
 
 

 

 

 

 ملراحلا
 القدرات

 املستهدفة
 احملتوى املعريف

الطرق  أنشطة التعليم والتعلم
 والوسائل

 معايري التقويم
 التلميذ األستاذ
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القدرة على استحضار  -

المكتسبات السابقة 

 وربطها بالحصة التالية.

ـ القدرة على االنخراط 

 في الدرس

النبي صلى هللا عليه وسلم ماهي االجراءات التي قام بها 

؟ ما الغاية من كتابة وثيقة المدينة؟ عند مقدمه لمدينة 

 أهداف بنودمن  ماهي البنود التي تؤسس للسلم والتعايش؟

ماهي الوسيلة  لمدينة تحقيق التكافل االجتماعي،اوثيقة 

اذكر غايات  التي شرعها اإلسالم لتحقيق هذا الهدف؟

 .لزكاةايمكن ان تحققها أخرى 

 يشخص المكتسبات. -

 فاظ والمضامين.يسأل عن بعض األل -

 يجيب على األسئلة الموجهة إليه -

 .االستعداد لالنخراط في الدرس -

اإلثارة 

والتشويق 

 والحوار

ورقة 

 التنقيط

ألهم استحضارهم مدى   -

 . السابقة المكتسبات

 مبإنجازاته ماهتمامهمدى  -

 المنزلية
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ـ القدرة على تحديد 

 إشكالية الوضعية.

تباه التالميذ إثارة ان -

إلى موضوع الدرس 

 الجديد.

يأبى بخيل عمك رجل مسيور الحال لكنه رغم كثرة أمواله 

وال يصلح أن  واجتهاده الزكاة مدعيا أن كسبه بكده إخراج

وهو من رزقك  عاتبته قائال المال مال هللا يشاركه فيه أحد

في العيش  فرض عليك زكاته لضمان حق المحرومين إياه و

عليك قائال انا لست مسؤوال عنهم لتتكفل الدولة رد ،الكريم

 على الفقر قضيين أ لزكاة ال يمكنهل المقدار القليل،ثم إن همب

 . فعلى الفقير أن يكد ويجتهد لالرتقاء بمستواه االجتماعي

 ـ يقرأ الوضعية المشكلة.

 ـ يذلل الصعوبات.

 يدون فرضيات التالميذ ويقومها. -

يحفز التالميذ على االنخراط في  -

 س.موضوع الدر

يتأمل ويحلل ويناقش ويحاول   -

الزكاة ال تحقق } االشكالتحديد 

 { التكافل االجتماعي

 ـ يقترح الفرضيات.

 يتشوق إلى معرفة الدرس الجديد  -

 .يبدي استعداده للمشاركة الفعالة فيهـ 

اإلثارة 

والتشويق 

والحوار 

 والمشاركة.

مدى تمكن التلميذ من اإلحساس  -

 بالمشكلة واقتراح أجوبة.

مدى قدرتهم على حل عقدة الدرس 

 مع الموضوع واستعدادهم للتفاعل

ةال
ط

ش
أن

را
ق

ة 
ء

 

يتمرس على االنصات  -

والتدبر و القراءة 

 السليمة.

 .7ة اآلي الحديد: سورة  ص األولــالن -

 .401اآلية  توبة: سورة ال الثانيالنــص  - 

أتى رجل من بني تميم الرسول صلى هللا :  لثلثاالنص ا -

 يه وسلم ... أخرجه اإلمام أحمدعل

 يقرأ النصوص قراءة نموذجية. -

 يكلف بعض التالميذ بالقراءة. -

 يتابع أداءهم ويصحح األخطاء. -

 ـ يستمع لقراءة األستاذ. 

 يحاكي قراءة األستاذ. -

 يستفيذ من األخطاء. -

الكتاب 

المدرسي 

 أو السبورة

قراءة سليمة للنص من طرف  -

 .عينة من التالميذ
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توثيق القدرة على  -

 وظيفيا. العلم توثيقا

هو ابو عبد هللا أحمد بن حنبل بن هالل : اإلمام أحمد

وأحد األئمة األربعة ولد كبير  وحافظالشيباني فقيه ومحدث 

صبره على ونشأ فيها يتيما اشتهر ب ببغداد  هـ461سنة 

وقعت به في العصر العباسي في عهد الخليفة  المحنة التي

المامون التي عرفت باسم فتنة خلق القران توفي رحمه هللا 

 .سنة 77هـ وعمره  114سنة 4ربيع  41يوم الجمعةببغداد 

العلم  نسبحول  توجيهية أسئلة ـ يطرح

هم وتاريخ والدته ووفاته وأوما اشتهر به 

 ... مناقبه

على األسئلة مستثمرا إعداده  يجيب

 القبلي

 حوارية -

 تشاركية

 السبورة -

 اإلعداد

 القبلي 

توثيق إلى توصل عينة من التالميذ 
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يتعرف على معاني  -

 الكلمات المفاتيح.

يدرك مدلول العبارات  -

 في سياقها

كل مال يتقرب به إلى هللا تعالى، والمراد بها  :ةــــدقـــــص

 هنا الزكاة.

 .الشحتمحو ذنوبهم وتزيل عن نفوسهم البخل و: مـــــتطهره

 .تنمي بها أموالهم وحسناتهم :وتزكيهم بها

 أدع لهم بالخير.: همـــصل علي

يطالب التالميذ بشرح الكلمات المفاتيح  -

 التي تمكنهم من فهم لغة النص.

 يصحح األخطاء . -

يطالب بتوظيف بعض الكلمات في جمل  -

 مفيدة.

 يشرح الكلمات حسب سياقها  -

 يستوعب التوجيهات  -

 اء.يستفيد من األخط -

التحضير 

المنزلي 

الحوار 

 السبورة

لكلمات  ل التالميذ مدى فهمـ 

في سياقات  واستثمارهاالصعبة 

  لغوية مختلفة
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القدرة على تحديد ـ 

 .المستفاد من النصين

بيان هللا تعالى أن األجر الكبير هو جزاء من آمن به  ـ  1

 .وبرسوله صلى هللا عليه وسلم وأنفق في سبيله عز وجل

بعض مقاصد الزكاة والمتمثلة في  الكريمة بيان اآلية ـ  2

 .وتنمية األمواللبخل والشح من الذنوب واتطهير النفس 

 االجتماعيةو  النفسية لبعض الغايات الحديثإبراز  ـ 3

 ها.بعض وجوه صرف لىإمع اإلشارة  للزكاة

يطرح أسئلة متنوعة تفضي بالتالميذ إلى  -

 استخالص المعاني األساسية لآليات.

ما هو العهد الذي ؟ بماذا أمرنا هللا تعالىـ 

  ؟أخذه هللا علينا 

 ؟ينةـ بين من كانت معاهدة المد

 ؟ماذا تحقق هذه البنود -

النص  من عن المستفاد عبرـ ي

 بأسلوبه الخاص

 يقترح ويناقش بجدية . -

الحوار 

السبورة 

الكتاب 

المدرسي 

 التحضير 

توصل عينة من التالميذ إلى  -

 مضمون مناسب لكل نص شرعي 

مدى قدرتهم على االستخالص  -

والتركيب والربط بين عناصر 

 النص .

 تقــــــــــــــــــــــــــــاا. اال:  المـــدخل -

  حصــــــان دراسيـان:  مـدة اإلنجاز -

 ة أحكامها ومقاصدها :الزكا  : عنوان الدرس -
                           

. 

 الميةمادة التربية اإلس إعدادي الثالثة بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين

      الكـاب املارسي -القرآن الكريم -: المصادر والمراجعـ 

 خـام عماوي دور الزكاة يف الـنمية االتقـصاديةـ ابـن كثريـ تفسر

     الزكاة ودورها يف حماربة الفقر  عصام البشريـ 

                    

   عرف املـعلم مقاصا وغايات تشريع الزكاةــــــــــيـأن  : أهداف التعلم 

             ه اليوميةـي حياتـــــــــــوية فــــــاة الـنمـــــا الزكــــــاصــــــمق لـــــــــمثـــأن يـ   

            لفقرا. وصون كرامـهم يارك أهمية دور الزكاة يف حتسني أوضاع ا 

https://moutamadris.ma/
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ـ يتعرف التلميذ على 

 الغايات المتعددة للزكاة

مظاهر كل نوع  يذكرـ 

 من هذه الغايات

الزكاة يدرك أهمية ـ 

في تحقيق التنمية على 

 .مختلف األصعدة

يعمل على تحقيق هذه ـ 

غايات في حياته ال

 اليومية.

أن االسالم دين ـ يدرك 

 .التكافل والتضامن

   الغاية من تشريع الزكاة  -اوال  

 . وتحقيق رضى هللا تعالى نيل األجر والثوابـ 

 .التقرب إلى هللا بأداء ركن من أركان اإلسالمـ 

 شكر هللا تعالى على نعمة المال.ـ 

 .ـ طاعة هللا عز وجل واالمتثال ألمره

 من البخل والطمع والشح  زكيمالتطهر نفس  -

 واالحساس بالحرمان. تطهر نفس الفقير من الحقد والحسد -

 رس بدور المحبة واأللفة بين األغنياء والفقراءغ -

 النفس من عبودية المالتحرير  -

 التكافل والتضامن بين طبقات المجتمع وأفرادهتحقيق  -

 و ضمان العيش الكريم لهممواساة الفقراء  -

 ـ تحقيق االمن االجتماعي للفئات المعوزة.

 حل األزمات واآلفات االجتماعية مثل التسول والفقر -

 التخفيف من الفوارق االجتماعية التي تسبب في انتشار الجرائم -

 ـ صيانة المال وتزكيته والمباركة فيه

 .نتاججه من دائرة الركود إلى دائرة اإلـ استثمار المال وإخرا

 واتساع دائرة االنتاج. التنمية االقتصاديةرفع مؤشرـ 

 متى تحقق الزكاة اهدافها – انياث
 :أهمهاتوفر عدة شروط ال بد من زكاة أهدافها التنموية، لكي تحقق ال

 .على جمع الزكاة وصرف أموالهاالدولةأن تشرف  ـ 

 بنص القرآن"  المحددينين. " األصناف الثمانية أن تعطى لمستحقيها الشرعيـ  

 خدمة. ال لمصلحة أو منفعة أو مقابل،أن تعطى ابتغاء وجه هللا ومرضاته، واستجابة ألمرهـ  

، بصفة دورية أو شهرية خوفا من سوء أن تعطى للمستحق العاجز بما يكفيه طول السنةـ  

 التصرف فيها

 أن تعطى للمستحق القادر على استثمارها دفعة واحدة فيتحول من عضو مستهلك إلى منتجـ  

 ينشط الحوار. -

 يصحح األخطاء. -

 يربط بالواقع المعيش. -

مرحلة الشرح  يستثمر -

 والمضامين األساسية .

يطرح أسئلة تساعد  -

 :التالميذ على فهم الدرس

  ما الغاية من تشريع

 ؟االسالم للزكاة

 ؟ماهي غاياتها التعبدية 

  اذكر بعض الغايات

 ؟جتماعية للزكاةاال

  كيف تجعل الزكاة

العالقة بين األغنياء 

 ؟والفقراء

  ماهي الوظائف

 ؟االقتصادية للزكاة

 لزكاة متى ستحقق ا

هذه الغايات 

 ؟والمقاصد

  من المسؤول عن جمع

 ؟الزكاة وتوزيعها

  ماهو شرط حصول

زكي على األجر مال

 ؟والثواب

سئلة األيجيب على  -

وص انطالقا من نص

الدرس وأجوبة اإلعداد 

 .القبلي 

 يقترح ويناقش بجدية . -

يشارك في بناء  -

 الدرس.

 يبدي آراءه ومواقفه. -

يذكر أمثلة من واقعه  -

 المعيش.

 التحضير

المنزلي 

والحوار 

الهادف 

والكتاب 

المدرسي 

 والسبورة

المشاركة الفعالة  -

للتالميذ في إغناء 

الدرس بآرائهم و 

 ارهم. أفك

على  ممدى قدرته -

تقديم إجابات تتناسق 

 مع األسئلة المطروحة

ـ مدى فهم واستيعاب 

محاور الدرس والعمل 

على استثمارها 

 وتوظيفها في الواقع.

 استنتاج
القدرة على صياغة 

 .استنتاج مركز
 أثناء الحصة. نوقشتنص أو خطاطة تشمل أهم عناصر الدرس التي 

يشارك المتعلمين في 

 ة خالصة مركزة صياغ

 يدلي بأفكاره وعباراته

الخروج بخالصة  محاوال

 للدرس

الحوار 

 السبورة

مدى تمكنه من  -

 خالصة قيمة. صياغة

 متحيص
 الفرضيات

على اتخاذ  رةالقد

 الموقف المناسب 
 ياتـــــــــــــــــــــــفرضــــــــــــــــــيص الــــــــمحـــــــــت

يعود بالمتعلم إلى 

 ة الدرسوضعي
 السبورة يد ويدلي برأيه ؤيفند أو ي

مدى تمكنه من اتخاذ 

  الصحيح. قرارال
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يتمكن التلميذ من  -

التي  استحضار المعارف

 .الحصةخالل  تلقاها

 ؟الغايات التي تحققها الزكاةماهي 

 ؟ اذكر أمثلة للمقاصد االجتماعية واالقتصادية للزكاة

 ؟اياتمتى ستحقق الزكاة هذه الغ 

يساعد التالميذ على  -

 التذكر واالستحضار.

 ينشط الحوار. -

يجيب عن األنشطة  -

مستعينا بتعلماته من 

  الدرس.

الحوار 

وذاكرة 

 يذالتلم

توصل عينة من التالميذ  -

 إلى أجوبة صحيحة. 

مدى قدرتهم على  -

 التذكر.
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استثمار التعلمات  -

 السابقة

 التحضير الجيد للدرس  -

 .إلى دفترك  21نصوص ص : انقل ـ 

 .سورة الفتحعرف  ـ

 ماهي مقتضيات البيعة في اإلسالم؟؟ ومقاصدها وأسسها المؤمنينحدد مفهوم إمارة ـ 

 قراءة األسئلة . -

 شرحها البيداغوجي. -

يدون األسئلة في  -

 دفتره.

 إنجازها في المنزل. -
 

مدى قدرة التلميذ  -

على البحث والتحضير 

 الجيد.
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