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 ( 28ص ) اإلنـــــســـــــــان والـــــطـبـــيـــعة: الّدرس الّثالث

 

 انّرأكٍذ ػهى ػاللح اإلَغاٌ تانّطثٍؼح فً انًغرٌٕاخ انّرانٍح :- : الّتىجيهات المعرفّية

   انًحافظح ٔانّشػاٌح، االعرثًاس ٔاالعرفادج  ،  االكرشاف ٔانّرغخٍش،انُّظش ٔانّرأّيم*

 * يغاػذج انًرؼّهًٍٍ ػهى ذحمٍك ذٕاصم إٌداتً يغ يحٍطٓى  انكًَٕ  ٔانّطثٍؼً  :ّية الّتىجيهات البيداغىج

 * ذمذٌى أيثهح ذثشص دٔس ٔػً انكٌٕ ٔاَرظاو عُُّ فً ذحمٍك انفؼم اإلَغاًَ .   

 .(.يٕاسد سلًٍّح.. –أششطح يشئٍّح  –اعرثًاس انًٕاسد انًراحح نرمشٌة يفٕٓو انّرغخٍش يٍ أرْاٌ انّراليٍز )صٕس *

 مرحلة االستكشاف : أتأّمل وأفهم
 يٍ عٕسج إتشاٍْى 13إنى  19اٌَاخ يٍ   : الىضعّية –أ 

لٕنّ ذؼانى : >>  

19

11 18

 >> 13  

يٍ انحغُاخ التذ يٍ إلايح انّصالج + اإلَفاق يٍ سصق اهلل  ( نرًٍُح انشصٍذ انّشخصً ) أ – 9  
 ) ب ( أٔخّ انّشحًح يٍ خالل ْزِ انّذػٕج ) أعهٕب انخطاب األدب : لم نؼثادي( ، ) انّشحًح : انّرحزٌش يٍ ٌٕو انمٍايح ( 

ّٕع  يظاْش اإلَفاق – 8 انحكًح يٍ ذُ  

 انًحراج (تانُغثح نهًُفك ػهٍّ )  تانُّغثح نهًُفك ) انًرصذق( 

 ذحمٍك انركافم ٔانرؼأٌ ذحمٍك انؼثٕدٌح هلل يضاٌا اإلَفاق ) ػايح (

 حفظ كشايرّ األخش اندضٌم) عثؼح ٌضّهٓى اهلل( يضاٌـا إَفـــــــاق انغّش

 انشؼٕس تانركافم ٔانرخهص يٍ انحمذ ذمذٌى انًثم ٔانمٍاو تانٕاخة يضاٌا إَفاق انـدٓــــــــش

 ًُٕ  نهضٕء ٔانًاء ٔ األكغٍدٍٍ ٔػُاصش انرشاب يٍ حذٌذ ٔكهغٍٕو ....  ذحراج انثًشج نر  – 3

 انًالحظ : ذشٍش اٌَح نُفظ انؼُاصش األعاعٍح نهحٍاج ) اإلػداص (       

 يظاْش اَرفاع اإلَغاٌ تانظٕاْش انكٍَٕح انًغخشج :  – 4

 يظٓش يٍ يظاْش اَرفاع اإلَغاٌ تّ انرـــغــــخــــٍـــــش

 انرُمم ٔحًم انثضاػح َنُكُى اْنُفْهَكََٔعَخَش 

َٓاس َْ  انغمً ٔانضساػح ََٔعَخَش َنُكُى اأَل

ًََش دائثٍٍ َٔاْنَم ًَْظ  ََٔعَخش َنُكُى انَش  اَرظاو األٌاو فً أشٓش ٔعٍٍُ َ

َٓاَس َٔانَُ ٍَْم   انُٕو ٔانشاحح تانهٍم ٔانؼًم تانُّٓاس ََٔعَخَش َنُكُى اْنَه

ًٍّح ذحمٍك انؼثٕدٌح انرايح هلل شكشا نّ اإلحغاط ترؼذد انُؼى  ٔتأْ

 ؟ فيم تتمثل عالقة اإلنسان برّبه وبالطبيعة :إشكالّية الّدرس  –ب 
 تانطثٍؼح اإلَغاٌػاللح *    اإلَغاٌ تشّتّػاللح  *  :االشكالية عناصر  –ج 

 ترٕاصٌ انكٌٕ ػاللح انرغخٍش  :الّنــقـد&  
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 مــر وأوّظــف: أســتــثــالتعليم المرّتبمرحلة 

 

  ػاللح اإلَغاٌ تشّتّ :  – 9

  انخهك ٔانًحّثح ٔانُصح ٔذغخٍش انُؼىػاللح اهلل تاإلَغاٌ :

 ػاللح اإلَغاٌ تاهلل :

 
 العبىدية هلل من خالل:

 

 
 انُّؼى ىانشكش ػه تًا عخشِ نّ  االعرثًاس نًا عخشِ اهلل نّ اإلَفاق  انصالج اإلًٌاٌ

 

 ػهًً تانكٌٕ لٕي إًٌاًَ تاهلل ٔكّهًا لٕي إًٌاًَ تاهلل ذحممد يؼشفرً تانكٌٕ ٔ تانٕخٕدكّهًا اصداد         

 الكشف واالستثمار::    ػاللح اإلَغاٌ تانطثٍؼح    – 18

 
 

انكشف ػٍ أعشاس 

 ٔلٕآٍَُا  حانطثٍؼ
انكشف ػٍ أدنح ذؤكذ 

ًّك اإلًٌاٌ دٔخٕ  اهلل ٔذؼ
 حاالعرثًاس نهطثٍؼ

  تحغة انًُٓح اإلنًٓ
  ذحمٍك االَغداو تٍٍ

 اإلَغاٌ ٔػُاصش انٕخٕد

 

  
 اهلل انخانك 

 انًغّخش ٔ

 

     اإلَغاٌ                                             انطثٍؼح ٔانٕخٕد            

 انؼاتذ ٔانًغرثًش       انؼثٕدٌح هلل كاالعرثًاس ٔذحمٍانًغخشٌٍ                  
 

 أنـقد وأبـني مـىقـفـا :االدماجي:  مرحلة التعليم
 ترٕاصٌ انكٌٕ ػاللح انرغخٍش 

 * اَرظاو انكٕاكة ٔانُدٕو  
 * اسذثاط انحٍاج ػهى األسض تٓزا انُّظاو 

 * انّذّلح فً انخهك ٔانّرغٍٍش

 (ٔ االػرثاس ػذو االكرفاء تانُظش نهكٌٕ َظشج إػداب ) االعرثًاس 

 ى، خاحذ نُؼى اهلل كافش تٓا  ال ٌُكش ٔخٕد اهلل إال يؼاَذ، ظان 


