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 :الــدرس األول 

 " التربية الجمالية في اإلسالم" 

 

 محمد عثمانـــي: إنجاز األستـــــــاذ 

 

 : أهداف الدرس
 

  .الجمال في اإلسالمأهمية يدرك التلميذ أن  •
 

 .في اإلسالم بعض مظاهر الجمالعلى  تعرفيأن • 
 

  .يتصف بصفات الجمالأن يحرص على أن  •

 راحل الدرسم
القدرات 

 ةـــالمستهدف

 ةـــــــــة التعلميـــــة التعليميــــــاألنشط
 مــــالتقوي رـــمؤش يـــــــــــــــــون العلمــــــــالمضم

 ذـــــأنشطة التلمي اذــــــأنشطة األست

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

أسئلة حول يوجه 

 الدرس السابق

لنصوص يستظهر ا

 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
 إشكاليةيحدد 

 الوضعية بدقة

يمزق األوراق ويلقي بها تحت الطاولة صديقك نزار 

في القسم، نهيته عن ذلك، فرد عليك بأن هناك من 

 ما رأيك؟ ؟يقوم بمسؤولية تنظيف القسم

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

ق
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ص

و
ص

 ن
سة
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د

 

عرض 

 وصالنص

 اوقراءته

حسن يتدرب على 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 16:  سورة الحجر -

 11:  األعرافسورة  -

 .58:ص( النسائي)حديث البراء رضي هللا عنه  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 وصالنص
 السور وثقي

يراقب إعداد التالميذ 

في دفاترهم ثم يسألهم 

 النصوصتوثيق عن 

سورتي الحجر يعرف 

 واألعراف

، بعد سورة 18، ترتيبها 99، آياتها مكية:  الحجر -

 .النحلوقبل سورة  إبراهيم

، بعد سورة 7، ترتيبها 606مكية، آياتها :  األعراف -

 .األنفالوقبل سورة  األنعام

بن الحارث األنصاري، صحابي  : عازببن  البراء -

 .هـ76جليل، توفي بالكوفة سنة 

 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 

 .منازل الكواكب السيارة : بروجا -

 .البسوا أحسن ثيابكم وأطهرها  : خذوا زينتكم -

 .اقرؤوه بصوت جميل : زينوا القرآن -

 .ال تتجاوزوا الحد في المأكل والمشرب:  ال تسرفوا -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

الفنيـــة والجماليـــةة ــدة التربيــوح  



استخراج 

 مضامينال

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

ة حول األسئلة الموجه

 :النصوص

 ؟بم زين هللا السماء -

 ؟ما أدب المسجد -

 كيف نقرأ القرآن؟ -

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .برا  والنجومباأل السماء تعالى هللا تزيين  -
 

 .صالة كل عند الجميل بالمظهر االلتزام وجوب - 
 

 .الجميل بالصوت القرآن تالوة وجوب  -

 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 الجمال  -

 ؟وأين تكمن أهمية

 

عض مظاهر حدد ب -

 اإلسالم عناية

 ؟بالجمال

 

كيف يكون المسلم  -

 جميال؟

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : مفهوم الجمال وأهميته •
 في الشيء، عناصر بين وتناسب بديع تناسق: الجمال 

 تحلو فبه.. وغيرها والحركة والقوة والحجم اللون

 قوتر العيون، وترتاح القلوب، وتصفو الحياة،

 .بخالقها النفوس وتتعلق المشاعر،

 

 : في اإلسالم مظاهر العناية بالجمال •
الحرُص على الظهور بشكل أنيق ونظيف في  -

 .المناسبات واألعياد

 .العناية بجمال الصوت عند تالوة القرآن الكريم -

 .النهي عن كل ما يخالف الجمال، كرفع الصوت -

 

 : كيف يكون المسلم جميال •
 .ص على طهارة البدن والثياب والمكانأن يحر -

 .أن يحرص على تحسين سلوكه مع الناس -

 .أن يحرص على صالح قلبه -

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, وقوف على ثغرات النشاطلل, 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

عناية اإلسالم "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 57:ص)شرح الكلمات  مع" بجمال البدن

 .راوي الحديثو ،واالنفطار التين تيعرف بسور -6

 .استخلص مضامين النصوص -1

 .بعض توجيهات اإلسالم للعناية بجمال البدنحدد  -4

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 



 ". عناية اإلسالم بجمال البدن " :الدرس الثاني
 .بعض مظاهر جمال البدن في اإلسالمعلى ميذ التلأن يتعرف • :   أهدافـه 

 .يحرص على جمال بدنه وسالمتهأن  •               

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 طة التلميـــــذأنش 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

 د من التالميذلعد

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

ذهبت إلى مسجد الحي، فوقف بجانبك شخص تنبعث 

منه روائح كريهة، بعد التسليم مباشرة تطلعَت إليه 

ببصرك لتجد شفتين مسودتين ووجه شاحب وأظفار 

 تسخ منفوش؟ ما السبب في ذلك؟طويلة وشعر م

 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 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .التينمن سورة  4اآلية  -

 .االنفطارمن سورة  5-6اآلية  -

 .رضي هللا عنه عبد هللا بن عمرو بن العاصحديث  -

 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

 التين تيسور يوثق

ويعرف  نفطارواال

 براوي الحديث

بعد , 7ترتيبها , 606آياتها , مكية : التينسورة  -

 .اإلسراءوقبل سورة  الحجرسورة 

بعد سورة , 56ترتيبها , 19آياتها , مكية : االنفطار -

 .المطففينوقبل سورة  التكوير

صحابي جليل،  : عبد هللا بن عمرو بن العاص -

 .هـ 61ت/ الحديث  عرف بكثرة رواية

 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

 .أكمل صورة : أحسن تقويم -

 .دال متناسب الخلقجعلك معت : سواك -

 .خلقك سويا معتدل القامة : عدلك -

 .التبذير : االسراف -

 .من الخيالء وهي الكبر : المخيلة -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

ة خلق في أي صور -

 ؟هللا اإلنسان

 ؟بم أمر النبي  -

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .صورة أحسن في اإلنسان تعالى هللا خلق -
 

 معتدل سويا اإلنسان خلقه على تعالى هللا تأكيد -

 .والصورة القامة
 

 دون واللباس والشرب األكلب  أمر النبي -

 .كبر   وال ذلك في إسراف

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 يلالتحل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

وضح عناصر  -

التكامل في خلق هللا 

 ؟لإلنسان

  

ما هي توجيهات  -

اإلسالم للعناية بجمال 

 ؟البدن

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 موضوعال

 : خلق هللا لإلنسان في أكمل صورة •
خلق هللا اإلنسان بجسمه المستقيم وأطرافه المتناسقة 

وحواسه المركبة في جسمه، وهداه بنعمة العقل، 

وسخر له ما في الكون ليحافظ على جسمه وحواسه 

 ..وعقله، عن طريق اتباع تعاليم اإلسالم وتوجيهاته

 

 : البدن توجيهات اإلسالم للعناية بجمال •
الحرص على النظافة والطهارة، عن طريق  -

 ...الوضوء والغسل وتقليم األظافر وتمشيط الشعر

 .ممارسة الرياضة بكل أنواعها، قصد تقوية الجسم -

التوازن في األكل والشرب والنوم، دون إسراف أو  -

 .تبذير

تجنب كل ما يضر الجسم، كتناول المخدرات  -

 ...والتدخين

 تيعابفهم واس 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 

 درس المقبللل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

عناية اإلسالم "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 59:ص)مع شرح الكلمات " بالزينة

 .وراوي الحديث ة األعرافعرف بسور -6

 .استخلص مضامين النصوص -1

بين أهمية اللباس والزينة ، وحدد يعض آدابهما  -4

 .اإلسالمفي 

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 

 

 

 



 ". عناية اإلسالم بالزينة"  :الدرس الثالث
 .والزينة في اإلسالم آداب اللباسأن يتعرف التلميذ على • :   أهدافـه 

 .تمثل هذه اآلداب في حياته اليوميةيحرص التلميذ على أن •              

 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
 إشكالية يحدد

 الوضعية بدقة

حضر تلميذ إلى القسم مرتديا سرواال ممزقا من جهة 

إنها موضة : الركبتين، فلما سئل عن ذلك أجاب

 ما رأيك؟. العصر

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

ق
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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  66اآلية  -

 .األعرافمن سورة  16اآلية  -

 .أحمد/ حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

وراوي  ق السوريوث

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

 ةالسور عن توثيق

 والتعريف بالراوي

 األعراف ةيوثق سور

 وراوي الحديث

، بعد سورة 7، ترتيبها 606مكية، آياتها :  األعراف -

 .األنعام وقبل سورة األنفال

وعلمائهم  الصحابة نجباءمن :  سعيد الخدري أبو -

 .روى أحاديث كثيرة, وفضالئهم

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 ةالكلمات المستعصي

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .عوراتكم يستر  :يواري سوءاتكم -

 .الزينة لباس به المقصود  :الريش -

 .الفاضلة والقيم اإليمان  :التقوى لباس -

 .جديدا ثوبا لبس  :استجد -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

ستخراج ا

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 ؟ما الغاية من اللباس -

هل يحرم االستمتاع  -

 بالزينة والطيبات؟

متى يقال الدعاء  -

 ؟الوارد في الحديث

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .والتزين العورة ستر ساللبا من الغاية -
 

 بالزينة االستمتاع إباحة على تعالى هللا تأكيد -

 .والطيبات
 

 .جديدة ثياب لبس عند قوله يستحب ما بيان- 

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9


 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 -

ي كل ما يتجمل به من أشكال الثياب ه: لزينةا -

 ...وأنواع الطيب وتسريح الشعر

 : الغاية من اللباس والزينة •
 .ستر العورة -

 ...الوقاية من المؤثرات الخارجية؛ كالبرد والحر -

 .التجمل والتزين -

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

 :ل، وجعل لذلك آدابا منها الوسطية واالعتدا

 أال يقصد بلباسه التكبر على الناس -

 .المحافظة على الذكر الخاص باللباس -

 .أن يكون اللباس نظيفا طاهرا -

 . التصدق بالثياب على المحتاجين -

 .أال يكون فيه تشبه بالجنس اآلخر -

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 الواقعفي  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

ه ما يمده بيكتب 

 األستاذ

عناية اإلسالم "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 91:ص)مع شرح الكلمات " بجمال السلوك

 .الحديث وراوي آل عمرانة عرف بسور -6

 .استخلص مضامين النصوص -1

حدد بعض توجيهات اإلسالم للعناية بجمال  -4

 .السلوك

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 

 

 



 ". عناية اإلسالم بجمال السلوك"  :الرابعالدرس 
 .توجيهات اإلسالم للعناية بجمال السلوكأن يتعرف التلميذ على • :   أهدافـه 

 .تحسين سلوك وأخالقهيحرص التلميذ على أن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 ـة التعلميـــــــــةاألنشطــــــة التعليميــــ
 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

 لدرس السابق؟من يذكرني بعنوان 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

ن كما اعتنى رأينا كيف أن اإلسالم اعتنى بجمال البد

بجمال اللباس والمظهر، ما رأيكم في رجل حسن 

المظهر سيء األخالق؟ هل يكون جميال ومحبوبا؟ 

 وما التوجيهات اإلسالمية للعناية بجمال السلوك؟ 

 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

 .آل عمرانمن سورة  189اآلية  -

 (91: ص. )رضي هللا عنه عبد هللا بن عمروحديث  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

 السوريوثق 

 واألعالم

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

 توثيق السورعن 

 واألعالم

آل رة سوب يعرف

وراوي  عمران

 الحديث

، 1، ترتيبها 600، آياتها مدنية:  آل عمرانسورة  -

 .النساءوقبل سورة  البقرةبعد سورة 

صحابي جليل،  : عبد هللا بن عمرو بن العاص -

 .هـ 61ت/ عرف بكثرة رواية الحديث 

 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

 .ترفقت بهم : لنت لهم -

 .سيء األخالق : غليظا فظا -

 .تفرقوا وابتعدوا  :انفضوا -

 .أحسنكم مرتبة عند هللا  :خياركم -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

حدد بعض الخصال  -

 ؟السلوكية الجميلة

ما ميزان التفاضل  -

 ؟بين الناس

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

الرحمة واللين والعفو من الخصال السلوكية  -

 .الجميلة
 

 .حسن الخلق هو معيار التفاضل بين الناس -

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 التحليل

 و

 المناقشة

ى قدرة التلميذ عل

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

ما هي بعض  -

توجيهات اإلسالم 

للعناية بجمال 

 ؟السلوك

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

  : توجيهات اإلسالم للعناية بجمال السلوك •
ل السلوك، فدعا إلى حرص اإلسالم على جما

االتصاف بمحاسن األخالق وتجنب مساوئها، ومن 

 :ذلك

 .السالم وإفشاء الكالم، وطيب المعاملة، حسن -

 والرحمة الكبير وتوقير الضعيف على اإلشفاق -

 .بالصغير

 .ومعنويا ماديا إليهما واإلحسان األبوين، طاعة -

 .الناس عن والعفو والصفح األصدقاء، مع التعاون -

 .بالحق والشهادة الصالح، إلى والدعوة الخير، قول -

 .والخيالء التكبر تجنب -

 .بالمؤمنين الظن سوء تجنب -

 .والبغض والحسد الغضب تجنب -

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

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

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

من سورة  الخامس شطرأكتب اآليات المتعلقة بال -1

 ( 114:ص)مع شرح الكلمات  قمانل

 .اإلمالة قاعدةتعرف على  -6

استخر  معاني اآليات، واستخلص ما استفدته  -1

 .منها

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  


