الصف األول المتوسط

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

توزيع منهج مادة (الدراسات اإلسالمية) للصف (األول المتوسط)
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

12

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

13

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

إجازة اليوم الوطني

الخميـــــــس

إجازة نهاية أسبوع مطولة
معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

1444/02/01هـ
-25
1444/02/26هـ

االحد واالثنين 1444/3/21-20هـ

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس
التوحيد :التوحيد وأقسامه التفسير :تفسير سورتي الناس والفلق الحديث :حِرصُ النبي (ص) على هداية أُمته الفقه:
الطهارة
التوحيد :أهمية التوحيد التفسير :تفسير سورتي اإلخالص والمسد الحديث :حِرصُ النبي (ص) على هداية أُمته الفقه:
أحكام النجاسة
التوحيد :فضل التوحيد التفسير :تفسير سورتي النصر والكافرون الحديث حِرصُ النبي (ص) على تعليم أمته الفقه:
الطهارة
التوحيد :تحقيق التوحيد التفسير :تفسير سورتي الكوثر والماعون الحديث :شفقة النبي (ص) على تعليم أمته الفقه:
أحكام قضاء الحاجة
التفسير :تفسير سورتي قريش والفيل الحديث :شُكر اهلل باحترام النِعم الفقه:
التوحيد :الدعوة الى التوحيد
الوضوء
التفسير :تفسير سورتي الهمزة والعصر الحديث :أحبُ األعمال إلى اهلل
التوحيد :فضل الدعوة الى التوحيد
الفقه :المسح على الخُفين والجوربين والجبيرة
التفسير :تفسير سورتي التكاثر والقارعة الحديث :كفارةِ الذنوب الفقه :التيمم
التوحيد :شهادة أن ال إله اال اهلل
التفسير :تفسير سورة العاديات الحديث :فضلُ الرباط في سبيل اهلل الفقه :األذان
التوحيد :حقيقة الشرك وأنواعه
واإلقامة
التوحيد :حقيقة الشرك وأنواعه التفسير :تفسير سورة الزلزلة الحديث :فضل التسبيح والتحميد الفقه :منزلة
الصالة وفضلها
التوحيد :الحِذرُ من الشرك التفسير :تفسير اآليات ( )62-71من سورة النمل الحديث :أهمية اذكار الصباح والمساء
الفقه :آداب المشي إلى الصالة
التفسير :تفسير اآليات ( )62-71من سورة النمل الحديث :أهمية التوبة واالستغفار
التوحيد :مراجعة
الفقه :صفة الصالة
االختبارات
2022/8/28م
-21
2022/9/22م
-16
2022/10/17م

إجازة نهاية أسبوع مطولة
بداية اختبار الفصل الدراسي
االول
بداية اجازة الفصل الدراسي
االول

الخميـــــــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

األحــــــــــد

1444/4/26هـ

2022/11/13م

نهاية دوام يوم
الخميس

1444/4/30هـ

2022/11/24م

المشرف/ة التربوي/ة:

توقيع المشرف/ة

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

التوحيد

تحضير التعلم الرقمي
المادة

موضوع الدرس

الدراسات األسالمية  1م

اليوم

األربعاء

األهداف

•
•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

•
•
•
•
•
•

عرفي التوحيد
اذكري أقسام التوحيد
بيني معنى العبودية
عددي أنواع العبودية
عرفي العبودية العامة مع ذكر الدليل
وضحي العبودية الخاصة مع ذكر الدليل

الخميس

التاريخ
⃝

البرجكتر ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

توقيع المعلم/ة

عــن بــعــد 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

حــضــــوري O

أن تعرف الطالبة التوحيد
أن تذكر الطالبة أقسام التوحيد
أن تبين الطالبة معنى العبودية
أن تعدد الطالبة أنواع العبودية
أن تعرف الطالبة العبودية العامة مع ذكر الدليل
أن توضح الطالبة العبودية الخاصة مع ذكر الدليل

االثنين

االختبارات

التوحيد وأقسامه

نوع الدرس

األحد

املعينات التعليمية

االسرتاتيجيات

عنوان الوحدة

التفسير

تحضير التعلم الرقمي
االسرتاتيجيات

عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

الدراسات األسالمية  1م

تفسير سورتي الناس والفلق

نوع الدرس

حــضــــوري O

عــن بــعــد O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•

األربعاء

األهداف

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
أن تحدد الطالبة بعض المعاني والمفردات التي وردت باآليات الكريمة.
أن تبين الطالبة فضائل السورتين الكريمتين.
أن تفسر الطالبة مضمون اآليات الكريمة.

الخميس

التاريخ

•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

اتلِ اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
حددي بعض المعاني والمفردات التي وردت باآليات الكريمة.
بيني فضائل السورتين الكريمتين.
فسري مضمون اآليات الكريمة

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

الحديث

تحضير التعلم الرقمي
االسرتاتيجيات

عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

الدراسات األسالمية  1م

حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على هداية أمته

نوع الدرس

حــضــــوري O

عــن بــعــد O

•
•
•
•
•

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

األهداف

أن تقرأ الطالبة الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل.
أن تقترح الطالبة عنوانًا مناسبًا للحديث الشريف.
أن توضح الطالبة نبذة مختصرة عن راوي الحديث الشريف.
أن تذكر الطالبة معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت بالحديث الشريف.
أن تبين الطالبة الدروس المستفادة من الحديث الشريف

الخميس

التاريخ

•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

اقرئي الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل.
إقترحي عنوانًا مناسبًا للحديث الشريف.
وضحي نبذة مختصرة عن راوي الحديث الشريف.
اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت بالحديث الشريف.
بيني الدروس المستفادة من الحديث الشريف

الكتاب ⃝
⃝

البطاقات ⃝
أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝
⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

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

األحد

الفقه

تحضير التعلم الرقمي
االسرتاتيجيات

عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

الدراسات األسالمية  1م

الطهارة

نوع الدرس

حــضــــوري O

عــن بــعــد O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•

األربعاء

األهداف

أن تبين الطالبة بعض من أفعال الطهارة.
أن تعرف الطالبة المقصود بالطهارة.
أن توضح الطالبة أقسام الطهارة التي وردت بتعريف الطهارة.
أن تذكر الطالبة بعض األمثلة التي تدل على اهتمام اإلسالم بالطهارة.

الخميس

•
• عرفي المقصود بالطهارة.
• وضحي أقسام الطهارة التي وردت بتعريف الطهارة.
• اذكري بعض األمثلة التي تدل على اهتمام اإلسالم بالطهارة.

التاريخ

بيني بعض من أفعال الطهارة.

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

الكتاب ⃝
⃝

البطاقات ⃝
أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝
⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

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

األحد

التوحيد
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الدرس :
موضوع الدرس
اليوم

التاريخ

األول

الزمن المتوقع للدرس

التوحيد واقسامه
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

استراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

 البرجكتر

• أن تعرف الطالبة التوحيد
• أن تذكر الطالبة أقسام التوحيد
التوحيد وأقسامه

• أن تبني الطالبة معىن العبودية
• أن تعدد الطالبة أنواع العبودية
• أن تعرف الطالبة العبودية العامة مع ذكر الدليل
• أن توضح الطالبة العبودية اخلاصة مع ذكر الدليل

 السبورة

✓ خرائط المفاهيم +
االستقراء  +العصف
 الكتاب
الذهني
أخرى ...................:

 البطاقات



 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

اليوم

التاريخ

المكون (المحتوى)

الهدف

المعينات التعليمية

استراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

 البرجكتر

• أن توضح الطالبة أمهية التوحيد
أهمية التوحيد

• أن تستدل الطالبة على أمهية التوحيد
• أن تذكر الطالبة أول الواجبات
• أن تبني الطالبة أن التوحيد أساس قبول األعمال

 السبورة

✓ لعب األدوار  +فرز
 الكتاب
المفاهيم  +العمل
الجماعي
أخرى   ...................:البطاقات



 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

التفسير
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الدرس
موضوع الدرس
اليوم

التاريخ

األولى

الزمن المتوقع للدرس

تفسير سورتي الناس والفلق
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

إستراتيجية التدريس

أداء التقويم

• أ ن حتفظ الطالبة سوريت الفلق والناس حفظا متقنا
 االختبارات الشفوية

• أن حتدد الطالبة موضوع السورتني
• أن توضح الطالبة معأن ي الكلمات اجلديدة يف السورتني

 البرجكتر

• أن تبني الطالبة سبب نزول السورتني
تفسري سورتي
الناس والفلق

• أن تعدد الطالبة فضائل السورتني
• أن تفسر الطالبة السورتني تفسريا سليما
• أن تستنتج الطالبة الفوائد واالستنباطات من السورتني
• أن تبني الطالبة املواضع اليت يستحب فيها قراءة السورتني
• أن تستتتنتج الطالبتتة داللتتة الستتورتني علتتى اعتتح وستتائل حفتتظ
هللا تعاىل للمسلم
• أن تستدل الطالبة على االستعاذ ابهلل تعاىل

✓ العصف الذهني +
الكرسي الساخن +
االستقراء
أخرى ...................:

 السبورة
 الكتاب
 البطاقات



 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 االختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

الحديث
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الدرس:
موضوع الدرس
اليوم

التاريخ

الثاني

الزمن المتوقع للدرس

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم
امته
المكون (المحتوى)

األسبوع
الصف

الهدف

الحصة
المعينات التعليمية

استراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

• أن توضح الطالبة الصورة التمثيلية يف احلديث

 البرجكتر

• أن تبني الطالبة ما يرتتب على طاعة الرسول
حرص النبي صلى
اهلل عليه وسلم على
تعليم امته

• أن تستنتج الطالبة فائدتني من فوائد احلديث
• أن حت تترل الطالب تتة عل تتى طاع تتة الرس تتول ص تتلى هللا عليت ت
وسلم

✓ العمل الجماعي +
المناقشة  +خرائط

 السبورة
 الكتاب

المفاهيم
أخرى ...................:

 البطاقات



 نماذج حسية

 االختبارات التحريرية

 أقالم ملونة

 المالحظة

 صور

 المناقشة

 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

الفقه
التحضير وفق استراتيجيات التعليم الحديثة
الدرس :

الثانية

موضوع الدرس

الطهارة

اليوم

التاريخ

األسبوع

الزمن المتوقع للدرس
الصف
الهدف

المكون (المحتوى)

الحصة
المعينات التعليمية

استراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

• أن تعرف الطالبة الطهارة

 البرجكتر

• أن تبني الطالبة أن واع الطهارة
• أن تعدد الطالبة فوائد املاء

• أن تعرف الطالبة املاء الطهور
الطهارة

• أن حتدد الطالبة حكم املاء الطهور
• أن تعرف الطالبة املاء النجس

• أن حتدد الطالبة حكم املاء النجس

• أن تبني الطالبة حكم املاء إذا تغري اشيء يسري طاهر

• أن توضح الطالبة حكم املاء إذا تغري اشيء كثري طاهر

• أن تبني الطالبة األصل يف املياه من حيث الطهارة وعدم
• أن تتعرف الطالبة على حكم استعمال آنية الذهب والفضة

✓ العمل الجماعي +
المناقشة  +خرائط

 السبورة
 الكتاب

المفاهيم
أخرى ...................:

 البطاقات



 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 االختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

اليوم

التاريخ

المكون (المحتوى)

الهدف

المعينات التعليمية

استراتيجية التدريس

أداء التقويم
 االختبارات الشفوية

 البرجكتر

• أن تعرف الطالبة النجاسات
• أن تبني الطالبة أقسام النجاسات.
تابع الطهارة

• أن تشرح الطالبة درجات النجاسة.
• أن تبني الطالبة أبي شيء تزول النجاسة
• أن توضح الطالبة طرق تطهري األشياء املتنجسة
• أن تنب الطالبة احلكم إذا خفي موضع النجاسة
• أن تبني الطالبة حكم اول احليوان املأكول وروث

✓ فرز المفاهيم +
التدريس التبادلي +

 السبورة
 الكتاب

الرؤوس المرقمة
أخرى ...................:

 البطاقات



 نماذج حسية
 أقالم ملونة
 صور
 المسجل



أفالم تعليمية

العروض



 االختبارات التحريرية
 المالحظة
 المناقشة
 األنشطة
 التدريبات
 الواجبات المنزلية

أخرى.......

 أخرى ...........

وحدات الملك عبداهلل  -التوحيد
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

التوحي ىدى:ىحقيقت ىهىوفضل ىه ى

العنوان

مىا التوحي ىدىى .ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تعرف التوحيد تبين أقسامه .
❖ تذكر أهمية التوحيد مع االستدالل .
❖ تبين فضل التوحيد .
❖ توضح صفة تحقيق توحيد هللا تعالى .
❖ تبين الحكمة من خلق اإلنس والجن مع الدليل .
❖ تذكر المراد بتحقيق التوحيد وفضائل تحقيقه .
❖ تبين ما يضاد التوحيد من المعتقدات الفاسدة .
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية
الفكرة الكبرى :سنتعرف في هذه الوحدة على التوحيدد
 :حقيقته وفضله .
السؤال األول  :ما أقسام التوحيد ؟
ستفهم المتعلمات :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

تعريف التوحيد وأقسامه .
معنى العبودية وأنواعها .
أهمية التوحيد وفضله .
المراد بتحقيق التوحيد ومراتب تحقيقه .
فضل تحقيق التوحيد .
أصناف الموحدين في دخول الجنة .
المخالفات الشرعية وعالقتها بالتوحيد .
أهمية معرفة ما يضاد التوحيد .
أهم المعتقدات الفاسدة التي تضاد التوحيد .

السؤال الثاني  :أبين أنواع العبودية .
السؤال الثالث  :أذكر مراتب تحقيق التوحيد .
السؤال الرابع  :أبين أهمية ما يضاد التوحيد .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•

تعريف التوحيد وأقسامه .
معنى العبودية وأنواعها .
أهمية التوحيد وفضله .
المراد بتحقيق التوحيد ومراتب تحقيقه .
فضل تحقيق التوحيد .










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 .

:

ستكون المتعلمات قادرات على :





•
•
•
•
•
•
•

ذكر أصناف الموحدين في دخول الجنة .
بيان المخالفات الشرعية وعالقتها بالتوحيد .
معرفة أهمية معرفة ما يضاد التوحيد .
تحديد أهم المعتقدات الفاسدة التي تضاد التوحيد .

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 عنىالتوحيد .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح أقسام التوحيد .
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 األساسدية مدع مناقشدة المهمدات األدائيدة التدي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبدرة التعليميدة المدراد إكسدابها للطالبدات بترتيدب الكتداب لهدا بقصدد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض اآلية الكريمدة  ,قدال هللا تعدالى َ ( :ولَ َقدد
هَ َواجت َ ِن ُبدوا َّ
الطدا ُ
س ا
غوتَ )  ،أطلدب مدن الطالبدات توضديح معندى
َب َعثنَا ِفي ك ُِل أ ُ َّم ٍة َر ُ
وال أ َ ِن اُع ُبددُوا َّ
التوحيد وأقسامه .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن أهمية التوحيد وفضله  ،أطلدب مدن الطالبدات قدراءة العدرض
جيدا ا ومناقشة المعلومات التدي وردت فيده فدي محاولدة مدنهن لتحديدد أهميدة التوحيدد وفضدله مدع
توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن صفة تحقيدق توحيدد هللا  ،اطلدب مدن الطالبدات قدراءة المطويدة بطريقدة
عمليددة مركددزة تعتمددد علددى تحليددل المعلومددات التددي وردت بهددا مددن خددالل إسددتيعاب العالقددات بددين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن صفة تحقيق توحيد هللا .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن الحكمة من خلق اإلنس والجن ويتم ذلك من خالل االسدتعانة
بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقدال كتيدب صد ير
ال يزيد عن عشرين سطراا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن تحقيق التوحيدد مدع توضديح الهددف مدن كتابدة المقالدة
ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

عمل بحث
يوضح أصناف
الموحدين في
دخول الجنة

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

( المددهمة األدائيددة )
اسم الوحدة  :ما يضاد التوحيد من المعتقدات الفاسدة
الصف  :األول المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن التوحيد  :حقيقته وفضله عن :
( تعريف التوحيد – أصناف الموحدين في دخول الجنة – فضل التوحيد )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
هد الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ التوحيد وأقسامه

14 / /هـ

❖ أهمية التوحيد

14 / /هـ

❖ فضل التوحيد

14 / /هـ

❖ تحقيق التوحيد

14 / /هـ

❖ المعتقدات الفاسدة
التي تضاد التوحيد

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

وحدات الملك عبداهلل  -التفسير
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

تفسريىسورتيىالفلقىوالناسى ى

العنوان

ا ىقر ىئيىاآلياتىقراءةىصحيحةىمتقن ىةىى .ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تقرأ اآليات قراءة صحيحة متقنة
❖ توضح معاني الل ويات الجديدة
❖ تذكر موضوع اآليات
❖ تبين فضائل السورتين .
❖ تفسر اآليات تفسيرا سليما
❖ تذكر الفوائد واالستنباطات من اآليات
❖ تحرص على دراسة كتاب هللا

األسئلة األساسية :

األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :

الفكددرة الكبددرى :قددراءة اآليددات قددراءة صددحيحة
متقنة .
ستفهم المتعلمات :
❖ قراءة اآليات قراءة صحيحة متقنة
❖ معاني الل ويات الجديدة
❖ موضوع اآليات
❖ تفسير اآليات تفسيرا سليما
❖ الفوائد واالستنباطات لآليات

السؤال األول  :اذكري معاني الكلمات الغريبة في
اآليات .
السؤال الثاني  :اذكري فضائل السورتين .
السؤال الثالث  :أكتب ثالثة فوائد لآليات .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•
•

قراءة اآليات قراءة صحيحة متقنة
معاني الل ويات الجديدة
موضوع اآليات
تفسير اآليات تفسيرا سليما
الفوائد واالستنباطات لآليات

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 معاني الل ويات الجديدة
ذكر موضوع اآليات
تفسير اآليات تفسيرا سليما
بيان الفوائد واالستنباطات لآليات
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 عنىااللتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب به .
*أن تحضر الطالبات قصة توضحىااللتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب به .
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 األساسدية مدع مناقشدة المهمدات األدائيدة التدي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبدرة التعليميدة المدراد إكسدابها للطالبدات بترتيدب الكتداب لهدا بقصدد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
عدوذُ
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض اآلية الكريمة  ,قدال تعدالى ُ ( :قدل أ َ ُ
س ِفدي
اس ال َخنَّ ِ
اس (ِ )3من ش َِر ال َوس َو ِ
اس (ِ )2إلَ ِه النَّ ِ
اس (َ )1م ِل ِك النَّ ِ
ب النَّ ِ
ِب َر ِ
اس ( )4الَّذِي يُ َوس ِو ُ
اس ( ، ) )6أطلب من الطالبات توضيح فضائل السورتين .
ُ
اس (ِ )5منَ ال ِجنَّ ِة َوالنَّ ِ
ُور النَّ ِ
صد ِ
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن االلتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب به  ،أطلدب مدن الطالبدات
قراءة العرض جيدا ا ومناقشة المعلومات التي وردت فيه في محاولة منهن لتحديد االلتجداء إلدى هللا
تعالى وتعلق القلب به مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدددم للطالبددات مطويددة عددن الفوائددد واالسددتنباطات لآليددات  ،اطلددب مددن الطالبددات قددراءة المطويددة
بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بدين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن الفوائد واالستنباطات لآليات .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن االلتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب بده ويدتم ذلدك مدن خدالل
االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقددم للطالبدات المعلومدات فدي شدكل مقدال
كتيب ص ير ال يزيد عن عشرين سطراا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عدن االلتجداء إلدى هللا تعدالى وتعلدق القلدب بده مدع توضديح
الهدف من كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

عمل بحث
يوضح االلتجاء
إلى هللا تعالى
وتعلق القلب به

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

( المددهمة األدائيددة )
اسم الوحدة  :االلتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب به
الصف  :األول المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن االلتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب به وعمل مطوية عن :

( الفوائد واالستنباطات لآليات )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
هد الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ تفسير سورتي
الناس والفلق .

اليوم

التاريخ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

وحدات الملك عبداهلل  -الحديث
لى
األو ى

الوحدة
تمهيد

عنايةىالنبيىىبأمت ىه ى

العنوان

اقرئيىاألحاديثىقراءةىصحيحةىى .ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :

األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تقرأ األحاديث قراءة صحيحة متقنة
❖ تبين معاني الكلمات الجديدة
❖ تتعرف على رواة األحاديث
❖ توضح معاني األحاديث وإرشاداتها
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :

الفكرة الكبرى :سنتعرف في هدذه الوحددة
عناية النبي  بأمته .
ستفهم المتعلمات :
❖ قراءة األحاديث قراءة صحيحة متقنة
❖ معاني الكلمات الجديدة
❖ التعريف برواة األحاديث
❖ معاني األحاديث وإرشاداتها

علدىىى

األسئلة األساسية :
السؤال األول  :عرفي برواة األحاديث .
السؤال الثاني  :بيني موقف الناس من دعوة الرسول
.
السؤال الثالث  :أكتب ثالثة من معاني وإرشادات
األحاديث .

ستعرف المتعلمات :
•
•
•
•

قراءة األحاديث قراءة صحيحة متقنة
معاني الكلمات الجديدة
التعريف برواة األحاديث
معاني األحاديث وإرشاداتها

ستكون المتعلمات قادرات على :





قراءة األحاديث قراءة صحيحة متقنة
توضيح معاني الكلمات الجديدة
بيان التعريف برواة األحاديث
ذكر معاني األحاديث وإرشاداتها

ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 المناقشة والحوار .

ستقوم المعلمة بما يأتي :
• تقدم التمهيد .

 كتابة البحث .

• تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة

 عمل مطوية .

إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .

 كتابة قصة.

• قراءة نموذجية للنصوص .

 تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .

• 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 عناية الرسول  بأمته .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح حرص الرسول  على هداية أمته .
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 األساسدية مدع مناقشدة المهمدات األدائيدة التدي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبدرة التعليميدة المدراد إكسدابها للطالبدات بترتيدب الكتداب لهدا بقصدد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعد عرض اآلية الكريمة  ,قال تعالى  ( :لَقَد َجداءكُم
علَيد ِه َمدا ع َِندتم َحد ِريٌ ع ََلديكُم ِبدال ُمِ ِم ِنينَ َرؤُوف َّر ِحديم )  ،أطلدب مدن
سدكُم ع َِزيدز َ
سدول ِمدن أَنفُ ِ
َر ُ
الطالبات توضيح عناية الرسول  بأمته .
أقدم للطالبات عرض بور بويندت عدن معداني األحاديدث وإرشداداتها  ،أطلدب مدن الطالبدات قدراءة
العددرض جيدددا ا ومناقشددة المعلومددات التددي وردت فيدده فددي محاولددة مددنهن لتحديددد معدداني األحاديددث
وإرشاداتها مع توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن التعريف برواة األحاديث  ،اطلب مدن الطالبدات قدراءة المطويدة بطريقدة
عمليددة مركددزة تعتمددد علددى تحليددل المعلومددات التددي وردت بهددا مددن خددالل إسددتيعاب العالقددات بددين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن التعريف برواة األحاديث .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن عناية الرسول  بأمته ويتم ذلك من خالل االستعانة بشدبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صد ير ال يزيدد
عن عشرين سطراا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن عناية الرسول  بأمته مدع توضديح الهددف مدن كتابدة
المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

عمل بحث
يوضح عناية
الرسول 
بأمته

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

( المددهمة األدائيددة )
اسم الوحدة  :عناية الرسول  بأمته
الصف  :األول المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن عناية الرسول  بأمته وعمل مطوية عن :

( التعريف برواة األحاديث  ،معاني األحاديث وإرشاداتها )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
هد الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

❖ حرص النبي 
على هداية أمته .
❖ حرص النبي 
على تعليم أمته .
❖ شفقة النبي  على
تعليم على أمته .

اليوم

التاريخ
14 / /هـ
14 / /هـ
14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

وحدات الملك عبداهلل  -الفقه
الوحدة
تمهيد

لى
األو ى

العنوان

ماىالطهارةىى .ى

ا ىلطهار ىة ى

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

الخطوة  : 1تحديد نتائج التعلم المرغوبة :
األهداف العامة  :يتوقع من الطالبة بعد دراسة هذه الوحدة أن :
❖ تبين تعريف الطهارة وأنواعها
❖ تعدد فوائد الماء
❖ تعرف الماء الطهور وحكمه
❖ تعرف الماء النجس وحكمه
❖ تبين حكم الماء إذا ت ير بشيء يسير طاهر
❖ تتعرف على حكم استعمال آنية الذهب والفضة
❖ تبين تعريف النجاسات وأقسامها ودرجاتها .
❖ تبين بأي شيء تزول النجاسة وطرق تطهير األشياء المتنجسة .
❖ تذكر ما يستحب عند قضاء الحاجة وما يحرم وما يكره .
❖ تبين تعريف االستنجاء واالستجمار والحكمة من مشروعيتهما .
❖ أن يحدد شروط ما يستجمر به
األفكار الكبرى ( األفهام الباقية ) :
األسئلة األساسية :
الفكرة الكبرى :قدال تعدالى َ ( :و َجعَل َندا ِمدنَ ال َمداء ُكد َّل
السؤال األول  :بيني المراد بالطهارة وأقسامها .
شَيءٍ َحي ٍ أَفَ َال يُِ ِمنُونَ ) .
ستفهم المتعلمات :
السؤال الثاني  :اذكري حكم استعمال آنية الذهب
❖ المراد بالطهارة وأقسامها .
❖ أقسام المياه وأحكامها .
والفضة .
❖ حكم استعمال آنية الذهب والفضة .
❖ أنواع النجاسة وأحكامها .
السؤال الثالث  :اذكري أنواع النجاسة وأحكامها .
❖ آداب قضاء الحاجة .
ستكون المتعلمات قادرات على :
ستعرف المتعلمات :
 بيان المراد بالطهارة وأقسامها .
• المراد بالطهارة وأقسامها .
 ذكر أقسام المياه وأحكامها .
• أقسام المياه وأحكامها .
 معرفة حكم استعمال آنية الذهب والفضة .
• حكم استعمال آنية الذهب والفضة .
 ذكر أنواع النجاسة وأحكامها .
• أنواع النجاسة وأحكامها .
 تحديد آداب قضاء الحاجة .
• آداب قضاء الحاجة .
ستقوم المعلمة بما يأتي :
ستقوم المتعلمات بما يأتي :
 المناقشة والحوار .
• تقدم التمهيد .
 كتابة البحث .
• تحدد إستراتيجية التدريس ( تعلم تعاوني – طريقة
 عمل مطوية .
إلقائية – تعلم نشط – حوار ومناقشة – تفكير ناقد ) .
 كتابة قصة.
• قراءة نموذجية للنصوص .
 تنفيذ نشاطات كتابي الطالبة والنشاط .
• 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 الطهارة .
*أن تحضر الطالبات قصة توضح أقسام المياه .
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 األساسدية مدع مناقشدة المهمدات األدائيدة التدي
تعمل على تحقيق هذه األهداف واإلفهام .
عرض المعرفة والمهارة والخبدرة التعليميدة المدراد إكسدابها للطالبدات بترتيدب الكتداب لهدا بقصدد
تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب إستراتيجية التدريس المناسبة وهي كالتالي :
من خالل العمل على شكل مجموعات تعاونية وبعدد عدرض اآليدة الكريمدة  ,قدال تعالدة  ( :وثيابدك
فطهر )  ،أطلب من الطالبات توضيح المراد بالطهارة وأقسامها .
أقدم للطالبات عرض بور بوينت عن أقسام المياه وأحكامها  ،أطلب مدن الطالبدات قدراءة العدرض
جيدا ا ومناقشة المعلومات التي وردت فيده فدي محاولدة مدنهن لتحديدد أقسدام الميداه وأحكامهدا مدع
توضيح الهدف منه ومبرراته.
أقدم للطالبات مطوية عن أنواع النجاسة وأحكامها  ،اطلب مدن الطالبدات قدراءة المطويدة بطريقدة
عمليددة مركددزة تعتمددد علددى تحليددل المعلومددات التددي وردت بهددا مددن خددالل إسددتيعاب العالقددات بددين
العناوين الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن أنواع النجاسة وأحكامها .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن آداب قضداء الحاجدة ويدتم ذلدك مدن خدالل االسدتعانة بشدبكة
االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،أقدم الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صد ير ال يزيدد
عن عشرين سطراا.
أطلب من الطالبات كتابة مقالة قصيرة عن حكم اسعمال آنية الذهب والفضة مع توضيح الهدف من
كتابة المقالة ومبرراتها.
توزيع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فيها .
تختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك الوحدة .

التوقعات

مبتدئ

نام
ِ

عمل بحث
يوضح الطهارة

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

( المددهمة األدائيددة )
اسم الوحدة  :الطهارة
الصف  :األول المتوسط
تتمثل مهمتك في كتابة مقالة عن النجاسة وأحكامها وعمل مطوية عن :
( المراد بالطهارة – أقسام المياه – أنواع النجاسة )
مهمتك  :صحفية .
الهدف :توظيف الدروس الل وية .
هد الهدف
المشكلة والتحدي :أن تطرحيها بطريقة شيقة  ,وسلسة وتحقق الفائدة
والمتعة للقارئ .
أنت  :صحفية متميزة .
الدور
د
وظيفتك  :تنفيذ المقالة والملصق .
ج الجمهور طالبات المدرسة أو المجتمع .
م الموقف السياق الذي تجدين نفسك فيه هو  :سياق المقرر العلمي .
الناتج
ا واألداء تنفيذ رسم المقالة والملصق .
وال رض
❖ اإللمام بجوانب المقالة والملصق .
معايير
❖ إجرائه بطريقة مشوقه وممتعة.
ع ومحكات
❖ الشمولية .
النجاح
❖ الجانب اللغوي واإلبداعي واألدبي .

جدول تنظيم التدريس
المكون
( الموضوع )

اليوم

التاريخ

❖ الطهارة .

14 / /هـ

❖ أحكام قضاء الحاجة.

14 / /هـ

الحصة

الفصل

التوقيع

مسرد فواز الحربي  -التوحيد
التوحيد وأقسامه  -أهمية التوحيد

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

المكون

• أن تذكر الطالبة أقسام التوحيد
وأقسامه

• أن تبني الطالبة معىن العبودية

• أن تعدد الطالبة أنواع العبودية

• أن تعرف الطالبة العبودية العامة مع ذكر الدليل

• أن توضح الطالبة العبودية اخلاصة مع ذكر الدليل

• أن توضح الطالبة أمهية التوحيد
أهمية

التوحيد

األسبوع

الهدف ( المحتوى )

• أن تعرف الطالبة التوحيد
التوحيد

1

• أن تستدل الطالبة على أمهية التوحيد
• أن تذكر الطالبة أول الواجبات

• أن تبني الطالبة أن التوحيد أساس قبول األعمال

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط









التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

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

مسرد مادة:

الدراسات اإلسالمية

تفسري سورتي الفلق والناس

عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

األول المتوسط
للصف:
مسرد فواز الحربي  -التفسير

المكون

التاريخ

إستراتيجية التعلم النشط

الهدف ( المحتوى )









• أ ن حتفظ الطالبة سوريت الفلق والناس حفظا متقنا
• أن حتدد الطالبة موضوع السورتني
• أن توضح الطالبة معاين الكلمات اجلديدة يف السورتني
تفسري

سورتي
الفلق

والناس

الفصل الدراسي:

األسبوع

• أن تبني الطالبة سبب نزول السورتني
• أن تعدد الطالبة فضائل السورتني
• أن تفسر الطالبة السورتني تفسريا سليما
• ان تستنتج الطالبة الفوائد واالستنباطات من السورتني
• ان تبني الطالبة املواضع اليت يستحب فيها قراءة السورتني
• ان تستنتج الطالبة داللة السورتني على بعض وسائل حفظ هللا تعاىل للمسلم
• ان تستدل الطالبة على االستعاذ ابهلل تعاىل

التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................










التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير







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

األول

المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح

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








األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

اإلجراءات

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

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

قائدة المدرسة :أ................................. /

الدراسات اإلسالمية

مسرد مادة:
عنوان الدرس(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

األول المتوسط
للصف:
مسرد فواز الحربي  -الحديث

حرص االنبي صلى الله عليه وسلم على هداية أمته

المكون

التاريخ

الهدف ( المحتوى )

إستراتيجية التعلم النشط
 التعليم التعاوني

 حل المشكالت

 الحوار

 االستنتاج

 العصف الذهني

 خرائط المفاهيم

 التفكير االبداعي

 هيكلة السمكة

• أن تبني الطالبة معاين الكلمات اجلديدة

 االستقصاء

 القصة

• أن حتدد الطالبة سبيل النجاة يف الدنيا واآلخرة

• أن تقرأ الطالبة احلديثني قراءة صحيحة
• أن تعرف الطالبة براويي احلديثني

حرص االنبي

الفصل الدراسي:

األسبوع

صلى اهلل عليه

اإلجراءات

أداء التقويم

 اختبار تشخيصي

 التعلم باللعب

 أسلوب الندوة

 كتاب الطالبة

 المالحظة

 صحائف األعمال

 االستكشاف

 دليل المعلمة

 المناقشة

 فكر-زاوج-شارك

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

 بوربوينت

 ورقة عمل

 رسوم

 بنائي

 وسائط سمعية

 اختبار ختامي

 خرائط مفاهيم

 إنجاز مشروع

وسلم على
مهارات التفكير

هداية أمته

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

األول

 المالحظة

 األصالة

 التصنيف

 الطالقة

 القياس

 التطبيق

 االستنتاج

 التذكر

 عالقات األرقام

 المرونة

 التوضيح

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

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

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

قائدة المدرسة :أ................................. /

الدراسات اإلسالمية

مسرد مادة:
عنوان الوحدة(الفصل)
الصف

الحصة

التاريخ

األول المتوسط
للصف:
مسرد فواز الحربي  -الفقه

مقدمة عن الفقه واالحكام الشرعية املتعلقة به  -الطهارة

المكون

الفصل الدراسي:

األسبوع

التاريخ

الهدف ( المحتوى )
• أن تعرف الطالبة الطهارة

• ان تبني الطالبة انواع الطهارة
• أن تعدد الطالبة فوائد املاء

• ان تعرف الطالبة املاء الطهور

إستراتيجية التعلم النشط









التعليم التعاوني
الحوار
العصف الذهني
التفكير االبداعي
االستقصاء
التعلم باللعب
صحائف األعمال
فكر-زاوج-شارك










• أن تعرف الطالبة املاء النجس

• أن حتدد الطالبة حكم املاء النجس

• أن تبني الطالبة حكم املاء إذا تغري بشيء يسري طاهر

• أن توضح الطالبة حكم املاء إذا تغري بشيء كثري طاهر

• أن تبني الطالبة األصل يف املياه من حيث الطهارة وعدمه

• أن تتعرف الطالبة على حكم استعمال آنية الذهب والفضة

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








المالحظة
التصنيف
القياس
االستنتاج
عالقات األرقام
التوضيح

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








اإلجراءات

حل المشكالت
االستنتاج
خرائط المفاهيم
هيكلة السمكة
القصة
أسلوب الندوة
االستكشاف
.................

مهارات التفكير

• أن حتدد الطالبة حكم املاء الطهور
الطهارة

األول

األصالة
الطالقة
التطبيق
التذكر
المرونة
.................

 كتاب الطالبة
 دليل المعلمة
 بوربوينت
 رسوم
 وسائط سمعية
 خرائط مفاهيم

أداء التقويم

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

قائدة المدرسة :أ................................. /

بنائية فواز  -التوحيد
موضوع الدرس

التوحيد وأقسامه

الصف
أساليب وطرق التدريس

األول المتوسط

التمهيد
األهداف السلوكية

المادة

التوحيد

المفردات الجديدة

تعريف التوحيد وأقسامه  -معنى
العبودية – أنواع العبودية

○ح ل المشكالت ○االكتشاف واالستقصاء ○العصف الذهني ○الخرائط الذهنية ○التعلم الذاتي ○التعلم التعاوني ○أخرى............
ﺱ ما التوحيد ؟
المحتوى وعرض الدرس ( كتاب الطالبة )

أن تعرف الطالبة التوحيد

إجراءات التعليم و التعلم

تقويم الهدف

عرفي التوحيد

تعريف التوحيد :
أن تذكر الطالبة أقسام التوحيد لغة  :مصدر وحده يوحده توحيدا
شرعا  :إفراد اهلل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته
أقسام التوحيد :
 -2توحيد األلوهية
أن تبين الطالبة معنى العبودية  -1توحيد الربوبية
 -3توحيد األسماء والصفات
أن تعدد الطالبة أنواع العبودية معنى العبودية :
الخضوع والتذلل فالخلق كلهم خاضعون هلل
أنواع العبودية :
أن تعرف الطالبة العبودية
 -2العبودية الخاصة
 -1العبودية العامة
العامة مع ذكر الدليل
العبودية العامة :
هي خضوع جميع المخلوقات هلل تعالى فالمخلوقات كلها ملك هلل وتحت قدرته وال
يقوى أحد على الخروج من هذه العبودية  ،قال تعالى  ( :ألم تر أن اهلل يسجد له
أن توضح الطالبة العبودية
من في السموات ومن في األرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر
الخاصة مع ذكر الدليل
والدواب )
العبودية الخاصة :
وهي عبودية الطاعة واستجابة المؤمنين لربهم وإتباعهم لرسوله وتسمى
العبودية االختيارية  ،قال تعالى  ( :يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )
التقويم الختامي

اليوم
التاريخ
الحصة

األحد

اإلثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

تقويم الدرس بالكتاب

تتحقق أهداف الدرس من خالل:
▪ أمهد للدرس بسؤال الطالبات منن خنالل
معلوماتهم السابقة عن مفهوم التوحيد
▪ أعننرض أمننام الطالبننات أقسننام التوحينند اذكري أقسام التوحيد
وأنقش الطالبات حول مفهوم كل قسم
▪ أعرض أمام الطالبنات تعرينف العبودينة بيني معنى العبودية
وأسأل الطالبات حول المفهوم
▪ أتنناول منع الطالبنات منن خنالل الشنر عددي أنواع العبودية
والحوار أنواع العبودية
▪ أبنننين للطالبنننات منننن خنننالل المناقشنننة عرفي العبودية العامة مع
مفهننوم العبوديننة العامننة وأعننرض النندليل ذكر الدليل
علنننى ذلنننك أمنننام الطالبنننات وأطلنننب منننن
الطالبات المشاركة في قراءة الدليل
وضحي العبودية الخاصة
▪ أناقش الطالبنات حنول مفهنوم العبودينة مع ذكر الدليل
الخاصة وأعرض الدليل عليهنا بمشناركة
الطالبات
▪ أتناول األنشطة مع الطالبات

الواجب المنزلي

حل اسئلة الكتاب

بنائية فواز  -التفسير

عنوان الدرس
تفسير سورتي الفلق والناس

تمهيد الدرس

الفلق والناس حفظا متقنا

التفسير

الفصل

المادة

الحصة

الوسيلة التعليمية

استجوابيه – استنتاجيه – حوارية – إلقائية

قراءة اآلايت قراءة منوذجية
المحتوى

بسم هللا الرمحن الرحيم
سورة الفلق
{ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثت يف العقد
ومن شر حاسد إذا حسد }.
سورة الناس
{ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف
صدور الناس من اجلنة والناس }.

أن حتدد الطالبة موضوع
السورتني

طريقة التدريس

التاريخ

األهــداف السلوكيــة

أ ن حتفظ الطالبة سوريت

الصف

األول المتوسط

موضوع السورتني

االلتجاء إىل هللا تعاىل.

إجراءات وعرض الدرس

التقويم

تتحقق أهداف الدرس من خالل

اإلجراءات واالنشطة التالية:

أحفظي

امام الطالبات

حفظا متقنا

* أبدا بعرض اآلايت على السبورة الفلق

* أقرا اآلايت قراءة جمودة ممثلة

سوريت
والناس

للمعىن مع مراعاة إخراج كل حرف
من خمرجه
* أستمع لقراءة الطالبات واحده
بعد االخرى
* أطلب من الطالبات املشاركة يف
حتديد موضوع اآلايت مث أسجل
املوضوع على السبورة من أفواه
الطالبات

حددي

السورتني

موضوع

األهــداف السلوكيــة

أن توضح الطالبة معاين
الكلمات اجلديدة يف

السورتني

المحتوى

* من خالل عرض جدول معاين وضحي

معاين الكلمات الغريبة
الكلمة

معناها

الكلمة

معناها

الفلق

الصبح

النفااثت

النفخ بدون

الوسواس

كثري

اخلناس

السواحر

السورتني

الذي يتأخر

الوسوسة

سبب نزول السورتني
نزلت السورتني ملا سحر الرسول صلى هللا عليه وسلم فأثر ذلك عليه ومرض أايما فأطلعه هللا

أن تعدد الطالبة فضائل
السورتني

أن تفسر الطالبة السورتني
تفسريا سليما

معاين

الكلمات على السبورة يتعرفن الكلمات اجلديدة

ريق واملراد

أن تبني الطالبة سبب نزول

إجراءات وعرض الدرس

التقويم

الطالبات على معاين الكلمات يف السورتني

اجلديدة ابآلايت

* أقوم بتقسم الطالبات إىل
جمموعات واطلب من كل جمموعة
ان تقدم عمل كتايب يتناول النقاط
التالية:
 -1سبب نزول اآلايت

على موضع السحر وأنزل عليه سورة الفلق وسورة الناس فقرأمها على السحر

 -2فضائل اآلايت

فضائل السورتني

 -3تفسري إمجايل آلايت

-1

مشروعية القراءة هبما يف دبر كل صالة

-2

مشروعية قرائتهما ثالث مرات كل صباح ومساء

-3

مشروعية قرائتهما عند النوم ثالث مرات

تفسري السورتني
تفسري سورة الفلق:
قل اي حممد ( أعوذ برب الفلق ألتجيء وأعتصم برب الفلق وهو
الصبح..................كتاب النشاط

بيين سبب نزول

السورتني

عددي

السورتني

فضائل

 -4ما يستفاد من اآلايت

* أتيح لكل جمموعة ثالث دقائق فسري السورتني
لعرض نتائج ماتوصلت إليه حول تفسريا سليما
النقلط السابقة

* أعود إىل عناصر الدرس واتناوهلا

المحتوى

األهــداف السلوكيــة

إجراءات وعرض الدرس

التقويم

مع الطالبات من خالل الشرح

ان تستنتج الطالبة الفوائد
واالستنباطات من السورتني

تفسري سورة الناس:

واحلوار مع الرتكيز على اجلوانب

قل اي حممد( أعوذ برب الناس ) ألتجئ وأعتصم برب الناس كتاب النشاط

اليت مل يتناوهلا الطالبات يف كتبهن

الفوائد واالستبباطات

* أراعي مشاركة مجيع الطالبات يف استنتجي
احلوار واملناقشة
واالستنباطات من

-1رمحة هللا بعباده حيث أرشدهم إىل ما يقيهم من الشرور
 -2يشرع للمسلم أن يعوذ فسه هباتني السورتني إذا أصابه شيء من السحر أو املرض
 -3عناية هللا بعباده

الفوائد

متابعة حل تدريبات الكتاب

السورتني

ان تبني الطالبة املواضع اليت  -4جيب على املسلم إذا أصيب بسحر أو عني أن يسلك الطرق الشرعية لعالجها
يستحب فيها قراءة السورتني  -5جيب على املسلم إذا رآى أخاه املؤمن يف نعمة أن يفرح لذلك.
 -6كما أن من اجلن شياطني فإن من اإلنس شياطني
ان تستنتج الطالبة داللة
 -7من صفات الشياطني أنه وسواس خناس
السورتني على بعض وسائل

استنتجي

داللة

حفظ هللا تعاىل للمسلم

السورتني

على

* احدد بعض االنشطة واطلب
من الطالبات حلها يف املنزل

بيين املواضع اليت
يستحب فيها قراءة
السورتني

بعض وسائل حفظ
هللا تعاىل للمسلم

ان تستدل الطالبة على

استديل

االستعاذ ابهلل تعاىل

على

االستعاذ ابهلل تعاىل
الواجب المنزلي

ﺱ حل أسئلة الكتاب

بنائية فواز  -الحديث

عنوان الدرس
حرص النبي على هداية آمته
تمهيد الدرس
األهــداف السلوكيــة

أن تقرأ الطالبة احلديثني

الصف

الحديث

الفصل

المادة

الحصة

الوسيلة التعليمية

األول المتوسط

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية – إلقائية

التاريخ

أتملي الصورة اليت يف إول احلديث يف كتاب الطالبة واربطي بينها وبني احلديثني.

المستوى
ممارسة

قراءة صحيحة

المحتوى

إجراءات وعرض الدرس

حرص النيب على هداية الناس

تتحقق أهداف الدرس من خالل

عن أيب موسى األشعري رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه

اإلجراءات واألنشطة التالية :

وسلم أنه قال ((إمنا مثلي ومثل ما بعثين هللا به كمثل رجل أتى

تعرض املعلمة احلديثني أمام

قوما فقال :اي........

الطالبات بواسطة آلة العرض

عن أيب هريرة رضي هللا عنه أنه مسع رسول هللا صلى هللا عليه

املتاحة

التقويم

اقرئي احلديثني

قراءة صحيحة

الزمن

( )
دقائق

وسلم يقول ( أمنا مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد انرا فلما تقرأ املعلمة احلديثني قراءة ممثلة

أن تعرف الطالبة براويي

احلديثني

المعرفة

أضاءت ما حوله)......

للمعىن

التعريف براويي احلديثني:

تقرأ الطالبات واحدا بعد اآلخر

 -1أبو موسى األشعري :هو عبد هللا بن قيس األشعري دعا له مع متابعة املعلمة
الرسول صلى هللا عليه وسلم فقال (( اللهم اغفر لعبدهللا بن

بواسطة الرجوع إىل تعاريف الرواة

قيس وأدخله يوم القيامة مدخال كرميا واله الرسول صلى هللا

يف أول الكتاب تتعرف الطالبة

عليه وسلم هو ومعاذ على القضاء يف زبيد وعدن مات رمحه هللا على نسب أبو موسى األشعري
سنة 42هـ

– ما دعا له به النيب صلى هللا
عليه وسلم – فضله – وفاته

عريف براويي

احلديثني

( )
دقائق

األهــداف السلوكيــة

أن تبني الطالبة معاين

المستوى

فهم

الكلمات اجلديدة

المحتوى

إجراءات وعرض الدرس

ابو هريرة :هو عبد الرمحن بن صخر الدوسي يكىن أبيب هريرة

ابو هريرة – نسبه – كنيته – ملاذا

هلرة كأن حتملها يف كمه أسلم سنة سبع من اهلجرة عام خيرب

كين أبيب هريرة – إسالمه – ما

دعا الرسول له وألمه حبب الناس له وكان أكثر الصحابة رواية

دعا له به الرسول صلى هللا عليه

للحديث بلغت مروايته 5374حديثا مات رضي هللا عنه سنة

وسلم – روايته للحديث – وفاته

 57هـ

رضي هللا عنه

معاين الكلمات
الكلمة

معناها

النذير العراين

مثل يضرب

ملن حيذر قومه
من اخلطر

فأدجلوا

أن حيدد الطالبة سبيل

النجاة يف الدنيا واآلخرة

تذكر

الكلمة
فالنجاء

معناها
اجنوا وابتع وا

عن اخلطر

ساروا من أول فيقتحمن فيها فيقدمن ويقعن
الليل

فيها

معاين احلديث وإرشاداته:
 -1قدوتك رسول هللا صلى هللا ليه وسلم كان حريصا على
دعوة الناس إىل اخلري وحتذيرهم من الشر
 -2تصديق الرسول وطاعته واالستقامة على دينه واالقتداء به
هو السبيل للنجاة يف الدنيا واآلخرة
 .3 -3عصيان الرسول صلى هللا عليه وسلم عالمة سوء
وسبب للخسارة والندم.
.4

ليكن قدوتك نبيك حممد صلى هللا عليه وسلم يف

الدعوة إىل اخلري أبخالقه وحسن تعامله وبذله للنصيحة.

من خالل عرض املعلمة جلدول
معاين الكلمات أمام الطالبات
تتعرف الطالبات على معاين

التقويم

بيين معاين
الكلمات

الزمن

( )
دقائق

اجلديدة

املفردات اجلديدة ابلدرس مث
تناقش املعلمة الطالبات حول
معاين هذه املفردات

تناقش املعلمة مع الطالبات معاين حددي سبيل
النجاة يف الدنيا
احلديث وإرشاداته من خالل
األسئلة التالية:
كيف كان الرسول صلى هللا عليه

وسلم حريصا على دعوة الناس إىل

اخلري؟

ما هو سبيل النجاة يف الدنيا
واآلخرة

ما الواجب علينا جتاه الرسول صلى

واآلخرة

( )
دقائق

األهــداف السلوكيــة

أن توضح الطالبة الصورة

التمثيلية يف احلديثني

المستوى
فهم

المحتوى
.5

قد ضرب صلى هللا عليه وسلم مثلني يف هذين احلديثني هللا عليه وسلم؟

يبني فيهما مثله يف قيامه ابلدعوة وحال الناس يف اإلستجابة له.
ضرب الرسول صلى هللا عيه وسلم
األول :إنه كحال رجل جاء قومه حيذرهم قدوم جيش غا ِز هلم
فانقسم قومه إيل فريقني فرق صدق وفريق كذب

أن تبني الطالبة ما يرتتب
على طاعة الرسول

أن تستنتج الطالبة فائدتني

فهم

من فوائد احلديث

أن حترص الطالبة على

طاعة الرسول صلى هللا

انرا فجاءت الفراش تقتحم النار
الثاين :إنه كحال رجل أوقد ً

وتقع فيها وهذا الرجل يسعي إلبعاد الفراش من الوقوع ىف النار

تطبيقات سلوكية :
تحليل

•

أُصدق الرسول صلي هللا عليه وسلم وأطيع أمره واتبع

ُسنته ألكون من الناجني ىف اآلخرة

•
تقبل

أُحب الرسول صلي هللا عليه وسلم لشفقته علينا

وحرصه على هدايتنا

مثلني بني فيهما حاله يف الدعوة

ﺱ حل أسئلة الكتاب

وضحي الصورة

( )

التمثيلية يف

دقائق

احلديثني

وحال الناس يف االستجابة له وضح
ذلك

ما الفرق بني طاعة الرسول
وعصيانه؟
اقرتح عنواان مناسبا للحديث؟
ما الذي استفدته من احلديث؟

عليه وسلم
الواجب المنزلي

إجراءات وعرض الدرس

التقويم

الزمن

بيين ما يرتتب
على طاعة

الرسول

استنتجي فائدتني
من فوائد احلديث

( )
دقائق

( )
دقائق

بنائية فواز  -الفقه

عنوان الدرس
الطهارة
تمهيد الدرس

الفصل

المادة

الحصة

الوسيلة التعليمية

ك فَطَ ِهـر ) وطهــارة البــاطن ســالمة االعتقــاد وخلــو القلــب مــن الغــل واحلقــد ( َوال َجت َعـل ِيف
الدين اإلسالمي دين متكامل شامل ابلروح والدين فأهتم بطهارة الظاهر يف البدن والثيابَ ( ،وثِيَابَـ َ
ِ ِ ِِ
آمنُوا ) والطهارة يف اإلسالم أصل يف كثري من األعمال أذكري أمثلة على عبادات ال تصح إال بطهارة.
ين َ
قُـلُوبنَا غالً للَّذ َ

أن تعرف الطالبة الطهارة

أن تبني الطالبة انواع الطهارة

المستوى

الطهارة هي :رفع احلدث ،وإزالة النجاسة.
تذكر

مكانة الطهارة يف االسالم

واالنشطة التالية:

فهم

أنواع الطهارة

إذا وقع ــت عل ــى ث ــويب جناس ــة فغس ــلتها

 -1رفع احلدث  -2إزالة النجاسة

ابمل ــاء  -أردت الص ــالة فتوض ــأت م ــا بيين انواع الطهارة

نعمة املاء
تذكر

أن تعرف الطالبة املاء
الطهور
أن حتدد الطالبة حكم املاء

المحتوى

إجراءات وعرض الدرس

التقويم

تتحقق االهداف مــن خــالل االجـراءت

أن تعدد الطالبة فوائد املاء

أن تعرف الطالبة املاء

طريقة التدريس
استجوابيه – استنتاجيه – حوارية – إلقائية

التاريخ

األهــداف السلوكيــة

الطهور

فقه

الصف

األول المتوسط

ذا نسمي هذه األفعال؟

 -1نستخدمه يف الطهارة
 -3يف الشرب

 -2يف الطبخ

 -غسل املالبس

أقسام املاء
المعرفة
تذكر

عريف الطهارة

-1املاء الطهور هو الذي مل يتغري ابلنجاسة مثل
مياه البحار
حكم املاء الطهور
يشرع استخدامه يف اوضوء والطهارة واألكل
والشرب
 -2املاء النجس هو الذي تغري لونه أو رحيه أو

م ــن خ ــالل مش ــاركة الطالب ــات يتوص ــل
الطالبات إىل فوائد املاء
م ـ ـن خـ ــالل املناقشـ ــة واحلـ ــوار تتعـ ــرف
الطالبات على أقسام املاء
تطلب املعلمة من الطالبات ذكــر أمثلــة

عددي فوائد املاء
عريف املاء الطهور
حددي حكم املاء

للم ـ ــاء الطه ـ ــور وذك ـ ــر أمثل ـ ــة للم ـ ــاء الطهور
عريف املاء النجس
النجس

حددي حكم املاء

الزمن
( )
دقائق
( )
دقائق
( )
دقائق
( )
دقائق
( )
دقائق

األهــداف السلوكيــة

النجس
أن حتدد الطالبة حكم املاء
النجس
أن تبني الطالبة حكم املاء
إذا تغري بشيء يسري طاهر

المستوى

المحتوى

المعرفة

طعمه بنجاسة مثل مياه البيارات
حكم املاء النجس

تذكر
فهم

أن توضح الطالبة حكم املاء

أن تتعرف الطالبة على حكم

فهم

ابق على طهوريته

عليه ماء وإمنا يسمى عصريا أو شااي فال يصح

الوضوء به

األصل يف املياه

فهم

األصل يف املياه الطهارة مامل تثبت جناستها

حكم استعمال آنية الذهب والفضة

استعمال آنية الذهب
والفضة

مثل أن تقع فيه قليل من الرتاب أو الصدأ فهو

إذا تغري املاء بشيء طاهر كثري وأصبح ال يطلق

املياه من حيث الطهارة
وعدمه

حكم املاء إذا تغري بشيء يسري طاهر

حكم املاء إذا تغري بشيء كثري طاهر

إذا تغري بشيء كثري طاهر
أن تبني الطالبة األصل يف

ال جيوز استعماله يف الطهارة وال يف غريها

المعرفة

يباح استعمال كل إانء طاهر ويستثىن من ذلك ما
صنع من الذهب والفضة فال جيوز استعماهلا للذكر
واالنثى
والدليل حديث ( ال تشربوا يف آنية الذهب والفضة
وال أتكلوا يف صحافها)...........

الواجب المنزلي

ﺱ حل أسئلة الكتاب

إجراءات وعرض الدرس

التقويم

ما حكم استعمال املاء الطهور؟
النجس
بيين حكم املاء إذا
تغري بشيء يسري
ما حكم استعمال املاء النجس؟
طاهر
وضحي حكم املاء
تبني املعلمة للطالبات حكم املاء إذا
إذا تغري بشيء كثري
تغري بشيء يسري طاهر
طاهر
بيين األصل يف املياه
حكم املاء إذا تغري بشيء كثري طاهر
من حيث الطهارة
وعدمه
تطرح املعلمة على الطالبات السؤال
تعريف على حكم
التايل ما األصل غي املاء من حيث
الطهارة وعدمه مث تناقش املعلمة االجابة استعمال آنية
الذهب والفضة
مع الطالبات
من خالل الدرس تبني املعلمة للطالبات
حكم استعمال آنية الذهب والفضة

الزمن
( )
دقائق
( )
دقائق
( )
دقائق

( )
دقائق
( )
دقائق
( )
دقائق

استراتيجيات التعلم النشط  -التوحيد
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات اإلسالمية 1م
التوحيد وأقسامه
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)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المتعلمة

دور المعلمة
•
•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
التوحيد وأقسامه ،وتوزيع
األسئلة لمناقشتها من قبل كل
مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول
الدليل من القرآن الكريم على
توحيد األلوهية وتوحيد األسماء
والصفات.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

الزمن

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(التوحيد وأقسامه) ،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 الدليل من
القرآن الكريم على توحيد
األلوهية وتوحيد األسماء
والصفات.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.
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20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
كتاب الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

عرفي التوحيد
وأقسامه.

استشهدي من
القرآن الكريم على
توحيد األلوهية
وتوحيد األسماء
والصفات.

استراتيجيات التعلم النشط  -التفسير
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات اإلسالمية 1م
تفسير سورتي الناس والفلق.
كتابة تقرير  -استخالص النتائج عبر الحوار والمناقشة

المهمة

المهارات

كتابة تقرير

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

استخالص النتائج
عبر الحوار
والمناقشة

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

دور المعلمة
•

تقديم المعلومات المتوافرة عن
تفسير سورتي الناس والفلق،
وتوزيع األسئلة لمناقشتها من
قبل كل مجموعة.
تقسيم الطالبات إلى مجموعات
صغيرة متعاونة.
تزويد الطالبات باإلرشادات
الالزمة للعمل ،واختيار منسقة
كل مجموعة.
تقديم المساعدة وقت الحاجة.

•

تحديد أهداف المناقشة حول أهم
الفوائد واالستنباطات من اآليات
الكريمة.
تقسيم موضوع المناقشة إلى
عناصر فرعية.
طرح األسئلة.
مناقشة الطالبات كل عنصر على
حدة في ضوء األسئلة
المطروحة.

•
•
•

•
•
•
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اإلجراءات
دور المتعلمة
•

التعاون فيما بينهن بغرض فهم
المشكلة أو المهمة المطروحة
(تفسير سورتي الناس والفلق)،
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 أهم الفوائد
واالستنباطات من اآليات
الكريمة.
تلخيص ما تم التوصل إليه مع
ربط األفكار والمفاهيم.
استخالص النتائج والتوصيات،
في ضوء عناصر المناقشة.

•
•
•

•
•

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

بروشور
مطبوع /
كتاب الطالبة

أوراق عمل

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

التعلم التعاوني

الحوار والمناقشة

األربعاء

الخميس

التقويم

فسري سورتي
الناس والفلق.

حددي أهم الفوائد
واالستنباطات من
اآليات الكريمة.

استراتيجيات التعلم النشط  -الحديث
الدراسات اإلسالمية 1م
حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على هداية أمته
تأكيد المفاهيم الرئيسة للدرس  -تصميم خريطة مفاهيم

المادة
الدرس
المهارة المستهدفة
المهمة

المهارات

تأكيد المفاهيم
الرئيسة للدرس

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

تصميم خريطة
مفاهيم

مهارات التفكير العليا
(التحليل  /التركيب /
التقويم)

اليوم
التاريخ
الحصة

اإلجراءات
دور المعلمة
•

•
•
•
•
•
•
•

•

دور المتعلمة

تحديد وصياغة القضية في شكل
سؤال كالتالي( :قدمي ترجمة
مبسطة لحياة الصحابي الجليل
أبي موسى األشعري رضي اهلل
عنه).
تكليف الطالبات بالتفكير في
القضية لعدة دقائق.
تعيين طالبة لتسجيل األفكار على
السبورة.
إنهاء الموقف التعليمي عند
تغطية كافة جوانب الموضوع.
تصنيف األفكار ،وترتيبها
ومناقشتها.
تحديد واختيار المشروع.
تكليف الطالبات بتصميم خريطة
مفاهيم توضح بعض معاني
الحديثين الشريفين وإرشاداتهم.
وضع خطة محكمة وواضحة
لتنفيذ المشروع بالتعاون مع
الطالبات ،وذلك من خالل
صياغة المعلومات النظرية
المتاحة حول الموضوع في
مجموعة من المفاهيم ،وتحديد
العالقات فيما بينها.
تقويم المشروعات المنجزة.

•
•
•
•

•
•
•

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

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

20د

20د

األحد

األدوات

أوراق عمل

كراسة رسم /
أقالم رصاص
 /ألوان /
ممحاة

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

العصف الذهني

المشروعات

األربعاء

الخميس

التقويم

قدمي ترجمة
مبسطة لحياة
الصحابي الجليل
أبي موسى
األشعري رضي اهلل
عنه.

وضحي بعض
معاني الحديثين
الشريفين
وإرشاداتهم.

استراتيجيات التعلم النشط  -الفقه
المادة
الدرس
المهارة المستهدفة

الدراسات اإلسالمية 1م
الطهارة
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)

دور المعلمة
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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استثارة تفكير الطالبات بطرح
السؤال التالي( :اذكري معنى
الطهارة وأقسامها.).
منح الطالبات دقيقة للتفكير الحر
بشكل فردي حول إجابة السؤال.
توجيه كل طالبة للتشارك مع
طالبة أخرى ،بغرض مناقشة
إجابة السؤال.
دعوة كل زوج من الطالبات
لمشاركة أفكارهن مع جميع
الطالبات.
تسجيل استجابات الطالبات
ومناقشتها.
شرح المادة العلمية بطريقة
مبسطة وجاذبة والتي تتناول
مكانة الطهارة في اإلسالم.
توزيع بطاقات فارغة على
الطالبات.
تكليف الطالبات بكتابة سؤال
حول الجوانب غير المفهومة من
المادة.
سحب بطاقة تلو األخرى من
وعاء السمك ،واإلجابة على
األسئلة.

اإلجراءات
دور المتعلمة
•

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

•
•

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

•

•

•
•

اليوم
التاريخ
الحصة
الزمن

20د

20د

األحد

األدوات

أوراق
بيضاء /أقالم
رصاص

بطاقات
فارغة

االثنين

الثالثاء

اإلستراتيجيات

فكر ،زواج ،شارك

وعاء السمك

األربعاء

الخميس

التقويم

اذكري معنى
الطهارة وأقسامها.

وضحي مكانة
الطهارة في
اإلسالم.

استراتيجيات الليزر  -التوحيد
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

المادة
التوحيد وأقسامه
المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
ما المقصود بالتوحيد؟

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تعرف الطالبة التوحيد
لغة وشرعا.

تعريف التوحيد:
التوحيد لغة :مصدر وحده يوحده توحيدا،اعتقده واحدا أي :فردا.
وشرعا :إفراد اهلل تعالى في ربوبيته ،وألوهيته ،وأسمائه وصفاته.
أقسام التوحيد:
أقسام التوحيد ثالثة هي:
• القسم األول :توحيد الربوبية
إفراد اهلل بأفعاله سبحانه ،فهو الخالق المالك المدبر ألمور خلقه جميعا.
والدليل :قول اهلل تعالى( :إِنَّ رَبَّكُمْ اهللَُّ َّالذِي خََلقَ السَّ َموَاتِ وَاألَرْضَ فِي
سِتَّةِ أَيَّامٍ).
• القسم الثاني :توحيد األلوهية
وهو :إخالص العبادة هلل وحده ال شريك له
عبُدُوا اهللََّ
والدليل :قول اهلل تعالى( :وَلَقَدْ بَ َع ْثنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوال َأنْ اُ ْ
ج َت ِنبُوا الطَّاغُوتَ) .كل ما عُبدَ من دون اهلل وهو راضٍ
وَا ْ
• القسم الثالث :توحيد األسماء والصفات
وهو :إثبات ما أثبته اهلل تعالى لنفسه ،وما أثبته له رسوله صلى اهلل عليه
وسلم من األسماء والصفات ،على الوجه الذي يليق بجالله وعظمته.
سنَى فَا ْدعُوهُ ِبهَا) .هذه األقسام
والدليل :قول اهلل تعالى( :وَهللَِّ األَسْمَاءُ الْحُ ْ
الثالثة للتوحيد متالزمة ،من لم يؤمن بها جميعا لم يكن موحدا.

أن تدلل الطالبة على
مفهوم توحيد الربوبية.

أن تكتب الطالبة تعريفا
آخر لتوحيد الربوبية.
أدوات التقويم
التقويم الختامي

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

الدراسات اإلسالمية 1م
مجسمات

صور

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف
عرفي التوحيد لغة
وشرعا.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء

دللي على مفهوم توحيد
الربوبية.

 oالصف الذهني
نشاط ص 16
............

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

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

اكتبي تعريفا آخر لتوحيد
الربوبية.
الواجبات المنزلية أخرى

حل أسئلة الكتاب.

موضوع الدرس
المجموعة
تقلبات التعلم والوسائل
التمهيد

استراتيجيات الليزر  -التفسير
الدراسات اإلسالمية 1م
المادة
تفسير سورتي الناس والفلق
المكتسبات والمفردات
معرفة معاني اآليات
الجديدة
مجسمات صور
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى.......
مراجع ودوريات
ما فضل سورة الناس والفلق؟

األهداف السلوكية

المحتوى وفرض الدرس

أن تتلو الطالبة اآليات
الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
س (ِ )3منْ شَرِّ
س ( )2إِلَهِ النَّا ِ
س ( )1مَِلكِ النَّا ِ
قُلْ َأعُوذُ بِرَبِّ النَّا ِ
س ( )5مِنْ الْجِنَّةِ
سوِسُ فِي صُدُورِ النَّا ِ
س (َّ )4الذِي يُوَ ْ
سوَاسِ الْخَنَّا ِ
ا ْلوَ ْ
س ()6
وَالنَّا ِ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
سقٍ ِإذَا وَ َقبَ
ق ( )2وَ ِمنْ شَرِّ غَا ِ
ق (ِ )1منْ شَرِّ مَا خََل َ
قُلْ َأعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَ ِ
( )3وَ ِمنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُ َقدِ ()4
س َد ()5
سدٍ ِإذَا حَ َ
وَ ِمنْ شَرِّ حَا ِ
معاني المفردات:
سوَاسِ :كثير الوسوسة ،والمراد بها :الخواطر التي يلقيها الشيطان
ا ْلوَ ْ
في نفس اإلنسان.
النَّفَّاثَاتِ :النفث هو النفخ
الْخَنَّاسِ :الذي يتأخر .الْفََلقِ :الصبح.
حَاسد :الذي يتمني زوال النعمة عن اآلخرين .
تفسير سورة الناس
(قُلْ) يا محمد (َأعُوذُ بِرَبِِّ النَّاسِ) ألتجئ وأعتصم برب الناس (مَ ِلكِ
النَّاسِ) أي :المتصرف في شؤونهم (إِلَهِ النَّاسِ) معبود الناس المستحق
تفسير سورة الفلق
للعبادة دون سواه.
(قُلْ) يا محمد (َأعُوذُ بِرَبِِّ الْفََلقِ) ألتجئ وأعتصم برب الفلق ،وهو الصبح
( ِمنْ شَرِّ مَا خََلقَ) من شر جميع مخلوقاته من جن وإنس وهوام وغيرها.
سقٍ) هو الليل (ِإذَا وَ َقبَ) دخل بظالمه
(وَ ِمنْ شَرِِّ غَا ِ

أن تحدد الطالبة بعض
المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
أن تبين الطالبة فضائل
السورتين الكريمتين.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

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

التاريخ
الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

فلم تعليمي

تقييم الهدف
اتلِ اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء

حددي بعض المعاني
والمفردات التي وردت
باآليات الكريمة.

 oالصف الذهني
نشاط) ص81

 oالخرائط الذهنية
بيني فضائل السورتين
الكريمتين.

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

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية
حل أسئلة الكتاب

استراتيجيات الليزر  -الحديث
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد

حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم
على هداية أمته

المادة

المكتسبات والمفردات
الجديدة
نماذج وعينات
جهاز تسجيل
أجهزة عرض
أخرى .......
مراجع ودوريات
بيني موقف الناس من دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
المحتوى وفرض الدرس

األهداف السلوكية

الدراسات اإلسالمية 1م

مجسمات

التاريخ

صور

األنشطة

الحصة
الفصل
لوحات ورسومات

استراتيجيات التعليم
البديلة

فيلم تعليمي

تقييم الهدف

تمهيد:
تأمل هذه الصورة واربط بينها وبين موضوع الحديثين.

أن تربط الطالبة بين الصورة
الحديث:
وبين موضوع الحديثين.
عن أبي موسى األشعري رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم
أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة "أنه قال إنما مثلي ومثل ما يعتني هللا به كمثل رجل أتى قوما ً فقال :يا قوم
إني رأيت الجيش بعيني وأني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من
صحيحة مضبوطة بالشكل.
قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبوا طائفة منهم فاصبحوا
مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم.".......... .
عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه سمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
بقول" :أنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما
حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل
ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها."...........
معاني الكلمات:
أن تفسر الطالبة بعض المعاني • النذير العُريان :مثل يضرب لمن يحذر قومه من الخطر.
والمفردات الجديدة التي وردت • فالنجاء :أنجوا وابتعدوا عن الخطر.
بالحديث الشريف.
• فأدلجوا :ساروا من أول الليل.
• واجتاحهم :غلبهم وقضى عليهم.
• فيقتحمن فيها :فيقدمن ويقعن فيها.
• يحجزكم :الحجز :جمع حجزة وهي معقد اإلزار.
التعريف براويي الحديثين  :كتاب الطالب ص 157

أدوات التقويم
التقويم الختامي

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

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف
واالستقصاء

اربطي بين الصورة وبين
موضوع الحديثين.
اقرئي الحديث قراءة
صحيحة مضبوطة بالشكل.

 oالصف الذهني
نشاط ص 158

 oالخرائط الذهنية
 oالتعلم الذاتي
 oالتعلم التعاوني

فسري بعض المعاني
والمفردات الجديدة التي
وردت بالحديث الشريف.

 oأخرى ........

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية أخرى
حل أسئلة الكتاب.

استراتيجيات الليزر  -الفقه
موضوع الدرس
المجموعة
تقنيات التعلم والوسائل
التمهيد
األهداف السلوكية
أن تعرف الطالبة المقصود
بالطهارة.

أن توضح الطالبة أقسام الطهارة
التي وردت بتعريف الطهارة.

أن تعدد الطالبة بالتفصيل فوائد
نعمة الماء.

أدوات التقويم
التقويم الختامي

الطهارة

التاريخ
الدراسات اإلسالمية 1م
المادة
الحصة
المكتسبات والمفردات
الجديدة
الفصل
لوحات ورسومات
مجسمات صور
نماذج وعينات
جهاز تسجيل

أجهزة عرض
تعليمي
أخرى .......
مراجع ودوريات
بيني المقصود بالمباح باعتباره الحكم الشرعي الثالث.
المحتوى وفرض الدرس

استراتيجيات التعليم
البديلة

األنشطة

هذه األفعال تشترك في مسمى واحد هو:
الطهارة.
 -1وقعت على ثوبى نجاسة فغسلتها بالماء.
 -2أردت الصالة فتوضأت.
ما الطهارة:
هي رفع الحدث وإزالة النجاسة.

تقييم الهدف
عرفي المقصود بالطهارة.

 oحل المشكالت
 oاالكتشاف واالستقصاء

مكانة الطهارة في اإلسالم:
أتعاون مع زميالتي في ذكر بعض األمثلة التي تدل على اهتمام
اإلسالم بالطهارة.
نعمة المياه:
الماء من أعظم النعم التي أنعم اهلل بها علينا ونستفيد منه فوائد
كثيرة.
أقسام الماء  -1 :الماء الطهور  – 2الماء النجس
استعمال آنية الذهب والفضة :يباح استعمال كل إناء ويستثني من
ذذلك ما صنع من الهب أو الفضة فإنه ال يجوز اقتناء آنيتهما

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

فيلم

وضحي أقسام الطهارة التي
وردت بتعريف الطهارة.

 oالصف الذهني
 oالخرائط الذهنية

نشاط ص 213

عددي بالتفصيل فوائد نعمة
الماء.

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

المالحظة المناقشة

التدريبات

الواجب المنزلي

األنشطة

الواجبات المنزلية

حل أسئلة الكتاب.

الصف األول المتوسط

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

توزيع منهج مادة (الدراسات اإلسالمية) للصف (األول المتوسط)
األسبوع

االحد

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

12

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

13

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

بداية الدراسة للفصل االول

األحــــــــــد

إجازة اليوم الوطني

الخميـــــــس

إجازة نهاية أسبوع مطولة
معلم/ة المادة:

توقيع المعلم/ة

1444/02/01هـ
-25
1444/02/26هـ

االحد واالثنين 1444/3/21-20هـ

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس
التوحيد :التوحيد وأقسامه التفسير :تفسير سورتي الناس والفلق الحديث :حِرصُ النبي (ص) على هداية أُمته الفقه:
الطهارة
التوحيد :أهمية التوحيد التفسير :تفسير سورتي اإلخالص والمسد الحديث :حِرصُ النبي (ص) على هداية أُمته الفقه:
أحكام النجاسة
التوحيد :فضل التوحيد التفسير :تفسير سورتي النصر والكافرون الحديث حِرصُ النبي (ص) على تعليم أمته الفقه:
الطهارة
التوحيد :تحقيق التوحيد التفسير :تفسير سورتي الكوثر والماعون الحديث :شفقة النبي (ص) على تعليم أمته الفقه:
أحكام قضاء الحاجة
التفسير :تفسير سورتي قريش والفيل الحديث :شُكر اهلل باحترام النِعم الفقه:
التوحيد :الدعوة الى التوحيد
الوضوء
التفسير :تفسير سورتي الهمزة والعصر الحديث :أحبُ األعمال إلى اهلل
التوحيد :فضل الدعوة الى التوحيد
الفقه :المسح على الخُفين والجوربين والجبيرة
التفسير :تفسير سورتي التكاثر والقارعة الحديث :كفارةِ الذنوب الفقه :التيمم
التوحيد :شهادة أن ال إله اال اهلل
التفسير :تفسير سورة العاديات الحديث :فضلُ الرباط في سبيل اهلل الفقه :األذان
التوحيد :حقيقة الشرك وأنواعه
واإلقامة
التوحيد :حقيقة الشرك وأنواعه التفسير :تفسير سورة الزلزلة الحديث :فضل التسبيح والتحميد الفقه :منزلة
الصالة وفضلها
التوحيد :الحِذرُ من الشرك التفسير :تفسير اآليات ( )62-71من سورة النمل الحديث :أهمية اذكار الصباح والمساء
الفقه :آداب المشي إلى الصالة
التفسير :تفسير اآليات ( )62-71من سورة النمل الحديث :أهمية التوبة واالستغفار
التوحيد :مراجعة
الفقه :صفة الصالة
االختبارات
2022/8/28م
-21
2022/9/22م
-16
2022/10/17م

إجازة نهاية أسبوع مطولة
بداية اختبار الفصل الدراسي
االول
بداية اجازة الفصل الدراسي
االول

الخميـــــــس

1444/4/16هـ

2022/11/10م

األحــــــــــد

1444/4/26هـ

2022/11/13م

نهاية دوام يوم
الخميس

1444/4/30هـ

2022/11/24م

المشرف/ة التربوي/ة:

توقيع المشرف/ة

مدير/ة المدرسة:

توقيع القائد/ة

الحقوق

التوحيد

تحضير التعلم الرقمي
المادة

موضوع الدرس

الدراسات األسالمية  1م

اليوم

األربعاء

األهداف

•
•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

•
•
•
•
•
•

عرفي التوحيد
اذكري أقسام التوحيد
بيني معنى العبودية
عددي أنواع العبودية
عرفي العبودية العامة مع ذكر الدليل
وضحي العبودية الخاصة مع ذكر الدليل

الخميس

التاريخ
⃝

البرجكتر ⃝

اإلثراءات

فيديوهات

األنشطة

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

توقيع المعلم/ة

عــن بــعــد 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

حــضــــوري O

أن تعرف الطالبة التوحيد
أن تذكر الطالبة أقسام التوحيد
أن تبين الطالبة معنى العبودية
أن تعدد الطالبة أنواع العبودية
أن تعرف الطالبة العبودية العامة مع ذكر الدليل
أن توضح الطالبة العبودية الخاصة مع ذكر الدليل

االثنين

االختبارات

التوحيد وأقسامه

نوع الدرس

األحد

املعينات التعليمية

االسرتاتيجيات

عنوان الوحدة

التفسير

تحضير التعلم الرقمي
االسرتاتيجيات

عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

الدراسات األسالمية  1م

تفسير سورتي الناس والفلق

نوع الدرس

حــضــــوري O

عــن بــعــد O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•

األربعاء

األهداف

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
أن تحدد الطالبة بعض المعاني والمفردات التي وردت باآليات الكريمة.
أن تبين الطالبة فضائل السورتين الكريمتين.
أن تفسر الطالبة مضمون اآليات الكريمة.

الخميس

التاريخ

•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

اتلِ اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.
حددي بعض المعاني والمفردات التي وردت باآليات الكريمة.
بيني فضائل السورتين الكريمتين.
فسري مضمون اآليات الكريمة

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

الحديث

تحضير التعلم الرقمي
االسرتاتيجيات

عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

الدراسات األسالمية  1م

حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على هداية أمته

نوع الدرس

حــضــــوري O

عــن بــعــد O

•
•
•
•
•

االثنين

اليوم

الثالثاء
األربعاء

األهداف

أن تقرأ الطالبة الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل.
أن تقترح الطالبة عنوانًا مناسبًا للحديث الشريف.
أن توضح الطالبة نبذة مختصرة عن راوي الحديث الشريف.
أن تذكر الطالبة معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت بالحديث الشريف.
أن تبين الطالبة الدروس المستفادة من الحديث الشريف

الخميس

التاريخ

•
•
•
•
•

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

اقرئي الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل.
إقترحي عنوانًا مناسبًا للحديث الشريف.
وضحي نبذة مختصرة عن راوي الحديث الشريف.
اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة التي وردت بالحديث الشريف.
بيني الدروس المستفادة من الحديث الشريف

الكتاب ⃝
⃝

البطاقات ⃝
أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝
⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

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

األحد

الفقه

تحضير التعلم الرقمي
االسرتاتيجيات

عنوان الوحدة

المادة

موضوع الدرس

الدراسات األسالمية  1م

الطهارة

نوع الدرس

حــضــــوري O

عــن بــعــد O

االثنين

اليوم

الثالثاء

•
•
•
•

األربعاء

األهداف

أن تبين الطالبة بعض من أفعال الطهارة.
أن تعرف الطالبة المقصود بالطهارة.
أن توضح الطالبة أقسام الطهارة التي وردت بتعريف الطهارة.
أن تذكر الطالبة بعض األمثلة التي تدل على اهتمام اإلسالم بالطهارة.

الخميس

•
• عرفي المقصود بالطهارة.
• وضحي أقسام الطهارة التي وردت بتعريف الطهارة.
• اذكري بعض األمثلة التي تدل على اهتمام اإلسالم بالطهارة.

التاريخ

بيني بعض من أفعال الطهارة.

الواجبات والتقويم

املعينات التعليمية
اإلثراءات
األنشطة

االختبارات

توقيع المعلم/ة

⃝

البرجكتر ⃝
فيديوهات

نشاط مدرسي O
اختبار وحدة O

⃝

السبورة ⃝
بوربوينت

الكتاب ⃝
⃝

البطاقات ⃝
أوراق عمل

نشاط منزليO
اختبار فترة O

توقيع المشرف/ة

أقالم ملونة ⃝
⃝

صور ⃝

المسجل ⃝

أفالم تعليمية ⃝

أخرى ..........

أخرى .............

مسابقة مدرستي Oأخرى O
اختبار اسبوعي  Oأخرى O

توقيع القائد/ة

الحقوق

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

األحد

التخطيط العكسي  -التوحيد
رقم الوحدة1 :

العنوان  /مقدمات في التوحيد
عدد الحصص:

الصف :األول المتوسط
اليوم
التاريخ

الفكرة الكبرى :التوحيد هو إفراد اهلل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته.
التوحيد هو الغاية من خلق الجن واإلنس وهو الغاية التي من أجلها أرسل اهلل الرسل كما أن التوحيد أعظم حقوق
اهلل على عباده

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تعرف التوحيد تبين أقسامه .
⚫ تذكر أهمية التوحيد مع االستدالل .
⚫ تبين فضل التوحيد .
⚫ توضح صفة تحقيق توحيد اهلل تعالى .
⚫ تبين الحكمة من خلق اإلنس والجن مع الدليل .
⚫ تذكر المراد بتحقيق التوحيد وفضائل تحقيقه .
⚫ تبين ما يضاد التوحيد من المعتقدات الفاسدة .
األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ تعريف التوحيد وأقسامه .
⚫ معنى العبودية وأنواعها .
⚫ أهمية التوحيد وفضله .
⚫ المراد بتحقيق التوحيد ومراتب تحقيقه .
⚫ فضل تحقيق التوحيد .
⚫ أصناف الموحدين في دخول الجنة .
⚫ المخالفات الشرعية وعالقتها بالتوحيد .
⚫ أهمية معرفة ما يضاد التوحيد .
⚫ أهم المعتقدات الفاسدة التي تضاد التوحيد .
المعارف
ستعرف الطالبة:
 oالتوحيد وأقسامه
 oأهمية التوحيد
 oفضل التوحيد
 oتحقيق التوحيد
 oالمعتقدات التي تضاد التوحيد.

األسئلة األساسية

س
س
س
س
س
س

ما أقسام التوحيد ؟
أبين أنواع العبودية .
أذكر مراتب تحقيق التوحيد .
أبين أهمية ما يضاد التوحيد .؟
عرفي العبودية العامة مع ذكر الدليل
بيني أن التوحيد أساس قبول األعمال

المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
 oذكر أصناف الموحدين في دخول الجنة .
 oبيان المخالفات الشرعية وعالقتها بالتوحيد .
 oمعرفة أهمية معرفة ما يضاد التوحيد .
 oتحديد أهم المعتقدات الفاسدة التي تضاد التوحيد

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن حقيقة التوحيد وفضله

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 للوحدة (ما المقصود بالتوحيد ؟)
• أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح
المقصود بالتوحيد وأقسامه
• تقديم بروشور للطالبات يتحدث عن التوحيد  ،أطلب من الطالبات
قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم مناقشته لتوضيح
أهمية التوحيد وفضله.
• عرض فيديو تعليمي للطالبات يوضح فضل التوحيد
• أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن أهمية التوحيد  ،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 أهمية
التوحيد
• أستخدم السبورة في شرح فضل التوحيد
• عرض شرائح بوربوينت توضح مراتب تحقيق التوحيد
• تقديم عرض بوربوينت لتوضحيح المعتقدات التي تضاد التوحيد
• أطلب من الطالبات كتابة بحث عن حقيقة التوحيد وفضله
 ،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 بالتوحيد
تصميم لوحة إرشادية توضح
أقسام التوحيد .
تذكر أنواع العبودية
تستنتج فائدة دراسة التوحيد
تعدد أهمية التوحيد
تذكر أمثلة على فضل التوحيد
تتعرف على مراتب تحقيق
التوحيد
تبين فضل تحقيق التوحيد
عمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة حول حقيقة التوحيد
وفضله
من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
تطبق ما تعلمته عن.
حل أوراق العمل الخاصة
بدروس الوحدة

التخطيط العكسي  -التفسير
رقم الوحدة1 :

العنوان  /االلتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب به
عدد الحصص:

الصف :األول المتوسط
اليوم
التاريخ
الفكرة الكبرى :نزلت سورتي الناس والفلق لما سحر الرسول صلى اهلل عليه وسلم فأثر ذلك عليه ومرض أياما
فأطلعه اهلل على موضع السحر وأنزل عليه سورة الفلق وسورة الناس فقرأهما على السحر .

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ تتلو اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة
⚫ توضح معاني الكلمات الصعبة والجديدة التي وردت باآليات الكريمة
⚫ تذكر أهم الموضوعات التي تناقشها اآليات الكريمة
⚫ تعدد أبرز الدروس المستفادة من اآليات الكريمة
⚫ تذكر أسباب نزول اآليات الكريمة
⚫ تفسر اآليات تفسيرا سليما
⚫ تذكر الفوائد واالستنباطات من اآليات .
األفهام الثابتة
ستفهم الطالبة:
⚫ تالوة اآليات تالوة صحيحة متقنة
⚫ معاني اللغويات الجديدة
⚫ موضوع اآليات
⚫ تفسير اآليات تفسيرا سليما
⚫ الفوائد واالستنباطات لآليات.
المعارف
ستعرف الطالبة:
 oتفسير سورتي الناس والفلق
 oسبب نزول سورتي الناس والفلق.
 oفضائل السورتين
 oمعاني الكلمات الغريبة

األسئلة األساسية
س اذكر معاني الكلمات الغريبة في اآليات ؟
س أكتب ثالثة فوائد لآليات
س اذكر فضائل سورتي الناس والفلق ؟
س ما سبب نزول سورتي الناس والفلق؟
المهارات
ستكون الطالبة قادرة على:
 oبيان معاني اللغويات الجديدة
 oذكر موضوع اآليات
 oتفسير اآليات تفسيرا سليما
 oبيان الفوائد واالستنباطات لآليات

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن االلتجاء إلى اهلل تعالى وتعلق القلب به

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:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

أمهد للدرس بتوجيه الطالب لفتح المصحف على سورتي الناس
والفلق وتحديد موقعها في المصحف الشريف وشرح أسباب النزول.
أعرض على الطالبات تسجيل صوتي لتالوة مجودة لآليات الكريمة
من سورتي الناس والفلق.
عرض شريحة لاليات الكريمة من سورتي الناس والفلق
عرض فيديو تعليمي للطالبات يوضح فضائل سورتي الناس والفلق
أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن الدروس المستفادة من لاليات
الكريمة من سورتي الناس والفلق  ،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 االلتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب به
أستخدم السبورة في شرح تفسير لاليات الكريمة من سورتي الناس
والفلق
عرض شرائح بوربوينت توضح معاني الكلمات الجديدة في لاليات
الكريمة من سورتي الناس والفلق
تقديم عرض بوربوينت لتوضحيح سبب نزول سورتي الناس والفلق
أقدم للطالبات مطوية عن الفوائد واالستنباطات لآليات  ،اطلب من
الطالبات قراءة المطوية بطريقة عملية مركزة تعتمد على تحليل
المعلومات التي وردت بها من خالل إستيعاب العالقات بين العناوين
الرئيسة والفرعية للخروج بمفهوم شامل عن الفوائد واالستنباطات
لآليات .
أطلب من الطالبات جمع معلومات عن سورة الحجرات ويتم ذلك من
خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة ،تقدم
الطالبات المعلومات في شكل مقال كتيب صغير ال يزيد عن عشرين
سطرا.
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن االلتجاء إلى هللا تعالى وتعلق القلب
به  ،من خالل االستعانة بشبكة االنترنت أو من خالل مكتبة المدرسة
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:

•
•
•
•
•

•
•

•
•

توضح أبرز المواضيع التي
ناقشتها السورة الكريمة.
تستنبط بعض اآلداب والعبر من
السورة الكريمة.
توضح بعض معاني الكلمات
الجديدة في اآليات الكريمة.
تذكر أهمية االلتجاء إلى هللا تعالى
وتعلق القلب به
تستنتج الدروس المستفادة من
لاليات الكريمة من سورتي الناس
والفلق.
تذكر أمثلة على الدعوة إلى األدب
مع اهلل تعالى ورسوله والمؤمنين
عمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة حول االلتجاء إلى هللا تعالى
وتعلق القلب به ،
من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
تطبق ما تعلمته من االلتجاء إلى
هللا تعالى وتعلق القلب به.
حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة

التخطيط العكسي  -الحديث
العنوان  /عناية الرسول ﷺ ِبأُم ِته

رقم الوحدة1 :

عدد الحصص:

الصف :األول المتوسط
اليوم
التاريخ

الفكرة الكبرى :أهمية التعرف على عناية النبي  بأمته.

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؟
األفهام الثابتة
ستعرف الطالبة:
 oقراءة األحاديث قراءة صحيحة متقنة
 oتوضيح معاني الكلمات الجديدة
 oبيان التعريف برواة األحاديث
 oذكر معاني األحاديث وإرشاداته.

األسئلة األساسية
س
س
س
س
س
س

المعارف
ستعرف الطالبة:
رص النبي ﷺ على هداية أُمته
ِ oح ُ
رص النبي ﷺ على تعليم أمته
ِ oح ُ
 oشفقة النبي ﷺ على تعليم أمته.

اقرئي األحاديث قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل ؟
فسري بعض المعاني والمفردات الجديدة التي
وردت باألحاديث الشريفة؟
استنتجي بعض اإلرشادات والدروس المستفادة
من الحديث الشريف؟
عرفي برواة األحاديث؟
أكتب ثالثة من معاني وإرشادات األحاديث ؟
بيني موقف الناس من دعوة الرسول 
المهارات

ستكون الطالبة قادرة على:
 oقراءة األحاديث قراءة صحيحة متقنة
 oتوضيح معاني الكلمات الجديدة
 oبيان التعريف برواة األحاديث
 oذكر معاني األحاديث وإرشاداته

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن عناية الرسول ﷺ ِبأُمتِه

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

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

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

أبدأ بسؤال تمهيدي (من هو الصحابي الجليل أبي موسى األشعري
رضي اهلل عنه ؟)
تعرض المعلمة الحديث أمام الطالبات
تقرأ المعلمة الحديث قراءة ممثلة للمعنى
أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح األحاديث
الشريفة الخاصة بالوحدة
تقديم المعلومات المتوافرة عن حياة ومناقب وفضائل رواة أحاديث
الوحدة وهم كل من الصحابي الجليل أبي موسى األشعري رضي اهلل
عنه ،وابو هريرة الدوسي ،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.
تكليف الطالبات بتصميم خريطة مفاهيم توضح بعض معاني الحديث
الشريف وإرشاداته.
تقديم مطوية للطالبات تعرض احاديث الوحدة وتتحدث عن حِرصُ
النبي ﷺ على هداية أُمته  -حِرصُ النبي ﷺ على تعليم أمته -
شفقة النبي ﷺ على تعليم أمته  ،أطلب من الطالبات قراءة
المطوية قراءة جيدة ومتأنية ومن ثم مناقشة ما جاء فيها لتوضيح
أهمية عناية الرسول ﷺ بِأُمتِه
أستخدم السبورة في شرح معاني المفردات الجديدة الواردة في
األحاديث الشريفة
عرض شرائح بوربوينت توضح معاني األحاديث الشريفة.
تقديم عرض بوربوينت لتوضحيح تراجم الرواة لألحاديث الشريفة.
من خالل المناقشة والحوار يستنتجن الطالبات بمساعدة المعلمة
ارشادات األحاديث الشريفة والدروس المستفادة منها
أطلب من الطالبات كتابة بحث عن عناية الرسول ﷺ بِأُمتِه
 ،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 من هو راوي الحديث أبي
موسى األشعري رضي اهلل عنه ؟
تقرأ الحديث قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.
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 عناية الرسول ﷺ
بِأُمتِه
من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
تطبق ما تعلمته عن األحاديث
الشريفة.
حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة

التخطيط العكسي  -الفقه
رقم الوحدة1 :

العنوان  /الطهارة

الصف :األول المتوسط
اليوم
التاريخ

عدد الحصص:

الفكرة الكبرى :قال تعالى  ( :وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَالَ يُؤْمِنُونَ ).

نواتج التعلم للوحدة
يتوقع من الطالبة أن:
⚫ يبين تعريف الطهارة وأنواعها
⚫ تعدد فوائد الماء
⚫ تعرف الماء الطهور وحكمه
⚫ تعرف الماء النجس وحكمه
⚫ يبين حكم الماء إذا تغير بشيء يسير طاهر
⚫ تتعرف على حكم استعمال آنية الذهب والفضة
⚫ يبين تعريف النجاسات وأقسامها ودرجاتها .
⚫ يبين بأي شيء تزول النجاسة وطرق تطهير األشياء المتنجسة .
⚫ يذكر ما يستحب عند قضاء الحاجة وما يحرم وما يكره .
⚫ يبين تعريف االستنجاء واالستجمار والحكمة من مشروعيتهما .
⚫ أن يحدد شروط ما يستجمر به.
األسئلة األساسية
األفهام الثابتة
س بيني المراد بالطهارة وأقسامها .
ستفهم الطالبة:
س اذكر حكم استعمال آنية الذهب والفضة .
⚫ المراد بالطهارة وأقسامها .
س اذكر أنواع النجاسة وأحكامها ؟
⚫ أقسام المياه وأحكامها .
س بيني انواع الطهارة
⚫ حكم استعمال آنية الذهب والفضة .
س عددي فوائد الماء
⚫ أنواع النجاسة وأحكامها .
س عرفي الماء الطهور
⚫ آداب قضاء الحاجة.
س وضحي حكم الماء إذا تغير بشيء كثير طاهر
المهارات
المعارف
ستكون الطالبة قادرة على:
ستعرف الطالبة:
 oبيان المراد بالطهارة وأقسامها .
 oالطهارة ومكانتها في االسالم .
 oذكر أقسام المياه وأحكامها .
 oنعمة الماء وأقسام المياه .
 oمعرفة حكم استعمال آنية الذهب والفضة .
 oحكم استعمال آنية الذهب والفضة .
 oذكر أنواع النجاسة وأحكامها .
 oالنجاسة وأحكامها .
 oتحديد آداب قضاء الحاجة .
 oأحكام قضاء الحاجة.

البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم
المهمة األدائية
كتابة بحث عن الطهارة

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

خبرات التعليم والتعلم
ما تقوم به المعلمة:

ما تقوم به الطالبة:

• أبدأ بسؤال تمهيدي (ما المقصود ب الطهارة ؟)
• أستعين بمجموعة من الشرائح التعليمية لعرض وتوضيح ب مكانة
الطهارة في االسالم  -أنواع الطهارة  -أقسام الماء  -حكم الماء
الطهور
• تقديم بروشور للطالبات يتحدث عن حكم الماء إذا تغير بشيء يسير
طاهر ،أطلب من الطالبات قراءة البروشور قراءة جيدة ومتأنية ومن
ثم مناقشته لتوضيح
• عرض فيديو تعليمي للطالبات يوضح نعمة الماء

• تعرف المقصود ب الطهارة
• تصميم لوحة إرشادية توضح
أنواع الطهارة  -أقسام الماء -
حكم الماء الطهور .
• تذكر حكم الماء إذا تغير بشيء
يسير طاهر

• أقدم للطالبات خريطة مفاهيم عن أقسام الماء

• تستنتج حكم الماء الطهور

•  ،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 حكم الماء الطهور

• تعدد أقسام الماء

• أستخدم السبورة في شرح حكم الماء النجس
• عرض شرائح بوربوينت توضح الفرق بين حكم الماء إذا تغير
بشيء يسير طاهر & حكم الماء إذا تغير بشيء كثير طاهر
• تقديم عرض بوربوينت لتوضحيح األصل في المياه من حيث الطهارة
وعدمه
• عرض شرائح بوربوينت توضح النجاسة وأقسامها
• أطلب من الطالبات كتابة بحث عن الطهارة
 ،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

• تذكر أمثلة على نعمة الماء
• تبين األصل في المياه من حيث
الطهارة وعدمه
• تتعرف على النجاسة وأقسامها
• عمل بحث بسيط ال يزيد عن
صفحة حول الطهارة
من خالل االستعانة بالمكتبة
المدرسية أو الشبكة العنكبوتية
• تطبق ما تعلمته عن الطهارة.
• حل أوراق العمل الخاصة بدروس
الوحدة

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

الدراسات اإلسالمية 1م

ﺱ ما التوحيد ؟
❑شرائح إلكترونية
❑عرض مرئي
❑تجارب عملية ❑ قطع الورق والفلين

❑سبورة ذكية

استراتيجية التعلَّم النشط

موضوع الدرس

 تعلم تعاوني

تتحقق أهداف الدرس من خالل:

▪ أعرض أمام الطالبات تعريف العبودية وأسأل الطالبات حول المفهوم
▪ أتناول مع الطالبات من خالل الشرح والحوار أنواع العبودية

مراجعة على ما سبق دراسته

▪ أناقش الطالبات حول مفهوم العبودية الخاصة وأعرض الدليل عليها بمشاركة
الطالبات
أتناول األنشطة مع الطالبات

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

أنشطة ملف اإلجناز
أدوات التقويم

⃝

رابط تفاعلي

عرفي التوحيد لغة وشرعاً.

دللي على مفهوم توحيد الربوبية.

تقويم ختامي

اخلربات السابقة

▪ أبين للطالبات من خالل المناقشة مفهوم العبودية العامة وأعرض الدليل على ذلك
أمام الطالبات وأطلب من الطالبات المشاركة في قراءة الدليل

عرفي العبودية العامة مع ذكر الدليل

▪ أمهد للدرس بسؤال الطالبات من خالل معلوماتهم السابقة عن مفهوم التوحيد
▪ أعرض أمام الطالبات أقسام التوحيد وأنقش الطالبات حول مفهوم كل قسم

إثرائي

تقويم بنائي

أن تكتب الطالبة تعريفاً آخر لتوحيد
الربوبية.

إجراءات حتقيق النواتج من املعلمة واملتعلمة

نشاط

التقويم

تقويم قبلي

أن تدلل الطالبة على مفهوم توحيد
الربوبية.

❑أوراق نشاط

االثنين

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

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

أن تعرف الطالبة التوحيد لغة وشرعاً.

التوحيد وأقسامه

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

الثالثاء

األربعاء

الخميس

اكتبي تعريفاً آخر لتوحيد الربوبية.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

استماع

تحدث

قراءة

كتابة

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

تفكير

التعلم النشط الجديد  -التفسير
مادة  -الصف
التهيئة والتمهيد
مصادر التعلُّم
(الوسائل التعليمية)

الدراسات اإلسالمية 1م
❑سبورة ذكية

استراتيجية التعلَّم النشط

موضوع الدرس
ما فضل سورة الناس والفلق؟

❑عرض مرئي
 تعلم تعاوني

تفسير سورتي الناس والفلق.

❑أوراق نشاط
❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑تجارب عملية

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

األحد

االثنين

إجراءات تحقيق النواتج من المعلمة والمتعلمة

التقويم

نشاط إثرائي

أن تتيقن الطالبة من فضل سورتي الفلق والناس.
الخبرات السابقة

أنشطة ملف اإلنجاز
أدوات التقويم

رابط تفاعلي

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

 Oاالختبارات الشفوية

 Oاالختبارات التحريرية  Oالمالحظة

فسري مضمون اآليات الكريمة.

الواجبات المنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس.

تقويم بنائي

معلومة إثرائية

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

أن تفسر الطالبة مضمون اآليات الكريمة.

 Oالمناقشة

حددي بعض المعاني والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة.

 Oاألنشطة

بيني فضائل السورتين الكريمتين.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
المهارات المستهدفة

❑استماع

 Oالتدريبات

اتلِ اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

تقويم ختامي

أن تبين الطالبة أهم الفوائد واالستنباطات من اآليات
الكريمة.

أستعين بشريط كاسيت يحتوي على قراءة لآليات الكريمات بصوت أحد كبار القراء ،أطلب من الطالبات
االستماع بتركيز وان تباه شديد للقراءة ،ثم أختار طالبة من طالبات الفصل تقوم بقراءة اآليات بصوت
مسموع على مسامع الطالبات.
أكلف الطالبات بالبحث والتقصي داخل الشبكة العنكبوتية وداخل المعاجم وأمهات الكتب التي ألفت في
معاني القرآن الكريم للحصول على تفسير ألهم وأصعب المفردات الجديدة التي وردت باآليات الكريمات،
ثم أقوم بمناقشة الطالبات فيما تم جمعه من معلومات للوصول لتحديد أدق معنى وأصوب مرادف ثم أقوم
بتحية الطالبات على مجهودهن في البحث.
أكلف الطالبات بعمل بحث موسع حول أهم فضائل اآليات الكريمة من خالل االستعانة بالمكتبة المدرسية أو
ال شبكة العنكبوتية وأقوم بتقييم األبحاث واختيار بحثين ومناقشتهما مع الطالبات.
أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض مناقشة وتوضيح المعنى اإلجمالي لآليات
الكريمات ،وأقوم بمتابعة المجموعات وعملها متابعة دقيقة مع السماح لهم باالستعانة بكتب ومراجع
خارجية ت تعلق بموضوع المناقشة ،ثم أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه وتحديد أفضل
المجموعات.
أسلط األضواء على أهم المضامين التي يتوقع االستفادة منها من خالل دراسة اآليات الكريمات من خالل
شرح مفسر باالستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على توضيح المعلومة بشكل مبسط
من خالل أسلوب الحوار والمناقشة وأقوم بتقييم مدى استيعاب الطالبات لما شرحته من خالل سؤالهن
وتقييم إجاباتهن.
أوزع على الطالبات ورق العمل ،ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضحة بها.

تقويم قبلي

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تبين الطالبة فضائل السورتين الكريمتين.

األربعاء

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

نواتج التعلم المخطط لها (األهداف)

أن تحدد الطالبة بعض المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

الثالثاء

الخميس

❑تحدث

❑قراءة

 Oالواجبات المنزلية O

❑كتابة

أخرى..............

❑تفكير

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

التعلم النشط الجديد  -الحديث
حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على
الدراسات اإلسالمية
موضوع الدرس
هداية أمته.
1م
بيني موقف الناس من دعوة الرسول 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

األحد

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

نشاط إثرائي

تقويم قبلي

حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

أدوات التقويم

رابط تفاعلي

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة
تنفيذ حقيبة اإلنجاز

اربطي بين الصورة وبين موضوع
الحديثين.

❑استماع

تقويم بنائي

أنشطة ملف اإلجناز

الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

التقويم

اقرئي الحديث قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل.

تقويم ختامي

مراجعة ما سبق دراستة

الواجبات املنزلية

األربعاء

التاريخ
الحصة
الفصل

أن تربط الطالبة بين الصورة وبين أستهل الدرس بوضع مجموعة من الصور أمام الطالبات وعليهن استنتاج
العالقة بين الصور والحديثين الشريفين في موضوع الدرس
موضوع الحديثين.
أقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة بالشكل ،ثم أقوم بكتابة
أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة
نص الحديث الشريف على السبورة وأقوم باختيار الطالبات الواحدة تلو
صحيحة مضبوطة بالشكل
األخرى لقراءة الحديث قراءة مضبوطة بالشكل ،أنصت جيداً لقراءة
أن تفسر الطالبة بعض المعاني
الطالبات وأقوم بمعالجة األخطاء اللغوية التي قد تظهر لدى الطالبات.
والمفردات الجديدة التي وردت
أحث الطالبات على التدرب على طريقة البحث داخل المعجم لتحديد معاني
بالحديث الشريف.
بعض الكلمات والمفردات الجديدة التي وردت بالحديث ،أساعد الطالبات
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
على طريقة البحث المثالي داخل المعجم وفي نهاية التدريب أطلب من
بالدرس
الطالبات كتابة ما توصلت إليه الطالبات بكراساتهن.
أن تمتثل الطالبة لتعاليم اإلسالم التي
أوزع على الطالبات ورقة العمل ،ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة
تضمنها الحديث الشريف وتعمل بها.
الموضح بها.
اخلربات السابقة

معلومة إثرائية

االثنين

الثالثاء

الخميس

فسري بعض المعاني والمفردات
الجديدة التي وردت بالحديث الشريف.
الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

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

❑تفكير

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

الدراسات اإلسالمية 1م

❑سبورة ذكية

موضوع الدرس
الطهارة
ما هو المقصود بالمكروه  -المباح؟

❑عرض مرئي
❑تجارب عملية

 تعلم تعاوني

❑شرائح إلكترونية
❑ قطع الورق والفلين

❑أوراق نشاط

اليوم
التاريخ
الحصة
الفصل

أدوات التقويم

⃝

عددي بالتفصيل فوائد نعمة الماء.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

أنشطة ملف اإلجناز

تنفيذ حقيبة اإلنجاز

تقويم قبلي

الواجبات املنزلية

أحل أسئلة تقويم الدرس واألنشطة المصاحبة

معلومة إثرائية

نشاط إثرائي

بيني بعض من أفعال الطهارة.
عرفي المقصود بالطهارة.

تقويم بنائي

أن تبين الطالبة بعض من أفعال الطهارة.
أن تعرف الطالبة المقصود بالطهارة.
أن توضح الطالبة أقسام الطهارة التي
وردت بتعريف الطهارة.
أن تذكر الطالبة بعض األمثلة التي تدل على
اهتمام اإلسالم بالطهارة.
أن تعدد الطالبة بالتفصيل فوائد نعمة الماء.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتجه الطالبة نحو ترشيد أستهالك المياه

أشرح للطالبات باستخدام السبورة بعض من أفعال الطهارة وذلك من خالل تقسيم
الفكرة إلى عدة عناصر أقوم بشرح كل عنصر بالتفصيل ،ثم أطلب من الطالبات كتابة
تلخيص بسيط لما فهمنه ال يزيد على سطرين بكراساتهن.
أوجه للطالبات مجموعة من األسئلة حول ما هو المقصود بالطهارة؟ ،ثم أختار
مجموعة من الطالبات يقمن بإجابة األسئلة أمام الفصل ،ثم في كراساتهن وأقوم بتحية
الطالبات المتميزات منهن.
أجمع مجموعة من المعلومات من خالل الشبكة العنكبوتية وأمهات الكتب حول أقسام
الطهارة كما وردت بتعريف الطهارة ،ثم أقوم بعرضها بتأني ومناقشتها مع الطالبات
وأختار مجموعة من الطالبات وأطلب منهن التعليق والتعقيب على المعلومات ،ثم أطلب
منهن جمع معلومات جديدة تتعلق بنفس الموضوع.
أطرح فكرة مبسطة حول بعض األمثلة التي تدل على اهتمام اإلسالم بالطهارة أمام
الطالبات ،ثم أطلب منهن إبداء رأيهن حول الفكرة محل النقاش ومن خالل إسلوب
الحوار والمناقشة أصل بالطالبات الستيعاب تام للفكرة وأطلب منهن كتابة ملخص لما
فهمنه بكراساتهن.
أطلب من الطالبات جمع معلومات جديدة حول فوائد نعمة الماء وذلك بعد أن أقوم
بتفصيل المعلومة بشكل كامل لهن ،وأقوم بتوجيهن للمصادر الصحيحة لجمع
المعلومات وكيفية جمعها بالشكل المثمر.
أقوم بتوزيع ورقة العمل على الطالبات ،ثم أساعدهن في اإلجابة على األسئلة الموضح
بها
الرجوع إلى مصادر البحث وجمع معلومات إثرائية عن الدرس

التقويم

وضحي أقسام الطهارة التي وردت
بتعريف الطهارة.
اذكري بعض األمثلة التي تدل على
اهتمام اإلسالم بالطهارة

تقويم ختامي

نواتج التعلم املخطط هلا (األهداف)

ما هو المقصود بالفقه؟

األربعاء

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

اخلربات السابقة

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

عددي بالتفصيل فوائد نعمة الماء.

رابط تفاعلي

الروابط التفاعلية بالكتاب المدرسي
املهارات املستهدفة

❑استماع

❑تحدث

❑قراءة

❑كتابة

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

❑تفكير

بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية يف املشروع الشامل توحيد
اليوم

الصف

التاريخ

1م

المادة

الحصة

التوحيد

المكتسبات السابقة:
✓ ما التوحيد؟
الموضوع :التوحيد  :حقيقته  ،وفضله

رقم الوحدة :الوحدة األولى
أهداف الوحدة

كتاب الطالب

كتاب النشاط

• أن تعرف الطالبة المقصود بالتوحيد.
• أن تحدد الطالبة أقسام التوحيد.

نشاط ص 16
نشاط ص 18

نشاط صفي
نشاط صفي

• ما المقصود بالتوحيد؟
• حددي أقسام التوحيد.

• أن تناقش الطالبة أهمية التوحيد.

نشاط ص 23

نشاط صفي

• ناقشي أهمية التوحيد.

• أن تشرح الطالبة فضل التوحيد.

نشاط ص 25

• أن توضح الطالبة صفة تحقيق توحيد هللا تعالى.

نشاط ص 30

• أن تذكر الطالبة المراد بتحقيق التوحيد.

نشاط ص 32

• أن تعدد الطالبة مراتب التوحيد.

نشاط ص 35

• أن تبين الطالبة ما يضاد التوحيد من المعتقدات الفاسدة.

نشاط ص 37

نشاط صفي
• اشرحي فضل التوحيد.
• وضحي صفة تحقيق توحيد
نشاط صفي
هللا تعالى.
بتحقيق
المراد
• اذكري
نشاط صفي
التوحيد.
نشاط صفي
• عددي فضائل تحقيق التوحيد.
• بيني ما يضاد التوحيد من
نشاط صفي
المعتقدات الفاسدة.
أساليب
مهارات التفكير
التقويم و أدواته

التهيئة

استراتيجيات
التدريس الحديثة

الوسائل التعليمية

 نشاط رقم
 الحوار والمناقشة
 حدث واقعي

 كتاب الطالبة  /كتاب
النشاط

 حل مشكالت
 أجهزة العرض

قصة:
 التعلم التعاوني

 شفافيات

 طرح مشكلة
 االستكشاف

 جهاز تسجيل

 قراءة نص من
 االستقصاء

 مراجع ,صحف

مرجع:
 تمثيل األدوار

 مجسمات

 عرض صور
 القصة

 عينات

 مشاهدة فيلم
 الخرائط الذهنية

 لوحات ورسومات

تعليمي:
 التعلم باللعب

 فيلم تعليمي

 مدخل تاريخي
 أخرى
 أخرى

 أخرى

أسئلة التقويم

عمليات العلم األساسية:
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج
 عالقات األرقام
 أخرى
عمليات التفكير اإلبداعي:
 الطالقة
 المرونة
 األصالة
 العصف الذهني
 أخرى
التفكير الناقد:
 األولويات
 مهارة التمييز بين
المعلومات

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

بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية يف املشروع الشامل التفسري
اليوم

الصف

التاريخ

1م ف1

الحصة

التفسير

المادة

المكتسبات السابقة:
كم عدد آيات القرآن الكريم؟
رقم الوحدة :األولى
أهداف الوحدة

الموضوع :تفسير سورتي الناس والفلق
كتاب الطالب

كتاب النشاط

أن تبين الطالبة معاني الكلمات الغريبة في سورتي
الناس والفلق .

النشاط ص 81

نشاط صفي

أن توضح الطالبة سبب نزول السورتين.

النشاط ص 81

نشاط صفي

أن تعدد الطالبة فضائل السورتين.

النشاط ص 83

نشاط صفي

▪

أن تذكر الطالبة المواضع التي يستحب فيها قراءة
السورتين.

النشاط ص 83

نشاط صفي

▪

أن تفرق الطالبة بين داللة السورتين على مسائل
العقيدة.

نشاط صفي

▪

أن تستدل الطالبة على وحدانية هللا تعالى في ذاته
وأسمائه وصفاته.

نشاط صفي

▪

▪
▪

التهيئة

استراتيجيات
التدريس الحديثة

 نشاط رقم

 الحوار والمناقشة

 حدث واقعي

 حل مشكالت

قصة:

 التعلم التعاوني

 طرح مشكلة

 االستكشاف

 قراءة نص من

 االستقصاء

مرجع:

 تمثيل األدوار

 عرض صور

 القصة

 مشاهدة فيلم

 الخرائط الذهنية

تعليمي:

 التعلم باللعب

 مدخل تاريخي

 أخرى

الوسائل التعليمية
 كتاب الطالبة /
كتاب النشاط
 أجهزة العرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مراجع  ,صحف
 مجسمات
 عينات
 لوحات ورسومات
 فيلم تعليمي
 أخرى

 أخرى

أسئلة التقويم
▪ بيني معاني الكلمات
الغريبة في سورتي الناس
والفلق
▪ وضحي سبب نزول
السورتين.
▪ عددي فضائل
السورتين.
▪ اذكري المواضع التي
يستحب فيها قراءة
السورتين.
▪ فرقي بين داللة
السورتين على مسائل
العقيدة.
▪ استدلي على وحدانية
هللا تعالى في ذاته وأسمائه
وصفاته.

مهارات التفكير
عمليات العلم األساسية:
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج
 عالقات األرقام
 أخرى
عمليات التفكير اإلبداعي:
 الطالقة
 المرونة
 األصالة
 العصف الذهني
 أخرى
التفكير الناقد:
 األولويات
 مهارة التمييز بين
المعلومات

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

بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية في المشروع الشامل حديث
اليوم

الصف

التاريخ

1م ف1

المادة

الحصة

الحديث

المكتسبات السابقة:
كيف كان النبي صلى هللا عليه وسلم حريص على هداية أمته؟
الموضوع :عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأمته

رقم الوحدة :األولى
أهداف الوحدة
•

أن تبين الطالبة ترجمة لرواة األحاديث
الشريفة.

•

أن تذكر الطالبة أهم الدروس والعبر المستفادة
من األحاديث الشريفة.
أن توضح الطالبة معاني المفردات الصعبة
التي وردت باألحاديث الشريفة.

•

كتاب الطالب
•

•
•

أسئلة التقويم
بيني ترجمة للصحابة اإلجالء "أبي
موسى األشعري -سلمان الفارسي –
أبي هريرة".
اذكري أهم الدروس والعبر المستفادة
من األحاديث الشريفة.
وضحي معاني المفردات التالية:
النذير العربان – فأدلجوا – رجيع.

•

أن تعدد الطالبة أحكام االستنجاء.

•

عددي أحكام االستنجاء.

•

أن تبرز الطالبة بعض آداب االستنجاء.

•

ابرزي بعض آداب االستنجاء.

التهيئة

استراتيجيات
التدريس
الحديثة

الوسائل التعليمية

 نشاط رقم

 الحوار والمناقشة

 كتاب الطالبة

 حدث واقعي

 حل مشكالت

 أجهزة العرض

قصة:

 التعلم التعاوني

 شفافيات

 طرح مشكلة

 االستكشاف

 جهاز تسجيل

 قراءة نص من

 االستقصاء

 مراجع ,صحف

مرجع:

 تمثيل األدوار

 مجسمات

 عرض صور

 القصة

 عينات

 مشاهدة فيلم

 الخرائط الذهنية

 لوحات ورسومات

تعليمي:

 التعلم باللعب

 فيلم تعليمي

 مدخل تاريخي

 أخرى

 أخرى

 أخرى

مهارات التفكير
عمليات العلم األساسية:
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج
 عالقات األرقام
 أخرى
عمليات التفكير اإلبداعي:
 الطالقة
 المرونة
 األصالة
 العصف الذهني
 أخرى
التفكير الناقد:
 األولويات
 مهارة التمييز بين
المعلومات

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

بطاقة تفعيل كتب العلوم الشرعية في المشروع الشامل فقه
التاريخ

اليوم

الصف

1م ف1

المادة

الحصة

الفقه

المكتسبات السابقة:
ما فائدة تعلم الفقه؟
الموضوع :الطهارة

رقم الوحدة :الثانية
أهداف الوحدة

كتاب الطالب

•

أن تعرف الطالبة المراد بالطهارة وأقسامها.

نشاط ص 213

•

أن تذكر الطالبة أقسام المياه وأحكامها.

نشاط  1ص215

•

أن تبين الطالبة حكم استعمال آنية الذهب والفضة.

نشاط  1ص215

•

أن تعدد الطالبة أنواع النجاسة وأحكامها.

نشاط  1ص217

•

أن توضح الطالبة آداب قضاء الحاجة.

شاط  2ص 219

التهيئة

استراتيجيات
التدريس الحديثة

 نشاط رقم

 الحوار والمناقشة

 حدث واقعي

 حل مشكالت

قصة:

 التعلم التعاوني

 طرح مشكلة

 االستكشاف

 قراءة نص من

 االستقصاء

مرجع:

 تمثيل األدوار

 عرض صور

 القصة

 مشاهدة فيلم

 الخرائط الذهنية

تعليمي:

 التعلم باللعب

 مدخل تاريخي

 أخرى

الوسائل
التعليمية
 كتاب الطالبة /كتاب
النشاط
 أجهزة العرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مراجع ,صحف
 مجسمات
 عينات
 لوحات ورسومات
 فيلم تعليمي
 أخرى

 أخرى

كتاب النشاط
•
•
•
•
•
مهارات التفكير
عمليات العلم األساسية:
 المالحظة
 التصنيف
 القياس
 االستنتاج
 عالقات األرقام
 أخرى
عمليات التفكير اإلبداعي:
 الطالقة
 المرونة
 األصالة
 العصف الذهني
 أخرى
التفكير الناقد:
 األولويات
 مهارة التمييز بين
المعلومات

أسئلة التقويم
عرفي المراد بالطهارة
وأقسامها.
اذكري أقسام المياه
وأحكامها.
بيني حكم استعمال آنية
الذهب والفضة.
عددي أنواع النجاسة
وأحكامها.
وضحي آداب قضاء
الحاجة.
أساليب
التقويم و أدواته
 التقويم المعتمد
 على األداء
 التواصل
 المالحظة
 سلم التقدير
 قائمة الشطب
 األسئلة واألجوبة
 أخرى

بطاقة تخطيط الدروس  -التوحيد
المادة
الصف
الحصة
االثنين الثالثاء األربعاء الخميس
األحد
اليوم
التوحيد
1م ف1
التاريخ
قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح
طرح مشكلة
حدث جاري
قصة
أخرى ...................
عرض فيلم تعليمي نشاط رقم ( )
التهيئة
وصف التمهيد /بيني معني التوحيد.
تحقيق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة
نشاط ( )1ص 18
..........................................

أهداف الدرس
▪
▪
▪
▪

أن تبين الطالبة معني التوحيد.
أن تعدد الطالبة أقسام التوحيد.
أن توضح الطالبة أنواع التوحيد.
أن تشرح الطالبة معنى العبودية.

الموضوع
التوحيد وأقسامه.
عرض صور

▪
▪
▪
▪

أسئلة التقويم
بيني معني التوحيد.
عددي أقسام التوحيد.
وضحي أنواع التوحيد.
أشرحي معنى العبودية.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر،
استراتيجيات التدريس والتعلم
زاوج ،شارك الطاولة الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
النشط
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
مهارات التفكير
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
تقنيات التعلم
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
أساليب التقويم وأدواته

تعزيز االنتماء الوطني والقيم
النبوية
التقويم النهائي
نقد الدرس

متابعة حل أنشطة الكتاب

التطبيقات والواجبات
اإلضافية
الواجب المنزلي

حل أسئلة الكتاب

بطاقة تخطيط الدروس  -التفسير
األحد

اليوم

الثالثاء

االثنين

األربعاء

الخميس

التاريخ
التهيئة

طرح مشكلة
حدث جاري
أخرى ...................

قصة
 رقم ( )
وصف التمهيد /وضحي فضل سورة الناس والفلق.
أهداف الدرس

▪

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة.

▪ أن تحدد الطالبة بعض المعاني والمفردات التي وردت
باآليات الكريمة.
▪ أن تبين الطالبة فضائل السورتين الكريمتين.
▪ أن تفسر الطالبة مضمون اآليات الكريمة.
استراتيجيات التدريس والتعلم النشط
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
التقويم النهائي
نقد الدرس

الحصة

الصف

المادة

الموضوع

م 1ف1

تفسير

تفسير سورتي الناس والفلق

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

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

( )1ص81
. ...................................

أسئلة التقويم

▪
▪
▪
▪

اتلِ اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
حددي بعض المعاني والمفردات
التي وردت باآليات الكريمة.
بيني فضائل السورتين الكريمتين.
فسري مضمون اآليات الكريمة.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة
الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
التطبيقات والواجبات اإلضافية
الواجب المنزلي
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب

بطاقة تخطيط الدروس  -الحديث
اليوم

األحد

االثنين

الثالثاء

األربعاء

الخميس

الحصة

التاريخ

الصف

المادة

الموضوع

1م ف1

الحديث

حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على هداية أمته

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

التهيئة

طرح مشكلة
حدث جاري
قصة
أخرى ...................
)
نشاط رقم (
وصف التمهيد /بيني موقف الناس من دعوة الرسول صلى اهلل عليه وسلم.
أهداف الدرس

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

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

أسئلة التقويم

• اقرئي الحديث الشريف قراءة صحيحة
• أن تقرأ الطالبة الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة
مضبوطة بالشكل.
نشاط ص158
بالشكل.
• إقترحي عنوانًا مناسبًا للحديث الشريف.
..................................
• أن تقترح الطالبة عنوانًا مناسبًا للحديث الشريف.
• وضحي نبذة مختصرة عن راوي الحديث
• أن توضح الطالبة نبذة مختصرة عن راوي الحديث
الشريف.
الشريف.
• اذكري معاني الكلمات الجديدة والصعبة
التي
والصعبة
الجديدة
الكلمات
معاني
الطالبة
• أن تذكر
التي وردت بالحديث الشريف.
وردت بالحديث الشريف.
• بيني الدروس المستفادة من الحديث
الشريف.
الحديث
من
المستفادة
• أن تبين الطالبة الدروس
الشريف.
التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة
استراتيجيات التدريس والتعلم النشط الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
مهارات التفكير
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
تقنيات التعلم
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
أساليب التقويم وأدواته
التطبيقات والواجبات اإلضافية
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
الواجب المنزلي
التقويم النهائي
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب
نقد الدرس

بطاقة تخطيط الدروس  -الفقه
األحد

اليوم

الثالثاء

االثنين

األربعاء

الخميس

التاريخ
التهيئة

طرح مشكلة
حدث جاري
قصة
أخرى ...................
)
نشاط رقم (
وصف التمهيد /عرفي المقصود بالمكروه -المباح.
أهداف الدرس

▪
▪
▪
▪

أن تبين الطالبة بعض من أفعال الطهارة.
أن تعرف الطالبة المقصود بالطهارة.
أن توضح الطالبة أقسام الطهارة التي وردت بتعريف
الطهارة.
أن تذكر الطالبة بعض األمثلة التي تدل على اهتمام اإلسالم
بالطهارة.

استراتيجيات التدريس والتعلم النشط
مهارات التفكير
تقنيات التعلم
أساليب التقويم وأدواته
تعزيز االنتماء الوطني والقيم النبوية
التقويم النهائي
نقد الدرس

الحصة

الصف

المادة

الموضوع

1م ف1

فقه

الطهارة

قراءة نص قرآني أو نبوي أو نص من مرجع صحيح

عرض صور

عرض فيلم تعليمي

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

نشاط ص 213
.................

أسئلة التقويم

▪
▪
▪
▪

بيني بعض من أفعال الطهارة.
عرفي المقصود بالطهارة.
وضحي أقسام الطهارة التي وردت
بتعريف الطهارة.
اذكري بعض األمثلة التي تدل على
اهتمام اإلسالم بالطهارة.

التعلم التعاوني التقويم البنائي التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنية لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة
الدائرية العصف الذهني أخرى ………………
في المرحلة ................................................................... /أو لتحقيق الهدف
• عمليات العلم األساسية /المالحظة التصنيف القياس االستنتاج أخرى …….........
• التفكير اإلبداعي /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهني أخرى …..….......
• التفكير الناقد /تحديد األولويات التمييز بين المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجيل  ونماذج وعينات صور لوحات ورسومات فيلم تعليمي مراجع ودوريات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدريبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطويات أخرى …………….....
التطبيقات والواجبات اإلضافية
الواجب المنزلي
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب

اسم الطالبة:

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

المادة :الدراسات اإلسالمية

الصف :االول المتوسط

ا
أوًل :التوحيد

اسم الطالبة:

المادة :الدراسات اإلسالمية

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

الصف :االول المتوسط
الموضوع :التوحيد وأقسامه

أكملي ي ما يلي:
التوحيد هو:
لغة.......................................................................................................... :
شرعا...................................................................................................... :

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

توحيد الربوبية:

هو إثبات ما أثبته هللا لنفسه أو أثبته له
رسوله من الصفات واألسماء.

توحيد األلوهية:

هو االعتقاد الجازم بأن هللا رب كل
شيء.

توحيد األسماء
والصفات:

هو إخالص العبادة هلل وحده ال شريك
له.

اسم الطالبة:

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

المادة :الدراسات اإلسالمية

الصف :االول المتوسط

العبودية هي
 ......................والتذلل،
فالخلق كلهم
 ......................هلل.

ال يقدر أحد أن يخرج عن
العبودية العامة ،ولهذا
تسمى أيضا:
"."......................

العبودية العامة:

هي استجابة المؤمنين لربهم،
وإتباعهم لرسوله .

العبودية الخاصة:

هي خضوع جميع المخلوقات
هلل تعالى.

اسم الطالبة:

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

المادة :الدراسات اإلسالمية

الصف :االول المتوسط

ثالثا :الحديث

اسم الطالبة:

المادة :الدراسات اإلسالمية

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

الموضوع :حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على
هداية أمته

الصف :االول المتوسط

اختاري الكلمة المناسبة مما بين القوسين وضعيها مكان النقط:

(أَضَاءَتْ – الدَّوَابُّ  -رَجُلٍ – النَّارِ)
فَلَمَّا .............

"إ َِّنمَا مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ  .............اسْتَوْقَدَ نَارًا,
مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ  .............الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا,
فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ وَيَغْلِبْنَهُ فَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا ,فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ عَنْ
 .............وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا".

صلي من العمود األول بما يناسب من العمود الثاني:

بحجزكم

غلبهم وقضى عليهم.

واجتاحهم

يقعن فيها.

فيقتحمن
فيها

الحُجَز :جمع حُجْزة وهي
مَعْقدُ اإلِزار.

اسم الطالبة:

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

المادة :الدراسات اإلسالمية

الصف :االول المتوسط

رابعا :الفقه

اسم الطالبة:

المادة :الدراسات اإلسالمية

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

الصف :االول المتوسط

الموضوع /الطهارة

✓ وقعت على ثوبي  ....................فغسلتها
بالماء.
✓ أردت الصالة .....................
✓ الطهارة هي رفع  ........... ،..........النجاسة

من أقسام الطهارة:

رفع الحدث

إزالة النجاسة

النجاسة
المخففة

بنائية وسائل  -التوحيد
األحد

اليـوم
لمادة/الصف
الدراسات اإلسالمية
التاريخ
التوحيد وأقسامه
موضوع الدرس
الحصة
التمهيد
ﺱ ما التوحيد ؟
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية

أن تعرف الطالبة التوحيد
أن تذكر الطالبة أقسام التوحيد
أن تبين الطالبة معنى العبودية
أن تعدد الطالبة أنواع العبودية
أن تعرف الطالبة العبودية العامة مع
ذكر الدليل
أن توضح الطالبة العبودية الخاصة
مع ذكر الدليل

الواجب

االثنين

الثالثاء األربعاء

تعريف التوحيد :
لغة  :مصدر وحده يوحده توحيدا
تتحقق أهداف الدرس من خالل:
شرعا  :إفراد اهلل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه
▪ أمهد للدرس بسؤال الطالبات من خالل معلوماتهم
وصفاته
السابقة عن مفهوم التوحيد
أقسام التوحيد :
▪ أعرض أمام الطالبات أقسام التوحيد وأنقش
 -2توحيد األلوهية
 -1توحيد الربوبية
الطالبات حول مفهوم كل قسم
 -3توحيد األسماء والصفات
معنى العبودية :
▪ أعرض أمام الطالبات تعريف العبودية وأسأل
الخضوع والتذلل فالخلق كلهم خاضعون هلل
الطالبات حول المفهوم
أنواع العبودية :
▪ أتناول مع الطالبات من خالل الشرح والحوار
 -2العبودية الخاصة
 -1العبودية العامة
أنواع العبودية
العبودية العامة :
هي خضوع جميع المخلوقات هلل تعالى فالمخلوقات
كلها ملك هلل وتحت قدرته وال يقوى أحد على الخروج ▪ أبين للطالبات من خالل المناقشة مفهوم العبودية
من هذه العبودية  ،قال تعالى  ( :ألم تر أن اهلل يسجد العامة وأعرض الدليل على ذلك أمام الطالبات وأطلب
من الطالبات المشاركة في قراءة الدليل
له من في السموات ومن في األرض والشمس والقمر
والنجوم والجبال والشجر والدواب )
▪ أناقش الطالبات حول مفهوم العبودية الخاصة
العبودية الخاصة :
وأعرض الدليل عليها بمشاركة الطالبات
وهي عبودية الطاعة واستجابة المؤمنين لربهم
وإتباعهم لرسوله وتسمى العبودية االختيارية  ،قال
أتناول األنشطة مع الطالبات
تعالى  ( :يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك
راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )

حل انشطة كتاب النشاط

الخميس

عرفي التوحيد
اذكري أقسام التوحيد
بيني معنى العبودية
عددي أنواع العبودية
عرفي العبودية العامة مع ذكر
الدليل
وضحي العبودية الخاصة مع
ذكر الدليل

بنائية وسائل  -التفسير
المادة/الصف

الدراسات اإلسالمية

اليـوم

موضوع الدرس

تفسير سورتي الناس والفلق.

التاريخ

التمهيد

ما فضل سورة الناس والفلق؟

الحصة

استراتيجية التعليم

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

الوسائل المساعدة

المحتوى التعليمي

إجراءات التعليم والتعلم

األهداف السلوكية

أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة تالوة
صحيحة مجودة.
أن تحدد الطالبة بعض المعاني والمفردات
التي وردت باآليات الكريمة.
أن تبين الطالبة فضائل السورتين
الكريمتين.
أن تفسر الطالبة مضمون اآليات الكريمة.
أن تبين الطالبة أهم الفوائد واالستنباطات
من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتيقن الطالبة من فضل سورتي الفلق
والناس.

الواجب

األحد

االثنين

الثالثاء

الخميس

األربعاء

الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة  +البروجكتور.

أستعين بشريط كاسيت يحتوي على قراءة لآليات الكريمات
بصوت أحد كبار القراء ،أطلب من الطالبات االستماع بتركيز
وانتباه شديد للقراءة ،ثم أختار طالبة من طالبات الفصل تقوم
بسم اهلل الرحمن الرحيم
بقراءة اآليات بصوت مسموع على مسامع الطالبات.
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ( )1مَلِكِ النَّاسِ ( )2إِلَهِ النَّاسِ ( )3مِنْ
أكلف الطالبات بالبحث والتقصي داخل الشبكة العنكبوتية
شَرِّ الْوَسْوَاسِ ا ْلخَنَّاسِ ( )4الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ
وداخل المعاجم وأمهات الكتب التي ألفت في معاني القرآن
( )5مِنْ ا ْلج َِّنةِ وَالنَّاسِ ()6
الكريم للحصول على تفسير ألهم وأصعب المفردات الجديدة
بسم اهلل الرحمن الرحيم
التي وردت باآليات الكريمات ،ثم أقوم بمناقشة الطالبات فيما
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ( )1مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ( )2وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ
تم جمعه من معلومات للوصول لتحديد أدق معنى وأصوب
إِذَا وَقَبَ ( )3وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي ا ْلعُقَدِ ()4
مرادف ثم أقوم بتحية الطالبات على مجهودهن في البحث.
وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ()5
أكلف الطالبات بعمل بحث موسع حول أهم فضائل اآليات
معاني المفردات:
الكريمة من خالل االستعانة بالمكتبة المدرسية أو الشبكة
الْوَسْوَاسِ :كثير الوسوسة ،والمراد بها :الخواطر التي يلقيها
العنكبوتية وأقوم بتقييم األبحاث واختيار بحثين ومناقشتهما
الشيطان في نفس اإلنسان.
مع الطالبات.
النَّفَّاثَاتِ :النفث
ا ْلخَنَّاسِ :الذي يتأخر .الْفَلَقِ :الصبح.
أقسم طالبات الفصل إلى مجموعات عمل صغيرة بغرض
تفسير
هو النفخ بدون ريق ،والمراد بهن :السواحر.
مناقشة وتوضيح المعنى اإلجمالي لآليات الكريمات ،وأقوم
سورة الناس
بمتابعة المجموعات وعملها متابعة دقيقة مع السماح لهم
بِ النَّاسِ) ألتجئ وأعتصم برب الناس
(قُلْ) يا محمد (أَعُوذُ بِرَ ِّ
باالستعانة بكتب ومراجع خارجية تتعلق بموضوع المناقشة،
(مَلِكِ النَّاسِ) أي :المتصرف في شؤونهم (إِلَهِ النَّاسِ) معبود
ثم أقوم بمناقشة كل مجموعة فيما توصلت إليه وتحديد أفضل
تفسير
الناس المستحق للعبادة دون سواه.
المجموعات.
سورة الفلق
أسلط األضواء على أهم المضامين التي يتوقع االستفادة منها
بِ الْفَلَقِ) ألتجئ وأعتصم برب الفلق،
(قُلْ) يا محمد (أَعُوذُ بِرَ ِّ
من خالل دراسة اآليات الكريمات من خالل شرح مفسر
وهو الصبح (مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) من شر جميع مخلوقاته من جن
باالستعانة ببعض الوسائل اإليضاحية ،أعتمد في شرحي على
وإنس وهوام وغيرها( .وَمِنْ شَ ِّرِ غَاسِقٍ) هو الليل (إِذَا وَقَبَ)
توضيح المعلومة بشكل مبسط من خالل أسلوب الحوار
دخل بظالمه
والمناقشة وأقوم بتقييم مدى استيعاب الطالبات لما شرحته من
خالل سؤالهن وتقييم إجاباتهن.
أوزع على الطالبات ورق العمل ،ثم أساعدهن في اإلجابة على
األسئلة الموضحة بها.
فسري معاني الكلمات التالية وضعيها في جملة من عندكِ :النَّفَّاثَاتِ – ا ْلخَنَّاسِ.

التقويم

اتلِ اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
حددي بعض المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
بيني فضائل السورتين الكريمتين.
فسري مضمون اآليات الكريمة.
بيني أهم الفوائد واالستنباطات من
اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

بنائية وسائل  -الحديث
الدراسات اإلسالمية
المادة/الصف
حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على هداية أمته.
موضوع الدرس
بيني موقف الناس من دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم.
التمهيد
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
التلقين
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أن تربط الطالبة بين
الصورة وبين موضوع
الحديثين.
أن تقرأ الطالبة الحديث
قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل.
أن تفسر الطالبة بعض
المعاني والمفردات
الجديدة التي وردت
بالحديث الشريف.
أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس
أن تمتثل الطالبة لتعاليم
اإلسالم التي تضمنها
الحديث الشريف وتعمل
بها.

تمهيد تأمل هذه الصورة واربط بينها وبين موضوع الحديثين.
الحديث عن أبي موسى األشعري رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم "أنه قال
إنما مثلي ومثل ما يعتني اهلل به كمثل رجل أتى قوماً فقال :يا قوم إني رأيت الجيش
بعيني وأني أنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على
مهلهم فنجوا وكذبوا طائفة منهم فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فاهلكهم.".......... .
عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه سمع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بقول" :أنما
مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه
الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها."...........
معاني الكلمات
النذير العُريان :مثل يضرب لمن يحذر قومه من الخطر.

فالنجاء :أنجوا وابتعدوا عن الخطر.
فأدلجوا :ساروا من أول الليل.
واجتاحهم :غلبهم وقضى عليهم.
فيقتحمن فيها :فيقدمن ويقعن فيها.
يحجزكم :الحجز :جمع حجزة وهي معقد اإلزار.

الواجب

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اليـوم
التاريخ
الحصة
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
البروجكتور.
المساعدة
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
أستهل الدرس بوضع مجموعة من الصور أمام
الطالبات وعليهن استنتاج العالقة بين الصور
والحديثين الشريفين في موضوع الدرس.
أقرأ الحديث الشريف قراءة صحيحة مضبوطة
بالشكل ،ثُم أقوم بكتابة نص الحديث الشريف على
السبورة وأقوم باختيار الطالبات الواحدة تلو
األخرى لقراءة الحديث قراءة مضبوطة بالشكل،
أنصت جيداً لقراءة الطالبات وأقوم بمعالجة
األخطاء اللغوية التي قد تظهر لدى الطالبات.
أحث الطالبات على التدرب على طريقة البحث
داخل المعجم لتحديد معاني بعض الكلمات
والمفردات الجديدة التي وردت بالحديث ،أساعد
الطالبات على طريقة البحث المثالي داخل المعجم
وفي نهاية التدريب أطلب من الطالبات كتابة ما
توصلت إليه الطالبات بكراساتهن.
أوزع على الطالبات ورقة العمل ،ثُم أساعدهن في
اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

الخميس

اربطي بين الصورة وبين
موضوع الحديثين.
اقرئي الحديث قراءة
صحيحة مضبوطة
بالشكل.
فسري بعض المعاني
والمفردات الجديدة التي
وردت بالحديث الشريف.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

بنائية وسائل  -الفقه
األول متوسط

األحد

االثنين

الثالثاء األربعاء

اليـوم
الدراسات اإلسالمية
المادة/الصف
التاريخ
موضوع الدرس
الطهارة
الحصة
ما هو المقصود بالمكروه  -المباح؟
التمهيد
الكتاب  +اللوحات الورقية  +السبورة +
الوسائل
□ التعلم التعاوني□ النقاش والحوار□ التفكير الناقد□ حل المشكالت□ االكتشاف□
استراتيجية التعليم
البروجكتور.
المساعدة
التلقين
التقويم
إجراءات التعليم والتعلم
المحتوى التعليمي
األهداف السلوكية
أن تبين الطالبة بعض من أفعال الطهارة.
أشرح للطالبات باستخدام السبورة بعض من أفعال الطهارة
وذلك من خالل تقسيم الفكرة إلى عدة عناصر أقوم بشرح كل
أن تعرف الطالبة المقصود بالطهارة.
عنصر بالتفصيل ،ثُم أطلب من الطالبات كتابة تلخيص بسيط
أن توضح الطالبة أقسام الطهارة التي وردت هذه األفعال تشترك في مسمى واحد هو:
لما فهمنه ال يزيد على سطرين بكراساتهن.
الطهارة.
أوجه للطالبات مجموعة من األسئلة حول ما هو المقصود
بتعريف الطهارة.
 -1وقعت على ثوبى نجاسة فغسلتها بالماء.
بالطهارة؟ ،ثُم أختار مجموعة من الطالبات يقمن بإجابة
أن تذكر الطالبة بعض األمثلة التي تدل على  -2أردت الصالة فتوضأت.
األسئلة أمام الفصل ،ثُم في كراساتهن وأقوم بتحية الطالبات
ما الطهارة:
المتميزات منهن.
اهتمام اإلسالم بالطهارة.
هي رفع الحدث وإزالة النجاسة.
أجمع مجموعة من المعلومات من خالل الشبكة العنكبوتية
وأمهات الكتب حول أقسام الطهارة كما وردت بتعريف
أن تعدد الطالبة بالتفصيل فوائد نعمة الماء.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة بالدرس .أقسام الطهارة:
الطهارة ،ثُم أقوم بعرضها بتأني ومناقشتها مع الطالبات
 .1رفع الحدث.
وأختار مجموعة من الطالبات وأطلب منهن التعليق والتعقيب
أن تتجه الطالبة نحو ترشيد أستهالك المياه .2 .إزالة النجاسة.
على المعلومات ،ثُم أطلب منهن جمع معلومات جديدة تتعلق
بنفس الموضوع.
مكانة الطهارة في اإلسالم:
أطرح فكرة مبسطة حول بعض األمثلة التي تدل على اهتمام
أتعاون مع زميالتي في ذكر بعض األمثلة التي تدل على اهتمام
اإلسالم بالطهارة أمام الطالبات ،ثُم أطلب منهن إبداء رأيهن
اإلسالم بالطهارة.
حول الفكرة محل النقاش ومن خالل إسلوب الحوار والمناقشة
نعمة المياه:
أصل بالطالبات الستيعاب تام للفكرة وأطلب منهن كتابة
الماء من أعظم النعم التي أنعم اهلل بها علينا ونستفيد منه فوائد
ملخص لما فهمنه بكراساتهن.
كثيرة.
أطلب من الطالبات جمع معلومات جديدة حول فوائد نعمة الماء
وذلك بعد أن أقوم بتفصيل المعلومة بشكل كامل لهن ،وأقوم
بتوجيهن للمصادر الصحيحة لجمع المعلومات وكيفية جمعها
بالشكل المثمر.
أقوم بتوزيع ورقة العمل على الطالبات ،ثُم أساعدهن في
اإلجابة على األسئلة الموضح بها.

الواجب

ما هو المقصود بالطهارة؟

الخميس

بيني بعض من أفعال الطهارة.
عرفي المقصود بالطهارة.
وضحي أقسام الطهارة التي وردت
بتعريف الطهارة.
اذكري بعض األمثلة التي تدل على
اهتمام اإلسالم بالطهارة.
عددي بالتفصيل فوائد نعمة الماء.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

مسرد وسائل  -التوحيد
الصف  :األول المتوسط

المادة :الدراسات اإلسالمية
األسبوع/اليوم

الوسيلة

المهارة

( المكون ) موضوع الدرس

الفصل الدراسي  :االول
األهداف

آداه التقويم

استراتيجية التدريس

أن تعرف الطالبة التوحيد

السبورة
-1الترتيب(

أن تذكر الطالبة أقسام
التوحيد

)

-3االتصال ( )
-4اإللقاء ( )

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

جهاز العرض

أن تعدد الطالبة أنواع
العبودية
أن تعرف الطالبة العبودية
العامة مع ذكر الدليل
أن توضح الطالبة
العبودية الخاصة مع ذكر
الدليل

الكتاب المدرسي

أن توضح الطالبة أهمية
التوحيد

شرائح
الباوربوينت

أهمية التوحيد

-8التقويم (

)

التوحيد وأقسامه

-2تحديد الهدف ( )

ألقالم الملونة

أن تبين الطالبة معنى
العبودية

أن تستدل الطالبة على
أهمية التوحيد
أن تذكر الطالبة أول
الواجبات
أن تبين الطالبة أن التوحيد
أساس قبول األعمال

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

(

)

( )
( )
(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

)

(

)

عرفي التوحيد
اذكري أقسام التوحيد
بيني معنى العبودية
عددي أنواع العبودية
عرفي العبودية العامة مع
ذكر الدليل
وضحي العبودية
الخاصة مع ذكر الدليل

وضحي أهمية التوحيد
استدلي على أهمية التوحيد
اذكري أول الواجبات
بيني أن التوحيد أساس
قبول األعمال

مسرد وسائل  -التفسير
المادة  :التفسير
األسبوع/اليوم

الصف  :األول المتوسط
الوسيلة

المهارة

)

-1الترتيب(

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

ألقالم الملونة

جهاز العرض

تفسير سورتي الناس والفلق.

السبورة

( المكون ) موضوع الدرس

)

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح الباوربوينت

تفسير سورتي اإلخالص
والمسد.

-8التقويم (

)

الكتاب المدرسي

الفصل الدراسي  :االول
األهداف
أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة.
أن تحدد الطالبة بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة .أن تبين الطالبة فضائل
السورتين الكريمتين.
أن تفسر الطالبة مضمون اآليات
الكريمة .أن تبين الطالبة أهم
الفوائد واالستنباطات من اآليات
الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتيقن الطالبة من فضل سورتي
الفلق والناس.

استراتيجية التدريس

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

آداه التقويم

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

اتلِ اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.
حددي بعض المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.
بيني فضائل السورتين الكريمتين.
فسري مضمون اآليات الكريمة.
بيني أهم الفوائد واالستنباطات من
اآليات الكريمة.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

 .أن تتلو الطالبة اآليات الكريمة
تالوة صحيحة مجودة.

اتلِ اآليات الكريمة تالوة صحيحة
مجودة.

أن تحدد الطالبة بعض المعاني
والمفردات التي وردت باآليات
الكريمة.أن تبين الطالبة فضل
سورة اإلخالص.

حددي بعض المعاني والمفردات التي
وردت باآليات الكريمة.

أن تفسر الطالبة مضمون اآليات
الكريمة.أن تبين الطالبة أهم الفوائد
واالستنباطات من اآليات الكريمة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس .أن تقدر الطالبة نعمة

القرآن الكريم وتعمل بما فيه.

بيني فضل سورة اإلخالص.
فسري مضمون اآليات الكريمة
بيني أهم الفوائد واالستنباطات من
اآليات الكريمة
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

مسرد وسائل  -الحديث
المادة  :الحديث والسيرة
المهارة

-1الترتيب(

)

السبورة

-2تحديد الهدف ( )
-3االتصال (

)

-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

جهاز العرض

-8التقويم (

)

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

أن تربط الطالبة بين الصورة
وبين موضوع الحديثين.
أن تقرأ الطالبة الحديث قراءة
صحيحة مضبوطة بالشكل.
أن تفسر الطالبة بعض
المعاني والمفردات الجديدة
التي وردت بالحديث الشريف.
أن تحل الطالبة ورقة العمل
الخاصة بالدرس
أن تمتثل الطالبة لتعاليم
اإلسالم التي تضمنها
الحديث الشريف وتعمل بها.

تابع حرص النبي صلى اهلل عليه وسلم على
هداية آمته

-7اإللقاء ( )

الكتاب المدرسي

( المكون ) موضوع الدرس

األهداف

حرص النبي صلى هللا عليه وسلم على هداية
أمته.

األسبوع/اليوم

الصف  :األول المتوسط
الوسيلة

الفصل الدراسي  :االول

أن تستنتج الطالبة بعض
اإلرشادات والدروس
المستفادة من الحديث
الشريف.
أن تبرز الطالبة قول
النبي صلى اهلل عليه
وسلم ألبي موسى
األشعري رضي اهلل عنه.
أن تحل الطالبة ورقة
العمل الخاصة بالدرس
أن تمتثل الطالبة لتعاليم
اإلسالم التي تضمنها الحديث
الشريف وتعمل بها

استراتيجية التدريس

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

آداه التقويم

اربطي بين الصورة وبين
موضوع الحديثين.
اقرئي الحديث قراءة صحيحة
مضبوطة بالشكل.
فسري بعض المعاني
والمفردات الجديدة التي وردت
بالحديث الشريف.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

(

)

(
(

)
)

(

)

(
(
(
(

)
)
)
)

(

) استنتجي بعض اإلرشادات
) والدروس المستفادة من
الحديث الشريف.
ابرزي قول النبي صلى
اهلل عليه وسلم ألبي
موسى األشعري رضي اهلل
عنه.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

(

مسرد وسائل  -الفقه
مادة :الدراسات اإلسالمية
األسبوع/اليوم

الصف  :األول متوسط

المهارة

-1الترتيب(

الوسيلة

)

السبورة

-3االتصال (
-4اإللقاء (

)

-5التذكر(

)

-6االستيعاب (

)

ألقالم الملونة

الطهارة

-2تحديد الهدف ( )
)

( المكون ) موضوع الدرس

جهاز العرض

-7اإللقاء ( )

-9الكتابة (

)

 -10القراءة ( )
-11الفهم ( )

شرائح
الباوربوينت

تابع الطهارة

-8التقويم (

)

الكتاب المدرسي

الفصل الدراسي  :االول
األهداف
أن تبين الطالبة بعض من أفعال
الطهارة.
أن تعرف الطالبة المقصود بالطهارة.
أن توضح الطالبة أقسام الطهارة التي
وردت بتعريف الطهارة.
أن تذكر الطالبة بعض األمثلة التي تدل
على اهتمام اإلسالم بالطهارة.
أن تعدد الطالبة بالتفصيل فوائد نعمة
الماء.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس
أن تتجه الطالبة نحو ترشيد أستهالك
المياه

أن تعرف الطالبة المقصود بالماء
الطهور.
أن تبين الطالبة حكم استعمال الماء
الطهور.
أن توضح الطالبة المقصود بالماء
النجس.
أن تفسر الطالبة حكم استعمال الماء
النجس.
أن تشرح الطالبة القاعدة الفقهية التي
تنص على أن األصل في المياه الطهارة
ما لم تثبت نجاستها.
أن تحدد الطالبة حكم استعمال آنية
الذهب والفضة.
أن تحل الطالبة ورقة العمل الخاصة
بالدرس.
أن تتيقن الطالبة من دعوة اإلسالم
للمسلم بالتمتع بحياته دون إسراف أو
تقدير.

استراتيجية التدريس

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

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

آداه التقويم

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

بيني بعض من أفعال الطهارة.
عرفي المقصود بالطهارة.
وضحي أقسام الطهارة التي وردت
بتعريف الطهارة.
اذكري بعض األمثلة التي تدل على
اهتمام اإلسالم بالطهارة.
عددي بالتفصيل فوائد نعمة الماء.
حلي ورقة العمل الخاصة بالدرس.

عرفي المقصود بالماء
الطهور.
بيني حكم استعمال الماء
الطهور.
وضحي المقصود بالماء
النجس.
فسري حكم استعمال الماء
النجس.
اشرحي القاعدة الفقهية التي
تنص على أن األصل في المياه
الطهارة ما لم تثبت نجاستها.
حددي حكم استعمال آنية
الذهب والفضة.
حلي ورقة العمل الخاصة
بالدرس.

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

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

الحسابات البنكية
اسم صاحب الحساب

بنك الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة

رقم الحساب

233608010954856

ايبان

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

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

اسم صاحب الحساب
رقم الحساب

بنك األهلي
سعد عبدالرحمن العتيبي
21065828000106

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

