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 :الــدرس األول 

 " اإلسالم دين العقل والعلم" 

 

 محمد عثمانـــي: إنجاز األستـــــــاذ 

 

 : أهداف الدرس
 

  .يدرك التلميذ أهمية العقل في اإلسالمأن  •
 

 .يقف على مكانة العلم والعلماء في اإلسالمأن  •
 

 . فعيستخدم عقله في كل ما يعود عليه بالنأن  •

 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

ستظهر النصوص ي
 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

 ايطرح مدخال إشكالي
 يحدد إشكالية
 الوضعية بدقة

سمعَت نقاشا حول العلم وأهميته، فقال أحدهم أن 
العلم الذي ال يوصل صاحبه إلى الجنة ليس بعلم؟ 

 فهل هذا القول صحيح؟

 مدى قدرة التالميذ
على تحديد اإلشكال 
واكتشاف الدرس 

 الجديد
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عرض 
 وصالنص

 اوقراءته

يتدرب على حسن 
ت والقراءة اإلنصا

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 
ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 
سليمة خالية من 

 األخطاء

 .21سورة النحل، آية  -

 .22سورة المجادلة، آية  -

 84:ص. حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي -

 مدى قدرة التالميذ
 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 
 وصالنص

ف على أعالم يتعر
الصحابة وأئمة 

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 
في دفاترهم ثم يسألهم 

 السورتوثيق عن 

سورتي النحل يعرف 
 والمجادلة

بعد , 21، ترتيبها 214مكية، آياتها :  سورة النحل -

 .سورة الحجر وقبل سورة اإلسراء

, 84، ترتيبها 12مدنية، آياتها :  سورة المجادلة -

 .ديد وقبل سورة الحشربعد سورة الح

 توصل التالميذ
 إلى توثيق السور

شرح 
 المفردات

 يتعرف
 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 
 الكلمات المستعصية

 على الفهم

يشرح الكلمات حسب 
ورودها في النص 

 القرآني

 .بقدرته وإرادته  :بأمره -

 .لعبر وعالمات دالة على وحدانية هللا : آليات -
 .يعلي المكانة والمنزلة : يرفع هللا -
 .مطلوبه ومبتغاه : ضالة المومن -

 مدى تمكن التالميذ
من البحث في المعاجم 
 اللغوية وكتب التفسير

العقليــة والمنهجيــةة ــدة التربيــوح  



استخراج 
 مضامينال

يتعرف مضامين 
 النصوص

 يطرح جملة من
األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص
من هو العاقل  -

 ؟حسب اآلية الكريمة

  لنبيبم وصف ا -
 ؟الحكمة

يجيب عن األسئلة 
اعتمادا على تهييئه 
المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

العاقل هو من يهتدي لعالمات وحدانية هللا  -
 .وعظمته

 .الرفيعةبيان مكانة العلماء في اإلسالم ودرجتهم  -
 .المومن يطلب الحكمة حيث وجدت -

 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

 
 ؟ اإلنسانبم كرم هللا -

 ؟وفيم يجب استخدامه
 

ما هي أنواع  -
وما واجبنا  ؟العلوم

 نحوها؟

 األسئلة عن يجيب
 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : دعوة اإلسالم إلى التفكر وإعمال العقل •
كرم هللا اإلنسان بالعقل وميزه به عن سائر الخلق،  -

وأمره باستخدامه والتفكر في عجائب صنعه سبحانه، 

وفي األرض آيات للموقنين وفي  ﴿: انه وتعالىفقال سبح
 .﴾ أنفسكم أفال تبصرون

 : دعوة اإلسالم إلى العلم •
 :تنقسم العلوم إلى قسمين 

 ...والفقه, مثل علم التفسير، والحديث: علوم دينية -
 ...مثل علم الفيزياء والفلك والطب: علوم دنيوية -

من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل هللا : " قال 
 (.صحيح مسلم" )به طريقا إلى الجنة 

 :واجبنا نحو العلوم  •
 .تسخير عقولنا في التعلم وطلب المعرفة -
 (.كالحاسوب)استخدام الوسائل الحديثة فيما ينفع  -
 .نشر العلم والثقافةخدمة ديننا ومجتمعنا ب -

 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
 (د القبلياإلعدا)

يتعلم ذاتيا ويستعد 
 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 
 اإلعداد القبلي

 ده بهيكتب ما يم
 األستاذ

أدب الحوار "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -2

 ( 85-84:ص)شرح الكلمات  مع" والتشاور

 .الشورى والنحل عرف بسورتي -1

 .استخلص مضامين النصوص -3

 .وبين أدبهما في اإلسالمعرف الحوار والتشاور،  -8

كتابة التالميذ ألسئلة 
 اإلعداد القبلي

يــــــمحمد عثمان.إنجاز ذ  



 

 ". أدب الحوار والتشاور في اإلسالم"  :الثانيالدرس 
 .أن يدرك التلميذ أهمية الحوار والتشاور •:   أهدافـه 

 .أن يعرف آداب الحوار والتشاور ويلتزم بها •             

 لدرسمراحل ا
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 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
 ةيحدد إشكالي

 الوضعية بدقة

حضرَت نقاشا حول موضوع اختلفت اآلراء وتباينت 
حوله، مما أدى إلى تعصب كل طرف لرأيه، تدخلت 

 لتوقف هذا الخالف، ماذا ستفعل؟

 مدى قدرة التالميذ
على تحديد اإلشكال 
واكتشاف الدرس 

 الجديد
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عرض 
النصوص 
 وقراءتها

يتدرب على حسن 
راءة اإلنصات والق
 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 
ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 
سليمة خالية من 

 األخطاء

 .الشورىمن سورة  34اآلية  -

 .النحلمن سورة  218اآلية  -

 مدى قدرة التالميذ
 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 
 النصوص

 يوثق السور
يراقب إعداد التالميذ 

م يسألهم فاترهم ثفي د
 عن تعريف السور

 يوثق سورة الشورى
, 81بها يترت, 85آياتها , مكية : الشورىسورة  -

 .الزخرفوقبل سورة  فصلتبعد سورة 

 توصل التالميذ
 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 
 المفردات

 يتعرف
 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 
 الكلمات المستعصية

 الفهم  على

يشرح الكلمات حسب 
ورودها في النص 
 القرآني والحديثي

 .آمنوا به وأطاعوا أمره :استجابوا لربهم  -
 .يتبادلون الرأي في أمورهم : أمرهم شورى بينهم -
 .باألسلوب المناسب  :بالحكمة -

 .ناظرهم وحاورهم  : جادلهم -

 مدى تمكن التالميذ
من البحث في المعاجم 

 لتفسيراللغوية وكتب ا

استخراج 
 المضامين

يتعرف مضامين 
 النصوص

 يطرح جملة من
األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص
بم مدح هللا المومنين  -

 في اآلية؟
 كيف ندعوا إلى هللا؟ -

يجيب عن األسئلة 
اعتمادا على تهييئه 
المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .مدح هللا المومنين لتشاورهم فيما بينهم -
 
 .بأدب الحوار مع المخالفين األمر -

 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  -

 التشاور؟الحوار و
  

ما فوائد الحوار  -
 والتشاور؟

 
ما هي آداب الحوار  -

 والتشاور؟

 األسئلة عن يجيب
 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : مفهوم الحوار والتشاور •
هو الحديث الذي يجري بين شخصين أو : الحوار -

 .أكثر حول موضوع معين
هو تبادل اآلراء ووجهات النظر حول : التشاور -

 .أمر مهم
 : همية الحوار والتشاورأ •
 .أسلوب نافع لحل النزاعات والخالفات -
 .يمكنان من تبادل الخبرات والتجارب -
 .يمنعان من االستبداد بالرأي وقمع اآلخرين -
  : آداب الحوار والتشاور •
 .إخالص النية بأن يقصد إظهار الحق وليس الغلبة -
 .اختيار أحسن األساليب وأفضلها -
 .محاوره حتى ينهي كالمهأال يقاطع  -
 .أال يتعصب لرأيه ويفرضه على الجماعة -

 فهم واستيعاب مدى
والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على
 في الواقع وتوظيفها

 ...سديدها وإصالحهاوالسعي إلى ت, 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 يمده بيكتب ما 
 األستاذ

صور من  "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -2

شرح الكلمات  مع" اإلعجاز في القرآن الكريم 

 ( 82:ص)

 .نعامالمومنون واأل عرف بسورتي -1

 .استخلص مضامين النصوص -3

 ما هو اإلعجاز وما هي بعض صوره في القرآن -8

 ؟الكريم

كتابة التالميذ ألسئلة 
 اإلعداد القبلي

يــــــمحمد عثمان.إنجاز ذ  

 

 

 

 



 ". صور من اإلعجاز في القرآن الكريم"  :الثالثالدرس 
 .أن يتعرف التلميذ على مفهوم اإلعجاز •:   أهدافـه 

 .يدرك بعض صور اإلعجاز الواردة في القرآنأن  •             

 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

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
 التالميذقدرة 

على تحديد إشكالية 
 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية
 الوضعية بدقة

تحاور اثنان حول معجزة القرآن الكريم، فذكر أحدهم 
إنما هو . أنه ال يرى أي معجزة في القرآن الكريم

 فكيف ترد عليه؟ ..كتاب كسائر الكتب

 مدى قدرة التالميذ
على تحديد اإلشكال 

س واكتشاف الدر
 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

 .المومنونمن سورة  28-21اآلية  -

 .األنعاممن سورة  218اآلية  -

 مدى قدرة التالميذ
 محاكاةعلى ال

 والقراءة السليمة

توثيق 
 النصوص

 يوثق السور
يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د
 عن تعريف السور

 يوثق سورتي
 المومنون واألنعام

, 13بها يترت, 224آياتها , مكية : المومنونسورة  -

 .النوروقبل سورة  الحجبعد سورة 
بعد , 1ا بهيترت, 211آياتها , مكية :سورة األنعام  -

 .األعرافوقبل سورة  المائدةسورة 

 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

 .همنيا، وسمي نطفة لقلت :نطفة  -
 .دما جامدا يعلق بالرحم : علقة -
 .قطعة لحم بقدر ما يمضغ  :مضغة -

 .العذاب واللعنة  : الرجس -

 مدى تمكن التالميذ
من البحث في المعاجم 
 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 
 المضامين

يتعرف مضامين 
 النصوص

 يطرح جملة من
األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص
ما هي مراحل خلق  -

 لإلنسان؟هللا 
بم شبه هللا صدر  -

 الكافر؟

يجيب عن األسئلة 
اعتمادا على تهييئه 
المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .بيان مراحل خلق هللا لإلنسان -
 
شبه هللا تعالى ضيق صدر الكافر بحال الذي يصعد  -

 .إلى السماء

 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

 
 ؟مفهوم اإلعجازما  -

  
حدد بعض صور  -

اإلعجاز من خالل 
 نصي االنطالق،

وبين وجه اإلعجاز  
 في كل منهما؟

 األسئلة عن يجيب
 حول برأيه يويدل

 الموضوع

 : اإلعجازمفهوم  •
 .إثبات العجز وعدم القدرة : اإلعجاز لغة -

خارق للعادة على يد نبي وقوع أمر هو  :واصطالحا
 .مرسل قصد إقامة الحجة على الكافرين وتحديهم

  : من صور اإلعجاز في القرآن الكريم •
منذ كان نطفة ثم علقة : أطوار تكون الجنين -2

ى أن خلقت المضغة عظاما، فكسيت فمضغة، إل
 .العظام لحما، ثم نفخ فيه الروح

هذه المراحل جاءت في القرآن  :وجه اإلعجاز -
 .الكريم ولم يعرفها العلم والطب إال منذ زمن قريب

شبه هللا : ضيق الصدر عند الصعود إلى السماء -1

تعالى ضيق صدر الكافر بحال الذي يصعد إلى 
بة في التنفس وضيق في ، فيحدث له صعوالسماء

الصدر، بسبب نقصان األوكسيجين، الذي يقل كلما 
 .ابتعدنا عن سطح األرض

أثبت العلم الحديث صدق هذه  :وجه اإلعجاز -
الحقيقة التي أخبر بها القرآن الكريم منذ قرون، مما 

يدل على أن القرآن الكريم معجز وأنه من عند خالق 
 .الكون

 فهم واستيعاب مدى
والعمل  لدرسمحاور ا
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

د التالميذ بأسئلة يم
 اإلعداد القبلي

ه يكتب ما يمده ب
 األستاذ

صور من  "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -2

مع شرح الكلمات "  اإلعجاز في السنة النبوية
 ( 83:ص)

 .استخلص مضامين النصوص -1

 ما هي بعض صور اإلعجاز في السنة النبوية؟ -3

كتابة التالميذ ألسئلة 
 اإلعداد القبلي

يــــــمحمد عثمان.ذ  إنجاز  

 

 



 ". صور من اإلعجاز في السنة النبوية"  :الرابعالدرس 
 .أن يتعرف التلميذ على بعض صور اإلعجاز في السنة النبوية •:   أهدافـه 

 .أن يدرك عظمة اإلسالم ويتيقن من أنه الدين الحق •             

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 عليميـــــة التعلميـــــــــةاألنشطــــــة 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

 بعنوان الدرس السابق؟ من يذكرني -
 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

 .معجزة اإلسالم الخالدة إن القرآن الكريم: قال أحمد -
وماذا عن السنة النبوية؟ أال تعتبر : وقال أمين -

 معجزة هي األخرى؟ بماذا تجيبه؟

 مدى قدرة التالميذ
على تحديد اإلشكال 
واكتشاف الدرس 

 الجديد

ق
ال
ط
الن

 ا
ص

صو
 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

طهور إناء : " حديث أبي هريرة رضي هللا عنه -
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أوالهن 

 (.صحيح مسلم" )بالتراب 
إذا وقع الذباب : " حديث أبي هريرة رضي هللا عنه -

ليطرحه فإن في في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم 
 (.صحيح البخاري")أحد جناحيه شفاء وفي اآلخر داء

 مدى قدرة التالميذ
 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 
 النصوص

 الرواةيوثق 
يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د
 األعالم عن تراجم

 بأبي هريرة يعرف
 واإلمامين

 البخاري ومسلم

وأكثرهم رواية , الصحابةمن كبار  : أبو هريرة -

 (.هـ 81:ت)   رسول هللا لحديث

هـ 151ولد عام , أحد أئمة الحديث : اإلمام مسلم -

 ".يحالصح"اشتهر بكتابه , هـ112وتوفي سنة 

ولد عام , أحد أئمة الحديث :اإلمام البخاري  -
الجامع "اشتهر بكتابه , هـ181ـ وتوفي سنة ه248

 ".الصحيح

 توصل التالميذ
 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 
 المفردات

 يتعرف
 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 
 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

لمات حسب يشرح الك
ورودها في النص 

 الحديثي

 .ما ينظف به : طهور -
 .شرب بأطراف لسانه : ولغ -
 .لينزعه  :ليطرحه -

 .ما يسبب المرض من جراثيم وغيرها  : داء -

 مدى تمكن التالميذ
من البحث في المعاجم 
 اللغوية وكتب التفسير

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


استخراج 
 المضامين

يتعرف مضامين 
 النصوص

 يطرح جملة من
ة الموجهة حول األسئل

 :النصوص
يفعل من ولغ  ذاما -

 ؟الكلب في إنائه
ماذا يفعل من سقط  -

 ؟الذباب في شرابه

يجيب عن األسئلة 
اعتمادا على تهييئه 
المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .بيان ما يفعله من ولغ الكلب في إنائه -
 
 .بيان ما يفعله من وقع الذباب في شرابه -

 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

 
حدد بعض صور  -

اإلعجاز من خالل 
 نصي االنطالق،

وبين وجه اإلعجاز  
 هما؟في كل من

 األسئلة عن يجيب
 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

  : سنة النبويةمن صور اإلعجاز في ال •

أن ُيغسل اإلناء  أوصى النبي : لعاب الكلب -2

 .الذي ولغ الكلب فيه سبع مرات، إحداهن بالتراب
ونهى عن اقتناء الكالب إال أن يكون كلب حراسة أو 

 .صيد أو رعي للغنم
ثبت علميا أن غسل اإلناء بالماء  :وجه اإلعجاز -

وحده ال يكفي للقضاء على الجراثيم التي أفرزها 
لعاب الكلب، بل البد من التراب الحتوائه على مواد 

 .مبيدة للمكروبات

وقوعه في إن غمس الذباب بعد : حديث الذباب -1

الشراب يدخل عامل الشفاء الموجود في الجناح 
 .اآلخر، األمر الذي يؤدي إلى القضاء على الجراثيم

أثبت العلم الحديث صدق هذه  :وجه اإلعجاز -

، حيث منذ قرون ي أخبر بها النبي الحقيقة الت
 .يمثل ذلك إعجازا نبويا في العصر الحديث

 فهم واستيعاب مدى
والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على
 في الواقع وتوظيفها

 ...إصالحهاوالسعي إلى تسديدها و, 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

مع شرح  "أكبر الكبائر"أكتب الحديث الثاني  -2

 ( 15:ص)الكلمات 

 .عرف بالصحابي ومصدر الحديث -1

 ؟استخلص معاني الحديث األساسية -3

كتابة التالميذ ألسئلة 
 اإلعداد القبلي

يــــــمحمد عثمان.إنجاز ذ  


