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 مإشر التقوٌم المضمون العلمً أنشطة المتعلم أنشطة األستاذ القدرات المستهدفة مراحل الدرس

 تقوٌم تشخٌصً
أن ٌستحضر المتعلم 

 المكتسبات السابقة

ٌطلب إغالق الدفاتر  -
 و المقرر

ٌطرح األسئلة لتذكر  -
 الدرس السابق

 
 

 

ٌغلق الدفتر و  -

 المقرر

و  ٌسمع و ٌنصت -

ٌجٌب عن األسئلة 

بناءا على معارفه 

 السابقة

 

 
 من ٌذكرنً بعنوان الدرس السابق؟ - 
 ؟ ما معنى العبادة  - 
  و اإلٌمان؟ حدد العالقة بٌن العبادة  - 
 ؟ أذكر تجلٌات الخضوع هلل تعالى  - 

 

مدى استٌعاب التالمٌذ 

 للدرس السابق.

 

 

 الوضعٌة المشكلة

 

 

 

القدرة على االنتباه والمشاركة 

 الفعالة فً بناء الدرس

 

صٌاغة الوضعٌة 

 وعرضها

ٌنصت وٌشارك فً 

حل الوضعٌة 

وٌستفٌد من باقً 

 الزمالء

 

اتِق هللا( بمثابة مسّبة بٌن أضحت الٌوم كلمة ) 

الناس؛ حتى إنك إن تجرأت وقلتها ألحدهم 

فستجد منه وجًها آخر غٌر الذي ٌلقاك به 

: اتق هللا و ٌقول لك األلفاظ ؤقبحوكؤنك قد نعته ب

 . أنت

 

 

مدى قدرة التلمٌذ على 

التجاوب مع اإلشكال 

 المطروح

 .: التربٌة اإلسالمٌةالمادة

 القسط : عنوان المدخل

 .إعداديثانوي الثالثة الفئة المستهدفة: 

 ساعتانالمدة الزمنٌة: 

الكتاب  –: السبورة الوسائل التعلٌمٌة

 الحاسوب –المدرسً

الطرٌقة التعلٌمٌة : حوارٌة، استنتاجٌة، 

 .استكشافٌة، إلقائٌة عند الحاجة

فً رحاب التربٌة  :الكتاب المدرسً

 االسالمٌة

 لحسن بمار  :األستاذ 

 

 : أهداف الدرس

معنى التقوى  عرف التلمٌذأن ٌت.  

 

  ٌدرك ثمرات التقوى أن. 

 

 ٌتقً هللا فً كل أحواله و ٌحث غٌره أن

 .على ذلك

 

   

 تقوى هللا :حق هللا 
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تحدٌد االشكالٌة 
 وصٌاغة الفرضٌات

ٌستطٌع تحدٌد اإلشكال و 
 تحدٌد المواقف

االستدراج بواسطة 
 األسئلة تحدٌد

اإلشكالٌة واستخراج 
 الفرضٌات

اإلجابة وتدوٌن 
الفرضٌات على 

 السبورة

فً أن هل تتفق ؟ موقفك  من كلمة  اتق هللا  ا م
ظرك  فً ن؟   لألخرٌنكلمة اتق هللا تعد مسبة 

كلمة اتق هللا مع  لسماع الناس  ٌغضب  لماذا
لنبٌه الكرٌم صل هللا علٌه قال  هللا تعالى العلم أن 

 : وسلم

 ( ا النبً اتق هللاٌا أٌه)
   

 قراءة النصوص

 حسن االستماع -
سلٌمة  واإلنصات و قراءة 
 للنصوص
 

 ٌطلب فتح المقرر

ٌقرأ قراءة  توجٌهٌة و 

 تصحٌحٌة

ٌنصت ٌفتح المقرر 

 لقراءة األستاذ

 ٌقرأ النصوص

قراءة سلٌمة خالٌة 

 األخطاءمن 

ٌنظر الكتاب المدرسً لقراءة النصوص 

 .25ص

 مدى قدرة التالمٌذ

 على المحاكاة

 والقراءة السلٌمة

 توثٌق النصوص
 ٌوثق السور

 

ٌراقب إعداد التالمٌذ 
فً دفاترهم ثم ٌسؤلهم 
 عن توثٌق النصوص

ٌجٌب عن األسئلة 
اعتمادا على إعداده 

 القبلً

 سبق توثٌقها من قبل:  سورة الحشر
 
 

مدى عناٌة التالمٌذ  -
 بالتوثٌق
 

 شرح المفردات
استٌعاب و فهم معانً الكلمات   

 و المفردات الصعبة

تكلٌف التالمٌذ بتحدٌد 

 الكلمات المستعصٌة

 .على الفهم

 ٌوجه إجابات المتعلمٌن

ٌشرح الكلمات حسب 

ورودها فً النص 

 القرآنً والحدٌثً

اتركوا : امتثلوا  أوامر هللا  تعالى  و اتقو هللا 
 نواهٌه .

ما قدمت لغذ : ما قدمت من أعمال صالحة لٌوم 
 القٌامة.

 خبٌر بما تعملون :  العلٌم المطلع على أعمالكم.
 

تمكن عٌنة من التالمٌذ 

من الوقوف عند معانً 

 بعض الكلمات

 مضامٌن النصوص

 

استثمار الفهم و الشرح 

اللغوي فً استخراج 

 المضامٌن

ٌطرح أسئلة موجهة 

تساعد التالمٌذ على 

 استخالص المضامٌن

ٌجٌب عن أسئلة 

األستاذ التوجٌهٌة      

و ٌستثمر إجاباته 

لصٌاغة مضامٌن 

 مناسبة للنصوص

 

من حق هللا على عباده أن ٌتقوه و أن ـ  1
 ٌطٌعوا رسوله .

 
فً اآلٌة الكرٌمة ٌنصح هللا عز وجل  ـ 2

المإمنٌن بلزوم التقوى، وأن ٌعملوا فً دنٌاهم 
ما ٌنفعهم فً أخراهم حتى ٌنالوا الثواب 
 . العظٌم، والنعٌم المقٌم، وأال ٌنسوا حقوق هللا،

 

 مدى قدرة التالمٌذ

على استخالص 

مضامٌن النصوص 

 واستٌعابهم لمعانٌها

المحور األول: 
و  التقوىمفهوم 

 حقٌقتها و مظاهرها
 

القدرة على التحلٌل و المناقشة 
وتركٌب الخالصات و 

 االستدالل

ٌنشط نقاشا ٌوجه من 
خالله أسئلة مركزة 
ٌختار الصحٌح وٌطلب 
 تدوٌنه على السبورة

ٌشارك فً تنشٌط 
الفصل بؤجوبته 
واإلنصات للزمالء 
 والتقوٌم لألخطاء

 مفهوم التقوى :أ . 
من الوقاٌة ، وهً ما ٌحمً به   :التقوى لغة 

 .اإلنسان نفسه
ٌغضب هللا و شرعا : أن تجعل بٌنك وبٌن ما 

تعالى وقاٌة ، وال ٌكون ذلك إال بامتثاِل األوامر 
 . واجتناب النواهً

 علً بن أبً طالب رضً هللا عنه و عرفها 
التقوى هً الخوف من الجلٌل ، والعمل   :بقوله

مشاركة الفعالة ال
للتالمٌذ فً إغناء 
 الدرس بآرائهم
 و أفكارهم
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لٌوم  واالستعدادبالتنزٌل ، والقناعة بالقلٌل ، 
 الرحٌل .

 حقٌقة التقوى - ب
حقوقه سبحانه على تقوى هللا عز وجل حق من 

عباده ، و التقوى الكاملة هً اجتناب كل ما فٌه 
ضرر ألمر الدٌن من الذنوب والمعاصً ،  

تضاف التقوى إلى اسم هللا سبحانه و ٌراد منها 
بعبادته و طاعته ألنه   اتقوا سخطه و عذابه

أهل  أ ٌخشى  و ٌهاب و ٌعظم فً صدور 
 .عباده

 مظاهر التقوى. -ج
وى خشٌة هللا فً كل وقت و من مظاهر التق

حٌن واستحضار مراقبة هللا  عز وجل فً السر 
و العالنٌة مما ٌمكن من تحقٌق العبادة الخالصة 
. هلل و اإلقبال على الطاعات و ترك المعاصً  

اجتناب الظلم و المحرمات  كذلك  و من المظاهر
و الكبائر كالشرك و قتل النفس  والسرقة   و 

 . عقوق الوالدٌن
 

 التقوٌم المرحلً
القدرة على استٌعاب ما مر من 

 مراحل الدرس
ٌطرح األسئلة 
 التقوٌمٌة

ٌجٌب عن األسئلة 
 التقوٌمٌة

حدد حقٌقة التقوى و مظاهرها فً سلوك 
 المسلم؟

إدراك مدى قدرة 
التالمٌذ على 
 االستحضار

 الثانًالمحور 
أهمٌة التقوى و 

 ثمراتها

القدرة على التحلٌل و المناقشة 
وتركٌب الخالصات و 

 االستدالل

ٌنشط نقاشا ٌوجه من 
خالله أسئلة مركزة 
ٌختار الصحٌح وٌطلب 
 تدوٌنه على السبورة

ٌشارك فً تنشٌط 
الفصل بؤجوبته 
واإلنصات للزمالء 
 والتقوٌم لألخطاء

 أهمٌة التقوى
عباده عامة وأمر بها أمر هللا بها  -

َها )قال تعالى  المإمنٌن خاصة ٌُّ ا أَ ٌَ
َ َحقَّ ُتَقاتِِه َوال 

قُوا هللاَّ الَِّذٌَن آَمُنوا اتَّ
 (َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ 

إِْذ َقالَ َلُهْم  وصٌة األنبٌاء لقومهم . -
قُوَن(   أَُخوُهْم ُنوٌح أاَل َتتَّ

قُوَن( إِْذ َقالَ )  لَُهْم أَُخوُهْم لُوٌط أاَل َتتَّ
طلب هللا من الخلق عبادته لتحقٌقها  -

اُم  ٌَ ُكُم الصِّ ٌْ َها الَِّذٌَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَ ٌُّ ا أَ ٌَ (
َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكْم 

قُوَن(   َتتَّ
 :ثمرات التقوى

الذي ٌقرب العبد منن ربنه  أنها المٌزان -
نا َخلَْقَنناُكْم ِمنْن  ناُس إِنَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ وٌدنٌه )
َذَكنننٍر َوأُْنَثنننى َوَجَعْلَنننناُكْم ُشنننُعوباً َوَقَبائِنننلَ 
ِ أَْتَقناُكْم إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْكنَرَمُكْم ِعْننَد هللاَّ

المشاركة الفعالة 
للتالمٌذ فً إغناء 
 الدرس بآرائهم
 و أفكارهم
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َ َعلٌٌِم َخبٌٌِر(
 هللاَّ

تحقٌق النجاة  منن المكناره و األزمنات  -
نِق جلب النرزق   و و الشدائد  تَّ ٌَ )َوَمنْن 

ْجَعلْ لَُه  ٌَ  َ
نُ  هللاَّ ٌْ مخرجا وٌرزقنه ِمنْن َح

ْحَتِسبُ  ٌَ  (ال 
نِق  - تَّ ٌَ تٌسٌر األمنور  قنال تعنالى ) َوَمنْن 

ٌُْسراً( ْجَعلْ لَُه ِمْن أَْمِرِه  ٌَ  َ
 هللاَّ

-  َ
ٌُِحننننبُّ  نٌننننل محبننننة هللا تعننننالى )إِنَّ هللاَّ

قٌَِن(  اْلُمتَّ
سننبب لعننون هللا ونصننره وتؤٌٌننده :)إِنَّ  -

َقنننننْوا َوالَّنننننِذٌَن ُهنننننْم  َ َمنننننَع الَّنننننِذٌَن اتَّ
هللاَّ

 ُمْحِسُنوَن(
قُننوا  المتقننٌن ٌسننهل لهننم هللا العلننم - )َواتَّ

ٍء َعلٌٌِم( ًْ ُ بُِكلِّ َش
ُ َوهللاَّ ٌَُعلُِّمُكُم هللاَّ َ َو

 هللاَّ
)ََسناِرُعوا إِلَنى :  التقنوى ثوابهنا الجننة -

ننننٍة َعْرُضننننَها  ُكننننْم َوَجنَّ َمْغفِننننَرٍة ِمننننْن َربِّ
قٌَِن( ْت لِْلُمتَّ َماَواُت َواأْلَْرُض أُِعدَّ  السَّ

 القدرة على فهم الدرس وتمثله التقوٌم اإلجمالً
ٌطرح أسئلة مركزة 

 وٌقوم األخطاء وواقعٌة

ٌشارك فً اإلجابة 
وٌستفسر عما لم 
 ٌفهمه وٌقوم نفسه

 ؟ حقٌقتها ما ؟ التقوىما معنى /1
بعض ثمرات التقوى فً الدنٌا و بٌن  أذكر  /2

 ؟جزاء المتقٌن فً اآلخرة
من خالل ما درست  كٌف ترد على من    /3

 ؟ٌقول ان  التقوى  فً القلب و لو كذبها العمل 
لمن دعاك إلى تقوى هللا و ذكرك تقول  ذاما /4

 ؟بها

 المشاركة والفعالٌة

 اإلعداد القبلً
أن ٌبنً المتعلم تعلماته ذاتٌا 

 وٌعمل خارج الفصل
ٌملً أسئلة اإلعداد 
 القبلً على المتعلمٌن

ٌدون األسئلة على 
 دفتر اإلعداد.

 
حسب طبٌعة الدرس القادم، تقترح أسئلة 

 أجل اإلعداد الجٌد له. محورٌة من

مدى إقبال المتعلم على 
العمل الذاتً والعمل 

 خارج الفصل
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