
 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

  

  

 

الدعاما  االنشطة التعلیمیة التعلمیة  القدرات الفرعیة  مراحل الدرس
  ت

  مؤشر التقویم  الطریقة

الوقوف على   التقویم القبلي
المكتسبات السابقة 

  للتلمیذ

 .مراقبة دفاتر المتعلمین والتحاضیر المنزلیة -
  من یذكرنا بدرس الحصة الماضیة؟ -
  ط التي تحدثنا عنھا؟اما ھي أھم النق -
  ؟القائد ملسو هيلع هللا ىلصالبعث والحساب بالرسول ما عالقة  -

    
  حواریة

  
االجابة 

الصحیحة من 
  قبل المتعلمین

تحفیز التالمیذ   مدخل اشكالي
وتشویقھم للدرس 

  الجدید

  :إشكالیة الدرس -
خرجت مع بعض أصدقائي في سفر لكني وجدت مشاكل كثی�را أثن�اء الس�فر م�ن ذل�ك  -

واالنتقال من مكان إل�ى آخ�ر حت�ى االختالف الكبیر الحاصل بین األصدقاء في المبیت 
نشب خالف بیننا أدى بنا إلى التفرقة واإلبتع�اد ع�ن بعض�نا حی�ث رج�ع بعض�نا وبق�ي 

 .اآلخر 
وم��اھي م��اھو الح��ل لف��ض مث��ل ھ��ذا اإلخ��تالف ف��ي الس��فر وغی��ره م��ن المناس��بات ،  -

  مواصفات القائد الناجح؟ وماھي أسالیب القائد الناجح؟

المسالط 
او 

  السبورة

القائیة 
  حواریة

 ممدى اھتمامھ
 موتشوقھ

  للدرس الجدید

  
  :التحلیل

  :المحور األول 
  

  
  
  

  
  

: المحور األول  

المؤهالت القيادية  

  ملسو هيلع هللا ىلصللرسول  
  
  
  
  

   ملسو هيلع هللا ىلصالمؤهالت القيادية للرسول  : المحور األول 

 :القیادةتعریف  - 1
 ���السبق�والتقدم�الرتياد��فضل: القيادة�لغة

   التأث���ع����خر�ن�وتوجيھ�سلوك�م�لتحقيق�أ�داف�مش��كة���القدرة�ع���: و�اصطالحا

  :القیادةأھمیة  -2
القيــــادة�ظــــا�رة�اجتماعيــــة�ذات�جــــذور�عميقــــة�تتصــــل�بطبيعــــة���ســــان،�وتراثــــھ�الثقــــا��،�ومشــــاركة�ملــــن�حولــــھ��ــــ��

�مــن�ا��اجــة�إ�ــ��مــن�يــنظم�العالقــات�لقائمــة�
ً
بيــ��م،�و�ــ��مجتمعــھ،�فــالوجود�املشــ��ك�ل��صــ�ن�أو�أك�ــ��يخلــق�نوعــا

  �ذه�ا��الة�يتو���احد�م�القيـــــــــــــادة

  
  :ملسو هيلع هللا ىلص المؤھالت القیادیة للرسول -3

 و�تو�ل�ع���ال���الذي���":قال��عا��: الثقة����هللا�و�التو�ل�عليھ�و�حسن�الظن�بھ� -

 58:الفرقان"ال�يموت�و�سبح�بحمده -

  
  
  
  

السبورة 
  والدفتر

  
  
  
  
حواریة 

  استنتاجیة

  
  
  

  
 واستیعابفھم  مدى

والعمل  ھذا المحور
  هاستثمار على

  التربیة اإلسالمیة: المــــــــــــــــــادة  
  الجذع مشترك:الفئة المستھدفــة  
  ساعتان: مدة اإلنجــــــــــاز 
 في رحاب التربیة اإلسالمیة:المقرر  

 

  اإلقتداءمدخل 

  القائد ملسو هيلع هللا ىلصمحمد الرسول 

  :أھداف الدرس

  ملسو هيلع هللا ىلصأتعرف المؤھالت القیادیة للرسول ـ 

  في قیادة المجتمع المسلم ملسو هيلع هللا ىلصأتعرف أسالیب الرسول ـ 
أبدي استعدادي ألكون ایجابیا وفاعال في حیاتي ،اقتداء برسول  -

  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

                   محمد الوھمي :  من انجاز االستاذ 



الص���و�الناس�������� فقد�مارس�الرسول�ص���هللا�عليھ�و�سلم�الر���و�التجارة�و�قاد�: ا����ة�و�التجر�ة -

  ......ا��رب�واش��ر�بالصادق��م�ن�

�ــان�يفقــھ�صــ���هللا�عليــھ�و�ســلم�العالقــات�بــ�ن�القبائــل�و�طبــاع�النــاس�و�: الـو���بــاملحيط�و�معرفــة�الواقــع -

فليـؤمروا�احـد�م��ـ���إذا�خـرج�ثالثـة��ـ��سـفر�« : صـ���هللا�عليـھ�و�سـلمول�ـذا�قـال�رسـول�هللا� أ�ـداف�م

رسـول�هللا�صـ���هللا�نحـو�نحـو�النجـاح�قـال�   ومن��مانة�وصالح�املجتمع�تحمل�املسؤولية�قيـادة�املجتمـع�

  » �لكم�راع�و��لكم�مسؤول�عن�رعيتھ«: عليھ�و�سلم�

قیاس مدى استیعابھم   التقویم المرحلي
  لما قد انجز

  ؟ ما المقصود بالقیادة -
  ماھي أھمیة القیادة؟ -
  ؟ملسو هيلع هللا ىلصماھي المؤھالت القیادیة للرسول  -
  

السبورة 
  والدفتر

  
  حواریة

مدى استیعابھم لما 
  انجز

  
  
  

  :المحور الثاني

  

 : المحور الثاني  

أساليب القيادة  

النبوية للمجتمع  

  المسلم

 أساليب القيادة النبوية للمجتمع المسلم : ني  المحور الثا  

مس�بدا�برأيھ�،�بل��ان�ي��ل�عند�الرأي�الصواب�أل�ل�ا����ة�� ملسو هيلع هللا ىلصلم�يكن�رسول�هللا�: ال�شاور� -

و���غزوة��حزاب�اختيا�طر�ق�ال��رة�إ���املدينة�ومعركة�بدر�واختيار�امل�ان�والتجر�ة�كما����

فاعف�ع��م�« : قال��عا�� وفكرة�حفر�ا��ندق�ال���أد�����ا�سلمان�الفار����ر����هللا�عنھ�وغ���ا

 »و�استغفر�ل�م�و�شاور�م�����مر�

وذلك�حرصا�ع���الوحدة�وضمانا�لعدم�التفرقة�وتوج���م�:مع�املخالف�نالص���و�ا��لم� -

ن�هللا�لنت�ل�م�ولو�كنت�فظا�غليظ�القلب�فبما�رحمة�م«  : قال��عا���لت��يح�أخطا��م�

  »النفضوا�من�حولك

ألن�ال��دد� »فإذا�عزمت�فتو�ل�ع���هللا«: قال��عا��: اتخاد�القرار�و�تحمل�املسؤولية�دون�تردد�أو�شك� -

ما ينبغي لنبي أن :"ع����عض�امل��ددين����ا��روج�قائال ملسو هيلع هللا ىلصباب�للفشل�،�كما����معركة�أحد�عندما�رد�

  "بعد أن لبسها حتى يحكم هللا بينه وبين عدوهيضع أداته 
 

  
  
  
  
  

السبورة 
  والدفتر

  
  
  
  
  

حواریة 
  استنتاجیة

  
  
  
  

فھم  مدى
ھذا  واستیعاب

والعمل  المحور
  هاستثمار على

قیاس مدى استیعابھم   التقویم االجمالي
  للدرس المنجز

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلصبعض صور التشاور التي میزت الشخصیة القیادیة للرسول استخرج  -

  ؟یتردد في تنفیذ القرار بعد اتخاذه ملسو هيلع هللا ىلصھل كان الرسول  -

  ؟في التعامل مع المخطئین والمخالفین   ملسو هيلع هللا ىلصما القیم التي كان یتحلى بھا الرسول  -

  ما أثر ذلك في المجتمع افسالمي زمن الرسالة؟ -

السبورة 
  والدفتر

  
  حواریة

تیعابھم اسمدى 
  للدرس المنجز 

ویستعد یتعلم ذاتیا   االعداد القبلي
  للدرس المقبل

من خالل االستجابة في مدخل  الحج ، أركانھ ومقاصده:فقھ العبادات أنجز درس * 

  :اإلجابة عما یلي

السبورة 
  والدفتر

  
  القائیة

  
  اسئلة االعدادكتابھ 



  ؟ ما حكم الحج وما أركانھ -

  ؟ مقاصد الحج التربویة واالجتماعیةماھي  -

 




