
قائدة التمهيد

آالء محمود

:قائدة األهداف

ملكة سمير

:المعلمات القائدات

عبدالباسطشذا 

مريم محمود إبراهيم

رناصسلمى

:قادة الدعم االلكتروني

سما تامر

حسناء أيمن

دمحموسلمى

:قائدة الحصة
فاطمة شريف

أدوار الطالبات في 

درس اليوم



:قائدة القوانين

آالء محمود



شوق خريجة قسم الهندسة من جامعة البحرين،

.حاصلة على معدل متوسط في مجموعها التراكمي

دسة تقدمت بأوراق السيرة الذاتية لشغل وظيفة مهن

.  مدنية بوزارة األشغال

ابلة قابلها المسئولين في الوزارة وحصلت بعد المق

على درجة قريبة من النهاية الصغرى للقبول 
%( .2)وتحتاج إلى %( 48)

،ابتسام خريجة قسم الهندسة من جامعة البحرين

.حاصلة على معدل متدني في مجموعها التراكمي

ندسة تقدمت بأوراق السيرة الذاتية لشغل وظيفة مه

.  مدنية بوزارة األشغال

قابلة قابلها المسئولين في الوزارة وحصلت بعد الم

على درجة بعيدة عن النهاية الصغرى للقبول 
%( .21)وتحتاج إلى %( 29)

برأيك أي من الفتاتين مرشحة لنيل الوظيفة؟ ولماذا؟
:قائدة الدعم االلكتروني

سلمى محمود
لالجابة( )استخدمي الـ 

سباق الوظيفة

https://padlet.com/lhalchuban/ns6lspjqiodziyxm

نا أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركي: تعليمات النشاط
إجابتك في دردشة التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة

https://padlet.com/lhalchuban/ns6lspjqiodziyxm


الشفاعة
الجزء الثاني-التربية اإلسالمية

لصف الثالث اإلعداديا
الفصل الدراس ي الثاني 



1

2

هــــــــــــداف الدرسأ

3

.تعريف الشفاعة وشروطها

.الشفاعةأنواعتحديد 

.أثر الشفاعة في حياة املسلم عموماتبيين 

:ىأن تكوني قادرة في نهاية الدرس عل-عزيزتي الطالبة-يتوقع منك 

:قائدة التمهيد

ملكة سمير



أ أحد إخوتك، قد تكون محبوبًا من والدك الستقامتك وحسن ُخلقك، ولذلك يُقّربك إليه ويقضي حاجاتك، وإذا أخط

.فإنَّ هذا الرجاء يُسّمى شفاعة.  وأراد والدك معاقبته فرجوته أن يعفو عنه

فما هي الشفاعة، وما شروطها، وأنواعها؟ 

ابة ما هي الشفاعة؟ استخدمي رفع األيدي أو الدردشة لإلج.. من خالل تمهيد الدرس

(شذا عبدالباسط)لنتعرف على مفهوم الشفاعة وشروطها مع المعلمة القائدة 

:قائدة التمهيد

ملكة سمير

اتعريف الشفاعة وشروطه: الهدف األول 
املعلم الصغير:  االستراتيجيات



.  مضـرةأو دفع منفعةللغير بجلب التوسطهي 

.لقيامةيوم اللنّاسملسو هيلع هللا ىلص شفاعةُ الّرسول والمقصود بها 

تعريف الشفاعة

:المعلمة القائدة

شذا عبدالباسط



استنتجي شروط الشفاعة؟.. من خالل اآليات القرآنية المعروضة أمامك

)(أجيبي عن السؤال باستخدام برنامج 

:      قال تعالى
﴾إِالَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ تَنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعندَهُ وال ﴿

:قال تعالى
﴾َواَل يَْشفَعُوَن إِالَّ ِلَمِن اْرتََضى﴿ 

عدم فتح الروابط المجهولة 

في رسائل البريد 

اإللكتروني، إذ أنها تعد من 

أكثر الطرق شيوعاً الختراق

األجهزة الحاسوبية

نصيحة األمن 

السيبراني

:قائدة الدعم االلكتروني

سلمى محمود

https://padlet.com/lhalchuban/7wloenub2fc4nhb3

https://padlet.com/lhalchuban/7wloenub2fc4nhb3


:      قال تعالى
﴾إِالَّ ِلَمْن أَِذَن لَهُ تَنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعندَهُ ﴿وال 

شروط الشفاعة

، حيثبإذن هللا تعالىأن تكون 

يأذن هللا للشافع أن يتقدم للشفاعة
وتُقبل بالتّالي شفاعته 

:قال تعالى
﴾ِلَمِن اْرتََضىَواَل يَْشفَعُوَن إِالَّ ﴿ 

لمن ارتضى هللا أن يُشفعن تكون أ

، ومستحقًا لهذه الشفاعة،له

إال المؤمنوال يستحقها 

:المعلمة القائدة

شذا عبدالباسط



(معروفة وجميعنا نقرأنها)تذكر لي آية أخرى من
بإذنه تعالى الشفاعةن تكون أعن شرط 

آية الكرسي

﴾...َمْن ذَا الَِّذي يَْشفَُع ِعْندَهُ إِالَّ بِإِْذنِهِ .........﴿

سؤال تحدي

استخدمي الدردشة لإلجابة



.. )                      (يلال نجاوب

:قائدة الدعم االلكتروني

سما تامر

تعريف الشفاعة وشروطها : تقييم الهدف األول 
ك في دردشة أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجابت: التقييمتعليمات 

التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة
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.تعريف الشفاعة وشروطها

.الشفاعةأنواعتحديد 

.اأثر الشفاعة في حياة املسلم عمومتبيين 



قة، من خالل معلوماتك السابقة وبالبحث في شبكة االنترنت من المواقع الموثو

اذكري أنواع الشفاعة؟ استخدمي رفع األيدي أو الدردشة لإلجابة 

(مريم محمود إبراهيم)لنتعرف على أنواع الشفاعة مع المعلمة القائدة 

تحديد أنواع الشفاعة: الثانيالهدف 
املعلم الصغير:  االستراتيجيات



العاّمة

لجميع الخلق

.لتعجيل الحساب

في إدخال قوم

المؤمنين الجنةمن 
.بغير حساب

الذنوبفي أهل 

الذينمن الموحّدين 
.النَّاردخلوا

ملسو هيلع هللا ىلصشفاعة الرسول 

:للشفاعة أنواع، منها

:المعلمة القائدة

مريم محمود إبراهيم



.. )                      (يلال نجاوب

:قائدة الدعم االلكتروني

حسناء أيمن

https://quizizz.com/join?gc=03895205

تحديد أنواع الشفاعة: الثانيتقييم الهدف 
ك في دردشة أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجابت: التقييمتعليمات 

التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة

https://quizizz.com/join?gc=03895205
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هــــــــــــداف الدرسأ

3

.تعريف الشفاعة وشروطها

.الشفاعةأنواعتحديد 

.اأثر الشفاعة في حياة املسلم عمومتبيين 



..ما رأيك

.  لهسيشفعملسو هيلع هللا ىلص يتوهم بعض النّاس أن مهما أذنب وعصى فلن يعاقب ألنّه يظن أّن الّرسول 

(سلمى ناصر)لنتعرف على الفهم الصحيح للشفاعة مع المعلمة القائدة 

ة املسلم تبيين أثر الشفاعة في حيا: الثالثالهدف 
املعلم الصغير:  االستراتيجيات



الفهم السليم للشفاعة

أذنب بعض النّاس أنه مهما يتوهم

؛ هفلن ينال عقابوارتكب المعاصي
!!!!!!سيشفع لهملسو هيلع هللا ىلص ألن النّبي 

رم ال بّد فالمجليس معنى إثبات الشفاعة أّن قوانين الجزاء قد ألغيت 
.كون لكافر، وقد نبّه هللا سبحانه وتعالى أن الشفاعة ال تأن يلقى عقابه

الفائدة

كذلكلحقوت،النجاةمنتقربهمحسناتكذلكولهمسيئاتلهمالّذينتلحقالشفاعةأن
أما،بالشرنفوسهمتتشربلموأولئكهؤالءألناألخطاء،بعضلهمالذينالمحسنين

.الشفاعةتلحقهمفالالكفار

ة  م  فََمْن يَْعَملْ ): فقد قال تعالى ثْقَاَل ذَرَّ

ة  ْل َوَمْن يَْعمَ * َخْيًرا يََرهُ  ثْقَاَل ذَرَّ م 
ا يََرهُ  ( َشرًّ

خطأ فادح

:المعلمة القائدة

سلمى ناصر



(.. )       يلال نجاوب

:قائدة الدعم االلكتروني

سلمى محمود

https://kahoot.it/

تبيين أثر الشفاعة في حياة املسلم : الثالثتقييم الهدف 
ك في دردشة أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجابت: التقييمتعليمات 

التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة

https://kahoot.it/


نشاط ختامي تقويمي

(.. )           من إعداد الطالبة سلمى محمود.. يلال نجاوب

:الدعم االلكترونيئدةقا

سلمى محمود

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbP
aHEy020vxQ0e63HTi5xn9olWQtFkFJmGA7RDbRUNzNCTDRNVF
NNVVdXMzZPUkZGN1JPODVLMS4u

النشاط الختامي التقويمي
ك في دردشة أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجابت: التقييمتعليمات 

التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HTi5xn9olWQtFkFJmGA7RDbRUNzNCTDRNVFNNVVdXMzZPUkZGN1JPODVLMS4u


انتهى الدرس
وفقكم هللا وسدد خطاكم

إاِلَّ َك، أَْشَهُد أَْن الَ إِلَهَ ُسْبَحانََك اللَُّهمَّ َوبَِحْمدِ 
إِلَْيكَ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوبُ 


