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أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع للسنة الثالثة إعدادي
أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع مدخل التزكية للسنة الثالثة إعدادي مقرر
التربية اإلسالمية الجديد.
عنوان المدخل :التزكية
عنوان الدرس :أهمية التدين في حياة الفرد والمجتمع
الفئة المستهدفة :الثالثة إعدادي

♦النصوص المؤطرة للدرس:
قال هللا تعالى“ :والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في
قلوبنا غال للذين ءامنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ( ”)10سورة الحشر
{فأقم وجهك للدين حنيفا …ولكن أكثر الناس ال يعلمون } الروم اآلية 29
{يأيها الذين ءامنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} الحج اآلية 75

♦القاموس اللغوي
غال  :حقدا وحسدا وشرا
حنيفا  :مائال إليه ال تحيد عنه.
فطرة هللا :خلقه
اعبدوا ربكم  :اخضعوا له وأطيعوه
افعلوا الخير  :أمر بإسداء كل أنواع المعروف ومكارم األخالق.

♦مضامين النصوص:
النص: 1بيان اآلية الكريمة أثر اإليمان والتدين على قلب المسلم وحبه الخير لكل المسلمين.
النص : 2األمر باالستقامة على الدين القويم دين التوحيد وعدم الخروج عليه.
النص : 3بيان اآلية الكريمة بعض مظاهر التدين في حياة المسلم من خالل عالقته بربه وبالناس جميعا.

♦التحليل:
⇐المحور األول :مفهوم الدين والتدين

1-مفهوم الدين:

الدين في اللغة  :من فعل دان أي اعتنق واعتقد فكرا أو مذهبا معينا وسار على نهجه .واصطالحا  :التسليم هلل
تعالى واالنقياد والخضوع له اعتقادا وقوال وعمال.

2-مفهوم التدين :

التدين هو تطبيق و ممارسة تعاليهم الدين االسالمي و التزام التشريعات و االحكام التي جاء بها اإلسال .فالدين
اذن هدي من هللا ،و التدين هو ممارسة بشرية لهذا الهدي االلهي.

⇐المحور الثاني  :أهمية التدين وأثره على الفرد والمجتمع

1-أهمية التدين :

التدين نزعة فطرية في االنسان ،و غريزة راسخة في كيانه ،و ال يمكن تصور انسان بدون دين ،فإن لم يعبد
اإلنسان هللا وحده ال شريك له عبد غيره من المخلوقات.
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2-أثر التدين على الفرد والمجتمع
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أ-آُثاره على الفرد:
الشعور باألمن والتوازن في الحياة دون إفراط أو تفريطاإلحساس بالطمأنينة والرضىاستشعار القرب من المولى الجليل سبحانهكسب العزة والمهابة تحرير إرادته وعقله من التقليد والخرافة وقيود المادة..التشبع بالقيم الروحانية السامية وتمثلها في فكره وسوكه وتصرفاته.تزكية روحه وتقوية عزيمته لفعل الواجبات والصبر على األقدار ومواجهة األخطار.ب ــ آثار التدين في المجتمع:
إعمار األرض وبناء أمة الخير والسالم.-تقوية الروابط بين كافة شرائح المجتمع ،فيسود التعاون والتكافل و التراحم و التآخي…

