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 :الــدرس األول 

 " المال في اإلسالم" 

 

 محمد عثمانـــي: إنجاز األستـــــــاذ 

 

 : أهداف الدرس
 

  .في اإلسالم المال مكانةيدرك التلميذ أن  •
 

 .طرق تحصيل المال وإنفاقهعلى  تعرفيأن • 
 

 .اإلسالم قيمة المال فييستشعر أن  •

 مراحل الدرس
 القدرات

 ةـــالمستهدف

 ةـــــــــة التعلميـــــة التعليميــــــاألنشط
 مــــالتقوي رـــمؤش يـــــــــــــــــون العلمــــــــالمضم

 ذـــــأنشطة التلمي اذــــــأنشطة األست

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

أسئلة حول يوجه 

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 

 ب علىالسابقة ويجي

 أسئلة األستاذ

 من يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ -

 ؟ من يستظهر النص القرآني أو الحديثي -

 ما أهم المحاور التي توقفنا عندها؟ -

 المشاركة الفعالة

 لعدد من التالميذ

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 قةالوضعية بد

لقد أعطاك هللا المال : سأل فقير غنيا ذات يوم قائال

لتتصدق به على الفقراء والمحتاجين، فلماذا ال تنفقه؟ 

المال مالي، كسبته بعملي وعرق : فرد الغني قائال 

 ما رأيك؟. جبيني، وأنا حر في التصرف فيه

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 
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 وصالنص

 اوقراءته

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .7، آية الحديدسورة  -

 (.53: ص.م.ك) ابن مسعود رضي هللا عنهحديث  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 ة السليمةوالقراء

توثيق 

 وصالنص

يتعرف على أعالم 

الصحابة وأئمة 

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

في دفاترهم ثم يسألهم 

 ةالسورتوثيق عن 

 وراوي الحديث

ة الحديد سوريعرف 

 وراوي الحديث

بعد , 37، ترتيبها 82، آياتها مدنية:  الحديدسورة  -

 .المجادلةوقبل سورة  الواقعةسورة 

ماء الصحابة، مناقبه عل من كبار:  دابن مسعو -

 .هـ55مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة جمة، 

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .كل ما يتملكه اإلنسان  :الالم -

 .مال هللا الذي ورثتموه : مستخلفين فيه -

 .فيم قضى عمره : أفناه -

 .ما فعل بجسمه من حسنات أو معاص : أباله -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

تقتادديــة والادليـــةاالة ــدة التربيــوح  



استخراج 

 مضامينال

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

هة حول األسئلة الموج

 :النصوص

 ؟بم أمر هللا سبحانه -

عمَّ يحاسب اإلنسان  -

 ؟يوم القيامة

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .باإلنفاق لما فيه من أجر كبيرأمره سبحانه وتعالى  -
 

سؤال هللا تعالى يوم القيامة لعباده عن نعمه ما فعلوا  -

 .بها

 التالميذمدى قدرة 

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها

 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

 ؟ما حقيقة المال -

 

هي طرق ما  -

 ؟تحصيله المشروعة

 

 إنفاقههي طرق ما  -

 المشروعة؟

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : المال في اإلسالم حقيقة •
المال مال هللا، واإلنسان مستخلف فيه، لذلك وجب  -

 :عليه ما يلي 

 

 : تحصيله بطرق مشروعة •
 .التجارة -

 .الفالحة -

 .الصناعة -

 ...الوظائف -

 

  :إنفاقه في طرق مشروعة •
 .يرضي هللا عز وجلإنفاقه فيما  -

 .إنفاقه على األهل واألوالد -

 .التصدق به على الفقراء والمحتاجين -

 .عدم تبذيره أو البخل به -

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, للوقوف على ثغرات النشاط, حول الدرسيطرح األستاذ جملة أسئلة مركزة وهادفة : أسئلة التقويم اإلجمالي  تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

 ده بهيكتب ما يم

 األستاذ

" محاربة الغش"أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 57:ص)شرح الكلمات  مع

 .وراوي الحديث ،األعراف ةعرف بسور -8

 .استخلص مضامين النصوص -5

 .وسبل محاربته أضراره، مبينا بعض الغشعرف  -4

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 



 ".لغشمحاربة اإلسالم ل " :الدرس الثاني
 .ارهالغش وأضرعلى مفهوم  التلميذ يقفأن • :   أهدافـه 

 .ويتجنب الوقوع فيه الغشالحكمة من تحريم  أن يعرف•              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 ويم تشخيصيتق
مراجعة المستفاد 

 القبلي

يوجه أسئلة حول 

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 

 السابقة ويجيب على

 أسئلة األستاذ

 من يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ -

 من يستظهر النص القرآني أو الحديثي؟  -

 ما أهم المحاور التي توقفنا عندها؟ -

 المشاركة الفعالة

 لعدد من التالميذ

 مشكلةوضعية 

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

هند تلميذة مجتهدة تحفظ دروسها وتحصل على 

ال تحفظ دروسها وتحصل  سهاممعدالت عالية، لكّن 

 ؟ما السبب في نظرك . كذلك على معدالت عالية

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

كتشاف الدرس وا
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النصوص 

 وقراءتها

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .األعرافمن سورة  23اآلية  -

 .حديث عقبة بن عامر رضي هللا عنه -

 (57:ص.م.ك. )عود رضي هللا عنهحديث ابن مس -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص

ويعرف  يوثق السور

 بالرواة

يراقب إعداد التالميذ 

في دفاترهم ثم يسألهم 

 السور توثيقعن 

 وتعريف الرواة

األعراف يوثق سورة 

 وراوي الحديث

بعد , 7تيبها تر, 802آياتها , مكية : األعرافسورة  -

 .األنفالوقبل سورة  األنعامسورة 

أحد من جمع صحابي جليل،  : عقبة بن عامر -

 .(هـ32: ت)ولي مصر على عهد معاوية  القرآن،

ماء الصحابة، مناقبه عل من كبار:  ابن مسعود -

 .هـ55مات بالمدينة ودفن بالبقيع سنة جمة، 

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 الموالتعريف باألع

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

 يشرح الكلمات حسب

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .الخيانة والخداع :الغش  -

 .االحتيال : المكر -

 .أتموا للناس كيلهم:  أوفوا الكيل -

 .بالنقص في الميزانال تظلموا   :ال تبخسوا -

 .ال تفعلوا المعاصي  : ال تفسدوا -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

ما هي المفاسد التي  -

 ؟نهى عنها شعيب

ما هي مقتضيات  -

 ؟األخوة

عن األسئلة  يجيب

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

بيان بعض المفاسد المالية التي أمر شعيب عليه  -

 .السالم قومه باجتنابها
 

 .تبيينه عن بيع ما فيه عيب إال بعد نهي النبي  -
 

 .عاقبة الغش والمكر والخداع أليمة -

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

 ؟الغشهوم ما مف -

  

 ؟الغشمظاهر ما  -

 

 ؟ الغش ما أضرار -

 

 كيف نحارب الغش؟ -

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : الغشمفهوم  •
وسيلة لجلب منفعة عن طريق الخداع : غشال

 .والتضليل

 

 : الغشمظاهر  •
 .الغش في الطعام كخلط الحليب بالماء -

 .صراف قبل الوقتالغش في العمل كعدم إتقانه واالن -

 .الغش في الدراسة كنقل األجوبة أثناء االختبار -

 

  : الغشأضرار  •
 .اإلفساد في األرض -

 .ضياع مصالح العباد -

 .قطع العالقات وظهور العداوات -

 .ظلم الناس وأخذ أموالهم بالباطل -

 

  : الغش وسائل محاربة •
 .تذكر مراقبة هللا عز وجل -

 .سوء العاقبة تحذير الغشاشين من -

األمر بالمعروف والنهي عن )تفعيل مؤسسة الحسبة  -

 .(المنكر

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...سعي إلى تسديدها وإصالحهاوال, للوقوف على ثغرات النشاط, يطرح األستاذ جملة أسئلة مركزة وهادفة حول الدرس: أسئلة التقويم اإلجمالي  تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

محاربة "أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 53:ص)مع شرح الكلمات " الرشوة

 .راوي الحديثوالبقرة  عرف بسورة -8

 .استخلص مضامين النصوص -5

 .مفاسدها ووسائل محاربتها مبينا، الرشوةعرف  -4

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 



 ". لرشوةاإلسالم لمحاربة "  :الدرس الثالث
 .الرشوةأن يتعرف التلميذ على مفهوم • :   أهدافـه 

 .الوقوع فيهاويتجنب  جريمة الرشوةخطورة يدرك أن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

وجه أسئلة حول ي

 الدرس السابق

يستظهر النصوص 

 السابقة ويجيب على

 أسئلة األستاذ

 من يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ -

 من يستظهر النص القرآني أو الحديثي؟  -

 ما أهم المحاور التي توقفنا عندها؟ -

 المشاركة الفعالة

 لعدد من التالميذ

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

ية على تحديد إشكال

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 يحدد إشكالية

 الوضعية بدقة

عمل عماد في إدارة عمومية فوجد أن جل الموظفين 

يتكاسلون في أعمالهم، وال يجتهدون إال إذا قدم الناس 

 لهم العطايا والهدايا، فما رأيك في ذلك؟

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 
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النصوص 

 وقراءتها

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

يقرأ النصوص قراءة 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .البقرةمن سورة  122اآلية  -

 (53: ص.م.ك. )رضي هللا عنهثوبان حديث  -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 راءة السليمةوالق

توثيق 

 النصوص

ة يوثق السور

ويعرف براوي 

 الحديث

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

ة السور عن توثيق

 والتعريف بالراوي

 البقرة يوثق سورة

 وراوي الحديث

بعد , 8ترتيبها , 823آياتها , مدنية : البقرةسورة  -

 .آل عمرانوقبل سورة  الفاتحةسورة 

فأعتقه،  صحابي جليل، اشتراه النبي  : ثوبان -

 .هـ34انتقل إلى حمص وتوفي بها سنة 

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

التالميذ بتحديد  تكليف

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 والحديثي القرآني

 .الذي يقدم الرشوة : الراشي -

 .الذي يأخذ الرشوة  :المرتشي -

 .الذي يتوسط بين الراشي والمرتشي  : الرائش -

 .تقدموا الرشوة : تدلوا -

 .الظلم :اإلثم  -

 .وهو الطرد من رحمة هللا من اللعن :لعن  -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 ؟سبحانههللا  عم نهى -

 ؟ النبي  من لعن -

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

نهيه سبحانه وتعالى عن أكل أموال الناس بغير  -

 .حق، لما في ذلك من ظلم
 

 .كل من شارك في جريمة الرشوة النبي  لعن -

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 واستيعابهم لمعانيها



 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

 ؟الرشوةمفهوم ما  -

  

أضرار ما هي  -

 ؟الرشوة

 

كيف نحارب  -

 ؟الرشوة

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

 : الرشوة مفهوم •
 .كل ما يعطى إلبطال حق أو إحقاق باطل : الرشوة

 .ويدخل فيها تلك الهدايا المقدمة لذوي الجاه والنفوذ

 

  : أضرار الرشوة •
 :من أضرارحرم هللا تعالى الرشوة لما فيها 

 .أكل أموالهم بالباطلظلم الناس ب -

 .قضاء األغراض على حساب المستضعفين -

 .ضياع حقوق من ال نفوذ لهم وال سلطة -

 

  : الرشوةمحاربة  •
 .تجنب الرشوة عن طريق تقوية الوازع الديني -

تفعيل دور األسرة والمدرسة والمسجد ووسائل  -

 .شوةاإلعالم في التوعية بخطر جريمة الر

 .معاقبة المرتشين قضائيا بكل حزم وصرامة -

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, للوقوف على ثغرات النشاط, يطرح األستاذ جملة أسئلة مركزة وهادفة حول الدرس: أسئلة التقويم اإلجمالي  تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

ه يكتب ما يمده ب

 األستاذ

" العفة والقناعة"أكتب النصوص المتعلقة بدرس  -1

 ( 41:ص)مع شرح الكلمات 

 .استخلص مضامين النصوص -8

آثارهما بعض  دد  ح، والعفة والقناعة كال من عرف -5

 ؟في تحصيل المال

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  

 

 

 

 

 



 

 ". العفة والقناعة في تحصيل المال"  :الرابعالدرس 
 .العفة والقناعةمعنى أن يتعرف التلميذ على • :   أهدافـه 

 .في سلوكه صفة العفة والقناعة يتمثلأن •              

 مراحل الدرس
القدرات 

 المستهدفـــة

 األنشطــــــة التعليميـــــة التعلميـــــــــة
 مؤشـــر التقويــــم المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

 أنشطة التلميـــــذ أنشطة األستــــــاذ

 تقويم تشخيصي
مراجعة المستفاد 

 القبلي

يوجه أسئلة حول 

 الدرس السابق

هر النصوص يستظ

 السابقة ويجيب على

 أسئلة األستاذ

 من يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ -

 من يستظهر النص القرآني أو الحديثي؟  -

 ما أهم المحاور التي توقفنا عندها؟ -

 المشاركة الفعالة

 لعدد من التالميذ

 وضعية مشكلة

 قدرة التالميذ

على تحديد إشكالية 

 الوضعية

 يطرح مدخال إشكاليا
 حدد إشكاليةي

 الوضعية بدقة

وليد من أغنى تجار المدينة، قُبض عليه بتهمة بيع 

مواد غذائية منتهية الصالحية، في نظرك لماذا كان 

 صالحيتهامدة  يعلم أن يبيع وليد تلك المواد التي

 ، وهو من أغنى التجار؟انتهت 

 مدى قدرة التالميذ

على تحديد اإلشكال 

واكتشاف الدرس 

 الجديد

س
را

د
ق

ال
ط

الن
 ا
ص

و
ص

 ن
ة

 

عرض 

النصوص 

 وقراءتها

يتدرب على حسن 

اإلنصات والقراءة 

 السليمة

يقرأ قراءة نموذجية 

ويصحح قراءات 

 التالميذ

قراءة يقرأ النصوص 

سليمة خالية من 

 األخطاء

 .النساءمن سورة  83اآلية  -

 (41:ص.م.ك. )حديث أبي هريرة رضي هللا عنه -

 مدى قدرة التالميذ

 على المحاكاة

 والقراءة السليمة

توثيق 

 النصوص
 السوريوثق 

يراقب إعداد التالميذ 

فاترهم ثم يسألهم في د

 توثيق السورعن 

 بالسور يعرف

، بعد 4، ترتيبها 173مدنية، آياتها  : النساءسورة  -

 .المائدةوقبل سورة  آل عمرانسورة 

وأكثرهم رواية , الصحابةمن كبار :  أبو هريرة -

 (.هـ 37:ت) صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا لحديث

 توصل التالميذ

 إلى توثيق السور

 والتعريف باألعالم

شرح 

 المفردات

 يتعرف

 معاني الكلمات 

 وفق السياق

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات المستعصية

 على الفهم 

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 حديثيوال القرآني

 .النفور من الحرام : العفة -

 .الرضا بما قسم هللا : القناعة -

 .ضد الحق  :الباطل -

 .عن وفاق :عن تراض  -

 مدى تمكن التالميذ

من البحث في المعاجم 

 اللغوية وكتب التفسير

استخراج 

 المضامين

يتعرف مضامين 

 النصوص

 يطرح جملة من

األسئلة الموجهة حول 

 :النصوص

 ؟تعالى هللا عم نهى -

ما هي عاقبة الذي  -

 ؟يحرص على الحرام

يجيب عن األسئلة 

اعتمادا على تهييئه 

المسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 .نهي هللا تعالى عن أكل أموال الناس إال بحقها -

 

 .الحريص على الحرام ال يستجاب له -

 مدى قدرة التالميذ

على استخالص 

مضامين النصوص 

 اواستيعابهم لمعانيه

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87


 التحليل

 و

 المناقشة

قدرة التلميذ على 

 تحليل محاور الدرس

 على التالميذ يساعد

 تحليل المحور من

األسئلة  خالل

والمركزة  المتنوعة

 :والتحليل  والشرح

 

العفة مفهوم حدد  -

 .والقناعة

 

هي آثار العفة ما  -

تحصيل في  والقناعة

 ؟المال

 األسئلة عن يجيب

 حول برأيه ويدلي

 الموضوع

  : العفة والقناعةمفهوم  •
، هي االبتعاد عن جمع المال بطرق محرمة : العفة -

 ...كاالحتيال والنصب والسرقة واالحتكار

، هي رضا العبد بما قسم هللا له من رزق  :القناعة -

 .قل أو كثر

 

  : عفة والقناعة في تحصيل المالال أثر •
 .إتباع الشرع ونيل األجر والثواب -

 . لدعاء عبدهاستجابة هللا -

 .سد باب الطمع والجشع -

 .الناس النظر فيما عندكف النفس عن  -

 .قيام كل فرد بواجبه بعيدا عن الكسب الحرام -

 فهم واستيعاب مدى

والعمل  محاور الدرس

استثمارها  على

 في الواقع وتوظيفها

 ...والسعي إلى تسديدها وإصالحها, للوقوف على ثغرات النشاط, ة وهادفة حول الدرسيطرح األستاذ جملة أسئلة مركز: أسئلة التقويم اإلجمالي  تقويم التعلمات

 تحديد الحاجات

 (اإلعداد القبلي)

يتعلم ذاتيا ويستعد 

 للدرس المقبل

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمده به 

 األستاذ

من سورة  الثالث شطرأكتب اآليات المتعلقة بال -1

 ( 110:ص)ح الكلمات مع شر لقمان

 .عرف المد المنفصل -8

استخرج معاني اآليات، واستخلص ما استفدته  -5

 .منها

كتابة التالميذ ألسئلة 

 اإلعداد القبلي

يمحمد عثمانــــــ.إنجاز ذ  


