
 

 

 القدرات المستهدفة  اىذسط ٍشادو
 

 اىزؼيَٞخ اىذٝذامزٞنٞخ األّشطخ                      اىؼيَٜ اىَضَُ٘

  اىزالٍٞز أّشطخ       األسزبر أّشطخ

المعٌنات 
 الدٌداكتٌكٌة

 اىزقٌ٘ٝ ٍؤششاد

 اىزقٌ٘ٝ

 اىزشخٞظٜ

الوقوف على 
المكتسبات السابقة 
وربطها بالحصة 

 التالٌة 

ٝطيغ ػيٞٔ  ٗىٌ ىغخ: مو ٍب ال رذسمٔ اىذ٘اط. اططالدب: مو ٍب اسزأثش هللا ثؼئَ ت :  اىغٞ -*

 إال ٍِ اسرضٚ ٍِ سس٘هٍخي٘قبرٔ  ٗ  أدذا ٍِ خيقٔ

، ٗ ٕ٘ اىؼبىٌ اىزٛ ٝؼٞش فٞٔ  اىطجٞؼٞخ :  ػبىٌ االم٘اُ اىظبٕشح ٗ اىَذس٘سبداىشٖبدح  -*

 االّسبُ ٗ ٝذسمٔ ثذ٘اسٔ .

 ثؼض اىجٖيخ ثئدػبئٌٖ ٍؼشفخ اىغٞت  شٍخ ٍب ٝفؼئّض اىؼيَبء ػيٚ د  -*

 

ٌطرح أسئلة تتعلق بالدرس 
 وٌراقب التحاضٌر . ؟السابق

هو مفهوم كل من الغٌب ما 
 والشهادة  ؟

 ٍب ٕ٘ دنٌ ادػبء ػيٌ اىغٞت؟

 

 األسئيخ  ػِ ٝجٞت -

 ٍِ أّجضٓ ٍب ٝقذً -

 رذبضٞش

 ورقة التنقٌط
 حوارٌة 

 دقتر المتعلم 

 اسزذضبسٌٕ ٍذٙ -

 اىَنزسجبد ٌألٕ

 . اىسبثقخ

بٍٔ ثئّجبصارٔ ٕزَٗا -

 اىَْضىٞخ

 

 اىزَٖٞذ

 

ٌمهد األستاذ 
 لموضوع الدرس 

 

رؼزجش اىٖجشح اىْج٘ٝخ دذثب ٕبٍب فٜ اىزبسٝخ اإلسالٍٜ ثو اىزبسٝخ اإلّسبّٜ، ىَب ىٖزا اىذذس ٍِ 

ثٔ األد٘اه، أثش ثبىغ ػيٚ أطؼذح مثٞشح؛ فقذ رذ٘ه ػْذٓ اىزبسٝخ، ٗرجذىذ ثٔ األٗضبع، ٗرغٞشد 

 ٗرط٘سد ثٔ شجٔ اىجضٝشح اىؼشثٞخ رَٖٞذا ىزغٞٞش اىؼبىٌ أجَغ

 إشنبىٞخ أٝذٌٖٝ ثِٞ ٝضغ

 اىذسط

 ٗرطيؼٔ سغجزٔ ٝجذٛ

 اىذسط ىَؼشفخ

 اىجذٝذ

 
 حوارٌة -

 رش٘قٌٖ ٍذٙ

 ىيذسط         

 

 قشاءح

 اىْظ٘ص

 
التمرس على حسن 

اإلنصات وعلى 
 القراءة السلٌمة 

ًا رب هذا البَت الذِ أطعموم من جٌع ًآمنوم فلَعبد ﴿
﴾من خٌف   

إدا جاء نصز اهلل ًالفتح ًرأٍت الناس ٍدخلٌن فـُ  دٍن اهلل ﴿
  ﴾ أفٌاجا فسبح حبمد ربك ًاستغفزي إنى كان تٌابا

 ثٌ َّ٘رجٞخ قشاءح ٝقشأ

 اىزالٍٞز ثِٞ اىقشاءح ٝ٘صع

 ػْذ بءاألخط ٝظذخ ٗ

 ػجضٌٕ

 ٗٝسزَغ ْٝظذ

 ٝذبمٜ األسزبر ثٌ 

 فٜ قشاءرٔ 

 ظذخ أخطبءٗٝ

 صٍالئٔ 

الكتاب  -
 المدرسً

قراءة  -
 األستاذ

قراءة  -
جٌة ذنمو

 لتلمٌذ

 ٍِ رَنٌْٖ ٍذٙ

 اىسيَٞخ اىقشاءح

 ٍٗشاػبرٌٖ

 ىق٘اػذ 

 اىزج٘ٝذ 

 

 ر٘ثٞق

 اىْظ٘ص

 القدرة على
 السورة توثٌق  
 صحٌحاا توثٌق 

موضوعها  111ترتٌبها فً المصحف الشرٌف  3سورة مدنٌة، عدد آٌاتها  نصر : السورة 

 "  ِإَذا َجاَء َنْصُر اللَّـِه َواْلَفْتحُ شرٌعة،  سمٌت بهذا االسم الفتتاح السورة بها " 

 

 ر٘جٖٞٞخ أسئيخ ٝطشح

 ؟ْظشس٘سح اى ٍبرا رؼشف ػِ
ما هو الجانب الذي تهتم به 

 ؟السورة 

 ػْٖب ٝجٞت

 ٍسزثَشا

 ىقجيٜا إػذادٓ

 حوارٌة -
 السبورة -

 اإلعداد
 القبلً للمتعلم

 ػيٚ رؼشفٌٖ ٍذٙ

 وحسن السورة
 للتوثٌق انتقائهم

 الصحٌح

القدرة على شرح  اىَفشداد ششح
 الكلمات المفاتٌح

 فً النصٌن 

 هذا البٌت : المسجد الحرام  -*
اجر كثٌر من األمان : هو الحماٌة والرعاٌة واإلطمئنان والسالمة من الخوف وبموجبه ه -*

 الصحابة إلى الحبشة فً السنة الخامسة للبعثة .
النصرة : هً المساندة واإلعانة والتأٌٌد على الفوز وهو ما طلب من ملك الحبشة فأجاب  -*

 إلى ذلك .
 األوس والخزرج : قبٌلتان كانتا تقطنان فـً  ٌثرب  -*
 أرساال : أفواجا  -*

 اىنيَبد إىٚ ٝ٘جٌٖٖ

 ششدٖب قظذ اىظؼجخ

 ٍِ ػْذٓ ٍب ٝجذٛ

 ٍٗؼبّٜ ششٗح

 ىينيَبد

الكتاب  -
 المدرسً

 السبورة -

  اىنيَبد فٌٖ ٍذٙ

 اىظؼجخ

ٗاسزثَبسٕب فٜ 

 سٞبقبد

 ىغ٘ٝخ ٍخزيفخ

 ٍضبٍِٞ

 

 اىْظ٘ص

 

القدرة على تحدٌد 
 المستفاد من النصٌن

 
 تبٌان اآلٌة الكرٌمة للنعم التً من هللا بها على أهل قرٌش .   -*
 كرسمة لبعض دالئل نصرة هللا لنبٌه صلى هللا علٌه وسلم .تبٌان اآلٌة ال -*
 

 اسزخشاج ػيٚ ٝسبػذٌٕ

 طشٝق ػِ اىَضبٍِٞ

 اىز٘جٖٞٞخ األسئيخ

 اىَسزفبد ػِ ٝؼجش

 دست اىْض ٍِ

 ثأسي٘ثٔ اىخبص فَٖٖب

 

الكتاب  -
 المدرسً

 السبورة -

 ػيٚ قذسرٌٖ ٍذٙ

اىشثظ ثِٞ األج٘ثخ 

 ىجْبء ٍضبٍِٞ

 ىيْظِٞ

  صفوة التفاسٌر  –المصادر والمراجع: القرآن الكرٌم– 
 معجم اللغة الكتاب المدرسً ...

  : ان ٌتعرف المتعلم على مفهوم   -الكفاٌات المستهدفة
 النصرة واألمان 

أن ٌطلع على دوافع ومقاصد كل من الهجرة وبٌعتً  -
 أن ٌقتدي بالرسول وصحابته فً نصرة الدٌن  –العقبة 

 

 اإلقتداء .  مدخل : 
 الهجرة إلى الحبشة وبٌعتا العقبة :طلب ن الدرس: عنوا

 النصرة واألمان 
  الفئة المستهدفة : السنة الثانٌة إعدادي   
 :ساعتان  المدة الزمنٌة                                                                                                      

 

 سم هللا الرحمان الرحٌمب

 

حمزة التازياألستاذ :  
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 اىزذيٞو

 

 ٘ساىَذ

 

 األٗه 

 
 

 أسباب
 الهجرة إلى 

 الحبشة  
 وبٌعتً 
 العقبة 

 
 
 
 

 أسباب الهجرة إلى الحبشة 

  إن قرٌشا استمرت فً تعذٌب من ٌعتنق اإلسالم، خصوصا أولئك الذٌن لم ٌكن لهم
 . عشٌرة تدافع عنهم

  رسول هللا لم ٌكن بمقدوره دفع البالء عن أولئك الذٌن ٌعذبون 

 ل والولدالفتنة فً الدٌن والما 

   استمرار هذا الوضع ، الملًء باآلالم والمشاق ، لسوف ٌقلل من إقبال الناس على
  اإلسالم ، ما دام أن هذا الدخول ال حصاد له سوى الرعب ، والتعذٌب والمصائب

 دوافع بٌعتً العقبة :
 تأٌٌد النبً صلى هللا علٌه وسلم ونصرته  فً رسالته .

الزنا  -تمت مباٌعة النبً فً بٌعتً العقبة على عدم اإلتٌان بمجموعة من الرذائل كالسرقة  -*
حماٌته  –العصٌان ، واإلتٌان بالفضائل كتوحٌد هللا وعدم اإلشراك به –البهتان –القتل  –

 صلى هللا علٌه وسلم ومنع األذى عنه .

 ٗٝطشح اىزالٍٞز ٔٝ٘ج

 ٍٗزؼذدح ٍزْ٘ػخ أسئيخ

 إىٚ جَٞؼب ثٌٖ ٗٝذفغ

 اىَشبسمخ

 ٍذبٗس رذيٞو فٜ 

 أج٘ثزٌٖ ٗٝسزثَش اىذسط

 رشمٞت فٜ

 .اىخالطخ 

ىٚ ٍبٕٜ دٗافغ اىٖذشح إ-

 ؟اىذجشخ 

 ػيٚ ٍبرا رَذ اىَجبٝؼخ ؟

 

 األسئيخ ػِ ٝجٞت

 ثَب ٗٝذىٜ

 ٍِ ػْذٓ 

 ٍؼبسف

 ٍٖٗبساد 

 ٍسزثَشا

 إّجبصارٔ 

 اىسبثقخ

 ٍٔٗؼبسف 

 اىقجيٞخ

الكتاب  -
 المدرسً

 السبورة -

 فٌٖ ٍٙذ

 ٍذبٗس ٗاسزٞؼبة

 ٗاىؼَو اىذسط

 اسزثَبسٕب ػيٚ

 فٜ ٗر٘ظٞفٖب

 اى٘اقغ       

 اىزقٌ٘ٝ اىَشديٜ

 
القدرة على تثبٌت 
 المكتسبات السابقة 

 ؟ٍب اىَقظ٘د ثبألٍبُ ٗاىْظش  -*

 ؟ ٍبٕٜ دٗافغ اىٖذشح غيٚ اىذجشخ *  -

 

ٍبرٌ  اسزٞؼبة ٍذٙ      ػْٖب ٝجٞت األسئيخ ٝضغ

 اىذسط ٍِ ششدٔ

 

 رذيٞو

 

 
 اىَذ٘س

 

 

 اىثبّٜ  

 
 

 ٍقبطذ

  اىٖجشح

 ٗ سي٘مبد 

 اىَؤٍِْٞ فٜ

اإلقزذاء ثبىْجٜ    

 ّٗظشح

اىذِٝ    

 مقاصد الهجرة : -*
 . توحٌد هللا وحفظ الدٌن والحرٌة والكرامة 
  نصرة هللا ورسوله وطاعتهما 
  التعاٌش والتسامح مع أصحاب الدٌانات األخرى 
  طلب األمان 
  قرٌش لتدرك أن قضٌة الدٌن تتجاوز حدود تصوراتها وقدراتهاتوجٌه ضربة لكبرٌاء 
  الدعوة إلى اإلسالم والتبشٌر بمبادئه وأحكامه وقٌمة االنسانٌة الراقٌة خارج الجزٌرة

  .العربٌة

  إن من السلوكات التً ٌنبغً للمرء أن ٌتحلى بها هً نصرة هذا الدٌن ونصرة نبٌه،وال
 هللا علٌه وسلم واجتناب نواهٌه ٌتأتى ذلك إال بإتباع أوامره صلى 

 

 اىزالٍٞز ٝسبػذ

 رذيٞو ػيٚ 

 ِاىَذ٘سٝ

 األسئيخ خاله 

 ٗاىَشمضح اىَزْ٘ػخ

 ٗاىزذيٞو ٗاىششح

 

 ٝجٞت

 األسئيخ ػِ 

 

 ٗٝذىٜ

 سأٝٔ 

 

 د٘ه 

 اىَ٘ض٘ع

 الكتاب  -
 
 

 المدرسً
 
 
 السبورة -

 ٌٖفَٖ ٍذٙ

 ٗرَنٌْٖ

 ٍِ اسزٞؼبة

 ٍقبطذ

 اىٖجشح 

 ٗ سي٘مبد 

 اىَؤٍِْٞ فٜ

اإلقزذاء ثبىْجٜ    

 ّٗظشح

 اىذِٝ  

القدرة على صٌاغة  اسزْزبج
 استنتاج مركز

ىقذ مبُ ىنو ٍِ اىٖجشح ٗثٞؼزب اىؼقجخ ٗقغ مجٞش ػيٚ اىذػ٘ح اإلسالٍٞخ ٗػيٚ اىْجٜ طيٚ هللا 

 ػيٞٔ ٗسيٌ فط٘ثٚ  ىنو ٍِ اىَٖبجشِٝ ٗاىَجبٝؼِٞ .

ٝشبسك اىَزؼيَِٞ فٜ طٞبغخ 

 خالطخ ٍشمضح 

ٗػجبسارٔ ٍذبٗال ٝذىٜ ثأفنبسٓ 

 اىخشٗج ثخالطخ ٍشمضح

الحوار 
 السبورة

ٍذٙ رَنْٔ ٍِ اىخشٗج 

 ثخالطخ قَٞخ

تثبٌت المعارف وتقوٌم  اإلجَبىٜ اىزقٌ٘ٝ
 المكتسبات

 ٍب ٕٜ ٍقبطذ اىٖجشح ٗثٞؼزب اىؼقجخ ؟

 فٜ أٛ سْخ مبّذ اىٖجشح اىٚ اىذجشخ ؟

 رَذ اىَجبٝؼخ ؟ مٌ مبُ ػذد اىَجبٝؼِٞ فٜ ثٞؼخ اىؼقجخ اىثبّٞخ ؟ٗػيٚ ٍبرا

 د٘ه ػبٍخ أسئيخ ٝطشح

 اىَْجض اىذسط

ثزشمٞض ٍسزذال  األسئيخ ػِ ٝجٞت

ثذىل ػيٚ رَبً ادسامٔ ىَذبٗس 

 اىذسط 

 الحوار -
 الذاكرة

 

 اىذسط فٌٖ ٍذٙ

 اىَشبسمخ اىفؼبىخ

 اإلػذاد أسئيخ

 اىقجيٜ

أن ٌتعلم ذاتٌا وٌستعد 
 للدرس القادم

 الجزئٌة المعانً استخرج -  .دفترك فً نصوص الدرس القادم أكتب

 وبٌن شروطها . العبادة عرف  -*
 ما هً الغاٌة من خلق الخلق  -*
 ما مدى شمولٌة العبادة لمناحً الحٌاة ؟ -*
 

 أٗ األسئيخ ػيٌٖٞ َٝيٜ

 اىسج٘سح ػيٚ ٝنزجٖب

 قظذ دفزشٓ فٜ ْٝقيٖب

 اىجٞذ فٜ إّجبصٕب

 
دفتر  -

 التحضٌر

 جذٝخ اإلػذاد

 اىقجيٜ ٗج٘درٔ
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