
 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التربية اإلسالمية :مادة

 مدخل التزكية :عنوان المدخل
 (15-01)اآلياتاألول المقطع  ق سورة :عنوان الدرس

 ثانوي إعدادي ولىاأل :الفئة المستهدفة
 ساعتان :المدة الزمنية

 أهداف الدرس
 .ق من سورةاألول حفظ المقطع  -
 .(مد الصلة الصغرى - )المد الطبيعي أنواع المد وأحكامه تعرف علىأ -
 أدرك بعض األدلة العقلية التي توجب اإليمان بالبعث والنشور. -
 .المشركين المكذبين بالبعث والنشورأستخلص مصير -
 . ستشعر أهمية اإليمان بالبعث والنشور في تزكية نفسيأ -

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -
 د. وهبة الزحيليالتفسير المنير  -
 السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان   -
 ذ. محمد أحمد معبدالملخص المفيد في علم التجويد   -

 مقاطع
أدوات وتقنيات  أنشطة ديداكتيكية الدرس

 التنشيط
مؤشرات 
 التقويم

 
 مقطع
 تمهيدي

 

                     
 
 
 
 
 

 
 

 ورقة التنقيط
 أسئلة
 أجوبة
 الحاسوب
 المسالط

 
المشاركة الفعالة  -

 لعينة من التالميذ
 

مدى تمكن   -
التالميذ من 

اكتشاف الدرس 
 دالجدي

 
 

 مقطع 
 وسيطي

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                 

 
 
 

 
 
 إلقاء

 الكتاب المدرسي
 السبورة
 الحاسوب
 المسالط
 أشرطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
توصل عينة من  -

التالميذ إلى 
التعريف بالسورة 

 وفضلها
 
 

مدى تمكن  -
التالميذ من القراءة 
السليمة للنص مع 
 تطبيق القواعد

 
 
قدرة التالميذ  - 

 إعطاء المعانيعلى 

توظيفها و المطلوبة

 في سياقات مختلفة

 األستاذ خالد نزيه

بمااا أن سااورة ق سااورة مكيااة باإلجماااع  فموضااوعها مثاال موضااوعات سااائر        
أصاول العقيادة اإلساالمية  وهاي التوحياد  والبعاث  والنباوة  السور المكياة التاي تعاال 

 والرسالة  ولكنها عنيت باألصل الثاني وهو البعث وإثباته والرد على منكريه.
 

 فبماذا استدل الذين أنكروا البعث والنشور؟ -
وكيف رد عليهم هللا تعالى وما هي البراهين  -

 العقلية التي جاء بها؟
 

 تأكل من أجسامهم بعد موتهم. :تنقص االرض منهم -                                                    
 اللوح المحفوظ الحافظ لجميع األشياء المقدرة وتفاصيلها. :كتاب حفيظ -                                                    
 مختلط عليهم وهم فيه مضطربون :أمر مري  -                                                    

 تمهيد

 تقويم تشخيصي

 شرح المفردات

 

 الحصة األولى
 (05-01)اآليات

ما هو مفهوم اإليمان؟ وما هي أركانه؟ -  
ما حكم اإليمان باليوم اآلخر؟ -  

والعيادين لتااذكير تقارأ هاذا الساورة فاي األحاداث الكبارى والمجاامع العاماة  كاالجمع      
الناس ببدء الخلق  ومظاهر الحياة  وعقوبات الادنيا  والبعاث والنشاور  والجناة والناار  

 والثواب والعقاب.
أخرج مسلم وأبوداود والبيهقاي وابان ماجاة عان أم هشاام بنات حارثاة بان النعماان       

هللا عليااه وساالم  يااد( إال عاان لسااان رسااول هللا صاالى ج  آن الم  ر  الق اامااا أخااذت )ق و  قالاات: 
 يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر  إذا خطب الناس.

 
 

 
            

سااورة ق مكيااة  وهااي خمااس وأربعااون آيااة       
سااميت بااذلك ألنهااا افتتحاات بحاارف ق للتنبيااه علااى 
إعجاااز القاارآن وعلااى خطااورة مااا يتلااى بعاادا ماان 
األحكام واألحداث  وهو من الحروف المقطعاة التاي 

معناهااا إال هللا تعااالى  تعااال  أصااول العقياادة ال يعلاام 
 اإلسالمية.

 
            

 سورة ق فضل تعريف سورة ق

 أحكام المد وأنواعه:
 المد هو إطالة الصوت عند النطق بالحرف  وأحرف المد ثالثة وهي:

نوعان:والمد   األلف الساكن المفتوح ما قبله/ الواو الساكن المضموم ما قبله/ الياء الساكن المكسور ما قبله  
 (. اهيحووهو الذي ال يتوقف على سبب من همز أو سكون قبله وال بعدا ويمد بمقدار حركتين )ن مد طبيعي أصلي: -1

 هو الذي يتوقف على سبب من همز أو سكون أو تضعيف.مد فرعي:  -2           

 أنشطة
 القراءة



 

 
 
 
 
 

 
 مقطع 
 وسيطي

 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .شقوق تعيبه :ما لها من فروج -
     .جباال ثوابت لحفظ توازن األرض :رواسي -
 .رجاع إلى طاعة هللا وثواب :عبد منيب -
 النخل الطوال العاليات.النخل باسقات:  -

 ثمرها متراكب بعضها فوق بعض.طلعها نضيد:  -
 أي من القبور.كذلك الخروج:  -
 قوم شعيب.أصحاب االيكة:  -

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 إلقاء
 الكتاب المدرسي

 السبورة
 الحاسوب
 المسالط
 أشرطة
 صور

 
 
 
 
 

 إلقاء
 الكتاب المدرسي

 السبورة
 الحاسوب
 المسالط
 أشرطة
 صور

 
 
 
 

 
مدى القدرة على  -

استخالص معاني 
 جزئية لآليات

 
مدى تمكنهم من  -

استنباط الدروس 
 والعبر

 
 
 
 
 

مدى تمكن التالميذ 
من القراءة السليمة 
للنص مع تطبيق 

 القواعد
 

قدرة التالميذ  -
على إعطاء المعاني 

توظيفها و المطلوبة

 في سياقات مختلفة
 
مدى القدرة على  -

استخالص معاني 
 جزئية لآليات

 
مدى قدرتهم على  -

استخالص القيم 
الواردة في النص 

 القرآني

 
 مقطع
 ختامي

 
 
 
 

 
 ية تقويميةحوار

 الحاسوب
 المسالط
 
 
 

مدى فهم واستيعاب  -
التالميذ للمعاني 
والقيم الواردة في 

 الدرس
 

 جدية اإلعداد  -
 وجودته

 استعرض ثالثة أدلة عقلية على صدق البعث والنشور. -
 ما نتيجة اإليمان بالبعث والنشور في سلوك اإلنسان؟ -
 ما هي عاقبة الذين كذبوا الرسل السابقين؟ -

 

 تقويم إجمالي

 ما هي أسس العقيدة الصحيحة؟ -
 ما هي آثار العقائد الفاسدة؟ ؟ما هي بعض مظاهر العقائد الفاسدة وأسبابها -

 

 اإلعداد القبلي

 
القرآن الكريم كثير الخير والمنفعة عظيم المجد والقدر  -

 والرفعة.
 علم هللا الشامل )منه مصير األجساد(. -
من اتبع الحق وصدق به  قد استقام أمرا  واعتدل  -

 وصدق فعله قيله.سبيله  
 
 

 

 
للداللااة علااى مااا أقساام هللا تعااالى بااالقرآن الكااريم ذي المجااد والشاارف  (1 )اآلياة-1

 فيه من الخير الدنيوي واألخروي.
بااين هللا ساابحانه أن تكااذيب الكفااار بالبعااث والنشااور إنمااا هااو  (05-02 )اآليااات-2

الثابت وهو القرآن الكريم والنبوة الثابتة بالمعجزات  فهام فاي عناد وتكذيب للحق 
 أمر مختلط ومضطرب ال يستقر لهم قرار.

 
  

  

 دروس وعبر المعاني الجزئية لآليات

 ...المستفادة: اإليمان/ التوحيد/ االستقامة القيم

 

 مد  ما هي أنواع المد؟ال عرف قاعدة -
والنشور؟ بماذا استدل الكافرون على نكران البعث -  

 

 

 تقويم التعلمات

 أنواع المد وأحكامه:
 )من لواحق المد الطبيعي(  مد الصلة الصغرى: -

 هومدهاء الضمير الغائب المفرد المذكر بشرط أن يكون قبلها متحرك 
ن ا ب   ه  ف أ ن ب ت ن ا ب   مثال: )حركتان(يمد كالمد الطبيعيحكمه:  ي ي  أ ح  نَّاٍت/ و   ب ل د ة   ه  ج 

 
 أنشطة القراءة

 
رد الخااالق ساابحانه علااى المنكاارين للبعااث ودعاااهم للنظاار  (11-06 )اآليااات-

 في عظمة الكون وبعض مظاهر قدرته.
ذكاار هللا تعااالى المشااركين المكاذبين بالبعااث وهااددهم بمااا  (15-12ات )اآليا-2

ماان عاقااب بااه أمثااالهم ماان األماام السااابقة  مااع بيااان أن إعااادة الخلااق أهااون 
 ابتدائه.

 
 

  

  

 إن هللا تعالى ال يعجزا شيئ في األرض وال في السماء. -
 ليس أول الخلق بأهون على هللا تعالى من إعادته. -
  استحضااار اإليمااان بالبعااث والجاازاء يردعنااا عاان الشاار  -

 على االستقامة والصالح.والظلم وخير معين 
 
 

  دروس وعبر

 الحصة الثانية 
(15-06 )اآليات  

 المعاني الجزئية لآليات

 شرح المفردات



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التربية اإلسالمية  مادة :

 مدخل التزكية عنوان المدخل :
 (30-16المقطع الثاني )اآليات  "ق"سورة   عنوان الدرس :

 ثانوي إعدادي  ولىاأل  الفئة المستهدفة :
 ساعتان المدة الزمنية :

 الدرسأهداف  
 أن يتعرف صور البعث للحساب والجزاء ومصير الكافر والمؤمن  -
 أن يتعرف التلميذ أحداث يوم القيامة ومصير أهل النار  -
 أن يستحضر مراقبة هللا تعالى في أعماله كلها  -
 حفظ المقطع الثاني من سورة "ق" مع تطبيق قواعد التجويد  -

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم  -
 التفسير المنير د. وهبة الزحيلي  -
 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  السعدي -
 الملخص المفيد في علم التجويد  ذ. محمد أحمد معبد  -

مراحل  
 الدرس

مؤشرات   األنشطة التعليمية التعلمية المضمون العلمي
 أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ التقويم

تقويم  
 تشخيصي

 بطرح أسئلة حول الوحدة السابقة بصفة عامة أو الدرس األخير على وجه الخصوصتقويم مكتسبات التالميذ السابقة 

 
 أراقب إنجازات التالميذ

 أطرح أسئلة
 يقدم إنجازاته

 يجيب عن األسئلة
المشاركة 
الفعالة لعينة 
 من التالميذ

التي تصيب الجسم لها أعراض ؛ سخونة ، آالم في الرأس ، مغص في األمعاء ... واألطباء في األمراض  تمهيد
منهم من يعالج أعراض المرض ، ومنهم من يعالج تعاملهم مع هذه األمراض ينقسمون إلى قسمين : 

 ، والطبيب الماهر هو الذي يعالج أصل المرض ، وهناك مرض خطير جدا هو البعد عن هللاأصل المرض 
 تعالى ، الغفلة ، فما هي أسبابها ؟ وما هي طرق عالجها ؟

 أقرأ التمهيد
 أطرح أسئلة
 أحفز التالميذ

 ينصت
 يناقش

 يبدي استعداده

تفاعل 
مجموعة من 

 التالميذ

أنشطة  
 القراءة

 "ق"( من سورة 16-30اآليات ) -

 من أنواع المد : :القاعدة التجويدية  -
لمفرد المذكر شرط أن يكون قبلها متحرك وبعدها هو مد هاء الضمير الغائب ا الصلة الصغرى :مد  -

 .ْفُسهُ"نَ  هِ َونَْعلَُم َماتَُوْسِوُس بِ مثال :")حركتان(  متحرك وتمد كالمد الطبيعي
الغائب بين متحركين كان المتحرك منهما همزة وقوع ميم الجمع أو هاء الضمير مد الصلة الكبرى : -

ن قَْرٍن هُ  (ست حركات)ويمد بمقدار  " . ْجٌرَكِريمهُ أَ / لَ  َشدُّ ِمْنُهْم بَْطشا  أَ  مُ مثال ذلك :"َوَكَم اَْهلَْكنَا قَْبَلُهْم م ِ

 أقرأ قراءة نموذجية 
 أصحح أخطاء المتعلمين
أطرح أسئلة حول 
 القاعدة التجويدية

 يحاكي قراءة األستاذ
 يعرف قاعدة اإلدغام

مالحظة 
 القراءةجودة 

  :(24-26سبب نزول اآليات ) أسباب النزول
ورد في بعض الروايات أن اآليات نزلت في "الوليد بن المغيرة"حيث أنه كان يمنع أبناء أخيه عن الخير 

 وهو اإلسالم .

أطالب التالميذ بسبب 
 النزول

 يعرض نتائج بحثه 
 يحدد سبب النزول

تمكن عينة 
من التالميذ 
من تحديد 

 النزولسبب 
 تحدثه به من سيئ األعمالتوسوس: - شرح الكلمات

 العرق في صفحة العنقحبل الوريد: -
 مقاعد كجليس بمعنى مجالس متهيئ لعملهقعيد: -
 ملك يرقب قوله وعمله ويكتبه ويحفظهرقيب: -
 حاضر مهيئ لكتابة الخير والشرعتيد: -
 شدته التي تذهل العقولسكرة الموت: -
 تهرب وتميل وتفزع عنهتحيد:ما كنت منه  -

حاد نافذ تدرك به ما أنكرته بصرك اليوم حديد: -
 في الدنيا

 معاند للحقعنيد: -
 كثير المنع للخير وقيل هو اإلسالممناع للخير: -
 شاك في هللا ودينه وأخبارهمريب: -
 الشيطانقرينه: -
  أضللتهأطغيته: -

أساعد التالميذ على 
 تقديم شروح مناسبة

 

قدرة التالميذ  شروحا أوليةيعطي 
على تقديم 
المعاني 
 المطلوبة

 األستاذ خالد نزيه

 



 

 

المعاني  
الجزئية  
 لآليات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أطرح جملة من األسئلة 
 الموجهة نحو اآليات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يجيب عن األسئلة
 يشارك زمالءه

مدى قدرة 
على التالميذ 

استخالص 
مضامين 
 اآليات

الدروس  
 والعبر

 هللا سبحانه أقرب إلى اإلنسان من أعضائه . 
 الكلمة أمانة ومسؤولية . 
 الموت هي الخطب األفظع،واألمر األشنع،والكأس التي طعمها أكره وأبشع . 
 الغفلة تزول بتذكر الخاتمة . 
 اليقظة والهمة العالية في طلب اآلخرة .اختيار الصحبة الصالحة من أهل  

 وصاحب شرار الناس يوما فتندما××× صاحب خيار الناس تنج مسلما 
  

 
 

أحفز التالميذ على 
االلتزام بالقيم الواردة في 
النص واتخاذ مواقف 

 إيجابية
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

يعبر عن موقفه ويتخذ 
 مواقف إيجابية

القدرة على 
تمثل القيم 
الواردة في 

 النص

 ؟عرف قاعدة مد الصلة الصغرى والكبرى مع أمثلة  - تقويم إجمالي
 استخرج من اآليات ما يدل على عدل هللا يوم القيامة ؟ -
 ما هي بعض طرق عالج الغفلة ؟ -
 

يستحضر الموارد التي  أطرح أسئلة تقويمية
 تلقاها خالل الدرس

التمكن من 
 موارد الدرس

اإلعداد  
 الفبلي

 ما هي أركان اإليمان ؟ -
 آثارها ؟ما هي  -

أملي األسئلة على 
 التالميذ

يدون األسئلة في دفتر 
 اإلعداد القبلي

جدية اإلعداد 
 وجودته

 األستاذ خالد نزيه

يا حليف النوم والوسادة،ياأسير الشهوات وقد نسي معاده،ياقليل الزاد مع 
قادة  قرب مماته،أما آن لك أن تفيق من تلك الرُّ

إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر ××× لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى   

يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق اإلنسان وأن علمه سبحانه محيط بجميع  (:18-16)اآليات-1

 وكل به ملكين يكتبان ويحفظان عليه أقواله وأفعاله .أحواله ، وإلقامة الحجة عليه 

خطاب من هللا تعالى للعبد الغافل عما خلق له وتخويفه وترهيبه بذكر ما  (:22-19)اآليات-2

 .يكون على المكذبين يوم القيامة بعد الموت 

3-)اآليات23-30(: يذكر هللا تعالى خصام الكافرين ولوم بعضهم لبعض على التفريط في األعمال 

.الصالحة وأنه سبحانه ال يظلم أحدا وأنه القائم على كل نفس بما كسبت المجازي لها بما عملت   



 بسم هللا الرحمن الرحيم
 التربية اإلسالمية مادة :

 مدخل التزكية عنوان المدخل :
 (45 -31 )اآليات لثالمقطع الثا قسورة  عنوان الدرس :

 ثانوي إعدادي ول األ الفئة المستهدفة :
 ساعتان المدة الزمنية :

 أهداف الدرس
 . حفظ المقطع الثالث من سورة ق -
 . التعرف عل  قاعدة القلقلة -
 أن يتعرف قدرة هللا عل  البعث . -
 .أن يتعرف جزاء المتقين في الجنة ويسع  ليكون منهم  -

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم -
 د. وهبة الزحيليالتفسير المنير  -
 السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان   -
 ذ. محمد أحمد معبدالملخص المفيد في علم التجويد   -

مراحل 
مإشرات  األنشطة التعليمية التعلمية المضمون العلمي الدرس

 أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ التقويم
تقويم 
 تشخيصي

 وجه الخصوصبطرح أسئلة حول الوحدة السابقة بصفة عامة أو الدرس األخير عل  تقويم مكتسبات التالميذ السابقة 

 
 أراقب إنجازات التالميذ

 أطرح أسئلة
 يقدم إنجازاته

 يجيب عن األسئلة
المشاركة 
الفعالة لعينة 
 من التالميذ

 تمهيد
بعددد أن أنددذر هللا تعددال  منكددري البعددث بالعددذاب األلدديم فددي اآلخرة عدداد إلدد  التهديددد واإلنددذار بعددذاب الدددنيا المهل  وتوسددط 

ثم أبدان تعدال  أن اإلهدال  عظدة وتدذكير وعبدرة لكدل في الجنان للجمع بدين الترييدب والترهيدب اإلنذارين بيان حال المتقين 
بعلمه بما يقدول المشدركون فدي البعث وأنده لديس بجبدار علديهم ذيب عقل واع وأمر رسوله الكريم بالصبر والصالة وأخبره 

 فما عل  الرسول إال البالغ المبين .

 أقرأ التمهيد
 أطرح أسئلة

 التالميذأحفز 

 ينصت
 يناقش

 يبدي استعداده

تفاعل 
مجموعة من 

 التالميذ

أنشطة 
 القراءة

 

 
 ق( من سورة 45 -31اآليات ) -

لغة االضطراب والتحري  واصطالحا هي اضطراب في المخرج عند النطق بؤي حرف من القلقلة::القاعدة التجويدية -

حت  تسمع له نبرة قوية وحروف القلقلة خمسة وهي:)القاف/الطاء/الباء/الجيم/الدال( حروف القلقلة الخمسة عند سكونه 
 مجموعة في كلمتي )قطب جد(

 سطين" .ق  الم –غي ب  ن –تلوا ق  والقلقلة تكون متوسطة إذا أتت هذه األحرف ساكنة وسط الكلمة مثل:"ا
 " .ج  الخرو - ب  الغرو – د  مثل:"مزيوتكون القلقلة قوية إذا جاءت ساكنة في آخر الكلمة حال الوقف 

 أقرأ قراءة نموذجية 
 أصحح أخطاء المتعلمين
أطرح أسئلة حول 
 القاعدة التجويدية

 
 

 

 يحاكي قراءة األستاذ
 يعرف قاعدة القلقلة

 
 
 

مالحظة 
 جودة القراءة

 
 

 

 سبب
 النزول

قال الحسن وقتادة:قالت اليهود إن هللا خلق الخلق في ستة أيام واسدتراح يدوم السدابع وهويوم  :33اآلية 
 السبت يسمونه يوم الراحة فؤنزل هللا تعال  هذه اآلية

أطالب التالميذ بسبب 
 النزول 

 يعرض نتائج بحثه
 يحدد سبب النزول

تحديد سبب 
 النزول

شرح 
 الكلمات

 
 

 قربت لهم  أزفت: -
 كثير الرجوع إل  هللا تعال  أواب: -
 كثير الحفظ أي حافظ لحدود هللا تعال  وشرائعهحفيظ: -
 مقبل عل  طاعة هللا قلب منيب: -
 األمة والجماعة والجيل من الناسمن قرن: -
 أشد قوةأشد منهم بطشا: -
 بحثوا وفتشوانقبوا في البالد: -
 مهرب من هللا أوالموتهل من محيص: -
 حاضر الذهن ليفهم المعاني شهيد: -

 تعب وإعياءلغوب: -
 نزهه عن العجز والنقصسبح بحمد رب : -
 أعقاب الصلواتإدبار السجود: -
 إسرافيليوم ينادي المنادي: -
 صيحة البعث الصيحة: -
 الخروج من القبوريوم الخروج: -
 المرجع والمآب للجزاء في اآلخرةالمصير: -
 مسرعينسراعا: -
  بعث وجمع هين عليناسير:حشر علينا ي -

أساعد التالميذ عل  
 تقديم شروح مناسبة

 
 
 
 
 
 

 

 يعطي شروحا أولية
 
 
 
 
 
 

 
الميذ قدرة الت

عل  تقديم 
المعاني 
 المطلوب

 األستاذ خالد نزيه

 



 

المعاني 
الجزئية 
 لآليات

 المعاني الجزئية لآليات :
ذكر هللا تعال  حال المتقين يوم القيامة وتحقيق ما وعدهم عل  لسان رسله وأنبيائه  (:31/35اآليات) -1

 .من النعيم الدائم واالطمئنان في الجنة 
إن إهال  القرون الماضية لعبرة لمن كان له قلب يعقل به أو أصغ  السمع وهو  (:36/33اآليات) -2

حاضر يير يافل وال ساه فاهلل سبحانه وتعال  الذي أوجد أعظم المخلوقات من يير تعب قادر عل  إحياء 
 .الموت  للحساب 

بالطاعة والتسبيح أمر هللا تعال  رسوله بالصبر عل  ما يقول المكذبون واالشتغال  (:33/40اآليات) -3
 قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وفي الليل وعقب الصلوات .

إخراج الخالئق من القبور مسرعين إل  الداعي بعد سماع الصيحة هين عل  هللا ال  (:41/44)اآليات -4
 تعب فيه وال كلفة .

فهو سبحانه عليم بما يلحق هللا تعال  رسوله بالتذكير بالقرآن من يخاف وعيده  أمر (:45)اآلية -5
 رسوله من أذى المشركين .

أطرح جملة من األسئلة 
 الموجهة نحو اآليات

 
 
 
 
 

 يجيب عن األسئلة
 يشار  زمالءه

مدى قدرة 
التالميذ عل  
استخالص 
مضامين 
 اآليات

الدروس 
 والعبر

 .الجنة تدنو من  فإيا  والبعاد  
 .الجنة معدة لكل من يخاف هللا بالغيب وال يرائي الناس 
 .عبادة السر أرج  لإلخالص  
 .ياية النعيم في الجنة النظر إل  وجه الرحمن  
 .ال بد للصبر من مطية أال وأعظم المطايا ذكر هللا والصالة  

 .من أراد واعظا فالموت يكفيه  
 .القبر أول منازل اآلخرة فإن كان يسيرا فما بعده أيسر وإن كان عسيرا فما بعده أعسر منه  

 القرآن موعظة ربنا وكالمه وقوله وخطابه نتعظ به في أنفسنا وبه نعظ ييرنا . 
 ما عل  الرسول إال البالغ . 

 " اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيد  ويرجو موعود  يا بر يا رحيم " "قتادة"

التالميذ عل  أحفز 
االلتزام بالقيم الواردة في 
النص واتخاذ مواقف 

 إيجابية
 

يعبر عن موقفه ويتخذ 
 مواقف إيجابية

 
 
 
 
 
 
 

القدرة عل  
تمثل القيم 
الواردة في 
 النص

نشاط 
 الحفظ

 مع تطبيق قواعد األداء .ق استظهار المقطع الثالث من سورة 
 

أساعد التالميذ عل  
استظهار المقطع الثالث 

 قمن سورة 

يحاول حفظ الشطر 
 قالثالث من سورة 

مدى تمكن 
عينة من 

لتالميذ من ا
 االستظهار 

تقويم 
 إجمالي

 مع األمثلة .القلقلة عرف قاعدة  -
  ؟ما هو جزاء المتقين  -
 ؟بماذا أمر هللا تعال  رسوله الكريم  -
 ؟اآلية األخيرة من سورة ق عم تتحدث  -

يستحضر الموارد التي  أطرح أسئلة تقويمية
 تلقاها خالل الدرس

التمكن من 
 موارد الدرس

اإلعداد 
 بليقال

 .لقمان المقطع األول من سورة -
 .لقمان تعريف سورة  -
 استخالص المضامين .  -

 

أملي األسئلة عل  
 التالميذ

يدون األسئلة في دفتر 
 اإلعداد القبلي

جدية اإلعداد 
 وجودته

 




