
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويممؤشرات   الطرق والوسائل  ة الديداكتيكية     األنشط مق اطع الدرس

طع  
 مق 

دي مهي 
 ت 

 

  مراقبت اإلعذاد انقبهي 

 ( تقويميت  اثوضعي تقويم تشخيظي ) 

 تلميذة تؤكد أن اإلنسان ال جيوز لو أن يقسم بادلخلوقات مثلو  ......................................................... 

 ـــونفس ــد ص ما ينطق بو من تلقاءتلميذ يدعي أن الرسول زلم ......................................................... 

  وتحذيذ انمشكهت و طياغت فرضياث انحهول :طرح انوضعيت انمشكهت 

يف دراستو رغبة يف التفوق والنجاح، بينما زميلو خالد منشغل دبتابعة أخبار العرافني ومواقع األبراج للتعرف على زلسن تلميذ رلد ورلتهد 
 .. يطلع بعض من خلقو على أمور الغيب مدعيا أن هللا تعاىلمستقبلو الدراسي 

  من التلميذين أيهما يف نظرك على صواب ؟قارن بني سلوك كل 
 راج ؟ـــواقع األبـــــــــوتنبؤات م نــــــــــــــار العرافيـــــــــــــــــــــما مدى صحة أخب 

 نوضعيتفرضياث ا : 
  ور الغيبــأمبعض أخبار العرافني صحيحة آلن هللا تعاىل يطلع بعض خلقو على 

  أمور الغيبكل  وحده سلتص دبعرفةأخبار العرافني غري صحيحة  آلن هللا تعاىل 

 

 احلوارية_ 
 وضعية مشكلة_

 
 السبورة_ 
 التمارين_ 

 

 مدى قدرة ادلتعلم _ 
 خارج الفصل على التعلم

 
 

ادلتعلم  مدى تفاعل_ 
لإلخنراط يف بناء  واستعداده

 الدرس

 

 

  انمؤطرة نهذرس : عرع اننظوص انشرعيت   

عملون  قال تعاىل : }
ز ت ما ي  ي ب السموات واالرض وهللا ي صي 

 
 علم غ

 81سورة احلجرات اآلية                         {  إن هللا ي

 : الصعبة :اإلنتباه لتصحيح أخطاء متوقعة وشرح ادلفردات ضرورة يقرأ األستاذ النص قراءة منهجية مث يوزعها على التالميذ مع  انقراءة 

 : وتسمى أيضا باألخالق دلوضوعها ادلرتبط بالقيم واخللق 94ترتيبها يف ادلصحف الشريف  81عدد آياهتا  مدنية احلجرات سورة  انتوثيق 

 
 
 

 

استيفاء شروط _ مدى 
القراءة السليمة لدى 
 ادلتعلمني وادلتعلمات

 : الكفايات ادلستهدفة
 : سانيةممتلكا لرصيد معريف يف جمال العلوم الشرعية واللغوية واألدبية والعلوم اإلنسانية مما يؤىلو لفهم وحتليل خمتلف مكونات الثقافة األناالسرتاتيجية 
فهم الرتاث العريب اإلسالمي خاصة ، واإلنساين عمومــــــاممتلكا آلدوات التعامل مع أنواع اخلطاب } الشرعي ، األديب ... { وقادرا على :  ةــالتواصلي 
عالقتو مع األخرينقادرا على معرفة ذاتو ادلتشبعة بالقيم اإلسالمية السمحة وقيم  احلضارة وادلواطنة وحقوق الالنسان، وبلورة ذلك يف  ة : ـــــادلنهجي 
منفتحا على خمتلف الثقافات األخرى مبتعدا كل البعد عن التعصب والكراىية اجتاه الغيــــــــــــــــــــــرملما مبكونات الثقافة العربية االسالمية  :   ةـــــــالثقافي 

 :الدرس  ىدافأ
امل الغيب والشهــــادةـــــإدراك أن هللا تعاىل وحده ع 
 بو سبحانو من خالل ىذا اإلعتقاد نميااإلترسيخ 
 وكــــــــــاثار ىذا االعتقاد يف النفس والسلاستشعار 

ادلوسم الدراسي ........ :..../............ 
اعدادية محان الفطواكي  :   ةـــــــــــــــــــادلؤسس  
: داديــــــــــــالــثـــــــــــــــــــانية إع  الفئة ادلستهدفة                                                                 
نـــــــــــمن الزم انــــــــــساعت :      ادلدة الزمنية   
دفرت التمارين -كتاب التلميذ  –السبورة  :ائل ــــالوس 
االستنتاجية -احلوارية  – وضعية مشكلة :  رقــــالط                                        

 عالم الغيب والشهادةهللا  عنوان الدرس: 

 : ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة   
القرآن الكرمي برواية ورش عن نافع 
 التفاسري أليب بكر اجلزائـــــريأيسر 
ابوينـــــــالتفاسري لإلمام الص صفوة 
كتاب ادلنري السنة الثانية إعدادي 

 : التزكيةمدخل  



 

 

طع 
 مق 

  

 وسي طي

 

 : شرح انكهماث وانمفاهيم 

  كل ما غاب عنا وال ندركو حبواسنا الظاىرة والباطنةغيــب : 
 ــةـــــــة والعالنيـــــــــــــــــ:  مطلع بكل أعمـــالنا وأفعالنا السريـــ بصري 

 ض انذرس :استخالص انمستفاد شرعا من ن 

 أن هللا تعاىل سلتص دبعرفة أمور الغيب وال آحد يشاركو يف ذلك  األية الكرمية :  تبيان. 
 : تحهيم ومناقشت محاور انذرس 

 الػيـــــــبوالشهـــــــادة؟مالمقضــودبعالمي -أ

 إىل عادلني :غلى وجو العموم ينقسم الوجود 
 يشمل كل ما يعجز عقل اإلنسان وحواسو  عن معرفتو وإدراكو كحقيقة الروح وأسرار النفس وأحداث التاريخ ...  ب     عالم الغي : 

 م ادللحوةة، ما يكتشف علمياوال  الناس وأفعاذللنا وحواسنا كأقو : ىو العامل الذي حنيا فيو وندركو بعق عالم الشهادة ... 

 مارأيكفيشخصيزعمأنهللاتعالىيطلعبعطخلقهعلىأمورغيبية؟ -ب

ي ب } ومل يطلع عليو أحدا من سللوقاتو إال من ارتضى من ملك أو رسول قال سبحانو :  علم الغيب من اختصاص هللا سبحانو
 
عالم الغ

ب ه أحدا  ي 
 
هز على غ

 
ال ي ظ

 
ه رصداف لف 

دن ه ومن ح  ن ي  ي  ه ي سلكه من ب 
إن 
 
ى من رسول ف

 
ض

 {. إال من اري 

 بماذاتردعلىشخصيدعيأنالجنيعلمونأمورغيبية؟ -ت

ا } اعتقاد غري مبين على الدليل والربىان بل ىو سلالف دلا جاء يف قولو تعاىل :  ي  ي 
 

ض
 
لما ق

 
أكل ف ه إال دان ة األرض ي  هم على مون 

علب ه الموت ما دل

ه  سان 
 
نمن ي العذاب المهي 

 
ف ث وا  ي ب ما لي 

 
وا ي علمون الغ

 
كان ن أن لو   ت الج 

ي ي  ب 
ر ت 

 
لما خ

 
 {. ف

 كيفيؤثرالإيمانبأنهللاعالمالػيبوالشهادةعلىحياةالفردوسلوكه؟ -ث

 ر ــــــــــــــــيفضي إىل تطهيبعث آثارا إجيابيا عظيما يف اإلنسان بشمول علم هللا لعادلي الغيب والشهادة يالقوي الشك أن اإلميان 
 أن ادلؤمن إذا كان : مثال ؛ النفس وتزكية الروح ، ومن ذلك

 يكثر من تسبيحو وتعظيمو ومناجتو تعاىل .،  متيقنا بعظمة هللا وسعة علمو 

 خيشاه سبحانو ويعظم شعائره وحدوده .  مستحضرا رق ابتو تعالى دوما في الق لب ، 

 ل اخلريات ويستحي من فعل ادلنكرات .يكثر من فع ، مقتنعا بوجوب اإلستق امة على عبادة هللا وحده 

 ال ييأس من رمحتو  تعاىل يشكره يف السراء ويصرب على قدره يف الضراء مستشعرا القرب الدائم من هللا ،   
 

 
 

 اإللقائية_ 
 احلوارية_ 
 وضعية مشكلة_ 
 اإلستنتاجية_ 

 
 السبورة_ 

 الكتاب ادلدرسي_ 
 دفرت التمارين_ 

 
_ مدى متكن ادلتعلم من 
التعريف بالنص وشرح 

 ادلفردات ادلقرتحة
 

_مدى متكن ادلتعلم من 
استيعاب معاين نصوص 

الدرس الشرعية 
 واستخالص مضامينها

 
متكن ادلتعلم من _ مدى 

ربليل زلاور الدرس وربطها 
 بالواقع ادلعيش 

 
قدرة ادلتعلم على مدى 

استخالص ادلستفاد من 
الدرس وتوةيفو يف حياتو 

 اليومية

طع 
 مق 

امي ي 
 
 خ

 

 :  تمحيض انفرضياث 

 من والسحرةوأما ما يدعيو العرافون  ،هللا تعاىل سلتص دبعرفة أمور الغيب و ال يشاركو أحد يف ذلك إال من ارتضى من ملك ورسول
 ... كذب المنجمونص }  وإئحاءات الشياطني ال أساس ذلا من الصحة لقولوفهو رلرد ادعاءات كاذبة  معرفتهم لبعض أمور الغيب

  ( تقويميتاث وضعيتقويم إجماني ) : 

 راه من األفعال ونسمعو من األقوال .....................................................تلميذ يدعي أن الغيب يشمل كل ما ن 

  ة .....................................................الف اإلنس وادلالئكــــــــــــــــــــأن اجلن ال يعلمون أمور الغيب خبتلميذة تزعم 

  : اإلعذاد انقبهي 

 و احلبشة ؟ ما ادلقصود باذلجرة يف الشرع ؟ وما أول ىجرة يف اإلسالم ؟ أذكر أسباب الذاتية وادلوضوعية من اختيار ادلسلمني اذلجرة حن
 حدد يف جدول عدد ادلهاجرين وادلهاجرات إىل احلبشة ؟ كيف واجو ادلهاجرون كيد قريش عند ملك احلبشة ؟ وما نتائج ىذه اذلجرة ؟   

 

 احلوارية_ 
 وضعية مشكلة_

 اإلستنتاجية_ 
 

 السبورة_ 
 دفرت التمارين_ 

 

 _ مدى تفاعل ادلتعلم 
 مع فرضيات الدرس

 
_ مدى ذباوبو مع 
 الوضعيات ادلطروحة




