الصف األول االبتدائي

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

اجلدول ادلراس
الحصة االولى

الحصة الثانية

الحصة الثالثة

الحصة الرابعة

الحصة الخامسة

الحصة السادسة

األحد
االثنين
الثالثاء
األربعاء
الخميس

هاتف المدرسة

هاتف المرشد

هاتف المعلم

هاتف ولي االمر

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهااات والقاايم المرغلبااة لاادا اليالوااات لي ااولا ر اااالً -أو نساااء فاااهمين لاادورهم فااي
الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في ضلئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2تلفير الكلادر الو رية الالزمة لتيلير المجتمع اقتصاديا وا تماعيا وثقافيا بما يخدم خيط التنمية اليملحااة فااي المملكااة وياادفع ها الخيااط ماان نجااا

لااى

نجا .
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهل يوتغي مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليمااا فافيااا مفياادا ل اتااه  ،فمااا يوتغااي مصاالحة الجماعااة باإلفااادة ممااا
يتعلمه األفراد لتيلير المجتمع بصلرتين :
أ ) مواشرة  :وذلك من خالل اإلسهام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مواشرة  :وذلك من خالل القضاء على األمية  ،ون ر اللعي لدا ميع أبناء األمة ب كل يضمن لهم حياااة واعيااة مسااتنيرة ودورا أفثاار فاعليااة فااي
بناء مجتمعاتهم.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه اليالوااة ورعايتهااا بتربيااة سااالمية متكاملااة ،فااي خلقهااا ،و سامها ،وعقلهااا ،ولغتهااا ،وانتمائهااا لااى أمااة
اإلسالم.

-2

تدريب اليالوات على قامة الصالة ،واألخ بآداب السللك والفضائل .

-3

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغلية والمهارة العددية ،والمهارات الحرفية .

-4

تزويد اليالوة بالقدر المناسب من المعللمات في مختلف الملضلعات .

-5

تعريف اليالوة بنعم اهلل عليها في نفسها ،وفي بيئتها اال تماعية والجغرافية لتحسن استخدام النِّعَم ،وتنفع نفسها وبيئتها .

-6

تربية ذوقهن الوديعي ،وتعهد ن اطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن.

تنمية وعي اليالوة لتدرك ما عليها من اللا وات ومالها من الحقلق
-7
للالة أمرها .

في حدود سنِّه وخصائص المرحلة التي تمر بها  ،وغرس حب وطنها  ،واإلخااالص

-8

تلليد الرغوة لدي اليالوات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريوهن على االستفادة من أوقات الفراغ.

-9

عداد اليالوة لما يلي ه المرحلة من مراحل حياتها.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخلق بأخالق القرآن الكريم والعمل به واالنقياد ألحكامه.
 -2اإليمان بنولة محمد صلى اهلل عليه وسلم و تواع هديه.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدا اليالوات وتوصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمل م اعرهن لحب الخير والصال .
 -5ترويض النفس على مقاومة األهلاء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفيرية من غير فراط وال تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربّه وذلك بمعرفة العقائد والعوادات.
 -7ن اء شخصية قلامها المثل العليا وذلك ألن قلب المسلم متّصل باهلل تعالى لعلمه أن اهلل ميّلع على خفاياها .فهاي تراقاب اهلل فاي مياع تحرّفاتهاا
وسكناتها وتسمل بنفسها لى ما قدّر اهلل لها من الكمال .
 -8ربط ميع العللم األخرا بالقرآن الكريم.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

أهداف تدريس مادة التوحيد

 -1تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 -2تنشئة المتعلم على اإليمان باهلل واالنقياد له واإليمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوية وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 -3اإليمان بأن هلل وحده حق التشريع ليتربى وينشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافية لإلسالم.
 -4اإليمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 -5إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن هللا ال يغفر أن يشرك معه أحد كائنا من كان.
 -6حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

أهداف تدريس مادة الفقه
 -1تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين هللا عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
 -2تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثال في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
 -3تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقها في دينه واعيا له مدركا ألحكامه.
 -4تدريب المتعلم على ممارسة العـبادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجبا يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.
 -5اكتساب المتعلم كثيرا من الفضائل واآلداب كالطاعة والنظام والنظافة وحسن المظهر وسمو النفس وتحمل المشاق والعطف على اآلخرين.
 -6تعريف المتعلم ببعض المعامالت التي يمر بها في حياته اليومية وأحكامها وشروطها وآدابها وبيان بعض المسائل عنها.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

معللمات عن المعلمة

توقيع المعلم/ة



المؤهل:



التخصص:



الصفلف التي تدرسها:



ملاد التدريس:



اسم المدرسة:

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المساارد
م

التاريخ

اسم الدرس

تلقيع المعلمة

تلقيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

توزيع منهج مادة (الدراسات اإلسالمية) للصف (األول االبتدائي)
الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادروس

األسولع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

بداية الدراسة للفصل االول

التلحيد :ما يجب علي المسلم معرفته  -الفقه والسللك :محوة القران الكريم واالستعاذة والوسملة
التلحيد :ما يجب علي المسلم معرفته  -الفقه والسللك :محوة القران الكريم واالستعاذة والوسملة
التلحيد :معرفة اهلل  -الفقه والسللك :العناية بالمصحف
التلحيد :اهلل الخالق  -الفقه والسللك :العناية بالمصحف
التلحيد :اهلل الخالق  -الفقه والسللك :التعريف بالنوي ﷺ
التلحيد :اهلل الرازق  -الفقه والسللك :التعريف بالنوي ﷺ
التلحيد :اهلل الرازق  -الفقه والسللك :رحمته ﷺ
التلحيد :اهلل ال ي ينزل المير  -الفقه والسللك :الودء بالسالم
التلحيد :اهلل ال ي ينزل المير  -الفقه والسللك :الودء بالسالم
التلحيد :اهلل المنعم  -الفقه والسللك :رد السالم
التلحيد :اهلل المنعم  -الفقه والسللك :رد السالم

مرا عة عامة
االختوارات

األحااااااااااد

1444/02/01ها

2022/8/28م

ازة اليلم اللطني

الخمياااااااس

1444/02/26-25ها

2022/9/22-21م

ازة نهاية أسولع ميللة

االحد واالثنين

1444/3/21-20ها

-16
2022/10/17م

معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

الم رف/ة التربلي/ة:

توقيع المشرف/ة

ازة نهاية أسولع ميللة
بداية اختوار الفصل الدراسي
االول
بداية ا ازة الفصل الدراسي االول

الخمياااااااس

1444/4/16ها

2022/11/10م

األحااااااااااد

1444/4/26ها

2022/11/13م

نهاية دوام يلم الخميس

1444/4/30ها

2022/11/24م

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

أوال
مادة التوحيد
الصف األول االبتدائي

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المادة
الدراسات األسالمية  1ب

اليوم

األربعاء

األهداف

•
•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

•
•
•
•
•
•

تردد التلمي ة فلمة ربي اهلل ثالث مرات.
تدلل التلمي ة على و لد اهلل.
تلضح التلمي ة ما دينها.
ت فر التلمي ة أرفان اإلسالم.
تكتب التلمي ة اسم النوي في الكراسة بخط واضح و ميل.
تدوام التلمي ة على ذفر اهلل.

الخميس

التاريخ
⃝

الور كتر ⃝

اإلثراءات

فيديلهات

األنشطة

ن اط مدرسي O
اختوار وحدة O

توقيع المعلم/ة

عاان بااعااد O

⃝

السولرة ⃝
بلربلينت

الكتاب ⃝
⃝

الوياقات ⃝
أوراق عمل

ن اط منزليO
اختوار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم مللنة ⃝
⃝

صلر ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرا ..........

أخرا .............

مسابقة مدرستي Oأخرا O
اختوار اسولعي  Oأخرا O

توقيع القائد/ة

الحقوق

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناق ة ❑الرسلم
المصلرة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم اّل اتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف ال هني ❑أخرا .........

الثالثاء

حااضاااالري O

أن تردد التلمي ة فلمة ربي اهلل ثالث مرات.
أن تدلل التلمي ة على و لد اهلل.
أن تلضح التلمي ة ما دينها.
أن ت فر التلمي ة أرفان اإلسالم.
أن تكتب التلمي ة اسم النوي في الكراسة بخط واضح و ميل.
أن تدوام التلمي ة على ذفر اهلل

االثنين

االختبارات

موضوع الدرس

ما يجب على المسلم معرفته

نوع الدرس

األحد

املعينات التعليمية

عنوان الوحدة

ما يجب على المسلم معرفته

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

ثانيًا :الفقه والسللك

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المادة
الدراسات األسالمية  1ب

عنوان الوحدة

تعظيم القران الكريم

موضوع الدرس

محوة القرآن الكريم  ،و االستعاذ و الوسملة

نوع الدرس

عاان بااعااد O

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

حااضاااالري O

•
•
•
•
•

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

األهداف

أن ت فر التلمي ة آداب تالوة القرآن الكريم.
أن توين التلمي ة ما يقال عند قراءة القرآن الكريم.
أن تلضح التلمي ة ما يقال عند أول السلرة.
أن تحدد التلمي ة فيفية تعظيم القرآن الكريم.
أن تحرص التلمي ة على تعظيم القرآن الكريم.

الخميس

التاريخ

•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝

الور كتر ⃝

اإلثراءات

فيديلهات

األنشطة

ن اط مدرسي O
اختوار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

السولرة ⃝
بلربلينت

ت فر التلمي ة آداب تالوة القرآن الكريم.
توين التلمي ة ما يقال عند قراءة القرآن الكريم.
تلضح التلمي ة ما يقال عند أول السلرة.
تحدد التلمي ة فيفية تعظيم القرآن الكريم.
تحرص التلمي ة على تعظيم القرآن الكريم.

الكتاب ⃝
⃝

الوياقات ⃝
أوراق عمل

ن اط منزليO
اختوار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم مللنة ⃝
⃝

صلر ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرا ..........

أخرا .............

مسابقة مدرستي Oأخرا O
اختوار اسولعي  Oأخرا O

توقيع القائد/ة

الحقوق

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناق ة ❑الرسلم
المصلرة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم اّل اتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف ال هني ❑أخرا .........

األحد

أوًلا :التوحيد

الفصل الدراسي األول

المادة  /الدراسات اإلسالمية 1ب
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

ما يجب على المسلم معرفته
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

• أن تتم هتيئة التلميذة على املنهج اجلديد .

• أن تتعرف التلميذة على مفردات املنهج اجلديد .
•

التهيئة واالستعداد

أداء التقويم
 اًلختبارات الشفوية

✓ إستراتيجية العمل

 البرجكتر

الجماعي +

 السبورة

األلعاب واإللغاز +

 الكتاب

خرائط المفاهيم

 البطاقات

أخرى  ...................:

العروض

 نماذج حسية

 اًلختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل

 األنشطة



أفالم تعليمية



أخرى.......

 التدريبات
 الواجبات المنزلية
 أخرى ...........

المادة  /الدراسات اإلسالمية 1ب

الفصل الدراسي األول

ثانياا :الفقه والسلوك

الفصل الدراسي األول

المادة  /الدراسات اإلسالمية 1ب

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

تعظيم القرآن الكريم
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم
 اًلختبارات الشفوية

 البرجكتر

✓ فرز المفاهيم +
مثلث االستماع
التهيئة واالستعداد

• أن تتم هتيئة التلميذة على املنهج اجلديد .

• أن تتعرف التلميذة على مفردات املنهج اجلديد .

+
فكر,زاوج,شارك

 السبورة
 الكتاب
 البطاقات

أخرى  ...................:

 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 اًلختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

أوالً :التوحيد

الطريقة البنائية – فواز الحربي

عنوان الدرس
ما يجب على المسلم معرفته
تمهيد الدرس

الفصل

المادة

الحصة

الوسيلة التعليمية

اإلسالمية

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية – إلقائية

ﺱ من ربك؟من نبيك؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالب )

إجراءات التعليم و التعلم

على املسلم معرفته.

هللا هو ال ي خلقنا وخلق كل شأء

عليها

ﺱ من ربك؟ ريب هللا

نع ي ييم  معرفة العب ربه:

• أن تعت ي ي ي التلمي ي ي ي ب ي ي ي ين معرفة العب
اإلسالم.
ﺱ ما ينك؟ يين اإلسالم
• أن ت ي ي من ابن نبيهي ييا حمم ي ي معرفة العب نبيًّه حمم عليه الصال والسالم:

ﺱ من نبيك؟
• أن تك ييون التلميي ي اجتاهي ييا
نيب حمم صلى هللا عليه وسلم
ا ابيا حنو اخلالق
ينه:

• أن ت رك التلميي أن هي

الركي .
• أقي ي يوم بكتاب ي يية األص ي ييل األو عل ي ييى الس ي ييبور

ﺱ من ربك؟

مسييبوقا بس ي ا تكييون جوابييه هييو أن ريب  ﺱ ما ينك؟
ع ي وجييل ش وأشييرا ه ي ا األصييل شييرحا وافيييا ﺱ من نبيك؟
للتلمي ي ات وال أنتقييل إا األصييل ح ي أأتك ي

من استيعاب التلمي ات له.
• أطلي ميين أح ي

التلميي ات ق يراء األصييو

الثالثة وتر ي التلمي ات من خلفها.
• أب يين للتلميي ي ات أن هي ي األص ييو ه ييأ الي ي
يس العب عنها يف القرب

األصي ييو هي ييأ الي ي يسي ي

ﺱ ما هو أو شأء
يس العب يف قرب ؟
ﺱ ماذا تقييو يف الصييباا
واملساء؟

عنها العب يف القرب
التقويم الختامي

تقويم الهدف

• أقوم بتعريف التلمي ات معىن األصل وأنه هو

• أن تب يين التلمي ي م ييا ي
• أن تع ي ي

الصف

التاريخ

األهداف السلوكية

بع ي ي

الدراسات

األول االبتدائي

تقومي ال رس ابلكتاب

الواجب المنزلي

حل أنشطة الكتاب

ثانيًا :الفقه والسلوك

عنوان الدرس

الفصل

المادة

محبة القرآن الكريم

الحصة

الوسيلة التعليمية

واالستعاذة والبسملة

التاريخ

تمهيد الدرس

الصف

الدراسات

األول االبتدائي

اإلسالمية

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية – إلقائية

ﺱ ما هأ اب تالو القر ن الكرمي؟

األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

محبة القرآن الكريم واالستعاذة والبسملة
أن تعلييل التلميي سييب حبنييا للقيير ن
الكرمي

إجراءات التعليم و التعلم

هتيئة أذهان التلمي ات لل رس مين خيال عير

تقويم الهدف

عللي ي ييأ سي ي ييب حبني ي ييا للقي ي يير ن

الشكل املقابل أمام التلمي ات ابلوسيلة املتاحة الكرمي
مث تقوم املعلمة مبشاركة التلمي ات ابلتعرف على
أسباب حبنا للقر ن الكرمي

ميين خييال عيير اللوحيية الثانييية أمييام التلمي ي ات االستماع واالنصات
ابلوسيلة املتاحة تتعرف التلمي ات على :

أن تسييتما التلمي ي إبنصييات للقيير ن

 oاالنصات عن مساع القر ن الكرمي

الكرمي

 oع ي م اللع ي او العب ييل ابألش ييياء عن ي مس يياع
القران الكرمي

أن ال تعب ييل التلميي ي ابألش ييياء أثن يياء

 oتق ي ي يرأ املعلمي ي يية االسي ي ييتعاذ وتي ي يير خلفه ي ي يا

تالو القر ن الكرمي

التلمي ي ات مث تب يين يين أنن ييا نق يرا االس ييتعاذ
قبل أن نب أ قراء القر ن الكرمي

أن تتع ي ي ييوذ التلمي ي ي ي م ي ي يين الش ي ي يييطان

 oتكتي املعلميية البسييملة أمييام التلمي ي ات مث

الرجيم عن قراء القر ن الكرمي

ت يير املعلم يية البس ييملة وتر ه ييا التلميي ي ات

تعي ييوني مي يين الشي يييطان الي ييرجيم
عن قراء القر ن الكرمي

اقرئي يأ البسي ييملة عني ي القي يراء

وتبن ين أننيا نقيرا البسيملة عني القيراء مين من أو السور
او السور

أن تقرأ التلمي البسملة عن القيراء

من أو السور

التقويم الختامي

املالحظة والتقومي

حل تقومي أنشطة الكتاب

الواجب المنزلي

أوًلا :التوحيد

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

وحدات الملك عبدهللا – فواز الحربي
مىاىجيبىعلىىىاملسلمىمعرفت ىه ى
ى
العنوان

ماىالذيىجيبىعلىىالعبدىمعرفت ىهى ى؟ ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تبين ما يجب على اإلنسان معرفته.
❖ تعدد بعض نعم  عليها
❖ تعتز بدين اإلسالم.
❖ تؤمن بان نبيها محمد 
❖ تكون اتجاها ايجابيا نحو الخالق
❖ تدرك أن هذه األصول هي التي يسأل عنها العبد في القبر
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرررة الكبرررى :األمررور الترري يجررب علررى المسررلم
معرفتها .

ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖

ما يجب على اإلنسان معرفته .
معرفة العبد ربه
معرفة العبد دينه
معرفة العبد نبيًّه محمد عليه الصالة والسالم

السؤال األول  :من ربك ؟ وما دينك ؟ وما نبيك ؟

السؤال الثاني  :ما الذي يجب على المسلم معرفته؟

ستعرف المتعلمات :

•
•
•

•

ما يجب على اإلنسان معرفته .
معرفة العبد ربه
معرفة العبد دينه
معرفة العبد نب ًّيه محمد عليه الصالة والسالم










ستقوم المتعلمات بما يأتي :
المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

األسئلة األساسية :

ستكون المتعلمات قادرات على :






•
•
•
•
•
•
•

بيان ما يجب على اإلنسان معرفته .
توضيح معرفة العبد ربه
تحديد معرفة العبد دينه
ذكر كيفية معرفة العبد نبيًّه محمد عليه الصالة
والسالم
ستقوم المعلمة بما يأتي :
تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن ما يجب على المسلم معرفته .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح ما يجب على المسلم معرفته .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبررة التعليميرة المرراد إكسرابها للطالبرات بترتيرب الكتراب لهرا بقصرد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن ما يجرب علرى المسرلم معرفتره  ،أطلرب مرن الطالبرات قرراءة
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولرة مرنهن لتحديرد مرا يجرب عرل المسرلم
معرفته مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطويرة عرن مرا يجرب علرى المسرلم معرفتره  ،اطلرب مرن الطالبرات قرراءة المطويرة
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التري وردت بهرا مرن خرالل اسرتيعاب العالقرات
بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن ما يجب على المسلم معرفته .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن ما يجب على المسلم معرفته ويتم ذلرك مرن خرالل االسرتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقرال كتيرب صرغير
ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن ما يجرب علرى المسرلم معرفتره مرع توضريح الهردف مرن
كتابة القصة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح ما يجب
على المسلم
معرفته

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المررهمة األدائيررة )
اسم الوحدة  :ما يجب على المسلم معرفته
الصف  :األول االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن ما يجب على المسلم معرفته وعمل مطوية عن :
( ما يجب على المسلم معرفته )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هر الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
والغرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ ما يجب على المسلم
معرفته.

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

ثانيًا :الفقه والسلوك

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

مى
تعظيمىالقرآنىالكري ى

العنوان

ماىهيىآدابىتالوةىالقرآنىالكريم ى؟ ى

الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تستنتج اآلداب التي اشتملت عليها قصة عمر
❖ تذكر الواجب علينا قبل مس المصحف
❖ تتعوذ من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم
❖ تقرأ البسملة عند القراءة من أول السورة
❖ ال تعبث باألشياء أثناء تالوة القرآن الكريم
❖ تلزم الصمت أثناء تالوة القرآن الكريم
❖ تعمل بما تقرأ من القرآن الكريم
❖ تضع المصحف في المكان الالئق به
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :القرآن الكريم له آداب كثيررة منهرا
وضع القرآن الكريم في المكان الالئق به والتوضأ قبرل
مسه ولهذا يجب علينا تعظيمه وتوقيره .

ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
•
•










أتوضأ قبل مس المصحف .
أقول عند قراءة القرآن الكريم أعوذ باهلل من
الشيطان الرجيم
أقول عند أول السورة بسم هللا الرحمن الرحيم.
أستمع وأنصت لقراءة القرآن .
ال ألهوا وال أتكلم أثناء التالوة .
ستعرف المتعلمات :
أن من السنة التوضأ قبل مس المصحف .
أقول عند أول السورة بسم هللا وعند قراءة القرآن
أعوذ باهلل من الشيطان من الرجيم.
ستقوم المتعلمات بما يأتي :
المناقشة والحوار .
كتابة البحث .
عمل مطوية .
كتابة قصة.
تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
حل أوراق العمل .
المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
جمع المعلومات .

األسئلة األساسية :

السؤال األول  :ماذا أقول عند قراءة القرآن الكريم؟
السؤال الثاني  :ماذا أقول عند أول السورة ؟
السؤال الثالث  :ما آداب تالوة القرآن الكريم ؟




•
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :
ذكر آداب تالوة القرآن الكريم .
بيان أن من آداب تعظيم القرآن الكريم التوضأ قبل مسه
ووضعه في المكان الالئق به.
ستقوم المعلمة بما يأتي :
تقدم التمهيد .
تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
قراءة نموذجية للنصوص .
التعزيز المناسب
تقسيم المجموعات.
إعداد أورق العمل.
إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن ىتعظيم القرآن الكريم .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح آداب تالوة القرآن الكريم .
المحكات الرئيسية :
* تحقيق درجات متقدمة في االختبارات .
* القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي .
* يتم من خالل جدول المتابعة المعد ( مبتدئ  -نام – كفء – متميز ) .
أدلة أخرى :
من خالل األدلة التالية :
نقاشات الزميالت  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة
الفجائية  -تقويم األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم :
األنشطة التعليمية :
مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسرية مرع مناقشرة المهمرات األدائيرة التري
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبررة التعليميرة المرراد إكسرابها للطالبرات بترتيرب الكتراب لهرا بقصرد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
ئ ا ْلقِر ْرآ ِن
مررن خررالل العمررل علررى شرركل مجموعررات تعاونيررة وبعررد عرررض قولرره تعررالى َ ( :وإذَا قِرر َ
ستَمعِواْ لَهِ َوأَنصتِواْ لَ َعلَّ ِك ْم ت ِ ْر َح ِمونَ )  ،أطلرب مرن الطالبرات توضريح آداب االسرتماع إلرى القررآن
فَا ْ
الكريم .
أقدم للطالبات عرض برور بوينرت عرن كيفيرة تعظريم القررآن الكرريم  ،أطلرب مرن الطالبرات قرراءة
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه فري محاولرة مرنهن لتحديرد كيفيرة تعظريم القررآن
الكريم مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن آداب تالوة القرآن الكريم  ،اطلب من الطالبرات قرراءة المطويرة بطريقرة
عمليررة مركررزة تعتمررد علررى تحليررل المعلومررات الترري وردت بهررا مررن خررالل اسررتيعاب العالقررات بررين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن آداب تالوة القرآن الكريم .
أطلب من الطالبات جمع معلومرات عرن العنايرة بالمصرحف ويرتم ذلرك مرن خرالل االسرتعانة بشربكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صرغير ال يزيرد
عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن تعظيم القرآن الكريم مع توضيح الهدف من كتابة القصة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح آداب
تالوة القرآن
الكريم

شمل بعض
جوانب
الموضوع ولم
يتطرق للبعض
األخر

شمل أغلب
جوانب
الموضوع
وأغفل جانب
واحد

كفء

متميز

شمل جميع جوانب
الموضوع محل
شمل جميع جوانب
النقاش بشكل
الموضوع محل النقاش
مفصل ودقيق

الترتيب
والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

متميز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة
ومجموع النقاط

( المررهمة األدائيررة )
اسم الوحدة  :تعظيم القرآن الكريم
الصف  :األول االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن تعظيم القرآن الكريم وعمل مطوية عن :
( آداب تالوة القرآن الكريم – طرق تعظيم القرآن الكريم )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس اللغوية .
هر الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
والغرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ تعظيم القرآن الكريم

14 / /هـ

❖ العناية بالمصحف

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

أواًل :التوحيد

عنوان الوحدة

ما يجب على المسلم معرفته

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

الدراسات اإلسالمية

األول اًلبتدائي

احلصة

1ب
معرفتها
األمور التي يجب على المسلم

الفكرة العامة

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

التهيئة

الفصل

الوسائل التعليمية

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

• أن تبيين التلميي م يجي ييى لي
اإلنسجين معرفته.
• أن تعدد بعض نعم  ليهجي
• أن تعتي ي ي ي ي ي التلميي ي ي ي ي ي بي ي ي ي ي ييد
اإلسالم.
• أن تؤم ابن نبيهجي حممد 

كتاب الطالبة

هللا هو ال ي خلقنجي وخلق كل شيء
معرفة العبد ربه:

ﺱ م ربك؟ ريب هللا
معرفة العبد د نه:

ﺱ مجي د نك؟د ين اإلسالم

• أن تكون التلمي اجتجيهيجي ا جيبييجي معرفة العبد نبيًّه حممد ليه الصال والسالم:
حنو اخلجيلق
• أن ت ي ي ييدرك التلميي ي ي ي أن هي ي ي ي
األص ييوي ه ييي ال ي

ﺱ م نبيك؟
نيب حممد صل هللا ليه وسلم

س ي ي نه يجي

ﺱ م ربك؟
ﺱ مجي د نك؟

ﺱ م نبيك؟
ﺱ مجي هو أوي شيء
ﺱ س ي العبد يف قرب ؟
ﺱ م ي ي ي ي يجي ا تق ي ي ي ي ييوي يف الص ي ي ي ي ييبجي

العبد يف القرب
الواجب المنزلي

التقويم

واملسجيء؟

متابعة حل تدريبات الكتاب

ثانيًا :الفقه والسلوك

عنوان الوحدة

تعظيم القرآن الكريم

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

الدراسات اإلسالمية

األول اًلبتدائي

احلصة

أهمية التعرف على تعظيم القرآن 1ب
الكريم

الفكرة العامة

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

التهيئة

الفصل

الوسائل التعليمية

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

كتاب الطالبة

محبة القرآن الكريم واالستعاذة والبسملة

 Oالتوصيل

التقويم

ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ

 Oأخرى

العناية بالقرآن الكريم

ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ

الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

ا
أوًل :التوحيد

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة  :الدراسات اإلسالمية
للصف األول االبتدائي

اإلدارة العامة للتعليم ..................
مدرسة................................ :
اليوم

الصف

التاريخ

( الفصل الدراسي األول)

الحصة

المالحظات

الوحدة

14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ

تعظيم
القرآن
الكريم

الكفاية األساسية للدرس:

ﺱ

الدرس

ما يجب على المسلم

من ربك؟من نبيك؟

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
(كتاب الطالبة )

األهداف

ﺱ م ربك؟

• أن تب ني الطالب ة م ا
•

على املسلم معرفته.

هللا هو ال ي خلقنا وخلق كل ش ء

 عليها

ﺱ م ربك؟ ريب هللا

ﺱ م مبيك؟

ﺱ ما دينك؟ ديين اإلسالم

ﺱ ما هو أوا ش ء

أن تع دد الطالب ة بع ن مع م معرفة العبد ربه:

• أن تعت

اإلسالم.

الطالب ة ب دي

ﺱ ما دينك؟

معرفة العبد دينه:

• أن ت م الطالب ة ابن مبيه ا
حممد 

•

معرفة العبد مبيًّه حممد عليه الصالة والسالم:

أن تك ون الطالب ة اجتاه ا ﺱ م مبيك؟
ميب حممد صلى هللا عليه وسلم
ا ابيا حنو اخلالق

يس ا العبد يف قرب ؟

• أن ت در الطالب ة أن ه
األص وا ه

ال

عنها العبد يف القرب
التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

معرفته

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

ﺱ م ا ا تق وا يف

يس ا

الصباح واملساء؟

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
اًلستكشاف
اًلستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
مواقع ويب تعليمية
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
اًلستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة  :الدراسات اإلسالمية

اإلدارة العامة للتعليم ..................
مدرسة................................ :

ث

للصف األول االبتدائي
( الفصل الدراسي األول)

ثانيًا :الفقه والسلوك

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة  :الدراسات اإلسالمية
للصف األول االبتدائي

اإلدارة العامة للتعليم ..................
مدرسة................................ :
اليوم

الصف

التاريخ

( الفصل الدراسي األول)

الحصة

المالحظات

الوحدة

14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ
14.... / .... / ....هـ

تعظيم
القرآن
الكريم

الكفاية األساسية للدرس:

ﺱ

الدرس

محبة القرآن الكريم
واالستعاذة والبسملة

ما هي آداب تالوة القرآن الكريم؟

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
(كتاب الطالبة )
محبة القرآن الكريم واالستعاذة والبسملة

األهداف

علل س ب حبن ا للق رآن

أن تعل ل الطالب ة س ب حبن ا

الكرمي

للقرآن الكرمي

أن تس تمع الطالب ة مص ا

االستماع واالمصا

للقرآن الكرمي

املالحظة والتقومي

أن ال تعبث الطالبة ابألشياء أثناء
تالوة القرآن الكرمي

تعوزي م الش يطان ال رجيم
عند قراءة القرآن الكرمي

أن تتع و الطالب ة م الش يطان
الرجيم عند قراءة القرآن الكرمي

اقرئ البسملة عند القراءة

أن تق رأ الطالب ة البس ملة عن د

م أوا السورة

القراءة م أوا السورة
التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

نشاط رقمي
حدث واقعي
قصة
طرح مشكلة
قراءة نص من مرجع
عرض صور
مشاهد فيلم تعليمي
مدخل تاريخي
آية قرآنية أو حديث شريف
أخرى...................... :
أخرى...................... :
أخرى...................... :

التعينات المنزلية:

استراتيجيات التدريس الحديثة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

الحوار والمناقشة
حل المشكالت
التعليم التعاوني
اًلستكشاف
اًلستقصاء
العصف الذهني
تمثيل األدوار
القصة
التخيل
الخرائط الذهنية
التعلم باللعب
أسلوب الندوة
أسلوب صحائف األعمال
أخرى..................... :

الوسائل التعليمية
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

كتاب الطالبة
مواقع ويب تعليمية
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o

مهارات التفكير:

أساليب التقويم وأدواته

المالحظة
التصنيف
القياس
اًلستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظة
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير اإلبداعي:
o
o
o
o
o
o
o

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
أخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o

التفكير الناقد:
 oمهارة تحديد األولويات
 oمهارة التمييز بين
المعلومات
o
o

حل اسئلة الكتاب .................................................................................................. :.

معلمة املادة....................... :

املشرفة الرتبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

أ ا
وًل :التوحيد

مسرد مادة:

للصف:

الدراسات اإلسالمية

الفصل الدراسي:

األول اًلبتدائي

األول

مسرد فواز الحربي

التهيئة واالستعداد

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

المعيار
•

• أن تتم هتيئة الطالبة على املنهج اجلديد .

• أن تتعرف الطالبة على مفردات املنهج اجلديد .

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 اًلستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير اًلبداعي

 هيكلة السمكة

 اًلستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 اًلستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

................. 

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 كتاب الطالبة

التهيئة
واالستعداد

مهارات التفكير
المالحظة األصالة

التذكر

التصنيف الطالقة

المرونة

القياس

التطبيق

 المالحظة

 دليل المعلمة

 المناقشة

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع
................. 

 عالقات األرقام

اًلستنتاج التوضيح ......... 

معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

مديرة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

الدراسات اإلسالمية

للصف:

األول اًلبتدائي

الفصل الدراسي:

األول

ثانياا :الفقه والسلوك

معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

مديرة المدرسة :أ................................. /

مسرد مادة:

الدراسات اإلسالمية

الصف

الحصة

األول اًلبتدائي

التهيئة واالستعداد

عنوان الوحدة(الفصل)

التاريخ

للصف:

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

التاريخ

المعيار
•

الفصل الدراسي:

األول

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 اًلستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير اًلبداعي

 هيكلة السمكة

 اًلستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 اًلستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

................. 

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي

التهيئة
واالستعداد

• أن تتم هتيئة الطالبة على املنهج اجلديد .

• أن تتعرف الطالبة على مفردات املنهج اجلديد .

مهارات التفكير
المالحظة األصالة

التذكر

التصنيف الطالقة

المرونة

القياس

 التطبيق

 كتاب الطالبة

 المالحظة

 دليل المعلمة

 المناقشة

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع
................. 

 عالقات األرقام

اًلستنتاج التوضيح ......... 

معلمة المادة :أ................................. /

المشرفة التربوية :أ................................. /

مديرة المدرسة :أ................................. /

أوال
مادة التوحيد
الصف األول االبتدائي

استراتيجيات التعلم النشط
لمادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات اإلسالمية1ب
ما يجب على المسلم معرفته
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص
النتائج عبر
الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(ما يجب على المسلم معرفته)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.

•

التناقش الجاد حول أركان
اإلسالم.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
ما يجب على المسلم معرفته،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
أركان اإلسالم.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
•
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر على •
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

•
•
•

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

اذكري ما يجب
على المسلم
معرفته.

عددي أركان
اإلسالم.

ثانيًا :الفقه والسلوك

استراتيجيات التعلم النشط
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات اإلسالمية 1ب
محبة القرآن الكريم  ،و االستعاذه و البسملة

كتابة تقرير -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة
•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
آداب تالوة القرآن الكريم،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم التلميذات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد التلميذات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
كيفية تعظيم القرآن الكريم.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

الواجب المنزلي :حل تدريبات كتاب النشاط5( .دقائق)

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(آداب تالوة القرآن الكريم)،
وتحديد معطياتها ،ووضع
التكليفات واإلرشادات ،والوقت
المخصص لتنفيذها.
االتفاق على توزيع األدوار،
وكيفية التعاون وتحديد
المسؤليات.
التعاون في إنجاز المطلوب
حسب األسس والمعايير المتفق
عليها.
كتابة التقرير أو عرض ما
توصلت إليه المجموعة في
جلسة الحوار العام.

•

التناقش الجاد حول كيفية تعظيم
القرآن الكريم.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•
•
•

•
•

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

عددي آداب تالوة
القرآن الكريم.

وضحي كيفية
تعظيم القرآن
الكريم.

أوال
مادة التوحيد
الصف األول االبتدائي

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تذكر التلميذة األمور
التى يسأل عنها اإلنسان
في قبره.

المادة
ما يجب على المسلم معرفته
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
يسأل اإلنسان عن ثالثة أشياء في قبره فما هما؟
المحتوى وفرض الدرس

اهلل هو الذي خلقنا وخلق كل شيء
معرفة العبد ربه:
ﺱ من ربك؟ ربي اهلل
معرفة العبد دينه:
ﺱ ما دينك؟ديني اإلسالم
معرفة العبد نبيًّه محمد عليه الصالة والسالم:
ﺱ من نبيك؟
نبي محمد صلى اهلل عليه وسلم

الدراسات اإلسالمية 1ب
مجسمات

صور

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة
نشاط ص9
ألون كما في األسطر
التالية :اهلل ربي
اإلسالم ديني
محمد صلى اهلل عليه
وسلم نبيي
اهلل ربي
اإلسالم ديني
محمد صلى اهلل عليه
وسلم نبيي

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

فلم تعليمي

تقييم الهدف
اذكري األمور التي يسأل
عنها اإلنسان في قبره.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء
 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
....
متابعة حل أنشطة الكتاب

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب

ثانيًا :الفقه والسلوك

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

محبة القرآن الكريم  ،و االستعاذه و البسملة
المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
هل هناك آداب لتالوة القرآن؟

المحتوى وفرض الدرس

أدوات التقويم
التقويم الختامي

مجسمات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

 oاالكتشاف
واالستقصاء

تقييم الهدف

كيفية تعلم محبة القرآن
و احترامه .

 oالصف الذهني
نشاط  2ص 36

فيلم تعليمي

اذكري أهم آداب تالوة
القرآن الكريم.

 oحل المشكالت

االستعاذة والبسملة عند قراءة القرآن الكريم
أقول عند قراءة القرآن الكريم:
• أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم.
أقول عند أول السورة:
• بسم اهلل الرحمن الرحيم.

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى....
اذكري أهم آداب تالوة القرآن الكريم.

صور

األنشطة

نعظم القرآن الكريم ونحبه :
أن تذكر التلميذة أهم آداب أحب قراءة القرآن الكريم ألنه
تالوة القرآن الكريم.
• كالم اهلل تعالي
• يزيد من حسناتي
قال رسول اهلل ﷺ( :من قرأ حرفا من كتاب اهلل فله به
حسنة و الحسنة بعشر امثالها ) .
أن تتعلم التلميذة محبة
القرآن الكريم و احترامه .
• أستمع وأنصت للقرآن الكريم.
• ال ألهو وال أتكلم أثناء تالوة القرآن الكريم.
أن تبين التلميذة ما يقال
عند قراءة القرآن الكريم.

الدراسات اإلسالمية 1ب

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي

بيني ما يقال عند قراءة
القرآن الكريم.

 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........
المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية
حل أسئلة الكتاب.

أوال
مادة التوحيد
الصف األول االبتدائي

التخطيط العكسي

رقم الوحدة:

العنوان  /ما يجب على المسلم معرفته
عدد الحصص:

الصف :األول االبتدائي
اليوم
التاريخ

الفكرة الكبرى :األمور التي يجب على المسلم معرفتها.
نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تبين ما يجب على اإلنسان معرفته.
⚫ تعدد بعض نعم هللا عليها
⚫ تعتز بدين اإلسالم.
⚫ تؤمن بان نبيها محمد ﷺ
⚫ تكون اتجاها ايجابيا نحو الخالق
⚫ تدرك أن هذه األصول هي التي يسأل عنها العبد في القبر.
األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ ما يجب على اإلنسان معرفته .
⚫ معرفة العبد ربه
⚫ معرفة العبد دينه
⚫ معرفة العبد نبيًّه محمد عليه الصالة والسالم.
المعارف
ستعرف الطالبة:
 oما يجب على المسلم معرفته
 oمعرفة العبد ربه
 oمعرفة العبد دينه
 oمعرفة العبد نب ًّيه محمد عليه الصالة والسالم.

س
س

األسئلة األساسية

من ربك ؟ وما دينك ؟ وما نبيك ؟
ما الذي يجب على المسلم معرفته؟

المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
 oبيان ما يجب على اإلنسان معرفته .
 oتوضيح معرفة العبد ربه
 oتحديد معرفة العبد دينه
 oذكر كيفية معرفة العبد نب ًّيه محمد عليه
الصالة والسالم

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة مطوية عن ما يجب على المسلم معرفته مع مراعاة الخط الجميل واإلمالء الصحيح ،و استخدام األلوان
والصور المناسبة

أدلة أخرى
نقاشات الزمالء  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

أبدأ بسؤال تمهيدي (من هو اهلل عز وجل؟)
أعرض فيديو تعليمي أمام الطالبات للتعريف باهلل عز وجل و األمور التي
يجب على المسلم معرفتها  .وأقوم بذكر من ربك ؟ وما دينك ؟ وما نبيك؟
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح محتويات
الوحدة ،وقراءة المحتوى أمام الطالبات وأطلب منهم ترديرد القراءة للنص
مع اإلشارة للنص في الكتاب والتأكد من متابعة الطالبات للعرض
واالنصات جيدا للشرح.
أقوم بعرض بطاقات مصورة تحتوي على أسئلة لما يجب على اإلنسان
معرفته :من ربك ؟ وما دينك ؟ وما نبيك ؟ مع عرض بطاقات أخرى
تحتوي على اإلجابة على االسئلة وأطلب من الطالبات تمييز البطاقات التي
تضم االجابات الصحيحة على األسئلة  ،مع استخدام كلمات التعزيز
المختلفة لتحفيز استجابة الطالب.
أستخدم السبورة في شرح العناصر الرئيسية للوحدة عن ما يجب على
المسلم معرفته
أطلب من الطالب حل أنشطة الوحدة مع التوجيه والمتابعة
مناقشة التلميذات ومحاورتهم بأسلوب مبسط يناسب قدراتهم العقلية حول:
 oمن خلق اإلنسان؟
 oماذا خلق اهلل غير اإلنسان؟
 oهل يستطيع اإلنسان أن يصنع إنسانا مثله؟
 oمن خالق كل شيء؟
 oهل هناك خالق غير اهلل؟
كتابة مطوية عن ما يجب على المسلم معرفته مع مراعاة الخط الجميل
واإلمالء الصحيح ،و استخدام األلوان والصور المناسبة  ،مع توضيح
الهدف من كتابة المطوية .وتقسيم الطالبات إلى مجموعتين لتشجيع
الطالبات على العمل التعاوني والمشاركة في صياغة المطوية بشكل منظم
ودقيق.
توزيع أوراق العمل الخاصة بدروس الوحدة ومتابعة اجابات الطالبات
وتصحيح اإلجابات الخاطئة مع تقديم الدعم والتوضيح المناسب والتأكد
من مشاركة جميع الطالبات.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

تنصت لشرح المعلمة للدرس
تردد كلمة ربي اهلل ثالث مرات.
تدلل على وجود اهلل.
توضح ما دينها.
تذكر أركان اإلسالم.
تكتب اسم النبي في الكراسة بخط
واضح وجميل.
تدوام على ذكر اهلل.
كتابة مطوية عن ما يجب على
المسلم معرفته مع مراعاة الخط
الجميل واإلمالء الصحيح ،و استخدام
األلوان والصور المناسبة.
حل أنشطة الوحدة بالكتاب المدرسي
حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة

ثانيا
مادة الفقه والسلوك
الصف األول االبتدائي

التخطيط العكسي

رقم الوحدة:

العنوان  /تعظيم القران الكريم
عدد الحصص:

الصف :األول االبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :القرآن الكريم له آداب كثيرة منها وضع القرآن الكريم في المكان الالئق به والتوضأ قبل مسه ولهذا
يجب علينا تعظيمه وتوقيره.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تستنتج اآلداب التي اشتملت عليها قصة عمر
⚫ تذكر الواجب علينا قبل مس المصحف
⚫ تتعوذ من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكريم
⚫ تقرأ البسملة عند القراءة من أول السورة
⚫ ال تعبث باألشياء أثناء تالوة القرآن الكريم
⚫ تلزم الصمت أثناء تالوة القرآن الكريم
⚫ تعمل بما تقرأ من القرآن الكريم
⚫ تضع المصحف في المكان الالئق به.
األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ محبة القرآن الكريم واالستعاذة والبسملة
⚫ العناية بالمصحف
⚫ أتوضأ قبل مس المصحف .
⚫ أقول عند قراءة القرآن الكريم أعوذ باهلل من الشيطان
الرجيم
⚫ أقول عند أول السورة بسم هللا الرحمن الرحيم.
⚫ أستمع وأنصت لقراءة القرآن .
⚫ ال ألهوا وال أتكلم أثناء التالوة.
المعارف
ستعرف الطالبة:
 oأن من السنة التوضأ قبل مس المصحف .
 oأقول عند أول السورة بسم هللا وعند قراءة القرآن أعوذ
باهلل من الشيطان من الرجيم.

األسئلة األساسية

س ماذا أقول عند قراءة القرآن الكريم؟
س السؤال الثاني  :ماذا أقول عند أول السورة ؟
س السؤال الثالث  :ما آداب تالوة القرآن الكريم ؟

المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
 oذكر آداب تالوة القرآن الكريم .
 oبيان أن من آداب تعظيم القرآن الكريم التوضأ قبل
مسه ووضعه في المكان الالئق به

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة مطوية عن آداب تالوة القرآن الكريم معرفته مع مراعاة الخط الجميل واإلمالء الصحيح ،و استخدام األلوان
والصور المناسبة

أدلة أخرى
نقاشات الزمالء  -اختبارات قصيرة  -اختبارات طويلة  -التذكير األكاديمي – المفكرات  -األسئلة الفجائية  -تقويم
األقران – المطويات  -ملف اإلنجاز

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

أبدأ بسؤال تمهيدي (ما سبب حبنا للقرآن الكريم ؟)
أعرض فيديو تعليمي أمام الطالبات عن محبة القرآن الكريم واالستعاذة
والبسملة  .وأقوم بذكر أسباب اعتنائنا بالمصحف الشريف
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح محتويات الوحدة،
وقراءة المحتوى أمام الطالبات وأطلب منهم ترديرد القراءة للنص مع اإلشارة
للنص في الكتاب والتأكد من متابعة الطالبات للعرض واالنصات جيدا للشرح.
تقرأ المعلمة االستعاذة وتردد خلفها التلميذات ثم تبين لهن أننا نقرا االستعاذة
قبل أن نبدأ قراءة القرآن الكريم
تكتب المعلمة البسملة أمام التلميذات ثم تردد المعلمة البسملة وترددها
التلميذات وتبين لهن أننا نقرا البسملة عند القراءة من اول السورة
أقوم بعرض بطاقات مصورة تحتوي على أسئلة لما يجب علينا أن نضع
المصحف في المكان الالئق به و ما اسم الكتاب الذي نزل على النبي صلى اهلل
عليه وسلم مع عرض بطاقات أخرى تحتوي على اإلجابة على االسئلة وأطلب
من الطالبات تمييز البطاقات التي تضم االجابات الصحيحة على األسئلة  ،مع
استخدام كلمات التعزيز المختلفة لتحفيز استجابة الطالب.
حث الطالبات على االعتناء بالمصحف الشريف والمحافظة عليه من التلف أو
التمزيق و على حفظ القرآن الكريم
أطلب من الطالب حل أنشطة الوحدة مع التوجيه والمتابعة
مناقشة التلميذات ومحاورتهم بأسلوب مبسط يناسب قدراتهم العقلية حول:
 oاالنصات عند سماع القرآن الكريم
 oعدم اللعب او العبث باألشياء عند سماع القران الكريم
 oاالعتناء بالمصحف الشريف والمحافظة عليه
كتابة مطوية عن آداب تالوة القرآن الكريم مع مراعاة الخط الجميل واإلمالء
الصحيح ،و استخدام األلوان والصور المناسبة  ،مع توضيح الهدف من كتابة
المطوية .وتقسيم الطالبات إلى مجموعتين لتشجيع الطالبات على العمل
التعاوني والمشاركة في صياغة المطوية بشكل منظم ودقيق.
توزيع أوراق العمل الخاصة بدروس الوحدة ومتابعة اجابات الطالبات
وتصحيح اإلجابات الخاطئة مع تقديم الدعم والتوضيح المناسب والتأكد من
مشاركة جميع الطالبات.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

تنصت لشرح المعلمة للدرس
تذكر آداب تالوة القرآن الكريم.
تبين ما يقال عند قراءة القرآن
الكريم.
توضح ما يقال عند أول السورة.
تحدد كيفية تعظيم القرآن الكريم.
تحرص على تعظيم القرآن
الكريم.
تكتب آداب تالوة القرآن الكريم
في الكراسة بخط واضح وجميل.
االنصات عند سماع القرآن
الكريم
عدم اللعب او العبث باألشياء
عند سماع القران الكريم
الحرص على نظافة المصحف
الشريف
كتابة مطوية عن آداب تالوة
القرآن الكريم مع مراعاة الخط
الجميل واإلمالء الصحيح ،و
استخدام األلوان والصور
المناسبة.
حل أنشطة الوحدة بالكتاب
المدرسي
حل أوراق العمل الخاصة
بدروس الوحدة

أوال
مادة التوحيد
الصف األول االبتدائي

التعلم النشط الجديد

المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

الدراسات اإلسالمية 1ب

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس
ما يجب على المسلم معرفته
مَنْ هو ربك؟ وما هو دينك؟

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

⃝

حل النشاط ( )1من كتاب النشاط صفحة (.)10

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

❑استماع

تقويم قبلي

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

رددي كلمة ربي اهلل ثالث مرات.
دللي على وجود اهلل.

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

نشاط إثرائي

رابط تفاعلي

التقويم

وضحي ما دينك.
اذكري أركان اإلسالم.

تقويم ختامي

أن تردد التلميذة كلمة ربي اهلل ثالث
أقوم بتوزيع بطاقات مدون عليها كلمة "ربي هللا" بحيث أطرح عليهن
مرات.
سؤال (من ربك؟) وأطلب منهن اإلجابة من خالل النظر إلى البطاقة ومن ثم
أن تدلل التلميذة على وجود اهلل.
يرددنها أكثر من مرة.
أن توضح التلميذة ما دينها.
أطلب من التلميذات التأمل في بعض مخلوقات هللا مثل السماء والشمس
اإلسالم.
أن تذكر التلميذة أركان
والقمر ،ثم أطرح عليهن سؤال (من خالقهن؟) ومن خالل إجابتهن أستنتج
أن تكتب التلميذة اسم النبي في الكراسة
معهن وجود هللا عز وجل.
بخط واضح وجميل.
من خالل اإلستشهاد ببعض اآليات القرآنية أوضح للتلميذات أن ديننا هو
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
دين اإلسالم وأوضح لهن من خالل هذه اآليات الكريمة ضرورة وجود
بالدرس.
اإلسالم في حياة كل مسلم.
أن تدوام التلميذة على قول "رضيت
باهلل رباً وباإلسالم ديناً وبمحمد صلى أسأل التلميذات عن أركان اإلسالم وأكافئ التلميذة التي تستطيع ذكرها ومن
ثم أرسم مخططا ً على السبورة يوضح أركان اإلسالم وأكرر معهن هذه
اهلل عليه وسلم نبياً ورسوالً".
األركان.
اخلربات السابقة
أكتب على السبورة اسم النبي صلى هللا عليه وسلم وأطلب من التلميذات
كتابتها داخل الكراس بخط جميل ،ثم أطلب منهن ترديد اسم النبي أكثر من
مرة.
مراجعة ما سبق دراستة
أعرض ورقة العمل على التلميذات ،ثم
أساعدهن في اإلجابة على السؤال الموضح بها.

أدوات التقويم

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

َم ْن ربك؟ وما دينك؟ و َم ْن نبيك؟
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات التحريرية⃝ المالحظة ⃝ المناقشة ⃝ التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات المنزلية⃝ أخرى..............

❑تفكير

ehkd

ثانيًا :الفقه والسلوك

التعلم النشط الجديد  -الليزر
المادة  -الصف

الدراسات اإلسالمية 1ب

كيف نعظم القرآن الكريم؟

التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)
استراتيجية التعلَّم
النشط

موضوع الدرس

محبة القرآن الكريم  ،و االستعاذه و البسملة

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

نشاط إثرائي

الواجبات المنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
 Oاالختبارات الشفوية

 Oاالختبارات التحريرية  Oالمالحظة

حددي كيفية تعظيم القرآن الكريم.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

تقويم قبلي

في بداية الدرس أطلب من التلميذات االستماع إليَّ جيداً أثناء قراءتي للقطعة ,ثم
ٲقوم بعد القراءة بتحليل وشرح لما جاء بها مستعينة بالصور الموضحة بالكتاب
المدرسي ,ثم ٲطلب إلى التلميذات ذكر ما تم استنتاجه من هذه القطعة.
ٲقوم بتوزيع بطاقات بعدد تلميذات الصف ،تشمل كل بطاقة منهم صوراً ألهم
اآلداب التي نقوم بها عند تالوة القرآن واالستماع ٳليه ،وٲطلب إلى التلميذات
النظر لهذه الصور والتعرف من خاللها على هذه اآلداب.
أقوم بكتابة لوحة ورقية تشتمل على ما يقال عند قراءة القرآن الكريم حيث أقوم
بتزيينها وتعليقها داخل الصف ,ثم أقرأ على التلميذات محتواها وأطلب منهن
ترديد ما أقوله.
من خالل عرض آليات من القرآن الكريم بواسطة المصحف االلكتروني داخل
حجرة المصادر المتعددة ،أوضح للتلميذات ما يتم قوله عند بداية كل سورة
وأطلب منهن ترديد البسملة أكثر من مرة.
أطلب من التلميذات جمع مجموعة من الصور ولصقها داخل كراس النشاط عن
أهم ما نقوم به لتعظيم القرآن الكريم على أن أقوم بمراجعة هذه الصور والتعليق
على كل صورة منهن ,ثم أثيب التلميذة التي تحصل على أفضل النتائج.
أقوم بعرض ورقة العمل على التلميذات ,ثم أساعدهن في اإلجابة على السؤال
الموضح بها.

رابط تفاعلي

استمعي إلى قراءة المعلمة للقطعة
بإنصات.

اذكري أهم آداب تالوة القرآن
الكريم.

بيني ما يقال عند قراءة القرآن الكريم.
وضحي ما يقال عند أول السورة.

بيني ما يقال عند قراءة القرآن الكريم
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع
 Oالمناقشة

التقويم

تقويم ختامي

ما معنى الفقه

التاريخ
الحصة
الفصل

تقويم بنائي

الخبرات السابقة

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........... :

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

أن تستمع التلميذة إلى قراءة المعلمة
للقطعة بإنصات.
أن تذكر التلميذة أهم آداب تالوة القرآن
الكريم.
أن تبين التلميذة ما يقال عند قراءة القرآن
الكريم.
أن توضح التلميذة ما يقال عند أول
السورة.
أن تحدد التلميذة كيفية تعظيم القرآن
الكريم.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تحرص التلميذة على تعظيم القرآن.

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

 Oالتدريبات

 Oاألنشطة

❑تحدث

❑قراءة

 Oالواجبات المنزلية O

❑كتابة

أخرى..............

❑تفكير

أوًلا :التوحيد

بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية في المشروع الشامل
اليوم

الصف

التاريخ

1ب

المكتسبات السابقة:
✓ من ربك؟
رقم الوحدة :الوحدة األولى

الموضوع :من يجب على المسلم معرفته

أهداف الوحدة
▪ أن تعدد التلميذة األمور التي يسأل عنها المسلم في
قبره.
ً
▪ أن تبين التلميذة جزاء من آمن باهلل ربا وباإلسالم
دينا ً وبمحمدا ً صلى هللا عليه وسلم نبيا ً ورسوالً.
▪
▪
▪
▪




أن تذكر التلميذة من ربها.
أن توضح التلميذة اسم الدين الذي تنتمي له.
أن تحدد التلميذة اسم نبي األمة اإلسالمية.
أن تردد التلميذة الشهادتين.
استراتيجيات
التهيئة
التدريس الحديثة
نشاط رقم
حدث واقعي

قصة:
طرح مشكلة



قراءة نص من

مرجع:




عرض صور
مشاهدة فيلم

تعليمي:




مدخل تاريخي
أخرى

 الحوار
والمناقشة











كتاب الطالب
نشاط
نشاط

نشاط
نشاط
نشاط
نشاط
الوسائل التعليمية
 كتاب الطالبة /
كتاب النشاط

حل مشكالت

 أجهزة العرض

التعلم التعاوني

 شفافيات

االستكشاف

 جهاز تسجيل

االستقصاء

 مراجع ,صحف

تمثيل األدوار

 مجسمات

القصة

 عينات

الخرائط الذهنية

 لوحات
ورسومات

التعلم باللعب
أخرى

الحصة

المادة

الدراسات
اإلسالمية

 فيلم تعليمي
 أخرى

أسئلة التقويم
كتاب النشاط
عددي األمور التي يسأل
نشاط صفي
عنها المسلم في قبره.
بيني جزاء من آمن باهلل
نشاط صفي
ربا ً وباإلسالم دينا ً
وبمحمدا ً صلى هللا عليه
وسلم نبيا ً ورسوالً.
من ربك؟
نشاط صفي
ما دينك؟
نشاط صفي
من نبيك؟
نشاط صفي
رددي الشهادتين.
نشاط صفي
أساليب
مهارات التفكير
التقويم و أدواته
عمليات العلم
التقويم المعتمد
األساسية:
 على األداء
 المالحظة
 التصنيف
 التواصل
 القياس
المالحظة
االستنتاج
 سلم التقدير
 عالقات األرقام
 أخرى
 قائمة الشطب
عمليات التفكير
اإلبداعي:
 األسئلة
 الطالقة
واألجوبة
 المرونة
 أخرى
 األصالة
 العصف الذهني
 أخرى
التفكير الناقد:
 األولويات
 مهارة التمييز
بين المعلومات

ثانياً :الفقه والسلوك

بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية في المشروع الشامل
اليوم

التاريخ

الصف

المكتسبات السابقة:
كم عدد سور القرآن الكريم؟
رقم الوحدة :الوحدة األولى
o
o
o
o
o



أهداف الوحدة
أن تعرف التلميذة المقصود بتعظيم
القرآن.
أن تذكر التلميذة معاني بعض الكلمات
الجديدة التي وردت بالوحدة.
أن تتوضأ التلميذة قبل مس
المصحف.
أن تتحلى التلميذة بآداب االستماع إلى
تالوة القرآن.
أن تبين التلميذة كيفية تعظيم القرآن
الكريم.
استراتيجيات
التهيئة
التدريس الحديثة
 الحوار والمناقشة
نشاط رقم

 حدث واقعي

 حل مشكالت

قصة:
 طرح مشكلة

 التعلم التعاوني
 االستكشاف

 قراءة نص من
 االستقصاء
مرجع:
 عرض صور

 تمثيل األدوار

 مشاهدة فيلم

 القصة

تعليمي:
 مدخل تاريخي

 الخرائط الذهنية
 التعلم باللعب

 أخرى
 أخرى

1ب

الحصة

المادة

الدراسات
اإلسالمية

الموضوع :تعظيم القرآن الكريم
كتاب الطالب

كتاب النشاط
نشاط صفي
نشاط صفي
نشاط صفي

أسئلة التقويم
ما المقصود بتعظيم
القرآن؟
ما المقصود ب "الرفق
– مس – اللهو"؟
كيف نتوضأ؟

عددي آداب االستماع
نشاط صفي
إلى تالوة القرآن.
بيني كيفية تعظيم القرآن
نشاط صفي
الكريم.
أساليب
مهارات التفكير
الوسائل التعليمية
التقويم وأدواته
عمليات العلم
 كتاب الطالبة/
 التقويم المعتمد
األساسية:
كتاب النشاط
 المالحظة
 على األداء
 التصنيف
 أجهزة العرض
 القياس
 التواصل
 االستنتاج
 شفافيات
 عالقات األرقام
 المالحظة
 أخرى
 جهاز تسجيل
عمليات التفكير
 سلم التقدير
 مراجع  ,صحف
اإلبداعي:
 الطالقة
 قائمة الشطب
 مجسمات
 المرونة
 األصالة
 األسئلة
 عينات
 العصف الذهني
واألجوبة
 أخرى
 لوحات ورسومات
التفكير الناقد:
 أخرى
 األولويات
 فيلم تعليمي
 مهارة التمييز بين
المعلومات
 أخرى

أوال
مادة التوحيد
الصف األول االبتدائي

بطاقة تخطيط الدروس  -الليزر
الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :من ربك؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس
➢
➢
➢
➢
➢
➢

أن تردد التلميذة كلمة ربي اهلل ثالث مرات.
أن تدلل التلميذة على وجود اهلل.
أن توضح التلميذة ما دينها.
أن تذكر التلميذة أركان اإلسالم.
أن تكتب التلميذة اسم النبي في الكراسة بخط
واضح وجميل.
أن تدوام التلميذة على ذكر اهلل.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الصف1 :ب ف1

المادة :الدراسات االسالمية

الموضوع :ما يجب على المسلم معرفته

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح عرض صور

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة
نشاط ص 13
ألون كما في األسطر التالية:
اهلل ربي
اإلسالم ديني
محمد صلى اهلل عليه وسلم نبيي

التقويم
تردد التلميذة كلمة ربي اهلل ثالث مرات.
تدلل التلميذة على وجود اهلل.
توضح التلميذة ما دينها.
تذكر التلميذة أركان اإلسالم.
تكتب التلميذة اسم النبي في الكراسة بخط واضح
وجميل.
تدوام التلميذة على ذكر اهلل.
التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات فيلم تعليمي
صور
 ونماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى …………………

ثانيًا :الفقه والسلوك

بطاقة تخطيط الدروس  -الليزر
المادة :الدراسات االسالمية

الصف1 :ب ف1
الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :ما اسم الكتاب الذي نزل على النبي صلى اهلل عليه وسلم؟
قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح عرض صور
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس

➢
➢
➢
➢
➢

أن تذكر التلميذة آداب تالوة القرآن الكريم.
أن تبين التلميذة ما يقال عند قراءة القرآن الكريم.
أن توضح التلميذة ما يقال عند أول السورة.
أن تحدد التلميذة كيفية تعظيم القرآن الكريم.
أن تحرص التلميذة على تعظيم القرآن الكريم.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الموضوع:

محبة القرآن الكريم  ،و االستعاذه و البسملة

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة

نشاط ( )1ص 35

التقويم

➢
➢
➢
➢
➢

تذكر التلميذة آداب تالوة القرآن الكريم.
تبين التلميذة ما يقال عند قراءة القرآن الكريم.
توضح التلميذة ما يقال عند أول السورة.
تحدد التلميذة كيفية تعظيم القرآن الكريم.
تحرص التلميذة على تعظيم القرآن الكريم.

التواصل اللغوي

الخرائط الذهنية

لعب األدوار

االستقصاء
التقويم البنائي
التعلم التعاوني
أخرى ………………
حل المشكالت
االستنتاج أخرى ……)( ،التفكير اإلبداعي :الطالقة
(عمليات العلم األساسية :المالحظة التصنيف القياس
أخرى ……( ،)..التفكير الناقد :تحديد األولويات التمييز بين المعلومات
العصف الذهني
األصالة
المرونة
أخرى ………….)..
لوحات ورسومات فيلم تعليمي
صور
 ونماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى ……………..
مراجع ودوريات
الواجبات المنزلية
التدريبات األنشطة
المالحظة المناقشة
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
أخرى …………………

أو الً:االتوحيد

أوراق عمل (الدراسات اإلسالمية للصف األول االبتدائي)

ا

الموضوع:اماايجباعلىاالمسلمامعرفتها ا

ا

ضعياعالمةا ا()اأسفلااإلجابةاالصحيحة ا :ا
ربي هو :هللا.
الرسل

محمد

هللا


ديني هو :اإلسالم.
اإلسالم

اإلنجيل

التوراة



ك؟
مَنْ نبي ِ
• عيسى عليه السالم.
• محمد صلى هللا عليه وسلم.
• موسى عليه السالم.

أوراق عمل (الدراسات اإلسالمية للصف األول االبتدائي)

ا

ا
ثانيًا:االفقها
والسلوك
ا

أوراق عمل (الدراسات اإلسالمية للصف األول االبتدائي)

الموضوع :محبة القرآن الكريم  ،و االستعاذه و البسملة

ضعي عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة:

من السلوك المستحب الكتابة والرسم على
المصحف.

.

أقول عند أول السورة بسم هللا الرحمن الرحيم.

يجب أن أتوضأ قبل مس المصحف الشريف.




أنا أقرأ:

في المكان الالئق به.

ال ألهو وال أتكلم:

القرآن الكريم كل يوم.

أضع القرآن الكريم:

أثناء التالوة.

ا

أوراق عمل (الدراسات اإلسالمية للصف األول االبتدائي)

أسعار مادة الدراسات االسالمية للفصل الدراسي األول  1444هـ
سعر المادة عن طريق االيميل  10لاير
سعر المادة على السي دى فقط  50لاير
سعر المادة طباعه عادية مع السي دي  70لاير
سعر المادة طباعه ملونة مع السي دى  140لاير

لشراء المادة يرجي الدخول الى الموقع التالي :
/https://c.mta.sa
للتواصل عبر الواتساب او االتصال من خالل احدي األرقام التالية
0558396004
0557977722

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

SA5780000233608010954856
بنك الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
SA3520000002052558759940
بنك البالد
سعد عبدالرحمن العتيبي
900127883010006
SA4715000900127883010006
بنك الجزيرة
سعد عبدالرحمن العتيبي
030680161166001
SA6760100030680161166001

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
ايبان

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

SA0610000021065828000106
ايبان
البنك السعودي الفرنسي
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
K2213000185
رقم الحساب
SA82550000000K2213000185
ايبان
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
0101001926001
SA6065000000101001926001
ايبان
بنك اإلنماء
سعد عبدالرحمن العتيبي
اسم صاحب الحساب
رقم الحساب
68202882885000
SA2805000068202882885000
ايبان

