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م التقو  مؤشر
 الطرق 

 والوسائل

التعلمية التعليمية شطة  
دفة املس  القدرات

مراحل

شطة الدرس )ة(املتعلمأ ستاذ  شطة  أ

مدى قدرة المتعلم 
على استحضار 

 المكتسبات السابقة
 

  

یجب على المتعلم أن  ینتبھ قصد اإلجابة عن األسئلة المطروحة  بشكل 
  : سلیم إنطالقا مما درسناه في الدرس الماضي 

اعتقادھم غیر مبني على العلم بل  –من هللا للشافع تقبل بإذن ورضا_ 
 اإلخالصألن في ذلك افتخار وعدم  - على الظن والجھل

  :یطرح أسئلة لتشخیص مكتسبات المتعلم السابقة من قبیل 
  متى تقبل وتصح شفاعة الشافع یوم القیامة  ؟ 
 ؟  عالم بني المشركون اعتقادھم في المالئكة   
 عن مـــدح الشخص نفسھ ؟ لماذا نھى الشرع 

  المكتسبات استحضار

  السابقة ومعالجة 

 الخاطئة منھا 

ي  تقويم تشخيص

مدى قدرتھ على 

التفاعل اإلیجابي مع 

 الوضعیة المطروحة
 

  المطروحة ینتبھ ویتفاعل مع الوضعیة

  التعلمات بناءالفعلي في  االنخراطقصد  

 بالمناقشة والحوار الدرس الجدید وإغناء 

  :وضعیة مشكلة مناسبة للدرس من قبیل وغ یص
    الموت والحیاة ، : خلق هللا تعالى األشیاء كلھا وھي متوازنة ومتقابلة

 ...الحزن والسرور، الیسر والعسر ، الضحك والبكاء ، الذكر واألنثى 
  فعالم یدل ذلك كلھ ؟ وھل یستطیع أحد أن یتصرف بھذا التصرف

  ؟المطلق في اإلبداع واإلیجاد 

  تشویق المتعلم 

  ا معیلیتفاعل إیجاب

 موضوع الدرس 

  وضعية
 إشكالية

مدى قدرتھ على 

قراءة النصوص 

 قراءة سلیمة
 

یستمع وینصت لقراءة األستاذ، ثم یقرأ بدوره إذا طلب منھ ذلك قراء 

لتصحیح أخطاء زمالئھ بإذن  االنتباهسلیمة من األخطاء مع ضرورة 

 ...من األستاذ

  

مع االنتباه   على التالمیذمنھجیة ثم یوزعھا  االنطالق قراءة  صیقرأ ن
  :لغرض تصحیح أخطائھم أثناء الترتیل

 النجم" من سورة   61_  41: اآلیـــات " 
 

القدرة على قراءة النصوص 

 الشرعیة قراءة سلیمة

قراءة 
ص

ن
 االنطالق  

مدى تمكنھ من 

   التعریف بسورة

  

اضطراب :والتحریك واصطالحا  االضطراب: لغة    :القلقلة
المخرج عند النطق بالحرف ساكنا حتى تسمع لھ نبرة قویة، وحروفھا 

  : مثال " قطب جد " خمسة مجموعة في 
ىبــــــوأ -   طــــــأو    -  ــــــقأو    -ــ

  

  :من خالل أسئلة مثل  التعریف بقاعدة القلقلةیطلب من المتعلم 
  ؟    من النص القرآني مثال لھا استخرج ؟  واصطالحامعنى القلقلة لغة ما  

   التعرف على

 قواعد التجوید

ة  القاعدة التجويدي

مدى تمكنھ من شرح 

المفردات المقترحة 

 وتوظیفھا لغویا
 

  :  یشرح المفردات بما معناه 
أي  إذا صبت في من نطفة إذا تمنى    -أي رجوعك بعد الموت المنتھى  

اسم نحم الشعرى   -  أي نشأة الخالئق للبعث األولى النشأة -رحم المرأة 
أي ال سامدون  –مدائن لوط التي لحقھا العذاب الموتفكة  –من النجوم 

ھذا  أي بأي نعم هللا ترتاب یا أبن آدم ؟  فبأي آالء ربك تتمارى  -ھون 
 أي اقترب قیام الساعة  أزفة األزفة –المقصود بھ النبي محمد نذیر 

  : یقترح على المتعلم شرح بعض المفردات المحوریة مثل 

 –الموتفكة  –الشعرى   -النشأة األولى  -من نطفة إذا تمنى    -المنتھى   -

 أزفة األزفة  –سامدون  فبأي آالء ربك تتمارى ھذا نذیر 

  القدرة على شرح 

  المفردات اللغویة  

 وتوظیفھا في جمل مفیدة

  قاموس
 المفاهيم
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مدى قدرتھ على  

تحلیل محاور الدرس 

ومناقشة زمالئھ 

بنصوص شرعیة 

 وصور واقعیة

 

 

 يعض القرآ النص من املستفادة ي  :املعا
  

و    )1 مص وعنمآلبيان القيامة يوم الئق ا لدجميع يلقى ئذ

أفعالھ جزاء عاقب،واحد أن وإما يثاب أن  . .فإما

املطلق   )2 التصرف أن لبيان أوجد سبحانھ و ف خلقھ،

والتوازن  بالتقابل ك: ء ال زن، وا ،الفرح ياة وا املوت

م وال املرح اء  . . .والب

املرة   )3 الئق ا خلق فكما بداع و يجاد ع هللا قدرة بيان

ثانية: و مرة جديد من م يبع الدنيا خرة: أي  . . .أي

عا   )4 هللا وطغتيان ظلمت ال السابقة مم ومآل مص

ا رسل بھ جاءت ما ولوط:   وكذبت نوح وقوم وثمود عاد  . . كقوم

عث   )5 ما ليتمم عا هللا عثھ بل الرسل بدعا س ل محمد أن بيان

قيام قبل الرسل وخاتم ياء ن آخر بذلك و ف قبلھ ن املرسل بھ

وال الصالة عليھ قال كما هاتني: " سالمالساعة ة  ٔ والسا  ". بعثت 

 ستاذ عيطرح املتعلم ساعد تحليـــــــــــــــــلأسئلة

و  ي القرآ النص ن ماستخراجمضام ستفاد أ ما

ي ما ذلك ومن الشرعية ي املعا من  :منھ

  

  مص ؟ ما ذلك وكيف ؟ القيامـــــة يـــــوم الئق ا  ومآل

 خلقــ الق ا املطلق تصرف ع يدل ما ـــأبرز ـــــ ؟ــــ  ـھ

 يبعث وكيف سان يخلق ؟خرةكيف الفرق  وأين

 املكذب مم عض بمص لنا هللا تذك من الغرض ؟ـــــــــما  ة

 الرســــ من ه وغ محمد الرسول ن ب العالقة ـــــــأو ــــــ ــــــ ؟ـــ  ـل

 ؟عالم الرسل وآخر يــاء ن خاتم محمد بأن التذك  يدل

القدرة على الفھم والتحلیل 

ومناقشة محاور الدرس مع 

اإلستدالل بنصوص شرعیة 

 وصور واقعیة

أنشطة التحلي
ل والمناقشة

 
 محاور الدرس

 مدى قدرتھ 

على التعامل مع 

 الوضعیات المطروحة
 

  

  :تقییم أداء المتعلم والوقوف على مدى تحقق األھداف المنتظرة   یصوغ األستاذ وضعیات تقویمیة مختلفة لغرض
  

 أن يقول يـــاة:تلميذ ا ستقيم ال ح بالتضاد خلق ء  ................................................................................. : ل

 أنيتلميذ خرةزعم والبعث الدنيا لق ا ن ب فرق ال  .......................................................................: ............ ھ

 تتلميذ أنة يــاء ؤكد ن وخـــاتم ن املرسل أول محمد  ..........................................................................: .......... الرسول

  القدرة على استحضار 

  ما یستخلص من الدرس 

فصد استثماره لتصحیح 

 الوضعیات المقترحة

 وضعــــــــــــــيات
 تقويمية

مدى تمكنھ من 

استنباط أھم القیم 

 الواردة في الدرس
 

  

تجت الدرسمناست ي ذا   :  ما

 مص عا هللا ا إ  الئقــــل

 خلقھ املطلق التصرف  عا

 عــا هللا عند سيان والبعث لق  ا

 والرسل ياء ن خاتم هللا رسول  محمد

الدرس من ستفاد ما م بأ دالء املتعلم من   يطلب

وقيم وع حكم   من

قبيل من اليومية حيــــاتھ ا تطبيق كيفية بيان  : مع

القدرة على استخالص أھم القیم 
والحرص على احترامھا في 

 الحیاة الیومیة

  حكم
 وعبر

مدى قدرتھ على 
اإلجابة عن االسئلة 
المطروحة خارج 
 الفصل الدراسي

 

قبيل من الدرا الفصل خارج ا ع لإلجابة املتعلم ا دو و ، املوا للدرس عداد أسئلة   :يطرح

نــكت )1 سورة (لدرسنطالقصابة من ول راتاملقطع مضاميھ) ا واستخراج مفرداتھ شرح  ؟مع

رات )2 ا سورة وما عرف الناس؟ جميع منھ ينحدر الذي ؟صل ي القرآ النص  حسب

مما )3 بي ـــــاضل ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ التفـــــ ا؟مقياس خص ال قوق ا ؟وما ـــــن ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ املسلميـ غ  سالم

القدرة على التعلم الذاتي خارج 
أسئ الفصل الدراسي

ــــــــــــ
لة

  
 االعداد

 مطلوبا في نھایة كل مرحلة من مراحل الدرس إذا أقتضى األمر التقویم المرحلي یبقى  )1
  خطاطة  وذلك حسب أحوال كل قسممحـــــــاور أنشطة التحلیل قد تضع في جدول أو  )2

 ملحوظات
 عـــــــــــــامة

فارس : من إنجاز األستاذ   
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