
 

  :                                                                                                                                                            هيدان الّنصوص الّشرعيت

 سورة الطارق     سورة الربوج     سورة االنشقاق      

 هن دالئل قدرة اهلل تعاىل   هن نعن اهلل تعاىل على عباده                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                   :كفاءة الميدان الختامية 

يستظهر المتعّلم المحفوظ من القرآن الكريــــم ـ 

    .باستخدام مهارات التالوة الجيدة و االستعمال المناسب 

 .يحسن استعمال هذه الّنصوص في وضعّيات مختلفة ـ  

 .صالح عٌواز  : إعداد و تصمٌم األستاذ

 موافق لمناهج الجٌل الثانً



    السنة األولى المتوسطة:         الفئة المستهدفة     .  األسبوع األول                        تربٌة إسبلمٌة: المادة 
 .                                ساعة واحدة :زمن اإلنجاز الّنصوص الشرعٌة                                                 : المٌدان 

  . صالح عٌواز: األستاذ سورة الّطارق                          سورة الطارق : المحتوى المعرفً 

 :                                                                                                                                                  مرّكبات الكفاءة
ٌّدة ~  .                                                                                        أن ٌستظهر المتعلّم سورة الّطارق استظهارا صحٌحا مع التبلوة الج
.                                                                                                                            أن  ٌتعّرف على سورة الطارق وٌفهم معانً كلماتها و ٌوظف معانٌها ~ 
.                                                                                 أن ٌربط بٌن آٌات النص الشرعً و آٌات الكون المنظور ~ 
 .                                                                                  (ربط األخبلق بالّنصوص )أن ٌجّند معارفه و ٌستخدمها حسب الحاجة ~ 

:                                                                                                                                                      القٌــــــــم 
.                                                                                                                  ٌقّدر القرآن الكرٌم و ٌعّظمه ~  
 .                                                                                                  ٌتعّرف على بعض جوانب اإلعجاز فً سورة الّطارق ~ 

 .  ـ جهاز اإلسقاط الضوئً ـ السبورة ـ تفسٌر الجبللٌن 15: الكتاب المدرسً ص : متطلبات المحتوى المعرفً 

                                                                                                                                                

ٌّة الّتعلمٌة  الوضعٌات   الّزمن  التقوٌم  سٌرورة الّنشاطات الّتعلٌم

وضعٌة 
 االنطبلق 

خلق هللا سبع سماوات طباقا ، وزٌن  : الوضعٌة المشكلة لضبط و توجٌه التعلّمات
الّسماء الدنٌا بالّنجوم التً ال تظهر فٌها إال لٌبل ، لٌهتدي بً المسافر برا أو بحرا 

فما هً . و هذا أكبر برهان على عظمة هللا تعالى وعلى بدٌع صنعه و إتقانه 
الٌوم سنتعرف فً درسنا الجدٌد على سورة قرآنٌة ... أنواع الّنجوم التً تعرفها ؟ 

، و  (الثاقب)أقسم فٌها هللا تعالى بواحد من أعظم النجوم ، أال وهو النجم الّطارق 
ٌستمع المتعلم لتبلوة السورة من طرف األستاذ أو من . قد حملت الّسورة اسمه 

:   المسجلة على الرابط التالً 

https://www.youtube.com/watch?v=wZqWUI8M_k8 

  :تشخيصي
يدرؾ ادلتعلم 

عظمة اهلل من 
خالؿ أحد 

سللوقاتو 
  (النجـو)

  د 05

 
 

 
 
 
 
 

بناء 
 التعلمات 

 :                                                                                                   أقرأ وأحفظ
ٌّة ًّ  : الوضعٌة الجزئٌة الّتعلٌم ًٌّ ، اَل ِغَنى ُدوَنُه   : " ٌقول النب القُْرآُن َغِن

فمن لزمه فاز وأفلح ، ومن هجره ، خاب وخسر ، لذلك وجب " َوالَ َفْقَر َبْعَدهُ 
.                              علٌنا أن نجعل لنا منه وردا ٌوما ، فنلتزم به فً عاداتنا وفً عباداتنا 

احفظ سورة الّطارق و استظهرها مراعٌا ألحكام التبلوة ـ َواِبْد على  : الّتعلٌمة
.                                           تبلوة الّسورة فً صبلتك ، و عند االستدالل على قدرة هللا 

من ) ، ومتابعة قراءة األستاذ النموذجٌة 15دعوة المتعلّمٌن إلى فتح الكتاب ص ~ 

.                                                                   لٌحقق القدوة للمتعلمٌن ، تتبع بؤجود المتعلّمٌن قراءة   (حافظته

:                                                                                 الّطارق أتعّرف على ّسورة ـ 1

.                   تختلف سور البعض عن بعضها حسب مواضٌعها  : الجزئٌة الوضعٌة التعلٌمٌة
ما سبب تسمٌة السورة بهذا االسم ؟ أٌن نزلت ؟ كم عدد آٌاتنا ؟ ما  : الّتعلٌمة

موضوعها ؟  ما سبب نزولها ؟                                                                                                             
.                                                                                               فً بداٌتها  (الطارق)سّمٌت بهذا االسم لورود لفظ  : سبب التسمٌة

ٌّة ، و لم ٌذكر فٌها لفظ الجبللة  : نزولها .                                                                                             مك

 
  : تكويين

 
حيسن 

االستماع 
للتالوة 

 .الصحيحة 
 
 
 

يقرأ السورة و 
يفهم ما ورد 

 .فيها 
 
 

 

  د 05

 
 
 
 
 
 
 

  د05

 
 
 

  د10

 .صورة الّنجم الّطارق 

                                                     :مفردات المحتوى المعرفي 

التعريف بها ـ شرح  )سورة الطارق : السند ـ 

                                                                           (مفرداتها 

 .ـ ما ترشد إليه السورة 



                                                                                            249:  ـ عدد األحرف 61: عدد الكلمات . آٌة  (17)سبع عشرة  : عدد آٌاتها

 (59)، الحزب  ( 30)تقع بٌن سورتً البروج و األعلى ، فً الجزء  : ترتٌبها

.                                                                                                      ، نزلت بعد سورة البلد 86: ، ترتٌبها  (04)الربع 

ٌدور محور الّسورة حول األمور المتعلقة بالعقٌدة اإلسبلمٌة ، و  : موضوعها
اإلٌمان بالبعث و النشور، و قد أقامت البرهان الّساطع و الدلٌل القاطع على قدرة 

هللا جّل وعبل ، على إمكان البعث ، فإن الذي خلق اإلنسان من عدم قادر على 
.                                                                                              إعادته بعد موته 

ًّ  : أسباب نزولها إذ انحّط  نزلت فً أبً طالب ، وذلك أنه كان مع الّنب
 نجم فامتؤل ما ثم نورا، ففزع أبو طالب ، وقال أي شًء هذا ؟ فقال النبً 

.                                                                                    هذا نجم رمً به ، وهو آٌة من آٌات هللا ، فعجب أبو طالب فنزلت هذه الّسورة 

 :                                                                                       أتعّرف على معانً الكلمات ـ 2

ًّ فهم معانٌه فهما  : الوضعٌة التعلٌمٌة الجزئٌة تدّبر القرآن الكرٌم ٌستوجب عل
.                                                                   صحٌحا ، إذ ال ٌكفً الحفظ وحده دون فهم 

.                           ابحث عن معانً كلمات سورة الطارق مستعٌنا بالقوامٌس المدرسٌة  : الّتعلٌمة
مشاركة المتعلمٌن فً تدوٌن وشرح و تسجٌل المفردات الصعبة على  : المهمات
 .                                                                                     ، وكذا تبسٌط معانٌها الّسبورة 

 الّتفسٌر الكلمة  التفسٌر  الكلمة
 ال معٌن و ال منقذ  و ال ناصر قسم بالنجم الثاقب يظهر ليال الطارؽ 
 ادلطر لرجوعو إىل األرض مرارا الّرجع   ادلضيء الذي يثقب نوره الظالـ الثاقب  

 التقائو مباء ادلطر النبات الذي تنشق عنو الّصدع  (جواب القسم  )ما كل نفس  إف كل نفس
فاصل بٌن احلق و الباطل فصل  .إال عليها دلا عليها  

 ليس لعبا أو باطال بل و إمنا حق ، خالؼ اجلد  اذلزؿ ملك يكتب األعماؿ  حافظ  
 يدبروف ادلكائد وادلآمرات حملاربة اإلسالـ يكيدوف   مصبوب بدفع و سرعة يف الرحمدافق 

الّتدبًن : احليلة سيئة ، كيد اهلل : كيد اخللق كيدا  فقرات ظهر اإلنساف الّصلب 
عظاـ الصدر  الّّتائب   . باحلق جملازاة أعماؿ اخللق 

  يا زلمد ال تستعجل عقاهبم واالنتقاـ منهم  فمهل   إعادة اإلنساف بعد فنائو  رجعو 
 (توكيد حسنو سلالفة اللفظ  )أنظرىم  أمهلهم  ختترب و متتحن فتكشف خفايا الّنفس   تبلى 

 قليال رويدا   . خبايا الّنفوس وأسرارىا الّسرائر 
 :                                                                                        أحلل و أستثمر

ٌّة الجزئٌة االستظهار الصحٌح لسورة الطارق ال ٌقتصر على  : الوضعٌة الّتعلٌم
القراءة الّشكلٌة فً المواقف الدٌنٌة كالصبلة ، و إنما ٌكون كذلك باالستدالل و 
التطبٌق فً وضعٌات التواصل االجتماعً و البٌئً ، أو فً معالجة المشكبلت 

.                                                                   الٌومٌة من محٌطه 
استخبلص اإلرشادات الدٌنٌة و المواعظ األخبلقٌة من النصوص  : الّنشاط

.                                                                                        بحوارات هادفة وبّناءة 

 :                                                                                               ترشدنً الّسورة إلى ـ 3

لٌبلً  تطلع التً ، الساطعة الكواكب ذات بالسماء بالقسم الكرٌمة السورة ابتدأتأ ـ 
قد  إِنسان كل أنّ  على والبحر، البر ظلمات فً بها لٌهتدوا ، ُسبلهم للناس لتضًء

 .األبرار المبلئكة من أمره وٌتعهد ، ٌحرسه من به ُوّكل

 .فنائه بعد اإلِنسان إِعادة على العالمٌن ربّ  قدرة على والبراهٌن األدلة  ساقت-ب 
لئِلنسان  معٌن ال حٌث اآلخرة، فً األستار وهتك األسرار، كشف عن  أخبرت-ج 
 .نصٌر إال العمل الصالح وال

هللا  صلى محمد معجزة العظٌم، القرآن عن بالحدٌث الكرٌمة السورة ختمت  -د

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتعرؼ على 
 معاين كلماهتا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتدخل ادلتعلم 
 .يف النقاش 

حيلل و يشارؾ 
 يف صوغ ادلعىن 

 اإلمجايل للسورة 
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  د   07



ٌّنت صدق هذا القرآن ، و الناس إِلى البالغة وحجته ، الخالدة علٌه وسلم  ، و ب
  .توّعدت الكفرة الفجرة بالعذاب األلٌم 

 .  و وعده بؤن هللا منتصر له بعد حٌن النبً  تثبٌتهـ ـ 
  

يثبت ادلعارؼ  .  فً سورة الطارق الكثٌر من اآلٌات الّدالة على عظمة هللا ، استخرجها واشرحها  تقوٌم تكوٌنً 
و يرسخ 
ادلفاىيم  

  د03

: ختامي  . احفظ سورة الطارق حفظا جٌدا مع فهم معانٌها : أنجز واجبً فً بٌتً  تقوٌم ختامً
يسّتجع معارفو 
و مكتسباتو و 
يرسخ يف ذىنو 
معىن اإلمجايل 

للسورة و 
يوظف ما جاء 
فيها يف حيلتو 

 . اليومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    السنة األولى المتوسطة:                                                         الفئة المستهدفة تربٌة إسبلمٌة: المادة 

                                      .ساعة واحدة :                                   زمن اإلنجاز  .2الّنصوص الّشرعٌة األسبوع : المٌدان 

  . صالح عٌواز:                                          األستاذ .سورة البروج : المحتوى المعرفً 

 :                                                                                                                             كفاءة المٌدان

ٌّدة~   .                                                                                        أن ٌستظهر المتعلّم سورة البروج استظهارا صحٌحا مع التبلوة الج

على سورة البروج وٌفهم معانً كلماتها و ٌوظف معانٌها                                                                                                                                                                                                          أن  ٌتعّرف~ 

أن ٌدرك أثر القصص القرآنً و دوره فً استفادة العبر و أخذ الدروس                                                                                                                   ~ 

                                                                      .المجموعة الشمسٌة :                                                                           القٌــــــــم

 .                                                                                                                  القرآن الكرٌم و ٌعّظمه ٌقّدر~  

  .                                                                                       ٌتعّرف على بعض العبر من سورة البروج~ 

 ... ـ جهاز العاكس الضوئً ـ تفسٌر الجبللٌن ـ صور 17الكتاب المدرسً ص : متطلّبات المحتوى المعرفً 

                                                                                         

 ز التقوٌم سٌرورة النشاطات التعلٌمٌة التعلمٌة  الوضعٌات

 
ٌّات  وضع
 االنطبلق 

تمادى كفارقرٌش فً تعذٌب المسلمٌن  : الوضعٌة المشكلة لضبط وتوجٌه الّتعلمات
 ًّ  فسلّطوا علٌهم أقسى أنواع العذاب ، ولما نفذ صبرهم الذٌن اتبعوا الّنب

أراد هللا أن ٌخفف عنهم وأن ٌواسهم ، فذّكرهم باألشد منهم عذابا من األمم الّسابقة  
أٌن . كؤصحاب األخدود حٌن أحرقوا أحٌاء فً خندق ، فلم ٌثنهم هذا على إٌمانهم 

ذكرت هذه القصة ؟ ومن هم أصحاب األخدود ؟ ولم حملت سورة البروج هذا  
االسم ؟ ما فحوى هذه الّسورة ، و ماذا نستفٌد منها من عبر ؟                                   

.                       سورة البروج : سنتعرف الٌوم على هذا وغٌره من خبلل درسنا الجدٌد 
ٌستمع المتعلّم لتبلوة الّسورة نموذجٌا من األستاذ أو باستخدام المسّجلة على الرابط 

                                     https://www.youtube.com/watch?v=JM-asCBTwxE: التالً 

 : تشخيصي
يدرؾ ادلتعلم ما 
يقاسيو ادلؤمنوف 
عرب األزماف من 

عذاب جرّاء 
إدياهنم باهلل  

 (ضريبة اإلدياف)

05 

   د 

 :                                                                                               أقرأ وأتعلم 
ٌعٌننا حفظ القرآن الكرٌم على أداء واجباتنا الٌومٌة  : الوضعٌة التعلٌمٌة الجزئٌة

من صبلة وذكر ونحوهما ، كما أن تدبره وفهم معانٌه ٌساعدنا فً حٌاتنا الٌومٌة 
 .                                                                 على االستدالل والبرهنة على حقٌقة ما ، و تفٌدنا قصصه فً استخبلص العبر

أحفظ سورة البروج وأستظهرها مراعٌا ألحكام الّتبلوة و أحكام التجوٌد  : المهّمات
.                        و وابد على سورة البروج فً صبلتك ، وعند االستدالل على ثبات المإمن 

 ، و حّثهم على متابعة قراءة األستاذ 17: دعوة المتعلمٌن إلى فتح كتبهم على ص 

.                       ، لتتبع بعدها بؤجود القراءات من ِقَبِل المتعلّمٌن  (من حافظته)النموذجٌة 

  :                                                                                   أتعّرف على الّسورة ـ 1

االسم ، عدد : تختلف كل سورة عن األخرى فً : الوضعٌة التعلٌمٌة الجزئٌة 
.                                سبب نزول ، حدد هذا فً سورة البروج . اآلٌات ، الترتٌب ، الموضوع 

ٌّة  :  نزولها. فً بداٌتها  (البروج)سّمٌت بهذا االسم لقسم هللا به  : تسمٌتها  مك

 ـ 430:  عدد حروفها 109: آٌة ، عدد كلماتها  (22)اثنتان وعشرون  : عدد آٌاتها

الخامسة و : تقع بٌن سورتً االنشقاق والّطارق رتبتها فً المصحف  : ترتٌبها

 
 
 
 
 

حيسن االصغاء 
للتالوة 

الصحيحة  
 

يتعرؼ على 
 سورة الربوج 
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 :                                                        مفردات المحتوى المعرفي

 .                                        (تعريف ـ شرح )سورة البروج : السند 

 ما ترشد إليه السورة 



.                                                                    الّشمس : ـ نزلت بعد سورة  (85)الثمانون 

ٌدور محور الّسورة حول العقٌدة اإلسبلمٌة وحادثة أصحاب األخدود  : موضوعها
.   وهً قصة التضحٌة بالنفس فً سبٌل اإلٌمان ، و أّن هللا تكفّل بحفظ كتابه العزٌز

 :                                                                          أتعّرف على معانً الكلمات ـ 2

لن أفهم سورة البروج إال إذا فهمت معانً مفرداتها إذ  : الوضعٌة التعلٌمٌة الجزئٌة
أّن الفهم الصحٌح و الّشرح المناسب ٌعٌننً على االستخدام الٌومً وعلى التدبر 

اقرأ سورة البروج و حاول شرح مفرداتها المستعصٌة علٌك مستعمبل فً  : الّتعلٌمة
.                                                                          ذلك قاموسك المدرسً 

ٌشارك المتعلمون فً تحدٌد وكتابة و شرح األلفاظ على اللوح وكذا  : المهّمات
.                                                             تبسٌط معانٌها لفهم المعنى اإلجمالً للسورة 

  :                                                                                   أشرح مفرداتً

تفسٌرها  الكلمة  تفسٌرها  الكلمة  
 عّذبوىم و أحرقوىم  فتنوا ادلؤمنٌن .أقسم هبا تعاىل ومبا بعدىا  و الّسماء 

 االنتقاـ و األخذ بالقّوة  البطش   (وتعرؼ بادلدارات  )منازؿ الكواكب ادلعروفة  الربوج 
 خيلق من العدـ بقدرتو  يبدئ  يـو القيامة  اليـو ادلوعود

 يبعث ادلوتى يـو القيامة بقدرتو  يعيد   أو يـو اجلمعة  (يشهدوف على أقوامهم)األنبياء  شاىد
 ادلتودد إىل أوليائو بالكرامة  الودود  كل اخلالئق حٌن يشهد عليها و قيل يـو عرفة  مشهود 

 صاحب العرش ادلعظم العايل على اخللق  ذو العرش  ، وىو جواب القسم (الطرد من رمحة اهلل )لعن  قتل 
 بالرفع عظمة هلل و باجلر عظمة العرش  اجمليد   . الّشق العظيم ، كاخلندؽ  األخدود 

 (صيغة مبالغة)يفعل ما أراد فعلو  فّعاؿ  أعّدوا ذلا وقودا يسعروهنا و يشعلوهنا بو  النارذات الوقود
 خرب اجلموع الكافرة ادلكذبة ألنبيائهم   حديث اجلنود جالسوف حوذلا يتفرجوف على ادلؤمنٌن حيّتقوف ىم عليها قعود

 أحاط هبم علما و قدرة   زليط  مشاىدوف ومتفرجوف مبا يُفعل بادلؤمنٌن شهود 
 عظيم كرمي واسع ادلعاين كثًن اخلًن  قرآف رليد  .ما كرىوا وما أنكروا إال إدياهنم  نقموا 
 زلفوظ يف ادلأل األعلى من التحريف  يف لوح زلفوظ ال يغيب عنو شيء و ال ختفاه خافية  شهيد 

 .لألستاذ أف يتصرؼ يف ادلفردات فيختار منها ما يشاء و ذلك مراعاة دلستوى ادلتعلمٌن 
 :                                                                                                أحلّل و أستثمر

.                   بعد معرفتك لمعنى الكلمات و شرحها ، تراءت لك معانً الّسورة اإلجمالٌة 

بم افتتح هللا الّسورة؟ لم أحرق الكافرون المإمنٌن؟ بم توّعدهم هللا تعالى؟ : المهّمات 

بم اّتصف المإمنون ؟ ما مصٌر كل من الكافرٌن والمإمنٌن ؟ ما سبب نزولها ؟     

أقسم هللا تعالى بؤن الّطغاة وإن اختلفت أزمانهم فلهم عقاب  : المعنى اإلجمالً ـ 3

شدٌد ثم ذكر خبر أصحاب األخدود ، لٌواسً المإمنٌن ، إذ أّن من قبلهم أشد منهم 

ٌّن تعالى وعٌده للكافرٌن بجهّنم ووعده للمإمنٌن بالجّنة لٌإكد تعالى فً  عذابا  ثم ب

.                                            ختام الّسورة بحفظة للقرآن من كل تحرٌف أو تصحٌف 

ما المقاصد التً ترمً إلٌها آٌات السورة ؟                            : ما ترشد إلٌه اآلٌات ـ 4

:                                      ترشد اآلٌات الكرٌمة إلى دروس و عبر كثٌرة منها 

.                                 أ ـ ٌقسم هللا ببعض عجائب خلقه لٌلفت أنظارنا إلى إبداعه و قدرته سبحانه 

.           ب ـ فً قصص الماضٌن عبرة للمإمنٌن و تسلٌة لهم أمام ما ٌبلقونه من أعدائهم 

ج ـ هللا قادر على االنتصار من المإمنٌن ، لكّنه ٌمهل وال ٌهمل ، و ٌرٌد أن ٌعلمنا 

.                                                                             درسا و هو التضحٌة فً سبٌل هللا 

.                                  د ـ بطش هللا بالكافرٌن شدٌد ، فهم ال ٌعلمون ما أعده هللا لهم من عذاب 

 هـ ـ عظمة القرآن الكرٌم ، فهو كتاب ممّجد فً لوح محفوظ عند هللا عز وجل 

 
 
 
 

يتعرؼ على 
 معاين الكلمات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يدرؾ ادلعىن 
اإلمجايل للسورة  

 
 
 

يتعرؼ على 
أىم مقاصد 
.  سورة الربوج 
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  يستثمر ويرسخ .قراءات متعددة لسورة البروج للّتدرب على آلٌات التبلوة الصحٌحة  ت تكوٌنً 

: ختامي  . أحفظ سورة البروج : أنجز واجباتً فً بٌتً  ت ختامً 
يسّتجع معارفو 
و مكتسباتو و 
يرسخ يف ذىنو 
معىن اإلمجايل 

للسورة و 
يوظف ما جاء 
فيها يف حيلتو 

 .اليومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م   1س : تربٌة إسبلمٌة                                                                        المستوى : المادة 

ساعة واحدة                           : النصوص الّشرعٌة                                                                زمن اإلنجاز : المٌدان 

.    صالح عٌواز : سورة االنشقاق                                                         األستاذ : المحتوى المعرفً 

 :                                                                                                                             مركبات الكفاءة

 .                                                          أن ٌستظهر المتعلّم سورة االنشقاق استظهارا صحٌحا ٌراعً فٌه أحكام التبلوة~ 

ٌّاته~  .                                                                 أن ٌتعرف على سورة االنشقاق و ٌفهم المعانً و ٌستدل بها فً ٌوم

 .                                                                                  (ٌتعّرف على بعض أشراط الساعة )أن ٌربط بٌن آٌات الّنّص الّشرعً و آٌات الكون المنظور ~ 

 .                                                                                            أن ٌستنبط الفوائد و اإلرشادات من الّسورة~ 

 :                                                                                                                                     القـــــٌم

 .                                                      ( تبلوة ، استدالل ، تطبٌق )ٌحسن استعمال المحفوظ فً الوضعٌات المناسبة ~ 

...  ـ جهاز العرض الضوئً ـ السبورة ـ التفسٌر المٌسر 19: الكتاب المقرر ص : متطلّبات المحتوى المعرفً 

 

الزمن  التقوٌم  الّنشاطات التعلٌمٌة الّتعلمٌة الوضعٌات 

وضعٌة 

االنطبلق  

اإلٌمان بالٌوم اآلخر ركن من  : الوضعٌة المشكلة لضبط وتوجٌه الّتعلّمات

ٌّنا   أّنه أركان اإلٌمان ، من أنكره فقد كفر، و قد أخبرنا هللا تعالى و نب

لوصف  (القرآن و السّنة )ٌوم أحداثه جسٌمة وأهواله عظٌمة ، وجاء الوحٌان 

ه أن ٌنظر إلى ٌوم القٌامة  ]:  أنه قال ذلك فقد ثبت عن النبً  من َسرَّ

ِن فلٌقرأ  ٌْ َرتْ ): " كؤّنه َرْأُي الَع َماُء اْنَشقَّتْ )و (إَِذا الّشْمُس ُكوِّ إَِذا )و (إَِذا السَّ

َماُء اْنَفَطَرتْ  لنا وقفة الٌوم مع سورة االنشقاق ، نتعرض فٌها لبعض  " . (السَّ

.                                                                              غٌبٌات ٌوم القٌامة و غٌره 

ما خٌر ما ٌحفظه اإلنسان ؟هل ٌكفٌك مجّرد حفظه دون العمل به ؟   : الّتعلٌمة 

.                                             سورة االنشقاق : ٌسجل العنوان على السبورة 

:     إسماع المتعلمٌن التبلوة من طرف األستاذ أو من المسجلة على الرابط التالً

https://www.youtube.com/watch?v=IWZHUoZLIGc  

يتعرؼ  : تشخيصي
على عالمات يـو 
القيامة ادلذكورة يف 

 السورة 

 د  05

 

 

بناء 

التعلّمات  

 :                                                                                    أقرأ وأحفظ

ٌّة الجزئٌة احرص على حفظ القرآن لما فً ذلك من نفع فً  : الوضعٌة الّتعلٌم

 .                         (االستدالل والمناقشة  ): أو الحٌاتً  (الصبلة و الذكر)المجالٌن ؛ العقائدي 

ٌّدة و : الّتعلٌمة  احفظ سورة االنشقاق واستظهرها مراعٌا ألحكام الّتبلوة الج

.                                    استدل بها عند الحاجة على عبلمات القٌامة و أهواله 

من ) ، ومتابعة قراءة األستاذ 19دعوة المتعلّمٌن إلى فتح كتبهم على ص ~ 

 :  تكويين

  

 

يصغي للتالوة 
الصحيحة فيستظهر 

 

 

 د 10

 

                                                      :مفردات المحتوى المعرفي

التعريف بها ـ شرح  ) االنشقاقسورة : السند ـ 

                                                                         . المعنى اإلجمـــــــــــــالي ـ   (مفرداتها 

 .ـ ما ترشد إليه السورة 

 



.                                                         للتؤسً به عند قراءاتهم الفردٌة  (حافظته

:                                                                  الوضعٌة الّتعلٌمٌة الجزئٌة 

لكل سورة ضوابطها و خصائصها ، حّدد  : أتعّرف على سورة االنشقاق ـ 1

 .  (التسمٌة ، النزول وسببه ، الموضوع  )هذه الخصائص فً سورة االنشقاق 

.            انشقّت ؛ ألنها تتحّدث عن انشقاق الّسماء ٌوم القٌامة : ٌقال لها  : تسمٌتها

و سورة االنشقاق مكٌة من المفّصل 
(1) 

  (25)عدد آٌاتها خمس وعشرون آٌة 

تقع بٌن سورتً المطفّفٌن والبروج ، وقد نزلت بعد سورة االنفطار ، رتبتها 

 ، بها 04 ، الجزء 59 ، الحزب 30 ، تقع فً الجزء 84فً المصحف 

 .                                                                             21سجدة فً الركعة 

.           ٌدور محورها حول أهوال القٌامة ، ومصٌر المإمن والكافر : موضوعها 

تحمل سورة االنشقاق معان عظٌمة ودالالت :  أتعّرف على معانً الكلماتـ 2

.                        جلٌلة ، ٌعٌننً فهمها على تدبرها وشرحها على استنباط أحكامها 

.                   ابحث عن معانً هذه الكلمات مستخدما قاموسك المدرسً  : التعلٌمة

مشاركة المتعلّمٌن فً تحدٌد المفردات الّصعبة ، وكتابتها على : المهمات 

.                                                           الّسبورة لشرحها و تبسٌط معانٌها 

 :                                                                                                            أشرح مفرداتً

التفسًن  الكلمة  التفسًن  الكلمة  

ينادي ىالكا وويال وخسرانا ندبة وا ثبوراه  يدعوا ثبورا  تصّدعت و تقّطعت لقياـ الساعة  انشّقت  

.  يدخل جهّنم و يقاسي حّرىا يصلى سعًنا استمعت و انقادت ألمره تعاىل  أذنت لرهّبا  

لن يرجع إىل ربو تكذيبا بالبعث  لن حيوَر كاف حقا عليها االستماع و االنقياد  حّقت  

أقسم و ال زائدة  فال أقسم  بسطت و سّويت  األرض مّدت  

محرة األفق بعد الغروب  الّشفق   (البعث )لفظت ما يف جوفها من موتى ألقت ما فيها  

ما ضّم و مجع ما انتشر يف النهار  وسق  مل يبق على وجهها شيء  ختّلت  

 (14بدر  )اجتمع وتكامل ومت نوره اّتسق  جاىد يف عملك إىل لقاء ربك  كادح  

.  جواب القسم  (ف للتوكيد )لتالقن  لّتكنّب  السجل الذي تكتب فيو أعماؿ اإلنساف  كتابو  

. حاال بعد حاؿ متطابقة يف الشّدة ... طبقا يعود و يرجع  ينقلب  

ما يضمرونو و خيفونو من أعماؿ وسيئات  يوعوف  مالؽ ال زلالة جزاء عملك  مالقيو  

غًن مقطوع عنهم  غًن شلنوف  السجل الذي تكتب فيو أعماؿ اإلنساف  كتابو  

 http://www.e-quran.com/page-w84.html: لالستزادة ينظر الرابط التايل 

:                                                                                             أحلل وأستثمر 

إدراك المعنى اإلجمالً للسورة شرط أساسً بعد  : الوضعٌة الجزئٌة التعلٌمٌة 

.                   حفظها و فهم معانٌها ، ألنه ٌساعدنً فً التدبر و االستدالل عند الحاجة 

السورة بشكل 
.  صحيح 

 

 

يتعّرؼ على السورة  

 

   

 

 

 

 

يتعرؼ على معاين 
. كلماهتا 
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استخبلص اإلرشادات الّدٌنٌة و المواعظ األخبلقٌة من الّنصوص : النشاط 

                                                               .  الّشرعٌة ، بحوارات بّناءة و هادفة 

متى تنشق الّسماء ؟ ماذا ٌحدث لؤلرض ؟ عبلم ٌدّل ذلك ؟ ما جزاء المإمن 

                                                      وما مصٌر الكافر ؟                

 :                                                               (مقاصد السورة) : ترشدنً سورة االنشقاق إلى ـ 3

أ ـ طاعة الّسماء و األرض ألمر ربهما تعالى ، فتنشق األولى وتبسط الثانٌة 

.                                                                              إٌذانا بقٌام الّساعة ، واالنقبلبات الكونٌة دلٌل على قدرته تعالى  

. ب ـ البرهنة والّتؤكٌد على قدرة هللا تعالى فً بعث الموتى ، فإذا هم فرٌقان 

ٌُإَتاُهم من خلفهم فٌعذبون أشد  ٌُمِّن كتابهم وخفّف حسابهم ، وكفار  مإمنون 

.                                                                     العذاب لتكذٌبهم بالبعث 

.                        ج ـ طبع هللا على قلوب الكافرٌن الّطغاة ، فبل ٌإّثر فٌهم كبلم هللا 

.  د ـ الجزاء من جنس العمل ، فالمإمن أجرعظٌم وللكافر عذاب ألٌم 

 

 

 

 

 

 

 

يتعرؼ على مقاصد 
السورة و أىم ما 

.  ترشد إليو 

 

 

 د 10

 

 

 

 

 

 

تقوٌم 

تكوٌنً  

.                           عد إلى سورة البروج و استخرج منها ما ٌدل على قدرة هللا تعالى 

.                                       ابحث عن عبلمات أخرى من لعبلمات قٌام الساعة 

ٌّة للّنص الشرعً ، للّتدّرب على حسن االستظهار  .  قراءات فرد

ٌثّبت 

المفاهٌم و 

ٌرسخ 

المعارف  

 د  05

 ختامً.  احفظ سورة االنشقاق : أنجز واجباتً فً بٌتً ت ختامً  

ٌرّسخ ما :

تعلّمه ذهنٌا 

، ٌحفظ 

السورة ، و 

ٌوظف ما 

جاء فٌها 

من معان 

.  فً حٌاته 

 

:                                                                                                     ـ ٌقسم القرآن الكرٌم إلى أربعة أقسام هً  (1)

البقرة ، آل عمران ، الّنساء ، المائدة ، األنعام، األعراف ، األنفال والتوبة لعدم الفصل بٌنهما : أ ـ الّسبع الطوال 

.                                                                                                                                              بالبسملة 

.                                                                            ما ولً الطوال ، و سمٌت بذلك ألّن كل سورة منها تزٌد عن مئة آٌة أو ما ٌقربها : ب ـ المئٌن 

.                                         ما ولٌت المئٌن فً عدد اآلٌات ، سمٌت كذلك ألنها ثنتها ؛ أي كانت بعدها فهً لها ثوان : ج ـ  المثانً 

.                                 من سورة ق إلى سورة الناس ، و سمً بالمفصل لكثرة الفصل بٌن سوره بالبسملة : د ـ المفّصل 

 

 

 



ٌّة : الماّدة                م 1س : الفئة المستهدفة .                                                                   تربٌة إسبلم

ٌّة: المٌدان                                            ساعة:                                                               زمن اإلنجاز النصوص الّشرع

  صالح عٌواز:                                         األستاذ . من دالئل قدرة هللا تعالى : المحتوى المعرفً 

 :                                                                                                                                                مرّكبات الكفاءة
ٌّة المشاهدةأن ~                                                                                                                         . ٌستدل على قدرة هللا تعالى من القرآن ومن الظواهر الكون
                                                                              . ٌستظهر آٌات الدرس و ٌستخرج مقاصده أن ~ 
                                                                                                                                                       .أن ٌتعّرف على بعض دالئل قدرته تعالى من خبلل سورة األنعام ~ 

 :                                                                                                                                                                     القٌــــم التربوٌة
                                                                                                                                                                                                     .                                    العقل نعمة عظٌمة من هللا ~ 

  ...جهاز التسجٌل ـ السبورة .  ـ الّسبورة ـ جهاز العاكس الضوئً 21ك م ص  : متطلّبات المحتوى المعرفً

 

 الوضعيّات النّشاطات التّعليميّة التّعلّميّة  التّقويم  الزمن

 : تشخيصي  د05
 يتعّرؼ على

قيمة العقل يف 
إدراؾ حقائق 

األشياء ودالئل 
  قدرتو تعاىل 

 

قدٌما عبد الناس األصنام و  : الوضعٌة المشكلة لضبط وتوجٌه الّتعلمات

اتخذوها آلهة لهم ، وراحوا ٌعبدونها وٌتضّرعون إلٌها ، ولما جاء اإلسبلم 

نهاهم عن ذلك  ودعاهم إلى عبادة رب العالمٌن ، و دعاهم إلى تدبرما حولهم 

استخدام عقولهم فً ذلك ، ألن وجود مثل هذه المخلوقات ... من جبال وأنهار

.                                                                                                    وعظمتها ٌدّل على أمر واحد 

عبلم تدّل كثرة المخلوقات وعظمتها ؟ ما الّسبٌل لمعرفة ذلك ؟                                   : التعلٌمة 

.      من دالئل قدرة هللا تعالى : استنتاج عنوان الّدرس وتسجٌله 

وضعٌة 

 االنطبلق 

 

 

  د05

 

 

 

 

  د10

   : تكويين

 

حيسن اإلصغاء 
 .لتالوة السورة 

 

 

 

يتعرؼ على 
 .سورة األنعاـ 

                                                                                                                   : أقرأ و أحفظ

ال شك أن عظمة الخالق تتجلى فً عظمة ما خلق                                                                    : الوضعٌة التعلٌمٌة الجزئٌة

من سورة األنعام ، و استظهرها باستخدام  [ 99 ـ 95]احفظ اآلٌات  : المهّمات

فً الصبلة ، واالستدالل  )مهارات التبلوة ، أحسن استعمالها استعماال مناسبا 

 .                                                            [...بآٌاتها ، االستفادة من عبرها 

 ومتابعة قراءة األستاذ 21دعوة المتعلمٌن إلى فتح المتاب ص  : أتلو وأفهم

.                                                                                                                                                                                                                     ، متبوعة بقراءات من متعلمٌن ٌجٌدون القراءة  (من حافظته)النموذجٌة 

لم حملت اسم األنعام ؟ أٌن كان نزولها ؟ ما  : أتعرف على سورة األنعام ـ 1

عدد آٌاتها ؟ ما موضوعها ؟                                                                                          

سمٌت باألنعام لورود ذكراألنعام فٌها ، نزلت بمكة لٌبل جملة واحدة حولها 

ـ 114 ـ 93 ـ 91 ـ 23 ـ 20: اآلٌات  ) سبعون ألف ملك ٌجؤرون بالتسبٌح

 

 

 

بنــــــــــاء 

 الّتعلّمــــات 

 

 :                                                                                                                                     مفردات المحتوى المعرفي
 النبعتـ ـ اإلصبعحـ ــ ااوقـعتـ ـ الّنجواـ ـ خلق اإلألسعنـ ـ المعء : دالئل قدرته تععلى دليل ــ [ 99 ـــ 95ااألععا  ]:  السند
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يتعرؼ على 
 .معاين كلماهتا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يستنبط أحكاما 
ودالئل على 

قدرتو تعايل عن 
.  طريق ادلناقشة 

يستنتج مقاصد 
 .اآليات 

عدد  األنعام من السور السبع الّطوال،  ( منها مدنٌة 153 ـ 152 151ـ 141

 آٌة هً السادسة فً ترتٌب المصحف ، نزلت بعد سورة الحجر، 165آٌاتها 

، ٌدور 1/2/3/4: ، الربع 14/15/ 13:  ، الحزب 8تقع فً الجزء 

.                                                                         موضوعها حول توحٌد هللا و أصول الّشرٌعة اإلسبلمٌة 

فما معانً اآلٌات . فهم الّنص الّشرعً ٌستوجب فهم معانً مفرداته لٌتم تدّبره 

الواردة فً الّدرس ؟                                                                                   

.         استعن بقاموسك لشرح المفردات و التعرف على معانٌها  :أفهم كلماتً ـ 2

ٌشارك المتعلمون فً تحدٌد المفردات الّصعبة و كتابتها على السبورة : النشاط 

.                                                                                                   وكذا شرحها و تبسٌط معانٌها 

التفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الكلمة  التفسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  الكلمة  

يركب بعضو فةؽ بعض كالسنابل  مّتاكبا  خيرج الّزرع من احلب والّشجرمن النوى ... فالق 

من مثر النخل   (يطلع)أّوؿ ما خيرج طلعها  تصرفوف عن احلق و عن عبادة اهلل  تؤفكوف  

من الِقْنو و ىو العرجوف  قنواف  .  أخرج ضوء النهار من ظلمة الليل اإلصباح ..

متدلّية أو قريبة من التناوؿ  دانية  جيرياف حبساب دقيق دلعرفة الزمن  حسبانا  ..

.. تشابو ورقو وشجره وخيتلف يف مثره وطعمو.. مشتبو وغًنمكاف االستقرار يف األرض  مستقر 

نضجو  ينعو  مكاف الدفن بعد ادلوت  مستودع  

لو تفكرنا فً الكون لوجدناه حافبل بالدالئل على قدرة هللا تعالى  : أحلّل وأستثمر

.                                        وقد أشارت اآلٌات السابقة إلى بعضها ، استخرجها وحاول شرحها 

 :                                               أدلة قدرته تعالى من خبلل اآلٌات ـ 3

ٌّر هللا الحب والّنوى بعد شقّه نباتا متعّدد األصناف  : دلٌل الّنباتأ ـ  ٌص

.                             واألنواع و مختلف الشكل و اللون و الذوق ، رغم أّن مخرجه تراب واحد 

اقتضت حكمته تعالى أن ٌتعاقب اللٌل والنهارفبل ٌختلط  : دلٌل اإلصباحب ـ 

.                           سواد األول مع ضٌاء الثانً ، و جعل النهار للمعاش و اللٌل للّراحة 

جعل هللا تعالى من تعاقب الشمس والقمر عّدادا لحساب  : دلٌل األوقاتج ـ 

.                                                   األٌام و األشهر و بهما ٌتولّد الّزمن و ٌتحّدد الوقت 

والنجوم على كثرتها عبلمات لبلهتداء فً ظلمات البّر  : دلٌل النجومد ـ 

.                                                                                                        والبحر

فاإلنسان مخلوق بقدرته تعالى من نفس واحدة ـ آدم ـ  : دلٌل خلق اإلنسانهـ ـ 

ٌّة  .                                                               و منه استمر النوع اإلنسانً و تكاثرت البشر

إذ ال حٌاة دونه ، فبنزوله تحٌا األرض و ٌنبت الزرع ، وٌسقة  : دلٌل الماءز ـ 

.                                                                          اإلنسان و الحٌوان ، و بفقده تنعدم الحٌاة 

قد تواجهك فً حٌاتك قضٌة ما ، متعلّقة  : الوضعٌة الّتعلٌمٌة الجزئٌة

باالستدالل على قدرة هللا تعالى ، حٌنها لن ٌنفعك حفظ اآلٌات وحده ، بل البد 

.                                                                                      لك من فهم ما ترشد إلٌه 

 :                                                                                                           ترشدنً اآلٌات إلى ـ 4



 

 

 

 

  د05

.                                         أ ـ تؤّمل الكون بتدّبر وسٌلة للوصول إلى اإلٌمان الّصحٌح 

تعّدد النبات ، اللٌل والّنهار، النجوم و : ب ـ دالئل قدرته تعالى كثٌرة منها 

...                                                                       الشمس والقمر، واألنسان 

.                                              ج ـ أصل الّناس واحد وال فرق بٌنهم إال بالتقوى 

                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              د ـ اإلسبلم ٌحترم العقل و ٌحث على استخدامه 

يثبت ادلعارؼ   د05
 ويرّسخ ادلفاىيم

كٌف عرفنا هللا بنفسه تبارك و تعالى ؟ ما الدلٌل على وحدانٌته تعالى ؟ ماذا 

 ٌحدث لو وجد أكثر من إله ؟ 

 ت تكوٌنً 

يوظف : ختامي 
ادلتعّلم موارده 

السابقة و 
مكتسباتو 

ادلستضمرة يف 
حل وضعية 

   مشكلة

تقــــــــوٌم                                                  .  فً البٌت 26: أنجز تطبٌقات ص : أفّكر و أقّوم مكتسباتً 

 ختــــامً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .                        السنة األولى المتوسطة: الفئة المستهدفة  .                                                                       تربٌة إسبلمٌة: الماّدة 

 .                                ساعة واحدة: الّزمن المقدر  .                                                   النصوص الّشرعٌة: المٌدان 

 صالح عٌواز: األستاذ .                              من نعم هللا تعالى على عباده: المحتوى المعرفً 

                                                                                                                                                 
 .                                                                                                                      أن ٌحسن المتعلم تبلوة و قراءة النصوص الّشرعٌة~  :    ة مركبات الكفاء

.                                                                                                               أن ٌدرك أن الّتدبر سبٌل لمعرفة الّنعم التً نتمتع بها ~  .                      
.                                                                                      أن ٌتعرف على بعض مصادر الّنعم التً ال تعد و ال تحصى ~  .                      
ًَ أّن التفّكر فً الّنعم من أفضل العبادات ~  .                       .                                                                                      أن ٌع
.                                                                                          أن ٌعدد النعم المذكورة فً اآلٌات و ٌستشهد بها على رحمة هللا بعباده ~  .                      
.                                                                                            أن ٌتّعرف على معانً الكلمات الّصعبة ~  .                      

.                                                                                  التعبٌر عن الرأي و المواقف بالحجج و األدلة الّشرعٌة ~   :   الكفاءة العرضٌة
.                                                                                المشاركة فً الحوار بحسن االستماع و التدّخل المناسب ~  .                      

 .                                                                                                                                                                تثبٌت و تدعٌم القٌم اإلسبلمٌة السمحة و إدراك رحمة هللا بعباده              ~  :القــــٌم 

...   ، الّسبورة ، جهاز اإلسقاط الضوئً ، تفسٌر الجبللٌن ، صور 27: الكتاب المدرسً ص : السندات التربوٌة 

 

الزمن   :  التقوٌم النشاطات التعلٌمٌة التعلمٌةالوضعٌات  

وضعية 

 االنطالق 

بم تشعر حٌن ترى متسوال أو مشلوال أو  : الوضعٌة المشكلة  لضبط و توجٌه الّتعلمات

أعمى ؟ ما الفرق بٌنك و بٌنهم ؟ ما واجبك حٌنها ؟ الٌوم سنتعرف على البعض من نعم هللا 

.                                                                                               الكثٌرة على عباده 

 .                                                    من نعم هللا تعالى على عباده: تسجٌل عنوان الدرس ~  

.   ، و متابعة التبلوة 27دعوة المتعلمٌن إلى فتح الكتاب ص ~ 

يدرؾ  :تشخيصي
فضل اهلل عليو و 

يعرؼ كيف حيافظ 
 .على النعم 

 

  د 5

 

 

 

 

 

 

وضعية 

بناء 

 التعلمات 

تقرأ اآلٌات قراءة  صحٌحة خاشعة تراعى فٌها أحكام الترتٌل ، من قبل  : عرض اآلٌات

               األستاذ ، ثم تتبع بقراءات بعض الّتبلمٌذ مجٌدي القراءة للسند القرآنً المعتمد  

 :                                                                                                  أقرأ و أحفظ

للقٌام ببعض الواجبات فً وقتها كالصبلة ، واستخدام آٌات  : الوضعٌة التعلٌمٌة الجزئٌة~ 

ًّ أحتاج إلى حفظ بعض السور  ًّ ، والّتطبٌق الٌوم ٌّات اإلقناع واالستدالل المنطق فً وضع

.                                                                           أو اآلٌات من القرآن الكرٌم 

 من سورة النحل  و أستظهرها باستخدام مهارات 69 – 66أحفظ اآلٌات  : الّتعلٌمات~ 

 .   (فً الصبلة ، عند االستدالل بآٌاتها  ). التبلوة الجٌدة ، أحسن استعمالها استعماال مناسبا

 :                                                                                                       أتعرف على الّسورة~ 

هل هً مكٌة  )لم سمٌت السورة بسورة النحل ؟ أٌن نزلت  : الوضعٌة التعلٌمٌة الجزئٌة~ 

ٌّة ؟ كم عدد آٌاتها ؟ ما موضوعها ؟                                                                          (أم مدن

الشتمالها على تلك العبرة " سورة الّنحل " سمٌت هذه السورة الكرٌمة  : سبب التسمٌة~  

.         البلٌغة فً عجٌب صنع هللا للنحل ، كما أن اسم النحل لم ٌذكر فً سورة أخرى غٌرها 

.                                     فمدنٌة 128 إلى 126: سورة الّنحل مكٌة ما عدا اآلٌات  : نزولها~ 

 .                                                       [1845: ]عدد كلماتها  [7642: ]عدد حروفها  . [128] : عدد آٌاتها~ 

 : تكويين 

حيسن ادلتعلم 
االستماع ، و يقـو 
بتالوة اآليات مع 
 .فهم ما ورد فيها 

 

 

 

يتعرؼ ادلتعلم على 
 . السورة 

 

 

  د5

 

 

 

 

 

 

 :                                                                                       مفردات المحتوى المعرفي
                          االبعنـ ـ الّنخيل و ااعنعبـ ـ الّنحل: ألعمم  : ــ الّنعع   [ 69 ــ 66] ورة الّنحل  : الّسند  

 .مع تررد  ليه ااآلعت  



، نزلت بعد سورة الكهف ، تقع فً  [ 70ترتٌب تنزٌلها  ]السادسة عشرة  : ترتٌبها~ 

.                                                                             الحجر و اإلسراء : المصحف الشرٌف بٌن سورتً 

تعالج مواضٌع العقٌدة الكبرى ؛ األلوهٌة ، الوحً ، البعث و النشور و إلى   : موضوعها~ 

جانب ذلك تتحدث عن دالئل القدرة و الوحدانٌة ، فً ذلك العالم الفسٌح فً السماوات و 

األرض و البحار و الجبال و الّسهول و الودٌان و الماء الهاطل ، و النبات النامً ، و الفلك 

التً تجري فً البحر ، و النجوم التً ٌهتدي بها السالكون فً ظلمات اللٌل إلى آخر تلك 

المشاهد التً ٌراها اإلنسان فً حٌاته ، و ٌدركها بسمعه و بصره ، و هً صورة حٌة 

.                             مشاهدة دالة على وحدانٌته جل و عبل ، وناطقة بآثار قدرته التً أبدع بها الكائنات 

:                                                                                                                                                         أتعرف على معانً المفردات ~

لحفظ الشرعً أهمٌة عظٌمة فً حٌاتنا ، لكنه ناقص ما لم ٌستكمل بالفهم الصحٌح  ~ 

.                                                                      والشرح المناسب ، لٌستخدم فً مختلف المجاالت 

استعن بالمصحف المدرسً المٌّسر للتعرف على معانً آٌات الدرس ، لتتمكن : التعلٌمة ~ 

.                                                                                    من فهمها و هضم معانٌها 

تكلٌف تلمٌذ بقراءة النص الشرعً آٌة آٌة ، مع شرح مفرداتها الصعبة : النشاط ~ 

.   وتسجٌلها على السبورة مع معانٌها 

:   شرحها الكلمة  

.  كلمة جامعة لإلبل و البقر و الغنم و ادلاعز : األنعاـ 

 آية َوَداَلَلة ِحْكَمِة َخالِقَها َوُقْدَرتو َوَرمْحَتو َوُلْطفو :  عربة 

. زلتويات الكرش من علف و أعشاب مهضومة : فرث 

.   بَػَياضو َوَطْعمو َوَحاَلَوتو ِمْن بَػٌْن فَػْرث َوَدـ يف بَاِطن احْلَيَػَواف صاؼ:  خالصا

.  سهل ادلرور يف احللق ، فال يغص بو أحد :  سائغا 

 َما يَػتَِّخذُه النَّاس ِمْن اأْلَْشرِبَة ِمْن مَثَرَات النَِّخيل َواأْلَْعَناب َوَما َكانُوا َيْصنَػُعوَف ِمْن النَِّبيذ اْلُمْسِكر قَػْبل ََتْرديو :  سكرًا 

ْرَشاد العريزي لِلنَّْحِل : أُوِحَي  ذْلَاـ َواذلَِْدايَة َواإْلِ . اْلُمرَاد بِاْلَوْحِي ُىَنا اإْلِ

. اخلاليا اليت تبنيها النحل يف غاية اإلتقاف لتضع فيها العسل :  بيوتا 

.  ما يبنيو اإلنساف ليستظل بو من الشمس :  يعرشوف 

 . و ىي طائعة  تَتبع الطُُّرؽ الَّيِت َجَعَلَها اللَّو تَػَعاىَل ُمَسهََّلة  ذلال  ...اسلكي 

                      

 :                                                                                                  أحلل و أستثمر~ 1

إدراك المعنى اإلجمالً لآلٌات ٌعٌننً على فهمها و حفظها    : الوضعٌة التعلٌمٌة الجزئٌة~ 

:                                      ٌقدم األستاذ شرحا مناسب لآلٌات اعتمادا على األسئلة التالٌة  : الّنشاط~ 

ٌّنات ؟ من موجد هذه النعم ؟عدد النعم الواردة فً اآلٌات ، عبلم -  إالم تدعونا اآلٌات الب

دها ؟ إالم ٌوصلنا كلُّ هذا ؟ أذكر نعما أخرى غٌر التً ذكرت فً اآلٌات  .                     ٌدل تعدُّ

ٌدعونا هللا سبحانه و تعالى فً هذه اآلٌات إلى الّتؤّمل العمٌق فً نعمه ، و ٌوجه أنظارنا ~ 

ٌّما و أّن الّنعم ال  إلى التفكٌر فً مصدرها ،و أّنه المنعم الوحٌد الجدٌر بالعبادة ، ال س

                       : ٌستطٌع اإلنسان اإلتٌان بمثلها ، و الّنعم الّتً ذكرنا بها هللا فً هذه اآلٌات هً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يتعّرؼ ادلتعّلم على 
معاين الكلمات 

 . الّصعبة 

 

 

 

حيلل ادلتعلم و 
يستثمر مقطع 
 . الّنص الّشرعي 

 

 

 

 

يستخلص الفوائد و 
اإلرشادات من 
النص الشرعي 

 .  ادلعتمد 

 

 

  د2
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ٌّن تعالى قدرته على إخراج اللبن خالصا من رٌح الفرث، و لون  : نعمة ألبان األنعامأ ـ  ٌب

.                                                                                                            الّدم ٌختلط ، فٌكون أبٌضا سهل الشرب فً الحلق هنٌئا مرٌئا 

واالستفادة منهما على ضربٌن ، أّولهما اّتخاذهما رزقا  : نعمة الّنخٌل و األعناب– ب 

هو شراب مرّكز داكن اللون مائل إلى اللون األحمر وهو حلو المذاق )حبلال حسنا كالعنب والّتمر والزبٌب والّدبس 

.                                ، و ثانٌهما سكر حرام كالخمر الذي ٌفسد العقول (.ٌستخلص من التمر أوالعنب أو الرمان 

ألهم هللا الّنحل إلى أكل كل الثمرات الطٌبة ، و ذلك بالسعً فً األرض  : نعمة الّنحل– ج 

التً جعلها هللا لها ممّهدة ال عسر فً سلوكها ، و لما تعّددت ألون الثمرات و رائحتها و 

.                                             أنواعها ، تعدد لون العسل الخارج من بطون النحل ، و الذي فٌه شفاء للّناس 

.                                  استخلص من اآلٌات الفوائد و العبر الواردة فٌها  : ما ترشدنً إلٌه اآلٌات ~ 2

.                    مٌزنً هللا بالعقل حتى أتدّبر به مصدر الّنعم و أعرف أنها من هللا وحده ~ 

.                                         من رحمة هللا بنا أن سخر لنا نعما كثٌرة فً كل ما ٌحٌط بنا ~ 

.                                                         تعّدد نعم هللا تعالى دلٌل على قدرته و عظمته ~ 

ًّ أن أشكره على نعمه الكثٌرة ~  ًّ أن أدرك دائما أّن هللا هو المنعم ، و هذا ٌفرض عل .                                            عل

 

 

 د 5

 

 

 

 

  د5

؟ هل ٌقدر أحد غٌر هللا على  (ٌعقلون ، ٌتفّكرون )لم وجه هللا كبلمه ألصحاب العقول تقوٌم تكوٌنً  

خلق ما ورد فً اآلٌات ؟ عبلم ٌدل ذلك ؟  

 معارفو يسّتجع

  ومكتسباتو

  د3

الوضعٌة 

الختامٌة 

متى نحس بقٌمة الّنعم ؟ كٌف نحافظ علٌها؟ . أذكر نعما أخرى غٌر التً ذكرت فً اآلٌات 

..."  إن لكم : " بم تشعر حٌن تسمع قوله تعالى 

يعرؼ أف نعم اهلل ال 
متناىية ، و يدرؾ 

قيمة الشكر يف 
 . حفظ النعم 

  د 2

تقوٌم 

ختامً  

يتدرب على  .  17قراءات متعددة لآلٌات الواردة فً الكتاب ص 
 حسن األداء

  د 5

أقوم 

مكتسباتً   

يثري معارفو و يثبت  . 30أنجز تطبٌقات الكتاب المدرسً ص 
مكتسباتو 

 

:                                                                                                                                                   فوائد و تنبٌهات 

.                                                                            حملت السورة اسم النحل نسبة إلى حشرة الّنحل التً ذكرت فً السورة ~ 

.                                                              تعدد ألوان العسل ٌساعد على شفاء األمراض ، إذ أن كل لون ٌشفً مرضا معٌنا ~ 

الجبلً ثم : لٌس هناك أماكن أخرى تسكنها النحل غٌر التً ذكرت فً اآلٌة و إلٌها تنسب جودة العسل ، فؤجود أنواع العسل ~ 

.  الشجري ثم العرشً ، وهذا إعجاز ترتٌب اآلٌة 

 

 

 



 :حافظت الّنصوص الّشرعيت 

                                          

                                              

ي َّن َو ًة ي َو  ِإ ًة ي َو اِإ ًة ي ِّن لَّن اِإ ِإ يَوي اٍث ي َو ْم ٍثي َو َو يي َو ْميِإ ي َو ِإ ْم َو ًةيۖ ي ُّن ْم ِإ يُك ي ِّن َّن ي ِإ ي ُك ُك  ِإ ِإي ِإ َو ْم َو اِإ ي ِإ ي اْم ي َويُك ْم يي (66)  َو ِإ َّن  َو ِإ

ي َو ْم ِإ ُك  َوي اٍث ي َو َو ًةي ِّن َو ْم  ِإ َو
ي ِإ ي َو  اِإ ْم ًة ي َو َو ًة يۗ ي ِإ َّن يَو ًة ي َو ي ِإ ْم ُكي َو َو ْم َو اِإي َو َّن ِإ ُك  َو ي َو اْم ي ِإ َوىي (67)  َو َو َو اِإي   َّن ِإ يِإ ياَو ُّن َو ى  أَو ْم َو  َو

ي  لَّن َو ِإي َو ِإ َّن ي َو ْم ِإ ُك  َوي يَو ي ُك ُك  ًة ي َو ِإ ي  ْم ِإ َو اِإ يَو ي  َّن ِإ ِإ ي ِإ يأَو ِإ يِإ ي (68)    َّن ْم ياَو ِّن ِإ ي  ثَّن َو َو اِإي َو  ْم ُكيِإ ي ُك ُكيَو ييكُكيِّن يكُك ِإ ي ِإ  ُك َّن

ي َو َو َويَّن ُك  َوي اٍث ي َو َو ًةي ِّن َو ْم  ِإ َو
ي ِإ ي َو  ي ِّن  َّن اِإيۗ ي ِإ َّن يأَو ْم َو  ُك ُكي ِإ  ِإي ِإ َو اٌب ي ُّن ْم َو ِإ ٌب يي ُك ُك  ِإ َو ي َو َو اٌب ي ِإ يۚ ي َو ْم ُك ُك   ُك ُك ًة

   

 

و الّصالة و السالم على رسول اهلل  
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