
 

 

  تزكٌة النفسأثر القرآن فً الموضوع :  ) العقٌدة (             التزكٌةالمدخل : 

 أهداف التعلم : 

                                              أتعرف معنى أثر المرآن فً النفس                                - 

 أواظب على تالوة المرآن و تدبره                                                                              -

 المؤطرة : النصوص 

 :1النص 

 

 :2النص 

 

 أوال : شرح المفردات

 المرآن الكرٌم الكتاب:

 

دروس وأنشطة تعلٌمٌة تعلمٌة عن بعد لضمان 

 استمرارٌة الدراسة

 المادة: التربٌة اإلسالمٌة

  المستوى: الثالثة إعدادي ثانوي



 

 متشمما متصدعا:

 ٌتدبرون ٌتفكرون:

 مضامٌن النصوص: : ثانٌا

تجاه الناس بٌانه سبحانه و تعالى األدوار التً أسندت للرسول صلى هللا علٌه : 1النص 

 .تزكٌة النفوس وهً تعلٌم المرآن و

أهمٌة استحضار الخشوع فً العبادات ضاربا المثل إبرازه سبحانه و تعالى :  2النص 

 .من شدة خشٌة هللا أنزل علٌه المرآن لتشمك الذي لوبالجبل 

 التحلٌل:

 مفهوم القرآن الكرٌم : المحور األول :

 مفهوم القرآن الكرٌم:-1

هللا المنزل على سٌدنا دمحم هو كالم  "ٌمرأ" ، "لرآنا"، وشرعا: المرآن الكرٌم لغة من "لرأ"،

الناس  المبتدئ بسورة الفاتحة و المختوم بسورة اسطة الملن جبرٌل علٌه السالم ، ملسو هيلع هللا ىلص بو

 .بالتواتر إلٌنابد بتالوته المنمول المتع

 .ومن أسماء المرآن الكرٌم: الكتاب ، الهدى ، النور ، الذكر

 لكرٌم فً تزكٌة النفس و تطهٌرها :المحور الثانً : منهج و أثر القرآن ا

 مفهوم تزكٌة النفس : -1

بما ٌنفعها و دفع ما ٌضرها ، و الطهارة والزٌادة و النماء ، و اصطالحا تطهٌر النفس لغة 

 أمرٌن :تشمل تزكٌة النفس فإن شرعا 

 التخلٌة : أي التوبة و الندم على المعاصً -

  أي تنمٌتها باألوصاف الحمٌدة و األخالق الفاضلة التحلٌة : -

 : فً تزكٌة النفس و تطهٌرها و أثره منهج القرآن -2

شهوات مٌمة كالبخل و الكبر و شدة الحرص على لصفات الذتطهٌر النفس من بعض ا -

 الدنٌا و الطمع فٌها 

من النوافل و   التواضع و البذل و العطاء و اإلكثارمؤل الملب بمحاسن األخالق ك -

 مرالبة هللا عز و جل .



 

أال بذكر هللا تطمئن الملوب اكتساب الطمأنٌنة الملبٌة و راحة النفس و توازنها لموله تعالى " -

" 

 وحب الخٌر لآلخرٌن اإلٌثارمعانً تحمٌك  -

 محققات أثر القرآن على تزكٌة النفس : -3

 بأمرٌن اثنٌن :ال ٌتحمك األثر العظٌم للمرآن الكرٌم على تزكٌة النفس إال 

 . المداومة على تالوة المرآن و تدبر آٌاته و معانٌه-

 . تطبٌك أحكامه فً حٌاتنا الٌومٌة و العمل بها-

 :من الدرسالعبر المستفادة 

 .أن أداوم على تالوة المرآن  ٌجب علً -

 . أن ألتزم بتطبٌك أحكام المرآن وتوجٌهاتهٌنبغً  -

 :من الدرسالقٌم المستفادة 

 تزكٌة النفس  -

 خشوعال -

 الطمأنٌنة -


