
 

  
 

 

 
ووسائل  ٌتعرف المتعلم على منهج القرآن فً تزكٌة النفس أن   

 . تدبره
 .ٌدرك اختالف الناس فً التؤثر بالقرآن  أن   
ٌتمثل توجٌه رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم فً التعامل مع  أن   

 .القرآن الكرٌم 

 

 عنوان الدرس :
 أثر القرآن الكرٌم فً تزكٌة النفس

 
 
 
 
 

 ( ساعتان ) حصتان                            :مدة االنجاز 

 .... إلقائٌة – استنتاجٌه –استكشافٌة  –حوارٌة             :الطرق التعلٌمٌة 

 العاكس –الحاسوب –الدفاتر –الكتاب المدرسً –السبورة :الوسائل التعلٌمٌة 

 المدرسٌةالكتب   -التربٌة اإلسالمٌة  منار - القرآن الكرٌم  :المراجع المعتمدة 

 االنترنٌت  –صفوة التفاسٌر –المقررة للمادة

 
 

 

 

 

 

 

 

   المعٌار المإشر

صحٌحة  إجابات

من طرف عٌنة 

 من التالمٌذ

الصواب 

  والسرعة
من أي شًء حذر هللا تعالى فً ؟  عن أصناف من الناس ، من هم األول من سورة الحدٌد تحدث الجزء

 ... ما هو دور القرآن الكرٌم ؟ ما سبب ضالل المنافقٌن ؟ -؟  هذه اآلٌات

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 

ٌجٌب عن أسئلة  –

 ...التقوٌم

 

 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و

 ...القرآنٌتابع حفظ 

ٌستحضر 

مكتسباته 

السابقة وٌقومها 

 وٌثبتها 

تقوٌم 

 تشخٌصً

حصول 

التشوٌق 

للتالمٌذ لمعرفة 

  الدرسموضوع 

االنتباه 

 والتركٌز

شاطرا ٌقطع الطرٌق ، وكان سبب توبته أنه عشق جارٌة فٌنما هو ٌرتقً  الفضٌل بن عٌاضكان 
 ألم ٌان للذٌن آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر هللا ..." : "الجدران إلٌها ، إذ سمع تالٌا ٌتلو قوله تعالى 

فقال فلما سمعها قال : بلى ٌا رب قد آن األوان ، فرجع ، فآواه اللٌل إلى خربة فإذا فٌها سابلة ، 
بعضهم : نرحل ، وقال بعضهم : حتى نصبح فإن فضٌال على الطرٌق . قال : ففكرت ، وقلت : أسعى 

ن المسلمٌن هاهنا ٌخافونً ، وما أرى هللا سقانً إلٌهم إال ألرتدع ، اللهم باللٌل فً المعاصً ، وقوم م
وما أثر القرآن  ؟فما الذي قلب حال هذا الرجل إنً قد تبت إلٌك وجعلت توبتً مجاورة البٌت الحرام . 

  وما شروط االنتفاع بالقرآن الكرٌم ؟ على النفس ؟

 

  –ٌنصت للمدخل 

ٌجٌب عن أسئلة 

 أستاذه ...

ٌطرح مدخال إشكالٌا 

 ... للدرس الجدٌد

التشوق للدرس 

الجدٌد 

واالستعداد 

 للتجاوب معه

وضعٌة 

  مشكلة 

قراءة سلٌمة 

 للنصوصمعبرة و
الترتٌل 

 والتجوٌد 

 

   

ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه 

 –ٌحترم قراءاتهم  –

 ٌصحح أخطاءه 

قراءة نموذجٌة وٌصحح 

ٌحفز  -قراءات المتعلمٌن

 أصحاب القراءات الجٌدة

القدرة على 

القراءة السلٌمة 

 والمعبرة

قراءة 

 النصوص

 إلىتوصلهم 

أبً معرفة 

موسى 

 األشعري

الدقة فً 

 التعرٌف

أسلم أبو موسى    .الٌمانٌة القحطانٌة األشعرٌٌن قبٌلةمن عبد هللا بن قٌس هو  أبو موسى األشعري

التً  وأمه من قومه فٌهم أخوٌه بمكة، ثم رحل إلى قبٌلته فً الٌمن، ثم خرج فً بضعة وخمسٌن رجال

وأصحابه  جعفر بن أبً طالب ، حٌث كانالحبشة سفٌنة، فجرفهم البحر إلىفً  أسلمت وماتت بالمدٌنة

كانت غزوة خٌبر أول المشاهد و، دٌنة المنورةالم مهاجرون، فخرجوا جمًٌعا فً سفٌنتٌن متوجهٌن إلى

لرسول صلى هللا علٌه أرسله اوقد  صلى هللا علٌه وسلمالتً شهدها أبو موسى األشعري مع النبً 

صلى هللا حتى قال عنه النبٌ وكان أبو موسى من أطٌب الناس صوًتا بالقرآن، ،الٌمن ىوسلم قاضٌا إل

 "داود من مزامٌر آل مزماًرا لقد أوتً هذا"  علٌه وسلم:

ٌقدم معارفه حول 

 مستثمرا إعداده  الصحابً

ٌساعد المتعلمٌن على 

الصحابً التعرف على 

 بؤسئلة مركزة

  التعرف على

أبً موسى 

   األشعري

توثٌق 

 النصوص 

تمكن عٌنة من 
المتعلمٌن من 

 الصواب 
األرض أجاذب :  -النبت الرطب والٌابسالكأل:  – متشققامتصدعا :  – ذلٌال خاضعاخاشعا : 

فقه :  – : األرض المستوٌة الملساء التً ال تنبتقٌعان  – منها الماءالصلبة التً ال ٌنضب 
ٌجٌب المتعلمون 

انطالقا من إعدادهم 

ٌسؤل المتعلمٌن عن 
معانً المفردات 

ٌتعرف معانً 
المفردات 

القاموس 

 اللغوي

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 محمد اإلدرٌسً –من إعداد : ذ 

  -تاونات  -الزرٌزرإعدادٌة 

 إعداديثانوي  ثالثة الفئة المستهدفة: ال األهــداف الـتـعـلـمـٌــة :

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

حدٌث الغٌث عن أبً  – من سورة الحدٌد 21 – 21اآلٌتان :  – من سورة الحشر 32اآلٌة 

 موسى األشعري 

 مــدخــل التزكٌــــة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AD%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF


 ة ) الساعة الثانٌة (ــــــــــــٌـــــــانـــــثــــــصة الــــحــــال  

 اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص ( ) خصوصا التذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى و تشخٌصً تقوٌموالدفاتر واستظهار القرآن +  مراقبة اإلعداد 
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أن ٌتعرف المتعلم على 
تعرٌف القرآن الكرٌم 

  هوسائل تدبر

ٌوجه  –ٌدٌر النقاش 

ٌشجع  –أسئلة مركزة 

وٌحفز على المشاركة 

ٌساعد على تدوٌن  –

 الخالصة على السبورة

ٌجٌب على أسئلة األستاذ 

 –ٌستدل على أفكاره  –

ٌناقش محاور الدرس 

 –وٌحترم آراء زمالئه 

ٌدون الخالصة على 

 السبورة

هو كالم هللا تعالى المنزل على محمد صلى هللا علٌه وسلم بواسطة جبرٌل علٌه تعرٌف القرآن: 
المنقول إلٌنا بالتواتر ، المعجز فً لفظه ومعناه ، المبدوء بسورة الفاتحة السالم المتعبد بتالوته ، 

المختوم بسورة الناس . وقد أنزله هللا تعالى لٌكون هداٌة للناس ومنهاجا لتنظٌم شإون حٌاتهم 

التؤمل هو  التدبر : وسائل تدبر القرآن الكرٌموإقامة العدل بٌن الناس وإصالح الفرد والمجتمع . 
 : ومن وسائله تدبره. ا للتؤثر والعمل بها وتحقٌق تزكٌة النفس وطهارتها آٌاته وفهم معانٌهفً 

المداومة على تالوته مع التزام آدابها من طهارة وحضور القلب وإعمال الفكر للوصول إلى أسراره  -
 -عدم اإلصرار على المعاصً والذنوب ألنها سبب الستثقال كالم هللا و النفور منه   -ومقاصده 

استشعار القارئ أنه  -اختٌار أوقات صفاء الذهن والقلب من شواغل الدنٌا كجوف اللٌل و عند الفجر 
من تكرار اآلٌة والتجاوب معها لما فً ذلك  -هو المخاطب بؤوامر القرآن الكرٌم ونواهٌه للعمل به 

 االستعانة  بتفاسٌر العلماء لفهم المعانً لتٌسٌر تدبرها... -تقرٌر للمعانً فً النفس وطمؤنة للقلب 

الل
ستد

ال
ب وا

حلٌل والتركٌ
ً الت

الدقة ف
 

توصل 
التالمٌذ 
 لتحدٌد

وسائل 
تدبر 

القرآن 
  الكرٌم

حور 
حـــلـــٌــــل الم

تـــــ
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أثر المتعلم أن ٌدرك 
تدبر القرآن الكرٌم فً 

 تزكٌة النفس

هً تطهٌرها من األدران  :تزكٌة النفس: أثر تدبر القرآن الكرٌم فً تزكٌة النفس وتهذٌبها 
لنفس وتهذٌبها، وعلى هذا المعنى جاءت اآلٌات القرآنٌة باألمر بتزكٌة ا. باإلٌمان واألوساخ وتنمٌتها 

و تنقسم تزكٌة النفس إلى قسمٌن رئٌسٌن قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها"قال هللا تعالى" 
مثل : ٌقصد بها تطهٌر النفس من أمراضها وأخالقها الرذٌلة : فالتخلٌة. التخلٌة، والتحلٌةهما: 

ألخالق الفاضلة مثل : تربٌتها على ا: التحلٌةوأما الكبر ...  –الغضب  –البخل  –الحسد  –الرٌاء 
بة، والتوبة، والشكر، والخوف والرجاء  حب الخٌر التوحٌد واإلخالص والصبر، والتوكل واإلنا

التطهر من  -: أثر تدبر القرآن الكرٌم. ت منهاخل للغٌر...وإحاللها محل األخالق الرذٌلة بعد أن
الطمؤنٌنة القلبٌة وراحة  -.مساوئ األخالق والرذائل والتحلً بمكارم األخالق والفضائل الحمٌدة

التقرب من هللا تعالى   - " أال بذكر هللا تطمئن القلوب ":  قال تعالى النفس وسكٌنتها وتوازنها
 -المسارعٌن فً الخٌرات مصاف الصالحٌن المصلحٌن النافعٌن ألنفسهم ولغٌرهم والوصول إلى 
االهتمام بكثرة القراءة  –بالقرآن الكرٌم : اإلصرار على الذنوب  :عوائق االنتفاعومن .زٌادة اإلٌمان 

  .دون التدبر ، وقد شبه الحدٌث الشرٌف أصناف الناس تجاه القرآن كاختالف أنواع األرض مع الغٌث

 
مشاركة 
فعالة 

للمتعلمٌن 
فً تحدٌد 
أثر تدبر 
القرآن 

الكرٌم فً 
تزكٌة 
 النفس

تقوٌم 

 إجمالً

القدرة على تثبٌت 
 المعارف وتقوٌمها

ٌطرح أسئلة عامة حول 
ٌعطً  -الدرس المنجز

الفرصة للتالمٌذ 
 للتساإل..

 ٌجٌب عن األسئلة
ٌسؤل أسئلة  –ٌطبق القواعد 

 أفقٌة ...

 –تصنٌف الحلول المقترحة للوضعٌة على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته وتعلماته 
جهز سٌدنا  " من ذا الذي ٌقرض هللا .."لما نزل قوله تعالى :  – ٌعممها على وضعٌات أخرى مماثلة

" ما ضر عثمان ما فقال النبً صلى هللا علٌه وسلم  بعٌرا سبعمائة وخمسٌنعثمان جٌش العسرة 
 ما أثر القرآن فً نفس سٌدنا عثمان رضً هللا عنه ؟ كٌف نزكً نفوسنا ؟  عمل بعد هذا الٌوم ".

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
من التالمٌذ 
من أجوبة 

 صحٌحة

اإلعداد 

 القبلً

ٌتهٌؤ للحصة 

 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

ٌمد التالمٌذ بؤسئلة 

اإلعداد القبلً بتدوٌنها 

  على السبورة

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -

 على دفتر اإلعداد

 -إلى دفترك  211ص :  " أم سلٌم  –إٌواء الرسول ونصرته : أبو أٌوب األنصاري "انقل نصوص

ابحث عن تعرٌف ألبً  -212ص :اإلجابة عل األسئلة التقوٌمٌة  -استخالص مضامٌن النصوص 

   -أٌوب األنصاري وأم سلٌم 
 

الرغبة 

 الواضحة

كتابتهم 

 ألسئلة

 اإلعداد

 

تحدٌد معانً 
 الكلمات 

 – القبلً أو مكتسباتهم ... من سمعه ولم ٌحفظه ولم ٌعمل به ولم ٌبلغه للناسمن لم ٌرفع بذلك رأسا :  – الفهم
 ٌستعملونها فً جمل 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

 وفق سٌاقها

استخالص 
مضامٌن 
النصوص 
واستٌعابهم 

 لمعانٌها

صٌاغة 
جٌدة 

 ومختصرة 

 وصف هللا تعالى لحال الجبل لو أنزل علٌه القرآن / وصف هللا تعالى  تؤثٌر القرآن على الجماد . 
من حال أهل الكتاب فً حث هللا تعالى المإمنٌن على الخشوع له عند قراءة القرآن وتحذٌره  

 . قسوة القلوب
تشبٌه النبً صلى هللا علٌه وسلم اختالف السامعٌن للقرآن واالنتفاع به باختالف األرض التً  

 ٌنزل بها الغٌث . 

ٌجٌب عن أسئلة األستاذ 
وٌصوغ مضامٌن مناسبة 

 للنصوص

لمتعلمٌن إلى إلى ٌوجه ا
صٌاغة المعانً اإلجمالٌة 
للنصوص بواسطة أسئلة 

 مركزة 

على  قدرةال
استخراج 
مضامٌن 
 النصوص

استخالص 

مضامٌن 

 النصوص 

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

 ٌشمل تحلٌل محاور الدرس  اإلعداد القبلً -التً وفرتها النصوص  أهم المعانً واألحكامٌشمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع  : تـــقـــــوٌــــم إجــــمالــــً




