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 :الــدرس األول 

 " اإلسالم والصحة" 

 

 محمد عثمانـــي: إنجاز األستـــــــاذ 

 

 : أهداف الدرس
 

  .في اإلسالم ةالصح حقيقةيدرك التلميذ أن  •
 

 .في اإلسالم ةالصح أسسعلى  تعرفيأن • 
 

  .سالمة صحتهيحرص على أن  •

 مراحل الدرس
القدرات 

 ةـــالمستهدف

 ةـــــــــة التعلميـــــة التعليميــــــاألنشط
 مــــالتقوي رـــمؤش يـــــــــــــــــون العلمــــــــالمضم

 ذـــــأنشطة التلمي اذــــــأنشطة األست

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

أسئلة حول يوجه 

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 

 السابقة ويجيب على

 ألستاذأسئلة ا

 من يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ -

 ؟ من يستظهر النص القرآني أو الحديثي -

 ما أهم المحاور التي توقفنا عندها؟ -

 المشاركة الفعالة

 لعدد من التالميذ

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

مجتهد ومتفوق في دراسته، لكنه تغيب آخر  علّي تلميذ

السنة الدراسية لعذر ألم به، فلم يتيسر له النجاح، في 

 نظرك ما هو عذر علي؟

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

ق
ال

ط
الن

 ا
ص

و
ص

 ن
سة

را
د

 

عرض 

 وصالنص

 اوقراءته

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

ءة نموذجية يقرأ قرا

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 (55:ص.م.ك..." )المومن القوي"حديث  -

 (55:ص.م.ك..." )نعمتان مغبون فيهما" حديث -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 وصالنص
 الحديثراوي  يوثق

يراقب إعداد التالميذ 

دفاترهم ثم يسألهم في 

 الحديثتوثيق عن 

 راوي الحديثيعرف 
صحابي جليل، لقب بحبر األمة، دعا :  ابن عباس -

 .هـ86ي سنة توف، بسعة العلم  رسول هللاله 

 توصل التالميذ

 األعالمإلى توثيق 

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم

كلمات حسب يشرح ال

ورودها في النص 

 الحديثي

 .المخدوع بقيمة الشيء : المغبون -

 .خلو الجسد من األمراض  : الصحة -

 .الوقت الذي ال شغل فيه : الفراغ -

 مدى تمكن التالميذ

ن البحث في المعاجم م

 اللغوية وكتب التفسير

صحية والوقائيةالة ــدة التربيــوح  



استخراج 

 مضامينال

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 ؟ماذا يبين الحديث -

من يستشعر قيمة  -

 ؟الصحة

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .عند هللا تعالىبيان أفضلية المؤمن القوي  -
 

 .جهل كثير من الناس بقيمة الصحة -

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها

 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

 ؟ما مفهوم الصحة -

 

ما هي أسس الصحة  -

 ؟في اإلسالم

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : حقيقة مفهوم الصحة •
 تعالى هللا وهبها التي النعم أثمن من:  الصحة -

 .عليها الحفاظ يجب أمانة فهي ن،لإلنسا

 

 : أسس الصحة في اإلسالم •
  :التالية بالوسائل صحتنا نصون أن يمكن

 الطيب تناول على بالحرص وذلك : الكاملة التغذية- 

 ...والمحرمات الخبيث وترك والشراب، الطعام من

 ونظافة البدن، نظافة وتشمل :الشاملة  النظافة -

 ...والطريق الحي ونظافة المسكن، ونظافة اللباس،

 بهاأسبا باجتناب وذلك  :األمراض من الوقاية -

 وممارسة افة،النظ وعدم األكل، في كاإلفراط

 ...، والبعد عن المحرماتالرياضة

عن طريق طلب العالج  :حال المرض  التداوي -

 . المشروع بالوسائل والطرق المشروعة

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, للوقوف على ثغرات النشاط, كزة وهادفة حول الدرسيطرح األستاذ جملة أسئلة مر: أسئلة التقويم اإلجمالي  تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

 ده بهيكتب ما يم

 األستاذ

 مع" نظافة البدن"أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 55:ص)ات شرح الكلم

 .وعائشة رضي هللا عنها ،البقرة ةعرف بسور -2

 .استخلص مضامين النصوص -3

بعض  موضحا، أبرز قيمة النظافة في اإلسالم -4

 .في نظافة األبدان اإلسالم توجيهات

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 



 ". نظافة البدن " :الدرس الثاني
 .في اإلسالم النظافةأهمية أن يدرك التلميذ • :   فـه أهدا

 .يحرص على نظافة بدنه وسالمتهأن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ ــــاذأنشطة األستــ

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

يوجه أسئلة حول 

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 

 السابقة ويجيب على

 أسئلة األستاذ

 من يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ -

 من يستظهر النص القرآني أو الحديثي؟  -

 ما أهم المحاور التي توقفنا عندها؟ -

 لفعالةالمشاركة ا

 لعدد من التالميذ

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

صديقك نزار يأكل دون غسل يديه، وإذا انتهى من 

 األكل لم يغسل يديه، كيف تقنعه بغسل يديه؟

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

 واكتشاف الدرس

 الجديد

ق
ال

ط
الن

 ا
ص

و
ص

 ن
سة

را
د

 

عرض 

النصوص 

 وقراءتها

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .البقرةمن سورة  222اآلية  -

 رواه مسلم" الطهور شطر اإليمان" -

 مدى قدرة التالميذ

 حاكاةعلى الم

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

ة وراوي سوراليوثق 

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

في دفاترهم ثم يسألهم 

ة عن تعريف السور

 وراوي الحديث

األعراف يوثق سورة 

ويعرف براوي 

 الحديث

بعد , 2ترتيبها , 265آياتها , مدنية : البقرةسورة  -

 .آل عمرانوقبل سورة  الفاتحةسورة 

 صل التالميذتو

 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

 يشرح الكلمات حسب

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .النادمين على ما اقترفوا من معاصي : التوابين -

 .مداومين على النظافةال : المتطهرين -

 .إزالة األوساخ عن البدن واللباس والمكان : النظافة -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

الصفة التي يحبها ما  -

 ؟هللا تعالى

النظافة في ما قيمة  -

 ؟اإلسالم

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .الطهارة صفة يحبها هللا عز وجل -

 

 .قيمة الطهارة عند المؤمن بيان النبي  -

 تالميذمدى قدرة ال

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

النظافة في ما مفهوم  -

 ؟اإلسالم

  

هي فوائد نظافة ما  -

 ؟البدن

 األسئلة عن بيجي

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : ممفهوم النظافة في اإلسال •
هي إزالة األوساخ عن الجسم والثوب :  النظافة -

كما تعني  ،والمكان وذلك باالستحمام واالغتسال

نظافة القلب وتطهيره من الحسد والحقد والكراهية 

 ..والشرك وغيرها من الرذائل

 

 : فوائد نظافة البدن •
 ..نآر الدينية كالصالة وقراءة القريام بالشعائالق -

 . وتقديرهمالناس  احترامكسب نيل محبة هللا و -

 .المحافظة على نشاط الجسم وحيويته -

  .وقاية الجسم من األمراض -

 

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, للوقوف على ثغرات النشاط, يطرح األستاذ جملة أسئلة مركزة وهادفة حول الدرس: مالي أسئلة التقويم اإلج تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

أدب الطعام "ة بدرس أكتب النصوص المتعلق -1

 ( 55:ص)مع شرح الكلمات " والشراب

 .وراوي الحديث النحل عرف بسورة -2

 .استخلص مضامين النصوص -3

بين قيمة الطعام والشراب في حياة اإلنسان،  -4

 .موضحا بعض آدابهما في اإلسالم

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 

 

 

 

 



 ". آداب الطعام والشراب في اإلسالم"  :رس الثالثالد
 .أهمية الطعام والشراب في حياة اإلنسانأن يتعرف التلميذ على • :   أهدافـه 

 .التأدب بآداب الطعام والشرابيحرص التلميذ على أن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 ـــــــةاألنشطــــــة التعليميـــــة التعلميــ
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

يوجه أسئلة حول 

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 

 السابقة ويجيب على

 أسئلة األستاذ

 من يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ -

 من يستظهر النص القرآني أو الحديثي؟  -

 ما أهم المحاور التي توقفنا عندها؟ -

 المشاركة الفعالة

 لعدد من التالميذ

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

فلما نصحته  ،يشرب بيده اليسرىوصديقك نزار يأكل 

ال فرق بين اليد اليمنى : أن يأكل بيمناه، رد عليك قائال

أو اليسرى، فكالهما خلقهما هللا عز وجل لمنفعة 

 كيف ترد عليه؟. اإلنسان

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

ق
ال

ط
الن

 ا
ص

و
ص

 ن
سة

را
د

 

عرض 

النصوص 

 وقراءتها

لى حسن يتدرب ع

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .النحلمن سورة  114اآلية  -

 (55:ص. )رضي هللا عنه عمر بن أبي سلمةحديث  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

ة وراوي وريوثق الس

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

ة السور عن توثيق

 والتعريف بالراوي

 النحل يوثق سورة

 وراوي الحديث

بعد , 18ترتيبها , 126آياتها , كيةم : النحلسورة  -

 .اإلسراءوقبل سورة  الحجرسورة 

؛ أمه أم سلمة ربيب النبي :  عمر بن أبي سلمة -

 .هـ63توفي بالمدينة سنة ، زوج النبي 

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 

 فرداتالم

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .أكله عن ينه ولم تعالى هللا أباحه ما  :الحالل -

 .فيه خبث ال الذي الحالل الطعام :الطيب -

 .بفضله اعترافا هللا على ثنواوأ احمدوا :اشكروا -

 .األكل إناء في تليك التي الجهة من :يليك مما -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 عز وجلهللا  أمربم  -

 ؟في اآلية

 ؟النبي بم أمر  -

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 هللا وشكر الطعام، من الحالل الطيب تحري وجوب  -

 .عليه تعالى
 

 .بآداب األكل والشرب النبي  أمر -

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

الغاية من الطعام ما  -

 ؟والشراب

  

 

ما هي بعض آداب  -

الطعام والشراب في 

 ؟اإلسالم

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : مفهوم الطعام والشراب •
 تعالى هللا سخرها التي النعممن  :الطعام والشراب 

 ونبشؤ والقيام لعبادته، قوته منها ليستمد ؛لإلنسان

 .حياته

 

 : آداب الطعام والشراب •
 .التفكر في خلق هللا تعالى للطعام -

 .األطعمة من الحالل تحري -

 .الطعام تناول قبل اليدين غسل -

 .التسمية قبل األكل -

 .ومما يليك األكل والشرب باليمين -

 .األكل في عدم اإلسرافو التوسط -

 .حمد هللا بعد االنتهاء من الطعام -

 واستيعاب فهم مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, للوقوف على ثغرات النشاط, يطرح األستاذ جملة أسئلة مركزة وهادفة حول الدرس: أسئلة التقويم اإلجمالي  تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

د يتعلم ذاتيا ويستع

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

ه يكتب ما يمده ب

 األستاذ

الحث على  "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 81:ص)مع شرح الكلمات " التداوي

 .وراوي الحديث األنبياء والشعراء تيعرف بسور -2

 .استخلص مضامين النصوص -3

 مسلم؟ما حقيقة مفهوم المرض؟ وكيف يواجهه ال -4

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 

 

 

 



 ". الحث على التداوي"  :الرابعالدرس 
 .التداوي وحكمه في اإلسالمأن يتعرف التلميذ على مفهوم • :   أهدافـه 

 .التداوي بالطرق المشروعةيحرص التلميذ على أن •              

 مراحل الدرس
ات القدر

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

يوجه أسئلة حول 

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 

 جيب علىالسابقة وي

 أسئلة األستاذ

 من يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ -

 من يستظهر النص القرآني أو الحديثي؟  -

 ما أهم المحاور التي توقفنا عندها؟ -

 المشاركة الفعالة

 لعدد من التالميذ

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 بدقةالوضعية 

نزل بصديقك نزار مرض خطير، لم يترك طبيبا إال 

وذهب إليه، ولم يترك دواء إال وتناوله، لكنه لم يشف 

من مرضه، نصحه بعض أقربائه أن يلجأ إلى بعض 

 .من يداوي بالشعوذة، لكنه فضل أن يستسلم للمرض

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

 ا
ص

و
ص

 ن
سة

را
د

ق
ال

ط
الن

 

عرض 

النصوص 

 وقراءتها

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

قراءة يقرأ النصوص 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .األنبياءمن سورة  63اآلية  -

 .الشعراءمن سورة  68اآلية  -

 (81: ص.م.ك. )رضي هللا عنه أسامةحديث  -

 تالميذمدى قدرة ال

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

 السوريوثق 

 واألعالم

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

 توثيق السورعن 

تي سورب يعرف

 والشعراء األنبياء

 وراوي الحديث

، 21، ترتيبها 111، آياتها مكية : األنبياءسورة  -

 .الحجوقبل سورة  طهبعد سورة 

، 28، ترتيبها 228مكية، آياتها :  لشعراءاسورة  -

 .النملوقبل سورة  الفرقانبعد سورة 

 ..جليلصحابي  : أسامة بن شريك -

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

لكلمات حسب يشرح ا

ورودها في النص 

 القرآني

 .نبي اشتهر بصبره على المرض : أيوب -

 .دعاه بقلب خاشع : نادى ربه -

 .أصبت بمرض  :مسني الضر -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :لنصوصا

 ؟من هو الشافي -

 ؟النبي  بم أمر -

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .اللجوء إلى هللا عند المرض سنة األنبياء والمرسلين -
 

 .هللا عز وجل الشافي هو -
 

 .بالتداوي وطلب العالج  أمر النبي -

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

ما هي أهم طرق  -

 التداوي؟

 

ما هي بعض آداب  -

 ؟التداوي

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

  : طرقه وبعض التداوي، إلى الدعوة •
على والواجب  لعباده، وجل عز هللا من ابتالء المرض

 الدواء عن يبحث أن، ويصبر أنمن أصاب به 

 للمجتمع وصيانة للعافية، وجلبا لآلالم تخفيفا والعالج،

 ..العدوى انتشار من

 :ومن أهم طرق التداوي 

 .بالدعاء هللا إلى اللجوء - 

 .الطبيب إلى اللجوء  -

 .األدوية تناول  -

 

  : من آداب التداوي في اإلسالم •
 عندما المؤمن: فاء من عند هللا االعتقاد بأن الش -

 الطبيب زار فإذا بالشفاء، تعالى هللا يدعو يمرض

 تعالى هللا عظمة يستشعر أن يجب داءه له وشخص

 تناوله عند هللا اسم ويذكر والدواء، الداء خلق الذي

 .غيره ال تعالى هللا هو الشافي بأن ويعتقد الدواء،

 الطرقب وذلك : البحث عن كافة أسباب العالج -

 للمرض االستسالم يجوز وال المختلفة، واألدوية

 .تعالى هللا من قدر أنه بدعوى

 اللجوء يجوز ال : النهي عن التداوي بالمحرمات -

 من للتداوي والسحر والشعوذة الخرافات إلى

 من ذلك بغير التداوي يحرم كما األمراض،

 .والمخدرات كالخمر رماتالمح

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  رسمحاور الد

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, للوقوف على ثغرات النشاط, يطرح األستاذ جملة أسئلة مركزة وهادفة حول الدرس: أسئلة التقويم اإلجمالي  تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

التالميذ بأسئلة يمد 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

من سورة  الرابع شطرأكتب اآليات المتعلقة بال -1

 ( 112:ص)مع شرح الكلمات  لقمان

 .تعرف على عالمة اإلمالة وقاعدة المد المتصل -2

استخرج معاني اآليات، واستخلص ما استفدته  -3

 .منها

كتابة التالميذ ألسئلة 

 القبلياإلعداد 

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  


