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 :الــدرس األول 

 " حفظ حاسة السمع" 

 

 محمد عثمانـــي: إنجاز األستـــــــاذ 

 

 : أهداف الدرس
 

  .حاسة السمعأهمية يدرك التلميذ أن  •
 

 .طرق استعمالها المشروعة والممنوعة تعرفيأن • 
 

  .حفظ سمعه عما يضر يحرص علىأن  •

 مراحل الدرس
القدرات 

 ةـــستهدفالم

 ةـــــــــة التعلميـــــة التعليميــــــاألنشط
 مــــالتقوي رـــمؤش يـــــــــــــــــون العلمــــــــالمضم

 ذـــــأنشطة التلمي اذــــــأنشطة األست

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

أسئلة حول يوجه 

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 

 ىالسابقة ويجيب عل

 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

نَت مع بعض أصدقائك، فإذا بأحدهم يتلفظ بألفاظ ك

ساقطة، وكلمات نابية، ضحك الجميع إال واحدا، فقد 

 انسحب وعليه عالمات الغضب، ما رأيك في ما فعل؟

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد
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ص

و
ص
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سة
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د

 

عرض 

 وصالنص

 اوقراءته

يتدرب على حسن 

والقراءة  اإلنصات

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 63:  اإلسراءسورة  -

 55:  القصصسورة  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 وصالنص
 السور يوثق

يراقب إعداد التالميذ 

في دفاترهم ثم يسألهم 

 النصوصتوثيق  عن

سورتي يعرف 

 اإلسراء والقصص

، بعد 11، ترتيبها 111، آياتها مكية:  اإلسراء -

 .الكهفوقبل سورة  النحلسورة 

، بعد سورة 88، ترتيبها 88مكية، آياتها :  القصص -

 .العنكبوتوقبل سورة  النمل

 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

 .ال تتبع ما ال تعلم :وال تقف ما ليس لك به علم -

 .يسأل عنه يوم القيامة  : كان عنه مسؤوال -

 .الكالم الذي ال فائدة فيه : اللغو -

 .لم يشتغلوا به:  أعرضوا عنه -

 .ال نجادلهم وال نصاحبهم:  تغي الجاهلينال نب -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

تواصلية واإلعالميةالة ــدة التربيــوح  



استخراج 

 مضامينال

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 ؟عم نهى هللا سبحانه -

ما موقف المومنين  -

 ؟عند سماع اللغو

يجيب عن األسئلة 

دا على تهييئه اعتما

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

بيان هللا عز وجل لمسؤولية اإلنسان عن سمعه  -

 .وبصره
 

من صفات المومنين إعراضهم عن سماع اللغو  -

 .ومصاحبة أهله

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها

 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 ل محاور الدرستحلي

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

أين تكمن أهمية  -

 ؟حاسة السمع

 

 بعض ما هي -

استعماالت حاسة 

 ؟السمع الغيرمشروعة

 

ما هي توجيهات  -

اإلسالم لحفظ حاسة 

 السمع؟

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : حاسة السمع وبعض استعماالتها أهمية •
تعتبر حاسة السمع من النعم العظيمة، ألنها الوسيلة 

استماع )األولى للتعلم، لذلك وجب استعمالها فيما ينفع 

القرآن الكريم، والدروس الدينية، والطيب من القول 

 (...شعرا كان أم نثرا

 

 : االستعماالت الغير مشروعة لحاسة السمع •
 .جسس والتنصت على الناسالت -

 .االستماع لمن يغتاب اآلخرين -

كالغناء الفاحش والشعر )االستماع للهو الحديث  -

 (...الماجن والكالم القبيح

 

 : توجيهات اإلسالم لحفظ حاسة السمع •
 .البعد عن مواطن اللغو -

 .تحريم التجسس على الناس -

 .اإلعراض عن سماع الغيبة -

 .ألشرارالبعد عن مجالس ا -

 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)

علم ذاتيا ويستعد يت

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

 ده بهيكتب ما يم

 األستاذ

حفظ حاسة "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 88:ص)شرح الكلمات  مع" البصر

 .راوي الحديثو ،النور ةعرف بسور -8

 .استخلص مضامين النصوص -6

 .بين أهمية حاسة البصر وفوائد غض البر -4

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 



 ". حفظ حاسة البصر " :الدرس الثاني
 .حاسة البصرأهمية أن يدرك التلميذ • :   أهدافـه 

 .حفظ حاسة البصر باجتناب النظر إلى المحرماتيحرص على أن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 شطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــةاألن
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

يوجه أسئلة حول 

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 

 السابقة ويجيب على

 ذأسئلة األستا

 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

د يشاهد التلفاز مع أفراد أسرته، إذ بينما صديقك زيا

ما السبب في .. بالجميع يبادر إلى محاولة تغيير القناة

نظرك؟ وهل يجوز النظر إلى كل ما يبث؟ وكيف 

 نحسن توظيف حاسة البصر؟

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

ق
ال

ط
الن

 ا
ص

و
ص

 ن
سة

را
د

 

عرض 

النصوص 

 وقراءتها

لى حسن يتدرب ع

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .النورمن سورة  61-61اآلية  -

َسأَْلُت  »: قَالَ  رضي هللا عنه َعْن َجِريِر ْبِن َعْبِد هللاِ  -

َعْن نَظَِر اْلفَُجاَءِة فَأََمَرنِي أَْن أَْصِرَف َرُسوَل هللاِ 

 صحيح مسلم « بََصِري

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

ة وراوي سوراليوثق 

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

في دفاترهم ثم يسألهم 

ة تعريف السورعن 

 وراوي الحديث

 النوريوثق سورة 

ويعرف براوي 

 الحديث

بعد , 84ترتيبها , 38آياتها , مدنية : النورسورة  -

 .الفرقانوقبل سورة  المومنونسورة 

مه فى كان إسالصحابي جليل، : جرير بن عبد هللا  -

 .ي السنة التى توفى فيها النب

 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

 .يصرفوها عما حرم هللا : ابصارهميغضوا من  -

 .أطهر لهم : أزكى لهم -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 ؟بم أمر هللا سبحانه -

 ؟ما حكم نظر الفجأة -

يجيب عن األسئلة 

مادا على تهييئه اعت

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

أمر هللا سبحانه المومنين والمومنات بغض البصر  -

 .عن المحرمات
 

 .إلى صرف البصر عن المحرمات النبي  دعوة -

 مدى قدرة التالميذ

استخالص  على

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  -

 ؟حاسة البصر

  

استعماالت هي ما  -

البصر غير 

 ؟المشروعة

 

ا هي منافع غض م -

 البصر؟

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : أهمية حاسة البصر •
من النعم العظيمة التي أنعم هللا بها حاسة البصر  -

على اإلنسان، فبها يرى األشياء، وبها يهتدي، وبها 

لذلك وجب شكر هذه النعمة عن طريق  ..يدرك ويتعلم

 :استعمالها فيما ينفع 

 ..لى المصحف الكريم، وكتب العلم النافعالنظر إ -

 ..النظر إلى خلق هلل قصد التفكر والتأمل -

 .الحراسة في سبيل هللا، والبكاء من خشيته عز وجل -

 

 : استعماالت البصر الغير مشروعة •
 .نظر الرجل إلى المرأة والعكس -

 . التطلع إلى عورات الناس والتجسس عليهم -

 .فالم الجنسية اإلباحيةالنظر إلى الصور واأل -

 

 : غض البصر منافع •
 .يغلق على الشيطان مدخال من مداخل القلب -

 . يفتح للمؤمن باب العلم والمعرفة -

  .يكسب المؤمن احترام الناس وتوقيرهم -

 

 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: اإلجمالي  أسئلة التقويم تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

حفظ حاسة "متعلقة بدرس أكتب النصوص ال -1

 ( 81:ص)مع شرح الكلمات " اللسان

 .وراوي الحديث ق عرف بسورة -8

 .استخلص مضامين النصوص -6

آفات ، موضحا بعض أهمية حاسة اللسانبين  -4

 .اللسان وبعض توجيهات اإلسالم لحفظ حاسة اللسان

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 

 



 ". حفظ حاسة اللسان"  :الدرس الثالث
 .حاسة اللسان ويدرك أهميتها نعمةأن يتعرف التلميذ على • :   أهدافـه 

 .حفظ لسانه وتوظيفه أحسن توظيفيحرص التلميذ على أن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم ضمــــــــون العلمـــــــــــــــــيالم

 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؟ -

 النص القرآني أو الحديثي؟  من يستظهر -

 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

زاركم في بيتكم أحد أقربائكم، وبمجرد خروجه 

ما السبب في نظرك؟ .. شجارااشتعل البيت خصومة و

 وهل للزائر دخل في هذا الخصام؟

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

ق
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ص
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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 

ة خالية من سليم

 األخطاء

 .قمن سورة  18اآلية  -

 (88:ص. )رضي هللا عنه أبي هريرةحديث  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

ة وراوي يوثق السور

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

ة السور عن توثيق

 والتعريف بالراوي

  ق يوثق سورة

 راوي الحديثو

بعد سورة , 51ترتيبها , 45آياتها , كيةم : قسورة  -

 .الذارياتوقبل سورة  اتالحجر

وأكثرهم رواية , الصحابةمن كبار  : أبو هريرة -

 (.هـ 51:ت) صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا لحديث

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 األعالموالتعريف ب

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

المقصود بهما الملكان الموكالن   :رقيب عتيد  -

 .بكتابة أقوال العباد وأفعالهم

 .حسنافليقل قوال  :فليقل خيرا  -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

من يراقب أقوال  -

 ولماذا؟ ؟اإلنسان

 ؟النبي بم أمر  -

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .أقوال اإلنسان خاضعة للرقابة اإللهية  -
 

 .بتحري الطيب من القول النبي  أمر -

 دى قدرة التالميذم

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
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


 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

أين تكمن أهمية  -

 ؟حاسة اللسان

  

ما هي بعض  -

حاسة  استعماالت

 ؟اللسان الغيرمشروعة

 

ما هي بعض  -

توجيهات اإلسالم 

 لحفظ حاسة اللسان؟

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : اللسان أهمية حاسة •
وسيلة من نعم هللا، وهو  حاسة اللسان نعمة عظيمة

من  وال نجاة ...لتعلم والقراءةالتواصل واذوق وللت

 :نفع فيما ي استعمالهب عواقبه إال

 .تالوته وحسن الكريم القرآن ترتيل -

 … واالستغفار ،والتكبير التسبيح،: لى تعا هللا ذكر -

 العاطس، وتشميت السالم، إفشاء: الطيب الكالم قول -

 ...المصاب وتعزية والدعاء، المريض، ومواساة

 

 : استعماالت اللسان الغير مشروعة •
 .الغيبة والنميمة -

 .رالكذب وشهادة الزو -

 .السب والشتم -

 

 : توجيهات اإلسالم لحفظ حاسة اللسان •
 .التزام الصمت ما لم يكن في الكالم خير -

 .البعد عن موطن اللغو -

 .المجادلة بالتي هي أحسن -

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, للوقوف على ثغرات النشاط, طرح األستاذ جملة أسئلة مركزة وهادفة حول الدرسي: 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 " حفظ القلب "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 86:ص)شرح الكلمات 

 .وراوي الحديث والرعد الشعراء تيعرف بسور -8

 .استخلص مضامين النصوص -6

حدد بعض أمراض القلوب، مبينا بعض توجيهات  -4

 .اإلسالم لحفظ القلب

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 

 



 ". لبحفظ الق"  :الرابعالدرس 
 .اآلفات التي تهدد القلب و يدرك توجيهات اإلسالم للوقاية منهاأن يتعرف التلميذ على •  : أهدافـه 

 .حفظ قلبه باألعمال الصالحةيحرص التلميذ على أن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم ون العلمـــــــــــــــــيالمضمــــــــ

 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؟ -

 آني أو الحديثي؟ من يستظهر النص القر -

 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

مرية وسمية تلميذتان مجتهدتان، يتنافسان في 

ضرب بهما المثل يُ المشاركة داخل القسم، حتى صار 

العالقة  تبين للجميع أنمن طرف األساتذة، فجأة 

 في نظرك ما السبب؟.. متوقفة لمدة طويلةبينهما 

 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

موذجية يقرأ قراءة ن

ويصحح قراءات 

 التالميذ

قراءة يقرأ النصوص 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .الشعراءمن سورة  88-81اآلية  -

 .الرعدمن سورة  88اآلية  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

 السوريوثق 

 واألعالم

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

 وثيق السورتعن 

تي سورب يعرف

 والرعد الشعراء

، 83، ترتيبها 883مكية، آياتها :  الشعراءسورة  -

 .النملوقبل سورة  الفرقانبعد سورة 

، بعد 16، ترتيبها 44، آياتها مدنية : الرعدسورة  -

 .ابراهيموقبل سورة  يوسفسورة 

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 

 داتالمفر

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 القرآني

 .ال تفضحني وال تعذبني : ال تخزني -

 .خالص من الشرك واألوصاف الذميمة :بقلب سليم -

 .تسكن وتسعد  :تطمئن القلوب -

 مدى تمكن التالميذ

البحث في المعاجم  من

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

ما الذي ينفع العبد  -

 ؟يوم القيامة

 ؟بم تسعد القلوب -

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

القيامة إال بسالمة قلبه من ال نجاة للعبد يوم  -

 .األوصاف الذميمة
 

 .ذكر هللا سبيل لطمأنينة القلب وسعادته -

 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  نوعةالمت

 :والتحليل  والشرح

 

اآلفات التي ما هي  -

 ؟تهدد قلب اإلنسان

 

توجيهات ما هي  -

 ؟اإلسالم لحفظ القلب

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

  : اآلفات التي تهدد قلب اإلنسان •
، وفي فساده فساد في صالح القلب صالح للجسد كله 

من األمراض التي للجسد كله، لذلك حذر اإلسالم 

 :تهدد قلب اإلنسان فتصيبه بالخسران، ومنها 

 .لشرك والكف والنفاقا- 

 .التكبر وحب النفس -

 .الحقد والحسد والكراهية -

 

  : لحفظ القلب اإلسالم توجيهات •
 .اإلكثار من ذكر هللا تعالى -

 .الرحمة بالمساكين والعطف على الفقراء واأليتام -

 .التوبة واالستغفار -

 .التعلق باآلخرة وتفضيلها على الدنيا -

 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

 حديد الحاجاتت

 (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

 ( 16:ص)مع شرح الكلمات  الحجرات

 .عرف اإلخفاء وحدد حروفه ومثل له -8

واستخلص ما استفدته  استخرج معاني اآليات، -6

 .منها

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  


