
 

 

 

 مراحل الدرس
القدرات 

 األنشطة التكوينية التعلمية المستهدفة
 

 المضمون العلمي
 

 مؤشر التقويم
 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

 تقويم
 تشخيصي

أن يكون المتعلم 

ر قادرا على استحضا

 المكتسبات السابقة

لة حول يوجه أسئ

      الدرس السابق 

 و يراقب التحاضير

يجيب عن أسئلة 
 المدرس 

 من يذكرنا بما رأيناه في الحصة السابقة؟ -
 ؟ حدد مفهوم النبي والرسول والرسالة والفرق بين النبي والرسول -
 ؟  ماذا تعرف عن االسراء والمعراج ؟ ما المقصود بالمناجاة -

    استحضار
 ةمكتسبات السابقال

 

 الوضعية المشكلة

فحص تمثالت 
المتعلمين حول 
 موضوع الدرس

يطرح مدخال 
 إشكاليا

يبدي تطلعه 
للمشاركة        

 و إغناء الدرس

كثرت المشاكل على علي ولم يجد أمامه إال أصدقاءه ليبثهم شكواه ونجواه، إال أنه مع ذلك لم 
 ياح نفسي ولم السعادة إلى قلبه سبيال.يشعر بارت
 ؟كيف يمكنه أن يخرج من هذه الحالةفي نظرك  -

مدى قدرة المتعلمين 
 على تحديد اإلشكال

 

ص
صو

لن
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د

 
     

عرض  

 النصوص

 و قراءتها

يتدرب على حسن 

صات و القراءة اإلن

 السليمة

يقرأ قراءة ضابطة        
و يصحح قراءات 

 المتعلمين

يقرأ قراءة 

 سليمة خالية 

 من األخطاء

 حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا عنه: ) اعتكف النبي صلى هللا عليه وسلم...( -1
 سراءمن سورة اال 1 اآلية -2

 

 

مين مدى قدرة المتعل

 على المحاكاة

توثيق 
 النصوص

 

 

ان يكون قادرا على 

 توثيق السور

يراقب إعداد 

المتعلمين في 

 دفاترهم

جيب المتعلمون ي

انطالقا من  

مكتسباتهم 

 السابقة

بين سورتي النحل  17وترتيبها في المصحف الشريف  110عدد آياتها  ية،كماالسراء سورة  -(1 

 ، سميت بذلك لذكر معجزة االسراء والمعراج فيها.والكهف

ل ، جاء به أبوه يوم أحد : هو سعد بن مالك بن سنان صحابي جليبو سعيد الخدري رضي هللا عنه أ -(2 

فامر عليه السالم برده  11بي صلى هللا عليه وسلم للمشاركة في الغزوة وكان عمره وعرضه على الن

 . هـ 47لصغر سنه. توفي سنة 

 
   توصل المتعلمين 

    التعريفإلى 

 سوربال

شرح 

 المفردات

ان يتعرف معاني 
المفردات وفق 

 سياقها

يسأل المتعلمين عن 
  معاني المفردات

 يجيب المتعلمون
عن االسئلة 
  المطروحة

  . مشى ليال  : أسرى –     وأقام فيه للعبادةالمسجد  لَِزم:  اعتكف -  

 أستجيب لك. : لبيك –  .هنا اللوح المحفوظالمقصود  :أم الكتاب  -  

 
 مدى تمكن المتعلمين 

  
 

 المضامين

 
أن يتعرف التالميذ 
على مضامين 
 النصوص

 
يطرح اسئلة ويوجه 

وصول للالتالميذ 
 الى المضامين

 
يجيب عن 
 االسئلة 

 .يستفاد من الحديث مفهوم المناجاة وآدابها -(1 

 جزة االسراء من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد االقصا بالقدس.معالكريمة  اآليةتبيان   -(1 

 
قدرة على استخالص ال

 مضامينال

       

    اإلعدادية بوعادل ثانوية  المؤسسة: -

 التربية اإلسالمية  : ادةـــــــم -

 ثانوي إعدادي ةنيثالا  المستوى: -

 ساعة و خمسون دقيقة  : دةـــــالم -

 استنباطية  استكشافية حوارية  :رق ـــالط -

 كل مرحلة حاجةحسب   إلقائيةو 

 :أهداف الدرس

 .مفهوم المناجاة التلميذ أن يتعرف -

 .يطلع على وقائع الدعوة بالطائف وأدب المناجاةان  -

 أن يتعرف معجزة االسراء والمعراج والمناجاة فيها. -

 أن يقتدي بالرسول صلى هللا عليه وسلم في مناجاته. -

 االقتــــــــــــــــــــــــــــداء  : ل ــمدخ  

  (الطائف، االسراء والمعراج) الرسول صلى هللا عليه وسلم يناجي ربه : درســال  

 ..دفتر التلميذ.  -السبورة  -دفتر التحضير -الجذاذة  -الكتاب المدرسي  -:  الوسائل  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحليل
 
 

 والمناقشة
 

 

 

 

1المحور   

 
 
 
 
 

 القدرة على 

 التحليل والمناقشة

 
 

 يطرح اسئلة 

ويوجه التالميذ الى 

 تقديم المعلومات 

يدفع والمناسبة  

التالميذ الى 

 المشاركة 

 
يجيب على 

اسئلة االستاذ 

عن طريق 

استثمار بحثه 

ويشارك في 

المناقشة 

 والحوار

 مفهوم المناجاة وآدابها وبعض وقائع الدعوة في الطائفالمحور االول :  – 

ه لبه من أسرار أو مشاعره بما في قفالًنا : سار   ناَجى لغة : المناجاةمفهوم  – ( أ  ، وخص 

ال يطلع عليه أحد إال هو سبحانه،  أن تنادي هللا تبارك وتعالى بكالم في السر  وشرعا:. بالحديث

 الدنيا واآلخرة. حوائجوطلب قضاء  ،والتخفيف عن النفس ،من أجل التقرب منه عز وجل

 القى فيها النبي عليه -  رفض الدعوة بالسخرية واالستهزاء  -: وقائع الدعوة في الطائف -( ب

حتى  ورموه بالحجارة وأغروا به سفهاءهم وغلمانهم دوهطر – السالم أشد أنواع االذايةو الصالة

 .ناجاتهوم ربهالنبي عليه السالم إلى لجوء  – قدماه الشريفتان دميت

أسمائه الدعاء بو ،وجل، وذكر محامده وصفاته العلى الثناء على هللا عز -:آداب المناجاة   -( ج

                                                       ى على نعمه الجليلة التي ال تعد وال تحصى لتعاشكره  – الحسنى.

 ثم االفصاح عن الشكوى وتحديد الحاجة المطلوبة. ، على النبي صلى هللا عليه وسلمالصالة  –

 
 
 
 
 

مدى قدرة المتعلمين 

    الحوار         على 

 و المناقشة

 

التقويم 
 المرحلي

 
استحضار 
 المعلومات

يطرح أسئلة ويحفز 
 التالميذ على االجابة 

يجيب عن 
 االسئلة

 أبرز بعض وقائع الدعوة بالطائف؟؟    ما معنى المناجاة لغة وشرعا -
  ؟ داب المناجاة آهي ما  -

 
 االجابة الصحيحة

 

 

 

 2المحور  

 
 
 
 

 القدرة على  

 التحليل

 المناقشةو

 

يطرح اسئلة 

ويوجه التالميذ 

الى تقديم 

المعلومات 

المناسبة   يدفع 

التالميذ الى 

 المشاركة والتحليل

 

يجيب عن 

اسئلة االستاذ 

عن طريق 

استثمار بحثه 

ويشارك في 

المناقشة 

 والحوار

 فيهاالرسول صلى هللا عليه وسلم  مناجاة ، واالسراء والمعراج فهومم المحور الثاني: –

الرحلة التي أكرم هللا بها  وشرعا: : المشي ليال.االسراء: لغة -1مفهوم االسراء والمعراج:  -)أ(

راكبا على البراق صحبة بطريقة معجزة  بمكة المكرمة لسالم من المسجد الحرام نبيه عليه ا

                          .هم السالم، علي باألنبياء إماما صلىو ببيت المقدس االقصىجبريل عليه السالم إلى المسجد 

العروج بالنبي عليه السالم من  وشرعا:روج وهو الصعود في السماء. : من العلغة المعراج -2

 .عاد إلى بيته ثم وفرضت عليه الصالة ،النارو ،الجنة ورأى ،لمسجد االقصا إلى السماوات العالا

سجد أسري بالنبي صلى هللا عليه وسلم من الم:  والمناجاة فيها معجزة االسراء والمعراج -)ب(

وفي المعراج ناجى ربه لتخفيف عدد الصلوات المفروضة على أمته  ،إلى المسجد االقصا ،الحرام

 . خمسا في العدد، وخمسين في األجر فصارت الصلوات فاستجاب هللا تعالى له، رحمة بها،

على كل مسلم أن يمتثل ألمر هللا تبارك وتعالى  : م في مناجاتهسالالعليه  االقتداء بالرسول-()ب

 ه وسلم في مناجاته لربه في كل األحوال، في السراء والضراء.رسول صلى هللا عليويقتدي بال

 
 
 
 
 

مدى قدرة المتعلمين 

 على الحوار        

 مناقشةو ال

 
 التقويم اإلجمالي

أن يتمكن المتعلم 
من تذكر المعارف 
 المرتبطة بالدرس

يطرح أسئلة 
تقويمية و يصحح 
 إجابات المتعلمين

يجيب عن 
األسئلة 
 التقويمية 

 والمعراج؟ باإلسراءما المقصود  -

  ؟ ربه في المعراج بالنبي صلى هللا عليه وسلم لماذا ناجى -

 تمكن من اإلجابة ال

 عن األسئلة

 
 داد القبلياإلع

لم اكتساب مهارة التع
الذاتي و التهيؤ 
 للدرس القادم

يكتب أسئلة اإلعداد 
 القبلي على السبورة 

يدون أسئلة 
 اإلعداد القبلي

صيام -) القضاء والكفارة: ومقاصده أحكامهالصيام :ستجابةالالقادم ) مدخل ا اكتب نصوص الدرس -1
 .مضامينالاستخلص اشرح الكلمات الصعبة و (71ص:1/  47 :ص 2و1 نصوص:)ال -2 .(التطوع

 الحكمة من القضاء والكفارة.أبرز  -7 .وصيام التطوع القضاء والكفارةمفهوم  حدد  -1

مدى قدرة المتعلمين 
 الذاتي على  التعلم

 




