
 : أهداف الدرس

  على دالئل عظمة اهللا تعالى وقدرته على البعثالتعرف 

 ومصیر الجاحدین یوم القیامة استخالص عاقبة الحجود 

 تمثل القیم التربویة المتضمنة في اآلیات 

  أنشطة التلمیذ  أنشطة األستاذ

  یجیب ویذكر  یسأل ویوجه

    

  تشغیل شریط سمعي

توجیه المتعلمین إلى 

  اإلنصات

  تصحیح القراءة

  

  االنصات

  قراءة بعض المتعلمین

  لیدفعوه ویمنعوه من االنتشار

یسأل عن معاني 

  الكلمات الصعبة

  یشرحها

  

تقریره أن المال بیانھ تعالى حقارة الدنیا وسرعة زوالھا، و
والبنون ال یعدوان كونھما زینة، یتجمل بھما االنسان ساعة ثم یزوالن، 

    

 58إلى  44 من
  

  

  المضمون العلمي

 
  

  

 43إلى اآلیة  27سورة الكھف، من اآلیة 

  

  یابسا متفتتا

  نفرقه وتنسفه

  ذكر اهللا تعالى وعبادته :الباقیات الصالحات

  ظاهرة

  نترك

  خائفین مرتجفین لما رأوا من أعمالهم 

  هالكنا

  عدها وأثبتها :

  حاد عن الطریق المستقیم :ففسق عن أمر ربه

  

  أعوانا وأنصارا/ سندا وعمادا

  حاجزا ومانعا/ مهلكا :موبقا

  تیقنوا وعلموا: فظنوا

  واقعون فیها ال محالة: مواقعوها

  بینا ووضحنا :صرفنا

  ومواجهة/ أنواعا أو عیانا :قبال

لیدفعوه ویمنعوه من االنتشار :لیدحضوا به الحق

  حواجز وموانع لجحودهم وعنادهم :أكنة

  صمما وثقال في السمع :وقرا

  ملجأ ومخلصا: موئال

  لهالكهم :لمهلكهم

 ؟ في ھذه اآلیات االدنیهللا تعالى  وصف
بیانھ تعالى حقارة الدنیا وسرعة زوالھا، و: 44-45

والبنون ال یعدوان كونھما زینة، یتجمل بھما االنسان ساعة ثم یزوالن، 

  

 )القرآن الكریم(مدخل التزكیة 

من :اآلیات -الكهفسورة :        العنوان

  الجذع المشترك:              الفئة المستهدفة

 ساعتان:      المدة الزمنیة

  

  

  األهداف والقدرات الفرعیة  مراحل الدرس

  تشخیص المكتسبات السابقة  تقویم تشخیصي

  تمهید
إثارة انتباه التالمیذ إلى  -

  .الجدید الدرسموضوع 

قراءة المقطع 

  القرآني

التدرب على اإلنصات 

والقراءة السلیمة وفق قواعد 

  التجوید

  شرح المفردات
استخراج معاني الكلمات 

  وفق السیاق

یابسا متفتتا: هشیما

نفرقه وتنسفه: تذروه

الباقیات الصالحات

ظاهرة :بارزة

نترك :نغادر

 :مشفقین

هالكنا :ویلتنا

:أحصاها

ففسق عن أمر ربه

   :عضدا

سندا وعمادا

وصفبماذا فهم النص القرآني واستیعاب استخراج 



مضامین النص 

  القرآني

  متى یتخذ االنسان الشیطان ولیا من دون اهللا؟  مضامینه

  أتباع الشیطان یوم القیامة؟ما مصیر 

ما الغایة من إنزال القرآن وبعثة الرسل وما 

  مصیر من یعرض عن آیات اهللا؟

استخرج من اآلیات بعض دالئل رحمة اهللا 

  بالناس؟

صف من خالل اآلیات بعض أهوال یوم 

  .القیامة

  

 . بخالف العمل الصالح الذي یجني العبد ثمرتھ یوم القیامة
تصف ھذه اآلیات بعض أھوال یوم القیامة وحال الجاحدین : 46-48

  .عند اطالعھم على كتاب أعمالھم
بعداء إبلیس لھم ثم ینكر علیھم اتخاذه یذكر هللا تعالى بني آدم : 49-52

 .وذریتھ أولیاء من دون هللا
تبین اآلیات أن الحكمة من إنزال القرآن ویعثة الرسل ھو  :53-58

كما تبین عرض الحجج على الناس وتبشیر المؤمنین وإنذار الكافرین، 
  .عاقبة المعرضین عن آیات هللا

استخالص 

  الدروس والعبر
  

  القیم التي ینبغي أن یزكي بها المرء نفسه من خالل اآلیات السابقة عددي

 المال والبنون حرث الدنیا، واألعمال الصالحة حرث اآلخرة 
 على المسلم أن یؤثر ما یبقى على ما یفنى، وأن یعمل صالحا لیوم الحساب 
 أحدا، وال یظلم هللا بھ تفلتا وال ھرباحسجل األعمال شامل ودقیق وال یملك صا 

 تلبیة دواعي المعصیة بمثابة اتخاذ إبلیس وذریتھ أولیاء 
 من أشرك با� ولم یتخذ إبلیس عدوا لھ فإن جھنم مثواه 

 القرآن لیس للتسلیة بل للعظة واالدكار 
 االنسان كثیر المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل إال من ھداه هللا 

  یراجع العاصي نفسھمن رحمة هللا بالناس تأخیر العذاب حتى 
 إھالك الظالمین سنة هللا التي ال تتخلف  

ارشاد المتعلمین 

وتوجیههم إلى 

استخالص الدروس 

  والعبر

االجابة عن األسئلة  

الموجهة واستخالص 

  مجموعة من العبر

  التقویم اإلجمالي
قدرة المتعلمین على التذكر 

  والتلخیص

  ما مهمة القرآن في حیاة االنسان؟

  ؟مبادئ مستفادة من اآلیاتاذر ثالثة 
  یجیب  یسأل

أسئلة اإلعداد 

  القبلي
  یدّون  یرشد    التعلم الذاتي

  




