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لهأداف

أن يعرف الطالب محظورات الحإرام

 -2أن يستدل الطالب على عدم حإلق الشعر
 -3أن يستنتج الطالب محظورات الحإرام
 -4أن يوضح الطالب الفرق بين إحإرام الرجل وإحإرام المرأة

الجأرائية

 -5أن يبين الطالب ما تتجنبه المرأة في إحإرامها

سير الدرس
التقديم
)التركيز(:

التدريس:

التدريب:

ما الفرق بين احإرام الرجل واحإرام المراه
تعريف محظورات الحإرام هي العمال الممنوعة على المحرم بسبب إحإرامه وقد كانت مباحإة له قبل الحإرام وهى تسعة
محظورات الحإرام--1حإلق الشعر أو قصه أو نتفه من أي موضع من بدنه
-2تقليم الظأافرمن يده أو رجله
-3تغطية الرجل لرأسه بملصاق مثل الطاقية
-4لبس الرجل اللباس المخيط -5الطيب في البدن والثوب
-6صايد البر -7عقد النكاح -8الجماع ودواعيه
إحإرام المرأة المرأة كالرجل في الحإرام إل إنها تختص بما يلي:تحرم المرأة فيما شاءت من الثياب  ،غير أنها تستر جميع بدنها،ول
تتبرج في لباسها-.ل يجوز أن تلبس الننقاب أو الببرقع ،ويجب عليها أن تغطي وجهها عند الرجال الجانب بالغطاء المعتاد للوجه-ل
يجوز أن تلبس القفازين على يديها ،ويجب عليها تغطية
 تتحقق أهداف الدرس من خلل- :
 يعرض المعلم الدرس أمام الطلب من خلل الوسيلة المتاحإة
 يحدد الطلب من خلل عرض الدرس عناصار الدرس الساسية :
يتناول المعلم مع الطلب عناصار الدرس من خلل إجابة الطلب على السئلة التالية :
تحقق أهداف الدرس من خلل إجابة الطلب على السئلة التالية:
س  :1ما هي محظورات الحإرام؟
س  :2ما الدليل على عدم حإلق الشعر) ول تحلقوا رؤوسكم (
س  :3ما هي محظورات الحإرام؟
س  1استنبط يعرف محظورات الحإرام
س  2استدل على عدم حإلق الشعر

التقويم:

س  3استنتج محظورات الحإرام
س  4وضح الفرق بين إحإرام الرجل وإحإرام المرأة
س  5بين ما على المرأة أن تتجنبه

الواجب:

الوسائل

استراتيجية التدريس
المستخدمة

كتاب النشاط

السبورة – جهاز
العرض – لوحإات
تعليمية

استراتيجية التعلم
النشط
التعلم التبادلي
التعلم الذاتي

الحوار
والنقاش-
السإتنتاج-
التقسيم إلي
مجموعات

