
 

 
 

 

 مراحل
 الدرس

القدرات 

 المستهدفـــة

 

 أنشطة التعلم

 المضمون العلمً

 

 

 مؤشر
 التقوٌــــم

 أنشطة المتعلم أنشطة االستاذ

 تقوٌم
 تشخٌصً

مراجعة 
 المستفاد القبلً

ٌطرح األسئلة حول الدرس 
 السابق

 
ٌجٌب على أسئلة 
 األستاذ

 ؟صفاتًبعض َما ٌي ؟  مه ٌُ انمؤمه انصادق -
 بمارا َعذي هللا تعانّ؟ -

انمشبركخ انفعبنخ 
نهتالميذ في 
االجبثخ عه 

 األسئهخ

 وضعٌة
 مشكلة 

 قدرة التالمٌذ
على تحدٌد 

 إشكالٌة الوضعٌة

ٌكتب الوضعٌة وٌقرأها  
 قراءة نموذجٌة

إعادة قراءة 
 الوضعٌة

 

 بكر الصدٌق  أن  أباكنت مع صدٌقك هشام فأخبرك بأنه قرأ كتابا فً السٌرة النبوٌة ، والحظ 
فتساءل مع نفسه عن ،  منذ بعثته  ٌصدق الرسول صلى هللا علٌه وسلم وٌساندهدائما كان 

 منذ بداٌة الدعوة .  ز بهذا الموقفٌتمٌ السبب الذي جعل أبا بكر 

 ؟ لهذا المستوى من التصدٌق  أبا بكر أهلتالعوامل التً  لهشام  توضٌحكٌف  -

 مدى قدرح انتالميذ
عهي تحديد اإلشكبل 

 واكتشبف اندرس

قراءة نص 
 االنطالق

ٌتدرب على 
حسن اإلنصات 

والقراءة 
 السلٌمة

 ٌتعرف على

ٌقرأ النص قراءة نموذجٌة 
 وٌصحح أخطاء التالمٌذ

إعادة قراءة النص 
واالنتباه أثناء 
قراءة االستاذ 
وتصحٌح أخطاء 

 الزمالء

ه  إِن   }:  قال  النبً أن الدرداء أبً عن
نًِ هللا  ثه عه ُكمْ  به ٌْ ْبته  فهقُْلُتمْ  إِله ذه قهاله  كه  وه

ْكر   أهُبو قه  به ده   رواه البخاري              { صه

تمكه انتالميذ مه 
قزاءح انىض 
 ثشكم سهيم

توثٌق 
 النصوص

قدرة التالمٌذ 
على توثٌق 
 النصوص

: من هً ٌسأل التالمٌذ 
 ؟ رضً هللا عنهاعائشة 

اإلجابة عن أسئلة 
 األستاذ

من بني كعب  األنصار ، وهو منالحديث النبوي وأحد رواة وقارئ قرآن وفقيه صحابي  ياألنصارأبو الدرداء 
، وشهد ما بعد ذلك من يوم أحد ، ودافع عن النبييوم بدر بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج. أسلم متأخًرا

 هـ 23توفي سنة ، المشاهد، وكان من المجتهدين في التعبد وقراءة القرآن

تمكه انتالميذ مه 
تذكز  توثيق 

 انسورح

 شرح
 المفردات 

معرفة معانً 
 الكلمات

ٌسأل التالمٌذ عن الكلمات 
 الصعبة

 

االجابة عن داللة 
 االلفاظ

 

  أرسلين رسوال إليكم :

 

شزح عيىخ مه 
انتالميذ نهكهمبد 

 انظعجخ

مضامٌن 
 النصوص

قدرة التالمٌذ 
على استخراج 
 مضمون النص

 :عنٌسأل التالمٌذ
ما مُلف أبي بكش مه ـ 

 ؟بعثت انشسُل 

 بمارا تميز عه غيشي -

ٌجٌب على أسئلة 
 األستاذ

بي بكر من بعحة الرسول بٌن الحدًث الشرًف 
أ

في تصدًكه  المتمحل، المولف الرائع ل
ول وهلة. للرسول 

أ
  من ا

مدى تمكه 
 انتالميذ

مه استخالص 
 مضمون مىبست

 

 على مفهوم التصدًق والوصرةالتعرف .1
بي بكر الصدًق     عوامل هصرة الرسولإدراك .2

أ
  وفضائل ا

 الصحابة  سائرعلى 
با بكر .3

أ
جل ا

أ
لتدي به الصدًق  ا

أ
 .وا

 

 :درس

 ووصرته الرسول تصديق 

 (أبو بكر الصديق ) 

 : االقتداء 
 التربٌة اإلسالمٌة:   

 جاهوي إعدادي الحاهٌة:   
 ساعتان  :

 السبورة/الك تاب المدرسي /المسالط العاكس/...

 حوارًة, استوتاجٌة, استكشافٌة, إلكائٌة  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A3%D8%AD%D8%AF
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المحور تحلٌل 
 األول

القدرة على 
تحلٌل محاور 

 الدرس

 

 

ٌساعد التالمٌذ على تحلٌل 
المحاور من خالل طرح األسئلة 

 التالٌة:

  انتصذيك معىّ  ما -1

 ؟انىصشةَ

 

عُامم ما ٌي  -2

 انصحابت ثباث 

 .انشسُل  نىصشة

 

 

 

ٌجٌب عن األسئلة 

من خالل إعداده 

 القبلً

 

 

 

I   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،قال تعالى  في نشر الدعوة في الظروف الصعبة التي مر بيا  وثباتو همن خالل صبر 
الََِّمه َكاَن َيِرُجو اللَََّه َواْلَيِوَم اْلآِخَر َوَذَكَر اللَََّه َكِثيّر .21{ األحزاب  ُأِسَوٌة َحَسَىٌت اللََِّه َرُسوِل َقِد َكاَن َلُكِن ِفي: }

 

 

مدى فھم 
واستيعبة محبور 
اندرس وانعمم 
 عهي استثمبرھب

 

 ؟بماذا لقب هذا الصحابً كٌف ؟؟ للرسول  صرةوصدٌق  لذيمن الصحابً اسراء والمعراج من خالل معجزة اإل مع الدرس وٌجٌبٌتفاعل  ٌطرح أسئلة على المتعلمٌن تعزٌز المكتسبات تقوٌم مرحلً
مدى فھم انتالميذ 

 نهدرس

المحور تحلٌل 
 الثانً

القدرة على 
تحلٌل محاور 

 الدرس
 

ٌساعد التالمٌذ على تحلٌل 

المحاور من خالل طرح األسئلة 

 التالٌة:

مه خالل انخطاطت حذد  .1

صُس وصشة أبي بكش 

 ؟نهشسُل  انصذيك 

استخلص صور النصرة  .2

 التي شهد له بها الرسول

 ؟ 

 

 

ٌجٌب عن األسئلة 

من خالل إعداده 

 القبلً

مدى فھم 
واستيعبة محبور 
اندرس وانعمم 
 عهي استثمبرھب

 
 
 
 

 إجمالًتقوٌم
 وتعمٌم التعلمات 

 الوقوف على مدى

 للدرس التالمٌذ فهم

ٌطرح أسئلة على 
 األستاذ أسئلة على ٌجٌب المتعلمٌن

 ؟ أبً بكر الصدٌق شخصٌة من خالل الدرس أٌن تظهر صفات المؤمن الصادق فً 
 ؟ واقعنا المعاصرفً  كٌف ٌمكننا نصرة الرسول 

االجبثخ ثشكم 
 طحيح عه االسئهخ

 استنتاج
قدرة التالمٌذ على 

استخالص العبر 

 والفوائد

 ٌطرح السؤال التالً :
مه  يذيفوستمارا يمكىىا أن 

 ؟ ٌزا انذسس
 ااستنتاجٌقترح 

 مناسب

نصرته و الردول  هتصديقللمؤمن الصادق وذلك من خالل ميثل أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه النموذج األمثل 

 ، لذا جيب أن أحرتمه وأجله أحبه وأختذه قدوة حسنة ومثال أعلى يف حياتي .
اقتزاح استىتبج 

 مىبست

 القبلً اإلعداد
االستعداد للدرس 

 المقبل
دفتر ٌكتب األسئلة فً  ٌملً األسئلة على التالمٌذ

 التمارٌن
 ؟ الشفاعت والقرآى الكرينحذد هفهىم  واستخلص هضوىنه ؟  "ىايعالصيام والقرآى شفأكتب نص انطالق درس "

 ؟كيف يكىى القرآى والصياى شفيعاى لصاحبهوا يىم القياهت 
كتبثخ عيىخ مه انتالميذ 

 ألسئهخ انتھيئ

نصرة أبً 
للرسول  بكر

  

نجٍش بانتصذيك ا:باللسان 
اإلسشاء )َإعالن انحك 
( َانمعشاج  

 :بالمال 

أول من بذل ماله لنصرة  
مب " :  اإلسالم ، قال 

وفعىي مبل قط مثهمب وفعىي 
 "مبل أثي ثكز 

َانذفاع انتضحيت : بالنفس

َحمايتً مه أرِ  عه انشسُل
   لشيش 

 (مشافمتً في انٍجشة )

:بالقلب   

تصذيما َاتباعا    

، وىو اإلقرار بمطابقة  التكذيبضد 
  لمخبر لمواقع دون شك أو ريب

 

ىي نتيجة التصديق وتعني المساندة والحماية والمؤازرة 
  {كما قال تعالى }

 ثمرته تصذيكال النصرة




