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إلى ماذا يرمز الحجاب للفتاة .. من خالل الفيديو السابق

لإلجابة( )المسلمة؟ استخدمي برنامج 

https://padlet.com/lhalchuban/bisrz3tns8fhaipa

قائدة التمهيد

وصال أشرف

تمهيد الدرس

https://padlet.com/lhalchuban/bisrz3tns8fhaipa
نوري اكتمل 2011 (1).mp4


ة. 1
َّ
.تعريف مفهوم العف

ة.2
َّ
.  تبين أنواع العف

ة. 3
َّ
.توضيح ثمرات العف

:أهداف الدرس

قائدة األهداف

روفيدة أحمد



ما هي العفة؟ استخدمي رفع األيدي أو .. ومعلوماتك السابقة.. من خالل الفيديو

الدردشة لإلجابة 

(فرح محمود)لنتعرف على مفهوم العفة مع المعلمة القائدة 

ة: الهدف األول  تعريف مفهوم العفَّ
صغيراملعلم ال-الصف املقلوب:  االستراتيجيات



العفَّة

:امعنى العفَّة ومشروعيته

ادليل مشروعيته

ع عنن  ، والترف ننالشييهوا وراء االنسيييا عنن  هييي طييلن اليينف  

.الوقوع في المحرما 

النليي جاء في حديث أبي سفيان رطيي   عنيأ أنَّ هرقيل سيعلأ عين

ندَ ُ َو  َ اعْ : -أي أبنو فنفنا -ماذا يَأُْمُرُكْم؟ قُْلُت ": فقالملسو هيلع هللا ىلص  ْْ بُندُوا ََ َو

نةَةِ وَ تُْشِرُكوا به َشْنئًا، واتُْرُكنوا منا يقنوب ابَناُ كُ  َكناةَ ْم، ويَأُْمُرنَنا بِالَّال الزال

ْدق  لَة والعَفَاف  َوالَّ ِ .رواه اللخاري". َوالَّ ِ

:المعلمة القائدة

فرح محمود



.. )                      (من إعداد الطاللة زينب فايز.. لنجيب على النشاط

ة: تقييم الهدف األول  تعريف مفهوم العفَّ
ا إجابتك في أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركين: تعليمات التقييم

دردشة التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة

https://forms.office.com/r/ye6f7G7fmh

:قائدة الدعم االلكتروني

الدانة بوزبون

  أطفئي كافة خدما  االتصاال

قن غير الضرورية وشغّليها ف

و ،WiFiعند الضرورة، مثل 

Bluetooth ، فهي تستهلك

بطارية جهازك و قد تفتح 

ثغرا  يمكن للمخترقين 

.استغاللها

نصيحة األمن 

السيبراني

https://forms.office.com/r/ye6f7G7fmh


ة. 1
َّ
.تعريف مفهوم العف

ة.2
َّ
.  تبيين أنواع العف

ة. 3
َّ
.توضيح ثمرات العف

:أهداف الدرس



:القائدة الباحثة

زهراء سامي



:القائدة الباحثة

زهراء سامي



ابة استنتجي أنواع العفة؟ استخدمي رفع األيدي أو الدردشة لإلج.. من خالل الصور

(حنين محمد وفاطمة شريف)لنتعرف على أنواع العفة مع المعلمتا  القائدتا  

ة: الهدف الثاني بيان أنواع العفَّ
االستنتاج-املعلم الصغير-الصف املقلوب:  االستراتيجيات



: ل ِساِعفالة ال. 1
ة أنواع الِعفال 

ذكر   

شكر النعمة

التسليح والتحميد

تالوة القرآن الكريم

األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر

تعليم الناس الخير

ا يكو  هذا الل ِسا ، وأن ه غالبًا ممخاطر

يامةعذاب النَّاس يوم القفببًا في 

الكالم الفاحش البذيء

عدم السب والشتم

حال يذمُّ وال يُقلّ 

الغيلة والنميمة

السخرية واالستهزاء

اَس في َوه ْل ي ُكب  النال "ملسو هيلع هللا ىلصقاب 

، إ   ْو َمنَاِخِرِهمْ النالاِرَعلَى ُوُجوَهَهْم أَ 

ََّائِدُ أَْلِسنَتِِهمْ  :المعلمة القائدة".  َْ

حنين محمد



إِلَنى  َك  َعْينَيْ َواَل تَُمدَّنَّ ﴿ : قال تعالى

َرةَ اًجننا ِمننْنُهْم َ ْهننَمننا َمتالْعنَننا بِننِه أَْ وَ 

 ۚ َوِرْ ُق ْفتِننننَُهْم فِننننهِ اْلَحنَننناةِ الننند ْننَا ِلنَ 

﴾ى  َرب َِك َخْنٌر َوأَْبقَ 

ن يًّيييا غَ َمنننْ  َكننناَ  ﴿ :قيييال تعيييالى

ا فَق  َمنننْ  َكننناَ  وَ فَْليَْسيييتَْعف ْف  يييير 

﴾ُروف  فَْليَعُْكْل ب اْلَمعْ 

اْلَجاِهننننُل يَْحَسننننبُُهمُ ﴿: قييييال تعييييالى

يييييَن التَّعَ  ُهْم تَْعنننننِرفُ فُّيييييف  أَْغن يَييييياَء م 

 َ لُوَ  النالننننننناَس بِِسننننننننَماُهْم َ  يَْسنننننننأ

﴾إ ْلَحاف ا ۗ

:موابالِعفالة في كسب األ. 2

أيدي النّاسالترفُّع عما في 
الترفُّع عن أخذ األجر على أعمال

الخير إال إذا كان فاعلها محتاجا

الترفُّع عن أموال الصدقات

وسؤال النَّاس

:المعلمة القائدة

حنين محمد



ما أمر به الشرع

ما نهى عنه الشرع

الصوم للعاجز عن الزواجالزواج الملكر للشلابغضُّ اللصر

إظهار الزينة لغير 

المحارم

خضوع المرأة 

بالقول
الخلوة بالمرأة األجنلية ومصافحتها

:فاْشةالِعفالة م  الوقوع في ال. 3

: المعلمة القائدة

فاطمة شريف



(.. )       من إعداد الطاللة حفصة رحيم.. لنجيب على النشاط

https://create.kahoot.it/share/18c85c3f-ffcc-4019-94df-b2e3daee1f9d

:قائدة الدعم االلكتروني

الدانة بوزبون

(.. )       من إعداد الطاللة سلمى ناصر.. نشاط الدعم

:القائدة المساندة

سلمى ناصر

ة: تقييم الهدف الثاني بيان أنواع العفَّ
تك في أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجاب: تعليمات التقييم

دردشة التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة

https://create.kahoot.it/share/18c85c3f-ffcc-4019-94df-b2e3daee1f9d


:القائدة المساندة

سلمى ناصر

ذ



ة. 1
َّ
.تعريف مفهوم العف

ة.2
َّ
.  تبيين أنواع العف

ة. 3
َّ
.توضيح ثمرات العف

:أهداف الدرس



من خالل فهمك للدرس، ما األثر الذي يعود على المجتمع عندما يتحلى بالعفة؟

استخدمي رفع األيدي أو الدردشة لإلجابة 

(مريم محمود إبراهيم)لنتعرف على ثمرات العفة مع المعلمة القائدة 

ة: الهدف الثالث توضيح ثمرات العفَّ
االستنتاج-املعلم الصغير-الصف املقلوب:  االستراتيجيات



مةيستحق ظل الرحمن يوم القيا.1

للعفيف ملسو هيلع هللا ىلص طمان الّرسول .2

دخول الجنّة

ة أهلأ عفَّة المرء سلب في عفَّ . 3

ومحارمأ، وفي حفظ   لهم

لال في ظِل ِه، يَْوَم  َ ظِ َفْبعةٌ يُظل ُهُم َُ : "ملسو هيلع هللا ىلصقاب رفوب َ 

اْمَرأَةٌ ذَاُت َمْنًَِّب َوَرُجٌل َطلَبَتْهُ :..........إ ال ِظل هُ 

". ......إنالي أََخاَُف ََ : َوَجَماٍب، فَقالابَ 

يِ َما بَْن َ َمْ  يَضَمْ  ل:"ملسو هيلع هللا ىلصقاب رفوب َ 

َمْ  لَهُ الَْحنْنِه َوَما بَْنَ  ِرْجلَ  ْْ ".  لَجنالةَ ْنِه أَ

، لالُمَك َكِلَماتيَا ُغَةُم إِن ِي أُعَ : "ملسو هيلع هللا ىلصقاب رفوب َ 

فِظ َِ  ْْ فَِظ ََ يَْحفَْظَك، ا ْْ "........ تَِجْد ُ تَُجاَهكا

ثمرا  العفة

:المعلمة القائدة

مريم محمود



تال لَْم تَْظَهِر اْلفَاَْشةُ : " ملسو هيلع هللا ىلصقاب رفوب َ  َْ ى في قَْوم قَط ، 

ْم تَُكْ  اُعوُ  َواأْلْوَجاُع الالتِي لَ يُْعلنُوا بَِها، إِ ال فََشا فِنِِهُم الطال 

"َمَضْت في أَْفَةفِِهُم الالذي  َمَضْوا

فة فبٌب للبعد ع  ف.5 خط َ الع ِ

تعالى وعقابه العام والخاص

مع م  العفالة فبٌب لسةمة المجت.4
واألمراض الفتاكةالشرور واآلفات

فِنَها قَْريَةً أََمْرنَا ُمتْرَ َوإِذَا أََرْدنَا أَْ  نُْهِلكَ ﴿ :قاب تعالى 

ْرنَاَها تَدْ فَفََسقُوا فِنَها فََحقال َعلَْنَها الْ  ﴾ِمنًراقَْوُب فَدَمال

ثمرا  العفة

:المعلمة القائدة

مريم محمود



(.. )       من إعداد الطاللة جنا  حاتم.. لنجيب على النشاط

:قائدة الدعم االلكتروني

الدانة بوزبون

ة: تقييم الهدف الثالث توضيح ثمرات العفَّ
تك أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجاب: تعليمات التقييم

سبورتك، لديك دقيقتان لإلجابة



نشاط في ثمرات العفة 

:صلي ثمرات العفة مع الدالئل المناسبة لها 

و سخط هللا تعالىالعفة سبب للبعد عن

.عقابه العام و الخاص 

. للعفيف دخول الجنة ملسو هيلع هللا ىلصضمان الرسول 

والعفة سبب لسالمة المجتمع من الشرور

اآلفات ، و من انتشار الفساد و األمراض 

الفتاكة  

ل إظالل هللا تعالى من عف عن الفاحشة في ظ

.عرشه يوم القيامة 

عفة المرء سبب في عفة أهله و محارمه ،

.و في حفظ هللا لهم 

3-3: جنات حاتم   الصف: إعداد الطالبة

ُ فيَسْبعَةٌ يُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصقاَل رُسوُل َّللاه  ِظلِِّه ِظلُُّهُم َّللاه

اِدٌل، إِماٌم ع: يَْوَم ال ِظله إاله ِظلُّهُ 

هُ اْمَرأَةٌ ، َوَرُجٌل َدَعتْ ............................... 

(...إِنِّي أَخاُف َّللاه :َذاُت َمْنِصٍب، َوَجَماٍل فَقَالَ 

ك يا غالم إني أعلم: )ملسو هيلع هللا ىلص قاَل رُسوُل َّللاه 

احفظ هللا يحفظك ، احفظ هللا تجده : كلمات

...(تجاهك 

ي ما بْيَن َمن يَْضَمن ل: )ملسو هيلع هللا ىلص قاَل رُسوُل َّللاه 

(َمْن له الَجنهةَ لَْحيَْيِه وما بْيَن ِرْجلَْيِه، أضْ 

نَا ِلَك قَْريَةً أََمرْ َوإَِذا أََرْدنَا أَن نُّهْ : ) قال تعالى 

ْرنَاَها َحقه َعلَْيَها اْلقَوْ ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فَ  ُل فََدمه

(تَْدِميًرا

في قوم ةلم تظهر الفاحش: ) ملسو هيلع هللا ىلص قاَل رُسوُل َّللاه 

قط، حتى يعلنوا بها، إال فشا فيهم 

واألوجاع التي لم تكن مضت في الطاعون

(أسالفهم الذين مضوا 



نشاط في ثمرات العفة 

:صلي ثمرات العفة مع الدالئل المناسبة لها 

و سخط هللا تعالىالعفة سبب للبعد عن

.عقابه العام و الخاص 

. للعفيف دخول الجنة ملسو هيلع هللا ىلصضمان الرسول 

والعفة سبب لسالمة المجتمع من الشرور

اآلفات ، و من انتشار الفساد و األمراض 

الفتاكة  

ل إظالل هللا تعالى من عف عن الفاحشة في ظ

.عرشه يوم القيامة 

عفة المرء سبب في عفة أهله و محارمه ،

.و في حفظ هللا لهم 

ُ فيَسْبعَةٌ يُ ) :ملسو هيلع هللا ىلصقاَل رُسوُل َّللاه  ِظلِِّه ِظلُُّهُم َّللاه

اِدٌل، إِماٌم ع: يَْوَم ال ِظله إاله ِظلُّهُ 

هُ اْمَرأَةٌ ، َوَرُجٌل َدَعتْ ............................... 

(...إِنِّي أَخاُف َّللاه :َذاُت َمْنِصٍب، َوَجَماٍل فَقَالَ 

ك يا غالم إني أعلم: )ملسو هيلع هللا ىلص قاَل رُسوُل َّللاه 

احفظ هللا يحفظك ، احفظ هللا تجده : كلمات

...(تجاهك 

ي ما بْيَن َمن يَْضَمن ل: )ملسو هيلع هللا ىلص قاَل رُسوُل َّللاه 

(َمْن له الَجنهةَ لَْحيَْيِه وما بْيَن ِرْجلَْيِه، أضْ 

نَا ِلَك قَْريَةً أََمرْ َوإَِذا أََرْدنَا أَن نُّهْ : ) قال تعالى 

ْرنَاَها َحقه َعلَْيَها اْلقَوْ ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فَ  ُل فََدمه

(تَْدِميًرا

في قوم ةلم تظهر الفاحش: ) ملسو هيلع هللا ىلص قاَل رُسوُل َّللاه 

قط، حتى يعلنوا بها، إال فشا فيهم 

واألوجاع التي لم تكن مضت في الطاعون

(أسالفهم الذين مضوا  3-3: جنات حاتم   الصف: إعداد الطالبة



ة. 1
َّ
.تعريف مفهوم العف

ة.2
َّ
.  تبيين أنواع العف

ة. 3
َّ
.توضيح ثمرات العف

:أهداف الدرس



نشاط ختامي تقويمي

من إعداد الطاللة سما تامر.. يلال نجاوب

تك في أجيبي عن سؤال التقييم، ثم شاركينا إجاب: تعليمات التقييم
دردشة التيمز، لديك دقيقتان لإلجابة



إِاله َك، أَْشَهُد أَْن الَ إِلَهَ ُسْبَحانََك اللهُهمه َوبَِحْمدِ 
إِلَْيكَ أَْنَت، أَْستَْغِفُرَك َوأَتُوبُ 


