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 :األول  عنوان الــدرس

 حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنه

 ..."يا غالم إني أعلمك كلمات"

 

 يـمحمد عثمان: إنجاز األستـــــــاذ 

 

 :أهداف الدرس 
 

 .التعرف على راوي الحديث ومخرجه ومصدره •
 

ا الحديث وتمثلهالوقوف على المعاني األساسية لهذا  •

 .في أرض الواقع

 القدرات المستهدفـــة مراحل الدرس
 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة

 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي
 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي
يوجه أسئلة حول 

 درس السابقال

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

 مدخل تمهيدي
ميذ تحفيز التال

للدرس  موتشويقه
 الجديد

ال للدرس يطرح مدخ
 الجديد

يبدي اهتمامه وتشوقه 
 إلى الدرس الجديد

يعتبرررررر القررررررآن الكرررررريم أول مصرررررادر الشرررررريعة 
فمررا معنررى السررنة , يتبعرره السررنة النبويررة, اإلسررالمية

 النبوية؟ ومن يحفظ بعض أحاديثها؟

مدى تمكن التالميذ 
من اكتشاف الدرس 

 الجديد

ة 
س

را
د

ص 
لن
ا

ي
يث
حد

ال
 

عرض 
النص 
 وقراءته

ى حسن يتدرب عل
اإلنصات والقراءة 

 السليمة

قراءة الحديث يقرأ 
نموذجية ويصحح 

 قراءات التالميذ
 يحاكي قراءة األستاذ

 حديث عبد هللا ابن عباس رضي هللا عنهما
 ( 111: م ص.ك" ) الترمذي"

 مدى قدرة التالميذ
على المحاكاة 
 والقراءة السليمة

توثيق 
 النص

يترجم لراوي الحديث 
 ومخرجه والمصدر

  الذي أُخذ منه 
 يطرح أسئلة توجيهية

يجيب من خالل 
 إعداده القبلي للدرس

صحابي جليل عاصر النبي  : عبد هللا بن عباس -

, لُقب بَحْبر األمة وترجمان القرآن, وهو غالم 

 .هـ86بالحكمة والفقه في الدين ت  دعا له النبي

الترمذي , هو محمد بن عيسى السلمي :الترمذي  -
أحد أئمة الحديث , نسبة إلى بلده ترمذ شمال إيران

وهو " الجامع"من كتبه , المشهورين بغزارة الحفظ
 (.هـ971-هـ901), المعروف بسنن الترمذي

, عظيم المنفعة, كتاب في الحديث :سنن الترمذي  -
يعتبرا أصال في معرفة أحكام , حسن الترتيب

 ...إلى جانب األخالق, الحالل والحرام

 توصل التالميذ
 إلى التعريف 

 دعامات من الحديث الشريف



شرح 
 المفردات

 يتعرف
 معاني الكلمات 

 وفق السياق

ديد تكليف التالميذ بتح
لكلمات المستعصية ا

 على الفهم

 يشرح الكلمات
حسب ورودها في 

 الحديثيالنص 

 نواهيه واجتناب أوامره بامتثال هللا اتق  :هللا احفظ
 .الخيرات وفعل

 والمحن، المصائب من وينجيك يقيك  :يحفظك
 .لدعائك ويستجيب

 .معك أي  :تجاهك
 .مسألة أو شيئا طلبت  :سألت

 .االستعانة طلبت  :استعنت
 .تعاونت  :جتمعتا

 .الخلق قبل األقدار  درتقُ   :األقالم ُرفعت
 .المقادير كتابة انتهت: الصحف  جفَّت

 دى تمكن التالميذم
ن البحث في المعاجم م

اللغوية وكتب شروح 
 الحديث الشريف

استخراج 
 المضامين

يتعرف مضامين 
الحديث ومعانيه 

 اإلجمالية

يطرح جملة من 
 األسئلة الموجهة

 :حديثالحول 
بماذا أوصى النبي  -

 ابن عباس؟ 
ما الغاية من هذه  -

 الوصايا؟

يجيب عن األسئلة 
تهييئه  اعتمادا على

المسبق في دفتر 
 اإلعداد القبلي

 :يتناول الحديث الشريف المعاني اآلتية  •
 .نواهيه واجتناب أوامرهيكون بطاعة  هللا حفظ -
 .لعبده هللا بحفظ يقابل لربه العبد حفظ -
 .غيره دون وحده عليه والتوكل باهلل االستعانة -
 .ال نفع وال ضر إال بإذن هللا تعالى -
 .به والرضى وشره، خيره بالقدر اإليمان وجوب -

 ى قدرة التالميذمد
على استخالص 

الحديث مضامين 
 واستيعابهم لمعانيه

 ...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 
 القبلياإلعداد 

 بهه يكتب ما يمد
 األستاذ

العبادة في "درس المتعلقة ب النصوص أكتب  -1

  (15:ص)مع شرح الكلمات "  اإلسالم

 .الذاريات والحجعرف بسورتي -9

 .استخلص مضامين النصوص -3

 .وبين الغاية منها, وحدد أنواعها, العبادةعرف  -4

كتابة التالميذ ألسئلة 
 اإلعداد القبلي

يــــــمد عثمانمح.إنجاز ذ  


