المادة :التربٌة اإلسالمٌة.
عنوان المدخل :االقتداء
الفئة المستهدفة :الثالثة ثانوي إعدادي.
المدة الزمنٌة :ساعتان
الوسائل التعلٌمٌة :السبورة – الكتاب
المدرسً– الحاسوب
الطرٌقة التعلٌمٌة  :حوارٌة ،استنتاجٌة،
استكشافٌة ،إلقائٌة عند الحاجة.
الكتاب المدرسً :فً رحاب التربٌة
االسالمٌة
األستاذ  :لحسن بمار

بسم هللا الرحمن الرحٌم

أهداف الدرس :

حامية ادلعوة و بناء
ادلوةل:الهجرة اىل ادمدينة

مراحل الدرس

القدرات المستهدفة

أنشطة األستاذ

أنشطة المتعلم

تقوٌم تشخٌصً

أن ٌستحضر المتعلم
المكتسبات السابقة

 ٌطلب إغالقالدفاتر و المقرر
 ٌطرح األسئلةلتذكر الدرس
السابق

 ٌغلق الدفتر والمقرر
 ٌسمع و ٌنصتو ٌجٌب عن
األسئلة بناءا على
معارفه السابقة

القدرة على االنتباه
والمشاركة الفعالة فً
بناء الدرس

صٌاغة الوضعٌة
وعرضها

الوضعٌة
المشكلة

 أن ٌتعرف التلمٌذ أسباب الهجرة الى
المدٌنة .
 أن ٌدرك أسس بناء الدولة االسالمٌة و
حماٌة الدعوة .
 أن ٌتمثل خطوات و تخطٌط الرسول
صلى هللا علٌه وسلم للهجرة فً الحٌاة .

المضمون العلمً

 من ٌذكرنً بعنوان الدرس السابق؟ ما هو مفهوم أسماء هللا الحسنى ؟ ما هً غاٌات و ثمرات معرفة أسماءهللا الحسنى ؟

حضررت فررً مسررجد حرٌكم ألحررد الرردعاة و
ٌنصت وٌشارك
هو ٌتحدث عن موضرو الهجررة النبوٌرة
فً حل الوضعٌة
فتبررٌن لررك اقتصرراره علررى سرررد الوقررائع و
وٌستفٌد من باقً
األحرررداث الترررً مررررت بهرررا الهجررررة دون
الزمالء
االشارة الرى نتائجهرا و الردروس و العبرر

مإشر التقوٌم

مدى استٌعاب
التالمٌذ للدرس
السابق.

مدى قدرة التلمٌذ
على التجاوب مع
اإلشكال المطروح

التً ٌمكن للمسرلم استخالصرها مرن هرذا
الحدث التارٌخً
تحدٌد االشكالٌة
وصٌاغة
الفرضٌات

قراءة النصوص

ٌستطٌع تحدٌد اإلشكال و
تحدٌد المواقف

 حسن االستما واإلنصات و قراءة سلٌمة
للنصوص

االستدراج بواسطة
األسئلة تحدٌد
اإلشكالٌة
واستخراج
الفرضٌات
ٌطلب فتح المقرر
ٌقرأ قراءة
توجٌهٌة و
تصحٌحٌة

اإلجابة وتدوٌن
الفرضٌات على
السبورة

مررررا هررررو اإلشرررركال الموجررررود فررررً هررررذه
الوضعٌة؟
ما هً فً نظرك نتائج الهجرة فً حماٌة
دعوة االسالم ؟ و ما أسباب نجاحها ؟

ٌفتح المقرر
ٌنصت لقراءة
ٌنظر الكتاب المدرسرً لقرراءة النصروص
األستاذ
ٌقرأ النصوص القرآنٌة ص .16
قراءة سلٌمة
خالٌة من األخطاء
سررورة األنفررال سررورة مدنٌررة ماعرردا ااٌررات مررن 03

مدى قدرة التالمٌذ
على المحاكاة
والقراءة السلٌمة

إلررى  03فمكٌررة يهررً مررن سررور المثررانً ي عرردد آٌاتهررا 57
آٌررةي هررً السررورة الثامنررة فررً ترتٌررب المصررحف ي نزلررت
بعدسرررورة البقررررة ي تبررردأ السرررورة بفعرررل ماضرررً ي اهتمرررت
السورة بؤحكام األسرى والغنائم ونزلت بعد غزوة بدر.

توثٌق النصوص

شرح المفردات

ٌوثق السور

استٌعاب و فهم معانً
الكلمات و المفردات
الصعبة

سررررورة التوبررررة مدنٌةةةةة ماعةةةةدا ا ٌتةةةةان
 211،281فمكٌتةةان عةةدد هٌاتهةةا  211هٌةةة
ٌراقب إعداد
 مدى عناٌةٌجٌب عن األسئلة
التالمٌذ فً دفاترهم
وهةةةةةً السةةةةةورة التاسةةةةةعة فةةةةةً ترتٌةةةةةب
التالمٌذ بالتوثٌق
اعتمادا على
ثم ٌسؤلهم عن
المصةةةحف الشةةةرٌف ونزلةةةت بعةةةد سةةةورة
إعداده القبلً
توثٌق النصوص
المائةةةدة وهةةةذر السةةةورة لةةةم تبةةةدأ بسةةةم هللا
.
وٌطلةةةةةةة علٌهةةةةةةةا سةةةةةةةورة بةةةةةةةراءة
محور السورة  :هذر السةورة الكرٌمةة مةن
السور المدنٌة التً تعنةً بجانةب التشةرٌ
وهً من أواخةر مةا نةزل علةى رسةول هللا
صلى هللا علٌه وسلم
تمكن عٌنة من
ٌشرح الكلمات
تكلٌف التالمٌذ
ٌحبسوك
ٌثٌتوك
التالمٌذ من الوقوف
حسب ورودها فً
بتحدٌد الكلمات
ٌمكرون ٌخدعون
عند معانً بعض
النص القرآنً
المستعصٌة
الكلمات
والحدٌثً
على الفهم.

ٌوجه إجابات
المتعلمٌن

مضامٌن
النصوص

استثمار الفهم و الشرح
اللغوي فً استخراج
المضامٌن

ٌطرح أسئلة
موجهة تساعد
التالمٌذ على
استخالص
المضامٌن

ٌجٌب عن أسئلة
األستاذ التوجٌهٌة
و ٌستثمر إجاباته
لصٌاغة مضامٌن
مناسبة للنصوص

1ـرر فضررحه سرربحانه و تعررالى لمررإمرات
كفار قررٌ الرامٌرة الرى حربس أو قترل
أو طرررد الرسررول صررلى هللا علٌرره و سررلم مدى قدرة التالمٌذ
من مكة
على استخالص
 2ـ من مظراهر نصررته سربحانه و تعرالى
مضامٌن النصوص
لرسرروله صررلى هللا علٌرره و سررلم الررواردة
فً االٌة انزال السكٌنة و الطمؤنٌنة على واستٌعابهم لمعانٌها
قلبررره و تؤٌٌرررده بالمالئكرررة ٌحرسرررونه فرررً
الغار
مفهوم الهجررة  :الهجررة النبوٌرة هرً خرروج
الرسررول صررلى هللا علٌرره و سررلم مررن مكررة تاركررا
داره و مالرره بعررد اذن هللا سرربحانه لرره بررالخروج
منهررا الررى ٌثرررب د و بعررد أن باٌعرره األنصررار فررً
بٌعرررة العقبرررة األولرررى و الثانٌرررة علرررى النصررررة و
االٌواء و الفداء

أسباب الهجرة :

المحور األول
وقائع الهجرة
النبوٌة

القدرة على التحلٌل و
المناقشة وتركٌب
الخالصات و االستدالل

ٌنشط نقاشا ٌوجه
من خالله أسئلة
مركزة ٌختار
الصحٌح وٌطلب
تدوٌنه على
السبورة

عدم تق ُّبل م َّكة لإلسالم ابتداء
اشررتداد العررذاب الررذي كرران ٌمارسرره كفررار قرررٌ
ٌشارك فً تنشٌط ضد المستضعفٌن من المإمنٌن
الفصل بؤجوبته
رغبتره علٌرره الصرالة و السررالم فرً الحفرراظ علررى
واإلنصات للزمالء حٌاة الذٌن اتبعوه
والتقوٌم لألخطاء البحث عن األمن واألمان
قبول أهل المدٌنة اإلسالم ودخولهم فٌه

أهداف الهجرة
 اٌجرررراد بٌئررررة جدٌرررردة صررررالحة إلقامررررة الرررردٌناالسالمً
 -حماٌة الدعوة و نشرها

تخطٌط الرسول ( صلى هللا علٌه وسرلم
للهجررررررررررررررررررررررررررررررة:
 اخبر أبا بكرر بصرحبته فرى الهجررة وطلرب منرهإعررررررررررررررررررررررداد راحلتررررررررررررررررررررررٌن للسررررررررررررررررررررررفر

المشاركة الفعالة
للتالمٌذ فً إغناء
الدرس بآرائهم
و أفكارهم

 استؤجر دلٌال أمٌنا لٌردلهما علرى الطرٌرق وهروعبرررد هللا برررن ارٌقرررط ولرررم ٌكرررن قرررد أسرررلم بعرررد
 تررررك علرررً برررن أبرررى طالرررب فرررى فراشررره لررررداألمانات إلى أصحابها وخدا قرٌ وخرج من
بٌته لٌالً والمشركون أمامره وهرو ٌتلروا قرول
هللا تعالى (( وجعلنرا مرن برٌن أٌردٌهم سردا ومرن
دد
خلفهم سدا فؤغشرٌناهم فهرم ال ٌبصررون
سرررررررررررررررررررررورة ٌرررررررررررررررررررررس ,,9
 خرررج الرسرول ( صررلى هللا علٌره وسررلم وأبرروبكر و اختبؤ فً غار ثور جنروب مكرة ثرالث لٌرال
المشررررررررررركٌن وتضررررررررررلٌلهم
لخرررررررررردا
كلررررف عبررررد هللا بررررن أبررررى بكررررر بتتبررررع أخبررررارالمشرررركٌن و أسرررماء بنرررت أبرررى بكرررر ب حضرررار
الطعام لهما و عامر برن فهٌررة ٌرعرى األغنرام
حررررررررررررررول الغررررررررررررررار لٌخفررررررررررررررى آثارهمررررررررررررررا
 حفظته عناٌرة هللا مرن أعرٌن المشرركٌن عنردماوصرررلوا إلرررى الغرررار فلرررم ٌسرررتطٌعوا رإٌتررره هرررو
وصحبه
 أتى إلٌهما الدلٌل وسار فى طرٌرق غٌرر طرٌرقالقوافرررل حترررى وصرررل ٌثررررب واسرررتقبله أهلهرررا
بالترحاب

التقوٌم المرحلً

القدرة على استٌعاب ما
مر من مراحل الدرس

المحور الثانً
نتائج الهجرة
النبوٌة و مظاهر
وفاء الصحابة
للرسول صلى
هللا علٌه و سلم
و محبتهم له

القدرة على التحلٌل و
المناقشة وتركٌب
الخالصات و االستدالل

ٌطرح األسئلة
التقوٌمٌة

ٌنشط نقاشا ٌوجه
من خالله أسئلة
مركزة ٌختار
الصحٌح وٌطلب
تدوٌنه على
السبورة

مرا هرً أهرم أسرباب الهجررة ومرا الهردف
ٌجٌب عن األسئلة منها ؟ بٌن خطة الرسرول صرلى هللا علٌره
وسلم للهجرة ؟
التقوٌمٌة

ٌشارك فً تنشٌط
الفصل بؤجوبته
واإلنصات للزمالء
والتقوٌم لألخطاء

نتائج الهجرة النبوٌة : نجاة الرسول صلى هللا علٌه و سلمو أصحابه من أذى قرٌ .
 القضررررراء الترررررام علرررررى األحقررررراد والنزاعررررات القبلٌررررة التررررً كانررررت فررررً
الصدور من قبل القبائل لبعضها .
 إقامة الدولة اإلسرالم ٌَّة علرى أسرسمتٌنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
*بنررراء المسرررجد النبررروي الشررررٌف.
*المإاخاة بٌن األنصار والمهاجرٌن

إدراك مدى قدرة
التالمٌذ على
االستحضار

المشاركة الفعالة
للتالمٌذ فً إغناء
الدرس بآرائهم
و أفكارهم

التقوٌم اإلجمالً

القدرة على فهم الدرس
وتمثله

اإلعداد القبلً

أن ٌبنً المتعلم تعلماته
ذاتٌا وٌعمل خارج الفصل

*كتابررررة وثٌقررررة المعاهرررردة بررررٌن
المهاجرٌن واألنصار والٌهرود وبراقً
األجناس.
وفرراء و نصرررة الصررحابة لرسررول هللا
صلى هللا علٌه وسلم :
أ -المهرراجرون  :وهررم الررذي أسررلموا
قبررررل فررررتح مكررررة وهرررراجروا مررررع
الرسول صلى هللا علٌه وسلم الى
المدٌنرررة واسرررتوطنوها ي وتركررروا
بالدهرررررم وأمررررروالهم وأهلرررررٌهم ي
رغبرررة فٌمرررا عنرررد هللا ي وابتغررراء
مرضاته ي ونصرة لهذا الدٌن
ب -األنصررررار  :وهررررم أهررررل المدٌنررررة
النبوٌررة الررذي اسررتقبلوا الرسررول
صررلى هللا علٌرره وسررلم وأصررحابه
المهاجرٌن ي وآووهم فً المدٌنة
وقاسررموهم أمرروالهم ولررم ٌبخلرروا
علرررٌهم بشرررًء ي وجاهررردوا فرررً
سبٌل هللا بؤموالهم وأنفسهم .
ما أهم نتائج الهجرة ؟ أٌن تتجلى مظاهر
ٌشارك فً اإلجابة
نصرة الصحابة للرسول صلى هللا علٌه و
ٌطرح أسئلة مركزة
وٌستفسر عما لم
سلم ؟ فً نظرك مرا هرً أهرم الردروس و المشاركة والفعالٌة
وواقعٌة وٌقوم
ٌفهمه وٌقوم
العبر الترً ٌمكننرا استخالصرها مرن حردث
األخطاء
نفسه
الهجرة النبوٌة؟
مدى إقبال المتعلم
ٌملً أسئلة اإلعداد
على العمل الذاتً
ٌدون األسئلة على
حسب طبٌعة الدرس القادمي تقترح أسئلة
القبلً على
والعمل خارج
دفتر اإلعداد.
محورٌة من أجل اإلعداد الجٌد له.
المتعلمٌن
الفصل

