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مقاطع 

 الدرس
 األنشطة الديداكتيكية

أدوات وتقنيات 

 التنشيط
 التقويم

 
 
 

 مقطع تمهٌدي
 

 .القبلً مراقبة اإلعداد -
 :  : )وضعٌة تقوٌمٌة( تقوٌم تشخٌصً -

من طرف بعض األفراد والجماعات المتطرفة  ٌتعرض بعض المواطنٌن من غٌر المسلمٌن فً البالد اإلسالمٌة وغٌر اإلسالمٌة 
 السلوكات  ؟ولماذا للتروٌع والتخوٌف بدعوى كونهم غٌر المسلمٌن ، مع أنهم مسالمون ،فهل ٌرضى اإلسالم مثل هذه 

 _ماهً الحجج والبراهٌن التً ٌمكن أن تقدمها لهؤالء إلقناعهم بالكف عن االعتداء عن حقوق غٌر المسلمٌن؟
 .اإلعالن عن األهداف -
 _أن ٌسعى إلى اإلصالح بٌن الطائفتٌن المتنازعتٌن من المسلمٌن._

 _أن ٌدرك أهمٌة األخوة اإلٌمانٌة.
 ٌلتزم التقوى والقسط بٌن الناس _أن

 ..:انعضبت و انعبر و انقيى و انًضًوٌ حول انقرآَي انًقطع آيبت يدي بيٍ أسئهة طرح -عرض المدخل اإلشكالً / -

ذات ٌوم وجدت زمٌلك سعٌد وخالد ٌتخاصمان، وكان سبب خصامهما أن خالد ظلم سعٌد واعتدى علٌه فتدخلت لتصلح بٌنهما، 
لى مسامعك أن خالد أصاب سعٌد بجروح وبعد ذالك تناهى إ، ال تكمن فضولٌا األمر ال ٌعنٌك ،وانصرفت لحال سبٌلكفقال لك خالد : 

ومنذ ذلك الٌوم قام ثلة من التالمٌذ بوصف سعٌد بالجبان والمهزوم  بالغة فً رأسه ،تغٌب من جرائها أسبوعا كامال عن المدرسة
 فقررت مقاطتعهم.

 
 
 
 
 
 التنقٌط بطاقة - /أسئلة -

 افقً/عمودي حوار -

 
 
 أعمال وتتبع راقبةم -

 المتعلم
 
 

 من المتعلم تمكن -
 استرجاع

 السابقة التعلمات
 بناء فً وتوظٌفها

 الدرس.
 

 

 
 مقطع وسٌطً

 
 
 

 .................................................................................................................................... قراءة المقطع القرآنً: -
 قواعد الرسم والتجوٌد الواردة فً الشطر القرآنً - 

كنا حتى تسمع له نبرة قوٌة  وحروفها القلقلة :لغة االضطراب والتحرٌك واصطالحا : اضطراب المخرج عند النطق بالحرف سا
خمسة مجموعة فً كلمة )قطب جد( وتنقسم إلى قسمٌن :قلقة متوسطة وتكون إذا جاءت هذه األخرف الساكنة وسط الكلمة مثالها 

_  دلع  وقلقلة قوٌة: وتكون حٌنما تأتً هذه األحرف فً آخر الكلمة فً حال الوقف مثل: احطسطٌن _ مقغً_ المبتتلوا_تق:ا

 على النص عرض -
 بواسطة أو السبورة

data-show 
 المدرسً الكتاب أو

 

 استٌفاء مدى تتبع -
 والنقل القراءة شروط

 السلٌم.
 دفاتر وتتبع مراقبة -

 التالمٌذ.
 

 .2016/2017الموسم الدراسً: -
 الثانوٌة اإلعدادٌة أرفالةالمؤسسة: -
 إعداديالسنة الثانٌة ثانوي الفئة المستهدفة:  -
 .ساعتان     المدة الزمنٌة: -

 :المصادر والمراجع -

 المختصر المفٌد فً قواعد التجوٌد -
 _وقفات تربوٌة مع سورة الحجرات

 

 : أن يكون المتعلميتوقع عند نهاية السنة الثالثة  :الكفاٌات المستهدفة
 .اإلسالمٌة الثقافة مكونات مختلف وتحلٌل وتمثل لفهم ٌؤهله مما اإلنسانٌة والعلوم واألدبٌة واللغوٌة الشرعٌة العلوم مجال فً معرفً لرصٌد لكاممت :اإلستراتٌجٌة -

 .واإلنسانً اإلسالمً، العربً التراث فهم على وقادرا )...واألدبً الشرعً،( الخطاب أنواع مع التعامل ألدوات ممتلكا التواصلٌة: -
 مع عالقته فً ذلك وبلورة اإلنسان، وحقوق المواطنة، وقٌم الحضارٌة، والقٌم السمحة اإلسالمٌة بالقٌم المتشبعة ذاته معرفة على قادرا :المنهجٌة -

 .اآلخرٌن
 .الثقافات مختلف على واالنفتاح اإلسالمٌة العربٌة الثقافة بمكونات ملما :الثقافٌة -
 .العقٌدة قٌم ستدماجا أجل من المعاصرة التكنولوجٌة الوسائل توظٌف من متمكنا :التكنولوجٌة -

 أهداف الدرس:
 

_أن ٌسعى إلى اإلصالح بٌن الطائفتٌن المتنازعتٌن من 
 المسلمٌن.

 _أن ٌدرك أهمٌة األخوة اإلٌمانٌة.

 _أن ٌلتزم التقوى والقسط بٌن الناس

 يدخم انتزكية )انقرآٌ انكريى(.

الشطر الثالث والرابع من سورة الحجرات 

13إلى اآلٌة 9من اآلٌة   



 
 
 
 
 
 

 مقطع وسٌطً
 )تابع(

 ق_ السا ق_خلب _وقد الصم

................................................................................................................................................................. 

  :القرآنٌة المفاهٌمالكلمات و شرح  -

 اعدلوا فً جمٌع أموركم  اقسطوا :تعود وترجع إلى الحق   _ تفئ:طغت واعتدت وظلمت  _ :تبغً:جماعتان   _ _طائفتان
ال تتعاٌروا بما تكرهون من  ال تنابزوا باأللقاب :ال ٌعب بعضكم بعضا بالقول أو اإلشارة _وال تلمزوا :ال ٌستهزء   _ال ٌسخر :_ 

:ال تتبعوا عورات األخرٌن وتطلعوا على  _ال تجسسواوهً ذكر أخاك بما ٌكره فً غٌبته  الغٌبة : من  ال تغتب_   األلقاب 
 افضلكم_ أكرمكم :أسرارهم. 

  تقوٌم مرحلً ماهً حروف القلقة وما أقسامها  مثل لكل نوع_
 _ما معنى تبغي: اقسطوا  الغيبة _ التجسس  _ما الفرق بين اللمز والسخرية؟

 

 :انًقطع في نآليبت انرئيسة انقضبيب تحديد -

 ما ٌستفاد منها                  اآلٌات 

 9اآلٌة 
 

 أمر هللا تعالى باإلصالح بٌن الطائفتٌن المتنازعتٌن وردع الظالمة حتى ترجع إلى الحق والصواب.
 

 منٌن وهً األخوة اإلٌمانٌةتعالى باألخوة التً تجمع بٌن المؤذكر هللا  10اآلٌة 

الحق سبحانه وتعالى عباده المؤمنٌن من آفات اللسان : كالسخرٌة واللمز والتنابز باأللقاب وسوء  حذر  12_11اآلٌة 
 الظن والتجسس والغٌبة لما لها من آثار سلبٌة على الفرد والمجتمع

دعا الحق سبحانه عباده إلى التعارف والتعاون بٌن األمم والشعوب لتبادل المصالح والمنافع ودفع  13اآلٌة 
 المفاسد ،كما أكد الحق سبحانه أن التقوى هً المعٌار الوحٌد للتفاضل بٌن الناس فً اإلسالم

 

 :انًقطع في انًتضًُة انعبر و انقيى و انتكهيفية األحكبو استخالص -

النزاعات ٌجب حلها باإلصالح وبالتً هً أحسن _ردع الفئة الظالمة حتى  _الخالف والنزاع بٌن المؤمنٌن أمر وارد ._ جمٌع
 تعود إلى الحق

االلتزام بالعدل والقسط فً معالجة الخصومات والنزاعات _ تحرٌم المفاسد االجتماعٌة حفاظا على وحدة المجتمع_  الناس  _
 سواسٌة فً األصل البشري_ التقوى هً المعٌار الوحٌد للتفاضل بٌن الناس فً اإلسالم 

 
 

 
 
 
 
 
 الكتاب/  الحوار /األسئلة -

 السبورة /المدرسً
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحوار -
 السبورة/المناقشة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 من المتعلم تمكن -

وفهم  النصوص استٌعاب
 الكلمات الغامضة

 
 
 
 
 
 من المتعلم تمكن مدى -

 واالشتغال المفهوم تعرف
 .علٌه

 
 
 
 من المتعلم تمكن مدى -

 والتركٌب التحلٌل قدرات
 والحجاج... االستداللو 
 
 
 
 
 على المتعلم قدرة مدى -

 وتوظٌف التركٌب
 سلٌمة بكٌفٌة المعارف

 
 
 

 مقطع ختامً

   توظٌف المستخلص والربط بقضاٌا الواقع: -

وجدت شخصٌن ٌخاصمان: _ لك أخت تتنصت على جٌرانكم _ لك جدة ال تكف عن كٌف ستصرف حٌنما تعترضك الحاالت التالٌة: 
 .الكالم فً الناس

 : )وضعٌة تقوٌمٌة(إجمالًتقوٌم  -

؟  كٌف تعالج الخصومات بٌن المتخاصمٌن  لماذا جعل هللا الناس شعوبا  مثل لقاعدة القلقلة  ؟ بٌن الفرق بٌن السخرٌة والتجسس
 وقبائل مختلفة  وما المعٌار الحقٌقً للتفاضل بٌنهم

مع الشرح ما معنى الصدق وما مكانته فً اإلسالم ؟بٌن صفات المؤمنٌن الصادقٌن  99انقل إلال دفترك نص ص  :اإلعداد القبلً -
 وجزاؤهم

 
 
 التنقٌط بطاقة -/أسئلة -

 
مدى تمكن المتعلم من   -

استٌعاب وفهم الدرس  
وسعٌه إلى تطبٌق ذلك 
 عملٌا فً حٌاته الٌومٌة

 




