الصف السادس 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 اإلبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفسيه الطالبااة ورعايتهااا بتربيااة 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 (السادس االبتدائي)
الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادروس

األسبوع االحد االثنين الثالثاء االربعاء الخميس

التوحيد :اإليمان ج -1الحديث :رحمة النبي صلى اهلل علية وسلم بالصغار ومالطفته لهم -الفقه والسلوك :حكم صالة
الجمعة وصفتها
التوحيد :اإليمان ج -2الحديث :دعاؤه صلى اهلل عليه وسلم للصغار وتشجيعهم على العمل -الفقه والسلوك :مستحبات
الجمعة
التوحيد :شعب اإليمان ج-1الحديث :احترام الصغير وتوقير الكبير -الفقه والسلوك :خطبة صالة الجمعة
التوحيد :شعب اإليمان ج-2الحديث :محبته صلى اهلل عليه وسلم لذوي رحمة ودعوتهم للخير -الفقه والسلوك :الحكمة
من مشروعية العيد
التوحيد :نواقض اإليمان ومنقصاته -الحديث :من فضائل صلة الرحم  -الفقه والسلوك :الحكمة من مشروعية العيد
التوحيد :معنى الشرك وخطرة  -الحديث :تواضعه صلى اهلل عليه وسلم وبشاشته مع جلسائه -الفقه والسلوك :صالة
العيدين
التوحيد :معنى الشرك وخطرة  -الحديث :من آداب المجلس -الفقه والسلوك :سنن العيدين
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3/24

التوحيد :أنواع الشرك -الحديث :هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في تعامله مع جيرانه  -الفقه والسلوك :االستسقاء

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

التوحيد :أنواع الشرك  -الحديث :هدي النبي صلى اهلل علية وسلم في معاملة خدمه  -الفقه والسلوك :الكسوف

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

التوحيد :مظاهر الشرك  -الحديث :نهي صلى اهلل عن منع الخادم أجرته  -الفقه والسلوك :صفة صالة الكسوف
التوحيد :مظاهر الشرك  -الحديث :هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم مع الوفود والضيوف  -الفقه والسلوك :صفة صالة
الكسوف

12
13
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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 6ب

اليوم

األربعاء

األهداف

•
•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

•
•
•
•
•
•

عرفي اإليمان.
حددي أركان اإليمان.
دللي من القران الكريم والسنة على أركان اإليمان.
اذكري حكم من أنكر اإليمان.
لخصي ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة.
رقابة ذاتية.

الخميس

التاريخ
⃝

البرجكتر ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

توقيع المعلم/ة

عاان بااعااد 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 تعرف الطالبة اإليمان.
أن تحدد الطالبة أركان اإليمان.
أن تدلل الطالبة من القران الكريم والسنة على أركان اإليمان.
أن تذكر الطالبة حكم من أنكر اإليمان.
أن تلخص الطالبة ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة.
أن تتفكر الطالبة في ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة.

االثنين

االختبارات

موضوع الدرس

اإليمان

نوع الدرس

األحد

املعينات التعليمية

عنوان الوحدة

اإليمان

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

الحديث

تحضير التعلم الرقمي

الدراسات األسالمية 6ب

موضوع الدرس

رحمته صلي الله عليه وسلم بالصغار

نوع الدرس

عاان بااعااد O

حااضااااوري O

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

األهداف

أن تتعرف الطالبة على مكانة الصغار عند النبي صلي اهلل عليه وسلم
أن تبين الطالبة رحمته صلي اهلل عليه وسلم بالصغار
أن تستشهد الطالبة على رحمته صلي اهلل عليه وسلم بالصغار
أن تحرص الطالبة على حسن التعامل مع الصغار

الخميس

التاريخ

•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

ما هي مكانة الصغار عند النبي صلي اهلل عليه وسلم ؟
بيني رحمته صلي اهلل عليه وسلم بالصغار ؟
استشهدي على رحمته صلي اهلل عليه وسلم بالصغار؟
مثلي لتوجيهه صلي اهلل عليه وسلم للصغار ؟
رقابة ذاتية !

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

•
•
•
•

االسرتاتيجيات

المادة

عنوان الوحدة

هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في معاملة الصغار واالقارب واالصحاب
والجيران

الفقه

المادة
الدراسات األسالمية 6ب

عنوان الوحدة

صالة الجمعة

موضوع الدرس

الجمعة وحكم صالة وصفاتها

نوع الدرس

عاان بااعااد O

االسرتاتيجيات

تحضير التعلم الرقمي

حااضااااوري O

•
•
•
•
•

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

األهداف

أن توضح الطالبة فضل صالة الجمعة.
أن تستدل الطالبة من األحاديث النبوية الشريفة ما يدل على فضل صالة الجمعة.
أن تبين الطالبة حكم صالة الجمعة.
أن تذكر الطالبة أربعة ممن ال تجب عليهم الصالة.
أن تستشعر الطالبة فضل صالة الجمعة.

الخميس

التاريخ

•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

وضحي فضل صالة الجمعة.
استدلي من األحاديث النبوية الشريفة ما يدل على فضل صالة الجمعة.
بيني حكم صالة الجمعة.
اذكري أربعة ممن ال تجب عليهم الصالة.
رقابة ذاتية.

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

التوحيد

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :

األولى

موضوع الوحدة

اإليمان

اليوم

التاريخ

المكون (المحتوى)

األسبوع

الزمن المتوقع للوحدة
الصف
الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

استراتيجية التدريس

• أن تعرف الطالبة اإلميان
• أن تذكر الطالبة أركان اإلميان
• أن تبني الطالبة الدليل على أركان اإلميان
اإلميان

• أن حتدد الطالبة حكم من أنكر أركان اإلميان
• أن تعدد الطالبة مثرات اإلميان
• أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة الدرس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

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

 البرجكتر
 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



العروض

 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل



أفالم تعليمية



أخرى.......

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

الفصل الدراسي األول

المادة  /دراسات اسالمية سادس ابتدائي
احلديث

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

هدي النبي صلي الله عليه وسلم في معاملة الصغار
واألقارب واألصحاب والجيران
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

أن تتعرف الطالبة على مكانة الصغار عند النيب صلي للا
عليه وسلم

 االختبارات الشفوية
 البرجكتر

رحمته صلي الله عليه

أن تبني الطالبة رمحته صلي للا عليه وسلم ابلصغار

وسلم بالصغار

أن تستشهد الطالبة على رمحته صلي للا عليه وسلم
ابلصغار

 السبورة

إستراتيجية (المسابقات
 +مسرح العرائس +
خرائط المفاهيم)

أن حترص الطالبة على حسن التعامل مع الصغار

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

أداء التقويم

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

 الكتاب
 البطاقات



العروض

 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل

 األنشطة



أفالم تعليمية



أخرى.......

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

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

المادة  /دراسات اسالمية سادس ابتدائي
اليوم

التاريخ

الهدف

المكون (المحتوى)

الفصل الدراسي األول
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

أن تذكر الطالبة مناذج من تعامله صلي للا عليه وسلم

 البرجكتر

مع الصغار
تابع رحمته صلي الله
عليه وسلم بالصغار

أن متثل الطالبة ملداعبته صلي للا عليه وسلم للصغار
أن متثل الطالبة لتوجيهه صلي للا عليه وسلم للصغار

 السبورة

✓
ستراتيجية
(المسابقات +
مسرح العرائس +
خرائط المفاهيم)

أن حترص الطالبة على حسن التعامل مع الصغار يف
اإلهداء للصغار
أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة الدرس

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

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

 الكتاب
 البطاقات



العروض

 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل

 األنشطة

إ



أفالم تعليمية



أخرى.......

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

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

الفصل الدراسي األول

المادة  /دراسات اسالمية سادس ابتدائي
الفقه

التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الوحدة :
موضوع الوحدة
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للوحدة

صالة الجمعة

األسبوع
الصف

الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
المعينات التعليمية

استراتيجية التدريس

• أن تبني الطالبة فضل صلة اجلمعة

 االختبارات الشفوية

• أن تستدل الطالبة على فضل صلة اجلمعة
فضل يوم اجلمعة
وحكم صالة اجلمعة
وصفتها

• أن حتدد الطالبة حكم صلة اجلمعة
• تعدد الطالبة شروط صحة اجلمعة

 البرجكتر
 السبورة

✓ المسابقات +
مسرح العرائس +
خرائط المفاهيم

 الكتاب

أخرى ...................:

 البطاقات

• أن توضح الطالبة صفة صلة اجلمعة
أن تستنتج الطالبة فوائد اجتماع املسلمني

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

أداء التقويم

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



العروض

 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل

 األنشطة



أفالم تعليمية



أخرى.......

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

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

الطريقة البنائية  -التوحيد

المادة

موضوع الدرس

اإليمان

الصف

السادس االبتدائي

أساليب وطرق التدريس
التمهيد

○

○

أن تذكر الطالبة أركان اإلميان

أن حتدد الطالبة حكم من أنكر أركان

اإلميان

من أنكر أركان اإلميان .

الحصة

○

المحتوى وعرض الدرس
تعريف اإليمان :
لغة التصديق  ،وشرعا قول ابللسان واعتقاد ابلقلب وعمل ابجلوارح يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية
.قال تعاىل ( إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم ).....
أركان اإليمان :
 -1اإلميان ابهلل.

 -3اإلميان ابلكتب
أن تبني الطالبة الدليل على أركان اإلميان

○

تعريف اإلميان وأركانه ودليله ومثراته – حكم

التاريخ

○

○

○

ﺱ التمهيد مبا ورد يف الدرس ص 10

األهداف السلوكية
أن تعرف الطالبة اإلميان

المفردات الجديدة

الدراسات االسالمية

اليوم

األحد

اإلثنين

الثالثاء

 -2اإلميان ابملالئكة

 -4اإلميان ابلرسل

 -5اإلميان ابليوم اآلخر  -6 .اإلميان ابلقدر خريه وشره
الدليل على أركان اإليمان  :حديث جبيل عليه السالم ملا جاء يسأل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم عن اإلميان فقل صلى هللا عليه وسلم ( أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن

أن تعدد الطالبة مثرات اإلميان

ابلقدر خريه وشره )

أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة الدرس

من أنكر ركنا من أركان اإلميان فإنه خيرج من ملة اإلسالم

تقويم الهدف

إجراءات التعليم و التعلم
تتحقق أهداف الدرس من خالل:
▪ أمهد ددد للد دددرس مبد ددا ورد يف مقدمد ددة الد دددرس عد ددن تعريد ددف
اإلميان وبيان أركانه

عريف اإلميان

▪ أعددرأ أمددام الطالبددات مددن خددالل وسدديلة العددرأ املتاحددة
الدليل على أركان اإلميان

▪ من خالل الشرح واحلوار أبني للطالبدات حكدم مدن أنكدر اذكري أركان اإلميان
أركان اإلميان
بيين الدليل على أركان اإلميان
حددي حكم من أنكر أركان

حكم من أنكر أركان اإليمان :

ثمرات اإليمان :

اإلميان

▪ أسرتجع مع الطالبات من خالل املناقشدة مثدرات اإلميدان
مث أعرأ الدليل عليها من القرآن

 -1أن أهل اإلميان يف والية هللا وحفظه .
 -2حمبة هللا للمؤمنني

عددي مثرات اإلميان
شارك يف حل أنشطة الدرس

 -3الفوز ابجلنة ونيل رضا هللا تعايل
 -4حمبة املؤمنني بعضهم لبعض

 -5حصول الطمائنية والسعادة واحلياة الطيبة
التقويم الختامي

األربعاء

الخميس

تقومي الدرس ابلكتاب

▪ أتناول األنشطة مع الطالبات
الواجب المنزلي

حل انشطة كتاب النشاط

الطريقة البنائية  -الفقه
موضوع الدرس
الصف
أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة

الوحدة األولى :رحمته صلي الله
عليه وسلم بالصغار

المفردات الجديدة

السادس االبتدائي

○

الدراسات االسالمية

اليوم

مكانة الصغار عند النيب صلي هللا عليه وسلم -

التاريخ

رمحته صلي هللا عليه وسلم ابلصغار -مناذج من
تعامله صلي هللا عليه وسلم مع الصغار

○

○

○

الحصة

○

○

○

ﺱ كيف كان يعامل النيب صلي هللا عليه وسلم الصغار ؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

أن تتعد د د ددرف الطالبد د د ددة علد د د ددى مكاند د د ددة مكانة الصغار عند النبي صلي الله عليه وسلم :
الصددغار عنددد الندديب ص ل لا ه ع ي له النيب صلي هللا عليه وسلم حسن التعامل مع اجلميع رجاال ونساء كبارا وصغارا إال أن
للصغار مكانتهم اخلاصة لديه فقد كان يوليهم مزيدا من االهتمام والرعاية فتعامله معهم
وس م

مبين على الشفقة والرمحة ....
أن تبددني الطالبددة رمحتدده صددلي هللا عليدده رحمته بالصغار :

عن أنس رضي هللا عنه قال  :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزور األنصار فيسلم على
وسلم ابلصغار
صبياهنم وميسح برؤوسهم ويدعو هلم
وعن عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنهما (كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قدم من سفر
تلقي بصبيان أهل بيته قال  :وإنه قدم من سفر فسبق يب إليه فحملين بني يديه مث جيء أبحد
أن تستشهد الطالبددة علددى رمحتدده صددلي ابين فاطمة فأردفه خلفه قال  :فأدخلنا املدينة ثالثة على دابة )
وعن عبد هللا بن شداد عن أبيه قال  :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إحدى
هللا عليه وسلم ابلصغار
صاليت العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه مث كب
للصالة فصلى فسجد بني ظهراين صالته سجدة أطاهلا قال أيب  :فرفعت رأسي وإذا الصيب على
ظهر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إىل سجودي فلما قضى رسول هللا
أن حترص الطالبة على حسن التعامددل صلى هللا عليه وسلم الصالة قال الناس  :اي رسول هللا |إنك سجدت بني ظهراين صالتك
مع الصغار
سجدة أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال  :كل ذلك مل يكن ولكن ابين
ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته )
التقويم الختامي

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

تقومي الدرس ابلكتاب

إجراءات التعليم و التعلم
تتحقق أهداف الدرس من خالل:
▪ أمهد للدرس بسؤال الطالبات عن واجبنا حنو الصغار

تقويم الهدف

م د ددا ه د ددي مكان د ددة الص د ددغار عن د ددد
الندديب ص ل لا ه ع يلله وس ل م
؟

▪ أانقش الطالبات حول مكاندة الصدغار عندد النبيصدلي هللا
عليه وسلم

بيددين رمحتدده صددلي هللا عليدده وسددلم
▪ أوضددح للطالبددات كيددف كددان الندديب صددلى هللا عليدده وسددلم ابلصغار ؟
رحيما يف تعامله مع الصغار
▪ م ددن خ ددالل ق دراءة املواق ددف الدال ددة عل ددى رمحت دده ص ددلي هللا استشددهدي علددى رمحتدده صددلي هللا
علي دده وس ددلم ابلص ددغار م ددن الكت دداب يستش ددهدن الطالب ددات عليه وسلم ابلصغار؟
على رمحته صلي هللا عليه وسلم ابلصغار
▪ تع د ددرأ املعلم د دة عل د ددى الطالب د ددات م د ددن خ د ددالل الوس د ددائل
ااملواقف املعروضة اليت توضدح رمحتده صدلى هللا عليده وسدلم مثل د دي لتوجيه د دده ص د ددلي هللا علي د دده
ابلصغار
وسلم للصغار ؟
▪ أتناول األنشطة مع الطالبات
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

رقابة ذاتية !

الطريقة البنائية  -الفقه
موضوع الدرس

حكم صالة الجمعة ،وصفتها

الصف

السادس االبتدائي

أساليب وطرق التدريس
التمهيد
األهداف السلوكية

أن تبني الطالبة فضل صالة اجلمعة
أن تستدل الطالبة على فضل صالة
اجلمعة
أن حتدد الطالبة حكم صالة اجلمعة

○

المادة
المفردات الجديدة
○

الدراسات االسالمية

اليوم

فضل صالة اجلمعة -حكمها – شروط صحتها -

التاريخ

صفة صالة اجلمعة -فوائد إجتماع املسلمني

○

○

الحصة

○

○

ﺱ ما هو فضل صالة اجلمعة ؟
المحتوى وعرض الدرس

إجراءات التعليم و التعلم

تتحقق أهداف الدرس من خالل:
فضل صالة اجلمعة :
خص هللا عز وجل أمة حممد  بيوم اجلمعة أفضل أايم األسبوع فعن أيب هريرة رضي هللا ▪ أانقد ددش الطالبد ددات حد ددول فضد ددل صد ددالة اجلمعد ددة مد ددن
عنه أن النيب  قال "خري يوما طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل خ ددالل إشد دراك الطالب ددات يف البح ددث ع ددن فض ددائل ي ددوم
ً
اجلمعة
اجلنة وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة ".
▪ من خالل حديث ايب هريرة يستدللن الطالبات علددى
جكم صالة اجلمعة  :جتب صالة اجلمعة على كل مسلم ابلغ – عاقل – ذكر – مستوطن
فضل يوم اجلمعة

وهو الذي اختذ املكان موطنا له ومقر إقامة دائمة ودليل وجوهبا قوله تعاىل ...ص 118
ودليله
شروط صحة صالة اجلمعة :
أن تعدد الطالبة شروط صحة اجلمعة  -1دخول الوقت  :ووقتها مثل صالة الظهر
 -2حضور مجاعة  ,وأقل اجلماعة للجمعة  :ثالثة اإلمام واثنان معه
 -3االستيطان ( أي اختذ املكان موطنا له ومقر إقامة دائم
 -4أن يسبقها خطبتان
أن توضح الطالبة صفة صالة اجلمعة
صفة صالة اجلمعة  :صالة اجلمعة ركعتان جيهر فيهما اإلمام ابلقراءة والسنة أن يقرأ يف
أن تستنتج الطالبة فوائد اجتماع
الركعة األوىل بعد الفاحتة سورة اجلمعة ويف الركعة الثانية بعد الفاحتة سورة املنافقون
املسلمني
فوائد اجتماع املسلمني :
 -1زايدة أواصر احملبة واأللفة بني املسلمني
-2زايدة الصلة ابهلل عزوجل .....
التقويم الختامي

○

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

متابعة حل انشطة الكتاب

تقويم الهدف

بيين فضل صالة اجلمعة ؟

استديل على فضل صالة
▪ أبددني للطالبددات حكددم صددالة اجلمعددة مث اتندداول معهددن اجلمعة؟
علددى مددن جتددب صددالة اجلمعددة وتفعيددل التم درين الفددردي
واجلماعي
حددي حكم صالة اجلمعة ؟
▪ م ددن خ ددالل الوس دديلة املتاح ددة أع ددرأ أم ددام الطالب ددات
ش ددروط ص ددحة اجلمع ددة مث أانق ددش الطالب ددات ح ددول ه ددذه عددي شروط صحة اجلمعة ؟
الشروط
▪ أس ددأل الطالب ددات م ددا ه ددي ص ددفة ص ددالة اجلمع ددة وم ددن وضحي صفقة صالة اجلمعة ؟
خددالل التطبيددق العملددي يتعددرفن الطالبددات علددى صددفتها
بشكل صحيح
استنتجي فوائد اجتماع
▪ أانقش الطالبات حول فوائد اجتماع املسلمني
املسلمني ؟
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

وحدات الملك عبدالل  -التوحيد

لى
األو ى

الوحدة
تمهيد

نى
اإلميا ى

العنوان

نى ى؟ ى
ماىاملقصودىباإلميا ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :

❖
❖
❖
❖
❖

تعرف مفهوم اإليمان عند أهل السنة والجماعة .
تميز أركان اإليمان وشعبه .
تدرك نعمة اإليمان في الدنيا واآلخرة .
تستنتج ثمرات اإليمان .
تحمد هللا على نعمة اإليمان .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :

األسئلة األساسية :

الفكرة الكبرى:
أركان اإليمان هي  :اإليمان باهلل وحده واإليمان بالمالئكة
واإليمان بالكتب واإليمان بالرسل واإليمان باليوم اآلخر
واإليمان بالقدر خيره وشره .
السؤال األول  :ما أركان اإليمان ؟

ستفهم المتعلمات :

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

تعريف اإليمان .
أركان اإليمان .
الدليل على أركان اإليمان .
حكم من أنكر أركان اإليمان .
ثمرات اإليمان .
تعريف شعب اإليمان .
عدد شعب اإليمان .
أقسام شعب اإليمان .
ستعرف المتعلمات :
تعريف اإليمان .
أركان اإليمان .
الدليل على أركان اإليمان .
حكم من أنكر أركان اإليمان .
ثمرات اإليمان .
تعريف شعب اإليمان .
عدد شعب اإليمان .
أقسام شعب اإليمان .
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  :أذكر حكم من أنكر أركان اإليمان .
السؤال الثالث  :ما ثمرات اإليمان ؟
السؤال الرابع  :أعرف شعب اإليمان .
السؤال الخامس  :ما أقسام شعب اإليمان ؟









•
•
•
•
•
•
•

ستكون المتعلمات قادرات على :
بيان تعريف اإليمان .
ذكر أركان اإليمان .
بيان الدليل على أركان اإليمان .
تحديد حكم من أنكر أركان اإليمان .
ذكر ثمرات اإليمان .
معرفة شعب اإليمان .
ذكر عدد شعب اإليمان .
تحديد أقسام شعب اإليمان .
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 اإليمان .
*أن تحضر الطالبات قصة عن اإليمان .
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 الحديث الشريف  ,قال  ( :اإليمان أن
تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خيره وشره )  ،أطلب من الطالبات
توضيح تعريف اإليمان وأركانه .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عين ثميرات اإليميان  ،أطليب مين الطالبيات قيراءة العيرض جييدا
ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتحديد ثميرات اإليميان ميع توضييح الهيدف
منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطويية عين تعرييف شيعب اإليميان وعيددها  ،اطليب مين الطالبيات قيراءة المطويية
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بيين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن تعريف شعب اإليمان وعددها .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن أقسام شعب اإليميان وييتم ذليك مين خيالل االسيتعانة بشيبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صييير ال يزييد
عن عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابية قصية قصييرة عين نعمية اإليميان ميع توضييح الهيدف مين كتابية القصية
ومبرراتها .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح اإليمان

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  :اإليمان
الصف  :السادس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن اإليمان وعمل مطوية عن :
( تعريف اإليمان – ثمرات اإليمان – أقسام شعب اإليمان )
هي

الهدف

د

الدور

ج
م
ا

ع

مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
طالبات المدرسة أو المجتمع .
السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

الجمهور
الموقف
الناتج
واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
واليرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ اإليمان .
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❖ شعب اإليمان .
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الحصة

الفصل

التوقيع

وحدات الملك عبدالل  -الحديث

الوحدة

لى
األو ى

العنوان

هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في معاملة الصيار واألقارب
واألصحاب والجيران

تمهيد
كيفىكانى ىيعاملىالنبيىصليىاهللىعليهىوسلمىىالصغارىى ى؟ ى
الفترة الزمنية  :من  ......................إلى ......................
الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ ان تدرك مكانة الصيار عند النبي صلي هللا عليه وسلم
❖ أن تحترم الكبير وترحم الصيير.
❖ أن تصل ذَوي َرحمك وتحسن إليهم.
❖ أن تكرم جلساءك وتتواضع لهم.
❖ أن تحذر من إيذاء الجار.
❖ أن تبادر لإلحسان للجار وتصبر على أذاه.
❖ أن تقرأ األحاديث الشريفة قراءة صحيحة
❖ أن تتعرف على معاني األحاديث
❖ أن تستنبط ما يستفاد من األحاديث
❖ أن تعرف براوي األحاديث
األسئلة األساسية :
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :التعرف على هدي النبي صلي هللا عليييه وسييلم فييي
معاملة الناس .
ستفهم المتعلمات :
❖ مكانة الصيار عند النبي صلي هللا عليه وسلم .
❖ نماذج من تعاملة صلي هللا عليه وسلم مع الصيار
السؤال األول  :أّذكر مكانة الصغار عند النبي صلي اهلل عليه
❖ معنى صلة الرحم .
وسلم .
❖ نماذج من صلته صلي هللا عليه وسلم لرحمه
السؤال الثاني  :ما المراد بذوي الرحم ؟
❖ مالطفة صييرهم ومشاركة أحزانهم
السؤال الثالث  :ما صفات النبي صلي اهلل عليه وسلم مع
❖ فضائل صلة الرحم
جلسائه؟
❖ صفات النبي صلي هللا عليه وسلم مع جلسائه
❖ هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تعامله مع جيرانه
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :
 معرفة مكانة الصيار عند النبي صلي هللا عليه وسلم
• مكانة الصيار عند النبي صلي هللا عليه وسلم .
 ذكر نماذج من تعاملة صلي هللا عليه وسلم مع الصيار
• نماذج من تعاملة صلي هللا عليه وسلم مع الصيار
 معرفة معنى صلة الرحم .
• معنى صلة الرحم .
 تحديد نماذج من صلته صلي هللا عليه وسلم لرحمه
• نماذج من صلته صلي هللا عليه وسلم لرحمه
 ذكر فضائل صلة الرحم
• فضائل صلة الرحم
 بيان صفات النبي صلي هللا عليه وسلم مع جلسائه
• صفات النبي صلي هللا عليه وسلم مع جلسائه
 توضيح هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تعامله مع
• هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تعامله مع جيرانه
جيرانه
ستقوم المعلمة بما يأتي :
ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 المناقشة والحوار .
• تقدم التمهيد .
 كتابة البحث .
• تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة إلقائية –
 عمل مطوية .
تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد )
 كتابة قصة.
• قراءة نموذجية للنصوص .
 تنفيذ نشاطات كتاب الطالبة .
• التعزيز المناسب
 حل أوراق العمل .
• تقسيم المجموعات.
 المشاركة في رسم خرائط ذهنية أو خرائط مفاهيم.
• إعداد أورق العمل.
 جمع المعلومات .
• إعداد الخرائط الذهنية وخرائط المفاهيم .

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم :
المهمات األدائية :
*عمل أبحاث من االنترنت عن النبي صلي هللا عليه وسلم مع الصيار .
*أن تحضر الطالبات قصة عن هديه صلي هللا عليه وسلم مع جيرانه .
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 الحيديث الشيريف  ,قيال صيلي هللا علييه
وسلم  ( :ليس منا من لم ييرحم صيييرنا ويعيرف شيرف كبيرنيا )  ،أطليب مين الطالبيات توضييح
مكانة الصيار عند النبي صلي هللا عليه وسلم .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن نماذج من تعامله صلي هللا عليه وسلم ميع الصييار  ،أطليب
من الطالبات قراءة العرض جيدا ومناقشة المعلوميات التيي وردت فييه فيي محاولية مينهن لتحدييد
نماذج من تعامله صلي هللا عليه وسلم مع الصيار مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن فضائل صلة الرحم  ،اطلب من الطالبات قراءة المطويية بطريقية عمليية
مركزة تعتمد على تحلييل المعلوميات التيي وردت بهيا مين خيالل اسيتيعاب العالقيات بيين العنياوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن فضائل صلة الرحم .
أطلب من الطالبات جمع معلوميات عين صيفات النبيي ميع جلسيائه وييتم ذليك مين خيالل االسيتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقيال كتييب صييير
ال يزيد عن عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة قصية قصييرة عين رحمتيه صيلي هللا علييه وسيلم بالصييار ميع توضييح
الهدف من كتابة القصة ومبرراتها .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات
عمل بحث
يوضح هدي
النبي صلي

هللا عليه
وسلم في
تعامله مع
جيرانه

مبتدئ

نام

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  :هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في معاملة الصيار واألقارب واألصحاب والجيران
الصف  :السادس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن النبي صلي هللا عليه وسلم مع الصيار وعمل مطوية عن :
(رحمته صلي هللا عليه وسلم بالصيار  -دعاؤه صلي هللا عليه وسلم للصيار وتشجيعهم علي
العمل  -حيث ( ليس منا ....إلخ )  -محبته صلي هللا عليه وسلم لذوي رحمته ودعوتهم للخير-
من فضائل صلة الرحم  -تواضعه و بشاشته صلى هللا عليه وسلم مع جلسائه  -من آداب
المجلس  -هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في تعامله مع جيرانه)

هي

الهدف

د

الدور

ج
م
ا

ع

مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
طالبات المدرسة أو المجتمع .
السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

الجمهور
الموقف
الناتج
واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
واليرض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖

❖

❖
❖

❖

❖

رحمته صلي اهلل
عليه وسلم
بالصغار
دعاؤه صلي هللا
عليه وسلم للصيار
وتشجيعهم علي
العمل
حيث ( ليس منا
....إلخ )
محبته صلي هللا
عليه وسلم لذوي
رحمته ودعوتهم
للخير
من فضائل صلة
الرحم
تواضعه و بشاشته
صلى هللا عليه وسلم
مع جلسائه

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

❖ من آداب المجلس

14 / /هـ

❖ هدي النبي صلى هللا
عليه وسلم في
تعامله مع جيرانه

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

صالةىاجلمع ىة ى

العنوان

ماىىفضلىيومىاجلمعةى ى؟ ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

تبين فضل صالة الجمعة
تستدل على فضل صالة الجمعة
تحدد حكم صالة الجمعة
تعدد شروط صحة الجمعة
توضح صفة صالة الجمعة
تستنتج فوائد اجتماع المسلمين
تعدد مستحبات الجمعة
تحرص على تطبيق هذه المستحبات
تبين ما ينهى عنه من حضر الجمعة
تعدد شروط صحة الجمعة
تذكر سنن الخطيب

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
الفكرة الكبرى :يجتمع المسلمون خمس مرات في اليوم
والليلييية ألداء الصيييلوات الخميييس ويجتمعيييون ميييرة فيييي
األسبوع ألداء صالة الجمعية ويجتمعيون ميرتين فيي العيام
ألداء صالة العيد .

ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

فضل صالة الجمعة وحكمها .
شروط صحة صالة الجمعة وصفتها .
فوائد اجتماع المسلمين ألداء العبادات .
مستحبات الجمعة .
ما ينهى عنه من حضر الجمعة .
ما تشتمل عليه الخطبتان .
ما يسن للخطيب .

السؤال األول  :أذكر فضل صالة الجمعة .
السؤال الثاني  :ما شروط صحة صالة الجمعة ؟
السؤال الثالث  :ما مستحبات الجمعة ؟

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•

فضل صالة الجمعة وحكمها .
شروط صحة صالة الجمعة وصفتها .
فوائد اجتماع المسلمين ألداء العبادات .
مستحبات الجمعة .
ما ينهى عنه من حضر الجمعة .
ما تشتمل عليه الخطبتان .

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 .

بيان فضل صالة الجمعة وحكمها .
ذكر شروط صحة صالة الجمعة وصفتها .
معرفة فوائد اجتماع المسلمين ألداء العبادات .
تحديد مستحبات الجمعة .
بيان ما ينهى عنه من حضر الجمعة .
توضيح ما تشتمل عليه الخطبتان .

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 صالة الجمعة .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح صفة صالة الجمعة .
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 الحيديث الشيريف  ,قيال  ( خيير ييوم
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة إال
في يوم الجمعة )  ،أطلب من الطالبات توضيح فضل صالة الجمعة وحكمها .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن شروط صحة صيالة الجمعية وصيفتها  ،أطليب مين الطالبيات
قراءة العرض جيدا ومناقشة المعلومات التي وردت فيه فيي محاولية مينهن لتحدييد شيروط صيحة
صالة الجمعة وصفتها مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن مستحبات الجمعة  ،اطلب من الطالبيات قيراءة المطويية بطريقية عمليية
مركزة تعتمد على تحلييل المعلوميات التيي وردت بهيا مين خيالل اسيتيعاب العالقيات بيين العنياوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن مستحبات الجمعة .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن خطبتا الجمعة ويتم ذلك من خالل االستعانة بشيبكة االنترنيت
أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقيدم الطالبيات المعلوميات فيي شيكل مقيال كتييب صييير ال يزييد عين
عشرين سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن فوائد صالة الجمعة مع توضيح الهدف من كتابة القصية
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام

عمل بحث
يوضح
مستحبات صالة
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  :صالة الجمعة
الصف  :السادس االبتدائي
تتمثل مهمتك في كتابة قصة عن صالة الجمعة وعمل مطوية عن :
( مستحبات صالة الجمعة – شروط صحة صالة الجمعة – مستحبات الجمعة )
هي

الهدف

د

الدور

ج
م
ا

ع

مهمتك  :معلمة .
الهدف :توظيف الدروس الليوية .
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة
للقارئ .
أنت  :معلمة متميزة .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .
طالبات المدرسة أو المجتمع .
السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .

الجمهور
الموقف
الناتج
واألداء تنفيذ رسم القصة والملصق .
واليرض
❖ اإللمام بجوانب القصة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ فضل يوم الجمعة
وحكم صالة الجمعة
وصفتها .
❖ مستحبات الجمعة
والخطبتان .

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

وحدات فواز الحربي  -التوحيد
اإليمان

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

الولى

الدراسات االسالمية

السادس

احلصة

االبتدائي

الفصل

أهمية التعرف على اإليمان

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

 Oأخرى

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

التقويم

كتاب الطالبة

اإليمان
الدرس األول  ( :اإليمان ) :

ﺱ

تعريف اإلميان
أركان اإلميان

الدليل على أركان اإلميان

ﺱ

حكم من أنكر أركان اإلميان

مثرات اإلميان

ﺱ

الدرس الثاني  ( :شعب اإليمان ) :

ﺱ

تعريف شعب اإلميان

عدد شعب اإلميان

أقسام شعب اإلميان
الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

نعمة اإلميان

ﺱ

وحدات فواز الحربي  -الحديث
عنوان الوحدة

هدي النبي صلي هللا عليه وسلم
في معاملة الصغار واألقارب
واألصحاب والجيران

رقم الوحدة

الولى

املادة

الصف

الدراسات

السادس

االسالمية

االبتدائي

التعرف على هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في معاملة الصغار واألقارب
واألصحاب والجيران

الفكرة العامة
التهيئة

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

 Oنشاط رقم
صلي اهلل عليه
وسلم )
 Oقصة

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالحوار
والمناقشة
 Oحل المشكالت
 Oالتعليم
التعاوني

الوسائل التعليمية

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالقصة

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

أهداف الوحدة صلي اهلل عليه وسلم

التاريخ
احلصة
الفصل
مهارات التقويم

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة
 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

أساليب التقويم

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

 Oالتوصيل

كتاب الطالبة

دليل املعلمة )

الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

 Oأخرى
 Oأخرى

التقويم

ﺱ

الدرس األول  :رحمته صلي هللا عليه وسلم بالصغار
الدرس الثاني  :دعاؤه صلي هللا عليه وسلم للصغار وتشجيعهم علي العمل
الدرس الثالث  :حيث ( ليس منا ....إلخ )
الدرس الرابع :محبته صلي هللا عليه وسلم لذوي رحمته ودعوتهم للخير
الدرس الخامس  :من فضائل صلة الرحم
الدرس السادس  :تواضعه و بشاشته صلى هللا عليه وسلم مع جلسائه
الدرس السابع  :من آداب المجلس
الدرس الثامن  :هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في تعامله مع جيرانه

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ
ﺱ

وحدات فواز الحربي  -الفقه
صالة الجمعة

عنوان الوحدة
الفكرة العامة

رقم الوحدة

املادة

الصف

التاريخ

الولى

الدراسات االسالمية

السادس

احلصة

االبتدائي

الفصل

أهمية التعرف على صالة الجمعة

التهيئة

الوسائل التعليمية

اسرتاتيجيات التعليم احلديثة

أساليب التقويم

مهارات التقويم

 Oنشاط رقم ( )

 Oعرض صور

 Oمدخل تاريخي

 Oالحوار
والمناقشة

 Oاالستكشاف

 Oالخرائط
الذهنية

 Oالكتاب

 Oمجسمات

 Oفيلم تعليمي

 Oالمرونة

 Oاألصالة

 Oتمييز المعلومات

 Oالمالحظة

 Oاألسئلة واألجوبة

 Oأخرى

 Oقصة

 Oمشاهدة فيلم

 Oاخرى

 Oحل المشكالت

 Oاالستقصاء

 Oالتعليم باللعب

 Oأجهزة العرض

 Oعينات

 Oأخرى

 Oالطالقة

 Oتحديد األولويات

 Oأخرى

 Oسلم التقدير

 Oتقويم االداء

 Oأخرى

 Oطرح مشكلة

 Oقراءة نص

 Oاخرى

 Oالتعليم
التعاوني

 Oالقصة

أهداف الوحدة ( دليل املعلمة )

 Oتمثيل االدوار

 Oجهاز التسجيل

 Oلوحات ورسومات

 Oأخرى

 Oالعصف الذهني

 Oالتفكير الناقد

 Oأخرى

 Oقائمة الشطب

كتاب الطالبة

التقويم

صالة الجمعة
فضل صالة اجلمعة :
خص هللا عز وجل أمة حممد  بيوم اجلمعة أفضل أايم األسبوع فعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن النيب  قال "خري يوماً طلعت فيه الشمس يوم
اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل اجلنة وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة ".
جكم صالة اجلمعة  :جتب صالة اجلمعة على كل مسلم ابلغ – عاقل – ذكر – مستوطن وهو الذي اختذ املكان موطنا له ومقر إقامة دائمة
شروط صحة صالة اجلمعة :
 -1دخول الوقت  :ووقتها مثل صالة الظهر
 -2حضور مجاعة  ,وأقل اجلماعة للجمعة  :ثالثة اإلمام واثنان معه
 -3االستيطان ( أي اختذ املكان موطنا له ومقر إقامة دائم
 -4أن يسبقها خطبتان
صفة صالة اجلمعة  :صالة اجلمعة ركعتان جيهر فيهما اإلمام ابلقراءة والسنة أن يقرأ يف الركعة األوىل بعد الفاحتة سورة اجلمعة ويف الركعة الثانية
بعد الفاحتة سورة املنافقون
فوائد اجتماع املسلمني :
 -1زايدة أواصر احملبة واأللفة بني املسلمني
-2زايدة الصلة ابهلل عزوجل .....
مستحبات اجلمعة :
يستحب للمسلم يوم اجلمعة أمور منها :
 -1أن يبكر ابخلروج إىل الصالة وأن حيرص على الصف األول وأن يقرب من األمام

 Oالتوصيل

ﺱ
ﺱ
ﺱ

ﺱ

ﺱ

 Oأخرى

 -3أن يقرأ سورة الكهف

 -2أن يغتسل ويتنظف ويتطيب ويلبس أحسن الثياب عند اخلروج إىل صالة اجلمعة
ما ينهى عنه من حضر اجلمعة :
 -1حيرم الكالم أثناء اخلطبة لقوله صلى هللا عليه وسلم ( إذا قلت لصاحبك يوم القيامة أنصت واإلمام خيطب فقد لغوت )
 -2يكره للمسلم أن يتخطى رقاب الناس إال إذا رأى مكاان خاليا
من شروط صحة الجمعة أن يسبقها خطبتان تشتمالن على ما يلي :

ﺱ

ﺱ

 -1محد هللا تعاىل
 -2قراءة شيء من القرآن الكرمي
ما يسن للخطيب :

ﺱ

-1أن يسلم على الناس إذا صعد املنرب
-2أن يفصل بني اخلطبتني جبلسة خفيفة

ﺱ
ﺱ

الواجب المنزلي

متابعة حل تدريبات الكتاب

بطاقات فواز الحربي  -التوحيد

اليوم

الصف

التاريخ

المالحظات

الحصة

الوحدة

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

االولى

اإليمان
اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة )

المحتوى
( كتاب الطالبة )

األهداف
تعريف اإليمان :

أن تعرف الطالبة اإلميان

لغة التصديق  ،وشرعا قول ابللسان واعتقاد ابلقلب وعمل ابجلوارح يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية

عريف اإلميان

.قال تعاىل ( إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم ).....

أن تذكر الطالبة أركان اإلميان

أركان اإليمان :
 -1اإلميان ابهلل.

 -2اإلميان ابملالئكة

أن تبني الطالبة الدليل على أركان

 -3اإلميان ابلكتب

أن حتدد الطالبة حكم من أنكر

الدليل على أركان اإليمان :

اإلميان

 -4اإلميان ابلرسل

 -5اإلميان ابليوم اآلخر  -6 .اإلميان ابلقدر خريه وشره

اذكري أركان اإلميان

حديث جربيل عليه السالم ملا جاء يسأل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اإلميان فقل صلى هللا

أركان اإلميان

عليه وسلم ( أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن ابلقدر خريه وشره )

أن تعدد الطالبة مثرات اإلميان

حكم من أنكر أركان اإليمان :

أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة
الدرس

الدرس

بيين الدليل على أركان اإلميان
حددي حكم من أنكر أركان
اإلميان

من أنكر ركنا من أركان اإلميان فإنه خيرج من ملة اإلسالم

عددي مثرات اإلميان

ثمرات اإليمان :

 -1أن أهل اإلميان يف والية هللا وحفظه .
 -2حمبة هللا للمؤمنني

شارك يف حل أنشطة الدرس

 -3الفوز ابجلنة ونيل رضا هللا تعال
 -4حمبة املؤمنني بعضهم لبعض

 -5حصول الطمائنية والسعادة واحلياة الطيبة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

التهيئة
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
 oالحوار والمناقشة
 oحل المشكالت
 oالتعليم التعاوني
 oاالستكشاف
 oاالستقصاء
 oالعصف الذهني
 oتمثيل األدوار
 oالقصة
 oالتخيل
 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم باللعب
 oأسلوب الندوة
 oأسلوب صحائف األعمال
 oأخرى..................... :

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

الوسائل التعليمية
كتاب الطالبة
أجهزة عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مراجع  ,صحف
مجسمات
عينات
لوحات ورسومات
فيلم تعليمي
أخرى...................... :
أخرى...................... :

مهارات التفكير:
 oالمالحظية
 oالتصنيف
 oالقياس
 oاالستنتاج
 oعالقات األرقام
 oأخرى...................... :
مهارات التفكير اإلبداعي:
 oالتوضيح
 oاألصالة
 oالطالقة
 oالتطبيق
 oالتذكر
 oالمرونة
 oأخرى...................... :

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

أساليب التقويم وأدواته
التقويم المعتمد على األداء
التواصل
المالحظية
سلم التقدير
قائمة الشطب
األسئلة واألجوبة
أخرى...................... :
أخرى...................... :
التفكير الناقد:
مهارة تحديد األولويات
مهارة التمييز بيني
المعلومات

o
o

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

معلمة املادة....................... :

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

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة الدراسات االسالمية
للصف السادس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول)

بطاقات فواز الحربي  -الحديث

اليوم

التاريخ

الحصة

الصف

المالحظات

الوحدة

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

األولي

الدرس
رحمته صلي الله عليه وسلم

المحتوى
( كتاب الطالبة )

األهداف
رر ر
أن تتعررررلط لبة بعرر ر
مك نر ر لبررررد ا بر ر لببعر ر
ص لهلل يه وس م
أن تعين لبة بع احمته صر
لهلل يه وس م ب برد ا

مك ن لبرد ا ب لببع ص لهلل يه وس م :
لببع ص لهلل يه وس م حسن لبتع مل مع لبجميع اج ال
ونس ء كع ال وصد ال إال أن ب رد ا مك نتام لبخ ص ب يه فق
ك ن يوبيام مزي ل من لالهتم م ولبل ي فتع م ه معام معب
لبشفق ولبلحم ....
احمته ب برد ا :

ن أنس اض لهلل به ق ل  :ك ن اسول لهلل ص لهلل يه وس م
صعي نام ويمسح بلؤوسام وي و بام
يزوا لألنر ا فيس م
و ن ع لهلل بن جعفل اض لهلل بام ق ل ( ك ن اسول لهلل ص
أن تستشرررا لبة بعررر ررر لهلل يه وس م إذل ق م من سفل ت ق برعي ن أهل بيته ق ل  :وإنه ق م
احمته ص لهلل يره وسر م من سفل فسعق ب إبيه فحم ب بين ي يه ثم ج ء بأح لبب ف طم
دلب )
فأادفه خ فه ق ل  :فأدخ ب لبم يب ثالث
ب برد ا
و ن ع لهلل بن ش لد ن أبيه ق ل  :خلج يب اسول لهلل ص لهلل
يه وس م ف إح ى صالت لبعش ء وهو ح مل حسب أو حسيب فتق م
اسول لهلل ص لهلل يه وس م فوضعه ثم كعل ب رالة فر فسج
ررر بين ظاللن صالته سج ة أط با ق ل أب  :فلفعت اأس وإذل لبرع
أن تحرررلل لبة بعررر
ظال اسول لهلل ص لهلل يه وس م وهو س ج فلجعت إب
حسن لبتع مل مع لبرد ا
سجودي ف م قض اسول لهلل ص لهلل يه وس م لبرالة ق ل لبب س
 :ي اسول لهلل |إنك سج ت بين ظاللن صالتك سج ة أط تا حت
ظبب أنه ق ح ث أمل أو أنه يوح إبيك ق ل  :كل ذبك بم يكن وبكن
لبب لاتح ب فكلهت أن أ ج ه حت يقض ح جته )
التهيئة
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

التعينات المنزلية:

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

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

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

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

o
o
o
o
o
o

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة )
مك نر لبررد ا
م هر
بررر لببعررر صررر لهلل
يه وس م ؟
بيبرر احمترره صرر لهلل
يه وس م ب برد ا ؟
لستشررا ي ر احمترره
صر ر لهلل يررره وسر ر م
ب برد ا؟

مث بتوجياه صر لهلل
يه وس م ب رد ا ؟
اق ب ذلتي !

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

بالصغار

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

o
o
o
o
o
o
o
o

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

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

معلمة املادة....................... :

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

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

بطاقة حتضري مادة الدراسات االسالمية
للصف السادس االبتدائي

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

( الفصل الدراسي األول)

بطاقات فواز الحربي  -الفقه

اليوم

التاريخ

الحصة

الصف

المالحظات

الوحدة

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

االولى

أن تبني الطالبة فضل صالة اجلمعة
أن تستدل الطالبة على فضل صالة
اجلمعة

أن حتدد الطالبة حكم صالة اجلمعة
ودليله
أن تعدد الطالبة شروط صحة اجلمعة

أن توضح الطالبة صفة صالة اجلمعة
أن تستنتج الطالبة فوائد اجتماع
املسلمني
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:

حكم صالة الجمعة وصفتها

اسئلة التقويم
( كتاب الطالبة )

المحتوى
( كتاب الطالبة )

األهداف

التهيئة

الدرس

فضل صالة اجلمعة :
خص هللا عز وجل أمة حممد  بيوم اجلمعة أفضل أايم األسبوع فعن أيب هريرة رضي هللا
عنه أن النيب  قال "خري يوماً طلعت فيه الشمس يوم اجلمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل
اجلنة وفيه أخرج منها وال تقوم الساعة إال يف يوم اجلمعة ".
جكم صالة اجلمعة  :جتب صالة اجلمعة على كل مسلم ابلغ – عاقل – ذكر – مستوطن
وهو الذي اختذ املكان موطنا له ومقر إقامة دائمة ودليل وجوهبا قوله تعاىل ...
شروط صحة صالة اجلمعة :
 -1دخول الوقت  :ووقتها مثل صالة الظهر
 -2حضور مجاعة  ,وأقل اجلماعة للجمعة  :ثالثة اإلمام واثنان معه
 -3االستيطان ( أي اختذ املكان موطنا له ومقر إقامة دائم
 -4أن يسبقها خطبتان
صفة صالة اجلمعة  :صالة اجلمعة ركعتان جيهر فيهما اإلمام ابلقراءة والسنة أن يقرأ يف
الركعة األوىل بعد الفاحتة سورة اجلمعة ويف الركعة الثانية بعد الفاحتة سورة املنافقون
فوائد اجتماع املسلمني :
 -1زايدة أواصر احملبة واأللفة بني املسلمني
-2زايدة الصلة ابهلل عزوجل .....

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

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

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

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

o
o
o
o
o
o

استدل على فضل صالة
اجلمعة؟

حددي حكم صالة اجلمعة ؟
عددي شروط صحة اجلمعة ؟
وضحي صفقة صالة اجلمعة ؟
استنتجي فوائد اجتماع
املسلمني ؟

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

بيين فضل صالة اجلمعة ؟

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

o
o
o
o
o
o
o
o

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

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

معلمة املادة....................... :

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

مديرة املدرسة..................... :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

التوقيع............................ :

مسرد فواز الحربي  -التوحيد

اإليمان

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

األسبوع

المعيار

الهدف ( المحتوى )
•

تعريف اإليما
وأرك نااو ويله ااو
وحكم من أنكره
وثماااااااااااارا
اإليم .

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

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

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي

• أن تعرف الطالبة اإلميان

• أن تذكر الطالبة أركان اإلميان
اإلميان

• أن تبني الطالبة الدليل على أركان اإلميان

• أن حتدد الطالبة حكم من أنكر أركان اإلميان
• أن تعدد الطالبة مثرات اإلميان

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة

• أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة الدرس

مهارات التفكير
المالحظة األصالة

التذكر

التصنيف الطالقة

المرونة

القياس

 التطبيق

 عالقات األرقام

االستنتاج التوضيح ......... 

 بوربوينت

 المالحظة
 المناقشة
 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع
................. 

مسرد مادة:

للصف:

الدراسات االسالمية

الفصل الدراسي:

السادس االبتدائي

األول

مسرد فواز الحربي  -الحديث

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

هدي النبي صلي الله عليه وسلم في معاملة الصغار واألقارب واألصحاب والجيران

التاريخ

الهدف ( المحتوى )

المكون

أن تتعرف الطالبة على مكانة الصغار عند النيب
صلي هللا عليه وسلم
رحمته صلي
الله عليه
وسلم بالصغار

أن تبني الطالبة رمحته صلي هللا عليه وسلم ابلصغار
أن تستشهد الطالبة على رمحته صلي هللا عليه وسلم
ابلصغار
أن حترص الطالبة على حسن التعامل مع الصغار

أن تذكر الطالبة مناذج من تعامله صلي هللا عليه

تابع رحمته
صلي الله عليه
وسلم بالصغار

وسلم مع الصغار

أن متثل الطالبة ملداعبته صلي هللا عليه وسلم للصغار
أن متثل الطالبة لتوجيهه صلي هللا عليه وسلم للصغار

أن حترص الطالبة على حسن التعامل مع الصغار يف

اإلهداء للصغار

أن تشارك الطالبة يف حل أنشطة الدرس

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

األسبوع

1

المهارة

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

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

مهارات التفكير

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

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

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

 كتاب الطالبة
 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................................. /

مسرد مادة:

للصف:

الدراسات االسالمية

الفصل الدراسي:

السادس االبتدائي

األول

مسرد فواز الحربي  -الفقه

عنوان الوحدة(الفصل)

صالة الجمعة

الصف

الحصة

التاريخ

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

المكون

• أن تبني الطالبة فضل صالة اجلمعة
• أن تستدل الطالبة على فضل صالة اجلمعة
فضل يوم
اجلمعة

وحكم صالة
اجلمعة

وصفتها

• أن حتدد الطالبة حكم صالة اجلمعة
• تعدد الطالبة شروط صحة اجلمعة
• أن توضح الطالبة صفة صالة اجلمعة
أن تستنتج الطالبة فوائد اجتماع املسلمني

1

المهارة

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

 االستقصاء

 القصة

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 فكر-زاوج-شارك

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

مهارات التفكير
المالحظة األصالة

التذكر

التصنيف الطالقة

المرونة

القياس

 التطبيق

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي
 كتاب الطالبة

 المالحظة

 دليل المعلمة

 المناقشة

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع
................. 

 عالقات األرقام

االستنتاج التوضيح ......... 

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

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

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

استراتيجيات التعلم النشط  -التوحيد

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات االسالمية 6ب
اإليمان
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(أركان اإليمان) ،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 حكم من
أنكر اإليمان.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
أركان اإليمان ،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 حكم
من أنكر اإليمان.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
•
طرح األسئلة.
•
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•
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•
•
•

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

حددي أركان
اإليمان.

اذكري حكم من
أنكر اإليمان.

استراتيجيات التعلم النشط  -الحديث

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات االسالمية 6ب
رحمته صلى اهلل عليه وسلم بالصغار
تقييم فهم الموضوع أو المفهوم  -طرح األسئلة بهدف الحصول على توضيحات

المهمة

المهارات

تقييم فهم
الموضوع أو
المفهوم

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

طرح األسئلة بهدف
الحصول على
توضيحات

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة
•

استثارة تفكير التلميذات بطرح
السؤال التالي( :اشرحي طرق
الرحمة بالصغير كما وردت في
الحديث.).
منح التلميذات دقيقة للتفكير الحر
بشكل فردي حول إجابة السؤال.
توجيه كل تلميذة للتشارك مع تلميذة
أخرى ،بغرض مناقشة إجابة
السؤال.
دعوة كل زوج من التلميذات
لمشاركة أفكارهن مع جميع
التلميذات.
تسجيل استجابات التلميذات
ومناقشتها.

•

شرح المادة العلمية بطريقة مبسطة
وجاذبة والتي تتناول الدروس
المستفادة من الحديث.
توزيع بطاقات فارغة على
التلميذات.
تكليف التلميذات بكتابة سؤال حول
الجوانب غير المفهومة من المادة.
سحب بطاقة تلو األخرى من وعاء
السمك ،واإلجابة على األسئلة.

•
•
•
•

•
•
•
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دور المتعلمة
•

التفكير الحر بشكل فردي
لمدة دقيقة بهدف التوصل
إلجابة السؤال محل النقاش.
مشاركة تلميذة أخرى
بغرض مناقشة اإلجابات
ومقارنة األفكار ،وتحديد
اإلجابة التي يعتقدان صحتها
في مدة أقصاها ثالث دقائق.
يقوم كل زوج من التلميذات
بعرض إجابته أمام بقية
التلميذات بشكل يحقق
للجميع مشاركة األفكار.

•
•

اإلنصات بتركيز للشرح.
صياغة سؤال جاد حول
بعض الجوانب غير
المفهومة من المادة العلمية.
وضع البطاقات في وعاء
السمك.
متابعة اإلجابة بشكل فعال،
والمناقشة الجادة بغرض
االستيضاح واالستيعاب
التام.

•

•

•
•

الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

أوراق
بيضاء /أقالم
رصاص

بطاقات
فارغة

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

فكر ،زواج ،شارك

وعاء السمك

األربعاء

الخميس

التقويم

اشرحي طرق
الرحمة بالصغير
وتوقير الكبير كما
وردت في الحديث.

اذكري الدروس
المستفادة من
الحديث.

استراتيجيات التعلم النشط  -الفقه
الدراسات االسالمية 6ب
حكم صالة الجمعة ،وصفتها
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 المتعلمة

دور المعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(فضل صالة الجمعة) ،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 حكم صالة
الجمعة.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
فضل صالة الجمعة ،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 حكم
صالة الجمعة.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
•
طرح األسئلة.
•
مناقشة التلميذات كل عنصر
على حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•
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•
•
•

الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
الكتاب
المدرسي

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

بيني فضل صالة
الجمعة.

وضحي حكم صالة
الجمعة.

استراتيجيات الليزر  -التوحيد

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية

المادة
اإليمان
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما أركان اإليمان؟
المحتوى وفرض الدرس

أن تعرف الطالبة مفهوم • لغة :التصديق.
اإليمان.
• شرعاً :قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ،يزيد
بالطاعة ،وينقص بالمعصية.
أن تذكر الطالبة أركان أركان اإليمان:
اإليمان.
 .1اإليمان باهلل وحده.
 .2اإليمان بالمالئكة.
 .3اإليمان بالكتب.
 .4اإليمان بالرسل.
 .5اإليمان باليوم اآلخر.
أن تستنتج الطالبة
 .6اإليمان بالقدر خيره وشره.
ثمرات اإليمان.
ثمرات اإليمان :لإليمان ثمرات كثيرة منها:

الدراسات االسالمية 6ب
مجسمات

صور

األنشطة

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي مفهوم اإليمان.

 oحل المشكالت

اذكري أركان اإليمان.

 oاالكتشاف واالستقصاء
نشاط 1ص12
....................
نشاط 2ص13
...................
...............................

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

استنتجي ثمرات اإليمان.

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

أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية المالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب

 المناقشة التدريبات األنشطة الواجبات المنزلية أخرى....
حل أسئلة الكتاب
الواجب المنزلي

استراتيجيات الليزر  -الحديث

موضوع الدرس

الوحدة األولى :رحمته صلي الله عليه وسلم
بالصغار

المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تتعرف الطالبة على مكانة
الصغار عند النيب صلي هللا
عليه وسلم
أن تبني الطالبة رمحته صلي هللا
عليه وسلم ابلصغار
أن تستشهد الطالبة على رمحته
صلي هللا عليه وسلم ابلصغار

أن حترص الطالبة على حسن
التعامل مع الصغار

أدوات التقويم
التقويم الختامي

أجهزة عرض
مراجع ودوريات

المادة

الدراسات االسالمية 6ب

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أخرى.......

مجسمات

التاريخ

صور

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

فيلم تعليمي

كيف كان يعامل النيب صلي هللا عليه وسلم الصغار ؟

األنشطة

المحتوى وفرض الدرس
مكانة الصغار عند النبي صلي الله عليه وسلم :النيب صلي هللا عليه وسلم حسن
التعامل مع اجلميع رجاال ونساء كبارا وصغارا إال أن للصغار مكانتهم اخلاصة لديه فقد كان
يوليهم مزيدا من االهتمام والرعاية فتعامله معهم مبين على الشفقة والرمحة ....
رحمته بالصغار  :عن أنس رضي هللا عنه قال  :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزور األنصار
فيسلم على صبياهنم وميسح برؤوسهم ويدعو هلم
وعن عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنهما (كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا قدم من سفر تلقي
بصبيان أهل بيته قال  :وإنه قدم من سفر فسبق يب إليه فحملين بني يديه مث جيء أبحد ابين فاطمة
فأردفه خلفه قال  :فأدخلنا املدينة ثالثة على دابة )
وعن عبد هللا بن شداد عن أبيه قال  :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إحدى صاليت
العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه مث كرب للصالة فصلى
فسجد بني ظهراين صالته سجدة أطاهلا قال أيب  :فرفعت رأسي وإذا الصيب على ظهر رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إىل سجودي فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة قال
الناس  :اي رسول هللا |إنك سجدت بني ظهراين صالتك سجدة أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث أمر أو
أنه يوحى إليك قال  :كل ذلك مل يكن ولكن ابين ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته )

االختبارات الشفوية االختبارات التحريريةالمالحظة
متابعة حل أنشطة الكتاب.

إستراتيجيات التعليم
البديلة
 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء
 oالصف الذهني

كتاب الطالب

تقييم الهدف
ما هي مكانة الصغار عند
النيب صلي هللا عليه وسلم
؟
بيين رمحته صلي هللا عليه وسلم
ابلصغار ؟

 oالخرائط الذهنية

استشهدي على رمحته صلي هللا
عليه وسلم ابلصغار؟

 oالتعلم التعاوني

مثلي لتوجيهه صلي هللا عليه
وسلم للصغار ؟
رقابة ذاتية !

 oالتعلم الذاتي

 oأخرى........

المناقشةالتدريباتاألنشطةالواجبات المنزليةأخرى....
حل أسئلة الكتاب.
الواجب
المنزلي

استراتيجيات الليزر  -الفقه

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
حكم صالة الجمعة وصفتها
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
هل صالة الجمعة فرض ام سنة؟

الدراسات االسالمية 6ب
مجسمات

صور

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

األنشطة

أن توضح الطالبة فضل
يوم الجمعة.

• قد خص اهلل جل وعال أمة محمد صلى اهلل عليه وسلم بيوم
الجمعة أفضل أيام األسبوع.
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل عليه وسلم
قال ":خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة ،فيه خلق آدم،
وفيه أدخل الجنة ،وفيه أخرج منها ،وال تقوم الساعة إال في
يوم الجمعة".

نشاط
اذكر أربعة ممن ال تجب
عليهم صالة الجمعة.

أن تبين الطالبة حكم صالة تجب صالة الجمعة على كل:
الجمعة.
 oمسلم.
 oبالغ.
 oعاقل.
 oذكر.
 oمستوطن ،وهو الذي اتخذ المكان له ،مقر إقامة دائمة.
والدليل على وجوبها قول اهلل تعالى  " :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا
سعَوْا إِلَى ذِكْرِ اهللَِّ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ن يَ ْومِ ا ْلجُمُعَةِ فَا ْ
نُودِيَ لِلصَّالَةِ مِ ْ
ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُ ْم تَعْلَمُونَ".
أدوات التقويم
التقويم الختامي

االختبارات الشفوية االختبارات التحريرية
....
بيني حكم صالة الجمعة.

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

إستراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
وضحي فضل صالة
الجمعة.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء
 oالصف الذهني

بيني حكم صالة الجمعة.

نشاط
بالتعاون مع مجموعتي،
 oالخرائط الذهنية
أقترح األمور التي تجعلنا
نبادر إلى الحضور
 oالتعلم الذاتي
لصالة الجمعة ،مع
األسباب المعينة على
 oالتعلم التعاوني
ذلك.
 oأخرى ........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب.

التخطيط العكسي  -التوحيد

رقم الوحدة:

العنوان  /اإليمان
عدد الحصص:

الصف :السادس اإلبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :أركان اإليمان هي  :اإليمان باهلل وحده واإليمان بالمالئكة واإليمان بالكتب واإليمان بالرسل
واإليمان باليوم اآلخر واإليمان بالقدر خيره وشره ..

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تعرف مفهوم اإليمان عند أهل السنة والجماعة .
⚫ تميز أركان اإليمان وشعبه .
⚫ تدرك نعمة اإليمان في الدنيا واآلخرة .
⚫ تستنتج ثمرات اإليمان .
⚫ تحمد هللا على نعمة اإليمان ..
⚫ توضح أهمية تعلم نواقض اإليمان ومنقصاته
⚫ تعرف نواقض اإليمان إجماال .
⚫ تعرف منقصات اإليمان إجماال .
⚫ تميز بين نواقض اإليمان ومنقصاته .
⚫ توضح أهمية تعلم نواقض اإليمان ومنقصاته .
األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ تعريف اإليمان .
⚫ أركان اإليمان .
⚫ الدليل على أركان اإليمان .
⚫ حكم من أنكر أركان اإليمان .
⚫ ثمرات اإليمان .
⚫ تعريف شعب اإليمان .
⚫ عدد شعب اإليمان .
⚫ أقسام شعب اإليمان .
⚫
⚫
⚫
⚫

المراد بنواقض اإليمان .
نواقض اإليمان .
المراد بمنقصات اإليمان .
أهمية تعلم نواقض اإليمان ومنقصاته .

األسئلة األساسية

س
س
س
س
س
س
س

المعارف
ستعرف الطالبة:
 oتعريف اإليمان
 oشعب اإليمان
 oأنواع شعب اإليمان
 oنواقض اإليمان ومنقصاته
 oأهمية تعلم نواقض اإليمان ومنقصاته .

ما أركان اإليمان ؟
أذكر حكم من أنكر أركان اإليمان .
ما ثمرات اإليمان ؟
أعرف شعب اإليمان .
ما أقسام شعب اإليمان ؟ ؟
عددي منقصات اإليمان
اذكري نواقض اإليمان

المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o

بيان تعريف اإليمان .
ذكر أركان اإليمان .
بيان الدليل على أركان اإليمان .
تحديد حكم من أنكر أركان اإليمان .
ذكر ثمرات اإليمان .
معرفة شعب اإليمان .
ذكر عدد شعب اإليمان .
تحديد أقسام شعب اإليمان .
بيان المراد بنواقض اإليمان .
ذكر نواقض اإليمان .
معرفة المراد بمنقصات اإليمان .

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن شعب اإليمان

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 باإليمان ؟)
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح تعريف
اإليمان  -أركان اإليمان  -الدليل على أركان اإليمان  -حكم من أنكر
أركان اإليمان  -ثمرات اإليمان
تقديم بروشور للطالبات يتحدث عن أنواع شعب اإليمان  ،أطلب من
الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم مناقشته
لتوضيح
عرض فيديو تعليمي للطالبات يوضح شعب اإليمان
أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن شعب اإليمان
 ،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 شعب اإليمان
أستخدم السبورة في شرح نعمة اإليمان
عرض شرائح بوربوينت توضح الفرق بين شعبة القلب و شعبة
اللسان
تقديم عرض بوربوينت لتوضحيح نواقض اإليمان ومنقصاته
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن شعب اإليمان
 ،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 باإليمان
تصميم لوحة إرشادية توضح
تعريف اإليمان  -أركان اإليمان -
الدليل على أركان اإليمان  -حكم
من أنكر أركان اإليمان  -ثمرات
اإليمان .
تذكر أنواع شعب اإليمان
تستنتج فائدة دراسة اإليمان
تعدد شعب اإليمان
تذكر أمثلة على شعب اإليمان
تتعرف على ثمرات اإليمان
توضح نعمة اإليمان
عمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة حول شعب اإليمان
من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
تطبق ما تعلمته عن نعمة اإليمان.
حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة

التخطيط العكسي  -الحديث

العنوان  /هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في
معاملة الصغار واألقارب واألصحاب والجيران
عدد الحصص:

رقم الوحدة:

الصف :السادس اإلبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :التعرف على هدي النبي صلي اهلل عليه وسلم في معاملة الصغار واألقارب واألصحاب والجيران .

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تقرأ األحاديث قراءة صحيحة متقنة
⚫ تبين معاني الكلمات الجديدة
⚫ تتعرف على رواة األحاديث
⚫ توضح معاني األحاديث وإرشاداتها.
⚫ تستنتج اإلرشادات والدروس المستفادة من الحديث الشريف؟
⚫ ان تدرك مكانة الصغار عند النبي صلي اهلل عليه وسلم
⚫ أن تحترم الكبير وترحم الصغير.
⚫ أن تصل ذَوي رَحِمك وتحسن إليهم.
⚫ أن تكرم جلساءك وتتواضع لهم.
⚫ أن تحذر من إيذاء الجار.
⚫ أن تبادر لإلحسان للجار وتصبر على أذاه.
األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ رحمة النبي صلى هللا علية وسلم بالصغار ومالطفته لهم
⚫ دعاؤه صلى هللا عليه وسلم للصغار وتشجيعهم على العمل
⚫ حديث (ليس منا من لم يرحم صغيرنا)...
⚫ محبته صلى هللا عليه وسلم لذوي رحمة ودعوتهم للخير
⚫ من فضائل صلة الرحم
⚫ تواضعه صلى هللا عليه وسلم وبشاشته مع جلسائه
⚫ من آداب المجلس
⚫ هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في تعامله مع جيرانه.
المعارف
ستعرف الطالبة:
 oمكانة الصغار عند النبي صلي اهلل عليه وسلم .
 oنماذج من تعاملة صلي اهلل عليه وسلم مع الصغار
 oمعنى صلة الرحم .
 oنماذج من صلته صلي اهلل عليه وسلم لرحمه
 oمالطفة صغيرهم ومشاركة أحزانهم
 oفضائل صلة الرحم
 oصفات النبي صلي اهلل عليه وسلم مع جلسائه
 oهدي النبي صلي اهلل عليه وسلم في تعامله مع جيرانه.
 oقراءة األحاديث قراءة صحيحة متقنة
 oتوضيح معاني الكلمات الجديدة
 oبيان التعريف برواة األحاديث
 oذكر معاني األحاديث وإرشاداته.

األسئلة األساسية

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؟
س عرفي برواة األحاديث؟
س أكتب ثالثة من معاني وإرشادات األحاديث ؟
س أّذكر مكانة الصغار عند النبي صلي اهلل عليه وسلم.
س ما المراد بذوي الرحم ؟
س ما صفات النبي صلي اهلل عليه وسلم مع جلسائه؟
المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
 oقراءة األحاديث قراءة صحيحة متقنة
 oتوضيح معاني الكلمات الجديدة
 oبيان التعريف برواة األحاديث
 oذكر معاني األحاديث وإرشاداته
 oمعرفة مكانة الصغار عند النبي صلي هللا عليه وسلم
 oذكر نماذج من تعاملة صلي هللا عليه وسلم مع
الصغار
 oمعرفة معنى صلة الرحم .
 oتحديد نماذج من صلته صلي هللا عليه وسلم لرحمه
 oذكر فضائل صلة الرحم
 oبيان صفات النبي صلي هللا عليه وسلم مع جلسائه
 oتوضيح هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تعامله
مع جيرانه

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن هدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في معاملة الصغار واألقارب واألصحاب والجيران

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

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

أبدأ بسؤال تمهيدي (ما هي مكانة الصغار عند النبي صلي اهلل عليه
وسلم؟) و أمهد للدرس بسؤال الطالبات عن واجبنا نحو الصغار
تعرض المعلمة األحاديث الشريفة أمام الطالبات باستخدام شرائح البوربوينت
تقرأ المعلمة الحديث قراءة ممثلة للمعنى
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح نماذج من تعامله
صلي اهلل عليه وسلم مع الصغار
تقديم المعلومات المتوافرة عن حياة ومناقب وفضائل رواة أحاديث الوحدة ،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات صغيرة متعاونة تقوم كل مجموعة باستخراج
الكلمات الصعبة في الحديث وكتابتها في جدول والتفكر في المعنى المناسب
لكل كلمة مع مناقشة المعلمة في المعاني التي توصلوا إليها.
عرض شريحة بوربوينت للمعاني والمفردات الجديدة التي وردت باألحاديث
الشريفة.
عرش شريحة لمعاني المفردات والكلمات الجديدة الواردة في األحاديث
الشريفة.
تكليف الطالبات بتصميم خريطة مفاهيم توضح بعض معاني الحديث الشريف
وإرشاداته.
تقديم مطوية للطالبات تعرض احاديث الوحدة وتتحدث عن مكانة الصغار عند
النبي صلي اهلل عليه وسلم  -صلة الرحم  -صفات النبي صلي اهلل عليه
وسلم مع جلسائه  -هدي النبي صلي اهلل عليه وسلم في تعامله مع جيرانه
 ،أطلب من الطالبات قراءة المطوية قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم مناقشة ما
جاء فيها لتوضيح أهمية التأسي بهدي النبي صلى اهلل عليه وسلم في
معاملة الصغار واألقارب واألصحاب والجيران
أستخدم السبورة في شرح معاني المفردات الجديدة الواردة في األحاديث
الشريفة
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح فوائد األحاديث
الشريفة والعبر والدروس المستفادة منها.
تقديم عرض بوربوينت لتوضحيح تراجم الرواة لألحاديث الشريفة.
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
معاملة الصغار واألقارب واألصحاب والجيران
 ،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:

•
•

•
•

•

•

•
•

تقرأ الحديث قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.
تستشهد من األحاديث النبوية
على كيف كان النبي صلى اهلل
عليه وسلم رحيما في تعامله مع
الصغار
تتعرف على رواة األحاديث
الشريفة التي جاءت في الوحدة.
تستنتج بعض اإلرشادات
والدروس المستفادة من الحديث
الشريف
تفسر بعض المعاني والمفردات
الجديدة التي وردت بالحديث
الشريف
عمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة حول هدي النبي صلى
اهلل عليه وسلم في معاملة
الصغار واألقارب واألصحاب
والجيران
من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
تطبق ما تعلمته عن األحاديث
الشريفة.
حل أوراق العمل الخاصة
بدروس الوحدة

التخطيط العكسي  -الفقه

رقم الوحدة:

العنوان  /صالة الجمعة
عدد الحصص:

الصف :السادس اإلبتدائي
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :يجتمع المسلمون خمس مرات في اليوم والليلة ألداء الصلوات الخمس ويجتمعون مرة في
األسبوع ألداء صالة الجمعة ويجتمعون مرتين في العام ألداء صالة العيد.

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تبين فضل صالة الجمعة
⚫ تستدل على فضل صالة الجمعة
⚫ تحدد حكم صالة الجمعة
⚫ تعدد شروط صحة الجمعة
⚫ توضح صفة صالة الجمعة
⚫ تستنتج فوائد اجتماع المسلمين
⚫ تعدد مستحبات الجمعة
⚫ تحرص على تطبيق هذه المستحبات
⚫ تبين ما ينهى عنه من حضر الجمعة
⚫ تعدد شروط صحة الجمعة
⚫ تذكر سنن الخطيب.
األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ فضل صالة الجمعة وحكمها .
⚫ شروط صحة صالة الجمعة وصفتها .
⚫ فوائد اجتماع المسلمين ألداء العبادات .
⚫ مستحبات الجمعة .
⚫ ما ينهى عنه من حضر الجمعة .
⚫ ما تشتمل عليه الخطبتان .
⚫ ما يسن للخطيب.
المعارف
ستعرف الطالبة:
 oصالة الجمعة
 oحكم صالة الجمعة وصفتها
 oمستحبات الجمعة
 oخطبة صالة الجمعة.

األسئلة األساسية

س
س
س
س

أذكر فضل صالة الجمعة .
ما شروط صحة صالة الجمعة ؟
ما مستحبات الجمعة ؟
؟

المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
 oبيان فضل صالة الجمعة وحكمها .
 oذكر شروط صحة صالة الجمعة وصفتها .
 oمعرفة فوائد اجتماع المسلمين ألداء العبادات .
 oتحديد مستحبات الجمعة .
 oبيان ما ينهى عنه من حضر الجمعة .
 oتوضيح ما تشتمل عليه الخطبتان .

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن صالة الجمعة

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 فضل صالة الجمعة ؟)
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح فضل صالة
الجمعة وحكمها و شروط صحة صالة الجمعة
تقديم بروشور للطالبات يتحدث عن صفة صالة الجمعة
 ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم
مناقشته لتوضيح فوائد اجتماع المسلمين في صالة الجمعة
عرض فيديو تعليمي للطالبات يوضح ما يستحب للمسلم يوم الجمعة
أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن خطبة صالة الجمعة
 ،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 خطبة صالة الجمعة
أستخدم السبورة في شرح شروط صحة الجمعة
عرض شرائح بوربوينت توضح الفرق بين مستحبات الجمعة وما
ينهى عنه من حضر الجمعة
تقديم عرض بوربوينت لتوضحيح
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن صالة الجمعة
 ،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 فضل صالة الجمعة وحكمها
تصميم لوحة إرشادية توضح
فضل صالة الجمعة وحكمها و
شروط صحة صالة الجمعة .
تذكر صفة صالة الجمعة
تستنتج فوائد اجتماع المسلمين
في صالة الجمعة
تعدد ما يستحب للمسلم يوم
الجمعة
تذكر أمثلة على ما يسن للخطيب
في خطبة الجمعة
تتعرف على شروط صحة الجمعة
تبين سنن الخطيب صالة الجمعة
عمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة حول صالة الجمعة
من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
تطبق ما تعلمته عن صالة الجمعة.
حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة

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

الدراسات االسالمية 6ب

موضوع الدرس

اإليمان

ما هو اإليمان؟
❑سبورة ذكية

استراتيجية التعلَّم النشط

❑أوراق نشاط

 تعلم تعاوني

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط إثرائي

أجيبي على النشاط الموضح.
لخصي ،ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

الواجبات املنزلية

أنشطة ملف اإلجناز

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز
⃝

❑استماع

تقويم قبلي

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

صفي عالقة اآلية الكريمة بالصورة
الموضحة.

حددي أركان اإليمان

تقويم بنائي

أستخدم للتلميذات مجموعة من اللوحات التعليمية المصورة والتي يمكن من خاللها شرح ،ثمرات
اإليمان في الدنيا واآلخرة مع االستدالل بالعديد من اآليات القرآنية والتي تدعم الشرح.

التقويم

دللي من القرآن الكريم والسنة على
أركان اإليمان.
اذكري حكم من أنكر اإليمان.

تقويم ختامي

أستهل الدرس بقراءة اآلية الكريمة المعروضة في مقدمة الدرس قراءة صحيحة
أن تصف التلميذة عالقة اآلية الكريمة
مضبوطة بالشكل ،ثم أقوم بكتابة اآلية على السبورة وأقوم بإختيار التلميذات الواحدة تلو
بالصورة الموضحة.
األخرى لقراءة اآلية قراءة مضبوطة بالشكل ،ثم أعرض صورة التمهيد على التلميذات
أن تحدد التلميذة أركان اإليمان.
مكبرة بواسطة جهاز عرض مناسب ،وأناقش التلميذات في مضمون الصورة بعد شرح
أن تدلل التلميذة من القرآن الكريم والسنة
مفسر لآلية الكريمة وأطلب منهن الربط بين اآلية والصورة.
على أركان اإليمان.
أساعد التلميذات في التوصل إلى مفهوم اإليمان من خالل عرض مجموعة من اآليات
أن تذكر التلميذة حكم من أنكر اإليمان.
القرآنية الكريمة والتي تتضمن مفهوم اإليمان تعرض من خالل جهاز عرض مناسب،
أن تجيب التلميذة على النشاط الموضح.
بحيث أقوم بتوضيح مفهوم اإليمان في ضوء اآليات الكريمة المعروضة يتم استيعاب
أن تلخص التلميذة ،ثمرات اإليمان في الدنيا
التلميذات لمفهوم اإليمان من خالل الشرح المدعم باآليات القرآنية.
واآلخرة.
أكلف إحدى التلميذات بقراءة أركان اإليمان من الكتاب المدرسي وأثناء قراءة التلميذة
أن تحل التلميذة ورقة العمل الخاصة
أخطط على السبورة خريطة مفاهيم تمثل أركان اإليمان الستة.
بالدرس.
من خالل االستعانة بالمصحف اإللكتروني المتوفر في حجرة الوسائط أطلب من التلميذات
أن تتفكر التلميذة في ،ثمرات اإليمان في
اإلستماع إلى اآليات الكريمة والتي تدلل على أركان اإليمان ،وبعد استماعهن جيداً للتالوة
الدنيا واآلخرة
أقوم بعضر األحاديث النبوية التي ذكرت فيه أركان اإليمان.
اخلربات السابقة
أستشهد ببعض اآليات القرآنية وباالحاديث النبوية المشرفة أوضح للتلميذات من خاللها
حكم من أنكر اإليمان.
أوزع التلميذات إلى مجموعات بحيث أكلف كل مجموعة منهن باإلجابة على السؤال
الموضح بالنشاط بعد أن أقوم بقرائته عليهن وشرحه ،ثم أستمع إلى اإلجابات المختلفة
مراجعة على ما سبق دراسته
من المجموعات وأكافئ المجموعة التي تحصل على أفضل اإلجابات.

أدوات التقويم

األربعاء

❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين
❑تفكير ناقد (ابداعي) ❑استقصاء ❑عصف ذهني ❑التواصل اللغوي التقويم البنائي ❑االكتشاف المباشر ❑أخرى........... :

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

معلومة إثرائية

االثنين

الثالثاء

الخميس

لخصي ،ثمرات اإليمان في الدنيا
واآلخرة.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

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

❑تفكير

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

الدراسات االسالمية 6ب

موضوع الدرس

رحمته

صلى اهلل عليه وسلم

بالصغار

عرفي مكانة الصغار عند النبي صلى اهلل عليه وسلم.
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم

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

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

اذكري بعض نماذج لتوجيه النبي صلى اهلل عليه وسلم
للصغار.

أدوات التقويم

تنفيذ حقيبة اإلنجاز
⃝ االختبارات الشفوية ⃝

التحريرية
⃝
االختبارات

❑استماع
المالحظة ⃝ المناقشة ⃝

تقويم قبلي

أنشطة ملف اإلجناز

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

عرفي مكانة الصغار عند النبي صلى
اهلل عليه وسلم.

بيني كيف كانت رحمته صلى اهلل عليه
وسلم بالصغار.

تقويم ختامي

الواجبات املنزلية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

رابط تفاعلي

التقويم

تقويم بنائي

أقوم بعرض ورقة العمل على التلميذات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على
السؤال الموضح بها.

مراجعة ما سبق دراستة

معلومة إثرائية

األربعاء

التاريخ
الحصة
الفصل

أن تتعرف التلميذة على مكانة الصغار عند
النبي صلى اهلل عليه وسلم.
في بداية الدرس أقوم باختبار معلومات التلميذات عن النبي محمد صلى هللا
أن تبين التلميذة كيف كانت رحمته صلى اهلل
عليه وسلم حيث أطرح عليهن أسئلة متنوعة عن سيرته وأستمع إلى
عليه وسلم بالصغار.
إجابتهن ،ثم أقوم بشرح وتوضيح الدرس.
أن تعدد التلميذة بعض نماذج تعامله صلى
أقسم التلميذات إلى مجموعات بحيث أطلب من كل مجموعة منهن أن تبين
اهلل عليه وسلم مع الصغار ومداعبته لهم.
بعض النماذج من حياة النبي ورحمته بالصغار.
أن تذكر التلميذة بعض نماذج لتوجيه النبي
صلى اهلل عليه وسلم للصغار.
أسرد بعض القصص التي توضح بعض نماذج تعامالت النبي صلى اهلل عليه
الخاصة
أن تحل التلميذة ورقة العمل
وسلم بالصغار مستعينا ببعض قصص السيرة النبوية الشريفة من مكتبة
بالدرس.
المدرسة.
أن تقتدي التلميذة بهدي النبي صلى اهلل
أقوم بترشيح بعض كتب السيرة التي توضح نماذج لتوجيه الصغار.
عليه وسلم في التعامل مع الصغار.
اخلربات السابقة

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

عددي بعض نماذج تعامله صلى اهلل
عليه وسلم مع الصغار ومداعبته لهم.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

المنزلية
⃝
التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات

❑كتابة
أخرى.......

❑تفكير

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

الدراسات االسالمية 6ب
❑سبورة ذكية
 تعلم تعاوني

موضوع الدرس
حكم صالة الجمعة ،وصفتها.
بيني عدد ركعات صالة الجمعة.
❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

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

أدوات التقويم

⃝ االختبارات الشفوية ⃝

التحريرية
⃝
االختبارات

المالحظة ⃝ المناقشة ⃝

اذكري أربعة ممن ال تجب عليهم الصالة.

أنشطة ملف اإلنجاز

تقويم قبلي

معلومة إثرائية
الواجبات المنزلية

نشاط إثرائي

وضحي فضل صالة الجمعة.

تقويم بنائي

أن توضح التلميذة فضل صالة الجمعة.
أن تستدل التلميذة من األحاديث النبوية
الشريفة ما يدل على فضل صالة الجمعة.
أن تبين التلميذة حكم صالة الجمعة.
أن تذكر التلميذة أربعة ممن ال تجب عليهم
الصالة.
أن تقترح التلميذة
األمور التي تجعلنا نبادر إلى الحضور
لصالة الجمعة.
أن تستشعر التلميذة فضل صالة الجمعة.

أقوم بالشرح المستفيض للتلميذات عن فضل صالة الجمعة ،ثم أستمع لكل
تلميذة منهن عن كيفية قضاء يومها في هذا اليوم المبارك ،وتحفيزهن لالشتغال
بذكر اهلل والصالة على رسول اهلل عليه الصالة والسالم في هذا اليوم.
أطلب من إحدى التلميذات التي تتمتع بخط جميل وواضح بكتابة الحديث النبوي
الشريف الدال على فضل صالة الجمعة ,ثم أطلب منهن الواحدة تلو األخرى
بقراءته وتصويب القراءات الخاطئة.
أقوم بفتح باب الحوار والنقاش داخل الفصل الدراسي للوصول بالتلميذات إلى
معرفة حكم صالة الجمعة وعلى من تجب.
أطلب من التلميذات كتابة أربعة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة في كراستهن
بخط واضح ،وتشجيع اإلجابات الصحيحة.
أوزع تلميذات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل مجموعة نفس العدد
من التلميذات وأطلب منهن اقتراح األمور التي تجعلنا نبادر إلى الحضور لصالة
الجمعة.
أقوم بتوزيع ورقة العمل على التلميذات ,ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة
الموضح بها.
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس
أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

التقويم

استدلي من األحاديث النبوية
الشريفة بحديث يدل على فضل
صالة الجمعة.

تقويم ختامي

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

الخبرات السابقة

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

بيني حكم صالة الجمعة.

رابط تفاعلي
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة
❑استماع ❑تحدث ❑قراءة ❑كتابة
❑تفكير

المنزلية
⃝
التدريبات ⃝ األنشطة ⃝ الواجبات

أخرى.......

بطاقة تخطيط الدروس  -التوحيد

الحصة:

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

أن تعرف الطالبة اإليمان.
أن تحدد الطالبة أركان اإليمان.
أن تدلل الطالبة من القران الكريم والسنة على
أركان اإليمان.
أن تذكر الطالبة حكم من أنكر اإليمان.
أن تلخص الطالبة ثمرات اإليمان في الدنيا
واآلخرة.
أن تتفكر الطالبة في ثمرات اإليمان في الدنيا
واآلخرة.
استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الصف6 :ب

المادة :الدراسات االسالمية

الموضوع :اإليمان

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

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة
نشاط ( )1ص 12
قارن بين سلوك قوي اإليمان وضعيف اإليمان حسب:
الطاعات – المعاصي – الثمرة.
نشاط ( )2ص 13
قال اهلل تعالى" :وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ".
قال اهلل تعالى " :يَرْفَعِ اهللهُ الهذِينَ آمَنُوا مِنكُ ْم والهذِينَ أُوتُوا
العِ ْلمَ دَرَجَات".
من خالل اآليات السابقة استنبط ثمرات
اإليمان............................................:

التقويم
عرفي اإليمان.
حددي أركان اإليمان.
دللي من القران الكريم والسنة على أركان اإليمان.
اذكري حكم من أنكر اإليمان.
لخصي ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة.
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 …………………

بطاقة تخطيط الدروس  -الحديث

المادة :الدراسات االسالمية الموضوع:

الصف6 :ب
الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كيف كان يعامل النبي صلي اهلل عليه وسلم الصغار ؟
قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح عرض صور
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس
•
•
•
•

أن تتعرف الطالبة على مكانة الصغار عند النبي
صلي اهلل عليه وسلم
أن تبين الطالبة رحمته صلي اهلل عليه وسلم
بالصغار
أن تستشهد الطالبة على رحمته صلي اهلل عليه
وسلم بالصغار
أن تحرص الطالبة على حسن التعامل مع الصغار
استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

الوحدة األولى :رحمته صلي الله عليه وسلم بالصغار

عرض فلم تعليمي

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

كتاب الطالبة
•
نشاط كتاب الطالبة
............................
............................

•
•
•
•

ما هي مكانة الصغار عند النبي صلي اهلل عليه وسلم
؟
بيني رحمته صلي اهلل عليه وسلم بالصغار ؟
استشهدي على رحمته صلي اهلل عليه وسلم
بالصغار؟
مثلي لتوجيهه صلي اهلل عليه وسلم للصغار ؟
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 …………………

بطاقة تخطيط الدروس  -الفقه

الصف6 :ب

الحصة:
اليوم والتاريخ:
المكتسبات السابقة :كم عدد ركعات صالة الجمعة؟
طرح مشكلة
حديث جاري
التهيئة :قصة
أخرى...................
نشاط رقم ( )
أهداف الدرس
➢
➢
➢
➢
➢

أن توضح الطالبة فضل صالة الجمعة.
أن تستدل الطالبة من األحاديث النبوية الشريفة ما
يدل على فضل صالة الجمعة.
أن تبين الطالبة حكم صالة الجمعة.
أن تذكر الطالبة أربعة ممن ال تجب عليهم الصالة.
أن تستشعر الطالبة فضل صالة الجمعة.

استراتيجيات التدريس
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أدوات التقويم

المادة :الدراسات االسالمية

الموضوع :الجمعة وحكم صالة وصفاتها

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

عرض فلم تعليمي

تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة
نشاط
أذكر أربعة ممن ال تجب عليهم صالة الجمعة.
نشاط
بالتعاون مع مجموعتي ،أقترح األمور التي تجعلنا نبادر
إلى الحضور لصالة الجمعة ،مع األسباب المعينة على
ذلك.

➢
➢
➢
➢
➢

التقويم
وضحي فضل صالة الجمعة.
استدلي من األحاديث النبوية الشريفة ما يدل على
فضل صالة الجمعة.
بيني حكم صالة الجمعة.
اذكري أربعة ممن ال تجب عليهم الصالة.
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 …………………

أوًلا :التوحيد

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف السادس االبتدائي)

اإليمان

الموضوع:

ضعي خط ًا أسفل اإلجابة المختلفة:

أركان اإليمان:
 حج البيت.
 اإليمان باهلل وحده.
 اإليمان بالرسل.
 اإليمان بالكتب.

أجيبي بـ (نعم) أو

(ل):

من ثمرات اإليمان:
محبة هللا للمؤمنين،
لبعض.
ومحبة بعضهم
ٍ

تعريف اإليمان
شرع ًا :التصديق.
من أنكر ركنا من
أركان اإليمان فهو
كافر باهلل تعالى.

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف السادس االبتدائي)

ثانياا :الحديث

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف السادس االبتدائي)

الموضوع :رحمته

صلى هللا عليه وسلم

بالصغار

 ضعي عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة ( )أمام العبارة الخاطئة:
كان النبي (ﷺ) حسن التعامل مع الجميع
رجاالً ونسا ًء ،كبارا ً وصغاراً.
من صفاته (ﷺ) :الرحمة ،وتتجلى تلك
الصفة في تعامله مع الكبار.
من نماذج تعامله (ﷺ) مع الصغار:
مداعبته لهم.

أكملي الفراغات التالية:
ومن نماذج رحمته صلى اهلل عليه وسلم بالصغار :
عن أنس رضى اهلل عنه قال  :كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
يزور ............
فيسلم على  ، ..............ويمسح  .............و ...............
لهم

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف السادس االبتدائي)

ثالثاا :الفقه
والسلوك

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف السادس االبتدائي)

الموضوع :فضل يوم الجمعة ،وحكم صالة الجمعة ،وصفتها

 ضعي عالمة ( )أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة الخاطئة:
يجتمع المسلمون خمس مرات في
اليوم والليلة ألداء صالة الجمعة.

خص هللا جل وعال أمة محمد (ﷺ)
َّ
بيوم الجمعة أفضل أيام األسبوع.

ال تجب صالة الجمعة على المريض.

أكملي الفراغات التالية:
عن أبي هريرة (رضي هللا عنه) أن النبي (ﷺ)
قال(( :خير يوم طلعت عليه  ................يوم الجمعة ،فيه
خلق  ،............وفيه أدخل  ..............وفيه أُخرج منها ،وال
تقوم  ...............إال في يوم الجمعة)).

حكم صالة الجمعة ................. :صالة الجمعة على كل
مسلم ،............................ ،...........................،ذكر،.................................. ،
وهو الذي اتخذ المكان موطنا ً له ،ومقر إقامة دائمة.

أوراق عمل (الدراسات االسالمية للصف السادس االبتدائي)

بنائية وسائل  -التوحيد

اليـوم
المادة/الصف
السادس إبتدائى
الدراسات االسالمية
التاريخ
اإليمان
موضوع الدرس
الحصة
ما هو اإليمان؟
التمهيد
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
المساعدة
التلقين
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

األحد

أن تصف الطالبة عالقة اآلية
الكريمة بالصورة الموضحة.
أن تعرف الطالبة اإليمان.
أن تحدد الطالبة أركان اإليمان.
أن تدلل الطالبة من القرآن الكريم
والسنة على أركان اإليمان.
أن تذكر الطالبة حكم من أنكر
اإليمان.
أن تجيب الطالبة على النشاط
الموضح.
أن تلخص الطالبة ،ثمرات اإليمان
في الدنيا واآلخرة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
أن تتفكر الطالبة في ،ثمرات
اإليمان في الدنيا واآلخرة.

الواجب

• لغة :التصديق.
• شرعاً :قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل
بالجوارح ،يزيد بالطاعة ،وينقص
بالمعصية.
أركان اإليمان:
 .1اإليمان باهلل وحده.
 .2اإليمان بالمالئكة.
 .3اإليمان بالكتب.
 .4اإليمان بالرسل.
 .5اإليمان باليوم اآلخر.
 .6اإليمان بالقدر خيره وشره.
ثمرات اإليمان :لإليمان ثمرات كثيرة منها:
 -1أن أهل اإليمان في والية اهلل وحفظه .
 -2محبة اهلل للمؤمنين
 -3الفوز بالجنة ونيل رضا اهلل تعالي
 -4محبة المؤمنين بعضهم لبعض
 -5حصول الطمائنية والسعادة والحياة الطيبة

االثنين

الثالثاء األربعاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
البروجكتور.
التقويم

أستهل الدرس بقراءة اآلية الكريمة المعروضة في مقدمة الدرس قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل ،ثم أقوم بكتابة اآلية على السبورة وأقوم بإختيار الطالبات الواحدة تلو
األخرى لقراءة اآلية قراءة مضبوطة بالشكل ،ثم أعرض صورة التمهيد على الطالبات
مكبرة بواسطة جهاز عرض مناسب ،وأناقش الطالبات في مضمون الصورة بعد شرح
مفسر لآلية الكريمة وأطلب منهن الربط بين اآلية والصورة.
أساعد الطالبات في التوصل إلى مفهوم اإليمان من خالل عرض مجموعة من اآليات
القرآنية الكريمة والتي تتضمن مفهوم اإليمان تعرض من خالل جهاز عرض مناسب،
بحيث أقوم بتوضيح مفهوم اإليمان في ضوء اآليات الكريمة المعروضة يتم استيعاب
الطالبات لمفهوم اإليمان من خالل الشرح المدعم باآليات القرآنية.
أكلف إحدى الطالبات بقراءة أركان اإليمان من الكتاب المدرسي وأثناء قراءة الطالبة
أخطط على السبورة خريطة مفاهيم تمثل أركان اإليمان الستة.
من خالل االستعانة بالمصحف اإللكتروني المتوفر في حجرة الوسائط أطلب من
الطالبات اإلستماع إلى اآليات الكريمة والتي تدلل على أركان اإليمان ،وبعد استماعهن
جيداً للتالوة أقوم بعضر األحاديث النبوية التي ذكرت فيه أركان اإليمان.
أستشهد ببعض اآليات القرآنية وباالحاديث النبوية المشرفة أوضح للطالبات من خاللها
حكم من أنكر اإليمان.
أوزع الطالبات إلى مجموعات بحيث أكلف كل مجموعة منهن باإلجابة على السؤال
الموضح بالنشاط بعد أن أقوم بقرائته عليهن وشرحه ،ثم أستمع إلى اإلجابات المختلفة
من المجموعات وأكافئ المجموعة التي تحصل على أفضل اإلجابات
أستخدم للطالبات مجموعة من اللوحات التعليمية المصورة والتي يمكن من خاللها
شرح ،ثمرات اإليمان في الدنيا واآلخرة مع االستدالل بالعديد من اآليات القرآنية والتي
تدعم الشرح.
أوزع ورقة العمل على الطالبات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة التي تتضمنها
الورقة من خالل قراءتها عليهن ،ثم أقوم بمتابعة الطالبات خالل إجاباتهن وأعزز
الطالبات الالتي يحصلن على أفضل الحلول.

دللي من القرآن الكريم والسنة على أركان اإليمان.

الخميس

صفي عالقة اآلية الكريمة
بالصورة الموضحة.
عرفي اإليمان .
حددي أركان اإليمان.
دللي من القرآن الكريم
والسنة على أركان اإليمان.
اذكري حكم من أنكر اإليمان.
أجيبي على النشاط الموضح.
لخصي ،ثمرات اإليمان في
الدنيا واآلخرة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

بنائية وسائل  -الحديث

المادة/الصف
موضوع الدرس
التمهيد

دراسات إسالمية6ب

رحمته

صلى هللا عليه وسلم

بالصغار

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

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

عرفي مكانة الصغار عند النبي صلى اهلل عليه وسلم.
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
في بداية الدرس أقوم باختبار معلومات
أن تتعرف الطالبة على
مكانة الصغار عند النبي صلي اهلل عليه وسلم:
الطالبات عن النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم
مكانة الصغار عند النبي
النبي صلى اهلل عليه وسلم حسن التعامل مع الجميع رجاالً ونساءً ،كباراً
حيث أطرح عليهن أسئلة متنوعة عن سيرته
صلى اهلل عليه وسلم.
وصغاراً ،إال أن للصغار مكانتهم الخاصة لديه ،فقد كان يوليهم مزيداً من االهتمام وأستمع إلى إجابتهن ،ثم أقوم بشرح وتوضيح
الدرس.
والرعاية.
أقسم الطالبات إلى مجموعات بحيث أطلب من
أن تبين الطالبة كيف كانت
رحمته بالصغار :
كل مجموعة منهن أن تبين بعض النماذج من
رحمته صلى اهلل عليه

عن أنس رضي هللا عنه قال  :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزور األنصار فيسلم على صبياهنم
وسلم بالصغار.
.
وميسح برؤوسهم ويدعو هلم
وعن عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنهما قال صلي هللا عليه وسلم كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا
أن تحل الطالبة ورقة العمل
قدم من سفر تلقي بصبيان أهل بيته قال  :وإنه قدم من سفر فسبق يب إليه فحملين بني يديه مث جيء
الخاصة بالدرس.
أن تقتدي الطالبة بهدي أبحد ابين فاطمة فأردفه خلفه قال  :فأدخلنا املدينة ثالثة على دابة )
النبي صلى اهلل عليه وسلم  .وعن عبد هللا بن شداد عن أبيه قال  :خرج علينا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف إحدى صاليت
في التعامل مع الصغار.
العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا فتقدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوضعه مث كرب للصالة فصلى
فسجد بني ظهراين صالته سجدة أطاهلا قال أيب  :فرفعت رأسي وإذا الصيب على ظهر رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إىل سجودي فلما قضى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الصالة قال
الناس  :اي رسول هللا |إنك سجدت بني ظهراين صالتك سجدة أطلتها حىت ظننا أنه قد حدث أمر أو
أنه يوحى إليك قال  :كل ذلك مل يكن ولكن ابين ارحتلين فكرهت أن أعجله حىت يقضي حاجته )

الواجب

حياة النبي ورحمته بالصغار.
أسرد بعض القصص التي توضح بعض نماذج
تعامالت النبي صلى اهلل عليه وسلم بالصغار
مستعينا ببعض قصص السيرة النبوية الشريفة
من مكتبة المدرسة.
أقوم بترشيح بعض كتب السيرة التي توضح
نماذج لتوجيه الصغار.
أقوم بعرض ورقة العمل على الطالبات ،ثم
أساعدهن في اإلجابة على السؤال الموضح
بها.

الخميس

عرفي مكانة الصغار عند
النبي صلى اهلل عليه
وسلم.
بيني كيف كانت رحمته
صلى اهلل عليه وسلم
بالصغار.
.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

بنائية وسائل  -الفقه

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

الخميس

اليـوم
المادة/الصف
الدراسات االسالمية 6ب
التاريخ
صالة الجمعة ،وصفتها.
موضوع الدرس
الحصة
بيني عدد ركعات صالة الجمعة.
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
• قد خص اهلل جل وعال أمة محمد صلى اهلل عليه أقوم بالشرح المستفيض للطالبات عن فضل صالة الجمعة ،وضحي فضل صالة الجمعة.
وسلم بيوم الجمعة أفضل أيام األسبوع.
ثم أستمع لكل طالبة منهن عن كيفية قضاء يومها في هذا استدلي من األحاديث النبوية
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن النبي صلى اهلل اليوم المبارك ،وتحفيزهن لالشتغال بذكر اهلل والصالة على الشريفة بحديث يدل على فضل
عليه وسلم قال ":خير يوم طلعت عليه الشمس يوم
رسول اهلل عليه الصالة والسالم في هذا اليوم.
صالة الجمعة.
أطلب من إحدى الطالبات التي تتمتع بخط جميل وواضح
الجمعة ،فيه خلق آدم ،وفيه أدخل الجنة ،وفيه
أن توضح الطالبة فضل صالة الجمعة.
بكتابة الحديث النبوي الشريف الدال على فضل صالة
أن تستدل الطالبة من األحاديث النبوية أخرج منها ،وال تقوم الساعة إال في يوم الجمعة".
الجمعة ,ثم أطلب منهن الواحدة تلو األخرى بقراءته
الشريفة ما يدل على فضل صالة الجمعة.
بيني حكم صالة الجمعة.
وتصويب القراءات الخاطئة.
أن تبين الطالبة حكم صالة الجمعة.
تجب صالة الجمعة على كل:
أقوم بفتح باب الحوار والنقاش داخل الفصل الدراسي
عليهم
أن تذكر الطالبة أربعة ممن ال تجب
• مسلم.
للوصول بالطالبات إلى معرفة حكم صالة الجمعة وعلى من
الصالة.
تجب.
اذكري أربعة ممن ال تجب
• بالغ.
أن تقترح الطالبة
أطلب من الطالبات كتابة أربعة ممن ال تجب عليهم صالة
عليهم الصالة.
األمور التي تجعلنا نبادر إلى الحضور • عاقل.
الجمعة في كراستهن بخط واضح ،وتشجيع اإلجابات
لصالة الجمعة.
• ذكر.
الصحيحة.
الخاصة
العمل
أن تحل الطالبة ورقة
أوزع طالبات الفصل على ثالث مجموعات بحيث تشمل كل اقترحي األمور التي تجعلنا
• مستوطن ،وهو الذي اتخذ المكان له ،مقر
بالدرس.
نبادر إلى الحضور لصالة
مجموعة نفس العدد من الطالبات وأطلب منهن اقتراح
إقامة دائمة.
أن تستشعر الطالبة فضل صالة الجمعة.
الجمعة.
األمور التي تجعلنا نبادر إلى الحضور لصالة الجمعة.
والدليل على وجوبها قول اهلل تعالى  " :يَا أَيُّهَا
أقوم بتوزيع ورقة العمل على الطالبات ,ثم
ن يَ ْومِ ا ْلجُمُعَةِ
الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّالَةِ مِ ْ
فَا ْ
سعَوْا إِلَى ذِكْرِ اهللَِّ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضح
حلي ورقة الخاصة بالدرس.
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".
بها.
الواجب

حل أسئلة الكتاب.

مسرد وسائل  -التوحيد

المادة  :الدراسات االسالمية
األسبوع/اليوم

المهارة

-1الترتيب(

الصف  :السادس اإلبتدائى
الوسيلة

)

( المكون ) موضوع الدرس

السبورة

-2تحديد الهدف ( )

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

شُعب اإليمان

-8التقويم (

)

اإليمان

-3االتصال (

)

ألقالم الملونة

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

أن تصف الطالبة عالقة اآلية
الكريمة بالصورة الموضحة.
أن تعرف الطالبة اإليمان
أن تحدد الطالبة أركان اإليمان.
أن تدلل الطالبة من القرآن
الكريم والسنة على أركان
اإليمان.
أن تذكر الطالبة حكم من أنكر
اإليمان.
أن تجيب الطالبة على النشاط
الموضح.
أن تلخص الطالبة ،ثمرات
اإليمان في الدنيا واآلخرة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس
أن تتفكر الطالبة في ،ثمرات
اإليمان في الدنيا واآلخرة.
أن تعدد الطالبة شُعب اإليمان.
أن تبرز الطالبة أقسام شُعب
اإليمان.
أن تعطي الطالبة أمثلة على
شُعب اللسان.
أن تجيب الطالبة على النشاط
الموضح.
أن تستشهد الطالبة بأمثلة على
شُعب القلب.
أن تعدد الطالبة أمثلة على شُعب
الجوارح.
أن تذكر الطالبة أربعة أمثلة
أخرى على شُعب الجوارج.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
ان تحمد الطالبة المولى عز
وجل على نعمة اإليمان.

استراتيجية التدريس

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

(

آداه التقويم

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

صفي عالقة اآلية الكريمة
بالصورة الموضحة.
عرفي اإليمان .
حددي أركان اإليمان.
دللي من القرآن الكريم
والسنة على أركان اإليمان.
اذكري حكم من أنكر
اإليمان.
أجيبي على النشاط
الموضح.
لخصي ،ثمرات اإليمان في
الدنيا واآلخرة.
حلي ورقة العمل
الخاصة بالدرس.
عرفي شُعب اإليمان.
عددي شُعب اإليمان .
ابرزي أقسام شُعب اإليمان.
أعطي أمثلة على شُعب
اللسان.
أجيبي على النشاط الموضح.
استشهدي بأمثلة على شُعب
القلب.
عددي أمثلة على شُعب
الجوارح.
اذكري أربعة أمثلة أخرى على
شُعب الجوارج
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

مسرد وسائل  -الحديث

المادة  :الدراسات االسالمية
المهارة

-1الترتيب(

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

الكتاب المدرسي

شرائح
الباوربوينت

بالصغار

-8التقويم (

)

• أن تتعرف الطالبة على
مكانة الصغار عند النبي
صلي اهلل عليه وسلم
• أن تبين الطالبة رحمته
صلي اهلل عليه وسلم
بالصغار
• أن تستشهد الطالبة على
رحمته صلي اهلل عليه
وسلم بالصغار
• أن تحرص الطالبة على
حسن التعامل مع الصغار

الوحدة األولى  :تابع رحمته صلي الله عليه وسلم

-7اإللقاء ( )

( المكون ) موضوع الدرس

األهداف

الوحدة األولى :رحمته صلي الله عليه وسلم بالصغار

األسبوع/اليوم

الصف  :السادس االبتدائي
الوسيلة

الفصل الدراسي  :االول

• أن تذكر الطالبة نماذج من
تعامله صلي اهلل عليه
وسلم مع الصغار
• أن تمثل الطالبة لمداعبته
صلي اهلل عليه وسلم
للصغار
• أن تمثل الطالبة لتوجيهه
صلي اهلل عليه وسلم
للصغار
• أن تحرص الطالبة على
حسن التعامل مع الصغار
في اإلهداء للصغار
أن تشارك الطالبة في حل أنشطة
الدرس

استراتيجية التدريس

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

آداه التقويم
• ما هي مكانة الصغار
عند النبي صلي اهلل عليه
وسلم ؟
• بيني رحمته صلي اهلل
عليه وسلم بالصغار ؟
• استشهدي على رحمته
صلي اهلل عليه وسلم
بالصغار؟
• مثلي لتوجيهه صلي اهلل
عليه وسلم للصغار ؟
• رقابة ذاتية !

(

)

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
) • اذكري نماذج من
تعامله صلي اهلل عليه
)
وسلم مع الصغار
) • مثلي لمداعبته صلي
اهلل عليه وسلم
للصغار
• مثلي لتوجيهه صلي
اهلل عليه وسلم
للصغار
• رقابة ذاتية
• شاركي في حل
أنشطة الدرس

(
(

مسرد وسائل  -الفقه
المادة  :الدراسات االسالمية
األسبوع/اليوم

الصف السادس االبتدائي
الوسيلة

المهارة

)

-1الترتيب(

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

ألقالم الملونة

جهاز العرض

حكم صالة الجمعة ،وصفتها.

السبورة

( المكون ) موضوع الدرس

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

األهداف

أن توضح الطالبة فضل صالة
الجمعة.
أن تستدل الطالبة من األحاديث
النبوية الشريفة ما يدل على فضل
صالة الجمعة.
أن تبين الطالبة حكم صالة الجمعة.
أن تذكر الطالبة أربعة ممن ال تجب
عليهم الصالة.
أن تقترح الطالبة
األمور التي تجعلنا نبادر إلى
الحضور لصالة الجمعة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تستشعر الطالبة فضل صالة
الجمعة.

استراتيجية التدريس

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

آداه التقويم

( )
( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

وضحي فضل صالة الجمعة.
استدلي من األحاديث النبوية
الشريفة بحديث يدل على فضل
صالة الجمعة.
بيني حكم صالة الجمعة.
اذكري أربعة ممن ال تجب عليهم
الصالة.
اقترحي األمور التي تجعلنا نبادر
إلى الحضور لصالة الجمعة.
حلي ورقة الخاصة
بالدرس.

الكتاب المدرسي

شرائح الباوربوينت

تابع حكم صالة الجمعة ،وصفاتها.

-8التقويم (

)

الفصل الدراسي  :االول

أن تعدد الطالبة شروط صحة صالة
الجمعة.
أن تصف الطالبة كيفية صالة
الجمعة.
أن تبين الطالبة أي من الصلوات
األخرى التي تشبه صالة الجمعة.
أن تطبق الطالبة صفة صالة
الجمعة.
أن تميز الطالبة فوائد اجتماع
المسلمين ألداء العبادات.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تحرص الطالبة على أداء صالة
الجمعة.

عددي شروط صحة صالة
الجمعة.
صفي كيفية صالة الجمعة.
بيني أي من الصلوات األخرى
التي تشبه صالة الجمعة.
طبقي صفة صالة الجمعة.
ميزي فوائد اجتماع المسلمين
ألداء العبادات.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

وحدات وسائل  -التوحيد

الصف

المــــادة

السادس اإلبتدائى

الدرس

اإليمان

تمهيد

ما المقصود باإليمان ؟

الدراسات االسالمية

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ
الحصة
الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية
الفكرة الكبرى:

أركان اإليمان هي  :اإليمان باهلل وحده واإليمان بالمالئكة واإليمان بالكتب واإليمان
بالرسل واإليمان باليوم اآلخر واإليمان بالقدر خيره وشره .

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تعرف مفهوم اإليمان عند أهل السنة والجماعة .
❖ تميز أركان اإليمان وشعبه .
❖ تدرك نعمة اإليمان في الدنيا واآلخرة .
❖ تستنتج ثمرات اإليمان .
تحمد اهلل على نعمة اإليمان .

ستفهم المتعلمات :
❖ تعريف اإليمان .
❖ أركان اإليمان .
❖ الدليل على أركان اإليمان .
❖ حكم من أنكر أركان اإليمان .
❖ ثمرات اإليمان .
❖ تعريف شعب اإليمان .
❖ عدد شعب اإليمان .
أقسام شعب اإليمان .

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
األسئلة األساسية:
السؤال األول  :ما أركان اإليمان ؟
السؤال الثاني  :أذكر حكم من أنكر أركان اإليمان .
السؤال الثالث  :ما ثمرات اإليمان ؟
السؤال الرابع  :أعرف شعب اإليمان .
السؤال الخامس  :ما أقسام شعب اإليمان ؟

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•
•
•

تعريف اإليمان .
أركان اإليمان .
الدليل على أركان اإليمان .
حكم من أنكر أركان اإليمان .
ثمرات اإليمان .
تعريف شعب اإليمان .
عدد شعب اإليمان .
أقسام شعب اإليمان .

ستكون المتعلمات قادرات على :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

بيان تعريف اإليمان .
ذكر أركان اإليمان .
بيان الدليل على أركان اإليمان .
تحديد حكم من أنكر أركان اإليمان .
ذكر ثمرات اإليمان .
معرفة شعب اإليمان .
ذكر عدد شعب اإليمان .
تحديد أقسام شعب اإليمان .

الخطوة  : 3خبرات التعليم والتعلم

الخطوة  : 2تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم

المهمة
األدائية

*عملللللللللللل
أبحلللا ملللن
االنترنت عن
اإليمان .
*أن تحضر
الطالبات
قصة عن
اإليمان .

المحكات
الرئيسية

أدلة أخرى

تحقيق
درجات
متقدمة في
االختبارات

من خالل
األدلة التالية:

القدرة على
حل أسئلة
التدريبات
بالكتاب
المدرسي
يتم من خالل
جدول
المتابعة
المعد (
مبتدئ  -نام
– كفء –
متميز ) .

األنشطة التعليمية التعلمية
-

نقاشات
الزميالت -
اختبارات
قصيرة -
اختبارات
طويلة -
التذكير
األكاديمي –
المفكرات -
األسئلة
الفجائية -
تقويم األقران
– المطويات -
ملف اإلنجاز.

ستقوم المتعلمات
بمايأتي

-

-

-

-

-

-

بعــط األســئلة واألنشــطة

مــدخل وتمهيــد إلثــارة انتبــاه الطالبــات بعــر
المتعلقة بموضوع الوحدة .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسـئلة األساسـية مـع مناقشـة
المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عر المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب
الكتــال لهــا بقصــد تحقيقهــا واحــدة تلــو األخــرى ويلـ حســب إســتراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عر الحديث الشريف
 ,قال  ( :اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
وتؤمن بالقدر خيره وشره )  ،أطلب من الطالبات توضيح تعريف اإليمان
وأركانه .
أقدم للطالبات عر بور بوينت عن ثمرات اإليمان  ،أطلـب مـن الطالبـات
قراءة العر جيداً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولـة مـنهن
لتحديد ثمرات اإليمان مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقــدم للطالبــات مطويــة عــن تعريــف شــعب اإليمــان وعــددها  ،اطلــب مــن
الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات
التي وردت بها من خالل إستيعال العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية
للخروج بمفهوم شامل عن تعريف شعب اإليمان وعددها .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن أقسـام شـعب اإليمـان ويـتم يلـ مـن
خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبـات
المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن نعمة اإليمان مع توضيح الهـدف
من كتابة القصة ومبرراتها .
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ياتي للطالبات في تل الوحدة .

ستقوم المعلمة
بما يأتي
يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم

* المناقشة والحوار.
* كتابة البحث .
* عمل مطوية .
* كتابة قصة.
* تنفيذ نشاطات كتابي
الطالبة والنشاط.
* حل أوراق العمل.
* المشاركة في رسم
خرائط يهنية أو خرائط
مفاهيم .
* جمع المعلومات

تعاوني – طريقة
ألقاءيه– تعلم
نشط – حوار
ومناقشة – تفكير
ناقد
* قراءة نمويجية
للنصوص.
* التعزيز المناسب
* تقسيم
المجموعات.
*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

المــهمة األدائيــة
مهمت :

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .
أنت  :كاتب .
د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف

السياق الذي تجد نفس فيه هو  :سياق المقرر العلمي

ا

الناتج واألداء والغر

ع

معايير ومحكات النجاح

وظيفت  :تنفيذ القصة والملصق .

• تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
❖ اإللمام بجوانب المطوية وكذل البحث .
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

التوقعات

مبتدئ

جمع الصور التي
توضح بر الوالدين
وصلة األقارب

جمعت الصور كلها

جمعت صور أجمل مما
سبق

الترتيب والتنسيق

مناسب

مناسب جدا

ممتاز

الزمن

تأخر يومين

تأخر يوم واحد

في الموعد المحدد

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

نام

كفء

متميز

جمعت الصور وزودتها بعبارات
جميلة

جمعت الصور وأحسنت في ترتيبها
وكتابة جمال موضحة لها
متميز
في الموعد المحدد

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

اليوم

التاريخ

اإليمان .

14 / /هل

شعب اإليمان .

14 / /هل

الحصة

الفصل

التوقيع

الصف

اليـوم

هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في معاملة الصغار واألقارب واألصحاب والجيران

التاريخ

السادس ابتدائي

الدرس
•

ملخص الوحدة

وحدات وسائل  -الحديث
دراسات اسالمية

المــــادة

(رحمتلله صلللي هللا عليلله وسلللم بالصللغار  -دعللا ه صلللي هللا عليلله وسلللم للصللغار
وتشجيعهم علي العمل  -حيث ( ليس منا ....إلخ )  -محبته صلي هللا عليه وسلم للذوي
رحمته ودعوتهم للخير-من فضائل صللة اللرحم  -تواضلعه و بشاشلته صللى هللا عليله
وسلم مع جلسائه  -من آداب المجلس  -هدي النبي صلى هللا عليه وسلم في تعامله مع
جيرانه)

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األهداف الرئيسية
يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :

❖ ان تدرك مكانة الصغار عند النبي صلي هللا عليه وسلم
❖ أن تحترم الكبير وترحم الصغير.
❖ أن تصل ذَوي َر ِحمك وتحسن إليهم.
❖ أن تكرم جلساءك وتتواضع لهم.
❖ أن تحذر من إيذاء الجار.
❖ أن تبادر لإلحسان للجار وتصبر على أذاه.
❖ أن تقرأ األحاديث الشريفة قراءة صحيحة
❖ أن تتعرف على معاني األحاديث
❖ أن تستنبط ما يستفاد من األحاديث
 .1أن تعرف براوي األحاديث

األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)
الفكرة الكبرى :التعرف على هدي النبي صلي هللا عليه وسلم فلي معامللة
الناس .
ستفهم المتعلمات :
❖ مكانة الصغار عند النبي صلي هللا عليه وسلم .
❖ نماذج من تعاملة صلي هللا عليه وسلم مع الصغار
❖ معنى صلة الرحم .
❖ نماذج من صلته صلي هللا عليه وسلم لرحمه
❖ مالطفة صغيرهم ومشاركة أحزانهم
❖ فضائل صلة الرحم
❖ صفات النبي صلي هللا عليه وسلم مع جلسائه
هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تعامله مع جيرانه

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

األسئلة األساسية:

❖

 .السؤال األول  :أّذكر مكانة الصغار عند النبي
صلي هللا عليه وسلم .
السؤال الثاني  :ما المراد بذوي الرحم ؟
السؤال الثالث  :ما صفات النبي صلي هللا عليه
وسلم مع جلسائه؟

•
•
•
•
•
•
•

مكانة الصغار عند النبي صلي هللا عليه وسلم .
نماذج من تعاملة صلي هللا عليه وسلم مع الصغار
معنى صلة الرحم .
نماذج من صلته صلي هللا عليه وسلم لرحمه
فضائل صلة الرحم
صفات النبي صلي هللا عليه وسلم مع جلسائه
هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في تعامله مع
جيرانه

❖
❖
❖
❖
❖
❖

ستكون المتعلمات قادرات على :
معرفة مكانة الصغار عند النبي صلي هللا عليه
وسلم
ذكر نماذج من تعاملة صلي هللا عليه وسلم مع
الصغار
معرفة معنى صلة الرحم .
تحديد نماذج من صلته صلي هللا عليه وسلم
لرحمه
ذكر فضائل صلة الرحم
بيان صفات النبي صلي هللا عليه وسلم مع
جلسائه
توضيح هدي النبي صلي هللا عليه وسلم في
تعامله مع

جيرانه .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

أدلة أخرى

الخطوة : 3

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد

❖ كتابة قصة
..
❖ إنجاز
مشروع (
الرسول
القدوة ) .
❖ عمل
ملصق عن
نماذج من
تعامل
النبي صلى
هللا عليه
وسلم مع
الصغار.

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .
القدرة على حل
أسئلة التدريبات
بالكتاب المدرسي .
يتم من خالل جدول
المتابعة المعد ( مبتدئ
 -نام – كفء – متميز )

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي

 مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقةبموضوع الوحدة .
 إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهماتاألدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
 عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد إكسابها للطالبات بترتيب الكتابلها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة
وهي كالتالي :
 من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض الحديث الشريف  ,قالصلي هللا عليه وسلم  ( :ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ) ،
أطلب من الطالبات توضيح مكانة الصغار عند النبي صلي هللا عليه وسلم .
 أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن نماذج من تعامله صلي هللا عليه وسلم معالصغار  ،أطلب من الطالبات قراءة العرض جيدا ً ومناقشة المعلومات التي وردت فيه
في محاولة منهن لتحديد نماذج من تعامله صلي هللا عليه وسلم مع الصغار مع
توضيح الهدف منه ومبرراته.
 أقدم للطالبات مطوية عن فضائل صلة الرحم  ،اطلب من الطالبات قراءة المطويةبطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل استيعاب
العالقات بين العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن فضائل صلة
الرحم .
 أطلب من الطالبات جمع معلومات عن صفات النبي مع جلسائه ويتم ذلك من خاللاالستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في
شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين سطراً.
 أطلب من الطالبات كتابة قصة قصيرة عن رحمته صلي هللا عليه وسلم بالصغار معتوضيح الهدف من كتابة القصة ومبرراتها .
 توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

اسم الوحدة

هدي النبي صلي هللا عليه
وسلم في معاملة الصغار
واألقارب واألصحاب
والجيران

مهمتك :

الصف

السادس ابتدائي

هل

د

الدور

ج

الجمهور

طالبات المدرسة أو المجتمع

م

الموقف
الناتج
واألداء
والغرض

السياق الذي تجد نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي

أنت  :كاتب .
وظيفتك  :تنفيذ القصة والملصق .

• تنفيذ المطوية والبحث وكتابة الخطبة .
❖ اإللمام بجوانب المطوية وكذلك البحث .
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
❖ الشمولية .
❖ مراعاة الجانب اللغوي والعلمي الشيق .

المهمة األدائية :

ع

الصغار :

الهدف  :توظيف الدروس اللغوية
المشكلة والتحدي :أن تطرحها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق
الفائدة والمتعة للقارئ .

معايير
ومحكات
النجاح

 -1كتابة قصة.
 -2عمل مطوية عن هدي النبي في التعامل مع

أن تكتب قصة – تنفيذ مطوية -

الهدف

ا

تتمثل مهمتك في :

عمل أبحا من االنترنت عن النبي
صلي هللا عليه وسلم مع الصغار .
*أن تحضر الطالبات قصة عن هديه
صلي هللا عليه وسلم مع جيرانه.
نصائح غالية .
مصادر البحث( االنترنت –
مكتبة المدرسة أو البيت أو المسجد
– الكتاب) .

جدول تنظيم التدريس
المكون( الموضوع )

❖ المدخل والتمهيد .
❖ عرض األفكار الباقية واألسئلة
األساسية.
❖ تقسيم المجموعات وتوزيع جدول
التعلم ومناقشة في مفردات
وخبرات الوحدة.
❖ توزيع البروشور ومناقشته.
❖ تنفيذ البحث ومناقشته .
❖ خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية
❖ مسابقة المجموعات والفصول.
❖ اختبار وتقويم ذاتي .
خاتمة الوحدة ( عمل ملصق– -
كتابة قصة)

اليوم

التاريخ
14 / /هل
14 / /هل
14 / /هل
14 / /هل
14 / /هل
14 / /هل
14 / /هل
14 / /هل
14 / /هل

الحصة

الفصل

التوقيع

الصف

السادس ابتدائي

الدرس
ملخص الوحدة

وحدات وسائل  -الفقه
دراسات اسالمية

المــــادة

اليـوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

التاريخ

صالة الجمعة
فضل يوم الجمعة أنه خير يوم طلعت فيه الشمس – حكم صالة الجمعة وصفتها –
مستحبات الجمعة والخطبتان

الحصة

الفترة الزمنية

الخطوة :1تحديد نتائج التعلم المرغوبة
األفكار الكبرى (اإلفهام الباقية)

األهداف الرئيسية

الفكرة الكبرى. :
يوم الجمعة خير يوم طلعة عليه الشمس ولصالة الجمعة فيه كحم وصفة ومستحبات نلتزم بها
لنيل رضى هللا .
ستفهم المتعلمات أن :
أفضل األيام يوم الجمعة وصالة الجمعة فيه واجبة بشروطها وسننها ومستحباتها
وصفتها.
 تعديل ومعالجة أخطاء يوم الجمعة كترك صالة الجمعة أو صالتها متأخرة ودونمراعاة مستحباتها .

يتوقع من الطالبة في نهاية هذه الوحدة أن :
 -1تتعرف على فضل يوم الجمعة - 2 .تبين من تجب عليه صالة الجمعة.
 .- 4يفسر شروط صحة صالة الجمعة.
.- 3توضح فوائد اجتماع المسلمين ألداء العبادات
 - 5تلخص صفة صالة الجمعة  . - 6يتذكر ما تشتمل عليه خطبتا الجمعة.
 -7تهتم باالستماع للخطبة ،وعدم التشاغل عنها  . -.8تطبق مستحبات الجمعة.
 - 9تحذر ما ينهى عنه في الجمعة  . - 10يحرص على التبكير لصالة الجمعة.

المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمات بعد تعلم الوحدة ؟
ستعرف المتعلمات :

األسئلة األساسية:
س :أكمل تجب صالة الجمعة ........و.......و........
س :ما فضل يوم الجمعة واذكر الدليل على ما تقول .
س  :عددي شروط صحة صالة الجمعة .
س :اذكري مستحبات يوم الجمعة
س  :خطبتا صالة الجمعة لها شروط اذكرها .
س ما هي فوائد اجتماع المسلمين ألداء العبادات.

ستكون المتعلمات قادرات على :
اكتساب اتجاهات وقيم في مجال صالة الجمعة

❖

 -1فضل يوم الجمعة .

❖ حكم صالة الجمعة وشروطها .
❖ مستحبات الجمعة والخطبتان فيها .

تعرف فضل يوم الجمعة .
تعرف معاني اسماء الني صلى هللا عليه وسلم .
تكوين اتجاه ايجابي على حب صالة الجمعة .
بيان مستحبات صالة الجمعة .
ذكر مستحبات خطبة يوم الجمعة وصفة الصالة .

الخطوة : 2
المهمة األدائية

تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المحكات الرئيسية

تحقيق درجات
متقدمة في
االختبارات .

❖ كتابة
قصة.
❖ بحث
بعنوان يوم القدرة على حل
أسئلة التدريبات
الجمعة.
بالكتاب المدرسي .
❖ عمل
يتم من خالل جدول
ملصق
المتابعة المعد ( مبتدئ
فضائل
 نام – كفء – متميز )الجمعة

أدلة أخرى

من خالل األدلة
التالية :
النشاط المنزلي .
* اختبارات فجائية
قصيرة .
* التذكير األكاديمي
* المفكرات
كتابة تلخيص .
* اختبارات طويلة .
* المالحظات*
تقويم ذاتي

الخطوة : 3

خبرات التعليم والتعلم

األنشطة التعليمية التعلمية

مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات بعر قصة بأسلول رائع وصوت
رائع لبيان عظمة موضوع التجويد وكذل عر صور لمناظر طبيعية
ومناقشة الطالبات حول عنوان الموضوع الوحدة – بيان فضل تالوة
وحفظ وتجويد القرآن الكريم .
إبراز األفكار واإلفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع
مناقشة المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عر المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالبات
بترتيب الكتال لها بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى ويل حسب استراتيجية
التدريس المناسبة وهي كالتالي( فضل صالة الجمعة – حكم صالة الجمعة –
شروط صحة صالة الجمعة – صفة صالة الجمعة -مستحبات صالة الجمعة
وصفتها )ويتم من خالل معرفة الخبرة السابقة للطالبة من خالل جدول يوزع
على الطالبات مايا اعرف – ايا أريد ان أعرف  -مايا تعلمت ) .

تقسيم الطالبات لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من
مفردات الدرس ( خبرة تعليمة) ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز
المعلمة لهذه اإلجابات وتثبيت الخبرة المطلوبة .
توزع على الطالبات بروشور كملخص سبوري للموضوع كامال ويقرأ
الطالبات هذا البروشور ومناقشة الطالبات فيه بطرح اسئلة على
المجموعات وتعزيز المعلمة للتأكد من اتقان الخبرة المطلوبة.
تقديم خرائط مفاهيم وخرائط يهنية حول الموضوع يعدها المعلمة ويقوم
الطالبات بتعبئتها ومتابعة المعلمة لهم للوصول إلتقان الموضوع كامال .
مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها
على المجموعات األخرى ويقوم المعلمة بمساعدة طالبة متميز بالتحكيم
بين المجموعات ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق
جو من التنافس بين الطالبات .
عقد اختبار للوحدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالبات أنفسهم بالتبادل
فيما بينهم وتوجيه المعلمة لهم للتدريب على التقويم الذاتي .
✓ قي نهاية يطلب من الطالبات كتابة قصة – عمل ملصق .

ستقوم المتعلمات بمايأتي

ستقوم المعلمة بما
يأتي

يقدم التمهيد .
* يحدد
إستراتيجية
التدريس( تعلم
تعاوني – طريقة
* المناقشة والحوار.

ألقاءيه– تعلم نشط

* كتابة البحث .

– حوار ومناقشة

* عمل مطوية .

– تفكير ناقد

* كتابة قصة.

* قراءة نموذجية

* تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة

للنصوص.

والنشاط.

* التعزيز

* حل أوراق العمل.

المناسب

* المشاركة في رسم خرائط

* تقسيم

ذهنية أو خرائط مفاهيم .

المجموعات.

* جمع المعلومات

*إعداد أورق
العمل.
*إعداد
الخرائط
الذهنية
وخرائط
المفاهيم

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

كفء

متميز

عناصر قصة

استوف بعض عناصر
القصة وافتقد الى الربط
بين عناصره

استوف اغلب عناصر
القصة ولم يكن الربط
بين عناصره على درجة
واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ولم يكن الربط بين
عناصره على درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر القصة ة وكان الربط بين
جميع العناصر وبنفس القوة

األسلوب

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة

اختار األسلوب المباشر
في كتابة القصة مع نوع
من التشويق

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد عن
األسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق في كتابة القصة وابتعد
عن المباشرة

المحتوى

اشتمل جانب واحد
فقت بعض من
األحوال

اشتمل على اغلب
األحوال

اشتمل جميع األحوال

اشتمل جميع األحوال مع التدعيم بدالئل

الشواهد واألدلة ومجموع النقاط

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

