
 

 

 مراحل

 الدرس

 القدرات المستهدفة 
 

 التعلمیة الدیداكتیكیة األنشطة                      العلمي المضمون

 التالمیذ أنشطة       األستاذ أنشطة
 

المعينات 
 الديداكتيكية

 التقویم مؤشرات

 التقویم

 التشخیصي

الوقوف على 
المكتسبات 

السابقة وربطها 
 بالحصة التالية 

 التحاضير ويراقب سللةاأل يطرح -

 من يذكرنا بالقاعدة التجويدية السابقة؟ -

 ما الذي أنكره الكافرون واستغربوا له في الشطر السابق ؟ -

 إلى ماذا دعاهم هللا عزوجل ؟ -

 أذكر بعض األقوام الذين أنكروا البعث والنشور  -

ق بالدرس يطرح أسللة تتعل
 ؟السابق

يراقب انجازات  -
 المتعلمين 

 األسئلة  عن یجیب -

 من أنجزه ما یقدم -

 تحاضیر

 ورقة التنقيط

 حوارية 

 دقتر المتعلم 

 استحضارھم مدى -

 المكتسبات ألھم

 . السابقة

بإنجازاته  واھتمامه -

 المنزلیة

 

 

 التمھید

 

 يمهد
 األستاذ

 لموضوع
 الدرس

بعد البعث والحساب والجزاء ، مع ومصیرھم  یذكرنا هللا سبحانه بعلمه بحال عباده 

بمصیر  االعتباردعونا الحق سبحانه إلى ، كما یكل من الكافر والمؤمن  بیان مصیر

 الجاحدین من األمم السابقة .

  ؟فكیف یكون اللوم والعتاب بین الكافرین یوم القیامة 

 وما صور النعیم التي أعدھا هللا للمومنین ؟ 

 وكیف یعتبر المرء بأحوال األمم السابقة ؟ 

 بین یضع

 إشكالیة أیدیھم 

 الدرس

 وتطلعه رغبته یبدي

 الدرس لمعرفة

 الجدید

 

 حوارية -

 مدى

 تشوقھم 

 للدرس         

 

 

 قراءة

 النصوص

التمرس على حسن 
اإلنصات وعلى 
 القراءة السليمة 

 قال س بحانه:

ولقد خلقنا الإنسان ونعمل ما توسوس به نفسه ............وأ لقى السمع  16 " 

 "  37د ـــــــــــــــــــــــــــــــوهو شهي

 ثم نموذجیة قراءة یقرأ

 التالمیذ بین القراءة یوزع

 عند األخطاء یصحح و

 عجزھم

 ویستمع ینصت

 حاكي األستاذی ثم 

 في قراءته 

 ویصحح أخطاء

 زمالئه 

الكتاب  -
 المدرسي

 األستاذقراءة -

قراءة  -
 جية لتلميذنموذ

 من تمكنھم مدى

 السلیمة القراءة

ومراعاتھم لقواعد 

 األداء

 

 

 القاعدة 

 التجویدیة 

 

 

 التعرف 

 على 

 القاعدة  

 التجويدية 

 قوال ترقمثال :" أقرب " " رقيب التفخيم قاعدة الراء : األصل في الراء 

 إال لألسباب التالية 

  يشرك  –رجال  –أن تكون مكسورة بنفسها  مثال : فأعرض * ذكرنا 

  منذر  –فبشرهم  أن تكون مسبوقة بكسر الزم  مثال : المغفرة 

 قدير   -أن تكون مسبوقة بياء ساكنة الزمة مثال : البصير 

   الكفار  –النهار  -أن تكون ممالة أو مسبوقة بألف ممال مثال :  رآه– 

 ..يتوارى  - القرى صبار 

 یطرح اسئلة

 توجیھیة

 تعرفماذا 

 عن قاعدة 

 ؟ الراء

 

 یجیب عنھا

 مستثمرا

 اعداده

 القبلي

حوارية 
 تشاركية

السبورة -
 االعداد

 القبلي 

 للمتعلم 

 مدى

 تعرفھم 

 على  

 القاعدة

 التجویدیة  

  صفوة التفاسير  –المصادر والمراجع: القرآن الكريم– 
 معجم اللغة الكتاب المدرسي ... -فقه السيرة 

 الراء *  تفخيم ةعلى قاعدأن يتعرف   -:  أهداف الدرس
* أن يقف على أن يتعرف على علم هللا بأحوال خلقه 

صور للبعث والحساب ويعلم بمصير المؤمنين والكافرين 
ير الجاحدين من األمم الغابرة * أن يستشعر مص

 ويستخلص منهم العبر 
- .    
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 سم هللا الرحمان الرحيمب

 

 األستاذ : اكزارن خالد



 

 شرح

 المفردات

 القدرة على

 شرح  

 الكلمات

 المفاتيح 

 في النصين

 ولقد خلقنا اإلنسان : أي خلقناه بقدرتنا لحكمة أقتضت خلقه . -
 به نفسه  ما تحدثه نعلم ما توسوس به نفسه : أي -
 شريان في العنق حبل الوريد :  –ونحن أقرب : هللا أقرب بعلمه وقدرته  -
 يكتبان أعمال العباد . ذان لالهما الملكان : المتلقيان  -
 غطاءك : أي حجاب غفلتك - قعيد: مترصدان لما يقول  -
 أي الذي كنت منه تهرب وتفزع تحيد :  -
 ه ما كنت تنكره في الدنيا حديد : أي فبصرك اليوم نافد قوي تدرك ب -
 وقربتأدنيت أزلفت :  - الموكل به .أي الملك  :قال قرينه -
 ن خشي الرحمن بالغيب : أي يخاف هللا في السر حيث ال يراه أحد م -

 یوجھھم

 الكلمات إلى 

 الصعبة

 شرحھا قصد 

 من عنده ما یبدي

 شروح

 ومعاني

 للكلمات

الكتاب  -

 المدرسي

 السبورة -

االعداد القبلي 

 للمتعلم

 فھم مدى

 الكلمات 

 الصعبة  

ستثمارھا في وا

سیاقات لغویة 

 مختلفة

المعنى 

 االجمالي

الشطر 

 القرآني 

 القدرة على

 تحديد

 المستفاد

 الشطرمن 

 المعنىـــــــى اإلجمـــــــــألي : 

بأعمالھم یحصیھا لھم لینالوا علیھا الجزاء یوم  وعباده ب خبیر رقیبتبیانه تعالى أنه 

القیامة ، وتصویره سبحانه للحظات یوم البعث بدءا بخروج روح اإلنسان ، وتذكیره 

البعض ، وبحال المؤمنین المطمئنین من فزع ھذا  بخصام الكافرین ولوم بعضھم

صیر الجاحدین من األمم الیوم العصیب ، ودعوته سبحانه إلى أخد العبرة من م

 السابقة .

 استخراج على یساعدھم

 المعنى االجمالي

 طریق عن 

 التوجیھیة األسئلة

 المستفاد عن یعبر

 حسب النص من

 بأسلوبه الخاص فھمه

 

الكتاب  -
 المدرسي

 السبورة -

 على قدرتھم مدى

الربط بین األجوبة 

 معنىلبناء 

 شطرلل متناسق 

 التقویم

 

 المرحلي 

 القدرة على 

تثبيت المكتسبات 
 السابقة 

 ما هو األصل في الراء ؟ ما هي األسباب التي تجعلها مرققة  -

 ؟ ذكر سبحانه حال أناس يتخاصمون فيما بينهم يوم القيامة ، من هم هؤالء  -

 یضع أسئلة یختبر

 بھا مدى تمكنھم 

 مما تم شرحه  

 یجیب عن األسئلة بتركیز

 مستدال على تمام 

 ادراكه لما تم تداوله 

الكتاب  -
 المدرسي

 السبورة -

 مدى استیعابھم 

 لما تم شرحه

 من الدرس  

 

 

 

 

 معاني 

 

 األیات 

 

 

 

 

 

 التمكن من

 تحديد

 معاني

 اآليات

 ــــــــــــــــــــــي اآليـــــــــــــــــــــــات :معــــــــــــــــــــــانـ 

تبيان اآلية قدرة هللا وعلمه بأحوال خلقه ،بأعمالهم وأقوالهم   : 18-16اآلية  

 سرها وجهرها .

سكرات الموت  في هذه اآليات ذكره سبحانه : 22الــى اآلية  19اآلية من  

أهوال يوم القيامة وكيف يساق المرء الى  و ،ال محالهالتي ستدرك اإلنسان 

 ا .يذلك الموكب وقد كشف عن بصره ليدرك بأم العين ما كان ينكره في الدن

وم للصفات الست التي توبق صاحبها ي ذكره سبحانه :26إلــى  23اآلية من  

 .القيامة مهاوي الردى 

واللوم بين الكافر تخاصم لذكر هذه اآليات ل:  30إلــى  اآلية  27اآلية من  

نافيا للظلم عن  عصى وكفرو حكمه نافد فيمن وقرينه ،مبينا سبحانه أن

 .نفسه سبحانه 

ذكره سبحانه في هذه اآليات لحل المؤمنين المتقين  : 37إلـــى  31اآلية من  

مم من األ االعتبارداعيا إياهم إلى وما ينتظرهم من نعيم مقيم في الجنة، 

 .السابقة 

 ویطرح التالمیذ یوجه

 متنوعة أسئلة

 ومتعددة 

 بھم فعوید

 إلى جمیعا 

 المشاركة

 استخالص في 

 معاني األیات 

 

 األسئلة عن یجیب

 بما ویدلي

 من عنده 

 ومھارات معارف

 مستثمرا

 إنجازاته 

 هومعارف السابقة

 القبلیة

  

 الكتاب  -

 المدرسي

 رةالسبو -

 

 ھمفھم مدى

 ھمواستیعاب

 وتوصلھم 

 لمعاني

 اآلیات



 

 الفوائد 

 

  والعبر

 

  المستقاة

 

القدرة على 

 استخراج

 الدروس

 والعبر

 المستفادة

 من

 الشطر

 ـــــــــــر :الفــــــــــــــــــــــوالد والعبـــــــــــــــــ

  واسع مطلقة وعلمه قدرة هللا 

 . قرب هللا من اإلنسان وعلمه بما يجوب في نفسه من خواطر وإرادات 

  محاسبة هللا للعبد على كل قول يتلفظ به 

 . الموت مالقيكم وإن طال العمر 

  جزاء بعرض أهوال يوم القيامة .العقيدة البعث وتقرير 

 يد،مناع للخير، معتد، مريب، ست صفات تورد المرء سوء العاقبة " كفار،عن

 مشرك.

 . الخصام ال يسلم منه الكافر مع قرينه 

 . هللا سبحانه عدل اليظلم عنده أحد 

 . أكبر نعيم يلقاه أهل الجنة هو مرضاة هللا والنظر إلى وجهه الكريم 

 یطرح أسئلة 

 مدى تمكنھم

 من استنباط

 الفوائد والعبر 

 

 

 یجیب ویدلي 

 برأیه 

 حول الموضوع

الكتاب  -

 المدرسي

 السبورة -

االعداد القبلي 

 للمتعلم

 مدى تكمن المتعلمین 

 من التوصل 

 إلى 

 الفوائد

 الصحیحة 

 

 التقویم
 اإلجمالي

 تثبيت

 المعارف 

 وتقويم  

 المكتسبات

 ؟ما هي الصفة التي نفاها هللا عن نفسه سبحانه  -

وتزج به صاحبها  كما هي الصفات التي ذكرها هللا والتي من شأنها أن تهل -
 ؟جهنم  نار في

 بماذا نال المؤمنون تلك المكانة العظيمة عند هللا ؟ -

 بما وصف هللا األقوام السابقة ؟ وما الذي أصابهم ؟ -

 أسئلة یطرح

 حول عامة 

 المنجز الدرس

 األسئلة عن یجیب

 بتركیز مستدال 

 لك على تمام ادراكهبذ 

 الدرس  راحللم 

 الحوار -

 الذاكرة

 

 فھم مدى

 الدرس 

 المشاركة

 فعالةال 

 اإلعداد أسئلة

 القبلي

أن يتعلم ذاتيا 

ويستعد للدرس 

 القادم

 مضامين النصوص  استخرج -  .دفترك في نصوص الدرس القادم أكتب

 باإلمام مسلم عرف. 

 ما هو الغرض من زيارة جبريل لرسول هللا ؟ 

  وتوجيه السلوك ؟أهمية اإليمان في تزكية النفس  هيما 

 

 

 األسئلة علیھم یملي

 أو 

 السبورة على تبھایك

 دفتره في ینقلھا

 قصد 

 البیت في إنجازھا

 

 التحضيردفتر  -

 جدیة اإلعداد

 القبلي 

 وجودته

 



 

 


