
 
 

 

 

 

 

 ملراحلا
 القدرات

 املستهدفة
 احملتوى املعريف

الطرق  أنشطة التعليم والتعلم
 والوسائل

 معايري التقويم
 التلميذ األستاذ
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القدرة على استحضار  -

المكتسبات السابقة 

 وربطها بالحصة التالية.

ـ القدرة على االنخراط 

 في الدرس

 ار النبي صلى هللا عليه وسلم؟كيف استقبل األنص

مظاهر محبة أبو أيوب األنصاري وأم سليم  للنبي صلى ما 

 هللا عليه وسلم؟

من مظاهر نصرة النبي صلى هللا عليه وسلم ومحبته ، 

األنفاق في سبيل نصرة دعوته؟ فما مظاهر االنفاق في سبيل 

 هللا ؟ وما المقاصد التي يمكن تحقيقها من خالله؟

 كتسبات.يشخص الم -

 يسأل عن بعض األلفاظ والمضامين. -

 يجيب على األسئلة الموجهة إليه -

 .االستعداد لالنخراط في الدرس -

اإلثارة 

والتشويق 

 والحوار

ورقة 

 التنقيط

ألهم استحضارهم مدى   -

 . السابقة المكتسبات

 مبإنجازاته ماهتمامهمدى  -

 المنزلية
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ـ القدرة على تحديد 

 شكالية الوضعية.إ

إثارة انتباه التالميذ  -

إلى موضوع الدرس 

 الجديد.

حصل كل من عمر وسامي على قدر من النقود يوم العيد ، 

فقرر عمر التصدق على امرأة كبيرة في السن متسولة ، لكن 

 سامي فضل صرف نقوده في قاعة األلعاب.

 ما رأيك في تصرف كل من عمر وسامي؟

 لة.ـ يقرأ الوضعية المشك

 ـ يذلل الصعوبات.

 يدون فرضيات التالميذ ويقومها. -

يحفز التالميذ على االنخراط في  -

 موضوع الدرس.

يتأمل ويحلل ويناقش ويحاول   -

 كيفية نصرة الرسول االشكالتحديد 

 ـ ويقترح الفرضيات.

يتشوق إلى معرفة الدرس الجديد و  -

 استعداده للمشاركة الفعالة فيه.يبدي 

اإلثارة 

التشويق و

والحوار 

 والمشاركة.

مدى تمكن التلميذ من اإلحساس  -

 بالمشكلة واقتراح أجوبة.

مدى قدرتهم على حل عقدة الدرس 

 مع الموضوع واستعدادهم للتفاعل
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يتمرس على االنصات  -

والتدبر و القراءة 

 السليمة.

 .7ة اآلي ديدالح: سورة  ص األولــالن -

 .01ة اآلي الحديدسورة  : لثانيالنص ا -

قال: قال  أبي هريرة رضي هللا عنه عن:  النص الثالثـ 

ما تصدق أحد بصدقة من  :"صلى هللا عليه وسلم رسول هللا

 أخرجه ابن ماجة في سننه ..."طيب

 يقرأ النصوص قراءة نموذجية. -

 يكلف بعض التالميذ بالقراءة. -

 يتابع أداءهم ويصحح األخطاء. -

 قراءة األستاذ.ـ يستمع ل 

 يحاكي قراءة األستاذ. -

 يستفيذ من األخطاء. -

الكتاب 

المدرسي 

 أو السبورة

قراءة سليمة للنص من طرف  -

 عينة من التالميذ.
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تعريف  القدرة على -

  تعريفا وظيفيا ابن ماجة

ة هو أبو عبد هللا محمد بن يزيد بن ماج : ابن ماجة

القزويني، حافظ كبير ومفسر مشهور، من علماء الحديث 

أشهر مصنفاته سنن ابن ماجة وهو احد هـ 912ولد سنة 

 هـ 972الكتب الستة المعتمدة ، توفي رحمه هللا سنة 

تتعلق  عن العلم توجيهية أسئلة ـ يطرح

باسمه ونسبه وكنيته وما اشتهر به ومكانته 

 ... العلمية وتاريخ والدته ووفاته

على األسئلة مستثمرا إعداده  يجيب

 القبلي

 حوارية -

 تشاركية

 السبورة -

 داإلعدا

 القبلي 

 توصل عينة من التالميذ إلى

 .تعريف العلم
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يتعرف على معاني  -

 الكلمات المفاتيح.

يدرك مدلول العبارات  -

 في سياقها

                                                           تصدقوا مما آتاكم هللا تعالى.: قواـــــأنف

 من حالل:  من طيب

  . تزيد وتنمو : ربواـــفت

يطالب التالميذ بشرح الكلمات المفاتيح  -

 التي تمكنهم من فهم لغة النص.

 يصحح األخطاء . -
 مفيدة.يطالب بتوظيف بعض الكلمات في جمل  -

 يشرح الكلمات حسب سياقها  -

 يستوعب التوجيهات  -

 يستفيد من األخطاء. -

التحضير 

المنزلي 

الحوار 

 السبورة

لكلمات  ل التالميذ مدى فهمـ 

في سياقات  واستثمارهاالصعبة 

  لغوية مختلفة
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القدرة على تحديد ـ 

 .المستفاد من النصين

به من جزاء من آأن االجر الكبير هو  بيان هللا تعالىـ  1

  . وبرسوله صلى هللا عليه وسلم وأنفق في سبيله

أفضلية  على االنفاق في سبيله مع بيان هللا تعالى حثـ 2

المنفقين والمجاهدين في سبيله قبل فتح مكة على من أنفق 

 وجاهد بعد فتحها مع وعد الفرقين بالجنة.

ترغيب الرسول صلى هللا عليه وسلم في اإلنفاق من ـ  3

   .كان قليال مبينا األجر العظيم المترتب عن ذلك الحالل ولو

يطرح أسئلة متنوعة تفضي بالتالميذ إلى  -

 استخالص المعاني األساسية لآليات.

 ؟بم يأمرنا هللا تعالى في النص األولـ 

ما جزاء من آمن به وبرسوله وأنفق في  

فيم يرغبنا هللا تعالى في النص  ؟سبيله

يقبلها هللا  ماهي الصدقات التي ؟الثاني

 ؟ تعالى؟ وما مصير تلك الصدقات

النص  من عن المستفاد عبرـ ي

 بأسلوبه الخاص

 يقترح ويناقش بجدية . -

الحوار 

السبورة 

الكتاب 

المدرسي 

 التحضير 

توصل عينة من التالميذ إلى  -

 مضمون مناسب لكل نص شرعي 

مدى قدرتهم على االستخالص  -

والتركيب والربط بين عناصر 

 . النص

 .الـاقتداء:  المـــدخل -

 .حصـــــتان دراسيتان:  مـدة اإلنجاز -

  اإلنفاق يف سبيل اهلل :  : عنوان الدرس -
                             

. 

 مادة التربية اإلسالمية إعدادي الثالثة بسم اهلل الرحمن الرحيم والصالة والسالم على أشرف المرسلين

الكتاب  -القرآن الكريم -: المصادر والمراجعـ 

 ـ التفسري املنريـ رسالة أبي زيد القريواني   املدرسي

 مواقع على شبكة االنرتنتكلمات القرآن تفسري وبيان  

                    

 :أهداف التعلم

  مفهوم اإلنفاق  وبعض صورهأن يتعرف املتعلم 

  يدرك  اهم مقاصده وغاياتهأن . 

  سلوكه يتمثل قيمة اإلنفاق والبذل يفأن. 
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مفهوم ـ يتعرف التلميذ 

 اإلنفاق

شموليته لكافة ـ يدرك 

 المجاالت

 يميز بين انواعهـ 

 ـ يذكر بعض صوره

ـ يتعرف على مقاصده 

التعبدية والتربوية 

 واالجتماعية واالقتصادية

ـ يتمثل قيمة االنفاق في 

 حياته

 :مفهوم االنفاق وصوره( 1

ق المسلم مما آتاه هللا تعالى من ماله ووقته وجهده وخبرته وعلمه...ابتغاء مرضاة هللا اإلنفاق هو أن يتصد

 وهو نوعان : عز وجل.

 .: كالزكاة والكفارات واإلنفاق على النفس واألوالد والزوجة والوالدين خاصة  انفاق واجب

 : ومن صوره الكثيرة والمتنوعة ما يلي:انفاق مستحب

 اليتامى واألرامل خاصة ذوي القربى والجيران.كفالة ـ التصدق على الفقراء و

 مثل حفر اآلبار وشق الطرقات وبناء المساجد والمدارس والمستشفيات... الصدقات الجاريةـ 

 : تمليك في حياة المتبرع لعين ومنفعتها لجهة ما في حياته بال عوض على وجه التأبيد ةالهب

 فعتها بال عوض بعد موت الموصي على وجه التأبيد: تمليك في حياة المتبرع لعين ومن الوصية

 : تمليك في حياة المتبرع لمنفعة عين بال عوض على وجه التأبيد  الوقف

 : تمليك في حياة المتبرع لمنفعة عين بال عوض على وجه مؤقت مع استرداد العين العارية

 بمقدار العين من جنسها : تبرع بمنفعة عين في حياة المتبرع على وجه مؤقت مع استرداده القرض

 :مقاصد اإلنفاق في سبيل اهلل تعالى( 2

 :  المقاصد التعبديةـ أ 

 .وابتغاء مرضاته إليهالتقرب  طاعة هللا عز وجل واالمتثال ألمره ـ

 نيل االجر والثواب وتكفير الذنوب والخطايا ال وشكر هللا تعالى على نعمة الم ـ

 خالل الصدقات الجاريةـ تأمين بقاء الثواب بعد الوفاة من 

  المقاصد التربويةب ـ ـ 

 .تطويع النفس وتربيتها على الجود والكرمـ 

 تطهرها من البخل والطمع والشح  -

 تحرير النفس من عبودية المال -

  ج ـ المقاصد االجتماعية
 تحقيق التكافل والتضامن بين طبقات المجتمع وأفراده -

 تحقيق االمن االجتماعي للفئات المعوزة. و ريم لهممواساة الفقراء و ضمان العيش الك -

 األغنياء بغضتطهير قلوب الفقراء من  و التخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين ومساعدتهم -

 التقليل من اآلفات االجتماعية مثل التسول والفقرو تقليص الفوارق الطبقية داخل المجتمع -

 االقتصاديةالتنموية ود ـ المقاصد 
 سهام في النمو والتطور من خالل توفير مرافق ومنشتت تعليمية وصحية واجتماعيةـ اال

 ـ الرفع من القدرة الشرائية للفئات المعوزة والفقيرة 

 ـ صيانة المال وتزكيته والمباركة فيه

 والمساهمة في ازهار االقتصاد وتقويتهـ رفع مؤشر التنمية االقتصادية 

  :ضوابط اإلنفاق ( 3

 .ون من المال الحالل الطيبكيأن   -

 لوجه هللا تعالى. اكون خالصيأن  ـ      أن ال يتبعه من وال أذى  -

 ينشط الحوار. -

 يصحح األخطاء. -

 يربط بالواقع المعيش. -

يستثمر مرحلة الشرح  -

 والمضامين األساسية .

يطرح أسئلة تساعد  -

 :التالميذ على فهم الدرس

 ؟ماذا نقصد بالنفاق 

 اق يختص هل االنف

 ؟بالمال فقط

  اذكر أشياء أخرى يمكن

االنفاق منها في سبيل هللا 

 ؟تعالى

 ؟ماهي انواعه 

 ؟اذكر بعض صوره 

  ما الفرق بين الهبة

 ؟والوصية

  ماهي المقاصد التي

يحققها االنفاق في سبيل 

 ؟هللا

  ماهي المقاصد التربوية

 لالنفاق؟

  كيف يحقق االنفاق

 التنمية االقتصادية؟

 ط الشرعية ماهي الضواب

 ؟في سبيل هللا لالنفاق

سئلة األيجيب على  -

وص انطالقا من نص

الدرس وأجوبة اإلعداد 

 .القبلي 

 يقترح ويناقش بجدية . -

 يشارك في بناء الدرس. -

 يبدي آراءه ومواقفه. -

يذكر أمثلة من واقعه  -

 المعيش.

التحضير 

المنزلي 

والحوار 

الهادف 

والكتاب 

المدرسي 

 والسبورة

شاركة الفعالة الم -

للتالميذ في إغناء الدرس 

 بترائهم و أفكارهم. 

على تقديم  ممدى قدرته -

إجابات تتناسق مع 

 األسئلة المطروحة

ـ مدى فهم واستيعاب 

محاور الدرس والعمل 

على استثمارها وتوظيفها 

 في الواقع.

 استنتاج
القدرة على صياغة 

 .استنتاج مركز
 درس التي تمت مناقشتها أثناء الحصة.نص أو خطاطة تشمل أهم عناصر ال

يشارك المتعلمين في 

 صياغة خالصة مركزة 

يدلي بأفكاره وعباراته 

محاوال الخروج بخالصة 

 للدرس

الحوار 

 السبورة

 صياغةمدى تمكنه من  -

 خالصة قيمة.

متحيص 
 الفرضيات

على اتخاذ الموقف  رةالقد

 المناسب 
 فرضياتــيص الـمحـت

وضعية يعود بالمتعلم إلى 

 الدرس
 السبورة يد ويدلي برأيه ؤيفند أو ي

مدى تمكنه من اتخاذ 

  الصحيح. قرارال
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يتمكن التلميذ من  -

التي  استحضار المعارف

 .الحصةخالل  تلقاها

 زياد وضع ماال في البنك ، ويتصدق بالفائدة السنوية على جاره الفقير. ما رأيك في هذا التصرف؟

 اصد التي يمكنك تحقيقها بالتصدق بجزء من مالك ؟ماهي المق

 ؟يرجوها بم تنصح من ينفق ماله مقابل مصلحة

يساعد التالميذ على  -

 التذكر واالستحضار.

 ينشط الحوار. -

يجيب عن األنشطة  -

مستعينا بتعلماته من 

  الدرس.

الحوار 

وذاكرة 

 التلميذ

توصل عينة من التالميذ  -

 إلى أجوبة صحيحة. 

 ى قدرتهم على التذكر.مد -
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استثمار التعلمات  -

 السابقة

 التحضير الجيد للدرس  -

 .إلى دفترك  018نص ص : انقل ـ 

 التصرفات الضارة بالبيئة في مجتمعكابحث عن بعض ـ 

 ؟اكتب نصا تحاول فيه اقناع من يقوم بهذه التصرفات بضرورة االعتناء بالبيئةـ 

 سئلة .قراءة األ -

 شرحها البيداغوجي. -

 يدون األسئلة في دفتره. -

  إنجازها في المنزل. -
مدى قدرة التلميذ على  -

 البحث والتحضير الجيد.
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