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 :الــدرس األول 

 " دعوة اإلسالم إلى العلم" 

 

 محمد عثمانـــي: إنجاز األستـــــــاذ 

 

 : أهداف الدرس
 

 .العلم ويقف على أهمية طلبهفهوم أن يدرك التلميذ م •
 

 .يحب العلم ويسعى نحو طلبهأن  •
 

 .يتحلى بآداب طلب العلمأن  •

 مراحل الدرس
القدرات 

 ةـــلمستهدفا

 ةـــــــــة التعلميـــــة التعليميــــــاألنشط
 مــــالتقوي رـــمؤش يـــــــــــــــــون العلمــــــــالمضم

 ذـــــأنشطة التلمي اذــــــأنشطة األست

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي
أسئلة حول يوجه 

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 
 علىالسابقة ويجيب 
 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

تحاورت مع صديق لك عن أهمية العلم في حياة 
اإلنسان، فقال لك أن العلم الذي ال يجلب ماال ليس 

 بعلم، ما صحة هذا القول؟

 مدى قدرة التالميذ
على تحديد اإلشكال 
واكتشاف الدرس 

 الجديد
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عرض 
 وصالنص

 اوقراءته

يتدرب على حسن 
اإلنصات والقراءة 

 السليمة

قراءة نموذجية يقرأ 
ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 
سليمة خالية من 

 األخطاء

 .5-1العلق، اآليات سورة  -
 .82فاطر، آية سورة  -

 85:ص. حديث أبي الدرداء الذي رواه الترمذي -

 مدى قدرة التالميذ
 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 
 وصالنص

 يوثق السور
 واألعالم

إعداد التالميذ يراقب 
في دفاترهم ثم يسألهم 

 توثيق النصوصعن 

 يوثق سورتي
 فاطرو العلق

بعد  ,69ترتيبها , 82آياتها , مكية : العلقسورة  -

 .القدروقبل سورة  التينسورة 

, 55ترتيبها , 69عدد آياتها , مكية : فاطرسورة  -

 .يسوقبل سورة  سبأ سورة بعد

 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

 .من العلقة وهي مرحلة من مراحل الحمل  :العلق -

 .المتكرم على الناس بنعمه : األكرم -
 .يخافه ويعظمه: يخشى هللا  -
 .تمهد له طريق العلم :تها تضع أجنح -

 مدى تمكن التالميذ
من البحث في المعاجم 
 اللغوية وكتب التفسير

 العقليــة والمنهجيـــةة ــوحدة التربي



استخراج 
 مضامينال

يتعرف مضامين 
 النصوص

 يطرح جملة من
األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص
 ؟بم أمر هللا في اآلية -
 ؟بم وصف العلماء -

يجيب عن األسئلة 
اعتمادا على تهييئه 

 المسبق في دفتر
 اإلعداد القبلي

 .أمر هللا عز وجل بالقراءة وطلب العلم -
 

 .العلماء أشد الناس خشية هلل تعالى -
 

 .تسهيل هللا سبحانه طريق طلب العلم -

 مدى قدرة التالميذ
على استخالص 

مضامين النصوص 
 واستيعابهم لمعانيها

 التحليل
 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 
تحليل محاور 

 الدرس

 على تالميذال يساعد
 تحليل المحور من

األسئلة  خالل
والمركزة  المتنوعة
 :والتحليل  والشرح

 
 ؟العلمما حقيقة  -

 
 ؟ما أهميته -

 
 ؟ما آداب طلبه -

 األسئلة عن يجيب
 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : العلممفهوم  •
العلم هو طلب المعرفة قصد إنارة العقل وتنمية 

فهناك علوم دينية  ومجاالته كثيرة ومتنوعة،. الفكر
 .وعلوم دنيوية، وقد رغب اإلسالم فيهما معا

 : مكانة العلم والعلماء في اإلسالم •

 .﴾... اقرأ ﴿أول كلمة نزلت في القرآن كانت  -
 .﴾... ن والقلم ﴿أول قسم في القرآن كان بالقلم  -
 .مكانة العلماء رفيعة في اإلسالم -
 .فةبالعقل يكتسب اإلنسان العلم والمعر -
 : آداب طلب العلم •
 .إخالص النية هلل عز وجل شرط لنيل األجر -
 .طلب العلم النافع في الدنيا واآلخرة -
من تواضع، )االتصاف بأخالق اإلسالم الحميدة  -

 ..(.وجد واجتهاد، وتعاون على الخير، وتجنب للغش

 فهم واستيعاب مدى
والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على
 واقعفي ال 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

 ده بهيم يكتب ما
 األستاذ

محاربة الجهل "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 82:ص)شرح الكلمات  مع" واألمية

 .مسلمواإلمام , الزمرعرف بسورة  -8

 .استخلص مضامين النصوص -5

 بين كيف حارب اإلسالم الجهل واألمية؟ -6

كتابة التالميذ ألسئلة 
 اإلعداد القبلي

يــــــمحمد عثمان.إنجاز ذ  

 



 

 ". محاربة الجهل واألمية"  :الثانيالدرس 
 .أن يدرك التلميذ موقف اإلسالم من الجهل واألمية •:   أهدافـه 

 .أن يحرص على طلب العلم ومحاربة الجهل •             

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم ــــــــــــــــيالمضمــــــــون العلمـ

 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؟ -
 حديثي؟ من يستظهر النص القرآني أو ال -
 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

يرى صديقك عماد أن الجهل واألمية سبب تأخر 
قد  األمم، في حين يرى صديقك براء أن اإلنسان

 ما رأيك؟.. يكون جاهال وأميا لكنه طيب

 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 

 طاءاألخ

 .الزمرمن سورة  6اآلية  -

 82:ص .(مسلم)حديث أبي هريرة رضي هللا عنه  -

 مدى قدرة التالميذ
 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 
 النصوص

يوثق السور 
 واألعالم

يراقب إعداد التالميذ 
فاترهم ثم يسألهم في د

 عن توثيق النصوص
 يوثق سورة الزمر

بعد , 56بها يترت, 28 آياتها, مكية : الزمرسورة  -

 .غافروقبل سورة  صسورة 

 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 والحديثي

 .معنى ال، أي ال يستوونهل ب :هل يستوي  -
 .عدم معرفة القراءة والكتابة : األمية -
 .ضد العلم  :الجهل -

 .يطلب  : يلتمس -

 مدى تمكن التالميذ
من البحث في المعاجم 
 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 
 المضامين

يتعرف مضامين 
 النصوص

 يطرح جملة من
األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص
ما مكانة كل من  -
 لعالم والجاهل؟ا

ما جزاء طالب العلم  -
 عند هللا تعالى؟

يجيب عن األسئلة 
اعتمادا على تهييئه 
المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .بيان الفرق الكبير بين العالم والجاهل -
 
 .الجنة جزاء طالب العلم عند هللا تعالى -

 مدى قدرة التالميذ
على استخالص 

مضامين النصوص 
 انيهاواستيعابهم لمع



 التحليل
 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 
تحليل محاور 

 الدرس

 على التالميذ يساعد
 تحليل المحور من

األسئلة  خالل
والمركزة  المتنوعة
 :والتحليل  والشرح

 
ما موقف اإلسالم  -

 من الجهل واألمية؟
  

ما الفرق بين المتعلم  -
 والجاهل؟

 
ما هي طرق  -

 محاربة الجهل؟

 لةاألسئ عن يجيب
 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 :موقف اإلسالم من الجهل واألمية  •
دعا اإلسالم إلى العلم وحث على طلبه، وفي  -

المقابل حارب الجهل واألمية وحذر منهما، فأعلى 
 .مكانة العالم، وجعل جزاء طالب العلم الجنة

 
 :مقارنة بين المتعلم والجاهل  •
ولمجتمعه، يتمتع إنسان صالح نافع لنفسه :  المتعلم -

 ..بقراءة ما يفيده، يتعامل مع الناس بوعي ومسؤولية
إنسان ال يعتمد على نفسه، ال يستطيع :  الجاهل -

 ..التواصل مع مجتمعه، يتعرض لمواقف محرجة
 
 : أساليب محاربة الجهل واألمية  •
 .تعليم اآلباء ألبناءهم منذ الطفولة -
 .ها صدقة جاريةإنشاء المؤسسات التعليمية باعتبار -
 (.الكتب واألشرطة السمعبصرية)نشر وسائل العلم  -
 .توعية الناس بخطر الجهل واألمية وفضل العلم -

 فهم واستيعاب مدى
والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على
 في الواقع وتوظيفها

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

 تحديد الحاجات
 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 
 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 
 اإلعداد القبلي

ه يمده بيكتب ما 
 األستاذ

التعريف  "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 86:ص)ات شرح الكلم مع" بالقرآن الكريم 

 .عرف بسورة الحجر وراوي الحديث -8

 .استخلص مضامين النصوص -5

 ..عرف بالقرآن الكريم وبين واجبك نحوه -6

كتابة التالميذ ألسئلة 
 اإلعداد القبلي

يــــــمحمد عثمان.إنجاز ذ  

 

 

 

 



 ". التعريف بالقرآن الكريم"  :الثالثالدرس 
 .قرآن الكريمأن يتعرف التلميذ على ال •:   أهدافـه 

 .أن يدرك مكانة القرآن الكريم عند المسلمين •             

 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

 ة مشكلةوضعي
 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 
 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية
 الوضعية بدقة

: فقال اليهودي مفتخرا.. حاور مسلم يهوديا ونصرانيا
وقال النصراني . لقد أنزل هللا علينا كتابا اسمه التوراة

فبم . ونحن عندنا اإلنجيل كتابنا المقدس: مفتخرا كذلك
 في نظرك؟ رد المسلم

 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

 .الحجرمن سورة  6اآلية  -

 86:ص .(مسلم)حديث عائشة رضي هللا عنها  -

 مدى قدرة التالميذ
 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 
 النصوص

 يوثق السور
 واألعالم

يراقب إعداد التالميذ 
فاترهم ثم يسألهم في د
 توثيق النصوصعن 

 رة الحجريوثق سو
يعرف براوي و

 الحديث

بعد , 15بها يترت, 66آياتها , مكية : الحجرسورة  -

 .النحلوقبل سورة  ابراهيمسورة 
أم المومنين، بنت أبي بكر الصديق، أفقه  : عائشة -

 .هـ52، تالنساء وأفضل أزواج النبي 

 توصل التالميذ
 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

رح ش
 المفردات

 يتعرف
 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 
 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 
ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .من أسماء القرآن الكريم : الذكر -
 .أي من الضياع والتحريف : لحافظون -

 .المالئكة السفراء بين هللا ورسله  :السفرة -

 .األتقياء  : البررة -
 .يتكلف في قراءته :يتتعتع فيه  -

 مدى تمكن التالميذ
من البحث في المعاجم 
 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 
 المضامين

يتعرف مضامين 
 النصوص

 يطرح جملة من
األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص
من تكفل بحفظ  -

 ؟القرآن الكريم
ما جزاء المتقن  -

 ؟لكريملقراءة القرآن ا

يجيب عن األسئلة 
اعتمادا على تهييئه 
المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

تكفل هللا تعالى بحفظ القرآن الكريم من الضياع  -
 .والتحريف

 
 بيان جزاء كل من المتقن لقراءة القرآن الكريم -

 .والمتتعتع فيه

 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 تعريف القرآن  -

 ؟الكريم
  

أين تكمن أهمية  -
 ؟القرآن الكريم

 
ما هو واجبنا نحو  -

 القرآن الكريم؟

 األسئلة عن يجيب
 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 :تعريف القرآن الكريم  •
هو كالم هللا المعجز، المتعبد بتالوته، المنزل على  -

بواسطة جبريل عليه السالم، المفتتح  سيدنا محمد 
ناس، المنقول إلينا بسورة الفاتحة المختوم بسورة ال

 .بالتواتر جيال بعد جيل
 
 :  مكانة القرآن الكريم •
 .أول مصدر لقوانين كل المسلمين -
 .بكل حرف نقرؤه منه عشر حسنات -
 .فيه طريق الهداية والنجاة من الهالك -
 .معجزة اإلسالم الخالدة المحفوظة بحفظ هللا -
 
 :واجبنا نحو القرآن الكريم  •
 .ه في كل وقت وحينحفظه وقراءت -
 .فهم آياته وتدبر وصاياه وتأمل معانيه -
 .العمل بما جاء فيه بتطبيق أوامره واجتناب نواهيه -
 .التأدب معه عند قراءته بحسن التالوة واإلنصات -
 
 :معلومات عن القرآن الكريم  •
 .سورة 116: عدد سور القرآن  -

 .حزبا 92: عدد أحزاب القرآن  -

 .جزءا 52: لقرآن عدد أجزاء ا -

 .آية 9859: عدد آيات القرآن  -

 فهم واستيعاب مدى
والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على
 في الواقع وتوظيفها

 ...اوالسعي إلى تسديدها وإصالحه, 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

التعريف  "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 51:ص)مع شرح الكلمات "  بالسنة المطهرة

 .عرف بسورتي النحل والحشر وراوي الحديث -8

 .ص مضامين النصوصاستخل -5

 .عرف السنة المطهرة وبين عناية المسلمين بها -6

كتابة التالميذ ألسئلة 
 اإلعداد القبلي

يــــــمحمد عثمان.إنجاز ذ  



 ". المطهرةالسنة ب التعريف"  :الرابعالدرس 
 .أن يتعرف التلميذ على السنة النبوية •  : أهدافـه 

 .نبوية عند المسلمينأن يدرك مكانة السنة ال •             

 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
 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 
 الوضعية

 رح مدخال إشكاليايط
 يحدد إشكالية
 الوضعية بدقة

 .وحي هللا المنزل إليناإن القرآن الكريم : قال أحمد -
 وحياوماذا عن السنة النبوية؟ أال تعتبر : وقال أمين -

 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 
صوص الن

 وقراءتها

يتدرب على حسن 
اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 
ويصحح قراءات 

 التالميذ

قراءة يقرأ النصوص 
سليمة خالية من 

 األخطاء

 .من سورة النحل 61اآلية  -

 .من سورة الحشر 2اآلية  -

 51:ص( الترمذي)حديث العرباض رضي هللا عنه  -

 مدى قدرة التالميذ
 اةعلى المحاك

 والقراءة السليمة

توثيق 
 النصوص

سور يوثق ال
 واألعالم

يراقب إعداد التالميذ 
فاترهم ثم يسألهم في د
 توثيق النصوصعن 

بسورتي النحل يعرف 
والحشر وراوي 

 الحديث

، بعد سورة 19، ترتيبها 182مكية، آياتها  : النحل -

 .الحجر وقبل سورة اإلسراء
، بعد سورة 56يبها ، ترت86مدنية، آياتها  : الحشر -

 .المجادلة وقبل سورة الممتحنة
صحابي جليل، توفي بالشام  : العرباض بن سارية -

 .هـ في خالفة عبد الملك بن مروان25سنة 

 توصل التالميذ
 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 
 المفردات

 يتعرف
 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 
 لمستعصيةالكلمات ا

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 
ورودها في النص 

 الحديثي

 .تشرح وتوضح : تبين -
 .القرآن الكريم : ما أنزل إليهم -
 .فاعملوا به  :فخذوه -

 .تمسكوا بها  : عضوا عليها بالنواجذ -

 مدى تمكن التالميذ
من البحث في المعاجم 
 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 
 المضامين

مضامين  يتعرف
 النصوص

 يطرح جملة من
األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

ما دور الرسول -
 ؟حسب اآلية

 ؟بم أمر النبي  -

يجيب عن األسئلة 
اعتمادا على تهييئه 
المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .تبيان ما جاء في القرآن الكريم من مهام النبي  -
 

 .أمر هللا تعالى بطاعة رسوله  -
 

بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء  وصية الرسول  -
 .الراشدين من بعده

 مدى قدرة التالميذ
ص على استخال

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 المقصود بالسنة؟ -

 
وما عالقتها بالقرآن 

 الكريم؟
 

وما هو واجبنا  -
 نحوها؟

 األسئلة نع يجيب
 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 :  تعريف السنة •

من  ما نقل عن النبي : الطريقة، واصطالحا: لغة
 .أقوال وأفعال وتقريرات

 
 : عالقة السنة بالقرآن الكريم • 
ان وشرح وتفسير لما جاء في السنة النبوية بي -

القرآن الكريم، فبالسنة يفهم القرآن، فهي تفصل 
 ...الصالة والزكاة والحج: أحكامه ونواهيه، مثل

 
 : مظاهر عناية المسلمين بالسنة النبوية • 
 .حفظها ونقلها للناس جيال بعد جيل -
 .تمييز الصحيح من الضعيف فيها -
 .اص المدمجةجمعها في الكتب واألشرطة واألقر -
 

 : واجبنا نحو السنة • 
 .اتباع ما جاء فيها من أوامر -
 .اجتناب ما جاء فيها من نواهي -
 .من صحة الحديث قبل نقله التأكد -

 فهم واستيعاب مدى
والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على
 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, للوقوف على ثغرات النشاط, أسئلة مركزة وهادفة حول الدرس يطرح األستاذ جملة: 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 " ...ثالث من كن فيه"أكتب الحديث الثاني  -1

 ( 181:ص)رح الكلمات ش

 .عرف بالصحابي ومصدر الحديث -8

 استخلص معاني الحديث األساسية؟ -5

كتابة التالميذ ألسئلة 
 اإلعداد القبلي

يــــــمحمد عثمان.إنجاز ذ  

 


