الصف الخامس االبتدائي

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

بسم اهلل الرحمن الرحيم
يسر مؤسسة التحاضير الحديثة إن تقدم لكم
(تحضير التعلم الرقمي) لجميع المواد الدراسية
(ابتدائي ومتوسط ومقررات) والذي تشتمل على المحتوى التعليمي
(اضغط على الدرس أو الصورة) للدروس بشرح فيديو من عين وأوراق عمل وعرض بوربوينت لكل درس كما يشمل على اإلثراءات
واالنشطة والواجبات واالستراتيجيات

نسألكم
❖
❖
❖

باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت.
وذلك حفظاً لحقوقنا.
ال نحل لكم بيع هذا العمل وكل محتوياته.
ال نحل لكم االستفادة من هذا العمل إذا لم تدفع ثمنه.
ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا العمل وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.

ِ
❖ تذكر قوله تعاىل (( َوَم ْن يَت َِّق َّ
ب))
اّللَ ََْي َع ْل لَهُ ََمَْرجاًَ ،ويَ ْرُزقْهُ ِم ْن َح ْي ُ
ث ال ََْيتَس ُ

حساب مؤسسة التحاضير الحديثة
=======================
مصرف الراجحي) 233608010954856اي بان( SA5780000233608010954856
حسابات اخرى
اضغط هنا
مؤسسة التحاضير الحديثة
لتسجيل طلب شراء مواد أخرى الكترونيا أضغط هنا

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهارات المفيدة واالتجاهااات والقاايم المرغوبااة لاادى الطالبااات ليشاابوا رجاااالً -أو نساااء فاااهمين لاادورهم فااي
الحياة ،واعين بعقيدتهم مدافعين عنها وعاملين في ضوئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2توفير الكوادر البشرية الالزمة لتطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بما يخدم خطط التنمية الطموحااة فااي المملكااة وياادفع هااذه الخطااط ماان نجاااح إلااى
نجاح.
 -3الحرص على مصلحة الفرد والجماعة معا  ،فهو يبتغي مصلحة الفرد من خالل تعليمه تعليمااا كافيااا مفياادا لذاتااه  ،كمااا يبتغااي مصاالحة الجماعااة باإلفااادة ممااا
يتعلمه األفراد لتطوير المجتمع بصورتين :
أ ) مباشرة  :وذلك من خالل اإلسهام في اإلنتاج والتنمية
ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالل القضاء على األمية  ،ونشر الوعي لدى جميع أبناء األمة بشكل يضمن لهم حياااة واعيااة مسااتنيرة ودورا أكثاار فاعليااة فااي
بناء مجتمعاتهم.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

أهداف تعليم المرحلة اإليتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطالبااة ورعايتهااا بتربياة إسااالمية متكاملااة ،فااي خلقهااا ،وجساامها ،وعقلهااا ،ولغتهااا ،وانتمائهااا إلااى أمااة
اإلسالم.

-2

تدريب الطالبات على إقامة الصالة ،واألخذ بآداب السلوك والفضائل .

-3

تنمية المهارات األساسية المختلفة وخاصة المهارة اللغوية والمهارة العددية ،والمهارات الحركية .

-4

تزويد الطالبة بالقدر المناسب من المعلومات في مختلف الموضوعات .

-5

تعريف الطالبة بنعم اهلل عليها في نفسها ،وفي بيئتها االجتماعية والجغرافية لتحسن استخدام النِّعَم ،وتنفع نفسها وبيئتها .

-6

تربية ذوقهن البديعي ،وتعهد نشاطهن االبتكاري ،وتنمية تقدير العمل اليدوي لديهن.

 -7تنمية وعي الطالبة لتدرك ما عليها من الواجبات ومالها من الحقوق
لوالة أمرها .

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

-8

توليد الرغبة لدي الطالبات في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح وتدريبهن على االستفادة من أوقات الفراغ.

-9

إعداد الطالبة لما يلي هذه 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 بنبوة محمد صلى اهلل عليه وسلم وإتباع هديه.
 -3تنمية الناحية الدينية والروحية لدى الطالبات وتبصيرهن بالعقيدة الصحيحة.
 -4تعريفهن بحقيقة دينهن حتى تنمو مشاعرهن لحب الخير والصالح.
 -5ترويض النفس على مقاومة األهواء الفاسدة مع تنمية الدوافع الفطرية من غير إفراط وال تفريط.
 -6تنظيم عالقة المسلم بربّه وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.
 -7إنشاء شخصية قوامها المثل العليا وذلك ألن قلب المسلم متّصل باهلل تعالى لعلمه أن اهلل مطّلع على خفاياها .فهاي تراقاب اهلل فاي جمياع تحرّكاتهاا
وسكناتها وتسمو بنفسها إلى ما قدّر اهلل لها من الكمال .
 -8ربط جميع العلوم األخرى 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 اهلل تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون ساواه.
 -5إبعاد المتعلم عن كل ما يوقعه في الشرك -والعياذ باهلل -ألن اهلل ال يغفر أن يشرك معه أحد كائناً من كان.
 -6حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى اهلل عليه وسلم في جميع أقواله وأعماله.

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

أهداف تدريس مادة الحديث

 -1تعريف المتعلم بالمصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم.
 -2تدريب المتعلم على قراءة الحديث النبوي الشاريف قاراءة ساليمة وضابط حركاتاه وساكناته ونطقاه نطقااً واضاحاً يظهار المعناى معاه فاي قراءتاه
ويساعد على فهمه.
 -3تعريف المتعلم بتفصيل بعض ما أجمله القرآن الكريم أو توضيح ما غمض منه أو تأكيد ما تشابه ،والتأكيد على الجاناب العقلاي والتحليال المنطقاي
أثناء شرح الحديث.
 -4تزويد المتعلم بطائفة من روائع الكلم واألساليب البليغة فتسمو لغته وتهذب ألفاظه.
 -5إظهار شخصية الرسول الكريم صلى اهلل عليه وسلم من خالل سنته المطهرة فيتخذه مثله األعلى يقتدي به ويسير على منهجه..

توقيع المعلم/ة

توقيع المشرف/ة

توقيع القائد/ة

الحقوق

أهداف تدريس مادة الفقه

 -1تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتعلم وتوثيق الصلة بينه وبين اهلل عز وجل عن طريق الممارسة العملية للعبادات.
 -2تبصير المتعلم بأهمية الجانب العملي من الدين ممثالً في العبادات والتأكيد على أنه جزء متمم للعقيدة.
 -3تعريف المتعلم بالعبادات وأحكامها وشروطها وكل ما يتصل بها مما يجعل العبد متفقهاً في دينه واعياً له مدركاً ألحكامه.
 -4تدريب المتعلم على ممارسة العابادات وتعويده عليها بحيث يصبح جزء من سلوكه وواجباً يشعر بضرورة أدائه كلما حان وقته.
 -5اكتساب المتعلم كثيراً 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

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

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

1
2
3
4

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

التوحيد :فضل العلم وأهميته  -الحديث :هديه صلى اهلل عليه وسلم في الطهارة  -الفقه والسلوك :األذان

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

التوحيد :العلم الذي يجب تعلمه  -الحديث :هديه صلى اهلل علية وسلم في الصالة  -الفقه والسلوك :سنن األذان

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

التوحيد :العمل بالعلم -الحديث :هديه صلى اهلل علية وسلم في يوم الجمعة  -الفقه والسلوك :سنن األذان

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

6
7
8
9
10
11
12
13

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

التوحيد :الدعوة الى التوحيد  -الحديث :هديه صلى اهلل علية وسلم في العيد  -الفقه والسلوك :معاني جمل األذان
التوحيد :الصبر على األذى في سبيل الدعوة الى التوحيد  -الحديث :هديه صلى اهلل علية وسلم في الزكاة والصدقة  -الفقه
والسلوك :معاني جمل األذان
التوحيد :الحنفية السمحة  -الحديث :هدية صلى اهلل علية وسلم في الصيام  -الفقه والسلوك :اإلقامة

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

التوحيد :الحنفية السمحة -الحديث :هديه صلى اهلل علية وسلم في الحج  -الفقه والسلوك :آداب المشي الى الصالة

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

التوحيد :معرفة الرب  -الحديث :هديه صلى اهلل علية وسلم في العبادة  -الفقه والسلوك :آداب انتظار الصالة

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

التوحيد :دالئل معرفة الرب  -الحديث :هديه صلى اهلل علية وسلم في قراءة القرآن  -الفقه والسلوك :مكانة الصالة

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

التوحيد :استحقاق اهلل للعبادة  -الحديث :فضل تالوة القرآن الكريم  -الفقه والسلوك :فرضية الصالة

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

التوحيد :الدعاء واالستغاثة  -الحديث :فضل تالوة القرآن الكريم  -الفقه والسلوك :فرضية الصالة

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

مراجعة عامة
االختبارات

بداية الدراسة للفصل االول

األحااااااااااد

1444/02/01ها

2022/8/28م

إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخمياااااااس

1444/4/16ها

2022/11/10م

إجازة اليوم الوطني
إجازة نهاية أسبوع مطولة

الخمياااااااس
االحد واالثنين

1444/02/26-25ها
1444/3/21-20ها

2022/9/22-21م
2022/10/17-16م

بداية اختبار الفصل الدراسي االول
بداية اجازة الفصل الدراسي االول

األحااااااااااد
نهاية دوام يوم الخميس

1444/4/26ها
1444/4/30ها

2022/11/13م
2022/11/24م

معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

المشرف/ة التربوي/ة:

توقيع المشرف/ة

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

التوحيد

المادة
الدراسات األسالمية 5ب

اليوم

الثالثاء
األربعاء

األهداف

التاريخ

الواجبات والتقويم

⃝

البرجكتر ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

توقيع المعلم/ة

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

عاان بااعااد O

•
•
•
•
•
•

أن تذكر التلميذة فضائل العلم الشرعي.
أن توضح التلميذة أدلة فضائل العلم الشرعي.
أن تبين التلميذة أهمية طلب العلم الشرعي.
أن تعلل التلميذة أهمية العلوم ألعامة
ان تبين التلميذه فضل العلوم العامة
أن تميز التلميذة بين العلم والعمل في اآلية الكريمة التالية.
أن تتجه التلميذة نحو تحصيل العلم الشرعي.

•
•
•
•
•
•

اذكري فضائل العلم الشرعي.
وضحي أدلة فضائل العلم الشرعي.
بيني أهمية طلب العلم الشرعي.
عللي أهمية العلوم الدنيوية.
ميزي بين العلم والعمل في اآلية الكريمة التالية.
رقابة ذاتية.

•

الخميس

حااضااااوري O

الكتاب ⃝
⃝

البطاقات ⃝
أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝
⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذهني ❑أخرى .........

االثنين

االختبارات

موضوع الدرس

فضل العلم وأهميته

نوع الدرس

األحد

املعينات التعليمية

عنوان الوحدة

العلم

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

الحديث

المادة
الدراسات األسالمية 5ب

عنوان الوحدة

النبي صلى اهلل عليه وسلم في طهارته

موضوع الدرس

هَدْيُه في الطهااااارة

نوع الدرس

عاان بااعااد O

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

حااضااااوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء

• أن تبين التلميذة كيف كان النبي الكريم حريصاً على الطهارة.
• أن توضح التلميذة كيف كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يحب التيسير في أمور الطهارة.
• أن تذكر التلميذة كيفية اقتصاد النبي صلى اهلل عليه وسلم في استعمال ماء الطهارة.

األربعاء

األهداف

الخميس

التاريخ

• بيني كيف كان النبي الكريم حريصاً على الطهارة.
• وضحي كيف كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يحب التيسير في أمور الطهارة.
• اذكري كيفية اقتصاد النبي صلى اهلل عليه وسلم في استعمال ماء الطهارة.

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

الكتاب ⃝
⃝

البطاقات ⃝
أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝
⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذهني ❑أخرى .........

األحد

الفقه

المادة
الدراسات األسالمية 5ب

اليوم

األربعاء

األهداف

•
•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

•
•
•
•
•

عددي الصلوات التي تؤدى في اليوم والليلة.
بيني حكم األذان.
اذكري الحديث الدال على فضل رفع األذان.
ما الجملتين اللتين يسن أن تزادا في صالة الفجر.
رقابة ذاتية.

الخميس

التاريخ
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

عاان بااعااد O

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

الكتاب ⃝
⃝

البطاقات ⃝
أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝
⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

❑التعلم التعاوني ❑التعلم باألقران ❑فكر  -زاوج  -شارك ❑المناقشة ❑الرسوم
المصورة❑ خرائط المفاهيم ❑ ❑ - k w lالتعلم الّذاتي ❑التفكير اإلبداعي
❑العصف الذهني ❑أخرى .........

الثالثاء

حااضااااوري O

أن تعدد التلميذة الصلوات التي تؤدى في اليوم والليلة.
أن تعرف التلميذة األذان.
أن تبين التلميذة حكم األذان.
أن تذكر التلميذة الحديث الدال على فضل رفع األذان.
أن تتعرف التلميذة على الجملتين اللتين يسن أن تزادا في صالة الفجر.
أن تتفهم التلميذة معاني كلمات األذان.

االثنين

اإلثراءات

موضوع الدرس

األذان

نوع الدرس

األحد

املعينات التعليمية

عنوان الوحدة

االذان واالقامة

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

التوحيد

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

العلم
المكون (المحتوى)

 5أسابيع

األسبوع

الصف
الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

• أن حتدد الطالبة العلم الذي جيب تعلمه

 االختبارات الشفوية

• أن توضح الطالبة معرفة هللا تعاىل

 البرجكتر

• أن تذكر الطالبة ما يعني على معرفة هللا
العلم الذي جيب
تعلمه

• أن تبني الطالبة معرفة رسول هللا حممد 
• أن تعدد الطالبة ما يعني على معرفة رسول هللا حممد 
• أن تبني الطالبة معرفة دين اإلسالم
• أن تستنتج الطالبة ما يعني على معرفة دين اإلسالم
أن تشارك يف حل األنشطة

أداء التقويم

✓ المسابقات +
مسرح العرائس +
خرائط المفاهيم
أخرى ...................:

 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



العروض

 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل

 األنشطة



أفالم تعليمية



أخرى.......

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

الفصل الدراسي األول

المادة  /دراسات اسالمية خامس ابتدائي
احلديث

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
إستراتيجية التدريس

المعينات التعليمية

أداء التقويم

• أن تدلل الطالبة على حرص النيب صلى هللا عليه وسلم
على الطهارة

• أن تبني الطالبة تيسريه صلى هللا عليه وسلم يف أمور
هديه صلى الله
عليه وسلم في
الطهارة

الطهارة

• أن تستنتج الطالبة حكم املسح على اخلفني
✓ الرؤوس المرقمة +
االستقراء  +حل
• أن تبني الطالبة هنيه صلى هللا عليه وسلم عن اإلسراف
المشكالت
يف املاء يف الوضوء
أخرى ...................:
• أن تستدل الطالبة على أن من زاد يف الوضوء عن ثالاث
فقد تعدى وظلم

 البرجكتر
 السبورة
 الكتاب
 البطاقات
 العروض

 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل
 أفالم تعليمية
 أخرى.......

 االختبارات الشفوية
 االختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية
 أخرى ...........

• أن حترص الطالبة على االقتداء ابلنيب صلى هللا عليه
وسلم يف التيسري يف أمور الطهارة

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

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

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

المادة  /دراسات اسالمية خامس ابتدائي
اليوم

التاريخ

المكون (المحتوى)

هديه صلى الله
عليه وسلم في
الطهارة

الهدف

الفصل الدراسي األول
إستراتيجية التدريس

• أن تقرأ الطالبة احلديث قراءة متقنة

• أن تتعرف الطالبة على املعاين اليت دل عليها احلديث
• ان تستنتج الطالبة ما يستفاد من احلديث
• أن تعرف الطالبة براوي احلديث

✓ أسئلة البطاقات +
المسابقات  +مثلث
االستماع
أخرى ...................:

• أن حترص الطالبة على الوضوء الصحيح

المعينات التعليمية
 البرجكتر
 السبورة
 الكتاب
 البطاقات
 العروض

 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل
 أفالم تعليمية
 أخرى.......

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية
 االختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية
 أخرى ...........

• أن توضح الطالبة حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم للصالة وراحته
فيها

• أن تستدل الطالبة على حمبته صلى هللا عليه وسلم للصالة

هديه صلى الله
عليه وسلم في
الصالة

• ان تبني الطالبة كيف كان النيب صلى هللا عليه وسلم حريصا على

✓ المناقشة  +العمل
الرواتب والتطوعات
الجماعي  +العصف
الذهني
• أن تبني الطالبة خشوعه صلى هللا عليه وسلم يف الصالة وبكاؤه
أخرى ...................:
فيها
• أن تذكر الطالبة أمثلة خلشوعه يف صالته صلى هللا عليه وسلم
• أن تبني الطالبة أمهية اخلشوع يف الصالة

 البرجكتر
 السبورة
 الكتاب
 البطاقات
 العروض

 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل
 أفالم تعليمية
 أخرى.......

 االختبارات الشفوية
 االختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية
 أخرى ...........

• أن حترص الطالبة على الصالة وسننها

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

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

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

الفصل الدراسي األول

المادة  /دراسات اسالمية خامس ابتدائي
الفقه

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

األذان واإلقامة

األسبوع
الصف

الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
المعينات التعليمية

استراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

 البرجكتر

• أن تعرف الطالبة األذان

• أن حتدد الطالبة حكم األذان
األذان

• أن توضح الطالبة املراد بفرض الكفاية
• أن تذكر الطالبة مجل األذان كاملة
• أن تستنتج الطالبة فضل األذان

 السبورة

✓ الرؤوس المرقمة +
االستقراء  +حل
المشكالت
أخرى ...................:

• أن حتدد الطالبة ما يزاد يف أذان الفجر

 الكتاب
 البطاقات



العروض

 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل

 األنشطة



أفالم تعليمية



أخرى.......

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

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

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

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

الطريقة البنائية  -التوحيد

موضوع الدرس

فضل العلم وأهميته

الصف

الخامس

أساليب وطرق التدريس
التمهيد

○

المادة

الدراسات االسالمية

اليوم

المكتسبات

فضل العلم الشرعي  -أمهية طلب العلم

التاريخ

والمفردات الجديدة
○

○

المحتوى وعرض الدرس

اجراءات التعليم والتعلم

فضل العلم الشرعي :

▪ مررن خرالل السررلوخة أعرررا أمررام الااللررات

واإلجراءات التالية :

عريف العلم وما أنواعه ؟

فضل العلم الشرعي مع مشاخكات الااللات اذكر ر ر ر ررري فض ر ر ر ر رل العلر ر ر ر ررم
▪ أعرررا أمررام الااللررات األدلررة الررواخدة علر الشرعي
فضل العلم الشرعي

أن تسر ر ررتال الااللر ر ررة علر ر ر فضر ر ررل

▪ مر ررن خر ررل الشر رررحل واحلر ررواخ أبر ر للااللر ررات اسررتاع عل ر فضررل العل ررم
الشرعي
أمهية طلب العلم الشرعي.

العلم الشرعي

العلم الشرعي

تقويم الهدف

العلم وأنواعه :

الشرعي

ان توضر ر ررل الااللر ر ررة أمهير ر ررة طلر ر ررب

○

تتحقررأ أارراال الرراخال مررن خررالل األنشرراة

أن تعر ر رررل الاالل ر ر ررة العل ر ر ررم وتل ر ر ر
أن تر ر ر رذكر الاالل ر ر ررة فض ر ر ررل العل ر ر ررم

○

○

○

ﺱ ما العلم ؟ما فضل العلم ؟ ما فضل تعلم العلوم الشرعية ؟ ماال أمهية تعلم العلوم الشرعية؟ما فضل تعلم العلوم العامة ؟وما أمهيتها ؟

األهداف السلوكية

أنواعه

الشرعي -العلوم العامة فضلها وأمهيتها

الحصة

▪ اانقررم مررع الااللررات األسررلاب الررع ترراعو
املسلم إىل احلرص عل العلم الشرعي

أمهية طلب العلم الشرعي :

وضحي أمهيرة طلرب العلرم

▪ أب للااللات فضل العلوم العامرة وأمهيتهرا الشرعي
❖ طلب العلم الشرعي من أفضل األعمال الصاحلة .
بيين فضل العلوم العامة
ان حترص الااللة عل طلررب العلررم ❖ أن العلادة ال تقلل إال إال إذا كانت خالصة هلل تعاىل موافقة لسنة النيب حمما  وال يكون ذلك إال بتعلم وأمثلة هلا
العلم الشرعي .
الشرعي
▪ أانقم مع الااللات أنشاة وأسئلة الاخال
❖ أن العلم الشرعي سلب لنجاة صاحله من الضالل يف الانيا والعذاب يف اآلخرة .
ما أمهية العلوم العامة؟
أن تل فضل العلوم العامة
أن تتعرل عل أمهية العلوم العامة
التقويم الختامي

فضل العلوم العامة  :الكتاب ص 14

خقابة ذاتية

أمهية طلب العلوم العامة  :الكتاب ص 14

متابعة حل انشاة الكتاب

الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

الطريقة البنائية  -الحديث

موضوع الدرس

هديه صلى الله عليه وسلم في

المادة

الدراسات االسالمية

اليوم

الطهارة

المكتسبات

الخامس

والمفردات الجديدة

حرص النيب صل هللا عليه وسلم عل الاهاخة

التاريخ

الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد

○

○

○

– تيسريه يف أموخ الاهاخة واقتصاده يف املاء
○

○

الحصة
○

○

ﺱ ال تصل أكثر من صالة بوضوء واحا ؟ قراءة قصة خالا وعلا هللا واإلجابة عل األسئلة املتعلقة هبا
المحتوى وعرض الدرس

األهداف السلوكية

تقويم الهدف

اجراءات التعليم والتعلم
تتحقأ أاراال الراخال مرن خرالل األنشراة واإلجرراءات

دلل رري عل ر ح رررص الن رريب ص ررل

أن تالل الااللة عل حرص النريب صرل هللا حرص النيب صل هللا عليه وسلم عل الاهاخة
❖ كان النيب صل هللا عليه وسلم يتوضأ لكل صالة ولو كرران علر طهرراخة ويف ▪ من خالل الاخال اب للااللات حرص النيب صل هللا هللا عليه وسلم عل الاهاخة
عليه وسلم عل الاهاخة
بعض األحيان كان صل هللا عليه يصلي أكثر من صالة بوضوء واحا
عليه وسلم عل الاهاخة
أن تل الااللة تيسريه صل هللا عليره وسرلم
التالية :

يف أموخ الاهاخة

أن تستنتج الااللة حكم املسل عل اخلف

أن تل ر الااللررة هنيرره صررل هللا عليرره وسررلم

عن اإلسرال يف املاء يف الوضوء

أن تسر ر ررتال الااللر ر ررة عل ر ر ر أن مر ر ررن اد يف
الوضوء عن ثالاث فقا تعاى وظلم

أن حترص الااللة عل االقتااء ابلنريب صرل

هللا عليه وسلم يف التيسري يف أموخ الاهاخة

تيسريه صل هللا عليه وسلم يف أموخ الاهاخة

❖ كان النيب صل هللا عليه وسلم حيب اليسر يف أمرروخه كلهررا ومررن ذلررك تيسررريه

تيسريه صل هللا عليه وسلم يف أموخ الاهاخة

وسلم يف أموخ الاهاخة

يف أموخ طهاخته فقا كان يتوضأ بغسل األعضاء ثالاث ثالاث وقا توضررأ بغسررل ▪ من خالل الاخال تالب املعلمة استنتاج حكرم املسرل اس ر ررتنتجي حك ر ررم املس ر ررل عل ر ر

األعضاء مرة مرة ومرت مرت تيسريا عل أمته

عل اخلف

اخلف

▪ أانقم مع الااللات أنشاة وأسئلة الاخال
❖ ومن تيسريه يف الوضوء أنه كرران صررل هللا عليرره وسررلم اسررل علر اخلفر إذا ▪ مر ررن خر ررالل الشر رررحل واحلر ررواخ واملناقشر ررة تلر ر املعلمر ررة بيين هنيه صل هللا عليه وسلم

للسهما عل طهاخة

اقتصاده يف استعمال املاء يف الاهاخة
❖ كان صل هللا عليه وسلم ينه أصحابه عن اإلسرال يف املاء حىت وإن كان
ذلك يف الوضوء فقا جاء خجل إىل النيب صل هللا عليه وسلم فسأله عن الوضوء
فتوضأ خسول هللا ثالاث ثالاث وقال ( اكذا الوضوء فمن اد عل اذا فقا أساء
وتعاى وظلم )

التقويم الختامي

▪ مر ررن خر ررالل املواق ر ر امل ر رذكوخة تتعر رررل الااللر ررة عل ر ر

بي ر ررين تيس ر ررريه ص ر ررل هللا علي ر رره

للاالل ررات كي ر هن ر الن رريب ع ررن اإلس ررال يف امل رراء يف عن اإلسرال يف املاء يف
الوضوء
الوضوء

▪ من خالل احلايث املعروا تستنلط الااللة حكم مرن اس ر ر ررتاع علر ر ر ر أن م ر ر ررن اد يف
اد عل ثالث يف الوضوء
▪ أانقم مع الااللات أنشاة وأسئلة الاخال

الوض رروء ع ررن ث ررالاث فق ررا تع رراى

وظلم

خقابة ذاتية
متابعة حل انشاة الكتاب

الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

الطريقة البنائية  -الفقه

موضوع الدرس
الصذ
أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

أن تعرف الطالبة األذان
أن تحففففدد الطالبففففة حكففففم
األذان
ان توضففا الطالبففة المففراد
بفرض الكفاية
أن تسففتنتا الطالبففة فضففل
األذان
أن تذكرالطالبة جمفل األذان
كاملة
أن تحدد الطالبة ما يزاد في
أذان الفجر

التقويم الختامي

المادة

األذان

الدراسات االسالمية

اليوم

التاريخ
المكتسبات والمفردات تعريففففذ األذان – حكمفففف – المففففراد
بفرض الكفاية – جمل األذان – فضل
الجديدة
الحصة
الخامس
○حل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصذ الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............

ﺱ ما الحكمة من مشروعية األذان

؟

المحتوى وعرض الدرس

اجراءات التعليم والتعلم

تتحقففأ أهفففداف الفففدرس مفففن خفففالل
❖ تعريذ األذان
األنشطة واإلجراءات التالية :
اإلعالم بحضور الصالة
▪ مفن خفالل الحففوار والمناقشفة أبففين
❖ حكم األذان
للطالبات تعريذ األذان
األذان للصلوات الخمس فرض كفاية على الرجال
▪ أحففدد للطالبففات مففن خففالل الشففرح
❖ المراد بفرض الكفاية :
حكم األذان
الواجب الذي إذا قام ب البعض سقط اإلثم عن
▪ من خالل النشاط الوارد ففي الكتفا
❖ فضل األذان
عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عن قال  :قال رسول اهلل صفلى اهلل عليف وسفلم تسفففتنتا الطالبفففات تعريفففذ ففففرض
الكفاية
ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد ل يوم القيامة }
▪ مففففن خففففالل الحففففدي المعففففروض
❖ جمل األذان
اهلل اكبر اهلل أكبر أشهد أن ال إل إال اهلل – أشهد أن ال إل إال اهلل – أشهد أن تستنتا الطالبات فضل األذان
▪ أسففتمع لجمففل األذان مففن الطالبففات
محمدا رسول اهلل – أشهد أن محمدا رسول اهلل ...
واحدة بعد األخرى
❖ ما يزاد في أذان الفجر
▪
يسن زيادة جملتين بعد حي على الفالح
▪ أسأل الطالبفات عمفا يفزاد ففي أذان
الفجر
▪ أتناول األنشطة مع الطالبات

متابعة حل انشطة الكتا

الواجب المنزلي

تقويم الهدف

عرفي األذان
حددي حكم األذان
وضففففففحي المففففففراد
بفرض الكفاية
استنتجي فضل األذان
اذكفففري جمفففل األذان
كاملة

حففددي مففا يففزاد فففي
أذان الفجر

حل أسئلة الكتا

أولً :التوحيد

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

مى
العل ى

العنوان

ماىالعلمىالذيىجيبىتعلمهى ى؟ى ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تحدد المسائل األربعة التي يجب تعلمها مع ذكر الدليل عليها
❖ تبين المراد بالعلم
❖ تذكر فضل العلم
❖ تحدد حكم العمل بالعلم
❖ توضح فضل الدعوة إلى التوحيد
❖ تحدد حكم كتم العلم
❖ تستدل على وجوب الصبر في الدعوة إلى التوحيد
❖ تذكر أنواع الصبر
❖ تبين من الخاسر والرابح من الناس ؟

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :يجب على المسلم أن يتعلم أربع مسائل هي :
العلم والعمل به والدعوة به والصبر على األذى فيه .
ستفهم المتعلمات :
❖ المسائل األربع التي يجب علينا تعلمها .
❖ العلم الذي يجب تعلمه .
❖ المراد بالعلم وفضل طلبه .
❖ حكم العمل بالعلم .
❖ فضل الدعوة إلى التوحيد .
❖ حكم كتم العلم .
❖ أنواع الصبر .
❖ من الخاسر والرابح من الناس .

السؤال األول  :ما المسائل األربع التي يجب علينا
تعلمها ؟
السؤال الثاني  :ما حكم كتم العلم ؟
السؤال الثالث  :أذكر فضل العلم .
السؤال الرابع  :أعدد أنواع الصبر .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•
•

المسائل األربع التي يجب علينا تعلمها .
العلم الذي يجب تعلمه .
المراد بالعلم وفضل طلبه .
حكم العمل بالعلم .
فضل الدعوة إلى التوحيد .
حكم كتم العلم .
أنواع الصبر .
من الخاسر والرابح من الناس .

ستكون المتعلمات قادرات على :









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 .

تحديد المسائل األربع التي يجب علينا تعلمها .
توضيح العلم الذي يجب تعلمه .
بيان المراد بالعلم وفضل طلبه .
ذكر حكم العمل بالعلم .
بيان فضل الدعوة إلى التوحيد .
معرفة حكم كتم العلم .
ذكر أنواع الصبر .
بيان من الخاسر والرابح من الناس .

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 المسائل األربع التي يجب علينا تعلمها .
*أن تحضر الطالبات قصة عن العلم .
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 :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض اآلية الكريمة  ,قال تعالى َ ( :وا ْلعَص ِْر
ص ْوا
س ٍر ( )2إِ َّال الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا َو َ
صا ِل َحا ِ
ق َوت َ َوا َ
ت َوت َ َوا َ
ع ِملُوا ال َّ
سانَ لَ ِفي ُخ ْ
اإل ْن َ
( )1إِنَّ ْ ِ
ص ْوا بِا ْل َح ِ
ص ْب ِر ( ، ) )3أطلب من الطالبات توضيح المسائل األربع التي يجب علينا تعلمها .
ِبال َّ
أقدم للطالبات عرض بيور بوينيت عين الميراد بيالعلم وفضيله طلبيه  ،أطليب مين الطالبيات قيراءة
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتحدييد الميراد بيالعلم وفضيله
وطلبه مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن أنواع الصبر  ،اطلب من الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركيزة
تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بهيا مين خيالل إسيتيعاب العالقيات بيين العنياوين الرئيسية
والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن أنواع الصبر .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن فضيل اليدعوة إليى التوحييد وييتم ذليك مين خيالل االسيتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقيال كتييب صي ير
ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن الخاسر والرابح من الناس مع توضيح الهدف من كتابية
القصة ومبرراتها .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

عمل بحث
يوضح المسائل
األربع التي
يجب على العبد
معرفتها

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

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :العلم
الصف  :الخامس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن وجوب الصبر في الدعوة إلى التوحيد وعمل مطوية
عن :
( العلم الذي يجب تعلمه – أنواع الصبر )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
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 فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )
❖ العلم الذي يجب
تعلمه
❖ فضل العمل
وأهميته .
❖ العمل بالعلم .
❖ الدعوة إلى
التوحيد .
❖ الصبر على
األذى في سبيل
الدعوة إلى
التوحيد .

اليوم

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

الحصة

الفصل

التوقيع

ثانيًا :الحديث

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

العنوان

النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته ى

ماىىكيفيةىتعبدىالنبيىى ى؟ ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تبين هدي النبي  في الطهارة .
❖ تحدد فضل الوضوء .
❖
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :التعرف على النبي  وفرائض اإلسالم  .السؤال األول  :ما فضائل الطهارة والوضوء ؟
ستفهم المتعلمات :
❖ هدي النبي  في الطهارة .
السؤال الثاني  :ما فضل الوضوء ؟
❖ فضل الوضوء .
❖

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
ستعرف المتعلمات :
• هدي النبي  في الطهارة .
• فضل الوضوء .
•









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 .

ستكون المتعلمات قادرات على :
 بيان هدي النبي  في الطهارة .
 تحديد فضل الوضوء .

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 فضل الوضوء .
*أن تحضر الطالبات قصة عن هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في الصيام .
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 :
من خالل العمل على شيكل مجموعيات تعاونيية  ،أطليب مين الطالبيات توضييح هيدي النبيي  فيي
الطهارة والصالة .
أقدم للطالبات عرض بيور بوينيت عين فضيل الطهيارة والوضيوء  ،أطليب مين الطالبيات قيراءة
العيرض جيييداً ومناقشيية المعلومييات التييي وردت فيييه فييي محاوليية مينهن لتحديييد فضييل الطهييارة
والوضوء مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن فضل الطهارة والوضوء  ،اطلب من الطالبات قراءة المطويية بطريقية
عملييية مركييزة تعتمييد علييى تحليييل المعلومييات التييي وردت بهييا ميين خييالل اسييتيعاب العالقييات بييين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن فضل الطهارة والوضوء .
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن هدي النبي  في الحج والعمرة مع توضيح الهيدف مين
كتابة القصة ومبرراتها .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

عمل بحث
يوضح مكانة
الجمعة

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

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة :

النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته

الصف  :الخامس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن هدي النبي  في الطهارة والوضوء وعمل مطوية
عن :
(هدي النبي  في الطهارة والوضوء )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
هي الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ هديه  في
الطهارة
❖ فضل الوضوء
.

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

ثالثًا :الفقه
والسلوك

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

األذانىوىاإلقام ىة ى

العنوان

ماىىاألذانىواإلقام ىةى ى؟ ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تعرف األذان وحكمه
❖ تستنتج فضل األذان
❖ تحدد ما يزاد في أذان الفجر
❖ تحدد المعنى الصحيح لسنن األذان
❖ تذكر ما يسن للمؤذن ولمن سمعه
❖ تعدد ما يسن بعد انتهاء األذان
❖ توضح فضل المبادرة إلى المسجد بعد الصالة
❖ توضح أثار معاني جمل األذان في حياتنا اليومية
❖ تعرف اإلقامة
❖ تحدد حكم اإلقامة وجملها
❖ تعدد بعض اآلداب المشروعة عند سماع اإلقامة
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبيرى :األذان هيو  :اإلعيالم بيدخول وقيت
الصييالة  ،واإلقاميية هييي  :اإلعييالم بالقيييام إلييى الصييالة
السؤال األول  :أذكر الفرق بين األذان واإلقامة .
المفروضة .

ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖

تعريف األذان وحكمه .
فضل األذان وجمله .
ما يسن للمؤذن ولمن سمعه
معاني جمل األذان .
تعريف اإلقامة وحكمها .
جمل اإلقامة واآلداب المشروعية عند سماعها .
ستعرف المتعلمات :
تعريف األذان وحكمه .
فضل األذان وجمله .
ما يسن للمؤذن ولمن سمعه
معاني جمل األذان .
تعريف اإلقامة وحكمها .
جمل اإلقامة واآلداب المشروعية عند سماعها .
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 .

❖
•
•
•
•
•
•

السؤال الثاني  :ما معاني جمل األذان ؟
السؤال الثالث  :ماذا يزاد في أذان الفجر ؟







•
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :
بيان تعريف األذان وحكمه .
ذكر فضل األذان وجمله .
معرفة ما يسن للمؤذن ولمن سمعه
بيان معاني جمل األذان .
توضيح تعريف اإلقامة وحكمها .
ذكر جمل اإلقامة واآلداب المشروعية عند سماعها .
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 األذان واإلقامة .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح األذان .
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 :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعيد عيرض الحيديث الشيريف  ,قيال  ( ال يسيمع
مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة )  ،أطلب من الطالبيات توضييح
فضل األذان وجمله .
أقدم للطالبات عرض بيور بوينيت عين سينن األذان ومعياني وجمليه  ،أطليب مين الطالبيات قيراءة
العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه فيي محاولية مينهن لتحدييد سينن األذان ومعياني
وجمله مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن تعريف اإلقامة وحكمهيا  ،اطليب مين الطالبيات قيراءة المطويية بطريقية
عملييية مركييزة تعتمييد علييى تحليييل المعلومييات التييي وردت بهيا ميين خييالل اسييتيعاب العالقييات بييين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن تعريف اإلقامة وحكمها .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن جمل اإلقامة ويتم ذلك من خيالل االسيتعانة بشيبكة االنترنيت
أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقيدم الطالبيات المعلوميات فيي شيكل مقيال كتييب صي ير ال يزييد عين
عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن اإلقامة 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 اآلداب
المشروعية
عند سماع
اإلقامة

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

( المييهمة األدائييية )
اسم الوحدة  :األذان واإلقامة
الصف  :الخامس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن المبادرة إلى المسجد بعد األذان وعمل مطوية
عن :
( الفرق بين األذان واإلقامة – جمل األذان واإلقامة )
مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
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 فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا
واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ األذان .

14 / /هـ

❖ سنن األذان .

14 / /هـ

❖ معاني جمل
األذان .

14 / /هـ

❖ اإلقامة .

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

بطاقات فواز الحربي  -التوحيد

اليوم

التاريخ

الحصة

الصف

المالحظيات

الوحدة

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

االولي

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة )

عريف العلم وما أنواعه ؟

العلم وأنواعه :
أن تعرف الطالبة العلم وتبني أنواعه
أن ت ذ ذ ذ ذ ر الطالبذ ذ ذ ذذة ف ذ ذ ذ ذ العلذ ذ ذ ذذم
الشرعي

ف

اذ ري ف

العلم الشرعي :

الشرعي

الشرعي
ان توضح الطالبة أمهيذذة بلذذع العلذذم
الشرعي

الشرعي

أمهية بلع العلم الشرعي :

العلوم العامة

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:

الشرعي

األعمال الصاحلة .

❖ أن العبادة ال تقب إال إال إذا انت خالصة هلل تعاىل موافقة لسنة النيب حممد  وال
يكون ذلك إال بتعلم العلم الشرعي .

❖ أن العلم الشرعي سبع لنجاة صاحبه من ال الل يف الدنيا والع اب يف اآلخرة .

أن تتعرف على أمهية العلوم العامة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

وض ذ ي أمهي ذذة بل ذذع العل ذذم

❖ بلع العلم الشرعي من أف

ان حتذذرا الطالبذذة علذذى بلذذع العلذذم

ف

العلوم العامة  :الكتاب ا 18

بيين ف

العلوم العامة

ما أمهية العلوم العامة؟
رقابة ذاتية

أمهية بلع العلوم العامة  :الكتاب ا 18

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

العلم الشرعي

اس ذذتدل عل ذذى ف ذ ذ العلذ ذذم

أن تستدل الطالبة على ف ذ العلذذم

التهيئة

فضل العلم وأهميته

المحتوى
( كتاب الطالبة )

األهداف

أن تبني ف

الدرس

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

ح

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

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

معلمة املادة....................... :

املشرفة التبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة الدراسات االسالمية
للصف اخلامس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول)

بطاقات فواز الحربي  -الحديث

اليوم

التاريخ

الحصة

الصف

المالحظات

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

النبي صلى الله
علية وسلم في
طهارته

الدرس

الوحدة

هديه صلى الله عليه وسلم في

1

الطهارة

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة)

األهداف

المحتوى
( كتاب الطالبة)

أن تدلل الطالبة لىةح صة
ةةى
النبةةص ىةةىح اي لىس ة
لىح الطهارة
أن تبسن الطالب تسسس ه ىةىح
ةةةى رةةةص أ ة ة ر
اي لىسة ة
الطهارة
أن تسةةةة ن الطالبةةةة ص ةةةة
المسح لىح الخفسن
أن تبةسن الطالبة يهسة ىةةىح
ى لن اإل ة ا
اي لىس
رص الماء رص ال ض ء
أن تس دل الطالب لىح أن ن
زاد رص ال ض ء لن ثالثا رقد
تعدى ظى
الطالبةة ة لىةةةةح
أن تحةة ة
االق داء بالنبص ىىح اي لىس
ى رةص ال سسةس رةص أ ة ر
الطهارة

ى لىح الطهارة
النبص ىىح اي لىس
ص
ى ي ضة ل ةل ىةالة لة كةان
❖ كان النبص ىىح اي لىس
لىح طهارة رص بعة احصسةان كةان ىةىح اي لىسة ي ةىص
أكث ن ىالة ب ض ء اصد
ى رص أ ر الطهارة
تسسس ه ىىح اي لىس
ى يحة السسة رةص أ ة ره كىهةا
❖ كان النبص ىىح اي لىس
ن ذلك تسسةس ه رةص أ ة ر طهارتة رقةد كةان ي ضة ب سةل
احلضةةاء ثالثةةا ثالثةةا قةةد ت ضة ب سةةل احلضةةاء ة ة ة ة
تسن تسن تسسس ا لىح أ
ةةى
❖ ةةن تسسةةس ه رةةص ال ض ة ء أي ة كةةان ىةةىح اي لىس ة
يمسح لىح الخفسن إذا لبسهما لىح طهارة
اق اده رص ا عمال الماء رص الطهارة
ى ينهح أىحاب لن اإل ا رص الماء
❖ كان ىىح اي لىس
ص ح إن كان ذلك رص ال ض ء رقد جاء رجل إلح النبص ىىح اي
ى رس ل لن ال ض ء ر ض ر ل اي ثالثا ثالثا
لىس
قال ( ه ذا ال ض ء رمن زاد لىح هذا رقد أ اء تعدى ظى )

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..................... :

ح

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

دلىص لىح ص
ىةةىح اي لىس ة
لىح الطهارة
بسنص تسسس ه ىىح اي
ةةى رةةص أ ة ر
لىسة
الطهارة
ا ن جص ص المسةح
لىح الخفسن
بسنص يهس ىىح اي
ى لن
لىس
اإل ا رص الماء رص
ال ض ء
ا ةة دلص لىةةح أن ةةن
زاد رةةص ال ض ة ء لةةن
ثالثا رقد تعدى ظى
رقاب ذاتس

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

النبص
ةةى

التوضيح
األصالة
الطالقة
التطبيق
اليذكر
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 التبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة الدراسات االسالمية
للصف اخلامس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول)

بطاقات فواز الحربي  -الفقه

اليوم

الصف

التاريخ

المالحظيات

الحصة

الوحدة

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

االذان

االولى

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة )

المحتوى
( كتاب الطالبة )

األهداف

عريف األذان

❖ تعريف األذان

أن تعرف الطالبة األذان

اإلعالم حب ور الصالة

أن حتدد الطالبة حكم األذان

األذان للصلوات اخلمس فرض فاية على الرجال

ان توضح الطالبة املراد بفرض الكفاية

❖ املراد بفرض الكفاية :

أن تستنتج الطالبة ف

الدرس

❖ حكم األذان

األذان

حددي حكم األذان
وض ي املراد بفرض الكفاية

الواجع ال ي إذا قام به البعض سقط اإلمث عن

❖ ف

استنتجي ف

األذان

األذان

عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال  :قال رسذول هللا صذلى هللا عليذه وسذلم ي ال يسذمع اذ ري مج األذان املة
مدى صوت املؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له يوم القيامة }

أن ت ر الطالبة مج األذان املة

❖ مج األذان
هللا ا ذ ذ

أشذ ذذهد أن ال إلذ ذذه إال هللا – أشذ ذذهد أن ال إلذ ذذه إال هللا – أشذ ذذهد أن

هللا أ ذ ذ

أن حتدد الطالبة ما يزاد يف أذان الفجر حممدا رسول هللا – أشهد أن حممدا رسول هللا ...

حددي ما يزاد يف أذان الفجر

❖ ما يزاد يف أذان الفجر

يسن زايدة مجلتني بعد حي على الفالح

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..................... :

ح

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

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

معلمة املادة....................... :

املشرفة التبوية.................... :

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

مسرد فواز الحربي  -التوحيد

فضل العلم وأهميته

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

الهدف ( المحتوى )

األسبوع

المهارة

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط

• يدد فضل دد ل  التعليم التعاوني
العلددولهميته د ل
 الحوار
هدلهل .

فضل العلم
وأهميته

• أن تذكر الطالبة فضل العلم الشرعي

• أن توضح الطالبة أمهية طلب العلم الشرعي
• أن حترص الطالبة على طلب العلم الشرعي

اإلجراءات

أداء التقويم

 حل المشكالت
 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 اختبار تشخيصي

 االستقصاء

 القصة

 كتاب الطالبة

 المالحظة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 دليل المعلمة

 المناقشة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 بوربوينت

 ورقة عمل

 فكر-زاوج-شارك

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

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع

مهارات التفكير
المالحظة األصالة

التذكر

التصنيف الطالقة

المرونة

القياس

التطبيق

 عالقات األرقام

االستنتاج التوضيح ......... 

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

الدراسات االسالمية

مسرد مادة:

الخامس االبتدائي

للصف:

الفصل الدراسي:

األول

مسرد فواز الحربي  -الحديث

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

النبي صلى الله علية وسلم في طهارته

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

المهارة

المكون

• أن تدلل الطالبة على حرص النيب صلى هللا عليه وسلم
على الطهارة
• أن تبني الطالبة تيسريه صلى هللا عليه وسلم يف أمور
الطهارة
هديه صلى الله
عليه وسلم
في الطهارة

• أن تستنتج الطالبة حكم املسح على اخلفني
• أن تبني الطالبة هنيه صلى هللا عليه وسلم عن اإلسراف

•

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط









 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
 االستكشاف
صحائف األعمال
................. 
فكر-زاوج-شارك
مهارات التفكير

يف املاء يف الوضوء
• أن تستدل الطالبة على أن من زاد يف الوضوء عن ثالاث
فقد تعدى وظلم
• أن حترص الطالبة على االقتداء ابلنيب صلى هللا عليه

المالحظة األصالة التذكر
التصنيف الطالقة المرونة
 التطبيق  عالقات األرقام
القياس
االستنتاج التوضيح ......... 

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

وسلم يف التيسري يف أمور الطهارة

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

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

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

مسرد مادة:

الدراسات االسالمية

هديه صلى
الله علية
وسلم في
الطهارة

هديه صلى
الله علية
وسلم في
الطهارة

الخامس االبتدائي

للصف:
•

 حل المشكالت
 التعليم التعاوني
 االستنتاج
 الحوار
 خرائط المفاهيم
 العصف الذهني
 هيكلة السمكة
 التفكير االبداعي
 القصة
 االستقصاء
 أسلوب الندوة
 التعلم باللعب
 صحائف األعمال  االستكشاف
 فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير
التذكر
المالحظة األصالة
المرونة
التصنيف الطالقة
عالقات
 التطبيق
القياس
األرقام
االستنتاج التوضيح
......... 

•

 حل المشكالت
التعليم التعاوني
 االستنتاج
الحوار
 خرائط المفاهيم
العصف الذهني
 هيكلة السمكة
التفكير االبداعي
 القصة
االستقصاء
 أسلوب الندوة
التعلم باللعب
صحائف األعمال  االستكشاف
فكر-زاوج-شارك ................. 
مهارات التفكير

• أن تقرأ الطالبة احلديث قراءة متقنة
• أن تتعرف الطالبةعلى املعاين اليت دل عليها احلديث
• ان تستنتج الطالبة ما يستفاد من احلديث
• أن تعرف الطالبة براوي احلديث

• أن حترص الطالبة على الوضوء الصحيح

• أن تقرأ الطالبة احلديث قراءة متقنة

• أن تتعرف الطالبةعلى املعاين اليت دل عليها احلديث
• ان تستنتج الطالبة ما يستفاد من احلديث
• أن تعرف الطالبة براوي احلديث

• أن حترص الطالبة على الوضوء الصحيح

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

الفصل الدراسي:










التذكر
المالحظة األصالة
المرونة
التصنيف الطالقة
عالقات
 التطبيق
القياس
األرقام
االستنتاج التوضيح
......... 

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

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

األول

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

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

مسرد مادة:

للصف:

الدراسات االسالمية

الفصل الدراسي:

الخامس االبتدائي

األول

مسرد فواز الحربي  -الفقه

األذان

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

المهارة
• معرفة ة ة ةةة أ ة ة ة ةةم
أحكام األذان

• أن تعرف الطالبة األذان

• أن حتدد الطالبة حكم األذان
األذان

• بية ة ة ةةان فضة ة ة ةةل
األذان

• أن توضح الطالبة املراد بفرض الكفاية
• أن تذكر الطالبة مجل األذان كاملة
• أن تستنتج الطالبة فضل األذان

• أن تبني الطالبة ما يسن ملن مسع األذان
سنن األذان

• أن تعدد الطالبة ما يسن بعد انتهاء األذان

• أن توضح الطالبة فضل املبادرة إل املسجد بعد
الصالة

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

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

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

أحكام األذان

• بية ة ة ةةان فضة ة ة ةةل
األذان

• تطبية ةةذ األذان
عمليبة ةا بص ةةورة
صحيحة

 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

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

مهارات التفكير

• أن حترص الطالبة على املبادرة إل املسجد عند
مساع األذان

 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

اإلجراءات

 كتاب الطالبةة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

المالحظة األصالة التذكر
التصنيف الطالقة المرونة
 التطبيق عالقات األرقام
القياس
االستنتاج التوضيح ......... 

• معرفة ة ة ةةة أ ة ة ة ةةم

• أن تذكر الطالبة ما يسن للمؤذن

إستراتيجية التعلم النشط

مهارات التفكير

• أن حتدد الطالبة ما يزاد يف أذان الفجر

• أن حتدد الطالبة املعىن الصحيح لسنن األذان

التاريخ

المالحظة األصالة التذكر
التصنيف الطالقة المرونة
 التطبيق  عالقات األرقام
القياس
االستنتاج التوضيح ......... 

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

 كتاب الطالبةة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

 اختبار تشخيصي
 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل
 بنائي
 اختبار ختامي
 إنجاز مشروع
................. 

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

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات االسالمية 5ب
فضل العلم وأهميته
تأكيد المفاهيم الرئيسة للدرس  -تصميم خريطة مفاهيم

المهمة

المهارات

تأكيد المفاهيم
الرئيسة للدرس

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

تصميم خريطة
مفاهيم

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة
•
•
•
•
•
•
•
•

•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

تحديد وصياغة القضية في شكل
سؤال كالتالي( :اذكري فضائل
العلوم الشرعية.).
تكليف التلميذات بالتفكير في
القضية لعدة دقائق.
تعيين تلميذة لتسجيل األفكار
على السبورة.
إنهاء الموقف التعليمي عند
تغطية كافة جوانب الموضوع.
تصنيف األفكار ،وترتيبها
ومناقشتها.
تحديد واختيار المشروع.
التعاون مع التلميذات في تصميم
خريطة مفاهيم توضح أهمية
طلب العلم الشرعي.
وضع خطة محكمة وواضحة
لتنفيذ المشروع بالتعاون مع
التلميذات ،وذلك من خالل
صياغة المعلومات النظرية
المتاحة حول الموضوع في
مجموعة من المفاهيم ،وتحديد
العالقات فيما بينها.
تقويم المشروعات المنجزة.

اإلجراءات
دور المتعلمة
•
•
•
•

•
•
•

إطالق العنان لتفكيرها بهدف
التوصل لحل مناسب للقضية
دون التقيد بإجابة نموذجية.
البناء على أفكار اآلخرين وعدم
تجاهل أي فكرة تخدم الموضوع.
اإلجابة على السؤال بشكل
واضح.
تقييم إجابتها بشكل موضوعي
بعد انتهاء الموقف التعليمي.

استيعاب وفهم بنود المشروع.
تنفيذ خطة المشروع من خالل
تصميم خريطة المفاهيم بشكل
دقيق.
االشتراك في عملية تقويم
المشروع ،من خالل إبداء الرأي
وتوضيح وجهات النظر ،وتحديد
مدى تنفيذ الخطة.

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

أوراق عمل

كراسة رسم /
أقالم رصاص
 /ألوان /
ممحاة

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

العصف الذهني

المشروعات

األربعاء

الخميس

التقويم
اذكري فضائل
العلوم الشرعية.
وضحي أدلة
فضائل العلم
الشرعي والعلوم
العامة

بيني أهمية طلب
العلوم الشرعيه
والعلوم العامة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات االسالمية 5ب
هديه صلى اهلل عليه وسلم في الطهــــارة
تأكيد المفاهيم الرئيسة للدرس – تصميم خارطة مفاهيم

المهمة

المهارات

تأكيد المفاهيم
الرئيسة للدرس

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

تصميم خارطة
المفاهيم

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة
•

•
•
•
•
•
•

•

•

الواجب المنزلي :حل أنشطة الكتاب المدرسي5( .دقائق)

تحديد وصياغة القضية في شكل
سؤال كالتالي( :وضحي كيف كان
النبي صلى اهلل عليه وسلم حريصاً
على الطهارة.).
تكليف التلميذات بالتفكير في
القضية لعدة دقائق.
تعيين تلميذة لتسجيل األفكار على
السبورة.
إنهاء الموقف التعليمي عند تغطية
كافة جوانب الموضوع.
تصنيف األفكار ،وترتيبها
ومناقشتها.
تحديد واختيار المشروع.
تكليف التلميذات بتصميم خريطة
مفاهيم توضح كيف كان النبي
صلى اهلل عليه وسلم يحب
التيسير في أمور الطهارة.
وضع خطة محكمة وواضحة
لتنفيذ المشروع بالتعاون مع
التلميذات ،وذلك من خالل صياغة
المعلومات النظرية المتاحة حول
الموضوع في مجموعة من
المفاهيم ،وتحديد العالقات فيما
بينها.
تقويم المشروعات المنجزة.

اإلجراءات
دور المتعلمة
•
•
•
•

•
•
•

إطالق العنان لتفكيرها بهدف
التوصل لحل مناسب للقضية
دون التقيد بإجابة نموذجية.
البناء على أفكار اآلخرين
وعدم تجاهل أي فكرة تخدم
الموضوع.
اإلجابة على السؤال بشكل
واضح.
تقييم إجابتها بشكل موضوعي
بعد انتهاء الموقف التعليمي.

استيعاب وفهم بنود المشروع.
تنفيذ خطة المشروع من خالل
تصميم خريطة المفاهيم بشكل
دقيق.
االشتراك في عملية تقويم
المشروع ،من خالل إبداء
الرأي وتوضيح وجهات
النظر ،وتحديد مدى تنفيذ
الخطة.

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

أوراق عمل

كراسة رسم /
أقالم رصاص
 /ألوان /
ممحاة

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

العصف الذهني

المشروعات

األربعاء

الخميس

التقويم

وضحي كيف كان
النبي صلى اهلل
عليه وسلم حريصاً
على الطهارة.

بيني كيف كان
النبي صلى اهلل
عليه وسلم يحب
التيسير في أمور
الطهارة.

الدراسات االسالمية 5ب
األذان
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
حكم األذان وفضله ،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 ما
يزاذ في أذان الفجر.
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)

دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(حكم األذان وفضله) ،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 ما يزاد في
أذان الفجر.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•
•
•

•
•

الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

بيني حكم األذان
وفضله.

اذكري ما يزاد في
أذان الفجر.

استراتيجيات الليزر -توحيد

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

الدراسات االسالمية 5ب

المادة
فضل العلم وأهميته
المكتسبات والمفردات
الجديدة
مجسمات
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
عرفي العلم الشرعي.
المحتوى وفرض الدرس

أن تذكر الطالبة فضل تعلم لتعليم العلم الشرعي فضائل كثيرة منها:
 -1العلم الشرعي يرفع صاحبه درجات.
العلم الشرعي.
 -2فرق اهلل بين الذين يعملون والذين ال يعملون.
 -3العلم الشرعي سبب لحصول الخشية من اهلل تعالى.
 -4العلم الشرعي هو ميراث األنبياء عليهم السالم.
 -5العلم طريق موصل إلى الجنة.
 -6طلب العلم الشرعي دليل على إرادة اهلل لمن يتعلمه.
أن تبين الطالبة أهمية
طلب العلوم العامة

أدوات التقويم
التقويم الختامي

صور

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
اذكري فضل تعلم العلم
الشرعي.

 oاالكتشاف
واالستقصاء
 oالصف الذهني
أنشطة الدرس من كتاب
 oالخرائط الذهنية
الطالبة

على المسلم أن يحرص على طلب العلوم العامة لألسباب
اآلتية:
 -1طلب العلوم العامة يمكن من عمارة االرض
 -2طلب العلوم العامة يمكن من انتفاع االنسان بما سخره اهلل
له
 -3طلب العلوم العامة يطور قدراتك وقدرات وطنك ويحسن من
مستوي معيشتك
االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة  المناقشة التدريبات
الواجب المنزلي
متابعة حل أنشطة الكتاب

بيني أهمية طلب العلوم
العامة

 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........
األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب

استراتيجيات الليزر -حديث

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

هديه صلى اهلل عليه وسلم في
الطهارة

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما هدي الرسول صلى اهلل عليه وسلم في الطهارة؟
المحتوى وفرض الدرس

أدوات التقويم
التقويم الختامي
lhl

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على الطهارة:
أن توضح الطالبة حرص النبي  -كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يتوضأ لكل صالة ولو كان على
طهارة ،وفي بعض األحيان كان صلى اهلل عليه وسلم يصلي أكثر من
صلى اهلل عليه وسلم على
صالة بوضوء واحد.
الطهارة.
تيسيره صلى اهلل عليه وسلم في أمور الطهارة:
 كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يحب اليسر في أموره كلها ،ومن ذلكتيسيره في أمور طهارته ،فقد كان يتوضأ بغسل األعضاء ثالثا ثالثا،
أن تبين الطالبة تيسير النبي
وقد توضأ بغسل األعضاء مرة مرة ،ومرتين مرتين تيسيرا على أمته
صلى اهلل عليه وسلم في أمور
صلى اهلل عليه وسلم.
الطهارة.
ومن تيسيره في الوضوء :أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يمسح على
الخفين إذا لبسهما على طهارة.
اقتصاده في استعمال الماء في الطهارة:
أن تذكر الطالبة اقتصاد النبي  -كان صلى اهلل عليه وسلم ينهى أصحابه عن اإلسراف في الماء حتى
وإن كان ذلك في الوضوء فقد جاء رجل إلى النبي صلى اهلل عليه
صلى اهلل عليه وسلم في
وسلم فسأله عن الوضوء فتوضأ رسول اهلل ثالثا ثالثا وقال ( هكذا
استعمال الماء في الطهارة.
الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم )

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

الدراسات االسالمية 5ب

مجسمات

التاريخ

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحي حرص النبي صلى
اهلل عليه وسلم على
الطهارة.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء
نشاط
..............
..............

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

بيني تيسيرالنبي صلى اهلل
عليه وسلم في أمور
الطهارة.

 oالتعلم الذاتي
نشاط
 oالتعلم التعاوني
 oأخرى........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

اذكري اقتصاد النبي صلى
اهلل عليه وسلم في استعمال
الماء في الطهارة.

الواجبات المنزلية
حل أسئلة الكتاب.

استراتيجيات الليزر -فقه
موضوع الدرس

األذان

المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

أجهزة عرض جهاز تسجيل
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما ذا تعرفين عن كيفية االذان؟

األهداف السلوكية

أن تعدد الطالبة
الصلوات التي تؤدى في اليوم
والليلة.
أن تعرف الطالبة األذان.
أن تبين الطالبة حكم األذان.
أن تذكر الطالبة الحديث الدال
على فضل رفع األذان.
أن تتعرف الطالبة على
الجملتين اللتين يسن أن تزاداً
في صالة الفجر

أدوات التقويم
التقويم الختامي

المادة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات مجسمات

المحتوى وفرض الدرس

االختبارات الشفوية

بيني حكم االذان.

صور لوحات ورسومات

األنشطة

أنت تؤدي الصالة كل يوم وليلة خمس مرات ،وتسمع األذان لهذه
الصلوات ،إسال نفسك ،لماذا شرع األذان.
تعريف األذان:
اإلعالم بحضور الصالة.
حكم األذان:
األذان للصلوات الخمس فرض كفاية ،على الرجال.
فضل األذان:
عن أبى سعيد الخدري رضى اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم" :ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال شيء إال شهد له
يوم القيامة".
ما يزاد في أذان الفجر:
إذا أراد المؤذن لصالة الفجر ،فيسن أن يزيد فيه جملتين بعد قوله :حى
على الفالح :حى على الفالح فما هما
الصالة خير من النوم ،الصالة خير من النوم.

االختبارات التحريرية

الدراسات االسالمية 5ب

المالحظة

التاريخ
الحصة
الفصل
فيلم تعليمي

تقييم الهدف

إستراتيجيات التعليم البديلة

عددي الصلوات التي
تؤدى في اليوم والليلة.
 oحل المشكالت
تطبيق
أشارك مع زمالئي –بإشراف
 oالصف الذهني
معلمي -في تطبيق اآلذان
لصالة الفجر بصورة
صحيحة ،وأسجل ما ألحظه o ،الخرائط الذهنية
وما قد يقع من األخطاء أثناء
 oالتعلم الذاتي
التطبيق.

عرفي االذن.

 oاالكتشاف واالستقصاء

 oالتعلم التعاوني
 oأخرى ........

المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

بيني حكم االذان.
اذكري الحديث الدال على
فضل رفع األذان.
تعرفي على الجملتين اللتين
يسن أن تزاداً في صالة
الفجر.

الواجبات المنزلية أخرى ....
حل أسئلة الكتاب.

التخطيط العكسي  -توحيد

رقم الوحدة:

العنوان  /العلم
عدد الحصص:

الصف :الخامس اإلبتدائي
اليوم
التاريخ

الفكرة الكبرى :يجب على المسلم أن يتعلم أربع مسائل هي  :العلم والعمل به والدعوة به والصبر على األذى فيه.
األنبياء عليهم السالم بعثهم اهلل عز وجل يدعون لعقيدة واحدة هي توحيد اهلل عز وجل واجتناب الشرك به وإبراهيم عليه
السالم إمام الحنفاء كان حنيفا مسلما

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ يحدد المسائل األربعة التي يجب تعلمها مع ذكر الدليل عليها
⚫ يبين المراد بالعلم
⚫ يذكر فضل العلم
⚫ يحدد حكم العمل بالعلم
⚫ يوضح فضل الدعوة إلى التوحيد
⚫ يحدد حكم كتم العلم
⚫ يستدل على وجوب الصبر في الدعوة إلى التوحيد
⚫ يذكر أنواع الصبر
⚫ يبين من الخاسر والرابح من الناس ؟
⚫ يبين معنى الحنيفية .
⚫ يذكر أعظم ما أمر هللا به .
⚫ يحدد أعظم ما نهى هللا عنه .
⚫ يستدل على أن هللا ال يرضى أن يشرك به.

األفهام الثابتة

المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:

ستفهم الطالبة:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

المسائل األربع التي يجب علينا تعلمها .
العلم الذي يجب تعلمه .
المراد بالعلم وفضل طلبه .
حكم العمل بالعلم .
فضل الدعوة إلى التوحيد .
حكم كتم العلم .
أنواع الصبر .
من الخاسر والرابح من الناس
المراد بالحنيف .
الدليل على أن الحنيفية ملة إبراهيم .
أعظم ما أمر هللا به .
أعظم ما نهى هللا عنه .
الدليل على أن هللا ال يشرك به

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

األسئلة األساسية

المعارف
ستعرف الطالبة:
o
o
o
o
o

o

فضل العلم وأهميته
العلم الذي يجب تعلمه
العمل بالعلم
الدعوة الى التوحيد
الصبر على األذى في سبيل الدعوة الى التوحيد
الحنفية السمحة.

تحديد المسائل األربع التي يجب علينا تعلمها .
توضيح العلم الذي يجب تعلمه .
بيان المراد بالعلم وفضل طلبه .
ذكر حكم العمل بالعلم .
بيان فضل الدعوة إلى التوحيد .
معرفة حكم كتم العلم .
ذكر أنواع الصبر .
بيان من الخاسر والرابح من الناس
بيان المراد بالحنيف .
ذكر الدليل على أن الحنيفية ملة إبراهيم .
معرفة أعظم ما أمر هللا به .
تحديد أعظم ما نهى هللا عنه .
ذكر الدليل على أن هللا ال يشرك به ..

س
س
س
س
س
س
س

ما المسائل األربع التي يجب علينا تعلمها ؟
ما حكم كتم العلم ؟
أذكر فضل العلم .
أعدد أنواع الصبر
ما المراد بالحنيف ؟
أبين أعظم ما أمر اهلل به .
أستدل على أن ال يشرك به .

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن فضل العلم وأهميته

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:

ما تقوم به الطالبة:

• أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود بالعلم ؟)
• أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح المقصود بالعلم
و فضل بالعلم
• تقديم بروشور للطالبات يتحدث عن فضل الدعوة إلى التوحيد
 ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم
مناقشته لتوضيح حكم العمل بالعلم

•
• عرض فيديو تعليمي للطالبات يوضح وجوب الصبر في الدعوة إلى التوحيد
• أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن أنواع الصبر  ،أطلب من الطالبات قراءة
الخريطة بطريقة علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من
خالل استيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم
شامل عن الصبر في الدعوة إلى التوحيد
• أستخدم السبورة في شرح معنى الحنيفية
• عرض شرائح بوربوينت توضح أعظم ما نهى هللا عنه

• أطلب من التلميذات تالوة اآلية الكريمة التالية "ا أ َُّيهَا َّالذِينَ آ َمنُوا ِإذَا قِيلَ
لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَا ْفسَحُوا يَفْسَحِ اهللَُّ لَكُمْ ۖ وَِإذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا
َالذِينَ أُوتُوا الْعِلْ َم دَرَجَاتٍ ۚ وَاهللَُّ بِمَا تَعْمَلُونَ
يَرْ َفعِ اهللَُّ َّالذِينَ آ َمنُوا ِمنْكُمْ و َّ
خبِير" ،ثم أقوم بطرح السؤال التالي عليهن :بيني فضل العلم الشرعي،
َ
تقوم التلميذات بالتناقش والتباحث فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة
للسؤال محل النقاش.
• أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم عن العلم الشرعي ،أطلب من التلميذات قراءة
الخريطة بطريقة علمية تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من
خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم
شامل عن أهمية طلب العلم الشرعي.
• يستمعن التلميذات إلى محاضرة ألحد كبار العلماء يتحدث عن فضيلة العمل
بالعلم ،ثم أقوم بطرح عدة أسئلة للمناقشة منها :عددي ما يتضمنه العمل
بالعلم ،أكلف التلميذات بالتناقش فيما بينهن بغرض التوصل إلجابة دقيقة
للسؤال محل النقاش مع توضيح الهدف من تلك المحاضرة ومبرراتها.

•
• أطلب من الطالبات كتابة بحث عن فضل العلم وأهميته

 ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته .وتقسيم الطالبات إلى
مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في
مقال بشكل منظم ودقيق.
• أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

• تعرف المقصود بالعلم
• تصميم لوحة إرشادية توضح حكم
العمل بالعلم .
• تذكر حكم العمل بالعلم
• تستنتج فضل الدعوة إلى التوحيد
• تعدد أنواع الصبر
• تذكر أمثلة على فضل العلم
• تتعرف على المراد بالحنيف
• تبين الدليل على أن الحنيفية ملة إبراهيم

• عمل بحث بسيط ال يزيد عن صفحة
حولفضل العلم وأهميته
من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
• تطبق ما تعلمته عن العمل بالعلم.
• حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة

التخطيط العكسي  -حديث

رقم الوحدة:
الصف :الخامس اإلبتدائي
اليوم
التاريخ

العنوان  /النبي صلى هللا عليه وسلم في طهارته
عدد الحصص:

الفكرة الكبرى :النبي صلى هللا عليه وسلم في طهارته.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تبين هدي النبي  في الطهارة .
⚫ تحدد فضل الوضوء .
⚫ توضح هدي النبي  في الوضوء
⚫ تقرأ األحاديث قراءة صحيحة متقنة
⚫ تبين معاني الكلمات الجديدة
⚫ توضح معاني األحاديث وإرشاداتها.
⚫ تستنتج اإلرشادات والدروس المستفادة من الحديث الشريف؟
األسئلة األساسية
األفهام الثابتة
س دللي على حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم
ستفهم الطالبة:
على الطهارة ؟
⚫ هديه صلى هللا علية وسلم في الطهارة
⚫ فضل الوضوء .
س ما حكم المسح على الخفين ؟
س ما فضل الوضوء ؟
⚫ تيسيره صلى هللا عليه وسلم في أمور الطهارة.
س اقرئي األحاديث قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل ؟
س فسري بعض المعاني والمفردات الجديدة التي
وردت باألحاديث الشريفة؟
س استنتجي بعض اإلرشادات والدروس المستفادة
من الحديث الشريف؟
المهارات
المعارف
ستكون الطالبة قادرة على:
ستعرف الطالبة:
 oبيان هدي النبي  في الطهارة .
 oهدي النبي  في الطهارة .
 oتحديد فضل الوضوء .
 oفضل الوضوء .
 oالوضوء بصورة صحيحة
 oتيسيره صلى اهلل عليه وسلم في أمور الطهارة
 oقراءة األحاديث قراءة صحيحة متقنة
 oقراءة األحاديث قراءة صحيحة متقنة
 oتوضيح معاني الكلمات الجديدة
 oذكر معاني األحاديث وإرشاداته.
 oذكر معاني األحاديث وإرشاداته

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن النبي صلى اهلل عليه وسلم في طهارته

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 (إالم يدعو النبي صلى اهلل عليه وسلم ؟) و أمهد للدرس
بسؤال الطالبات عن لم أدرس هدي النبي  في الطهارة
تعرض المعلمة األحاديث الشريفة أمام الطالبات باستخدام شرائح البوربوينت
تقرأ المعلمة الدرس قراءة ممثلة للمعنى
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح ر.
تقديم المعلومات المتوافرة عن حياة النبي صلى اهلل عليه وسلم  ،وتوزيع األسئلة
لمناقشتها من قبل كل مجموعة.
عرض شريحة بوربوينت للمعاني والمفردات الجديدة التي وردت باألحاديث
الشريفة.
عرض شريحة لمعاني المفردات والكلمات الجديدة الواردة في األحاديث الشريفة.
تصميم خريطة مفاهيم توضح أوصاف النبي صلى اهلل عليه وسلم .وعرضها على
الطالبات ومناقشة أهم األفكار التي وردت فيها.
أقدم للطالبات مطوية عن حقوق أهل بيت النبي  ، اطلب من الطالبات قراءة
المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من
خالل إستيعاب العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل
عن أهل بيت النبي . 
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن تعامله  مع أوالده ومعاملته ألزواجه
ويتم ذلك من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم
الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أقدم للتلميذات عرض تقديمي يوضح الدروس المستفادة من قول الرسول صلى
اهلل عليه وسلم "عن بن عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه :قال :قال رسول اهلل
سبِغُ ا ْلوُضُوء،"....
حدٍ َي َت َوضَُّأ َفيُبْلِغُ َأوْ َفيُ ْ
صلى اهلل عليه وسلم":مَا ِمنْكُمْ ِمنْ أَ َ
وأطلب من التلميذات مشاهدة العرض بتركيز ومن ثَمََّ معرفة وفهم الدروس
المستفادة من الحديث الشريف.
.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح فوائد األحاديث
الشريفة والعبر والدروس المستفادة منها.
من خالل المناقشة والحوار يستنتج الطالبات بمساعدة المعلمة ارشادات األحاديث
الشريفة والدروس المستفادة منها
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في طهارته ،
مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته .وتقسيم الطالبات إلى مجموعتين
تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها في مقال بشكل منظم
ودقيق.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:
•
•
•
•
•
•

تستشهد من األحاديث النبوية على هدي
النبي  في الطهارة
تتعرف على فضل الوضوء.
توضح هدي النبي  في الوضوء
تقرأ األحاديث قراءة صحيحة متقنة
تبين معاني الكلمات الجديدة
توضح معاني األحاديث وإرشاداتها.

• تستنتج اإلرشادات والدروس المستفادة
من الحديث الشريف
• تفهم حكم المسح على الخفين
• توضح كيف كان النبي صلى اهلل عليه
وسلم حريصاً على الطهارة.
• وصف هدي النبي  في الوضوء
• ذكر فضل الوضوء
• تعرف بعض المعاني والمفردات الجديدة
التي وردت بالحديث الشريف
• عمل بحث بسيط ال يزيد عن صفحة
حول النبي صلى اهلل عليه وسلم في
طهارته من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
• حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة
• التعاون في إنجاز المطلوب حسب
األسس والمعايير المتفق عليها.
• اإلنصات بتركيز لشرح المعلمة.
• التناقش الجاد حول موضوع الوحدة.
• استخالص النتائج والتوصيات ،في
ضوء عناصر المناقشة.

التخطيط العكسي  -فقه

رقم الوحدة:

العنوان  /األذان واإلقامة
عدد الحصص:

الصف :الخامس اإلبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :عن أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم" :ال يَسْمَعُ مَدَى
صَوْتِ الْمُؤَذِِّن جِنَّ وَالَ إِنْس وَالَ شَيْء إِالََّ شَهِدَ لَهُ يَ ْومَ الْقِيَامَةِ.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

⚫

تعرف المقصود باألذان.
تحدد حكم األذان.
تردد جمل األذان كما تسمعها من المؤذن.
تبين فضل األذان.
تذكر ما يزاد في أذان الفجر.
تعرف المقصود باإلقامة.
تبين حكم اإلقامة.
تبرز بالتفصيل جمل اإلقامة.
توضح اآلداب المشروعة عند سماع اإلقامة.
تفرق بين األذان واإلقامة..

األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

حكم األذان
فضل األذان
المقصود باإلقامة
حكم اإلقامة
اآلداب المشروعة عند سماع اإلقامة
الفرق بين األذان واإلقامة.

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س

المعارف
ستعرف الطالبة:
 oاألذان
 oسنن األذان
 oمعاني جمل األذان
 oاإلقامة .

ما المقصود باألذان؟
ما حكم األذان؟
رددي جمل األذان كما تسمعيها من المؤذن.
بيني فضل األذان.
اذكري ما يزاد في أذان الفجر.
عرفي المقصود باإلقامة.
بيني حكم اإلقامة.
ابرزي بالتفصيل جمل اإلقامة.
وضحي اآلداب المشروعة عند سماع اإلقامة.
فرقي بين األذان واإلقامة؟

المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
o
o
o
o
o

o

تعريف األذان.
تحديد حكم األذان.
بيان فضل األذان.
ذكر ما يسن بعد االنتهاء من األذان.
توضيح الفرق بين األذان واإلقامة.
تعريف اإلقامة وحكمها

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن األذان واإلقامة

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 المقصود ب ؟)
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح
المصطلحات األساسية (األذان – ما يسن لمن سمع األذان –
اإلقامة.)...
تقديم بروشور للطالبات يتحدث عن االذان  ،أطلب من الطالبات قراءة
البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم مناقشته لتوضيح تعريف
وحكم األذان
أطلب من التلميذات قراءة قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم "ال
يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِِّن جِنَّ وَالَ إِنْس وَالَ شَيْء إِالََّ شَهِدَ لَهُ يَ ْومَ
الْقِيَامَةِ" بتركيز ثم أطلب منهن االستدالل من قول رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم على فضل األذان.
أكلف التلميذات بتصميم لوحة تعليمية جذابة تبرز جمل األذان ،على
أن تحتوي اللوحة مجموعة من الصور الملونة التي تدعم الفكرة
وتبرزها.
أقدم للتلميذات فيلم وثائقي يوضح سنن األذان ،يشاهدن التلميذات
الفيلم بتركيز ومن ثمََّ يقمن بالتناقش فيما بينهن بغرض فهم
واستيعاب ما يسن للمؤذن
أقدم للتلميذات خريطة مفاهيم توضح معاني جمل األذان ،يقمن
التلميذات بقراءة الخريطة بشكل علمي من خالل الربط بين أفكارها
بشكل دقيق ومنظم بغرض الخروج بمفهوم شامل عن معاني جمل
األذان.
أقدم للتلميذات خطبة ألحد كبار العلماء حول إقامة األذان ،يستمعن
التلميذات للخطبة بتركيز ومن ثَمََّ يتناقشن فيما بينهن بغرض توضيح
تعريف وحكم اإلقامة.
أطلب من التلميذات كتابة بحث عن معاني جمل األذان مع توضيح
الهدف من كتابة البحث ومبرراته.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للتلميذات في تلك الوحدة.
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن األذان واإلقامة
 ،مع توضيح الهدف من كتابة البحث ومبرراته .وتقسيم الطالبات إلى
مجموعتين تقوم األولى بجمع المادة العلمية وتقوم الثانية بصياغتها
في مقال بشكل منظم ودقيق.
أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة.

المصادر والمراجع :الكتاب المدرسي – القران الكريم

ما تقوم به الطالبة:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

تعرف المقصود ب األذان
تصميم لوحة إرشادية توضح
تعريف وحكم األذان .
تذكر معاني جمل األذان
تستنتج ما يسن بعد االنتهاء من
األذان
تعدد سنن األذان
توضيح الفرق بين األذان واإلقامة
تتعرف على اإلقامة وحكمها
تبين فضل األذان
عمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة حول األذان واإلقامة
من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
تطبق ما تعلمته عن سنن األذان
وإقامة الصالة.
حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة

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

الدراسات االسالمية 5ب
موضوع الدرس
فضل العلم وأهميته
اذكري األمور التي تعين على معرفة العبد لربه.

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أدوات التقويم

⃝

ميزي بين العلم والعمل في اآلية الكريمة التالية.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

رابط تفاعلي

❑استماع

اذكري فضائل العلم الشرعي.
وضحي أدلة فضائل العلم الشرعي
والعلوم العامة

تقويم قبلي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

نشاط إثرائي

تقويم بنائي

أن تذكر التلميذة فضائل العلم الشرعي.
أن توضح التلميذة أدلة فضائل العلم
الشرعي.
أن تبين التلميذة أهمية طلب العلم
الشرعي.
أن تبين التلميذة أهمية العلوم العامة.
ان توضح التلميذة ادلة فضائل العلوم
العامة
أن تميز التلميذة بين العلم والعمل في
اآلية الكريمة التالية.
أن تتجه التلميذة نحو تحصيل العلم
الشرعي.

أناقش مع التلميذات فضائل العلم الشرعي وأضفي عليه مزيداً من الوضوح بحيث
اتضح الفكرة للتلميذات ،ثم أتيح لهن المجال كي يعبرن بإسلوبهن عن ذلك في
كراساتهن.
أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة نفس العدد
من التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسياً ،ثم أطلب من كل مجموعة التعاون فيما
بينها لشرح وتوضيح أدلة فضائل العلم الشرعي بحيث تقوم كل مجموعة باختيار
تلميذة تعبر عن رأيها وأقوم بتحية المجموعات الثالث على نشاطهن.
أوضح للتلميذات أهمية طلب العلوم العامة وذلك عن طريق تقسيم الفكرة لعناصر
فرعية أقوم بشرح كل عنصر باستخدام السبورة ،ثم أختار تلميذة لتكرر على مسامع
التلميذات ما شرحته وفي نهاية الشرح أكلف تلميذات الفصل بكتابة سطرين بكراساتهن
يلخص ما تم شرحه.
أشرح للتلميذات باستخدام السبورة أهمية العلوم الدنيوية ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم
استيعابه من خالل استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ،ثم أطلب منهن تلخيص
للموضوع في كراساتهن.
أطلب من التلميذات تصميم لوحة إرشادية توضح الفرق بين العلم والعمل في اآلية
ستَغْفِرْ ِل َذ ْن ِبكَ)) ،ثم أقوم بالتعاون معهن في
الكريمة التالية ((فَاعْلَمْ أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ اَّللَُّ وَا ْ
تعليقها على جدران الفصل وأقوم بتحيتهن على مجهودهن.
أوزع على التلميذات ورقة العمل الخاصة بالدرس ،ثم أكلفهن بقراءتها والتفكير في
مضمونها وحلها ،ثم أقوم بالتعليق والتعقيب على إجاباتهن وتصحيح األخطاء إن
وجدت.

التقويم

بيني أهمية طلب العلم الشرعي.
عللي أهمية العلوم العامة

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

ما المقصود بالتوحيد؟

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

بيني أهمية تعلم العلم الشرعي.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

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

❑تفكير

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

الدراسات االسالمية 5ب
موضوع الدرس
هديه صلى اَّلل عليه وسلم في الطهارة
وضحي كيفية اقتصاد النبي لماء الطهارة.

❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

التقويم

نشاط إثرائي

وضحي كيف كان النبي صلى اَّلل عليه
وسلم حريصاً على الطهارة.

تقويم قبلي

باإلشتراك مع التلميذات أقوم بعمل لوحات توضيحية تحتوي على صور
تبين كيفية الوضوء والطهارة ،وتكون متضمنة لبعض أحاديث النبي التي
توضح أهمية الطهارة وكيف كان صلى اَّلل عليه وسلم حريصاً عليها وذلك
لترسيخ معنى الدرس.
أطلب من التلميذات عمل بحث صغير يتضمن المواضع التي يسر فيها ديننا
الحنيف أمور الطهارة (السفر– المرض– التيمم.).....
أشترك مع التلميذات بشرح كيفية اإلقتصاد في ماء الوضوء وذلك مثالً أثناء
الوضوء قبل أداء الصالة مع التلميذات في مصلى المدرسة.
أوزع على التلميذات ورقة العمل الخاصة بالدرس ،ثم أكلفهن بحلها.

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

اخلربات السابقة

بيني كيف كان النبي صلى اَّلل عليه
وسلم يحب التيسير في أمور الطهارة.

تقويم ختامي

معلومة إثرائية

الواجبات املنزلية

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

األربعاء

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

تقويم بنائي

أن توضح التلميذة كيف كان النبي صلى اَّلل
عليه وسلم حريصاً على الطهارة.
أن تبين التلميذة كيف كان النبي صلى اَّلل
عليه وسلم يحب التيسير في أمور
الطهارة.
أن تذكر التلميذة كيفية اقتصاد النبي صلى
اَّلل عليه وسلم في استعمال ماء الطهارة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتجه التلميذة نحو التخلق بخلق النبي
صلى اَّلل عليه وسلم واإلقتداء بهديه في
الطهارة.

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
⃝ االختبارات الشفوية ⃝

التحريرية
⃝
االختبارات

❑استماع
المالحظة ⃝ المناقشة ⃝

اذكري كيفية اقتصاد النبي صلى اَّلل
عليه وسلم في استعمال ماء الطهارة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

المنزلية
⃝
التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات

❑كتابة
أخرى.......

❑تفكير

التعلم النشط الجديد  -فقه
المادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)

موضوع الدرس
الدراسات االسالمية 5ب
لماذا شرع األذان؟
❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑سبورة ذكية
❑ قطع الورق والفلين
عملية

استراتيجية التعلَّم النشط

 تعلم تعاوني

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

األربعاء

❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........................... :
إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

اذكري الحديث الدال على فضل رفع األذان.

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
التحريرية المالحظة ⃝ المناقشة ⃝
⃝
⃝ االختبارات الشفوية ⃝ االختبارات

نشاط إثرائي

رابط تفاعلي

تقويم قبلي

في بداية الدرس أقوم باختيار ذكاء للتلميذات ومعلوماتهن عن سماعهن لألذان ،ثم
أطرح عليهن أسئلة متنوعة عن لماذا شرع األذان ويمكن أن أروي لهن قصة عمر بن
الخطاب عن األذان ورؤيته لألذان في منامه.
أقسم التلميذات إلى مجموعات بحيث أطلب من كل مجموعة منهن أن تذكر تعريف األذان
حتى يسهل عليهن تعريفه.
أقوم بأصطحاب التلميذات إلى غرفة المصادر المتعددة لمشاهدة عرض بوربوينت من
خالل جهاز الحاسب اآللي ألشخاص يؤذنون بأصوات مختلفة على حسب ترتيب
الصلوات.
أعرض شريط مسجل به صوت األذان ومعه أصوات للطيور وأبين أن كل شىء على
وجه األرض من مخلوقات يردد مع األذان ويسبح اَّلل وكذلك يشهد األذان لهم يوم
القيامة.
أجمع التلميذات وأقسمهن إلى مجموعات وكال منهن تقول جملة من األذان لصالة الفجر
حتى يتعلمن الجمل التي تقال عند صالة الفجر.
أعرض ورقة العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على السؤال الموضح بها.

التقويم

تقويم ختامي

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية
أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

❑أوراق نشاط

❑تجارب

تقويم بنائي

أن تعدد التلميذة الصلوات التي تؤدى في اليوم
والليلة.
أن تعرف التلميذة األذان.
أن تبين التلميذة حكم األذان.
أن تذكر التلميذة الحديث الدال على فضل رفع
األذان.
أن تتعرف التلميذة على الجملتين اللتين يسن أن
تزادا في صالة الفجر.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة بالدرس.
أن تلتزم التلميذة عند سماع األذان بترديد ما
يقوله المؤذن.
الخبرات السابقة

األذان.

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

عددي كم صالة تؤدى في اليوم والليلة.

عرفي األذان.

بيني حكم األذان.

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑كتابة
❑قراءة
❑تحدث
❑استماع
المنزلية أخرى.......
⃝
التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات

❑تفكير

الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :اذكري األمور التي تعين على معرفة العبد لربه.
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

أن تذكر التلميذة فضائل العلم الشرعي.
أن توضح التلميذة أدلة فضائل العلم الشرعي.
أن تبين التلميذة أهمية طلب العلم الشرعي.
أن تعلل التلميذة أهمية العلوم ألعامة
ان تبين التلميذه فضل العلوم العامة
أن تميز التلميذة بين العلم والعمل في اآلية الكريمة
التالية.
أن تتجه التلميذة نحو تحصيل العلم الشرعي.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

بطاقة تخطيط الدروس  -توحيد
المادة :الدراسات االسالمية
الصف5 :ب ف1

الموضوع :فضل العلم وأهميته

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

عرض فلم تعليمي

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

أنشطة الدرس من كتاب الطالبة

➢
➢
➢
➢
➢
➢

التقويم
اذكري فضائل العلم الشرعي.
وضحي أدلة فضائل العلم الشرعي.
بيني أهمية طلب العلم الشرعي.
عللي أهمية العلوم الدنيوية.
ميزي بين العلم والعمل في اآلية الكريمة التالية.
رقابة ذاتية.

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 …………………

الحصة:

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

• أن تبين التلميذة كيف كان النبي الكريم حريصاً على
الطهارة.
• أن توضح التلميذة كيف كان النبي صلى اهلل عليه
وسلم يحب التيسير في أمور الطهارة.
• أن تذكر التلميذة كيفية اقتصاد النبي صلى اهلل عليه
وسلم في استعمال ماء الطهارة.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

بطاقة تخطيط الدروس  -حديث
المادة :الدراسات االسالمية
الصف5 :ب ف1

الموضوع :هَدْيُه في الطهــــارة.

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

عرض فلم تعليمي

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

نشاط 1

التقويم

• بيني كيف كان النبي الكريم حريصاً على الطهارة.
• وضحي كيف كان النبي صلى اهلل عليه وسلم يحب
التيسير في أمور الطهارة.
• اذكري كيفية اقتصاد النبي صلى اهلل عليه وسلم في
استعمال ماء الطهارة.

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 …………………

الحصة:

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

أن تعدد التلميذة الصلوات التي تؤدى في اليوم
والليلة.
أن تعرف التلميذة األذان.
أن تبين التلميذة حكم األذان.
أن تذكر التلميذة الحديث الدال على فضل رفع
األذان.
أن تتعرف التلميذة على الجملتين اللتين يسن أن
تزادا في صالة الفجر.
أن تتفهم التلميذة معاني كلمات األذان.
استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

بطاقة تخطيط الدروس  -فقه
المادة :الدراسات االسالمية
الصف5 :ب ف1

الموضوع :األذان

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

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة
تطبيق
أشارك زميالتي – بإشراف معلمتي – في تطبيق األذان
بصورة صحيحة ،وأسجل ما ألحظه ،وما قد يقع من
األخطاء أثناء التطبيق
تطبيق
أشارك زميالتي – بإشراف معلمتي – في تطبيق األذان
لصالة الفجر بصورة صحيحة ،وأسجل ما ألحظه ،وما قد
يقع من األخطاء أثناء التطبيق

➢
➢
➢
➢
➢

التقويم
عددي الصلوات التي تؤدى في اليوم والليلة.
بيني حكم األذان.
اذكري الحديث الدال على فضل رفع األذان.
ما الجملتين اللتين يسن أن تزادا في صالة الفجر.
رقابة ذاتية.

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 …………………

مادة التوحيد
الصف الخامس اإليتدائي

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف الخامس االبتدائي)

الموضوع :فضل العلم وأهميته.

أكملي الفراغات التالية بما يناسبها:

من فضائل العلم
الشرعي سبب
لـ...................

قال هللا تعالى( :يَرْ َف ِع ه ُ
َّللا
اله ِذينَ ِ .................م ْن ُك ْم
وَ اله ِذينَ  ) .................تدل
على أن العلم الشرعي
 .................صاحبه درجات.

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

العلم الشرعي سبب لنجاة صاحبه من
الضالل في الدنيا ،والعذاب في اآلخرة.

يحرص المسلم على تعلم العلوم النافعة
التي تنفعه في دينه ودنياه.

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف الخامس االبتدائي)

ثانيًا :الحديث

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف الخامس االبتدائي)

الموضوع :هديه (ﷺ) في الطهارة

صلي من العمود األول بما يناسب من العمود الثاني:
كان (ﷺ) حريص على

ثالث مرات.

كان (ﷺ) يقتصد في
استعمال

الطهارة.

كان (ﷺ) يغسل
األعضاء

الماء.

أكملي مما يأتي:
(الوضوء -أصحابه – اإلسراف)
كان رسول هللا (ﷺ) ينهى
عن  ..................في الماء حتى وإن كان
ذلك في . ...................
................

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف الخامس االبتدائي)

ثالثًا :الفقه
والسلوك

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف الخامس االبتدائي)

األذان

أضع عالمة صح أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( × ) أمام العبارة اخلاطئة
 -1عدد مجل األذان  14مجلة ( )
 -2األذان واجب على الرجال فقط
 -3األذان سنة للصلوات اخلمس

(
(

)

)

أمأل الفراغ في ما يأتي :

يزاد في أذان الفجر جملتان هما ( .....................
و .......................................وتكونان بعد قول
المؤذن ..................................................

أول ألفاظ األذان .....................................
آخر ألفاظ األذان ...................................

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف الخامس االبتدائي)

الطريقة البنائية وسائل  -التوحيد

المادة
موضوع الدرس
التمهيد
إستراتيجية التعليم
األهداف السلوكية

الخامس اإلبتدائي

الدراسات االسالمية

فضل العلم وأهميته
اذكري األمور التي تعين على معرفة العبد لربه.
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

اليـوم
التاريخ
الحصة
الوسائل المساعدة

المحتوى التعليمي

ِلم الشَّرع َّي فضائ ُل كثيرة،منها:
ِلم الشَّرعِي لتعَلُّ ِم الع ِ
فَض ُل الع ِ
أن تذكر التلميذة فضائل
العلم الشرعي.

الفضيلة األولى

أن توضح التلميذة أدلة
فضائل العلم الشرعي.

الفضيلة الثانية

أن تبين التلميذة أهمية
طلب العلم الشرعي.

الفضيلة الثالثة

الفضيلة

العِل ُُ الشرعي يرفع صاحبَه
درجاتٍ.
فرق هللاُ بين الذين يعلمونَ والذين
َّ
ال يعلمو َُ .
العِل ُم الشرعي سبب لحصول
الخشي ِة من هللا تعالى.

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

إجراءات التعليم والتعلم

الدليل
ّللاُ الَّذِينَ
قال هللاُ تعالى :ي َْرفَعْ َّ
آ َمنُوا مِ ْن ُك ْم َوالَّذِينَ أُوت ُوا ا ْل ِع ْل َم
ت .
د ََرجَا ٍ
ستَ ِوي
قال هللاُ تعالى :قُ ْل َه ْل يَ ْ
الَّذِينَ يَ ْعلَ ُمونَ َوالَّذِينَ ال يَ ْعلَ ُمونَ
ب
إِنَّ َما يَتَذَك َُّر أ ُ ْولُوا األَ ْلبَا ِ
ّللا مِ نْ
قال هللاُ تعالى :إِنَّ َما ي َْخشَى َّ َ
ِعبَا ِد ِه ا ْلعُلَ َما ُء.

ِلم الشَّر ِع َّي .على المسلم أن يحرص على طلب العلم الشرعي لألسباب اآلتية:
ب الع ِ
أَ َه َّميَّةُ َطلَ ِ
ب ال ِع ْل ِم الش َّْر ِع َّي مِ نْ أَ ْف َ
ض ِل األَ ْع َما ِل الصالحة.
أن تعلل التلميذة أهميةَ -1طلَ ُ
سنَّ ِة النَّ ِب َّي ُم َح َّم ٍد  ،والَ يكُو ُن ذَ ِلكَ ِإ َّال ِبتَعَلُّم ال ِع ْل ِم الش َّْرعِيِ.
العلوم الدنيوية -2 .أن العبادةَ ال ت ُقبَ ُل ِإ َّال ِإذَا كَانَتْ َخا ِلصَة هلل تعالَىُ ،م َوافِقَة ِل ُ
صفَ ِة الصَّحِ ي َح ِة الَّتِي تَعَلَّ ْمنَاهَا ع َِن النَّ ِب َّي .
صالَةُ الَ ت ُ ْقبَ ُل إِ َّال بَ ْع َد أَدَائِهَا هلل تعالىَ ،
علَى ال َّ
مثال ذلك :ال َّ
أن تميز التلميذة بين
َ
َ
ي رحمه هللا تعالى :باب ال ِع ْلم قَ ْب َل القَ ْو ِل والعَ َم ِل ،والدَّلي ُل قَولُهُ تعالى :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ال إِلَهَ
ار
خ
ب
ال
م
ما
اإل
ل
ا
ق
َ،
ل
م
ع
ال
ق
ب
س
ي
م
ولهذَا ف ِإنَّ ال ِع ْل
َ
ُ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ِ
ُ
َ
ِ
ِ
ُّ
اآلية
العلم والعمل في
َ
َ
َ
ستَ ْغف ِْر ِلذ ْنبِكَ  ،فبَ َدأ بال ِع ْل ِم قَ ْب َل القَ ْو ِل والعَ َم ِل.
ّللاُ َوا ْ
إِالَّ َّ
التالية.
الكريمة
َ
َ
ْ
سبب ِلنَجَا ِة صَاحِ بِ ِه مِ نَ ال َّ
ب في اآلخِ َر ِة.
 -3أنَّ ال ِعل َم الَش َْر ِع َّي
ٌ
ضالَ ِل في ال ُّد ْنيَا ،والعَذا ِ
س ِل ُم يَحْ ِرصُ على تَعَلُّ ِم العُلُوم النَّافِعَة الَّتِي تَ ْنفعهُ فِي دِينِ ِه و ُد ْنيَاه.
•
ال ُم ْ
س ِة وال َّ
تَعَلُّ ُم العُلُوم الدُّنيويَّة َكعِلم ال َّ
أن تحل التلميذة ورقة•
وض ال ِكفَايَا ِ
َاضيَا ِ
ت الَّتِي يَنبَغي تَعَلُّمها والحِ ْرصُ
ب وال َه ْن َد َ
ت مِ نْ فُ ُر ِ
ط َّ
والري ِ
ان والت َّ ْقنِيَ ِة َّ
ط َ
ير ِ
العمل الخاصة بالدرس .عليها.
 -1نشـــــاط  :ميَّ ْز بين العِلم والعَ َمل في اآلية الكريمة:
ستَ ْغف ِْر ِلذَ ْنبِكَ .
ّللاُ َوا ْ
قال هللاُ تعالى :فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ َّ
• العِل ُم في قوله تعالى.........................................................................................  :
• العَم ُل في قوله تعالى......................................................................................  :

الواجب

األحد االثنين الثالثاء األربعاء

أناقش مع التلميذات فضائل العلم الشرعي
وأضفي عليه مزيدا من الوضوح بحيث اتضح
الفكرة للتلميذات ،ثم أتيح لهن المجال كي يعبرن
بإسلوبهن عن ذلك في كراساتهن.
أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات
بحيث تشمل كل مجموعة نفس العدد من
التلميذات المتفوقات والمتوسطات دراسيا ،ثم
أطلب من كل مجموعة التعاون فيما بينها لشرح
وتوضيح أدلة فضائل العلم الشرعي بحيث تقوم
كل مجموعة باختيار تلميذة تعبر عن رأيها
وأقوم بتحية المجموعات الثالث على نشاطهن.
أوضح للتلميذات أهمية طلب العلم الشرعي
وذلك عن طريق تقسيم الفكرة لعناصر فرعية
أقوم بشرح كل عنصر باستخدام السبورة ،ثم
أختار تلميذة لتكرر على مسامع التلميذات ما
شرحته وفي نهاية الشرح أكلف تلميذات الفصل
بكتابة سطرين بكراساتهن يلخص ما تم شرحه.
أشرح للتلميذات باستخدام السبورة أهمية العلوم
الدنيوية ،ثم أقوم بمناقشتهن فيما تم استيعابه
من خالل استخدام أسلوب الحوار والمنافشة ،ثم
أطلب منهن تلخيص للموضوع في كراساتهن.
أطلب من التلميذات تصميم لوحة إرشادية
توضح الفرق بين العلم والعمل في اآلية الكريمة
ستَ ْغف ِْر
ّللاُ َوا ْ
التالية ((فَا ْعلَ ْم أَنَّهُ ال إِلَهَ إِالَّ َّ
ِلذَ ْن ِبكَ )) ،ثم أقوم بالتعاون معهن في تعليقها على
جدران الفصل وأقوم بتحيتهن على مجهودهن.
أوزع على التلميذات ورقة العمل الخاصة
بالدرس ،ثم أكلفهن بقراءتها والتفكير في
مضمونها وحلها ،ثم أقوم بالتعليق والتعقيب
على إجاباتهن وتصحيح األخطاء إن وجدت.

اذكري ثالثة من فضائل تعلم العلم الشرعي بأدلتها.

الخميس

التقويم

اذكري فضائل العلم
الشرعي.
وضحي أدلة فضائل العلم
الشرعي.
بيني أهمية طلب العلم
الشرعي.
عللي أهمية العلوم
الدنيوية.
ميزي بين العلم والعمل
في اآلية الكريمة التالية.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

الطريقة البنائية وسائل  -الحديث

األحد

اليـوم
الدراسات االسالمية
المادة/الصف
هديه صلى هللا عليه وسلم في الطهارة
التاريخ
موضوع الدرس
الحصة
وضحي كيفية اقتصاد النبي لماء الطهارة.
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أن تــدلل الطالبــة علــص حــر
النبي صلص اهلل عليه وسلم علـص
الطهارة
أن تبــين الطالبــة تيســير صــلص
اهلل عليــــه وســــلم ــــي أمــــور
الطهارة
أن تستنتج الطالبـة حكـم المسـ
علص الخفين
أن تبين الطالبة نهيه صـلص اهلل
عليــه وســلم عــن اإلســراف ــي
الماء ي الوضوء
أن تســتدا الطالبــة علــص أن م ـن
زاد ي الوضـوء عـن ثالثـا قـد
تعدى وظلم
أن تحر الطالبة علص االقتـداء
بالنبي صلص اهلل عليه وسلم ـي
التيسير ي أمور الطهارة

الواج

حر النبي صلص اهلل عليه وسلم علص الطهارة
❖ كــان النبــي صــلص اهلل عليــه وســلم يتوض ـ لكــل
صالة ولو كان علص طهارة و ي بعـ األحيـان
كــان صــلص اهلل عليــه يصــلي أكثــر مــن صــالة
بوضوء واحد
تيسير صلص اهلل عليه وسلم ي أمور الطهارة
❖ كان النبي صلص اهلل عليه وسلم يحـ اليسـر ـي
أمور كلها ومن ذلك تيسير ـي أمـور طهارتـه
قد كان يتوض بغسـل األعاـاء ثالثـا ثالثـا وقـد
توض بغسل األعااء مرة مرة ومـرتين مـرتين
تيسيرا علص أمته
❖ ومــن تيســير ــي الوضــوء أنــه كــان ص ـلص اهلل
عليه وسلم يمس علص الخفين إذا لبسـهما علـص
طهارة
اقتصاد ي استعماا الماء ي الطهارة
❖ كان صلص اهلل عليه وسلم ينهص أصحابه عن
اإلسراف ي الماء حتص وإن كان ذلك ي الوضوء
قد جاء رجل إلص النبي صلص اهلل عليه وسلم س له
عن الوضوء توض رسوا اهلل ثالثا ثالثا وقاا (
هكذا الوضوء من زاد علص هذا قد أساء وتعدى
وظلم )

االثنين

الثالثاء األربعاء

تتحقــأ أهــداف الــدرس مــن طــالا األنشــطة واإلجــراءات
التالية :
▪ من طالا الدرس ابين للطالبات حر النبــي صــلص اهلل
عليه وسلم علص الطهارة
▪ مــن طــالا المواقــف المــذكورة تتعــرف الطالبــة علــص
تيسير صلص اهلل عليه وسلم ي أمور الطهارة
▪ من طالا الدرس تطلـ المعلمــة اســتنتام حكــم المسـ
علص الخفين
▪ أناقش مع الطالبات أنشطة وأسئلة الدرس
▪ مــن طــالا الشــرو والحــوار والمناقشــة تبــين المعلمــة
للطالبات كيف نهص النبي عــن اإلســراف ــي المــاء ــي
الوضوء
▪ من طالا الحديث المعروض تســتنبا الطالبــة حكــم مــن
زاد علص ثالث ي الوضوء
▪ أناقش مع الطالبات أنشطة وأسئلة الدرس

الخميس

دللي علص حر النبـي صـلص
اهلل عليه وسلم علص الطهارة
بيني تيسير صـلص اهلل عليـه
وسلم ي أمور الطهارة
اســتنتجي حكــم المســ علــص
الخفين
بيني نهيه صلص اهلل عليه
وسلم عن اإلسراف ي الماء
ي الوضوء
اســتدلي علــص أن مــن زاد ــي
الوضوء عن ثالثـا قـد تعـدى
وظلم
رقابة ذاتية

الطريقة البنائية وسائل  -الفقه
المادة/الصف

الدراسات االسالمية

اليـوم

موضوع الدرس

األذان.

التاريخ

التمهيد

لماذا شرع األذان؟

الحصة

استراتيجية التعليم

□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□ التلقين

الوسائل المساعدة

المحتوى التعليمي

إجراءات التعليم والتعلم

األهداف السلوكية

أن تعدد التلميذة
الصلوات التي تؤدى ي اليوم والليلة.
أن تعرف التلميذة األذان.
أن تبين التلميذة حكم األذان.
أن تذكر التلميذة الحديث الداا علص ال
ر ع األذان.
أن تتعرف التلميذة علص الجملتين اللتين
يسن أن تزادا ي صالة الفجر.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تلتزم التلميذة عند سماع األذان بترديد ما
يقوله المؤذن.

الواج

أنت تؤدي الصالة كل يوم وليلة طمس مرات ،وتسمع األذان
لهذ الصلوات ،سل نفسك ،لماذا شرع األذان.
تعريف األذان:
اإلعالم بحاور الصالة
حكم األذان:
األذان للصلوات الخمس رض كفاية ،علص الرجاا.
ال األذان:
عن أبص سعيد الخدري رضص اهلل عنه قاا :قاا رسوا اهلل صلص
اهلل عليه وسلم" :ال يسمع مدى صوت المؤذن جن وال إنس وال
شيء إال شهد له يوم القيامة".
جمل األذان :أكمل جمل األذان كما تسمعها من المؤذن:
اهلل أكبر ..............
أشهد أال إله إال اهلل................
أشهد أن محمدا رسوا اهلل ...............
حي علص الصالة ...............
حي علص الفالو ...............
اهلل أكبر ..................
ال إله إال اهلل .......................
ما يزاد ي أذان الفجر
إذا أراد المؤذن لصالة الفجر ،يسن أن يزيد يه جملتين بعد
قوله :حص علص الفالو :حص علص الفالو ما هما.
الصالة طير من النوم ،الصالة طير من النوم.

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

ي بداية الدرس أقوم باطتيار ذكاء للتلميذات ومعلوماتهن عن
سماعهن لألذان ،ثم أطرو عليهن أسئلة متنوعة عن لماذا
شرع األذان ويمكن أن أروي لهن قصة عمر بن الخطاب عن
األذان ورؤيته لألذان ي منامه.
أقسم التلميذات إلص مجموعات بحيث أطل من كل مجموعة
منهن أن تذكر تعريف األذان حتص يسهل عليهن تعريفه.
أقوم ب صطحاب التلميذات إلص غر ة المصادر المتعددة
لمشاهدة عرض بوربوينت من طالا جهاز الحاس اآللي
ألشخا يؤذنون ب صوات مختلفة علص حس ترتي
الصلوات.
أعرض شريا مسجل به صوت األذان ومعه أصوات للطيور
وأبين أن كل شصء علص وجه األرض من مخلوقات يردد مع
األذان ويسب اهلل وكذلك يشهد األذان لهم يوم القيامة.
أجمع التلميذات وأقسمهن إلص مجموعات وكال منهن تقوا
جملة من األذان لصالة الفجر حتص يتعلمن الجمل التي تقاا
عند صالة الفجر.
أعرض ورقة العمل علص التلميذات ،ثم أساعدهن ي اإلجابة
علص السؤاا الموض بها.

بيني حكم األذان.

الخميس

التقويم

عددي كم صالة تؤدى ي اليوم
والليلة.
عر ي األذان.
بيني حكم األذان.
اذكري الحديث الداا علص ال ر ع
األذان.
تعر ي علص الجملتين اللتين يسن أن
يزيدوا ي صالة الفجر.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

مسرد وسائل  -التوحيد

المادة  :الدراسات االسالمية
األسبوع/اليوم

الصف  :الخامس اإلبتدائي

المهارة
-1الترتيب(

الوسيلة
)

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )
-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

أن توضح التلميذة أدلة
فضائل العلم الشرعي.

فضل العلم وأهميته

-3االتصال (

األهداف
أن تذكر التلميذة فضائل
العلم الشرعي.

-2تحديد الهدف ( )
)

الفصل الدراسي  :األول

أن تبين التلميذة أهمية
طلب العلم الشرعي.
أن تعلل التلميذة أهمية
العلوم الدنيوية.
أن تميز التلميذة بين
العلم والعمل في اآلية
الكريمة التالية.
أن تحل التلميذة ورقة
العمل الخاصة بالدرس.
أن تتجه التلميذة نحو
تحصيل العلم الشرعي.

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

( )
( )
( )
)
)

(
(
(

اذكري فضائل العلم
الشرعي.
وضحي أدلة فضائل
العلم الشرعي.
بيني أهمية طلب العلم
الشرعي.
عللي أهمية العلوم
الدنيوية.

)
(

)

(
(

)
)

ميزي بين العلم والعمل
في اآلية الكريمة
التالية.
حلي ورقة العمل
الخاصة بالدرس.

مسرد وسائل  -الحديث

المادة  :الدراسات االسالمية
المهارة

-1الترتيب(

)

الوسيلة
السبورة

هديه صلى هللا عليه وسلم في الطهارة

األسبوع/اليوم

الصف  :الخامس االبتدائي
( المكون ) موضوع
الدرس

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

هديه صلى هللا عليه وسلم في الطهارة

-7اإللقاء ( )

الكتاب المدرسي

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن توضح التلميذة كيف كان النبي
صلى اهلل عليه وسلم حريصاً على
الطهارة.
أن تبين التلميذة كيف كان النبي
صلى اهلل عليه وسلم يحب التيسير
في أمور الطهارة.
أن تذكر التلميذة كيفية اقتصاد النبي
صلى اهلل عليه وسلم في استعمال
ماء الطهارة.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتجه التلميذة نحو التخلق بخلق
النبي صلى اهلل عليه وسلم واإلقتداء
بهديه في الطهارة.
أن تقرأ التلميذة الحديث قراءة
صحيحة.
أن تتعرف التلميذة على معاني
الحديث.
أن تستنتج التلميذة الدروس المستفادة
من الحديث.
أن تذكر التلميذة ما تعرفه عن
الصحابي الجليل عمر بن الخطاب.
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تقتدي التلميذة بهدي النبي صلى
اهلل عليه وسلم في إسباغه للوضوء
وجعله سبباً لدخولها الجنة.

استراتيجية التدريس

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

آداه التقويم

(

)

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

وضحي كيف كان النبي
صلى اهلل عليه وسلم
حريصاً على الطهارة.
بيني كيف كان النبي
صلى اهلل عليه وسلم
يحب التيسير في أمور
الطهارة.
اذكري كيفية اقتصاد
النبي صلى اهلل عليه
وسلم في استعمال ماء
الطهارة.
حلي ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
اقرئي الحديث قراءة
صحيحة.
تعرفي على معاني
الحديث.
استنتجي الدروس
المستفادة من الحديث.
اذكري ما تعرفينه عن
الصحابي الجليل عمر بن
الخطاب.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

مسرد وسائل  -الفقه
المادة  :الدراسات االسالمية

األسبوع/اليوم

الصف  :الخامس اإلبتدائي
الوسيلة

المهارة

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة
)

-1الترتيب(

-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

األذان.

-2تحديد الهدف ( )

ألقالم الملونة

جهاز العرض

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تعدد التلميذة
الصلوات التي تؤدى في اليوم
والليلة.
أن تعرف التلميذة األذان
أن تبين التلميذة حكم األذان.
أن تذكر التلميذة الحديث الدال
على فضل رفع األذان.
أن تتعرف التلميذة على الجملتين
اللتين يسن أن تزادا في صالة
الفجر.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تلتزم التلميذة عند سماع
األذان بترديد ما يقوله المؤذن.

استراتيجية التدريس

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

آداه التقويم

( )
( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

.
عددي كم صالة تؤدى في
اليوم والليلة.
عرفي األذان.
بيني حكم األذان.
اذكري الحديث الدال على
فضل رفع األذان.
تعرفي على الجملتين اللتين
يسن أن يزيدوا في صالة
الفجر.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح الباوربوينت

سنن األذان.

-8التقويم (

)

الكتاب المدرسي
أن تستنتج التلميذة سنن األذان.
أن ترتب التلميذة سنن المؤذن.
أن تذكر التلميذة ما يسن عند
سماع األذان.
أن تذكر التلميذة الذكر الوارد
عند االنتهاء من األذان.
أن تحل التلميذة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تقتدى التلميذة بالذكر الوارد
عن النبي صلى هللا عليه وسلم
عند االنتهاء من سماع األذان.

استنتجي سنن األذان.
رتبي سنن المؤذن.
اذكري ما يسن عند سماع
األذان.
اذكري الذكر الوارد عند
االنتهاء من األذان.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

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

