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  :الوضعية املش�لة
و��ت ����� أ��� ���� ����رة أ��� ا�����ة ا��� ا���ا�� ����ا، ��� ا���ض ����� �� ا���ل �� ا���� 

��دة ������ ���ده ������� و�� ���� ا������؟  :���ل �� .���� ذ�� ر�� و�� �� ا������؟ :�ا����، ���� �� �� ز

  و�� ��� ����� ����ة؟

  :النصوص املؤطرة للدرس
  

 

  

  

  

  

  :قراءة النصوص ودراس��ا
I – توثيق النصوص والتعر�ف ��ا:  

 :التعر�ف �سورة النجم - 1

، “��رة ا�����ص”�� ا����� ا�����، ���� ���  53آ��، �������  ����62، و��د آ�����  :��رة ا����

 ملسو هيلع هللا ىلص��ور ���ر ا���رة ��ل ����ع ا������ �� إ��ر�� ا���م، و����ع ا�����ن ������ وا����ر و��ق ا����ل 

  .وا������ و��رة ا���

II – شاط الف�م وشرح املفردات�:  

  :شرح املفردات والعبارات – 1

 .�����ون :������ن -

 ا����ب ا������ ا��� ������ ��� ا��� ����� :����� ا���� -

  .����� ا����ب :ا���� -

  :�ساسية مضام�ن النصوص – 2

 أ���ب ا���ز ������� ا����ب ����� ا����ب وا���ا�� ��.  

  :تحليل محاور الدرس ومناقش��ا
I -  أنواع�ا و أسباب الوقوع ف��ا :املو�قاتو الكبائر:  

  :مف�وم الكبائر – 1

، أو ��ء ���� و��� �� ا����ة �� ...�� ����� ���� ���� �� �� ا����� ������ وا���� وا�����  �� :ا������

 .��اب أو ���، أو �َ�َ� ا��� ور���� ������، و�� ذ��ب و����� �����

اجتناب الكبائر واملو�قات :حق النفس  
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  :مف�وم املو�قات – 2

  .������� و����� �� ا���ر) ����(����  �����ا������ ��� �������، و���� �����ت  ����ر�� و��  :ا������ت

  :املو�قاتو أنواع الكبائر  – 3

 ����� ا���ك. 

 ا����. 

  إ����� ا���� ا��� ��م ا��� �����. 

 أ�� ��  .ا��

 ل ا����� أ����. 

 ا����� ��م ا����. 

 ف ا������ت��.  

  :أسباب الوقوع ف��ا – 4

  و��م ا�����ر ��ا���� ����� ا�����ن��� �����. 

 ا���ى وا����ات وا���ا�� إ���ع. 

 ا�����ن ���� ا���� إ��اء. 

 ������ ا����. 

 ا���ء  أ����ء...  

II –  سبل الوقاية م��اآثار الوقوع �� الكبائر و:  

  :آثار الوقوع �� الكبائر – 1

 ��  ،ا�����، وا����، و���ك ا���� وزوا���، و���ر ا����د، و��� )ا����( ا����اض����� �� ا����ر  :����� د���

 ...و��ول ا���اب، وا���� وا������، وا��ل وا���ي، و�زا�� ا���� و��ول ا����، و���ة ا����ب 

  �������   .������ ا���اب ��م ا������ :أ��و

  :سبل الوقاية م��ا - 2

 ا�����ر ��ا��� ا��� ����� وا���ام ا����ى. 

  ا��� و�����ه وا���ام  ����������� ��ود. 

  ا������ �� ���ل ا����� �� ا���� أ��اع�����. 

  ار���ب ا������ وا������ وا��را�����ر ا����� ���رة. 

 و������ ا����ام وا�������� ملسو هيلع هللا ىلص����ل ا���  ��ا���. 

  ا�����ن و���اء�����ء  ا����رةا���ر �� و��وس ا����. 

  ا����� ������ة وا����م وا�����ت وا�����را����� ��� �� ...  
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