
 

 

 

 

 لـمزاح

 بسـاالوج

 

 بت الفزعيةـــالكفبي
 ةـــالحعلمي ةــالحعليمي ةـــاألوشط

 مــزات الحقىيــمؤش الىسبئل زائقـالط يـــــــــــىي العلمـــــالمحح
 مـــالمحعل ةــأوشط درســالم ةــأوشط

 مــــــــالتقوٌ
 ًـالتشخٌص

انقذرة عهى استحضبر 

بطٍب انمكتسببث انسببقت َر

 ببنحصت انتبنٍت

 
 
 
 

بالدرس تتعلق  أسئلةاطرح 
 المتعلمٌاس استٌعاب السابق لق

 
 
 
 

 أنجزه ما ٌقدم عن األسئلة ٌجٌب
 تحاضٌر من

  من ٌذكرنا بعنوان الدرس الماضً -
   لماذا لقب أبو بكر رضً هللا عنه بالصدٌق؟ -
 ما المقصود بالتصدٌق؟  -
  ما هً ثمرة هذا التصدٌق؟ -
  مقصود بالنصرة ؟ما ال -
  ما هً األسباب التً دفعت أبو بكر إلى نصرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم؟ -
 كٌف نصر أبو بكر رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ؟  -
   كٌف ننصر الرسول هللا صلى  هللا علٌه وسلم فً عصرنا هذا ؟ -

 
 
 
 

 ةـــــــــحوارٌ

 
 
 
 

 ورقة التنقٌط
 تر المتعلمدف

 
 
 
 

استحضار المكتسبات ى مد -
السابقة واهتمامه بانجازاته 

 المنزلٌة
 

 
ة ـــــالوضعٌ
 ةــــــالمشكل

 

 

ٌكتسب انمتعهم مٍبرة تحهٍم  أن

انُضعٍت مه خالل تشٌُقً َشذ 

اوتببًٌ نالوخراط فً مجرٌبث 

 انذرس

 

انذرس نتحفٍز  إشكبنٍتابسظ 

انمتعهمٍه نطرح فرضٍبث مه 

خالل خهخهت مفبٌٍمً َمىً 

 ىتبج حهُلاست

 
 ٌنصت وٌركز مع الوضعٌة

 ٌجٌب على أسئلة األستاذ -
ٌتأمل وٌحلل وٌناقش وٌحاول  -

 تحدٌد المشكلة.

 -على غٌر عادته-بعد عودته من ثانوٌته اإلعدادٌة صحبة رفاقه، سمع رشٌد 
صوت القران الكرٌم ٌصدر من بٌت أحد الجٌران، فقال: إن جارنا المرٌض 

: كٌف عرفت ذلك ٌا رشٌد؟ فرد قائال: ألٌست تالوة مات. فسأله أحد زمالئه 
  القران بصوت مسموع دلٌال على وجود وفاة؟

 هل توافق رشٌد فً اعتقاده؟ -
 علل جوابك -

 
 

 ةـــــــــحوارٌ

 
 

 +السبورة
المسالط 
 العاكس

 

مدى قدرة المتعلمٌن على االنخراط 
َمىً حم عقذة انذرس فً الدرس 

 مُضُعَاستعذادٌم نهتفبعم مع ان

 راءةـــــق
 وصـــالنص

التمرس على حسن اإلصغاء 
 وعلى القراءة السلٌمة

 
 
 
 
 ثم نموذجٌة قراءة قرأأ
 التالمٌذ بٌن القراءة وزعأ
 االقتضاء عند األخطاء صححأ و

 
 
 
 

ثم ٌحاكً  وٌستمع ٌنصت
فً قراءته وٌصحح  األستاذ
 زمالئه أخطاء

 

 
 
 
 

 ةـــــــــحوارٌ

 
 
 
 

الكتاب  -
 +المدرسً

المسالط 
 العاكس

 
 
 
 

 مدى توفر الكتاب -
السلٌمة  من القراءة تمكنھم مدى -

 ومراعاتھم لقواعد األداء

 قـــــتوثٌ
 وصـــالنص

تعرٌف راوي القدرة على 
 الحدٌث تعرٌفا صحٌحا

 

 

 

مبرا تعرف  تُجٍٍٍت أسئهت طرحأ

  ؟راَي انحذٌث عه

 

 

 

َ   مستعٍىب  األسئهتعه  ٌجٍب

 قبهًإعذادي ان مستثمرا

أبو عبد الرحمن، هو راوي الحدٌث الصحابً الجلٌل  عبد هللا بن عمر:

عبد هللا بن عمر بن الخطاب العدوي القرشً، ابن الفاروق عمر بن 
الخطاب رضً هللا عنه ثانً الخلفاء الراشدٌن، ولد فً السنة الحادٌة 

 عشر قبل الھجرة فً مكة المكرمة، وأمه زٌنب بنت مظعون، اشُتھر بعلمه

وغزوة الخندق، لم  ورواٌته للحدٌث، شارك فً كل من بٌعة الرضوان
ٌشارك فً غزوتً بدر وأحد وذلك لحداثة سّنه. اّتصف عبد هللا بن 
عمر بالكرم وطٌبة القلب وحسن المعشر، إذ كان ال ٌتناول طعاماً قط إال 

 .وكان معه ٌتٌم ٌقاسمه الطعام

 

 

 ةـــــــــحوارٌ

 
 

 السبورة -
 المسالط -

 العاطس
 اإلعداد القبلً

 

 

 

 
 السورة وحسن على تعرفھم مدى

 انتقائھم للتوثٌق الصحٌح

  -المدرسي  الكتاب –السبورة : البيداغىجيةالىسبئل  -
 ورقة التنقيط  -المسالط العاكس

 :التحرير  تفسير –القرآن الكريم  المصبدر والمزاجع
الصيام في اإلسالم  –فقه السنة السيد سابق   –والتنوير 

  سعيد بن وهف القحطاني
 

 
 

 
                                                                                                                       التربٌة اإلسالمٌة                 الوحدة األساسٌة : -
 ستجابةاال مدخل             : -
 القران والصٌام شفٌعان عنوان الدرس   :  -
    السنة الثانٌة إعدادي الفئة المستھدفة : -
                                                                                                     )منفصلتان(ان  ساعت :    المدة الزمنٌة -

 

 بسم هللا الزحمه الزحيم

 

 ة:ـــــاألهداف الحعليمي

 .   المتعلم مفھوم التصدٌق والنصرة  ٌتعرف أن -

 .سر تلقٌب أبً بكر بالصدٌق  المتعلمكتشف أن ٌ -
 .عوامل الثبات ومظاهر النصرة فً شخصٌة أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه أن ٌدرك -

 
 

 

 

 



 رحـــــــــش
 رداتــــالمف

 استٌعاب معانً القدرة على
الواردة فً  الكلمات المفاتٌح

 النصٌن

 الكلمات إلى وجه المتعلمٌنأ
 شرحھا قصدوالمفاتٌح  الصعبة

شروح  من عنده ما ٌبدي
 ٌدونھاللكلمات و ومعانً

 على السبورة

 معانٌھا                         الكلمات   
  ٌرجوان تجاوز الذنوب            :          ٌشفعان 

          هً ما تحبه النفس وترغب فٌه                    : الشھوات

 
 ةـــــــــحوارٌ

الكتاب  -
 المدرسً

 السبورة -
 

 باإلعدادالعناٌة  -
 مات  المفاتٌحالكل فھم مدى -

واستثمارها فً سٌاقات لغوٌة 
 مختلفة

ن ـــــمضامٌ
 وصـــالنص

 
 القدرة على

استخراج معانً النصوص 
 المستفاد منھا

 
 

ستدرج المتعلمٌن الستخالص أ
 سئلةأ طرٌق عن المضامٌن

 توجٌھٌة

 
 

 ٌجٌب عن األسئلة للوصول
والمستفاد  إلى معانً النصوص

 وتدوٌنھا على السبورةمنھا 
 

 : النـــص االول 
 ما الذي ٌشفع  للعبد  ٌوم  القٌامة؟ 
  ماذا ٌقول الصٌام؟ 
  ماذا  ٌقوله القرآن؟لماذا؟ 

أداء العبد حقوق القران والصٌام سبٌل لنٌل شفاعتھما عند   المضمون: 
 هللا تعالى لٌتجاوز عنه خطاٌاه 

 
 
 

 ةـــــــــحوارٌ

 
الكتاب  -

 المدرسً
 السبورة -
المسالط  -

 العاكس

 
 

الربط بٌن  على قدرتھم مدى
متناسق  األجوبة لبناء معنى
 للمضامٌن

 تحلٌـــــــل
 ورـــــــالمح

 األول

 

 :التعرف على  على القدرة
 الشفاعة .مفھوم  -
 مفھوم القران الكرٌم -
 الكرٌم.مقاصد نزول القران  -
كٌف ٌكون القران شفٌعا ٌوم -

 القٌامة؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وأطرح التالمٌذ أوجه
 ومتعددة متنوعة أسئلة

 إلى جمٌعا بالمتعلمٌن وادفع
 محور تحلٌل المشاركة فً

 أجوبتھم وٌستثمر الدرس
 الخالصة تركٌب فً

الشفاعة والقران ما مفھوم  -
 ؟ الكرٌم

ما هً الغاٌة من نزول القران  -
 ؟ الكرٌم

ما هً الشروط التً ٌجب القٌام 
بھا لٌكون القران شفٌعا لنا ٌوم 

 القٌامة ؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بما األسئلة وٌدلً عن ٌجٌب
 من معارف ومھارات عنده

 إنجازاته السابقة مستثمرا
 ومعارفه القبلٌة

 تعرٌف الشفاعة
    مصدر من الشفع ضد الوتر لغــة:* 

  التوسط للغٌر بجلب منفعة أو دفع مضرة . اصطالحاً:* 

 القرآن شفٌع  لصاحبه 
 تعرٌف القرآن

 الشًء قرآنا إذا جمعت بعضه إلى بعض الجمع تقول: قرأت لغة:-

كالم هللا عز وجل المنزل على محمد صلى هللا علٌه  اصطالحا:
وسلم، بواسطة جبرٌل علٌه السالم، المتعبد بتالوته، المنقول 

إلٌنا بالتواتر، المعجز، المبدوء بسورة الفاتحة، والمختوم 
  بسورة الناس.

 مقاصد القران
 -العلم بأحكامه ومبادئه وقٌمه والعمل بھا-  - اإلعجاز – الھداٌة

  التعبد بتالوته

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حوارٌـــــــــة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكتاب  -
 المدرسً

 السبورة -
المسالط  -

 العاكس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محور فھم واستٌعاب مدى -
 استثماره والعمل على الدرس

 فً الواقع وتوظٌفه
 احترام آداب التواصل -

 شواهد السلوكٌةاستحضار ال -

 مـــــــالتقوٌ
 ًـــــالمرحل

 تثبٌت على القدرة
 السابقة المكتسبات
 

 دفعوأ متنوعة أسئلة طرحأ
لقٌاس  عنھا اإلجابةإلى  بالمتعلم

مدى تمكن المتعلم من 
 المعلومات الواردة فً المحور

 
 بما وٌدلً األسئلة عن ٌجٌب
 ومھارات معارف من عنده

 آن هداٌة؟ما المقصود  بكون القر -

َذا اْلقُْزآِن اَل :)قال تعالى - ًٰ أَن يَْأجُىا ِبِمثِْل هَٰ وُس َواْلِجهُّ َعلَ قُل لَّئِِه اْجَحَمعَثِ اْْلِ

  يَْأجُىَن ِبِمْثِلِه َوَلْى َكبَن بَْعُضهُْم ِلبَْعضٍ َظِهيًزا(
 عالم تنص اآلٌة الكرٌمة؟ 

 
 

 حوارٌـــــــــة
 

 الكتاب -
 المدرسً

المسالط  -
 عاكسال

 
 شرحه لما تم واستٌعابه فھم مدى

صحٌحة  إجاباتوذلك من خالل 
 من لدن المتعلمٌن



 تحلٌـــــــل
 ورـــــــالمح

 الثانً

 

 

 على تحدٌد: القدرة
 .مفھوم الصٌام -
 كٌف ٌكون الصٌام شفٌعا -
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 على تحلٌل ساعد المتعلمأ
 طرح أسئلة خالل من المحور

 تركٌب فً أجوبته واستثمار
 الخالصة

 

 
 
 
 
 
 
 

 برأٌهٌنصت وٌجٌب وٌدلً 
 مستحضرا حول الموضوع

معارفه ومعلوماته حول 
 المحور

 الصٌام شفٌع  لصاحبه
 :تعرٌف الصٌام

 اإلمساك عن الشًء، :لغة

االمتناع عن األكل والشراب وكل ما ٌعد من المفطرات، اصطالحاً :
  من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــةحوارٌــ
 

 
 
 
 
 
 
 
 

الكتاب  -
 المدرسً

 السبورة -
المسالط  -

 العاكس

 
 
 
 
 
 
 
 

 محور فھم واستٌعاب مدى -
 استثماره والعمل على الدرس

 فً الواقع وتوظٌفه
 احترام آداب التواصل -

 استحضار الشواهد السلوكٌة -

 مـــــالتقوٌ
 ًــــالمرحل
 

 تثبٌت على القدرة
 السابقة المكتسبات

 

 متنوعة وأدفع سئلةأطرح أ
بالمتعلم إلى اإلجابة عنھا لقٌاس 

مدى تمكن المتعلم من 
 المعلومات الواردة فً المحور

ٌنصت وٌجٌب وٌدلً برأٌه 
حول الموضوع مستحضرا 

 معارفه ومعلوماته حول المحور

 
  لماذا  ٌشفع الصٌام لصاحبه ٌوم  القٌامة -
 ة فقط؟ولماذا؟هل ٌكفً فً الصٌام اإلمساك عن المفطرات الحسٌ-

 

 حوارٌـــــــــة

 الكتاب -
 المدرسً

 السبورة -

 فھم واستٌعابه مدى
لما تم شرحه وذلك من خالل 

صحٌحة من لدن المتعلمٌن إجابات  

 صـــــتمحٌ

 اتـــالفرضٌ

لقدرة على التعرف على ا
الفرضٌة الصحٌحة بعد استثمار 

 مكتسباته فً الدرس

 
طرح سؤاال عن صحة أو عدم أ

 فرضٌة مستخلصة .صحة كل 

ٌجٌب مستحضرا مكتسباته فً 
حل ومعرفة الفرضٌة الصائبة 

 من غٌرها

 
 التعرف على الفرضٌة الصحٌحة من غٌرها

 
 ةـــــــــحوارٌ

+  السبورة
المسالط 
 العاكس

التعرف مدى تمكن المتعلم من 
على الفرضٌة الصحٌحة ومنه 

 السلوكات اإلٌجابٌة ترسخ

 مـــالتقوٌ
 ًـــاإلجمال

 وتقوٌم المعارف ثبٌتت
 المكتسبات

 

 حول الدرس أسئلة عامة طرحأ
المنجز فً شكل مواقف استجالء 

 المتعلمٌن لمكتسبات

 
 

 مستدالبتركٌز  األسئلة عن ٌجٌب
لمراحل  إدراكهبذلك على تمام 

 الدرس

 كٌف ٌمنع القرآن المسلم  من النوم لٌال؟ -
 ماذا ٌترتب عن مداومة  قراءة القرآن الكرٌم؟ -
لماذا خص جبرٌل علٌه السالم رسول هللا  صلى هللا علٌه وسلم بمدارسة  -

 القران فً شھر  الصٌام؟
ما الفضٌلة التً أكرم هللا  بھا الصائمٌن فرضا وتطوعا ٌوم القٌامة دون  -

  غٌرهم ؟ ولماذا؟ 

 

 ةـــــــــحوارٌ

 
 +السبورة

المسالط 
 العاكس

 
 

 الفعالة المشاركة الدرس فھم مدى

 ةـــــئلأس
 دادــــاإلع

 ًـــــالقبل

د للدرس عأن ٌتعلم ذاتٌا وٌست
 القادم

 

 على كتبھاأو أ األسئلة ملًأ
 للدرس المقبل استعدادا السبورة

 
 

 قصد دفتره فً  األسئلةٌنقل 
 البٌت فً إنجازها

 اكتب نصوص االنطالق مدخل القسط درس: -
 )وانات والرفق بھااإلحسان للحٌ(                                  

 اشرح العبارات واأللفاظ مع إعطاء مضمون مناسب للنص -
 ابرز بعض مظاهر تسخٌر الحٌوان لإلنسان . -
 سق بعض الظاهر اإلحسان إلى الحٌوان -

 
 
 
 ــةــــإلقائٌـــــ
 

 

 

 دفتر التحضٌر -

 
مقبل لمدى استعداد المتعلم للدرس ا

سئلة األكتابة المبادرة إلى و
 ًالقبل داإلعداوالجدٌة 

 




