
 *بسم هللا الرحمان الرحيم*

21* رقم الجذاذة : .  

حوارٌة استقرائٌة * الطرٌقة :  
.جعفر أبوالقاسم* األستاذ :   

التؤهٌلٌة.الفضٌلة * المإسسة : ثانوٌة   
 * القدرات المستهدفة : أن ٌتمكن المتعلم فً نهاٌة الدرس من :

ادراك مفهوم االستقامة وأدلتها الشرعٌة. -             
تحدٌد مظاهر االستقامة وآثارها على الفردوالجماعة. -             
استنتاج أهمٌة االستقامة مع تمثلها فً سلوكاته. -             

المادة : التربٌة االسالمٌة. *    
التربٌة االسالمٌة. فً رحاب* المرجع :   

 * المستوى : جذع مشترك.
.* الفئة المستهدفة : تالمٌذ الجذوع المشتركة  

القسط* المدخل :   
االستقامة. النفس* عنوان الدرس : حق   

 *زمن التعلم : حصتان.     

 

 المضمون العلمي مؤشر التقويم
 األنشطة التعليمية التعلمية

 مراحل الدرس القدرات المستهدفة
 أنشطة المدرس أنشطة المتعلم

تفاعل المتعلمٌن مع 
على األسئلة مع قدرتهم 

لها.اٌجاد حلول   

استدل على وجوب الحج بآٌة قرآنٌة. -  
لحج.ا حدد بعض المقاصد التربوٌة لعبادة -  
حدد موقفك ممن ٌحج بهدف اضافة  -  

 

وٌجٌب ٌتذكر .ٌسؤل وٌوجه   
تشخٌص المكتسبات 

.السابقة  
التقوٌم 

ًالتشخٌص  

خلخلة توازن المتعلمٌن-  

.المشاركة الفعالة -  

 

 

 

أثار انتباهك سلوك صدٌقك المخالف للمبادئ واألخالق 

االسالمٌة رغم حرصه على تؤدٌة العبادات وفعل 

الخٌرات،فناقشت أمره مع مجموعة من 

األصدقاء،فاعتبر أحدهم أن األمر عاد وال ٌفسد اسالم 

الشخص فً حٌن اعتبر آخر أن األمر ٌستدعً مراجعة 

رٌق المستقٌم.طرٌق هللا،الطالنفس والعودة بها الى   

حدد موقفك من صدٌقك. -  

أي الرأٌٌن أصح مع التحلٌل؟-  

كٌف ٌمكن لإلنسان أن ٌحقق االستقامة؟-  

ٌقرأ الوضعٌة 

وٌناقش مع زمالئه 

موضوعها مع 

 اقتراح حلول لها 

ٌعرض الوضعٌة 

المشكلة وٌوجه 

المتعلمٌن لقراءتها مع 

ادارة النقاش فٌما 

   .بٌنهم

المتعلمٌن الى اثارة انتباه 

.موضوع الدرس الجدٌد  

 عرض وضعٌة
 االنطالق

قراءة سلٌمة ومعبرة 
 للنصوص

من سورة الكهف . 201الى  99اآلٌة  -  

من سورة فصلت. 12الى  19اآلٌة -  

86الحدٌث النبوي منار التربٌة االسالمٌة ص  -  

عن أنس بن مالك رضً هللا عنه قال : قال رسول هللا 
صلى هللا علٌه وسلم " ال ٌستقٌم اٌمان عبد حتى ٌستقٌم 

ٌقرأ بالتناوب مع 
زمالئه مع 

الحرص على 
.تصحٌح أخطائهم  

القراءة النموذجٌة  -
مع تصحٌح  للنصوص

قراءات المتعلمٌن 
وتحفٌز أصحاب 
 القراءات الجٌدة

حسن االنصات مع  -
القدرة على القراءة السلٌمة 

 والمعبرة

 قراءة النصوص



ل الجنة قلبه وال ٌستقٌم قلبه حتى ٌستقٌم لسانه وال ٌدخ
  رجل ال ٌؤمن جاره بوائقه

تمكن المتعلمٌن من  -
تحدٌد معانً المفردات 

 الصعبة.

المفردات التً ٌرى المتعلمون أنها تحتاج للشرح و  -
 التفسٌر.

ٌحدد معانً  -
المصطلحات 

عبة باالعتماد الص
على ما أعده 

ضمن التعلم الذاتً 
مع كتابتها على 

 السبورة  

ٌسؤل المتعلمٌن عن -
معانً المفردات 
المستعصٌة التً 

 تحتاج للشرح.

ٌتعرف معانً المفردات 
 وفق سٌاقها

 شرح المفردات

مدى تمكن المتعلمٌن من 
استٌعاب معانً 

 النصوص.

عن طرٌقه  عقاب الخارجٌنبٌانه سبحانه وتعالى  -
 وجزاء المستقٌمٌن.

بٌانه سبحانه وتعالى أجر و وجزاء المستقٌمٌن. -  
استقامة العبد تكون باستقامة قلبه واستقامة لسانه. -  

ٌجٌب عن أسئلة 
األستاذ وٌصوغ 
مضامٌن مناسبة 

 للنصوص.

ٌوجه المتعلمٌن الى 
صٌاغة المعانً 

االجمالٌة للنصوص 
 بواسطة أسئلة مركزة.

استخراج القدرة على 
 مضامٌن النصوص

استخالص 
مضامٌن 
 النصوص

 االستقامة 
مفهومها. -  
وسائل الثبات علٌها. -  
آثارها وثمراتها. -  

ٌحدد محاور 
الدرس معتمدا فً 

ذلك على أهدافه 
أسئلة االعداد 

 القبلً. 

ٌوجه المتعلمٌن الى -
تحدٌد محاور الدرس 
باالعتماد على أهدافه 
وعلى أسئلة االعداد 

 القبلً.

استنتاج محاور الدرس 
 باالعتماد على أهدافه.

تحدٌد محاور 
 الدرس

قٌاس مدى استٌعاب 
 الدرس

+أسئلة خاصة بوضعٌة االنطالق مع النصوص 
 المإطرة للدرس.

ٌجٌب عن األسئلة 
باالعتماد على 

 مكتسباته

 التقوٌم المرحلً قدرة المتعلم على االجابة ٌطرح أسئلة التقوٌم.

ـحــاور الــــــــدرسمــــدخــــل الـــقـــســــط : حــــق الــنفــس االســتــقـــامـــة )الــحــــصـــة الـــثانــٌــة( تــحـلـٌـل ومـنـاقـشــة م  
قدرة المتعلمٌن على 
اٌجاد أجوبة لألسئلة 

 المطروحة.

 + ما هو جزاء المستقٌمٌن؟
 + ما الدلٌل على ذلك من سورة الكهف؟

 + كٌف ٌمكن أن تتحقق االستقامة؟

ٌجٌب عن األسئلة 
باالعتماد على 

 المكتسبات 

ٌسؤل وٌوجه اجابات 
 المتعلمٌن

تشخٌص المكتسبات 
 السابقة

شخصًتالتقوٌم ال  

 

المشاركة الفعالة 
للمتعلمٌن فً اغناء 

الدرس بؤفكارهم 
 وأرائهم.

 * تعرٌف االستقامة : 
االستقامة هً سلوك الطرٌق السلٌم من غٌر مٌل عنه ٌمنة  

وال ٌسرة وٌشمل ذلك فعل الطاعات كلها وترك المنهٌات 
 كلها.

 * وسائل الثبات على االستقامة : 
االخالص هلل تعالى. -    

االستغفار والتوبة. -    

ٌجٌب على أسئلة  -
 األستاذ.

ٌستدل على أفكاره. -  
درس ٌناقش محاور ال-

 مع احترام آراء زمالئه.
ٌدون خالصة الدرس 

 على السبورة

ٌدٌر النقاش. -  
ٌوجه أسئلة  -

 محفزة.
ٌساعد على تدوٌن  -

الخالصة على 
 السبورة.

 

معرفة مفهوم 
االستقامة ومظاهرها 

 وآثارها

تحلٌل 
لدرسامحاور  



محاسبة النفس -    

المحافظة على الفرائض. -    

اختٌار الصحبة الصالحة. -    

حفظ الجوارح من المحرمات. -    

معرفة خطوات الشٌطان للحذر منه. -    

 * ثمرات االستقامة وآثارها:
طمؤنٌنة القلب بدوام الصلة باهلل. -    
العصمة من الوقوع فً المعاصً والمحرمات والتكاسل  -  

 عن الطاعات.
حب الناس واحترامهم وتقدٌرهم لإلنسان المستقٌم. -    
الحصول على وعد هللا فً الجنة بؤن لهم ما تشتهٌه  -  

 أنفسهم وتلذ أعٌنهم وتطلبه ألسنتهم.
تمكن عٌنة من المتعلمٌن 
من الوصول الى األجوبة 

 الصحٌحة.

تصنٌف الحلول المقترحة للوضعٌة على ضوء المكتسبات  -
 الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته وتعلماته.

ٌجٌب عن األسئلة. -  
بعض ٌسؤل المدرس  -

 األسئلة الخاصة بالدرس.

ٌطرح أسئلة عامة  -
حول الدرس 

 المنجز.
ٌعطً الفرصة  -

 للمتعلم للتساإل.

القدرة على تثبٌت 
.المعارف وتقوٌمها  

التقوٌم 
 االجمالً

الرغبة الواضحة فً 
 االستعداد للدرس الجدٌد.

حدد مفهوم النصٌحة وبعض األدلة الداعٌة الى تقدٌمها. -  
النصٌحة فً اصالح النفس وتهذٌبها وتطهٌرها.بٌن آثار  -  

ٌكتب ما ٌمده به  -
المدرس فً دفتر االعداد 

 القبلً.

ٌمد المتعلمٌن  -
بؤسئلة التعلم البعدي 

بتدوٌنها على 
 السبورة. 

ٌتعد للحصة القادمة 
 وٌتعلم ذاتٌا.

أسئلة االعداد 
 القبلً

 

 


