اإلدارة العامة للتعليم مبحافظة -----
مدرسة ......................................... :

مادة الدراسات السالمية

)

حتضري بوابة التعليم الوطنية ]عني[
الصف الثالث البتدائي
معلم/ة املادة
قائد/ة املدرسة
املشرف/ة الرتبوي/ة

أهداف التعليم في المملكة

 -1غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة والمعارف والمهاااراا المدياادة واهاتاواااا والقاايب المرغ ااة لااد
الطالباا ليشب ا رجاهً -أو نساء فاومين لدوروب في الحياة ،واعين عقيااداهب ماادافعين عوهااا وعااام ين
في ض ئها لخير الدنيا واآلخرة معا.
 -2ا فير الك ادر البشرية الالزمة لتط ير المتتمع اقتصاديا واجتماعيااا واقافيااا مااا يخاادت خطا التوميااة
الطم حة في المم كة ويدفع وذه الخط من نتاح إلى نتاح.
 -3الحرص ع ى مص حة الدرد والتماعة معا  ،فه يبتغي مص حة الداارد ماان خااالم اع يما اع يمااا افيااا
مديدا لذاا  ،ما يبتغي مص حة التماعة اإلفادة مما يتع م األفراد لتط ير المتتمع ص راين :
خالم اإلسهات في اإلنتاج والتومية
األمية  ،ونشر ال عي لد جميااع أ واااء األمااة شااك

أ ) مباشرة  :وذلك من

ب ) غير مباشرة  :وذلك من خالم القضاء ع ى

يضمن لهب حياة واعية مستويرة ودورا أ ثر فاع ية في واء متتمعااهب.
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أهداف تعليم المرحلة االبتدائية

-1

غرس العقيدة اإلسااالمية الصااحيحة فااي ندسااي الطالبااة ورعايتهااا تر يااة إسااالمية متكام ااة ،فااي
خ قها ،وجسمها ،وعق ها ،ولغتها ،وانتمائها إلى أمة اإلسالت.

-2

ادريب الطالباا ع ى إقامة الصالة ،واألخذ آداب الس ك والدضائ .

-3

اومية المهاراا األساسية المخت دة وخاصة المهارة ال غ ية والمهارة العددية ،والمهاراا الحر ية .

-4

ازويد الطالبة القدر المواسب من المع ماا في مخت ف الم ض عاا .

-5

اعريف الطالبة وعب اهلل ع يها فااي ندسااها ،وفااي يالتهااا اهجتماعيااة والتغرافيااة لتحساان اسااتخدات
الوِّعَب ،واودع ندسها و يالتها .

-6

ار ية ذوقهن البديعي ،واعهد نشاطهن اه تكاري ،واومية اقدير العم اليدوي لديهن.

اومية وعي الطالبة لتدرك ما ع يها من ال اجباا ومالها من الحق ق
-7
المرح ة التي امر ها  ،وغرس حب وطوها  ،واإلخالص ل هة أمروا .

في حاادود سااوِّ وخصااائ

ا ليد الرغبة لدي الطالباا في اهزدياد من الع ب الوافع والعم الصالح وادريبهن ع ى اهستدادة من
-8
أوقاا الدراغ.
-9

إعداد الطالبة لما ي ي وذه المرح ة من مراح حيااها.
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االهداف العامة للتربية اإلسالمية

 -1التخ ق أخالق القرآن الكريب والعم

واهنقياد ألحكام .

 -2اإليمان وب ة محمد ص ى اهلل ع ي وس ب وإاباع ودي .
 -3اومية الواحية الديوية والروحية لد الطالباا وابصيرون العقيدة الصحيحة.
 -4اعريدهن حقيقة ديوهن حتى اوم مشاعرون لحب الخير والصالح.
 -5ارويض الودس ع ى مقاومة األو اء الداسدة ماع اومياة الادوافع الدطرياة مان غيار إفاراو وه
ادري .
 -6اوظيب عالقة المس ب ر ّ وذلك معرفة العقائد والعباداا.
 -7إنشاء شخصية ق امها المث الع يا وذلك ألن ق ب المس ب متّص

ط اع
اهلل اعالى لع م أن اهلل م ّ

ع ى خداياوا .فهي اراقب اهلل في جميع اح ّر ااها وسكوااها واسم

ودسها إلى ما قدّر اهلل لهاا

من الكمام .
 -8ر

جميع الع ت األخر

القرآن الكريب.
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أهداف تدريس مادة التوحيد

 -1تعريف المتعلم بخالقه وبناء عقيدته اإلسالمية على أساس من الفهم واإلقناع.
 -2تنشئة المتتعلم علتى اإليمتا بتاه واالنقيتا لته واإليمتا بالرست والمالئكتة والكتت الستماوية
وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره.
 -3اإليمتتا بت

ه وحتتده حت التشتتري ليتربتتى وينشت المتتتعلم علتتى نب ت ك ت األفكتتار والخرافتتا

والم اه المنافية لإلسالم.
 -4اإليما ب

هللا تعالى هو المستح للعبا ة وحده و ستواه.

 -5إبعا المتعلم عن ك ما يوقعه في الشرك -والعياذ باه -أل هللا ال يغفر أ يشرك معه أحتد كائنتا
من كا .
 -6حث المتعلم وتعويده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم في جمي أقواله وأعماله.
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أهداف تدريس مادة الفقه
 -1تثبيت العقيدة اإلسالمية في نفس المتتعلم وتوثيت الصتلة بينته وبتين هللا عت وجت عتن طريت
الممارسة العملية للعبا ا .
 -2تبصير المتعلم ب همية الجان العملي من الدين ممثال في العبا ا والت كيد على أنته جت ء متتمم
للعقيدة.
 -3تعريف المتعلم بالعبا ا وأحكامها وشروطها وك ما يتص بها مما يجع العبد متفقها في ينته
واعيا له مدركا ألحكامه.
 -4تدري المتعلم على ممارسة العتبا ا وتعويتده عليهتا بحيتث يصتب جت ء متن ستلوكه وواجبتا
يشعر بضرورة أ ائه كلما حا وقته.
 -5اكتساب المتعلم كثيرا من الفضائ واآل اب كالطاعتة والنظتام والنظافتة وحستن المظهتر وستمو
النفس وتحم المشاق والعطف على اآلخرين.
 -6تعريف المتعلم ببعض المعامال التي يمر بها في حياتته اليوميتة وأحكامهتا وشتروطها وآ ابهتا
وبيا بعض المسائ عنها.
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مع ماا عن المع مة



المؤو :



التخص



الصد ف التي ادرسها:



م اد التدريس:



اسب المدرسة:

:
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المساارد
ت

اسب الدرس

التاريخ

ا قيع المع مة

ا قيع المديرة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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سب اهلل الرحمن الرحيب
ر يوت وح اسال ة

يسر مؤسسة التحاضير الحديثة أن اقدت لكب احاضير واوراق عم وعروض
لك ما يخ الم اد الدراسية
(ا تدائي ومت س واان ي) و ذلك اع يب الكبيراا ومتتمع ال امية و أيضا جميع ما يخ رياض
اهطدام
ا ثر من طريقة ل تحضير الطرق الحديثة مع شرح فيدي وااراءاا عين لك الدروس
نسألكب اهلل الع ي العظيب أن ه ابيع ا وذا التحضير أو اعط ه أحد غير ب إه ع موا وم افقتوا وأن
ه اوشروه ع ى صدحاا اهنترنت .وذلك حدظاً لحق قوا في التحضير.
❖ ه نح لكب يع وذا التحضير و محت ياا .
❖ ه نح لكب اهستدادة من وذا التحضير إذا لب ادفع امو .
❖ ه نح ل مكتباا أو األشخاص يع وذا التحضير وه نح لهب امو دون ع موا.

❖ اذ ر ق ل اعالى ((وَمَنْ يَتَّقِ اهللََّ يَتْعَ ْ لَ ُ مَخْرَجاً ،وَيَرْ ُزقْ ُ مِنْ حَيْثُ ه يَحْتَسِبُ))
ل شراء الكترونيآ ع ي الرا
www.mta.sa/c
او اهاصام
0555107025

مؤسسة التحاضير الحديثة ل خدماا التع يمية
ا د ن المكتب 0557977722 /
مؤسسة التحاضير الحديثة
WWW.MTA.SA
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توزيع منهج مادة (الدراسات اإلسالمية) للصف ( الثالث االبتدائي)
األسب ع

اهحد

اهاوين

الثالااء

اهر عاء الخميس الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادروس

1

2/1

2-2

2-3

2-4

2-5

الت حيد :مرااب الدين  -الدق والس ك :آداب قضاء الحاجة

2

2/8

2-9

2-10

2-11

2-12

الت حيد :مرااب الدين  -الدق والس ك :آداب قضاء الحاجة

3

2/15

2/16

2/17

2/18

2/19

الت حيد :ار ان اإلسالت -الدق والس ك :آداب قضاء الحاجة

4

2/22

2/23

2/24

2/25

2/26

الت حيد :شهادة أن ه إل اه اهلل
الدق والس ك :إزالة الوتاسة عن البدن (التسب)

5

2/29

2/30

3/1

3/2

3/3

الت حيد :شهادة أن ه إل اه اهلل
الدق والس ك :إزالة الوتاسة عن البدن (التسب)

6

3/6

3/7

3/8

3/9

3/10

الت حيد :شهادة أن محمد رس م اهلل
الدق والس ك :إزالة الوتاسة عن المال س ومكان الصالة

7

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

الت حيد :شهادة أن محمد رس م اهلل  -الدق والس ك :التيمب

8

3/20

3/21

3/22

3/23

3/24

الت حيد :إقات الصالة -الدق والس ك :التيمب

9

3/27

3/28

3/29

4/1

4/2

الت حيد :إقات الصالة  -الدق والس ك :مكانة الصالة

10

4/5

4/6

4/7

4/8

4/9

الت حيد :إيتاء الز اة  -الدق والس ك :مكانة الصالة

11

4/12

4/13

4/14

4/15

4/16

الت حيد :إيتاء الز اة -الدق والس ك :شروو الصالة 1

12
13

4/19

4/20

4/21

4/22

4/23

4/26

4/27

4/28

4/29

4/30

مراجعة عامة
اهختباراا

داية
الدراسة
ل دص
اهوم
إجازة الي ت
ال طوي
إجازة نهاية
أسب ع
مط لة

األحااااااد

1444/02/01وا

2022/8/28ت

إجازة نهاية أسب ع
مط لة

الخمياااااااس 1444/4/16وا

2022/11/10ت

-25
الخمياااس
1444/02/26وا

-21
2022/9/22ت

داية اختبار الدص
الدراسي اهوم

األحااااااااااد

1444/4/26وا

2022/11/13ت

-20
1444/3/21وا

-16
2022/10/17ت

داية اجازة الدص
الدراسي اهوم

نهاية دوات
ي ت الخميس

1444/4/30وا

2022/11/24ت

اهحد
واهاوين

مع ب/ة المادة:

المشرف/ة التر ي/ة:

مدير/ة المدرسة:
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ﻣﻮﺿﻮع
اﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة
اﻟﺪراﺳﺎت
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

ﻋﺪد
اﻟﺤﺼﺺ

اﻟﺼﻒ واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ

1

اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
درﺳﺖ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻷول اﻷﺻﻮل اﻟﺜﻼﺛﺔ  ،ﻣﺎ اﻷﺻﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ؟
ﻫﺬا اﻟﺪرس ﺳﻴﺴﺘﻐﺮق ﺣﺼﺘﻴﻦ&
&

اﻟﺪروس اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
اﺳﻢ اﻟﺪرس

ﻣﺎﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ

اﻟﻬﺪف اﻷول

ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺪرس

اﻟﻤﺎدة
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم-اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ-اﻟﺼﻒ اﻷول
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺪراﺳﻲ اﻷول-اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ-
ﻣﺎ دﻳﻨﻚ ؟
دراﺳﺎت إﺳﻼﻣﻴﺔ  -ﺗﻮﺣﻴﺪ-ﻣﺎﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ-ﻣﺎﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ

أ ن ﻳ ﺮ ﺗ ﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .
5

اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻟﻘﺪرات ،وإﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺴﻠﻴﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﺑﺎﻹرﺷﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻨﺴﻖ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﺑﺸﻜﻞ دوري وﺗﺤﺪﻳﺪ دور
اﻟﻤﻨﺴﻖ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ.
اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻹرﺷﺎدات ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
رﺑﻂ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ وﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻤﻪ اﻟﻄﻼب ﻣﻊ ﺗﻘﻮﻳﻢ أداء اﻟﻄﻼب
وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺼﻔﻴﺔ وﺗﻘﻮﻳﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻄﻼب.

اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻪ ﺑﺤ ّﺮﻳّﺔ ودون ﺧﻮف ،وإﻟﻘﺎء اﻷﺳﺌﻠﺔ ،واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ،وﻋﺮض أﻓﻜﺎره ،وﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ آﻣﻨﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎوﻟﺔ واﻟﺨﻄﺄ ،واﻟﺘﻌﻠّﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺌﻪ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪرس ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﺪرس.

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧﴼ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  ،وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ،وﻫﻮ ﻳﺒﺪأ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﻮاﻛﺒﻪ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ.

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ أوﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة.

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت رﺗّﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺪأ ﺑﺄدﻧﺎﻫﺎ.
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻔﺤﻮص ﻗﺪ أﺗﻢ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ  ،واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد درﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮر ﻣﺎ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ.

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ أوﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة.

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت رﺗّﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺪأ ﺑﺄدﻧﺎﻫﺎ.

أ ن ﻳ ُﻌ ﺮ ﱢف اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻹﺳﻼم .

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻧﻰ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب أﺳﻠﻮﺑﴼ ﻣﻨﻈﻤﴼ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎر ﻓﻴﻪ أذﻫﺎﻧﻬﻢ ،اﺳﺘﻤﻄﺎر
اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﺤﻠﻬﺎ  ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﻓﻜﺎر
إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ أﻓﻜﺎر أﺻﻴﻠﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ وﺳﺮﻳﻊ وﺣﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻊ اﺣﺘﺮام أراء أﻗﺮاﻧﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ  ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪرس ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﺪرس.

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧﴼ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  ،وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ،وﻫﻮ ﻳﺒﺪأ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﻮاﻛﺒﻪ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ.

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ أوﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة.

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت رﺗّﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺪأ ﺑﺄدﻧﺎﻫﺎ.
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻔﺤﻮص ﻗﺪ أﺗﻢ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ  ،واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد درﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮر ﻣﺎ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ.

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ أوﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة.

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت رﺗّﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺪأ ﺑﺄدﻧﺎﻫﺎ.

أ ن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣ ﻌ ﻨ ﻰ اﻹﺣﺴﺎن.

اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﻓﻬﻢ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب أﺳﻠﻮﺑﴼ ﻣﻨﻈﻤﴼ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎر ﻓﻴﻪ أذﻫﺎﻧﻬﻢ ،اﺳﺘﻤﻄﺎر
اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﺤﻠﻬﺎ  ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﻓﻜﺎر
إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ أﻓﻜﺎر أﺻﻴﻠﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ وﺳﺮﻳﻊ وﺣﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻊ اﺣﺘﺮام أراء أﻗﺮاﻧﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ  ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪرس ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﺪرس.

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء

ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧﴼ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  ،وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ،وﻫﻮ ﻳﺒﺪأ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﻮاﻛﺒﻪ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ.

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ أوﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة.

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت رﺗّﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺪأ ﺑﺄدﻧﺎﻫﺎ.
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻔﺤﻮص ﻗﺪ أﺗﻢ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ  ،واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد درﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮر ﻣﺎ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ.

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ أوﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة.

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت رﺗّﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺪأ ﺑﺄدﻧﺎﻫﺎ.

أ ن ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗ ﻌ ﺮ ﻳ ﻒ اﻹﻳﻤﺎن.

اﻟﻬﺪف اﻟﺮاﺑﻊ
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اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح
ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻬﺪف

اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻌﺼﻒ اﻟﺬﻫﻨﻲ

و ﺻ ﻒ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻳﺘﺒﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب أﺳﻠﻮﺑﴼ ﻣﻨﻈﻤﴼ ﻣﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﺎر ﻓﻴﻪ أذﻫﺎﻧﻬﻢ ،اﺳﺘﻤﻄﺎر
اﻷﻓﻜﺎر ﺣﻮل ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺤﺪدة ،ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﻟﺤﻠﻬﺎ  ،ﻣﻊ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻷﻓﻜﺎر
إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻﺣﻘﺔ.

دور اﻟﻤﻌﻠﻢ

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻷﻓﻜﺎر اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻴﻦ ،وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻣﻦ
اﺟﻞ ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ إﻟﻰ أﻓﻜﺎر أﺻﻴﻠﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ.

دور اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ

ﺗﻮﻟﻴﺪ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ وﺳﺮﻳﻊ وﺣﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻊ اﺣﺘﺮام أراء أﻗﺮاﻧﻪ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ  ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ أﻓﻜﺎرﻫﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ.

اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﺳﻢ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺮض ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪرس ﻓﻲ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﺮح اﻟﺪرس.

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
اﻹﺛﺮاءات
اﺳﻢ اﻹﺛﺮاء
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ

اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺗﻜﻮﻳﻨﻲ

ﻧﻮع اﻹﺛﺮاء

و ﺻ ﻒ اﻹﺛﺮاء

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻴﺎﻧﴼ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ  ،وﻳﻌﺮف ﺑﺄﻧﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ أﺛﻨﺎء
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  ،وﻫﻮ ﻳﺒﺪأ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﻮاﻛﺒﻪ أﺛﻨﺎء ﺳﻴﺮ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ.

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ أوﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة.

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت رﺗّﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺪأ ﺑﺄدﻧﺎﻫﺎ.
ﻧﻮع اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

ﺧﺘﺎﻣﻲ

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ

وﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﻳﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮي اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ  ،ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻔﺤﻮص ﻗﺪ أﺗﻢ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﺗﻤﺎﻣﻬﺎ  ،واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤﺪد درﺟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ ﻟﻠﻤﺨﺮﺟﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻘﺮر ﻣﺎ

أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺪرس
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ.

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ أوﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة.

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت رﺗّﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺪأ ﺑﺄدﻧﺎﻫﺎ.

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
ﻣﻦ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﺻﻔﺤﺔ 11
اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ

ﺳﺆال رﻗﻢ 1

زﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ 10
اﻷﺳﺌﻠﺔ
ﻧ ﺺ اﻟﺴﺆال

ﻧﻮع اﻟﺴﺆال
ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻋﺪد ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺗﺐ.

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﻫﻲ أوﺳﻂ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ .

ﺻﻮاب وﺧﻄﺄ

ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ واﺣﺪة.

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم:

اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪد

أﻋﻈﻢ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ:

ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺴﺤﺐ واﻹﻓﻼت رﺗّﺐ ﻣﺮاﺗﺐ اﻟﺪﻳﻦ واﺑﺪأ ﺑﺄدﻧﺎﻫﺎ.

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب

ـ ﺣﺼﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻹﺳﻼم.
ـ اﻋﺘﻘﺎد أن اﻹﺣﺴﺎن ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻻ ارﺗﺒﺎط ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن واﻹﺳﻼم؛ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺗُﻌﻨﻰ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹﻳﻤﺎن
واﻹﺳﻼم.

اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ـ ﻋﺪم ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،و ﺿﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ.
ـ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ أﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻛﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﺬه اﻟﻤﺮاﺗﺐ؛ ﺣﻴﺚ إن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه
اﻟﻤﺮاﺗﺐ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ

اﻹرﺷﺎدات /اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت
ﺟﻤﻴﻞ أن ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺤﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ) ﺣﺪﻳﺚ ﺟﺒﺮﻳﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ (
ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ.

ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﻼب.

اﻟﻤﺼﺎدر
"ﺷﺮح ﺛﻼﺛﺔ اﻷﺻﻮل" ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺜﻴﻤﻴﻦ ،دار اﻟﺜﺮﻳﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ 1424هـ 2004 -م.

ﺗ ﻢ إﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﻴﻦ https://ien.edu.sa

