
 

  
 

 

 
 . المتعلم أحداث السٌرة بدار األرقم بن األرقم  ٌتعرف أن   
 قٌم التعارف والتشاور انطالقا من دار ٌستخلص أن   

 .األرقم بن األرقم 
أن ٌستشعر أهمٌة اإلقتداء بالرسول صلى هللا علٌه وسلم   

 فً خلق التشاور والتعارف .
 

  عنوان الدرس :
 دار األرقم : التعارف والتشاور 

 
 
 

 

 ( ساعتان ) حصتان                            :مدة االنجاز 

 .... إلقائٌة – استنتاجٌه –استكشافٌة  –حوارٌة             :التعلٌمٌة الطرق 

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

الكتب   -التربٌة اإلسالمٌة  فً رحاب - القرآن الكرٌم  :المراجع المعتمدة 

 االنترنٌت  –صفوة التفاسٌر –المقررة للمادة المدرسٌة

 
 

 

 

 

 

 

 

   المعٌار المؤشر

صحٌحة  إجابات
من طرف عٌنة 

 من التالمٌذ

الصواب 
  والسرعة

نزل  أن القرآن الكرٌم مستدلٌن بقولهم:لعرب فقط دعً البعض أن القرآن الكرٌم نزل لقوم اٌ
وما هو القرآن  فما موقفكم من هذا الرأي ؟باللغة العربٌة ، وأنه ٌدعو إلى العنف واإلرهاب . 

  وما واجبنا تجاهه ؟ وما خصائصه ؟ الكرٌم ؟

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 
ٌجٌب عن أسئلة  –

 ...التقوٌم

 
 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و
 ...ٌتابع حفظ القرآن

ٌستحضر 
مكتسباته 

السابقة وٌقومها 
 وٌثبتها 

تقوٌم 

 تشخٌصً

حصول 
التشوٌق 
للتالمٌذ 
لمعرفة 
موضوع 
  الدرس

االنتباه 
 والتركٌز

نزل القرآن الكرٌم على الرسول صلى هللا علٌه وسلم فً سن األربعٌن ، فً غار حراء فً شهر         
رمضان ، فرجع إلى زوجه خدٌجة رضً هللا عنها ٌخبرها باألمر فقصدا ورقة بن نوفل لالستشارة ، 

وات ثالث سنوبدأت المرحلة السرٌة التً استغرقت  فأخبره أنه الوحً الذي نزل على موسى وعٌسى ،
. فما هً القٌم المستخلصة  دار األرقم بن األرقمكان الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌجتمع بأصحابه فً 

 من هذه األحداث ؟

 
ٌجٌب   –ٌنصت للمدخل 

ٌطرح مدخال إشكالٌا  عن أسئلة أستاذه ...
 ... للدرس الجدٌد

التشوق للدرس 
الجدٌد 

واالستعداد 
 للتجاوب معه

وضعٌة 

  مشكلة 

سلٌمة قراءة 
 للنصوصمعبرة و

الترتٌل 
 والتجوٌد 

فبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت فظا غلٌظ القلب النفضوا من حولك . ٌقول هللا تعالى : " 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فً األمر . فإذا عزمت فتوكل على هللا . إن هللا ٌحب 

 951" سورة آل عمران اآلٌة المتوكلٌن 

ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه 
 –ٌحترم قراءاتهم  –

 ٌصحح أخطاءه 

قراءة نموذجٌة وٌصحح 
ٌحفز  -قراءات المتعلمٌن

 أصحاب القراءات الجٌدة

القدرة على 
القراءة السلٌمة 

 والمعبرة

قراءة 
 النصوص

مدى تعرفهم على 
الصحابً الجلٌل 
 األرقم بن األرقم

الدقة 
والعلمٌة 

فً 
 التعرٌف 

اسمه عبد مناف بن أسد المخزومً القرشً الكنانً ، ٌكنى بأبً عبد هللا ، وكان األرقم :األرقم بن 
سابع سبعة أسلموا على ٌد سٌدنا أبً بكر الصدٌق رضً هللا عنه ، ولم ٌتجاوز حٌنئذ السادسة عشرة 

هـ  55وشهد بدرا ، وتوفً سنة  : كان الثانً عشر فً إسالمه . هاجر إلى المدٌنة ،من عمره ، وقٌل 

  وسنه بضع وثمانون سنة .

 

ٌقدم معارفه حول 
 مستثمرا إعداده الصحابً

ٌساعد المتعلمٌن على 
الصحابً التعرف على 

 بأسئلة مركزة

التعرف على 
 األرقم بن األرقم

التعرٌف 
 باألعالم 

تمكن عٌنة من 
المتعلمٌن من 
تحدٌد معانً 

 الكلمات 

 الصواب 
: عرض األمر على التشاور  –تفرقوا وانصرفوا انفضوا :  – السٌئ األخالقالغلٌظ : الفظ 

 الغٌر لطلب رأٌه فٌه .

ٌجٌب المتعلمون 
انطالقا من إعدادهم 

 – القبلً أو مكتسباتهم
 ٌستعملونها فً جمل 

ٌسأل المتعلمٌن عن 
معانً المفردات 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

معانً  ٌتعرف
المفردات 
 وفق سٌاقها

القاموس 
 اللغوي

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 محمد اإلدرٌسً –من إعداد : ذ 

  -تاونات  -الزرٌزرإعدادٌة 

 .ــــــــ  إعداديثانوي  الفئة المستهدفة: األولى   األهــداف الـتـعـلـمـٌــة :

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

 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
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أن ٌتعرف المتعلم مكانة 
 دار األرقم بن األرقم

 وسبب اختٌار 
ٌ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

 :فً مسٌرة الرسول صلى هللا علٌه وسلم الدعوٌة  األرقم بن األرقممكانة دار 
بدأ الرسول صلى هللا علٌه وسلم دعوته سرٌا استغرقت ثالث سنوات ، حٌث كان ٌقصد من ٌثق به 

من أقربائه وذوٌه وأصدقائه ، وكان ٌجتمع بهم خفٌة فً دار على مقربة من جبل جبل الصفا لشاب 
  مسلم اسمه األرقم بن األرقم .

 : سبب اختٌار الرسول صلى هللا علٌه وسلم هذه الدار 
رها النبً صلى هللا علٌه وسلم الستقبال المسلمٌن األوائل وتعلٌمهم دٌنهم ، لبعدها عن األنظار ، اختا

ولصغر سن صاحبها ، فما كانت قرٌش تشك فٌها ، وال فً صاحبها ، إذ ما كان معلوم اإلسالم ، 
ما صاروا ول فً  السٌادة والرٌادة . " بنً هاشم "التً تنازع  " بنً مخزوم "فضال عن كونه من 

أربعٌن رجال كان أخرهم التحاقا عمر بن الخطاب أمر هللا نبٌه بالجهر بالدعوة ، وهكذا كانت دار 
األرقم أول مدرسة فً اإلسالم منها تخرج الصحابة األطهار الذٌن نشروا الدٌن فً اآلفاق بعدله 

  ورحمته وحماٌته لكرامة اإلنسان .
 

ب 
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توصل 
التالمٌذ 
لتحدٌد 

مكانة دار 
األرقم 
وسبب 
اختٌار 
مدرسة 
 تربوٌة

حور 
حـــلـــٌــــل الم

تـــــ
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أن ٌستخلص المتعلم 
   الدروس والعبربعض 

 :األرقم األرقم بن  دار التعارف والتشاور بٌن المسلمٌن أول درس من دروس
ى أساس التقوى والمحبة فً دار األرقم بن األرقم ألف رسول هللا بٌن جماعة من المسلمٌن عل

والتشاور والتعارف ، فأظهر هللا على أٌدٌهم صبرا نادرا ، وثباتا على الدٌن فً مواجهة التعذٌب . 
زل ،ولٌعلمهم أحكام وكان كلما نزل الوحً إال وأسرع الرسول صلى هللا علٌه وسلم لتبلٌغهم بما أن

القرآن ، وكان المسلمون ٌستغلون فرصة اجتماعهم للتشاور فً أمور الدعوة والتعارف بٌنهم وبذلك 
والرحمة ، تكون دار األرقم مدرسة تربوٌة وتعلٌمٌة على قٌم التعارف والمشاورة والمحبة والنصرة 

   وفٌها بنٌت األسس األولى للدعوة اإلسالمٌة.
 

 
مشاركة 
فعالة فً 
تحدٌد 

الدروس 
  والعبر

تقوٌم 

 إجمالً

القدرة على تثبٌت 

 المعارف وتقوٌمها

ٌطرح أسئلة عامة حول 

ٌعطً  -الدرس المنجز

الفرصة للتالمٌذ 

 للتساؤل..

 ٌجٌب عن األسئلة    

ٌسأل  –ٌطبق القواعد         

 أسئلة أفقٌة ...

اذكر بعض الصحابة  -؟  اختارها الرسول صلى هللا علٌه وسلملماذا  -؟  أٌن تقع دار األرقم بن األرقم
 ؟  ما وظائف دار األرقم -؟  من أخر الصحابة التحاقا بدار األرقم -؟  الذٌن كانوا ٌجتمعون فٌها

     ) بطاقة تعرٌفٌة لدار األرقم ( 101اإلجابة على أسئلة تقوٌمٌة ص :  -

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
التالمٌذ من 

من أجوبة 
 صحٌحة

اإلعداد 

 القبلً

ٌتهٌأ للحصة 

 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

ٌمد التالمٌذ بأسئلة 

اإلعداد القبلً بتدوٌنها 

  على السبورة

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -

 على دفتر اإلعداد

  901:  ص  "قضاء الفوائت –الصالة أحكامها ومقاصدها : أحكام السهو  "انقل نصوص

" أجٌب األسئلة التقوٌمٌة  ىاإلجابة عل -استخالص مضامٌن النصوص  -دفترك إلى 

  901 – 901 ألستخلص " ص :

الرغبة 

 الواضحة

كتابتهم 

 ألسئلة

 اإلعداد

مشاركة فعالة 
  فً الضٌاغة

صٌاغة 
جٌدة 

  ومختصرة

التشاور مع المومنٌن من الخصال السلوكٌة التً مٌزت خلق النبً صلى هللا علٌه  
 .كسب بها قلوب الناس وسلم 

 ٌجٌب وٌصوغ 
ٌوجه المتعلمٌن إلى 
 إلى صٌاغة المعانً 

على  قدرةال
استخراج 

 مضامٌن ال

استخالص 
 مضامٌن ال

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

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




