
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 الحصة األولى: 

 التقويممؤشر  الوسائل تعلمأنشطة امل املدرسأنشطة  املحتوى العلمي املستهدفةالقدرات  مراحل الدرس

 مراقبة الحضور 
ضبط األسماء 

 وتسجيل الغياب
 ورقة الغياب تأكيد الحضور  مراقبة الحضور  مناداة التالميذ

تسجيل كل 

 غائب

اإلعداد مراقبة 

 القبلي

تحفيز املنجزين 

 وتنبيه غير املنجزين
 إحضار الدفاتر واإلعداد اإلعداديراقب  املنجزة في دفاتر اإلعداد القبلياألنشطة 

دفتر املتعلم 

مع ورقة 

 التنقيط

إنجاز معظم 

املتعلمين 

 لإلعداد القبلي

التقويم 

 التشخيص ي

تشخيص مكتسبات 

 املتعلمين

 ؟عرف الجنة والنار  -1

 ؟األدلة العقلية والنقلية على وجود الجنة والنار اذكر بعض– 2

 ؟ما ثمرات االيمان بهما  -3

يطرح األسئلة ويشجع 

 املتعلمين على اإلجابة

 

يجيب يسمع و ينصت و 

على  على األسئلة بناء

 معارفه السابقة

 السؤال

 الجواب

توصل التالميذ 

إلى تذكر بعض 

معارفهم 

 السابقة

 الوضعية

 التالميذ تحفيز

 للدرس وتشويقهم

 الجديد

االسالمية من تفكك وضعف وسقوط الواحدة تلو االخرى سال احد التالميذ استاذه بان في ظل ما تعيشه الدول 

االمة االسالمية ال طاقة لها بالغرب  وال فرصة لها في النصر ؟ فاجابه : املسلمين لو فهموا الدروس جيدا من غزوتي 

 بدر واحد لعادوا لسكتهم الصحيحة من القوة والنصر.

يستدرج التالميذ 

شكالية إ ةغياصل

 الدرس

يصغي إلى الوضعية 

ويحدد اإلشكالية ويقترح 

 فرضيات

 الحوار

مدى استعداد 

التالميذ 

للتفاعل مع 

 الدرس

 قراءة النصوص

حسن االستماع 

قراءة اإلنصات و و 

 نصوصسليمة لل

 من ال عمران 126-123: االيات من 1النص
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 لب فتح املقرر يط

 توجيهيةيقرأ قراءة  

 تصحيحيةو 

يحاكي يفتح املقرر  -

 األستاذ في قراءته

 قراءة متناوبة -

الكتاب 

 املدرس ي

مدى قدرة 

 التالميذ

على املحاكاة 

والقراءة 

 السليمة

 تربية اإلسالميةالمادة: •

 االقتداء:  املدخل•

 ر  وأحد  دروس  وعبر غزوتا بد: الدرس عنوان•

 جذع مشترك :  املستهدفة الفئة•

 ساعة:  الزمنية املدة•

 استنتاجية.... استكشافية، حوارية، استظهارية،: التعليمية الطرق •

، ، منار التربية اإلسالميةايسر ائري لتفاسير ابو بكر الجزاالكريم، القرآن  :املراجع•
 ، الرحيق املختوم للمباركفوري...في رحاب التربية اإلسالمية

 

 . الوسائل التعليمية : السبورة ، دفتر التلميذ ، الكتاب املدرس ي ●.

 :الدرس هـــــــــدافأ ● 

وقائع غزوتي بدر واحد تعرف. 

 في املعاركادراك عوامل النصر والهزيمة. 

 تمثل قيم السمع والطاعة الحكام هللا ورسوله لتحقيات النصر في كل

 .املحالت 

 . إسم املدرس :  ياسين  أوعقا  ● 
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 من ال عمران: 152: االية 2النص
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 "(152) ذ

 توثيق النصوص
ة آل بسور عريف تال

 عمران

 في الترتيب حيث من الثالثة السورة وهي آية 200 آياتها وعدد الطوال السور  من مدنية سورة سورة آل عمران: هي

"  الفاضلة األسرة تلك قصة ذكر لورود" عمران آل"بـ السورة سميت ."األنفال" سورة بعد نزلت ، الشريف املصحف

 عيس ى وابنها البتول  مريم بوالدة اإللهية القدرة مظاهر من فيها تجلى وما السالم عليه عيس ى أم مريم والد"  عمران آل

 العقيدة ركن:  األول :  هما الدين أركان من هامين ركنين على الكريمة السورة هذه اشتملت وقد . السالم عليهما

 سبيل في والجهاد باملغازي  يتعلق فيما وبخاصة التشريع:  والثاني ، وعال جل هللا وحدانية على والبراهين األدلة وإقامة

 هللا.

ئج بحث يستثمر نتا

 التالميذ في توثيق

 النصوص

أسئلة األستاذ  يجيب على

 املتعلقة بالتوثيق

 السبورة -

 اإلعداد -

 الحوار -

توصل عينة من 

التالميذ 

 للتوثيق

قاموس 

 املفاهيم

 فهم على املساعدة

 وتنمية النصوص

 املعجمي الرصيد

 من ال عمران 126-123: االيات 1النص

ة بنحو من مائة   ببدر  : بدر اسم رجل وسمي املكان به ألنه كان له فيه ماء وهو اْلن قرية تبعد عن املدينة النبوي 

 
ا
 . تقريبا كيلو متر  155اي وخمسين ميال

  .تهْم م وُعَد هلقلة َعَدد الذليل :الضعيف واملهان ووسموا بذلك في االيةوأنتم أذلة  :

 اري أي ينكرعدم الكفاية : ومعنى يكفيكم يسد حاجتكم ألن يكفيكم  : االستفهام انك 

 من فورهم هذا  : أي من َوْجِههِم في وقتهم هذا . 

 مسومين : معلمين بعالمات تعرفونهم بها . 

 إال بشرى لكم  : البشرى : الخبر السار الذي يتهلل له الوجه بالبشر والطالقة . 

 ا وذهاب الخوف والقلق عنها .ولتطمئن به قلوبكم  : اطمئنان القلوب سكونه 

 من ال عمران: 152: االية 2النص

صدقكم هللا وعده : أنجزكم ما وعدكم على لسان رسوله بقوله للرماة اثبتوا اماكنكم فإنا ال نزال غالبين ما ثبتم 

 مكانكم .

 بإذنه  : بإذنه لكم في قتالهم وبإعانته لكم على ذلك . 

 حول  أسئلة يطرح

 الكلمات معاني

 ويختار ويوجهها

 منها الصائب

 الصحيحة املعاني يعطي

 للمفردات

 السبورة -

 الدفتر -

 الكتاب -

 من عينة تمكن

 من التالميذ

 عند الوقوف

 بعض معاني

 الكلمات

مضامين 

 النصوص

 

 على القدرة

 املضامين  استخراج

 وفهمها

 في بدر.دور الصبر والتقوى والطاعة الكاملة في انتصار املسلمين  النص األول:

 في انهزام املسلين في احداثر مخالفة اوامر هللا ورسوله عليه السالم  النص الثاني:

 موجهة أسئلة يطرح

 الستخالص املضامين

 األسئلة على يجيب

 لصياغة التوجيهية

 مناسبة مضامين

 للنصوص

 السبورة

الكتاب و 

 املدرس ي

 استخالص

 على مضمونيـن

 .األقل

 تقويم تكويني
التعلمات ترسيخ 

 وسد ثغرات التعلم

 

 .من ال عمران ماهي اهم االسباب في انتصار املسلمين في بدر 126-123من خالل االيات   •

 ما هي اهم االسباب الحقيقية في انهزام املسلمين. 152ومن االية.ومن خالل نفس السورة  •

 رصد ثغرات التعلم
توظيف مكتسبات الشرح 

 والفهم

 جواب-سؤال

 ورقة التنقيط

التوظيف 

املضبوط 

 للمكتسبات

عناصر  تحليل

 الدرس

 مفاوضا ومستشيرا، فما مفهوم التفاوض وما مفهوم االستشارة؟ملسو هيلع هللا ىلص في السيرة النبوية صور كثيرة تجسد الرسول  

I- تعريف غزوة بدر واحد: 

 :غزوة بدر        

 على التلميذ يساعد

 من املحور  تحليل

املركزة  األسئلة خالل

 حول  رأيه يبدي و يناقش

 املوضوع

 السبورة

 الدفتر

 املشاركة

 الفعالة

 في للتالميذ
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التعرف على مفهومي 

 التفاووض والتشاور 

 

يت في القرآن  م(624السابع عشر من رمضان، في السنة الثانية للهجرة، )هي اول غزوة في االسالم وقعت في   وُسم 

، وقعت بين وبدر القتال بيوم الفرقان ـ أي اليوم الذي فرق فيه هللا بين الحق  والباطل وتسمى كذلك بدر الكبرى 

َرسان وسبعون  املسلمين عددُ وكان  املسلمين وكفار مكة)قريش(
َ
، معهم ف

ا
في غزوة بدر ثالثمائة وبضعة عشر رجال

 وكان تعداُد جيش 
ا
 رجٍل معهم مئتا فرس قريشجمال

َ
 .ألف

 :غزوة احد       

اتفقت كتب السيرة على أنها كانت في شوال من السنة الثالثة الهجرية ، واختلفوا في اليوم الذي وقعت فيه. وأشهر 

كانت  املسلمين وكفار مكة)قريش( ،جبل احد بالحنيفة قر  ذيوقعت في  و  ،األقوال أنه السبت ، للنصف من شوال

 فارس 200رجل منهم  3000وكانت قوات قريش  فارس 50رجل منهم  700قوات املسلمين 

  والشرح واألمثلة

 والتحليل

 الدرس إغناء

 و           بآرائهم

 أفكارهم

 تقويم إجمالي

 معرفة درجة

استيعاب عناصر 

 وتثبيتها الدرس

 .حدد تاريخ وقوع كل من غزوتي بدر واحد -1

 اذكر سبب تسميتهما بذاك االسم -2

 

يطرح األسئلة ويشجع 

 املتعلمين على اإلجابة

يجيب على األسئلة ويقوم 

 إجاباته

 سؤال

 جواب

استيعاب  مدى

املتعلمين 

 للدرس

أسئلة اإلعداد 

 القبلي
القدرة على التعلم 

 الذاتي

 ابحث عن اهم االسباب التي دفعت لوقوع الغزوتين -

 النتائج ثم اهه الدروس والعبر املستفادة من الغزوتين.اذكر أهم  -

يملي األسئلة على 

 املتعلمين
 دفتر التحضير يدون األسئلة في دفتره

 كتابة الجميع

 على الدفاتر

 

 مؤشر التقويم الوسائل أنشطة املتعلم املدرسأنشطة  املحتوى العلمي القدرات املستهدفة مراحل الدرس

 مراقبة الحضور 
ضبط األسماء 

 وتسجيل الغياب
 ورقة الغياب تأكيد الحضور  مراقبة الحضور  مناداة التالميذ

تسجيل كل 

 غائب

اإلعداد مراقبة

 القبلي

 تحفيز املنجزين

 وتنبيه غير املنجزين
 إحضار الدفاتر واإلعداد اإلعداديراقب  األنشطة املنجزة في دفاتر اإلعداد القبلي

دفتر املتعلم 

مع ورقة 

 التنقيط

إنجاز معظم 

املتعلمين 

 لإلعداد القبلي

تقويم 

 تشخيص ي

 واملراجعة التذكير

 الفهم نسبة وإدراك

 املتعلمين عند

 املسلمين في بدر . ماهي اهم االسباب في انتصار -1

 ماهي اهم االسباب في انهزام املسلمين في احد. - 2

 عرف غزوتي بدر واحد. -3

يطرح األسئلة ويشجع 

 املتعلمين على اإلجابة

يسمع و ينصت ويجيب 

على األسئلة بناء على 

 معارفه السابقة

 السؤال

 الجواب

توصل التالميذ 

إلى تذكر 

مكتسبات 

الحصة 

 السابقة
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 تحليل عناصر

 الدرس

اهم اسباب تعرف 

ونتائج غزوتي بدر 

 واحد

 سبب وقوع غزوة بدر:

ل الكفار بهم 
 
وكان من أبرز أسبابها اضطرار املسلمين للخروج من ديارهم بمكة، والهجرة إلى املدينة بعد أن نك

قوة قريش، واغتصبوا ممتلكاتهم، ومنعوهم من أداء فريضة الحج  والعمرة. ولذلك أراد الرسول  أن ُيضعف من 

م( بلغه من العيون 624بالتعرض لطريق تجارتهم بين مكة والشام. ففي الثامن من رمضان للعام الثاني الهجري )

هم أن قافلة كبيرة لقريش مقبلة من الشام بصحبة أبي ُسفيان زعيم قريش، فاستشار أصحابه في  الذين بثه

 
ا
من أصحابه لالستيالء على القافلة. وَعلم أبو سفيان بهذا  مصادرتها، فوافقوا، وخرج في ثالثمائة وبضعة عشر رجال

ن من اإلفالت، وأرسل إلى أهل مكة بالخبر، فخرجوا من ديارهم غاضبين في نحو ألف رجل. فالتقى 
 
التحرك، فتمك

 .الفريقان على ماء يقال له بدر ووقعت املعركة

 نتائجها:

وقويت شوكة املسلمين وأصبحوا مرهوبين في املدينة وما  انتصار املسلمين على املشركين وإعالء شأن اإلسالم،

 جاورها .

قتل  سبعين  من املشركين وأسر سبعين اخرين، وحازوا غنائم كثيرة. وكان فداُء األسرى باملال أو بتعليم أبناء 

ا. واستشهد من املسلمين أربعة ع طلق سراح من ليس له مال وكان أميا
ُ
 املسلمين القراءة والكتابة. وأ

ا
 شر رجال

سروا مثلما حصل 
ُ
قدوا أو أ

ُ
ا شديدة بسبب هزيمتهم ومن ف ا وآالما كما أنها تركت في نفوس أهل مكة املشركين أحزانا

ن النصر املبين قد أبان 
َ
سر له آخر. كما أ

ُ
ألبي لهب الذي أصيب بالعلة ومات، وأبي سفيان الذي فقد أحد أبنائه وأ

صحابهحقيقة ما في نفوس اليهود واملنافقين و 
َ
 .املشركين في املدينة من حقد وتآمر ضد محمد  وأ

 سبب وقوع غزوة احد

 أرادت أن تنتقم لقتالها في بدر ، 
ا
لقد كان السبب املباشر لها ، كما أجمع على ذلك أهل السير ، هو أن قريشا

الهامة التي يمكن وتستعيد مكانتها التي تزعزعت بين العرب بعد هزيمتها في بدر. أما من بين األسباب األخرى 

 تريد أن تضع حدا لتهديد املسلمين طرق تجارتهم إلى الشام ، 
ا
استنتاجها من مجريات األحداث ، فهي أن قريشا

 .والقضاء على املسلمين قبل أن يصبحوا قوة تهدد وجودهم.

 :نتائجها

، وقد كانت هذه الغزوة 
ا
 خسر املسلمون في هذه الغزوة، وقد استشهد منهم سبعون رجال

ا
ابتالءا للمسلمين، واختبارا

الم-لهم، فقد تم الكشف عن الكثير من املنافقين، كما أن انتشار خبر وفاة الرسول  الة والس  تمهيد  -عليه الص 

باعه في  للمسلمين، وتيهيء لنفوسهم الستقبال حدث وفاة الرسول فيما بعد، فاإلسالم بتعاليمه، وعقيدته، وعليهم ات 

ة، فقد استغل اليهود هذه الخسارة لنشر الفتن، والخالفات في حياة الرسول، وبعد وف اته. باإلضافة لآلثار السياسي 

وا أن  بإمكانهم اإلغارة على املسملين، كون ميزان القوة  املدينة، كما أن  العديد من قبائل البدو حول املدينة ظن 

ا جعل املسملين يتهيئون ألي  طارئ  اختلف اْلن، وضعفت شوكة املسملين، مم 

 على التلميذ يساعد

 من املحور  تحليل

 املركزة األسئلة خالل

  والشرح واألمثلة

 والتحليل

 حول  رأيه يبدي و يناقش

املوضوع من خالل ما 

درس في درس صلح 

 الحديبية

 السؤال

 الجواب

 السبورة

 الدفتر

 املشاركة

 الفعالة

 في للتالميذ

 الدرس إغناء

 و           بآرائهم

 أفكارهم

ترسيخ التعلمات  مرحلي تقويم

 وسد ثغرات التعلم

 ؟اذكر اهم اسباب الغزوتين  -1

 ؟ بين اهم اثار ونتائج الغزوتين على املسلمين والكفار -2

 

 

 

 رصد ثغرات التعلم
توظيف مكتسبات الشرح 

 والفهم

 جواب-سؤال

 ورقة التنقيط

التوظيف 

املضبوط 

 للمكتسبات



تتمة تحليل 

عناصر 

 الدرس

 

 

 

اهم الدروس تعرف 

والعبر المستفادة 

 من غزوة بدر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهم الدروس تعرف 

والعبر المستفادة 

 من غزوة احد
 

 اهم الدروس والعبر املستفادة من غزوتي بدر واحد:

 بدر:1

 لفت  املسلمين إلى أوجه القصور األخالقي الذي ما زالوا عليه، ليسعوا في إصالح نفوسهم.-

 .هللا حتى ال يغتروا بأنفسهم أن النصر من عند -

وقننت للمسلمين مبادئ وأسس الغنائم، وبينت لهم بعض قوانين الحرب والسلم التي تقوم على األخالق واملثل -

ا من قوانين الدولة اإلسالمية التي تقيم الفرق بين املسلمين الذين يسكنون داخل  العليا، وقررت لهم بنودا

  حدودها، والذين يسكنون خارجها

  استشارة أهل التقوى من أهل العلم بالدين وأهل الخبرة في أمور الدنيا -

 علو منزلة النبي صلى هللا عليه وسلم عند الصحابة -

 النصر من عند هللا العزيز الحكيم - 

وكان أبوه من -وروى البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه  علو منزلة أهل بدر على غيرهم من الصحابة -

قال: جاء جبريل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم فقال: )ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال: من أفضل  -أهل بدر

 املسلمين أو كلمة نحوها، قال: وكذلك من شهد بدرا من املالئكة(. البخاري 

  سامية االهتمام بالعلم غاية إسالمية -

 احد:2

خرى، لكن تكون لهم العاقبة،    -
ُ
ة، وُيدال عليهم أ أن حكمة هللا وسنته في رسله، وأتباعهم، جرت بأن ُيدالوا مر 

 لم 
ا
، دخل معهم املؤمنون وغيرهم، ولم يميز الصادق من غيره، ولو انُتِصر عليهم دائما

ا
فإنهم لوا انتصروا دائما

ليتميز من يتبعهم ويطيعهم  ، فاقتضت حكمة هللا أن جمع لهم بين األمرينيحصل املقصود من البعثة والرسالة

 وبالثالي يتميز املؤمن الصادق من املنافق الكاذب .للحق، وما جاؤوا به، ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة

حاصر حب الصحابة الشديد لرسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ، وقد ظهر ذلك بصورة عملية، حينما  -

ومن معه، وخالل هذا املوقف العصيب سارع املسلمون إلى رسول  -صلى هللا عليه وسلم  -املشركون رسول هللا 

 بأجسادهم وسالحهم، وبالغوا في الدفاع عنه --صلى هللا عليه وسلم  -هللا 
ا
 .وأقاموا حوله سياجا

 يتوقفان عليهما، فباملعاص ي تدور الدوائر، إن إعداد العدة والعدد مطلبا شرعيا، إال أن النصر والهزيمة ال .  -

 .. فقد فاضت أرواح في تلك الغزوة بسبب معصية، ومحيت حضارات كثيرة بسبب الذنوب واملعاص ي

  .إيثار الدنيا على اْلخرة ُيفقد األمة عون هللا ونصره وتأييده  -

الحقيقة التي ينبغي أن يوطنوا أنفسهم عليها، ن إلى يه املسلميتنب لنبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فيهإشاعة قتل ا -

ُتوَن "وهي قول هللا تعالى لنبيه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ِ
ُهْم َمي  ٌت َوِإنه ِ

َك َمي  فال يرتدوا على أعقابهم أو  .30الزمر:"ِإنه

و قِتل ولقد بان أثر يضعفوا ويتراجعوا، إذا وجدوا رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ قد اختفى من بينهم، أو ُتوفي أ

هذه الحكمة يوم وفاة رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بالفعل، فكانت هذه الشائعة في يوم هي التي أيقظت 

املسلمين ونبهتهم، فودعوا رسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ بقلوبهم الحزينة، ثم رجعوا إلى األمانة التي تركها لهم 

 ..فقاموا بها أقوياء أشداء

 على التلميذ يساعد

 من املحور  تحليل

املركزة  األسئلة خالل

  والشرح واألمثلة

 والتحليل

. 

 حول  رأيه يبدي و يناقش

 املوضوع

 السبورة

 الدفتر

 املشاركة

 الفعالة

 في للتالميذ

 الدرس إغناء

 و           بآرائهم

 أفكارهم



 إلى العاجلة ، وذلك مرض يعوقها عن  -
ا
 وركونا

ا
إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا

جدها في سيرها إلى هللا واْلخرة ، فإذا أراد هللا بها الرحمة والكرامة قيض لها من االبتالء ما فيه دواء وشفاء لذلك 

 املرض.

 وأخذ برأي األغلبية ي قتال املشركين خارج املدينة أوداخلهاف استشار أصحابه تقرير مبدأ الشورى، إذ -

ُسوِل   - ى هللاُ -اْلثار السيئة لتقديم الرأي على قوِل الره
ه
يِه  َصل

َ
َم  َعل

ه
،إذ كان من عوامل الهزيمة -وَسل

 الذي كان الرسول يرى عدم الخروج  الوقت  على رأيهم في القتال خارج املدينة، في الصحابة إصرار

 

 

 تقويم إجمالي

 درجة معرفة

 املتعلمين استيعاب

 الدرس لعناصر

 وتثبيتها

 في نظرك بين اهم العوامل املساعدة في اي نصر.-

 في :اذكر اهم العبر التي يمكن استخالصها -

 *انتصار املسلمين رغم قلتهم وضعفهم       

 *انهزام املسلمين رغم قوتهم وكثرتهم       

يطرح األسئلة ويشجع 

 املتعلمين على اإلجابة

يجيب على األسئلة ويقوم 

 إجاباته

 سؤال

 جواب

مدى استيعاب 

املتعلمين 

 للدرس

أسئلة اإلعداد 

 القبلي
القدرة على التعلم 

 الذاتي

 املعامالت املالية في اإلسالم  أحكامها و ضوابطها                               بدرس: فقه  املتعلقة النصوص اكتب

 .النصوص مضامين استخرج

 ما املقصود باملال؟. وما هي طرق كسبه شرعا؟.  -

 ما حكم إذخار املال و إكتنازه؟. و ملاذا؟. -

 ما هي شروط صحة املعامالت املالية شرعا؟. -

 ما هي الضوابط الشرعية للمعامالت املالية؟. -

 

يملي األسئلة على 

 املتعلمين
 دفتر التحضير يدون األسئلة في دفتره

كتابة الجميع 

 لدفاترعلى ا

 


