الفئة ال ستهدفة  :السنة األولى ال توسطة
ز ن اإلنجاز  :ساعة واحدة .
.
األستاذ :

ال ادة  :تربٌة إسبل ٌة
ال ٌدان  :الّنصوص ال ّ
شرعٌة األسبوع . 2
ال حتوى ال عرفً  :سورة البروج .
كفاءة ال ٌدان :
~ أن ٌستظهر ال تعلّم سورة البروج استظهارا صحٌحا ع التبلوة الجٌّدة .
~ أن ٌتعرّؾ على سورة البروج وٌفهم عانً كل اتها و ٌوظؾ عانٌها
~ أن ٌدرك أثر القصص القرآنً و دوره فً استفادة العبر و أخذ الدروس
القٌــــــــم :
~ ٌق ّدر القرآن الكرٌم و ّ
ٌعظ ه .
~ ٌتعرّؾ على بعض العبر ن سورة البروج .

ال ج وعة الش سٌة .

تطلّبات ال حتوى ال عرفً  :الكتاب ال درسً ص  17ـ جهاز العاكس الضوئً ـ تفسٌر الجبللٌن ـ صور ...
مفردات المحتول المعرفي :
السند  :سورة البركج (تعريف ػ شرح ) .
ما ترشد إليه السورة

سٌرورة النشاطات التعلٌ ٌة التعل ٌة
الوضعٌات
الوضعٌة ال شكلة لضبط وتوجٌه ال ّتعل ات  :ت ادى كفارقرٌش فً تعذٌب ال سل ٌن
فسلّطوا علٌهم أقسى أنواع العذاب  ،ول ا نفذ صبرهم
وضعٌّات الذٌن اتبعوا ال ّنبًّ
االنطبلق أراد هللا أن ٌخفؾ عنهم وأن ٌواسهم  ،فذ ّكرهم باألشد نهم عذابا ن األ م السّابقة
كؤصحاب األخدود حٌن أحرقوا أحٌاء فً خندق  ،فلم ٌثنهم هذا على إٌ انهم  .أٌن
ذكرت هذه القصة ؟ و ن هم أصحاب األخدود ؟ ولم ح لت سورة البروج هذا
االسم ؟ ا فحوى هذه السّورة  ،و اذا نستفٌد نها ن عبر ؟
سنتعرؾ الٌوم على هذا وؼٌره ن خبلل درسنا الجدٌد  :سورة البروج .
ٌست ع ال تعلّم لتبلوة السّورة ن وذجٌا ن األستاذ أو باستخدام ال س ّجلة على الرابط
التالً https://www.youtube.com/watch?v=JM-asCBTwxE :
أقرأ وأتعلم :
الوضعٌة التعلٌ ٌة الجزئٌة ٌ :عٌننا حفظ القرآن الكرٌم على أداء واجباتنا الٌو ٌة ن
صبلة وذكر ونحوه ا  ،ك ا أن تدبره وفهم عانٌه ٌساعدنا فً حٌاتنا الٌو ٌة على
االستدالل والبرهنة على حقٌقة ا  ،و تفٌدنا قصصه فً استخبلص العبر .
ال ه ّات  :أحفظ سورة البروج وأستظهرها راعٌا ألحكام ال ّتبلوة و أحكام التجوٌد
و وابد على سورة البروج فً صبلتك  ،وعند االستدالل على ثبات ال إ ن .
دعوة ال تعل ٌن إلى فتح كتبهم على ص  ، 17 :و ّ
حثهم على تابعة قراءة األستاذ
الن وذجٌة ( ن حافظته)  ،لتتبع بعدها بؤجود القراءات ن ِق َب ِل ال تعلّ ٌن .
 1ـ أتعرّؾ على السّورة :
الوضعٌة التعلٌ ٌة الجزئٌة  :تختلؾ كل سورة عن األخرى فً  :االسم  ،عدد
اآلٌات  ،الترتٌب  ،ال وضوع  .سبب نزول  ،حدد هذا فً سورة البروج .
تس ٌتها  :س ٌّت بهذا االسم لقسم هللا به (البروج) فً بداٌتها  .نزولها  :كٌّة
عدد آٌاتها  :اثنتان وعشرون ( )22آٌة  ،عدد كل اتها  109 :عدد حروفها  430 :ـ

التقوٌم

ز

تشخيصي :
يدرؾ ادلتعلم ما
يقاسيو ادلؤمنوف

 05د

عرب األزماف من
جراء
عذاب ّ
إدياهنم با﵁
(ضريبة اإلدياف)

 05د

حيسن االصغاء
للتالوة
الصحيحة
يتعرؼ على
سورة الربوج

 05د

ّ
والطارق رتبتها فً ال صحؾ  :الخا سة و
ترتٌبها  :تقع بٌن سورتً االنشقاق
الث انون ( )85ـ نزلت بعد سورة  :ال ّ
ش س.
وضوعها ٌ :دور حور السّورة حول العقٌدة اإلسبل ٌة وحادثة أصحاب األخدود
وهً قصة التضحٌة بالنفس فً سبٌل اإلٌ ان  ،و أنّ هللا تكفّل بحفظ كتابه العزٌز.
 2ـ أتعرّؾ على عانً الكل ات :
الوضعٌة التعلٌ ٌة الجزئٌة  :لن أفهم سورة البروج إال إذا فه ت عانً فرداتها إذ
أنّ الفهم الصحٌح و ال ّ
شرح ال ناسب ٌعٌننً على االستخدام الٌو ً وعلى التدبر
ال ّتعلٌ ة  :اقرأ سورة البروج و حاول شرح فرداتها ال ستعصٌة علٌك ستع بل فً
ذلك قا وسك ال درسً .
ال ه ّات ٌ :شارك ال تعل ون فً تحدٌد وكتابة و شرح األلفاظ على اللوح وكذا
تبسٌط عانٌها لفهم ال عنى اإلج الً للسورة .
أشرح فرداتً :
تفسٌرها
الكل ة
تفسٌرها
الكل ة
أقسم هبا تعاىل ومبا بعدىا .

فتنوا ادلؤمنٌن

السماء
و ّ

منازؿ الكواكب ادلعروفة ( وتعرؼ بادلدارات )

البطش

اليوـ ادلوعود

يوـ القيامة

يبدئ

بالقوة
االنتقاـ و األخذ ّ
خيلق من العدـ بقدرتو

شاىد

األنبياء (يشهدوف على أقوامهم) أو يوـ اجلمعة

يعيد

يبعث ادلوتى يوـ القيامة بقدرتو

مشهود

كل اخلالئق حٌن يشهد عليها و قيل يوـ عرفة

الودود

ادلتودد إىل أوليائو بالكرامة

قتل

لعن ( الطرد من رمحة ا﵁)  ،وىو جواب القسم

ذو العرش

صاحب العرش ادلعظم العايل على اخللق

األخدود

الشق العظيم  ،كاخلندؽ .
ّ

اجمليد

بالرفع عظمة ﵁ و باجلر عظمة العرش

فعاؿ
ّ

يفعل ما أراد فعلو (صيغة مبالغة)

الربوج

النارذات الوقود

أع ّدوا ذلا وقودا يسعروهنا و يشعلوهنا بو
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يتعرؼ على
معاين
الكلمات

ع ّذبوىم و أحرقوىم

ىم عليها قعود

جالسوف حوذلا يتفرجوف على ادلؤمنٌن حيّتقوف

حديث اجلنود

خرب اجلموع الكافرة ادلكذبة ألنبيائهم

شهود
نقموا

مشاىدوف ومتفرجوف مبا يُفعل بادلؤمنٌن

زليط

أحاط هبم علما و قدرة

ما كرىوا وما أنكروا إال إدياهنم .

قرآف رليد

عظيم كرمي واسع ادلعاين كثًن اخلًن

شهيد

ال يغيب عنو شيء و ال ختفاه خافية

يف لوح زلفوظ

زلفوظ يف ادلأل األعلى من التحريف

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

أحلّل و أستث ر :
بعد عرفتك ل عنى الكل ات و شرحها  ،تراءت لك عانً السّورة اإلج الٌة .
ال ه ّات  :بم افتتح هللا السّورة؟ لم أحرق الكافرون ال إ نٌن؟ بم توعّدهم هللا تعالى؟
بم ا ّتصؾ ال إ نون ؟ ا صٌر كل ن الكافرٌن وال إ نٌن ؟ ا سبب نزولها ؟
 3ـ ال عنى اإلج الً  :أقسم هللا تعالى بؤن ّ
الطؽاة وإن اختلفت أز انهم فلهم عقاب
شدٌد ثم ذكر خبر أصحاب األخدود  ،لٌواسً ال إ نٌن  ،إذ أنّ ن قبلهم أشد نهم
عذابا ثم بٌّن تعالى وعٌده للكافرٌن بجه ّنم ووعده لل إ نٌن بالج ّنة لٌإكد تعالى فً
ختام السّورة بحفظة للقرآن ن كل تحرٌؾ أو تصحٌؾ .
 4ـ ا ترشد إلٌه اآلٌات  :ا ال قاصد التً تر ً إلٌها آٌات السورة ؟
ترشد اآلٌات الكرٌ ة إلى دروس و عبر كثٌرة نها :
أ ـ ٌقسم هللا ببعض عجائب خلقه لٌلفت أنظارنا إلى إبداعه و قدرته سبحانه .
ب ـ فً قصص ال اضٌن عبرة لل إ نٌن و تسلٌة لهم أ ام ا ٌبلقونه ن أعدائهم
ج ـ هللا قادر على االنتصار ن ال إ نٌن  ،لك ّنه ٌ هل وال ٌه ل  ،و ٌرٌد أن ٌعل نا
درسا و هو التضحٌة فً سبٌل هللا .
د ـ بطش هللا بالكافرٌن شدٌد  ،فهم ال ٌعل ون ا أعده هللا لهم ن عذاب .
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يدرؾ ادلعىن
اإلمجايل للسورة

يتعرؼ على
أىم مقاصد
سورة الربوج .

 10د
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هـ ـ عظ ة القرآن الكرٌم  ،فهو كتاب

جّد فً لوح حفوظ عند هللا عز وجل

ت تكوٌنً قراءات تعددة لسورة البروج لل ّتدرب على آلٌات التبلوة الصحٌحة .
ت ختا ً

أنجز واجباتً فً بٌتً  :أحفظ سورة البروج .

يستثمر ويرسخ

ختامي :
يسّتجع معارفو
و مكتسباتو و
يرسخ يف ذىنو
معىن اإلمجايل
للسورة و
يوظف ما جاء
فيها يف حيلتو
اليومية .
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د
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