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إثبات وحدانية هللا ونفي الشرك به عن طريق األدلة المنطقية والبراهين العقلية واالعتقاد بهذه الوحدانية في الذات  .1

 والصفات واألفعال . 

ا جاء به الدين من األمور الحسية والمعنوية وبما أخبرنا به من الغيبيات واإليمان به دون تكييف أو التصديق بكل م .2
 تشبيه أو تمثيل . 

 تثبيت العقيدة اإلسالمية الصحيحة لدى الطالب وبناءها بناًء سليماً ناضجاً .  .3
 لومات الصحيحة عن العقيدة اإلسالمية . يصفة العقيدة من الخرافات والشرك والبدع وكشفها للتلميذات وتزويدهن بالمع

الشعور بعظم أثر العقيدة في تهذيب النفوس وإخضاعها ألوامر ربها وتأكيد ذلك األثر بما فعلته العقيدة في نفوس  .4
 المسلمين األوائل . 

 ات . تعميق الشعور لدى الطالب بعظمة هللا وتقديسه والبعد عن كل ما يوجب غضبه وعقابه من شرك وبدع ومخالف .5

 الشعور بهول الحساب بين يدي هللا يوم القيامة عن كل صغيرة وكبيرة .   .6
 التشوق إلى الجنة ونعيمها والخوف والهلع من النار وعذابها والعمل على كل ما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار. 

 تربية الطالب ذات النفس المطمئنة الراضية بقضائه المسلمة ألمره والمتوكلة عليه .  .7

 العمل بمقتضى اإليمان واإلحسان واالرتقاء بالتلميذة إلى مستوى تقوى هللا في السر والعلن .  .8
 الحر  على إخال  العبادة هلل والبعد عن الرياء والسمعة فيها وقيام تلك العبادة كما شرع هللا وما أخبر به رسوله

 

 

 
 
 

   األهداف العامة لتدريس التوحيداألهداف العامة لتدريس التوحيداألهداف العامة لتدريس التوحيد
 



 

 

 الخميس األربعاء ءالثالثا االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ معنى اإليمان الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ تر بروجك□ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 
 
 

 
 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب  
 اإليمان في اللغة .

أن يعرف الطالب  
 اإليمان في الشرع 

أن يوضح الطالب  
مسمى دخول األعمال 
 في مسمى اإليمان .

أن يشرح الطالب كيفية  
زيادة اإليمان ونقصانه 

. 

أن يلخ  الطالب معنى  
دة اإليمان ثبوت زيا
 ونقصانه .

 
 
  

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : * اإليمان 
 التصديق المستلزم للقبول واإلذعان في اللغة :
تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل باألركان يزيد  شرعا :

 بالطاعة وينق  بالمعصية.
 ألعمووال داخلووة فووي مسوومىدخووول األعمووال فووي مسوومى اإليمووان : 

 اإليمان دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف .
 أدلة السلف : استدل السلف بأدلة كثيرة منها 

 ( قول هللا تعال ) ويزداد الذين أمنوا إيمانا وال ( .. 1
( قال عليه الصوالة )مون رأى مونكم منكوراً فليغوره بيوده فو ن لوم 2

 يستطيع فبلسانه ف ن لم يستطع فقلبه وذلك أضعف اإليمان
اإليمووان يزيوود ويوونق  يزيوود بالطاعووة  زيووادة اإليمووان ونقصووانه :

وينق  بالمعصية وعلوى ذلوك أدلوة كثيورة منهوا : قوال هللا تعوالى 
قال عليوه الصوالة )مون رأى مونكم  )ويزداد الذين أمنوا إيمانا ( .

منكراً فليغره بيده ف ن لم يستطيع فبلسوانه فو ن لوم يسوتطع فقلبوه 
لوه :   اإليموان بضوع وسوبعون شوعبة وذلك أضعف اإليمان( وقو

أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول ال إله إال هللا وأدناها إماطوة 
 األذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب اإليمان .

وإذا ثبت زيادة اإليمان ونقصه ف ن أهل اإليمان يتفاضلون 
فمنهم كامل اإليمان ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو 

 اسق بكبيرته )ناق  اإليمان ألجل معصيته( .مؤمن ب يمانه ف

 
 س: عرف اإليمان في اللغة؟ 

 س : عرف اإليمان في الشرع ؟ 
 

س : ماذا يعني دخول األعمال في مسمى  
 اإليمان؟

 
س : زيادة اإليمان ونقصانه، اشرح هذه  

 العبارة؟
 

 س : كيف يتم التفاضل بين أهل اإليمان؟ 

 س : بين معنى اإليمان في اللغة ؟ 
 س : عرف اإليمان في الشرع ؟
 س :اشرح تعريف اإليمان ؟ 

س : موواذا يعنووي دخووول األعمووال فووي 
 مسمى اإليمان ؟

اذكور وجوه اسوتدالل السولف بحوديث ) 
من رأى مونكم منكوراً...( علوى كونهوا 

 من اإليمان وعلى زيادته ونقصه؟
 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء ناالثني األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ تفاضل أهل اإليمان الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم  □ المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف  

الطالب تفاضل 

 أهل اإليمان .

أن يدرك   

الطالب  أسباب 

 زيادة اإليمان .

 

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : إذا 
 ثبت زيادة اإليمان ونقصانه ف ن أهل اإليمان يتفاضلون

 فيه  :   
فمنهم كامل اإليمان : و هو فعل الواجبات والمستحبات 

 و ترك المحرمات و تجنب المكروهات .
و مووونهم موووا دون ذلوووك  وهوووو مووون اقتصووور علوووى فعووول 

  الواجبات و ترك المحرمات .

و موونهم نوواق  اإليمووان موون أجوول معصوويته فهووو مووؤمن 
ب يمانوووه فاسوووق بكبيرتوووه  وهوووو مووون قصووور فوووي فعووول 

فعل بعض المنهيوات و قود ذكور هللا األقسوام الواجبات  و
الثالثوووة فوووي قولوووه تعوووالى :  ثوووم أورثنوووا الكتووواب الوووذين 
اصطفينا من عبادنا فمنهم ظوالم لنفسوه ومونهم مقتصود 
 ومنهم سابق بالخيرات ب ذن هللا ذلك الفضل الكبير   

أسووباب زيووادة اإليمووان كثيوورة تجمعهووا االسووتقامة علووى 
 طاعة هللا : 

 أسماء هللا تعالى وصفاته .على   التعرف .1

 .أداء الفرائض . 3تحقيق التوحيد .          .2

. مجالسوة الصوالحين 5.اإلكثار من النوافول            4
. 

 .دوام مراقبة هللا . 7.طلب العلم الشرعي .         6

 .كثرة االستغفار والتوبة .8

 
و 
ضح كيفية تفاضل الناس في  

 اإليمان . 
 . يماناذكر أسباب زيادة اإل 

 
 

ما أسباب زيادة  .1
 اإليمان ؟

أعط أدلة على  .2
 زيادة اإليمان ؟

أعك أدلة على  .3
 ؟ نقصان اإليمان

 

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ إليمان ثمرات ا الدرس

      الحصة ا الجديد  مناقشة حواريةمناقشة الطالب حول موضوع درسن التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 
 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية
 

أن يعدد  الطالب     
 .  ات اإليمانثمر

أن يتحلى  الطالب   
 بمكارم األخالق

أن يدرك الطالب قيمة  
 التعلق باآلخرة 

 
 
  

 
لقد أثنى هللا يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : 

علوى عبوواده المووؤمنين ، لمووا لنيموان موون  ثووار عظيمووة و ثموورات 
 كبيرة تظهر على الفرد و المجتمع منها   :   

في العمل : فالمؤمن يمتثل أوامر هللا ويحوذر اإلخال   -1
 مما نهى هللا عنه رغبة في الثواب وخوفاً من العقاب .

التعلووق بووا خرة و الزهوود فووي الوودنيا : فووالمؤمن يوووقن   -2
بأن الحياة ا خرة هي حياة البقواء والسوعادة ولوذا فهوو 

 يؤثرها على الحياة الدنيا .

بوواهلل يجعلووه التحلووي بمكووارم األخووالق : إيمووان الموورء  -3
 متحلياً بالفضائل ومبتعد عن الشرور .

الجوود واالجتهوواد فووي العموول : فووالمؤمن يووربط األسووباب  -4
 بمسبباتها ويأخذ باألسباب 

ذهاب الغل و الحسد : اإليمان يدفع صاحبه إلى صفاء   -5
 النفس وسالمتها من الغل والحقد 

القوووة فووي الحووق : يكسووب اإليمووان المووؤمن قوووة وثباتوواً  -6
 ق ويجعله يستهين بالباطل . على الح

 

 

 
 عدد ثمرات اإليمان  

 ما الذي يجب أن يتحلى به المسلم . 

ما النتيجة التي تترتب على اإليمان باآلخرة  

 ؟ 

 
 
 لنيمان ثمرات . اذكر بعضها  .  

كيف تجمع بين العمل للدار ا خرة 
 والسعي في طلب الرزق ؟

ما موقف المسلم عند حلول 
 المصائب ؟
المسلم ممن سبقه من أهل  ما موقف
 اإليمان

 

 
 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ اإلسالم واإليمان واإلحسان  الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  التعليم إستراتيجية
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

أن يعرف  الطالب   
 معنى اإلسالم . 

أن يعرف  الطالب   
 معنى اإليمان .

يعرف  الطالب  أن  
 معنى اإلحسان . 

أن يوضح الطالب   
الفرق بين اإلسالم 

  واإليمان  .

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : *  
:هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له  معنى اإلسالم

 بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله
ل تصديق القلب إقرار اللسان وعم معنى اإليمان :

 الجوارح يزيد بالطاعة وينق  بالعصيان 
هو اإلتيان باألعمال الحسنة الظاهرة  معنى اإلحسان :

 و الباطنة مع كمال اإلخال  هلل 
 الفرق بين اإلسالم واإليمان  .

واإليمان يجتمع الدين كله ف ذا ذكر جميعا  في اإلسالم
فسر اإلسالم باألمور الظاهرة من األعمال وفُسر 

 قوله تعالىألمور الباطنة من االعتقاد كما في اإليمان با
) قالت األعراب ءامنا قل لم تؤمنا ولكن قولوا أسلمنا 
( ف ذا افترقا فسر أحدهما بما يفسر به ا خر كما في 

) إن الدين عند هللا اإلسالم ( فجعل اإلسالم  قوله تعالى
هو الدين بشرائعه الظاهرة والباطنة وال يستكمل 

مان واإلسالم الواجبين عليه إال بامتثال اإلنسان اإلي
 األوامر واالبتعاد عن النواهي . 

 
 
 
 

 عرف معنى اإلسالم .  
 

 عرف معنى اإليمان . 
 

 عرف معنى اإلحسان .  
 

وضح الفرق بين اإلسالم واإليمان   
. 

 
 

ما وجوه االتفاق  .1
واالختالف بين اإلسالم 

 واإليمان ؟

متى يستكمل المسلم  .2
 اإليمان ؟

 نى اإلسالم . عرف مع .3
 

 
 

 
  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ أركان اإليمان وشعبه الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية
 
 

أن يعرف  الطالب   
 األركان 

 

أن يعدد  الطالب  أركان  
 اإليمان الستة .  

 

أن يذكر  الطالب  
 المقصود 
 بالشعب ..

 
 
 
  

يقوووم المعلووم بمناقشووة الطووالب ومحوواورتهم فيمووا يلووي : أركووان 
 اإليمان هي : 

 . اإليمان باهلل1
 . اإليمان بالمالئكة . 2
 . اإليمان بالكتب السماوية   3
 . اإليمان بالرسل4
 . اإليمان باليوم ا خر5
  . اإليمان بالقدر خيره وشره6

ة والطائفوووة مووون الشووويء :  جموووع شوووعبة الشوووعبة الفرقوووالشوووعب 
ة وهوي كثيورة تزيود علوى اثنتوين  متعوددوشعب اإليمان خصواله ال

وسبعين شعبة ، فقد جاء في الحديث أنها بضوع وسوبعون شوعبة 
. والبضع في العدد موا بوين االثنوين والعشورة . فعون أبوي هريورة  

اإليمان بضع سبعون » قال : قال رسوالهلل صلى هللا عليه وسلم 
وستون شعبة فأفضلها قول ال إلوه إال هللا وأدناهوا شعبة أو بضع 

 إماطة األذى عن الطريق   .
وقد بيّن الرسول أن أفضول هوذه الخصوال كلموة التوحيود المتعوين 
معرفتها على كل أحود ، والتوي ال يصوح شو  مون الشوعب إال بعود 

 صحتها 
ة بعضووها أركووان وأصووول يووزول اإليمووان  متعووددشووعب اإليمووان : 
نكووار اإليمووان بوواليوم ا خوور ، وبعضووها فووروع ال بزوالهووا مثوول إ

  يزول اإليمان بزوالها مثل عدم إكرام الجار والضيف .

 
 
 

 عرف أركان اإليمان  ؟  

 عدد أركان اإليمان الستة ؟  

 اذكري المقصود بالشعب ؟ 

اذكِر العالقة بين أركان اإليمان وشعبه  
 ؟

 
م.1

 ا أركان اإليمان ودليلها ؟
م.2

مان  موع ا المراد بشعب اإلي
 الدليل 

ا.3
ذكوووور العالقووووة بووووين أركووووان 

 اإليمان وشعبه 
 
 

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ الكبيرة وحكم مرتكبها الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب    
 –ما ) الكبيرة 
 الصغيرة ( .

طالب أن يوضح ال 
مذاهب السنة في 
 مرتكب الكبيرة 

أن يشرح الطالب ما  
 المعتزلة 

أن يصف  الطالب  
 الخوارج .

أن يتكلم الطالب عن  
أدلة أهل السنة حول 

 مرتكب الكبيرة .
 
 

هووي كوول  الكبيوورة :يقوووم المعلووم بمناقشووة الطووالب ومحوواورتهم فيمووا يلووي : 
ر أو لعون أو غضوب ذنب ترتب عليوه حود فوي الودنيا أو توعود هللا عليوه بنوا

 مثل قول النبي : اجتبوا السبع الموبقات ......

: هي كل ذنب فيه حد في الدنيا وال وعيد خاص في اآلخرة والصغيرة 
 مذاهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة 

وهو القائلون بأنه ال يضر مع اإليمان معصية كما ال ينفع مع المرجئة : 
أفسق الناس كإيمان أبي بكر وعمر الكفر طاعة وعلى قولهم يكون إيمان 

 رضي هللا عنهما وتصور هذا كاف في بيان بطالنه .
  المعتزلة :

وهم الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة ال مؤمن وال كافر بل هو في منزل 
بين منزلتين وإذا خرج من الدنيا من غيرة توبة فهو من المخلدين في النار 

. 
 الخوارج : 

تكب الكبيرة كافر مخلد في النار  وقول المرجئة وهو القائلون بأن مر
والمعتزلة والخوارج مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف 

 األمة .
 أدلة أهل السنة : 

استدل أهل السنة بأدلة كثيرة جدا من الكتاب الكريم ومن السنة المطهرة 
ن ذلك لمن منها قوله تعالى ) إن هللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دو

يشاء ( وقول هللا تعالى ) وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
فإن بغت إحداهما على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر هللا فإن 

فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن هللا يحب المقسطين ، إنما 
  لعلكم ترحمون ( .المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا هللا

  
 الصغيرة ؟ –س : عرف الكبيرة  

 
س : ما رأي مذاهب أهل السنة من  

 مرتكب الكبيرة ؟
 

 س : ما هي المعتزلة ؟ 
 

 س  : من هم الخوارج ؟ 
 

س : ناقش أدلة أهل السنة حول  
 مرتكب الكبيرة ؟

 كيف ترد على األقوال التالية : 
القائل أنه ال يضر مع اإليمان  .1

 معصية .

قائل إن مرتكب الكبيرة في ال .2
الدنيا  في منزلة بين 

 المنزلتين.

القائل إن مرتكب الكبيرة  .3
 مخلد في النار 

  
 

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ أثر المعصية على اإليمان  الدرس

      الحصة حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية مناقشة الطالب التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

الطالب أن يعرف  
 المعصية .

أن يشرح الطالب  
 اإليمان بالغيب .

أن يوضح الطالب  
أثر اإليمان بالغيب 
 في عقيدة المسلم .

أن يبين الطالب  
عالمات اإليمان 
بالغيب في عقيدة 

 المسلم .
 
 
 
 

هووي خووالف عصووية : الميقوووم المعلووم بمناقشووة الطووالب ومحوواورتهم فيمووا يلووي : 
 رتكابا لنهي . الطاعة سواء كان تركا ألمر أو ا

فالمعصية تختلف فقد تكون ناقضة لنيمان كما أخبر هللا تعالى فرعون بقوله ) 
فكذب وعصى ( وقد تكون فيما دون ذلك فال يحصل بها خروج من اإليمان 

 ولكنها تقدم في ذلك بالنقض والتشويه .
 )) اإليمان بالغيب ((

الحاسة علم أو لم  الغيب مصدر يستعمل في كل غائب عن اإليمان بالغيب :
يعلم واإليمان بالغيب أي بما ال يقع تحت الحواس وال يدرك ببداهة العقول إنما 
يعلم بخبر األنبياء عليهم الصالة والسالم . واإليمان بالغيب من صفات المؤمن 

كما قال تعالى ) ألم ، ذلك الكتاب ال ريب في هدي للمتقين ، الذين يؤمنون 
ومما رزقناهم ينفقون ( وقيل في معنى إيمانهم بالغيب  بالغيب ويقيمون الصالة

رأيان أنهم يؤمنون بما كان غائبا عن الحاسة مما جاء الخبر به عن هللا تعالى 
وعن رسله عليهم الصالة والسالم وأنهم يؤمنون باهلل تعالى حال غيبتهم عنكم 

 كما يؤمنون به حال الحضور بخالف المنافقين  .
 ب في عقيدة المسلم : أثر اإليمان بالغي

لنيمان بالغيب  ثار كبيرة جدا تنعكس على سلوك اإلنسان ، وسيرته في الحياة 
 فهي دافع قوي ألعمال الخير ومكافحة الشر.

 من عالمات اإليمان بالغيب : 

اإلخال  في العمل ، القوة في الحق ، احتقار المظاهر الدنيوية ، ذهاب الغل 
لتحقيق رغبات النفوس بغير طرقها الصحيحة يورث واألحقاد ( لذا إن السعى 

الغل واألحقاد بين الناس واإليمان بالغيب من وعد هللا تعالى ووعيده يجعل 
 المرء محاسبا لنفسه من جميع تصرفاته طمعا في الثواب وخوفا من العقاب .

  
 س : عرف المعصية ؟ 

 
 س : تكلم عن اإليمان بالغيب ؟ 

 
س : تكلم عن أثر اإليمان  

 بالغيب في عقيدة المسلم ؟
 

س : اذكر عالمات اإليمان  
 بالغيب ؟

 
 

 عّرف المعصية . .1

ما  ثار المعاصي على الفرد  .2
 والمجتمع ؟

كيف يمكن لننسان أن يتوب  .3
 من المعاصي التي ارتكبها ؟

 
 
 

 
 

  الواجب 



 

 

 سالخمي األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ معنى اإليمان باهلل تعالى الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي □بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

أن يعرف   
الطالب  اإليمان 

 باهلل . 
 
 

أن يبين   الطالب   
لوازم اإليمان 

 باهلل و ثمراته  . 
 
 

أن يوضح  
الطالب  ما 

يقتضي اإليمان 
 باهلل .

اإليموان بواهلل يقوم المعلوم بمناقشوة الطوالب ومحواورتهم فيموا يلوي : 
هو االعتقاد الجازم بأن هللا و حوده هوو الورب المعبوود و  الى هو :تع

يتضمن ذلك اعتقاد أنه رب كل شيء و مليكه و أنه الخوالق الورازق 
المدبر للكون كله . والذي بيوده مقاليود كول شو  وأنوه هوو المسوتحق 

 للعبادة وحده ال شريك له . 
 مقتضيات اإليمان باهلل : 

قدرته و سلطانه فهو المتصرف في  استشعار عظمة هللا تعالى و -1
 الكون و المدبر .

 تعلق القلوب بفاطرها و خالقها واستحضار االفتقار إليه  -2

 من لوزام اإليمان باهلل و ثمراته : 
 تعظيم هللا تعالى بذاته و أسمائه وصفاته و أفعاله . -1

 تحصيل السعادة وأمن القلب و طمأنينته . -2

 بين عذاب هللا وقاية .تقوى هللا بأن يجعل المؤمن بينه و -3

 اتباع الرسول  -4

 محبة ما يحبه هللا من األعمال و األقوال و األشخا   -5

 ويقتضي اإليمان باهلل إفراده أنواع التوحيد الثالثة 
 الربوبية و األلوهية و األسماء والصفات

 

 عّرف اإليمان باهلل . .  

 
بين لوازم اإليمان باهلل و  

 ثمراته  . 

 
مان وضح ما يقتضي اإلي 

 باهلل .

 

 
 ععّرف اإليمان باهلل .  .1

 
ببين لوازم اإليمان باهلل و  .2

 ثمراته 

 
وضح ما يقتضي اإليمان  .3

 باهلل .

 

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ توحيد هللا  الدرس

      الحصة وع درسنا الجديد  مناقشة حواريةمناقشة الطالب حول موض التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

أن يعرف   
اإليمان   الطالب
 باهلل . 

 
 

أن يبين   الطالب   
لوازم اإليمان 

 باهلل و ثمراته  . 
 
 

أن يوضح  
الطالب  ما 

يقتضي اإليمان 
 باهلل .

اإليموان بواهلل يقوم المعلوم بمناقشوة الطوالب ومحواورتهم فيموا يلوي : 
هو االعتقاد الجازم بأن هللا و حوده هوو الورب المعبوود و  تعالى هو :

أنه رب كل شيء و مليكه و أنه الخوالق الورازق  يتضمن ذلك اعتقاد
المدبر للكون كله . والذي بيوده مقاليود كول شو  وأنوه هوو المسوتحق 

 للعبادة وحده ال شريك له . 
 مقتضيات اإليمان باهلل : 

استشعار عظمة هللا تعالى و قدرته و سلطانه فهو المتصرف في  -3
 الكون و المدبر .

 واستحضار االفتقار إليه تعلق القلوب بفاطرها و خالقها  -4

 من لوزام اإليمان باهلل و ثمراته : 
 تعظيم هللا تعالى بذاته و أسمائه وصفاته و أفعاله . -6

 تحصيل السعادة وأمن القلب و طمأنينته . -7

 تقوى هللا بأن يجعل المؤمن بينه وبين عذاب هللا وقاية . -8

 اتباع الرسول  -9

 األشخا  محبة ما يحبه هللا من األعمال و األقوال و  -10

 ويقتضي اإليمان باهلل إفراده أنواع التوحيد الثالثة 
 الربوبية و األلوهية و األسماء والصفات

 

 عّرف اإليمان باهلل . .  

 
بين لوازم اإليمان باهلل و  

 ثمراته  . 

 
وضح ما يقتضي اإليمان  

 باهلل .

 

 
 ععّرف اإليمان باهلل .  .4

 
ببين لوازم اإليمان باهلل و  .5

 ثمراته 

 
ما يقتضي اإليمان  وضح .6

 باهلل .

 

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ تعظيم هللا  الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ نيالتعلم التعاو□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

 

أن يعرف   
الطالب  اإليمان 

 باهلل . 
 
 

أن يبين   الطالب   
لوازم اإليمان 

 باهلل و ثمراته  . 
 
 

يوضح أن  
الطالب  ما 

يقتضي اإليمان 
 باهلل .

اإليموان بواهلل يقوم المعلوم بمناقشوة الطوالب ومحواورتهم فيموا يلوي : 
هو االعتقاد الجازم بأن هللا و حوده هوو الورب المعبوود و  تعالى هو :

يتضمن ذلك اعتقاد أنه رب كل شيء و مليكه و أنه الخوالق الورازق 
يود كول شو  وأنوه هوو المسوتحق المدبر للكون كله . والذي بيوده مقال

 للعبادة وحده ال شريك له . 
 مقتضيات اإليمان باهلل : 

استشعار عظمة هللا تعالى و قدرته و سلطانه فهو المتصرف في  -5
 الكون و المدبر .

 تعلق القلوب بفاطرها و خالقها واستحضار االفتقار إليه  -6

 من لوزام اإليمان باهلل و ثمراته : 
 ذاته و أسمائه وصفاته و أفعاله .تعظيم هللا تعالى ب -11

 تحصيل السعادة وأمن القلب و طمأنينته . -12

 تقوى هللا بأن يجعل المؤمن بينه وبين عذاب هللا وقاية . -13

 اتباع الرسول  -14

 محبة ما يحبه هللا من األعمال و األقوال و األشخا   -15

 ويقتضي اإليمان باهلل إفراده أنواع التوحيد الثالثة 
 ية و األسماء والصفاتالربوبية و األلوه

 

 عّرف اإليمان باهلل . .  

 
بين لوازم اإليمان باهلل و  

 ثمراته  . 

 
وضح ما يقتضي اإليمان  

 باهلل .

 

 
 ععّرف اإليمان باهلل .  .7

 
ببين لوازم اإليمان باهلل و  .8

 ثمراته 

 
وضح ما يقتضي اإليمان  .9

 باهلل .

 
 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ معنى اإليمان بالمالئكة الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب  
 المالئكة لغةً .

أن يعي الطالب   
 المالئكة اصطالحاً 

أن يوضح الطالب  
 كيفية اإليمان بهم 

أن يستنبط األدلة على  
وجوب اإليمان 

 بالمالئكة .

الذي  أن يدرك الطالب 
يتضمنه اإليمان 

 بالمالئكة .

أن يشرح الطالب  
 أعمال المالئكة .

المالئكة جمع ملك  المالئكة لغة :يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : 
، بفتح الالم قيل إنه مشتق من األلوكة وهي الرسالة وقيل من ألك إذا أرسل وقيل غير 

 ذلك .
ون من نور عابودون هلل تعوالى.مكرمون ال يعصوون هللا عالم غيبي مخلوقواصطالحا : 

 ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .
هو الركن الثاني من أركان اإليمان ومعنى ذلك التصديق الجازم بأن هلل اإليمان بهم :

تعالى مالئكة موجودين مخلوقين من نور ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما 
 يؤمرون  .

منها قول هللا تعالى ) ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربه  م :أدلة وجوب اإليمان به
 والمؤمنون كل ءامن باله ومالئكته وكتبه ورسله (

 وقوله: ومن يكفر باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم ا خر  
: ) اإليمان بوجودهم ، واإليمان بمن علمنا اسمه منهم ما يتضمنه اإليمان بالمالئكة

ن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجماال ، واإليمان بما علمنا من صفاتهم باسمه كجبريل وم
كصفة جبريل ، واإليمان بما علمنا من أعمالهم التي يقومون بها من أمر هللا كتسبيحه 

 والتعبد له 
 أعمال المالئكة : 

. الموكل بالوحي من هللا تعالى إلى رسله عليهم الصالة والسالم وهو الروح األمين 1
 ليه السالمجبريل ع

 . حملة العرش 3الموكل بالقطر وهو ميكائيل          .2
. منهم الموكل بالصور وهو إسرافيل وهو الذي ينفخ فيه بأمر هللا تعال ثالثة نفخات 4

 نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة  البعث.
 الموكل بقبض األرواح و هو ملك الموت و أعوانه  .5
رؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك عليه السالم .   . خزنة جهنم : هم خزنة جهنم و6
. الموكلون بكتابة عمل العبد  :  هم الموكلون بحفظ عمل العبد من خيور وشور وهوم 7

 الكرام الكاتبون ..

 
 س : عرف المالئكة في اللغة ؟ 

 
س : عرف المالئكة في االصطالح  

 ؟
 

س : كيف يكون اإليمان بالمالئكة  
 ؟

 
س : ما هي أدلة وجوب اإليمان  

 بالمالئكة ؟
س : ما الذي يتضمنه اإليمان  

 بالمالئكة 
 

س : ما هي عالقة المالئكة  
 بالبشر ؟

 
س : ما األعمال التي تقوم بها  

 المالئكة ؟

 
 عّرف المالئكة لغة ً ؟ .1

 عّرف المالئكة اصطالحاً ؟ .2

اذكر أدلة وجوب اإليمان  .3
 بالمالئكة .

ال التي عّدد بعضاً من األعم .4
 تقوم بها المالئكة 

 
 

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ بالمالئكة  لوازم اإليمان  الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية
 

أن يعرف الطالب  
عالقة المالئكة 
 بعموم البشر .

أن يذكر الطالب  
عالقة المالئكة 

 من .  بالمؤ
أن يعي الطالب  

 حقوق المالئكة . 
أن يدرك الطالب  

اعتقاد الفالسفة 
والمشركين في 

 المالئكة .
أن يستنتج الطالب  

ثمرات اإليمان 
 بالمالئكة .

 
  

يقوووم المعلووم بمناقشووة الطووالب ومحوواورتهم فيمووا يلووي : عالقووة المالئكووة بعموووم 
وكلوون بتخليقوه ونقلوه مون للمالئكوة عالقوة وثيقوة باإلنسوان ، فمونهم مالبشر  : 

طووور  خوور وتصووويره وحفظووه فووي أطبوواق الظلمووات الووثالث ونفووخ الووروح فيووه 
 .وكتابة رزقه وعمله وأجله 
هوم المثبتوون للعبود الموؤمن والمعلموون لوه موا ينفعوه  عالقة المالئكة بالمؤمن :

وهووم أوليوواؤه فووي الوودنيا وا خوورة وهووم حفظتووه وناصووحوه والمسووتغفرون لووه 
 يحضرون مجالس الذكر ويدعون ألهلها.والمالئكة 

يجب على المؤمن احترامهم و توليهم و تووقيرهم و محبوتهم  حقوق المالئكة  :
 و أن يحر  على ما يقربهم إليه من طاعة هللا  .

طوائوووف مووون الفالسوووفة و المشوووركون اعتقووواد الفالسوووفة والمشوووركين فووويهم : 
تعوالى علويهم هوذا وبوين عودم يزعمون أنهم بنات هللا تبارك وتقودس وقود رد هللا 

علمهم بذلك بقوله ) أَْم َخلَْقنَا اْلَمالئَِكةَ إِنَاثاً َوُهوْم َشواِهُدوَن * أال إنهوم مون إفكهوم 
 ليقولون ولد هللا وإنهم لكاذبون ( .

 اإليمان بالمالئكة يمثر ثمرات جليلة منها:

عظمووة  العلووم بعظمووة هللا تعووالى وقوتووه وسوولطانه، فوو ن عظمووة المخلوووق موون -1
 الخالق.

شوكر هللا تعوالى علوى عنايتوه ببنوي  دم، حيووث وكول مون هوؤالء المالئكوة موون  -2
 يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم.

 محبة المالئكة على ما قاموا به من عبادة هللا تعالى( -7
 تحفيز الناس على العبادة

 
عرف عالقة المالئكوة بعمووم  

 البشر ؟

كووووووووة اذكوووووووور عالقووووووووة المالئ 
 بالمؤمنين ؟

وضووح حقوووق المالئكووة عنوود  
 البشر 

موووووووا اعتقووووووواد الفالسوووووووفة و  
 المشركين في المالئكة ؟

اسووووووتنتج ثموووووورات اإليمووووووان  
 بالمالئكة .

عوووووورف عالقووووووة المالئكووووووة  
 بعموم البشر 

 اذكر عالقة المالئكة بالمؤمنين ؟
 وضح حقوق المالئكة عند البشر 

ما اعتقواد الفالسوفة و المشوركين فوي 
 ؟ المالئكة

 استنتج ثمرات اإليمان بالمالئكة
 
 
 
 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ اإليمان بالكتب الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب ما  
الكتب والمراد منها 

. 

أن يعي الطالب  
 معنى الكتب .

 أن يوضح الطالب 
األدلة على وجوب 
 اإليمان بالكتب .

أن يشرح الطالب ما  
يتضمنه اإليمان 

 بالكتب .

أن يستنبط الطالب  
األدلة التي تؤيد 
عدم صحة نسب 
الكتب الموجودة 

لدى أهل الكتاب إلى 
 هللا .

 

جمع كتاب بمعنى  يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : الكتب :
نا : الكتب التي أنزلها هللا تعالى على رسله رحمة مكتوب ، والمراد بها ه

 للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدنيا وا خرة .
التصديق الجازم بأن هللا تعالى ، كتبا أنزلها على رسله إلى عباده  ومعناه :

بالحق المبين وأنها كالم هللا عز وجل تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه 
 اد .الذي أر

 األدلة على وجوب اإليمان بالكتب : 

قوله تعالى ) قولوا أمنا بواهلل وموا أنوزل إلينوا وموا أنوزل إلوى إبوراهيم وإسوماعيل 
وإسحاق ويعقوب واألسباط وموا أوتوي موسوى وعيسوى وموا أوتوي النبيوون مون 
ربهم ال نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ( وقولوه :  ءامون الرسوول بموا 

ن ربه والمؤمنون كول ءامون بواهلل ومالئكتوه وكتبوه ورسوله ال نفورق أنزل إليه م
 بين أحد من رسله   

يتضمن أمور أربعوة هوي اإليموان بوأن نزولهوا مون  ما يتضمنه اإليمان بالكتب : 
عند هللا حق ، وأنها تضمنت عقيدة التوحيد والشرائع التي أرشد بها األموم إلوى 

اإليموان بالكتوب إجمواالً وبموا ورد اسومه ما يصلح أحوالهم فوي الودنيا وا خورة و
تفصيالً  في القور ن الكوريم ، وتصوديق موا ورد فيهوا مون قصو  وأخبوار موا لوم 
يبدل أو يحرف من الكتب السابقة ، والعمل بأحكوام موا لوم ينسوخ منهوا والرضوى 

 والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم نفهمها ( ...
 

 
 س : ما المراد بالكتب ؟ 

 
 نى الكتب ؟س : ما مع 

 
س : ما هي األدلة على وجوب  

 اإليمان بالكتب ؟
 

س : ماذا يتضمن اإليمان  
 بالكتب ؟

 
س : الكتب الموجودة ال تصح  

نسبتها إلى هللا ما األدلة التي 
تؤيد عدم صحة نسبتها إلى هللا 
 مع ما صرح به القر ن الكريم ؟

 
مووا هووي األدلووة علووى وجوووب اإليمووان 

 بالكتب ؟
 من اإليمان بالكتب س : ماذا يتض

س : الكتووووووب الموجووووووودة ال تصووووووح 
نسووبتها إلووى هللا مووا األدلووة التووي تؤيوود 
عوودم صووحة نسووبتها إلووى هللا مووع مووا 

 صرح به القر ن الكريم
  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ تابع  اإليمان بالكتب الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 
 

 

 التقويم  التدريب ىالمحتو األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب  
الكتب الموجودة 
 لدى أهل الكتاب 

أن يدلل الطالب   
على  تحريفها و 

نقصها من القرآن 
 الكريم 

أن يبرهن الطالب  
على عدم نسبة 

الكتب الموجودة 
 حاليا إلى هللا تعالى 

 
 
 

 

ى أهول الكتوب الموجوودة لوديقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : 
إلقوود أنووزل هللا علووى رسووله كتبوواً حجووة علووى العووالمين ومحجووة للعووالمين الكتوواب : 

يعلمووونهم بهووا بالحكمووة ويزكووونهم بهووا قووال هللا تعووالى :   لقوود أرسوولنا رسوولنا 
بالبينووات وأنزلنووا معهووم الكتوواب والميووزان   وموون هووذه الكتووب التوووراة واإلنجيوول 

لى نبيه محمد خاتم النبيين فنسوخ جميوع و خرها القر ن الكريم الذي أنزله هللا ع
 الكتب السابقة وتكفل بحفظه من عبث العابثين .

ولوقوع هذا التحريف فال تصح نسوبة هوذه الكتوب إلوى  تحريف الكتب السابقة  
.أن ما في أيدي أهل الكتاب من كتب يزعمون أنها مقدسة 1هللا وذلك لما يلي : 

 ليست نسخاً أصلية وإنما هي تراجمها.

.أن هووذه الكتووب قوود اخووتلط فيهووا كووالم هللا تعووالى بكووالم غيووره موون المفسوورين 2
 والمؤرخين ، ومستنبطي األحكام ونحو ذلك .

.عدم صحة النسبة فيها إلى الرسول الذي نسبت إليه فلويس لهوا سوند موثووق 3
، فالتوراة دونت بعود موسوى بقورون عديودة ، وأموا األناجيول فهوي منسووبة إلوى 

 ة. متعددختيرت من أناجيل مؤلفيها، وقد ا

. 5  .يعدد  نسخها وتناقضها فيما بينها مما يدل داللوة قاطعوة علوى تحريفهوا .4
اشتمالها علوى عقائود فاسودة فوي تصوور الخوالق ووصوفه بموا يتضومن الونق  ، 
وكذلك وصف الرسول الكورام بموا يتنزهوون عنوه ، ولهوذا فالواجوب علوى المسولم 

ما فيها قد أنزله هللا على رسله ، بل هوي مموا  اعتقاده أن كتب العهدين ليس كل
كتبوه فال نصدق منها إال ما صودقه القور ن الكوريم أو السونة المطهورة ، ونكوذب 
ما كذبه القر ن والسنة ، مموا اشوتملت عليوه مون الباطول، ونسوكت عموا لوم يوأت 

 تصديقه أو تكذيبه الحتماله الصدق والكذب

 
اذكوور الكتووب الموجووودة لوودى  

 ب أهل الكتا

دلل على  تحريفها و نقصها  
 من القر ن الكريم 

برهن على عدم نسبة الكتب  
 الموجودة حاليا إلى هللا تعالى 

م.1
مووا حكووم العموول بمووا فووي الكتووب 

 السابقة ؟
م.2

مووا حكووم التحوواكم إلووى مووا فووي 
 الكتب السابقة ؟

ع.3
عدد بعض الكتوب التوي أنزلوت 

 على األنبياء السابقين ؟

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4وحيد ت  المادة
      التاريخ القر ن الكريم الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ كتشافاال□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب  
 القر ن لغةً 

أن يعرف الطالب  
 القر ن اصطالحاً 

أن يعي الطالب بأن  
القر ن كالم هللا 

 تعالى

أن يوضح الطالب  
كيف حفظ هللا تعالى 

 للقر ن .

أن يفصل الطالب  
كيفية التحدي 

 بالقر ن .

أن يبين الطالب  
أوجه اإلعجاز في 

 القر ن .

القر ن في اللغة  تعريفه :يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : 
 مصدر كالقراءة .
هو كوالم هللا تعوالى المعجوز المنوزل علوى رسووله محمود صولى  وفي االصطالح :

 متعبد بتالوته .هللا عليه وسلم وحيا ال
القر ن الكريم كالم هللا تعالى بلفظه ومعناه منزل غير  القر ن كالم هللا تعالى :

مخلوق سمعه منه جبريل عليه السالم وبلغه إلى محمد صلى هللا عليه وسلم 
ليبلغه إلى أصحابه وهو الذي نتلوه بألسنتنا ونكتب في مصاحفنا ونحفظ في 

أن يسافر بالقر ن الكريم إلى أرض العدو  صدورنا ونسمع بأذاننا وقد نهي
 ولقوله صلى هللا عليه وسلم زينو القر ن بأصواتكم .

القر ن الكوريم المنوزل علوى خواتم األنبيواء هوو أخور كتوب حفظ هللا تعالى للقر ن :
هللا تعالى نزوال إلى البشر وقد تكفل هللا بحفظه لتقوم الحجة به على الناس قوال 

 نا الذكر وإنا له لحافظون ( .تعالى ) إنا نحن نزل
  التحدي بالقر ن :

فمن مراحل التحدي بالقر ن هو أن مشركو قريش غالطوا أنفسهم بادعائهم أن 
القر ن ليس من عند هللا تعالى فتحداهم هللا تبارك وتعالى بأن يأتوا بمثله 

وأخبر أنهم ال يستطيعون ذلك وهذا التحدي شامل لهم ولغيرهم ممن زعم هذا 
 زعم من إنس أو جن . ......ال

 أوجه اإلعجاز في القر ن : 

) أنه معجز من جهة لفظه ونظمه فهو في غاية الفصاحة والبالغة ، وأنه 
معجز من جهة ما تضمنه من أحكام وتشريعات تطبيقها يحقق السعادة في 

الدارين ، وأن القر ن الكريم معجز بما يتضمنه من أخبار عن األمور الغيبية 
 ومستقبله ( . ماضية

  

 س : عرف القر ن في اللغة ؟ 
 

س : عرف القر ن في  
 االصطالح ؟

 
س : القر ن كالم هللا تعالى ،  

 بين 
 ذلك ؟

 
س  بين كيفية حفظ هللا تعالى  

 للقر ن ؟
 

س : اذكر مراحل التحدي  
 بالقر ن ؟

 
 

س : بين أوجه اإلعجاز في  
 القر ن الكريم ؟

 

 
 

 عّرف القر ن الكريم لغةً ؟ .1

 ف القر ن الكريم شرعاً؟عرّ  .2

بيّن عقيدة المسلم في القر ن  .3
 الكريم مع ذكر األدلة ؟ 

تكلم بشكل مختصر عن حفظ  .4
 هللا للقر ن . 

 
 

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ اإليمان بالرسل الدرس

      الحصة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حواريةمناقشة  التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

يعرف الطالب  أن 
 النبي لغةً 

أن يعرف الطالب  
 النبي اصطالحاً 

أن يذكر الطالب  
الرسول لغة 
 واصطالحاً 

أن يعي الطالب  
الفرق بين النبي 

 والرسول .

أن يوضح الطالب  
بأن النبوة منحة 

 إلهية

أن يشرح الطالب  
صفات الرسل 
 ومعجزاتهم .

مشوتق  عريوف النبوي لغوة:تيقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلوي : 
من النبأ وهو الخبر أو من النبوة وهي ما ارتفع من األرض . واصطالحاً : من 
أوحي إليه ليعمل من قبله ويحكم به مثل األنبيواء وسومي النبوي نبيوا ألنوه مخبور 

 عن هللا أي مبلغ عنه أمره ووحيه. 
: موون موون اإلرسووال وهووو التوجيووه والبعووث واصووطالحاً تعريووف الرسووول لغووة : 

أوحوي إليوه بشورع جديود وأرسول إلوى قووم مخوالفين ليوبلغهم رسوالة هللا  وسوومى 
الرسل بذلك ألنهم وجهوا من قبل هللا تعالى قال تعالى ) ثم أرسلنا رسولنا تتورا ( 

. 
الرسوول مون أوحوي إليوه بشورع جديود وأرسول إلوى  الفرق بين النبي والرسول :

 زم قوم مخالفين ليبلغهم رسالة هللا كأولي الع
 والنبي من أوحي إليه ليعمل بشرع من قبله ويحكم به .

قوال تعوالى ) هللا النبوة منحوة إلهيوة : النبووة تفضول واختيوار واصوطفاء مون هللا 
يصووطفي موون المالئكووة رسووال وموون النوواس ( فليسووت غايووة توصوول إليهووا الطوورق 

لهوا  فيبلغها البشر بجهدهم وال رتبة تنال بالكسب إنما هوي ورتبوة خاصوة يختوار
 هللا تعالى بمحض فضله من يشاء .

 صفات الرسل ومعجزاتهم : 

. الصدق : أخبر هللا تعالى عن رسله أنهم صادقون بقول ) هذا ما وعد 1
 الرحمن وصدق المرسلون ( . 

. الصبر : إن دعوة الناس إلى طاعة هللا وتحذيرهم من مخالفة أمره عمل 2
هللا صلوات هللا عليهم وهم صعب ومسلك شاق ال يطيقه كل أحد لكن رسل 

صفوة الخلق قد القوا في سبيل دعوتهم صنوف المشاق وأنواع األذى فلم يثن 
ذلك عزائمهم ولم يوقف إقدامهم ، قال تعالى ) ولقد كذبت رسل من قبلك 
فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرانا وال مبدل لكلمات هللا ولقد 

 جاءك من نبأ المرسلين ( ..

 

 س : عرف النبي  لغة ً؟ 
 عرف النبي اصطالحاً ؟ 
 عرف الرسول لغةً واصطالحاً  
س : ما الفرق بين النبي  

 والرسول 

س : النبوة منحة إلهية ،  
 وضح ذلك 
 
 

 ما الفرق بين النبي والرسول ؟  
 ؟  النبوة منحة إلهية ، وضح ذلك 
 
 
 
 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين داألح اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة

 ما يتضمنه اإليمان بالرسل الدرس
      التاريخ

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  مواد والوسائلال التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يصنف الطالب  
معجزات الرسل 
 عليهم السالم .

أن يوضح الطالب  
كيفية اإليمان 

 بالرسل .

أن يبين  الطالب  
 تعريف الكرامة   .

أن يعرف الطالب  
 األولياء 

أن يعلل الطالب  
 بذلك  تسميتهم

 
 
 

  معجزات الرسل عليهم السالم :يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : 
 تعريف الدالئل : هي األدلة يعرف بها النبي الصادق ويميز بها وبين المتنبي الكاذب 

 تعريف المعجزة :  كل خارق للعادة يظهره هللا تعالى على أيدي أنبيائه ورسله على وجه يعجز البشر
 عن اإلتيان بمثله . 

 : فمنها ؛ محصورة وغير كثيرة النبوة ودالئل

.المعجزة :وهي دليل على صدق الرسول وصحة رسالته ومعجزات الرسل كثيرة منها ناقة صالح 1
 وقلب العصا حية لموسى  

م . إخبارهم األمم بما سيكون من انتصارهم وخذالن أعدائهم وأن العاقبة لهم فوقع كما أخبروا ول2
 يتخلف منه شيء 

 . أن ما جاؤوا به من الشرائع في غاية اإلحكام لهداية الخلق .3

أنه ال يؤيد الكذاب بمثل ما يؤيد به  -سبحانه  -. أن هللا يؤيدهم تأييداً مستمراً ، وقد علم من سنته 4
 الصادق بل ال بد أن يفتضح الكذاب ، وقد يمهله هللا ثم يهلكه .

يما يأمرون به من عبادة هللا وطاعته والتصديق باليوم ا خر وغير ذلك، فال . أن طريقتهم واحدة ف5
 يمكن خروج واحد منهم عما اتفقوا عليه ، فهم يصدق متأخرهم متقدمهم .

. اإلخبار باألمور الغيبية الحاضرة ك خبار عيسى قومه بما يأكلون وما يدخرون 1أنواع المعجزات : 
 في بيوتهم . 

 ور الماضية ك خبار رسولنا عن أحوال األمم السابقة . اإلخبار باألم2
 . اإلخبار باألمور المستقبلية ك خباره بالفتن وأشراط الساعة 3
 . القدرة الخارقة مثالها تحويل العصا حية وكاانشقاق القمر .4

إعانة  تعريف الكرامة : هي أمر خارق للعادة غير مألوف يجريه هللا تعالى على يد ولي ، تأييداً له أو
 ، أو تثبيتاً أو نصراً للدين.

:جمع ولي وهو المؤمن المتقي ) أال إن أو لياء هللا ال خوف عليهم( وسبب تسميتهم بوذلك : األولياء
 اشتقاقاً من الوالء و هو المحبة .

  
 

س : تكلم  
باختصار عن 
 معجزات الرسل ؟

س : وضح كيفية  
 اإليمان بالرسل ؟

 
 

 
 
  

س : بين صفات الرسل  
س : ما معنى  جزاتهمومع

 الكرامة ؟
 س : ما معنى األولياء ؟ 
س : لم سّمي األولياء بذلك  

 االسم ؟
 
 
 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ  تابع  اإليمان بالرسل الدرس

      الحصة ا الجديد  مناقشة حواريةمناقشة الطالب حول موضوع درسن التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يوضح  
الطالب مذهب 

السنة  أهل
والجماعة في 

 كرامات األولياء 

أن يعي الطالب  
المخالفين في 

كرامات األولياء 
. 

أن يدرك الطالب  
الفرق بين 

كرامات األولياء 
والخوارق 
 الشيطانية 

 

يقوم المعلم بمناقشة الطوالب ومحواورتهم فيموا يلوي : موذهب أهول السونة والجماعوة فوي كراموات 
لجماعة التصديق بكرامات األولياء ألنها حق ثابت في الكتواب من أصول أهل السنة وااألولياء : 

 و السنة والكرامات موجودة في هذه األمة إلى يوم القيامة ما وجدت فيهم الوالية بشروطها .
األول من ينفي الكرامة من المبتدعة كالمعتزلة والجهمية ومن  المخالفون في كرامات األولياء :
 سلك طريقهم من أهل األهواء .

الثوواني : موون يغلووو فووي إثبووات الكرامووة فيوودخل فيهووا مووا لوويس فيهووا كالوودجل والشووعوذة والخوووارق 
 الشيطانية كما يفعل غالة الطرق الصوفية .

. ما تكون من باب العلم والكشف مثل أن يسمع العبد ما ال يسمعه غيره مثل 1أنواع الكرامات : 
 قول عمر : يا سارية الجبل .

 لقدرة مثل قصة الجني الذي أتى بعرش بلقيس . ما تكون من باب ا2
:  والفرق بينها وبين المعجزة : أن المعجوزة تكوون علوى  الفرق بين المعجزة و كرامات األولياء

 يد نبي ، بينما الكرامة تكون على يد ولي . والمعجزة تكون مقرونة بالتحدي بخالف الكرامة.
:  أن كرامات األولياء سببها التقووى والعمول  نيةالفرق بين كرامات األولياء و الخوارق الشيطا 

 الصالح، وأعمال المشعوذين سببها الكفر والفسق والفجور.
أن كراموووات األوليووواء يسوووتعان بهوووا علوووى البووور والتقووووى أو علوووى أموووور مباحوووة ، وأعموووال  -2

 المشعوذين والدجالين يستعان بها على أمور شركية أو محرمة.
وى بوووذكر هللا وتوحيوووده، وخووووارق السوووحرة والمشوووعوذين تبطووول أو أن كراموووات األوليووواء تقووو -3

 تضعف عند ذكر هللا وقراءة القر ن .
أن اولياء هللا ال يستغلون موا يجريوه هللا تعوالى علوى أيوديهم مون الكراموات للنصوب واالحتيوال  -4

خووالف ولفووت النوواس إلووى تعظوويمهم ، وإنمووا تزيوودهم تواضووعاً ومحبووة هلل وإقبوواالً علووى عبادتووه . ب
المشعوذين والودجالين فو نهم يسوتغلون هوذه األحووال الشويطاينة التوي تجوري علوى أيوديهم لجلوب 

 الناس إلى تعظيمهم والتقرب إليهم وعبادتهم من دون هللا عز وجل.

وّضح  مذهب أهل  
السنة والجماعة 

في كرامات 
 األولياء ؟

ما  راء المخالفين  
في كرامات 
 األولياء ؟

ما الفرق بين   
ات األولياء كرام

والخوارق 
 الشيطانية 

 
 
 
 

مذهب أهل السنة   وّضح .1
والجماعة في كرامات 

 األولياء ؟
 بيّن أنواع الكرامات ؟  .2
ما الفرق بين  كرامات  .3

األولياء والخوارق 
 الشيطانية 

 
 
 

 

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ نبيا ورسوال ودالئل النبوة اإليمان بمحمد  رسالد

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف الطالب  
كيف كانت بعثة 

 . النبي 

أن يعي الطالب  
كيفية اإليمان 

  برسالته 
 جميعا .

أن يفهم الطالب  
بأنه خاتم األنبياء 

 والمرسلين .

أن يشرح الطالب  
 فضل محمد 

 على األنبياء .

الب أن يوضح الط 
 دالئل النبوة .

 

إلى الناس كافة قال  لقد بعث يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : 
تعالى ) يا أيها الناس إني رسول هللا إليكم جميعا ( وقال تعالى ) وما أرسلناك إال 

) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت  كافة للناس بشيرا ونذيرا ( ... وقال 
) والذي نفس محمد بيده ال يسمع بي أحد من  ل أحمر وأسود ( ، وقال إلى ك

هذه األمة يهودي وال نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من 
 أصحاب النار ( ..

ومن لم يؤمن به استحق عقاب هللا تعالى كغيره   فيلزم جميعا اإليمان برسالته
ملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم من الكافرين قال تعالى ) اليوم أك

 اإلسالم دينا ( ....
 أنه خاتم األنبياء والمرسلين : 

قال تعالى ) ما كان محمد أبا أحدا من رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم النبيين وكان 
 هللا بكل شيء عليما ( .

 على األنبياء بست خصال وهي :  ولقد فضل محمد 

األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت  ) فضلت على قوله 
لي الغنائم وجعلت لي األرض طهورا ومسجدا ، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي 

 النبيون ( ......
دالئل النبوة هي األدلة التي يعرف بها النبي الصادق ، ويعرف بها ))دالئل النبوة((

 :      ة منهاودالئل النبوة كثيركذب المدعي للنبوة    
المعجزة ومعجزات الرسل عليهم الصالة والسالم كثيرة منها الناقة التي أوتيها 
صالح عليه السالم حجة على قومه وقلب العصا حية  ية لموسى عليه السالم ، 

القر ن الكريم التي تحدى هللا بها الجن واإلنس ومنها  ومعجزة نبينا محمد 
وحنين الجذع إليه  ر وتسبيح الحصا في كفه اإلسراء والمعراج وانشقاق القم

 وإخباره عن حوادث األمم السابقة .....

 
إلى كافة  س : اشرح بعثته  

 الناس ؟
 
 

س : كيف يكون اإليمان برسالته  
 ؟ 

 
 

س : من هو خاتم األنبياء  
 والمرسلين ؟

 
على  س : لقد فضل محمد  

 األنبياء بست خصال ما هي ؟
 

 بوة ؟س : ما هي دالئل الن 
 

 

كيف يكون اإليمان برسالته  
 ؟ 

س : من هو خاتم األنبياء  
 والمرسلين ؟

 س : لقد فضل محمد  
على األنبياء بست خصال 

 ما هي

 
 
  

  الواجب 



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ ما يتضمنه اإليمان بالرسل الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ التفكير الناقد□ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 
 
 

 

 التقويم  دريبالت المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف   
الطالب   ما 

يتضمنه 
اإليمان 
 بالرسل

أن يشرح  
الطالب  ما 
يتضمنه 

اإليمان بالنبي 

 . محمد 

 

يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : يتضمن اإليمان 
التصديق الجازم بأن هللا تعالى بعث في كل  – 1بالرسل األمور التالية :
 لى عبادته وحده ال شريك له أمة رسوال يدعوهم إ

اإليمان بهم جميعا واجب فمن كفر بواحد منهم فقد كفر بهم  – 2
 جميعا 

 اإليمان بان جميعهم صادقون هداة مهتدون معصومون  – 3
 اإليمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم هللا به لم يكتموا ولم يغيروا  – 4
لوا العزم وهم ) اإليمان بأن بعضهم أفضل من بعض وأفضلهم أو – 5

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصالة والسالم ( و 
 أفضل أولي العزم محمد صلى هللا عليه وسلم

 
 يتضمن اإليمان بالنبي محمد ما يلي :   

أنه يجب علينا محبته و طاعته و العمل بشريعته و اتباع سنته و 
 الحسنةالسير على نهجه فهو المبلغ عن هللا و هو األسوة 

 إللى الناس كافة . اإليمان بعموم بعثته  

 اإليمان بأنه خاتم األنبياء و المرسلين .

 رحمة للعاملين . أنه مبعوث

ع

عوورف مووا يتضوومنه اإليمووان 

 بالرسل 

اشرح ما يتضمنه اإليمان  

 بالنبي محمد 

ما الذي يجب علينا  .1
 لنؤمن بالنبي ؟

ما األمور التي توجب  .2
 اإليمان بالرسل ؟

  جب الوا



 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ثاني ثانوي 4توحيد   المادة
      التاريخ اإلسراء والمعراج الدرس

      الحصة مناقشة الطالب حول موضوع درسنا الجديد  مناقشة حوارية التمهيد

 الكتاب المدرسي□ بروجكتر □ أقالم □  المواد والوسائل التلقين□ االكتشاف□ حل المشكالت□ الناقدالتفكير □ النقاش والحوار□ التعلم التعاوني□  إستراتيجية التعليم
 

 

 

 التقويم  التدريب المحتوى األهداف السلوكية

أن يعرف  
الطالب اإلسراء 

. 

أن يعي الطالب  
 المعراج .

أن يوضح  
الطالب  كم 
كانت مدة 
اإلسراء 

 والمعراج .

أن يشرح  
الطالب قصة 

ء اإلسرا
 والمعراج .

 
 

هو سير جبريل  اإلسراء :يقوم المعلم بمناقشة الطالب ومحاورتهم فيما يلي : 
 من مكة إلى بيت المقدس لقوله  عليه السالم بالنبي 

تعالى ) سبحان الذي أسرى بعبده ليال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ( 
... 

ض إلى السماوات العلى لقوله من األر هو صعود جبريل برسول هللا المعراج : 
 تعالى ) والنجم إذا هوى ( ا يات إلى قوله ) لقد رأى من  يات ربه الكبرى ( ..

في ليلة واحدة بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة وقيل بأكثر  كان اإلسراء والمعراج
 .وذلك يقظة ال مناما بروحه وجسده 

 
 القصة : 

إلى بيت المقدس على دابة تسمى  النبي هو أن هللا تعالى أمر جبريل أن يسري ب
البراق فصلى فيه ركعتين ثم عرج به إلى السماوات العلى سماء سماء وتلقاه في 

كل سماء مقربوها وسلم عليه األنبياء الذين فيها حتى مر بموسى في السماء 
السادسة وإبراهيم الخليل في السماء السابعة ثم جاوز منزلتهما حتى انتهى إلى 

يسمع فيه صريف األقالم ورأى سدرة المنتهى ورأى هناك جبريل على  مستوى
صورته وله ستمائة جناح ، ورأى البيت المعمور وفرض هللا عليه الصلوات 
الخمس وأطلع على الجنة والنار واتصل باألنبياء الكرام وصلى بهم إماما ، ثم 

ؤمنون وتردد رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به الم
 فيه  خرون ....

 
 س : عرف اإلسراء ؟ 

 
 س : عرف المعراج ؟ 

 
 

س : كم كانت مدة اإلسراء  
 والمعراج ؟

 
 
 

س : ما هي قصة اإلسراء  
 والمعراج ؟

 

 
قارن بين اإلسراء  

 والمعراج ؟
ما عالقة موضوع افسراء  

والمعراج بوحدة افيمان 
 بالرسل ؟ 

 
 
 

 

  الواجب 


