




:يةالوضعُصغ بأسلوبك الخاص المشكلةَ التي تطرحها. 1

.أسباب تفشي الفاحشة وطرق عالجها▪

ي إلى أي حد يمكن للقيم األخالقية أن تسهم ف▪

الفواحش؟وقاية المجتمع من 

s1.pptx


:قدم التعريف االصطالحي للمفهومين اآلتيين. 2

:الزواج-

:الفاحشة-

ميثاا  تاراو و تارابط شاريي باين رماأ وامار   : الزواج-

يلى ومه الدوام غايته اإلحصاان والعفاافو وشاشااس  سار 

مستقر  برياية الزومين 

ة كأ ما يظم قبحه وتااهى من المعاصي المحرما: الفاحشة-

.  باطاةشرياو قوال كاات  م فعالو ظاهر   م 



امااا الماادوأ الوضااعية اسااتاادا شلااى اآليااة الكريمااة الااوارد  فااي. 3

:  اآلتي

العفة 

هللاخشية 

الوفااااااااااااااااااس  

األمااااااااااااااااااااة  

الوفااااااااااااااااااااااس 

باألمااة

حش خشااية هللا تعااالى تلاازم العبااد االبتعاااد ياان الفااوا

ومااأو بمراقبتااه يااز والمحرمااات ألاااه يكااون موقاااا 

ولااكلك دور كبياار فااي صااالع الممتماام ووقايتااه ماان

..الفواحش

حفااظ األمااااة والوفاااس بهااا ماان  هاام األخااال و 

سايد التي تحفظ للممتمم  ماه واستقراره وت

يلى ااتشار الثقة والمحبة بين  فراده

s1.pptx


: ياله  شلى قوله تعالىالوضعية تمم اآلية الوارد  في . 4

{ و يكاب اليم }

s1.pptx


من من كماأ يفة سيداا يوسف يليه السالمو  اه فضأ السا. 5

.يلى االستمابة لغواية الاسو  له

:استدأ من سور  يوسف بما يشهد لهكا الموقف



والسلوكية التربية اإليمااية يدم ▪

والشهامة اضمحالأ قيم االستقامة والصد  ▪

الفواحش بارتكاب المماهر  ▪

الرادية تطبيق القوااين يدم ▪

..المهأ بماهج اإلسالم في التربية الماسية ▪

وقاو   بَرَز المحاضر دور األسر  في تحصين األباااس مان ال. 6

.في الفواحش

.من  سباب ااتشار الفواحشسببين اككر .  



:  من كلك

الااشئة   قيم العفاف في غرس •

بالمعاصي  المماهر  يدم •

الزواج  تيسير سبأ •

واألمواأ  العقوبات الزمرية صواا لايراو تطبيق •

ته بماااهج الرسااوأ صاالى هللا يليااه وساالم وصااحاباالقتااداس •

..الحيا رضوان هللا يليهم في 

وقاو   بَرَز المحاضر دور األسر  في تحصين األباااس مان ال. 6

.في الفواحش

:الفاحشةللوقاية من يمليين سلوبيناقترع  . ب



.ال  وافق: الموقف•

لطبام وال االعقاأ مخاالف للشار  وال يقبلاه ألن كلاك : التعليأ•

ة الفاحشااكمااا  ن كلااك ماادخأ للتشااميم يلااى ارتكاااب السااليم  

يعة  فعااأ شااوتلاك وشفسادهو حقو  الممتمم وااليتداس يلى 

... محرمة شريا

:يبّر ين موقفك مم التعليأ  من قوأ خالد. 7

يتهم الم"  ".  اسيةلكلك ال يابغي  ن اَُضيَِّّق يلى ُحّرِّ



وكلاك بمالطفاتهم واللعاب معهام والعطاف :  المود  والرحماة-

حاماتهم يليم وقضاس 

وكلاااك بايتمااااد  سااااليب اإلقااااا  والتواصاااأ معهااام : الحاااوار-

..تعايفهموحسن اإلاصات شليهمو ويدم 

أ المسؤولية في ريا. 8 ُر األسر َ شلى تحمُّ .ية األبااسديا الُمَحاضِّ

ماان  سااس ريايااة األطفاااأ وحفااظ حقااوقهم فااي  ساسااينحاادد 

.  اإلسالمو مم التوضيح



د االيتقااااد بااااليوم االخااار يساااهم فاااي تزكياااة الاااافسو وتسااادي

السااالوكو وكلاااك باالساااتعداد لاااه يااان طرياااق امتثااااأ  وامااار هللا 

شارو وامتااب اواهيهو والسعي شلى فعاأ الخيار واالبتعااد يان ال

.... ت والتقرب شلى هللا تعالى بفضائأ األيماأ ومحاسن الطايا

ديد  باارز  ثاار اإليمااان باااليوم اآلخاار فااي تزكيااة الااافس وتساا. 9

. السلوك



ـ

:اقر  الوضعية بتمعن ثم  امز المهام المطلوبة( /   ن07):الوضعية التقويمية الثااية

لِّّْفات ككرى مولاد رساوأ هللا صالى هللا يلياه وسالمو كُ بمااسبة 

لاا ماااهج اإلسااالم فااي معالمااة مشاااك": بتقااديم ياارو  فااي موضااو 

"المعاصر 

ا فاي هاكا  ُستاكتَك ين  هّم المشااكأ التاي يمكان تااولهااستشرت 

ااْن : " فأمابَتااك. العاارو هااامِّ والحااروبو التّفكااك األساار و:  َْخَطرِّ

بااي وسااوس اسااتغالأ المااوارد البيئيااةو لكاان يمااب استحضااار  ن الا

الماة صلى هللا يليه وسلم هو المثأ األيلى والقدو  األسامى فاي مع

.هكه المشاكأ

اكو وباساتثمار مكتساباتك مان مااد  الترمن  بياة  مأ شياداد يْرضِّ

ز المهام اآلتية :اإلسالمية  َْامِّ



ه وسالم المثاأ قّدم مثالَْين مسَّد فيهما الرسوأ صلى هللا يليا. 1

:تماسكهااأليلى في التعامأ مم  سرته وحفظ 

:  من األمثلة 

مسااايدته: ـاا معاملااة الرسااوأ صاالى هللا يليااه وساالم  لزوماتااه

..لهن في  يماأ البيتو يخيط ثوبهو يخصف اعلهو

اتااه تصاارفاته ماام اب: ـاا معاملتااه صاالى هللا يليااه وساالم ألباائااه

...فاطمةو وحفيديه الحسن والحسين

..شهاد   اس بن مالك: ـ معاملته صلى هللا يليه وسلم لخدمه



:من الضوابطـ 

.  التوسط وااليتداأ في استغالأ الخيرات-

تماب كأ وسائأ اإلفساد  -

حسن تدبير طر  االستهالك -

مراياااا  مصاااالح األميااااأ القادماااة فاااي التعاماااأ مااام البيئاااة -

(  التامية المستدامة)

ُف العاااالَم  زماااة بيئياااة خطيااار  اتيماااةَ ساااوس. 2 اساااتغالأ يَْعااارِّ

.الموارد وتدبيرها

.  اككر ضابطين من ضوابط استغالأ البيئة في اإلسالم.  



ُف العااالَم  زمااة بيئيااة خطياار  اتيمااةَ سااوس اساات. 2 غالأ المااوارد يَْعاارِّ

.وتدبيرها

رشيد استشهد من سور  يوسف يلى ُخطته يليه السالم في ت. ب

.  الموارد َزَمَن القحطِّ والمفاف



عة السااب: "استحضاار قيمتااين ماان القاايم الااوارد  فااي حاادي . 3

ثااام باااين دورهماااا فاااي صاااالع الممتمااام ..." الاااكين يظلهااام هللا

. واستقراره

(شمماال)بيان دورهما في صالع الممتمم واستقراره من القيم الوارد  في الحدي 

...............................ـ1
...........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

.........................................................................
..............................ـ 2

من القيم الوارد  في 

الحدي 
(شمماال)بيان دورهما في صالع الممتمم واستقراره 

العدأ ـ العفة ـ محبة 

الصال  في المسمد ـ 

خشية هللا وحبه ـ 

المحبة في هللا ـ 

اإلحسان واإلافا  
.  والكرم ـ العباد 

محفظ الحقو  وشقامة العدأ والمساوا  في الممتمـ 

..ـ اشر الثقة والمحبة بين الااس

..ـ التكافأ والتضامن مم الفقراس والمحتامين

...ـ محاربة الفواحش واشر الفضيلة في الممتمم



الشااورى ماان  سااس اسااتقرار الممتماامو اككاار موقفااا ماان . 4

.  د سير  الرسوأ صلى هللا يليه وسلم طبّق فيه هكا المب

يلايهم استشارته صلى هللا يليه وسلم ألصاحابه رضاوان هللا-

..غزو  بدر و حد: غزواتهفي 

هللا استشارته صلى هللا يلياه وسالم لزومتاه ام سالمة رضاي-

ساالم استشااارته صاالى هللا يليااه و-ياهااا فااي صاالح الحديبيااة 

ألصااحابه رضااوان هللا يلاايهم يااادما ماعااتهم قااريش ماان  داس 

.  مااسك العمر 



ّدِّ يلااى هااكا ياادَّيي الاابعو  ن اإلسااالَم ديااُن حااربو قُااْم بااالرَّ . 5

.  االدياس مستثمراً وقائَم فتح مكة واتائمه

فضاأ سالمياو بفتح مكاة تؤكد كلك وقائم دين سلم وسالمو اإلسالم ▪

: سلوب الرسوأ صلى هللا يليه وسلم وتوميهاته

ه صالى اهيا-صلى هللا يليه وسالم ببااود صالح الحديبياة التزامه ▪

لم تحاكيره صالى هللا يلياه وسا–هللا يليه وسلم ين شراقة الادماس 

لم شيالاه صالى هللا يلياه وسا–من قتأ المريح واألسير والهارب 

 ن من  غلق يليه باباه ومان دخاأ دار  باي سافيان  و المسامد  و 

ش وضم السالع فهو آمان ـ يفاوه صالى هللا يلياه وسالم يان قاري

".  اكهبوا فأاتم الطلقاس: " ...بقوله


