
 مراحل�الدرس املحتوى�العلمي ��شطة�التعليمية ��شطة�التعلمية معيار�التقو�م

توصل�املتعلم�ن�

إ����جابات�

  ال��يحة

 

إجابة�املتعلم�عن��-

�سئلة�املطروحة�

 إجابة���يحة

طرح�أسئلة��ساعد��-

�حضار است:املتعلم�ع��

أ�م�التعلمات�

 السابقة

  .تذكر�عنوان�الدرس�املا����-

  .��جاع�أ�م�التعلمات�السابقة����الدرس�املا���اس�-

  ما مفھوم االستقامة؟ وما الطرق المعینة على االستقامة؟  
ومن .اختیار الرفقة الصالحة:من الطرق المعینة على االستقامة:الربط بین الدرس السابق والالحق

 ن النصیحةوبھذا یتم اإلعالن عن درس الدی .حسناتھا التناصح بین الرفقاء المستقیمین

تقو�م�

املك�سبات�

 السابقة

القدرة�ع����9/16

  اك�شاف�املوضوع�

  

 

�جابة�عن��سئلة�

  :لـ�إجابة���يحة�

اك�شاف�موضوع�* 

 .الدرس�ا��ديد

طرح�أسئلة��ساعد�

  :املتعلم�ع��

اك�شاف�موضوع�* 

 .الدرس�ا��ديد

ا حیاًء أو انزواًء وانطو وفي بعض األحیان یظنون اًء على أنفُِسھم،الكثیرون یعزفون عن نُْصِح إخوانِھم، إمَّ
: الَّذي قال -صلَّى هللا علیھ وسلَّم  -وھذا لیس من ھْدي رسول هللا  أن النصح تدخل في خصوصیا اآلخرین

المسلِم الَّذي یُخالط النَّاس ویْصبِر على أذاھم خیٌر مَن المسلم الَّذي ال یُخالط النَّاس وال یصبر على ((
  .م صاحب رسالة؛ فال بدَّ لھ أن یحبَّ ألخیھ ما یحبُّ لنْفسھ، فالمسل))أذاھم

  ؟فما�موقفك�مما�ورد����الوضعية 

  تأث���ع���الفرد�و�املجتمع؟�و��ل�للنصيحة

 وضعية�انطالق�

قراءة�سليمة�من�

قبل���عض�

 .التالميذ

سماع�ثم�قراءة��-

 .لبعض�املتعلم�ن

 

قراءة�تطبيقية��-

  .للمدرس

سماع�قراءات��عض��-

  . .تعلم�نامل

 .ت��يح�أخطا��م�-

 

  )62سورة األَعراف (} أُبَلُِّغُكْم ِرَساَالِت َربِّي َوأَْنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِمَن هللاِ َما َال تَْعلَُموَن  { :قال تعالى
لَُكْم َولَِكْن َال تُِحبُّوَن  فَتََولَّى َعْنُھْم َوقَاَل یَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُكْم ِرَسالَةَ َربِّي َونََصْحتُ { : و قال تعالى
  )79سورة األَعراف (النَّاِصِحیَن 

لمن :الدین النصیحة قلنا :"أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال  رضي هللا عنھتمیم بن أوس  عن
رواه البخاري ومسلم" وألئمة المسلمین وعامتھم,ولرسولھ,� ولكتابھ:یا رسول هللا؟قال  

 عرض

 النصوص

 و�قراء��ا

 

 

من�عينةتوصل�

املتعلم�ن�إ���

املعا�ي�ال��يحة�

�جابة�عن��سئلة�

املطروحة�إجابة�

  :��يحة�ب

طرح�أسئلة�ع���

  : املتعلم���دف

إعانتھ�ع���ف�م�* 

  :معا�ي�ال�لمات

  .أريد لكم الخير ال غير: وأنصح لكم

إلى } يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي{لحالهم  بعد أن هلكوا نظر إليهم صالح وهم جاثمون وقال راثياً : فتولى عنهم

 ف�م�النصوص

  ا��كمة:مدخل�

  دين�النصيحةال: عنوان�الدرس�

  دقيقة110: مدة��نجاز�

  ال��بية��سالميةب����رحا: كتاب�

  .املستوى�جذع�مش��ك

  :أ�داف�الدرس

 التعرف�ع���مف�وم�النصيحة��وحكم�ا�وم�ان��ا�����سالم -

ــــــــــــن -   تحديد�مجاالت�النصيحة�وصفات�النا����ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    

  .السبورة�–الكتاب�املدر����� :الوسائل�

  .ا��وار�ة  :   الطر�قة
 الطيب�ال�ال��:    �ستاذ



،� لل�لمات�املفاتيح

وتوظيف�ا����

  .سياقات�مختلفة

و�إ���است�باط�

�عض�عناصر�

 .�نطالق�للدرس

شرح��لفاظ�* 

الصعبة����النص�ن�

  القرآني�ن

است�باط�* 

  .مضامي��ما

استخراج�قيم�ما�* 

 .ام�ماو�أح�

  النص�ن

  القرآني�ن

  اختبار�ف�مھ* 

است�باط�مضام�ن�* 

  .النص�ن�القرآني�ن

استخراج�القيم�و�* 

 .�ح�ام

  .ثم أعرض عنهم وانصرف} ولكن ال تحبون الناصحين{قوله 

  :مضام�ن�النصوص

 .تبین اآلیتین الكریمتین أن من وظائف األنبیاء والرسل النصح واإلرشاد ألقوامھمـ -

  .عالمة قرب ساعة الهالك إذا أصبح الناس يكرهون النصح وال يحبون الناصحين -

یبین الحدیث النبوي الشریف أن النصیحة تكون � ولكتابھ ولرسولھ صلى هللا علیھ  -
  .وسلم وألئمة المسلمین وعامتھم

  
   :استخراج�القيم�و�ح�ام

  فضيلة�الن���للمسلم�ن�-

 للنصيحة�مجاالت�متعددة�-

 

من�11/27توفق�

املتعلم�ن����تحليل�

عناصر�الدرس�

  .�ساسية

  

املتعلم��انطالق�-

من�النص�ن�

القرآني�ن����

  م�استخراج�املف�و 

 

�ستدالل�بأدلة�� -

أ�مية�شرعية�ع���

  النصيحة

  

  

  

  

  

  

  

توجيھ�املتعلم��-

�لالنطالق�من�النص�ن

القرآني�ن����استخراج�

�النصيحةمف�وم�

  وأ�مي��ا�وحكم�ا

  

  

  

  

توج��ھ�نحو�املناقشة��-

  .ال�ادفة

توجيھ�املتعلم�إ����-

�النصيحة ة�أثرمعرف

���حياة�الفرد�و�

  .املجتمع

  الدعوة�إ���النصيحة�و�يان�أ�مي��ا : أوال -

  *  مف�وم�النصيحة: 

ي الشيء والعنایة بھا، والحرص على أن یؤدى كامالً تاماً ال غش ھي اإلخالص ف: النصیحة لغة
ذھٌب ناصح، أي لیس فیھ غش: فیھ وال خیانة وال تقصیر، یقال في لغة العرب . 

  ھي إرادة الخیر للمنصوح لھ بإخالص:واصطالحا

  :أ�مية�النصيحة

ام فیھم ناصًحا آِخًذا بأیدیھم من ما من نبيٍّ أْرسلھ هللا إلى قومھ إالَّ وق :النَّصیحة من ھْدي المرسلین
یَا قَْوِم لَْیَس بِي َضالَلَةٌ َولَِكنِّي ﴿ : یقول لقومھ - علْیھ السَّالم  -سیُِّدنا نوح  ذافھ:الظُّلُمات إلى النُّور

بِّ اْلَعالَِمیَن  ن رَّ ﴾  َما الَ تَْعلَُمونَ  أُبَلُِّغُكْم ِرَساالَِت َربِّي َوأَنَصُح لَُكْم َوأَْعلَُم ِمَن هللاِ * َرُسوٌل مِّ
یَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُكْم ِرَسالَةَ ﴿ : یقول لقومھ -علیھ السَّالم  -سیُِّدنا صالح وھذا ].62 - 61: األعراف[

علْیھ  -وھا ھو سیدنا ُشعیب   ].79: األعراف[﴾  َربِّي َونََصْحُت لَُكْم َولَِكن الَّ تُِحبُّوَن النَّاِصِحینَ 
﴾  یَا قَْوِم لَقَْد أَْبلَْغتُُكْم ِرَساالَِت َربِّي َونََصْحُت لَُكْم فََكْیَف آََسى َعلَى قَْوٍم َكافِِرینَ ﴿ : قول لقومھی -السَّالم 

  ].93: األعراف[

وقد��انت�دعوة�الن���ص���هللا�عليھ�وسلم��ل�ا�ن��ا�وإرشادا�عن�طر�ق�الرحمة�واملحبة�والرفق�والشفقة�

�َعْ�ُ�ْم�{  :قال��عا��
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تحليل�عناصر�

املحور�و�

 مناقش��ا



أثر�استخالص��-

  النصيحة�وأ�مي��ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توضيح�مواصفات�

النا���باألمثلة�

  التطبيقية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طرح�أسئلة�حول�

مواصفات�النا���

  �م�ن

ْمِر�
َ ْ
اِوْرُ�ْم�ِ����

َ
ُ�ْم�َوش

َ
ِفْر�ل

ْ
  )159سورة�آل�عمران�(} َواْسَتغ

و���حق�من�حقوق�املؤمن�ع���املؤمن�قال�تجاه�نفسھ�أوال�ثم�تجاه��خر�ن�والنصيحة�واجبة�ع����ل�مسلم�

  "وإذا�اس�ن��ك�فان���لھ: "وذكر�م��ا"حق�املسلم�ع���املسلم�ست:"ص���هللا�عليھ�وسلم

  كالجسد الواحدإًذا؛ فال بدَّ لكلِّ مسلم أن یُبادَر بالنَّصیحة حتَّى ولو لَم یُْطلَب منھ؛ ألنَّ المسلمین 

الةَ َوْأُمْر : ن لقمان الحكیم وھو ینصح ابنھعلى لسا -سبحانھ وتعالى  -قال ربُّنا  ﴿ یَا بُنَيَّ أَقِِم الصَّ
  ، ]17: لقمان[بِاْلَمْعُروِف َواْنھَ َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصابََك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اْألُُموِر ﴾ 

  فالنصيحة�تحفظ�لألمة�تماسك�ا�وللمجتمع�توازنھ�وقوتھ

  تقو�م�مرح��

  الفعل�املش��ك�ب�ن��ن�ياء�والرسل؟ما�

  ما�مف�وم�النصيحة؟

  مواصفات�النا����م�ن��: ثانيا�

  :لي�ون�النا���أك���فعالية�وتأث��ا�و��تفع�الناس�بن��ة�ال�بد�لھ�من�التح���باآلداب��تية

 "ال�بالنياتإنما��عم:"أن�يقصد�النا���وجھ�هللا�قال�ص���هللا�عليھ�وسلم:إخالص�النية������الن��-

صلى هللا -وكان شعار النبي . النصیحة في المأل فضیحة :من بلیغ الحكمة :الستر وعدم التشھیر
إذا أرادوا نصیحة  -رضى هللا عنھم  -وكان السلف . حتى غدت مثًال » ما بال أقوام؟«:-علیھ وسلم

ا؛ حتى قال بعضھم ، ومن وعظھ على َمن وعظ أخاه فیما بینھ وبینھ فھي نصیحة: أحد وعظوه سّرً
  .المؤمن یستر وینصح والفاجر یھتك ویعیر: - وقال الفضیل بن عیاض  .رؤوس الناس فإنما وبخھ

  رحمھ هللا:قال اإلمام الشافعي
  تعمدني بنصحك على انفراد              وجنبني النصیحة في الجماعة       
  ھـال أرضى سماعمن التوبیخ ــوع               فإن النصح بین الناس ن       
 فإن خالفتني وعصیت أمري              فال تجزع إذا لم تعط طاعـــة       

أرسل هللا عز وجلَّ رسولیھ الكریمین موسى وھارون علیھما السالم  :عند النصح واللین الرفق - 
فَقُوَال لَھُ قَْوًال لَیِّنًا لََعلَّھُ  *اْذھَبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّھُ طََغى ﴿  :فقال لھما! إلى فرعون، وما أدراَك ما ھو

ًرا نبیھ ]44، 43: طھ]﴾  یَتََذكَُّر أَْو یَْخَشى فَبَِما ﴿  :بمفتاح القلوب -صلى هللا علیھ وسلم-، وقال ُمذكِّ
وا ِمْن َحْولَِك فَاعْ  ِ لِْنَت لَھُْم َولَْو ُكْنَت فَظًّا َغلِیظَ اْلقَْلِب َالْنفَضُّ ُف َعْنھُْم َواْستَْغفِْر لَھُْم َرْحَمٍة ِمَن هللاَّ

لِینَ  َ یُِحبُّ اْلُمتََوكِّ ِ إِنَّ هللاَّ ، ومن [159 :آل عمران]﴾  َوَشاِوْرھُْم فِي اْألَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى هللاَّ



 
 

هللا علیھ  صلى-الشواھد العملیة على ذلك أنَّ أعرابیًّا بال في المسجد، فھمَّ بھ الصحابة فأمرھم النبي 
إنَّما بُعثتم ُمیسِّرین ولم تُبعثوا «بتركھ وعلَّم الرجل تعلیًما رفیقًا رقیقًا وقال ألصحابھ  -وسلم

 یا بني:ولقمان الحكیم مع ابنھ,یا أبت:قصة سیدنا إبراھیم علیھ السالم مع أبیھ." معسِّرین

لمرتین لیقتدي بھ ُمقتٍد ویتعلَّم ُمتعلٌِّم أن یكوَن قُْدوةً فیفعُل ذلك أمام الناس المرة وا :العمل بالنصیحة
قُولُوا یَا أَیُّھَا الَِّذیَن آَمنُوا لَِم تَقُولُوَن َما َال تَْفَعلُوَن  َكبَُر َمْقتًا ِعْنَد هللاِ أَْن تَ {  :قال تعالى.على سبیل نجاةٍ 

َس بِاْلبِرِّ َوتَْنَسْوَن أَْنفَُسُكْم َوأَْنتُْم أَتَأُْمُروَن النَّا{  :وقال تعالى )3 - 2سورة الصف (}  َما َال تَْفَعلُونَ 
  )44سورة البقرة (} تَْتلُوَن اْلِكتَاَب أَفََال تَْعقِلُوَن 
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  إنجاز�ا

ألبرز��جدوال يرسم� -

   .  عناصر�الدرس

تحف���م�لرسم� -

  جدول�توضي��

  :امأل�ا��دول�بما�يناسب

  كيف�تكون   لنصيحةمجال�ا

    النصيحة��

    النصيحة�لكتاب�هللا

    النصيحة�للرسول�ص���هللا�عليھ�وسلم

    ألئمة�املسلم�ن

    لعامة�املسلم�ن

  :حدد�موقفك�من�السلو�ات��تية-  

  ��ص�ال�يقبل�النصيحة�و�عت���ا�تدخال����خصوصياتھ-

  ن���أحمد�صديقة��شدة�وصوت�مرتفع-

  ن�الناسن���محمد�أخاه��عيدا�ع-

  �جما�� تقو�م

دفاتر�الكتابة�����ال  

.  

  

  الشطر�الثالث"القرآن�الكر�م:مدخل�ال��كية" إعداد�درس�  

  واستخراج�مضامي��ا�, حفظ��يات:املطلوب

  ��ب�عداد�الق




