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 مؤشر

م  التقو
 الطرق 

 والوسائل

التعلمية التعليمية شطة  
دفة املس  القدرات

مراحل

املتعلم الدرس شطة )ة(أ ستاذ  شطة  أ

المتعلم مدى قدرة 
ار ــــــعلى استحض

 المكتسبات السابقة
 

  :قصد اإلجابة عن األسئلة المطروحة   االنتباهیجب على المتعلم 

جاھل بأن كالم رسول هللا وحي من  اإلنصات واالستماع  ألنھ -

 عند هللا تعالى وجاھل بمكانتھ وبمنزلتھ  صلى هللا علیھ وسلم

  :یطرح أسئلة لتشخیص مكتسبات المتعلم السابقة من قبیل 
 حديث سماع عند ـــــوب ـــ املطلـــ ـــما هللارســ من؟ــــول يقلل البعض  ملاذا

سماع أثناء بالتحدث هللا رسول وسلشأن عليھ هللا ص ـــكالمھ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ؟ـ  م

  المكتسبات استحضار

  السابقة ومعالجة 

 الخاطئة منھا 

تقويم 
 تشخيصي

مدى قدرتھ على 

التفاعل اإلیجابي مع 

 الوضعیة المطروحة
 

  المطروحة ینتبھ ویتفاعل مع الوضعیة

  التعلمات بناءالفعلي في  االنخراطقصد 

 بالمناقشة والحوار الدرس الجدید غناءاو

  :وغ وضعیة مشكلة مناسبة للدرس من قبیل یص
قبل دخولك إلى قاعة الدرس سمعت أحد زمالئھ في القسم یزعم أن اإلنسان 

  .بإمكانھ إدراك هللا ومعرفة ما یرضیھ وما یغضبھ دون الحاجة إلى الرسل
   ھل یمكن ؟  الكالم الذي سمعتھ من زمیلك رأیك أنت فیما ما

ما صفاتھم   ة  من بعثتھم ؟ء عن األنبیاء والرسل ؟ ما الغایاالستغنا
 ھ  ؟ورسل اء هللاب علینا اتجاه كل أنبیخصائص رسالتھم ؟ ما الواجو

  تشویق المتعلم 

  ا معیلیتفاعل إیجاب

 موضوع الدرس 

  وضعية
 إشكالية

مدى قدرتھ على 

قراءة النصوص 

 قراءة سلیمة
 

یستمع وینصت لقراءة األستاذ، ثم یقرأ بدوره إذا طلب منھ ذلك قراء 

لتصحیح أخطاء زمالئھ بإذن  االنتباهسلیمة من األخطاء مع ضرورة 

   . . . من األستاذ

  

على التالمیذ              منھجیة ثم یوزعھا  االنطالق قراءة  یقرأ نصوص
  :الترتیلمع االنتباه لغرض تصحیح أخطائھم أثناء 

 البقرة "من سورة   285:  اآلیـة " 
 من سورة الشمس 10_7: اآلیـــات 

القدرة على قراءة النصوص 

 الشرعیة قراءة سلیمة

قراءة 
ص

ن
 االنطالق  

مدى تمكنھ من 

   التعریف بسورة
سمیت بھذا االسم   53  ترتیبھا  61 عدد آیاتھا كیةسورة م  :النجم

  نجمبالن هللا تعالى أقسم في مطلعھا أل

  

  :من خالل أسئلة مثل  النجم  بسورة یطلب من المتعلم التذكیر
 ؟  ما نوعھا ؟ كیف رتبت في المصحف الشریف ؟ لماذا سمیت بذلك االسم  

  التعرف على سور 

 القرآن الكریم

توثيق 
ص

 النصو

مدى تمكنھ من شرح 
المفردات المقترحة 

 وتوظیفھا لغویا
 

  :  یشرح المفردات بما معناه 
  أي ج صحیفة وھي التوراة صحف موسى  –أي یخبر ویعلم ینبأ 

 أي أدى رسالتھ بإتقان وتفان وفى  – 

  : یقترح على المتعلم شرح بعض المفردات المحوریة مثل 

 وفى  –صحف موسى   – ینبأ -

  القدرة على شرح 
  المفردات اللغویة  

 وتوظیفھا في جمل مفیدة

  قاموس
 المفاهيم

مدى قدرتھ على 
استنباط مضامین 
 النصوص الشرعیة

 
  :یجیب المتعلم بما معناه 

إبراھیم كذا سیدنا إلى سیدنا موسى صحف و بیان أن هللا تعالى أوحى ا
 .تام  الذي أدى رسالة ربھ بتفان وإتقان

واستخراج  االنطالقیطرح أسئلة لغرض استدراج المتعلم لفھم نص 
  : من قبیل مونھ الشرعي مض

  إبراھیم وموسى ؟ما المقصود بصحف 

القدرة على فھم التصوص 

 الشرعیة واستخراج مضامینھا

المضامين 
 الشرعية
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مدى قدرتھ على  

تحلیل محاور الدرس 

ومناقشة زمالئھ 

بنصوص شرعیة 

 وصور واقعیة

 

 

ب للدفع أسئلة ستاذ و يطرح الدرس محاور ملناقشة ن خاللساعداملتعلم من ستفاد ما م أ ن تدو ع    املناقشةم

القدرة على الفھم والتحلیل 

ومناقشة محاور الدرس مع 

اإلستدالل بنصوص شرعیة 

 وصور واقعیة

أنشطة التحلي
ل والمناقشة

 
 محاور الدرس

م :  )2( املحور  رسال وخصائص م وصفا م   :وظائف

 ياء ن و الرسل صفات  :من
 

  ة شر م: ال الف صفوة و و  شرمن الناس مالئكة،خيار سوا  ل

  عا: مـــــــــــــــانة ھ ر عن يبلغوه فيما إليھوالصدق أو  ممـــــــا

  الوقوع: العصمة من ن معصوم م أ   املعاو  الذنوبأي

 ياء ن و الرسل وظائف  :من

 عادعوة هللا إفراد إ والعبوديةالناس ية و  بالر

 عند من م إل أو ما سبحانھتبليغ م عار  و

  ش هللات عقاب من ن افر ال وإنذار زاء با ن  املؤمن

 خالقتزكية و القيم شر ب واملعا الشرور من  النفوس

 النـــــــــــــاس ـــــــوم لعمــــــ سنة ا والقدوة ع املثل   تجسيد

والرسل:  )1( املحور   ياء ما: ن بي والفرق ف   :التعر

  الرسول بليغھ:  مع ب وأمره شرع إليھ عا هللا أو رجل ل  و

 الن و  : مع شرع إليھ عا هللا أو رجل ل يو بليغھلم ب  أمره

 ما بي شرع:  الفرق من إليھ أو ما بليغ ب مأمور الرسول أن و

بالتبليغ مأمور غ   . .والن

 هللا عند لة م م الناس :  أفضل صفوة من م ل والرسل ياء ن

انة امل سواء سوا ل م لك العباد، لة،وخيار موامل م هللا فضل وقد

خمسة م و العزم وع:  أولوا ومو يم وإبرا ونوح . .  محمد

فقد وسلم عليھ هللا ص محمد سيدنا م وأعظم م وأشرف م وأفضل

هللا بأاصطفاه وأيد لھ لق ا العالمع إ وأرسلھ زات امل ك

ديث ا و ورسلھ يائھ أن خاتم وجعلھ يوم: "أجمع آدم ولد سيد أنا

آدم يومئذ، ن من وما فخر، وال مد ا لواء يدي و فخر، ال و القيامة

فخر وال عنھ رض شق من أول وأنا ي، لوا تحت إال سواه   فمن

 مدى قدرتھ 

على التعامل مع 

 الوضعیات المطروحة
 

  

  :یصوغ األستاذ وضعیات تقویمیة مختلفة لغرض تقییم أداء المتعلم والوقوف على مدى تحقق األھداف المنتظرة  
  

  أن يقول الرسلتلميذ بخالف ھ ر عند من ء أي إليھ يو لم  ............................................................................. : الن

 تتلميذ أنة سواسيــــ زعم م ل ف ا عند ورسلھ هللا يـــاء أن ن ب فرق ــــال ـــ ـــ ـــ  ............................................................................ :   ةــ
 أنيتلميذ عاؤكد هللا ع و ذنب و يخطئ مثلنا شر محمد  .............................................................................:  الرسول

  القدرة على استحضار 

  ما یستخلص من الدرس 

فصد استثماره لتصحیح 

 الوضعیات المقترحة

 وضعــــــــــــــيات
 تقويمية

مدى تمكنھ من 

استنباط أھم القیم 

 الواردة في الدرس
 

  

ذا خالل من    :الدرسأدركت

ف عقلھ عا هللا إدراك ع قادرا ان إذا سان ستطيعأن ال إنھ

إل ھ يقر ما سبحانھإدراك يرضيھيھ إ وأوما بحاجة و ف لذا ، غضبھ

سبحانھ هللا م أرسل الذين والرسل ياء العصورن انع سيدناف

هللامحمد عبد مبن خاتم وسلم عليھ هللا  .ص

الدرسيطلب من ستفاد ما م بأ دالء املتعلم   من

وقيم وع حكم   من

قبيل من اليومية حيــــاتھ ا تطبيق كيفية بيان   :مع

القدرة على استخالص أھم القیم 
والحرص على احترامھا في 

 الحیاة الیومیة

امتدادات سلوك
ية

 

مدى قدرتھ على 
 اإلجابة عن االسئلة
المطروحة خارج 
 الفصل الدراسي

 
  :یطرح أسئلة اإلعداد للدرس الموالي، ویدونھا المتعلم لإلجابة عنھا خارج الفصل الدراسي من قبیل 

 ؟الشرعیــــــة  مع شرح مفرداتھا واستخراج معانیھا  ) الرسول یناجي ربھ (لدرس  االنطالقوص ــابة نصــكت )1
 رسول هللا دعوة أھل الطائف ؟ كیف تعامل الرسول مع موقف وسلوك أھل الطائف ؟ ما سبب إختیار )2

القدرة على التعلم الذاتي خارج 
أسئ الفصل الدراسي

ــــــــــــ
لة

  
 االعداد

 مطلوبا في نھایة كل مرحلة من مراحل الدرس إذا أقتضى األمر التقویم المرحلي یبقى  )1
  محـــــــاور أنشطة التحلیل قد تضع في جدول أو خطاطة  وذلك حسب أحوال كل قسم )2

 ملحوظات
 عـــــــــــــامة

فارس : من إنجاز األستاذ   
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