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تدبير درس القرآن الكريم
المستوى األول والثاني
الحصة

الخطوات
المنهجية
تقويم
تشخيصي
تمهيد

األولى

أنشطة التعلم
يقوم األستاذ مكتسبات المتعلمين السابقة من خالل أسئلة شفوية أو أدوات تقويمية مناسبة
يقدم األستاذ للسورة بمدخل تمهيدي يشوق فيه المتعلمين لدراسة السورة ،وإثارة انتباههم إلى قضيتهاالمركزية
 -زيادة في التشويق يشعر األستاذ تالمذته بأهمية السورة وفضلها

بناء المفهوم

التسميع :القراءة التوجيهية
من طرف األستاذ ،ويمكن توظيف مورد رقمي ( تسجيل سمعي) ،وينبغي في هذا الصدد اعتماد القراءة برواية ورش عن
نافع من طريق األزرق
 يسمع األستاذ المقطع المدروس للمتعلمين من خالل تالوة مرتلة وسليمة ،ويمكن االستعانة بقارئ برواية ورش يوجه المتعلمين إلى حسن االنصات وتعظيم كالم هللا ( بغية تحقيق هدف وجداني)المحاكاة  :القراءة التجريبية
 يتدرب المتعلمون على ترديد المقطع القرآني من خالل محاكاة القراءة النموذجية يدرب األستاذ المتعلمين على النطق السليم ببعض الكلمات ،مركزا على بعض القواعد بشكل ضمني يعيد األستاذ القراءة النموذجية عند الحاجة الشرح الوظيفي للمفردات القرآنية .:يشرح األستاذ بعض الكلمات أو العبارات وفق سياقها يراعى المستوى العمري للمتعلمين -التدبر :يقارب األستاذ المعنى العام لآليات من خالل توظيف بعض الدعامات

بناء الخالصة

 -يدفع األستاذ التالميذ إلى تركيب خالصة بسيطة على شكل جملة بسيطة ومفهومة (معنى اجمالي للسورة)

التسميع
والمحاكاة
التدريب على
الترتيل
الفهم والتدبر

رجوع

تدبير درس القرآن الكريم
المستوى األول والثاني
الحصة

الخطوات
المنهجية
التحفيظ
واالستظهار

االستثمار

الثانية

أنشطة التعلم
 تخصص الحصة الثانية للتحفيظ في الفصل بالنسبة للسنتين األولى والثانية يساعد األستاذ المتعلمين على الحفظ بما توفر لديه من وسائل وتقنيات التحفيظ يواكب الحفظ االستظهار آية آية ،مع تشجيع التالميذ على تصويب أخطاء بعضهم البعض يستظهر القرآن الكريم شفهيا في جميع المستويات ،وكتابيا ابتداء من السنة الرابعة إرشاد المتعلمين إلى السلوك الشرعي المرغوب فيه. -دعوة المتعلمين إلى قراءة اآليات في صالتهم

التقويم
االجمالي

تقويم مكتسبات المتعلمين من السورة بأشكال مختلفة:
 حفظ السورة أو المقطعالتعبير عن معناها االجمالي-ملء الفراغ (كلمات من آية /آيات من مقطع)

الدعم
والمعالجة

التأثير في شخصية المتعلم ومحيطه القريب والبعيد بإرشاده إلى السلوك الشرعي المرغوب فيه.

الحصة

الخطوات
المنهجية
تقويم
تشخيصي
الوضعية
المشكلة

األولى

تدبير درس القرآن الكريم
المستوى الثالث والرابع
أنشطة التعلم
يقوم األستاذ المكتسبات السابقة للمتعلمين من خالل عرض الوضعية التقويمية وبيان المهمة المطلوبة

يمكن التقديم للسورة بمدخل تمهيدي تشويقي
او من خالل وضعية مشكلة دون تعسف في صياغتها توقع المتعلم في نوع من االرتباك والتساؤل ،تجعله
يعبئ موارده ( معارف ،مهارات  ،قيم  ،مواقف )...من أجل إيجاد حل للوضعية تربط المتعلم بالقضية
المركزية
ملحوظة :يتم تحديد القضية المركزية انطالقا من أهداف السورة ،وفضلها،

بناء المفهوم

التسميع
القراءة
التدرب على
الترتيل

يوجه األستاذ المتعلمون إلى االنصات بخشوع وأدب إلى كالم هللا تعالىيقدم قراءة مرتلة للسورة من قبله أو من تسجيل لقارئ متقن برواية ورش عن نافعالقراءة :القراءة التجريبية مع تطبيق مدمج لقواعد التجويد
 يدعو األستاذ المتعلمين إلى قراءة اآليات المقررة مجزأة بينهم ليشرك أكبر منهم يشجع على التصويب البيني لقراءة بعضهم البعض ،مع إعادة األستاذ قراءة اآليات التي شكلت عائقا لدى المتعلمينالقراءة التصحيحية من خالل التركيز على قاعدة معينة ،يقدمها األستاذ بشكل ضمني في السنوات  1و 2و، 3ثم بقواعد
صريحة ابتداء من السنة الرابعة
 يطلب األستاذ من المتعلمين المتفوقين قراءة السورة يدعو المتعلمين إلى االنصات لتالوة الكلمات التي تتضمن القاعدة التجويدية -يستخلص المتعلمون القاعدة التجويدية نطقا ويتدربون على تطبيقها في ترتيلهم

رجوع

الحصة

الخطوات
المنهجية

خطوات تدريس القرآن الكريم
المستوى الثالث والرابع
أنشطة التعلم

بناء
المفهوم
الفهم
التدبر

الثانية

بناء
الخالصة

االستثمار
التقويم
االجمالي
الدعم
والمعالجة
واالستثمار

تتخلل قراءة المتعلمين شروحات لبعض المصطلحات والعباراتيقدم األستاذ أنشطة الفهم لتقريب فهم اآلياتيقدم األستاذ للمتعلمين أنشطة توجههم إلى تدبر اآلياتيوجه األستاذ المتعلمين إلى استنتاج خالصة لما تم شرحهاستثمار داللة اآليات في تعديل السلوك اليومي للمتعلم من خالل إنجاز أنشطة
يدعو األستاذ المتعلمين إلى استظهار اآليات من السورة مع تفعيل التصحيح البيني للمتعلميندعوة المتعلمين إلى إنجاز أنشطة تقويميةاستثمار مكتسبات المتعلمين من المقطع في اتخاذ مواقف صحيحة وتبني سلوكات إيجابية-دعوة المتعلمين إلى قراءة قصة لها ارتباط بالمقطع القرآني أو بأحد المداخل

رجوع

الحصة

األولى

الخطوات
المنهجية

خطوات تدريس القرآن الكريم
المستوى الخامس والسادس
أنشطة التعلم

تقويم
تشخيصي

تقويم المكتسبات السابقة من خالل عرض الوضعية التقويمية وبيان المهمة المطلوبة

الوضعية
المشكلة

بالنسبة للقرآن الكريم له خصوصية في التقديم ألنه وحي من هللا ،نص مقدس غير قابل للنقد
إما نقدم بمدخل تمهيدي نشوق فيه المتعلمين لدراسة المقطع القرآني ،وإثارة انتباههم إلى
قضيته المركزية
أو بسؤال إشكالي يتضمن القضية المركزية ،أو مجموعة من القضايا الفرعية  ،يمكن استثمار
في المدخل التمهيدي زيادة في التشويق القضايا الرئيسة الواردة في السورة
(سبب التسمية -نوعها موضوعاتها -أسباب النزول-يتم التعرض إلى أسباب النزول ابتداء من
السنة الرابعة االبتدائية ) دائما مع مراعاة البعد الوظيفي.
أو بوضعية مشكلة دون تعسف في صياغتها توقع المتعلم في نوع من االرتباك والتساؤل،
تجعله يعبئ موارده ( معارف ،مهارات  ،قيم  ،مواقف )...من أجل إيجاد حل للوضعية تربط
المتعلم بالقضية المركزية
ملحوظة :يتم تحديد القضية المركزية انطالقا من التعريف بالسورة ،وبيان معنى اسمها،
وأهدافها ،وفضلها ،وقيمها

الحصة

الخطوات
المنهجية
بناء المفهوم
تتخلله المراحل
التالية

التسميع

القراءة
األولى

التدرب على
الترتيل
الفهم و التدبر

الثانية

التحليل

بناء الخالصة

خطوات تدريس القرآن الكريم
المستوى الخامس والسادس
أنشطة التعلم
 تبدأ عملية بناء المفهوم ( القضية المركزية ) انطالقا من معالجة الجزء أو المقطع القرآني الذي قسمتله السورة سلفا في الكتاب المدرسي مع مراعاة دقة التقسيم ،أما إذا كانت قصيرة فال تحتاج إلى تقسيم
يراعى مستوى المتعلم(ة) وطول السور ووحدة الموضوع ما أمكن ،عند تقسيم السور القرآنية الكريمةأخذ بعين االعتبار أن التعامل مع النص يحقق ثالثة أهداف:هدف وجاداني :يتحقق من خالل التعامل مع النص القرآني باالستماع
هدف معرفي :يتحقق من خالل التعرف على قواعد الرسم واألداء
هدف مهاري :يتحقق من خالل تطبيق القواعد التجويدية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي
التسميع  :القراءة التوجيهية من طرف األستاذ ،ويمكن توظيف مورد رقمي ( تسجيل سمعي) ،وينبغيفي هذا الصدد اعتماد القراءة برواية ورش عن نافع من طريق األزرق
القراءة :القراءة التجريبية مع تطبيق مدمج لقواعد التجويديتعرف المتعلم(ة) تبعا لتطور نموه المعرفي والعقلي ،بعض قواعد القراءة وأحكام التجويدالتدرب على الترتيل :القراءة التصحيحية من خالل التركيز على قاعدة معينة ،يقدمها األستاذ بشكلضمني في السنوات  1و 2و، 3ثم بقواعد صريحة ابتداء من السنة الرابعة
 تراعى الفروق الفردية بين المتعلمات والمتعلمين عند التعامل مع الترتيلالفهم العام
أ -الشرح الوظيفي للمفردات القرآنية ....شرح بعض الكلمات أو العبارات وفق سياقها
ب -إدراك المعنى العام للمقطع أي القضية المركزية باعتبارها إطارا ناظما لمعاني اآليات ،وموجها ديداكتيكيا للمدرس
ومانعا لشتات ذهن المتعلم.
تدبر معنى بعض اآليات خصوصا التي لها ارتباط بدروس المداخل من خالل أنشطة
التحليل:أبني تعلماتي
أ  -تحصيل المضامين الفرعية وربطها بالقضية المركزية
رجوع
)...
ب  -االستنباط :استنباط األحكام التكليفية والقيم المتضمنة في المقطع (هذا بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي
التركيب :أعبر شفويا عن المعنى اإلجمالي لآليات

خطوات تدريس القرآن الكريم
المستوى الخامس والسادس

الحصة

الخطوات
المنهجية
التوظيف

تقويم
إجمالي

الثانية

أنشطة التعلم
توظيف المكتسبات في أنشطة من خالل
توظيف المقطع المقررة (األحكام -الدالالت -المعاني )...واستثمارها في معالجة المفاهيموالقضايا الواردة في المداخل األخرى.
 توظيف آيات من المقطع استدالال وبيانا. تطبيق قيم اآليات في الحياةتقويم مكتسبات المتعلمين من المقطع من خالل وضعية تقويمية
يرجع لعرض تدبير الوضعية التقويمية

الدعم والمعالجة إنجاز أنشطة الدعم واالستثمار
واالستثمار
استثمار مكتسبات المتعلمين من المقطع في اتخاذ مواقف صحيحة وتبني سلوكات إيجابية
التأثير في شخصية المتعلم ومحيطه القريب والبعيد بإرشاده إلى السلوك الشرعي المرغوب فيه.
ملحوظة
الحفظ واالستظهار
ابتداء من السنة الثالثة يتم الحفظ من طرف المتعلم (ة) خارج الفصل
يستظهر القرآن الكريم شفهيا في جميع المستويات ،وكتابيا ابتداء من السنة الرابعة

المادة :التربية االسالمية
المستوى :السادس ابتدائي
الوحدة :األولى
المدخل :التزكية (القرآن الكريم)
الموضوع :سورة الملك من اآلية :1إلى اآلية13 :
الحصة :األولى والثانية
األسبوع :السادس
المدة2×45:
رقم الجدادة....:
األستاذ :عبد الغني الشياحني
المؤسسة:
الموسم الدراسي2019/2020:

األهداف:
 معرفي :أن يتعرف المتعلم عظمة اهلل وقدرته
 مهاري :أن يطبق قاعدة ترقيق الراء المسبوقة بياء ساكنة
سكون ميت
 وجداني :أن يعمل المتعلم عمال صالحا طاعة هلل ورغبة في
جنته
الدعامات البيداغوجية/الوسائل الديداكتيكية
شريط سمعي للمقطع القرآن للمقرئ المغربي القزبري
المراجع:
المصحف الشريف برواية ورش /تفسير بن اكثير
المنير في التربية اإلسالمية

تدبير درس القرآن الكريم
سورة الملك " اآليات من  01إلى "13
الخطوات
المنهجية

القدرات
المستهدفة

تقويم
تشخيصي

أنشطة األستاذ

أنشطة المتعلم

قدر المتعلم على
تذكر بعضا مـــن
قـــدرة الخالـق مثــل
 :خلــق الكـون-
تدبيـر شؤونــه -
القـدرة علــى إفنائــه.
والتمييز بين ما
أكـــده اللـــه
للكافــريــن وما

عرض اآليات
القرآنية على المتعلم
ودعوته إلى تذكر
أين تتجل قدرةالخالق
ماذا أعد هللا ألصحاباليمين
 ما أكده هللاللمجرمين؟

قراءتها ،على
اإلجابة عن األسئلة

قدرة المتعلم على
اإلجابة عن
التساؤالت لمعرفة
قدرة هللا وعظمته

يطرح األستاذ
مجموعة من
التساؤالت على أسماع
المتعلمين دافعا إياهم
إلى التفكير العميق

أعـــده للمؤمنيـــن

الوضعية
المشكلة

األنشطة التعليمية التعلمية
المحتوى
التعليمي
الوضعية
قال تعالى :الم تروا كيف
خلق هللا سبع سموات
طباقا وجعل القمر فيهن
نورا وجعل الشمس
سراجا» نوح16/

الوسائل/المعين
ات الديداكتيكية
وطرق التنشيط
السبورة

مدى تمكن
المتعلم من
تذكر بعض
المشاهد
الدالة على
قدرة هللا
في كل من
سورة المدثر
ونوح
 استظهارآيات السور
السابقة ٬

السبورة
الكتاب المدرسي
حوار
التفاعل الصفي

قدرة المتعلم
على معرفة
هللا من خالل
االتيان
بمجموعة من
األمثلة الدالة
على قدرته

الحوار

س
قال تعالىُ :كل ُّ ن ْف ٍ
ِبما كسب ْت رهِين ٌة إِال
ين»
أ ْ
صحاب ا ْلي ِم ِ
المدثر 39

يجيب المتعلمون
عن األسئلة
المطروحة

لمــا كان الخالــق
سبحانــه متصفا
بالقــدرة ،فأيــن
تتجلــى مظاهــر
قدرتـــه ؟ وهــل
قدرتــه تعالـــى
محـــدودة أو
مطلقــــــة؟
ولماذا خلق هللا الموت
والحياة؟ وما الغاية
من بعثة الرسل؟ وما
مصير المكذبين
بالرسل وبيوم القيامة

مرتكزات
التقويم

الدعم

تقديم آيات إضافية
للتالميذ المتعثرين
تظهر أحد المشاهد
الدالة على قدرة
الخالق

تزويد المتعلمين
بأمثلة إضافية تدل
على قدرة هللا
وعظمته

رجوع

الخطوات المنهجية

القدرات المستهدفة

األنشطة التعليمية التعلمية
أنشطة األستاذ

بناء المفهوم
التسميع

القراءة الفردية

قدرة المتعلم على
التعامل مع المقطع
القرآني باالستماع

قدرة المتعلمين
على ترتيل اآليات

أنشطة المتعلم

 يسمـــع المعلـــماآليات مرتلـــة من
قبله أو من تسجيل
لقارئ

 يوجه المتعلمون إلىاالنصات بخشوع
وأدب إلى كالم هللا
تعالى مع التركيز على
كيفية تالوة اآليات
يوجه المتعلمين إلىقراءة الجزء المقرر
مع الترتيل
يدعو األستاذالمتعلمين إلى قراءة
اآليات المقررة مجزأة
بينهم ليشرك أكبر عدد
منهم
يوجه األستاذ التالميذإلى التصويب البيني
لقراءة بعضهم البعض
مع التركيز على حكم
الراء
يعيد األستاذ قراءةاآليات التي شكلت
عائقا لدى المتعلمين

ينصت المتعلمـــون
بخشــوع
ويتأدبون مع
القرآن الكريم

يقرأ المتعلمون
النص القرآني مع
تطبيق مدمج
لقواعد التجويد

المحتوى التعليمي

بســم اللـه الرحمان الرحيـم :
تبــــارك الـذي بيـده الملـك
وهـــــو علـى كـل شـيء قديـر،
الـذي خلــق المـوت والحيـــاة
ليبلوكـم أيكـم أحسـن عمـال،
وهـو العزيــز الغفـور،الـذي خلـق
سبـع سماوات طباقـا ،ما تـرى
فـي خلـق الرحمان مـــن تفـاوت
فارجـع البصـر هـل تـرى مـن
فطـور ،ثـم ارجـع البصـر كرتيـن
ينقلـب إليـك البصـر خاسئـا وهـو
حسيـر ،ولقـد زينـا السمـاء
الدنيـا بمصابيـح وجعلناهـا
رجوما للشياطيـن واعتـدنا لهــم
عـذاب السعيـــــر وللذيـن كفـروا
بربهـم عـذاب جهنــم وبيـس
المصيـر إذا ألقـوا فيها سمعـوا
لهـا شهيقـا وهـي تفـور تكـاد
تميـز مـن الغيـظ كلمـا ألقـي فيهـا
فـوج سألهـم خزنتهـا ألــم يأتيكـم
نذيـر قالـوا بلــى قــد جـاءنا
نذيــر وكـذبنــا وقلنـا ما نــزل
اللــه مـن شـيء إن آمنتـــم إال
فــي ضـالل كبيـر وقالـوا لـو كنا
نسمـع أو نعقـل ما كنا فـي
أصحاب السعيـر فاعتـرفـوا
بذنبهـم فسحقا أصحاب السعيـر
إن الذيـن يخشـون ربهـم بالغيب
لهـم مغفـرة وأجـر كبيــر»
الملك13-1/
صـدق اللـه العظيم)

الوسائل/المع
ينات
الديداكتيكية
وطرق
التنشيط

مرتكزات
التقويم

تفاعل المتعلم
مع ما يتلى
عليه من آيات

الدعم

تسميع النص أكثر
من مرة مراعاة
للفروق الفردية

الكتاب
المدرسي
شريط سمعي

مدى تجاوز
المتعلم
الصعوبات
القرائية

إعادة قراءة اآليات
التي شكلت عائقا
لدى بعض
المتعلمين

رجوع

الخطوات المنهجية

القدرات المستهدفة

األنشطة التعليمية التعلمية
المحتوى التعليمي
أنشطة األستاذ

بناء المفهوم
التدرب على
الترتيل

الفهم

قدرة المتعلم على
معرفة متى ترقق
الراء ومتى ال ترقق
ويطبق ذلك

أن يتعرف المتعلم
على معاني بعض
الكلمات و العبارات

أن يدرك المتعلم
المعنى العلم للمقطع
(قدرة هللا وعظمته)

التدبر

قدرة المتعلم على
تدبر معنى بعض
اآليات

أثناء الترتيل الفردييعمل األستاذ على
إبراز القاعدة
التجويدية:
ترقيق الراء
يدعو األستاذالمتعلمين إلى التركيز
في سماع نطق
الكلمات التالية :قدير
،حسير السعير،
بربهم ،ما ترى

أثناء القراءات الفردية
يشرح األستاذ بعض
الكلمات والعبارات
الصعبة مع االستعانة
بالكتاب المدرسي
يوجه األستاذ التالميذإلى المعنى العام
بأسئلة معينة مثل:
ماذا تعني اآلية :وهو
على كل شيء قدير
يدعو األستاذ
المتعلمين إلى تبدبر
قوله تعالى:
الـذي خلــق المـوت
والحيـــاة ليبلوكـم
أيكـم أحسـن عمـال

أنشطة المتعلم
أثناء الترتيـــل
يحتـــرم
المتعلمـــون
القاعــــدة

القاعدة:
ترقق الراء إذا كان قبلها ياء
ساكنة سكون ميت
ترقق الراء إذا كانت ممالة
وال ترقق إذا كان قبلها كسر
غير الزم

الوسائل/المع
ينات
الديداكتيكية
وطرق
التنشيط

شريط سمعي

يستخلص
المتعلمون قاعد
ترقيق الراء إذا
كانت قبلها ياء
ساكنة سكون ميت،
وإذا كانت ممالة
يتوصل المتعلم إلى
معنى الكلمات
والعبارات

يتوصل المتعلمون
إلى استخراج
القضية المركزية
للمقطع
يتوصل المتعلم إلى
«لماذا خلــق اللـــه
الموت والحيــاة؟»

تبارك  :تعاظم
ليبلوكم  :ليختبركم
تفاوت  :خلل و نقص
خاسئا  :ذليال
حسير  :متعب كليل
تميــز مــن الغيــظ  :تتقطــع
مــن شـــدة الغيــظ
سحقا :بعــدا وهــالكا.
يخشـــــون  :يخافـــــون

السبورة
الكتاب
المدرسي

مرتكزات
التقويم

مدى تمكن
المتعلم من
قاعدة ترقيق
الراء
الترتيلالسليم لآليات
مع التركيز
على القاعدة
التجويدية

قدرة المتعلم
على تجاوز
الصعوبات
اللغوية

الدعم

تصحيح األخطاء
بإعطاء المزيد من
األمثلة
وبإعادة قراءته
وبيان كيفية نطقها

تقريب فهم اآليات
بزيادة الشرح
وضرب األمثلة

الحوار
العمودي
واألفقي

القضية المركزية :قدرة هللا
وعظمته
قال تعالى« :الـذي خلــق
المـوت والحيـــاة ليبلوكـم
أيكـم أحسـن عمـال
قوله تعالى:ما تـرى فـي خلـق
الرحمان مـــن تفـاوت

الكتاب
المدرسي
الحوار

قدرة المتعلم
على استخالص
الفائدة من
التفكر في
مخلوقات هللا

تثبيت وتثمين
إجابات التالميذ
الصحيحة

رجوع

الخطوات المنهجية

القدرات المستهدفة

األنشطة التعليمية التعلمية
المحتوى التعليمي

بناء المفهوم
التحليل

قدرة المتعلم على
صياغة مضامين
لألجزاء التي قسم
لها المقطع
ثم استخرج بعض
القيم

أنشطة األستاذ

أنشطة المتعلم

يقسم األستاذ المقطع
المدروس إلى جزأين
يوجه المتعلمين إلى
استخراج اآلية التيوصف هللا بها نفسه
بأنه العظيم القدير
اآلية الدالة على قدرةهللا وعظمته
اآلية التي تدل علىأن هللا أرسل الرسل
إلقامة الحجة على
الناس
يوجه التالميذ إلى
استخراج قيمة االتقان

يستخرج المتعلم
المطلوب منه
ويصوغه في جمل
بسيطة

يقـــرأ المتعلــماآليــة ( :فاعتــرفوا
بذنبهــم )
ليستخلــص :أن اللــه
متصــف بالعـــدل
المطلــــق

يتوصل المتعلمون
إلى أن االتقان
منهــج ربانـــي.

من االية1:إلى االية5:
المظاهــر الكونيـــة الدالــة
علــى قدرتــه وحســن
صنعـــه منها:
خلـــق هللا المــوت والحياةاختبارا لإلنسان
خلـــق هللا السماوات السبـــعبإتقان كبيــر
زيـــن هللا السمــاء الدنيــابنجـــوم متأللئـــة
من االية 6:إلى األية13:
مصير المكذبين بالرسل وبيوم
القيامة وجزاء أهل الجنة
وعد هللا تعالى من كذب به وبما جاءت به رسله بعذاب
جهنم
مقابلة المالئكة المكذبينبالتوبيخ كلما ألقوا في جهنم
اعتراف المكذبين بذنبهم وبأنهم لم ينتفعوا بأسمائهم وال
عقولهم فأصبحوا من
الخاسرين
حصول أهـــل الجنـــة علىما وعـدهــــم اللـــه بـــه مـــن
المغفــرة واألجــر الكبيـــــر
القيم
الجـــودة واإلتقـانضروريـان لتقــدم اإلنسـان.
اللــه متصــف العـــدلالمطلــــق

الوسائل/المع
ينات
الديداكتيكية
وطرق
التنشيط

السبورة
الحوار
العمودي
واألفقي

مرتكزات
التقويم

مدى تمكن
المتعلم من
صياغة
المعنى
اإلجمالي

الدعم

مساعدة المتعثرين
أثناء الصياغة
 تكميل بعضالمضامين الناقصة

رجوع

الخطوات المنهجية

بناء المفهوم
بناء الخالصة

التوظيف
(االدماج)

القدرات
المستهدفة

أن يعبر المتعلم
عن المعنى
اإلجمالي لآليات
ويتمكن من
صياغته

أن يوظف المتعلم
آيات من المقطع
استدالال وبيانا.
أن يطبق قيمتياالتقان والعدل
في حياته

األنشطة التعليمية التعلمية
المحتوى التعليمي

أنشطة األستاذ

أنشطة المتعلم

يناقش األستاذ مع
المتعلمين مضامين
اآليات ليستنتج وإياهم
المعنى اإلجمالي ويتم
ذلك من خالل استنباط
األفكار اآلتية:
خلق هللا الموت والحياة
ليختبر....
خلق السموات بإتقانوتزيينها بالنجوم دليل
على ....
-أرسل هللا الرسل.....

يتوصل المتعلم إلى
إتمام األفكار مكونا
بذلك معنا إجماليا
للمقطع القرآني

المعنى االجمالي
تتحـدث اآليات عــن عظمــة
اللــه وعـــــن المظاهــر
الكونيـــة الدالــة علــى
قدرتــه وحســن صنعـــه
وتقديـــره ،فقــد خلـــق
المــوت والحياة اختبارا
لإلنسان  ،وخلـــق السماوات
السبـــع بإتقان كبيــر ،ال
تــــرى فيها مـــن عيب
وزيـــن السمــاء الدنيــا
بنجـــوم متأللئـــة كأنهـا
المصابيـــح ليستضاء
بنــورها.،كما أشارت إلى ما
وعد هللا تعالى به المكذبين
من عذاب ،وكيف اعترفوا
بذنبهم وخطئهم

 يقود األستاذالمتعلمين إلى صياغة
عبارة دالة على البعد
القيمي المتضمن في
الجزء المدروس
والعمل على توظيفها
في حياتهم
دعوة كل متعلم إلىاإلجابة عن كيف
يوظف االتقان والعدل
في حياته
تحفيز المتعلمين علىقراءة اآليات في
صالتهم

أن يعبر المتعلم عن
كيفية توظيفه لقيمة
االتقان في العمل
في حياته

«أنا مسلم أون باهلل خالقة
السموات واألرض ،وبرسوله،
وأعمل صالحا طاعة لربي
وخدمة لوطني كي أفوز
بالجنة»

 يتقـــربالمتعلمـــون إلــى
اللـــه باجتناب
الظلــم وبفعــل
الخيـــرات.

الوسائل/المع
ينات
الديداكتيكية
وطرق
التنشيط

السبورة

الطريقة
االستقرائية

السبورة
الكتاب
المدرسي

مرتكزات
التقويم

مدى قدرة
المتعلم على
تركيب
المضامين
المستخرجة
في جمل
مفيدة

تمكن المتعلم
من توظيف
القيم التي
استخرجها
من المقطع
في حياته

الدعم

مطالبة المتعثرين
بتركيب معنى
إجمالي بالبيت

اقتراح توظيفات
أخرى لقيمتي العدل
واالتقان في الحياة

رجوع

الخطوات المنهجية

القدرات المستهدفة

األنشطة التعليمية التعلمية
المحتوى التعليمي
أنشطة األستاذ

التقويم
االجمالي

قدرة المتعلم على
اإلجابة عن أسئلة
الوضعية التقويمية

يدعو األستاذ التالميذ
إلى اإلجابة عن
األسئلة التقويمية
المرفقة بالوضعية

أنشطة المتعلم

يجيب المتعلم عن
األسئلة

الوضعية التقويمية
فــي اآليات األولى من سورة
الملك مشهــدان مـــن مشاهــد
يــوم القيامــة.
أحـدهما للكفـار الذيــن يلقـــون
فــي النار وتسخـــر منهــــــم
المالئكـــة بسؤالهــم عـــن
سبـــب إلقائهـــم فيهــا ،فلـــم
يجـــد بــــدا مــــن االعتـــــراف
بأخطائهــــم.
والثانــــي أهـــل الجنـــة الذيـــن
وجــدوا ما وعـدهــــم اللـــه بـــه
مـــن المغفــرة واألجــر
الكبيـــــر.
-1اكتب اآليات الدالة عليهما معا
-2أصـــل بسهــم:
وعــد اللــه الذيــــن يخشــونـــه
باألجـــر الكبيـــر
بالمغفــــــــــــــرة
بالسعـــــــــــادة
-3يستحضـــر المتعلــم

مظاهــــر عظمـــة الخالــق
فـــي اآليـات من  1إلــــى 5
من سـورة الملـــك

الوسائل/المع
ينات
الديداكتيكية
وطرق
التنشيط

السبورة

مرتكزات
التقويم

القدرة على
استثمار
تعلمات
الدرس في
االجابة عن
أسئلة
الوضعية

الدعم

حصر أخطاء
المتعثرين واقتراح
حلول لمعالجتها

الخطوات المنهجية

القدرات المستهدفة

األنشطة التعليمية التعلمية
المحتوى التعليمي

الدعم
والمعالجة
واالستثمار

أن يغني المتعلم
معلوماته من خالل
التأمل في األسناد

أن ينفتح المتعلم مع
محيطه ويتفاعل معه

أنشطة األستاذ

أنشطة المتعلم

يوجه األستاذ المتعلمينإلى التأمل في األسناد
ويستخرج من السند1
ان هللا يتقن كل شيء
ومن السند 2ما يدل
على عظمة هللا
ومن السند 3إلى المتقن
لعمله يحبه هللا
توجيه المتعلمين إلىاالستعانة بالمعجـــم
لشـــرح  :تفـــور -
خـــزنتها  -نذيــــــــر .
 يختارون آيـــةويحللــون معنـاها.
 يطلب األستاذ منالمتعلمين قراءة النشاط
االنفتاحي وبحث إمكانية
التنفيذ والتطبيق

يتعامل مع االسناد
ويغني معلوماته عما
جاء في الجزء
المدروس

قـال تعـالــى فــــي سـورةالنمـــل مـــن اآليــة « 88صنـــع
اللــــه الــذي أتقــن كـــل
شــــيء»
قال تعالى :تبارك الذي جعل فيالسماء بروجا وجعل فيها سراجا
وقمرا منيرا» الفرقان61/
قـال الـرســــول (ص):
( إن اللــــه يحب إذا عمـل
أحـدكـــــم عمــال أن يتقنــه)

 يذكـــر المتعلــممصنوعـا أو أكثـــر
مـــن بيئتــه يتمتـــع
بإتقــان الصنــــع.

شريحة إلكترونية عن الكون في
القرآن لترسيخ االيمان باهلل
وإبراز عظمته

يجيب المتعلم عنالشروحات ويختار
آية ويبين معناها

الحفظ واالستظهار

قدرة المتعلمين
على حفظ اآليات
المدروسة حفظا جيدا
ويستظهرونها على
شخص آخر مع مراعاة
قواعد التجويد

يدعو األستاذ المتعلمين
إلى حفظ المقطع القرآني
في المنزل

يشرع المتعلم في حفظ
الجزء المقرر في بيته

االستعـداد للـدرس
المقبــل
(أتهيأ)

قدرة المتعلم على القيام
ببعض التكاليف

يكلف األستاذ المتعلمين
بقراءة اآليات من  14إلى
 22من سورة الملك
 يبحثون عن شرحالكلمات التالية :اللطيــف
 الخبيـــر  -النشــور -يخســف

إنجاز التمارين وفق
المواصفات
المطلوبة.

اآليات من  1إلى  13من سورة
الملك

الوسائل/المع
ينات
الديداكتيكية
وطرق
التنشيط
السبورة
الكتاب
المدرسي

مرتكزات
التقويم

مدى تمكن
المتعلم من
استثمار ما
اكتسبه من
دراسة المقطع
في باقي
المداخل

الدعم

دعم المتعلمين بكل
ما يعزز لهم إرساء
المكتسبات وتثبيتها

دعوة المتعلمين
إلى قراءة قصة لها
ارتباط بالمقطع
القرآني أو بأحد
المداخل
استثمار داللة
اآليات في تعديل
السلوك اليومي
للمتعلم من خالل
إنجاز أنشطة
منزلية

الكتاب
المدرسي
ص18

الكتاب
المدرسي

القدرة على
حفظ المقطع
حفظا سليما

تشجيع التالميذ
الذين تفوقوا في
الحفظ

دفاتر
التحضير

مدى تجاوب
المتعلمين مع
التمارين
المنزلية

مراقبة وتتبع
إنجازات التالميذ
مع التشجيع
والتثمين

