
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التربية اإلسالمية مادة :

 مدخل التزكية عنوان المدخل :
 (25-01)اآلياتاألولالمقطع  نجمسورة ال عنوان الدرس :

 ثانوي إعدادي نيةالثا الفئة المستهدفة :
 ساعتان المدة الزمنية :

 الدرسأهداف 
 .أحفظ المقطع األول من سورة النجم -
 .اإلمالة تعرف على قاعدةأ -
 .أومن بالغيب إيمانا يقينيا -
 . أعتقد اعتقادا جازما بعصمة الرسول صلى هللا عليه وسلم -
 .أستشعر مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم عند ربه عز وجل -

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -
 د. وهبة الزحيليالتفسير المنير  -
 السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان   -
 ذ. محمد أحمد معبدالملخص المفيد في علم التجويد   -

 مقاطع
أدوات وتقنيات  أنشطة ديداكتيكية الدرس

 التنشيط
مؤشرات 
 التقويم

 
 مقطع
 تمهيدي

 

                     
 
 
 
 
 

 
 ورقة التنقيط

 أسئلة
 أجوبة

 الحاسوب
 المسالط

 
المشاركة الفعالة  -

 لعينة من التالميذ
 تفاعل مجموعة -

 من التالميذ
مدى تمكن التالميذ  

 من اكتشاف الدرس 
 الجديد

 
 

 مقطع 
 وسيطي

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 إلقاء

 الكتاب المدرسي
 السبورة
 الحاسوب
 المسالط
 أشرطة

 
 

توصل عينة من 
التالميذ إلى 

 التعريف بالسورة
 وسبب نزولها

 وفضلها
 

مدى تمكن التالميذ 
من القراءة السليمة 
للنص مع تطبيق 

 القواعد
 
 

قدرة التالميذ  - 
على إعطاء المعاني 

توظيفها و المطلوبة

 في سياقات مختلفة
 
 

 

بعدد أن قدرر هللا تعدالى الرسدالة وصددب النبددوةا ذكدر مدا ينبغدي أن يبتدد  بدده      
صددلى هللا عليدده وسددلما هددو التوحيدددا وبيددان عدددم جدددوى األصددنام فددي الرسددول 

ر لحرمدة العقدل الشفاعة عند هللا تعالى بأسدلوب فيده إنكدار وتهكدم وتدوبيد وإهددا
 الذي يدين لغير الخالق الرزابا ويعبد أحجارا أو معادن صماء ال تنفع وال تضر.

 

 لماذا أقسم هللا تعالى بالنجم؟ -
 ي يدل على مكانة الرسول صلى هللا عليه وسلم عند ربه؟وما الذ -
 وما هو سبب وقوع كفار قريش في عبادة األصنام والشرك باهلل؟ -

 
سددورة الددنجم مكيددة مددن      

 61المفصدددددلا عددددددد آياتهدددددا

ترتيبهدددددا داخدددددل المصدددددحف 
سدميت بددذلك ألن  53الشدريف

هللا تعددددالى افتتحهددددا بالقسددددم 
النجما تعنى بأصدول العقيددة ب

ات الرسددالة وصدددب وهددو إثبدد
الرسدددددول صدددددلى هللا عليدددددده 

 ا والتوحيدددددد وقددددددرةوسدددددلم
 هللا...

 
عن عروة بن الزبير رضي هللا عنهماا أن عتبة بن أبي لهب وكدان تحتده بندت رسدول 
هللا صلى هللا عليه وسلما أراد الخروج إلى الشام فقدال: آلتدين محمددا فيوذيندها فأتدا  

هوىا وبالدذي دندا فتددلىا ثدم تفدل فدي وجده رسدول  يا محمد هو كافر بالنجم إذافقال: 
يدده وسددلما ورد عليدده ابنتدده وطلقهدداا فقددال رسددول هللا صددلى هللا عليدده هللا صددلى هللا عل

وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كالبدكا وكدان أبدو طالدب حاضدرا فدوجم لهدا وقدال: مدا 
ثدم خرجدوا إلدى  كان أغناك يا ابن أخي عن هذ  الدعوةا فرجع عتبة إلى أبيه فأخبر ا

الشاما فنزلوا منزالا فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم: إن هدذ  أر  مسدبعةا 
فقال أبو لهب ألصحابه: أغيثونا يدا معشدر قدريش هدذ  الليلدةا فداني أخداف علدى ابندي 
من دعوة محمدا فجمعوا جمالهم فأناخوهاحولهما وأحدقوا بعتبةا فجاء األسدد يتشدمم 

 "الجامع ألحكام القرآن الكريم للقرطبية فقتله. "وجوههم حتى ضرب عتب

 أسباب النزول تعريف سورة النجم

 اإلمالة لغة التعويج واصطالحا هي ميل القار  بالنطق بالفتحة نحو الكسرة  قاعدة اإلمالة : -
 ... ىل  األع   – ىو  غ   – ىو  ه  : والنجم إذا نحو الياء من غير قلب خالص مثال وباأللف

 تمهيد

 تشخيصيتقويم 

 أنشطة القراءة

 

 الحصة األولى
 (18-01)اآليات 

 ما هو المصدر الثاني للتشريع اإلسالمي؟ -
 ماذا يجب علينا نحو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ -من هو مثلنا األعلى؟  -

 
أخددددرج البخدددداري ومسددددلم      

وأبددو داود والنسددائي عددن ابددن 
مسعود أيضا قال: )أول سدورة 

مأنزلت فيها سجدة:" الدنجج  " و 

فسددددجد رسددددول هللا صددددلى هللا 
عليددده وسدددلما وسدددجد النددداس 

كفددا كلهددم إال رجددال رأيتدده أخددذ 
من ترابا فسجد عليها فرأيتده 
بعد ذلك قتل كدافرا( وهدو أميدة 

 بن خلف.

 فضلها

 القاعدة التجويدية

 أي ما مال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن الحق والصدب.ما ضل صاحبكم:  -أقسم هللا بالنجم إذا أفل وغاب بعد طلوعه. والنجم إذا هوى:  -
 أي صفة لجبريل عليه السالم.شديد القوى:  - ما يتكلم بالباطل.ما ينطق عن الهوى:  -ما وقع في الغي وهو الجهل واالعتقاد الفاسد. ما غوى:  -

 أتجادلونه في الحق مكذبين.أفتمارونه:  -. وقرب من النبينزل من علو إلى أسفل  فتدلى: - صاحب قوة وأمانة.ذو مرة:  -
 عما رآ .صلى هللا عليه وسلما هللاما مال بصر رسول ما زاغ البصر:  -يغطي ويستر. يغشى:  -شجرة عظيمة ينتهي إليها علم الخالئق. سدرة المنتهى:  -

 ما تجاوز ما أمر به تلك الليلة.وما طغى:  -

 شرح المفردات



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 مقطع 
 وسيطي

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 إلقاء
 الكتاب المدرسي

 السبورة
 الحاسوب
 المسالط
 أشرطة
 صور

 
 
 
 
 

 إلقاء
 الكتاب المدرسي

 السبورة
 الحاسوب
 المسالط
 أشرطة
 صور

 
 

 
مدى القدرة على  -

استخالص معاني 
 جزئية لآليات

 
مدى تمكنهم من  -

استنباط الدروس 
 والعبر

 
 
 

توصل عينة من 
التالميذ إلى أسباب 

 النزول
 

قدرة التالميذ  -
على إعطاء المعاني 

توظيفها و المطلوبة

 في سياقات مختلفة
 

مدى القدرة على  -
استخالص معاني 

 جزئية لآليات
مدى تمكنهم من  -

استنباط الدروس 
 والعبر

مدى قدرتهم على  -
استخالص القيم 
الواردة في النص 

 القرآني

 قطعم
 ختامي

 
 
 
 
 
 

 
 حوارية تقويمية

 الحاسوب
 المسالط

 
مدى استيعاب  -

التالميذ للمعاني 
والقيم الواردة في 

 الدرس
جدية اإلعداد  -

 وجودته

 
الخددالق يقسددم بمددا شدداء مددن مخلوقاتددها والمخلددوب ال ينبغددي لدده أن يقسددم إال  -

 بالخالق.
 يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيها لجالل المقسم به والمقسم عليه.الخالق  -
 التصديق بمعجزات الرسول صلى هللا عليه وسلما من دالئل اإليمان بالغيب. -
 الرسول صلى هللا عليه وسلما الصادب األمين في تبليغ الوحي. -

 

هللا عليده هللا تعالى يقسم بالنجم إلثبات نبوة محمد صدلى  (2-1)اآليات -

 وسلما وتنزيهه عن مشابهة أهل الضالل والغواية.

إثبددات كددون القددرآن الكددريم وحيددا مددن عنددد هللا تعددالى  (10-3)اآليدات -2

 على قلب نبيه صلى هللا عليه وسلما بواسطة جبريل عليه السالم.
تأكيد رؤية النبي صلى هللا عليده وسدلما آليدات ربده  (18-11)اآليات -3

ملكوتده رؤيددة عدين ومنهدا صددورة جبريدل عليده السددالم الكبدرى ومظداهر 
 الحقيقية.

 
  

 دروس وعبر المعاني الجزئية لآليات

 التوحيد /المحبة...القيم المستفادة: اإليمان/ 

 

 الحصة الثانية
 (25-19)اآليات

عرف قاعدة اإلمالة مع األمثلة. -  
هل يجوز للعبد أن يقسم بغير هللا تعالى؟ ولماذا؟ -  
ما هي المعجزة النبوية الواردة في النص القرآني؟ -  

 تقويم التعلمات

 وكانت الالت لثقيفا والعزى لقريش وبني كنانةا ومناة لبني هاللا وقال هشام: فكانت مناة لهذيل وخزاعةا 
 أسباب النزول "93ص 17القرطبيا الجامع ألحكام القرآنا جفبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلما فهدمها عام الفتح. "

يقدرع هللا تعدالى ويدوبد المشدركين فدي عبدادتهم األصدنام  (22-19)اآليات -1

 واألنداد واألوثان وجعلهم المالئكة بنات هللا.
المشركين ما ابتددعو  وأحددثو  مدن الكدذب أنكر هللا تعالى على  (23)اآلية -2

 واالفتراء والكفر بعبادة األصنام وتسميتها آلهة وتركهم البرهان القاطع.
أوضح هللا تعالى أنه لديس للمشدركين فدي عبدادة األصدنام  (25-24)اآليات -3

 إال التمنيات واألماني وأنها ال تفيدهم في شفاعة عند هللا.
  

  
 شرف اإلنسان يتحقق بتوحيد هللا تعالى وعبادته وحد . -
 إكرام هللا تعالى لنبيه وتشريفه باطالعه على آياته الكبرى. -

 أسباب الغواية والضالل التقليد األعمى.من  -

  هللا مالك الدنيا واآلخرةا ال يملك فيهما أحد شيئا إال باذنه تعالى. -

 دروس وعبر المعاني الجزئية لآليات

 كانوا يعبدونها.أصنام العرب التي الالت والعزى ومناة:  -
 شرح المفردات قسمة جائرة غير عادلة.قسمة ضيزى:  -

  أكرم هللا تعالى نبيه باإلنعامات والتجليات في رحلة المعراجا اذكر بعضها. -
 استخرج من النص القرآني ما يدل على: -

 عواقب وخطورة آفتي الظن والهوى/ أمنيات المشركين ال تجري وفق إرادتهم.
 وسلم في السماوات العال والتي ينبغي أن أعظمها وأواظب عليها؟ما الشعيرة التي عظمها هللا تعالى وفرضها على رسوله صلى هللا عليه  -

 
 

 تقويم إجمالي

 في المقطع األول من سورة النجم جعلتك تؤمن بأن هللا سبحانه عالم الغيب والشهادةا  تعرفت إلى قضايا غيبية
 فما المقصود بذلك؟

 اإلعداد القبلي

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التربية اإلسالمية  مادة :

 مدخل التزكية عنوان المدخل :
 (31-26المقطع الثاني )اآليات  نجمسورة ال عنوان الدرس :

 ثانوي إعدادي  نيةالثا  الفئة المستهدفة :
 ساعتان المدة الزمنية :

 الدرسأهداف  
   أن الشف اعة ثابتة يوم القيامة بإذن هللا ورضاه  أن يدرك  -
 أن يتيقن أن كل إنسان رهين بعمله وأن الجزاء من جنس العمل  -
 وبلوغ درجة اإلحسانأن يحرص على التزود بالتقوى    -
 مع تطبيق قواعد التجويد  حفظ المقطع الثاني من سورة النجم  -

 المصادر والمراجع
 الكريمالقرآن    -
 التفسير المنير د. وهبة الزحيلي  -
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  السعدي -
 الملخص المفيد في علم التجويد  ذ. محمد أحمد معبد  -

مراحل  
 الدرس

مؤشرات   األنشطة التعليمية التعلمية المضمون العلمي
 أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ التقويم

تقويم  
 تشخيصي

 بطرح أسئلة حول الوحدة السابقة بصفة عامة أو الدرس األخير على وجه الخصوصتقويم مكتسبات التالميذ السابقة 

 
 أراقب إنجازات التالميذ

 أطرح أسئلة
 يقدم إنجازاته

 يجيب عن األسئلة
المشاركة 
الفعالة لعينة 
 من التالميذ

واألوهام ، فنسبوا إلى هللا ما ال يليق به ، كيف رد القرآن بنى المشركون اعتقاداتهم على الباطل والظلم  تمهيد
 عليهم ؟ وبم توعد المعرضين المسيئين ؟ وبم وعد المؤمنين المحسنين ؟

 أقرأ التمهيد
 أطرح أسئلة
 أحفز التالميذ

 ينصت
 يناقش

 يبدي استعداده

تفاعل 
مجموعة من 

 التالميذ

أنشطة  
 القراءة

 

 نجم( من سورة ال26-31)اآليات  -
 األصل في الراء التفخيم وترقق ألسباب:أحكام ترقيق الراء: القاعدة التجويدية : -

 أسباب ترقيق الراء ثالثة هي: الكسرة / الياء / اإلمالة

 اإلمالة -3 الياء الساكنة -2 الكسر -1
 بعد الراء الراء قبل السكون الميت السكون الحي بينهما ساكن قبل الراء مباشرة في الراء

ر  اال نار  ذك  ةخ 
 ةف ر  المغ

ْحر  ال  يرلخب    ل كمْير  خ ابم 
 ةير  بص  

 نَّارال
 ياراألخ

 رىالق
  رىالكب

 أقرأ قراءة نموذجية 
 أصحح أخطاء المتعلمين
أطرح أسئلة حول 
 القاعدة التجويدية

 يحاكي قراءة األستاذ
 يعرف قاعدة اإلدغام

مالحظة 
 جودة القراءة

أخرج الواحدي والطبراني وابن المنذروابن أبي حاتم:عن ثابت بن الحارث األنصاري :31سبب نزول اآلية  النزولأسباب  
يق،فبلغ ذلك النبي صلى هللا عليه وسلم،قال: فقال:)كذبت كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير:هو صد  

اليهود،ما من نسمة يخلقه هللا في بطن أمه إال ويعلم أنه شقي أوسعيد( فأنزل هللا عند ذلك هذه اآلية:)ُهو  أ ْعل ُم 
) ن  ااْل ْرض  أ ُكم م   ب ُكُم إ ذ أ ْنش 

أطالب التالميذ بسبب 
 النزول

 يعرض نتائج بحثه 
 يحدد سبب النزول

تمكن عينة 
من التالميذ 
من تحديد 

 لنزولسبب ا

 ال تنفع وساطتهمال تغني شفاعتهم: - شرح الكلمات

 أعرض عن القرآنتولى عن ذكرنا: -

 ما عظم قبحه من الذنوبالفواحش: -

 صغائر الذنوباللمم: -

 ال تمدحوها بحسن األعمال إطراء وإعجابا وكبراال تزكوا أنفسكم: -

أساعد التالميذ على 
 تقديم شروح مناسبة

 

قدرة التالميذ  يعطي شروحا أولية
على تقديم 
المعاني 
 المطلوبة

     

 

 



 

 

المعاني  
الجزئية  

 لآليات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أطرح جملة من األسئلة 
 الموجهة نحو اآليات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يجيب عن األسئلة
 يشارك زمالءه

مدى قدرة 
التالميذ على 
استخالص 
مضامين 
 اآليات

الدروس  
 والعبر

 رضى هللا ومشيئته ضرورية في قبول الشفاعة . 
 حرمة االدعاء على هللا بغير علم . 
 ضرورة اجتناب المعرضين الغافلين عن ذكر هللا . 
 أكذب األحاديث هو الظن . 
 أهمية الرفقة الصالحة . 
 الجزاء من جنس العمل . 
 .منزلة اإلحسان ال تكون إال بترك الكبائر  
 ال كبيرة مع االستغفار وال صغيرة مع اإلصرار . 
 الصغائر تكفرها األعمال الصالحة أما الكبائر تحتاج إلى ثوبة . 
 سعة مغفرة هللا تعالى وعفوه . 
 حرمة تزكية النفس . 

  

 
 

أحفز التالميذ على 
االلتزام بالقيم الواردة في 
النص واتخاذ مواقف 

 إيجابية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يعبر عن موقفه ويتخذ 
 مواقف إيجابية

القدرة على 
تمثل القيم 
الواردة في 

 النص

 ؟ مع األمثلة ما هي أحكام ترقيق الراء - تقويم إجمالي
 المالئكة يوم القيامة ؟ومتى تغني شفاعة ما المقصود بالشفاعة ؟  -
 بماذا وصف المشركون المالئكة ؟ -
 لماذا أمر هللا تعالى رسوله صلى هللا عليه وسلم باإلعراض عن المشركين ؟ -

يستحضر الموارد التي  أطرح أسئلة تقويمية
 تلقاها خالل الدرس

التمكن من 
 موارد الدرس

اإلعداد  
 الفبلي

 ما معنى الوحي ؟ -
 الوحي ؟كيف كانت بداية  -
 ما هي أنواع الوحي ؟ وما هي صوره ؟ -

أملي األسئلة على 
 التالميذ

يدون األسئلة في دفتر 
 اإلعداد القبلي

جدية اإلعداد 
 وجودته

 األستاذ خالد نزيه

قال ابن عباس رضي هللا عنهما : )ما من أحد من هذه األمة أزكيه غير رسول 

 هللا صلى هللا عليه وسلم(

 ولمن يرتضي قوله وعملهوهي التي تكون بإذنه   بين هللا تعالى الشفاعة الصحيحة (:26)اآلية-1

أنكر هللا تعالى على المشركين تسميتهم المالئكة تسمية األنثى ، وأنهم  (:29-28-27)اآليات-2 

قالوا ذلك جهال وضاللة ، وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم باإلعراض عمن أعرض عن القرآن 

 وكانت الدنيا مبلغ علمه ، وأكد سبحانه أنه عليم بأحوال عباده .

3- )اآليات30-31(: يخبر تعالى أنه مالك الملك يثيب المطيع ويعاقب العاصي ، وينهى اإلنسان عن 

 تزكية نفسه ومدحها فهو سبحانه عالم بمن أخلص العمل .
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م التقو  مؤشر
 الطرق 

 والوسائل

التعلمية التعليمية شطة  
دفة املس  القدرات

مراحل

شطة الدرس )ة(املتعلمأ ستاذ  شطة  أ

مدى قدرة المتعلم 
على استحضار 

 المكتسبات السابقة
 

  

یجب على المتعلم أن  ینتبھ قصد اإلجابة عن األسئلة المطروحة  بشكل 
  : سلیم إنطالقا مما درسناه في الدرس الماضي 

اعتقادھم غیر مبني على العلم بل  –من هللا للشافع تقبل بإذن ورضا_ 
 اإلخالصألن في ذلك افتخار وعدم  - على الظن والجھل

  :یطرح أسئلة لتشخیص مكتسبات المتعلم السابقة من قبیل 
  متى تقبل وتصح شفاعة الشافع یوم القیامة  ؟ 
 ؟  عالم بني المشركون اعتقادھم في المالئكة   
 عن مـــدح الشخص نفسھ ؟ لماذا نھى الشرع 

  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 وإغناء 

  :وضعیة مشكلة مناسبة للدرس من قبیل وغ یص
    الموت والحیاة ، : خلق هللا تعالى األشیاء كلھا وھي متوازنة ومتقابلة

 ...الحزن والسرور، الیسر والعسر ، الضحك والبكاء ، الذكر واألنثى 
  فعالم یدل ذلك كلھ ؟ وھل یستطیع أحد أن یتصرف بھذا التصرف

  ؟المطلق في اإلبداع واإلیجاد 

  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

  

مع االنتباه   على التالمیذمنھجیة ثم یوزعھا  االنطالق قراءة  صیقرأ ن
  :لغرض تصحیح أخطائھم أثناء الترتیل

 النجم" من سورة   61_  41: اآلیـــات " 
 

القدرة على قراءة النصوص 

 الشرعیة قراءة سلیمة

قراءة 
ص

ن
 االنطالق  

مدى تمكنھ من 

   التعریف بسورة

  

اضطراب :والتحریك واصطالحا  االضطراب: لغة    :القلقلة
المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى تسمع لھ نبرة قویة، وحروفھا 

  : مثال " قطب جد " خمسة مجموعة في 
ىبــــــوأ -   طــــــأو    -  ــــــقأو    -ــ

  

  :من خالل أسئلة مثل  التعریف بقاعدة القلقلةیطلب من المتعلم 
  ؟    من النص القرآني مثال لھا استخرج ؟  واصطالحامعنى القلقلة لغة ما  

   التعرف على

 قواعد التجوید

 القاعدة التجويدية

مدى تمكنھ من شرح 

المفردات المقترحة 

 وتوظیفھا لغویا
 

  :  یشرح المفردات بما معناه 
أي  إذا صبت في من نطفة إذا تمنى    -أي رجوعك بعد الموت المنتھى  

اسم نحم الشعرى   -  أي نشأة الخالئق للبعث األولى النشأة -رحم المرأة 
أي ال سامدون  –مدائن لوط التي لحقھا العذاب الموتفكة  –من النجوم 

ھذا  أي بأي نعم هللا ترتاب یا أبن آدم ؟  فبأي آالء ربك تتمارى  -ھون 
 أي اقترب قیام الساعة  أزفة األزفة –المقصود بھ النبي محمد نذیر 

  : یقترح على المتعلم شرح بعض المفردات المحوریة مثل 

 –الموتفكة  –الشعرى   -النشأة األولى  -من نطفة إذا تمنى    -المنتھى   -

 أزفة األزفة  –سامدون  فبأي آالء ربك تتمارى ھذا نذیر 

  القدرة على شرح 

  المفردات اللغویة  

 وتوظیفھا في جمل مفیدة

  قاموس
 المفاهيم



مدى قدرتھ على  

تحلیل محاور الدرس 

ومناقشة زمالئھ 

بنصوص شرعیة 

 وصور واقعیة

 

 

 يعض القرآ النص من املستفادة ي  :املعا
  

و    )1 مص وعنمآلبيان القيامة يوم الئق ا لدجميع يلقى ئذ

أفعالھ جزاء عاقب،واحد أن وإما يثاب أن  . .فإما

املطلق   )2 التصرف أن لبيان أوجد سبحانھ و ف خلقھ،

والتوازن  بالتقابل ك: ء ال زن، وا ،الفرح ياة وا املوت

م وال املرح اء  . . .والب

املرة   )3 الئق ا خلق فكما بداع و يجاد ع هللا قدرة بيان

ثانية: و مرة جديد من م يبع الدنيا خرة: أي  . . .أي

عا   )4 هللا وطغتيان ظلمت ال السابقة مم ومآل مص

ا رسل بھ جاءت ما ولوط:   وكذبت نوح وقوم وثمود عاد  . . كقوم

عث   )5 ما ليتمم عا هللا عثھ بل الرسل بدعا س ل محمد أن بيان

قيام قبل الرسل وخاتم ياء ن آخر بذلك و ف قبلھ ن املرسل بھ

وال الصالة عليھ قال كما هاتني: " سالمالساعة ة  ٔ والسا  ". بعثت 

 ستاذ عيطرح املتعلم ساعد تحليـــــــــــــــــلأسئلة

و  ي القرآ النص ن ماستخراجمضام ستفاد أ ما

ي ما ذلك ومن الشرعية ي املعا من  :منھ

  

  مص ؟ ما ذلك وكيف ؟ القيامـــــة يـــــوم الئق ا  ومآل

 خلقــ الق ا املطلق تصرف ع يدل ما ـــأبرز ـــــ ؟ــــ  ـھ

 يبعث وكيف سان يخلق ؟خرةكيف الفرق  وأين

 املكذب مم عض بمص لنا هللا تذك من الغرض ؟ـــــــــما  ة

 الرســــ من ه وغ محمد الرسول ن ب العالقة ـــــــأو ــــــ ــــــ ؟ـــ  ـل

 ؟عالم الرسل وآخر يــاء ن خاتم محمد بأن التذك  يدل

القدرة على الفھم والتحلیل 

ومناقشة محاور الدرس مع 

اإلستدالل بنصوص شرعیة 

 وصور واقعیة

أنشطة التحلي
ل والمناقشة

 
 محاور الدرس

 مدى قدرتھ 

على التعامل مع 

 الوضعیات المطروحة
 

  

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

 أن يقول يـــاة:تلميذ ا ستقيم ال ح بالتضاد خلق ء  ................................................................................. : ل

 أنيتلميذ خرةزعم والبعث الدنيا لق ا ن ب فرق ال  .......................................................................: ............ ھ

 تتلميذ أنة يــاء ؤكد ن وخـــاتم ن املرسل أول 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
 

  

تجت الدرسمناست ي ذا   :  ما

 مص عا هللا ا إ  الئقــــل

 خلقھ املطلق التصرف  عا

 عــا هللا عند سيان والبعث لق  ا

 والرسل ياء ن خاتم هللا رسول  محمد

الدرس من ستفاد ما م بأ دالء املتعلم من   يطلب

وقيم وع حكم   من

قبيل من اليومية حيــــاتھ ا تطبيق كيفية بيان  : مع

القدرة على استخالص أھم القیم 
والحرص على احترامھا في 

 الحیاة الیومیة

  حكم
 وعبر

مدى قدرتھ على 
اإلجابة عن االسئلة 
المطروحة خارج 
 الفصل الدراسي

 

قبيل من الدرا الفصل خارج ا ع لإلجابة املتعلم ا دو و ، املوا للدرس عداد أسئلة   :يطرح

نــكت )1 سورة (لدرسنطالقصابة من ول راتاملقطع مضاميھ) ا واستخراج مفرداتھ شرح  ؟مع

رات )2 ا سورة وما عرف الناس؟ جميع منھ ينحدر الذي ؟صل ي القرآ النص  حسب

مما )3 بي ـــــاضل ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ التفـــــ ا؟مقياس خص ال قوق ا ؟وما ـــــن ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ املسلميـ غ  سالم

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
  خطاطة  وذلك حسب أحوال كل قسممحـــــــاور أنشطة التحلیل قد تضع في جدول أو  )2

 ملحوظات
 عـــــــــــــامة

فارس : من إنجاز األستاذ   




