المستوى الخامس
مكون :

احلكمة

موضوع  :ديين ينهاني عن التمادي يف اخلطأ
 اتعرف فضل تجنب الخطأ.
 أتجنب الخطأ و ال اتمادى فٌه.

االهداف :

مراحل الدرس

األسبوع 31 :
الحصص :االولى و الثانٌة
المدة الزمنٌة  45 :د× 2
المرجع  :فً رحاب
التربٌة االسالمٌة

االستاذ

االنشطة

اربط
و اهتدي

ٌستهل االستاذ الدرس عبر طرح االسئلة التالٌة حول الدرس الفارط مثل :
 ما المقصود بالتفاؤل ؟ كٌف ٌتجلى فً قصة سٌدنا نوح (علٌه السالم ) ؟
 بم أمرنا االسالم ؟
 ما اهمٌة التفاؤل و حسن الظن باهلل ؟
ثم ٌجري ربطا تربوٌا بتقدٌم وضعٌة االنطالق حول موضوع '' دٌنً ٌنهانً عن التمادي فً الخطأ ''و هً عبارة
عن اآلٌات التالٌة :

اقرأ و اتأمل

ٌعمل االستاذ على توضٌح اآلٌات و بٌان معناها االجمالً .ثم ٌطلب من المتعلمٌن قراءتها فرادى .ثم استخالص
اهمٌة االعتراف بالخطأ و عدم التمادي فٌه .
ٌطلب االستاذ من المتعلمٌن مالحظة الوثٌقة المتضمنة فً فقرة أقرأ و أتأمل و هً عبارة عن حدٌث نبوي شرٌف
من مستدرك الحاكم  .مع ربط ذلك بموضوع الدرس الذي هو  :االعتراف بالخطأ و عدم التمادي فٌه.

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

افهم
استخلص

ٌطرح االستاذ االسئلة المبٌنة فً فقرة (أفهم ) مع تحوٌل ذلك ما أمكن الى حوار افقً بٌن المتعلمٌن قصد توحٌد
األفكار و االتجاهات  .و هذه االسئلة هً :
 أستخلص من الحدٌث مكانة الخطأ فً حٌاة االنسان .
 اذا اردت االستغفار .باي اسم من اسماء هللا تعالى أدعوه بها ؟
باعتماد االسلوب الحواري مع المتعلمٌن تتم االجابة عن االسئلة التالٌة :
 كٌف ٌجب ان ننظر الى الخطأ ؟
 ما ذا ٌلزمنا عند الخطأ ؟
 ما اهمٌة االعتراف بالخطأ و االعتذار ؟
باستثمار اجابات المتعلمٌن ٌعمل االستاذ على استخالص عبارات ٌنظمها لصٌاغة الملخص التالً حول الدرس :

خلف هللا االنسان ضعٌفا معرضا للخطأ و النسٌان  .و اعترافه بالخطأ فضٌلة ٌحبها هللا
تعالى و ٌثٌب علٌها
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ٌتناوب المتعلمون على قراءته و كتابته فً دفاتر الملخصات .
ٌوجه األستاذ المتعلمٌن الى مالحظة الخطاطة المتضمنة فً فقرة ارسخ وهً :

ارسخ
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ٌ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 :
''أحسن و ابادر الى االعتراف بخطئً و ال أخجل من االعتذار  .و بذلك اتواصل مع الناس و ال أتمادى فً الخطأ ''.
قصد تمثلها و استظهارها
ٌحث االستاذ المتعلمٌن على البحث المنزلً و االجابة عن الوضعٌة التالٌة استعدادا للتقوٌم :
 اقرأ و أتدبر اآلٌات التالٌة :
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احبث

دفاتر البحث

