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 املــــــــــــــــــادة : التربية اإلسالمية

 الفئة املستهدفــة : الثالثة ثانوي إعدادي

 مدة اإلنجــــــــــاز : حصتان )ساعة لكل حصة(

الطريقة التعليمية : حوارية, استنتاجية, استكشافية, إلقائية 

 عند الحاجة

 دفتر التلميذ الكتاب املدرس ي, الوسائل التعليمية : السبورة,

 
 

 : لثالــدرس الثا

رسول صلى هللا عليه وسلم يرس ي قيم السلم ال"

 "والتعايش ) وثيقة املدينة(

 إنجاز األستـــــــاذ : يونس باشوخ                       

 أهداف الدرس :                          

                                قيمة السلم والتعايش في املجتمع اإلسالمي.تلميذ أن يتعرف ال-

 .السلم والتعايش في الواقع قيم يتمثل املتعلمأن  -

مدى اهتمام العدالة التي اتسمت بها معاملة النبي يدرك  أن -

 صلى هللا عليه وسلم مع غير املسلمين.

 

مراحل 

 الدرس

القدرات 

 املستهدفة
 املضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي

مؤشرات  األنشطة التعليمية التعلمية

 أنشطة التلميذ أنشطة األستاذ التقويم

تقويم 

تشخيص 

 ي

تذكر 

مكتسبات 

 الدرس السابق

 من يذكرني بعنوان الدرس السابق؟ -

 يستظهر النص القرآني أو الحديثي؟  من -

 ما أهم املحاور التي توقفنا عندها؟ -

 راقب إنجازات التالميذ و ي

 طرح أسئلةي

 يعرض إنجازاته 

 يجيب عن األسئلة

قدرتهم على تذكر 

معارف الدرس 

 السابق

 

 مدخل

 يتمهيد

 

إثارة انتباه 

التالميذ 

لإلقبال على 

 الدرس الجديد

املدينة قبل هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إليها تعرف بيثرب، وكانت قبل كانت 

الخزرج ، ومزجت بين اإلسالم مسرحا للحروب ومعارك دامية وطويلة خاصة بين األوس و 

وساد فيها النظام القبلي  الوثنية واليهودية والحنيفية، ديانات ومعتقدات مختلفة، منها 

الذي يكرس الطبقية والتمييز القائم على أعراف وقوانين ال صلة لها بالديانات 

لى أن قدم إليها الرسول صلى هللا عليه وسلم وبنى بها إ السماوية، كانت على هذه الحال

 لكل من يقيم بها. واالستقرار مجتمعا جديدا قائما على أسس تضمن األمن 

أرس ى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قيم السلم والتعايش في املجتمع الجديد فكيف 

 باملدينة املنورة؟

 

محاولة إثارة التلميذ 

 للموضوع الجديد

 

 يستمع وينصت

 

مدى قدرة 

 التالميذ

على تحديد 

اإلشكال واكتشاف 

 الدرس الجديد

عرض 

النصوص 

يتدرب على 

حسن 

اإلنصات 

 .من سورة الحديد8*األية 

ط  169-168: صفي الرحمان املباركفوري ص:ختومة وثيقة املدينة /الرحيق املخالص *

 م2000

يقرأ قراءة نموذجية 

 ويصحح قراءات التالميذ

يصغي لقراءة األستاذ 

 ويحاكيها

 األخطاءيتجنب 

قراءة سليمة من 

طرف عينة من  

 التالميذ

 مدخل اإلقتداء
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والقراءة  وقراءتها

 السليمة

  

توثيق 

 النصوص

توصل 

 التالميذ

إلى توثيق 

 السور 

والتعريف 

 باألعالم

 سبق التعريف بها. *سورة الحديد

 

يراقب إعداد التالميذ في 

دفاترهم ثم يسألهم عن 

 تعريف السور واألعالم

يشاركون في املناقشة 

 والتوثيق

 مدى املشاركة

 في التوثيق الفعالة

 

 

 

شرح 

 املفردات

 

مدى تمكن 

 التالميذ

من البحث في 

املعاجم 

اللغوية وكتب 

 التفسير

 

 عهدكم  ميثاقكم:

 حصنهم وملجئهممعقلهم و  ربعتهم:

 بينهم: يشتركون في تأدية دية القتيل.يتعاقلون 

 عانيهم: يفدون أسيرهم.يفدون 

 : من أثقله الدين.فرحا م

 .لتخليص األسيريقدم من مال أو نحوه  : مافداء 

 دسيعة: طلب دفع ظلم والدسيعة العظيمة.ابتغى 

 : عهد وميثاق.ذمة 

 يجعله في جواره وحمايته. يجيره:

 بعضهم على بعض: يقتلون القاتل بالقتيل.يبيئ 

 مؤمنا: قتله دون جناية  أو سبب يوجب قتله.اعتبط 

 : قصاص.قود 

 كل من أتى حدا من حدود هللا تعالى. املحدث:

 التوبة. الصرف:

 الفدية. العدل:

 

 

 

 

تكليف التالميذ بتحديد 

 الكلمات املستعصية

 الفهمعلى 

 

 

 

 

 

 

 

يشرح الكلمات حسب 

ورودها في النص 

 القرآني والحديثي

 

 

 

توظيف الكلمات 

املشروحة في 

 سياقات مختلفة
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استخراج 

 املضامين

 

 

تعرف مضامين 

 النصوص

هللا عليه وسلم والتزاما عالى استجابة للدعوة الرسول صلى الدعوة إلى اإليمان باهلل ت :1*

 .بامليثاق الذي أخذه هللا تعالى على عباده

قيم  إلرساءالرسول صلى هللا عليه وسلم  اعتمدها:يشير الوثيقة إلى األسس التي 2*

 السلم والتعايش باملدينة.

 

 يطرح جملة من االسئلة    

بما ذا أمر هللا تعالى عباده *

ما امليثاق الذي  ؟ في اآلية

 ؟أخده هللا تعالى على عباده

ن كانت معاهدة بين م *

 ؟دينةامل

* ماهي املبادئ واألسس 

 التي تنص عليها الوثيقة؟

 

 

 

يجيب عن األسئلة 

ئه اعتمادا على تهي

املسبق في دفتر 

 اإلعداد القبلي

 

مدى قدرة 

 التالميذ

على استخالص 

مضامين 

النصوص 

واستيعابهم 

 ملعانيها

 

 

 التحليل

 و

 املناقشة

 

 

قدرة التلميذ 

على تحليل 

 محاور الدرس

 

 يش.دعوة اإلسالم إلى السلم والتعااملحور االول : 
هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم من مكة إلى املدينة ، شرع في إرساء قواعد بعد  

 مجتمع إسالمي جديد يرتكز على : 

 اإليمان باهلل تعالى  وبرسوله صلى هللا عليه وسلم. -     

 ك من أثر في جمع الكلمة ووحدة الصف وصد الخالفات.ذلتطبيق شريعته ملا في  -     

بناء مسجد قام به  كان أول ماباهلل تعالى ورسوله ن هذا املجتمع القائم على اإليماولبناء 

تحقيق الوحدة بين  شرع فيم ث يجتمع فيه املسلمون ألداء الصالة والتفقه في الدين.

ج، ثم كتب وثيقة بينه وبين املهاجرين واألنصار ونزع فتيل الخالف بين األوس والخزر 

 و سلمين وبين اليهود املقيمين في املدينة، حيث ترك لهم مطلق الحرية في الدين واملال،امل

كل فيها  تنعم لإلسالمحقيقية  بهذه املعاهدة صارت املدينة وضواحيها دولة وعاصمة

بينهم التعايش،  واألمن والسلم، ويسود بينهم التسامح ويتجسد باالستقرار األطراف 

العهد من اليهود مما جعله  لك إلى حين ظهور مؤشرات الكيد ونقضواستمر الوضع كذ

 يخرجهم من املدينة ويحكم عليهم بالجالء.

 

 

 

 

تحلیل  على التالمیذ  یساعد

 األسئلة خالل املحور من

 واملركزة والشرح املتنوعة

 والتحلیل :

كيف تعامل الرسول  -

صلى هللا عليه وسلم مع 

األوس والخزرج ومع اليهود 

 ؟املقيمين باملدينة

كيف أصبحت املدينة  -

بعد املصادقة على 

 ؟الوثيقة

هي القيم واملبادئ التي ما 

 ؟تدل عليه الوثيقة

 

 

 األسئلة عن یجیب

 حول  برأیه ویدلي

 املوضوع

 

 

فھم  مدى

محاور  واستیعاب

والعمل  الدرس

استثمارھا  على

في  وتوظیفھا

 الواقع
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 الثاني: األسس واملبادئ التي قامت عليها وثيقة املدينة.املحور 
 حرية العقيدة والتدين. -

 العدل ومنع الظلم بين املسلمين وغيرهم. -

 الوفاء بالعهود واملواثيق.-

 التخفيف عن املدين. -

 استقالل الذمة املالية. -

 التعاون في حماية الوطن حالة الحرب. -

 .وحدة املرجعية في التقاض ي عند النزاعات -

 

 يطرح األستاذ جملة أسئلة مركزة وهادفة حول الدرس, للوقوف على ثغرات النشاط, والسعي إلى تسديدها وإصالحها... أسئلة التقويم اإلجمالي : تقويم التعلمات

تحديد 

 الحاجات

)اإلعداد 

 القبلي(

يتعلم ذاتيا 

ويستعد 

 للدرس املقبل

أحكامها ومقاصدها: الغايات ستجابة )الزكاة  اال أسئلة اإلعداد القبلي: مدخل  -

 والوظائف التنموية(

 إلى دفتر الدروس 78( أنقل النصوص ص 1

 استخرج مضامين النصوص؟ (2

 ؟ ماهي الغايات التربوية واإلجتماعية واإلقتصادية من الزكاة( 3

 .؟ تى تحقق الزكاة أهدافها( م4

 

يمد التالميذ بأسئلة 

 اإلعداد القبلي

يكتب ما يمليه عليه 

 األستاذ

كتابة التالميذ 

ألسئلة اإلعداد 

 القبلي

 

 إنجاز ذ :يونس باشوخ  
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