
 

 

 أهداف الدرس: 

 .من وجهة نظر الشرع أتعرف معنى الفىاحش -

  منهج اإلسالم في وقاية المجتمغ من الفىاحش. أتمثل - 

 : اْزذ٘ ثسٕسح ٕٚسف *     

 يٕاخٓزٓب دسء ُٚجغٙأرصٕس حمٛمخ انفبحشخ ٔ خطشْب ػهٗ انًدزًغ، ٔ كٛف 

ٜثبسْب انسهجٛخ، ٔ أثحث ثٍٛ ثُبٚب سٕسح ٕٚسف ػهّٛ انسالو ػٍ يُٓدّ فٙ 

" لبل سة انسدٍ اإلغٕاء يٍ يثم اٜٚخ:  يٕاخٓخ سهطخ اإلغشاء ٔ يذافؼخ ثٛئخ

أحت إنٙ يًب ٚذػَُٕٙ إنّٛ ٔ إال رصشف ػُٙ كٛذٍْ أصت إنٍٛٓ ٔ أكٍ يٍ 

  33اندبْهٍٛ " ٕٚسف اٜٚخ 

 ثى الشا انُصٍٛ ػذ إنٗ انكزبة انًذسسٙ ٔ  :ٍٛانُص يضًٌٕ أفٓى ،

 اسزخشج يضًًَٕٛٓب : 

 : رحشٚى هللا ػز ٔخم انفٕاحش انظبْشح ٔ انجبطُخ. 1انُص -

ثبنؼمبة  خخم انزٍٚ ٚسبًٌْٕ فٙ َشش انفبحش : رٕػذ هللا ػز ٔ 2انُص -

 انذَٕٛ٘ ٔ األخشٔ٘.

 :رحهٛم يحبٔس انذسس 

 انًحٕس األٔل: يفٕٓو انفبحشخ ٔ حكًٓب:

 يفٕٓو انفبحشخ:  - أ

 يٍ لٕل أٔ فؼم. نغخ: كم يب ػظى لجحّ-

. ٔ لذ ٔسدد لٕال أو فؼال اشزذ لجحّ يٍ انًؼبصٙيب  اصطالحب:-

 انفبحشخ فٙ انمشآٌ انكشٚى كُبٚخ ػٍ انزَٗ نمٕنّ رؼبنٗ:

إَّ كبٌ فبحشخ ٔ سبء سجٛال "  اإلسشاء اٜٚخ  " ٔ ال رمشثٕا انزَٗ
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دروس وأنشطة تعليمية تعلمية عن بعد لضمان استمرارية 

 الدراسة

 المادة: التربية اإلسالمية

 األولى باك علومالمستوى: 
 

 ٔلبٚخ انًدزًغ يٍ رفشٙ انفٕاحش :ٍانًٕضٕع               انحكًخانًذخم :                            



خ، انفٕاحش انظبْشح يُٓب ٔ انجبطُ : حشو اإلسالو خًٛغ إَٔاعحكًٓب - ة

ا انفٕاحش يب ظٓش يُٓب ٔ يب ثطٍ ( األَؼبو ٔ ال رمشثٕنمٕنّ رؼبنٗ ) 

  152اٜٚخ 

 انًحٕس انثبَٙ: أسبنٛت ٔلبٚخ انًدزًغ يٍ انفٕاحش.

 أسجبة اَزشبس انفٕاحش: -1

 آَٛبس األخالق ٔ ضؼف انحٛبء ٔ انغٛشح ٔ انزذٍٚ. -

 اندٓم ثبنًُٓح اإلنٓٙ فٙ رذثٛش انغشٚزح اندُسٛخ. -

 يخبطشْب: -2

 أسجبة انفزُخ ٔ انشرٚهخ ٔ انفسبد ٔ اندشًٚخ. اَزشبس -

 اخزالط األَسبة ٔ ْزك أػشاض انُبس. -

 غٛبة لٛى االسزمبيخ ٔ انؼفخ ٔ انحٛبء. -

 أسبنٛت ٔلبٚخ انًدزًغ يٍ انفٕاحش: -3

ٔلبٚخ انًدزًغ يٍ انفٕاحش يسؤٔنٛخ انفشد ٔ انًدزًغ ٔ نزحمٛك رنك 

 ُٚجغٙ:

ٖ هللا ٔ اسزشؼبس يشالجزّ ػز ٔ انزشثٛخ اإلًٚبَٛخ انؼًهٛخ انزٙ رثًش رمٕ -

خم، ٔ انزحهٙ ثمٛى انؼفخ ٔ انحٛبء ٔ انحفبظ ػهٗ انصالح نمٕنّ رؼبنٗ:   

  44) إٌ انصالح رُٓٗ ػٍ انفحشبء ٔ انًُكش ( انؼُكجٕد اٜٚخ 

ردُت إشبػخ انفبحشخ: ثبالثزؼبد ػٍ َشش انصٕس ٔ األششطخ انًخهخ  -

 ثبألخالق.

رؼبنٗ ٚحت أْم انحٛبء ٔ انزسزش ػهٗ فبهلل ػذو انًدبْشح ثبنًؼبصٙ:  -

نمٕل انشسٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔ سهى " ٔ يٍ سزش يسهًب سزشِ  ػجبدِ

 سٔاِ يسهى هللا فٙ انذَٛب ٔ اٜخشح "

 غشس لٛى انؼفخ ثزشدٛغ انشجبة ػهٗ انزؼفف ٔ رٛسٛش سجم انزٔاج -

ٔ ثثٓب فٙ انًدزًغ نذسء انًحٕس انثبنث: انزحهٙ ثفضبئم األخالق 

 انفٕاحش.

ى انسبيٛخ ٔ رشسٛخٓب فٙ إنٗ انزحهٙ ثفضبئم األخالق ٔ انمٛدػب اإلسالو         

، ٔ يًب ٚدت االنززاو ثّ نزحمٛك ٕلبٚخ انًدزًغ يٍ انٕلٕع فٙ انفٕاحشنانُفٕس 

 رنك:

 اسزغالل انٕلذ ٔ يمء انفشاؽ ثبنؼًم ٔ انؼهى انُبفغ. -

طبػخ هللا ٔ انزؼفف ٔ انزشفغ  فٙ –خبصخ  –سزغالل يشحهخ انشجبة إ -

 انشٕٓاد انذَٛئخ. ػٍ



 اخزٛبس انشفمخ انصبنحخ ٔ ردُت سفمبء انسٕء. -


