 .1تمكٌن العقٌدة اإلسالمٌة فً نفس المتعلم وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته ،وتنمٌة محبة هللا وتقواه
وخشٌته فً قلبه.
 .2تزوٌده بالخبرات والمعارف المالئمة لس ِّنه ،حتى ٌل َّم باألصول العامة والمبادئ األساسٌة للثقافة والعلوم.
 .3تشوٌقه إلى البحث عن المعرفة ،وتعوٌده التأمل والتتبع العلمً.
 .4تنمٌة القدرات العقلٌة والمهارات المختلفة لدى المتعلم ،وتعهدها بالتوجٌه والتهذٌب.
 .5تربٌته على الحٌاة االجتماعٌة اإلسالمٌة التً ٌسودها اإلخاء والتعاون ،وتقدٌر التبعة ،وتحمل المسؤولٌة.
 .6تدرٌبه على خدمة مجتمعه ووطنه ،وتنمٌة روح النصح واإلخالص لوالة أمره.
 .7حفز همته الستعادة أمجاد أ ُ َّمته المسلمة التً ٌنتمً إلٌها ،واستئناف السٌر فً طرٌق العزة والمجد.
 .8تعوٌده االنتفاع بوقته فً القراءة المفٌدة ،واستثمار فراغه فً األعمال النافعة ،وتصرٌف نشاطه بما ٌجعل
شخصٌته اإلسالمٌة مزدهرة.
 .9تقوٌة وعً المتعلم لٌعرف -بقدر سنه -كٌف ٌواجه اإلشاعات المضللة ،والمذاهب الهدامة ،والمبادئ
الدخٌلة.
 .11عداده لما ٌلً هذه المرحلة من مراحل الحٌاة.

 تعرٌف المتعلم بخالقه وبناء عقٌدته اإلسالمٌة على أساس من الفهم واإلقناع.
 تنشئة المتعلم على اإلٌمان باهلل واالنقٌاد له واإلٌمان بالرسل والمالئكة والكتب السماوٌة وبالٌوم اآلخر وبالقدر خٌره وشره.
 اإلٌمان بأن هلل وحده حق التشرٌع لٌتربى وٌنشأ المتعلم على نبذ كل األفكار والخرافات والمذاهب المنافٌة لإلسالم.
 اإلٌمان بأن هللا تعالى هو المستحق للعبادة وحده دون سـواه.
 إبعاد المتعلم عن كل ما ٌوقعه فً الشرك -والعٌاذ باهلل -ألن هللا ال ٌغفر أن ٌشرك معه أحد كائنا ً من كان.
 حث المتعلم وتعوٌده على اإلقتداء بالرسول صلى هللا علٌه وسلم فً جمٌع أقواله وأعماله.

معلومات عن المعلمة

 المؤهل:
 التخصص:
 الصفوف التي تدرسها:
 مواد التدريس:
 أسم المدرسة:
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اطُ اٌذرص

اٌزبر٠خ

رٛل١غ اٌّؼٍّخ

رٛل١غ اٌّذ٠زح

رٛس٠غ ِٕٙح ِبدح اٌزٛز١ذ اٌصف اٌثبٌث اٌّزٛطػ
األطجٛع

اٌزبر٠خ
ِٓ

إٌٝ

اٌذرٚص
اإلّ٠بْ ثبٌمذر
ِزارت اٌمذر
اٌصجز ػٍ ٝألذار هللا اٌّؤٌّخ
ربثغ اٌصجز ػٍ ٝألذار هللا اٌّؤٌّخ
ِزارت إٌبص ػٕذ اٌّص١جخ
ِب ٠ؼ ٓ١ػٍ ٝاٌصجز
اطزؼّبي (ٌ )ٛف ٟاٌىالَ
ربثغ اطزؼّبي (ٌ )ٛف ٟاٌىالَ
ٔظجخ إٌؼُ هلل
ٔظجخ إٌؼُ ٌغ١ز هللا
ربثغ ٔظجخ إٌؼُ ٌغ١ز هللا
ٔظجخ إٌؼُ إٌ ٝإٌفض
ربثغ ٔظجخ إٌؼُ إٌ ٝإٌفض
طت اٌذ٘ز
ِزاخؼخ ػبِخ
ربثغ طت اٌذ٘ز
طت اٌز٠ر
أٔٛاع اٌظسز
ربثغ أٔٛاع اٌظسز
ػم٠ٛخ اٌظبزز
اٌٛاخت ردبٖ اٌظسز ٚاٌظسزح
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ربثغ اٌٛاخت ردبٖ اٌظسز ٚاٌظسزح إٌُشزح
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اٌخّ١ضٕٔ ٔٗٗٓ / ٖ /
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األزذ ٕٗ ٔٗٗٓ / ٖ /
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15

األزذ ٕ ٔٗٗٓ / ٗ /

اٌخّ١ض ٔٗٗٓ / ٗ / ٙ

اٌىٙبٔخ ٚاٌؼزافخ
ربثغ اٌىٙبٔخ ٚاٌؼزافخ (ٔ)  -ربثغ اٌىٙبٔخ ٚاٌؼزافخ (ٕ)
اٌزٕدُ١
ربثغ اٌزٕدُ١
أثزاج اٌسظ ٚػٍُ إٌد َٛإٌدٚ َٛاٌفٍه
االطزظمبء ثبألٔٛاء
ربثغ االطزظمبء ثبألٔٛاء

ِالزظبد

 17+16األزذ ٔٗٗٓ / ٗ / 9

اٌخّ١ض ٕٓ ٔٗٗٓ / ٗ /

اخزجبراد اٌفصً اٌذراط ٟاألٚي

بطاقة تخطيط الذروس لمواد العلوم الشرعية
األحد

الٌوم

الثالثاء

االثنٌن

األربعاء

الخمٌس

الحصة

التارٌخ
التهٌئة

طرح مشكلة
حدث جاري
قصة
أخرى ...................
)
نشاط رقم (
وصف التمهٌد /بٌنً حكم اإلٌمان بالقدر وحكم من أنكره.
أهداف الدرس






أن تعرف الطالبة القدر.
أن تذكر الطالبة األدلة على وجوب اإلٌمان بالقدر.
أن تفسر الطالبة حقٌقة اإلٌمان بالقدر.
أن تدلل الطالبة على أن حكم إنكار القدر من السنة النبوٌة.

استراتٌجٌات التدرٌس والتعلم النشط
مهارات التفكٌر
تقنٌات التعلم
أسالٌب التقوٌم وأدواته
تعزٌز االنتماء الوطنً والقٌم النبوٌة
التقوٌم النهائً
نقد الدرس

الصف

المادة

الموضوع

3م ف1

التوحٌد

اإلٌمان بال َقدَ ِر

قراءة نص قرآنً أو نبوي أو نص من مرجع صحٌح

عرض صور

عرض فلم تعلٌمً

تحقٌق أهداف الدرس من خالل .......
كتاب الطالبة

كتاب النشاط

نشاط ( )1ص13
ما موقف ابن عمر رضً هللا عنهما مع
منكري القدر؟ وما الفائدة من ذلك؟
نشاط ( )2ص14
بالتعاون مع مجموعتك :ب ٌِّن عالقة اإلٌمان
بالقدر بالركن األول من أركان اإلٌمان.
..............

نشاط ( )1ص11
ُطلب من أحد الطالب كتابة كلمة عن القدر
فكتب ما ٌلً :إِذا أردنا تطمئن نفوسنا
.............
حلِّل النص السابق مستخر ُجا منه ما ٌلً:
........................................

أسئلة التقوٌم






عرفً القدر.
اذكري األدلة على وجوب اإلٌمان
بالقدر.
فسري حقٌقة اإلٌمان بالقدر.
دللً على أن حكم إنكار القدر من
السنة النبوٌة.

التعلم التعاونً التقوٌم البنائً التعلم النشط االستقصاء البحث واالستكشاف الخرائط الذهنٌة لعب األدوار حل المشكالت فكر ،زاوج ،شارك الطاولة
الدائرٌة العصف الذهنً أخرى ………………
فً المرحلة ................................................................... /أو لتحقٌق الهدف
 عملٌات العلم األساسٌة /المالحظة التصنٌف القٌاس االستنتاج أخرى …….........
 التفكٌر اإلبداعً /الطالقة المرونة األصالة العصف الذهنً أخرى …..….......
 التفكٌر الناقد /تحدٌد األولوٌات التمٌٌز بٌن المعلومات أخرى …………..
أجهزة عرض جهاز تسجٌل  ونماذج وعٌنات صور لوحات ورسومات فٌلم تعلٌمً مراجع ودورٌات أخرى …………..
األسئلة واألجوبة المالحظة التواصل التدرٌبات األنشطة قائمة الشطب ملف إنجاز المطوٌات أخرى …………….....
التطبٌقات والواجبات اإلضافٌة
الواجب المنزلً
حل أسئلة الكتاب
متابعة حل أنشطة الكتاب

األخٛح اٌّؼٍّٚ ٓ١اٌّؼٍّبد
ظ اال َُ اػٍاُ ١ى ُْ اٚرزّخ ه
اٌ ّ
هللاِ اٚثا از اوبرُُٗ
٠ظز ِؤطظخ اٌزسبظ١ز اٌسذ٠ثخ
www.mta.sa
أْ رمذَ ٌىُ خّ١غ ِب ٠خص ِبدٖ اٌزٛز١ذ
رسع١ز  +رٛس٠غ  +أ٘ذاف
(خّبطٚ + ٟزذاد ِشزٚع اٌٍّه ػجذهللا ِ +ظزد  +اطززار١د١بد زذ٠ثخ  +ثٕبئ + ٟاٌزؼٍُ إٌشػ  +ثطبلبد رخط١ػ اٌذرٚص)
+
ثالثخ ػزٚض ثٛر ثٕ٠ٛذ ِخزٍفخ ٌىً درص
+
طدالد اٌزمٚ ُ٠ٛاٌّٙبراد زظت ٔظبَ ٔٛر
+
ِدٍذاد اخزجبراد ِزٕٛػٗ
+
أٚرق ل١بص ٌىً درص
+
أٚراق ػًّ ٌىً درص

+
طدً إٔدبس اٌّؼٍّخ
+
ٚطدً إٔدبس اٌطبٌجخ
+
زً األطئٍخ
+
خزائػ ِٚفبُ٘١
+
اثزاءاد
شزذ ِزّ١ش ثبٌف١ذٌ ٛ٠دّ١غ درٚص إٌّٙح
____________________
غجبػخ ٍِٔٛخ  +اٌظ ٟد 60 = ٞلاير
غجبػخ أث١ط ٚأطٛد  +اٌظ ٟد 30 = ٞلاير
ط ٟد ٞفمػ =  20لاير (ٌٍصف اٌٛازذ)

خّ١غ ِزفمبد اٌظ ٟد ٞػٓ غز٠ك اال 20 = ً١ّ٠لاير
اٌزٛص ً١ف ٟاٌز٠بض ٚاٌخزج ِدبٔب
ٚالرطبي اٌطٍت ػٓ غز٠ك ف١ذوض اٌّظزؼدً ( ٕٗ طبػخ ) ٠عبف ٓ٘ لاير
ٌسدش غٍجىُ ٚرظدِ ً١ؼٍِٛبد اإلطزالَ:
إٌىزز١ٔٚب ً ػٓ غز٠ك اٌزاثػ
www.mta.sa/c
ّ٠ٚىٕىُ غٍت رٛس٠غ إٌّٙح ا ٚػٕ١خ
ا ٚاٌشزاء ػٓ غز٠ك االً١ّ٠
ِٓ ٘ذا اٌزاثػ
www.mta.sa/c
اٚ
ٌٍطٍت ِٓ داخً اٌٍّّىخ ّ٠ىٕه اإلرصبي ػٍ ٝرلُ:
0555107025
0505107025
0557977722

ٚارظت اٌزسبظ١ز
0505107025
0557977722
ٕ٘ٚب أرلبَ اٌسظبثبد ٌٍّؼٍّ ٓ١خبرج ِذٕ٠خ اٌز٠بض ٚاٌخزج
اٌجٕه األٍٟ٘
ِؤطظخ اٌزسبظ١ز اٌسذ٠ثخ
27949172000110
(ا ٞثبْ)
SA0610000027949172000110
______________________________________________
ِصزف اٌزاخسٟ
ِؤطظخ اٌزسبظ١ز اٌسذ٠ثخ
233608010954856
(ا ٞثبْ)
SA5780000233608010954856

______________________________________________
 ِٓٚثٕٛن آخزّ٠ ٜىٕىُ اٌزس ً٠ٛػٍ ٝازذ ٘ذا اٌسظبثبد
اٌز٠بض
طؼذ ػجذاٌززّٓ اٌؼز١جٟ
2052558759940
طبِجب
طؼذ ػجذاٌززّٓ اٌؼز١جٟ
8001852539
اٌجٕه اٌظؼٛدٌ ٞإلطزثّبر
طؼذ ػجذاٌززّٓ اٌؼز١جٟ
0101001926001
ٌألخٛح أصسبة اٌّىزجبد اٌزاغج ٓ١ف ٟأْ ٠ىٛٔٛا ٚوالء ٌزسبظ١ز فٛاس اٌسزث ٟفِ ٟذٔ ُٙاالرصبي ثدٛاي اٌّذ٠ز
0554466161

