المستوى الخامس
مكون :

موضوع  :اعرتف باخلطأ و اعتذر قصة يونس

احلكمة

 اتعرف فضٌلة االعتراف بالخطأ.
 اعتذر و ال أخجل من االعتذار.

االهداف :

األسبوع 21 :
الحصص :االولى و الثانٌة
المدة الزمنٌة  48 :د× 2
المرجع  :فً رحاب
التربٌة االسالمٌة

االستاذ
مراحل الدرس

المعٌنات

االنشطة
ٌستهل االستاذ الدرس عبر طرح االسئلة التالٌة حول الدرس الفارط مثل :
 هل خص االسالم فئة معٌنة بتقدٌم المساعدة دون سواها ؟

اربط

و اهتدي

 ما مكانة المرأة فً االسالم ؟

األسئلة

 كٌف ٌجب ان تكون معاملة المرأة وفقا للشرع االسالمً ؟

الحوار

ثم ٌجري ربطا تربوٌا بتقدٌم وضعٌة االنطالق حول موضوع االعتراف بالخطأ و هً عبارة عن اآلٌات التالٌة :

كتاب التلمٌذ)ة(
ص 85
شروحات

ٌعمل االستاذ على توضٌح اآلٌات و بٌان معناها االجمالً .ثم ٌطلب من المتعلمٌن قراءتها فرادى .ثم استخالص
اهمٌة االستغفار .و استحضار اعتراف و اعتذار نبً هللا ٌونس(علٌه السالم )
ٌطلب االستاذ من المتعلمٌن مالحظة الوثٌقة المتضمنة فً فقرة أقرأ و أتأمل و هً عبارة عن آٌات من سورة
االنبٌاء و فٌها االمر الربانً باالستغفار .مع ربط ذلك بموضوع الدرس الذي هو  :االعتراف بالخطأ .

كتاب التلمٌذ)ة(

اقرأ و اتأمل

ص 85
شروحات
نص االنطالق
األداء

ٌنتقل االستاذ بعد ذلك الى قراءة اآلٌات وشرح المفردات و تقرٌب معانً اآلٌات و التوسع فً بسط مضامٌنها

الصوتً

افهم

ٌطرح االستاذ االسئلة المبٌنة فً فقرة (أفهم ) مع تحوٌل ذلك ما أمكن الى حوار افقً بٌن المتعلمٌن قصد توحٌد

كتاب التلمٌذ)ة(

األفكار و االتجاهات  .و هذه االسئلة هً :

ص85



بم دعا سٌدنا ٌونس (علٌه السالم ) لما صار فً بطن الحوت؟

األسئلة و الحوار



ما فوائد الذكر و الدعاء ؟

شروحات

باعتماد االسلوب الحواري مع المتعلمٌن تتم االجابة عن االسئلة التالٌة :
 ما الوضع الذي صار الٌه سٌدنا ٌونس (علٌه السالم ) ؟

استخلص

 ما الذي اهتدى الٌه ؟ هل كان مجدٌا ؟

كتاب التلمٌذ)ة(

 ما اهمٌة االعتراف بالخطأ و االعتذار ؟

ص 85

باستثمار اجابات المتعلمٌن ٌعمل االستاذ على استخالص عبارات ٌنظمها لصٌاغة الملخص التالً حول الدرس :
كل انسان ٌذنب االمن عصمه هللا تعالى من االنبٌاء و الرسل و المالئكة .
الخطأ لٌس عٌبا انما العٌب التمادي فٌه و رفض االعتذار عنه.
ٌتناوب المتعلمون على قراءته و كتابته فً دفاتر الملخصات .

األسئلة و الحوار
دفاتر الملخصات

ٌوجه األستاذ المتعلمٌن الى مالحظة الخطاطة المتضمنة فً فقرة ارسخ وهً :

كتاب التلمٌذ)ة(

ارسخ

ص 85
شروحات
ٌتم توضٌح الخطاطة و تقرٌب مضامٌنها و شرح ما استعصى من الفاظها .كما ٌتم امهال المتعلمٌن مهلة زمنٌة
كافٌة لترسٌخها ذهنٌا ( الحفظ الذهنً باعتماد التشجٌر الذهنً )

اتشبع بالقيم

ارتباطا بموضوع االخالق و التعامل مع الغٌر ٌوجه االستاذ المتعلمٌن الى قٌمة  '':االعتذار و االعتراف بالخطأ''
طالبا منهم قراءة العبارة المصوغة :
''أجود و ابادر الى االعتراف بخطئً و ال أتمادى فٌه و ال أخجل من االعتذار ''.
قصد تمثلها و استظهارها
استعدادا للدرس المقبل ٌحث االستاذ المتعلمٌن على البحث المنزلً و االجابة عن الوضعٌة التالٌة :

احبث

 اقرأ و أتدبر سورة المدثر و بخاصة اآلٌات التً تعرض مواقف التواضع و االقبال على هللا.

كتاب التلمٌذ)ة(
ص 85
شروحات
دفاتر البحث

