
 

  
 

 

 
 .ٌتعرف المتعلم على مفهوم الوحً وأنواعه  أن   
ٌكتشف صور الوحً وحال الرسول صلى هللا علٌه وسلم عند  أن   

 .تلقٌه 
 .ٌدرك أثر الوحً فً سلوك المؤمن  أن   
 أن ٌتمسك بالوحً )الكتاب والسنة ( فً تزكٌة نفسه . 
 

 عنوان الدرس :

 

 الوحً : تعرٌفه وصوره وآثاره
 
 
 
 
 

 ( 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 المؤشر

صحٌحة  إجابات

من طرف عٌنة 

 من التالمٌذ

الصواب 

  والسرعة
ما هو جزاء كل من المحسن والمسًء ؟ ما   –من سورة النجم  6ٌستظهر بعض المتعلمٌن الجزء 

  ما هً أهمٌة التقوى حسب هذا الجزء ؟هً صفة هللا المتعلقة بجزاء هذٌن الصنفٌن ؟ 

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 

ٌجٌب عن أسئلة  –

 ...التقوٌم

 

 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و

 ...ٌتابع حفظ القرآن

ٌستحضر 

مكتسباته 

السابقة وٌقومها 

 وٌثبتها 

تقوٌم 

 تشخٌصً

حصول 

التشوٌق 

للتالمٌذ لمعرفة 

  الدرسموضوع 

االنتباه 

 والتركٌز

استوقفهما قوله تعالى : " إن هو إال وحً ٌوحى . علمه  ، ٌراجعان سورة النجم بٌنما محمد وأحمد
شدٌد القوى ذو مرة " فقال أحمد لصدٌقه : إن جبرٌل علٌه السالم كان ٌأتً النبً صلى هللا علٌه 

، بٌنما محمد ٌرى أن الوحً كان ٌأتٌه وهو نائم . ما موقفكم من وسلم وٌعلمه القرآن فً المصحف 
 للوحً ؟ وما أثره على سلوك المؤمن ؟   رأي الصدٌقٌن ؟ وما تعرٌفكم

 

  –ٌ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 

 سورة معرفة 

 الشورى 

الدقة فً 

 التعرٌف

سمٌت بالشورى تنوٌها بمكانة الشورى فً  75عدد آٌاتها  – 64ترتٌبها  –مكٌة : الشورى سورة 

اإلسالم ، وتعلٌما للمؤمنٌن أن ٌقٌموا حٌاتهم على هذا المنهج ، لما له من أثر عظٌم فً حٌاة الفرد 
 والمجتمع .

السورة ٌقدم معارفه حول 

 مستثمرا إعداده ..

ٌساعد المتعلمٌن على 

التعرف على السورة 

 بأسئلة مركزة

التعرف على 

   الشورى  سورة

توثٌق 

 النصوص 

تمكن عٌنة من 

المتعلمٌن من 

تحدٌد معانً 

 الكلمات 

 الصواب 
ما ترك ما غوى :  – ما حاد عن الحقما ضل :  – قسم بالنجم إذا سقطوالنجم إذا هوى : 

الخفٌة السرٌعة . وفً الشرع هو إعالم هللا  اإلشارةلغة هو وحً :  – الحق وزاغ عنهطرٌق 
  السنة المطهرةومثله معه :  – تعالى لنبً من أنبٌائه بحكم شرعً أو خبر

ٌجٌب المتعلمون 
انطالقا من إعدادهم 

 – القبلً أو مكتسباتهم
 ٌستعملونها فً جمل 

عن  ٌسأل المتعلمٌن
معانً المفردات 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

ٌتعرف معانً 
المفردات 
 وفق سٌاقها

القاموس 

 اللغوي

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 محمد اإلدرٌسً –من إعداد : ذ 

  -تاونات  -الزرٌزرإعدادٌة 

 إعداديثانوي  ثانٌةالفئة المستهدفة: ال األهــداف الـتـعـلـمـٌــة :

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

من سورة  64اآلٌة  –حدٌث المقدام بن معدي كرب  –من سورة النجم  7 إلى 1اآلٌات من 

 64ص:   4لنص ا حدٌث أبً هرٌرة -الشورى 

 مــدخــل الــتـزكـــٌــة  



 ة ) الساعة الثانٌة (ــــــــــــٌـــــــانـــــثــــــصة الــــحــــال  

 اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص ( ) خصوصا التذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى و تقوٌم تشخٌصًوالدفاتر واستظهار القرآن +  مراقبة اإلعداد 

حــــور
حــــلــــٌــــل الــــم

تـــ
1  

 

مفهوم 
عه 

صوره وأنوا
ً و

ح
الو

 
 

 أن ٌتعرف المتعلم على
مفهوم الوحً وصوره 

  وأنواعه 

ٌ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

وٌطلق أٌضا على هو اإلعالم الخفً السرٌع ، الوحً لغة  : مفهوم الوحً وصوره وأنواعه

من اصطفاه من  تعالى : إعالم هللا وفً االصطالح الشرعً هو اإلشارة واإللهام والرسالة واإللقاء  

، بما ٌرٌد أن ٌبلغه إلٌهم من شرع أو كتاب بواسطة ملك أو بغٌر واسطة عباده من األنبٌاء والرسل 

 .وهو أٌضا كالم هللا المنزل على أنبٌائه ورسله كالتوراة واإلنجٌل والقرآن 

وهو أن ٌقذف هللا تعالى فً قلب الموحى  الوحً المجرد  - الوحً : أنواع : وأنواعه ًصور الوح

" وما كان لبشر أن ٌكلمه هللا إال .أنه من عند هللا  إلٌهما أراد سبحانه ، بحٌث ٌوقن الموحى  إلٌه

: وهو الوحً بواسطة  الوحً الجلً – " وكلم هللا موسى تكلٌما " التكلٌم من وراء حجاب – وحٌا "

) حدٌث عائشة رضً هللا  الرؤٌا الصادقة :الوحً صور ومن –جبرٌل وهو أشهر الوحً وأكثره 

ٌعلمه  " إن روح النفث فً الروع وهو ما ٌقذفه هللا تعالى فً قلب رسوله مما أراد أن  –عنها 

مجًء جبرٌل فً  – القدس نفث فً روعً أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها و تستوفً رزقها "

صورة مجًء جبرٌل فً  – كصلصلة الجرسمجًء جبرٌل وٌشعر به الرسول  –  صورته الحقٌقٌة

 ٌراه الصحابة . رجل

الل
ستد

ال
ب وا

حلٌل والتركٌ
ً الت

الدقة ف
 

توصل 

التالمٌذ 

لتحدٌد 

مفهوم 

الوحً 

وأنواعه 

 وصوره

حور 
الم

4 

آثار
 

 ً
ح
الو

ى  
عل

  ً
ح
الو

الفرد 

جتمع 
والم

 آثارالمتعلم أن ٌدرك  

الوحً على سلوك الفرد 

 والمجتمع 

وأعصم نفسً من لكً أحٌا حٌاة طٌبة وأسعد فً الدنٌا واآلخرة  :آثار الوحً فً سلوك المؤمن
 علً أن أتمسك بالوحً بنوعٌه  وأستجٌب ألوامر هللا تعالى ورسوله .الضالل وأجنبها الفتنة 

مشاركة 
فعالة 

للمتعلمٌن 
 تحدٌدفً 

السلوك 
  المطلوب

تقوٌم 

 إجمالً

القدرة على تثبٌت المعارف 

 وتقوٌمها

ٌطرح أسئلة عامة حول 

ٌعطً  -الدرس المنجز

 الفرصة للتالمٌذ للتساؤل..

 ٌجٌب عن األسئلة    

 –ٌطبق القواعد         

 ٌسأل أسئلة أفقٌة ...

ٌعممها  –تصنٌف الحلول المقترحة للوضعٌة على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته وتعلماته 

   61 - 53ص :وضعٌات  على وضعٌات أخرى مماثلة

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
من التالمٌذ 

أجوبة من 
 صحٌحة

اإلعداد 

 القبلً

ٌتهٌأ للحصة 

 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

التالمٌذ بأسئلة  ٌمد

اإلعداد القبلً بتدوٌنها 

  على السبورة

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -

 على دفتر اإلعداد

اإلجابة  -مٌن النصوص استخالص مضا -إلى دفترك  64ص :  " حصار الدعوة وثبات أهلها" انقل نصوص

  67 -65ص :  التقوٌمٌةالوضعٌات عن 

 

الرغبة 

 الواضحة

كتابتهم 

 ألسئلة

 اإلعداد

 

استخالص 

مضامٌن 

النصوص 

واستٌعابهم 

 لمعانٌها

صٌاغة 

جٌدة 

  ومختصرة

 تأكٌد هللا تعالى أن كالم محمد صلى هللا علٌه وسلم وحً منه سبحانه . -
 بٌان الرسول صلى هللا علٌه وسلم أن سنته وحً من هللا إلى جانب القرآن . -
 بٌان هللا تعالى لصور نزول الوحً على رسله . -
 التمسك بشقً الوحً سبٌل للهداٌة  -

ٌجٌب عن أسئلة 

األستاذ وٌصوغ 

مضامٌن مناسبة 

 للنصوص

ٌوجه المتعلمٌن إلى 

إلى صٌاغة المعانً 

اإلجمالٌة للنصوص 

 ئلة مركزة بواسطة أس

على  قدرةال
استخراج 
مضامٌن 
 النصوص

استخالص 

مضامٌن 

 النصوص 

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

 ٌشمل تحلٌل محاور الدرس  اإلعداد القبلً -التً وفرتها النصوص  أهم المعانً واألحكام: ٌشمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع  ًــــمالــــم إجــــوٌـــــقـــت




