
 

 

 مراحل

 الدرس

 القدرات المستهدفة 
 

 التعلمیة الدیداكتیكیة األنشطة                      العلمي المضمون

 التالمیذ أنشطة       األستاذ أنشطة
 

المعينات 
 الديداكتيكية

 التقویم مؤشرات

 التقویم

 التشخیصي

الوقوف على 
المكتسبات 

السابقة وربطها 
 بالحصة التالية 

  فهوم الزكاة ؟ مما هو 

 وما هي شروطها ؟ 

  ما المقصود بالنصاب ؟ 

  ما الفرق بين الفقير والمسكين ؟ 

 ما هو نصاب زكاة الحرث ؟ 

 

يطرح أسئلة تتعلق بالدرس 

 ؟السابق

 

 األسئلة  عن یجیب -

 من أنجزه ما یقدم -

 تحاضیر

 ورقة التنقيط

 حوارية 

 دقتر المتعلم 

 استحضارهم مدى -

 المكتسبات ألهم

 . ةالسابق

امه بإنجازاته هتموا -

 المنزلیة

 التمهید

 

يمهد األستاذ 
 لموضوع الدرس 

 

ال نكاد نرى شيئاً من حولنا يخلو من التنظيم والترتيب ونرى ذلك جلّياً فيما أودعُه اهلل في هذا الكون  
يط والتنظيم يجب أن نأخذ الحكمة والعبرة وهَي التخط هالعظيم الذي أبدع خلقُه وأتقن كّل شيٍء فيه، ومن

والدّقة، فال يوجد شيء نتج عن عبث أو بطريقة عشوائّية، ومن ُهنا يجب على اإلنسان أن ُيدرك أهمّية 
  التخطيط وأن يسعى دائماً أن تكون جميع شؤون حياته مبنّية على أساس التنظيم والتخطيط،

 فما مفهوم التخطيط ؟ وما هي فوائده ونتائجه ؟

 إشكالیة أیدیهم بین یضع

 الدرس

 وتطلعه رغبته یبدي

 الدرس لمعرفة

 الجدید

 

 حوارية -

 تشوقهم مدى

 للدرس         

تقدیم 

الوضعیة 

 المشكلة

تشویق المتعلم وشد 

انتباهه لإلنخراط في 

 سیاق الدرس 

 

 

جاركم أحمد له صديق درس في احدد  الددوا البربيدة ت حتدى حصدا علدى تدهادة ت دوا لده 

فضا أن ي طط لمتروعه الت صي ت فتدمر سداعديه وبدات  لكنه ت العما في أكبر التركات

ت طيطه ت وحينها قاا له صديقك يدا ليتدك ت طدط ت رتدك كمدا ت طدط  فييصا الليا بالنهار 

 عليه ات رة ال تحتاج الى ت طيط . لدنياك ت فرد

 أحمد ؟كالم ما رأيكم في -*

و ال طدددل الدددذف وقددد  فيددده مدددا هددد

   صديق أحمد؟

 ها توافقه الرأف في قوله ؟

 ویركز مع الوضعیة ینصت 

 یجیب على أسئلة األستاذ -

یتأمل ویحلل ویناقش ویحاول  -

 تحدید المشكلة.

 الحوار -

 المتاركة 

        مدى قدرتهم على حل 

 عقدة الدرس

 واستعدادهم للتفاعل

 مع الموضوع      

 قراءة

 النصوص

التمرس على حسن 
اإلنصات وعلى 
 القراءة السليمة 

ا َتلُْكلُوَن  " جا : قاا عز و ما ْم َفَذُروهُ فِي ُسنُبلِِه إاِلا َقلِياًل مِّ َقااَ َتْزَرُعوَن َسْبَ  ِسنِيَن َدأًَبا َفَما َحَصدتُّ

لَِك َسْبٌ  ِتَداٌد َيلْ ( 47)
َٰ
ا ُتْحِصُنونَ ُثما َيلْتِي ِمن َبْعِد َذ ما ْمُتْم لَُهنا إاِلا َقلِياًل مِّ ُثما َيلْتِي ِمن  )48( ُكْلَن َما َقدا

لَِك َعا
َٰ
اُس َوِفيِه َيْعِصُرونَ َبْعِد َذ  "                 سورة يوسف ٌم فِيِه ُيَباُث النا

َك : "فقاا له سلمانُ   ا. َفلَْعِط ُكاا إقاا سلمان ألبي الدرداء : ن لربك إِنا لَِربِّ
ات وألْهلَِك عليك َحق ً ات وإِنا لَِنْفِسَك عليك َحق ً عليك َحق ً

  ."ِذف َحقٍّ َحقاهُ 
   "َصَدَق َسْلَمانُ  ":ت فقاا النبيُّ صلى هللا عليه وسلمحق حقه " فلتى النبي فذكر ذلك له نبيا صلى هللا عليه فلتى ال   

 ثم نموذجیة قراءة یقرأ

 التالمیذ بین القراءة یوزع

 عند األخطاء یصحح و

 عجزهم

 ویستمع ینصت

 یحاكي األستاذ ثم 

 في قراءته 

 صحح أخطاءوی

 زمالئه 

الكتاب  -
 رسيالمد
قراءة  -

 األستاذ
قراءة  -

 جيةذنمو
 لتلميذ

 من تمكنهم مدى

 السلیمة القراءة

 ومراعاتهم

 لقواعد 

 التجوید 

 توثیق

 النصوص

 القدرة على
 التعريف 
 تعريفاسورة بال

 صحيحا

هي سورة مكیّة نزلْت على الرسول في مّكة المكرمة، ویبلُغ عدد :  سورة یوسف

الثاني عشر ما بین سور القرآن الكریم، وقد سّمیت  آیة، وتأخذ الترتیب   111آیاتها 

كاملة دون  غیرها من سور القرآن  -علیه السالم-بهذا االسم ألنّها ذكرت قّصة یوُسف 

 ء .، وما القاهُ من أنواع التعذیب والبال .الكریم

 أسئلة یطرح

 توجیهیة 

 ماذا 

 تعرف

 عن  

 ؟ یوسف

 عنها یجیب

 مستثمرا

 إعداده

 القبلي

 يةحوار -
 تتاركية

 السبورة -
 اإلعداد

 القبلي للمتعلم

 على تعرفهم مدى

 سورةال
 وحسن
 انتقائهم

 وثيقللت
 الصحيح

  صفوة التفاسير  –المصادر والمراج : القرآن الكريم– 
 معجم اللبة الكتاب المدرسي ...

  مفهوم على  المتعلمان يتعرف   -:  األهداف التعليمية
 الت طيط ودوره في الحياة وفوائده .

  أن يقف على بعض النماذج لكا من الت طيط والتنظيم من
  الا القرآن والسنة النبوية 

  أن يحرص المتعلم على اإللتزام بت طيطاته في الحياة 
 

 

  التربية اإلسالمية                :الوحدة األساسية                                                                                                                       
  :  القسط مد ا    

 حق  النفس : أهمية الت طيط والتنظيم في الحياةن الدرس: عنوا 
  الفئة المستهدفة : السنة الثالثة إعدادف   
 :ساعتان  المدة الزمنية                                                                                                      

 

 سم هللا الرحمان الرحيمب

 

 األستاذ : اكزارن  الد

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura12-aya48.html
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 شرح

 المفردات

القدرة على ترح 

 الكلمات المفاتيح

 في النصين 

  دأبا : كعادتكم 

  سب  تداد : سب  سنين من القحط والجفاف 

  تحصنون : ت بئون 

  فذروه : فاتركوه   

 الكلمات ىإل یوجههم

 شرحها قصد الصعبة

 من عنده ما یبدي

 ومعاني شروح

 للكلمات

الكتاب  -
 المدرسي

 السبورة -

  الكلمات فهم مدى

الصعبة واستثمارها 

في سیاقات لغویة 

 مختلفة

 مضامین

 النصوص

القدرة على تحديد 

المستفاد من 

 النصين

  عليه تبيان األيتين الكريمتين لل طة المحكمة التي أنقذ بها سيدنا يوسف
 السالم مصر من سنوات القحط والجفاف .

 بيان الحديث التريف للحقوق التي تلزم المسلم ت والتي تتطلب ت طيطا ت
  محكما ألدائها .

 استخراج على یساعدهم

 طریق عن المضامین

 التوجیهیة األسئلة

 المستفاد عن یعبر

 حسب النص من

 بأسلوبه الخاص فهمها

الكتاب  -
 المدرسي

 السبورة -

 على قدرتهم مدى

الربط بین األجوب 

 للنصین لبناء مضامین

 تحلیل

 المحور

 األول

 لقدرة علىا

 ادراك 

 مفهوم

 كا من

 الت طيط 

 والتنظيم

 وأهميتهما

 في 

 حياة 

 المسلم 

 

  : والتنظيم وأهميتهما في حياة المسلم :مفهوم التخطيط  المحور األول 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

العناصر التنظيم يعني التوضيب والترتيب وهو ضد العتوائية وهو وض   : مفهوم التنظيم

 .بعضها بجانب بعض بتكا مناسب ومنظم 

 أهمية التنظيم في حياة المؤمن

 التنظيم يساعد على أداء المسؤوليات الدينية والدنيوية بإتقان -
 

 ویطرح التالمیذ هیوج

 ومتعددة متنوعة أسئلة

 إلى جمیعا بهم ویدفع

 المشاركة

 محاور تحلیل في 

 ویستثمر الدرس

 أجوبتهم 

 تركیب في

 .الخالصة 

 األسئلة عن یجیب

 بما ویدلي

 معارف من عنده 

 ومهارات 

 مستثمرا

 اتهإنجاز 

 السابقة

 هومعارف 

 القبلیة

 

الكتاب  -

 المدرسي

 السبورة -

 فهم مدى

 محاور واستیعاب

 والعمل الدرس

 استثمارها على

 في وتوظیفها

 الواقع       

هوأسلوب عما يعتمد على منهج فكرف 
عقدف يل ذ باألسبابتيؤمن بالقدر ويتوكا 

تويسعى لتحقيق هدف ترعي هو على هللا
عبادة هللا تعالى  وتعمير الكون وذلك 
باالست دام األمثا للموارد واإلمكانيات 

 والظروف  

تخطيطمفهوم ال  أهم عناصر التخطيط 

 تحليا الوض  الحالي -
 تحديد األهداف -
 تحديد األولويات -
 استثمار جمي  الموارد المتاحة -
 بذا اإلنسان الوسائا المتروعة -
 تعليق النتائج بمتيئة هللا -

 التوفيق اإلالهي -

 للت طيط أهمية بالبة 
 يوضح معالم الطريق 
 هايحدد األهداف وطرق تحقيق 
 ينسق المجهودات ويوفر كثيرا من الجهد 
 التعرف على مواطن الضعف والقوة 
 يساعد على ات اذ قرارات أفضا 
 ضمان وجود الرقابة والمتابعة المستمرة 
  التعور بالراحة النفسية عند انجاز الواجبات 
  استبالا الوقت وتوفيره 

 أهمية الت طيط في الحياة

أهمية 

الت طيط 

في 



                                          

التقویم 

 المرحلي

 علىالقدرة
 تثبيت المكتسبات  

 السابقة 

 هي أهم عناصره ؟التخطیط ؟ وما ما هو           

  ما هي أهمیة التخطیط في الحیاة ؟ 

 

 األسئلة یضع
 

 عنها یجیب
 استیعاب مدى     

 شرحهماتم  

 الدرس من 

 

 تحلیل

 

 

 المحور

 

 

 الثاني

القدرة على  

 استيعاب

 نماذج

 من التخطیط

 والتنظیم

 من 

 خالل

 القرآن 

 والسنة 

 النبویة 

 نماذج من التخطیط  والتنظیم من القرآن والسنة النبویة :

كُ  قال  ُدوَّ ع  ُدوَّ هللاِ و  ْیِل تُْرِهبُون  بِِه ع  ب اِط اْلخ  ِمن رِّ ٍة و  ن قُوَّ ا اْست ط ْعتُم مِّ وْا ل ُهم مَّ أ ِعدُّ ، (مْ تعالى: )و 

 فإنَّ هذه اآلیة وبكل وضوح، تأمرنا بنوع من أنواع التخطیط، وهو التخطیط العسكري، 

التخطیط اإلقتصادي : المتمثل في أجلى صوره حینما ألهم به هللا نبیه یوسف فأنقد 

بادخار  اهلهامصر من أزمة طاحنة ،قأخرجها من المجاعة التي كانت ستطالها فأمر

 سبع لمواجهة سنوات الشدة السبعة .انتاج سنوات الرخاء ال

 التخطیط من خالل السنة النبویة :

 

 

 

 

 

 

 یساعد

 التالمیذ 

 على 

 تحلیل 

 المحورمن

 خالل 

 األسئلة 

 المتنوعة

 والمركزة 

 والشرح

 والتحلیل 

 یجیب

 األسئلة عن 

 

 ویدلي

 رأیه 

 

 حول 

 الموضوع

 الكتاب  -

 

 

 المدرسي

 

 

 

 السبورة -

 همفهم مدى

 وتمكنهم

 من استیعاب

 نماذج

 من التخطیط

 والتنظیم

 من 

 خالل

 القرآن 

 والسنة 

 النبویة

القدرة على صياغة  استنتاج
 استنتاج مركز

بحسن تخطیطه وحسن تنظیم أوقاته ،بحیث إن نجاح الفرد في دنیاه وأخراه رهین 

 نب  فال یغلب جانبا على آخر .یوازي بین جمیع الجوا

یشارك المتعلمین في صیاغة 

 خالصة مركزة 

یدلي بأفكاره وعباراته محاوال 

 الصة مركزةالخروج بخ

الحوار 
 السبورة

مدى تمكنه من الخروج 

 بخالصة قیمة

تمحیص 

 الفرضیات

القدرة على التعرف 

على الفرضیة 

الصحیحة بعد استثمار 

 مكتسباته في الدرس

 

 ه التالمیذ لكتابة الفرضیة الصحیحةیوجتو اصح الفرضیات ار یختا 

یرتب الفرضیات ثم یدعو 

المتعلمین إلى فحصها الواحدة 

تلو األخرى وفق الطریقة 

 المالئمة

یفحص المتعلم الفرضیات على 

ضوء النصوص الموظفة 

والتحلیل وذلك بجمع المعلومات 

 عن المشكلة

 

 السبورة -

تمكن عینة من 

المتعلمین استنتاج 

 الفرضیات الصحیحة

 التقویم
 اإلجمالي

معارف التثبيت 
 وتقويم المكتسبات

  بالتنظيم ؟ما المقصود 

 كيف كان ت طيط يوسف عليه السالم  ألها مصر ؟ 

 ما هي فوائد الت طيط ؟ ومما يقي صاحبه ؟ 

 حول عامة أسئلة یطرح

 المنجز الدرس

بتركیز مستدال  األسئلة عن یجیب

ى تمام ادراكه لمحاور بدلك عل

 الدرس 

 الحوار -

 الذاكرة

 

 الدرس فهم مدى

 المشاركة الفعالة

 اإلعداد أسئلة

 القبلي

أن يتعلم ذاتيا 
ويستعد للدرس 

 القادم

  .دفترك في نصوص الدرس القادم أكتب -
 عرف بلنس بن مالك  -
 عرف باإليثار وبين مكانته وتجلياته  -
 دعوة ؟ماهي التضحيات التي قدمها الرسوا صلى هللا عليه وسلم في سبيا ال -

 علیهم یملي

 أو األسئلة 

 على یكتبها

 لسبورةا 

 في ینقلها

 قصد دفتره 

 إنجازها

 البیت في 

 
دفتر  -

 التحضير

 جدیة اإلعداد

 القبلي وجودته

 صلى هللا علیه وسلم نوم علي رضي هللا عنه في فراش رسول هللا  

 أبو بكر الصدیق یعد راحلتین ویتعهدهما أربعة أشهر 

 المكوث في غار جبل ثور ثالث لیال 

 تكلیف عبد هللا بن أبي بكر أن یأتي بأنباء تحركات قریش 

هیرة بالمرور كل مساء بأغنامه تكلیف راع أبي بكر عامر بن ف 

 لتزویدهما باللبن ولطمس الغنم بحوافرها خطوات األقدام

 أسماء بنت أبي بكر تزودهما بالماء والطعام 

اختیار دلیل ماهر وأمین سلك بهما إلى یثرب طریقا وعرا غیر  

 ألوفم
 

 عبر ودروس في الت طيط من الهجرة النبوية 



 



 

 




