات المنقصففة لتوحيففد العبففد كظففن بعففض2

 الموحدين:
 إذا رأى رجالً صالحا ً مريضاً قال فالن ال يستحق ذل . -
 إذا رأى فاسقاً غنياً قال هذا ال يستحق هذه األموال.-

 فهذا كله من االعتراض على هللا.
خامساً: الطريق إلى السالمة من سوء الظن باهلل: معرفة هللا سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته 

 ق وأن يحسن الظن باهلل في جميع ما يقتضيه ويقدره.ومعرفة وعد الصاد

 توجيه األسئلة على الطالب

س : مفففا حكفففم سفففوء الظفففن 
 باهلل؟
 

س : في الدرس إثبات صففة 
 للمنافقين. اذكريها؟

 
س : بمفففففففففففاذا توعفففففففففففد هللا 

 المنافقين؟
س : صفففي طريففق السففالمة 

 من ظن السوء؟
س : متى يكون سوء الظن 

تى باهلل منافياً للتوحيد وم
يكون من المحرمات 

 المنقصة لتوحيد العبد؟

 

  المالحظات:           الواجـب : 
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  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب ما جاء في منكري القدر

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟ في منكري القدر ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى لسلوكيــةاألهــداف ا

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 حكم اإليمان بالقدر. -

 
 حكم من أنكر القدر. -

 
 مراتب القدر. -

أن أول شففففففففي خلقففففففففه هللا  -
سففبحانه وتعففالى قبففل خلففق 
السففففففماوات واألرض هففففففو 

 القلم.

 
 

 عقوبة من ينكر القدر.

 يمان الستة وإنكاره كفر مخرج من الملة.اإليمان بالقدر أحد أركان اإل
أوالً: إنكففار القففدر كفففر: بففين ابففن عمففر رضففي هللا عنهمففا أن مففن أنكففر القففدر فانففه ال تقبففل منففه 

/ العلم: يفؤمن بفان هللا سفبحانه علفم 1أعماله ولو انفق مثل جبل احد ذهبا.ثانياً: مراتب القدر: 
 ما كان وما يكون.

 لكل ما قدره وقضاه في اللوح المحفوظ./ الكتابة: كتابته سبحانه 2
 / المشيئة: اإليمان بمشيئته النافذة.3
 / الخلق: خلقه سبحانه لجميع الموجودات ال خالق غيره.4

ثالثاً: ال يجد طعم اإليمان من لم يؤمن بالقدر: ما قدر عليف  مفن الخيفر والشفر لفن يتجفاوز إلفى 
 غير  وما لم يقدر علي  لن يصيب .

دار مكتوبة: أن أول شيء خلقه هللا القلفم ففأمره سفبحانه أن يكتفب مفا هفو كفائن إلفى رابعاً: األق
 يوم القيامة.

خامساً: الوعيد الشديد لمفن أنكفر القفدر: بفين الرسفول ) ص ( الوعيفد الشفديد لمفن أنكفر القفدر 
/ اسفتحقاقه 3/ بفراءة الرسفول صفلى هللا عليفة وسفلم   منفه.2/ ال تقبل منه أعماله.1حيث انه:

 لنار.ا

_نهيئ أذهان التالميذ للدرس ثم نفتح باب الحوار  مع الطالب لنتوصل لموضوع الدرس .ونقوم 
بكتابته على السبورة بخط واضح. نقوم بفتح كتب التالميذ على الدرس .ونقرأ موضوع الدرس 

قراءة صامتة مع التأشير تحت الكلمات واألحكام والعبارات الصعبة في الدرس .ونناقش 
الدرس مع مالحظة مناقشتهم في إجاباتهم. ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني مضمون 

 هذا أن يكون التلميذ سلبي ة وأقوم بسرد المعلومات والتالميذ يستمعوا للدرس

 توجيه األسئلة على الطالب

س : مففففا هففففو حكففففم اإليمففففان 
 بالقدر؟

 
 س : ما حكم من أنكر القدر؟
 س : ما هي مراتب القدر؟

: ما هو أول شي خلقفه هللا س 
سففففبحانه وتعففففالى قبففففل خلففففق 

 السماوات واألرض؟
 

س : ما هي عقوبة من ينكر 
 القدر؟

 

  المالحظات:           الواجـب :
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  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
تابع ــ باب ما جاء في منكري 

 توحيد    ثالث متوسط  القدر
لوحة  –لطالب دفتر ا –الكتاب المدرسي  -السبورة  

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟   في منكري القدر ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم المحتوى إجـراءات وعــرض الـدرس األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 خطورة إنكار القدر. -

 
 

انفففه ينبغفففي سفففؤال أهفففل العلفففم عفففن   -
 األمور التي ال تعرفها.

 
 

 ثمرات اإليمان بالقدر

 

قضففاء والقففدر سففبباً فففي أن اإليمففان بال -
 طمأنينة القلب.

 
 

 حكم من أنكر القدر.

أوالً: إنكار القدر محبط للعمل: يجب على العبد أن يؤمن بأن جميع األمور كائنة بقضاء هللا وقدره ويعلفم 
مفن مفات  أن ما قدر عليه من الخير أو الشر فلن يتجاوزه إلى غيره ومفا لفم يقفدر عليفه فلفن يصفيبه وان

 على غير هذا كان من أهل النار.
 ثانياً: من ثمرات اإليمان بالقضاء والقدر:

/ منفع 2/ الطمأنينة للقلب ألن المؤمن بالقدر يعلم أن ما أصابه لم يكن لخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه.
 إعجاب المرء بعمله إذا عمل عمالً يشكر عليه.

ه مففن األقففدار المؤلمففة ألنففه يعلففم أنهففا مففن تففدبير العلففيم / ثباتففه وصففبره وعففدم تسففخطه علففى مففا أصففاب3
الحكيم.الواجب على العبد اإليمان بالقدر خير وشره ألنه ركن مفن أركفان اإليمفان السفتة ومفن أنكفره فقفد 

نهيةئ أذهةان التالميةذ للةدرس ثةم نفةتح بةاب الحةوار  مةع الطةالب لنتوصةل لموضةوع الةدرس .ونقةوم  كفر.
ط واضةح. نقةوم بفةتح كتةب التالميةذ علةى الةدرس .ونقةرأ موضةوع الةدرس قةراءة بكتابته على السبورة بخة

صامتة مع التأشير تحت الكلمات واألحكام والعبةارات الصةعبة فةي الةدرس .وننةاقش مضةمون الةدرس مةع 
ة وأقةوم  مالحظة مناقشتهم في إجاباتهم. ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني هذا أن يكون التلميذ سةلبي 

رد المعلومةةات والتالميةةذ يسةةتمعوا للةةدرس ،وأعتمةةد علةةى التالميةةذ فةةي جميةةع عناصةةر الةةدرس. طريقةةة بسةة
االكتشاف : أحاول بهذي الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن طريةق الةتعلم الةذي يحةدث 

:وهةي  طريقةة القياسةيةالنتيجة ما أقدم لهم . أو  عن طريق استخدام التلميذ  لمصادرها العقليةة والطبيعيةة .
دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الفكرة الشةاملة أو القةانون العةام أو القاعةدة علةى الحةاالت التةي 

ومةا أخةذناه فةي الحصةة حتةى نعةرف مةدى فهةم  وأخيرا  أسال بعض التالميذ عةن موضةوع الةدرستمر به.
 التالميذ للدرس

 

 توجيه األسئلة على الطالب

 خطورة إنكار القدر؟س : ما هي 
 

س : مفففا الفففدليل علفففى انفففه ينبغففففي 
سؤال أهل العلم عفن األمفور التفي ال 

 يعرفها العبد؟
 

 س : ما هي ثمرات اإليمان بالقدر؟
س : كيففف يكففون اإليمففان بالقضففاء 

 والقدر سبباً في طمأنينة القلب؟
 

 س : ما حكم من أنكر القدر؟

 
 

 

 

  المالحظات:           الواجـب :
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  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة ريخالتا الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب ما جاء في المصورين

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1
  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أومحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج ال

 .((؟ في المصورين ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف
 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 التصوير.حكم  -

 حكم تصوير ذوات األرواح . -

 حكم تصوير ما ال روح فيه. -

 حكم التصوير للضرورة مثل جواز السفر.

 
 الوعيد الشديد للمصورين.

/ تصفوير مفاال روح فيفه كالجبفال 1أوالً:.حكم التصفوير والحكمفة مفن تحريمفه: ينقسفم التصفوير إلفى قسفمين: 
 واألشجار. فهذا جائز.

من إنسان أو حيفوان سفواء أكانفت الصفورة مجسفمة أم رسفماً فهفذا مفن المحرمفات / تصوير ذوات األرواح 2
 المنقصة لتوحيد العبد.

أما ما دعت إليه الضفرورة كالتصفوير مفن اجفل جفواز السففر أو إثبفات الشخصفية فهفذا جفائز. ثانيفاً: قفدرة هللا 
بفل أنهفم عفاجزون عفن  وعجز المصفورين: تحفدى هللا المصفورين أن يخلقفوا ذرة فيهفا روح تتصفرف بنفسفها

نهيئ أذهان التالميذ للدرس ثم  - خلق ما هو أدنى من ذل  ت الن هللا سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق وحده.
نفتح باب الحوار  مع الطالب لنتوصل لموضوع الدرس .ونقوم بكتابته علةى السةبورة بخةط واضةح. نقةوم بفةتح 

قراءة صامتة مع التأشير تحت الكلمةات واألحكةام والعبةارات  كتب التالميذ على الدرس .ونقرأ موضوع الدرس
الصعبة في الدرس .ونناقش مضمون الةدرس مةع مالحظةة مناقشةتهم فةي إجابةاتهم. ثةم أسةتخدم طريقةة اإللقةاء : 
ة وأقةةوم بسةةرد المعلومةةات والتالميةةذ يسةةتمعوا للةةدرس ،وأعتمةةد علةةى  ولكةةن ال يعنةةي هةةذا أن يكةةون التلميةةذ سةةلبي 

ي جميع عناصر الدرس. طريقة االكتشاف : أحاول بهذي الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلةى معلومةات التالميذ ف
جديدة عن طريةق الةتعلم الةذي يحةدث نتيجةة مةا أقةدم لهةم . أو  عةن طريةق اسةتخدام التلميةذ  لمصةادرها العقليةة 

الفكرة الشاملة أو القانون العام أو  :وهي دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الطريقة القياسيةوالطبيعية .
وما أخذناه في الحصة حتى  وأخيرا  أسال بعض التالميذ عن موضوع الدرسالقاعدة على الحاالت التي تمر به.
 نعرف مدى فهم التالميذ للدرس

 
 

 توجيه األسئلة على الطالب

 س : ما حكم التصوير؟
س : مفففا حكفففم تصفففوير مفففا ال روح 

 فيه؟
ر ذوات س : مففففففففا حكففففففففم تصففففففففوي

 األرواح؟
س : مفففا حكفففم التصفففوير مفففن اجفففل 

 إثبات الشخصية أو جواز السفر؟
 س : بماذا توعد هللا المصورين؟

 
 
 

  ظات:المالح           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
تابع ــ باب ما جاء في 

 توحيد    ثالث متوسط  المصورين
لوحة  –الطالب  دفتر –الكتاب المدرسي  -السبورة  

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  بالنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟  في المصورين ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 عقوبة المصور لذوات األرواح.
هفففدي النبفففي )صفففلى هللا عليفففة وسفففلم    ( ففففي 

 الصور والقبور.
يفففوم  أن المصفففور يعفففذب بمفففا صفففنعت يفففده ففففي

 القيامة.

أن سفففففبب أول شفففففر  وقفففففع ففففففي األرض هفففففو 
 التصوير والعكوف على القبور.

أن الواجب على المسلم تجنب تصوير ذوات 
 األرواح.

 / انه اشد الناس عذابا يوم القيامة.1أوالً: عقوبة المصور لذوات األرواح: 
 / انه يعذب بما صنعت يده.2
 هو بنافخ./ يؤمر أن ينفخ في هذه الصور الروح وليس 3

 ثانياً: بيان هديه )صلى هللا علية وسلم  ( وهدي خلفائه في الصور والقبور: 
 / إزالة الصور ومحوها.1
 / تسوية القبور العالية حتى تصير مساوية لألرض.2

 الواجب على المسلم تجنب تصوير ذوات األرواح.
وصةل لموضةوع الةدرس .ونقةوم بكتابتةه نهيئ أذهان التالميذ للدرس ثم نفتح باب الحوار  مع الطالب لنت -

على السبورة بخط واضح. نقوم بفتح كتب التالميذ على الدرس .ونقرأ موضوع الدرس قراءة صةامتة مةع 
التأشةير تحةةت الكلمةةات واألحكةةام والعبةةارات الصةةعبة فةةي الةةدرس .وننةةاقش مضةةمون الةةدرس مةةع مالحظةةة 

ة وأقةوم بسةرد مناقشتهم في إجاباتهم. ثم أستخدم طريقة اإللقةاء : ول كةن ال يعنةي هةذا أن يكةون التلميةذ سةلبي 
المعلومات والتالميذ يستمعوا للدرس ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرس. طريقةة االكتشةاف : 
أحاول بهذي الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن طريق التعلم الذي يحدث نتيجة ما أقدم 

:وهةي دفةع التالميةذ  الطريقةة القياسةيةستخدام التلميذ  لمصةادرها العقليةة والطبيعيةة .لهم . أو  عن طريق ا
وأخيرا  إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو القانون العام أو القاعدة على الحاالت التي تمر بةه.

 ميذ للدرسوما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التال أسال بعض التالميذ عن موضوع الدرس
 
 
 

 توجيه األسئلة على الطالب

س : ما هي عقوبة المصور لفذوات 
 األرواح؟

س : مففا هففو هففدي النبففي )صففلى هللا 
 علية وسلم  ( في الصور والقبور؟

س : كيفففففف يعفففففذب المصفففففور بمفففففا 
 صنعت يده في يوم القيامة؟

س : مففا هففو سففبب أول شففر  وقففع 
 في األرض؟

س : ما هو الواجب على المسلم في 
 صوير ذوات األروا ؟ت

  المالحظات:           الواجـب : 



مة للتربية اإلدارة العا                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب ما جاء في كثرة الحلف

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله وعلى  نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟ في كثرة الحلف ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم وعــرض الـدرسو إجـراءات  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن تعرف :

 حكم كثرة الحلف باهلل. -

 
 

 كيفية حفظ اليمين. -

 

 اليمين المنعقدة وحكمها. -

حكففففم مففففن يسففففتعمل الحلففففف لتففففرويج  -
 بضاعته.

 
وعد هللا لمن يكثر من استعمال الحلف في البيع 

 والشراء.

لفه حففظ اليمفين ال يحلفف بفاهلل إال عنفد الحاجفة ويكفون أوالً: وجوب حفظ اليمين: أن من تعظيم هللا وإجال
 صادقاً.

 وحفظ اليمين يكون بعدة أمور منها:
 / عدم اإلكثار من الحلف.1
 / عدم الحنث فيه.2
 / تجنب الحلف باهلل كاذباً.3
 / عدم تر  الكفارة عند الحنث.4

لفف  مففن المحرمففات المنقصففة فمففن المعلففوم أن مففن يكثففر الحلففف يكثففر حنثففه ويقففل تكفيففره ليمينففه. وكففل ذ
 لتوحيد العبد.

 ثانياً: اليمين المنعقدة: أن يمين اللغو التي تجري على اللسان بال قصد الكفارة فيها.
ثالثاً: التحذير من اسفتعمال الحلفف لتفرويج السفلع: الواجفب عفل التفاجر المسفلم الحفذر مفن الكفذب وعفدم 

 من هذا المال.استعمال الحلف لبيع بضاعته فيعاقب بزوال البركة 
رابعففاً: الوعيففد الشففديد لثالثففة أصففناف مففن النففاس: توعففد هللا ثالثففة أصففناف مففن النففاس أن هللا اليكلمهففم 

 واليطهرهم من دنس الذنوب ولهم عذاب اليم وهم:
 / من يرتكب فاحشة الزنا مع كبر سنه.1
 / من يكثر استعمال الحلف في البيع والشراء.3/ فقير يتكبر على الناس.2

 جيه األسئلة على الطالبتو

 س : ما حكم كثرة الحلف باهلل؟
 

 س : بماذا يكون حفظ اليمين؟
 

س : مففا هففي اليمففين المنعقففدة ومففا 
 حكمها؟

س : مففا حكففم مففن يسففتعمل الحلففف 
 لترويج بضاعته؟

 
س : من هم الثالثة الذين توعدهم 
 هللا يوم القيامة وبماذا توعدهم؟

 

  المالحظات:           الواجـب : 



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                                                                                     المملكة العربية السعودية   
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ صلالف الصف الحصة عنوان  الدرس
تابع ــ باب ما جاء في كثرة 

 توحيد    ثالث متوسط  الحلف
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة  

 ورقية

 التمهيد للدرس
الجديد بطريقةة  نمهد للدرس  -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟   في كثرة الحلف ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 الطالب أن يعرف :يتوقع من 

 أفضل القرون. -

 
السفففبب ففففي أفضفففلية أول ثالثفففة  -

 قرون على سواها.

 
الصفات الذميمة التفي تظهفر ففي  -

 القرون األخيرة.

 كيفية تربية السلف ألبنائهم. -

 كيف يقتدي بالسلف في حفظ اإليمان.

ي أوالً: الصحابة أفضل األمة: الصحابة رضي هللا عفنهم أفضفل األمفة كمفا شفهد بفذل  النبف
)صففلى هللا عليففة وسففلم    ( بففل هففم أفضففل الخلففق بعففد األنبيففاء مففا كففان ولففن يكففون مففثلهم 

 فرضي هللا عنهم وأرضاهم.
ثانياً: تفاضل القرون: بفين الرسفول )صفلى هللا عليفة وسفلم  ( أن خيفر هفذه األمفة الثالثفة 

مفضفلة قرون األولى لظهور اإلسالم فيهم وقربهم مفن نفور النبفوة ثفم بعفد هفذه القفرون ال
 يفشو الشر في األمة.

ثالثاً: وجوب الحذر من الصفات الذميمة:أخبر الرسول )صلى هللا علية وسلم  ( أن هنفا  
 صفات ذميمة ستظهر.

 بعد القرون المفضلة لضعف اإليمان و هذه الصفات  هي:
 / التهاون بالشهادة والتسرع فيها.1
 / عدم الوفاء بالنذر.3/ الخيانة.2
 فه الذي يلهي عن طاعة هللا./ التنعم والتر4
 / كثرة الحلف.5

رابعاً: عناية السفلف بتربيفة أبنفائهم: كفان التفابعين يؤدبفون أبنفائهم علفى تعظفيم الشفهادة 
 والحلف باهلل ألن من اعتادهما صغيراً أدى ذل  إلى التساهل بهما في الكبر

 

 توجيه األسئلة على الطالب

 س : من هم أفضل األمة؟
 القرون؟ س : ما هي أفضل

س : مففا هففي الصفففات الذميمففة 
التففففففي تظهففففففر فففففففي القففففففرون 

 األخيرة؟
س : لمفففففاذا تظهفففففر الصففففففات 
 الذميمة في القرون األخيرة؟

س : لمففففاذا أعتبففففرت الثالثففففة 
 قرون األولى أفضل القرون؟
س : كيف كان السلف يربوا 

 أبنائهم؟

 
 
 

 

  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                                                          المملكة العربية السعودية                              
  والتعليم

 التعليمية الوسائـل  المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
باب ما جاء في ذمة هللا وذمة 

 توحيد    ثالث متوسط  نبيه
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة  

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أولقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج المحاضرة واإل
 .((؟  في ذمة هللا وذمة نبيه ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 اعطاء العهد للكفار. حكم -

 

حكفففم الوففففاء بالعهفففد حتفففى مفففع  -
 الكفار.

 

 كيفية دعوة الكفار. -

 على ماذا يدعوا الكفار. -

 حكم إنزال الكفار على حكم هللا..

أوالً: وجففوب الوفففاء بففالعهود : أمففر سففبحانه وتعففالى بففالعهود والمواثيففق فنقضففها تففر  
انياً: كيفيففة دعففوة الكفففار: يففدعو لتعظففيم هللا ت وتهففوين لشففأن الففدين وتزهيففد للكفففار بففه.ث

/ إن أبفوا اإلسفالم يفدفعون 2/ يفدعونهم إلفى اإلسفالم. 1المسلمين الكفار إلى ثالث خصال:
 الجزية.

 / أن أبوا اإلسالم والجزية قوتلوا ليكون الدين كله هلل.3
 ثالثاً: تحريم إعطاء عهد هللا وعهد رسوله )صلى هللا علية وسلم  ( للكفار: ويعطي العبفد

 عهده وعهد من معه ألن نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد هلل وعهد نبيه.
رابعاً: تحريم إنزال الكفار على حكم هللا: إذا طلب الكفار من المسفلمين النفزول علفى حكفم 
هللا فففان علففى المفففاوض المسففلم أن ينففزلهم علففى حكمففه ـففـ إذا كانففت مسففالة اجتهاديففة ـففـ 

اب حكففم هللا أم ال.أن الواجففب علففى أهففل اإلسففالم الوفففاء والسففبب انففه ال يعلففم إذا كففان أصفف
 بالعهود والمواثيق والحذر من نقضها الن ذل  من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد.

 توجيه األسئلة على الطالب

س : مفففا حكفففم اعطفففاء العهفففد 
 للكفار؟

 
 س : ما حكم الوفاء بالعهد؟

 
 

س : ما هي الكيفية التي يدعو 
 ماذا يدعون؟بها الكفار وعلى 

س : ما حكم إنفزال الكففار عفل 
 حكم هللا؟

 
س : ما حكم الوفاء بالعهد مع 

 الكفار؟

 

 

 

  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
 لوحة –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب ما جاء في اإلقسام على هللا

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطر  السلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟  في اإلقسام على هللا ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 خطورة تطاول العبد على ربه. -

 أنواع اإلقسام على هللا. -

 
 حكم اإلقسام على هللا. -

 كيف يحفظ لسانه ويتجنب خطورته. -

جاه هللا سبحانه وتعالى عند الواجب عليه ت
 القسم..

أوالً: خطورة التطاول على هللا تعالى: ينبغي على العبد أن يتأدب مع هللا فال يقسم بفأن هللا ال يغففر لففالن 
 ولو كان باعثه الغيرة وحب الخير.

 / أن يكون الباعث على القسم حسن الظن والثقة باهلل فهذا جائز.1ثانياً: أنواع اإلقسام: 
يكون الباعث على القسفم اإلعجفاب بفالنفس وتحجيفر فضفل هللا فهفذا مفن المحرمفات المنقصفة لتوحيفد أن 

 العبد.
ثالثاً: وجوب الحذر من خطر اللسان: يخبر النبفي )صفلى هللا عليفة وسفلم  ( مفن خطفر اللسفان: أن رجفالً 

 حلف إال يغفر هللا لرجل مذنب فكأنه حكم على هللا وحجر عليه.
نهيةئ  - العبد إال يقسم على هللا على وجه الحجفر بفل أن يتفأدب مفع ربفه ويسفأله الثبفات.أن الواجب على 

أذهان التالميذ للدرس ثم نفةتح بةاب الحةوار  مةع الطةالب لنتوصةل لموضةوع الةدرس .ونقةوم بكتابتةه علةى 
السةبورة بخةط واضةح. نقةوم بفةتح كتةب التالميةذ علةى الةدرس .ونقةرأ موضةوع الةدرس قةراءة صةامتة مةةع 

تأشةير تحةةت الكلمةةات واألحكةةام والعبةةارات الصةةعبة فةةي الةةدرس .وننةةاقش مضةةمون الةةدرس مةةع مالحظةةة ال
ة وأقةوم بسةرد  مناقشتهم في إجاباتهم. ثم أستخدم طريقة اإللقةاء : ولكةن ال يعنةي هةذا أن يكةون التلميةذ سةلبي 

. طريقةة االكتشةاف : المعلومات والتالميذ يستمعوا للدرس ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرس
أحاول بهذي الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن طريق التعلم الذي يحدث نتيجة ما أقدم 

:وهةي دفةع التالميةذ  الطريقةة القياسةيةلهم . أو  عن طريق استخدام التلميذ  لمصةادرها العقليةة والطبيعيةة .
وأخيرا  القانون العام أو القاعدة على الحاالت التي تمر بةه. إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو

 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرس أسال بعض التالميذ عن موضوع الدرس
 
 

 توجيه األسئلة على الطالب

س :  كيففففف يتطففففاول العبففففد علففففى 
 ربه؟
 

س : مففا هففي أنففواع اإلقسففام علففى 
 هللا؟
 

 م على هللا؟س : فصلي حكم اإلقسا
س : كيفففف يكفففون اللسفففان خطفففراً 

 على العبد؟
 

س : ما الواجب على العبد تجاه 
 ربه عند القسم؟

 
  المالحظات:           الواجـب : 



 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  باب ال يستشفع باهلل على خلقه

 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

  البنطةر  السةلال علةى الطة -3بطريقة االستقراء.  أوالمحاضرة واإللقاء أو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟ باهلل على خلقه ال يستشفعباب ))عن  واتعرفماذا 

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 معنى االستشفاع باهلل على خلقه.-
 
 حكم االستشفاع باهلل على خلقه.-
 
حكم االستشفاع بالرسول )صفلى هللا عليفة -

 حياته.وسلم  ( في 
حكفففم االستشففففاع بالرسفففول )  صفففلى هللا  -

 علية وسلم    ( بعد موته.
 الحكمة من تحريم االستشفاع باهلل على خلقه. -

أوالً: معنى االستشفاع بفاهلل علفى خلقفه وحكمفه: معنفاه أن يجعفل العبفد ربفه واسفطة يشففع لفه عنفد أحفد مفن 
 الخلق.

الشافع يشفع عند مفن هفو أكبفر منفه وهللا سفبحانه وتعفالى حكمه: من المحرمات المنقصة لتوحيد العبد. ألن 
 هو الكبير المتعال ال أحد أعلى منه.

ثانياً: تحريم االستشفاع باهلل على خلقه: وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة هللا أدنى من مرتبة الرسول )صلى هللا 
 علية وسلم  (.

حياتفه: يجفوز االستشففاع بالرسفول )صفلى هللا  ثالثاً: جواز االستشففاع بفالنبي )صفلى هللا عليفة وسفلم  ( ففي
علية وسلم  ( في حياته بأن يطلب منه اإلنسان أن يدعو هللا له. أما بعد موته )صفلى هللا عليفة وسفلم  ( ففال 

 يجوز.
إن من شأن هللا أعظم من أن يستشفع به على خلقه فهو رب كل شيء ومليكفه فالواجفب علفى العبفد التحفرز 

نهيةةئ أذهةةان التالميةةذ للةةدرس ثةةم نفةةتح بةةاب الحةةوار  مةةع  - هففا منافففاة لعظمففة هللا وكمالففه.مففن األلفففاظ التففي في
الطالب لنتوصل لموضوع الدرس .ونقوم بكتابتةه علةى السةبورة بخةط واضةح. نقةوم بفةتح كتةب التالميةذ علةى 

فةةي  الةدرس .ونقةةرأ موضةةوع الةةدرس قةةراءة صةةامتة مةةع التأشةير تحةةت الكلمةةات واألحكةةام والعبةةارات الصةةعبة
الدرس .ونناقش مضمون الدرس مع مالحظة مناقشتهم في إجاباتهم. ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني 
ة وأقوم بسرد المعلومات والتالميذ يستمعوا للدرس ،وأعتمةد علةى التالميةذ فةي جميةع  هذا أن يكون التلميذ سلبي 

وصةةل  التالميةةذ إلةةى معلومةةات جديةةدة عةةن عناصةةر الةةدرس. طريقةةة االكتشةةاف : أحةةاول بهةةذي الطريقةةة أن يت
طريق التعلم الذي يحدث نتيجةة مةا أقةدم لهةم . أو  عةن طريةق اسةتخدام التلميةذ  لمصةادرها العقليةة والطبيعيةة 

:وهي دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو القةانون العةام أو القاعةدة  الطريقة القياسية.
ومةا أخةذناه فةي الحصةة حتةى  وأخيرا  أسةال بعةض التالميةذ عةن موضةوع الةدرستمةر بةه.على الحاالت التةي 

 نعرف مدى فهم التالميذ للدرس
 

س : مففا معنففى االستشفففاع بففاهلل 
 على خلقه؟

 
س : مفففا حكفففم االستشففففاع بفففاهلل 

 على خلقه؟
 

س : مفففففففا حكفففففففم االستشففففففففاع 
بالرسفففففول )  صفففففلى هللا عليفففففة 

 وسلم  ( في حياته؟
 

 
  المالحظات:           الواجـب : 



 

اإلدارة العامة للتربية                                                                                           العربية السعودية                                                                                                              المملكة
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة الدرسعنوان  
باب ما جاء في حماية النبي ) ص ( حمى 

لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  التوحيد وسده طرق الشر 
 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديةد بطريقةة المحاضةرة واإللقةاء   -2وصحبة أجمعين .  آله ا محمد وعلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبين _1

في حماية  ما جاءباب ))عن  واماذا تعرف  البنطر  السلال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوأو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟  النبي ) ص ( حمى التوحيد وسده طرق الشر 

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

حففرص الرسففول )صففلى هللا عليففة وسففلم  ( 
 على حماية التوحيد.

 
أفضل ما يوصف به النبي )صلى هللا علية -

 وسلم  (.
 
 
 حكم إطالق لفظ السيد على المسلم. -
 ى الكافر.حكم إطالق لفظ السيد عل-

نهي الرسول )صلى هللا علية وسلم  ( عن -
 الغلو في المدح.

أوالً: حرص الرسول )(صلى هللا علية وسلم  على حماية التوحيد: نهفى الرسفول )صفلى هللا عليفة وسفلم  
( وفد بني عامر عن قول ) أنت سيدنا وابن سيدنا ( تأدبفاً مفع هللا سفبحانه وحمايفة للتوحيفد ألن السفيادة 

 هلل سبحانه والخلق كلهم عبيد له.كلها 
ثانياً: النهي عن الغلو في المدح حماية للتوحيد: أرشد )صلى هللا علية وسفلم  ( النفاس علفى أن يصففوه 
بصفتين ) عبد هللا ورسوله ( وإال يرفعوه ففوق هفذه المنزلفة التفي انزلفه هللا إياهفا حمايفة للتوحيفد وسفدا 

: حكفم إطفالق السفيد: الكفافر والمنفافق يحفرم علفى المفؤمن إطفالق لباب الغلو المفضفي إلفى الشفر . ثالثفاً 
السيد عليهما أما المسلم فيجوز إطالقه عليه السيما إذا كان لفه مكانفة ففي العلفم والفضفل إال إذا كفان ففي 
إطالق السيد عليه محذور كان يكون مشعراً بالغلو أو يكون حاضراً ويخفاف عليفه مفن اإلعجفاب بنفسفه. 

لى العبد أن يكون متجنباً األقوال المفضية إلى الغلو في المخلوق سداً لباب الشفر  وحمايفة أن الواجب ع
نهيئ أذهان التالميذ للدرس ثم نفتح باب الحوار  مع الطالب لنتوصل لموضوع الدرس .ونقوم  - للتوحيد.

لةدرس قةراءة بكتابته على السبورة بخةط واضةح. نقةوم بفةتح كتةب التالميةذ علةى الةدرس .ونقةرأ موضةوع ا
صامتة مع التأشير تحت الكلمات واألحكام والعبةارات الصةعبة فةي الةدرس .وننةاقش مضةمون الةدرس مةع 
ة وأقةوم  مالحظة مناقشتهم في إجاباتهم. ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني هذا أن يكون التلميذ سةلبي 

يةةذ فةةي جميةةع عناصةةر الةةدرس. طريقةةة بسةةرد المعلومةةات والتالميةةذ يسةةتمعوا للةةدرس ،وأعتمةةد علةةى التالم
االكتشاف : أحاول بهذي الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جديدة عن طريةق الةتعلم الةذي يحةدث 

:وهةي  الطريقةة القياسةيةنتيجة ما أقدم لهم . أو  عن طريق استخدام التلميذ  لمصادرها العقليةة والطبيعيةة .
ي أو الفكرة الشةاملة أو القةانون العةام أو القاعةدة علةى الحةاالت التةي دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرع

ومةا أخةذناه فةي الحصةة حتةى نعةرف مةدى فهةم  وأخيرا  أسال بعض التالميذ عةن موضةوع الةدرستمر به.
 التالميذ للدرس

 توجيه األسئلة على الطالب

س : بين حرص الرسول )صلى هللا 
 علية وسلم  ( على حماية التوحيد؟

 
ما أفضل ما يوصفف بفه النبفي س : 

 )صلى هللا علية وسلم  (؟
 

س : ما حكفم إطفالق لففظ ) السفيد ( 
 على المسلم؟

س : ما حكم إطالق لففظ ) السفيد (  
 على الكافر؟

 
س : لماذا نهى الرسول )صلى هللا 
 علية وسلم  ( عن الغلو في المد ؟  

 
 
 

 
 
 

  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                                                                                                    المملكة العربية السعودية                    
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
باب قول هللا تعالى ) وما قدروا هللا حق قدرهـ 

لوحة  –دفتر الطالب  –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد    ثالث متوسط  ........ اآلية (
 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقةة المحاضةرة واإللقةاء   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

بفاب قفول هللا تعفالى ) ))عةن  واماذا تعرف  البنطر  السلال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوأو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟  هللا حق قدرهـ ........ اآلية ( وما قدروا

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرس و المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 أن المشركين لم يقدروا هللا حق قدره.
 
مففذهب أهففل السففنة والجماعففة فففي أسففماء -

 هللا وصفاته.
 
 
 أن هللا المتفرد بالمل  وحده.-

 عظمة هللا سبحانه وتعالى.
أن هللا خص الجبارون والمتكبرون بالذكر -

 زعوا هللا في كبريائه وجبروته.ألنهم قد نا

أوالً: المشففر  لففم يقففدر هللا حففق قففدره: المشففركين مففا عظمففوا هللا حففق عظمتففه حيففث عبففدوا معففه غيففره 
 ونسبوا له الصاحبة والولد.

ثانيففاً: مففذهب أهففل السففنة والجماعففة فففي أسففماء هللا وصفففاته: إثبففات أسففماء هللا وصفففاته كمففا وردت فففي 
 ريف والتعطيل ومن غير تكييف وال تمثيل.الكتاب والسنة من غير تح

ثالثاً: عظمة الخالق: ذكر عالم من علماء اليهود للنبي )صلى هللا علية وسفلم  ( مفا يجدونفه ففي التفوراة 
من بيان عظمة الخالق وصغر المخلوقات بالنسبة إليه سبحانه وأنه يضفعها علفى أصفابعه فضفح  النبفي 

 وراً لقول الحبر ألن ما ذكره موافق لما جاء في القرآن الكريم.)صلى هللا علية وسلم  ( تصديقاً وسر

رابعاً: تفرد هللا بالمل  وحده: إن هللا سبحانه حين يطوي  السماوات واألرض بيده يوم القيامة ينادي: 
أنا المل . أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فال يجيبه أحد فهو سبحانه المتفرد بالمل  وكل مل  لغيره 

نهيئ أذهان التالميذ للدرس ثم نفتح باب الحوار  مع الطالب لنتوصل لموضوع الدرس .ونقوم  - زائل.
بكتابته على السبورة بخط واضح. نقوم بفتح كتب التالميذ على الدرس .ونقرأ موضوع الدرس قراءة 

س مع صامتة مع التأشير تحت الكلمات واألحكام والعبارات الصعبة في الدرس .ونناقش مضمون الدر
ة وأقوم  مالحظة مناقشتهم في إجاباتهم. ثم أستخدم طريقة اإللقاء : ولكن ال يعني هذا أن يكون التلميذ سلبي 

بسرد المعلومات والتالميذ يستمعوا للدرس ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرس. طريقة 
يدة عن طريق التعلم الذي يحدث االكتشاف : أحاول بهذي الطريقة أن يتوصل  التالميذ إلى معلومات جد

:وهي  الطريقة القياسيةنتيجة ما أقدم لهم . أو  عن طريق استخدام التلميذ  لمصادرها العقلية والطبيعية .
دفع التالميذ إلى تطبيق  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو القانون العام أو القاعدة على الحاالت التي 

وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم  ميذ عن موضوع الدرسوأخيرا  أسال بعض التالتمر به.
 التالميذ للدرس

 توجيه األسئلة على الطالب

س : المشففركين لففم يقففدروا هللا حففق 
 قدره. اشرح هذه العبارة؟

 
س : مفففا هففففو مففففذهب أهففففل السففففنة 
 والجماعة في أسماء هللا وصفاته؟

 
 س : أثبت تفرد هللا بالمل  وحده؟

 سفففففففبحانه س : بفففففففين عظمفففففففة هللا
 وتعالى؟

 
س : لم خص هللا الجبارون 

 والمتكبرون بالذكر دون غيرهم؟

 

 
 
 
 

  المالحظات:           الواجـب :



اإلدارة العامة للتربية                                                                                                   المملكة العربية السعودية                                                                                                     
  والتعليم

 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
تابع باب قول هللا تعالى ) وما قدروا هللا حق 

لوحة  –الطالب  دفتر –الكتاب المدرسي  -السبورة   توحيد   ثالث متوسط  قدرهـ . اآلية
 ورقية

 التمهيد للدرس
نمهد للدرس الجديد بطريقة المحاضرة واإللقةاء   -2وصحبة أجمعين .  آله نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

باب قفول هللا تعفالى ) ))عن  واماذا تعرف  بالنطر  السلال على الط -3بطريقة االستقراء.  أوأو بطريقة المناقشة والحوار أو بطريقة االستنتاج 
 .((؟  هللا حق قدرهـ ........ اآلية( وما قدروا

 التقـــويــم و إجـراءات وعــرض الـدرس المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

أن عظمفففففة المخلوقفففففات تبفففففينت 
 عظمة هللا سبحانه وتعالى.

 صفة األجرام العلوية.-
 صف السماوات السبع.و-
 وصف الكرسي.-
 
ثمففرة التفكففر فففي عجائففب خلففق -

 هللا 
 

أن هللا خص الجبارون -
 والمتكبرون بالذكر 

ألنهم قد نازعوا هللا في كبريائه 
 وجبروته.

 أوالً: عظمة المخلوقات داللة على عظمة الخالق سبحانه: 
ف الففرحمن ـففـ فالسففماوات السففبع ومففا فيهففا واألرضففون السففبع ومففا فيهففا فففي كفف

سبحانه كحبة صغيرة في يد أحدنا.ــ والسماوات السفبع علفى  سفعتها وكثافتهفا 
وبتباعد ما بينها بالنسبة لسعة الكرسي كسبعة دراهم وضعت في قاع واسع.ـفـ 
والكرسي على سعته وعظمته بالنسبة للعرش كحلقة من حديد ألقيت في وسط 

ق يثمففر تعظففيم هللا صففحراء واسففعة مففن األرض.إن التفكففر فففي عجائففب الخلفف
ومخافتففففه.ثانياً: صفففففة األجففففرام العلويففففة وعظمتهففففا وتباعففففد أقطارهففففا: ـففففـ 
فالسففماوات: سففبع طبففاق بعضففها فففوق بعففض مسففافة ارتفاعهففا عففن األرض 

كل سماء والتي تليها مسافة خمسمائة عفام. ـفـ وسفم  مسيرة خمسمائة عام.ــ وبين 
 كل سماء مسيرة خمسمائة عام.

 سابعة الكرسي.ــ وفوق الكرسي البحر وبينهما مسيرة خمسمائة عام.ــ وفوق السماء ال
ــ عمق البحر مسيرة خمسمائة عام وفوق البحر العرش وهللا فوق العرش ال يخفى عليه 
شيء من أعمال بني آدم.إن التفكفر ففي عظمفة الخفالق وقدرتفه وعجائفب خلقفه وخضفوع 

ه ويزيفد المسفلم إيمانفاً ومعرففًة بربفه المخلوقات له يدل على استحقاقه تعالى للعبادة وحد
ومحبففًة وتعظيمففاً لففهت وإن اإليمففان بففان هللا ال يخفففى عليففه مففن شففيء فففي األرض وال فففي 

 .السماء يوجب للعبد تعظيم هللا وخشيته ومراقبته

توجيه األسئلة على 
 الطالب

س : عظمففففة المخلوقففففات 
تبففففففّين عظمففففففة خالقهففففففا. 

 اشرحي هذه العبارة.
رام س : مففففا صفففففة األجفففف

 العلوية؟
س : بففففففففففففّين وصففففففففففففف 

 السماوات السبع؟
 

س : بففففففففففففّين وصففففففففففففف 
 الكرسي؟

 
س : ما ثمرة التفكر في 

 عجائب خلق هللا؟
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