
 

  
 

 

 
 .ٌتعرف مفهوم الكبائر والموبقات وٌمٌز بٌنهما  أن   
 .ٌدرك آثارهما فً الدنٌا واآلخرة   أن   
ٌجتنب الكبائر والموبقات استجابة هلل وللرسول  أن   

 .وطمعا فً رحمة هللا الواسعة 
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 العاكس –الحاسوب –الدفاتر –الكتاب المدرسً –السبورة :الوسائل التعلٌمٌة 

 المدرسٌةالكتب   -التربٌة اإلسالمٌة  إحٌاء - القرآن الكرٌم  :المراجع المعتمدة 

 االنترنٌت  –صفوة التفاسٌر –المقررة للمادة

 

 

 

 
 

 

 

 

   المعٌار المؤشر

صحٌحة  إجابات

من طرف عٌنة 

 من التالمٌذ

الصواب 

  والسرعة

ٌنتمً التلمٌذ أحمد ألسرة غنٌة سافر مع أمه الحامل وجدته العجوز إلى مدٌنة تطوان التً 

كلم ، فحار أحمد هل ٌباح له اإلفطار فً هذا السفر ؟ وماذا ٌجب علٌه  88تبعد عن مدٌنته ب 

لهذه الوضعٌة  ول؟ ساعدوا أحمد فً إٌجاد حلوأمه فً هذه الحالة ؟ وماذا ٌجب على جدته 
 .   مستحضرٌن مكتسباتكم السابقة 

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 

ٌجٌب عن أسئلة  –

 ...التقوٌم

 

 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و

 ...ٌتابع حفظ القرآن

ٌستحضر 

مكتسباته 

السابقة وٌقومها 

 وٌثبتها 

تقوٌم 

 تشخٌصً

حصول 

التشوٌق 

للتالمٌذ لمعرفة 

  الدرسموضوع 

 االنتباه

 والتركٌز

فاطمة تلمٌذة مجتهدة مؤمنة باهلل وبارة بوالدٌها ، ومن فرط محبة أمها لها أمرتها بتعلٌق تمٌمة 
وألن هذا السلوك  لحدود هللاانتهاكا لكن فاطمة رفضت طلبها معتبرة إٌاه ، تحفظها من عٌن الحسود

ما هو اإلشكال الذي ، فقررت فاطمة فً األخٌر هجر أمها حفاظا على دٌنها .  الكبائر والموبقاتمن 
ما موقفكم من  تعالجه هذه الوضعٌة ؟ وما موقفكم من تعلٌق التمائم ؟ وما معنى الكبائر والموبقات ؟

  ... فاطمة التً هجرت أمها ؟ أال ٌعتبر ذلك أٌضا من الكبائر ؟

 

  –ٌنصت للمدخل 

عن أسئلة  ٌجٌب

 أستاذه ...

ٌطرح مدخال إشكالٌا 

 ... للدرس الجدٌد

التشوق للدرس 

الجدٌد 

واالستعداد 

 للتجاوب معه

وضعٌة 

  مشكلة 

قراءة سلٌمة 

 للنصوصمعبرة و
الترتٌل 

 والتجوٌد 

 

   

ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه 

 –ٌحترم قراءاتهم  –

 ٌصحح أخطاءه 

قراءة نموذجٌة وٌصحح 

ٌحفز  -قراءات المتعلمٌن

 أصحاب القراءات الجٌدة

القدرة على 

القراءة السلٌمة 

 والمعبرة

قراءة 

 النصوص

 إلىتوصلهم 

الصحابً معرفة 

 الجلٌل 

الدقة فً 

 التعرٌف

خادم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ، شهدا كثٌرا من الغزوات مع النبً صلى هللا  : أنس بن مالك 
علٌه وسلم ، شهد له أبو هرٌرة رضً هللا عنه بقوله " ما رأٌت أحدا أشبه صالة برسول هللا من ابن 

 هـ وقد جاوز المائة سنة . 93توفً رضً هللا عنه سنة  –ٌعنً أنسا  –أم سلٌم 

السورة ٌقدم معارفه حول 

 مستثمرا إعداده ..

ٌساعد المتعلمٌن على 

التعرف على السورة 

 بأسئلة مركزة

التعرف على 

أنس بن مالك 

   رضً هللا عنه 

توثٌق 

 النصوص 

تمكن عٌنة من 

المتعلمٌن من 

تحدٌد معانً 

 الكلمات 

 الصواب 

الموبقات :  – الذنوبصغائر اللمم :  – الذنوب العظٌمة التً تستوجب غضب هللا تعالىكبائر اإلثم: 
الفرار التولً ٌوم الزحف : .كل زٌادة ٌأخذها الدائن من المدٌن مقابل تأخٌر الدفع الربا :  – المهلكات

مهانا :  – ساء العفٌفات فً أعراضهنناتهام القذف المحصنات :   - من مواجهة العدو فً الجهاد
   الجفاف والقحطالسنٌن :  – غالء األسعارشدة المؤونة :  –انتشر فشا :  –محتقرا 

ٌجٌب المتعلمون 
انطالقا من إعدادهم 

 – القبلً أو مكتسباتهم
 ٌستعملونها فً جمل 

ٌسأل المتعلمٌن عن 
معانً المفردات 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

ٌتعرف معانً 
المفردات 
 وفق سٌاقها

القاموس 

 اللغوي

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 محمد اإلدرٌسً –من إعداد : ذ 

  -تاونات  -الزرٌزرإعدادٌة 

 إعداديثانوي  ثانٌةالفئة المستهدفة: ال األهــداف الـتـعـلـمـٌــة :

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

و  52ص :  2النص  51ص :  1من الكتاب المدرسً + النص  55ص :  1النص 

 53أٌضا ص :  2النص 

مــدخـــل الــقـــســــط  
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 ة ) الساعة الثانٌة (ــــــــــــٌـــــــانـــــثــــــصة الــــحــــال  

 اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص ( ) خصوصا التذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى و تقوٌم تشخٌصًوالدفاتر واستظهار القرآن +  مراقبة اإلعداد 

حــــور
حــــلــــٌــــل الــــم

تـــ
1

  
 

عها
ت وأنوا

مفهوم الكبائر والموبقا
 

:
 

 أن ٌتعرف المتعلم على

مفهوم الكبائر 
  والموبقات وأنواعها 

ٌوجه  –ٌدٌر النقاش 

ٌشجع  –أسئلة مركزة 

وٌحفز على المشاركة 

ٌساعد على تدوٌن  –

 الخالصة على السبورة

ٌجٌب على أسئلة األستاذ 

 –ٌستدل على أفكاره  –

ٌناقش محاور الدرس 

 –وٌحترم آراء زمالئه 

ٌدون الخالصة على 

 السبورة

  :مفهوم الكبائر والموبقات وأنواعها 

علٌه ٌوم القٌامة ، وتسمى هً كل ما كبر من الذنوب والمعاصً واشتدت العقوبة الكبائر 

 بالموبقات ألنها تهلك صاحبها .

 : وصف آلثار الكبائر وهو الهالك فً الدنٌا واآلخرة .والموبقات 

بٌن الرسول صلى هللا علٌه وسلم أنواعها فً حدٌث االنطالق ، ومنها : الشرك  وأنواعها :

التولً ٌوم  –أكل مال الٌتٌم  –أكل الربا  –قتل النفس التً حرم هللا  - -حر الس –باهلل 

 شهادة الزور . –عقوق الوالدٌن  –قذف المحصنات المومنات  –الزحف 

الل
ستد

ال
ب وا

حلٌل والتركٌ
ً الت

الدقة ف
توصل  

التالمٌذ 

لتحدٌد 

مفهوم 

الكبائر 

والموبقات 

 وأنواعها 

حـــلـــٌــــل
تـــــ

 

حور 
الم

2
 

آثار الكبائر
 

 المتعلم أن ٌدرك 

 آثار الكبائر

 دنٌوٌة وأخروٌة : للكبائر آثار : آثار الكبائر
 السٌاسًالظلم  –غالء األسعار  –الجفاف  –انتشار األمراض  –اختالط األنساب  - دنٌوٌة :
 ... الذل والمهانة ٌوم القٌامة -نٌل غضب هللا  –مضاعفة العذاب فً جهنم  أخروٌة :

 
مشاركة 
فعالة 

للمتعلمٌن 
فً تحدٌد 

 آثار الكبائر

تقوٌم 

 إجمالً

القدرة على تثبٌت 

 المعارف وتقوٌمها

ٌطرح أسئلة عامة 

 -حول الدرس المنجز

ٌعطً الفرصة للتالمٌذ 

 للتساؤل..

 ٌجٌب عن األسئلة    

 –ٌطبق القواعد         

 ٌسأل أسئلة أفقٌة ...

) وضعٌة  تصنٌف الحلول المقترحة للوضعٌة على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته وتعلماته 

 – ٌعممها على وضعٌات أخرى مماثلة –قدموا نصٌحة ألم فاطمة ..... –هل ٌحق لفاطمة هجر أمها  االنطالق (
  من الكتاب المدرسً 53وضعٌة ص : 

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
من التالمٌذ 

أجوبة من 
 صحٌحة

االمتداد 

  السلوكً

فً  اوللرسول صلى هللا علٌه وسلم وطمع إذا كانت الكبائر تؤدي إلى الهالك والخسران فً الدنٌا واآلخرة فٌجب علٌنا اجتنابها وعدم مرافقة مرتكبٌها والتوبة منها استجابة هلل

 .رحمة هللا التً وسعت كل شًء

 اإلعداد

 القبلً

ٌتهٌأ للحصة 

 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

ٌمد التالمٌذ بأسئلة 

اإلعداد القبلً بتدوٌنها 

  على السبورة

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -

 على دفتر اإلعداد

اإلجابة عل األسئلة  -استخالص مضامٌن النصوص  -إلى دفترك   54ص :  ""اتقاء الشبهات انقل نصوص

  57 - 56 – 55ص : التقوٌمٌة 

 

الرغبة 

 الواضحة

كتابتهم 

 ألسئلة

 اإلعداد

 

استخالص 

مضامٌن 

النصوص 

واستٌعابهم 

 لمعانٌها

صٌاغة 

جٌدة 

  ومختصرة

 من أسباب الفوز بالحسنى اجتناب الكبائر والفواحش . -
 بٌان الرسول صلى هللا علٌه وسلم ألنواع الكبائر . -
 بٌانه صلى هللا علٌه وسلم آلثار الكبائر والموبقات فً الدنٌا واآلخرة  -
 إتقان الوضوء والصالة وسٌلة لتكفٌر الذنوب شرٌطة اجتناب الكبائر . -

 

عن أسئلة ٌجٌب 

األستاذ وٌصوغ 

مضامٌن مناسبة 

 للنصوص

ٌوجه المتعلمٌن إلى 

إلى صٌاغة المعانً 

اإلجمالٌة للنصوص 

 بواسطة أسئلة مركزة 

على  قدرةال
استخراج 
مضامٌن 
 النصوص

استخالص 

مضامٌن 

 النصوص 

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

 ٌشمل تحلٌل محاور الدرس  اإلعداد القبلً -التً وفرتها النصوص  أهم المعانً واألحكام: ٌشمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع  ًــــمالــــم إجــــوٌـــــقـــت

www.talamidi.com تم تحمیل ھذا الملف من موقع تالمیذي




