
 

   

 
أن ٌتعرف على تسابق األنصار فً إٌواء الرسول صلى هللا علٌه    

 وسلم ونصرته .
أن ٌتمثل نموذج األنصار فً التضحٌة فً سبٌل هللا بالنفس والمال    

 والولد .
أن ٌتخذ سلوك األنصار قدوة فً نصرة دٌن هللا ومحبة رسوله    

 صلى هللا علٌه وسلم .

 

  عنوان الدرس :
إٌواء الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

أم  – األنصاري " أبو أٌوبونصرته 
 سلٌم نموذجا "

 

 ( ساعتان ) حصتان                            :مدة االنجاز 

إلقائٌة  –استنتاجٌه  –استكشافٌة  –حوارٌة             :الطرق التعلٌمٌة 

.... 

 –الحاسوب –الدفاتر –الكتاب المدرسً –السبورة :الوسائل التعلٌمٌة 

 العاكس

الكتب   -اإلسالمٌة منار التربٌة  - القرآن الكرٌم  :المراجع المعتمدة 

فقه السٌرة لرمضان البوطً رحمه  –صفوة التفاسٌر –المدرسٌة المقررة للمادة
 االنترنٌت  -هللا 

 
 

 

 

 

 

 

 

   المعٌار المؤشر

صحٌحة  إجابات

من طرف عٌنة 

 من التالمٌذ

الصواب 

  والسرعة

" أنه بلغه أن عبد هللا بن عمر رضً هللا عنه مكث على سورة البقرة فً موطأ اإلمام مالك 
وكٌف نفسر ذلك ؟ فً نظركم هل هذا ٌعنً بطء الصحابً فً حفظه ؟  ثمانً سنٌن ٌتعلمها "

ما وسائل تدبر من ٌذكرنا ببعض النماذج التً أثر القرآن فً حٌاتها ؟ وما سبب تأثرهم به ؟ 
 .... وكٌف نزكً أنفسنا بالقرآن الكرٌم القرآن ؟

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 

ٌجٌب عن أسئلة  –

 ...التقوٌم

 

 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و

 ...القرآنٌتابع حفظ 

ٌستحضر 

مكتسباته 

السابقة وٌقومها 

 وٌثبتها 

تقوٌم 

 تشخٌصً

تشوٌق 
لتالمٌذ ا

لمعرفة 
موضوع 
 الدرس

االنتباه 
 والتركٌز

للرسول صلى هللا علٌه  ونشاهد مسٌرات حاشدة تستنكر الرسوم المسٌئةفً بعض الحاالت نسمع 
وسلم التً ٌنشرها الحاقدون على اإلسالم وٌستفزون بها مشاعرهم عبر وسائل اإلعالم معبرة هذه 

أجدر وأولى  طرق أخرىفهل هناك فً نظركم المسٌرات على حبهم للرسول صلى هللا علٌه وسلم. 
 صحابة ؟وأٌن تجلت هذه النصرة فً زمن ال؟ لنصرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم 

ٌجٌب   –ٌنصت للمدخل 
 عن أسئلة أستاذه ...

ٌطرح مدخال إشكالٌا 
 ... للدرس الجدٌد

التشوق للدرس 
الجدٌد 

واالستعداد 
 للتجاوب معه

وضعٌة 

  مشكلة 

قراءة سلٌمة 

 للنصوصمعبرة و
الترتٌل 

 والتجوٌد 

 

   

ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه 

 –ٌحترم قراءاتهم  –

 ٌصحح أخطاءه 

قراءة نموذجٌة وٌصحح 

ٌحفز  -قراءات المتعلمٌن

 أصحاب القراءات الجٌدة

القدرة على 

القراءة السلٌمة 

 والمعبرة

قراءة 

 النصوص

تمكن عٌنة من 

المتعلمٌن من 

تحدٌد معانً 

 الكلمات 

: فقر خصاصة  –وهم األنصار : الذٌن استوطنوا المدٌنة المنورة  والذٌن تبوءوا الدار واإلٌمان الصواب 
    : شًء له قٌمة .. تحفة -: أهداك أتحفك  –: مكان القٌلولة المعد لالستراحة والنوم مقٌال  –وحاجة 

ٌجٌب المتعلمون انطالقا 
من إعدادهم القبلً أو 

ٌستعملونها  – مكتسباتهم
 فً جمل 

ٌسأل المتعلمٌن عن 
معانً المفردات 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

ٌتعرف معانً 
المفردات وفق 

 سٌاقها
القاموس 

 اللغوي

استخالص 

مضامٌن 

النصوص 

واستٌعابهم 

 لمعانٌها

صٌاغة 

جٌدة 

  ومختصرة

 مدح هللا تعالى لألنصار الذٌن جسدوا قٌم المحبة واإلٌثار والتضامن بٌنهم . 
فرحة األنصار بمقدم رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم المدٌنة ، ونزوله ببٌت أبً أٌوب  

 األنصاري .
للرسول صلى هللا علٌه وسلم لٌخدمه  تعبٌر عن محبتها له  صلى هللا  إهداء أم سلٌم ابنها 

 علٌه وسلم .

ٌجٌب عن أسئلة 

األستاذ وٌصوغ 

مضامٌن مناسبة 

 للنصوص

ٌوجه المتعلمٌن إلى 

إلى صٌاغة المعانً 

اإلجمالٌة للنصوص 

 بواسطة أسئلة مركزة 

على  قدرةال
استخراج 
مضامٌن 
 النصوص

استخالص 

مضامٌن 

 النصوص 

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 محمد اإلدرٌسً –من إعداد : ذ 

 -تاونات  -الزرٌزرإعدادٌة 

  

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

منار  الكتاب المدرسً :حدٌثً أنس رضً هللا عنهم )  – من سورة الحشر 9اآلٌة 

 ( 011التربٌة اإلسالمٌة ص :

 الفئة المستهدفة: الثالثة  ثانوي إعدادي األهــداف الـتـعـلـمـٌــة : مــدخــل اإلقتداء   



 ة ) الساعة الثانٌة (ــــــــــــٌـــــــانـــــثــــــصة الــــحــــال  

 اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص ( ) خصوصا التذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى و تقوٌم تشخٌصًوالدفاتر واستظهار القرآن +  مراقبة اإلعداد 

حــــور
حــــلــــٌــــل الــــم

تـــ
0

  
 

 

 أن ٌتعرف المتعلم على
أبً أٌوب األنصاري 

ومحبته للرسول صلى 
   هللا علٌه وسلم

 ٌوجه –ٌدٌر النقاش 

ٌشجع  –أسئلة مركزة 

وٌحفز على المشاركة 

ٌساعد على تدوٌن  –

 الخالصة على السبورة

ٌجٌب على أسئلة األستاذ 

 –ٌستدل على أفكاره  –

ٌناقش محاور الدرس 

 –وٌحترم آراء زمالئه 

ٌدون الخالصة على 

 السبورة

صل الرسول و :إٌواء األنصار للرسول صلى هللا علٌه وسلم " أبو أٌوب األنصاري نموذجا "
ونٌل شرف استضافته ،  على إٌوائه تسابق األنصاروصلى هللا علٌه وسلم إلى المدٌنة 

فاعترضوا طرٌق ناقته ، لكن الرسول صلى هللا علٌه وسلم أمرهم أن ٌخلوا سبٌل الناقة ألنها 
رسول صلى هللا علٌه وسلم دار أبً أٌوب األنصاري . أقام الواستقرت الناقة أمام  ،مأمورة

 وكان ٌخدمه هو وأم أٌوب حتى بنٌت حجرة أم المؤمنٌن ) خالد بن زٌد (عند أبً أٌوب 
صلى هللا علٌه وسلم ٌحرصان على األكل من موضع ٌده سودة وبنً المسجد النبوي ، وكانا 

شهد أبو  . ، وذات مرة رده صلى هللا علٌه وسلم ولم ٌأكله لوجود رائحة الثوم فٌه تبركا به
أٌوب مع الرسول صلى هللا علٌه وسلم جمٌع الغزوات وتوفً وهو مرٌض فً جٌش ٌزٌد بن 

      .ودفن فً اسطنبولهـ   25معاوٌة المتوجه إلى القسطنطٌنٌة سنة 

الل
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توصل 
التالمٌذ 

لتعرف ل
أبً على 

أٌوب 
  األنصاري
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قٌم المتعلم أن ٌدرك 
العطاء والكرم 

والمحبة للرسول 
صلى هللا علٌه وسلم 

  من سٌرة أم سلٌم

  بنت ملحان األنصارٌة الخزرجٌة أم سلٌمأسلمت :أم سلٌم تخدم الرسول صلى هللا علٌه وسلم 
حٌن جاء المدٌنة واتت قبل الهجرة ثم باٌعت الرسول صلى هللا علٌه وسلم  ) الرمٌصاء (

 " اللهم أكثربابنها أنس كهدٌة وعربون وفاء ومحبة للرسول صلى هللا علٌه وسلم فدعا له 
صلى هللا  هقدمت نموذجا للعطاء والكرم ، وكانت تتفقد – ماله وولده وبارك له فٌما أعطٌته "

س رضً هللا ابنها أنلى نصرته فً الجهاد ٌقول علٌه وسلم بالهدٌة واإلطعام ، كما حرصت ع
:" كان رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم ٌغزو بأم سلٌم ونسوة من األنصار معه إذا غزا عنه 

وكان صلى هللا علٌه وسلم ٌخص الرمٌصاء بالزٌارة  – فٌسقٌن الماء وٌداوٌن الجرحى "
جنة بقوله بالصلى هللا علٌه وسلم بشارته والصالة فً بٌتها والدعاء ألهلها . نالت أم سلٌم 

:" دخلت الجنة فسمعت خشفة فقلت من هذا ؟ قالوا : هذه الرمٌصاء بنت ملحان أم أنس بن 
أبو أٌوب األنصاري  الدروس والعبر :.توفٌت فً خالفة معاوٌة بن أبً سفٌان  .مالك " 

أثر تربٌة الرسول صلى هللا  –نموذج ورمز لإلٌثار والتضحٌة وأم سلٌم رمز للكرم والعطاء 
 –المرأة تشارك الرجل فً خدمة اإلسالم والمسلمٌن  –علٌه وسلم على أبً أٌوب األنصاري 

وجوب محبة الصحابة واإلقتداء بأخالقهم والتعرف  – فً المناجاة كراهٌة أكل الثوم والبصل
مال  والوالد وجوب محبة الرسول صلى هللا علٌه وسلم أكثر من النفس وال –على سٌرهم 

        وجوب نصرة الرسول والدفاع عنه واإلقتداء بسنته ...  –والولد 

 
مشاركة 
فعالة 

للمتعلمٌن 
التعرٌف فً 

بالرمٌصاء 
كرمز للكرم 

ومحبة 
الرسول 
  ونصرته

تقوٌم 

 إجمالً

القدرة على تثبٌت 

 المعارف وتقوٌمها

ٌطرح أسئلة عامة 

 -حول الدرس المنجز

الفرصة للتالمٌذ  ٌعطً

 للتساؤل..

 ٌجٌب عن األسئلة    

 –ٌطبق القواعد         

 ٌسأل أسئلة أفقٌة ...

 –تصنٌف الحلول المقترحة للوضعٌة على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته وتعلماته 
غنً ٌنهر  –: نحسن ٌبنً ملجأ للمعوزٌن  حدد موقفك من -ٌعممها على وضعٌات أخرى مماثلة

قال صلى هللا علٌه وسلم :" مثل  –امرأة تسهم فً مساعدة سكان دور األٌتام  –الفقراء المحتاجٌن 
القٌم التً تساهم فً تحقٌق حدد بعض  المومنٌن فً توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا ...."

 ...  التكافل االجتماعً

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
تالمٌذ من ال
أجوبة من 

 صحٌحة

اإلعداد 

 القبلً

ٌتهٌأ للحصة 

 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

ٌمد التالمٌذ بأسئلة 

اإلعداد القبلً بتدوٌنها 

  على السبورة

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -

 على دفتر اإلعداد

استخالص مضامٌن  -إلى دفترك  011 ص :  " اإلنفاق فً سبٌل هللا صوره ومقاصده"انقل نصوص

 011 – 011 – 011 ص : األسئلة التقوٌمٌةاإلجابة عل  -النصوص 

 

الرغبة 

 الواضحة

كتابتهم 

ألسئلة 

 اإلعداد

 

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

 ٌشمل تحلٌل محاور الدرس  اإلعداد القبلً -التً وفرتها النصوص  أهم المعانً واألحكام: ٌشمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع  ًــــمالــــم إجــــوٌـــــقـــت




