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 :الــدرس األول 

 " دعوة اإلسالم إلى العمل" 

 

 محمد عثمانـــي: إنجاز األستـــــــاذ 

 

 : أهداف الدرس
 

  .ل في اإلسالمقيمة العميدرك التلميذ أن  •
 

 .مجاالت العمل المشروعةعلى  تعرفيأن • 
 

  .يستشعر تكريم اإلسالم للعمل والعمالأن  •

 درسمراحل ال
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 

 لسابقة ويجيب علىا

 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

سمع صديقك علي آية من القرآن الكريم، هي قوله 

وما من دابة في األرض إال على هللا  ﴿: سبحانه 

﴾، ففهم أن هللا قد ضمن له رزقه، وبما أن رزقها 

. األمر كذلك فقد قرر أال يعمل أو يشتغل في المستقبل

 ما رأيك؟ 

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

رس واكتشاف الد
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عرض 

 وصالنص

 اوقراءته

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .051، آية التوبةسورة  -

 55:ص. حديث المقدام الذي رواه البخاري -

 .05، آية الملكسورة  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 وصالنص

يتعرف على أعالم 

الصحابة وأئمة 

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

في دفاترهم ثم يسألهم 

 السورتوثيق عن 

 وراوي الحديث

 التوبةسورتي يعرف 

والملك وراوي 

 الحديث

عد ب, 9، ترتيبها 031، آياتها مدنية:  التوبةسورة  -

 .يونسوقبل سورة  األنفالسورة 

هو المقدام بن معدي كرب، صحابي جليل : المقدام  -

 (.هـ75ت )روى جملة من األحاديث 

بعد , 75، ترتيبها 31، آياتها مكية:  الملكسورة  -

 .القلموقبل سورة  التحريمسورة 

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 ق السياقوف

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .يجازيكم عنه  :فسيرى هللا عملكم -

 .من كسبه وكّده : من عمل يده -

 .سهلة المسالك : ذلوال -

 .نواحيها وأرجائها وجوانبها : مناكبها -

 مدى تمكن التالميذ

البحث في المعاجم من 

 اللغوية وكتب التفسير

تقتادديــة والادليـــةاالة ــدة التربيــوح  



استخراج 

 مضامينال

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 ؟بم أمر هللا سبحانه -

ما خير طريقة  -

 ؟للكسب الطيب

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .اده بالعملأمره سبحانه وتعالى عب -
 

 .العمل باليد خير طريقة للكسب الطيب -
 

 .تيسيره سبحانه سبل العيش في األرض -

 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  متنوعةال

 :والتحليل  والشرح

 

 ؟عرف بالعمل -

 

وما  ؟ما فوائد العمل -

 مجاالته المشروعة؟

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : تعريف العمل •
هو كل وسيلة مشروعة لجلب المال قصد االنتفاع  -

 .به في تحقيق عيش كريم

وقد دعا اإلسالم إلى العمل وحذر من التسول  -

 ..واالتكال على الناس، لما في ذلك من مذلة ومهانة

 : فوائد العمل •

 .يشعر صاحبه بالكرامة وعزة النفس -

 .الكسل واالتكال على الغيريجنبه  -

 .أفضل طريق لكسب الرزق الطيب -

 .يُساهم في رقي وازدهار المجتمع اقتصاديا -

  :مجاالت العمل •
الحة، التجارة، والصناعة، والف: المشروعة -

 ...والِحرف، والوظائف

كل عمل يتعارض مع مبادئ الدين : الممنوعة -

وتعاليمه، كبيع المخدرات والخمور، والغش في 

 ...العمل، والتسول، والسرقة، والقمار،

 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 :أسئلة التقويم اإلجمالي  تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

 ده بهيكتب ما يم

 األستاذ

اإلسراف " أكتب النصوص المتعلقة بدرس -0

 ( 71-59:ص)شرح الكلمات  مع" والتبذير

 .الواقعةاإلسراء،  ،األعراف عرف بسور -2

 .استخلص مضامين النصوص -3

، مبينا بعض اإلسراف والتبذيركال من عرف  -4

 .وأضرارهما على الفرد والمجتمعمظاهرهما 

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 



 ".إلسراف والتبذيراإلسالم ل محاربة " :الدرس الثاني
 .على مفهوم كل من اإلسراف والتبذير التلميذ يقفأن • :   أهدافـه 

 .الحكمة من تحريم اإلسراف والتبذير ويتجنب الوقوع فيهما أن يعرف•              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 علميـــــــــةاألنشطــــــة التعليميـــــة الت
 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

 لسابق؟من يذكرني بعنوان الدرس ا -

 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

 بمناسبة نجاح أخيك في الموسم الدراسي السابق،

أهدي إليه مال كثير، لكنه سرعان ما أنفقه في ما 

 يحتاج وما ال يحتاج، بماذا تنصحه؟

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد
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النصوص 

 وقراءتها

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 ذالتالمي

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .األعرافمن سورة  30اآلية  -

 .اإلسراءمن سورة  25-27 اآليتان -

 .من سورة الواقعة 45-40اآليات  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص
 يوثق السور

يراقب إعداد التالميذ 

في دفاترهم ثم يسألهم 

 عريف السورعن ت

األعراف يوثق سورة 

 واإلسراء والواقعة

بعد , 5ترتيبها , 217آياتها , مكية : األعرافسورة  -

 .األنفالوقبل سورة  األنعامسورة 

, 05ترتيبها , 001آياتها , مكية :سورة اإلسراء  -

 .بعد سورة النحل وقبل سورة الكهف

د بع, 57ترتيبها , 99آياتها , مكية :سورة الواقعة  -

 .سورة الرحمن وقبل سورة الحديد

 توصل التالميذ

 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 

 القرآني

 .فاقال تتجاوزوا الحد في اإلن : ال تسرفوا -

 .ال تنفق المال في غير حق : ال تبذر -

 .شديد الكفر:  كفورا -

 .أهل النار  :أصحاب الشمال -

من الترف، وهو الغنى مع البغي وجحود   : مترفين -

 .نعم هللا

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير



استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 من يطرح جملة

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

هللا المومنين  أمربم  -

 في اآلية؟

لم استحق أصحاب  -

 ؟الشمال العذاب

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .عن اإلسرافهللا المومنين  نهي -

 

 .نهي هللا عن التبذير لما فيه من تشبه بالشياطين -

 

 .لمترف الجاحد لنعم هللا يستحق العذاباإلنسان ا -

 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

 

ن ما مفهوم كل م -

 ؟اإلسراف والتبذير

  

مظاهر اإلسراف ما  -

 ؟والتبذير

 

ما أضرارهما على  -

 ؟الفرد والمجتمع

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : اإلسراف والتبذيرمفهوم  •
في المأكل )هو تجاوز الحاجة في اإلنفاق : اإلسراف -

 ...(.والملبس والمسكن

ر وال ينفع هو إنفاق المال فيما يض: التبذير -

 ...(.كالمالهي والشهوات المحرمة)

 : مظاهر اإلسراف والتبذير •
 .المبالغة في التمتع بالطيبات والمباحات -

 .األكل والشرب في آنية الذهب والفضة -

 .استهالك الماء أكثر من الالزم أثناء الوضوء -

  : أضرار اإلسراف والتبذير •
 .ديرهااالستخفاف بنعم هللا تعالى وعدم تق -

 .االنغماس في الشهوات ونسيان العمل لآلخرة -

 .عدم االهتمام بالفقراء والمحتاجين -

 .ضياع ثروات األمة فيما ال ينفع -

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

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

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

" البخل والجشع"أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -0

 ( 70:ص)مع شرح الكلمات 

 .آل عمران وابن ماجة عرف بسورة -2

 .استخلص مضامين النصوص -3

عرف كال من البخل والجشع، مبرزا عواقبهما في  -4

 .الدنيا واآلخرة

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 



 ". لبخل والجشعمحاربة اإلسالم ل"  :الدرس الثالث
 .كل من البخل والجشعأن يتعرف التلميذ على مفهوم • :   أهدافـه 

 .خطورة البخل والجشع ويتجنب االتصاف بهمايدرك أن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 تقويــــممؤشـــر ال 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؟  -

 ي توقفنا عندها؟ما أهم المحاور الت -

 المشاركة الفعالة

 لعدد من التالميذ

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

عماد من أغنى تجار المدينة، فهو يجمع األموال 

ويكنزها وال ينفقها على الفقراء والمساكين، بل ال 

ويحتج بأن هللا نهاه عن , وأسرتهينفقها على نفسه 

 ما رأيك ؟. اإلسراف والتبذير

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد
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عرض 

النصوص 

 وقراءتها

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

ليمة خالية من س

 األخطاء

 .آل عمرانمن سورة  071اآلية  -

 (72: ص.م.ك. )حديث أبي هريرة رضي هللا عنه -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص
 يوثق السور

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

ة السور عن توثيق

 والتعريف بالراوي

 آل يوثق سورة

وراوي  عمران

 الحديث

, 3ترتيبها , 211آياتها , مدنية : آل عمرانسورة  -

 .النساءوقبل سورة  البقرةبعد سورة 

من أئمة الحديث، اشتهر بكتابه السنن، :  ابن ماجة -

 .(هـ219-253)

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 اقوفق السي

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .يمنعون ما عندهم عن الناس : يبخلون -

 .سيعذبهم هللا بما بخلوا به : سيطوقون -

 .شقي وهلك  :تعس -

 .نسيج من الحرير أو القطن  : القطيفة -

 .من حرير أو صوفثوب مخطط  :الخميصة  -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 ؟بم توعد هللا البخيل -

 بم ذم النبي  -

 ؟الحريص على المال

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .بيان عاقبة الذين يبخلون بما رزقهم هللا -

 

 .ص على جمع الماللمن يحر ذم 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

 

البخل مفهوم ما  -

 ؟والجشع

  

أسباب البخل ما هي  -

والجشع وما 

 ؟أضرارهما

 

كيف نحارب البخل  -

 والجشع؟

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : البخل والجشع مفهوم •
 .صفة ذميمة تمنع الفرد من البذل والعطاء : البخل -

 .شدة الحرص مع طلب المزيد دون قناعة :الجشعو

 

  : أسباب البخل والجشع •
 .نشغال بها عن طلب اآلخرةحب الدنيا واال -

 .الخوف من الفقر -

 .ضعف اإليمان -

 

  : أضرار البخل والجشع •
 .انتشار العداوة والبغضاء وقطع األرحام -

 .كنز المال دون االنتفاع به -

 .التعاسة في الدنيا والعذاب في اآلخرة -

 

  : محاربة البخل والجشع •
 :االتصاف بأخالق اإلسالم 

 .اعةالسخاء والقن -

 .الرضا بعطاء هللا -

 .عدم التطلع إلى ما عند الغير -

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...ا وإصالحهاوالسعي إلى تسديده, 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

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

ه يكتب ما يمده ب

 األستاذ

الوسطية  "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -0

 ( 73:ص)مع شرح الكلمات "  واالعتدال

 .استخلص مضامين النصوص -2

بعض صور  تدال، وعدِّدعرف الوسطية واالع -3

 ؟الوسطية واالعتدال في النفقات

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 



 ". الوسطية واالعتدال"  :الرابعالدرس 
 .معنى الوسطية واالعتدالأن يتعرف التلميذ على • :   أهدافـه 

 .المال ويتمثله في سلوكه المنهج الصحيح النفاقأن يدرك •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

ة حول يوجه أسئل

 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 

 يةالوضع

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

 .المال منحة هللا لي وأنا أنفقه فيما أريد: سميرقال 

بل يجب عليك جمع المال، وعدم إنفاقه : عمادقال ف

 أي الرأين صحيح؟. حتى في الضروريات

 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

قراءة يقرأ النصوص 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .من سورة البقرة 042اآلية  -

 .من سورة الفرقان 75اآلية  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 نصوصال
 السوريوثق 

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

 توثيق السورعن 

 بالسور يعرف

، بعد 2، ترتيبها 075مدنية، آياتها  : سورة البقرة -

 .سورة الفاتحة وقبل سورة آل عمران

، بعد 25، ترتيبها 55مكية، آياتها :  سورة الفرقان -

 .سورة النور وقبل سورة الشعراء

 الميذتوصل الت

 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 

 القرآني

 .خيارا معتدلين : أمة وسطا -

 .ولم يضيقوا في اإلنفاق : ولم يقتروا -

 .طا بين طرفينوس  :قواما -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

بم وصف هللا أمة  -

 ؟اإلسالم

ما هي صفة اإلنفاق  -

 ؟المأمور بها

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

ي دفتر المسبق ف

 اإلعداد القبلي

 .الوسطية من أهم خصائص أمة اإلسالم -

 

لصفة الصحيحة اإلنفاق أن يكون دون إسراف أو ا -

 .بخل

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 حور منتحليل الم

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

مفهوم الوسطية حدد  -

 .واالعتدال

 

 ؟أهميتهما أين تكمن -

 

ما مظاهر الوسطية  -

واالعتدال في 

 النفقات؟

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

  : مفهوم الوسطية واالعتدال •
إفراط فيه  الوسطية واالعتدال هي منهج متوازن ال

وال تفريط، وذلك في جميع المجاالت، سواء تعلق 

 ...اإلنفاقبالتعامل مع الناس أو باألمر بالعبادة أو 

 

  : أهمية الوسطية واالعتدال •

 .إتباع الشرع ونيل األجر والثواب -

 .تجنب الفقر وحسن تدبير المال -

 .إعطاء النفس حقها وكفها عن كثرة الشهوات -

 .اإلسراف والبخل المذمومين االبتعاد عن -

 

  : مظاهر الوسطية واالعتدال •
ال يأكل أكثر من حاجته وال  :في الطعام والشراب  -0

ُعها  .يحرم نفسه فيُجوِّ

ال يلبس ثياب المفاخرة وال يذل نفسه  :في اللباس  -2

 .باللباس الخشن

ال ينفق أكثر من حاجته  :في النفقة على األهل  -3

 .ضيق على أهله إن كان موسراواستطاعته وال ي

 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: أسئلة التقويم اإلجمالي  تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

أكتب اآليات المتعلقة بالحصة الثالثة من سورة  -0

 ( 9:ص)الحجرات مع شرح الكلمات 

 .وضح أقسام اإلدغام -2

استخرج معاني اآليات، واستخلص ما استفدته  -3

 .منها

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  


