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محاور العرض   



-

-



 املداخل الخمسة الرئيسة لبناء منهاج املادة

:التزكية  
يقصد بها تزكية 

النفس وتطهيرها، 

بتوحيد هللا ومحبته، 

من خالل تدبر 
 القرآن الكريم

:االستجابة  
ويقصد بها تطهير القلب 

والجسم  وترشيد 

السلوك، لتأهيل المؤمن 

لعبادة هللا تعالى وتحقيق 

ف، شكرا  االستخال

 وذكرا ودعاء

 :احلكمة
معنى اصالح النفس ب

وفق توجيهات الشرع 

الحكيم والوصول بها إلى 

المنهاجي مقامات الهدى 

وتجليات الرشد 

 .  الحضاري 

:االقتداء  
وذلك بمعرفة رسول هللا 

 عليه الصالة والسالم،
من خالل شمائله ووقائع 

 فهواألنموذج.سيرته

 البشري الكامل

 

 :القسط
يقصد به معرفة 

 :مختلف الحقوق

 التنزيه:هللاحق -

 التهذيب:النفسحق -

 الرحمة: حق الخلق-
 التسخير:البيئةحق -
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 السور املقررة للتعليم الثانوي 

سورة 
 يس

 للسنة
 الثانية

 سورة الكهف
 للجذع املشترك 

سورة 
يوسف 

 للسنة األولى
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-
 :ثقل الكالم اإللهي وعمق الكلمة القرآنية  بيان اإلمام الزركشييقول 

 نهاية يبلغ ،لم فهم ألف القرآن من حرف بكل العبد أعطي لو  "
 صفته، وكالمه هللا، كالم ألنه كتابه، من آية في هللا أودعه ما

 يفهم وإنما كالمه، لفهم نهاية ل  فكذلك نهاية هلل ليس أنه وكما

  "عليه يفتح ما بمقدار  كل
 106،ص1الزركشي، ج القرآن،االمامالبرهان في علوم 

:السؤال   

 ماذا سندرس؟ وكيف سندرس؟ 
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التقويم التشخيص ي /  1  
: والربط   

: القراءة/  2   

الرسم والضوابط /  3  
:األدائية   

الشرح اللغوي /   4  
:والصطالحي   

 القراءةإعادة  /5

 :   التحليل/ 6

 التعلماتدعم /  7  
:وتثبيت الحفظ   

أنشطة التعلم الذاتي / 8
 :خارج الفصل 
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: التقويم التشخيصي والربط /  1  

 

 
 

 .قدرة حفظ السابق من السورة اختبار -1

 : وميكن أن يتضمن اخلطوات التالية 

/  وجدانيا / معرفيا / والموارد  التعلماتتقويم -2

 .سلوكيا /  موقفيا

إثارة العالقة بين .)السابق بالالحق ربط -3

  (السورة المقررة ودروس المداخل
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مع الحرص على سالمتها :  التالميذ قراءات(    2

أداء ـ تعزيز المجيدين ـ و ربط المحفوظ من السورة 

 .بالشطر الجديد 

:والتالوة القراءة /  2  

األستاذ ـ تلميذ مجيد ـ :  مجودة نموذجية قراءة(  1  
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 تقديم قاعدة التجويد  - 2  

 .     القاعدة الجديدة  أوالتذكيرعرض

 .أو غيره  المقطع المدروس التطبيق على  

 

:الرسم والضوابط األدائية /  3  

: المصحفيقاعدة الرسم -1  
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مفتوحا من بداية  الديداكتيكييبقى هذا العمل  --

 .الدرس إلى نهايته 

 

:الشرح اللغوي واالصطالحي /   4  
ويتم التركيز خالل هذه الخطوة على الكلمات  -- 

 .المفاتيح الموجودة في النصوص 

المفردات التي سيتم تداولها من المدخل إلى  --

 .التقويم 
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هذه المرحلة مقصودة لذاتها ، إذ ينبغي أن تشكل 

مرصدا لتقييم وتقويم مهارة القراءة المستوفية  

لشروطها، مع عناية خاصة بتصحيح ما يمكن أن 

يعن من أخطاء ، وذلك باعتبار الخطوة أساسية 

 .لحفظ سليم للنص القرآني 

 

 : إعادة القراءة /  5
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 : التحليل  /  6
(  التحليل اللصيق بالنص) من النص والعودة إليه دائما االنطالق    -

 . املؤطرةباستحضار الوضعية 

.أساليب االستقراء والتحليل والرتكيب واالستنتاج  اعتماد    -  

مناقشة آثارهما عقديا وأخالقيا على األفراد و اجملتمعات من   -
 خالل أمثلة  

إبراز مدلوالت األوامر والنواهي الواردة يف الشطر املدروس باعتبار نتائج   - 
 . االمتثال هلما على الفرد واجملتمع ، ويف العاجل واآلجل 
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ربط اجلزء السابق بالالحق ، حفظا ، ومضمونا ، حفاظا   -

 على وحدة السورة 
  
 

 
مثال من خالل الرتكيز خالل النقاش على املفهوم  : الربط بالواقع              -

املباشرة مبضمون الشطر املدروس ، واستجالء آثاره املباشرة وغري  ذيالصلة
 . املباشرة ، أو حتديد تأثري قيمة من القيم على التصرف 

رصد مدى خدمة الشطر املدروس ودعمه حلل  -
 .اإلشكالية املطروحة 
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وهي خطوة تستهدف التقويم  اإلجمالي للحصيلة ، ومن 

 :أنشطتها الممكنة 

 .أسئلة مختلفة حول مضامين اآليات المدروسة  -

اختبار القدرة على حفظ الشطر المفروغ منه توا ،  -

 اسثماربعد تدريب قصير على التحفيظ ، مع استخدام 

 .أساليب التحفيز 

أسئلة اختبار المواقف واالتجاهات مع التعزيز  -

 .....الضروري 

 

 

 :وتثبيت احلفظ  التعلماتدعم /  7
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وتهدف هده المرحلة إلى عدم إرهاق المتعلم بعدد كبير 

من الواجبات ، بقدر ما تهدف هذه المرحلة إلى دفعه إلى 

البحث وتوسيع معلوماته حول الدرس المقبل ، وعليه 

يطلب تكليفه بنشاط واحد أو ثالثة على األقصى من بين 

 األنشطة المقترحة نهاية الدرس ، أو من 

 

 

 :أنشطة التعلم الذاتي خارج الفصل /  8
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المنهاج الجديد لمادة التربيةالاسلامية/سورة يوسف/مدارسة سورة يوسف.pptx


 بين يدي السورة 

 والعبر والفوائد المواعظ من ففيها القصص، أحسن بأنها وجل عز اهلل وصفها ،يوسف قصة       
 يوسف كعفة  ،حياتهم في والكبار الصغار والنساء، الرجال منه يستفيد الذي الكثير الشيء
 . والجليلة السامية المعاني من والكثير واحتسابه، وكرمه، وصبره،

 
 عز، إلى ذل ومن منحة، إلى محنة من االنتقال، حيث وعبر معاني السورة في ويتجلى        

 ومن رخاء، إلى جدب ومن سرور، إلى حزن ومن اجتماع، إلى فرقة ومن ملك، إلى رق   ومن
 .وبيَّنها ووضحها ،فأحسنها قصها من فتبارك سعة، إلى ضيق

 
 

 111سورة مكية ،وآياتها ( يوسف)سورة ، 

 هي السورة الثانية عشرة في ترتيب المصحف بين

 هود والرعد

 سورة هودنزلت بعد. 

 التي استأثر هللا بعلمها( ألر)بدأت بالحروف المقطعة. 

 مرة25ذكر اسم نبي هللا يوسف عليه السالم. 
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 خريطة ذهنية لسورة يوسف عليه السالم
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 لكامت الإبتالء
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D:/مداخل تدبر القرآن الكريم/سورة يوسف - مشاري بن راشد العفاسي برواية ورش عن نافع - YouTube.MP4


 

في الرسم المصحفي على اْلِكَتاِب : تكتب كلمة

،بحذف حرف المد (: هذا الشكل

 .. وتعويضه بألف صغيرة فوق الحرف الممدود

 

المد لغة الزيادة وفي االصطالح هو إطالة الصوت عند النطق بالحرف ، 
 :  وأحرف المد ثالثة وهي 

 .األلف الساكن المفتوح ما قبله    
 .الواو الساكن المضموم ما قبله    

 ( .نوحيها) الياء الساكن المكسور ما قبله ، جمعت في كلمة   
هو الذي ال يتوقف على سبب من همز أو سكون ( األصلي)المد الطبيعي 

 ِويِل اتَ  ....يُوُسُف  .....اْلِكَتاِب :قبله وال بعده و يمد بمقدار حركتين مثال 

 

 
 elidrissihiba@gmail.comعبد العزيز اإلدريسي  .أ

   21 



 البيان العام
   . . المبين الكتاب آيات تلك . . را . الم . ألف
 الطاقة على المتسامية البعيدة اآليات تلك بعينها هي هي . بينهم متداولة للناس قريبة وهي جنسها من وما األحرف هذه

  :المعروفة العربية األحرف هذه من مؤلفا عربيا كتابا  اهلل نزله ولقد . المبين الكتاب آيات . البشرية
 القرآن يكون أن عقال بد فال , بشرا يكون أن يمكن ال المعجز الكتاب هذا العادية الكلمات من يصنع الذي أن وتدركون

   . القاهرة وداللتها الظاهرة هذه لتدبر مدعو هنا والعقل . وحيا
  :التخصيص وجه على , الكتاب هذا مادة من القصص ذكر أبرز فقد قصة السورة هذه جسم كان  ولما

   . .(القرآن هذا إليك أوحينا بما القصص أحسن عليك نقص نحن)
   . به الموحى القرآن من جزء وهو - القصص أحسن وهو - القصص هذا عليك قصصنا إليك القرآن هذا فبإيحائنا

 (قطب ،سيد القرآن ظالل في)  . .(الغافلين لمن قبله من كنت وإن(

   :أبيه على رؤياه يقص الصبي يوسف لنرى , األولى الحلقة في األول المشهد عن الستار يرفع ثم
 - غالم يراه ما وأقرب ; الغلمان وال الصبية رؤى من ليست ألبيه وصفها كما  الرؤيا وهذه ، غالما أو صبيا يوسف كان
 . يطولها يديه بين أو حجره في والقمر والشمس الكواكب هذه يرى أن - به يحلم لما صدى أو صبيانية رؤياه تكون حين

 في عنه يروى والسياق . تعظيما بالسجود رؤوسهم يحنون الذين العقالء صورة في متمثلة , له ساجدة رآها يوسف ولكن
 .المؤكدة اإليضاح صيغة

:المقدمة  

:المشهد األول  
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 لم . الغالم لهذا عظيما شأنا الرؤيا هذه وراء أن وبصيرته بحسه السالم عليه يعقوب أبوه أدرك لهذا
 أما . منها حلقتين بعد إال بوادره تظهر وال . كذلك  القصة سياق عنه يفصح ولم , عنه هو يفصح
 رؤياه يقص بأال نصحه ولهذا . المحجوب الغيب انكشاف بعد القصة نهاية في إال يظهر فال تمامه
 من الشيطان فيجد - الشقيق غير - الصغير ألخيهم وراءها ما يستشعروا أن خشية , إخوته على
 .يسوؤه أمرا له فيدبروا , بالحقد نفوسهم فتمتليء , نفوسهم في ثغرة هذا
 يتجه , شأن له سيكون أن يوسف ابنه رؤيا من أحس وقد , إبراهيم بن إسحاق بن ويعقوب     

 , فيه يعيش الذي النبوة جو بحكم ; والمعرفة والصالح الدين وادي في الشأن هذا أن إلى خاطره
 هو يوسف يكون أن فتوقع . المؤمنون بيته وأهل هو اهلل من مبارك إبراهيم جده أن من يعلمه وما

  إبراهيم بيت في المباركة السلسلة فيه وتتمثل البركة عليه لتحل إبراهيم نسل من أبنائه من يختار الذي
. 

  يعقوب آل وعلى عليه نعمته وإتمام , له اهلل اختيار إلى تشير يوسف رؤيا أن إلى يعقوب فكر واتجاه
 الذي ولكن . طبيعي هذا . . [ أب له يقال والجد ] وإسحاق إبراهيم قبل من أبويه على أتمها كما

   .(األحاديث تأويل من ويعلمك :قوله النظر يستوقف
 

 من ويهبه ويعلمه يوسف سيختار اهلل أن يعقوب أقصد .؟ األحاديث فما . المآل معرفة هو والتأويل
 إلهام وهو . أوائلها منذ , إليه تنتهي الذي مآلها األحاديث من به يدرك ما البصيرة ونفاذ الحس صدق

  . .(حكيم عليم ربك إن :التعقيب وجاء , النافذة المدركة البصائر لذوي اهلل من
23 



 اهلدى املنهاجي
 حكمة على دليل فيه :تعالى قوله•

 كي العرب يعقله أن وهي العربية، باللغة القرآن نزول

 .يبلغوه

 
 دليل فيه  :تعالى قوله•

 شيئا يدري يكن فلم والسالم، الصالة عليه محمد  نبوة على

 وال الكتاب ما محمد يدري يكن ولم الماضية، األمم أخبار عن

 .عباده من يشاء من به يهدي نورا هللا جعله ولكن اإليمان،
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فيه دليل على : تعالىقوله •

 .شرعاً ثبوت الرؤيا 
 
فيه دليل على ﴿: تعالىقوله •

أسباب للمصلحة، والبعد عن التحدث بالنعمة جواز كتم 

 .الشر
فيه دليل أن الشيطان : قوله تعالى•

يوسف مع إخوة كما وقع فيوقع بينهم اإلخوة يدخل بين 

 .الحذر من مكائدهفينبغي 
فيه دليل أن نعمة : قوله تعالى•

ربما شملت من يتعلق به من أهل بيته، نعمة هللا على العبد 
  .أوالد صالحون منه الغالب يخرج والبيت الصالح في 
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 مسالك التخلق
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 وتبليغا ألنواره تلقيا ،الكريم للقرآن املتواصلة املدارسة املؤمن على الواجب من-1

منا):والسالم الصالة عليه قال ألسراره، منا و ابلتعمل العمل اإ  يتق من و يعطه اخلري يتحر من و ابلتحمل احلمل اإ

 .األلباين وحسنه الدارقطين رواه (يوقه الرش
 

 خصوصا، القرآني والقصص عموما القرآن تدبر  في يجتهد أن املؤمن على-2
 إلى أعمارا نضيف وبذلك تجربة،  من وإفادة عمل، ودليل عبرة، موطن فالقصص

 .أمة لكل املحتملة والضالل الضياع رحلة ونختزل  عقلنا، إلى وعقول  عمرنا،
 

 بحبل العتصام وجب لذا الشيطان، وسوسة من تسلم ل  املباركة الطيبة األسر -3
 في وصبرا السراء في شكرا الصدق على الناشئة تربية في والجتهاد املتين، هللا

 .الضراء
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 شكرا على انتباهكم
 


