
  ثءني/تشرين النوفمبر 19 رعاء ال خطة الدرس ليوم 
 ثقءفة القرآن والحديث – 4الدرس  –الثءني الكتءب  –الكتءب في تالم الارعية 

 دقيقة 50مدة الحصة: 
 إعداد الخطة: فءليري مونتيس
 جءماة تكسءس في أوستن

 

 هي أهداف الحصة 
 169و 168القرآن والحديث: قراءة المعلومات الثقافية ص  ثقافةالتعّرض ل (1
والحديث النبوي واكتشاف ما يمكن للطالب فهمه  في الكتابلى قراءة آيات القرآن المقدمة التدرب ع (2

 من اآليات
 مناقشة ثقافية عن رمضان والقرآن (3

 
 عن أي اسئلة ويجيب التصحيحات يوّزع الواجبات أوعلى الطالب و  يسّلم األستاذدقءئق(:  5) لتسخينا
 

 دقيقة( 25)الكريم  را ة النص عن القرآنق
 حيث يقع نص عن ثقافة القرآن والحديث.  168فتح الكتاب على صفحة طالب ال من األستاذ يطلب 
 بالتركيز على المعلومات العامة القسم األول )عن القرآن الكريم( قراءة فردية صامتة  يقرأ الطالب

 دقءئق( 5)وسورة الكافرين 
  ينادي األستاذ بعض الطالب أن يخبروا الصف باألفكار الرئيسية ويكتبها على اللوح ثّم يجيب عن

 دقءئق( 3)أي سؤال حول القسم األول من النص 
  في الموقع التالي: سورة الكءفرين قراءة يشّغل األستاذhttp://quran.com/109 
  )دقءئق( 5)واستخراج التالي:  سورة الكافرينلقراءة يطلب من الطالب أن يعملوا مع زميل)ة 

o )تخمين معنى اآلية األولى * قل يا أيها الكافرون* )فعل األمر، النداء، معنى كلمة كافر  
o الكلمات في سورة الكافرين التي فيها جذر "ع ب د" وكتابة قائمة من هذه الكلمات 

  (فقط 185-183)آيات سورة البقرة يشّغل األستاذ قراءة 
o http://quran.com/2/183 
o http://quran.com/2/184  
o http://quran.com/2/185  
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  الطالب عما الحظوه عن السورة إما في النص المكتوب أو في القراءة بالصوتيسأل األستاذ 
 دقءئق(:  5)مع الصف الكل كل من النقاط التالية ويناقش 
o معنى وأهمية "بسم هللا الرحمن الرحيم" في بداية السورة 
o  )شكل السور واآليات )بالحركات واإلعراب 

 دقيقة( 10قرا ة النص عن الحديث النبوي )
 )دقءئق( 5)قراءة فردية صامتة  (169)ص  يقرأ الطالب القسم ثاني )عن الحديث النبوي 
 وتخمين معنى  169لقراءة دقيقة للحديث المقّدم في ص  يعمل الطالب في مجموعات ثنائية

  دقءئق( 5)الحديث: ما هي الرسالة األساسية؟ 
  

 
 (دقءئق 10) منءقشة ثقءفية عن رمضءن والقرآن

أهميتهما في الثقافة مناقشة عامة مفتوحة لطرح أسئلة عن القرآن والحديث و  تمّ كبيرتين، تفي مجموعتين 
 العربية اإلسالمية


