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 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس



حة دفتر لطالب  لو  السبورة  الكتاب المدرسي  حديث    ثالث متوسط  الرؤيا ثالثة
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
  ؟((الرؤيا ثالثة))  ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 ما يفعله المسلم  إذا رأى رؤيا يحبها .  -
 سبب إتيان الشيطان برؤيا يكرهها اإلنسان .  -
 بم يطرد الشيطان وما يأتي به .  -
 ان إذا رأى رؤيا يكرهها . ما يقول اإلنس -
 راوي الحديث .  -
 ما يستفاد من الحديث . -

عن أبي هريرة رضي هللا عنهه عهن النبهي صهلى هللا عليهه وسهلم قهال ا ... والرؤيها ثالثهة ، الرؤيها الحسهنة 
بشرى من هللا عز وجل ، والرؤيا يحدث بها الرجل نفسه ، والرؤيها تحهزين مهن الشهيطان فهأذا رأى أحهدكم 

 ا يكرهها فال يحدث بها أحد وليقم فليصل ( . رؤي
 الكلمة            معناهامعاني الكلمات : 

 رؤيا               ما يراه اإلنسان أثناء نومه 
 إرشادات في موضوع الحديث : 

  . حرص اإلسالم على الداللة على الخير 

 ي . ينبغي على المسلم أن يتعامل مع ما يراه في أثناء نومه حسب التال 

 أ ( يحمد هللا تعالى على أن أراه ما يفرحه . 
 ب ( ال يحدث بها إال من يحب . 

 ج ( يعرضها على من يحسن تعبير الرؤيا وهذا على سبيل اإلباحة ال الندب .
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 لدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  لنتوصل لموضوع ا
  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
 لومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى مع

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   

  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :
 لشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام ا

 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية:
 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  

وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا
 للدرا  

 توجيه األسئلة على الطالب

س : ماذا يفعل من رأى رؤيها يحبهها 
 ؟ 

س : لمههههاذا يههههأتي الشههههيطان برؤيهههها 
 يكرهها اإلنسان ؟ 

س : بم يطرد الشيطان وما يهأتي بهه 
 ؟ 

س : مهههههاذا يقهههههول مهههههن رأى رؤيههههها 
 يكرهها ؟ 

 س : من راوي الحديث ؟. 
 ا : ماذا  يستفاد م. الحديث ؟
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 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   رغم أنف ، ثم رغم أنف
 ورقية

 تمهيد للدرسال
بقري ىة نمهىد للىدرا اليديىد   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
  ((؟  رغم أنف ، ثم رغم أنف))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 ف :يتوقع من الطالب أن يعر

 المراد ببر الوالدين  -
 ـ معرفة أربعة أمثلة لحقوقهما .

 كيف يمكننا البر بوالدينا .  -
 معنى كلمة رغم أنف . -
 راوي الحديث .  -
 ما يستفاد من الحديث . -

عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال ا رغم أنف ثم رغم أنف ثهم رغهم أنهف ، 
 سول هللا ؟ قال " من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة" ( . قيل : من يا ر

 معاني الكلمات : 
 الكلمة               معناها

 رغم أنف           معناه لصق بالتراب 
 فلم يدخل الجنة   يعني لم يبرهما فأبعد عن الجنة . 

 إرشادات في موضوع الحديث : 
 ، إذ رتب الرسول صلى هللا عليه وسلم على برهما دخول الجنة .عظم حقوق الوالدين  -1

 إذا كان بر الوالدين واجبا فهو عند كبرهما وعجزهما عن القيام بشؤونهما أوجب .
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 ابت  على السبورة بخط واضح  لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكت
  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
  .طريىت الىتعلم طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   

  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :
 لموضوع وتقبي ها ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك ا

 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية:
 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  

 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهىم التالميىذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا
 للدرا  

 على الطالبتوجيه األسئلة 

س : ما المهراد ببهر الوالهدين ؟ أذكهر 
 أربعة أمثلة لحقوقهما ؟

 س : كيف يمكننا البر بوالدينا ؟ 
 س : ما معنى كلمة رغم أنف ؟ 

 س : من راوي الحديث ؟ 
 ا : ماذا  يستفاد م. الحديث ؟

 
 
 

  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                                                                        المملكة العربية السعودية                                               
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   الميت ثالثةيتبع 
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوري ىة اتنىتنتا  المحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بق
  ؟(( يتبع الميت ثالثة))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

األعمهههال التهههي تنفهههع الميهههت بعهههد  -
 وفاته . 

نفههع أبههاه وأمههه هههل الولههد الصههال  ي -
 بعد وفاتهما .

ثالثا مهن أفعهال الخيهر التهي يجهدها  -
 المسلم بعد موته . 

صلة أنس بن مالك رضي هللا عنهه  -
 بالنبي صلى هللا عليه وسلم . 

 ما يستفاد من الحديث . -

جهع عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ا يتبهع الميهت ثالثهة ، فير
 اثنان ويبقى معه واحد ، يتبعه أهله وماله وعمله ، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله ( 

 معاني الكلمات 
 الكلمة               معناها

 يتبع الميت ثالثة      إلى قبره
 يبقى عمله           ليحاسب عليه 

 إرشادات في موضوع الحديث :  
 ، فيجب االستعداد له بما شرع هللا سبحانه وتعالى  .الموت حق الزم على كل حي في هذه الحياة1
.  األهل والمال والعمل إما نعمة على صاحبها إن سخرها في طاعة هللا ، وإما نقمة وعهذاب عليهه إن لهم 2

 تكن في طريق الطاعة والعبادة . 
 ها .. الذرية الصالحة يبقى أثرها على اإلنسان بعد موته ، والذرية غير الصالحة ينقطع أثر3
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 عوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا يستم
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  ا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   : انتنتالقري ة اتنت رائية

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية:

 حاتت التي تمر ب  ال اعدة على ال
 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهىم التالميىذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 للدرا  

 توجيه األسئلة على الطالب

س : ما األعمال التهي تنفهع 
 الميت بعد وفاته ؟ 

س : ههههههل الولهههههد الصهههههال  
ينفع أباه وأمه بعد وفاتهمها 

 ؟ وبماذا ؟ 
مههن أفعههال س : عههدد ثالثهها 

الخيههر التههي يجههدها المسههلم 
 بعد موته ؟ 

؟ س : مههها صهههلة أنهههس بهههن 
مالك رضي هللا عنهه بهالنبي 

 صلى هللا عليه وسلم ؟ 
ا : ماذا  يستفاد م. 

 الحديث
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 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   ة  الكتاب المدرسي السبور حديث   ثالث متوسط   من دعا إلى هدى كان
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
  ؟((  من دعا إلى هدى كان))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

ما يجب على المسلم أن يدعو إليهه  -
  . 
موقهههههف المسهههههلم  إذا رأى أناسههههها  -

 يعملون أمورا تنافي اآلداب . 
 ثالثة أمثلة للدعوة إلى الهدى .  -
معنههى كههون أبههي هريههرة رضههي هللا  -

 عنه من أصحاب الصفة . 
 ما  يستفاد من الحديث-

عن أبي هريرة رضي هللا عنهه أن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم قهال ا مهن دعها إلهى ههدى كهان لهه مهن 
ا إلى ضاللة كان له من اإلثم مثل آثهام األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ، ومن دع

 من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا ( . 
 معاني الكلمات : 

 الكلمة              معناها
 هدى                 أمر حسن موافق للشرع . 
 من تبعه            من استجاب وعمل بدعوته 

 إرشادات في موضوع الحديث : 
 ل الخير إلى الناس ، والحث عليه ببيان ثوابه في اآلخرة . . حرص اإلسالم على إيصا1
. فضهل 3. حرص اإلسالم على منع الشر عن الناس بالتحذير منه وترتيب العقوبة الشديدة على فاعلهه . 2

 الدعوة إلى هللا حيث يكتب للداعي مثل أجر ما يعمله غيره بسبب دعوته .
  التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان

 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 لدرا يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر ا
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  م. عدة حاتت خاصة   : انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة القري ة اتنت رائية

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية:

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهىم التالميىذ  . موضوع الدراوأخيراو أنا  بعض التالميذ ع

  للدرا  

 توجيه األسئلة على الطالب

س : مهها الههذي  يجههب علههى 
 المسلم أن يدعو إليه ؟ 

س : مههها موقفهههك إذا رأيهههت 
أناسا يعملهون أمهورا تنهافي 

 اآلداب . 
س : أذكهههههر ثالثهههههة أمثلهههههة 

 للدعوة إلى الهدى ؟ 
س : مههها معنهههى كهههون أبهههي 
هريههرة رضههي هللا عنههه مههن 

 أصحاب الصفة ؟ 
ا : ما الذي  يستفاد م. 

 الحديث ؟

 
 

  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   إن هللا كره لكم ثالثا
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى حصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى نبدأ ال _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
  ؟(( إن هللا كره لكم ثالثا))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 المقصود بالقيل والقال .  -
 بعض الصور إلضاعة المال .  -
العالقة بين التسول وكثرة السهؤال  -
  . 
 بم اشتهر المغيرة بن شعبة .  -
 ما يستفاد من الحديث . -

شعبة رضي هللا عنه قهال إنهي سهمعت رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم يقهول ا إن  عن المغيرة بن
 هللا كره لكم ثالثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ( 

 معاني الكلمات : 
 الكلمة               معناها

 قيل وقال           الكالم في إخبار الناس بال فائدة 
 ر الوجه الشرعيإضاعة المال        إنفاقه في غي

 ما يستفاد من الحديث :  
 . اإلسالم يربي المسلمين على األخالق الفاضلة والمثل العليا وينهاهم عما يخالفها . 1
. وجوب المحافظهة علهى الوقهت بصهرفه فهي األمهور النافعهة التهي تفيهد الهدين والهدنيا والبعهد عهن 2

 تضييعه فيما ال فائدة فيه . 
 أمانة لدى اإلنسان عليه أن يتعامل معه التعامل الشرعي .. المال مال هللا وهو 3
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
  التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 الع لية والقبيعية    الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو :وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو  القري ة ال يانية

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهىم التالميىذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 للدرا  

 توجيه األسئلة على الطالب

س : مههها المقصهههود بالقيهههل 
 والقال ؟ 

س : أذكهههر بعهههض الصهههور 
 إلضاعة المال ؟ 

: مههههههها العالقهههههههة بهههههههين  س
 التسول وكثرة السؤال ؟ 
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 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   إن هللا ال ينظر
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى ى نبينا محمد وعلىى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة عل _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
  ؟(( إن هللا ال ينظر))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم ات وعــرض الـدرسإجـراءو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

إلههى أي شههيء ينظههر هللا عههز وجههل  -
 من عباده . 

ثالثهها مههن صههور االعتههداد بالصههور  -
 واألموال . 

بعههض صههور الفهههم الخههاط  لهههذا  -
 الحديث . 

 من راوي الحديث .  -
 ما يستفاد من  الحديث . -

: قههال رسهول هللا صهلى هللا عليههه وسهلم ا إن هللا ال ينظهر إلههى عهن أبهي هريهرة رضههي هللا عنهه قهال 
 صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ( . 

 إرشادات في موضوع الحديث : 
. خلق هللا سبحانه الخلق بحكمة عظيمة ، هي تحقيق العبودية له سبحانه فهوق أرضهه ، وال يهتم 1

 .  هذا التحقيق إال بسالمة القلوب وصحتها
 2 أهميههة العمههل الصههال  فههي اإلسههالم ، فهههو محههل نظههر هللا بعههد صههالح القلههوب بههل هههو دليههل  .

 صالح القلوب . 
. منزلة المسلم عند هللا سبحانه وتعالى ال تقاس بكثهرة المهال ، أو الجهاه أو جمهال الشهكل أو قهوة 3

 البدن أو حسن المظهر وإنما تقاس بالتقوى .
 لمظاهر ويغفل عن الحقائق. على المسلم أال يغتر با4
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
 ومىات والتالميىذ ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعل

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   اتنت رائية القري ة :

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 م أو :وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العا القري ة ال يانية

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 للدرا  

 توجيه األسئلة على الطالب

س : إلهههى أي شهههيء ينظهههر 
 هللا عز وجل من عباده ؟ 

س : عههدد ثالثهها مههن صههور 
االعتههداد بالصههور واألمههوال 

 ؟ 
ثههههل لههههبعض صههههور س : م

الفهم الخاط  لههذا الحهديث 
 ؟ 

 س : من راوي الحديث ؟ 
ا : ما الذي   يستفاد م.  

 الحديث ؟
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 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   حجبت النار بالشهوات
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهد للىدرا اليديىد بقري ىة المحاضىرة واإلل ىاء أو   -2وصحبة أجمعي.     آل نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

حجبهههت النهههار   ))عىىى.  وامىىىاذا تعرفىىى  البنقىىىر  السىىىلا  علىىىى القىىى -3بقري ىىىة اتنىىىت راء   أوبقري ىىىة المناقشىىىة والحىىىوار أو بقري ىىىة اتنىىىتنتا  
  ((؟بالشهوات

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 ما المكاره .  -
 ما الشهوات .  -
معنهههى العبهههارة التاليهههة ا ال يجهههوز  -

 للعبد أن يلبي رغباته وشهواته (. 
كيهههف يربهههي المسهههلم نفسهههه علهههى  -

 ر هللا واجتناب نهيه . امتثال أم
 راوي الحديث .  -
 ما يستفاد من الحديث . -

عن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قهال ا حجبهت النهار بالشههوات ، 
 وحجبت الجنة بالمكاره ( 

 معاني الكلمات : 
 الكلمة                 معناها
 حجبت             أحيطت

 ما هو ثقيل على النفس وصعب عليها        المكاره     
 إرشادات في موضوع الحديث : 

. حهرص رسهول 2. عناية الرسول صلى هللا عليه وسلم بأمته وتحذيرها ممها يوقعهها فهي النهار . 1
 هللا صلى هللا عليه وسلم على ما يرغب أمته في دخولهم الجنة . 

هههدف ويجههب أن يسههخر المسههلم كههل جهههده  . دخههول الجنههة والبعههد عههن النههار أعظههم غايههة وأسههمى3
 وعمله للوصول إلى هذا الهدف . 

 . من ألزم نفسه فعل الطاعات تعود عليها وصارت سهلة عليه .4
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 ورة بخط واضح  لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السب
  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 لذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   ا
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :

 ها ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي 
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية:

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهىم التالميىذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

  للدرا  

 توجيه األسئلة على الطالب

 : مثل للمكاره ؟  س
 س : مثل للشهوات ؟ 

س : صههح  العبههارة التاليههة 
ا  يجهههههوز للعبهههههد أن يلبهههههي 

 رغباته وشهواته ( ؟ 
س : كيههههف يربههههي المسههههلم 
نفسههه علههى امتثههال أمههر هللا 

 واجتناب نهيه ؟ 
 س : من راوي الحديث ؟ 
ا : ما الذي  يستفاد م. 

 الحديث ؟
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 الوسائـل  التعليمية المادة اريخالت الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   تعرض الفتن على القلوب
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  المحاضر
  ((؟  تعرض الفتن على القلوب))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

ذة بهههان مهههن الفهههتن االسهههتعا -
 في كل صالة . 

مههها دل ههههذا الحهههديث علهههى  -
 خطر إتباع الهوى . 

سهههههبب تهههههرك عمهههههر بهههههن   -
الخطههههههاب رضههههههي هللا عنههههههه 
الصالة على بعض من يمهوت 
إذا رأى حذيفههههههة رضههههههي هللا 

 عنه ال يصلي عليه . 
 راوي الحديث .  -
 يستفاد من الحديث . -

 صهلى هللا عليهه وسهلم يقهول ا تعهرض الفهتن علهى القلهوب كالحصهير عن حذيفة رضي هللا عنهه قهال : سهمعت رسهول هللا
عودا عودا ، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتهة سهوداء ، وأي قلهب أنكرهها نكهت فيهه نكتهة بيضهاء حتهى تصهير علهى قلبهين 

يعهرف  على أبيض مثل الصفا ، فال تضره فتنهة مها دامهت السهماوات واألرض ، واآلخهر أسهود مربهادا  كهالكوز مجخيها ال
 معروفا وال ينكر منكرا إال ما أشرب من هواه ( . 

 معاني الكلمات : 
 الكلمة                  معناها
 نكت                   نقطت 

   الكوز                 الكأس 

 مجخيا                 أي مائال أو مقلوبا  
 إرشادات في موضوع الحديث : 

 البتعاد عن الفتن ويكون ذلك بـ : . على المسلم أن يحرص على ا1
. النهاس 2أ ( التمسك بالكتاب والسنة . ب ( االستعاذة بان من الفتن . ج ( االبتعاد عن أهل البدع والشهرك والشهبهات . 

بهه حال الفتن قسمان : من ينكرها قلبه وينفر منها فهذا ال تزيده الفتنة إال ثباتا ، ومن يتقبلها فتكون نكتهة سهوداء فهي قل
 حتى يطبع عليه .

  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب لنتوصل
 لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  

  والتالميذ يستمعوا للىدرا ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميذ نلبيو وأقوم بسرد المعلومات
 ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 

  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهىذي القري ىة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم الىذي يحىدث
 نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   

 انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   ويستخدم هذا  رائية القري ة اتنت :
 اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 

 ال اعدة على :وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية
 الحاتت التي تمر ب  

 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرا   وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

توجيه األسئلة على 
 الطالب

س : مهههههههههههاذا تعنهههههههههههي 
االستعاذة بان من الفتن 

 في كل صالة ؟ 
س : بههين كيههف دل هههذا 
الحديث على خطر إتباع 

 الهوى ؟ 
س : ما سبب ترك عمر 
بهههن الخطهههاب رضهههي هللا 
عنه الصالة علهى بعهض 
مههههههههن يمههههههههوت إذا رأى 
حذيفة رضي هللا عنهه ال 

 يصلي عليه ؟ 
س : من راوي الحهديث 

 ؟ 
ا : ما الذي  يستفاد 

 م. الحديث ؟
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دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   من يضمن لي ما بين لحييه
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أو  المحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا
  ((؟  من يضمن لي ما بين لحييه))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

الحكمههههة مههههن تخصههههيص ضههههمان  -
اللسهههان والفهههرج السهههتحقاق دخهههول 

 رهما من الجوارح . الجنة دون غي
المقصود بضهمان مها بهين اللحيهين  -

 وما بين الرجلين . 
صههفات سهههل بههن سههعد رضههي هللا  -

 عنه . 
 راوي الحديث .  -
 ما يستفاد من الحديث . -

عن سهل بن سعد رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ا من يضمن لهي مها بهين 
 الجنة (  لحييه ، وما بين رجليه أضمن له

 معاني الكلمات : 
 الكلمة                                        معناها

 من يضمن لي ما بين لحييه       من يحفظ لي لسانه عن الكالم المحرم 
 إرشادات في موضوع الحديث : 

 . البعد عن المعاصي سبب لدخول الجنة . 1
 السب أو القذف أو الغيبة أو غير ذلك . . معاصي اللسان تكون بقول الكفر أو النفاق أو 2
 . معاصي الفرج تكون بفعل الفواحش . 3
 . أعظم اختبار للمرء في الدنيا لسانه وفرجه ، فمن وقي شرهما وفي أعظم الشر .4
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  لنتوصل لموضوع 
  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
 علومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى م

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :

 الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام 
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية:

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهىم التالميىذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

   للدرا 

 توجيه األسئلة على الطالب

س : مههههههها الحكمهههههههة مهههههههن 
تخصهههيص ضهههمان اللسهههان 
والفهههرج السهههتحقاق دخهههول 
الجنههههة دون غيرهمهههها مههههن 

 الجوارح ؟ 
س : مهها المقصههود بضههمان 
مهها بههين اللحيههين ومهها بههين 

 الرجلين ؟ 
س : أذكههههر بعههههض صههههفات 
سههههل بهههن سهههعد رضهههي هللا 

 عنه ؟ 
 س : من راوي الحديث ؟ 

م.  ا : ما الذي  يستفاد
 الحديث ؟

 
 
 

  للتربية والتعليم اإلدارة العامة                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   إنما جعل االستئذان
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2حبة أجمعىي.   وصى  آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
  ؟((  إنما جعل االستئذان))ع.  واماذا تعرف

 قـــويــمالت إجـراءات وعــرض الـدرسو المحتوى  األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 كيفية االستئذان وعدده .  -
ماذا تفعل  لو وجدت الباب مفتوحا  -

 فهل تدخل أو تستأذن . 
 من راوي الحديث .  -. 
 ما يستفاد من الحديث -

عن سهل بن سعد رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا إنمها جعهل االسهتئذان 
 ل البصر ( من أج

 معني الكلمات : 
 الكلمة                     معناها

 من أجل البصر         من أجل النظر لئال تقع عينه على ما ال تجوز رؤيته . 
 إرشادات في موضوع الحديث : 

. للبيههوت والغهههرف واألمههاكن الخاصهههة حرمههة ال يجهههوز التعههدي عليهههها ، ولههذلك شهههرع اإلسهههالم 1
 دة دخول أي مكان منها . االستئذان عند إرا

 .االستئذان على البيوت يكون ثالث مرات فأن أذن لك وإال فأرجع . 2
 . شريعة اإلسالم شاملة ألمور الحياة .3
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 السبورة بخط واضح   لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على
  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
 علم طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىت

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :

 تقبي ها ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع و
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية:

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
ومىا أخىذناه فىي الحصىة حتىى نعىرف مىدى فهىم التالميىذ  وأخيراو أنا  بعض التالميىذ عى. موضىوع الىدرا

 للدرا  
   

 طالبتوجيه األسئلة على ال

س : بههين كيفيههة االسههتئذان 
 وعدده ؟ 

س : لههههههو وجههههههدت البههههههاب 
مفتوحهههههها فهههههههل تههههههدخل أو 

 تستأذن ؟ 
 س : من راوي الحديث ؟ 
ا : ما الذي  يستفاد م. 

 الحديث ؟
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دفتر لطالب  لوحة   ة  الكتاب المدرسي السبور حديث   ثالث متوسط   ال يخلون رجل بامرأة
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
  ؟((  ال يخلون رجل بامرأة))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

لما نهى الرسول صهلى هللا عليهه  -
وسلم عن الخلوة باألجنبية إال مهع 

 ذي محرم . 
 لشرعي . من محرم المرأة ا -
مهها يههدل عليههة  الحههديث مههن  أن   -

كهههل أمهههر يوصهههل إلهههى حهههرام فههههو 
 حرام. 

معنهههى كهههون ابهههن عبهههاس حبهههر  -
 األمة وترجمان القرآن . 

 ما يستفاد من الحديث . -

عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما عن النبي صلى هللا عليه وسلم قهال ا ال يخلهون رجهل بهامرأة 
 إال مع ذي محرم ( 

 الكلمات : معاني 
 الكلمة                          معناها

 ال يخلون رجل بامرأة     أي ال ينفرد الرجل وحده بامرأة أجنبية عنه . 
 إرشادات في موضوع الحديث : 

 . حرص اإلسالم على الحفاظ على األعراض وسد كل طريق يؤدي إلى خدشها وهتكها . 1
محههرم فهههو محههرم ، ويعبههر عههن ذلههك الفقهههاء بقههولهم ا . دل الحههديث علههى أن كههل أمههر يههؤدي إلههى 2

 الوسائل لها أحكام الغايات ( . 
 3 التساهل في امتثال أوامر هللا أو ارتكاب نواهيه سبب النتشار الفساد في الفرد والمجتمع . 
  ب بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القال

 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
  ثم أنىتخدم طري ىة اإلل ىاء : ولكى. ت يعنىي هىذا أن يكىون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
 التالميذ ىلى معلومات جديدة ع. طريت الىتعلم الىذي   طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصل

 يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :

 انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة 
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو ال اعدة  القري ة ال يانية:

 على الحاتت التي تمر ب  
التالميىذ للىدرا  وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

  
 

 توجيه األسئلة على الطالب

س : لمهههاذا نههههى الرسهههول 
صههلى هللا عليههه وسههلم عههن 
الخلوة باألجنبية إال مهع ذي 

 محرم ؟ 
س : مهههههن محهههههرم المهههههرأة 

 الشرعي ؟ 
س : بهههين معنهههى  ا أن كهههل 
أمههر يوصههل إلههى حههرام فهههو 

 حرام(  ؟ 
س : مهههها معنههههى كههههون بههههن 
عباس حبر األمة وترجمان 

 القرآن ؟ 
ا : ما الذي  يستفاد م. 

 الحديث ؟
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دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   عن نظرة الفجاءة
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصحبة أجمعىي.     آل حمد وعلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا م _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشة والحوار أو بقري ة اتنتنتا  
  ؟(( عن نظرة الفجاءة))ع.  واماذا تعرف

 
 التقـــويــم ض الـدرسإجـراءات وعــرو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

الحكمههههة مههههن األمههههر بصههههرف  -
 البصر الوارد في الحديث . 

عهههههالم يهههههدل غهههههض اإلنسهههههان  -
 لبصره.

ثالثههة  مههن أسههباب الوقههوع فههي  -
 الزنا . 

الفرق بين غض النظهر والعفهة  -
. 
إسهام جرير رضي هللا عنه   -

 في هدم األصنام .

 رضي هللا عنه قال : سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا عن نظهرة الفجهاءة فهأمرني عن جرير بن عبد هللا
 أن أصرف بصري ( . 

 معاني الكلمات : 
 الكلمة               معناها

 نظرة الفجاءة      النظر إلى النساء األجنبيات بغير قصد . 
 أن أصرف بصري أبعده عن النظر إلى النساء . 

 وضوع الحديث : إرشادات في م 
. حرص اإلسالم على صيانة المسلم عن كل مدخل مهن مهداخل الشهيطان ، والنظهر إلهى المحرمهات مهن أعظهم  1

 مداخل الشيطان . 
 . يجب على المسلم أن يغض بصره عن النظر إلى المحرمات . 2
 . مشروعية سؤال المسلم ألهل العلم عما أشكل عليه .3
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب لنتوصل

 لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
  ثىىم أنىىتخدم طري ىىة اإلل ىىاء : ولكىى. ت يعنىىي هىىذا أن يكىىون التلميىىذ نىىلبيو وأقىىوم بسىىرد المعلومىىات والتالميىىذ

 لدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا يستمعوا ل
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصل  التالميذ ىلى معلومات جديىدة عى. طريىت الىتعلم الىذي

 يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  تالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   : انتنتا  الالقري ة اتنت رائية

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو ال اعدة  القري ة ال يانية:

 التي تمر ب   على الحاتت
 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرا  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 

توجيه األسئلة على 
 الطالب

س : ما الحكمة من األمهر 
بصرف البصر الهوارد فهي 

 الحديث ؟ 
س : عهههههالم يهههههدل غهههههض 

 اإلنسان لبصره؟ 
س : أذكهههههر ثالثهههههة  مهههههن 

 لزنا ؟ أسباب الوقوع في ا
س : بههههين غههههض النظههههر 
والعفة رابطة قوية وضه  

 ذلك ؟ 
ا : كان ليرير رضي 
هللا عن  ىنهام في هدم 
 األصنام ، بي. ذلك ؟

 
 

  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   سي السبورة  الكتاب المدر حديث هـ1427  ثالث متوسط   الحديث الثامن والثالثون
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمىد وعلىى  _1

  القىالبى على نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشىة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
  ؟(( الحديث الثامن والثالثون))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرس  - المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

أنههههه حينمهههها  زجههههر الصههههحابة  -
رضههوان هللا علههيهم هههذا الشههاب 
نظهههروا ل مهههر مهههن زاويهههة أمههها 
قهد النبي صلى هللا عليهه وسهلم ف

 نظر من زاوية أخرى . 
 ما يدل علية  قوله ا شابا (.  - 
 معنى ا مه ( .  -
 ما يستفاد من الحديث .  -
 من راوي الحديث . -

عن أبي أمامة رضي هللا عنه قال : إن فتى شابا أتى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال : يا رسول هللا ائذن لي بالزنا ، فأقبل 
ا : مه مه فقال صلى هللا عليه وسلم ا ادنه ، فدنا منه قريبها قهال : فجلهس ، قهال صهلى هللا عليهه القوم عليه فزجروه  قالو

وسلم ا أتحبه ألمك ، قال ال وهللا جعلني هللا فداك قال صلى هللا عليه وسلم وال الناس يحبونه ألمهاتهم قال : أفتحبه البنتك 
ال الناس يحبونه لبناتهم قال صلى هللا عليه وسلم أفتحبهه لعمتهك ؟ قهال ال قال ال وهللا يا رسول هللا جعلني هللا فداك ؟ قال و

 وهللا جعلني هللا فداك قال صلى هللا عليه وسلم ............ الخ . 
 معاني الكلمات 

 الكلمة               معناها
 الزنا            فعل الفاحشة 

 ه القوم           الصحابة الذين كانوا في المجلس نفس
 مه              كلمة زجر بمعنى اكفف

 . الزنا جريمة بشعة ال يقبلها أي صاحب فطرة سليمة ألقاربه . 1:  إرشادات في موضوع الحديث
 2 . الحهوار الممهدوح مها كهان القصهد 3. األصل في الفروج التحريم ، فال يباح منها شيء إال بعقهد شهرعي بهالزواج .

. مها ال 5ورة الناس ومجادلتهم بهالتي ههي أحسهن يهزول كثيهر مهن الشهر والفجهور .. بمحا4منه الوصول إلى الحق . 
 يحبه المسلم لنفسه ينبغي أال يحبه لآلخرين .

  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب لنتوصل
 واضح   لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط

  ثىىم أنىىتخدم طري ىىة اإلل ىىاء : ولكىى. ت يعنىىي هىىذا أن يكىىون التلميىىذ نىىلبيو وأقىىوم بسىىرد المعلومىىات والتالميىىذ
 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 

  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم الىذي
 ث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   يحد

  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :
 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 

 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو ال اعدة  ري ة ال يانيةالق:
 على الحاتت التي تمر ب  

 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرا  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

توجيه األسئلة على 
 الطالب

ر الصههحابة س : حههين زجهه
رضههههوان هللا علههههيهم هههههذا 
الشههاب نظههروا ل مههر مههن 
زاوية أمها النبهي صهلى هللا 
عليههه وسههلم فقههد نظههر مههن 
زاويههة أخههرى وضهه  ذلههك  

 ؟ 
س : عههههالم يههههدل قولههههه ا 

 شابا ( ؟ 
 س : ما معنى ا مه ( ؟ 

س : ما الذي  يسهتفاد مهن 
 الحديث ؟ 

 ا : م. راوي الحديث ؟
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دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث هـ1427  ثالث متوسط   لعن هللا من عمل عمل
 ورقية

 تمهيد للدرسال
قري ىة نمهىد للىدرا اليديىد ب  -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمىد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أوالمحاضرة واإلل اء أو بقري ة المناقشىة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
  ؟(( لعن هللا من عمل عمل))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

مههها حهههل بقهههوم لهههوط حينمههها فعلهههوا  -
 فاحشة اللواط . 

بعههض األمههراض التههي يصههاب بههها  -
 من يفعل هذا الفعل الشنيع . 

أهههههم األسههههباب التههههي تههههؤدي إلههههى  -
 الوقوع في مثل هذه الجريمة . 

سبب تحهذير اإلسهالم مهن كهل خلهق  -
 سيء . 

كيف حقق ابن عباس علما في  -
 فروع الشريعة .

س رضي هللا عنهما قال : قهال رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ا لعهن هللا مهن عن عبد هللا بن عبا
 قوم لوط (   عمل 

 معاني الكلمات : 
 الكلمة                 معناها

 عمل قوم لوط       هو إتيان الذكور في أدبارهم 
 ا . إرشادات في موضوع الحديث : 

 الخلق ، أو يخدش العرض والعفة .  . تحذير اإلسالم من كل عمل مشين يخل بالدين أو1
. شناعة وجرم عمل قوم لوط ، إذ رتب هللا على هذا الفعل هذه العقوبة الشهنيعة وههي البعهد عهن 2

 رحمة هللا تعالى وكان هذا الفعل من أسباب الهالك قوم لوط عليه السالم . 
 3ا عوقب .  أخذ العظة والعبرة مما حل باألمم السابقة ، ألجل أال نعاقب مثل م 

  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب
 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  

  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ
 ستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا ي
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  تنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   : انالقري ة اتنت رائية

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية:

 الحاتت التي تمر ب   ال اعدة على
ومىا أخىذناه فىي الحصىة حتىى نعىرف مىدى فهىم التالميىذ  وأخيراو أنا  بعض التالميىذ عى. موضىوع الىدرا

 للدرا 

 توجيه األسئلة على الطالب

س : ماذا حل بقوم لوط حينما 
 فعلوا فاحشة اللواط ؟ 

س : أذكهههر بعهههض األمهههراض  
التي يصاب بها مهن يفعهل ههذا 

 الفعل الشنيع ؟ 
: مهها أههههم األسهههباب التهههي  س 

تههؤدي إلههى الوقههوع فههي مثهههل 
 هذه الجريمة ؟ 

س : اإلسههالم يحههذر مههن كههل  
خلق سيء كيف استفدت ههذه 

 الفائدة من الحديث ؟ 
ا : كيف ح ت اب. عباا  

 علما في فروع الشريعة ؟
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 صلى هللا عليه وسلم لعن رسول هللا
دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   المتشبهين

 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة   -2وصىحبة أجمعىي.     آلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلىى  _1

  البعلىى القى نقىر  السىلا  -3بقري ىة اتنىت راء   أومناقشة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  المحاضرة واإلل اء أو بقري ة ال
 (( لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المتشبهين))ع.  واماذا تعرف

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

فاسههد المترتبههة علههى أربعهها مههن الم -
 تشبه الرجال بالناس والعكس . 

الههذين لعههنهم رسههول هللا صههلى هللا   -
 عليه وسلم . 

 مثالين لتشبه الرجال بالنساء . -
 مثالين لتشبه النساء بالرجال .  - 
صلة قرابة بن عباس بالنبي صلى  -

 هللا عليه وسلم  

ل هللا صلى هللا عليه وسلم المتشهبهين مهن عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال ا لعن رسو
 الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ( 

 إرشادات في موضوع الحديث : 
. خلق هللا سبحانه وتعالى الناس من ذكر وأنثى وجعل لكل منهما خصائص يتميز بها عن اآلخهر 1

 ، وبنى على هذه الخصائص تشريعات عملية . 
 القوة والصالبة ومن مميزات النساء الرقة والنعومة .  . من مميزات الرجال

. من مهام الرجهال ، القوامهة علهى النسهاء واألوالد والمسهئولية عهنهم والبحهث عهن رزقههم ومها 3
 يكفل حياتهم . 

 4 . على كل من الرجل والمرأة أن يقوم بدوره المنوط به . 
 لدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ ل

 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
  ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم طري

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  ت خاصة   : انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتالقري ة اتنت رائية

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  القري ة ال يانية:

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
ومىا أخىذناه فىي الحصىة حتىى نعىرف مىدى فهىم التالميىذ  دراوأخيراو أنا  بعض التالميىذ عى. موضىوع الى

 للدرا 
 

 توجيه األسئلة على الطالب

س : عهههههههدد أربعههههههها مهههههههن 
المفاسهههههد المترتبهههههة علهههههى 
تشههههههبه الرجههههههال بالنههههههاس 

 والعكس 
س : مههههههن الههههههذين لعههههههنهم 
رسهههول هللا صهههلى هللا عليهههه 

 وسلم ؟ 
س : أذكهههر مثهههالين لتشهههبه 

 الرجال بالنساء ؟ 
تشهههبه س : أذكهههر مثهههالين ل
 النساء بالرجال ؟ 

ا : ما صلة قرابة اب. 
عباا بالنبي صلى هللا علي  

 ونلم ؟
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تحريم لبس الذهب على الرجال والوعيد على 
دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   ذلك

 رقيةو

 تمهيد للدرسال
نمهد للدرا اليديىد بقري ىة المحاضىرة   -2وصحبة أجمعي.     آل نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

تحهريم )).عى واماذا تعرف  البنقر  السلا  على الق -3بقري ة اتنت راء   أوواإلل اء أو بقري ة المناقشة والحوار أو بقري ة اتنتنتا  
 لبس الذهب على الرجال والوعيد على ذلك

 
 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 حكم لبس الذهب للرجال . -
هههل للرجههل أن يلههبس السههاعة  -

 المصنوعة من الذهب . 
الحكمههههة مههههن تحههههريم لهههههبس  -

 الذهب على الرجال . 
ثالثة مهن األشهياء التهي يمكهن  -

أن يتههههزين بههههها الرجههههل وهههههي 
 مباحة .

كم بقي ابن عباس رضي هللا  -
عنه من سنة بعد وفاة النبي 

 صلى هللا عليه وسلم .

عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما أن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم رأى خاتمها مهن ذههب فهي يهد رجهل 
 كم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ( . فنزعه فطرحه وقال ا يعمد أحد

 معاني الكلمات : 
 الكلمة                   معناها
 يعمد                       يقصد

 جمرة من النار         المراد هنا خاتم من ذهب . 
 إرشادات في موضوع الحديث : 

 . األصل في األلبسة الحل إال ما دل الدليل على تحريمه . 1
 لذهب مما يستخدم للزينة وهو مباح للنساء ومحرم على الرجال . . ا 2
 . التزين بالذهب للذكور من مشابهة النساء والكفار ، والتشبه بهم محرم . 3
 4 على المسلم أن يتزين ويتجمل بما خلق هللا له مهن األلبسهة النظيفهة الطهاهرة والهروائ  الطيبهة العهاطرة .

 .ليكون حسن المظهر طيب الرائحة 

  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب لنتوصل
 لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  

  ثىىم أنىىتخدم طري ىىة اإلل ىىاء : ولكىى. ت يعنىىي هىىذا أن يكىىون التلميىىذ نىىلبيو وأقىىوم بسىىرد المعلومىىات والتالميىىذ
 للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا  يستمعوا

  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم الىذي
 يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   

  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   : انتنتا  القري ة اتنت رائية
 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 

 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو ال اعدة  القري ة ال يانية:
 ت التي تمر ب  على الحات

 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرا  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 توجيه األسئلة على الطالب

س : مههها حكهههم لهههبس الهههذهب 
 للرجال ؟ 

س : هههههل للرجههههل أن يلههههبس 
السههههههاعة المصههههههنوعة مههههههن 

 الذهب ؟ 
س : مهها الحكمهههة مهههن تحهههريم 

 ال ؟ لبس الذهب على الرج
س : أذكههر ثالثههة مههن األشههياء 
التههههي يمكههههن أن يتههههزين بههههها 

 الرجل وهي مباحة ؟
ا : كم ب ي اب. عباا رضي 

هللا عن  م. ننة بعد وفاة 
 النبي صلى هللا علي  ونلم ؟
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 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس
  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   رة  الكتاب المدرسي السبو حديث   ثالث متوسط   كل مسكر حرام
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهد للىدرا اليديىد بقري ىة المحاضىرة   -2وصحبة أجمعي.     آل نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

كهل ))عى. وامىاذا تعرفى  البنقر  السلا  علىى القى -3بقري ة اتنت راء   أوواإلل اء أو بقري ة المناقشة والحوار أو بقري ة اتنتنتا  
 ((مسكر حرام

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ا كهل مسهكر حهرام ، إن علهى  يتوقع من الطالبة أن تعرف :
 عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر ، أن يسقيه مهن طينهة الخبهال ، قهالوا يها رسهول هللا ومها طينهة الخبهال ؟ هللا

 قال ا عرق أهل النار أو عصاة أهل النار ( . 
 معاني الكلمات : 

 مسكر : هو كل ما يذهب العقل من شراب أو نحوه . 
 عصارة : صديد أهل النار وقيحهم . 

 ث : إرشادات في موضوع الحدي
 . حماية العقل وصيانته من الضروريات الخمس التي جعل اإلسالم المحافظة عليها من مقاصده . 1
 . المسكرات والمخدرات لها آثار سيئة وأضرار جسيمة في الدنيا واآلخرة . 2 
ب علهى . من أجل هذه اآلثار واألضرار حرمها اإلسالم تحريما قاطعا ، وجعلها كبيرة من كبائر الذنوب ، ورته3

 متعاطيها ومروجها ومستوردها العقوبة الشديدة في الدنيا واآلخرة . 
 4. الخمر والمخدر يحرمان ولو كانا قليلين فما أسكر كثيرة فقليله حرام . 
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  لنتوصل لموضوع الدرا  ون 
  ثىىم أنىىتخدم طري ىىة اإلل ىىاء : ولكىى. ت يعنىىي هىىذا أن يكىىون التلميىىذ نىىلبيو وأقىىوم بسىىرد المعلومىىات والتالميىىذ

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
 دة عى. طريىت الىتعلم الىذي طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصل  التالميذ ىلى معلومات جديى

 يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :

 ذلك الموضوع وتقبي ها  ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو ال اعدة  القري ة ال يانية:

 على الحاتت التي تمر ب  
 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرا  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 

سئلة على توجيه األ
 الطالب

س : مههههههها أثهههههههر شههههههههرب 
المسههههههكرات والمخههههههدرات 

 على المجتمع ؟ 
س : ما الفرق بين تعهاطي 

 المخدرات وترويجها ؟ 
س : ما عقوبهة مهن شهرب 

 الخمر في الدنيا ؟ 
س : كيهههف يتقهههي المسهههلم  

 شرب الخمر والمخدرات ؟ 
ا : لماذا لم يشارك جابر 

ب. عبد هللا رضي هللا 
 عنهما في بدر ؟

أثهههههههههر شهههههههههرب المسهههههههههكرات  -
 والمخدرات على المجتمع . 

الفههرق بههين تعههاطي المخههدرات  -
 وترويجها . 

عقوبههة مههن شههرب الخمههر فههي  -
 الدنيا . 

كيف يتقي المسلم شرب الخمهر  -
 والمخدرات . 

سبب عدم مشاركة جابر بن  -
عبد هللا رضي هللا عنهما في 

 بدر.
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  المالحظات:           الواجـب :



خطورة اإلشارة على المسلم 
 بالسالح

دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط  
 ورقية

 تمهيد للدرسال
المحاضىرة  نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة  -2وصىحبة أجمعىي.     آل نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

 وامىىىاذا تعرفىىى البنقىىىر  السىىىلا  علىىىى القىىى -3بقري ىىىة اتنىىىت راء   أوواإلل ىىىاء أو بقري ىىىة المناقشىىىة والحىىىوار أو بقري ىىىة اتنىىىتنتا  
 خطورة اإلشارة على المسلم بالسالح))ع.

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 :يتوقع من الطالب أن يعرف 

األسههههلحة التههههي يشههههملها النهههههي  -
 الوارد في الحديث . 

هههههل تعههههد السههههكين مههههن األسههههلحة  -
 المنهي عن اإلشارة بها .

حكههم مههن أشهههر السههالح فههي وجههه  -
 أخيه المسلم مازحا . 

أن المهههههزاح باألسهههههلحة لهههههه آثهههههار  -
 سيئة.

بم اشتهر أبو هريرة رضي هللا  -
 عنه

 صلى هللا عليه وسلم قال ا ال يشير أحدكم على أخيه بالسالح عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن رسول هللا
 ، فأنه ال يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار ( . 

 معاني الكلمات : 
 الكلمة                          معناها

 ينزع                      يرمي به في يده فيحقق ضربته 
 قتله فيقع في النار بسبب ذلك  .يقع في حفرة          ي

 إرشادات في موضوع الحديث : 
 . جاء اإلسالم بحفظ الضرورات الخمس ، وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال . 1
. بين الحديث أن من وسائل حفظ دماء المسلمين عدم اإلشارة بالسالح خشية أن يدفعه الشيطان فيتحقق 2

 ما أشار إليه . 
 3شارة بالسهالح الهوارد فهي الحهديث يشهمل النههي عهن المهزاح باألسهلحة ومها شهابهها ممها . تحريم اإل

 يقتل كالسكين والحديدة الحادة . 
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

   لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح
  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكىون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ىة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 ية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   الذي يحدث نتي
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
  وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  ال يانيةالقري ة:

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 للدرا

توجيه األسئلة على 
 الطالب

لتهههههي س : مههههها األسهههههلحة ا
يشههملها النهههي الههوارد فههي 

 الحديث ؟ 
س : هههل تعههد السههكين مههن 
األسههههههلحة المنهههههههي عههههههن 

 اإلشارة بها ؟ ولماذا ؟ 
س : مههها حكهههم مهههن شههههر 
السههههالح فههههي وجههههه أخيههههه 

 المسلم مازحا ؟ 
س : المزاح باألسهلحة لهه  

آثهههار سهههيئة ، أذكهههر ثالثهههة 
 منها ؟ 

ا : بم اشتهر أبو هريرة 
 رضي هللا عن  ؟
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 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة الدرس  عنوان

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   من قتل معاهدا
 ورقية

 تمهيد للدرسال
ليديىد بقري ىة المحاضىرة نمهىد للىدرا ا  -2وصىحبة أجمعىي.     آل نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

مهن ))عى. وامىاذا تعرفى  البنقىر  السىلا  علىى القى -3بقري ة اتنت راء   أوواإلل اء أو بقري ة المناقشة والحوار أو بقري ة اتنتنتا  
 قتل معاهدا

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

الههههذي يتههههولى القصههههاص مههههع   أن -
 المعاهدين الحاكم الشرعي . 

مهها اشههتهر بههه  عبههد هللا بههن عمههرو  -
 بن العاص رضي هللا عنهما . 

 حكم المرتد .  -
 حكم الزاني المحصن .  -
 ما  يستفاد من الحديث. -

م عن عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما عن النبهي صهلى هللا عليهه وسهلم قهال ا مهن قتهل معاههدا له
 يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما ( 

المعاهد : هو الكافر الذي عقد مع المسلم عقد أمان على نفسه وماله وأهله ، وقد يكون هذا العههد 
مؤبهدا كالعقههد الهذي يعقههد للكفهار الههذين يكونهوا مههن أههل الههبالد التهي فتحههها المسهلمون ، وقههد يكههون 

 يقدم لبالد المسلين لتجارة أو عمل. مؤقتا كالكافر الذي 
 إرشادات في موضوع الحديث : 

 . دم المسلم محرم وهو عند هللا أعظم من حرمة الكعبة المشرفة فال يجوز االعتداء عليه .1
. ردة المسلم أو قتله أخهاه المسهلم أو وقوعهه فهي الزنها وههو محصهن أسهباب شهرعية إلقامهة حهد 2

 للحاكم الشرعي فقد "القتل عليه وهي مهمة موكولة 
   بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
 ت والتالميىذ ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكىون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىا

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ىة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
 انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   نت رائية القري ة ات :

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 و :وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أ القري ة ال يانية

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مىدى فهىم التالميىذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 للدرا

توجيه األسئلة على 
 الطالب

س : علل كون الذي يتولى 
القصهههاص مهههع المعاههههدين 

 الحاكم الشرعي ؟ 
س : بم اشتهر عبد هللا بهن 
عمهههرو بهههن العهههاص رضهههي 

 هللا عنهما ؟ 
 س : ما حكم المرتد ؟ 

 
س : مهههههها حكههههههم الزانههههههي 

 المحصن ؟ 
ا : ما الذي  يستفاد م. 

 الحديث ؟
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 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   تحريم تعذيب الحيوان
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهد للىدرا اليديىد بقري ىة المحاضىرة   -2وصحبة أجمعي.     آل نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

 وامىىاذا تعرفىىى  البنقىىر  السىىلا  علىىى القىى -3بقري ىىة اتنىىت راء   أوواإلل ىىاء أو بقري ىىة المناقشىىة والحىىوار أو بقري ىىة اتنىىتنتا  
 حريم تعذيب الحيوانت))ع.

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 المراد بقوله ا غرضا ( .  -
 
 
الذي يصل  أن يتخذ ههدفا للرمايهة  -
  . 
 
 
 راوي الحديث . -
 
 
 ما يستفاد من الحديث . -

ا قهال ا أن رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم لعهن مهن اتخهذ شهيئا فيهه عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهم
 الروح غرضا ( 
 معاني الكلمات 

 الكلمة                  معناها
 غرضا            هدفا يرمي إليه 
 إرشادات في موضوع الحديث : 

 تى الحيوان . . في الحديث داللة على الرحمة في اإلسالم التي ال تقتصر على اإلنسان بل تشمل ح1
 . تحرين تعذيب الحيوان لورود اللعن على فاعله فهو من كبائر الذنوب . 2
 . من أنواع تعذيب الحيوان جعله هدفا للرماية . 3
. ليس 5. الرأفة بالحيوان ورحمته وإطعامه وإسقاؤه قد يكون سببا في دخول الجنة ، والبعد عن النار . 4

 ارع من الصيد والذب  ألجل أكله . من تعذيب الحيوان ما أذن فيه الش
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
 سىرد المعلومىات والتالميىذ ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو وأقىوم ب

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 انون العام أو :وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال  القري ة ال يانية

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 للدرا

توجيه األسئلة على 
 الطالب

 
س : مهههها المههههراد بقولههههه ا 

 غرضا ( ؟ 
 

س : مههها الهههذي يصهههل  أن 
 يتخذ هدفا للرماية ؟ 

 
 ديث ؟س : من راوي الح

 
 

ا : ما الذي  يستفاد م. 
 الحديث ؟
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دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   ال تقوم الساعة
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهىد للىدرا اليديىد بقري ىة المحاضىرة   -2وصىحبة أجمعىي.    آل  نبينا محمد وعلى نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على  _1

ال ))عى. وامىاذا تعرفى  البنقىر  السىلا  علىى القى -3بقري ىة اتنىت راء   أوواإلل اء أو بقري ة المناقشىة والحىوار أو بقري ىة اتنىتنتا  
 تقوم الساعة

 التقـــويــم الـدرس إجـراءات وعــرضو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

بم بشر الرسهول ا صهلى هللا عليهة  -
 وسلم  ( في هذا الحديث .  

 لمن تكون الغلبة في آخر الزمان. -
أربعههة عوامههل النتصههار المسههلمين  -

 على أعدائهم  .
 من راوي الحديث .  -
 ما يستفاد من الحديث .. -

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ا ال تقوم الساعة حتى يقاتهل  عن أبي هريرة رضي هللا عنه
المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختب  اليهودي من وراء الحجر والشهجر فيقهول الحجهر 
 أو الشجر يا مسلم يا عبد هللا هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله ، إال الغرقد فأنه من شجر اليهود ( 

 معاني الكلمات 
 لكلمة          معناهاا

 الغرقد       شجر كبير فيه شوك 
 إرشادات في موضوع الحديث :  
 . من حكمة هللا تعالى استمرار الصراع بين المسلمين وبين اليهود إلى قيام الساعة . 1
 .بشرى المسلمين بنصر هللا لهم على اليهود في النهاية وهي من عالمات الساعة . 2
 3ألنهم على حق ، وصاحب الحق منتصرا دائما ولو كان أكثر الناس ضده  . انتصار المسلمين

بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب  .
 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  

 ذا أن يكىون التلميىذ نىلبيو وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني ه
 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 

  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ىة أن يتوصىل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم
 ذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلمي

  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :
 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 

 الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو  :وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم القري ة ال يانية
 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  

 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مىدى فهىم التالميىذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا
 للدرا

توجيه األسئلة على 
 الطالب

س : بههههم بشههههر الرسههههول ا 
صلى هللا علية وسلم  ( في 

 هذا الحديث ؟ 
س : لمن تكهون الغلبهة فهي 

 آخر الزمان ؟
س : أذكهههر أربعهههة عوامهههل 
النتصهههار المسهههلمين علهههى 

 أعدائهم  ؟
 س : من راوي الحديث ؟  

ا : ما الذي  يستفاد م. 
 الحديث ؟
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دفتر لطالب  لوحة   سبورة  الكتاب المدرسي ال حديث   ثالث متوسط   صنفان من أهل النار
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهد للدرا اليديىد بقري ىة المحاضىرة   -2وصحبة أجمعي.     آل نبدأ الحصة بذكر هللا عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى  _1

 وامىىاذا تعرفىى  البنقىىر  السىىلا  علىىى القىى -3  بقري ىىة اتنىىت راء أوواإلل ىىاء أو بقري ىىة المناقشىىة والحىىوار أو بقري ىىة اتنىىتنتا  
 صنفان من أهل النار))ع.

 
 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى األهــداف السلوكيــة

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

 معنى مائالت إلى الرجال .  -
معنى مائالت إلهى حهب الجمهال  -

 والتبرج .
الوعيههد الشههديد للصههنف األول  -
 ن الحديث .م
 راوي الحديث .  -
 ما يستفاد من الحديث -

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسهول هللا صهلى هللا عليهه وسهلم ا صهنفان مهن أههل النهار لهم أرهمها ، 
قوم معهم سهياط كأذنهاب البقهر ، يضهربون بهها النهاس ، ونسهاء كاسهيات عاريهات ممهيالت مهائالت ، رؤوسههن 

 لة ال يدخلن الجنة ، وال يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ( كأسنمة البخت المائ
 معاني الكلمات : 

 لم أرهما : لم يظهرا على عهد النبي صلى هللا عليه وسلم . 
 إرشادات في موضوع الحديث :  2
 . هذا الحديث من أعالم النبوة حيث وقع ما أخبر به النبي صلى هللا عليه وسلم .1
 هذين الذنبين ألنهما يوصالن صاحبهما إلى النار  . عظم2
 . الوعيد الشديد لمن يعامل الناس بالظلم ويستطيل عليهم بالضرب واإليذاء بغيا وعدوانا . 3
 4 كرم اإلسالم المرأة وجعل لها خصائص تميزها عن غيرها من النساء غير المسهلمات فعليهها االعتهزاز .

 بهذا الدين وتطبيق تعاليمه . 
 لقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب لنتوصل با

 لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
  ثىىم أنىىتخدم طري ىىة اإلل ىىاء : ولكىى. ت يعنىىي هىىذا أن يكىىون التلميىىذ نىىلبيو وأقىىوم بسىىرد المعلومىىات والتالميىىذ

 را ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا يستمعوا للد
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصل  التالميذ ىلى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم الىذي

 يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والقبيعية   
  ميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   : انتنتا  التالالقري ة اتنت رائية

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشاملة أو ال انون العام أو ال اعدة  القري ة ال يانية:

 لتي تمر ب  على الحاتت ا
 وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ للدرا وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

توجيه األسئلة على 
 الطالب

س : ما معنى مائالت إلهى 
 الرجال ؟ 

س : ما معنى مائالت إلهى 
 حب الجمال والتبرج ؟

س : علهههههههههل : الوعيهههههههههد 
الشههديد للصههنف األول مههن 

 الحديث ؟
 : من راوي الحديث ؟  س 

ا : ما الذي  يستفاد م. 
 الحديث ؟  

 
 

  اإلدارة العامة للتربية والتعليم                                                                                                  المملكة العربية السعودية                                                                                                     
 الوسائـل  التعليمية المادة التاريخ الفصل الصف الحصة عنوان  الدرس

  المالحظات:           الواجـب :



دفتر لطالب  لوحة   السبورة  الكتاب المدرسي  حديث   ثالث متوسط   إن هللا عز وجل يبسط يده
 ورقية

 تمهيد للدرسال
نمهد للىدرا اليديىد بقري ىة المحاضىرة   -2وصحبة أجمعي.     آل  عز وجل ثم الصالة على نبينا محمد وعلى نبدأ الحصة بذكر هللا _1

إن ))عى. وامىاذا تعرفى  البنقر  السىلا  علىى القى -3بقري ة اتنت راء   أوواإلل اء أو بقري ة المناقشة والحوار أو بقري ة اتنتنتا  
 هللا عز وجل يبسط يده

 التقـــويــم إجـراءات وعــرض الـدرسو  المحتوى وكيــةاألهــداف السل

 يتوقع من الطالب أن يعرف :

حكههههم المبههههادرة إلههههى التوبههههة مههههن  -
 الذنوب . 

اسم أبي موسهى األشهعري رضهي   -
 هللا عنه . 

 االستفادة من الحديث . -
 أين توفي أبي موسى األشعري .  -
 بعض إرشادات الحديث . -

ي رضي هللا عنه عن النبي صهلى هللا عليهه وسهلم قهال ا إن هللا عهز عن أبي موسى األشعر
وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، حتى 

 تطلع الشمس من مغربها ( . 
 إرشادات في موضوع الحديث : 

مههن جميههع الههذنوب . بيههان رحمههة هللا تعههالى بعبههادة وسههعه فضههله علههيهم إذ يقبههل التوبههة 1
 والمعاصي ، ويجعل ذلك القبول مستمرا إلى أنتطلع الشمس من مغربها . 

. اإلنسان معرض للتقصير والوقوع في الخطأ وارتكاب الذنب ، ولذلك شرع هللا تعالى له 2
 التوبة مما وقع فيه حتى يقدم على هللا يوم القيامة وقد غفر له ذنوبه . 

 3لذنب أن يسرع في التوبة إلى هللا عز وجل .. على المسلم إذا وقع في ا 
  بالقري ة الحوارية مع التالميذ نهيئ أذهان التالميذ للدرا بانتخدام المناقشة المفتوحة مع القالب

 لنتوصل لموضوع الدرا  ون وم بكتابت  على السبورة بخط واضح  
  وأقىوم بسىرد المعلومىات والتالميىذ  ثم أنتخدم طري ة اإلل اء : ولك. ت يعني هذا أن يكون التلميىذ نىلبيو

 يستمعوا للدرا ،وأعتمد على التالميذ في جميع عناصر الدرا 
  طري ة اتكتشاف : أحاو  بهذي القري ة أن يتوصل  التالميىذ ىلىى معلومىات جديىدة عى. طريىت الىتعلم

 بيعية   الذي يحدث نتيية ما أقدم لهم   أو  ع. طريت انتخدام التلميذ  لمصادرها الع لية والق
  انتنتا  التالميذ  ل اعدة عامة  للدرا أو خاصية عامة م. عدة حاتت خاصة   القري ة اتنت رائية :

 ويستخدم هذا اإلجراء في محاولة انتنباط األحكام الشرعية في ذلك الموضوع وتقبي ها 
 ة أو ال انون العام أو :وهي دفع التالميذ ىلى تقبيت  الحكم الشرعي أو الفكرة الشامل القري ة ال يانية

 ال اعدة على الحاتت التي تمر ب  
وما أخذناه في الحصة حتى نعرف مدى فهم التالميذ  وأخيراو أنا  بعض التالميذ ع. موضوع الدرا

 للدرا

توجيه األسئلة على 
 الطالب

س : ما حكم المبهادرة إلهى 
 التوبة من الذنوب ؟ 

س : مهها اسههم أبههي موسههى 
 ه ؟ األشعري رضي هللا عن

س : مههههههها يسهههههههتفاد مهههههههن 
 الحديث ؟

س : أيههههههن تههههههوفي أبههههههي 
 موسى األشعري ؟ 

س : اذكر بعض إرشهادات 
 الحديث ؟

 

  المالحظات:           الواجـب : 
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