
 

 

 

 سالمٌةجذاذات التربٌة اإل

 سالمٌةالمرجع:النجاح فً التربٌة اإل

 المستوى: الثالث

 

 

  األستاذ: 

 مدرسة حلٌمة السعدٌة

 مدٌرٌة الخمٌسات

 

 
 

 مع متمنٌاتً لكم بالتوفٌق

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                 سورة الشرح                          :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 أن ٌستخلص المتعلم القٌم الواردة فً السورة. -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 ...أقالم لبدٌة  –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .01+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟لماذا حزن الرسول)ص( -
 ؟بماذا ذكر هللا عز وجل الرسول)ص( -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  هم السابقةمكتسبات

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس الجزء من  السورة  مرتٌن )الكراسة 
 مغلقة( مرتلة بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد 

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟بمادا شرح هللا صدر رسوله -
 ؟بماذا بشر هللا تعالى الرسول)ص(  -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 اآلي وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل 

 حسن اإلنصات ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 
 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 

 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 التجوٌد.  فً

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

 
 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءة المرتلة والتجوٌد.

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
ٌطبقون القواعد التجوٌدٌة و --

 ٌحاكون قراءة المدرس

 

 مخارج الحروف
 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 درس المفردات الصعبة اآلتٌة:ح المرش+ٌ
    أزلنا:  وضعنا   نوسع:  نشرح
     أتعبك:  أنقض ظهرك عبئك:  وزرك

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 ؟ماهً النعم التً أنعم هللا بها على نبٌه )ص( -
 ؟كٌؾ أعلى هللا منزلة الرسول )ص( -
 ؟  بماذا بشر هللا رسوله)ص( -
 ؟ر هللا رسوله)ص(بماذا أم -

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 و المتعلمٌن الستظهار السورة.+ٌدع

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 ( 00+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــلما

 األولى:    لوحدة         ا                            العصر                                سورة:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 خلص المتعلم القٌم الواردة فً السورة.أن ٌست -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .02+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟على ماذا أقسم هللا -
 ؟ هل القسم ٌشمل كل الناس -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  مكتسباتهم السابقة

 ٌعالتسم

+ٌسمع المدرس السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة 
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟بماذا أقسم هللا تعالى فً السورة -
 ماهً صفات الذٌن استثناهم هللا من القسم؟ -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 حسن اإلنصات ن عن أسئلة المدرس.ٌجٌبو -

 القراءة

 
 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 

 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.
 

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –المة النطق س
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

 
 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءة المرتلة والتجوٌد.

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
ٌطبقون القواعد التجوٌدٌة و -

 ٌحاكون قراءة المدرس 

 

 مخارج الحروف
 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 الصعبة اآلتٌة: ح المدرس المفرداترش+ٌ
 .      نور فً الوجه نضرة:
 نقصان -خسران : لفً خسر.   مطلق الزمان :العصر
 .            اوصى بعضهم بعضا: تواصوا

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 ؟عماذا أقسم هللا عز وجل -
 ؟ماهً الصفات األربع للذٌن استثناهم هللا -
 ؟اسرٌنهل المإمنون من الخ -

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 ن الستظهار السورة.+ٌدعو المتعلمٌ

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (03+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 حٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة+ٌإطرالتص
 

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 ألولىا:    لوحدة         ا                              سورة النصر                             :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

 المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
  علم القٌم الواردة فً السورة.أن ٌستخلص المت -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 تسجٌل صوتً ... –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر التعلٌمٌة التعلمٌةاألنشطة 

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .05+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟ لماذا خرج الرسول)ص( من مكة مهاجرا  -
 ؟هل عاد إلٌها من جدٌد -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

س السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة +ٌسمع المدر
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟بماذا أمر هللا رسوله فً السورة -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -
 حسن اإلنصات

 القراءة

 
 ورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( +ٌقرأ المدرس الس

 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

 
 لمتعلمٌن على القراءة المرتلة والتجوٌد.+ٌشجع المدرس ا

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
ٌطبقون القواعد التجوٌدٌة و -

 ٌحاكون قراءة المدرس

 

 مخارج الحروف
 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 .عونه: نصر هللا

 .جماعات:فواجاأ
 . تعالى عما ال ٌلٌق بهنزه هللا: سبح 
.... 

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 ؟ كٌؾ عاملت قرٌش الرسول )ص( -
 ؟هل عاملها بالمعاملة نفسها عندما نصره هللا -
 

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

ٌعبرون عنه المعنى العام للسورة ،و
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 

 أخطاء بعضعهم البعض.وٌصححون 
 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (06+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
 ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 

 



   

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                         ض الوضوء              فرائ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 .فرائض الوضوءعزز المتعلم معارفه حول أن ٌ -  األهداؾ:

 . أن ٌتوضؤ محترما ترتٌب فرائض الوضوء  -             
 أن ٌحافظ على نظافته. -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                  .أقالم لبدٌة .. –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 تٌة:اآل ٌمهد المدرس باألسئلة
 
 ؟ماذا تفعل قبل كل صالة -
 ؟هل تصح صالتك بدون وضوء -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 نصقراءة 
 االنطالق

 
 تً بعد كتابته على السبورة:قرأ المدرس النص اآل+ٌ

 أخته له فقالت للّصالة، أحمد فقام للّصالة، المإّذن نادى
 الّصالة؟ قبل أّوال تتوّضؤ أن علٌك ٌجب

 بٌٝ لّزُ برا إِٓٛا اٌّز٠ٓ ؤ٠ّٙب ٠ب": تعالى هللا ٌقول

 اٌّشافك بٌٝ ٚؤ٠ذ٠ىُ ٚجٛ٘ىُ فبغغٍٛا اٌّصالح

 " اٌىعج١ٓ بٌٝ ٍىُٚؤسج  ثشئٚعىُ ٚاِغذٛا
 7.المائدة.س.
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.   

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

  الفهم والتحلٌل

 
 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ

 .... مسحواا  - المرافق -قمتم 
 النص: درس أسئلة لفهم+ٌطرح الم

 ؟ ماذا فعل أحمد عندما سمع النداء -
 ؟بماذا ذكرته أخته -

( 07) مدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصور+ٌوجه ال

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 . فرائض الوضوء المذكورة فً اآلٌة -
 .الفرائض مرتبة -
 .الدلك و الفور -
 

 
 ركبون المفردات فً جمل مفٌدةٌ -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
ٌستنتجون من اآلٌة فرائض  -

  . الوضوء مرتبة

ٌذكرون  -
فرائض الوضوء 

 مرتبة

 الخالصة

 
ات المتعلمٌن فً بناء الخالصة + ٌوظف المدرس إجاب

 تٌة:اآل
، ؼسل الوجه، ؼسل الٌدٌن فرائض سبعة وهً: النٌة 

س، ؼسل الرجلٌن إلى الكعبٌن، إلى المرفقٌن، مسح الرأ
 الدلك، الفور.

  

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

   

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                    فرائض الوضوء                   :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة :  حصة    ال

 عزز المتعلم معارفه حول فرائض الوضوء.أن ٌ -  األهداؾ:

 أن ٌتوضؤ محترما ترتٌب فرائض الوضوء .  -             
 أن ٌحافظ على نظافته. -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تذكٌرال

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟هل تجوز الصالة بدون وضوء  -
 ؟ لوضوءماهً فرائض ا  -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 تطبٌقال

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
من كبار السن لٌتوضؤ لكنه لم أحد أفراد أسرتك  قام  

به  ٌرتب الفرائض ونسً بعضها ، تحدث عما حدث
  مبٌنا:

 ؟نوع الخطؤ الذي وقع فٌه  -
 ؟ٌؾ صححت له الخطؤك  -
 ؟اآلٌة التً استشهدت بها -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

فرائض ٌوظف 
 اآلٌة -الوضوء 

 تقوٌمال

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 :( 07تعلمً" )ص 

 + ٌقرأ المدرس النشاط:

 . المناسب الّرقم بوضع الوضوء فرائض أرّتب
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.   +

 + ٌطالب المدرس المتعلمٌن بإنجاز النشاط

 
 
 
  ٌقرإون النشاط. -
 
 
 ٌنجزون النشاط-

 

 تعزٌزالعم و دال

 
 
 "أعزز تعلمً" :قرأ المدرس النشاطٌ +

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.+ 
 :تعلّماتً أدّعم

ٌّة تشخٌص أعٌد   الوضوء، نهاٌة فًو  الوضوء عمل
 :أقول
 ".المتطّهرٌن من واجعلنً التّوابٌن، من اجعلنً اللهمّ "  

+ ٌشرف على عملٌات الوضوء العملً مع التذكٌر بفرائض 
 ضوء، والذكر فً أخر الوضوءالو

 

 
 

 ٌنجزون النشاط  -
 
 
 
 
 
  بعضهم البعض ٌقومون وضوء  -

 
 
 

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قتداءاال:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                  الرسول )ص( طفال                 :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 .و نشؤته الرسول)ص( المتعلم مولدٌتعرف أن  -  األهداؾ:

  .ٌتعرف معجزة شق صدر الرسول )ص( وٌإمن بها  أن  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                  أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –ب التلمٌــذ كتا –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة  

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 
 :ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة+
 ؟ الرسول )ص(  مااسم -
 ؟ الرسول)ص( ماذا تعرؾ عن طفولة -

 
جٌبون عن األسئلة بإعمال ٌ

  مكتسباتهم السابقة

 نصقراءة 
 االنطالق

 
 آلتً بعد كتابته على السبورة:+ٌقرأ المدرس النص ا

 )ص(الرسول مولد عن شٌئا أتذكرٌن :لعائشة محّمد قال 
 كطفولتنا كانت)ص( طفولته هل :قال .نعم قالت ونشؤته؟

 متمٌزة؟ كانت أم ؟
 
 ن للقراءة.بعض المتعلمٌ المدرس ٌنتدب+

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 الفهم والتحلٌل

 
 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ

 ....   -نشؤة  
 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم

 ؟بماذاتتمٌز مولد و طفولة الرسول )ص( -
-  

( 04لمدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )+ٌوجه ا

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 .تارٌخ والدة الرسول )ص( -
 . نسبه)ص( -
 . رضاعته)ص( -
 .ٌتمه)ص( -
 حادثة شق الصدر. -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
 
حداث التً مٌزت ٌذكرون أهم األ -

 طفولة الرسول)ص(
 

ٌذكر مولد و  أن
نشؤة 

 )ص(الرسول

 الخالصة

 
+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 

 األتٌة:
رسولنا هو محمد بن عبدهللا بن عبد المطلب، ولد بمكة 

ربٌع األول عام الفٌل ، أمه هً  21صبٌحة ٌو االثنٌن 
،التً  مة السعدٌةآمنة بنت وهب ، ومرضعته هً حلٌ

أرضعته فً قبٌلة بنً سعد، حٌث وقعت له معجزة شق 
  الصدر.

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة
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  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قتداءاال:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                  الرسول )ص( طفال                 :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 ٌتعرف المتعلم مولد الرسول)ص( و نشؤته.أن  -  األهداؾ:

  ٌتعرف معجزة شق صدر الرسول )ص( وٌإمن بها . أن  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :الدٌداكتٌكٌةمعٌنات ال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تذكٌرال

 
 تٌة : + ٌطرح المدرس أسئلة اآل

 ؟ما اسم مرضعة الرسول'ص(  -
ا الحادثة التً وقعت للرسول )ص( أثناء فترة م -

 ؟  رضاعه

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 تطبٌقال

 
 على السبورة:  تٌة+ٌعرض المدرس الوضعٌة اآل

وجدت صدٌقٌك أحمد وحسام ٌتناقشان حول حادثة    
 شق صدر الرسول)ص( فً طفولته بٌن مشكك ومإٌد

 من خالل مكتسباتك تدخل:
 لتحكً الواقعة كما تعرفت علٌها فً الفصل. -
 لتذكر سر األحدات التً مر بها الرسول )ص( -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة
 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -
 تعلٌماتال
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

أن ٌوظف  -
ه حول مكتسبات

مولد الرسول 
 )ص(  

 و رضاعه.....

 تقوٌمال

 
+ٌطالب  المدرس المتعلمٌن  بإنجاز النشاط: " أقوم 

 تعلماتً":
 
 

+ٌطالب المدرس المتعلمٌن تقدٌم االجابات و مناقشتها 
 فٌما بٌنهم .

 

 
 ساتهم:ٌنجزون النشاط على كرا

 مّدة )ص( الّرسول قضى أٌن -
 رضاعته؟

 فً )ص( الّرسول اُسُترضع لماذا -
 . علٌه؟ ذلك أثر وما سعد؟ بنً
 
ٌقدمون اإلجابات وٌقومونها  -

 جماعة 

 

 تعزٌزالدعم و ال

 
  :وضعٌةالمدرس ال+ٌعرض 

 :تعلمً أتابع -
 )ص(الّرسول طفولة عن بمقال المدرسة مجلّة فً أساهم

  .الّشرح سورة من بآٌة ذلك معّززا 
 

 وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءةس الوضعٌة+ٌقرأ المدر
 

+ٌشرح المطلوب وٌشجع المتعلمٌن على تحرٌر 
 الرسول)ص(الموضوع حول طفولة  

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
ٌقرإون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
ٌبدأون كتابة المقالت على أساس  -

 .فً المنزلاستكمال اإلنجاز 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                     العظٌم الغنً الرزاق           هللا:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 .نً أسماء هللا الحسنى العظٌم الغنً الرزاقمعا مالمتعل تعرفأن ٌ -  األهداؾ:

  .ٌتشبع بقٌمها أن  -              
 .ٌدعو هللا تعالى بها فً جمٌع أحواله أن  -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –ق كبٌرة الحجم أورا –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم
 ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:

 ؟ماهً أسماء هللا التً تعرفت علٌها السنة الماضٌة -
 ؟معناها ما -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

 سباتهم السابقةمكت
 

 قراءة نص
 االنطالق

 آلتً بعد كتابته على السبورة:+ٌقرأ المدرس النص ا

ّٓ خٍمذ ِٚب ": تعالى هللا ٌقول  باّل ٚاإلٔظ اٌج

ِْ ؤس٠ذ ِٚب سصق ِٓ ُِٕٙ ؤس٠ذ ِب ١ٌعجذْٚ،  ٠طعّْٛ، ؤ

 58.57.56الذارٌات " اٌّز١ٓ اٌمّٛح رٚ اٌّشّصاق ٘ٛ بهللبّٔ

 مطلوب العمل فهل الّرّزاق، من مضمونا الّرزق كان إذا
 ال؟ أم لتحصٌله

 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة. 

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  - اإلنس  -الجن 

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 .؟ماهً خلق هللا تعال اإلنس و الجن -
 .؟ بماذا سمى هللا نفسه فً اآلٌة -

( 01+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

  التً تدل على عظمة هللا. المظاهر الكونٌة -
 .ة جمٌع المخلوقات لعطاء هللاحاج -
 ألي شًء.هللا تعالى  عدم حاجة  -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌذكرون أسماء هللا الحسنى وبعض  -

 معانٌها وأمثلة تدل علٌها.
 ٌتعرفون قٌمة الجود -

ذكر أسماء ان ٌ
: هللا الحسنى 

العظٌم الغنً 
الرزاق 
  .ومعانٌها

 الخالصة

 
ات المتعلمٌن فً بناء الخالصة + ٌوظف المدرس إجاب

 تٌة:اآل
إن هللا عظٌم قادر على كل شًء، فقد خلق االنسان 

والحٌوان والنبات وجمٌع المخلوقات لنستفٌد منها، لذا 
وجب علٌنا أن نعبده، ونشكره على نعمه التً ال تعد وال 

 .تحصى وأن ال نلحق ضررا بمخلوقاته
 

 
 

ون عن األسئلة قصد بناء ٌجٌب-
 الخالصة

 

 

  

 

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                           هللا العظٌم الغنً الرزاق                    :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                       :                                  ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 م معانً أسماء هللا الحسنى العظٌم الغنً الرزاق.المتعل تعرفأن ٌ -  األهداؾ:

  ٌتشبع بقٌمها. أن  -              
 ٌدعو هللا تعالى بها فً جمٌع أحواله. أن  -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –ٌــذ كتاب التلم –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 تٌة : + ٌطرح المدرس أسئلة اآل

ماء هللا الحسنى التً تعرفنا فً الحصة ماهً اس  -
 ؟السابقة

 العظٌم؟الؽنً؟ ؟ اسم هللا الرزاقما معنى  -
 

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 التطبٌق

 
 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة اآلتٌة

،وتختار اسم هللا أن تقرأاآلٌتٌن  طلب منك أصدقائك   
 الذي ٌناسب كل آٌة.

 ."الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوؾ"
  ."ألم تر كٌؾ فعل ربك بؤصحاب الفٌل "
 رتل اآلٌتٌن على أفراد مجموعتك. - 
 اختر االسم المناسب و وضح لهم سبب ذلك. - 

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة
 

 
 
فون ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعر -

 التعلٌمات
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

ٌوظف مكتسباته 
حول أسماء هللا 

 .الحسنى

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:01تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم -
ضع أمام كل تعرٌف االسم أ -

 .المناسب له
 و ال زمان.. الذي الٌحده مكان  -
 الذي ٌمد كل كائن بما ٌحتاجه. -
 الذي ال ٌحتاج إلى شًء فً ذاته... -
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة
 

 

 الدعم و التعزٌز

 
 :+ٌقرأ المدرس النشاط

 
ٌا أٌها الناس أنتم الفقراء إلى هللا و : " تعالى هللا ٌقول

  )(هللا هو الؽنً الحمٌد
 .منها اسمٌنمن اسماء هللا الحسنى أقرأ اآلٌة و أستخرج

 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.
علمٌن الستخالص اسماء هللا الحسنى المت س+ٌدعو المدر

 .   و جزاء من ٌفعل ذلك  الواردة   فً اآلٌة

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
وٌصححون أخطاء  ٌقرإون اآلٌة -

 بعضهم البعض
 
نى الواردة ٌذكرون اسماء هللا الحس-

 . فً اآلٌة

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  الحكمة:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                               مٌط األذى عن الطرٌقأ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                    :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 طة األذى عن الطرٌق.عرف معنى إماأن ٌ -  األهداؾ:

 ٌقتنع بؤهمٌة إماطة األذى عن الطرٌق. أن  -             
 حرص على إماطة األذى عن الطرٌقأن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –الحجم أوراق كبٌرة  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 ٌطرح المدرس اآلسئلة األتٌة:
 ؟كٌؾ نحافظ على نظافة القسم -
 ؟هل سٌجازٌنا هللا على ذلك -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  ةمكتسباتهم السابق

 نصقراءة 
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:
 تعلم أال : له فقال ، بالحً االزبال ٌرمً جاره أحمد رأى
 صحة على ضرر الطرٌق،فٌه فً االزبال رمً أن

 ؟ أحمد على الجار رد كان كٌؾ ؟ترى السكان
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة. 

 
درس وٌتعرفون ٌتابعون قراءة الم -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
         -        -         .... 

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ أٌن رمى جار أحمد االزبال -
 ؟ما موقؾ أحمد منه -

( 11المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة ) +ٌوجه المدرس

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 
 معنى إماطة األذى عن الطرٌق. -
 إماطة األذى عن الطرٌق من اإلٌمان . -
 فٌه رعاٌة حقوق اآلخرٌن. -
 أمثلة عن إماطة األذى عن الطرٌق. -
 

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌتعرفون معنى إماطة االذى عن  -

 الطرٌق وأهمٌته
ٌذكرون أمثلة عن إماطة األذى  -

 عن الطرٌق.
 

  

معنى إماطة  -
االذى عن 
الطرٌق و 
 أهمٌته ؟

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

ٌإذي الناس إماطة األذى عن الطرٌق هً إزالة كل ما 
وقد حثنا هللا  .فً الطرقات من أوساخ و أحجار وؼٌره 

 و رسوله على ذلك .
 قال الرسول)ص(: "إماطة األذى عن الطرٌق صدقة."

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

   

 

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  الحكمة:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                               مٌط األذى عن الطرٌقأ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                الثانٌة:  حصة    ال

 عرف معنى إماطة األذى عن الطرٌق.أن ٌ -  األهداؾ:

 ٌقتنع بؤهمٌة إماطة األذى عن الطرٌق. أن  -             
 ألذى عن الطرٌقحرص على إماطة اأن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 المتعلمأنشطة  أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ما معنى اماطة األذى عن الطرٌق  -
 ؟هل هو من اإلٌمان  -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 تطبٌقال

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
القدم فً الشارع قرر أصدقاإك أن ٌلعبوا مباراة فً كرة 

 . العام فوضعوا أحجارا لتحدٌد المرمى
 ؟كٌؾ كان موقفك من هذا التصرؾ -
 ؟كٌؾ نصحتهم  -
 ؟ماهً اآلٌة التً استشهدت بها -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ن الوضعٌة وٌتعرفون ٌكتشفو -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

االستشهاد بٍآٌة 
 سورة العصر؟

 

 التقوٌم

+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:11تعلمً" )ص 

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-
أضع عالمة على الوضع غٌر  -

 الصحٌح:
أخرى إلماطة ٌذكرون أنواع  -

 األذى عن الطرٌق.

 

 

 الدعم و التعزٌز

 +ٌقرأ المدرس الحدٌث النبوي:
قال رسول هللا)ص(: "اإلٌمان بضع وسبعون شعبة؛ 
فؤعالها قول ال إله إال هللا و أدناها إماطة األذى عن 

 الطرٌق."
 +ٌدعو المدرس المتعلمٌن الى قراءة الحدٌث .

ً حملة لنظافة +ٌدعو المدرس المتعلمٌن للمشاركة ف
 الحً. 

 

 
 

ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -
 مضمون الحدٌث

ٌقرإون الحدٌث وٌصححون  -
 أخطاء بعضهم البعض
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  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قسط  ال:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                         أحفظ نفسً و أرعى حقوق   :  وان ـالعن
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 .األخطار المهددة لسالمة جسمًأن ٌتعرف المتعلم  -  :األهداؾ

  رف قواعد ضمان السالمة.ٌعأن   -             
 .مٌز السلوك الخطؤ والسلوك الصحٌح تجاه قواعد السالمةٌأن   -             

               جاح فً التربٌة اإلسالمٌةالن    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ألسئلة األتٌة:ٌطرح المدرس ا

 ؟ماهً صفات المإمن التً ذكرت فً سورة العصر -
 ؟ماهً االعمال الصالحة التً ٌحرص علٌها المإمن -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:
 

 المتعلمٌن فعتدا فالحظت دراسٌة رحلة المدرسة نظمت
 وعدم منها النزول و  الحافلة ركوب عند والمتعلمات
 .رحلتهم فً السالمة لقواعد احترامهم

 تنصحهم؟ وبماذا منهم موقفك؟ فما 
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة. 

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....   -قواعد السالمة 

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟كٌؾ ننتظم  للصعود  و النزول من   الحافلة   -
 ؟ كٌؾ نجلس داخل الحافلة -
 

( 08+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصور ص)

 والتعلٌق علٌها .
 المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة : +ٌحاور المدرس

 األخطار التً تهدد سالمتهم فً الحٌاة الٌومٌة. -
 السلوكات الصحٌحة التً ٌجب اتباعها. -
 السلوكات التً ٌجب اجتنابها. -
 احترام حقوق اآلخرٌن . -
 

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
م ٌعددون األخطار التً تتهدده -

والسبٌل لتجنبها للحفاظ على النفس و 
 اآلخر: 

  

كٌف تحفظ   -
نفسٌك و ترعى 
 حقوق غٌرك؟

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

 
، لذلك ٌجب علً أن مسلم على كل واجب النفس حفظ 

أتجنب األخطار التً تهدد سالمة جسمً، وألتزم بقواعد 
 افظ على نفسً و أرعى حقوق ؼٌري.السالمة ، ألح

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

   

 

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قسط  ال:  دخل ــالم
 األولى:    لوحدة         ا                                         أحفظ نفسً و أرعى حقوق   :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                                                        : ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 .األخطار المهددة لسالمة جسمًأن ٌتعرف المتعلم  -  :األهداؾ

  رف قواعد ضمان السالمة.ٌعأن   -             
 .مٌز السلوك الخطؤ والسلوك الصحٌح تجاه قواعد السالمةٌأن   -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                  أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –لسبورة ا   :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ ماهً السلوكات الصحٌحة التً تتبعها داخل القسم  -
 كٌؾ استعمل الطرٌق اثناء الذهاب الى المدرسة؟ -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 التطبٌق

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
ت صحبة أصدقائك فً نزهة إلى الؽابة، حٌث ذهب  

  استؤجرتم حافلة . فقضٌتم الٌوم كله فً الؽابة.
 ؟اذكر بعض السلوكات الخاطئة التً ارتكبها األصدقاء -
 ؟كٌؾ تدخلت  بما نصحتهم -
 ؟ما هً السورة القرآنٌة التً استشهدت بها -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌتعرفون ٌكتشفون الوضعٌة و -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

اذكر األخطار 
التً تهدد سالمة 

 جسمك؟

 

 التقوٌم

+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:08تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-
األخطار التً تهدد سالمة جسمً:      -

 داخل البٌت.
 رٌق.فً الط

 داخل المدرسة
 كٌف أحفظ نفسً منها.

 

 

 الدعم و التعزٌز

 +ٌقرأ المدرس اآلٌات:

 بال خغش، ٌفٟ االٔغبْ اْ ٚاٌعصش :"ٌقول هللا تعالى

 ثبٌذك ٚرٛاصٛا اٌصبٌذبد ٚعٍّٛا إِٓٛا اٌز٠ٓ

 .العصر سورة ." ثبٌصجش ،ٚرٛاصٛا

 ٌحافظ المإمن ان ٌدل ما منها وأستخلص اآلٌات أقرأ*
  ".غٌره حقوق وٌرعى هنفس على

  

 
 
 
 

ٌستخلصمون كٌف ٌحافظ المإمن  -
 على نفسه و ٌرعى حقوق غٌره.

 
 
 

 
 ٌقومون إنجازاتهم -
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  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة لا:  دخل ــالم
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 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 ٌم الواردة فً السورة.أن ٌستخلص المتعلم الق -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 راحلالم
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .11+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟بماذا تؤمرنا بعض آٌات القرآن الكرٌم -
 ؟لماذا ٌطلب منا هللا النظر فً خلقه و تصوٌره -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  باتهم السابقةمكتس

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس الجزء من  السورة  مرتٌن )الكراسة 
 مغلقة( مرتلة بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد 

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ماهً االحداث التً ستصاحب ٌوم الدٌن؟ -
 هل ٌشكر االنسان ربه الذي خلقه؟ -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 رٌقة ترتٌل اآلي وٌنتبهون الى ط

 حسن اإلنصات ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 
 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 

 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
ٌتنافسون أخطاء بعضهم البعض،و

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

 
 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءة المرتلة والتجوٌد.

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
ٌطبقون القواعد التجوٌدٌة و --

 ٌحاكون قراءة المدرس

 

 مخارج الحروف
 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 روالتدب

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 تساقطت متفرقة :  انتثرتانشقت   :  انفطرت
   قلب ترابها:  بعثرتشققت :  فجرت

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 ؟ماهً عالمات قٌام الساعة الواردة فً السورة -
 ؟كفران االنسان لربه -
 االنسان ؟  ماهً الصورة التً خلق فٌها هللا -
 كٌؾ اعبر عن فضل ربً علً؟ -

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السو  رة آٌة آٌة جماعة.+
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 ( 12+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 تعلمً:أعزز  - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 



  

 الثالث : المستهدفة  لفئة ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                      (        19إلى  9سورة االنفطار )اآلٌات من :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                         انٌةالث-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 أن ٌستخلص المتعلم القٌم الواردة فً السورة. -             

 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 م لبدٌة ...أقال –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .14+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟ماذا تسجل علٌنا المالئكة -
 ماذا علً فعله ؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  السابقةمكتسباتهم 

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة 
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟ما مصٌر االبرار -
 ما مصٌر الفجار؟ -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 نصاتحسن اإل ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 
 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 

 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.
 

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

تدرٌب على ال
 الترتٌل

 
 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءة المرتلة والتجوٌد.

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
ٌطبقون القواعد التجوٌدٌة و -

 ٌحاكون قراءة المدرس 

 

 مخارج الحروف
 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 .      الئكةم حافظٌن:
 الكفار الفجار :المومنون.    االبرار:

 ٌوم القٌامة.           ٌوم الدٌن: 
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 هل اعمالنا ٌلقى بها فً المهمالت ام تسجل علٌنا؟ -
 اذكر جزاء االبرار و الفجار؟ -
 هل ٌمكن ان ٌساعد أحد أحدا ٌوم القٌامة؟ -

ون معانً المفردات الصعبة ٌتعرف -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 ورة.+ٌدعو المتعلمٌن الستظهار الس

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (16+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 نجازات على السبورة+ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإل
 

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -قرآن الكرٌمال–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         اسورة الشمس                                                           :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

 المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
  اردة فً السورة.أن ٌستخلص المتعلم القٌم الو -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 تسجٌل صوتً ... –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر علمٌةاألنشطة التعلٌمٌة الت

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .17+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟بماذا أقسم هللا تعالى فً السورة  -
 ماهً القصة التً ٌقصها هللا علٌنا؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

سورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة +ٌسمع المدرس ال
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟ماذا كان مصٌر قوم صالح  -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -
 حسن اإلنصات

 القراءة

 
 الكراسة مفتوحة(  +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن )

 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

 
 ى القراءة المرتلة والتجوٌد.+ٌشجع المدرس المتعلمٌن عل

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
ٌطبقون القواعد التجوٌدٌة و -

 ٌحاكون قراءة المدرس

 

 مخارج الحروف
 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ضوإها اذا اشرقت. ضحاها: 

 .تبعها فً االضاءة:تالها
 خسر. خاب :
.... 

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 ؟ ماذا الهم هللا كل نفس -
 ؟لماذا عذب هللا قوم صالح -
 

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
عنى العام الم

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 اراالستثم

 (18+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
 ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       المٌةالتربٌة اإلسالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                    هللا خلقنً و أحسن صورتً) الخالق المصور(  :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 م معانً أسماء هللا الحسنى الخالق المصور.المتعل تعرفأن ٌ -  األهداؾ:

  ٌإمن بؤن هللا هو الخالق المصور. أن  -              
 ٌحب هللا وٌشكره نعمه. أن  -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 لالمراح
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:
ماهً أسماء هللا الحسنى التً تعرفنا علٌها فً الحصة  -

 ؟السابقة
 ما معناها؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 درس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:+ٌقرأ الم

 ثشثه غشن ِب االٔغبْ ؤ٠ٙب ٠ب"   :تعالى هللا ٌقول

 ؤٞ فٟ فعذٌه، فغٛان خٍمه اٌزٞ اٌىش٠ُ،

  58.57.56الذارٌات " سوجه شبء ِب صٛسح

 هفضل وٌنسى ، خالقه على االنسان ٌتجرأ لماذا ترى
   ". علٌه؟

 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة. 

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  - ركبك  -ؼرك 

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 .؟من خلق االنسان و صوره  -
 .؟ وجل ماهو واجبً اتجاه هللا عز -

( 13+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 المظاهر الكونٌة التً تدل على الخلق.  -
 خلق االنسان فً أحسن تقوٌم. -
 وجوب شكر هللا على ذلك. -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 سئلة ٌجٌبون عن األ -
 
 
 
 
ٌذكرون أسماء هللا الحسنى وبعض  -

 معانٌها وأمثلة تدل علٌها.
-  

ان ٌذكر أسماء 
هللا الحسنى : 

الخالق المصور 
  .ومعانٌها

 الخالصة

 
+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 

 اآلتٌة:
إن هللا هو الذي خلقنً و أحسن صورتً ،لذلك وجب 

باإلكثار من ذكره و التسبٌح  علً أن أومن به و أشكره
 له، واتباع ما أمرنً به، واجتناب ما نهانً عنه.

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

  

 

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                    هللا خلقنً و أحسن صورتً) الخالق المصور(  :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 م معانً أسماء هللا الحسنى الخالق المصور.المتعل تعرفأن ٌ -  األهداؾ:

  ٌإمن بؤن هللا هو الخالق المصور. أن  -              
 ٌحب هللا وٌشكره نعمه. أن  -              
               ة اإلسالمٌةالنجاح فً التربٌ    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 ة : + ٌطرح المدرس أسئلة اآلتٌ

ماهً اسماء هللا الحسنى التً تعرفنا فً الحصة   -
 ؟السابقة

 المصور؟ ؟ ما معنى اسم هللا الخالق -

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 التطبٌق

 
 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة اآلتٌة

، و تقرب  طلب منك أصدقائك أن ترتل سورة االنفطار   
لهم معانٌها، وتذكر لهم أسماء هللا الحسنى الموجودة 

 فٌها و معانٌها.
 ماهً عالمات قٌام الساعة. - 
 ماهً اسماء هللا الحسنى الواردة فً السورة. - 
 ما هً معانٌها؟ - 

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 ماعً لإلنجازات على السبورة+ٌإطرالتصحٌح الج
 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

ٌوظف مكتسباته 
حول أسماء هللا 

 الحسنى.

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:13تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم -
 كر نعمة هللا علًأش -

  .بالقلب     باللسان    بالعمل   
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة
 

 

 الدعم و التعزٌز

 +ٌقرأ المدرس النشاط:

 لذس ٚاٌزٞ فغٜٛ، خٍك اٌزٞ"  :تعالى هللا ٌقول

 "ذٜٙف

 لذ ٚرمٛا٘ب، فجٛس٘ب فإٌّٙٙب عٛا٘ب، ِٚب ٚٔفظ:"وٌقول 

 ".ب٘بدع ِٓ خبة ٚلذ صوب٘ب، ِٓ ؤفٍخ

 على تعالى هللا قدرة على ٌدلّ  ما اآلٌات من أستخلص
 .وهداٌتً خلقً

 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.
+ٌدعو المدرس المتعلمٌن الستخالص اسماء هللا الحسنى 

 الواردة   فً اآلٌات  . 

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
ٌقرإون اآلٌة وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض
 
ن اسماء هللا الحسنى الواردة ٌذكرو-

 فً اآلٌة .

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قتداءاال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                           كدح الرسول  )ص( فً سبٌل الرزق     :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                :                                        ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 تعرف المتعلم األعمال التً مارسها الرسول)ص( فً طلب الرزق.ٌأن  -  األهداؾ:

  ٌتقدي برسول هللا)ص( فً العمل . أن  -             
               
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                  أقالم لبدٌة ... –حجم أوراق كبٌرة ال –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة  

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 
 +ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:

 ؟كٌؾ عاش الرسول طفولته  -
 ؟  من كفله بعد موت جده -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 
 +ٌقرأ المدرس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:

 ومال شرؾ ،ذات تاجرة امرأة خوٌلد بنت خدٌجة كانت
 ماهللا  رسول عن بلؽها فلما...مالها فً الرجال تستؤجر
 علٌه فعرضت إلٌه، بعثت أخالقه وكرم أمانته عن بلؽها
 كانت ما أفضل وتعطٌه الشام الى لها مال فً ٌخرج أن

 ... مالها فً وخرج فقبل التجار، من ؼٌره تعطً
 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 الفهم والتحلٌل

 
 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ

 ....   -مال لها  ٌخرج فً  -شرؾ 
 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم

 ؟بماذا عرفت أمنا خدٌجة -
 لماذا اختارت رسول هللا)ص( لتجارتها -

( 16+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 نشؤته )ص( ٌتٌما. -
 فً طفولته .اشتؽاله)ص( بالرعً  -
 اشتؽاله)ص( بالتجارة. -
 صدقه و أمانته. -

     ...... 

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
 
ٌتعرفون أهم المهن التً زاولها   -

الرسول)ص( وكٌف كان كدحه فً 
سبٌل الرزق، و أهم الصفات التً 

 كان ٌتمٌز بها
 

بماذا اشتغل 
الرسول)ص( 

 به؟فً شبا

 الخالصة

 
+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 

 األتٌة:
عرفت حٌاة الرسول)ص( بالجد و االجتهاد و الكدح فً 
طلب الرزق، حٌث اشتؽل فً الرعً عندما كان صبٌا ،  

ولما صار شابا اشتؽل فً التجارة، حٌث علمت أمنا 
خدٌجة بنت خوٌلد رضً هللا عنها بصدقه و أمانته 

 فاستؤجرته لٌتاجر فً مالها. 
 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة

 

 

  
 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قتداءاال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                           كدح الرسول  )ص( فً سبٌل الرزق     :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                                               :         ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 ٌتعرف المتعلم األعمال التً مارسها الرسول)ص( فً طلب الرزق.أن  -  األهداؾ:

  ٌتقدي برسول هللا)ص( فً العمل . أن  -             
               
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 + ٌطرح المدرس أسئلة اآلتٌة : 

 ؟بماذا اشتؽل الرسول)ص( فً شبابه  -
 ؟  لماذا استؤجرته أمنا خدٌجة لتجارتها -

 
 

  همالمتعلمون مكتسبات ٌستحضر
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 التطبٌق

 
 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة اآلتٌة

اقصص على افراد أسرتك كدح رسول هللا )ص( فً    
 سبٌل الرزق مبٌنا لهم 

 المهن التً اشتؽل بها  -
 الصفات التً اتصؾ بها -

 المتعلمٌن للقراءة +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة
 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

أن ٌوظف  -
 مكتسباته حول   

المهن التً 
اشتغل بها 

الرسول)ص(  و 
الصفات التً 

 اتصف بها

 التقوٌم

 
طالب  المدرس المتعلمٌن  بإنجاز النشاط: " أقوم +ٌ

 تعلماتً":
 
 

+ٌطالب المدرس المتعلمٌن تقدٌم االجابات و مناقشتها 
 فٌما بٌنهم .

 

 
 ٌنجزون النشاط على كراساتهم:

 :الصحٌح الجواب أختار -
 )ص(محمد سٌدنا خدٌجة اختارت 

 :تجارتها فً للخروج
 منها لقرابته
 وصدقه ألمانته
 قوتهو لشبابه

ٌقدمون اإلجابات وٌقومونها  -
 جماعة 

 

 الدعم و التعزٌز

 
  :+ٌعرض المدرس النشاط

 :تعلمً أتابع -
 ٌده عمل من كاال أمسى منفال رسول هللا )ص(: " -

  ."له مؽفورا أمسى
 .ربً رضى ألنال دراستً فً االجتهاد على أحرص -

+ٌقرأ المدرس الحٌث النبوي وٌنتدب بعض المتعلمٌن 
 اءةللقر

 + ٌقرب معنى الحدٌث لفهم المتعلمٌن.
 

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
ٌقرإون الحدٌث وٌتعرفون المعنى  -

 العام و ٌلتزمون بتطبٌقه فً حٌاتهم.
 
 

 

 

  
 

 



   

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                           سنن الوضوء وبعض نواقضه             :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 تعرف المتعلم سنن الوضوء.أن ٌ -  األهداؾ:

 أن ٌتعرف بعض نواقض الوضوء .  -             
 أن ٌحافظ فً وضوئه على السنن. -             
               ةالنجاح فً التربٌة اإلسالمٌ    : المصادر

                  أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ٌمهد المدرس باألسئلة اآلتٌة:
 
 ؟هً فرائض الوضوءما  -
 أثناء وضوئك هل تكتفً فقط بالفرائض؟ -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 
 +ٌقرأ المدرس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:

 كان كٌؾ ترٌنا أن تستطٌع ،هل الصحابة أحد سئل
 ٌتوضؤ؟ )ص( الّرسول

 ٌدٌه  فؽسل ٌدٌه على رغفؤف بوضوء فدعا نعم : فقال
............................................................ 

 
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.    

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

  الفهم والتحلٌل

 
 الصعبة اآلتٌة: ح المدرس المفرداترش+ٌ

 ....قفاه  -مقدم  -َوضوء
 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم

 بماذا دعا الصحابً ؟ -
 .........؟بماذا بدأ فً وضوئه -

( 21+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصور )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 العملً . استخالص الفرائض من الوضوء -
 اطالق اسم السنن على األفعال المتبقٌة. -
 نواقض الوضوء. -
 استعمال الصوٌرات للتدلٌل على ذلك.  -
 

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
ٌستنتجون من النص سنن   -

 الوضوء مرتبة . 
 ٌتعرفون بعض نواقض الوضوء. -

ٌذكرون سنن  -
 الوضوء مرتبة

 الخالصة

 
+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 

 اآلتٌة:
 -المضمضة -سنن الوضوء ثمانٌة وهً: ؼسل الٌدٌن 

 -مسح األذنٌن -رد مسح الرأس -االستنثار -االستنشاق
 ترتٌب الفرائض. -تجدٌد الماء لهما

 -البول -خروج الرٌح -من نواقض الوضوء:النوم الثقٌل
 الؽائط.

  

 
 

بون عن األسئلة قصد بناء ٌجٌ-
 الخالصة

 

 

   



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34  : ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                           سنن الوضوء وبعض نواقضه             :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                             :                                            ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 ف المتعلم سنن الوضوء.تعرأن ٌ -  األهداؾ:

 أن ٌتعرف بعض نواقض الوضوء .  -             
 أن ٌحافظ فً وضوئه على السنن. -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 بدٌة ...أقالم ل –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ماهً فرائض الوضوء  -
 ماهً سنن الوضوء ؟  -
 ماهً نواقض الوضوء؟ -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 ابة عن األسئلةالسابقة من خالل اإلج

 
 

 التطبٌق

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
طلب منك بعض أصدقائك فً الحً أن تعلمهم كٌفٌة   

وضوء الرسول)ص( كاملة ألنكم ترٌدون أن تذهبوا الى 
  المصلى ألداء صالة العٌد:

 ؟توضؤ عملٌا أمامهم   -
 ؟سم لهم كال من الفرائض و السنن  -
 ض نواقض الوضوء؟ذكرهم ببع -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

ٌوظف فرائض 
 و سنن الوضوء 

و نواقض 
 الوضوء

 مالتقوٌ

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( :20تعلمً" )ص 

 + ٌقرأ المدرس النشاط:

 . على نواقض الوضوء)×( أضع عالمة 
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.   +

 + ٌطالب المدرس المتعلمٌن بإنجاز النشاط

 
 
 
 ٌقرإون النشاط.  -
 
 
 ٌنجزون النشاط-

 

 الدعم و التعزٌز

 
 

 المدرس النشاط: "أعزز تعلمً"+ ٌقرأ 
 + ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 :تعلّماتً أدّعم
 عند خروجً من المرحاض أؼسل ٌدي جٌدا، وأقول: 

 " اللهم إنً أعوذ بك من الُخُبِت و الخبائث."
+ ٌشرف على عملٌات الوضوء العملً مع التذكٌر بفرائض و 

 سنن الوضوء، والذكر فً أخر الوضوء

 

 
 

 زون النشاط ٌنج -
 
 
 
 
 
 ٌقومون وضوء  بعضهم البعض  -

 
 
 

 

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــمدة الزمنٌال                                                                  الحكمة:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                                                         عتنً بهندامًأ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                                      :                   ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 االعتناء بالهندام.معنى أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 تعرف اعتناء الرسول)ص( بهندامه.ٌ أن  -             
 قتدي بالرسول)ص( .أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                  أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –ات الصوٌر  –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة:
 .أحد تالمٌذ المدرسة ٌؤتً بلباس مدرسً متسخ

 ؟ما احساسك نحو -
 بماذا نصحته؟ -

 
عن األسئلة بإعمال ٌجٌبون 

  مكتسباتهم السابقة

 نصقراءة 
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:
 ،كما المالئم باللباس الجسم ستر على تعالىا هلل حث لقد
 ٌهتم )ص( الّرسول وكان، مواطنها فً الزٌنة باتخاذ أمر

 ؛الحبرة إلٌه الثٌاب أحب كان حٌث بهندامه،
 .كتلمٌذ؟ بك الالئق اللباس هو لماذا؟،وما فكرت فهال 

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 .... حصائد - الحبرة  -الزٌنة  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ على ماذا حثنا هللا تعالى -
 ؟ ماهً أحب الثٌاب الى الرسول)ص( -

( 22+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 تعرٌؾ الهندام . -
 اختٌار ماٌناسبنً من الثٌاب . -
 ٌؾ الشعر .تصف -
 تقلٌم األظافر . -
 تناسق الثٌاب. -

 

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌذكرون تعرٌف الهندام ومظاهر  -

 االعتناء به
 

  

كٌف أعتنً   -
 بهندامً؟

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:
 من للفرد الخارجً الشكل فً ٌظهر ما كل هو الهندام
 تصفٌؾ من به العناٌة على اإلسالم وحثنا ونظافة لباس
 .أظافر وتقلٌم وتناسقه ثوب ونظافة شعر

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

   

 

 

 



 

 الثالث : لمستهدفة  لفئة اا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  الحكمة:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                                                         عتنً بهندامًأ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 انٌةالث:  حصة    ال

 االعتناء بالهندام.معنى أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 تعرف اعتناء الرسول)ص( بهندامه.ٌ أن  -             
 قتدي بالرسول)ص( .أن ٌ  -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : لمصادرا
                  أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 ٌرالتذك

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ نعنً بالهندام  ماذا  -
 ؟كٌؾ أحافظ على هندامً  -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 تطبٌقال

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
ابن جٌرانكم طفل مهمل ال ٌعتنً بهندامه،وتراه دائما 

 . وال ٌلبس ثٌابا متناسقة، كما انه أشعت متسخا،
 ذكره باعتناء الرسول)ص( بهندامه. -
 بٌن له كٌفٌة االعتناء بهندامه. -
 استشهد بآٌة قرآنٌة. -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ن الوضعٌة وٌتعرفون ٌكتشفو -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

كٌفٌة االعتناء 
 بالهندام؟

 

 التقوٌم

+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:22تعلمً" )ص 

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-
على المظهر غٌر ×( أضع عالمة) -

 الالئق:
 
 

 

 

 لتعزٌزالدعم و ا

 +ٌقرأ المدرس اآلٌتٌن:

 ٚاعزجشق خعش عٕذط ث١بة ع١ٍُٙ :"ٌقول هللا تعالى

   .".طٙٛسا ششاثب سثُٙ ٚعمبُ٘ فعخ ِٓ ؤعبٚس ٚدٍٛا

 21 اآلٌة .االنسان سورة
  الجنة أهل هندام حسن اآلٌة من أستخلص  -

 + ٌنتدب بعض المتفوقٌن لقراءة اآلٌات .
 .+ ٌعبرون و ٌصفون هندام أهل الجنة

 :الشافعً ادرٌس بن محمد اإلمام قال
 التقى من ثٌابا ٌلبس لم المرء إذا

 كاسٌا كان وإن عرٌانا تقلب                              
 ربه طاعة المرء لباس وخٌر

   هلل كان فٌمن خٌر وال                              
 + ٌقرأون األبٌات الشعرٌة و ٌتعرفون معناها . 

 

 
 

 
 
ٌقرأون اآلٌات و ٌعبرون عن  -

 معانٌها باسلوبهم. 
 

 
 
ٌتعرفون معانً أبٌات االمام  -

 الشافعً

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قسط  ال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                                              أحافظ على سالمة جسمً:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 .لمتعلم أن جسمه هو أمانة من هللا ٌجب المحافظة علٌهأن ٌتعرف ا -  :األهداؾ

  .لتزم قواعد ضمان سالمة جسمهٌأن   -             
 .ن ٌمٌزالسلوك الصحٌح و السلوك الخطؤأ  -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة:

 .ؽابة، أخذ أحد أصدقائكم ٌتسلق األشجار فً نزهة الى ال
 هل تصرفه صحٌح؟ -
 ؟ما هو شعورك اتجاهه -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:

 ثشثه غشن ِب األٔغبْ ٠إ٠ٙب ": تعالى هللا ٌقول

 ؤٞ فٟ )(فعذٌه غٛانف خٍمه اٌزٞ )(اٌىش٠ُ

 8-7-6: اآلٌات  األنفطار سور )("سوجه شبء ِب صٛسح

 الصنع؟ هذا على التعدي ٌجوز ،فهل هللا صنع االنسان
 علٌه؟ الحفاظ طرق هً وما

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 ضهم البعضبع

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  عدلك  -فسواك  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ من خلق االنسان فً أحسن صورة -
 ؟ هل  أحسن تصوٌره -
 ماهو واجبنا اتجاه هللا؟ -

( 21+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 أجسامنا هبة من هللا  وهبنا لنا . -
 أجسامنا أمانة من هللا .  -
 ٌجب المحافظة على هذه األمانة . -
 طرق المحافظة على جسمً . -
 المإمن ال ٌكذب . -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ة أجسامهم و وجوب ٌتعرفون قٌم -

 المحافظة علٌها  و طرق ذلك: 

  

كٌف تحافظ   -
عل سالمة 

 جسمك؟

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

 
 ووهبنا ،صورة أحسن فً وصورنا خلقنا وجل عز هللا 

 علٌنا أوجب لهذا, أجسامنا فً خاصة ،كثٌرة نعما
 اجتنابا، نظافتها لىع والحرص، علٌها المحافظة
 .لألمراض

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة

 

 

   

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قسط  ال:  دخل ــالم
 الثانٌة:    لوحدة         ا                                              أحافظ على سالمة جسمً:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                                                      :   ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 .لمتعلم أن جسمه هو أمانة من هللا ٌجب المحافظة علٌهأن ٌتعرف ا -  :األهداؾ

  .لتزم قواعد ضمان سالمة جسمهٌأن   -             
 .ن ٌمٌزالسلوك الصحٌح و السلوك الخطؤأ  -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –لسبورة ا   :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ ماهو واجبنا اتجاه هللا   -
 ي عاى سالمة جسمً؟هل ٌجوز أي التعد  -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 التطبٌق

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
 ( و عبر عنها فً 21الحظ الصور ص)  
 جمل تبٌن نوع الضرر الذي ٌلحقه كل طفل بنفسه. -
 جمل تسدي له فٌها النصح. -

 وضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة+ٌقرأ المدرس ال
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

كٌف أحافظ على 
سالمة جسمً 
بالتزام قواعد 

 السالمة؟

 

 التقوٌم

متعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم +ٌطلب المدرس من ال

 ( فً كراساتهم:21تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-
ٌذكرون ثالث قواعد للحفاظ على  -

 أجسامهم. )   (
 )    (  ٌكرون السلوكات الخاطئة  -

 

 

 الدعم و التعزٌز

 +ٌقرأ المدرس اآلٌات:
 :ٌقول هللا تعالى

 4 اآلٌة التٌن رةسو "رم٠ُٛ ؤدغٓ فٟ االٔغبْ خٍمٕب ٌمذ "

 +ٌنتدب بعض المتفوقٌن لقراءة اآلٌات.
 

 . علٌه ،والحفاظ جسمً سالمة على عدنًاٌس ما أذكر
 

  : تعلمً أتابع
 
 . السالمة بقواعد المتعلمٌن لتعرٌف حملة فً شاركأ
   . 

 
 
 
 

ٌستخلصمون من اآلٌه حسن خلق  -
 هلل لالنسان.

ٌذكرون ما ٌساعدهم على الحفاظ  -
 أجسامهم. على سالم

 
 ٌشاركون فً تعرٌف بعضهم البعض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــلزمنٌالمدة ا                                                                  الحكمة:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                             أحفظ لسانً:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                                  :                       ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 أن ٌتعرف المتعلم معنى حفظ اللسان -  األهداؾ:

 أن ٌراقب المتعلم نفسه أثناء التحدث  -             
 أن ٌستشهد بنص شرعً لحفظ اللسان  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –رات الصوٌ  –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة:
فً طرٌقك إلى المدرسة،سمعت أحد التالمٌذ ٌتحدث عن 

 زمٌله بسوء.
 ماذا كان رد فعلك؟ -
 بماذا نصحته؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 نصقراءة 
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:
عن معاذ رضً هللا عنه فً حدٌث طوٌل. قال: قال لً 
رسول هللا )ص(:"... أال أخبرك بمالك االمركله؟ قلت: 

قال:كؾ عنك بلى ٌا رسول هللا: فؤخذ بلسانه ، ف
هذا.قلت: ٌا نبً هللا،و إنا لمإاخذون بما نتكلم به؟قال 

وهل ٌكب الناس فً النارعلى  ! ثكلتك أمك ٌا معاذ

 إال حصائد ألسنتهم " . -أو على مناخرهم -وجوههم. 
 فكٌؾ أحفظ لسانً عن قول السوء؟

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 كلمات المفتاحٌةبعض ال
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 .... حصائد -ٌكب   -ثكلتك  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ماذا قال رسول هللا )ص( لمعاذ ؟ -
ٌَُكبُّ الناس على وجوههم فً نار جهنم ؟ -  بسبب ماذا 

( 34وجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )+ٌ

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 ماهً أقوال السوء التً قد تصدر عن االنسان؟  -
 لسانً عن قول السوء ؟ ماذا ٌجب علً اجتنابه ألحفظ -
 هل ٌعلم هللا كل أقوالً ؟ -
 ك؟استشهد  بٍآٌة قرآنٌة على ذل -
 ما جزاء من لم ٌحفظ لسانه عن قول السوء؟ -
 بمن اقتدي عندما أحفظ لسانً؟ -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌذكرون أقوال السوء التً ٌعرفونه  -

الكالم  -الغٌبة   –: الكذب  النمٌمة 
 الفاحش .....

 

  

ما جزاء من   -
لم ٌحفظ لسانه 

 وء؟عن قول الس

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:
 والقبٌح النابً بالكالم التلفظ عن كفه هو اللسان حفظ

 تطهٌر منه والمراد الناس فً الطاعن الكالم وأٌضا
 ٌقول ال فالمإمن هللا إلى التقرب و تزكٌتها و النفس
 .الناس أعراض فً ٌتكلمال و قبٌحا

 

 
 

ون عن األسئلة قصد بناء ٌجٌب-
 الخالصة

كٌف احفظ  -
لسانً عن قول 

 السوء؟

 

   

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  الحكمة:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                             أحفظ لسانً:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                                                     :    ذاذةـــــــرقم الج                                                                  الثانٌة:  حصة    ال

 أن ٌتعرف المتعلم معنى حفظ اللسان -  األهداؾ:

 أن ٌراقب المتعلم نفسه أثناء التحدث  -             
 أن ٌستشهد بنص شرعً لحفظ اللسان  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –رات الصوٌ  –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ماذا أجتنب ألحفظ  لسانً عن قول السوء ؟  -
 بماذا ٌجازي هللا من لم ٌحفظ لسانه ؟  -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 تطبٌقال

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
رشٌد تلمٌذ مشاكس ٌتكلم فً زمالئه بكالم السوء ، وال 
ٌبدأهم بالسالم ، وال ٌصدق القول ، وٌسخر من زمٌله 

 له وٌنادٌه ٌامعاق .
 له رشٌد؟ما رأٌك فٌما ٌفع -
 بما تنصح رشد لٌحفظ لسانه؟ -
 استشهد له بٍآٌة قرآنٌة تدعو لحفظ اللسان؟ -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ت وٌقومونها ٌقدمون اإلنجازا -

 جماعة 

االستشهاد بٍآٌة 
قرآنٌة تدعو 

 لحفظ  اللسان؟

 

 التقوٌم

+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:34تعلمً" )ص 

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-
أضع كلمة)صح( أو )خطؤ( فً  -

 المكان المناسب:
 (.......أتكلم عن صاحبً بما فٌه.)

 (......صاحبً بما لٌس فٌه.) أتكلم عن

 

 

 الدعم و التعزٌز

 +ٌقرأ المدرس اآلٌتٌن:

ِٗ َسِل١ٌت َعِز١ٌذ" ٌقول هللا تعالى: ِِٛي بٌَِّب ٌََذ٠ِ ِٓ َل ِِ َِب٠ٍَِْفُظ  "
 07اآلٌة –سورة ق 

ُٖ )و ٌقول هللا تعالى: ِِْثَمبَي َرسٍَّح َخ١ِشًا ٠ََش  ًْ َّ ِٓ ٠َِع َّ (   7"َف

ِِْثَم  ًْ َّ ِٓ ٠َِع َِ  َٚ( ُٖ –سورة الزلزلة  ("8بَي َرسَِّح َششًا ٠ََش

 8-7اآلٌتان: 

+ٌدعو المدرس المتعلمٌن الستخالص األسباب التً تدفع 
 إلى حفظ اللسان . 

 

 
 

أعززجوابً بدلٌل :"إن كان الذي  -
قلت فٌه فقد اغتبته،فإن لم ٌكن فٌه 

 ،فقد بهته" رواه البخاري
  ٌقومون إنجازاتهم -

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةة : المـــــاد
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قسط  ال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                        صدق فً قولًأ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 .بالكذ ونتائج ، الكالم فً الصدق معنىأن ٌتعرف المتعلم  -  :األهداؾ

  .الكذب من موقفً عن ٌعبرالمتعلمأن   -             
 .ٌكذب أبدا وال بالصدق ٌلتزم المتعلم أن   -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 بدٌة ...أقالم ل –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة:

أحد أقرانك فً الحً ٌكذب أثناء أحادٌثه، وال ٌصدق 
 .القول

 ؟ما هو شعورك اتجاهه -
 ؟بماذا تنصحه -

 
ال ٌجٌبون عن األسئلة بإعم

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:

 اال ، خغش ٌفٟ االٔغبْ اْ ٚاٌعصش : تعالىهللا  ٌقول

 ، ثبٌذك رٛاصٛا ٚ اٌصبٌذبد ٚعٍّٛا إِٓٛا اٌز٠ٓ

 3.2.1 :اآلٌات. العصر سورة . ثبٌصجش ٚرٛاصٛا

 الصالح؟ ملالع من القول فً الصدق هل ترى
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  تواصوا  -الخسر  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ م هللا فً السورةبماذا أقس -
 ؟ هل كل الناس فً خسر -
 كٌؾ ٌتحقق التواصً بالحق؟ -

( 33+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 . الصالح العمل من القول فً الصدق -
 .الكذب وتجنب الصدق فً مواقؾ -
 دق فً القول .اإللتزام بالص -
 تحري الصدق ٌستجلب محبة هللا . -
 المإمن ال ٌكذب . -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌذكرون مواقف الصدق وتجنب  -

 الكذب  التً ٌعرفونه : 

  

أذكر مواقف   -
فً الصدق 

 وتجنب الكذب؟

 الخالصة

اء الخالصة + ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بن
 األتٌة:

 
 وفعال قوال الصدق ٌتحرى أن مسلم كل على ٌجب 

 و رزقه من وٌزٌد الخٌر فعل إلى وجل عز هللا لٌهدٌه
 اآلخرة.و الدنٌا فً الفائزٌن من فٌكون فٌه له ٌبارك

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

   

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قسط  ال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                        صدق فً قولًأ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 .الكذب ونتائج ، الكالم فً الصدق معنىأن ٌتعرف المتعلم  -  :األهداؾ

  .الكذب من موقفً عن ٌعبرالمتعلمأن   -             
 .ٌكذب أبدا وال بالصدق ٌلتزم المتعلم أن   -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر نشطة التعلٌمٌة التعلمٌةاأل

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ٌستجلب تحري الصدق؟ ماذا   -
 هل المإمن ٌكذب؟ -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 التطبٌق

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
 مؽلقا الباب فوجد متؤخرا المدرسة الى حسام ذهب  
ه، رد رجوع سبب عن مهأ هسؤلتت البٌ الى ندما عادفع

  علٌها بؤن األستاذ فً رخصة مرضٌة .
 ؟ما رأٌك فٌما فعله حسام -
 ؟ذا تنصحهبما -
 ؟له بٍآٌة قرآنٌة تدعو الى الصدق فً القولاستشهد  -

 وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة+ٌقرأ المدرس الوضعٌة 
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

االستشهاد بٍآٌة 
قرآنٌة تدعو الى 

الصدق فً 
 القول؟

 

 التقوٌم

ن إنجاز النشاط "أقوم +ٌطلب المدرس من المتعلمٌ

 ( فً كراساتهم:33تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-
 الخاطئ التصرف أمام عالمة أضع -

 . )   (مزاحً فً أكذب
 أٌن سؤلونً ان أصدقائً على أكذب 

 )    (  العطلة؟ قضٌت

 

 

 الدعم و التعزٌز

 +ٌقرأ المدرس اآلٌات:

 سورة . " ٌخج١ش ٠ِٛئز ثُٙ سثُٙ اْ "ٌقول هللا تعالى:

  00: اآلٌة .العادٌات

 وشاِب ٌذبفظ١ٓ، ع١ٍىُ ٚاْ "و ٌقول هللا تعالى:

األٌات:  -االنفطار سورة ." رفعٍْٛ ِب ،٠عٍّْٛ وبرج١ٓ

11-11-11 

 ٚوٛٔٛا اهلل ؤرمٛا إِٓٛا اٌز٠ٓ ؤ٠ٙب ٠ب :"و ٌقول هللا تعالى

 111اآلٌة:  -توبة ال سورة ."اٌصبدل١ٓ ِع

علمٌن الستخالص األسباب التً تدفع +ٌدعو المدرس المت
 إلى الصدق فً القول . 

 
 
 
 

ٌستخلصمون االسباب التً تدفع  -
 الى الصدق فً القول.
 
 
 

 
 ٌقومون إنجازاتهم -

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                  لفاظ األذان و اإلقامةأ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 ألفاظ االذان و اإلقامة.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 إذن المتعلم و ٌقٌم الصالة إذا طلب منه ذلك.ٌِ  أن  -             
              
               مٌةالنجاح فً التربٌة اإلسال    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة:
 ؟تذهب إلى المسجدمتى  -
 ماذا ٌقول المإذن؟ -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:
 فٌتحٌنون ٌجتمعون المدٌنة قدموا حٌن المسلمون كان...

 ،فقال ذلك فً ٌوما فتكلموا أحد بها ٌنادي ولٌس الصالة
 وقال ، النصارى ناقوس مثل ناقوسا اتخذوا: ضهمبع

 تبعثون ال أو عمر فقال الٌهود، قرن مثل قرنا بل بعضهم
 قم بالل ٌا )ص( هللا رسول فقال ، بالصالة ٌنادي رجال
 رواه البخاري  .بالصالة فناد

 فماهً ألفاظ االذان؟
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
 ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  قرنا  -ٌتحٌنون  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟هل كان المسلمون ٌإذنون للصالة فً بداٌة البعثة -
 ؟ ل )ص(من اقترح النداء للصالة على الرسو -
 من هو أول من أذن فً اإلسالم؟ -

( 32+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 معنى األذان وألفاظه. -
 معنى اإلقامة وألفاظها. -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
عرفون معنى األذان و اإلقامة ٌت -

 وألفاظهما.
 

  

ٌإذنون   -
 وٌقٌمون الصالة

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

األذان هو اإلعالم بدخول وقت الصالة بؤلفاظه  -
المشروعة، وألفاظه مثنى إال لفظ "ال إله إال هللا" فً 

 األخٌر.
بؤن الصالة أقٌمت بالفاظها  اإلقامة هً اإلعالن -

 المشروعة، وألفاظها مفردة إال التكبٌر فمثنى. 

  

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة

 

 

   

 

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                  لفاظ األذان و اإلقامةأ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 ألفاظ االذان و اإلقامة.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 إذن المتعلم و ٌقٌم الصالة إذا طلب منه ذلك.ٌِ  أن  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ ن للصالةلماذا ٌإذن المإذ  -
 ؟لماذا نقبم الصالة   -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 التطبٌق

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
خرجت فً نزهة مع اصدقائك إلى الؽابة فلما حان وقت 

 .الظهر أذن أحدكم وأقمتم الصالة   
 ؟ما هً ألفاظ األذان -
 ؟ما هً ألفاظ اإلقامة -
 ؟ما الفرق بٌنهما -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

 هً االقامة ألفاظ
 األذان ألفاظ نفس

 التكبٌر اال مفردة
 .فمثنى

 

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( :32تعلمً" )ص 

 .للتصحٌح وأستجٌب الصالة وأقٌم أإذن
 ...................................................................... ألفاظ األذان  :
 ...................................................................... ألفاظ اإلقامة :

 

 
 ٌنجزون النشاط  -
 
 ٌنادون للصالة وٌقٌمونها -
 

 

 

 الدعم و التعزٌز

 
 

 + ٌقرأ المدرس النشاط: "أعزز تعلمً"
 + ٌرددون األلفاظ مثنى و جماعات .

 + ٌتنافسون على استظهار األلفاظ
 

 
 

 
 

 ٌستظهرون األلفاظ -
 ٌتدربون على األذان و اإلقامة  -
ٌتنافسون الختٌار أحسن صوت  -

 "مإذن القسم" 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قتداءاال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                 الرسول)ص( الصادق:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 بعض أخالق الرسول)ص(أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

  رسول هللا)ص( لصدقه المتعلم حبٌ أن  -             
 قتدي المتعلم برسول هللا)ص( فً صدقهأن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :اكتٌكٌةمعٌنات الدٌدال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:
 ؟فً ما اشتؽل الرسول)ص( عندما كان صبٌا -
 ؟ماهً المهنة التً زاولها فً فترة شبابه -
 لماذا استؤجرته أمنا خدٌجة فً تجارتها؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:
 الجاهلٌة فً القرشٌٌن عند ٌلقب )ص( محمد سٌدنا كان

 بصدقه خدٌجة سٌدتنا علمت فلما ، مٌناأل بالصادق
 مضاربا فقبل ، للشام تجارتها فً الخروج علٌه عرضت

  صٌبهٌ الربح من مقدار على تجارتها فً
 

 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 .... ٌصٌبه - مضاربا  -القرشٌٌن  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ بماذا كان ٌلقب الرسول )ص(عند القرشٌٌن -
 ؟ لماذا اختارت أمنا خدٌجة الرسول )ص( لتجارتها -

( 31+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 تعلٌق علٌها .وال
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 صدق الرسول)ص( قبل البعثة.
 صدق الرسول)ص( فً تبلٌػ الدٌن.

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
 ٌذكرون مواقف صدق الرسول  -
 

  

عرف   -
الرسول)ص( 
بالصدق قبل 
 البعثة وبعدها

 الخالصة

وظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة + ٌ
 األتٌة:

عرؾ الرسول)ص( بٌن قومه بالصدق، وكانوا ٌلقبونه 
بالصادق األمٌن منذ بصؽر، حٌث بقً على هذا الخلق 

 .حتى بعث فٌهم رسوال
 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

 

  

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قتداءاال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                 الرسول)ص( الصادق:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 بعض أخالق الرسول)ص(أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

  هرسول هللا)ص( لصدق المتعلم حبٌ أن  -             
 قتدي المتعلم برسول هللا)ص( فً صدقهأن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 الحصة الثانٌة

 المراحل
 مإشر نشطة التعلٌمٌة التعلمٌةاأل

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 

 الجاهلٌة؟ فً  الّرسول)ص( اشتهر بماذا  -
                   فً للخروج الرسول)ص( خدٌجة اختارت لماذا  -
 جارتها؟ت

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 خالل اإلجابة عن األسئلة السابقة من

 

 

 التطبٌق

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة:
 
 مواقؾ صدق الرسول)ص(. -
 قوالاأل فً دقصبال و ذلك  هللا رسولالب االقتداء -
 .فعالاألو
 .االقتناع بؤن الرسول )ص( هو الصادق األمٌن -

 
 
ٌذكرون مواقف صدق  -

 الرسول)ص(
ول)ص( ٌقتنعون بصدق الرس -

 وٌقتدون به
ٌقدمون اإلجابات وٌقومونها  -

 جماعة 

ٌعبرون عن 
 قناعتهم باالقتداء

 بالرسول)ص(

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:31تعلمً" )ص 

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-
 فً)ص(الّرسول لصدق لةمثأ أذكر-

 .الناس مع معاملته

 

 

 عم و التعزٌزالد

 
 +ٌقرأ المدرس اآلٌة:

 ؤٌٚئه ثٗ ٚصذق ثبٌصذق جبء ٚاٌزٞ:"ٌقول هللا تعالى

 21اآلٌة –سورة الزمر "  اٌّزمْٛ ُ٘
 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
+ٌدعو المدرس المتعلمٌن الستخالص معنى اآلٌة و 

 المعنً بالخطاب . 

 

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
 
اآلٌة وٌصححون أخطاء ٌقرإون  -

 بعضهم البعض
 ٌستخلصون معنى اآلٌة.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                           هللا ٌعلم ما أسر وما أعلن ) العلٌم الخبٌر (:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                                                :        ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 بعض أسماء هللا الحسنى.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

  ٌتعرف المتعلم أن هللا ٌعلم ماٌسر وما ٌعلن. أن  -              
 ٌإمن باهلل العلٌم الخبٌروٌخشاه و ٌتقرب إلٌه.أن   -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :ٌنات الدٌداكتٌكٌةمعال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم
 ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:

 ؟ً تعرفت علٌهاماهً أسماء هللا الحسنى الت -
 ماهً معانٌها؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

 مكتسباتهم السابقة
 

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:

ّْ"  :تعالى هللا ٌقول  وشاِب ٌذبفظ١ٓ، ع١ٍىُ ٚب

  11.11.11:اآلٌات.االنفطار سورة." رفعٍْٛ ِب ٠عٍّْٛ وبرج١ٓ،

 الخروج أو  لمعصٌة سبٌل من فهل كذلك، ألمرا كان إذا
  طاعته؟ عن
 

 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 .... كاتبٌن - ماكرا  -لحافظٌن 

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ هل هللا ٌخفى علٌه شًء من أحوال العباد -
 ؟هل إذا عمل المرء سٌئا سرا لن ٌعلمه هللا  -

( 26+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 الخبٌر ٌعلم السر والعلن . أن هللا العلٌم  
 أن المإمن ٌخشى هللا فً سره و فً علنه.  

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌعلنون قناعاتهم بؤن هللا عز وجل  -

 ٌعلم سرهم وعالنٌتهم

  

 هللا أنّ  أعلم -
 الخبٌر العلٌم
 سّري ٌعلم

  .وعالنٌتً

 الخالصة

جابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة + ٌوظف المدرس إ
 األتٌة:

هللا هو العلٌم الخبٌر والمضطلع على كل شًء فً 
السماوات واالرض، مهما حاولت أن أخفً ما أفعله فإن 

هللا ٌعلمه، لذلك ٌجب علً أن أعمل صالحا فً سري 
 .وعلنً ألنال رضى هللا

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

  

 

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةــادة : المـــ
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                           ) العلٌم الخبٌر ( هللا ٌعلم ما أسر وما أعلن:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 بعض أسماء هللا الحسنى.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

  ٌتعرف المتعلم أن هللا ٌعلم ماٌسر وما ٌعلن. أن  -              
 ٌإمن باهلل العلٌم الخبٌروٌخشاه و ٌتقرب إلٌه.أن   -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –الحجم  أوراق كبٌرة –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 

 ؟ما معنى أن هللا هو العلٌم الخبٌر  -
 ؟هل هللا ٌخفى علٌه ما أعمل فً سري  -

 
 

  همسباتٌستحضر المتعلمون مكت
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 التطبٌق

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة:
 
 اإلٌمان بؤن هللا ٌعلم بؤن هللا ٌعلم كل شًء وٌراقبه. -
 .خشٌة هللا تعالى ومراقبته فً جمٌع األحوال -
 .التقرب من هللا العلٌم الخبٌر -
 

 
 ٌعلم ؤن هللاٌعبرون عن قناعتهم ب -

السر والعلن مما ٌستوجب خشٌته 
 ومراقبته فً كل االحوال

 هللا أنّ  أعلم -
 الخبٌر العلٌم
 سّري ٌعلم

 .وعالنٌتً

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:26تعلمً" )ص 

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-

 – .:الّصحٌح بالجواب الكلمة أصل
    وال العلن، فً هللا ٌخشى    منالمإ

 .الّسرّ  فً ٌخشاه
 .والعلن الّسرّ  فً اله ٌخشى   المنافق

 

 

 الدعم و التعزٌز

 
 +ٌقرأ المدرس اآلٌتٌن:

 7 ى األعل سورة " ٠خفٝ ِٚب اٌجٙش ٠عٍُ بّٔٗ :"ٌقول هللا تعالى

 يره، خيرا ذّرة مثقال يعمل فمن :"ٌقول هللا تعالى

 9-8زلزلة اآلٌتان:ال سورة  " يره شّرا ذّرة مثقال يعمل ومن
 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
 +ٌدعو المدرس المتعلمٌن الستخالص معنى اآلٌتٌن  . 

 

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
 
ٌقرإون اآلٌتٌن وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض
 ٌستخلصون المعنى .-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       المٌةالتربٌة اإلسالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                           سورة االعلى:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –ٌرة الحجم أوراق كب –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .24+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟لماذا نسبح هللا ونذكره -
 ؟ماهً النعم التً أنعم هللا علٌنا بها -

 
جٌبون عن األسئلة بإعمال ٌ -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة 
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 بماذا أمر هللا رسوله)ص(؟ -
 بماذا أمره أٌضا؟ -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 رتٌل اآلي وٌنتبهون الى طرٌقة ت

 حسن اإلنصات ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 
 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءةالمرتلة والتجوٌد.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

+ ٌشرح المدرس القاعدة التجوٌدٌة،وٌحاكٌها، وٌدرب 
 المتعلمٌن علٌها:

 ، الكسرة نحو ممالة بها ٌنطق نقطة تحتها التً الحروؾ
 َفَهدى ...( –ى : )َفَسوّ صؽرى إمالة ٌسمى وذلك

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
 ٌتعلمون القاعدة التجوٌدٌة بالمحاكاة -
 مخارج الحروف وٌتدربون علٌها  

 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 أنبت العشب.أخرج المرعى: 
 ٌابسا أسود.ؼثاء احوى: 

.... 
 المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :+ٌحاور 

 ماهً النعم المذكورة فً السورة؟ -
 هل ٌملك الرسول )ص( هداٌة من ٌشاء؟ -
 أم علٌة الذكرى، وهللا ٌهدي من ٌشاء؟ -

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

عنه  المعنى العام للسورة ،وٌعبرون
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 

 بعضعهم البعض.وٌصححون أخطاء 
 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (25+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة
 

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الثالثة:    لوحدة         ا                                                          ادٌاتسورة الع:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 ة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.لو المتعلم السورة تالوأن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 تسجٌل صوتً ... –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  – السبورة   :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .27+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟ماهً المخلوقات التً أقسم بها هللا -
  االنسان ؟بماذا وصؾ هللا -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة 
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟بماذا أقسم هللا فً سورة العادٌات -
 ماهً طبٌعة االنسان؟ -

ءة المدرس ٌستمعون الى قرا -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 حسن اإلنصات ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 
 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءةالمرتلة والتجوٌد.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 ٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.كٌف

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

+ ٌشرح المدرس القاعدة التجوٌدٌة،وٌحاكٌها، وٌدرب 
 المتعلمٌن علٌها:

 –لشدٌد  –تنطق الدال حال كونه ساكنة مقلقلة: )لكنود 
 لشهٌد ...(

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
 ٌتعلمون القاعدة التجوٌدٌة بالمحاكاة -
 مخارج الحروف وٌتدربون علٌها  

 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 . الخٌل الغازٌة العادٌات ضبحا:
 حوافرها . المخرجات النار بصك المورٌات قدحا:

 .المباغتاتالمؽٌرات: 
.... 

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 بماذا أقسم هللا فً السورة؟ -
 ما مصٌر االنسان الكنود؟ -
 ماهً الحقٌقة االٌمانٌة التً ٌؽفل علٌها االنسان؟ -

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
المدرس،ٌفهمون ٌجٌبون عن أسئلة  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ظهرون وٌتبارون فً االستظهار ٌست

 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.
 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (28+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة
 

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
اإلنجازات وٌقومونها ٌقدمون  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن
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 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 تسجٌل صوتً ... –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .30+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟حدث سورة الزلزلة عما تت -
 ٌحاسب هللا الناس على أعمالهم على أي أساس؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة 
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟العادٌاتبماذا أقسم هللا فً سورة  -
 ماهً طبٌعة االنسان؟ -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 حسن اإلنصات ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 
 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

 لة والتجوٌد.+ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءةالمرت

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

+ ٌشرح المدرس القاعدة التجوٌدٌة،وٌحاكٌها، وٌدرب 
 المتعلمٌن علٌها:

رؾ الزاي ٌخرج من منتهى طرؾ اللسان بٌن الثناٌا و ح
 السفلى.

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
 ٌتعلمون القاعدة التجوٌدٌة بالمحاكاة -
 مخارج الحروف وٌتدربون علٌها  

 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 موتاها.أثقالها: 

 متفرقٌن. اتا:اشت
 أصغر وزن.مثقال ذرة: 

.... 
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 أحداث ٌوم القٌامة. -
 محاسبة الناس عاى أعمالهم. -
 تجلٌات العدل المطلق. -

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

ورة ،وٌعبرون عنه المعنى العام للس
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 

 صححون أخطاء بعضعهم البعض.وٌ
 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (31+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
 ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

من خالل 
جازات إن

 المتعلمٌن
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 م المإمنقصة الغالأن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 ٌتعرف فضٌلة الثبات على الحق أن  -             
 ٌستخلص العبرة من القصةأن   -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 
 +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة:

 
 .لماذا عذب أصحاب األخدود المإمنٌن؟ -
 ؟هل تراجع المإمنون عن دٌنهم  -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

 مكتسباتهم السابقة
 

 نصقراءة 
 االنطالق

 
 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:

 و الباطل، مع الحقّ  صراع المإمن، الؽالم قّصة تلّخص
 فهل حٌاته، فً ظلم من اإلنسان له ٌتعّرض أن ٌمكن ما

 الّق؟ على بالّثبات أم باالستسالم؟ ذلك نواجه
 

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
س وٌتعرفون ٌتابعون قراءة المدر -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 
 :+ٌقص المدرس قصة الغالم بطرقة مشوقة

 اعتناق إلى فدعاه نجران، فً راهب على ؼالم تعّرؾ
 ...المسٌحٌة،

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ على من تعرؾ الؽالم  -
 ؟ الذب اعتنقه الؽالم ماهو الدٌن -

( 34+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

  المإمن؟ الؽالم ُعوقب لماذا -
 موقفه؟ على الؽالم ثبت هل -
  بحٌاته؟ الّنجاة فّضل أم -
 لماذا؟ -

 
 ٌتابعون القصة  وٌتعرفون أحداثها -
 
 
 ٌجٌبون عن األسئلة لفهم المضمون -
 
 
 
 
ٌحللون أحداث القصة  -

 وٌستخلصون العبرة:
 الثبات على الحق فضٌلة.

 

  

أثبت على   -
الحق مهما وقع 
ألنال األجر عند 

 هللا.

 الخالصة

 
+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 

 األتٌة:
 تعالى باهلل منأو ألننً وفعال قوال الحق على أثبت     

  .شهٌد شًء كل على وهو الحق هو أنه وأعً

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة
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 قصة الغالم المإمنأن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 ٌتعرف فضٌلة الثبات على الحق أن  -             
 ٌستخلص العبرة من القصةأن   -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 

 ؟  المإمن الؽالم قّصة تلّخصماذا  -
 ؟واجه هذا الصراع كٌؾ ن -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 تطبٌقال

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
حكٌت قصة الؽالم المإمن مع الحاكم ألحد أصدقائك فً 
الحً ، فقال أن الؽالم لم ٌحسن التصرؾ ، وكان علٌه 

لٌنجو بنفسه من بطش  أن ٌتراجع عن الدٌن الحق
 . الحاكم 

 ؟ماذا كان رد فعلك -
 ؟كٌؾ أقنعته بصحة موقؾ الؽالم -
 ؟ما هً اآلٌة التً استشهدت بها -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 
 
ن ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفو -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

االستشهاد بٍآٌة 
قرآنٌة تدعو الى 

الثبات على 
 عقٌدة التوحٌد

 

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:46تعلمً" )ص 

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-
  المإمن؟ الغالم ُعوقب لماذا -
 موقفه؟ على الغالم بتث هل -
  بحٌاته؟ الّنجاة فّضل أم -
 

 

 الدعم و التعزٌز

 
 +ٌقرأ المدرس اآلٌات:

 اٌعض٠ض ثبهلل ٠ِٕٛٛا ؤْ بال ُِٕٙ ٔمّٛا ِٚبٌقول هللا تعالى

 عٍٝ اهللٚ ٚاألسض اٌّغّبٚاد ٍِه ٌٗ اٌّزٞ اٌذ١ّذ،

ًّ  ٚاٌّإِبد اٌّا١ِٕٓ فزٕٛا اٌّز٠ٓ بْ لذ٠ش، شٟء و

ُّ  اٌذش٠ك، عزاة ٌُٚٙ جُّٕٙ عزاة فٍُٙ ٛا٠ثٛث ٌُ ث

ّْ  رجشٞ جٕبد ٌُٙ اٌّصبٌذبد ٚعٍّٛا إِٓٛا اٌّز٠ٓ ب

 البروج سورة .  اٌىج١ش اٌفٛص رٌه األٔٙبس رذزٙب ِٓ

 
 اآلٌة من أستخلص+ٌدعو المدرس المتعلمٌن الستخالص 

 .   الّتوحٌد عقٌدة على ٌثبت من جزاء
 

 
 
 
 
 
 

ٌعززون تعلماتهم بتدارس  -
ذٌب الصحابٌن الجلٌلٌن بالل قصةتع

 و عمار بن ٌاسر
 ٌقومون إنجازاتهم -
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 .ظلمال معنىأن ٌتعرف المتعلم  -  :األهداؾ

 تحذ المتعلم موقفا من الظالم .ٌأن   -             
 .المظلوم  المتعلم  نصرٌأن   -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة:

رأٌت  فً الشارع أحد األشخاص ٌعتدي على المارة     
 .بالحجارة  بدون سبب 

 ؟ا كان شعورك اتجاههما ذ -
 ؟ما موقفك منه -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 
 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:

 بعضنا، نظلم أن ونهانا الّظلم، عن نفسه تعالى هللا نّزه   
ًّ  الحدٌث فً جاء كما  متحرّ  إّنً عبادي ٌا...:: }القدس

 {...تظالموا فال محّرما بٌنكم وجعلته نفسً على الّظلم
 . مسلم رواه
 .والمظلوم؟ الّظالم من موقفك وما الّظلم؟ هو ما ترى

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 حلٌلالفهم والت

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  الظلم -الحدٌث القدسً   -نزه  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 
 ؟عن ماذا نزه هللا سبحانه وتعالى نفسه -
 ؟بماذا أمرنا هللا عز وجل فً الحدٌث  -

( 33+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :+ٌحاور 

 معنى الظلم . -
 عاقبة الظالم. -
 الموقؾ الواجب اتخاذه اتجاه الظالم . -
 نصرة المظلوم . -
 

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌذكرون مواقف للظلم وٌتخذون  -

 اتجاهها مواقف النصرة : 

  

أذكر مواقف   -
ٌجب أن  للظلم

أنصر فٌها 
 المظلوم

 الخالصة

 
+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 

 األتٌة:
 ،عباده وعلى نفسه على هللا حرمه، جائر تصرؾ الظلم 

 وجعل، اآلخرٌن حقوق وهضم العدل تجاوز ٌقتضً ألنه
 علٌنا ٌجب لهذا ،مستجابة دعوة للمظلوم وجل عز هللا

 .المظلوم نصرة على والعمل الظلم اجتناب
 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة
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 .ظلمال معنىأن ٌتعرف المتعلم  -  :األهداؾ

 تحذ المتعلم موقفا من الظالم .ٌأن   -             
 .المظلوم  المتعلم  نصرٌأن   -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –لصوٌرات ا  –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ اهو الظلمم  -
 ماهو موقفنا من الظالم و المظلوم؟  -

 
  همتٌستحضر المتعلمون مكتسبا

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 التطبٌق

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
تحدث عن موقؾ َظلََم فٌه أحد زمالئك زمٌله اآلخر،    

  فتدخلت لتنصر المظلوم .
 ؟كٌؾ تصرفت لتنصر المظلوم -
 ؟ماذا قلت للظالم -
 ؟ماهو الحدٌث النبوي الذي استشهدت به -

 أ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة+ٌقر
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

االستشهاد 
بالحدٌث النبوي 

عن دعوة 
 المظلوم

 

 التقوٌم

ن المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم +ٌطلب المدرس م

 ( فً كراساتهم:45تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط على كراساتهم-

 ؤصذبة ُلزً}  : تعالى  هللٌقوال -

 ُ٘ ،بر اٌٛلٛد راد إٌّبس ، األخذٚد

 ٠فعٍْٛ ِب عٍٝ ُٚ٘ لعٛد، ع١ٍٙب

 البروج سورة . .{شٙٛد ثبٌّا١ِٕٓ

 مصٌر الظالم اآلٌة من أستخلص

 

 تعزٌزالدعم و ال

 
 +ٌقرأ المدرس الحدٌث النبوي:

 
 فإّنها المظلوم، دعوة اّتقوا}  : هللا )ص( رسول قال

 وجاللً وعّزتً :تعالى هللا ٌقول .الؽمام على ُتحَمل
  .سننه فً الترمدي أخرجه .{حٌن بعد ولو ألصرّنك

 
 +ٌدعو المدرس المتعلمٌن  للقراءة

 +ٌستخلصون من الحدٌث عافبة الظالم 
 ون نصرة هللا لعبده المظلوم ولو بعد حٌن .+ٌستنتج

  

 
 

 
ٌقرإون الحدٌث وٌناقشون معناه  -

 فٌما بٌنهم .
 
 

 
 ٌقومون إنجازاتهم -

 

 

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 الرابعة:    لوحدة         ا                                                  شروط الصالة       :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 شروط الصالة.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 كتشف المتعلم اختالف شروط الصالة.ٌ أن  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ٌمهد المدرس باألسئلة األتٌة:
 ؟هل ٌعاقب هللا األطفال إذا لم ٌصلوا صالتهم -
 لماذا؟ -
 البلوغ من شرو ط الصالة. -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص الآلتً بعد كتابته على السبورة:
 
 القبلة مستقبل ؼٌر وقؾ أنه إال ، للصالة أحمد قام   

 :أحمد فقال القبلة، استقبل :ولدي ٌا  ال أّمه له ،فقالت
 صحة شروط من القبلة استقبال إن :األمّ  قالت ماذا؟ول

  أخرى؟ شروط للصالة وهل :أحمد قال الصالة،
 

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 الصعبة اآلتٌة:ح المدرس المفردات رش+ٌ
 ....  شرط صحة  -استقبال القبلة  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ماذا فعل أحمد؟ -
 ؟هل استقبل أحمد القبلة -
 ؟ ماذا قالت له أمه -

( 32+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 لصحة .شروط ا -
 شروط الوجوب والصحة. -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌتعرفون شروط وجوب،وشروط  -

 صحة.
 

  

ذكر الشروط  -
 بؤنواعها 

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

 تنقسم شروط الصالة إلى: -
 .+ شرط وجوب: وهو البلوغ 

طهارة  -طهارة الحدث  -+ شروط صحة: وهً اإلسالم 
 استقبال القبلة. -ستر العورة  -الخبث 

 دخول - العقل – الّدعوة بلوغ شروط وجوب وصحة:+ 
 الّنوم عدم - الطهور استعمال على القدرة - الوقت
 .والّنفاس الحٌض من الخلوّ - والؽفلة

  

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة

 

 

   



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 الرابعة:    لوحدة         ا                                                    شروط الصالة     :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 شروط الصالة.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 كتشف المتعلم اختالف شروط الصالة.ٌ أن  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر ٌة التعلمٌةاألنشطة التعلٌم

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ماهو شرط وجوب الصالة  -
 ؟ماهً شرو ط الصحة   -
 ماهً شروط الوجوب و الصحة ؟ -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 التطبٌق

: على السبورة س األحادٌث األتٌة+ٌعرض المدر
 األحادٌث النبوٌة الشرٌفة: من الصالة شروط أستخلص

 .سننه فً الترمدي رواه .  طهور بؽٌر صالة تقبل ال  -
 رواه. ٌتوّضؤ حّتى أحدث إذا ؼٌركم صالة ٌقبل ال -

 .ومسلم البخاري

ًّ  مروا -  الترمدي رواه. سنٌن سبع بلػ إذا بالّصالة الّصب

 .سننه فً

 وعن ٌستٌقظ، حّتى الّنائم عن ثالث، عن القلم رفع-
 ًّ  أبو رواه . ٌعقل حّتى المجنون وعن ٌحتلم، حّتى الّصب

 .سننه فً داود

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ستخلصون ٌكتشفون األحادٌث وٌ -

 من خاللها الشروط
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

القدرة على 
 التمٌٌز بٌن:

 شرط الوجوب 
 شرط الصحة

شرط الوجوب 
 والصحة

 

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( :44تعلمً" )ص 

 – .الصالة؟ شروط هً ما -
 رّبه اسم وذكر تزّكى، من أفلح قد"  :تعالىهللا  ٌقول -
 14-13: اآلٌتان األعلى سورة."صلّىف

 اذكر كٌؾ أن الصالة تزكٌنً. -

 
 
 ٌنجزون النشاط عل كراساتهم  -
 
 
ٌذكرون فضائل الصالة النفسٌة -

 واالجتماعٌة والصحٌة.

 

 الدعم و التعزٌز

 
 

 + ٌقرأ المدرس النشاط: "أعزز تعلمً"
 + ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 سؤلون بعضهم البعض أسئلة من نوع:+ ٌ
 مانوع الشرط: ................   
 إنه شرط: .................  
 

 

 
 

 ٌنجزون النشاط  -
  ٌقومون انجازات بعضهم البعض  -

 
 

 

 

 

 



  

 الثالث :   لفئة المستهدفةا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قتداءاال:  دخل ــالم
 الرابعة:    لوحدة         ا                                                 الرسول)ص( األمٌن :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 أن الرسول)ص( كان أمٌنا.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

  ٌتمثل المتعلم قٌمة االمانة. أن  -             
 ه.قتدي المتعلم برسول هللا)ص( فً أمانتأن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال
 ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:

 ؟ لماذا اختارت أمنا خدٌجة الرسول )ص( لتجارتها -
 عرؾ الرسول)ص( بٌن قومه ؟بماذا  -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

 مكتسباتهم السابقة
 

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:
 إضافة الجاهلٌة فً القرشٌٌن عند محمد سٌدنا اتصؾ

 بالصادق ٌلقبونه كانوا إنهم حتى ، باألمانة صدقه إلى
 على معه وٌتعاملون ، أماناتهم وٌستودعونه ، األمٌن
  .بهما اتصؾ الذي واألمانة الصدق صفتً أساس

فهل لصفتً الصدق و األمانة أثر على مكانة الفرد  -
 داخل مجتمعه؟

 .+ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 .... صفة - ٌستودعونه  -القرشٌٌن  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ بماذا اتصؾ الرسول )ص(عند القرشٌٌن -
 ؟ لماذا كانوا ٌستودعونه أماناتهم -

( 41+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 أمانة الرسول)ص( قبل البعثة.
 أمانة الرسول)ص( فً تبلٌػ الرسالة.

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
  ٌجٌبون عن األسئلة -
 
 
 
 ٌذكرون مواقف أمانة الرسول فً:  -

 معاملة الناس   
 تبلٌغ الرسالة    
 

 موقف ذكر -
 أمانة على دلت

  .  هللا رسول

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

عرؾ الرسول)ص( ب أمانته منذ صؽره حتى سماه 
ت الحٌاة قومه باألمٌن، إذ شملت أمانته جمٌع مجاال

وكانت أمانة الرسالة هً أكبر امانة حملها واداها بصدق 
 وعلى اكمل وجه .

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

  

 

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 اءقتداال:  دخل ــالم
 الرابعة:    لوحدة         ا                                                 الرسول)ص( األمٌن :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 أن الرسول)ص( كان أمٌنا.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

  ٌتمثل المتعلم قٌمة االمانة. أن  -             
 قتدي المتعلم برسول هللا)ص( فً أمانته.أن ٌ  -             
               ربٌة اإلسالمٌةالنجاح فً الت    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 تٌة : + ٌطرح المدرس أسئلة األ

 الجاهلٌة؟ فً  الّرسول)ص( اشتهر بماذا  -
 ؟ا كان القرشٌون ٌستودعونه أماناتهم لماذ  -

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 التطبٌق

 
+ٌطالب  المدرس المتعلمٌن  بتعبٌر عن قناعاتهم اتجاه 

 الرسول)ص(:
 ملته مع الناس .كان الرسول)ص( أمٌنا فً معا

 كان الرسول )ص( صادقا فً قوله وفعله.
كان أمٌنا و صادقا فً تبلٌػ رسالة ربه عندما أوحً 

 إلٌه، وأمره بالتبلٌػ.
 

 
 
ٌستخلصون مواقف أمانة  -

 الرسول)ص(.
 بؤمانة ٌعبرون عن قناعتهم باالقتداء

 الرسول)ص(

ٌعبرون عن 
 قناعتهم باالقتداء

 بالرسول)ص(

 التقوٌم

 
الب  المدرس المتعلمٌن  بإنجاز النشاط: " أقوم +ٌط

 تعلماتً":
 أستخلص القبم الواردة فً االحادٌث:

 .مسنده فً أحمد رواه"  .  له أمانة ال لمن إٌمان ال "-
 فً الدارقطنً أخرجه" .  ائتمنك من إلى األمانة أدّ   "-

 .مستدركه

 أخلؾ وعد وإذا ، كذب حّدث إذا : ثالث المنافق آٌة"-
 .علٌه متفق . ." خان اإتمن إذا،و

 

 
 
ٌستخلصون القٌم الواردة فً  -

 األحادٌث.
 
ٌقدمون اإلجابات وٌقومونها  -

 جماعة 
 

 الدعم و التعزٌز

 
 +ٌقرأ المدرس اآلٌة:

 خٍك ٌعٍٝ ٚبٔه")ص( :   نبٌه مادحا تعالىهللا  ٌقول

 3األٌة   القلمورةس  " .عظ١ُ

 ءة.+ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقرا
+ٌدعو المدرس المتعلمٌن الستخالص معنى اآلٌة و 

 المعنً بالخطاب . 
 ، والصدق باألمانة وأتصؾ ،)ص( بالّرسول أقتدي
 .شهٌد رقٌب هللا بؤن لعلمً

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
 
ٌقرإون اآلٌة وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض
 ٌستخلصون معنى اآلٌة.-
 ٌعبرون عن قناعاتهم.-

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 الرابعة:    لوحدة         ا                           ر والعلن ) الرقٌب الشهٌد (هللا رقٌبً فً الس:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 ه وٌعلم سره.م أن هللا ٌراقب عالنٌتالمتعل علمأن ٌ -  األهداؾ:

  ٌتعرف المتعلم على اسمٌن من أسماء هللا الحسنى. أن  -              
 ٌراقب هللا فً جمٌع أحواله.أن   -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –ة الحجم أوراق كبٌر –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم
 ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:

 ؟ماهً أسماء هللا الحسنى التً تعرفت علٌها -
 ماهً معانٌها؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

 ابقةمكتسباتهم الس
 

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:
 ، باللٌل الرعٌة أحوال ٌتفقد  الخطاب بن عمر خرج
 نبٌعه حتى بالماء اللّبن اخلطً: البنها تقول امرأة فسمع
 فقالت ، ذلك منع قد عمر إن : البنت قالت . الصباح فً
 ٌرانا ال عمر كان إذا لبنتا فقالت ، ٌرانا ال عمر إن م:األ
  .ٌرانا هللا فإن ،
 ابنتها؟  و األم كالم من موقفك ما

 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 بة اآلتٌة:ح المدرس المفردات الصعرش+ٌ
 .... أحوال - الرعٌة  -ٌتفقد 

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 .ابنتها؟ األم أمرت بماذا -
 .؟ البنت جواب كان ماذا -
 ؟ البنت وجواب ، األم طلب من ٌفهم ماذا -

( 38+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 ئلة حوارٌة :+ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أس

 أن هللا  ٌعلم السر والعلن .  
 أن المإمن ٌخشى هللا فً سره و فً علنه.  
 أن هللا رقٌب و شهٌد 

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌعلنون قناعاتهم بؤن هللا عز وجل  -

 ٌعلم سرهم وعالنٌتهم

  

 هللا أنّ  أعلم -
 الخبٌر العلٌم
 يسرّ  ٌعلم

  .وعالنٌتً

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

هللا عز وجل ٌضطلع على جمٌع أعمال و أحوال العباد ال 
تخفى علٌه خافٌة من شإونهم، فهو الرقٌب الشهٌد لذلك 
ٌجب علً أن أستحضر مراقبة هللا تعالى على كل أعمالً 

 .وجمٌع أحوالً
 

 
 

األسئلة قصد بناء ٌجٌبون عن -
  الخالصة

 

  

 

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 الرابعة:    لوحدة         ا                           هللا رقٌبً فً السر والعلن ) الرقٌب الشهٌد (:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                 :                                        ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 م أن هللا ٌراقب عالنٌته وٌعلم سره.المتعل علمٌأن  -  األهداؾ:

  ٌتعرف المتعلم على اسمٌن من أسماء هللا الحسنى. أن  -              
 ٌراقب هللا فً جمٌع أحواله.أن   -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –لتلمٌــذ كتاب ا –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 

 ؟ما معنى أن هللا هو الرقٌب الشهٌد  -
 ؟عمل فً سريهل هللا ٌخفى علٌه ما أ  -

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 التطبٌق

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة:
 
اإلٌمان  بؤن هللا شهٌد عن كل أعمال وافعال عباده  -

 وٌراقبهم.
 .خشٌة هللا تعالى ومراقبته فً جمٌع األحوال -
قٌب الشهٌد بالطاعات واألعمال التقرب من هللا الر -

 .الصالحة
 

 
 
ؤن هللا ٌعلم ٌعبرون عن قناعتهم ب -

السر والعلن مما ٌستوجب خشٌته 
 ومراقبته فً كل االحوال

 هللا أنّ  أعلم -
 رقٌب الشهٌدال
 راقب عباده فًٌ

 همسرّ 
 .هموعالنٌت

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 فً كراساتهم: (38تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-

  غٌرالصحٌح السلوك أمام )×( أضع
 ...........صالتً فً النظر أختلس -
 ........للغٌر اإلساءة أنوي -
 ......صدٌقً فً غٌبا أتكلم -

 ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها جماعة
 

 

 الدعم و التعزٌز

 
 +ٌقرأ المدرس اآلٌات:

 
 ."شهٌد شًء كل على هللا و"   :تعالى هللا ٌقول

 9 اآلٌة  البروج سورة  
 

 إنه به اجهروا أو قولكم وأسروا  هللا تعالى: " ٌقول
 اللطٌؾ وهو خلق من ٌعلم أال الصدور، بذات علٌم

 04-03 اآلٌتان .الملك سورة ."الخبٌر

 أستخلص من اآلٌات ما ورد من أسماء هللا الحسنى.
 

 ن للقراءة.+ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌ
 

+ٌدعو المدرس المتعلمٌن الستخالص أسماء هللا الحسنى 
 الواردة فً اآلٌات  . 

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
 
ٌقرإون اآلٌتٌن وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض
 
 ٌستخلصون أسماء هللا الحسنى .-

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الرابعة:    لوحدة         ا                                 ( 9إلى1سورة البروج ) اآلٌات من :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  رة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا.المعنى اإلجمالً للسو المتعلم تعرفٌ أن  -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .36+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟عن من تحكً لنا سورة البروج -
 ؟مانوع هذا الصراع المذكور فً السورة -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  ةمكتسباتهم السابق

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس الجزء من  السورة  مرتٌن )الكراسة 
 مغلقة( مرتلة بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد 

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 بماذا أقسم هللا فً باٌة السورة؟ -
 لماذا توعد هللا أصحاب األخدود؟ -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 حسن اإلنصات ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 
 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءةالمرتلة والتجوٌد.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

السورة ،وٌصححون ٌقرإون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

+ ٌشرح المدرس القاعدة التجوٌدٌة،وٌحاكٌها، وٌدرب 
 المتعلمٌن علٌها:

 البروج،: كلمات اآلتٌةال فً األخٌرة الحروؾ مخارج
عند  تخرج الحروؾ هذه* إلخ......ومشهود الموعود،

 ـــــــ القلقلة  بقوة  الوقؾ علٌها
 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
 ٌتعلمون القاعدة التجوٌدٌة بالمحاكاة -
 مخارج الحروف وٌتدربون علٌها  

 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ٌوم القٌامة:  الموعود الٌومالكواكب    :  البروج ذات

 الشق :األخدود   ٌوم عرفةمشهود:ٌوم الجمعة   : شاهد
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 بماذا أقسم هللا فً السورة؟ -
 المإمنٌن؟ األخدود أصحاب عذب لماذا -
 هل تراجع المإمنون عن دٌنهم ؟ -
 ماهً العبرة التً نستخلصها من السورة؟ -

انً المفردات الصعبة ٌتعرفون مع -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (37+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 ت على السبورة+ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازا

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -رٌمالقرآن الك–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الرابعة:    لوحدة         ا                            ( 11إلى  11سورة البروج ) اآلٌات من :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 . حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالتهأن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تمهٌدال

 ( .41+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟ما جزاء الذٌن فتنوا المإمنٌن -
 ماجزاء من ثبت على دٌنه ؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة 
 لتجوٌد :بصوت خاشع مع احترام تام لقواع ا

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟بماذا جازى هللا المإمنٌن -
 هل هللا عز وجل ؼافل عن أفعال الظالمٌن؟ -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 حسن اإلنصات ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 
 المدرس  المتعلمٌن  للقراءة. +ٌنتدب

 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءةالمرتلة والتجوٌد.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 لالترتٌ

+ ٌشرح المدرس القاعدة التجوٌدٌة،وٌحاكٌها، وٌدرب 
 المتعلمٌن علٌها:

 الطاء   "محٌط": فً الطاء ؾحر رجمخ إلى أنتبه
 عند الوقؾ علٌها مقلقلة تخرج

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
 ٌتعلمون القاعدة التجوٌدٌة بالمحاكاة -
 مخارج الحروف وٌتدربون علٌها  

 اكاةحسن المح

 الفهم العام
 والتدبر

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 . عذبوا فتنوا:

 انتقامه من الظالم . بطش ربك:
 العالً عن جمٌع الخالئق.المجٌد: 

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 بماذا توعد هللا أصحاب األخدود؟ -
 ماهو جزا المإمنٌن ؟ -
 تعالى بهذا الجزاء؟لماذا جزاهم هللا -

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 دعو المتعلمٌن الستظهار السورة.+ٌ

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (40+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 :أتابع تعلمً - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة
 

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 



  

 ثالثال : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الرابعة:    لوحدة         ا                                                          سورة الكوثر :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 تسجٌل صوتً ... –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم سأنشطة المدر التقوٌم

 التمهٌد

 ( .42+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟كٌؾ آذى القرشٌون الرسول)ص( عند بداٌة بعثته   -
 كٌؾ كان رد الرسول )ص(؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال  -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

لة +ٌسمع المدرس السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرت
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟ماذا أعطى هللا الرسول)ص( -
 بماذا أمره؟ -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 حسن اإلنصات ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 
 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءةالمرتلة والتجوٌد.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

 التدرٌب على
 الترتٌل

+ ٌشرح المدرس القاعدة التجوٌدٌة،وٌحاكٌها، وٌدرب 
 المتعلمٌن علٌها:

حرؾ الزاي ٌخرج من منتهى طرؾ اللسان بٌن الثناٌا و 
 السفلى.

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
 ٌتعلمون القاعدة التجوٌدٌة بالمحاكاة -
 مخارج الحروف وٌتدربون علٌها  

 حسن المحاكاة

 فهم العامال
 والتدبر

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 نهر فً الجنة.الكوثر: 
 اذبح تقربا هلل. انحر:

 مبغضك.شانئك: 
.... 

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 ؟ )ص( الّرسول عن القرٌشٌون قال ذا ما -
  .ماذا؟ منك ٌتطلب النعم شكر -
 

الصعبة  ٌتعرفون معانً المفردات -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

مٌن على التباري فٌما بٌنهم على +ٌشجع المتعل
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (31+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 ة+ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبور

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
 ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
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 معنى العفوأن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 ٌمٌز المتعلم بٌن العفو والضعف أن  -             
 ٌذكر مواقف مرتبطة بالعفوأن   -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –لسبورة ا   :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 
 +ٌعرض المدرس الوضعٌة اآلتٌة:

 
 .هل سبق لك أن تعرضت لظلم من أحد أصدقائك؟ -
 ؟اذا قابلت ظلمه بم -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

 مكتسباتهم السابقة
 

 نصقراءة 
 االنطالق

 
 +ٌقرأ المدرس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:

 بؤوصاؾ ونعتك وقاطعك، فسّبك، صدٌقك، خاصمك
 أقرب من فؤصبح والعفو، بالّصفح فقابلته فٌك، لٌست

 .ذلك عن ائكألصدق تحّدث .وأخلصهم وأوفاهم أصدقائك
 

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  أوصاؾ -نعت   -قاطع  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ قابلت خصومة صدٌقك  كٌؾ -
 ؟ هل كان ذلك ضعفا منك -
 عفوك؟ صدٌقك قابل بماذا -
 منك؟ مقّربا صدٌقك أصبح لما شعورك كان كٌؾ -

( 58+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

  ؟ما معنى العفو -
 ؟ٌةماقٌمته المجتمع -
  ؟ما اثره على الفرد -
 أذكر مواقؾ عفوت فٌها عمن ظلمك؟  -

 

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة لفهم المضمون -
 
 
 
 
ٌذكرون مواقف للعفو وٌبٌنون  -

 آثارها االٌجابٌة.
 
 

  

ان ٌتعرف   -
معنى العفو 
وٌمٌزه عن 

 الضعف.

 الخالصة

 
تعلمٌن فً بناء الخالصة + ٌوظف المدرس إجابات الم

 اآلتٌة:
 فً سامٌة قٌمة وله والمسامحة الصفح هو العفو     

 المسلم شٌم ومن جل و عز هللا عند محبوبة المجتمع
 .كرٌم المتسامح العفو ألن العفو، الصالح

  

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة
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 معنى العفوأن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 ٌمٌز المتعلم بٌن العفو والضعف أن  -             
 ٌذكر مواقف مرتبطة بالعفوأن   -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم شطة المدرسأن التقوٌم

 التذكٌر

 
 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 

 ؟  معنى العفو -
 ؟ما أثره على الفرد والمجتمع  -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 تطبٌقال

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
ء بصدٌقك ، وسب والدٌه ، استهزأ أحد االطفال الؽربا 

 . فؤراد صدٌقك أن ٌرد علٌه  
 ؟قدم له نصحا فً الموضوع -
 فً ٌُقتدى مثاال ذكره بؤخالق الرسول)ص( الذي كان  -

 ؟.ظلمه عّمن والعفو الجمٌل، الّصفح
 ؟استشهد بآٌة قرآنٌة  -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 ت+ٌنظم العمل فً مجموعا

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

االستشهاد بٍآٌة 
قرآنٌة تدعو الى 

 العفو

 

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:58تعلمً" )ص 

 

 
 نشاط فً كراساتهم:ٌنجزون ال-

 أربط الموقف بالجواب الصحٌح
 رؼم لنفسً أنتصر فلم ظلمنً صدٌق
 .قدرتً

 
 ُضعؾ                          عفو  

 

 الدعم و التعزٌز

 
 +ٌقرأ المدرس اآلٌتٌن:

 ٚؤعشض ثبٌُعشف ٚاِش اٌعفٛ خز" :ٌقول هللا تعالى -

 ٔضٌغ اٌّش١طبْ ِٓ ٠ٕضغّٕه ٚبِب اٌجب١ٍ٘ٓ، عٓ

ٌُ ع١ّع بّٔٗ ثبهلل، فبعزعذ  255.199 .آ.األعراف.س . " ع١ٍ

 فؤعامل لً قدوة )ص( الّرسول سلوك من أّتخذ -
 .حسنة معاملة أصدقائً

 .وأحكٌها الفتح ٌوم مّكة أهل مع  الّرسول قّصة أتذّكر -

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
ٌقرإون اآلٌتٌن وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض
 ٌن.ٌستخلصون معنى اآلٌت-
 ٌعبرون عن مواقفهم.-

 
ٌتذكرون قصة فتح مكة و العبر  -

 المستخلصة منها
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 .تسامحال معنىأن ٌتعرف المتعلم  -  :األهداؾ

 مٌز المتعلم التسامح فً مواقف معٌنة .ٌأن   -             
 .لتزم بالتسامح فً معامالته مع اآلخر ٌأن   -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :دٌداكتٌكٌةمعٌنات الال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 +ٌعرض المدرس الوضعٌة اآلتٌة:

فً الطرٌق،فلم تدخلت لتصلح بٌن زمٌلٌن تشاجرا     
 .ٌرؼبا فً التسامح 

 ؟ما ذا كان شعورك -
 ؟بماذا حاولت أن تقنعهم -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 
 +ٌقرأ المدرس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:

 طالبا الّناس فً خطٌبا ٌوما الخّطاب بن عمر وقؾ  
 :قائلة امرأة فعارضته الُمُهور، فً المؽاالة عدم منهم

 اعزجذاي ؤسدرُ ٚبْ"  :ٌقول هللا و عمر، ٌا ذلك لك لٌس

ّٓ ٚآر١زُ صٚج ِىبْ صٚج  .".ش١ئب ِٕٗ رإخزٚا فال لٕطبسا بدذا٘
 .11اآلٌة  الّنساء.س
 موقؾ من رأٌكام .امرأة   وأصابتِ  أخطؤتُ  :عمر فقال 

 ؟ منه تستفٌد وماذا عمر؟
 ٌن للقراءة.ٌنتدب بعض المتعلم .

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  قنطارا -المهور   -المؽاالة 

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 عنه؟ماموضوع خطبة عمر رضً هللا  -
 ؟عن ماذا نهى عمر الناس -
 ؟من عارضه فً رأٌه  -

( 57+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 هل تهٌبت المرأة من الرد على عمر؟ -
 كٌؾ كان رده ؟ -
 ماذا ٌعنً تسامحه معها ؟ -
 

 
 ً جمل مفٌدةٌركبون المفردات ف -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
 
ٌستنتجون معنى التسامح و   -

ٌذكرون مواقف التسامح التً 
 ٌعرفونها

  

التسامح ٌعنً   -
قبول اآلخر و 
 االعتراف برأٌه

 الخالصة

 
+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 

 األتٌة:
 محالمتسا أن كما المجتمع فً سامٌة قٌمة التسامح 

 متسامحا أكون أن بجٌ إذن .كبٌر هللا عند جزاءه و كرٌم
 حتى األذى على وأصبر الظلم  و أن اتجنب ؼٌري مع

  .والتسامح الرحمة تسود
 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة
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 .تسامحال معنىأن ٌتعرف المتعلم  -  :األهداؾ

 مٌز المتعلم التسامح فً مواقف معٌنة .ٌأن   -             
 .معامالته مع اآلخر لتزم بالتسامح فً ٌأن   -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 نشطة المتعلمأ أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ اهو التسامحم  -
 ما أجر المتسامح ؟  -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 التطبٌق

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
،  تحدث عن موقؾ تعرضت فٌه لَظلََم من أحد زمالئك   

  فسامحته .
 ؟كٌؾ كان رد فعله -
 ؟كٌؾ أصبحت عالقتكما بعد ذلك -
 بمن اقتدٌت فً صنٌعك هذا؟ -
 ؟ماهو إحساسك بعد ذلك  -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
فون ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعر -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

ٌحكً موقفا 
طبق فٌه قٌمة 

 التسامح

 

 التقوٌم

+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:57تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط على كراساتهم-
 

 من استخلصتها الّتً العبرة أذكر
ٌّة  .االنطالق وضع

 تسامحا الّناس أكثر ةالّصحاب كان
 .لآلخر وقبوال

 

 الدعم و التعزٌز

 
 +ٌقرأ المدرس الحدٌث :

 
ًّ  خدمت :مالك بن أنس قال  فما سنٌن، عشر )ص(: الّنب
، أُؾّ : لً قال  صنعته، لم صنعته لشًء لً قال وال قطُّ
 أجره أحدا ٌظلم ال وكان تركته، لم تركته لشًء وال

 .األدب كتابه فً داود أبو رواه .

 +ٌدعو المدرس المتعلمٌن  للقراءة
 +ٌستخلصون من الحدٌث تسامح الرسول )ص(. 

 
  

 
 

 
ٌقرإون الحدٌث وٌناقشون معناه  -

 فٌما بٌنهم .
 
 

 
 ٌقومون إنجازاتهم -

 

 

 

 

 

 

 



  

 الثالث :  لفئة المستهدفة ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 الخامسة:    لوحدة         ا                                                  فرائض الصالة      :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 فرائض الصالة.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 ٌإدي الصالة مع اإلتٌان بفرائضها. أن  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ٌمهد المدرس باألسئلة اآلتٌة:
 ؟ب الصالةهاهو شرط وجو -
 اذكر بعض شروط صحة الصالة؟ -
 اذكر بعض شروط الوجوب والصحة ؟ -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:
ا، المفروضة الّصلوات أداء على سابقا تعّرفتَ  ٌّ  فهل عمل
  :الّشرٌؾ بالحدٌث مستعٌنا ة؟الّصال فرائض لنا تذكر
 من معك تٌسر ما اقرأْ  ثمّ  فكّبْر، الّصالَة، أقمت إذا"

 تعتدلَ  حّتى ارفعْ  ثمّ  راكعا، تطمئنّ  حّتى اركعْ  ثمّ  القرآن،
 تطمئنّ  حّتى ارفعْ  ثمّ  ساجدا، تطمئنّ  حّتى اسجدْ  ثمّ  قائما،
 "  كّلها صالتكَ  فً ذلك وافعلْ  جالسا،

 .المسًءصالَته حدٌث

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.   

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

  الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  تطمئن  -ماتٌسر -المسًء صالته  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ذا ٌفعل المصلً أوال؟ما -
 ؟ماذا ٌقرا بعد التكبٌر -
 ؟ ماذا ....... -

( 56+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 فرائض الصالة . -
 ترتٌب الفرائض حسب الحدٌث. -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 عن األسئلة  ٌجٌبون -
 
 
 
 
 ٌتعرفون فرائض الصالة. -
 

  

ذكر فرائض  -
 الصالة 

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

أحرص على أداء صالتً فً وقتها، وأحرص على  
 اإلتٌان بفرائضها.

 قراءة الفاتحة - تكبٌرة اإلحرام :من فرائض الصالة 
الجلوس  - الرفع منه - السجود – الرفع منه - الركوع
 ...للسالم

 

  

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة

 

 

   

 

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                               ستجابةاال:  دخل ــالم
 الخامسة:    لوحدة         ا                                                  فرائض الصالة      :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 فرائض الصالة.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

 ٌإدي الصالة مع اإلتٌان بفرائضها. أن  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –صوٌرات ال  –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ماهً شرو ط صحة الصالة  -
 ماهً فرائض الصالة ؟ -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 التطبٌق

 +ٌطلب المدرس من المتعلمٌن اداء الصالة عملٌا :
 

 على وأحرص . مجموعتً أفراد أمام الّصالة أإّدي
 .الّتصحٌحات وأقبل .بفرائضها اإلتٌان

 
 +ٌوجه المتعلمٌن
 +ٌدلل الصعوبات

 +ٌركز على الفرائض فً أداءات المتعلمٌن

 

 
 
لصلوات وٌتنافسون فً ٌإدون ا -

 ذلك.
 
ٌقومون وٌصححون اخطاء  -

 بعضهم البعض
 ٌذكرون الفرائض. -

اإلتٌان 
بالفرائض على 
 الوجه المطلوب

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( :56تعلمً" )ص 

 + ٌقرأ المدرس النشاط:
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.   +
 
 بكلّ  إتٌانً من ألتؤّكد الّصالة أداء أعٌد: تعلماتً أقوم -

 الفرائض
 

 
 
 
 ٌقرإون النشاط.  -
 
 
 ٌتنافسون فً اداء الصالة عملٌا .-
 ٌحرصون على اإلتٌان بالفرائض.  -

 

 الدعم و التعزٌز

 
 

 + ٌقرأ المدرس النشاط: "أعزز تعلمً"
 + ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
 َصالتهم عنْ  هم الّذٌنَ  ٌن،للُمَصلّ  فوٌل"  تعالىهللا  ٌقول

 5.4 .آ.الماعون.س   . " ساُهون
ًّ  مروا الرسول )ص(: "ا قال  سبعَ  بلػ إذا بالّصالة الّصب

 .سننه فً الترمدي رواه."سنٌنَ 

 
  .الّشرٌؾ؟ والحدٌث اآلٌتٌن من أستخلص ماذا  

 

 
 

 ٌنجزون النشاط  -
 
 
 
 
 
 ٌقومون انجازات بعضهم البعض  -

 
 
 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةـــادة : المــ
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قتداءاال:  دخل ــالم
 الخامسة:    لوحدة         ا                                        الرسول)ص( ٌإلف بٌن قومه :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 قصة إعادة بناء الكعبة.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

  ٌتعرف المتعلم كٌف ألف الرسول)ص( بٌن قومه. أن  -             
 حكً القصة ألفراد مجموعته.أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم

 ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:
ماهً الصفات التً عرؾ بها الرسول )ص( فً  -

 شبابه؟ 
 ؟بماذا كان ٌلقب فً قومه  -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 نص قراءة
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:
 الّركن موضع وبلؽوا الكعبة، بناء قرٌشُ  أعادت لّما  

 ترٌد كانت قبٌلة فكلّ  األسود، الحجر وضع فً اختصموا
 بهم بلػ حّتى موضعه إلى رفعه فً الفخر لها ٌكون أن

 أنّ  على همبٌن أجمعوا ثمّ  ٌقتتلون، كادوا أنْ  إلى الخالؾُ 
 داخل أّول فكان بٌنهم، ٌقضً المسجد ٌدخلُ  من أول
 رضٌنا .األمٌن هذا :صاحوا رأوه، فلّما سولالر

 ....بقضائه
 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة. 

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 والتحلٌل الفهم

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....بقضائه - الحجر األسود  -الركن  

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 ؟ لماذا اختلفت قرٌش فً وضع الحجر االسود -
 ؟ إلى من احتكموا  -

( 53+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 علمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :+ٌحاور المدرس المت

 لماذا ارتضت قرٌش االحتكام إلى رسول هللا)ص(. -
 ما الذي كان ٌمٌزه عن اآلخرٌن . -
 الطرٌقة التً التً حكم بها الرسول . -
 هل كانت محل رضى ام خالؾ . -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
ثته ٌذكرون أخالق  الرسول قبل بع -

 فً: 
 الصدق   
 االمانة   
 الحكمة   
 

دور  -
الرسول)ص( 
فً التؤلٌف بٌن 

  قومه

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

ألَّؾ الرسول)ص( بٌن بٌن قرٌش،وجنبهم حروبا  
،ونزاعات كثٌرة كما وقع فً قصة وضع الحجر 

صدق و أمانة و سداد األسود،وذلك لما كان ٌتمتع به من 
 رأي و حكمة .

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 

  

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                 قتداءاال:  دخل ــالم
 الخامسة:    لوحدة         ا                                        الرسول)ص( ٌإلف بٌن قومه :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                                                      :  ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 قصة إعادة بناء الكعبة.أن ٌتعرف المتعلم  -  األهداؾ:

  ٌتعرف المتعلم كٌف ألف الرسول)ص( بٌن قومه. أن  -             
 حكً القصة ألفراد مجموعته.أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :ٌةمعٌنات الدٌداكتٌكال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 + ٌطرح المدرس أسئلة اآلتٌة : 

 ؟بٌنهملماذا قبلت قرٌش تحكٌم الرسول)ص( فٌما   -
 ؟كٌؾ حكم الرسول)ص( بٌنهم   -

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 التطبٌق

 
 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة اآلتٌة

أثناء حدٌثك مع  زمٌل لك عن البٌت الحرام ، اكتشفت    
أنه ال ٌعرؾ قصة بناء الكعبة و دور الرسول)ص( فً 

  تؤلٌؾ بٌن قرٌش.ال
 ؟احك له قصة إعادة بناء الكعبة والحجر األسود  -
 ؟وضح له الكٌفٌة التً ألؾ بها الرسول بٌن قومه  -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة
 

 
 
ن ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفو -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

قصة الحجر  -
 االسود

تالٌف الرسول  -
 )ص( بٌن قومه

 التقوٌم

 
+ٌطالب  المدرس المتعلمٌن  بإنجاز النشاط: " أقوم 

 تعلماتً":
 ،هللا )ص( رسول ؼٌر كان القاضً أنّ  لو تعلمً: " أقوم
ٌّتهم من انطالقا سٌحكم كان فبماذا  ؟عصب

طالب المدرس المتعلمٌن تقدٌم االجابات و مناقشتها +ٌ
 فٌما بٌنهم .

 

 
 
 
 
ٌقدمون اإلجابات وٌقومونها  -

 جماعة 
 

 الدعم و التعزٌز

 
  :+ٌقرأ المدرس اآلٌة

ُِ" :  تعالى هللا ٌقول  ٚٚظعٕب صذسن، ٌه ٔششِح ؤٌ

 ٌه ٚسفعٕب ظٙشن، ؤٔمط اٌّزٞ ٚصسن، عٕه

 4.3.2.1    اآلٌات . الشرح سورة    . "روشن

 
ٌٌّن إجماع+   .ماذا؟ على ٌدلّ  هللا رسول حكم على القرٌش
 

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
ٌقرإون اآلٌة وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض
 
 ٌناقشون القصة على ضوء اآلٌات.-

 

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 الخامسة:    لوحدة         ا                           هللا ٌرحمنً و ٌعفو عنً ) العفو الرحٌم (:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:     حصة ال

 م أن هللا عفو رحٌم .المتعل تعرفأن ٌ -  األهداؾ:

  ٌقتنع المتعلم أن هللا عفو رحٌم. أن  -              
 لطلب العفو و الرحمة. ٌتوجه إلى هللا أن  -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم
 ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:

 ؟ماهً أسماء هللا الحسنى التً تعرفت علٌها -
 ماهً معانٌها؟ -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

 مكتسباتهم السابقة
 

 قراءة نص
 االنطالق

 +ٌقرأ المدرس النص اآلتً بعد كتابته على السبورة:
 وعمل وآمن تاب لمن لؽّفار وإّنً: " تعالى هللا ٌقول

 85 .اآلٌة.طه  سورة"  اهتدى ثمّ  صالحا
 عفوّ  إّنك اللّهمّ "  :ُدعائه فً ٌقول الرسول)ص( وكان
  سننه فً الترمدي رواه."  عّنً فاعؾ العفو، تحبّ 
 عّنً وٌعفوَ  لً لٌؽفرَ  رّبً أدعو فكٌؾ

 
 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
رفون ٌتابعون قراءة المدرس وٌتع -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 .... العفو - اهتدى  -لؽفار 

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
 .؟لمن ٌؽفر هللا -
 .؟ ما معنى اهتدى -
 ؟ لرحمةكٌؾ كان ٌسال الرسول)ص( هللا العفو ا -

( 50+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 هل ٌؽفر هللا للذي أكثر الذنوب إذا تاب من بعد ذلك ؟ -
 ماهً شروط التوبة؟ -
 هل ٌقنط المذنب من رحمة هللا؟ -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌبون عن األسئلة ٌج -
 
 
 
 
 ٌعلنون قناعاتهم بؤن هللا عز وجل  -

عفو رحٌم ٌرحم عباده المذنبٌن إذا 
 سؤلوه ذلك

  

هللا عفو رحٌم  -
ٌغفر لمن تاب 

  .توبة نصوح

 الخالصة

+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 
 األتٌة:

و ال أقنط من رحمة هللا و أطلب منه ذائما الرحمة والعف
 والمؽفرة العفو الرحٌم .

قال هللا تعالى فً سورة اإلنسان :" ٌدخل من ٌشاء فً 
 رحمته."

وكان الرسول )ص( ٌقول فً دعائه:" اللهم إن عفو 
 تحب العفو فاعفو عنً."

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة

 

 

  

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 الخامسة:       لوحدة      ا                           هللا ٌرحمنً و ٌعفو عنً ) العفو الرحٌم (:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 م أن هللا عفو رحٌم .المتعل تعرفأن ٌ -  األهداؾ:

  ٌقتنع المتعلم أن هللا عفو رحٌم. أن  -              
 ٌتوجه إلى هللا لطلب العفو و الرحمة. أن  -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 

 ؟ماهً اسماء هللا الحسنى التً تعرفت علٌها  -
 ؟ ما معنى اسم هللا العفو -
 ؟ ما معنى اسم هللا الرحٌم -

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 التطبٌق

 على السبورة:  عرض المدرس الوضعٌة اآلتٌة+ٌ
تحدث عن رجل كان عاصٌا بحٌث أكثر من المعاصً    

و الذنوب ، ثم تاب و دعا هللا عز وجل بدعاء 
  الرسول)ص( وكان ٌكثر من ذلك .

 
 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة

 +ٌنظم العمل فً مجموعات
 نجازات على السبورة+ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإل

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

الٌقنط المرء من 
رحمة هللا 
 الواسعة.

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:50تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-

  -لمناسب: ال أٌاس فً المكان ا أضع
 واسعة –ال ٌقنط 

 اذا عصٌت هللا...........من رحمته -
 ....من روح هللا إال القوم الظالمون -
 رحمة هللا...... -

 ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها جماعة
 

 

 الدعم و التعزٌز

 
 +ٌقرأ المدرس اآلٌات:

 
 ."رحمته فً ٌشاء من ٌُدخل: " تعالى هللا ٌقول

 31 : اآلٌة . ناإلنسا سورة.
 على أسرفوا الّذٌن عبادي ٌا قل: "  تعالى هللا  وٌقول
 الّذنوب ٌؽفر هللا إنّ  هللا رحمة من تقنطوا ال أنفسهم
 ."  الّرحٌم الؽفور هو إّنه جمٌعا
   41اآلٌة .الّزمر سورة

 أستخلص من اآلٌات رحمة هللا الواسعة.
 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.

مدرس المتعلمٌن الستخالص رحمة هللا الواسعة  +ٌدعو ال
 . 

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
 
ٌقرإون اآلٌتٌن وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض
 
 ٌستخلصون رحمة هللا الواسعة .-

 

 

 

 



  

 الثالث : ة  لفئة المستهدفا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الخامسة:    لوحدة         ا                                 ( 11إلى1سورة اإلنسان ) اآلٌات من :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
 أن ٌستخلص المتعلم القٌم الواردة فً السورة. -             

 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 ٌة ...أقالم لبد –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .48+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟من خلق هللا عز وجل اوال اإلنسان أم الكون -
 ؟ماالسبب فً ذلك فً نظرك -

 
بإعمال  ٌجٌبون عن األسئلة -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس الجزء من  السورة  مرتٌن )الكراسة 
 مغلقة( مرتلة بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد 

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 مم خلق هللا عز وجل اإلنسان؟ -
 ما جزاء األبرار؟ -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 اآلي  وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل

 حسن اإلنصات ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -

 القراءة

 
 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 

 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 ً التجوٌد. ف

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

 
 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءة المرتلة والتجوٌد.

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
ٌطبقون القواعد التجوٌدٌة و --

 ٌحاكون قراءة المدرس

 

 مخارج الحروف
 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 مدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:ح الرش+ٌ
 زماننا  طوٌال   :  حٌن من الدهرقد مضى   :  هل أتى
 خالئط)ماء الرجل  المرأة(:  أمشاجمعروفا :  مذكورا
     ممزوجة بالطٌبمزاجها:قٌودا   : أؼالال

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 ؟اذكر أصل خلق اإلنسان -
 ؟افرٌنماذا أعد هللا للك -
 ماهً صفات األبرار ؟  -

 وماذا أعد هللا لهم فً األخرة؟

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ   المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة.+
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 ( 51+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الخامسة:    لوحدة         ا                            ( 11إلى  11سورة اإلنسان ) اآلٌات من :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

  ر عن ذلك شفهٌا.المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعب المتعلم تعرفٌ أن  -             
 أن ٌستخلص المتعلم القٌم الواردة فً السورة. -             
 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –اق كبٌرة الحجم أور –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .51+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟عن ماذا سؤلت مرٌم أمها -
 ماذا تعرؾ عن نعٌم الجنة ؟ -

 
عن األسئلة بإعمال ٌجٌبون  -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة 
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟ما هً أنواع النعٌم التً ذكرها هللا فً السورة -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 اآلي  وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل

 ٌجٌبون عن أسئلة المدرس. -
 حسن اإلنصات

 القراءة

 
 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 

 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.
 

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

 
 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءة المرتلة والتجوٌد.

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
ٌطبقون القواعد التجوٌدٌة و -

 ٌحاكون قراءة المدرس 

 

 مخارج الحروف
 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 لمدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:ح ارش+ٌ
 .      نور فً الوجه نضرة:
 نوع من الحرٌر استبرق : -سندس  األسّرة.    األرائك:
 . قربت ثمارها ذللت:الزجاج .           قوارٌرا: 

 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :
 اذكر جزاء األبرار عند هللا فً اآلخرة؟ -
 لجنة ؟اذكر لباس اهل ا -
 اذكر شراب أهل الجنة؟ -

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 وٌركبونها فً جمل.

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌ  ة جماعة.+
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.

+ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما بٌنهم على 
 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (52+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة
 

 
 ٌنجزون االنشطة على كراساتهم. -
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  الحكمة:  دخل ــالم
 لسادسةا:    لوحدة         ا                                                            رأف و أرحمأ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                                                                    :   ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 رأفة و رحمة الرسول )ص( من قصة فتح مكةٌتعرف المتعلم أن  -  األهداؾ:

 ن ٌوظف مكتسباته السابقة لحل وضعٌة تقوٌمٌةأ  -             
 ٌستخلص قٌمة العفو والرحمةأن   -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 
 تٌة:اآل ٌمهد المدرس باالسئلة+
 ؟هاجر الرسول)ص( من مكة الى المدٌنة -
 ؟هل عاد الٌها بعد ذلك-
 ؟ ذلك من سورة النصراستشهد على  -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

 مكتسباتهم السابقة
 

 نصقراءة 
 االنطالق

 تً بعد كتابته على السبورة:رس النص اآل+ٌقرأ المد

لما نزل بمكة واطمؤن الناس، خرج حتى جاء البٌت،   )...
ال إله إال هللا وحده ال شرٌك له، صدق وعده، ونصر : "فقال

ٌا معشر قرٌش إن هللا  ثم قال: ".األحزاب وحدهعبده، وهزم 
قد أذهب عنكم نخوة الجاهلٌة وتعظمها باآلباء، الناس من آدم 

 .وآدم من تراب

ناكم من ذكر وأنثى... ثم تال هذه اآلٌة: } ٌا أٌها الناس إنا خلق
 ٌا معشر قرٌش ما ترون أنً فاعل فٌكم؟»ثم قال:  .{ 

اذهبوا فؤنتم "قال:   .كرٌمأخ كرٌم وابن أخ . قالوا: خٌرا 
 "الطلقاء

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  الطلقاء -تعظمها   -نخوة  

 النص: المدرس أسئلة لفهم+ٌطرح 
 ؟ماهً الكلمة التً صدح بها الرسول)ص( امام الكعبة -
 ؟ ماهو اساس التفاضل بٌن الناس فً االسالم  -
 ؟ماذا فعل الرسول)ص( بعشٌرته -
 منك؟ مقّربا صدٌقك أصبح لما شعورك كان كٌؾ -

( 65+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 عبر أسئلة حوارٌة : المتعلمٌن +ٌحاور المدرس 

  ؟نصر هللا لرسوله -
 ؟ذهاب اخالق الجاهلٌة -
  ؟ما اثره على الفرد -
 ؟كلكم من آدم و آدم من تراب  -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 لفهم المضمونٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
 
 
فً سورة  تذكرون مكتسباتهمٌ -

 .النصر و قصة فتح مكة

  

ٌتعرف ان   -
رأفة 

الرسول)ص( 
 .ورحمته بقومه

 الخالصة

 
ات المتعلمٌن فً بناء الخالصة + ٌوظف المدرس إجاب

 تٌة:اآل
 فٌما التراحم إلى ودعاهم بعباده رحٌم وجل عز هللا     
 الرأفة .بؽٌري ورحٌما رإوفا أكون أن علً لهذا بٌنهم
 .وسلم علٌه هللا صلى صفاته من كانت

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
  الخالصة

 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  الحكمة:  دخل ــالم
 السادسة:    لوحدة         ا                                       رأف و أرحم                    أ:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                    ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 ٌتعرف المتعلم رأفة و رحمة الرسول )ص( من قصة فتح مكةأن  -  األهداؾ:

 ن ٌوظف مكتسباته السابقة لحل وضعٌة تقوٌمٌةأ  -             
 ٌستخلص قٌمة العفو والرحمةأن   -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تذكٌرال

 
 تٌة : ٌطرح المدرس أسئلة اآل+ 
 ؟  فٌما تجلت رأفة و رحمة الرسول)ص( ٌوم فتح مكة -
 ؟ماهو أساس التفاضل فً اإلسالم -
 

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 تطبٌقال

 
 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة

تعرفت فً الدروس السابقة على انواع كثٌرة من  
 .  اإلذاٌة التً تعرض لها رسول هللا

 ؟أذكر بعضا منها  -
 ؟قارنها بعفوه )ص( ٌوم الفتح  -
 ؟ استخلص قٌمة العفو و الرحمة فً حٌاته )ص( -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة+
 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

أن ٌقارن بٌن 
معاملة القرشٌٌن 

للرسول)ص( 
 وبٌن عفوه عنهم

 

 تقوٌمال

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 كراساتهم:( فً 65تعلمً" )ص 

 

 
 :ٌنجزون النشاط فً كراساتهم-

 أذكر مثاال لرحمة النبً)ص( ، 
 

 وآخر لعفوه عمن ظلمه
 

 

 تعزٌزالدعم و ال

 
 :+ٌقرأ المدرس اآلٌات

عٍٝ دجٗ   ٚ ٠طعّْٛ اٌطعبَ" :ٌقول هللا تعالى -

 ِغى١ٕب ٚ ٠ز١ّب ٚ ؤع١شا )( .......................................

 "............................ ٚجضاُ٘ ثّب صجشٚا جٕخ ٚدش٠شا )(
 11إلى 8اإلنسان: .س . 
 
تعزٌز القٌم النبٌلة المكتسبة و دعمها بسلوكات  -

 .ومواقف
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
 
وٌصححون أخطاء  ٌقرإون اآلٌات -

 بعضهم البعض
 
ٌستخلصون معنى اآلٌات و ٌعبرون -

الرأفة و الرحمة، و عن بعض أوجه 
 .جزاء من ٌرأف و ٌرحم
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  د34:   ة ــــالزمنٌالمدة                                                                  قسط  ال:  دخل ــالم
 السادسة:    لوحدة         ا                                                        المإمن كله خٌر:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 .فٌما ٌخص صفات المإمن تذكر بعض مكتسباتهأن ٌ -  :األهداؾ

 . وظف مكتسباته فً حل وضعٌة ٌأن   -             
 . بؤخالق الرسول )ص( فً حٌاته ٌقتديأن   -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :الدٌداكتٌكٌةمعٌنات ال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 تٌة:اآل ٌطرح المدرس األسئلة+

 ؟أخالق الرسول )ص( التً تعرفنا علٌها ماهً ٌعض -
 ؟ماهو واجبنا اتجاهها -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 نصقراءة 
 االنطالق

 
 تً بعد كتابته على السبورة:+ٌقرأ المدرس النص اآل

عن ابن عمر رضً هللا عنهما قال: قال رسول هللا   
)ص(:" إن من الشجر شجرة ال ٌسقط ورقها، وإنها 

فوقع الناس فً شجر  ؟مثل المسلم فحدثونً ماهً
البوادي؛ فقال عبدهللا: فوقع فً نفسً أنها النخلة؛ 

؟ قال :هً فاستحٌٌت، ثم قالوا ماهً ٌا رسول هللا
 النخلة"

لمإمن بالنخلة، وما وجه السبه لماذا شبه الرسول)ص( ا
 بٌنهما؟

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة. .

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....   -استحٌٌت   -فوقع 

 النص: المدرس أسئلة لفهم+ٌطرح 
 ؟عماذا سؤل الرسول)ص( صحابته -
 ؟بماذا تتمٌز هذه الشجرة -
 ؟هل تعرؾ علٌها الصحابة رضوان هللا علٌهم  -

( 64+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 ؟كذلك عطاء المإمنعطاء النخلة )الثمار(  -
 ؟علو النخلة وشموخها كذلك المإمن -
 ؟ٌستعمل ظلها طول السنة -
 

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
 
ٌستنتجون سبب تشبٌه  -

 الرسول)ص( المإمن بالنخلة

  

ٌعدد أخالق   -
 المإمن الحق

 الخالصة

 
+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 

 األتٌة:
 الكثٌر تعطً ألنها بالنخلة المإمن )ص(الرسول شبه 

 وال ٌنفع المإمن كذلك .شامخة وتظل أوراقها تسقط وال
 انتظار دون الخٌر فعل على وٌعمل ٌمل وال ٌعطً ٌضر

 هللا عند الجزاء عظٌم من متٌقن ألنه الؽٌر من المقابل
 .وجل عز
 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة
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 السادسة:    لوحدة         ا                                                        المإمن كله خٌر:  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 .فٌما ٌخص صفات المإمن تذكر بعض مكتسباتهأن ٌ -  :األهداؾ

 وظف مكتسباته فً حل وضعٌة  .ٌأن   -             
 .ٌتمسك بؤخالق الرسول )ص( فً حٌاته أن   -             

               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر
                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :الدٌداكتٌكٌةمعٌنات ال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تذكٌرال

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ المإمن اذكر بعض أخالق  -
 ؟ بماذا شبه الرسول)ص( المإمن  -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 تطبٌقال

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
عظهم موعظة طلب منك أفراد مجموعتك، أن ت   

  حرر الموضوع انطالقا من :، المإمن بخصوص أخالق
 ؟العملالصدق فً القول و  -
 ؟المحافظة على الجسم والمحافظة على اآلخر -
 ؟نصرة المظلوم -
 ؟التسامح والعفو -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة 

ٌوظف مكتسبات 
 المدخل

 

 تقوٌمال

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:64تعلمً" )ص

 

 
 كراساتهم ٌنجزون النشاط على-
 

 .ٌصلون بالجواب الصحٌح
 
 
 
 

 

 تعزٌزالدعم و ال

 
 :درس الحدٌث م+ٌقرأ ال

 
" والذي نفس محمد بٌده إن مثل  )ص(: الرسول قال

المإمنٌن لكمثل النحلة أكلت طٌبا، و وضعت طٌبا، و 
 وقعت فلم تكسر، و لم تفسد"

 .اإلمام احمد رواه .

 للقراءة +ٌدعو المدرس المتعلمٌن 
  )ص(. ون من الحدٌث أخالق المإمنص+ٌستخل

 
  

 
 

 
ٌقرإون الحدٌث وٌناقشون معناه  -

 فٌما بٌنهم .
 
 

 
 إنجازاتهمٌقومون  -
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 .أهمٌة الدعاء فً الصالةعرف المتعلم أن ٌت -  األهداؾ:

 .أن ٌوظف مكتسباته حول الصالة لحل وضعٌة   -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                  أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 تٌة:اآل ٌمهد المدرس باألسئلة
 
 ؟اذكر بعض فرائض الصالة -
 اذكر بعض سنن الصالة؟ -
 

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 نصقراءة 
 االنطالق

 
 تً بعد كتابته على السبورة:المدرس النص اآل+ٌقرأ 
 ومن )( وأصٌال بكرة رّبك اسم واذكر"   :تعالى  ٌقول
 )( "طوٌال لٌال وسّبحه له فاسجد اللٌّل

 26.25 .اآلٌتان .اإلنسان سورة                      

 وبماذا أذكره؟، فبماذا  الّصالة، من الهدؾ هو هللا ذكر
  .أسّبحه؟

 المتعلمٌن للقراءة. ٌنتدب بعض   

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

  الفهم والتحلٌل

 
 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ

 ....  التسبٌح  -أصٌال  -بكرة  
 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم

 ؟بماذا أمر هللا رسوله فً اآلٌة  -
 ؟ماذا أقل فً سجودي -

( 63+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 . وجوب الدعاء فً الصالة -
 .أذكار الركوع و السجود -
 اإلكثار من األدعٌة فً السجود. -
 

 
 المفردات فً جمل مفٌدةٌركبون  -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
ٌتعرفون  أهمٌة الدعاء فً الصالة  -

و ٌتذكرون أذكار الركوع و السجود 
  .و مواضع الدعاء فً الصالة 

ع الدعاء مواض -
 فً الصالة

 الخالصة

 
ات المتعلمٌن فً بناء الخالصة + ٌوظف المدرس إجاب

 تٌة:اآل
، وأدعوه فً سجودي أدعو ربً فً صالتً وأسبحه 

بالدعاء الذي كان الرسول)ص( ٌقوله فً سجوده: 
"اللهم اؼفر لً ذنبً كله، دقه و جله، و أوله و آخره، 

 و عالنٌته و سره"
  

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة
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 السادسة:    لوحدة         ا                                    أذكر هللا: أدعو هللا فً صالتً     :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 ثانٌةال:  حصة    ال

 عرف المتعلم أهمٌة الدعاء فً الصالة.أن ٌت -  األهداؾ:

 أن ٌوظف مكتسباته حول الصالة لحل وضعٌة .  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تذكٌرال

 + ٌطرح المدرس أسئلة األتٌة : 
 ؟ماهو لفظ التسبٌح فً الصالة  -
 ؟ بماذا كان الرسول)ص( ٌدعو هللا فً سجوده -

 
  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات

 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 
 

 تطبٌقال

 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة األتٌة
أحد أفراد أسرتك ال ٌعرؾ بما ٌدعو هللا عز و جل فً    

  صالته  فاستفسرك األمر، تحدث عما أجبته به مبٌنا:
 ؟أذكار الركوع و السجود  -
 ؟دعاء الرسول )ص( فً سجوده  -
 أهمٌة الدعاء فً السجود؟ -

 وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة+ٌقرأ المدرس الوضعٌة 
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

ٌوظف مكتسبات 
 المدخل

 تقوٌمال

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 :( 63تعلمً" )ص 

 + ٌقرأ المدرس النشاط:
 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.   +
 

  .سجودي؟ وفً ركوعً؟ فً أقول ماذا: تعلماتً أقوم

 
 
 
  ٌقرإون النشاط. -
 
 
 ٌنجزون النشاط-

 

 تعزٌزالدعم و ال

 
 
 "أعزز تعلمً" :قرأ المدرس النشاطٌ +

 ٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة.+ 
 

 : تعلماتً أدّعم
 وهو رّبه من العبد ٌكون ما أقربالرسول)ص( : " قال

 "الّدعاء فؤكثروا ساجد،
 .المنذري لإلمام مسلم صحٌح مختصر .

 .ساجد وأنا فعله لً ٌنبؽً ما أستخلص

 

 
 

 ٌنجزون النشاط  -
 
 
 
 
 
  ٌقومون انجازات بعضهم البعض -
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 .ٌتذكرالمتعلم بعض أخالق الرسول)ص(أن  -  األهداؾ:

  .لحل وضعٌةٌوظف مكتسباته  أن  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة  

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تقدٌمال

 
 :ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة+
 ؟ التً عرؾ بها الرسول )ص( ماهً الصفات  -
 ؟ كان ٌلقب الرسول)ص( بماذا -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

  مكتسباتهم السابقة

 نصقراءة 
 االنطالق

 
 آلتً بعد كتابته على السبورة:النص ا +ٌقرأ المدرس

" ؤٌُ ٠جذن ٠ز١ّب فأٜٚ)( ٚٚجذن  هللا تعالى: ٌقول  

 ظبال فٙذٜ)( ٚٚجذن عبئال)( فإِب ا١ٌز١ُ فال رمٙش)(

ِّب ِّب )(رٕٙش فال اٌّغبئً ٚؤ  )("فذّذس سّثه ثٕعّخ ٚؤ

 أٌن تتجلى رعاٌة هللا تعالى لنبٌه محمد)ص(؟ 
 نبٌه وعلٌنا من خالله؟وكٌف نتحدث بنعم هللا على 

 بعض المتعلمٌن للقراءة. المدرس ٌنتدب+

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 
 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ

 ....تنهر  – عائال  -فآوى  
 النص: أسئلة لفهم+ٌطرح المدرس 

 ؟ ماهً النعم التً أنعم هللا بها على رسوله -
 ؟ بماذا أمر هللا رسوله -

( 62+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 .النعم التً أنعم هللا بها على رسوله -
 . ٌذكرون أخالق الرسول)ص( المذكورة فً السورة -
 . جملة من أخالق الرسول'ص( -
 .قتداء بالرسول)ص( فً حمٌع أخالقهاإل -

 
 ٌركبون المفردات فً جمل مفٌدة -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
التً  الرسول ٌذكرون أخالق  -

  :تعرفوا علٌها سابقا 
  الحكمة  - االمانة - الصدق   
 

جملة أن ٌذكر 
من أخالق 
 الرسول)ص(

 الخالصة

 
+ ٌوظف المدرس إجابات المتعلمٌن فً بناء الخالصة 

 األتٌة:
كان الرسول)ص( أكرم الناس أخالقا، وأكثرهم بذال و  

عطاء، وأرحمهم بالضعفاء والمساكٌن، حٌث أثنى علٌه 
 هللا عز وجل فقال" وإنك لعلى خلق عظٌم"

 . أقتدي بالرسول)ص( فً جمٌع أخالقه
 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة

 

 

  
 



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالزمنٌالمدة                                                                  قتداءاال:  دخل ــالم
 السادسة:    لوحدة         ا                                  أحب الرسول)ص(: أتخلق بؤخالقه :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                     ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 ٌتذكرالمتعلم بعض أخالق الرسول)ص(.أن  -  األهداؾ:

  ٌوظف مكتسباته لحل وضعٌة. أن  -             
              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 تذكٌرال

 
 تٌة : + ٌطرح المدرس أسئلة اآل

 ؟بماذا وصؾ هللا رسوله فً القرآن الكرٌم  -
 ؟  ما أهم أخالق الرسول)ص( -

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 تطبٌقال

 
 على السبورة:  تٌة+ٌعرض المدرس الوضعٌة اآل

سؤلك أخوك األصؽر عن أخالق الرسول)ص( وكٌفٌة    
  .االقتداء به، تحدث فً الموضوع مبٌنا

 ؟النعم التً أنعم هللا بها على رسوله  -
 ؟الرسول)ص( جملة من اخالق  -
 محبة الرسول)ص( و االقتداء به؟ -

 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
 +ٌنظم العمل فً مجموعات

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة
 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

أن ٌوظف  -
مدخل مكتسبات 

 االقتداء

 تقوٌمال

 
+ٌطالب  المدرس المتعلمٌن  بإنجاز النشاط: " أقوم 

 تعلماتً":
 
 

+ٌطالب المدرس المتعلمٌن تقدٌم االجابات و مناقشتها 
 فٌما بٌنهم .

 

 
 ٌنجزون النشاط على كراساتهم:

أٌن تتجلى محبة الرسول)ص(  -
 ...واالقتداء به.

هل محبة الرسول)ص( شرط  -
 ..فً.

 
ٌقدمون اإلجابات وٌقومونها  -

 جماعة 

 

 تعزٌزالدعم و ال

 
  :حدٌثالمدرس ال+ٌعرض 

الرسول)ص( إذا أمر بخٌر أسرع الناس إلى  كان -
 وكان ٌتجّنبه، من أّول تنفٌده، وإذا نهى عن شًء كان

 مروءة وأعظمهم وتقوى، وورعا زهدا الّناس أكثر
 صبرا وأعظمهم وعطاء، بذال وأكثرهم أخالقا، وأكرمهم
 ..الحاجات وذوي والمساكٌن بالّضعفاء وأرحمهم وحلما،

 +ٌقرأ المدرس الحدٌث وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة
+ٌستخلصون أخالق أخرى ٌجب التخلق بها اقتداء 

 بالرسول)ص(

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
وٌصححون  ٌقرإون الحدٌث -

 أخطاء بعضهم البعض
 
ضوء  ٌناقشون الحدٌث على-

 .التعلٌمات

 

 

 

 



  

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 السادسة:    لوحدة         ا                           الجواد الكرٌم                            هللا :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 األولى:  حصة    ال

 . اسمً هللا الجواد و الكرٌم مالمتعل تعرفأن ٌ -  األهداؾ:

  .ٌتعرف قٌمة الجود أن  -              
 ٌوظف مكتسباته لحل وضعٌة. أن  -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التقدٌم
 ٌطرح المدرس األسئلة اآلتٌة:

 ؟ماهً أسماء هللا الحسنى التً تعرفت علٌها -
 ؟معانٌها ماهً -

 
ٌجٌبون عن األسئلة بإعمال 

 مكتسباتهم السابقة
 

 قراءة نص
 االنطالق

 آلتً بعد كتابته على السبورة:+ٌقرأ المدرس النص ا

 اٌغ١ت عبٌُ ٘ٛ ؤاّل بٌٗ ال اٌّزٞ اهلل  ٘ٛ" :رعبٌٝ اهلل ٠مٛي

 ٘ٛ باّل بٌٗ ال اٌّزٞ اهلل ٘ٛ اٌّشد١ُ، اٌّشدّبْ ٘ٛ ٚاٌّشٙبدح

 اٌجّجبس اٌعض٠ض ا١ٌّّٙٓ اٌّآِ اٌّغالَ اٌمّذٚط اٌٍّه

 اٌجبسئ اٌخبٌك اهلل ٘ٛ ٠ُششوْٛ، عّّب اهلل عجذبْ اٌّزىّجش

 اٌغّبٚاد فٟ ِب ٌٗ ٠غّجخ اٌُذغٕٝ األعّبء ٌٗ اٌّصّٛس

 الحشر سورة "اٌذى١ُ اٌعض٠ض ٚ٘ٛ ٚاألسض

 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة. 

 
ٌتابعون قراءة المدرس وٌتعرفون  -

 بعض الكلمات المفتاحٌة
 
 
ٌقرإون النص وٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 

 الفهم والتحلٌل

 ح المدرس المفردات الصعبة اآلتٌة:رش+ٌ
 ....  - الؽٌب  -الشهادة 

 النص: +ٌطرح المدرس أسئلة لفهم
ماهً أسماء هللا فً اآلٌة التً سبق أن تعرفت  -

 .؟علٌها
 .؟ اذكر أسماء هللا األخرى -

( 61+ٌوجه المدرس المتعلمٌن إلى مالحظة الصورة )

 والتعلٌق علٌها .
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

  المعانً المبسطة ألسماء هللا الحسنى الواردة فً اآلٌة -
 الجواد الكرٌم. -
 أمثلة لجوده وكرمه -

 
 مفٌدةٌركبون المفردات فً جمل  -
 
 ٌجٌبون عن األسئلة  -
 
 
 
 
ٌذكرون أسماء هللا الحسنى وبعض  -

 معانٌها وأمثلة تدل علٌها.
 ٌتعرفون قٌمة الجود -

ان ٌتذكر أسماء 
هللا الحسنى 

  .ومعانٌها

 الخالصة

 
ات المتعلمٌن فً بناء الخالصة + ٌوظف المدرس إجاب

 تٌة:اآل
الذي أنعم على عباده بنعم الحصر هللا هو الجواد الكرٌم 

"٠بؤ٠ٙب االٔغبْ ِب غشن ثشثه لها .قال هللا تعالى: 

لذلك ٌجب علً أن أنفق مما رزقنً هللا، وأن   اٌىش٠ُ"

أجود عل الفقراء و المساكٌن، وأن أتحلى بخلق الكرم 
 ,وأتجنب البخل.

 

 
 

ٌجٌبون عن األسئلة قصد بناء -
 الخالصة

 

 

  



 

 الثالث : لفئة المستهدفة  ا                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                                                  عقٌدةال:  دخل ــالم
 السادسة:    لوحدة         ا                           هللا الجواد الكرٌم                            :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                                 الثانٌة:  حصة    ال

 م اسمً هللا الجواد و الكرٌم .المتعل تعرفأن ٌ -  األهداؾ:

  ٌتعرف قٌمة الجود. أن  -              
 ٌوظف مكتسباته لحل وضعٌة. أن  -              
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 أقالم لبدٌة ... –أوراق كبٌرة الحجم  –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التذكٌر

 
 تٌة : + ٌطرح المدرس أسئلة اآل

ماء هللا الحسنى التً تعرفنا فً الحصة ماهً اس  -
 ؟السابقة

 ؟ ما معنى اسم هللا الجواد -
 ؟ ما معنى اسم هللا الكرٌم -

 
 

  همٌستحضر المتعلمون مكتسبات
 السابقة من خالل اإلجابة عن األسئلة

 

 

 التطبٌق

 
 على السبورة:  +ٌعرض المدرس الوضعٌة اآلتٌة

طلب منك تالمٌذ مجموعتك، تذكٌرهم بؤسماء هللا    
مدخل التزكٌة،  وعن  الحسنى التً تعرفت علٌها فً

  معانٌها وكٌفٌة االتصاؾ بها بما أجبتهم؟ 
 +ٌقرأ المدرس الوضعٌة وٌنتدب بعض المتعلمٌن للقراءة

 +ٌنظم العمل فً مجموعات
 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 

 
 
ٌكتشفون الوضعٌة وٌتعرفون  -

 التعلٌمات
 
 
ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

 جماعة

ٌوظف مكتسباته 
حول أسماء هللا 

 .الحسنى

 التقوٌم

 
+ٌطلب المدرس من المتعلمٌن إنجاز النشاط "أقوم 

 ( فً كراساتهم:61تعلمً" )ص

 

 
 ٌنجزون النشاط فً كراساتهم -
 الّتً الحسنى هللا أسماء جمٌع أذكر -

 .اكتسبتها
أعدد جود هللا وكرمه على  -

نبٌه)ص( الواردة فً سور: 
 النصر-الكوثر-الشرح -الضحى

ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -
 جماعة

 

 

 الدعم و التعزٌز

 
 :+ٌقرأ المدرس اآلٌات

 
او اطعام فً ٌوم ذي مسؽبة)( ٌتٌما : " تعالى هللا ٌقول

مسكٌنا ذا متربة)( ثم كان من الذٌن آمنوا  ذا مقربة)(او
و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة)( أولئك أصحاب 

  المٌمنة)(
 .أستخلص من اآلٌات رحمة هللا الواسعة

 +ٌنتدب المدرس بعض المتعلمٌن للقراءة.
علمٌن الستخالص انواع الجود المت س+ٌدعو المدر

 .   الواردة فً اآلٌات و جزاء من ٌفعل ذلك 

 
 

 
 ٌتابعون قراءة المدرس  -
 
 
وٌصححون أخطاء  ٌقرإون اآلٌات -

 بعضهم البعض
 
ٌذكرون أنواع الجود الواردة فً -

 .اآلٌات 

 

 

 



  

 الثالث : دفة  لفئة المستها                                                       التربٌة اإلسالمٌةالمـــــادة : 
  د34:   ة ــــالمدة الزمنٌ                                               -القرآن الكرٌم–تزكٌة ال:  دخل ــالم
 الخامسة:    لوحدة         ا(                                21إلى12سورة اإلنسان ) اآلٌات من :  وان ـالعن
                                                                                                                                                                                                                                   :                                                      ذاذةـــــــرقم الج                                                         الثانٌة-األولى:  حصة    ال

 لو المتعلم السورة تالوة سلٌمة مراعٌا قواعد التجوٌد.أن ٌت -  األهداؾ:

 المعنى اإلجمالً للسورة وأن ٌعبر عن ذلك شفهٌا. المتعلم تعرفٌ أن  -             
  أن ٌستخلص المتعلم القٌم الواردة فً السورة. -             

 حفظ المتعلم السورة و ٌوظفها فً صالته. أن ٌ  -             
               النجاح فً التربٌة اإلسالمٌة    : المصادر

                 تسجٌل صوتً ... –الصوٌرات   –كتاب التلمٌــذ  –السبورة    :معٌنات الدٌداكتٌكٌةال

 المراحل
 مإشر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس التقوٌم

 التمهٌد

 ( .54+ٌقرأ المدرس نص االنطالق )ص

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
بماذا واجه الكفار رسول هللا)ص( لما نزل علٌه   -

 ؟القرآن الكرٌم 
 هل تعلم كٌؾ واجه الرسول)ص( عنادهم؟ -

 
عن األسئلة بإعمال  ٌجٌبون -

  مكتسباتهم السابقة

 التسمٌع

+ٌسمع المدرس السورة  مرتٌن )الكراسة مغلقة( مرتلة 
 بصوت خاشع مع احترام تام لقواع التجوٌد :

 +ٌطرح األسئلة اآلتٌة:
 ؟بماذا أوصى هللا عز وجل الرسول)ص( -

ٌستمعون الى قراءة المدرس  -
 وٌنتبهون الى طرٌقة ترتٌل اآلي 

 ٌبون عن أسئلة المدرس.ٌج -
 حسن اإلنصات

 القراءة

 
 +ٌقرأ المدرس السورة مرتٌن ) الكراسة مفتوحة( 

 +ٌنتدب المدرس  المتعلمٌن  للقراءة.

ٌتابعون قراءة المدرس ،وٌتعرفون  -
 كٌفٌة قراءة بعض الكلمات القرآنٌة.

ٌقرإون السورة ،وٌصححون  -
أخطاء بعضهم البعض،وٌتنافسون 

 فً التجوٌد. 

 –سالمة النطق 
 الطالقة 

التدرٌب على 
 الترتٌل

 
 +ٌشجع المدرس المتعلمٌن على القراءة المرتلة والتجوٌد.

 +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فً الترتٌل.

 
ٌطبقون القواعد التجوٌدٌة و -

 ٌحاكون قراءة المدرس

 

 مخارج الحروف
 حسن المحاكاة

 الفهم العام
 والتدبر

 ت الصعبة اآلتٌة:ح المدرس المفردارش+ٌ
 ٌوم القبامة.ٌوما ثقٌال: 

 .أحكمنا خلقهمشددنا أسرهم:
 الدنٌا.العاجلة: 

.... 
 +ٌحاور المدرس المتعلمٌن  عبر أسئلة حوارٌة :

 ؟ ما مصٌر من ٌحب العاجلة على اآلخرة -
 ؟لكً أتجنب مصٌرهم، ماذا علً أن أفعل -
 

ٌتعرفون معانً المفردات الصعبة  -
 جمل.وٌركبونها فً 

 
 
ٌجٌبون عن أسئلة المدرس،ٌفهمون  -

المعنى العام للسورة ،وٌعبرون عنه 
 بؤسلوبهم الخاص.

التعبٌر عن 
المعنى العام 

 بؤسلوب شخصً

الحفظ 
 واالستظهار

ٌُحفِّظ المدرس المتعلمٌن السورة آٌة آٌة جماعة. + 
 +ٌدعو المتعلمٌن الستظهار السورة.
بٌنهم على +ٌشجع المتعلمٌن على التباري فٌما 

 االستظهار.

 
ٌستظهرون وٌتبارون فً االستظهار 
 وٌصححون أخطاء بعضعهم البعض.

 الحفظ المتقن

 االستثمار

 (55+ٌدعو المدرس إلى إنجاز أنشطة الكراسة )ص

 أقوم تعلمً: - 
 أعزز تعلمً: - 
 أتابع تعلمً: - 

 +ٌإطرالتصحٌح الجماعً لإلنجازات على السبورة

 
 لى كراساتهم.ٌنجزون االنشطة ع -
 
 
 ٌقدمون اإلنجازات وٌقومونها  -

من خالل 
إنجازات 
 المتعلمٌن

 


