
 

  
 

 

 
 . خصائصهالمتعلم على مفهوم القرآن وٌتعرف  أن   
ٌدرك الغاٌة من نزوله وأهمٌته فً هداٌة الناس إلى  أن   

 .طرٌق الخٌر 
على العناٌة بالقرآن قراءة وتدبرا  ٌحرص المتعلم  أن   

  والعمل بأحكامه .

  عنوان الدرس :
القرآن الكرٌم هدى ورحمة 

 للعالمٌن 

 
 
 
 

 ( ساعتان ) حصتان                            :مدة االنجاز 

 .... إلقائٌة – استنتاجٌه –استكشافٌة  –حوارٌة             :التعلٌمٌة الطرق 

 العاكس –الحاسوب –الدفاتر –الكتاب المدرسً –السبورة :الوسائل التعلٌمٌة 

الكتب   -التربٌة اإلسالمٌة  فً رحاب - القرآن الكرٌم  :المراجع المعتمدة 

 االنترنٌت  –صفوة التفاسٌر –المقررة للمادة المدرسٌة

 

 

 

 
 

 

 

 

   المعٌار المؤشر

صحٌحة  إجابات

من طرف عٌنة 

 من التالمٌذ

الصواب 

  والسرعة

من ٌذكرنا باآلٌات التً تدل على الغاٌة من نزول القرآن وبصفات المؤمنٌن انطالقا من الجزء       

ما جزاء من ٌستهزئ بالقرآن حسب الجزء األول دائما ؟ اآلٌة التً تنص  –األول من سورة لقمان 

 على ذلك ؟  

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 

ٌجٌب عن أسئلة  –

 ...التقوٌم

 

 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و

 ...ٌتابع حفظ القرآن

ٌستحضر 

مكتسباته 

السابقة وٌقومها 

 وٌثبتها 

تقوٌم 

 تشخٌصً

حصول 

التشوٌق 

للتالمٌذ لمعرفة 

  الدرسموضوع 

االنتباه 

 والتركٌز

 
 

  –ٌنصت للمدخل 

ٌجٌب عن أسئلة 

 أستاذه ...

ٌطرح مدخال إشكالٌا 

 ... الجدٌدللدرس 

التشوق للدرس 

الجدٌد 

واالستعداد 

 للتجاوب معه

وضعٌة 

  مشكلة 

قراءة سلٌمة 

معبرة و

 للنصوص

الترتٌل 

 والتجوٌد 

 –ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه  

ٌصحح  –ٌحترم قراءاتهم 

 أخطاءه 

قراءة نموذجٌة وٌصحح 

ٌحفز  -قراءات المتعلمٌن

 أصحاب القراءات الجٌدة

القدرة على 

القراءة السلٌمة 

 والمعبرة

قراءة 

 النصوص

تمكن عٌنة من 

المتعلمٌن من 

تحدٌد معانً 

 الكلمات 

لمبعدون عنه كل أنواع لحافظون :  – فٌهالشك ال رٌب :  – المقصود به القرآن الكرٌمذلك الكتاب :  الصواب 
  إال شقاء وبعدا من رحمة هللاإال خسارا :  – التحرٌف والتغٌٌر

ٌجٌب المتعلمون انطالقا 
من إعدادهم القبلً أو 

ٌستعملونها  – مكتسباتهم
 فً جمل 

ٌسأل المتعلمٌن عن 
معانً المفردات 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

معانً  ٌتعرف
المفردات وفق 

 سٌاقها
القاموس 

 اللغوي

مدى 

استخالص 

 مضامٌن ال

صٌاغة 

جٌدة 

 ومختصرة 

 القرآن الكرٌم كتاب هداٌة ورحمة للمتقٌن المؤمنٌن به والعاملٌن بأحكامه . 
 عناٌة هللا تعالى بكتابه وحفظه له من كل تبدٌل أو تحرٌف . 
 الرحمة بالعالمٌن .الغاٌة من إرسال الرسل وإنزال الكتب إلحاق  
  الخسران فً الدنٌا واآلخرة مصٌر من لم ٌهتد بهدي القرآن . 

المضامٌن ٌجٌب وٌصوغ 

 انطالقا من أسئلة مركزة 

إلى  ٌوجه المتعلمٌن

بأسئلة  صٌاغة المعانً

  مركزة ودقٌقة 

على  قدرةال
استخراج 

 مضامٌن ال

استخالص 

 مضامٌن ال

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 محمد اإلدرٌسً –من إعداد : ذ 

  -تاونات  -الزرٌزرإعدادٌة 

 إعداديثانوي  الفئة المستهدفة: األولى األهــداف الـتـعـلـمـٌــة :

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

 مــدخــل التزكٌة    

من  106اآلٌة  – سورة الحجرمن  9اآلٌة  –سورة البقرة من  4إلى  1اآلٌات من 

 سورة اإلسراءمن  22اآلٌة  – سورة األنبٌاء

تصفحتم موقعا إلكترونٌا ٌدعً أصحابه أن القرآن الكرٌم إنما ٌتحدث إلى العرب فقط ، وأنه 

كٌف نبٌن لهؤالء أن القرآن كتاب هداٌة كتاب ٌدعو إلى العنف والقتل  ال رحمة فٌه وال شفقة . 

 ورحمة للعالمٌن ؟



 الساعة الثانٌة ( ة )ــــــــــــٌـــــــانـــــثــــــصة الــــحــــال  

 اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص ( ) خصوصا التذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى و تقوٌم تشخٌصًوالدفاتر واستظهار القرآن +  مراقبة اإلعداد 

حــــلــــٌــــل 
تـــ

حــــور
الــــم

1
  

 
ن الكرٌم

ف القرآ
تعرٌ

 

و
صه

صائ
خ

على  أن ٌتعرف المتعلم 
القرآن الكرٌم تعرٌف 

خصائصه  و  
ٌوجه  –ٌدٌر النقاش 
ٌشجع  –أسئلة مركزة 

وٌحفز على المشاركة 
ٌساعد على تدوٌن  –

الخالصة على 
 ....السبورة

ٌجٌب على أسئلة األستاذ 
 –ٌستدل على أفكاره  –

ٌناقش محاور الدرس 
 –وٌحترم آراء زمالئه 

ٌدون الخالصة على 
 ... السبورة

على رسوله محمد صلى  منجما كالم هللا تعالى أنزله القرآن الكرٌم : وخصائصهتعرٌف القرآن الكرٌم 
بلسان عربً مبٌن ، المبتدئ بسورة الفاتحة ، المختوم هللا علٌه وسلم بواسطة جبرٌل علٌه السالم ، 

                  بسورة الناس ، المتعبد بتالوته ، المعجز فً لفظه ومعناه ، المنقول إلٌنا بالتواتر .
جعله خاتما للرساالت  -العالمٌن إلى عالم اإلنس والجن ٌعد رسالة من رب  ومن خصائصه أنه : 

ٌة منه هداٌة الناس إلى طرٌق الحق والعدل االغ -لكل زمان ومكان إلى قٌام الساعة صالحا  -السابقة 
كفر به عاش فً ضٌق وتعب  سعد وفاز ومن وعمل به من أمن به،  فً جمٌع مجالت حٌاة اإلنسان

  "ومن أعرض عن ذكري فإن له معٌشة ضنكا ونحشره ٌوم القٌامة أعمى" ومشقة فً الدنٌا واآلخرة

الل
ستد

ال
ب وا

حلٌل والتركٌ
ً الت

الدقة ف
 

توصل 
التالمٌذ 
لتحدٌد 
مفهوم 
القرآن 
 الكرٌم

  وخصائصه

حور 
حـــلـــٌــــل الم

تـــــ
2

 

ن الكرٌم
جاه القرآ

جبنا ت
وا

 

 المتعلمأن ٌدرك 
واجباتنا تجاه القرآن 

  الكرٌم

 ٌجب علٌنا تعظٌم كتاب هللا وذلك ب: : واجبنا تجاه القرآن الكرٌم
 قراءته فً كل وقت وحٌن طابا لألجر والثواب فكل حرف بعشر حسنات  

  –التزام الطهارة والوضوء عند القراءة  – 
 –الجلوس بأدب  

 –عد تجوٌده قواتعلم   
  –التأمل فً معانٌه ووصاٌاه وحكمه   

  –الحرص على امتثال أوامره واجتناب نواهٌه  
" وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم اإلنصات لتالوته مستحضرٌن قوله تعالى  

   ... وبذلك ننال األجر والثواب والفوز بالسعادة فً الدنٌا واآلخرة ترحمون "

 
مشاركة 
فعالة 

للمتعلمٌن 
فً تحدٌد 
السلوك 
المطلوب 

تجاه 
 القرآن

تقوٌم 

 إجمالً

القدرة على تثبٌت 

 المعارف وتقوٌمها

ٌطرح أسئلة عامة 

 -حول الدرس المنجز

ٌعطً الفرصة للتالمٌذ 

 للتساؤل..

 ٌجٌب عن األسئلة    

 –ٌطبق القواعد         

 ٌسأل أسئلة أفقٌة ...

على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته  أعاله  المقترحة للوضعٌةتصنٌف الحلول 
كٌف نرد على أولئك الذٌن ٌزعمون أن القرآن  – ٌعممها على وضعٌات أخرى مماثلة –وتعلماته 

كٌف بدأت دعوة النبً  ؟ كتاب هداٌة ورحمة القرآنوكٌف نبٌن لهم أن  الكرٌم كتاب العرب فقط ؟
أٌن كان ٌجتمع الرسل صلى هللا علٌه  وكم استغرقت مرحلة الدعوة السرٌة؟  وسلم ؟ صلى هللا علٌه

  وسلم مع أصحابه لتعلم القرآن ؟ 

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
من التالمٌذ 

أجوبة من 
 صحٌحة

اإلعداد 

 القبلً

ٌتهٌأ للحصة 

 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

ٌمد التالمٌذ بأسئلة 

بتدوٌنها  اإلعداد القبلً

  على السبورة

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -

 على دفتر اإلعداد

األسئلة  ىاإلجابة عل - -  102 : ص  "  : التعارف والتشاوردار األرقم  "اقرأ محاور درس 

  105 – 104 – 103 " أجٌب ألستخلص " ص :التقوٌمٌة 

الرغبة 

 الواضحة

كتابتهم 

ألسئلة 

 اإلعداد

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

 ٌشمل تحلٌل محاور الدرس  اإلعداد القبلً -التً وفرتها النصوص  أهم المعانً واألحكام: ٌشمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع  ًــــمالــــم إجــــوٌـــــقـــت




