
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويممؤشرات   الطرق والوسائل  ة الديداكتيكية     األنشط مق اطع الدرس

طع  
 مق 

دي مهي 
 ت 

 

  مراقبت اإلعذاد انقبهي 

 ( تقويميت  اثوضعي تقويم تشخيظي ) 

  إذا مات وصار ترابا ؟ ....... للحياة اإلنسانشخص يتعجب : كيف سيعود......................................... 

 ـــوب ـامراة تزعم أن التأمل يف مجالية الكون يرسخ اإلميان باهلل يف القلـــ................................................. 

  انمشكهت وتحذيذ انمشكهت و طياغت فرضياث انحهول :طرح انوضعيت 

يف دراستو رغبة يف التفوق والنجاح، بينما زميلو خالد منشغل مبتابعة أخبار العرافني ومواقع األبراج للتعرف على حمسن تلميذ جمد وجمتهد 
 ..د املواقع بعد أن زودتو مبعلومايت الشخصية .، وفجأة صاح قائال : أنا ناجح يف االمتحان، ىذا ما قالو العراف يف أحمستقبلو الدراسي

 ؟  وابـــــــا يف نظرك على صــــــــوك كل من التلميذين أيهمـــــــــــــارن بني سلـــــــــــــق 
  ؟ اج ر واقع األبــــوتنبؤات م نــار العرافيابع أخبـــــــيتصحة عقيدة من  مدىما 

 نوضعيتفرضياث ا : 
  العرافني من العقـــــــــــــــــــائد الفاســـــــــــــدة ألن الغيب ال يعلمو إال هللا تعاىل وحدهمتابعة أخبار 

 متابعة أخبار العرافني ال يفسد العقيدة الصحيحة فاهلل يطلع بعض خلقو على أمور غيبية 

 

 احلوارية_ 
 وضعية مشكلة_

 
 السبورة_ 
 التمارين_ 

 

 مدى قدرة املتعلم _ 
 خارج الفصل التعلمعلى 

 
 

املتعلم  مدى تفاعل_ 
لإلخنراط يف بناء  واستعداده

 الدرس

 

 

 

 : عرع اننظوص انشرعيت  انمؤطرة نهذرس   

ن و قال تعاىل : } المي  ك إذا من الظ  إت 
 
علت ف

 
إن ف

 
رك ف

 
عك وال ي ض

ق 
 
ن دعوا من دون هللا ما ال ي    108 ةاآلي يونسسورة            { ال ت 

ك ...عن عبد هللا بن عباس قال : كنت خلف النيب صلى هللا عليو وسلم فقال : }  ظ  حق 
 
ظ هللا ي كلمات إحق  ي أغلمك 

 
الم إن

ا غ   { ت 

 : اإلنتباه لتصحيح أخطاء متوقعة وشرح املفردات الصعبة :ضرورة يقرأ األستاذ النص قراءة منهجية مث يوزعها على التالميذ مع  انقراءة 

 : السالممسيت بذلك اإلسم لورودىا قصة سيدنا يونس عليو  10ترتيبها يف املصحف الشريف  101عدد آياهتا  يةمك سورة يونس  انتوثيق 

 
 
 
 

 

_ مدى استيفاء شروط 
القراءة السليمة لدى 
 املتعلمني واملتعلمات

 

 : الكفايات ادلستهدفة
 : سانيةممتلكا لرصيد معريف يف جمال العلوم الشرعية واللغوية واألدبية والعلوم اإلنسانية مما يؤىلو لفهم وحتليل خمتلف مكونات الثقافة األناالسرتاتيجية 
االمي خاصة ، واإلنساين عمومــفهم الرتاث العريب اإلسممتلكا آلدوات التعامل مع أنواع اخلطاب } الشرعي ، األديب ... { وقادرا على :  ةـــــــالتواصلي 
وبلورة ذلك يف عالقتو مع األخر قادرا على معرفة ذاتو ادلتشبعة بالقيم اإلسالمية السمحة وقيم  احلضارة وادلواطنة وحقوق الالنسان، ة : ــــــــــــادلنهجي 
ــــرىيــــــة اجتاه الغيـــــات األخرى مبتعدا كل البعد عن التعصب والكراـــمنفتحا على خمتلف الثقافملما مبكونات الثقافة العربية االسالمية  :  ةـــــــــــــالثقافي 

 :الدرس  ىدافأ
سس ومقومات العقيدة الصحيحةإدراك أ 
إدراك بعض مظاىر العقائد الفاسدة وأسباهبا 
 وكــــــــــىذا االعتقاد يف النفس والسل عواقباستشعار 
 

ادلوسم الدراسي ........ :..../......... 
اعدادية محان الفطواكي  :   ةـــــــــــــــــــادلؤسس 
: داديــــــــــــــــــــــــــــــــــإع اآلوىل  الفئة ادلستهدفة                                                                 
نـــــــــــمن الزم انــــــــــساعت :      ادلدة الزمنية   
دفرت التمارين -كتاب التلميذ  –السبورة  :ائل ــــالوس 
االستنتاجية -احلوارية  – وضعية مشكلة :  رقــــالط                                        

 عنوان الدرس: 
 الف اسدةالعقيدة الصحيحة والعق ائد  

 : ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة   
 نافعالقرآن الكرمي برواية ورش عن 
ـريــــــأيسر التفاسري أليب بكر اجلزائــــ 
ابوينــــــــــــــــــاسري لإلمام الصـــــالتف صفوة 
 إعدادي لسنة اآلوىليف رحاب لكتاب 

 : التزكيةمدخل  



 

 

 

طع 
 مق 

  

 وسن طي

 

 : شرح انكهماث وانمفاهيم 

 وال تعبد أو تطلب:  وال تـــــــــــــــدع 
 غري هللا من املخلوقات:   من دون هللا 

 انذرس : يظاستخالص انمستفاد شرعا من ن 
  ، ػو رىلبف ٍغ ثٞبُ جضاءاىْٖٜ ػِ ػجبدح غٞش هللا ٍِ اىَخي٘قبد اىزٜ ال رْفغ ٗال رضش . 

  جذبّٔ.ٗاإلػزقبد اىجبصً أّٔ ال ْٝفغ ٗال ٝضش إال ٕ٘ عفٜ مو شٞئ  ٗج٘ة االعزؼبُ ثبهلل 

 : تحهيم ومناقشت محاور انذرس 
 ؟بالعقيدةالصحيحةوالعقائدالفاسدةدقصــذايما -أ

   اىزظذٝق اىقيجٜ اىٞقْٜٞ ثبهلل ٍٗالئنزٔ ّٗزجٔ ٗسعئ ٗاىًٞ٘ األخش ٗاىقذس خٞشٓ ٗششٓ.:  الصحيحةالعقيدة 

 فبىؼقٞذح ٍشرجطخ ثغي٘ك اىفشد اسرجبطب ٗثٞقب ؛ إر رضجظ مو أق٘اىٔ ٗأفؼبىٔ ٗرجؼئ شخظب :

 ٝٔــــبد ٍثئ أٗ أقو ٍْـــــــخ اىَخي٘قــٍخيظب اىؼجبدح هلل ٗدذٓ ٍزذشسا ٍِ ػج٘د 

 َئْب ػيٚ ّفغٔ ٗإٔئ ٗسصقٔ ٍزذشسا ٍِ أٍشاع اىخ٘ف ٗاىذغشح ٗاى٘عبٗطٍط 

 ذ ـساضٞب ثْفغٔ ٗاثقب ثشثٔ ، طبثشا ػيٚ ٍب أىٌ ثٔ فٜ اىذٞبح ٍِ اىَظبئت ٗاىشذائ 

 ُطبىذب ىْفغٔ ّبفؼب ألعشرٔ ٗىَجزَؼٔ ٍِ خاله اىقٞبً ثأػَــــبه اىجش ٗاإلدغــب 

 زبة ٗاىغْخ ٗاإلجَبع ٗاىؼقو اىغيٌٞ ..ػيٚ أٛ أعبط ششػٜ طذٞخ ٍِ اىنمو ػقٞذح ال رغزْذ :  العقيدة الف اسدة 

 ؟ابعأخبارالعرافينــــيتشخصماموقفالشرعمن -ب

اإلّغبُ ال ٝنُ٘ ٍؤٍْب دقٞقٞب دزٚ ٝزَغل ثأط٘ه ػقٞذرٔ اىظذٞذخ ٗششٝؼخ دْٝٔ اىَزنبٍيخ، ٍٗب ػذا رىل ٍِ اىَظبٕش 

 اىَْزششح فٖ٘ ٍِ فغبد اىؼقٞذح ٍثو :

 ٚاىذيف ثغٞش هللا رؼبى 

  صٝبسح اىؼشافِٞ ٗاىنْٖخ 

 صٝبسح اىقج٘س ٗاألضشدخ ىيشفبء 

 رؼيٞق اىزَبئٌ ػيٚ اىؼْق ٗاألث٘اة 

 ؟المجتمععلىحياةالفردوالعقائدالفاسدةكيفتؤثر -ت

ح اىفبعذح أّٖب رجؼو اىفشد ٝنُ٘  ربثؼب ىيٖ٘ٙ ٗاىشٞطبُ ٍٖضًٗ اىْفظ ضؼٞف اىشخظٞخ : دٞث ال اىؼقٞذٍِ ػ٘اقت  

ٝق٘ٙ ػيٚ ٍ٘اجٖخ أٛ اٍزذبُ َُٝزذِ ثٔ فٜ اىذٞبح ، ٗال ٝغزطٞغ اىظَ٘د أٍبً أٛ اثزالء ، فئرا أطٞت ثَظٞجخ ىجأ إىٚ ٍب 

بس ... فنٌ ٍِ ريَٞز ٍثال ػْذٍب ٝزنشس سع٘ثٔ ٝيجأ إىٚ ٝيجأ إىٞٔ ضؼبف اإلَٝبُ : اىغخظ ٗاىززٍش أٗ االّذشاف ٗاالّزذ

ال راد اىَخذساد ٍؼزقذا أُ رىل دو ٍْبعت ىْغٞبُ ٍشبمئ ، قبه رؼبىٚ : } 
 
ر ف ي 

 
خ
 
و وإن ي ردك ي ف له إال ه  كاش  ال 

 
ر ف

 
وإن ت مسسك هللا ي ض

ور الرحي م
 
ف
 
و الغ اء من عي اده وه  س  له ي صي ب ب ه من ي  ض 

 ورة يونســـــس   .{  لق 

 

 

 
 اإللقائية_ 
 احلوارية_ 
 وضعية مشكلة_ 
 اإلستنتاجية_ 

 

 
 

 السبورة_ 
 الكتاب املدرسي_ 

 دفرت التمارين_ 

_ مدى متكن املتعلم من 
التعريف بالنص وشرح 

 املفردات املقرتحة
 

_مدى متكن املتعلم من 
 استيعاب معاين نصوص

الدرس الشرعية 
 واستخالص مضامينها

 
متكن املتعلم من _ مدى 

حتليل حماور الدرس وربطها 
 بالواقع املعيش 

 
مدى قدرة املتعلم على 
استخالص املستفاد من 
الدرس وتوظيفو يف حياتو 

 اليومية

طع 
 مق 

امي ي 
 
 ح

 :  تمحيض انفرضياث 

  . ، ألُ فٜ رىل إقشاس ثأٌّٖ ٝؼيَُ٘ اىغٞت اىزٛ ال ٝؼئَ إال هللا عجذبّٔ ٍِ اىؼقبدئذ اىفبعذح ٍزبثؼخ أخجبس اىؼشافِٞ

  ( تقويميتاث وضعيتقويم إجماني ) : 

  احللف بالكعبة من العقائد الفاسدة تلميذ يدعي أن ........................................................................ 

  ـاـالفنجــــــــــــان ال يفسد عقيدهتــقراءة تلميذة تزعم أن  ......................................................................... 

  : اإلعذاد انقبهي 

  ػشف ثغ٘سح اىؼيق ٍغ ششح اىَفشداد اىَذ٘سٝخ ٗاعزخشاج اىَضَُ٘ اىششػٜ ىْض اىذسط 

 ؟  ص ٘هـــبثٔ اىشعـــل ؟ ثَبرا أٍشٓ ؟ ٗثَبرا أجٗأِٝ جبءٓ اىَي ؟ اى٘دٜ ّضه ػيٞٔىَب  اىشع٘ه َشمٌ ػ 

 اىغٞذح خذٝجخ ؟ مٞف رؼبٍيذ اىغٞذح خذٝجخ ٍغ ٕزا اى٘ضغ ؟ ػ٘درٔ إىٚأثْبء مبُ دبه ػيٚ سع٘ه هللا  مٞف 

 

 احلوارية_ 
 وضعية مشكلة_

 اإلستنتاجية_ 
 

 السبورة_ 
 دفرت التمارين_ 

 _ مدى تفاعل املتعلم 
 الدرسمع فرضيات 

 

_ مدى جتاوبو مع 
 الوضعيات املطروحة




