
  

 

 مراحل

  الدرس

  القدرات المستهدفة 

  

  التعلمية الديداكتيكية األنشطة                       العلمي المضمون

  التالميذ أنشطة        األستاذ أنشطة

  

المعينات 
  الديداكتيكية

 التقويم مؤشرات

 التقويم

  التشخيصي

الوقوف على 
المكتسبات 

السابقة وربطها 
  بالحصة التالية 

هللا  يدعى  ،هوصفات كمال هللا ونعوت جالل  ماء مدح وحمد وثناء وتمجيدهي أس -*
  بها، وتقتضي المدح والثناء بنفسها

  .الكون  االيمان بوجود هللا تعالى الخالق والمدبر و المسير لهذا -*

  .سماء هللا تؤدي بالعبد الى العبادة الصحيحة D تعالى معرفة أ -*

يطرح أسئلة تتعلق بالدرس 
 ؟السابق

ما هو مفهوم أسماء هللا  * -
  ؟الحسنى 

اهمية معرفة  ما هي -*
  ؟اسماء هللا الحسنى

  األسئلة عن يجيب -

 من أنجزه ما يقدم -

  تحاضير

  ورقة التنقيط

  حوارية 

  دقتر المتعلم 

 استحضارهم مدى -

 المكتسبات همأل

   .السابقة

امه بإنجازاته هتم وا-
  المنزلية

  التمهيد

  

يمهد األستاذ 
  لموضوع الدرس 

  

كانت "    ويغفر لكم ذنوبكم  يحببكم هللافاتبعونيقل إن كنتم تحبون هللا :" قال تعالى 
 توثق  وتتلمس األسباب التيهي التي صيرت القلوب تهفو إلى محبته ملسو هيلع هللا ىلصهذه اآلية 

  .الصلة فيما بينها و بينه ملسو هيلع هللا ىلص فكانت الهجرة أكبر دليل على رسوخ تلك الصلة 

 إشكالية أيديهم بين يضع

  الدرس

 وتطلعه رغبته يبدي

 الدرس لمعرفة

  الجديد

  

   حوارية-

 تشوقهم مدى

  للدرس         

تقديم 
الوضعية 
  المشكلة

تشويق المتعلم وشد 
 انتباهه لإلنخراط في

  سياق الدرس 

 

  

استمعت ألحد الدعاة وهو يتناول موضوع الهجرة النبوية فتبين لك اقتصاره على 
الوقائع التي مرت بها هذه الهجرة المباركة ،مع التركيز على مختلف جوانبها 

وأحداثها التفصيلية ،دون اإللتفات إلى نتائجها وثمراتها العظيمة في امتداد رسالة 
  . اإلسالم 

هذه تداعيات  ما هي -*
  المباركة ؟الهجرة 

 هي في نظرك نتائج وما -*
الهجرة في حماية دعوة 

   ؟اإلسالم وبناء دولته

  ويركز مع الوضعية ينصت 

   يجيب على أسئلة األستاذ-

 يتأمل ويحلل ويناقش ويحاول -
  .تحديد المشكلة

  الحوار -

 المشاركة 

        مدى قدرتهم على حل 
 عقدة الدرس

  لتفاعلواستعدادهم ل

        مع الموضوع

 قراءة

  النصوص

التمرس على حسن 
اإلنصات وعلى 
  القراءة السليمة 

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضال من هللا ورضوانا  ﴿: قال هللا تعالى
  8 االيات –سورة الحشر  ﴾ وينصرون هللا ورسوله أوالئك هم الصادقون 

  .  75لسيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي   ص  مقتطف من ا-*

 ثم نموذجية قراءة يقرأ

 التالميذ بين القراءة يوزع

 عند األخطاء يصحح و

  عجزهم

  ويستمع ينصت

   يحاكي األستاذثم 

  في قراءته

  صحح أخطاءوي

   زمالئه

 الكتاب -
  المدرسي

 قراءة -
  األستاذ

 قراءة -
جية ذنمو

  لتلميذ

 من تمكنهم مدى

  السليمة راءةالق

  ومراعاتهم

   لقواعد

  التجويد 

 توثيق

  النصوص

  القدرة على

  توثيق 

   السورة

   توثيقا

  صحيحا

 تقع بين سورتي الممتحنة 59 ترتيبها 24مدنية عدد آياتها : الحشرسورة 

والمجادلة ،تتحدث هذه السورة عن بني النضير وكيفية اجالئهم من أوطانهم ،كما 

  تهتم بالجانب التشريعي 

  

  توجيهية أسئلة يطرح

  ماذا تعرف عن 

  ؟سورة الحشر

ما هو الجانب الذي تهتم به 
  السورة ؟

  عنها يجيب

 مستثمرا

  إعداده

  القبلي

  حوارية -

  تشاركية

   السبورة-

  اإلعداد

  القبلي للمتعلم

 على تعرفهم مدى

  السورة

  وحسن

  انتقائهم

  للتوثيق

  الصحيح

 – صفوة التفاسير –القرآن الكريم : المصادر والمراجع •
 ...معجم اللغة الكتاب المدرسي 

 دور  علىالمتعلم  ان يتعرف -: الكفايات المستهدفة  •
 الهجرة في حماية الدعوة وبناء الدولة 

 أن يقتدي المتعلم بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص لخدمة االسالم وحماية - •
 الوطن 

                                         التربية اإلسالمية                :الوحدة األساسية  •
 اإلقتداء : مدخل   •

 "الهجرة النبوية " حماية الدعوة وبناء الدولة : ن الدرسعنوا •

   السنة الثالثة إعدادي : الفئة المستهدفة  •

                                                                                                      ساعتان :المدة الزمنية •
 

  سم هللا الرحمان الرحيمب



 شرح

  المفردات

القدرة على شرح 

  تيحالكلمات المفا

   في النصين

  الذين هاجروا من مكة إلى المدينة : المهاجرين  -*

  يرجون : يبتغون  -*

  جعلهم إخوانا : مؤاخاة -*

   أي مالها ومتعها :  حطام الدنيا -*

 الكلمات إلى يوجههم

  شرحها قصد الصعبة

 من عنده ما يبدي

 ومعاني شروح

  للكلمات

 الكتاب -
  المدرسي

   السبورة-

  الكلمات فهم مدى

 الصعبة

  واستثمارها في 

  سياقات لغوية مختلفة

 مضامين

 

  النصوص

القدرة على تحديد 

المستفاد من 

  النصين

 

  للدوافع وراء هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة تبيان النص القرآني    -*

  تبيان النص الثاني ألهم األسس التي قامت عليها الدولة اإلسالمية -*

  

 استخراج على يساعدهم

 طريق عن المضامين

  التوجيهية األسئلة

 المستفاد عن يعبر

 حسب النص من

 بأسلوبه الخاص فهمها

  

 الكتاب -
  المدرسي

   السبورة-

 على قدرتهم مدى

الربط بين األجوبة 

  لبناء مضامين

  للنصين

 تحليل

 المحور

  األول

  القدرة على

   ادراك

  دور 

   الهجرة 

  النبوية في

   حماية

   الدعوة 

  اإلسالمية 

  

  :أسباب الهجرة 

ًعدم تقبل مكة لإلسالم ابتداء • َّ ُّ 

َّ صلى هللا عليه وسلم-َّاستعداد المدينة المنورة لقبول دعوته  • َّ 

 ترحيب أهل يثرب بالدين اإلسالمي، واستعدادهم لإلسالم •

َ صلى هللا عليه وسلم -ُّرضه تع • ٍ لصنوف من اإليذاء وصحابته َّ ُ   واإلضطهاد ُ

 رغبته ملسو هيلع هللا ىلص في الحفاظ على حياة الذين اتبعوه  •

ِالهجرة من سنن األنبياء  • َ ُ 

 كانت ضرورة في ذلك الوقت؛ وذلك كي يستطيع بناء -ملسو هيلع هللا ىلص-هجرة الرسول  •
 دولة إسالمية قوية

  : أهداف الهجرة 

 إيجاد بيئة جديدة تكون صالحة إلقامة شعائر الدين  •

  ة ونشرها من منطلق القوة والعزة حماية الدعو •

 ويطرح التالميذ هيوج

 ومتعددة متنوعة أسئلة

 إلى جميعا بهم ويدفع

  المشاركة

 محاور تحليل في 

 أجوبتهم ويستثمر الدرس

  تركيب في

  .الخالصة 

  أسماء هللا؟ماهو مفهوم -

   ما هي أهمية معرفتها ؟-

 األسئلة عن يجيب

  بما ويدلي

 من عنده 

  معارف

 ومهارات 

  مستثمرا

 إنجازاته 

  السابقة

 هومعارف 

  القبلية

 الكتاب -
  المدرسي

   السبورة-

 فهم مدى

 محاور واستيعاب

 والعمل الدرس

 استثمارها على

 في وتوظيفها

  الواقع       

التقويم 

  المرحلي

القدرة على تثبيت 
  المكتسبات السابقة 

   ؟هي أسباب الهجرة ؟ وما هي  وأهدافها ما  * -

  د ساهمت هذه الدوافع في حماية الدعوة ؟إلى أي ح* -

  عنها يجيب  األسئلة يضع
ماتم  استيعاب مدى      

  الدرس من شرحه



  

  تحليل

  

 

  المحور

  

  

  الثاني

القدرة على  

  استيعاب

  نتائج

  الهجرة

  واألسس

  التي

  أسست

  عليها

  الدولة

  اإلسالمية

  : نتائج الهجرة 

ِومن النتائج المهمة نجاة النبي  -* ّ ُ َ  رضي هللا - وأصحابه - َّى هللا عليه وسلم َّ صل-َّ

ِ من أذى كفار قريش الذي زاَد وطغى حتى وصل إلى محاولة اغتياله وقتله -عنهم  ِ ِ ََ َ ُ َ َ َّ ُ- 

َّصلى هللا عليه وسلم َّ. 

َإقامة الدولة اإلسالمية والمجتمع اإلسالمي، الدولة التي تظل تحت لوائها كل من  -* َّ ُُّ َ ِ ُ َّ

Dست على أسس  وقد أسَآمن با:  

ِترسيخ مبَدأ األخوة بين المهاجرين واألنصار،   *  ُ َّ ُ ُ َ ِ وإحالل رابطة اإلخاء ورابطة  َ

َإنما المؤمنون  " :ًالدين محل رابطة القبيلة والعصبية القبلية مصداقا لقوله تعالى ُ ِ ْ ُ ْ َ َِّ

ٌإخوة َ ْ ِ "    

ُّالقضاء التام على   *  ُّ واألضغان الذي كان في الصاألحقادَ ِدور من قبل القبائل ْ َِ ِ َ

ٍلبعضها، وتوحيدها تحت راية واحدة هي راية  ِ ٍِ  ."ال إله إال هللا دمحم رسول هللا"َ

قويمها د النبوي الذي أصبح منارا للعبادة وتكوين شخصية المسلم وتإقامة المسج * 

 Dلتقوية صلة األمة با 

  

  يساعد

  التالميذ 

  على 

 تحليل 

  المحورمن

  خالل 

 األسئلة 

  المتنوعة

 والمركزة 

  والشرح

  والتحليل 

  يجيب

  األسئلة عن 

 

  ويدلي

  رأيه 

  

 حول 

  الموضوع

   الكتاب -

  

  

  المدرسي

  

  

  

   السبورة-

 همفهم مدى

  وتمكنهم

  من استيعاب

  نتائج

  الهجرة

  واألسس

  التي

  أسست

  عليها

  الدولة

   اإلسالمية

القدرة على صياغة   استنتاج
  استنتاج مركز

مضطهدين أن يخرجوا من رحم المعاناة ،ليؤسسوا أول دولة وهكذا آن للمسلمين ال
  .إسالمية قائدها  دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وقوامها ال إله إال هللا وشعارها العزة لإلسالم والمسلمين 

يشارك المتعلمين في صياغة 
  خالصة مركزة 

يدلي بأفكاره وعباراته محاوال 
  الخروج بخالصة مركزة

الحوار 
  السبورة

تمكنه من الخروج مدى 
  بخالصة قيمة

 التقويم

  اإلجمالي

تثبيت المعارف 
  وتقويم المكتسبات

   ما أهم نتائج هذه الهجرة ؟-*

   وما هي األسس التي بنيت عليها الدولة اإلسالمية ؟-*

 حول عامة أسئلة يطرح

  المنجز الدرس

 بتركيز مستدال األسئلة عن يجيب
بدلك على تمام ادراكه لمحاور 

  الدرس 

  الحوار -

  الذاكرة

  

  الدرس فهم مدى

  المشاركة الفعالة

 اإلعداد أسئلة

  القبلي

أن يتعلم ذاتيا 
ويستعد للدرس 

  القادم

 الجزئية المعاني استخرج -  .دفترك في نصوص الدرس القادم أكتب

   ما  هو مفهوم العبادة ؟-*

   ما عالقة العبادة باإليمان ؟-*

 د Z ؟ كيف تحقق العبادة الخضوع واإلنقيا-*

  

  عليهم يملي

 أو األسئلة 

  على يكتبها

  السبورة 

  في ينقلها

 قصد دفتره 

  إنجازها

  البيت في 

  

 دفتر -
  التحضير

  جدية اإلعداد

  القبلي وجودته

 



 

 


