الصف الثالث 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 ساامها ،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

األهداف 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

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

األسولع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3

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

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

7
8
9
10
11
12
13

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
ازة اليلم اللطني
ازة نهاية أسولع ميللة

معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

األحااااااااااد
الخمياااااااس
االحد واالثنين

1444/02/01ها
1444/02/26-25ها
1444/3/21-20ها

التوحيد :مراتب الدين  -الفقه والسلوك :آداب قضاء الحاجة
التوحيد :مراتب الدين  -الفقه والسلوك :آداب قضاء الحاجة
التوحيد :اركان اإلسالم -الفقه والسلوك :آداب قضاء الحاجة
التوحيد :شهادة أن ال إله اال هللا
الفقه والسلوك :إزالة النجاسة عن البدن (الجسم)
التوحيد :شهادة أن ال إله اال هللا
الفقه والسلوك :إزالة النجاسة عن البدن (الجسم)
التوحيد :شهادة أن محمد رسول هللا
الفقه والسلوك :إزالة النجاسة عن المالبس ومكان الصالة
التوحيد :شهادة أن محمد رسول هللا  -الفقه والسلوك :التيمم
التوحيد :إقام الصالة -الفقه والسلوك :التيمم
التوحيد :إقام الصالة  -الفقه والسلوك :مكانة الصالة
التوحيد :إيتاء الزكاة  -الفقه والسلوك :مكانة الصالة
التوحيد :إيتاء الزكاة -الفقه والسلوك :شروط الصالة 1

مرا عة عامة
االختوارات
2022/8/28م
2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

الم رف/ة التربلي/ة:

توقيع المشرف/ة

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

الخمياااااااس
األحااااااااااد
نهاية دوام يلم الخميس

1444/4/16ها
1444/4/26ها
1444/4/30ها

2022/11/10م
2022/11/13م
2022/11/24م

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المادة
الدراسات األسالمية 3ب

عنوان الوحدة

مراتب الدين

موضوع الدرس

مراتب الدين

نوع الدرس

عاان بااعااد O

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

حااضاااالري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

• أن ت فر التلمي ة مراتب الدين اإلسالمي.
• أن تعرف التلمي ة معني اإليمان.
• أن تلضح التلمي ة ما هل اإلحسان.

األربعاء

األهداف

الخميس

التاريخ

• اذفري مراتب الدين اإلسالمي.
• عرفي معنى اإليمان
• وضحي معنى اإلحسان.

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝

الور كتر ⃝

اإلثراءات

فيديلهات

األنشطة

ن اط مدرسي O
اختوار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

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 .........

األحد

ثانيًا :الفقه والسللك

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

المادة
الدراسات األسالمية 3ب

عنوان الوحدة

آداب قضاء الحاجة

موضوع الدرس

آداب قضاء الحا ة ()1

نوع الدرس

عاان بااعااد O

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

حااضاااالري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

• أن ت فر التلمي ة آداب الدخلل لى الخالء.
• أن توين التلمي ة بأا ر ل تتقدم للخالء.
• أن توين التلمي ة بأا ر ل تخرج من الخالء.

األربعاء

األهداف

الخميس

التاريخ

• اذفري آداب الدخلل لى الخالء.
• وضحى بأا ر ل تتقدمي للخالء.
• بيني بأا ر ل تخر ى من الخالء.

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية

⃝

الور كتر ⃝

اإلثراءات

فيديلهات

األنشطة

ن اط مدرسي O
اختوار وحدة O

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

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 .........

األحد

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

الفصل الدراسي األول

المادة  /الدراسات اإلسالمية ثالث ابتدائي

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

مراتب الدين

األسبوع
الصف

الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

• أن تعدد الطالبة مراتب الدين

 البرجكتر

• أن تبني الطالبة املراد ابإلسالم
• أن تعرف الطالبة اإلميان
مراتب الدين

• أن تعرف الطالبة اإلحسان

✓ من أنا  +الكرسي
الساخن  +القصة
أخرى ...................:

 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 االختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

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

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

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

المادة  /الدراسات اإلسالمية ثالث ابتدائي

الفصل الدراسي األول

ثانيًا :الفقه والسلوك
معلمة المادة :أ......................................................... /

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

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

الفصل الدراسي األول

المادة  /الدراسات اإلسالمية ثالث ابتدائي
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

آداب قضاء الحاجة

األسبوع
الصف

الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

 البرجكتر

• أن تعرف الطالبة االستنجاء
•
آداب قضاء احلاجة
()1

أن تعرف الطالبة االستجمار

• أن تعدد الطالبة األشياء اليت جيوز االستجمار هبا

• أن تذكر الطالبة األشياء اليت ال جيوز االستجمار هبا

• أن تبني الطالبة شروط جواز االقتصار على
االستجمار

✓ البطاقات المروحية

 السبورة

 +مسرح العرائس
 +المسابقات
أخرى ...................:

• أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة الدرس

 الكتاب
 البطاقات



 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 االختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

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

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

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

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

الطريقة البنائية – فواز الحربي
موضوع الدرس

الوحدة االولى (مراتب الدين)

الصف

الثالث االبتدائي

أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

○

المادة

الدراسات اإلسالمية

المفردات الجديدة

مراتب الدين – تعريف كل مرتبة
○

○

○

اليوم

األحد

اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس

التاريخ
الحصة

○

○

○

ﺱ ما هي مراتب الدين ؟
المحتوى وعرض الدرس

تقويم الهدف

إجراءات التعليم و التعلم
تتحقق أهداف الدرس من خالل:

أن تعدد الطالبة مراتب الدين

أن تبني الطالبة املراد ابإلسالم

أن تعرف الطالبة اإلميان

مراتب الدين ثالث
لدين اإلسالم مراتب ثالثة :
 -1اإلسالم  -2اإليمان  -3اإلحسان
اإلسالم :
هو شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا صلى هللا عليه وسلم رسول هللا
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
اإليمان :

أن نؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره
وشره

اإلحسان :
أن نعبد هللا كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا
نشاط :1
أرسم مع مجموعتي في ورقة خارجية هرما ونكتب عليه مراتب الدين.

أن تعرف الطالبة اإلحسان
التقويم الختامي

▪ أمه ددد لس دددرس ددا مرد ل مقدم ددة ال دددرس ابلسد د ال ددن
مراتب الدين مأستمع ملشاركات الطالبات

▪ أسد ددلل الطالبد ددات مد ددا اإلسد ددالم أتناملد د مد ددع الطالبد ددات

ابلشرح مالتوضيح

▪ أسددلل الطالبددات مددا هددي املرتبددة الراتيددة مددن مراتددب الدددين

ممددن خددالل يلددف يتعددرف الطالبددات سدى املرتبددة الراتيددة مددن بيين املراد ابإلسالم

مراتب الدين

؟

▪ مد ددن خد ددالل مشد دداركات الطالبد ددات أ سد ددب ديد ددد املرتبد ددة
الرالرة من مراتب الدين مما املراد هبا
▪
▪ أسلل الطالبات  :ددن مراتب الدين ؟
▪ أتنامل األتشطة مع الطالبات

تقومي الدرس ابلكتاب

ددي مراتب الدين ؟

الواجب المنزلي

رل اإلميان ؟

رل اإلحسان
حل اتشطة الكتاب

الطريقة البنائية – فواز الحربي

ثانيًا :الفقه والسلوك

الطريقة البنائية – فواز الحربي

موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد

المادة

الوحدة األولى  :آداب قضاء
الحاجة () 1
○

قضاء احلاجة في

○

○

أن تعدد الطالبة آداب قضاء احلاجة
أن ذر الطالبة استقبال القبسة أم

ند قضاء احلاجة

○

○

إجراءات التعليم و التعلم

تقويم الهدف

تتحقق أهداف الدرس من خالل :
أستأذن محمد معلمه للخروج من الفصل لقضاء الحاجة ,فأذن له وقال :هل تعرف يا محمد
ماذا تقول عند دخول الخالء ,وعند الخروج منه؟ قال :نعم ,وأحفظها ,ألني تعلمتها في الصف
الثاني.
فأقول عند دخول الخالء (الحمام) باسم هللا ,اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
وأقول عند الخروج منه ........................................................
 أكمل اآلداب اآلتية:
عند دخول الخالء ,أقدم رجلي الـ.......................
عند الخروج من الخالء ,أقدم رجلي الـ.................
آداب قضاء الحاجة:

 -1ال أستقبل القبلة وال أستدبرها عند قضاء الحاجة في الصحراء.

استدابرها
أن تسترت الطالبة ن أتظار الناس

○

المحتوى وعرض الدرس

أن تتعرف الطالبة سى فوائد الطهارة
ماخلرمج من

الحصة

ﺱ ما الد اء الوارد ند دخول اخلالء ؟ ؟

األهداف السلوكية

أن تذكر الطالبة د اء دخول اخلالء

التاريخ

آداب دخول اخلالء – اخلرمج من –اليت حيرم

المفردات الجديدة

الثالث االبتدائي

○

الدراسات اإلسالمية

اليوم

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

▪ م ددن خ ددالل النش ددا األسد دري تن دداقل الطالب ددة ايكري د اء دخول اخلالء
أسرهتا حول الفوائد الصحية لسطهارة
ماخلرمج من
▪ أبدأ بطرح الس ال التايل سى الطالبات :
ما هو د اء دخول اخلالء ماخلرمج من ؟
▪ أانقل الطالبات حول آداب قضاء احلاجة
▪ أبد ددني لسطالبد ددات مد ددن خد ددالل الشد ددرح ماحلد ددوار
حكددا اسددتقبال القبسددة أم اسددتدابرها نددد قضدداء
احلاجة

▪ م د ددن خ د ددالل الوس د دديسة املتاح د ددة أ د ددر أم د ددام التطبيق العمسي
الطالبااتلنشددا املتعسددق بعدددم اسددتقبال اليقبسددة أم
استدابرها ند قضاء احلاجة ل الصحراء
▪ أ|حث الطالبات سى مجددوب اتسددتتار ددن

 -2أستتر عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة.

ددي آداب قضاء احلاجة

التطبيق العمسي

أ ني الناس ند قضاء احلاجة
▪ أرا د ددي مش د دداركة اي د ددع الطالب د ددات ل احل د ددوار رقابة ياتية
ماألتشطة

الطريقة البنائية – فواز الحربي
األهداف السلوكية

المحتوى وعرض الدرس

التقويم الختامي

تقومي الدرس ابلكتاب ص 34

إجراءات التعليم و التعلم
الواجب المنزلي

حل أسئسة الكتاب

تقويم الهدف

وحدات مشروع الملك عبدللا

أوًلا :التوحيد

وحدات مشروع الملك عبدللا

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

نى
مراتبىالدي ى

العنوان

نى ى؟ ى
ماى ىمراتبىالدي ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تعدد مراتب الدين
❖ تبين المراد باإلسالم
❖ تعرف اإليمان
❖ تعرف اإلحسان
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :أهمية التعرف على مراتب الدين .

ستفهم المتعلمات :
❖ مراتب الدين .
❖ تعريف مراتب الدين .

•
•









ستعرف المتعلمات :
مراتب الدين .
تعريف مراتب الدين .
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 :
السؤال األول  :ما مراتب الدين ؟
السؤال الثاني  :أعرف اإلسالم .


•
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :
ذكر مراتب الدين .
معرفة مراتب الدين .
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 .

وحدات مشروع الملك عبدللا

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن مراتب الدين .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح مراتب الدين .
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 األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
أقدم للطالبات عرض بيور بوينيت عين مراتيب اليدين  ،أطليب مين الطالبيات قيراءة العيرض جييدا
ومناقشة المعلومات التي وردت فيي فيي محاولية مينهن لتحدييد معنيى مراتيب اليدين ميع توضييح
الهدف من ومبررات .
أقدم للطالبات مطوية عن تعرييف مراتيب اليدين  ،اطليب مين الطالبيات قيراءة المطويية بطريقية
عملييية مركييزة تعتمييد علييى تحليييل المعلومييات التييي وردت بهييا ميين خييالل اسيتيعاب العالقييات بييين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن تعريف مراتب الدين .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن مراتب الدين ويتم ذلك من خالل االستعانة بشيبكة االنترنيت
أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقيدم الطالبيات المعلوميات فيي شيكل مقيال كتييب يييير ال يزييد عين
عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة قصية قصييرة عين مراتيب اليدين ميع توضييح الهيدف مين كتابية القصية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

وحدات مشروع الملك عبدللا

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح مراتب
الدين

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

وحدات مشروع الملك عبدللا

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :مراتب الدين
الصف  :الثالث االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن مراتب الدين وعمل مطوية عن :
( مراتب الدين )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
هي 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 في هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
واليرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ مراتب الدين .

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

وحدات مشروع الملك عبدللا

ثانياا :الفقه
والسلوك

وحدات مشروع الملك عبدللا

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

ج ىة ى
آدابىقضاءىاحلا ى

العنوان

ماىىآدابىقضاءىاحلاج ىةىى ى؟ ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تذكر دعاء دخول الخالء والخروج من
❖ تعدد آداب قضاء الحاجة
❖ تبين األماكن التي يحرم قضاء الحاجة فيها
❖ تعرف االستنجاء واالستجمار
❖ تعدد األشياء التي يجوز االستجمار بها
❖ تذكر األشياء التي ال يجوز االستجمار بها
❖ تبين شروط جواز االقتصار على االستجمار
❖ تتعرف على أنواع النجاسات
❖ تعدد األشياء التي يجب إزالة النجاسة عنها في الصالة

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :تعلم آداب قضاء الحاجة .

ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

آداب قضاء الحاجة .
دعاء دخول الخالء والخروج من .
الفرق بين االستنجاء واالستجمار .
األشياء التي يجوز االستجمار بها .
األشياء التي يحرم االستجمار بها .
شروط االقتصار على االستجمار .
أنواع النجاسات .
األشياء التي يجب إزالة النجاسة عنها في الصالة
ستعرف المتعلمات :
آداب قضاء الحاجة .
دعاء دخول الخالء والخروج من .
الفرق بين االستنجاء واالستجمار .
األشياء التي يجوز االستجمار بها .
األشياء التي يحرم االستجمار بها .
شروط االقتصار على االستجمار .
أنواع النجاسات .
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 .

•
•
•
•
•
•
•

السؤال األول  :ما األشياء التي يجوز اًلستجمار بها ؟
السؤال الثاني  :ما شروط اًلقتصار على اًلستجمار ؟
السؤال الثالث  :أذكر دعاء دخول الخالء والخروج
منه ؟








•
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :
ذكر آداب قضاء الحاجة .
معرفة دعاء دخول الخالء والخروج من .
بيان الفرق بين االستنجاء واالستجمار .
توضيح األشياء التي يجوز االستجمار بها .
بيان األشياء التي يحرم االستجمار بها .
ذكر شروط االقتصار على االستجمار .
بيان األشياء التي يجب إزالة النجاسة عنها في الصالة
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 .

وحدات مشروع الملك عبدللا

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن ىآداب قضاء الحاجة .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح االستنجاء واالستجمار .
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 األساسيية ميع مناقشية المهميات األدائيية التيي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبيرة التعليميية الميراد إكسيابها للطالبيات بترتييب الكتياب لهيا بقصيد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن آداب قضاء الحاجة  ،أطلب من الطالبات قراءة العرض جييدا
ومناقشة المعلومات التي وردت فيي فيي محاولية مينهن لتحدييد آداب قضياء الحاجية ميع توضييح
الهدف من ومبررات .
أقدم للطالبات مطوية عن الفرق بين االستنجاء واالستجمار  ،اطلب مين الطالبيات قيراءة المطويية
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب العالقات بيين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن الفرق بين االستنجاء واالستجمار .
أطلب مين الطالبيات جميع معلوميات عين أنيواع النجاسيات وييتم ذليك مين خيالل االسيتعانة بشيبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب يييير ال يزييد
عن عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن آداب قضاء الحاجة مع توضيح الهدف من كتابية القصية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

وحدات مشروع الملك عبدللا

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح األشياء
التي يجب إزالة
النجاسة عنها
في الصالة

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

وحدات مشروع الملك عبدللا

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :آداب قضاء الحاجة
الصف  :الثالث االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن آداب قضاء الحاجة وعمل مطوية عن :
( آداب قضاء الحاجة – االستنجاء – االستجمار )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
هي 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 في هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
واليرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

وحدات مشروع الملك عبدللا

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖
❖
❖
❖

آداب قضاء الحاجة
(.)1
آداب قضاء الحاجة
(.)2
إزالة النجاسة عن
البدن ( الجسم ) .
إزالة النجاسة عن
المالبس ومكان
الصالة .

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

وحدات فواز الحربي
مراتب الدين

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

الدراسات اإلسالمية

الثالث االبتدائي

احلصة
الفصل

أهمية التعرف على مراتب الدين

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

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 تعدد الطالبة مراتب الدين
أن تبني الطالبة املراد ابإلسالم

أن تعرف الطالبة اإلميان

كتاب الطالبة

لدين اإلسالم مراتب ثالثة :
 -1اإلسالم  -2اإليمان  -3اإلحسان
اإلسالم :

التقويم

ﺱ

هو توحيد هللا بالعبادة والشهادة لمحمد صلى هللا عليه وسلم بالرسالة وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان
وحج البيت
اإليمان :

ﺱ

أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشره
ﺱ

اإلحسان :
أن تعرف الطالبة اإلحسان

أن نعبد هللا كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا

ﺱ

وحدات فواز الحربي
الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

وحدات فواز الحربي

وحدات فواز الحربي

ثانيا :الفقه والسلوك
ً

وحدات فواز الحربي
عنوان الوحدة

آداب قضاء الحاجة

الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

األولى

الدراسات اإلسالمية

الثالث االبتدائي

احلصة
الفصل

أهمية التعرف على آداب قضاء الحاجة

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

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 )

التقويم

كتاب الطالبة

آداب قضاء الحاجة
 -1أقول عند قضاء احلاجة :
ابسم هللا اللهم إين أعوذ بك من اخلبث واخلبائث
 -2أقول عند اخلروج منه  :غفرانك
 -3ال أستقبل القبلة وال أستدبرها
 -4عندما أقضي حاجيت يف الصحراء ال أستقبل القبلة وال أستدبرها
 -5أسترت عن أنظار الناس عند قضاء احلاجة
 -6األماكن اليت حيرم قضاء احلاجة فيها :
ب) حتت ظل الشجرة
أ)طريق الناس
د) حتت الشجر املثمر
ج)املسبح

-7ال أتكلم عند قضاء احلاجة
الفرق بني االستنجاء واالستجمار :
تعريف االستنجاء :

ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ

وحدات فواز الحربي
غسل خمرج البول والغائط ابملاء حىت تزول النجاسة
تعريف االستجمار :
مسح خمرج البول والغائط ابألحجار أو املناديل حىت تزول النجاسة
األشياء اليت جيوز االستجمار هبا :
 -1األوراق  -2األحجار  -3املناديل
األشياء اليت ال جيوز االستجمار هبا :
 -1العظام  -2الطعام  -3أوراق فيها ذكر هللا عز وجل
شروط جواز االقتصار على االستجمار :
 -1أن ميسح املخرج ثالث مسحات منفية فأكثر وال جيزيء أقل منها
 -2أن ال ينشر البول أو الغائط عن خمرجه
أنواع النجاسات :
البول –– الغائط
األشياء اليت جيب إزالة النجاسة عنها يف الصالة :

 -1بدين

 -2ثيايب

ابل أعرايب يف املسجد فزجره الناس فقال رسول هللا  ) دعوه ) فلما فرغ من بوله طلب النيب  ماء فصب على البول

وقال لألعرايب (( إن هذه املساجد ال تصلح لشيء من هذا البول والقذر )
الواجب المنزلي

ﺱ

ﺱ

ﺱ
ﺱ
ﺱ

 -3املكان الذي أصلي فيه

الدليل على األشياء اليت جيب إزالة النجاسة عنها يف الصالة :
قال تعاىل ( وهللا حيب املطهرين ) قال تعاىل ( وثيابك فطهر )

متابعة حل تدريبات الكتاب

ﺱ

ﺱ

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

معلمة املادة....................... :

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

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة الدراسات اإلسالمية
للصف الثالث االبتدائي

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

الصف

التاريخ

( الفصل الدراسي األول)

الحصة

المالحظيات

الوحدة

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

االولى

الدرس
الوحدة االولى (مراتب
الدين)
اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة )

المحتوى
( كتاب الطالبة )

األهداف

عددي مراتب الدين ؟

مراتب الدين ثالث
لدين اإلسالم مراتب ثالثة :
 -1اإلسالم  -2اإليمان  -3اإلحسان
اإلسالم :
بيين املراد ابإلسالم
هو شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا صلى هللا عليه وسلم رسول
؟
هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
اإليمان :

أن تعدد الطالبة مراتب الدين

أن تبني الطالبة املراد ابإلسالم

أن نؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر
خيره وشره

أن تعرف الطالبة اإلميان

عريف اإلميان ؟

اإلحسان :

عريف اإلحسان

أن نعبد هللا كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا
أن تعرف الطالبة اإلحسان
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
االستكشاف
االستقصاء
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
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

المالحظية
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
أخرى...................... :

التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظية
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 بيني
المعلومات
o
o

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

معلمة املادة....................... :

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

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة الدراسات اإلسالمية

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

للصف الثالث االبتدائي
( الفصل الدراسي األول)

ثانيًا :الفقه
والسلوك
معلمة املادة....................... :

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

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة الدراسات اإلسالمية
للصف الثالث االبتدائي

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

الصف

التاريخ

( الفصل الدراسي األول)

المالحظات

الحصة

الوحدة

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

آداب
قضاء
الحاجة
وإزالة
النجاسة

الكفاية األساسية للدرس:

الدرس
الوحدة األولى :
آداب قضاء الحاجة () 1

التعرف على آداب قضاء الحاجة

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

المحتوى
(كتاب الطالب )

األهداف
أن تتعرف الطالبة على فوائد

أستأذن محمد معلمه للخروج من الفصل لقضاء الحاجة ,فأذن له وقال :هل
الطهارة
تعرف يا محمد ماذا تقول عند دخول الخالء ,وعند الخروج منه؟ قال :نعم,
وأحفظها ,ألني تعلمتها في الصف الثاني.
أن تذكر الطالبة دعاء دخول اخلالء فأقول عند دخول الخالء (الحمام) باسم هللا ,اللهم إني أعوذ بك من الخبث
والخبائث
واخلروج منه
وأقول عند الخروج منه ........................................................
 أكمل اآلداب اآلتية:
أن تعدد الطالبة آداب قضاء
عند دخول الخالء ,أقدم رجلي الـ.......................
عند الخروج من الخالء ,أقدم رجلي الـ.................
احلاجة

اذكري دعاء دخول اخلالء
واخلروج منه
عددي آداب قضاء احلاجة
التطبيق العملي

آداب قضاء الحاجة:

أن حتذر الطالبة استقبال القبلة أو

 -1ال أستقبل القبلة وال أستدبرها عند قضاء الحاجة في
الصحراء.

استدابرها

التطبيق العملي

أن تسترت الطالبة عن أنظار الناس
عند قضاء احلاجة
أن حترص الطالبة على آداب قضاااء
احلاجة
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:

 -2أستتر عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة.

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

رقابة ذاتية

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

حل

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

كتاب الطالبة
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
االستنتاج
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

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

معلمة املادة....................... :

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

قائدة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

مسرد مادة:

الدراسات اإلسالمية
مراتب الدين

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

للصف:
الهدف ( المحتوى )

المكون

الثالث االبتدائي
األسبوع

1

المعيار
• ذكر ر ررر مراتر ر ررب
الر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردين

ومعانيها.

الفصل الدراسي:

األول

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

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

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي

• أن تعدد الطالبة مراتب الدين
• أن تبني الطالبة املراد ابإلسالم
مراتب الدين

• أن تعرف الطالبة اإلميان
• أن تعرف الطالبة اإلحسان

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

االستنتاج التوضيح ......... 

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

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

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

مسرد مادة:

الدراسات اإلسالمية

للصف:

الثالث االبتدائي

الفصل الدراسي:

األول

ثانيًا :الفقه والسلوك
معلمة المادة :أ................................. /

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

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

مسرد مادة:

الدراسات اإلسالمية

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

للصف:

الوحدة األولى  :آداب قضاء الحاجة وإزالة النجاسة

الهدف ( المحتوى )

المكون

الثالث االبتدائي
األسبوع

التاريخ

المعيار
•ذك ر ر ر ر ر ر ررر دا
قضاء احلاجة

الفصل الدراسي:

األول

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

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

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي

• أن تعرف الطالبة االستنجاء

• أن تعرف الطالبة االستجمار
آداب قضاء

احلاجة ()1

• أن تعدد الطالبة األشياء اليت جيوز االستجمار هبا

• أن تذكر الطالبة األشياء اليت ال جيوز االستجمار هبا
• أن تبني الطالبة
االستجمار

شروط جواز االقتصار على

• أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة الدرس

مهارات التفكير
المالحظة األصالة

التذكر

التصنيف الطالقة

المرونة

القياس

 التطبيق

 كتاب الطالبة

 المالحظة

 دليل المعلمة

 المناقشة

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 عالقات األرقام

االستنتاج التوضيح ......... 

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

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

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

استراتيجية التعلم النشط  -الليزر

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

استراتيجية التعلم النشط  -الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات اإلسالمية 3ب
مراتب الدين
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
مراتب الدين ،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
المقصود باإلسالم.
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)

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(مراتب الدين) ،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 المقصود
باإلسالم.
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

ما اعلى مراتب
الدين.

ما باإلسالم.

استراتيجية التعلم النشط  -الليزر

ثانيًا :الفقه والسلوك

استراتيجية التعلم النشط  -الليزر
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات اإلسالمية 3ب
آداب قضاء الحاجة ()1
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
•

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
آداب الدخول والخروج من
الخالء ،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
األماكن التي يحرم قضاء الحاجة
فيها.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

الواجب المنزلي :حل تدريبات 5( .دقائق)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(آداب الدخول والخروج من
الخالء) ،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 األماكن التي
يحرم قضاء الحاجة فيها.
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

اذكري آداب
الدخول والخروج
من الخالء.

حددي األماكن
التي يحرم قضاء
الحاجة فيها.

استراتيجيات الليزر

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة
مراتب الدين
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما المقصود بمراتب الدين؟
المحتوى وفرض الدرس

الدراسات اإلسالمية 3ب
مجسمات

صور

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

أن تذكر التلميذة مراتب مراتب الدين ثالثة:
الدين اإلسالمي.
لدين اإلسالمي ثالث مراتب ،هي:
 -1اإلسالم :هو توحيد اهلل بالعبادة والشهادة لمحمد صلى
أن تعرف التلميذة معني
اهلل عليه وسلم بالرسالة ،وإقام الصالة ،وإيتاء الزكاة،
اإليمان.
وصوم رمضان ،وحج البيت.
 -2اإليمان :أن نؤمن باهلل ومالئكته ،وكتبه ،ورسله،
أن توضح التلميذة ما هو
واليوم اآلخر ،والقدر خيره وشره.
اإلحسان.
 -3اإلحسان :أن نعبد اهلل كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه
يرانا.

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

نشاط  2ص ()11
........................
....................

تقييم الهدف
اذكري مراتب الدين
اإلسالمي.

 oحل المشكالت
نشاط  1ص ()1
........................
....................

فلم تعليمي

 oاالكتشاف
واالستقصاء

عرفي معنى اإليمان

 oالصف الذهني

وضحي معنى اإلحسان.

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........

أدوات التقويم
التقويم الختامي

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

المالحظة  المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية
حل أسئلة الكتاب

استراتيجيات الليزر

ثانيًا :الفقه والسلوك

استراتيجيات الليزر

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
آداب قضاء الحاجة ()1
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
اذكرى اداب الدخول الى الخالء؟
المحتوى وفرض الدرس

األهداف السلوكية

أستأذن محمد معلمه للخروج من الفصل لقضاء الحاجة ,فأذن له وقال:
هل تعرف يا محمد ماذا تقول عند دخول الخالء ,وعند الخروج منه؟ قال:
أن تتعرررف الطالبررة علررى
نعم ,وأحفظها ,ألني تعلمتها في الصف الثاني.
فأقول عند دخول الخالء باسم هللا ,اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
فوائد الطهارة
أن ترررذكر الطالبرررة دعررراء وأقول عند الخروج منه........................................................
دخررول الخررالء والخررروج  أكمل اآلداب اآلتية:
عند دخول الخالء ,أقدم رجلي الر.......................
منه
عند الخروج من الخالء ,أقدم رجلي الر.................

أن تعررررردد الطالبرررررة آداب
قضاء الحاجة

آداب قضاء الحاجة:

أن تحررذر الطالبررة اسررتقبال  -1ال أستقبل القبلة وال أستدبرها عند قضاء الحاجة في
الصحراء.
القبلة أو استدبارها
أن تسرررتتر الطالبرررة عرررن
أنظ رار النرراس عنررد قضرراء
الحاجة

الدراسات اإلسالمية 3ب
مجسمات

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

 oحل المشكالت
( )1
بالتعاون مع مجموعتي
أتعرف على الحكمة من
تحريم استقبال القبلة
واستدبارها في
الصحراء:
........................
....................

 oاالكتشاف
واالستقصاء

عرفي فوائد الطهارة

 oالصف الذهني

اذكري دعاء دخول
الخالء والخروج منه

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

عددي آداب قضاء
الحاجة
رقابة ذاتية

 oأخرى........

 -2أستتر عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي
عددي األماكن التي يحرم قضاء الحاجة فيها.

التقويم

الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب.

استراتيجيات الليزر

التخطيط العكسي  -الليزر

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

رقم الوحدة:

العنوان  /مراتب الدين
عدد الحصص:

الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ

الفكرة الكبرى :أهمية التعرف على مراتب الدين.
نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تعدد مراتب الدين
⚫ تبين المراد باإلسالم
⚫ تعرف اإليمان
⚫ تعرف اإلحسان.
األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ مراتب الدين
⚫ تعريف مراتب الدين.
المعارف
ستعرف الطالبة:
 oمراتب الدين
 oتعريف مراتب الدين.

األسئلة األساسية
س ما مراتب الدين ؟
س أعرف اإلسالم ؟
س حددي الركن الثالث من أركان اإلسالم ؟
س بيني معنى إيتاء الزكاة ؟
المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
 oذكر مراتب الدين .
 oمعرفة مراتب الدين

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة مطوية عن مراتب الدين 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 هي مراتب الدين ؟)
أعرض فيديو تعليمي أمام الطالبات للتعريف بمراتب الدين  .وأقوم بذكر
أن لدين اإلسالم مراتب ثالثة  -1 :اإلسالم  -2اإليمان  -3اإلحسان
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 مثل بيني ما هي المرتبة
الثانية من مراتب الدين ؟ 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 مراتب الدين
أطلب من الطالب حل أنشطة الوحدة مع التوجيه والمتابعة
مناقشة التلميذات ومحاورتهم بأسلوب مبسط يناسب قدراتهم العقلية حول:
 oعددي مراتب الدين ؟
 oبيني المراد باإلسالم ؟
 oعرفي اإليمان ؟
 oعرفي اإلحسان ؟
كتابة مطوية عن مراتب الدين 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
تعدد مراتب الدين.
توضح المقصود باإلسالم.
تبين المقصود باإليمان.
تتفهم مراتب الدين..
تكتب مراتب الدين في الكراسة بخط
واضح وجميل.
تدوام على ذكر اهلل.
كتابة مطوية عن مراتب الدين 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 الثالث االبتدائي

رقم الوحدة:

العنوان  /آداب قضاء الحاجة
عدد الحصص:

الصف :الثالث االبتدائي
اليوم
التاريخ

الفكرة الكبرى :عند دخول الخالء أقول باسم اهلل ,اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تذكر دعاء دخول الخالء والخروج منه
⚫ تعدد آداب قضاء الحاجة
⚫ تبين األماكن التي يحرم قضاء الحاجة فيها
⚫ تعرف االستنجاء واالستجمار
⚫ تعدد األشياء التي يجوز االستجمار بها
⚫ تذكر األشياء التي ال يجوز االستجمار بها
⚫ تبين شروط جواز االقتصار على االستجمار
⚫ تتعرف على أنواع النجاسات
⚫ تعدد األشياء التي يجب إزالة النجاسة عنها في الصالة
⚫ .
األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ آداب قضاء الحاجة .
⚫ دعاء دخول الخالء والخروج منه .
⚫ الفرق بين االستنجاء واالستجمار .
⚫ األشياء التي يجوز االستجمار بها .
⚫ األشياء التي يحرم االستجمار بها .
⚫ شروط االقتصار على االستجمار .
⚫ أنواع النجاسات .
⚫ األشياء التي يجب إزالة النجاسة عنها في الصالة
⚫ .
المعارف
ستعرف الطالبة:

o
o
o
o
o

آداب قضاء الحاجة1
آداب قضاء الحاجة2
إزالة النجاسة عن البدن(الجسم)
إزالة النجاسة عن المالبس ومكان الصالة
.

األسئلة األساسية

س
س
س

ما األشياء التي يجوز االستجمار بها ؟
ما شروط االقتصار على االستجمار ؟
أذكر دعاء دخول الخالء والخروج منه ؟

المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:

o
o
o
o
o
o
o
o

ذكر آداب قضاء الحاجة .
معرفة دعاء دخول الخالء والخروج منه .
بيان الفرق بين االستنجاء واالستجمار .
توضيح األشياء التي يجوز االستجمار بها .
بيان األشياء التي يحرم االستجمار بها .
ذكر شروط االقتصار على االستجمار .
بيان األشياء التي يجب إزالة النجاسة عنها
في الصالةذكر

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة مطوية عن آداب قضاء الحاجة 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 هو دعاء دخول الخالء والخروج منه ؟)
.
أعرض فيديو تعليمي أمام الطالبات للتعريف آداب قضاء الحاجة
وأقوم بذكر دعاء دخول الخالء والخروج منه
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 اذكري دعاء دخول
الخالء والخروج منه ؟ عددي آداب قضاء الحاجة؟ 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 آداب قضاء
الحاجة
أطلب من الطالب حل أنشطة الوحدة مع التوجيه والمتابعة
أبين للطالبات من خالل الشرح والحوار حكم استقبال القبلة أو استدبارها
عند قضاء الحاجة
من خالل الوسيلة المتاحة أعرض أمام الطالباتالنشاط المتعلق بعدم
استقبال اليقبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء
أحث الطالبات على وجوب االستتار عن أعين الناس عند قضاء الحاجة
أراعي مشاركة جميع الطالبات في الحوار واألنشطة
كتابة مطوية عن آداب قضاء الحاجة 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 الدخول إلى الخالء.
تبين بأى رجل تتقدم للخالء.
تبين بأى رجل تخرج من الخالء
تذكر االماكن التى يحرم فيها قضاء
الحاجه.
تبين الحكمة من تحريم قضاء الحاجه
فى هذه االماكن
توضح كيفية المحافظة على االماكن
التى ينتفع بها الناس.كتابة مطوية
عن آداب قضاء الحاجة مع مراعاة
الخط الجميل واإلمالء الصحيح ،و
استخدام األلوان والصور المناسبة.
حل أنشطة الوحدة بالكتاب المدرسي
حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة

التعلم النشط الجديد

التعلم النشط الجديد  -الليزر

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

التعلم النشط الجديد

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

الدراسات اإلسالمية 3ب

مراتب الدين

موضوع الدرس

عددي األصول الثالثة.
❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

أدوات التقويم

⃝

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

رابط تفاعلي

❑استماع

تقويم قبلي

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

معلومة إثرائية

نشاط إثرائي

عددي مراتب الدين.
وضحي المقصود باإلسالم.

تقويم بنائي

أن تعدد التلميذة مراتب الدين.
أن توضح التلميذة المقصود
باإلسالم.
أن تبين التلميذة المقصود باإليمان.
أن تعرف التلميذة اإلحسان.
أن تصل التلميذة كل مرتبة من
مراتب الدين برقمها.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتفهم التلميذة مراتب الدين.

أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم مبسطة توضح مراتب الدين اإلسالمي ،أكلف
التلميذات بقراءة الخريطة بتركيز ومحاولة فهم محتواها ،ثم أقوم بمناقشتهن بشكل
هادئ حول ما خرجن به من خارطة المفاهيم ،أطلب من التلميذات تلخيص مضمون
الخريطة في كراساتهن.
أبسط للتلميذات تعريف اإلسالم ،وذلك من خالل كتابته على السبورة وشرح
التعريف جزء جزء حتى يتسنى لهن فهم التعريف بشكل كامل ،اختار تلميذة وأطلب
منها إعادة شرح التعريف ،أكرر األمر مع أكثر من تلميذة حتى أتاكد من تمام
استيعابهن للتعريف.
أطلب من تلميذة مجتهدة قراءة تعريف اإليمان من الكتاب المدرسي بصوت واضح،
ثم أتناقش مع التلميذات حول مضمون التعريف ،أكلف التلميذات بكتابة التعريف
بكراساتهن.
أكلف التلميذات بعمل لوحة إرشادية جذابة توضح تعريف اإلحسان ،تتعاون
التلميذات في عمل وتنفيذ اللوحة ،أقوم بمساعدتهن على تنفيذها وتعليقها على
حائط الفصل.
أشرح مضمون التدريب للتلميذات ،ثم أترك لهن المجال كي يقمن بالتفكير في حله،
اختار تلميذة كي تقوم باإلجابة على الفقرة األولى ،اختار تلميذة ثانية كي تقوم
باإلجابة على الفقرة الثانية ،وهكذا حتى نتنهي من اإلجابة على كل فقرات التدريب.
أعرض على التلميذات ورقة العمل ,ثم أساعدهن في اإلجابة على السؤال الموضح
بها.
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

التقويم

بيني المقصود باإليمان.
عرفي اإلحسان.
صلي كل مرتبة من مراتب الدين
برقمها.

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

مراجعة لما سبق دراسته

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........... :
إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

اخلربات السابقة

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

ما أعلى مرتبة من مراتب الدين؟
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

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

❑تفكير

التعلم النشط الجديد

ثانيًا :الفقه والسلوك

التعلم النشط الجديد

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

الدراسات اإلسالمية 3ب

❑سبورة ذكية

موضوع الدرس
آداب قضاء الحاجة ()1
بيني آداب قضاء الحاجة.

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

⃝

اختاري السلوك الصحيح في الموقف الموضح.

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

رابط تفاعلي

❑استماع

استنتجي آداب قضاء الحاجة.
استخرجي دعاء الدخول إلى الخالء
والخروج منه.

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

نشاط إثرائي

عرفي معنى كلمة الخالء.
اذكري آداب الدخول إلى الخالء.
حددي في أي المكانين الموضحين
بالصورة ال أستقبل القبلة عندما أقضي
حاجتي.
اذكري آداب الخروج من الخالء.
اربطي بين العبارة وبما يناسبها من
األشكال الموضحة.
حلي أسئلة ورق العمل الخاصة
بالدرس.

تقويم بنائي

أن تستنتج التلميذة آداب قضاء الحاجة.
أن تستخرج التلميذة دعاء الدخول إلى
الخالء والخروج منه.
أن تعرف التلميذة معنى كلمة الخالء.
أن تذكر التلميذة آداب الدخول إلى الخالء.
أن تحدد التلميذة في أي المكانين
الموضحين بالصورة ال أستقبل القبلة
عندما أقضي حاجتي.
أن تذكر التلميذة آداب الخروج من الخالء.

في بداية الدرس أقوم بعرض األفكار التي يتضمنها الدرس على التلميذات حتى يكنّ
التلميذات على دراية وعلم بأجزاء الدرس ،ثم أبدأ معهن بشرح آداب قضاء الحاجة.
أقوم بكتابة مجموعة من األدعية الواردة عن النبي صلى اهلل عليه وسلم وأطلب من
التلميذات أن يستخرجن دعاء الدخول إلى الخالء والخروج منه.
أعرض على التلميذات صور لبعض مواقف دخول الخالء والخروج منه باستخدام
وسيلة عرض مناسبة ويتم التعليق عليها من قبل التلميذات إلبداء رأيهن في تلك
المواقف واستنتاج اآلداب الواجب إتباعها عند الدخول والخروج من الخالء.
أناقش التلميذات للتوصل إلى ما فهمنه من الدرس ومدى إستفادتهن منه ومدى تحقق
الهدف المرجو من الدرس وهو إتباع آداب قضاء الحاجة وتطبيق ذلك.
أقسم التلميذات إلى مجموعتين وأطلب من المجموعة األولى أن يمثلن بعض السلوكيات
الخاطئة عند قضاء الحاجة وأطلب من المجموعة الثانية أن تقوم بتصحيح هذه
السلوكيات الخاطئة مما تعلمنه من الدرس.
أسرد على التلميذات قصة توضح لهن موقف سعد مع أخيه وهو يقضي حاجته وأطلب
منهن أن يوضحن ما هو التصرف الصحيح الذي يجب فعله في هذا الموقف.
أوزع التلميذات إلى مجموعتين وأعطي لكل مجموعة بعض الصور وأطلب منهن أن
يوضحن أي هذه األشياء يمكن الدخول بها عند قضاء الحاجة وأيهما ال يمكن الدخول
بها عند قضاء الحاجة.
أعرض ورقة العمل الخاصة بالدرس على التلميذات وأقوم بطرح عدة أساليب لحلها
حالً نموذجياً يدل على فهمهن للدرس.

التقويم

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

مراجعة على ما سبق دراسته

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........... :
إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

اخلربات السابقة

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

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

❑تفكير

بطاقة تخطيط الدروس

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

بطاقة تخطيط الدروس

الحصة:

اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :ما المقصود بمراتب الدين؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس

➢ أن تذكر التلميذة مراتب الدين اإلسالمي.
➢ أن تعرف التلميذة معني اإليمان.
➢ أن توضح التلميذة ما هو اإلحسان.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الصف3 :ب ف1

المادة :الدراسات اإلسالمية

الموضوع :مراتب الدين

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

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة
نشاط  1ص ()1
........................
....................
نشاط  2ص ()11
........................
....................

التقويم

➢ اذكري مراتب الدين اإلسالمي.
➢ عرفي معنى اإليمان
➢ وضحي معنى اإلحسان.

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 …………………

بطاقة تخطيط الدروس

ثانيًا :الفقه والسلوك

بطاقة تخطيط الدروس

الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :بأي قدم يجوز لنا دخول الخالء؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس

➢ أن تذكر التلميذة آداب الدخول إلى الخالء.
➢ أن تبين التلميذة بأى رجل تتقدم للخالء.
➢ أن تبين التلميذة بأى رجل تخرج من الخالء.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الصف3 :ب ف1

المادة :الدراسات اإلسالمية

الموضوع :آداب قضاء الحاجة ()1

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

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
التقويم

كتاب الطالبة

نشاط ()1
بالتعاون مع مجموعتي أتعرف على الحكمة من تحريم
استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء:
........................
....................

➢ اذكري آداب الدخول إلى الخالء.
➢ وضحى بأى رجل تتقدمي للخالء.
➢ بيني بأى رجل تخرجى من الخالء.

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 …………………

بطاقة تفعيل الدروس

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

بطاقة تفعيل الدروس

التاريخ

اليوم

الصف

3ب

الحصة

المادة

الدراسات اإلسالمية

• المكتسبات السابقة :اذكري المقصود باألصول الثالثة.
رقم الوحدة :الوحدة األولى
أهداف الوحدة
▪ عددي مراتب الدين.
▪
▪
▪
▪

الموضوع :مراتب الدين
كتاب الطالب

كتاب النشاط

نشاط ص 8

نشاط صفي

أن توضح التلميذة المقصود باإلسالم.
أن تذكر التلميذة المقصود باإليمان.
أن تعرف التلميذة المقصود باإلحسان.
أن تحدد التلميذة أعلى مراتب الدين.
التهيئة

 نشاط رقم
 حدث واقعي
قصة:
 طرح مشكلة
 قراءة نص من
مرجع:
 عرض صور
 مشاهدة فيلم
تعليمي:
 مدخل تاريخي
 أخرى

استراتيجيات
التدريس الحديثة
 الحوار
والمناقشة
 حل مشكالت
 التعلم التعاوني
 االستكشاف
 االستقصاء
 تمثيل األدوار
 القصة
 الخرائط الذهنية
 التعلم باللعب
 أخرى

نشاط صفي
نشاط صفي
نشاط صفي
نشاط صفي
الوسائل التعليمية

مهارات التفكير

 كتاب الطالبة  /عمليات العلم
كتاب النشاط األساسية:
 المالحظة
 أجهزة
 التصنيف
العرض
 القياس
 شفافيات
 جهاز تسجيل  االستنتاج
 عالقات األرقام
 مراجع،
 أخرى
صحف
 مجسمات
عمليات التفكير
 عينات
اإلبداعي:
 لوحات
 الطالقة
ورسومات
 المرونة
 فيلم تعليمي
 األصالة
 أخرى
 العصف الذهني
 أخرى
التفكير الناقد:
 األولويات
 مهارة التمييز
بين المعلومات

أسئلة التقويم
للدين اإلسالمي ثالث مراتب .
ما هي؟
ما المقصود باإلسالم؟
ما اإليمان؟
عرفي اإلحسان.
ما أعلى مراتب الدين؟
أساليب
التقويم وأدواته
 التقويم المعتمد
 على األداء
 التواصل
 المالحظة
 سلم التقدير
 قائمة الشطب
 األسئلة واألجوبة
أخرى

بطاقة تفعيل الدروس

ثانيًا :الفقه
والسلوك

بطاقة تفعيل الدروس

التاريخ

اليوم

الصف

3ب

الحصة

المادة

الدراسات اإلسالمية

▪ المكتسبات السابقة :ما المقصود بالنجاسة؟

رقم الوحدة :الوحدة األولى
أهداف الوحدة
▪
▪
▪
▪
▪
▪

أن تعدد التلميذة األشياء التي نزيل النجاسة
عنها عند الصالة.
أن تذكر التلميذة الدليل من القرآن الكريم على
وجوب الطهارة.
أن تميز التلميذة بعض األشياء النجسة
وأنواعها .
أن تذكر التلميذة تعريف وصفة التيمم .
أن تصف التلميذة بماذا طهر النبي صلى هللا
عليه وسلم المسجد.
أن توضح التلميذة آية من القرآن الكريم تحث
على طهارة الثياب.

التهيئة

استراتيجيات
التدريس الحديثة

 نشاط رقم

 الحوار والمناقشة

 حدث واقعي

 حل مشكالت

قصة:

 التعلم التعاوني

 طرح مشكلة

 االستكشاف

 قراءة نص من

 االستقصاء

مرجع:

 تمثيل األدوار

 عرض صور

 القصة

 مشاهدة فيلم

 الخرائط الذهنية

تعليمي:

 التعلم باللعب

 مدخل تاريخي

 أخرى

الموضوع :أداب قضاء الحاجة إزالة النجاسة
كتاب الطالب

كتاب النشاط

نشاط ص 18

نشاط صفي
نشاط صفي
نشاط صفي
نشاط صفي

عددي حاالت التيمم.
بماذا طهر النبي صلى هللا عليه
وسلم المسجد؟
اذكري آية من القرآن الكريم تحث
على طهارة الثياب.

نشاط صفي

مهارات التفكير

عمليات العلم األساسية:
 كتاب الطالبةةة  /كتةةاب  المالحظة
 التصنيف
النشاط
 القياس
 االستنتاج
 أجهزة العرض
 عالقات األرقام
 أخرى
 شفافيات
عمليات التفكير اإلبداعي:
 جهاز تسجيل
 الطالقة
 المرونة
 مراجع  ,صحف
 األصالة
 العصف الذهني
 مجسمات
 أخرى
التفكير الناقد:
 عينات
 األولويات
 مهةةارة التمييةةز بةةين
 لوحات ورسومات
المعلومات
 فيلم تعليمي
 أخرى

 أخرى

عددي األشياء التي نزيل النجاسة
عنها عند الصالة.
اذكري الدليل من القرآن الكريم
على وجوب الطهارة.
ميزي بعض األشياء النجسة.

نشاط صفي

الوسائل التعليمية

أسئلة التقويم

أساليب
التقويم وأدواته
 التقويم المعتمد
 على األداء
 التواصل
 المالحظة
 سلم التقدير
 قائمة الشطب
 األسئلة واألجوبة
 أخرى

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة .............................................. ....................

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

االســم:

مادة الدراسات اإلسالمية للصف
الثالث االبتدائي
الفصل الدراسي األول

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

الفصل:

ثالث/

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

ا
أوال :التوحيد

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة .............................................. ....................

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

مادة الدراسات اإلسالمية للصف
الثالث االبتدائي
الفصل الدراسي األول

االســم:

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

الفصل:

ثالث/

الوحدة:

األولى :مراتب الدين

الدرس:

مراتب الدين

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

• أكمل الفراغات التالية:

مراتب الدين هي :
....................................................................................-1
....................................................................................-2
....................................................................................-3

• اختار اإلجابة الصحيحة مما يأتى :
ـ ...........

اإلسالم

أن نعبد هللا كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا

اإلحسان

اإليمان

ـ اإلسالم المرتبة .......من مراتب الدين

األولى

الثانية

الثالثة

• أجب بنعم أو ال :
اإليمان أعلى مرتبة من مراتب الدين

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

اإلحسان هو المرتبة الثالثة من مراتب الدين

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

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة .............................................. ....................

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

االســم:

مادة الدراسات اإلسالمية للصف
الثالث االبتدائي
الفصل الدراسي األول

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

الفصل:

ثانياا :الفقه
والسلوك

ثالث/

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

ورقة عمل

إدارة التعليم
المدرسة .............................................. ....................

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

مادة الدراسات اإلسالمية للصف
الثالث االبتدائي
الفصل الدراسي األول

االســم:

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

الفصل:

الوحدة:

األولى :آداب قضاء الحاجة

الدرس:

ثالث/

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

آداب قضاء الحاجة ()1

• أكمل الفراغات التالية:
دعاء دخول الخالء
( باسم هللا  ............أعوذ بك
من ................و)..................

دعاء الخروج من الخالء
().............................

• أضع عالمة صح أو خطأ امام العبارات التالية::
أدخل الخالء برجلي اليمنى
أخرج من الخالء برجلي اليمنى
ال أستقبل القبلة وال أستدبرها عند قضاء الحاجة
ال يجب االستتار عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة

• أحدد أي المكانين أجتنب فيه استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء حاجتي :

الطريقة البنائية  -وسائل

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

الطريقة البنائية  -وسائل

الطريقة البنائية  -وسائل
المادة/الصف

الدراسات اإلسالمية الصف الثالث االبتدائي

اليـوم

موضوع الدرس

مراتب الدين

التمهيد

عددي األصول الثالثة.

التاريخ
الحصة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل المساعدة
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم مبسطة توضح مراتب
الدين اإلسالمي ،أكلف التلميذات بقراءة الخريطة بتركيز
ومحاولة فهم محتواها ،ثم أقوم بمناقشتهن بشكل هادئ
مراتب الدين ثالث
حول ما خرجن به من خارطة المفاهيم ،أطلب من
التلميذات تلخيص مضمون الخريطة في كراساتهن.
لدين اإلسالم مراتب ثالثة :
عددي مراتب الدين.
أبسط للتلميذات تعريف اإلسالم ،وذلك من خالل كتابته
أن تعدد التلميذة مراتب الدين.
 -1اإلسالم  -2اإليمان  -3اإلحسان
على السبورة وشرح التعريف جزء جزء حتى يتسنى
وضحي المقصود باإلسالم.
لهن فهم التعريف بشكل كامل ،اختار تلميذة وأطلب منها
أن توضح التلميذة المقصود باإلسالم .اإلسالم :
إعادة شرح التعريف ،أكرر األمر مع أكثر من تلميذة حتى
هو شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا صلى هللا
أتاكد من تمام استيعابهن للتعريف.
أن تبين التلميذة المقصود باإليمان.
عليه وسلم رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة
بيني المقصود باإليمان.
أطلب من تلميذة مجتهدة قراءة تعريف اإليمان من الكتاب
وصوم رمضان وحج البيت
المدرسي بصوت واضح ،ثم أتناقش مع التلميذات حول
أن تعرف التلميذة اإلحسان.
مضمون التعريف ،أكلف التلميذات بكتابة التعريف
اإليمان :
عرفي اإلحسان.
بكراساتهن.
أن تصل التلميذة كل مرتبة من مراتب أن نؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم
الدين برقمها.
اآلخر والقدر خيره وشره
أكلف التلميذات بعمل لوحة إرشادية جذابة توضح تعريف صلي كل مرتبة من مراتب الدين
برقمها.
اإلحسان ،تتعاون التلميذات في عمل وتنفيذ اللوحة ،أقوم
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة اإلحسان :
بمساعدتهن على تنفيذها وتعليقها على حائط الفصل.
بالدرس.
أن نعبد هللا كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا
أشرح مضمون التدريب للتلميذات ،ثم أترك لهن المجال
الدين.
مراتب
أن تتفهم التلميذة
نشاط :1
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.
كي يقمن بالتفكير في حله ،اختار تلميذة كي تقوم
باإلجابة على الفقرة األولى ،اختار تلميذة ثانية كي تقوم
أرسم مع مجموعتي في ورقة خارجية هرما
باإلجابة على الفقرة الثانية ،وهكذا حتى نتنهي من
ونكتب عليه مراتب الدين.
اإلجابة على كل فقرات التدريب.
أعرض على التلميذات ورقة العمل ,ثم أساعدهن في
اإلجابة على السؤال الموضح بها.
ما اإلسالم؟
الواجب

الطريقة البنائية  -وسائل

ثانيًا :الفقه والسلوك

الطريقة البنائية  -وسائل

المادة/الصف

الدراسات اإلسالمية الصف الثالث االبتدائي

موضوع الدرس
التمهيد

آداب قضاء الحاجة ()1
بيني آداب قضاء الحاجة.
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□
االكتشاف□ التلقين
المحتوى التعليمي

استراتيجية التعليم
األهداف السلوكية

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم

آداب قضاء الحاجة
أستأذن محمد معلمه للخروج من الفصل لقضاء الحاجة ,فأذن له وقال :هل تعرف يا
محمد ماذا تقول عند دخول الخالء ,وعند الخروج منه؟ قال :نعم ,وأحفظها ,ألني
تعلمتها في الصف الثاني.
فأقول عند دخول الخالء باسم هللا ,اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
وأقول عند الخروج منه ........................................................

أن تستنتج التلميذة
آداب قضاء الحاجة
أن تستخرج التلميذة
 أكملي اآلداب اآلتية:
دعاء الدخول إلى
عند دخول الخالء ,أقدم رجلي الـ.......................
ه
من
الخالء والخروج
عند الخروج من الخالء ,أقدم رجلي الـ.................
أن تعرف التلميذة
*آداب قضاء الحاجة
 .1أجتنب استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة في الصحراء.
معنى كلمة الخالء
أن تذكر التلميذة آداب _ انظري الى الصورة وأكملي :
• هذه هى  .........وهى قبلة ......
الدخول إلى الخالء.
• عند قضاء الحاجه ال  ...القبلة وال  .....في .......
أن تحدد التلميذة في
أي المكانين
الموضحين بالصورة
ال أستقبل القبلة
عندما أقضي حاجتي.
.2

أستتر عن أنظار الناس عند قضاء الحاجة:

في بداية الدرس أقوم بعرض األفكار التي يتضمنها الدرس
على التلميذات حتى يكنّ التلميذات على دراية وعلم بأجزاء
الدرس ،ثم أبدأ معهن بشرح آداب قضاء الحاجة.
أقوم بكتابة مجموعة من األدعية الواردة عن النبي صلى اهلل
عليه وسلم وأطلب من التلميذات أن يستخرجن دعاء الدخول
إلى الخالء والخروج منه.
أعرض على التلميذات صور لبعض مواقف دخول الخالء
والخروج منه باستخدام وسيلة عرض مناسبة ويتم التعليق
عليها من قبل التلميذات إلبداء رأيهن في تلك المواقف
واستنتاج اآلداب الواجب إتباعها عند الدخول والخروج من
الخالء
أحضر مجموعة من الكروت المصورة وأطلب من التلميذات
أن يحددن األماكن التي يمكن أن أقضي حاجتي فيها وأي
هذه األماكن ال أستقبل القبلة فيها.
عند قضاء الحاجة وأيهما ال يمكن الدخول بها عند قضاء
الحاجة..

أفكر
إذا أردت قضاء الحاجة وأنا في الصحراء فكيف أستتر عن أنظار الناس ؟
..................................................................

الواجب

حل أسئلة الكتاب .

استنتجي آداب قضاء الحاجة
استخرجي دعاء الدخول إلى
الخالء والخروج منه
عرفي معنى كلمة الخالء
اذكري آداب الدخول إلى
الخالء
حددي في أي المكانين
الموضحين بالصورة ال
أستقبل القبلة عندما أقضي
حاجتي.

مسرد وسائل

أوال
مادة التوحيد
الصف الثالث االبتدائي

مسرد وسائل

المادة :الدراسات اإلسالمية
األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث اإلبتدائي
الوسيلة

المهارة

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

آداه التقويم

استراتيجية التدريس

أن تعدد التلميذة مراتب الدين.
أن توضح التلميذة المقصود
باإلسالم.

السبورة
-1الترتيب(

)

-3االتصال ( )
-4اإللقاء ( )

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

أن تعرف التلميذة اإلحسان.
أن تصل التلميذة كل مرتبة
من مراتب الدين برقمها.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفهم التلميذة مراتب
الدين.

تدريبات مراتب الدين

-8التقويم (

)

مراتب الدين

-2تحديد الهدف ( )

ألقالم الملونة

أن تبين التلميذة المقصود
باإليمان.

أن تجيب التلميذة عن
األسئلة التالية.
أن تحدد التلميذة أعلى
مرتبة من مراتب الدين.
أن تعرف التلميذة
اإليمان.
أن توضح التلميذة
المقصود باإلٍسالم.
أن تتجه التلميذة نحو
شكر اهلل على نعمة
اإلسالم.

الحوار
والمناقشة
حلي المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

(

)

( )
( )

عددي مراتب الدين.
وضحي المقصود باإلسالم.
بيني المقصود باإليمان.

(

)

عرفي اإلحسان.

(
(
(
(

)
)
)
)

صلي كل مرتبة من مراتب
الدين برقمها.
حلي ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

(

)

(

)

اجبي عن األسئلة التالية.
حددي أعلى مرتبة من
مراتب الدين.
عرفي اإليمان.
وضحي المقصود
باإلٍسالم..

مسرد وسائل

ثانيًا :الفقه والسلوك

مسرد وسائل

المادة :الدراسات اإلسالمية
األسبوع/اليوم

الصف  :الثالث االبتدائي

المهارة

آداب قضاء الحاجة ()1

)

أن تستنتج التلميذة آداب قضاء
الحاجة
أن تستخرج التلميذة دعاء الدخول
إلى الخالء والخروج منه
أن تعرف التلميذة معنى كلمة الخالء
أن تذكر التلميذة آداب الدخول إلى
الخالء.
أن تحدد التلميذة في أي المكانين
الموضحين بالصورة ال أستقبل
القبلة عندما أقضي حاجتي
أن تذكر التلميذة آداب الخروج من
الخالء.
أن تعدد التلميذة األماكن التي يحرم
قضاء الحاجة فيها.
أن تختار التلميذة السلوك الصحيح
في الموقف الموضح
أن تربط التلميذة العبارة بما
يناسبها من اإلشكال الموضحة.
أن تحل التلميذة أسئلة ورقة العمل
الخاصة بالدرس
أن تقتدي التلميذة بسنة النبي
صلى اهلل عليه وسلم عند قضاء
الحاجة.

أن تكتب التلميذة دعاء الدخول
إلى الخالء ودعاء الخروج منه.
أن تذكر التلميذة هل التصرف
التالي صحيح.
أن تضع التلميذة عالمة (✓)
أمام العبارة الصحيحة ,وعالمة
( )أمام اإلجابة الخطأ.
أن تستشعر التلميذة أهمية إتباع
سنة النبي صلى هللا عليه وسلم
عند قضاء الحاجة.

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

األهداف

تدريبات آداب قضاء الحاجة
( )1

-1الترتيب(

الوسيلة

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
استراتيجية التدريس

الحوار
والمناقشة
حل المشكالت
التعلم التعاوني
االستكشاف
واالستقصاء
تمثيل الدوار
القصة
أرى
العصف الذهني
عمليات التفكير
اإلبداعي
التفكير الناقد

آداه التقويم

(

)

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

استنتجي آداب قضاء الحاجة
استخرجي دعاء الدخول إلى
الخالء والخروج منه
عرفي معنى كلمة الخالء
اذكري آداب الدخول إلى الخالء
حددي في أي المكانين
الموضحين بالصورة ال أستقبل
القبلة عندما أقضي حاجتي.
اذكري آداب الخروج من الخالء
عددي األماكن التي يحرم قضاء
الحاجة فيها.
اختاري السلوك الصحيح في
الموقف الموضح.
اربطي بين العبارة وبما يناسبها
من األشكال الموضحة.
حلي أسئلة ورق العمل الخاصة
بالدرس.

اكتبي دعاء الدخول إلى الخالء
والخروج منه.
اذكري هل التصرف التالي
صحيح.
ضعي عالمة (✓) أمام العبارة
الصحيحة ,وعالمة ( )أمام
اإلجابة الخطأ.

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

