
 مراحل�الدرس املحتوى�العلمي ��شطة�التعليمية ��شطة�التعلمية معيار�التقو�م

توصل�املتعلم�ن�

إ����جابات�

  ال��يحة

 

إجابة�املتعلم�عن��-

�سئلة�املطروحة�

 إجابة���يحة

طرح�أسئلة��ساعد��-

�حضار است:املتعلم�ع��

أ�م�التعلمات�

 السابقة

  .تذكر�عنوان�الدرس�املا����-

  .تعلمات�السابقة����الدرس�املا�����جاع�أ�م�الاس�-
  
 

التقو�م�

 ال���ي���

القدرة�ع����9/16

  اك�شاف�املوضوع�

  

 

�جابة�عن��سئلة�

  :لـ�إجابة���يحة�

اك�شاف�موضوع�* 

 .الدرس�ا��ديد

طرح�أسئلة��ساعد�

  :املتعلم�ع��

اك�شاف�موضوع�* 

 .الدرس�ا��ديد

الم�ع���مواقع�التواصل��جتما���،�أثار�أحد�م�مسألة�و�أنت�تتواصل�مع�أصدقائك����بقاع�الع

  .فحاولت�القيام�ببحث����املوضوع�ح����ستطيع�إقناع�م�. البعث�و�ا��ساب�،�منكرا�ذلك�

  فما��و�البعث�و�ما��و�ا��ساب؟

  و��ل�ل�ما�تأث���ع���الفرد�و�املجتمع؟

 وضعية�انطالق�

قراءة�سليمة�من�

قبل���عض�

 .التالميذ

قراءة�سماع�ثم��-

 .لبعض�املتعلم�ن

 

قراءة�تطبيقية��-

  .للمدرس

سماع�قراءات��عض��-

  . .املتعلم�ن

 .ت��يح�أخطا��م�-

 

ليعلموا أن وعد اهللا حق و أن    بعثناهم  ثم)11(على ءاذانهم في الكهف سنين عددا  فضربنا  ﴿:قال تعاىل

  11.12سورة الكهف اآليتان ﴾الساعة ال ريب فيها

عََلٰى  ُعرُِضوا  وَ )46(فـََلْم ُنَغاِدْر ِمْنُهْم أََحًدا  َحَشْرنـَاُهْم  ُنَسيُِّر اْلِجبـَالَ َوَترَى اْألَْرَض بـَارِزًَة وَ َوَيْوَم   ﴿: و قال تعاىل

َوُوِضَع اْلِكتـَاُب فََترَى   )47( َمرٍَّة  بـَْل زََعْمُتْم أَلَّن نَّْجَعلَ َلُكم مَّْوِعًدا  رَبَِّك َصفـ�ا لَّقَْد ِجْئُتُمونـَا َكَما خَلَقْنـَاُكْم أَوَّلَ 

ذَا اْلِكتـَا
ٰ
لَتَنـَا َماِل َه  ۚ◌ ِب َال ُيَغاِدُر َصِغيرًَة َوَال َكبِيرَةً إِالَّ أَْحَصاَها  اْلُمْجرِِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّا ِفيِه َويَقُوُلوَن يـَا َويـْ

 48-47-46سورة�الك�ف��يات� ) َيْظلُِم رَبَُّك أََحًدا  َوالَ  ۗ◌ َووََجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضرًا  

 عرض

 النصوص

 و�قراء��ا

 

 

توصل�عينة�من�

املتعلم�ن�إ����

  توثيق�النصوص

إجابة�املتعلم�عن�

  :�سئلة�ب

ر�ف�سورة��ع* 

طرح�أسئلة��ساعد�

  :املتعلم�ع��

�عر�ف�سورة�* 

 توثيق�النصوص  �ا�عر�فسبق��: سورة�الك�ف

 

  ال��كية:مدخل�

  البعث�و�ا��ساب: عنوان�الدرس�

  دقيقة110: مدة��نجاز�

  منار�ال��بية��سالمية: كتاب�

  .املستوى�جذع�مش��ك

  .ا��ساب�شق�توحيد�هللا��عا���ممثال����البعث�و أ�عرف�* :  أ�داف�الدرس

  .أك�سب�مقومات�عقدية��عرف���قدري�و�قدر�خالقي�لتعظيمھ�ب��كية�نف���

  أتمثل�قيم�ا��ضوع����عا���و�قيم�التواضع�اتجاه�عباده�رجاء�رضاه�جلت�قدرتھ����اليوم��خر

    

�–الكتاب�املدر�����–العاكس�: الوسائل�

  .السبورة
 .ا��وار�ة:  الطر�قة

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya48.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya49.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura18-aya49.html


  الك�ف   الك�ف

من�عينةتوصل�

املتعلم�ن�إ���

املعا�ي�ال��يحة�

،� لل�لمات�املفاتيح

وتوظيف�ا����

  .سياقات�مختلفة

و�إ���است�باط�

�عض�عناصر�

 .�نطالق�للدرس

�جابة�عن��سئلة�

وحة�إجابة�املطر 

  :��يحة�ب

شرح��لفاظ�* 

الصعبة����النص�ن�

  القرآني�ن

است�باط�* 

  .مضامي��ما

استخراج�قيم�ما�* 

 .و�أح�ام�ما

طرح�أسئلة�ع���

  : املتعلم���دف

إعانتھ�ع���ف�م�* 

  النص�ن

  القرآني�ن

  اختبار�ف�مھ* 

است�باط�مضام�ن�* 

  .النص�ن�القرآني�ن

استخراج�القيم�و�* 

 .�ح�ام

  :للغوي�والسيا��الشرح�ا

  .ألقينا�لنوم�عل��م�بمنع�م�عن�السمع: ضر�نا�ع���ءاذا��م�

  .أيقظنا�م�من�نوم��م�الطو�لة�: �عثنا�م

  ال شك في وقوعھا :الساعة�ال�ر�ب�ف��ا

ا، ونجعلھا ھباء منبثا :�س���ا��بال� ھا بَّسً   فنبسُّ

  .ن جبل وال شجر ھو بروزھاظھورھا لرأي أعین الناظرین من غیر شيء یسترھا م:ترى��رض�بارزة

  .جمعناھم إلى موقف الحساب:حشرنا�م

  .فلم نترك، ولم نبق منھم تحت األرض أحدا :�غادر�م��م�أحدا

  :مضام�ن�النصوص

   . دليل�ع���قدرة�هللا�عز�و�جل�ع���إحياء�ا��لق��عد�مو��م إعادة�إحياء�الفتية�من�نوم�م�الطو�ل،ـ�

  .ا�ر�يوم�القيامة�عضا�من�مظبيانھ�سبحانھ�و��عا���ـ�

  .توفية�هللا�لألنفس����املنام�كما����املوت�واحدة�- :استخراج�القيم�و�ح�ام

  .وجوب��يمان�بالبعثـ��

  �ستعداد�ليوم�ا��ساب�ـ�

 .عدم�تخلف�ا��ساب�يوم��خر����إحصاء�صغائر�و�كبائر�املرء-

 ف�م�النصوص

من�11/27توفق�

املتعلم�ن����تحليل�

عناصر�الدرس�

  .�ساسية

  

انطالق�املتعلم��-

من�النص�ن�

القرآني�ن����

  م�استخراج�املف�و 

 

�ستدالل�بأدلة�� -

شرعية�ع����ل�من�

البعث�و�ا��ساب�

توجيھ�املتعلم��-

�ق�من�النص�نلالنطال 

القرآني�ن����استخراج�

اليوم��خر�و�مف�وم�

  البعث�و�ا��ساب

  

  

  

   :و��دلة�عل��ا�� البعث�و�ا��ساباليوم��خر�و�مف�وم��. أوال -

�و�يوم�القيامة�و�أولھ�من�خروج�الناس�من�قبور�م�إ���استقرار�أ�ل�ا��نة����ا��نة�: �عر�ف�اليوم��خر*  

ا�و�أ�ل�النار����النار�،و����ذلك�اليوم�تدنو�الشمس�من�رؤوس�العباد�و�تحصل�فيھ�أحوال�صعبة�ينجو�م��

  .املؤمنون��تقياء،�و�جمع�الناس�ل��ساب�فتعرض�عل��م�أعمال�م

 .4 سورة�البقرة��ية﴾والذين�يؤمنون�بما�أنزل�إليك�وما�أنزل�من�قبلك�و�اآلخرة��م�يوقنون ﴿ قال��عا��

  

 و�ا�شقاق�القبور�و�خروج�الناس�م��ا�ل��ساب��عد�إعادة��جساد�ال���أ�ل�ا�:   �عر�ف�البعث�

يل�عناصر�تحل

املحور�و�

 مناقش��ا



  .و�اليوم��خر

  

  

  

  

  

  

  

أثر�استخالص��-

�يمان�بالبعث�و�

  .ا��ساب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توج��ھ�نحو�املناقشة��-

  .ال�ادفة

من�أجل�تحديد�

خصائص�التفك���

الفلسفي�وكيفية�

مسا�متھ����تطو�ر�

  العقل

  

  

توجيھ�املتعلم�إ����-

��يمان�ة�أثر معرف

بالبعث�و�ا��ساب����

  .حياة�الفرد�و�املجتمع

  

  

  

  

  

  

و��و�الذي�يبدأ�ا��لق�ثم� ﴿: ومن��دلة�ع���ذلك�قولھ��عا��.أجساد�غ����ن�ياء�و�الش�داء��ال��اب�،�و��

  27سورة�الروم��ية��﴾�عيده�و��و�أ�ون�عليھ

زعم�الذين�كفروا�أن�لن�يبعثوا�قل�ب���و�ر�ي�لتبع�ن�ثم�لت�بؤن�بما�عملتم�وذلك�ع���هللا� ﴿و�قال��عا��

  .7سورة�التغابن��ية��﴾�س��

  .ة�سيدنا�إبرا�يم�عليھ�السالم�قص

 و�يوم�ا��زاء�الذي��عرض�فيھ��عمال�سواء��انت�خ��ا�أ�شرا�،�وتوزن�بم��ان�  :�عر�ف�ا��ساب��

ووضع�الكتاب�ف��ى�املجرم�ن�مشفق�ن�... ﴿قال��عا���.توضع�ا��سنات����كفة�و�الس�ئات����الكفة��خرى 

غادر�كب��ة�و�ال�صغ��ة�إال�أحصا�ا�ووجدوا�ما�عملوا�حاضرا�مما�فيھ،�و�قولون�يو�لتنا�ما�ل�ذا�الكتاب�ال��

 ﴾و�ال�يظلم�ر�ك�أحدا

  :أثر��يمان�بالبعث�و�ا��زاء����حياة�الفرد�و�املجتمع: ثانيا�

و����عبادة�هللا�.و�إنما�خلق�لغاية�و��دف�البد�أن��س���إليھ�لم�يخلق�هللا��عا�����سان�����ذا�ال�ون�عبثا

 ﴾...وما�خلقت�ا��ن�و���س�إال�ليعبدون� ﴿: قال��عا��. �عا��

تبارك�الذي�بيده�امللك�و��و�ع����ل��﴿:قال��عا��.جعلت��ذه�الدنيا�دار�امتحان�و�ابتالء�و�عمل�لذلك� و

سورة�امللك�﴾) 2(الذي�خلق�املوت�و�ا��ياة�ليبلوكم�أيكم�أحسن�عمال�و��و�العز�ز�الغفور�) 1(���ء�قدير

  2-�1ية�

  :و�ا��زاء�يحقق�آثار�ا�كث��ة�م��ا�بالبعثفاإليمان�

  .ال����ستد���عدم�املساواة�ب�ن�املسلم�ن�و�املجرم�ن: تحقيق�صفة�من�صفات�هللا��عا���و���العدل -

 .سورة�القلم�﴾)36(مالكم�كيف�تحكمون )35(أفنجعل�املسلم�ن��املجرم�ن� ﴿

 .إصالح�الفرد�و�املجتمع -

 .تحقيق�السعادة� -

 .......ضبط�سلوك�الفرد� -

ع��� 15/34قدرة�

  إنجاز�ا

يرسم�خطاطة�ألبرز� -

   .  عناصر�الدرس

تحف���م�لرسم� -

  ا��طاطة

  �جما�� تقو�م  .أرسم�خطاطة�تتضمن�محاور�الدرس��ساسية



 

  .دفاتر�الكتابة�����ال  

  

  ��ب�عداد�الق  "محمد�ص���هللا�عليھ�وسلم�الرسول�القائد" إعداد�درس�  




