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 :الــدرس األول 

 " رعاية األبناء في اإلسالم" 

 

 محمد عثمانـــي: إنجاز األستـــــــاذ 

 

 : أهداف الدرس
 

  .مفهوم رعاية األبناء في اإلسالميدرك التلميذ أن  •
 

 .أهمية رعاية األبناء في اإلسالمعلى  تعرفيأن • 
 

  .في اإلسالميقف على أسس رعاية األبناء أن  •

 مراحل الدرس
القدرات 

 ةـــالمستهدف

 ةـــــــــة التعلميـــــة التعليميــــــاألنشط
 مــــالتقوي رـــمؤش يـــــــــــــــــون العلمــــــــالمضم

 ذـــــأنشطة التلمي اذــــــأنشطة األست

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

أسئلة حول يوجه 

 السابقالدرس 

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

  إشكاليايطرح مدخال
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

مر رجل بشاب وقد لطم أباه وهو شيخ كبير، فتدخل 

: لينهاه عن ذلك، فاعترض عليه الشيخ الكبير قائال

دعه حتى يلطمني الثانية، فلقد لطمت أبي مرتين، 

 ما رأيك؟.. وكما تدين تدان

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد
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 ا
ص

و
ص

 ن
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د

 

عرض 

 وصالنص

 اوقراءته

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .6، آية التحريمسورة  -

 .67:ص/  رضي هللا عنه عقبة بن عامرحديث  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 وصالنص

يتعرف على أعالم 

الصحابة وأئمة 

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

في دفاترهم ثم يسألهم 

 ةالسورتوثيق عن 

 وراوي الحديث

 ة التحريمسوريعرف 

 وراوي الحديث

بعد , 66، ترتيبها 21، آياتها مدنية:  التحريمسورة  -

 .الملكوقبل سورة  الطالقسورة 

صحابي جليل، يكنى بأبي حماد، :  بة بن عامرعق -

 .هـ85ومات بالمقطم سنة ( ببالد فارس)أقام بمرو 

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 واألعالم

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 والحديثي لقرآنيا

 .احفظوها من النار  :قوا أنفسكم  -

 .حطبها :وقودها  -

 .مما يجد ويستطيع : من جدته -

 .وقاية وحفظا : حجابا -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

رسرية واجاتتاعييةاألة ــدة التربيــوح  



استخراج 

 مضامينال

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :صالنصو

 ؟بم أمر هللا سبحانه -

جزاء من صبر ما  -

 ؟على تربية بناته

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

بحفظ النفس واألهل واألوالد أمره سبحانه وتعالى  -

 .من الوقوع فيما يؤدي إلى نار جهنم
 

 .بيان ثواب من صبر على تربية بناته تربية حسنة -

 ى قدرة التالميذمد

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

 

أين تكمن أهمية  -

 ؟رعاية األبناء

 

ما هي أسس رعاية  -

 ؟بناء في اإلسالماأل

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : مفهوم رعاية األبناء •
هو صيانتهم وحمايتهم من المقصود برعاية األبناء  -

 .كل ما يُلحق بهم األذى في دينهم ودنياهم

 : أهمية رعاية األبناء في اإلسالم •
 .متزنة الشخصية ناشئةتكوين  -

 .إلى الخير تخريج جيل يقود العالم -

 .دينا ودنيابناء مجتمع صالح  -

 .قيام اآلباء بمسؤوليتهم تجاه األبناء -

  :أسس رعاية األبناء في اإلسالم •
على العقيدة  األبناء تربيةمن خالل : الدينية الرعاية -

الصحيحة، وااللتزام بأداء العبادات، واالتصاف 

 ...األخالق أحسنب

األبناء  اإلنفاق علىمن خالل : الدنيوية الرعاية -

، والحرص على تكوين فكرهم وتغذيتهم وتطبيبهم

 ...وشخصيتهم تكوينا متزنا

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, ثغرات النشاطللوقوف على , 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

اللباس والزينة "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -2

 ( 70-69:ص)شرح الكلمات  مع" في اإلسالم

 .وعبد هللا بن عمر ،األعراف ةف بسورعر -1

 .استخلص مضامين النصوص -3

بين بعض مظاهر عناية اإلسالم باللباس والزينة،  -4

 .واذكر بعض آدابهما في اإلسالم

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 



 ".اللباس والزينة في اإلسالم  " :الدرس الثاني
 .أهمية اللباس والزينة في اإلسالمأن يدرك التلميذ • :   أهدافـه 

 .آداب اللباس والزينة في اإلسالم، ويتمثلها في واقعهأن يتعرف على •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 ؤشـــر التقويــــمم 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؟  -

 محاور التي توقفنا عندها؟ما أهم ال -

 المشاركة الفعالة

 لعدد من التالميذ

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

حضر تلميذ إلى القسم مرتديا سرواال ممزقا من جهة 

إنها موضة : الركبتين، فلما سئل عن ذلك أجاب

 رأيك؟ما . العصر

 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 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .األعرافمن سورة  16اآلية  -

 .70:ص( رواه البخاري)ديث عبد هللا بن عمر ح -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 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 , 7ترتيبها , 106آياتها , يةمك : األعرافسورة  -

 .األنفالوقبل سورة  األنعامسورة 

صحابي جليل أسلم  : عبد هللا بن عمر بن الخطاب -

وهو صغير، وكان معدودا من المكثرين لرواية 

 .الحديث، حيث روي له أزيد من ألف وستمائة حديث

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 

 تالمفردا

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

 يشرح الكلمات حسب

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .يغطي عوراتكم : يواري سوءاتكم -

 .لباسا للزينة : ريشا -

 .تكبرا وافتخارا :خيالء  -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 غوية وكتب التفسيرالل

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

ما الغاية من اللباس  -

 ؟انطالقا من اآلية

ما جزاء من يطيل  -

 ؟ثيابه تكبرا

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

الغاية من اللباس هي ستر بيان هللا سبحانه أن  -

 .العورة والتزين

 

الحرمان من نظر هللا عز وجل هو جزاء المتكبر  -

 .المتفاخر على الناس بإطالة ثوبه

 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 كل من  -

 ؟اللباس والزينة

  

 ؟الغاية منهماما  -

 

 ؟آدابهماما  -

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : اللباس والزينةمفهوم  •
 .كل ما يستر به اإلنسان جسدههو : اللباس -

ما يتجمل به من أشكال الثياب  هي كل: لزينةا -

 ...وأنواع الطيب وتسريح الشعر

 : الغاية من اللباس والزينة •
 .إظهار نعمة هللا وشكره عليها -

 .ستر العورة -

 ...الوقاية من المؤثرات الخارجية؛ كالبرد والحر -

  : آداب اللباس والزينة •
اهتم اإلسالم بجمال المظهر ودعا إليه في حدود 

 :واالعتدال، وجعل لذلك آدابا منها  الوسطية

 .المحافظة على الذكر الخاص باللباس -

 . التصدق بالثياب على المحتاجين -

أن )االلتزام بشروط اإلسالم في اللباس والزينة  -

يكون ساترا محترما، أال يكون فيه تشبه بالجنس 

 (.اآلخر، أال يقصد بلباسه التكبر على الناس

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  اور الدرسمح

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 

 بلللدرس المق

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

أثر الفضائل في "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -2

 ( 72:ص)مع شرح الكلمات " المجتمع

 .وراوي الحديث الحشر عرف بسورة -1

 .استخلص مضامين النصوص -3

اإليثار والتواضع ومعاشرة عرف كال من  -4

 .ل منها على المجتمعأثر ك، مبرزا األخيار

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 

 

 



 ". اإليثار، التواضع، معاشرة األخيار"  :الدرس الثالث
 .اإليثار والتواضعكل من أن يتعرف التلميذ على مفهوم • :   أهدافـه 

 .يحرص التلميذ على معاشرة األخيارأن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

يوجه أسئلة حول 

 الدرس السابق

النصوص  يستظهر

 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
 د إشكاليةيحد

 الوضعية بدقة

كريم تلميذ يحبه كل أصدقائه ويحترمونه، بينما 

مصعب ال يلتفت إليه أحد وال يحبه أحد، في نظرك ما 

 السبب في ذلك؟

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

ق
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ص
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عرض 

النصوص 

 وقراءتها

يتدرب على حسن 

ة اإلنصات والقراء

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .الحشرمن سورة  9اآلية  -

 (72: ص.م.ك. )رضي هللا عنه عياضحديث  -

 (71: ص.م.ك. )رضي هللا عنه أبي هريرةحديث  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 نصوصال

ة وراوي يوثق السور

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

ة السور عن توثيق

 والتعريف بالراوي

الحشر  يوثق سورة

 وراوي الحديث

بعد , 89ترتيبها , 14آياتها , مدنية : الحشرسورة  -

 .الممتحنةوقبل سورة  المجادلةسورة 

شع، صحابي جليل من بني مجا:  عياض المجاشعي -

 .سكن البصرة، عاش إلى حدود الخمسين

 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 

 والحديثي القرآني

 .على أنفسهم يقدمون غيرهم : يوثرون -

 .فقر وحاجة : خصاصة -

 .ال يجور وال يعتدي  :وال يبغ -

 .يصاحب ويعاشر  :يخالل -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

بم أثنى هللا على  -

 ؟في اآليةالمومنين 

 ؟ما غاية التواضع -

 ؟النبي بم أمر  -

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .ثناء هللا على المومنين بصفة اإليثار -
 

 .ع االبتعاد عن التكبر والبغيالغاية من التواض -
 

 .بالتحري في اختيار األصدقاء النبي  أمر -

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 التحليل

 و

 المناقشة

لى قدرة التلميذ ع

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

اإليثار مفهوم ما  -

 ؟والتواضع

  

 

ما أثر كل من  -

اإليثار والتواضع 

 ؟ومعاشرة األخيار

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : شرة األخياراإليثار والتواضع ومعا مفهوم •
 .تفضيل الغير على النفس، وتقديم مصلحته :إليثارا -

 .التذلل للمسلمين وعدم االفتخار عليهم :تواضعال -

صحبة أصدقاء الخير وعدم  :معاشرة األخيار -

 .مفارقتهم

 

  : اإليثار وأثره •
 .نشر المحبة واألخوة بين أفراد المجتمع -

 .الناس فيما بينهم انتفاع -

 .العداوة والحقد في المجتمع  تقليص -

 

  : التواضع وأثره •
 .نيل الرفعة والمكانة في المجتمع -

 .عدم إشعار الغير بالنقص -

 .حصول االندماج بين المسلمين -

 

  : معاشرة األخيار وأثرها •
 .الشعور بروح الجماعة -

 .االستعانة بهم على فعل الخير -

 .نيل السمعة الطيبة بين الناس -

 .الوحدة والقوة بين أفراد المجتمعكيد تأ -

 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

 د الحاجاتتحدي

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

ه يكتب ما يمده ب

 األستاذ

أثر الرذائل في  "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -2

 ( 73:ص)مع شرح الكلمات "  المجتمع

 .استخلص مضامين النصوص -1

عاشرة السخرية واألنانية وم كال من عرف -3

 .أثر كل منها على المجتمعمبرزا ، األشرار

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 



 ". السخرية، األنانية، معاشرة األشرار"  :الرابعالدرس 
 .ومصاحبة األشرار السخرية واألنانيةأن يتعرف التلميذ على مفهوم كل من • :   أهدافـه 

 .في حياته اليومية تجنب هذه الرذائليحرص التلميذ على أن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 يصيتقويم تشخ
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

 درة التالميذق

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

كريم تلميذ يحبه كل أصدقائه ويحترمونه، بينما 

مصعب ال يلتفت إليه أحد وال يحبه أحد، في نظرك ما 

 السبب في ذلك؟

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

ص
 ن

سة
را

د
ق

ال
ط

الن
 ا
ص

و
 

عرض 

النصوص 

 وقراءتها

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

قراءة يقرأ النصوص 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .الحجراتمن سورة  22اآلية  -

 .النجممن سورة  31اآلية  -

 (74: ص.م.ك. )رضي هللا عنه أنسحديث  -

 الميذمدى قدرة الت

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

 السوريوثق 

 واألعالم

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

 توثيق السورعن 

تي سورب يعرف

الحجرات والنجم 

 وراوي الحديث

، 49، ترتيبها 25مدنية، آياتها  : الحجراتسورة  -

 .قوقبل سورة  حبعد سورة الفت

، بعد 83، ترتيبها 62مكية، آياتها :  النجمسورة  -

 .القمرور وقبل سورة طسورة ال

 صحابي من األنصار، أقام بالبصرة :أنس بن مالك  -

 (.هـ92ت)، بعد وفاة النبي 

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 تعريف باألعالموال

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 القرآني

 .ال يهزأ وال ينتقص من قدر الغير : ال يسخر -

 .ال تمدحوها إطراء وإعجابا : فال تزكوا أنفسكم -

 .يقصد به الحداد  :الكيرنافخ  -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 ؟عم نهى هللا سبحانه -

 بمن شبه النبي  -

 ؟جليس السوء

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .نهي هللا سبحانه عن السخرية لما فيها من أضرار -
 

في  نهي هللا عن مدح اإلنسان نفسه حتى ال يقع -

 .األنانية
 

جليس السوء بالحداد لما في  تشبيه الرسول  -

 .مجالسة الحداد من خطر

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 منتحليل المحور 

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

السخرية  مفهومحدد  -

 .واألنانية

 

ما أثر كل من  -

السخرية واألنانية 

 ؟ومعاشرة األشرار

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

  : السخرية واألنانية ومعاشرة األشرارمفهوم  •
 .إشارة عل أوالتنقيص من الغير بقول أو ف:السخرية -

 .حب الذات وتفضيلها على الغير :األنانية -

 .صحبة أهل الشر ومالزمتهم :معاشرة األشرار -

 

  : السخرية وأثرها •

 .انتشار العداوة بين الناس -

 .تفشي البغض والحقد والظلم -

 .تفرق المسلمين وتشتتهم -

 

  : األنانية وأثرها •
 .إثارة كراهية الناس وحقدهم -

 .عزال والغربة داخل المجتمعاالن -

 .التعصب للرأي ولو كان خطأ -

 

  : معاشرة األشرار وأثرها •
 .جلب المشاكل لألسرة -

 .تشويه سمعة اإلنسان -

 .حدوث الفتنة والفوضى في المجتمع -

 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: ويم اإلجمالي أسئلة التق تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

من سورة  الرابعةالمتعلقة بالحصة  أكتب اآليات -2

 ( 22:ص)الحجرات مع شرح الكلمات 

 .اإلقالب( القلب)وضح قاعدة  -1

استخرج معاني اآليات، واستخلص ما استفدته  -3

 .منها

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  


