
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويممؤشرات   الطرق والوسائل  ة الديداكتيكية     األنشط الدرسمق اطع  

طع  
 مق 

دي مهي 
 ت 

 

 هي ـــــت اإلعذاد انقبـــمراقب: 

 ( تقىيميت  اثــــوضعي تقىيم تشخيظي ) 

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

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

 ىل :ـــطرح انىضعيت انمشكهت وتحذيذ انمشكهت و طياغت فرضياث انحه 

 ــا أنو قادر على إدراك مــــــــــكما   ربوالنسان قادر بعقلو على إدراك تابع التلميذ أمحد برنارلا متلفزا فسمع أحد ادلتدخلني يتحدث قائال : إن ا
 .. ليعلموه ذلك يرضيو من اخلريات وما يغضبو من ادلنكرات ، لذا فاإلنسان ليس حبــــــــــاجة إىل إرسال األنبياء والرسل

 اذا  ؟ـــــــــأم م والرسل ما رأيك أنت يف كالم ادلتدخل ؟ ىل  اإلنسان حباجــة إىل إرسال األنبيــاء 
 فرضيــــــاث انىضعيــت : 

  اإلنسان ليس حباجة إىل إرسال األنبياء والرسل آلنو قادر بعقلو على إدراك هللا وما يرضيو وما يغضبو 

  ر قـــــــادر على إدراك هللا وما يرضيو وما يغضبوــــــــــــــــــــــــــحباجة إىل إرسال األنبياء والرسل آلنو غياإلنسان 

 

 احلوارية_ 
 وضعية مشكلة_

 
 السبورة_ 
 التمارين_ 

 

 مدى قدرة ادلتعلم _ 
 خارج الفصل على التعلم

 
 

ادلتعلم  مدى تفاعل_ 
لإلخنراط يف بناء  واستعداده

 الدرس

 

 

 

 : عرع اننظىص انشرعيت  انمؤطرة نهذرس   

سان من  قال تعاىل : }
 
لق االن

لق خ 
زأ ب اسم رب ك الذي خ 

 
 علمإق

ي
سان ما لم 

 
لم االن

لم ع
الق  لم ب 

زأ ورب ك األكرم الذي ع
 
 5 -1 ةاآلي العلقسورة     { علق إق

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

 : ذكرىا العلق وىي : مرحلـــــــة من مسيت بذلك اإلسم ل 69ترتيبها يف ادلصحف الشريف  02عدد آياهتا  يةمك سورة قالعل  انتىثيق
 مراحـــــــــــــــل تكوين اجلنني يف بطن أمو .

 
 
 
 
 

 

_ مدى استيفاء شروط 
القراءة السليمة لدى 
 ادلتعلمني وادلتعلمات

 

 : الكفايات ادلستهدفة
 : والعلوم اإلنسانية مما يؤىلو لفهم وحتليل خمتلف مكونات الثقافة األنسانيةممتلكا لرصيد معريف يف جمال العلوم الشرعية واللغوية واألدبية االسرتاتيجية 
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 الغيـــــاات األخرى مبتعدا كل البعد عن التعصب والكر ـــمنفتحا على خمتلف الثقافملما مبكونات الثقافة العربية االسالمية  :  ةـــــــــــــالثقافي 

 :الدرس  ىدافأ
زلمد صلى هللا عليو وسلم ول لرســـعرف على مراحل بعثة االت 
 الغايـــــة من بعثة األنبيــــــــــــاء والرسل صلـــــــوات هللا عليهم إدراك 
هبا الرسول أثناء الدعوة احلرص على التحلي بالقيم اليت حتلى 

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: 
 بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ودعوته  السرية والجهرية

 : ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة   
افعـــــــالقرآن الكرمي برواية ورش عن ن 
اسري أليب بكر اجلزائـــــريـــــــــــــأيسر التف 
وطيـــفقو السرية لإلمام زلمد سعيد الب 
داديوىل إعيف رحاب للسنة اآلاب ـــكت 

 االقتداء: مدخل  



 

 

 

 

 

طع 
 مق 

  

 وسي طي

 

 : شرح انكهماث وانمفاهيم 

 الدم اجلامد يف رحم األم قبل أن يتحول إىل قطعة حلم:  العلق 
 جبميـــــــــــــع النعمىو هللا الذي تكرم بنعمو على خلقو :   األكرم 

 انذرس : يظاستخالص انمستفاد شرعا من ن 

  نزل على سيدنا زلمد صلى هللا عليو وسلم بواسطة ادللك جربيل عليو السالم . إذليتبيان أول أمر 
 : تحهيم ومناقشت محاور انذرس 

 ؟حيعلىرسولهللافيبدايةالأمركيفكاننزولالو -أ

 با٘ى ٔ ٗضعائ ال زعاعا هللا اناىاد ٗماُ نا فا  ٍعْا ايٌ عنس  عيعٔ  م اّكسن  ٍَا ماُ ٍْ طسن ال عاش زس٘ه هللا ملسو هيلع هللا ىلص

زأد ٗىَا ييغ سِ نألزينعِ جاءٓ نىَيل جعسعو عيعٔ نىسالً ٕٗ٘ ال غاز حسنءد اقاه ىٔ :  شٍِ نىجإيعا
 
ارئ ؟ فاه :  إق  لست ي ق 

زأ ىٔ :  د اغطٔ نىَيل ح ا ييغ ٍِ نىجٖد ثٌ فاه
 
ارئ؟  اقاه :  إق لقثٌ فاه : }  ثالثا  ؟؟   لست ي ق 

لق ، خ 
إسم رب ك الذي خ  زأ ب 

 
    إق

سان من علق
 
 س٘زة نىنيق     { ...  اإلن

 ؟ماذاكانردالسيدةخديجةحينأخبروارسولهللابماوقعلهفيغارحراء -ب

يزجع زس٘ه هللا اىا يع ٔ ٗماُ عسانص ٍِ نىخ٘  ٗضدة نىعس  ٗبيب ٍِ شٗج ٔ  ُ اغطعٔ فائال : } 
 
ي ، زملون

 
 {. زملون

ايَا ذٕب ٍا ئ ٍِ خ٘   خعسٕا يَا حصو ىٔ ال غاز حسنء د اٖد أ ٗيطسأ يأّٔ سعنُ٘ ىٔ ضأُ عظعٌ ؛ ألّٔ عصو 

 ..نىسحٌ ٗعنسً نىضعف ٗعساعد نىْاض عيا فضاء ح٘نئجٌٖ 

 الهبوية؟؟وماويأوممراحلالدعوةماحاجةالإنسانإلىالأنبياءوالرسل -ت

ٍِ نىطاعات د اإّٔ ال عس طعع ا زنك ٍا عقسئ اىعٔ ٍٗا عسضعٔ  اناىاٗنااأ اذن ماُ نإلّساُ فا ز ينقئ عيا ا زنك هللا 

ح ا عنيٌ نىْاض ٍا  ىنو  ٍا ّععا ٗزس٘ال عغضعٔ ٍِ نىَنانل ٗنىَْنسنت د ىرن اف ضت حنَا هللا سعكأّ  ُ عسسوٍا ٗ

 ..عقسيٌٖ اىا نىخاىق سعكأّ 

اّت ـــــهللا فسنيا ثالث ٗعطسُٗ سْا ٍِ نىصٍِ د ٗما ة ــــــعدع٘ن نىْاض اىا ععٕٗ٘ نث نىْعل ملسو هيلع هللا ىلص د ىٖرن نىغسض ي  ٗ

 ٔ ملسو هيلع هللا ىلص عيا ٍسحي عِ نثْ عِ :ــــــ ع٘ا

: ماُ ملسو هيلع هللا ىلص ال يدنعا نألٍس عدع٘ن نىْاض اىا نىدعِ فسنيا ثالث سْ٘نت ال  نز نألزفٌ يِ  يل  تانذعىة انسري (1

 نألزفٌ د ىغسض ّطس نإلسالً ال نىَقسيعِ ح ا ال عْنطف  ٍسٓ ..

نىَسحيا نىسسعا د يد  زس٘ه هللا عدع٘ن نىْاض اىا نىدعِ جٖسن ٗعالّعا يأٍس ٍِ  يند ٍسٗز  : انذعىة انجهريت (2

نسْا  م ح ا ٗااأ ملسو هيلع هللا ىلص فاه اناىا : }  22زئ اناىا فسنيا  زكي  ومز واعزض عن المش 
 
اصدع ت ما ت

 
 { ف

 

 
 اإللقائية_ 
 احلوارية_ 
 وضعية مشكلة_ 
 اإلستنتاجية_ 

 
 
 

 السبورة_ 
 الكتاب ادلدرسي_ 

 دفرت التمارين_ 

_ مدى متكن ادلتعلم من 
التعريف بالنص وشرح 

 ادلفردات ادلقرتحة
 

_مدى متكن ادلتعلم من 
استيعاب معاين نصوص 

الدرس الشرعية 
 واستخالص مضامينها

 
متكن ادلتعلم من _ مدى 

حتليل زلاور الدرس وربطها 
 بالواقع ادلعيش 

 
مدى قدرة ادلتعلم على 
استخالص ادلستفاد من 
الدرس وتوظيفو يف حياتو 

 اليومية

طع 
 مق 

امي ي 
 
 خ

 :  تمحيض انفرضياث 
ا ـــــفا ز عيا ا زنك ٍا ز عيا ا زنك هللا اناىا ٍِ خاله نىعكث ٗنالم طااات د اإّٔ غعس ــــــــاذن ماُ نإلّساُ  ينقئ ف

 ُ  ا نىدّعا اىا ــاجا اىا ازساه نألّععاء ٗنىسسو ٍْر يدنعـــــــعقسئ اىا زئ سعكأّ ٍِ نىنعا نت ٗنىطاعات د ىرن اٖ٘ يك

 ااٌَٖ دمحم ملسو هيلع هللا ىلصــــخجاء 

  ( تقىيميتاث وضعيتقىيم إجماني ) : 

  رسوال وليس نبيـــا {ص  }يزعم أن زلمد تلميذ    ......................................................................... 

  تدعي أن اإلنسان ليس حباجة إىل الرسلتلميذة   ......................................................................... 

  : اإلعذاد انقبهي 

   ٕو ىٖا حدٗ  ٍِ حعث نىصٍِ  ؟ ٍٗا ٍنْا نىنعا ة ضسعا ؟ال ٕرٓ نىكعاة  ٍِ ٗج٘  نإلّساُنىغاعا نألساسعا  ٍا

 ٗنىَناُ ٗنألضخاظ ؟ حد   زماُ نالسالً ٍععْا ٍاًٖ٘ مو زمِ ٍٗقصدعِ ٍِ ٍقاندٓ نىطسععا ؟

 

 احلوارية_ 
 وضعية مشكلة_

 اإلستنتاجية_ 
 

 السبورة_ 
 دفرت التمارين_ 

 _ مدى تفاعل ادلتعلم 
 فرضيات الدرسمع 

 

_ مدى جتاوبو مع 
 الوضعيات ادلطروحة


