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وتغذية الروح املعنوية بني .  حتفيز النفوس ودفها لالنتباه-  .  االفتتاح بالسالم والبسملة واالبتسام يف الوجوه والسؤال عن األحوال- 1
  . لتمتني العالقاتاألستاذ والتالميذ

  دقيقة واحدة

 تقييم املعارف السابقة، من خالل أسئلة إجرائية جزئية ومسائل ووضعيات - 2
إشكالية تربوية تعليمية تعلمية تناسب املرحلة العمرية للتلميذ؛ يعزز فيها 

مث تقوميها تقوميا مناسبا؛ وتقدمي التغذية . املتفوقون إجيابا وغري املتفوقني سلباً
  .الراجعة

  .م والتقومي التقيي-
  .والربط والتعزيز -

  أربع دقائق
  
  

 التمهيد للدرس بوضعية تعليمية تعلمية مناسبة، لتكون مدخال تأسيسيا - 3
  .حتسيسيا تربط السابق بالالحق

   . التحسيس والتأسيس-
  .والربط والبناء -

  دقيقتان

ا  قراءات يف عنوان الدرس وافتراض املسائل واملشاكل اليت سيكون جواب- 4
  .عنها

  دقيقة  . فهم العنوان وإدراك ما تعلق به من إشكال-
  
  

����  
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:  قراءة النصوص املؤطرة للدرس قراءة تستجيب؛ ما أمكن؛ إىل قوله تعاىل-  5
  .ورتل القرآن ترتيال

 القراءة السليمة للنص الشرعي والقدرة على ربطه مبضامني -
  . وأجزائهالدرس

  أربع دقائق

حات املفاتيح يف النص والدرس مث ضبطها استخراج الكلمات واملصطل - 6
  .بالشكل التام، وقراءا قراءة سليمة

  دقيقتان  .   القدرة على إدراك الكلمات واملفاتيح يف النص والدرس-

 وبيان معانيها، والوقوف على ما خيدم - شرح الكلمات واملصطلحات - 7
  .املقصود شرحا يسريا يدرك منه التلميذ املعىن ويفهم - مشروع الدرس 

 وإدراك عالقتها مبضامني  فهم معاين الكلمات املفاتيح-
  . الدرس وعناصره

  أربع دقائق

.  استخراج املضامني اجلزئية من خالل أسئلة دقيقة إجرائية ومترابطة-  8
  .نستثمر فيها األساليب العربية والبالغية

، وتوجيهها خلدمة الدرس  فهم معاين النصوص املؤطرة-
  . بيان عالقتها بالعنوانومضامينة، و

  أربع دقائق

 استنباط األحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية القرآنية والسنية؛ نستثمر يف - 9
  ...ذلك أساليب األمر والنهي واحلصر والعموم واخلصوص

 بعض األساليب  استفادة األحكام الشرعية من خالل-
ات  فهي آليات معينة مسهلة للعمليالبالغية والعربية،

  .االستنباطية

  دقيقتان

  دقيقتان  .يف النصوالسلوكية اجلوانب القيمية  /  إدارك اجلانب-  . استخراج القيم اإلسالمية السلوكية من النصوص الشرعية املؤطرة- 10
  دقيقة  . القراءة السليمة-  . قراءة املضامني املستخرجة واألحكام املفادة- 11
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رس، من املضامني واألحكام، ومن خالل  استفادة العناصر األساس للد- 12
  ...ما يوحي به العنوان، وقد نستفيدها كذلك من املفاهيم الرئيسة

 واحملاور الكلية لبناء صرح  استخراج العناصر األساس-
  .الدرس

  ثالث دقائق
  

حتليل وناقشة عناصر الدرس، باعتماد أسئلة إجرائية دقيقة ومسائل  - 13
ووضعيات وإشكاليات تعليمية تعلمية، يقترحها األستاذ طوراً والتلميذ تارة 

  .أخرى

 أجزاء وبيان ما بينها من عالقات تفكيك عناصر الدرس إىل
  .وترابطات

  .فهم املسائل والوضعيات واكتساب آليات لفهم املشكالت

 ةعشرتا اثن
  ةقدقي

 ترتيل عناصر الدرس على الواقع وربط عناصره ومسائله باحمليط واحلياة - 14
  .وعقد املقارنات واستفادة احللول

  

  . ربط العناصر باحلياة لترتيل الدرس-
  . إدراك اخللل والوقوف على الداء-
  . البحث عن الدواء-

  دقيقتان

ها، مبا يف ذلك مرحلة حتليل  يطال التقومي التكويين مراحل الدرس كل- 15
إذ كلما أى األستاذ بيان عنصر من عناصره يقيم املكتسبات . العناصر املؤطرة

  .مث يقدم التغذية الراجعة لسد اخلالت وتقومي االعوجاجات

   التثمني/  التقييم-
   العالج/ والتقومي -
  .غذية الراجعةوالدعم والت -

  دقيقتان

  .  التدوين والتقييد-  .ستفادة من حتليل ومناقشة العناصر تدوين رؤوس األقالم امل- 16
 يقوم األستاذ جبولة يف ربوع الفصل ليقيم حتضري التالميذ؛ وهم يف أثناء - 17

  .تدوين رؤوس األقالم
  . املراقبة للتعزيز والتحفيز-

  ثالث دقائق

   دقائقثالث  . والقدرة على اجلمع والربطيب والبناء الترك-  . تركيب التلميذ خالصة مركزة جامعة عناصر الدرس ومسائله- 18
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 قراءة ملخصات التالميذ وتقييمها مث تقومي ما اعوج منها حنوا وصرفا - 19
  .متزامن ذلك مع التعزيز اإلجيايب والسليب املادي واملعنوي...وبالغة ومضامني

  دقيقتان  .التقوميالتقييم  القراءة و-
  

قامي بني التالميذ، فيقوم بعضهم مكتسبات  بعد هذا، تبدأ عملية الت- 20
ومهارات وقدرات بعض، فيتدخل األستاذ مرشداً وموجهاً ومسهالً ومعززاً 

  ...مزيال للعقبات ومنظماً للتدخالِت

  .التقامي بني التالميذ -
 .بث روح املنافسة -
  .التوجيه واإلرشاد -

  دقيقتان

ات خيترب منها األستاذ  التقومي النهائي اإلمجايل بوضعية شاملة أو وضعي- 21
 – كفاية التحويل –كفاية التقليد (درجة استيعاب التالميذ للكفايات اجلزئية 

  )كفاية اإلبداع واإلضافة والربط

  دقيقتان  . اختبار التحصيل املعريف واملهاري-

 البحث يف العالقات واالمتدادات بني الدروس والوحدات مث استشراف - 22
 مسائله وعناصره يف ضوء عنوانه، وما يلمح من النظرة الدرس املقبل، وافتراض

  .األوىل يف متنه

 إدراك العالقات والترابطات واالمتدادات بني الدروس -
  .والوحدات

  دقيقة

  .  التحفيز-  . احلث على أسئلة التحضر- 23
  . السؤال-  .السؤالو فتح اال لالستفسار - 24

  دقيقة
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òîßý�⁄a@òîi�Ûa@¿@÷‰†Ûa@òîäi@@
  .فهم النصوص الشرعية املؤطرة وفقه معانيها -1
 .استخراج األحكام الشرعية من مظاا -2
 .حسن استثمار األدلة وحفظها -3
 .فهم احلكم واألسرار والغايات التشريعية من نصوصها -4
 .ترتيل النصوص على الوقائع واحلياة ومستجداا -5
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  .لتربية اإلسالمية ال يعين غياب اخلطاب العقاليناحضور اخلطاب الوجداين يف درس  -
 .من اخلصائص الرئيسة يف بنية الدرس اإلسالمي التعليل وفهم احلكم واألسرار التشريعية -

 استثمار األدلة استخراج األحكام فهم النصوص الشرعية
 

 فقه الترتيل
 

 فهم احلكم واألسرار
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 وإن قصرت العقول عن ،الشريعة معللة بعلل وحكمف. هلذا فإنا حريصون كل احلرص على أساليب اإلقناع ممتطني صهوة جواد الوجدان -
 .إدراكها

 .لكل مقام مقالو ني األسلوبني الوجداين والعقالين؛ الفروق الفردية فإنا حريصون على اجلمع بومراعاةً -

òîßý�⁄a@òîi�Ûa@ñ…bß@¿@@laì¦aë@Þaû�Ûa@òÈîj�@@
  

  طبيعة الجواب وخصائصه  طبيعة السؤال وخصائصه
    

وواضح . سؤال مركب تركيبا جيدا   
ودقيق يستقصي . ظاهر املقصود منه جلي

ويبحث عن العلل واحلكم . اجلزئيات
.  أو مشاكلويطرح مشكالً. واألسرار

وال يتجاوز املعقوالت . وله حلول عميلة
وهدفه . املدركات احملسوسات

تصحيحي؛ أي تغيري السلوكات 
  .والتصورات

  

لة الشرعية جواب واضح مفصل يعتمد األد 
القرآنية والسنية أو ما أثر عن الصحابة 

يستدعي العلل . واألئمة من اآلثار الصحيحة
واألحكام ويأخذ بعني االعتبار الوقائع 

واالقتناع باجلواب ...واألحداث والقرائن
  .يفرض تغريا يف السلوكات والتصورات

 

 


