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 الدقويم المحدوى والمضمون المعرفي  أنشطة الدعلم القدرات الفرعية  مراحل الدرس
 المدعلمأنشطة ا أنشطة األسداذ

التقويم 
 التشخيصي 

 

 

االسدعداد للدجاوب مع موضوع 

 الدرس والدهيئة له .

 

يسأل الدالميذ عن ما اكدسبوه في الدروس السابقة 

 وإثارة اهدمامهم عبر األسئلة.
 

 مكدسباتهم عن الدرس الماضي يطرح أسئلة حول  -

 

 

يبدي اسدعداده ويبرز اندباهه 

 ويدجاوب مع األسداذ .

 

 ان الدرس الماضي اذكر }ي{ عنو

 .كم عدد أركان اإليمان وما هي؟ -

هو أثر معرفة أركان اإليمان على ما  -

 الفرد والمجدمع 

حكم من ينكر أركان اإليمان ما هو  -

  ويجحدها ؟
 

اسدعداد الدالميذ 

لمعرفة حقائق 

 جديدة

 
 
 

 تمهيد
 
 
 

 

 

 

 

الربط بين الدرس الحالي والقيم  

في الدي يحملها ويحاول غرسها 

 المسلم .

دحدث عن مرحلة يبين أهمية الموضوع : بكونه ي

من مراحل الدعوة اإلسالمية، والصعوبات الدي 

تعرض لها سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 وكيف واجه هذه الدحديات والمشاكل ...

يسدمعون إلى األسداذ ويندبهون لما يقول ليسهل 

 عليهم فهم الدرس والدجاوب معه.

حقيقة لدبيان عليهم السالم   الرسل بعث هللا

وإخراجهم من الظلمات إلى النور  اإليمان 

وتزكية نفوسهم ولكنهم كانوا يواجهون تحديات 

كبيرة وصعبة اسددعت منهم الدضحية والصبر 

والثبات وكان رسولنا صلى هللا عليه وسلم 

 نموذجا في ذلك.

تفاعل مجموعة 

من المدعلمين مع 

 الوضعية المسألة

 

 
الوضعية 
 المسألة

 

 

اإلشكال 

 والفرضيات

القدرة على تحليل عناصر الوضععية 

المشععععععععععكلة وتحديععععععععععد المواتقععععععععععف 

 المدناتقضة والمخدلفة ...

 

يديح األسداذ للمدعلم الفرصة  لدحديد المشكلة 

وا تقدراح بعد تقرا ة الوضعية  المشكلة  المطروحة 

 فرضيات لحلهاّ.

 يصحح صياغات المدعلمين, -

 موجهة.يقدم أسئلة  -

يدون جل اإلتقدراحات  -

 المؤتقدة.

 

      يدأمل الوضعية يقرئها مرات عدة •

 لدحديد مكوناتها وفهم سياتقها        

 يجيب عن األسئلة•        

 يحاول صياغة المشكلة بوضوح•

 

 

يحدد المشكلة و يقدرح حلوال لها  مع صياغدها 

 صياغة دتقيقة دون اإلكدرات بصحدها 

لماذارفضت تقريش ها ذهبت ليلى تسأل أم

اإلسالم فردت األم ألنهم كانوا غافلين... 

فقالت ليلى لماذا إذا لم يدع عليهم الرسول 

صلى هللا عليه وسلم بالهالك أو يجعل 

الناس كلهم مؤمنين ؟ فردت األم اإلنسان 

حر ومسؤول عن اخدياره وليس كباتقي 

 المخلوتقات 

 ما هو موضوع الوضعية وشخصياتها .؟ 

؟ وما موتقفك من  تساؤل ليلى في  ما رأيك

 ؟وما رأيكم في الموضوع ؟أمها رد 

 

 

توصل عينة من 

ألى تحديد الدالميذ 

المشكلة و اتقدراح 

فرضيات 

 مدعارضة لحلها

 

 

 

 تقرا ة النص -

 

 

 
الدمكن من تقرا ة النصوص تقرا ة 

 سليمة ومدقنة
 

 

 

مع مراعاة تقواعد  و تصحيحية أولية  تقرا ة يقرأ

 الدجويد والقرا ة .

 

 

 

 

 

ينصت لقرا ة األسداذ ويحاول تقرا ة اآليات 

 تقرا ة سليمة من األخطا 

 

 

تعالى } فاصبر على ما يقولون تقال 

وسبح بحمد ربك تقبل طلوع الشمس 

 93ق اآلية وتقبل الغروب { 

العزم من  }فاصبر كما صير أولو 

 93الرسل { األحقاف 

تقرا ة سليمة من 

طرف عينة من 

 الدالميذ
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 توثيق النص -

 

 

 

 

 

 

السورة الكريمة الدعرف على 

 راوي الحديث أو 

 

 

 

 

 

 

 

يطرح األسئلة ويسدثمر إعداد الدالميذ  

 ومجهوداتهم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يعرض إجاباته ويشارك في الحوار والمناتقشة

 

 

 

 الدذكير بدوثيق سورة تقاف 

 

 

 

 

 

 

تقرا ة النصوص 

 تقرا ة سليمة 

 

 نشاط الفهم

وشرح 

 العبارات

 واأللفاظ

 

 

 

 

 

القدرة على شرح الكلمات 

الصعبة والمحورية في 

 النصوص

يحدد المصطلحات الصعبة ويوجه الدالميذ إليجاد 

شرح لها عن طريقة السؤال واالسدفسار ويقوم 

 الصحيح ويكمل الناتقص منها ...

 

يوظف إعداده القبلي ويشارك في حل الكلمات 

 ويسدخدمها في سياتقات مخدلفة.

 للغوي:الشرح ا 

 تحمل وتجلد واندظر في هدو . اصبر : 

على ما يقولون : على سفاهدهم 

 وشركهم وإذايدهم

 سبح : نزه وتقدس وعظم

اولو العزم : الذين صبروا وجدوا 

وتحملوا في سبيل دعوتهم وهم األنبيا  

الكرام وعلى رأسهم نوح وإبراهيم 

 وموسى وعيسى عليهم السالم جميعا.

 

 

تمكن عينة من 

ميذ من الدال

الوتقوف عند 

معاني بعض 

وتوظيفها  الكلمات

 في سياتقات أخرى

األحكام 

 والمضامين

 

 

القدرة على تحديد المضامين  

 من اآليات والنصوص.

على  يطرح أسئلة موجهة تساعد المدعلمين

 اسدخالص المضمون العام للنص

 

 يجيب عن أسئلة األسداذ الدوجيهية

يسدثمر إجاباته و ما مر في القاموس اللغوي 

 لصياغة مضمون  مناسب للنص

ــ بيان اآلية الكريمة إرشاده وأمره لنبيه 

الكريم }وكل من يقددي به { بالصبر على 

األذى وسفاهة المشركين 

 والمعارضين،واالسدعانة بالذكر والدسبيح.

ــ بيان اآلية الكريمة أن كل األنبيا  والرسل 

لسالم أوذوا في دينهم ودعوتهم، عليهم ا

ولكنهم صبروا وتحدوا وتحملوا، وإرشاد 

 النبي صلى هللا عليه وسلم لالتقددا  بهم.

توصل عينة من 

الدالميذ إلى 

مضمون مناسب 

 لكل نص شرعي

 

 

 

تحليل  -

 المحور األول

 

القدرة على تحليل محاور 

الدرس محددين في ذلك مفهوم 

 بعث والجزا  وحكم اإليمانال

 بهما 

تنشيط الدالميذ وتوجيههم إلى إدراك 

حقيقة القضا  والقدر وحكم اإليمان 

بهما  ودفعهم إلى المشاركة في نقاش 

 بنا  وهادف  

يشارك في الحوار ويدلي برأيه في الموضوع 

ويوظف مكدسباته السابقة إلثرا  النقاش مع 

 زمالئه.

مساومة وإغرا  أساليب المحور األول : 

 بي صلى هللا عليه وسلم : المشركين للن

بعد إعالن النبي صلى هللا عليه وسلم 

دعوته وجهر بها اتخذت تقريش من هذه 

الدعوة موتقفا معاديا وكانت تردي القضا  

 عليها وذلك بأساليب مدعددة منها :

ــ الدهديد والوعيد : فقد ذهبوا يشدكون 

النبي صلى هللا عليه وسلم لعمه أبي طالب 

 تمسك بدعوته.وأو يِذونه فرفض 

ـــ اإلذاية الجسدية : كما فعل عقبة بن أبي 

معيط حينما وضع ردا ه على عنق النبي 

صلى هللا عليه وسلم وهو يصلي وهم 

 بخنقه. 

ـــ المزاوجة بين الدرغيب والدرهيب : بعد 

فشل أسلوب الدهديد غيروا من أسلوبهم 

 

االندباه إلى درجة 

وعي الدالميذ 

وامدالكهم ملكة 

لغوية . وحسهم 

الدشاركي في بنا  

 الدرس
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وعرضوا على النبي صلى هللا عليه وسلم 

ه مقابل : المال أو الملكأو الدخلي عن دعوت

السلطة والجاه، وغيرها من المغريات 

 فرفض صلى هللا  عليه وسلم ،

ـــ االسددراج ألنصاف الحلول : لما فشلت 

كل المحاوالت اتقدرحوا على النبي صلى هللا 

عليه وسلم للموافقة على أن يدقاسموا معه 

فيعبد هو ما يعبدون وهم يعبدون ما يعبد. 

 سسورة الكافرون فأنزل هللا 

ـــ حصار النبي صلى هللا عليه وسلم ومن 

 معه ثالث سنوات في شعب أبي طالب.

 ــ  محاولة تقدله تقبل الهجرة ...

 

تقويم   -

 مرحلي 

 

القدرة على الدمكن من مكدسبات 

إذا سالت عن مفهوم العقيدة  انطالتقا مما سبق ما السابقة  الدرس 

 فبما سدجيب ؟  الصحيحة واركانها 
 بشكل مركز يفكر و يجيب على أسئلة األسداذ

أساليب المشركين حول حوار الط ينشت

لمساومة النبي صلى هللا عليه وسلم وإرائه 

 للدخلي عن دعوته .

 لدقويم درجة فهم المدعلم للمحور

يعاب مدى اسد

مضمون المحور 

 األول

تحليل  -

 المحور الثاني

 

 

 

 

القدرة على تحديد 

محاور الدرس 

والمشاركة في بنائه 

 بنا  فعاال 

يساعد الدلميذ على تحليل المحور من خالل 

 .األسئلة المركزة و الشرح  و الدحليل  

 

 يناتقش و يبدي رأيه حول الموضوع

ي ندائج وآثار ثبات النب : يالمحور الثان

 صلى هللا عليه وسلم :

بعد كل هذه األساليب اضطر النبي صلى 

هللا عليه وسلم لدغيير خطده وطريقده : 

}خصوصا بعد وفاة عمه أبي طالب 

 وزوجده خديجة رضوان هللا عليها{

ــ الصبر والدعا  لقومه بالهداية }اللهم 

  اهد تقومي فإنهم ال يعلمون .

 ان الدعوة. والهجرة نحوكـــ تغيير م

 الطائف . لكنهم كانوا أتقسى من تقريش.

ــ عرض نفسه صلى هللا عليه وسلم 

 على القبائل لدنصره وتحميه.

ــ دعوة الناس والحجاج في موسم 

 الحج.

ــ الهجرة وترك مكة }بعد مبايعة أهل 

المدينة له بالنصر { صلى هللا عليه 

 وسلم.

 االندقال لحماية الدعوة وبنا  الدولة.

 

الة المشاركة الفع

للدالميذ في إغنا  

 الدرس بآرائهم

تمحيص 

 الفرضيات

القدرة على الدعرف على 

الفرضية الصحيحة بعد اسدثمار 

 مكدسباته في الدرس 

يرتب الفرضيات ثم يدعو المدعلمين إلى فحصها 

 الواحدة تلو األخرى وفق الطريقة المالئمة

يفحص المدعلم الفرضيات على ضو  النصوص 

وذلك بجمع المعلومات عن  الموظفة والدحليل

 المشكلة

  

يخدار من الفرضيات أصحها 

لكدابة الفرضية ويوجه الدالميذ 

 الصحيحة 

تمكن عينة من 

المدعلمين اسدنداج 

الفرضيات 

 الصحيحة

 إسدنداج

الدمكن من تنمية تقدرة الدالميذ 

الدركيبية والدحليلة 

 واالسدنباطية ...

لذي يجمع يبني األسداذ مع مدعلميه االسدنداج ا

معاني الدرس والقيم والمعاني المذكورة فيه . 

 وذلك عن طريق الحوار األفقي والعمودي .

يشارك الدلميذ أسداذه في بنا  المفاهيم الخاصة 

بالدرس . على شكل اسدنداج جامع للدرس 

 بأكمله يكون بمثابة بيان خدامي .

لم يأت أحد من األنبيا  وال من المرسلين أو 

لصادتقين إال وجدوا مقاومة من الصالحين وا

أصحاب المصالح الدنيئة والخسيسة ولكن 

تقدرة الدالميذ  -

على توظيف 

الدعلمات 
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النبي صلى هللا عليه وسلم صرب لنا مثاال 

في الصبر والدحدي والثبات على الحق 

حدى نقددي به وتبعه ونسدرشد به عليه 

 الصالة والسالم.

 . والمكدسبات

 تقويم إجمالي -

 أكثر فهمفي عمق كن من الدالدم

لمفهوم العقائد الصحيحة 

أثر ذلك على الفرد و  والفاسدة 

 والمجدمع

يسأل األسداذ عن مكدسبات الدرس  ليرى ما 

 اكدسبه في الدرس .

يجيب عن أسئلة األسداذ ويحاول تذكر ما اكدسبه 

 في الدرس.

بين}ي{ بعض أساليب المشركين في 

 نحاربة الدعوة اإلسالمية؟

هو موتقف النبي صلى هللا عليه وسلم ما 

من محاربة تقومه؟ وما هو تصرفه تجاههم 

 ؟

اإلجابة عن أسئلة 

 النشاط الدقويمي

أسئلة الدعلم 

 الذاتي

أسئلة اإلعداد  -

 القبلي

ربط الدرس الحالي بالقادم عبر 

 أسئلة الدحضير واإلعداد 

 

 جازهاتقصد إن يدون األسئلة في دفدره يملي األسئلة على الدالميذ

مفهوم  حاول}ي{ معرفة

 الطهارة؟وأنواعها؟ ومقاصدها في اإلسالم؟

 

كدابة الدالميذ 

 لألسئلة
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