الفئة المستهدفة :الثانٌة ثانوي إعدادي
مدة االنجاز :

ساعتان ( حصتان )

الطرق التعلٌمٌة :

مــدخــل اإلقتداء
عنوان الدرس :

حوارٌة – استكشافٌة – استنتاجٌه – إلقائٌة ....

حصار الدعوة وثبات أهلها

الوسائل التعلٌمٌة  :السبورة– الكتاب المدرسً– الدفاتر– الحاسوب– العاكس
المراجع المعتمدة  :القرآن الكرٌم  -إحٌاء التربٌة اإلسالمٌة  -الكتب المدرسٌة
المقررة للمادة– صفوة التفاسٌر– االنترنٌت – السٌرة النبوٌة إلبن هشام -الرحٌق
المختوم .....

وضعٌات

الدرس

القدرات
المستهدفة

تقوٌم
تشخٌصً

ٌستحضر
مكتسباته
السابقة وٌقومها
وٌثبتها

األنشطة التعلٌمٌة  /التعلمٌة
أنشطة المدرس

من إعداد  :ذ – محمد اإلدرٌسً
إعدادٌة الزرٌزر -تاونات-

األهــداؾ الـتـعـلـمـٌــة :
أن ٌتعرؾ مفهوم الحصار والثبات .
أن ٌكتشؾ أنواع حصار قرٌش للدعوة اإلسالمٌة وآثاره.
أن ٌطلع على مظاهر ثبات الرسول صلى هللا علٌه وسلم
والصحابة وعوامله .
أن ٌقتدي بالرسول صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه فً
ثباتهم على دٌنهم .
التقوٌم التــتــبعــً

المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة
المعٌار

أنشطة المتعلم
سمع محمد أحد أصدقائه ٌدعً أن األخذ بأحكام القرآن الكرٌم كاؾ فً التمسك بالدٌن والعمل

ٌقدم إعداده – ٌستظهر
– ٌجٌب عن أسئلة
التقوٌم...

.ما موقفك من هذا التصور ؟ علل جوابك ؟ما هو آثار التمسك بالوحً بشقٌه الكتاب والسنة ؟

وضعٌة
مشكلة

التشوق للدرس
الجدٌد
واالستعداد
للتجاوب معه

ٌطرح مدخال إشكالٌا
للدرس الجدٌد ...

ٌنصت للمدخل –
ٌجٌب عن أسئلة
أستاذه ...

أحمد تلمٌذ محبوب عند الجمٌع بدٌنه وأخالقه الرفٌعة  ،دفعه بعض زمالئه مؤخرا فً العطلة إلى
سرقة الزٌتون لبٌعه وشراء كرة القدم  ،لكن صدٌقه محمد ذكره بمواقؾ الرسول صلى هللا علٌه وسلم
وأصحابه فً الصبر والثبات على الحق  ،فأجابه أحمد  :إنما أجمع الزٌتون الساقط على األرض فقط .
ما هو اإلشكال الذي تعالجه الوضعٌة ؟ ما موقفكم من التلمٌذ أحمد ؟ كٌؾ واجه الرسول والصحابة
مثل هذه اإلؼراءات ؟

قراءة
النصوص

القدرة على
القراءة السلٌمة
والمعبرة

قراءة نموذجٌة وٌصحح
قراءات المتعلمٌنٌ -حفز
أصحاب القراءات الجٌدة

ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه
– ٌحترم قراءاتهم –
ٌصحح أخطاءه

توثٌق
النصوص

التعرؾ على
بعض كتب
السٌرة النبوٌة

ٌساعد المتعلمٌن على
التعرؾ على السورة
بأسئلة مركزة

القاموس
اللؽوي

ٌتعرؾ معانً
المفردات

ٌقوم المكتسبات السابقة-
ٌراقب اإلعداد والدفاتر -
ٌتابع حفظ القرآن...

ٌسأل المتعلمٌن عن
معانً المفردات

به مادام القرآن كتاب هللا المحفوظ من التبدٌل والتؽٌٌر بٌنما السنة النبوٌة معرضة للتحرٌؾ

الصواب
والسرعة

المؤشر
إجابات صحٌحة
من طرؾ عٌنة
من التالمٌذ

االنتباه
والتركٌز

حصول
التشوٌق
للتالمٌذ لمعرفة
موضوع الدرس

الترتٌل
والتجوٌد

قراءة سلٌمة
ومعبرة للنصوص

ٌقدم معارفه حول السورة من مصادرومراجع السٌرة النبوٌة نجد :القرآن الكرٌم  +السٌرة النبوٌة البن هشام  +زاد المعاد
مستثمرا إعداده ..
فً هدي خٌر العباد  +الرحٌق المختوم لصفً الرحمان المباركفوري ....

الدقة فً
التعرٌؾ

توصلهم إلى
معرفة بعض
كتب السٌرة

ثبت أقدامنا  :مكن ألقدامنا  -المٌرة  :الطعام ٌجمع للسفر ونحوه – الجهد  :المشقة والتعب –
بادروهم  :سبقوهم ....

الصواب

تمكن عٌنة من
المتعلمٌن من

ٌجٌب المتعلمون
انطالقا من إعدادهم

النص  1و  2ص  - 42 :النص ص  - 43 :النص  2ص  44 :من كتاب إحٌاء التربٌة
اإلسالمٌة

وفق سٌاقها

المستعصٌة التً تحتاج
إلى الشرح -

القبلً أو مكتسباتهم –
ٌستعملونها فً جمل

ٌوجه المتعلمٌن إلى
إلى صٌاؼة المعانً
اإلجمالٌة للنصوص
بواسطة أسئلة مركزة

ٌجٌب عن أسئلة
األستاذ وٌصوغ
مضامٌن مناسبة
للنصوص

القدرة على
استخراج
مضامٌن
النصوص

استخالص
مضامٌن
النصوص

تحدٌد معانً
الكلمات





لجوء المؤمنٌن إلى هللا بالدعاء عند نزول المحن والشدائد .
بٌان ابن القٌم لتارٌخ ومدة حصار قرٌش للرسول صلى هللا علٌه وسلم والصحابة .
أنواع الحصار وآثاره على الرسول صلى هللا علٌه وسلم وعلى الصحابة .

صٌاؼة
جٌدة
ومختصرة

استخالص
مضامٌن
النصوص
واستٌعابهم
لمعانٌها

تحــــدٌـــــــد عــــنـــاصـــــــر الـــــــــــــــــدرس
تـــقـــــوٌــــم إجــــمالــــً ٌ :شمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع أهم المعانً واألحكام التً وفرتها النصوص  -اإلعداد القبلً ٌشمل تحلٌل محاور الدرس
الــــحــــصة الــــــثـــــانـــــــٌــــــــــــة ( الساعة الثانٌة )

تـــحــــلــــٌــــل
تـــــحـــلـــٌــــل المحور 2

مظاهر وعوامل ثبات الرسول

ٌدٌر النقاش – ٌوجه
أسئلة مركزة – ٌشجع

أن ٌدرك المتعلم
مظاهر وعوامل ثبات

والحصار هو  :التضٌٌق وسلب الحرٌة بكل أشكالها .

التالمٌذ

أنواع الحصار وآثاره  :أنواع الحصار  :عدم المجالسة – حبس المؤونة – منع المتاجرة –

وٌحفز على المشاركة
– ٌساعد على تدوٌن

ٌجٌب على أسئلة األستاذ
– ٌستدل على أفكاره –
ٌناقش محاور الدرس
وٌحترم آراء زمالئه –
ٌدون الخالصة على

الخالصة على السبورة

السبورة

الرسول صلى هللا
علٌه وسلم والصحابة

والصحابة

الــــمحــــور1

أن ٌتعرؾ المتعلم على
مفهوم الحصار والثبات

مفهوم الحصار والثبات  :الثبات هو التمسك بما ٌؤمن به اإلنسان من ؼٌر شك أو تردد

توصل

رضوان هللا علٌهم
ٌطرح أسئلة عامة

تقوٌم

القدرة على تثبٌت

حول الدرس المنجز-

إجمالً

المعارؾ وتقوٌمها

ٌعطً الفرصة للتالمٌذ

اإلعداد

ٌتهٌأ للحصة

القبلً

القادمة وٌتعلم ذاتٌا

قطع التواصل – منع المصاهرة ...
آثاره  :قطع األرحام – حصول الجهد والمشقة والجوع واألمراض – الفتنة فً الدٌن ...
مظاهر ثبات الرسول صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه وعوامله :
عوامل صبر وثبات النبً صلى هللا علٌه وسلم وأصحابه :
 قوة إٌمانهم باهلل ومعرفتهم به  -شخصٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم القائد شعور الرسول صلى هللا علٌه وسلم بالمسؤولٌة  -اإلٌمان باآلخرة واحتساب األجرعند هللا  -الرؼبة فً جنة الخلود  -البشارات بنصر المؤمنٌن التً ٌتضمنها
القرآن ...
مظاهر ثبات الرسول صلى هللا علٌه وسلم والصحابة  :إصراره على االستمرار على تبلٌػ
الدعوة -صبره وتحمله ألذى قرٌش – دعوة المؤمنٌن للثبات وعدم الٌأس من رحمة هللا ...

ٌطبق القواعد –
ٌسأل أسئلة أفقٌة ...

ٌمد التالمٌذ بأسئلة
على السبورة

لتحدٌد معنى
الحصار
وأنواعه
وآثاره
توصل
للمتعلمٌن
لتحدٌد
عوامل
ومظاهر
ثبات
الرسول
صلى هللا
علٌه وسلم
والصحابة

ٌجٌب عن األسئلة
تصنٌؾ الحلول المقترحة للوضعٌة على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته وتعلماته – ٌعممها
على وضعٌات أخرى مماثلة  -وضعٌة ص 45 :

للتساؤل..
اإلعداد القبلً بتدوٌنها

الدقة فً التحلٌل والتركٌب واالستدالل

مفهوم الحصار والثبات

مراقبة اإلعداد والدفاتر واستظهار القرآن  +تقوٌم تشخٌصً والتذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى ( خصوصا اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص )

-

ٌكتب ما ٌمده به األستاذ
على دفتر اإلعداد

انقل نصوص" الصٌام أحكامه ومقاصده – األركان والشروط – األعذار المبٌحة للفطر " ص  46 :إلى دفترك
 -استخالص مضامٌن النصوص  -اإلجابة عل أسئلة الوضعٌة التقوٌمٌة ص 47 :

الصواب
والسرعة
فً
اإلجابة

تمكن عٌنة
من التالمٌذ
من أجوبة
صحٌحة

الرؼبة

كتابتهم

الواضحة

ألسئلة
اإلعداد

