
 

 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
اسم السورة التً  ماأسبلة، مثل:بطرح  السابقة

 ؟ من ٌستظهر ما تٌسر منها ؟ ُتقرأ فً كل صبلة
 .سبلة المطروحةاأل ىٌجٌبون عل -*

 أسبلة اعتماد ٌمكن - 
( ة)األستاذ ٌراها أخرى
 .فصله لجماعة مناسبة

تقديم النص 

 القرآني

 بتأن اآلٌاتاألستاذ )ة( المتعلمٌن/ات  ٌسمع -*
 الترتٌل مخارج الحروف وقواعدمراعٌا 

  .هم إلى حسن اإلنصاتحثمع  ومواضع الوقف،
 .المرتلة بانتباه لآلٌات ونمعتٌس -*

 ء.صاااإلحسن  -
بطرح  منه ٌتحقق)

مثل: ما أول  سؤال
 ...( كلمة فً السورة؟

وسابط ب ٌمكن التسمٌع -
تسجٌل  أو جهاز رقمٌة

 قارئ برواٌة ورش ل

 محاكاة 

 ترديدو

اآلٌة األولى من السورة،  األستاذ)ة( ٌعرض -*
 ها.ردٌدتٌوجههم ل، ثم قراءة نموذجٌة هاقرؤٌ

  ... ا، وهكذهااآلٌة التً تلٌٌعرض ثم 
محاكٌن مجزأة اآلٌات  تردٌد ٌتناوبون على -*

 المقروء.

 للكلمات سلٌمالنطق ال -
 والمقاطع واآلٌات.

ٌمكن عرض اآلٌات  -
 باستعمال أجهزة رقمٌة
 أو باستعمال البطاقات.

) ٌكتب اآلٌات على 
× سم  8بطاقات بحجم 

 سم، أو أكثر(. 12

تقريب 

 معاني 

 اآليات

 أسبلة بطرح اآلٌاتمعانً  فهم علىهم ساعدٌ -*
من هو الرحمن  العالمٌن؟ رب هو من - :مثل

   الرحٌم؟

 كراسة"  أفهمٌستعٌن بما ورد فً نشاط  "  -

)الواضح المٌسرفً التربٌة  8ص التلمٌذ)ة(،
 معانًل صٌاغة خبلصةفً ( وٌشركهم اإلسبلمٌة

   اآلٌات
صٌاغة ون فً ركاشٌجٌبون عن األسبلة وٌ -*

 .على تردٌدها وٌتناوبون ،الخبلصة

موافقة األجوبة  -
 لؤلسبلة.

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
 .ةودال

 
هللا رب )  :الخالصة

العالمٌن، أحمده ألنه 
 (.ًازقرالقً وخ

 تذلٌل على ٌعمل -
المتعلمٌن/ات صعوبات 

أو إعادة  بتبسٌط األسبلة
وتوجٌههم صٌاغتها 

 نحو األجوبة المناسبة.
تصحٌح  علىهم ٌشجع -

 طاء المرتكبةاألخ

وٌنتدبهم ٌعرض اآلٌات على السبورة،  -* تقويم
 .لتردٌدها

 المشاهد، أالحظ ): أنجزٌوجههم إلنجاز نشاط "  -

 .8ص" فً الكراسة ...( عنها أعبر ثم
 ٌرددون اآلٌات، وٌنجزون النشاط المقترح.  -*

مبلءمة إنجازاتهم   -
 للمطلوب.

 

مواطن التعثر  رصدٌ -
للعمل على دعمها 

 الحقا.

 :األهداف
     .ويحفظيا اتاآلي المتعمم يتمو أن -
 ويعبر عنيا شفويا.لآليات العام المعنى يفيم أن -
 .تعالى اهلل عظمة يستشعر أن -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
في التربية اإلسالمية  الميسر كراسة الواضح –األلواح 

- ... 

2×  د  45المدة                                2و  1:الحصتان                                   2: عاألسبو
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  سورة الفاتحةسورة الفاتحة
3إلى اآلٌة:    1من اآلٌة:

     رقم الجذاذة: ......                                                                   التزكية:  المدخل

مادة التربية اإلسالميةمادة التربية اإلسالمية



 

 
 
 

 2الحصة 

 

تقويم 

 تشخيصي

 طرح أسبلة، مثل :ٌقوم مكتسباتهم ب -*
 لماذا نحمده؟؟ من هو رب العالمٌن -

 .شفوٌاٌجٌبون عن األسبلة  -*

تناسب األجوبة مع  -
 األسبلة المطروحة. 

 

ٌعتمد نتابج التقوٌم  -
لتعدٌل أنشطة التعلٌم 
ودعم التعلمات بشكل 

 ُمدَمج.

 تسميع 

 وترديد

مخارج  .مراعٌااآلٌات مرتلة  ٌسمعهم -*
الحروف وقواعد الترتٌل ومواضع الوقف، 

مع توجٌههم إلى حسن اإلنصات. 
ٌتناوبون على تردٌد اآلٌات محاكٌن  -*

 المقروء

 
للحروف  سلٌمالنطق ال -

 .والمقاطع واآلٌات

اعد وقٌدربهم على  -
دون التصرٌح  الترتٌل

 بها.

 

 تحفيظ 

بأنشطة متنوعة  ظ اآلٌاتحف ٌحفزهم على -*
 مثل:
 التناوب على تردٌد اآلٌات. -
 .المحو التدرٌجًالبطاقات أو  سحب -

 ٌهٌا ]:اآلٌات لعبة تطابقممارسة  -

، ( )فً نظٌرٌن آلٌات  الكرٌمةلالمدرس/ة  بطاقات 
النتقاء ما ٌطابقها  هموٌنتدب األولى ٌةاآلٌعرض بطاقة 

 ها وهكذا.[.ثم بطاقة اآلٌة التً تلٌٌقرؤونهاو

"  أحاكً وأحفظٌوجههم إلنجاز النشاط " -*
 .8صالكراسة ،  فً

ٌستظهرون اآلٌات، وٌنجزون النشاط  -*
 المقترح.

  لبطاقاتالسلٌمة ل قراءةال -
 
 
 
 
 
 
استظهار اآلٌات بشكل  -

 سلٌم.

ٌمكن االكتفاء بما  -
ٌراه األستاذ)ة( مناسبا 

 من أنشطة التحفٌظ.
 
 
ٌدعم مواطن التعثر  -

 .عند المتعلمٌن

 

 تدبر

وتمثل  على تدبر اآلٌات الكرٌمة ٌساعدهم -*
 من خبلل أنشطة مثل: قٌمها

 هو  من  هو رب العالمٌن؟ من :أسبلة طرحـ 
 ؟ ونشكره نحمد هللا تعالى اذا؟ لمملك ٌوم الدٌن

أحٌط ما )  أتدبرنشاط "ههم إلنجاز وجٌ -

 .8ص، كراسةفً ال (ٌناسب العبارة بخط مالق
 نجزون األنشطة المقترحة.ٌ -*
ٌتم تصحٌح األنشطة جماعٌا ثم فردٌا فور  -*

 .االنتهاء منها

 
مبلءمة إنجازاتهم   -

 للمطلوب.

 

التركٌز على ٌنباً  -
الربط بٌن رحمة هللا 

عباده واستحقاقه بتعالى 
للحمد والشكر.

 

  تقويم

 بأنشطة متنوعة مثل: تهمٌقوم حصٌل -*
 استظهار اآلٌات.  ▪
 رتٌب بطاقات اآلٌات.ت ▪
 األلواح. ترتٌب اآلٌات باألرقام باستعمال ▪

 سبلة حول مضمون اآلٌات أطرح  ▪
ْحَمنُ  هو من - ِحٌمُ  الرَّ  ؟ ؟ لماذا نشكره الرَّ
 ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة. -*
 

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب: 

شكل ب اآلٌاتاستظهار  -
 .سلٌم

 بلة.موافقة األجوبة لؤلس -
. 

حاالت التعثر  رصدٌ -
األكثر شٌوعا للعمل 

دعمها فً  على
الحصص المخصصة 

 .لهذه الااٌة



 

 
 

 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
اترؤشم

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 أسبلة مثل:بطرح  السابقةالمتعلمٌن/ات 

  ول آٌة فً سورة الفاتحة؟أما  -
 ؟ ن هورب العالمٌنم -

 .سبلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

موافقة األجوبة  -
 )هللا تعالى(لؤلسبلة:

 
 

ٌمكن اعتماد أسبلة -
أخرى ٌراها األستاذ)ة( 

 . مناسبة لجماعة فصله

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

فً  المقترحةالمشكلة الوضعٌة/  ضرعٌ -*
  وٌساعدهم على فهمها. ،9ص  ،كراسة التلمٌذ

وٌجٌبون  المشكلة،/ للوضعٌة ونمعتٌس -*
 .عن السؤال المطروح

هم ٌساعدهم على ف - 
ة وسٌاقها ٌالوضع

 بالشرح والتبسٌط.

بناء 

 التعلمات 

أنشطة ب همموارد ساعدهم على إنماءٌ  -*
 مثل: 

ف أتعر فً نشاط " ةرداواألسبلة الطرح  ▪
 .9ص ،كراسة" فً الوأبنً 

 .شفوٌالتعبٌر عنها واعرض مشاهد  ▪
 .ةالمقترح ةنشطٌنجزون األ -*

موافقة األجوبة لؤلسبلة  -
 المطروحة

ٌحرص على إشراك  -
أكبر عدد ممكن من 

 المتعلمٌن/ات.
ٌنباً التركٌز على  -

ربط المشاهد بإثبات 
 ربوبٌة هللا تعالى.

أسبلة  بطرحبلصة فً صٌاغة خ همٌشرك -* استخالص
 ربك  من  اإلنسان والحٌوانات؟ خلق من مثل:

لماذا نعبد  ؟اهرب المخلوقات والكابنات جمٌعو
 هللا تعالى؟ 

ٌجٌبون على األسبلة وٌشاركون فً بناء  -*
 وتقرأ .تدون على السبورة ،خبلصة

 

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
 : ودالة

 
هللا هو ربً : ) الخالصة

 .( مخلوقاتورب جمٌع ال

ٌعمل على تجاوز  -
لة الصعوبات المحتم

إعادة وأتبسٌط األسبلة، ب
وتوجٌههم  صٌاغتها،

 نحو األجوبة المناسبة.

لتعلٌق على ل بانتدابهم تهمتقوٌم حصٌلٌتم  -* تقويم
  :(ال أونعم )ـ العبارات التالٌة ب

الشمس والقمر  خلق -اإلنسانهللا تعالى خلق  -

و ه -.فقطإلنسان ا هللا رب -والنجوم والسماء.
أنعم علٌنا  -رب المخلوقات والكابنات جمٌعا 

 .أن نعبدهبالنعم وأمرنا 

 
 التعلٌق على العبارات  -

 .بشكل صحٌح المعروضة
 

التعثر مواطن  رصدٌ -
للعمل شٌوعا  األكثر
ٌناسب  دعمها بماعلى 
 .الحقا

 :األهداف
  أن يتعرف المتعمم/ة أن اهلل ربو ىو خالق كل شيء. -
 .أن يعبر عن شكره وحمده هلل تعالى -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -رة السبو  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –األلواح 

2×  دالمدة 45                                2و  1:الحصتان                                   2: األسبوع

. 

   ًًهللا ربهللا رب
:  المدخل

التزكٌة

 
                                 

    

   
                

          

     

                    

 

رقم الجذاذة

: 

......
 

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 مكتسباتهم من على األستاذ /ة قفٌ  -*
 طرح أسبلة، مثل :بالحصة السابقة 

 ؟ده ملماذا نحخلقنا جمٌعا؟  من -

 .المطروحةٌجٌبون عن األسبلة  -*

ؤلسبلة لاألجوبة  موافقة -
 المطروحة. 

/ هللا /ألنه خلقنا .)
 (./ ربنارزقنا

 

ٌعتمد نتابج التقوٌم  -
لتعدٌل أنشطة التعلٌم 
ودعم التعلمات بشكل 

 .ُمدمج

تعزيز 

 وإغناء 

 

جٌههم إلنجاز نشاط " ٌعزز مكتسباتهم بتو -*
فً كراسة " ( ٌناسبها بما العبارةبخط  أصل) أنجز

 .9ص التلمٌذ/ة 
 .نشاطٌنجزون ال -*
ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،  -*

 .ثم فردٌا فور االنتهاء منها

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 
 

ٌراعً األستاذ)ة(  -
ء إٌقاعات المتعلمٌن أثنا

 اإلنجاز.
على تذلٌل ٌعمل  -

 .الصعوبات

بأنشطة هم مكتسباتاستثمار  ٌساعدهم على استثمار
 مثل:

عرض مشاهد لمخلوقات ومطالبتهم  ▪
 /اإلنسان ) :هللا رببالتعبٌر عنها مستعملٌن: 

 / قططال/ /الجبال/القمر البحر /  الشمس
 (.األزهار/ ..

 بطاقةال ألون ) أستثمرانتدابهم إلنجاز نشاط " ▪

، ةكراسالفً  "( األسود باللون الصحٌحة غٌر
 . 9ص

ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة،  -
 .جماعٌا ثم فردٌاوٌصححونها 

. 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب

ٌنباً التركٌز على  -
الخالق سبحانه من عظمة 
النظر فً  خبلل

 . مخلوقاته
ٌشجعهم على تصحٌح  -

 بعضال أخطاء بعضهم

 مثل: سبلةبـأ تقوٌم حصٌلة المتعلمٌنٌتم  -*  تقويم
 من هو رب العالمٌن؟ لماذا نعبد هللا تعالى؟ 
 قدرتهم على تعببة مواردهم لحل من ٌتحقق -

االنطبلق  عند المقدمة المشكلة الوضعٌة
ماذا سألت  :بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسبلة

سارة جدها؟ هل هللا رب الجد وحده؟ لماذا نؤمن 
 ربا؟باهلل 

 

موافقة األجوبة  -
 لؤلسبلة.

 )ألنه خالقنا ورازقنا...(
 
. 

 التعثر ظاهرم ٌرصد -
 على للعمل األكثر شٌوعا

 الحصص فً دعمها
 .الااٌة لهذه المخصصة



 
 

 
 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
م تقوي

 تشخيصي

بعض المتعلمٌن  /ةٌنتدب االستاذ  -*
 :الستظهار اآلٌات السابقة وٌطرح أسبلة مثل

 ؟ن الرحٌممن هو الرحم
 لماذا نحمده؟.

 :موافقة األجوبة لؤلسبلة
ألنه خلقنا وأنعم  /هو هللا
 علٌنا

 

ٌمكن تعدٌل األسبلة  -
أو إضافة أخرى ٌراها 

 األستاذ)ة( مناسبة.

تقديم النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج  بتأن ٌسمعهم اآلٌات -*
 ومواضع الوقف.وقواعد الترتٌل،  الحروف

 المرتلة لآلٌات ونمعتٌس -*

ٌتحقق ء )صاااإلحسن  -
، مثل:  سؤالبطرح  همن

التً تكررت فً كلمة ما ال
  (؟االٌات

وسابط بٌمكن التسمٌع  -
تسجٌل  أو جهاز رقمٌة

 قارئ برواٌة ورش ل

 محاكاة 

 ترديدو

 اآلٌة األولى من السورة، ٌقرؤها ضٌعر -*
ثم اآلٌة ؛ لتردٌدها ٌوجههم، ثم قراءة نموذجٌة

  ...، وهكذا.هاالتً تلٌ
مجزأة ٌتناوبون على قراءة اآلٌات  -*

 محاكٌن المقروء.

 سلٌمالنطق المراعاة 
والمقاطع  للكلمات

 واآلٌات.

ٌحرص على إشراك  -
أكبر عدد ممكن من 

 .المتعلمٌن/ات.
اآلٌات  ٌمكن عرض -

 .باستعمال أجهزة رقمٌة

تقريب 

 معاني

 اآليات

بتوحٌههم معانً اآلٌات  ساعدهم على فهمٌ -*
أصل كل بطاقة بالمشهد ) أفهمالنجاز نشاط 

 10ص الكراسة  فً (المناسب
 .ٌنجزون النشاط وٌصححون األخطاء.  -* 

 
أعبد هللا ربً : ) الخالصة

 (. وأستعٌن به

ٌمكن إالستعانة بأسبلة .-
 مساعدة.

من  :طرح أسبلة مثلبٌقف على حصٌلتهم   -* تقويم
ط لى الصراإمن ٌهدٌنا  ؟هو رب العالمٌن

 لى من نتوجه بالدعاء؟إالمستقٌم؟ 

 ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة   -*

موافقة األجوبة االسبلة-
 

مواطن التعثر  رصدٌ -
للعمل على دعمها 

 .الحقا
ٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض.

 :األهداف
     .يحفظياو   اآليات المتعمم يتمو أن  -
 .لآليات ويعبر عنيا شفويا العام المعنى يفيم أن  -
 .بو واالستعانة حمده ويتعود اهلل عظمة يستشعر أن -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –األلواح 

2×  د  45المدة                                2و  1:الحصتان                                   3: وعاألسب

. 

    سورة الفاتحةسورة الفاتحة
5إلى اآلٌة:    3من اآلٌة:

...... :رقم الجذاذة                                                                                 التزكٌة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 

 

 2الحصة 

 

تقويم 

 تشخيصي

 ٌرصد األستاذ /ة مكتسباتهم من الحصة  -*
 بـ: السابقة

  ر اآلٌات السابقةاستظهال بعضهمب انتدا ▪
بمن نستعٌن؟ من ٌهدٌنا  :طرح أسبلة، مثل▪ 

 إلى الصراط المستقٌم؟

 
 وٌجٌبون عن األسبلة..ٌستظهرون اآلٌات -*
 

 االستظهار السلٌم. -
مع تناسب األجوبة  -

 األسبلة المطروحة. 
 

ٌعتمد نتابج التقوٌم 
طة لتعدٌل األنش

التعلٌمٌة ودعم التعلمات 
 . ُمدمج بشكل

 

 تسميع 

 وترديد

مستعٌنا  ٌسمعهم السورة مرتلة بتأن -*
واحدة تلو  اتاآلٌ اتعرض بطاقكبأنشطة 
ثم  ها.تردٌدل ٌوجههم، ٌقرؤها، ثم األخرى

 . ..، وهكذاهااآلٌة التً تلٌ
 اآلٌات  تردٌداوبون على ٌتن -*

للحروف  سلٌمالنطق ال
 والمقاطع واآلٌات.

اعد وقٌدربهم على  -
دون التصرٌح  الترتٌل

 .بها

 

 تحفيظ 

بأنشطة متنوعة  ٌساعدهم على حفظ اآلٌات
مثل:

 التناوب على تردٌد اآلٌات. ▪
 .البطاقات أو المحو التدرٌجً سحب ▪
ً ف "حاكً وأحفظأٌنتدبهم إلنجاز نشاط " ▪

 . 10ص ، الكراسة
 ةنشطألٌرددون اآلٌات، وٌنجزون ا -*

 .ةالمقترح

بشكل  قراءة البطاقات -
 سلٌم.

 

ٌمكن االكتفاء بما  -
 من األنشطة. ٌناسب

ح ٌصحشجعهم على تٌ -
 بعضالأخطاء بعضهم 

 

 تدبر

وتمثل  تدبر اآلٌات الكرٌمةٌساعدهم  -*
 :مثل بأنشطة معانٌها

 :بما ٌناسب شفوٌا العباراتتمام بهم إلانتدا ▪
 أحمد هللا ألنه..... ـ

 ........ألنه هوحدد هللا عبأ -
 ٌناسب بما أكمل) أتدبر"بهم إلنجاز نشاط انتدا ▪

 . 10ص ، ةكراسالفً  "( شفوٌا
ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة،  -*

 وٌصححونها جماعٌا ثم فردٌا.

 
 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 

على التركٌز  ٌنباً -
هلل تعالى لعبودٌة إثبات ا

واالستعانة به دون 
.سواه

على تذلٌل ٌعمل  -
 .الصعوبات

 

  تقويم

 بأنشطة متنوعة مثل: تهمحصٌل ٌقف على
 ـ استظهار اآلٌات. 

 ترتٌب اآلٌات باألرقام باستعمال  األلواح. -
ما وطرح اسبلة حول مضمون اآلٌات  -

 تشتمل علٌه من قٌم تربوٌة. 

 
شكل ب اآلٌاتر استظها -

 .سلٌم
 موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
إخبلص العبادة هلل  -

 والتوكل علٌه"

 التعثرمواطن  رصدٌ -
دعمها فً  للعمل على

الحصص المخصصة 
 .لهذه الااٌة

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
  مؤشرات

 تعلماتال تقويم
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 أسبلة، مثل:بطرح  السابقة

 من نبٌنا؟ ماذا علمنا؟؟ من ربنا  -

 . سبلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

أسبلة  اعتمادٌمكن  - 
أخرى ٌراها األستاذ)ة( 

 .لجماعة فصله مناسبة

 تقديم 

نص 

 االنطالق

، ( 11 كراسة صال ) نص االنطبلقض رٌع -*
 .بطرح أسبلة همضمون ساعدهم على فهموٌ
المشهد وٌجٌبون ون وٌبلحظ للنص، ونمعتٌس -*

 .عن األسبلة

ٌساعدهم على فهم  -  ءصاااإلحسن  -
بالشرح  نص االنطبلق

 والتبسٌط.

بناء 

 التعلمات 

 

 طرح من خبلل تعلماتهم ساعدهم على بناءٌ -*
 ،الكراسة وأبنً أتعرففً نشاط " الواردة سبلةاأل

 .11ص 
 المطروحة.  ٌجٌبون عن األسبلة -*

 .موافقة األجوبة لؤلسبلة
 

ج ٌٌحرص على ترو -
عبارة "محمد نبٌنا"، 

  وٌحثهم على تعود قول:

عند سماع  ملسو هيلع هللا ىلص

 اسمه.

 صٌاغة خبلصة للموضوع علىهم ساعدٌ -* استخالص
من هو محمد؟ من أرسله إلى : طرح أسبلة مثلب

 له؟الناس؟ لماذا أرس
 صٌاغةون فً ركاشٌجٌبون عن األسبلة وٌ -*

  لموضوع.  ل خبلصة
على  وٌتناوبونتدون الخبلصة على السبورة  -*

 .تردٌدها

قة األجوبة باطم -
  .لؤلسبلة

  الخبلصة:
   ملسو هيلع هللا ىلص امحمدأومن أن )

لٌعلمنا أرسله هللا  ًنبٌ
 ( دٌن اإلسبلم

ٌشجعهم على تصحٌح  -
 بعضهم بعضا. أخطاءإ

  مثل: بأسبلة تهمتقوٌم حصٌلم ٌت -* تقويم
من علمنا القرآن الكرٌم؟ ماذا علمنا أٌضا؟ لماذا نؤمن 

 به؟
 .المقترحة ٌجٌبون عن األسبلة -*
 

موافقة األجوبة  -
 لؤلسبلة.

 
 
 

مواطن التعثر  رصدٌ -
ها بما عبلجللعمل على 
 ٌراه مناسبا.

  :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 - البطاقات - السبورة -رقمية وسائط -مشاىد 
... - الواضح في التربية اإلسالمية كراسة –األلواح 

  :هدافاأل

". اهلل نبي ملسو هيلع هللا ىلص امحمد أن يتعرف المتعمم/ة أن -
".ويعظمو  ملسو هيلع هللا ىلص محبة النبيأن يتشبع  -

 2 × د  45المدة                             2و  1:تانحصال                                     3: األسبوع
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ًًنبٌنبٌ  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمحمد محمد 

                                                                   رقم الجذاذة: ...... االقتداء:   المدخل



 

 
 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

طرح أسبلة قة بٌتم تقوٌم مكتسباتهم الساب -*
 أرسله؟ أرسله للناس؟ لماذا من ؟ما اسم نبٌنا مثل:

 .المطروحة شفوٌاعن األسبلة  ٌجٌبون -*

تناسب األجوبة مع  -
األسبلة المطروحة. ) 

/  ملسو هيلع هللا ىلص نبٌنا محمد
لٌعلمنا دٌن اإلسبلم/... 

.) 

نتابج التقوٌم  ٌعتمد -
األنشطة لتعدٌل  مؤشرا

 التعلمات عمدالتعلٌمٌة و
 .جُمدمبشكل 

تعزيز 

 وإغناء 

 

  هم بأنشطة:مكتسبات تعزٌز ٌساعدهم على -*
لتعلٌق علٌها بقول لهم توجٌهعرض عبارات و -
 .،"ال"أو  "نعم"

القرآن  ملسو هيلع هللا ىلص  علمنا النبً / ملسو هيلع هللا ىلص  نبٌنا محمد -

علمنا الرٌاضٌات/ السباحة /  ملسو هيلع هللا ىلصنبٌنا  /الكرٌم

 ... للناس/ أرسله هللانبً   ملسو هيلع هللا ىلص أومن أن محمدا

 .إنجاز األنشطة المقترحةٌشاركون فً  -*
لون البطاقات أ) أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  -*

 .11كراسة ص ال" فً  (المناسبة للعبارة باألخضر
 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

 إنجازاتهم مبلءمة -
  المقترحةؤلنشطة ل
 
 
 

قنٌة البطاقات، تٌعتمد  -
، وٌتم  ،باستعمال لونٌن

االتفاق على استعمال 
، وآخر نعمجابة بلون لئل
إشراك  إل بلبـ لئلجابة

 الجمٌع فً النشاط.

 :هم بأنشطة، مثلمكتسباتاستثمار  هم علىٌنعٌ -* استثمار
للتعبٌر  (1)التعلٌق على العبارات بعبلمة -

 على األلواح: "  ال"بـ للتعبٌر (0)، وبعبلمة "بنعم

 تعالى. أرسله هللا ملسو هيلع هللا ىلص محمدا نبًٌأومن أن  -

 نبٌا للعرب وحدهم. ملسو هيلع هللا ىلصمحمدا الى تع أرسل هللا -

 نبٌا للناس جمٌعا. ملسو هيلع هللا ىلصمحمدا تعالى  هللا أرسل -

 تعالى. هللا رحمة من  ملسو هيلع هللا ىلص أومن أن محمدا -

 الكلمة أختار )أستثمر"توجٌههم إلنجاز نشاط  -

 .11 ص كراسةالفً " ( شفوٌا العبارة وأكمل المناسبة
ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة  -*

 .عٌا ثم فردٌا فور االنتهاء منهاوٌصححونها جما

 إنجازاتهم  مبلءمة -
 لؤلنشطة المقترحة.

 
 

التركٌز على  ٌنباً -
لعبودٌة باهللا تعالى  فرادإ

، واالستعانة به دون سواه

 ملسو هيلع هللا ىلص أن محمداوعلى 

نبً هللا أرسله للناس 
 جمٌعا.

 

ٌشجعهم على تصحٌح  -
 .أخطاء بعضهم بعضا

طرح أسبلة تسباتهم بمكحصٌلة ٌتم تقوٌم   -*  تقويم
  ؟؟ لماذاأرسله  من ؟ما اسم نبٌنا مثل:

  ماذا نقول إذا ذكر اسم نبٌنا محمد؟

. المطروحة شفوٌاعن األسبلة  ٌجٌبون -*
 

 
موافقة األجوبة  -

 لؤلسبلة.

 مواطن التعثر  رصدٌ -
راعٌا الحاالت األكثر م

ها تصفٌتللعمل على تفشٌا 
فً ٌراه مناسبا  بما

 .الدعمحصص 



 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

مكتسبات  علىالمدرس/ ة ٌقف  -*
 أسبلة، مثل:بطرح  السابقةالمتعلمٌن/ات 

رب  معنىسورة الفاتحة؟ ما  عدد آٌاتكم  
 نستعٌن؟وبمن  ممن نطلب الهداٌة؟ ؟العالمٌن

 .سبلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

ٌمكن اعتماد أسبلة  - موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
أخرى ٌراها األستاذ)ة( 
 مناسبة لجماعة فصله.

تقديم النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
  مواضع الوقفو الحروف وقواعد الترتٌل،

  بانتباه. لآلٌات ونمعتٌس -*

 ) ٌتحقق ءصاااإلحسن  -
 :مثل سؤال بطرح منه

 كم مرة تكررت كلمة  
 (؟ صراط

وسابط بٌمكن التسمٌع  -
قارئ برواٌة ل رقمٌة
 ورش 

 محاكاة 

 ترديدو

بطاقة اآلٌة األولى من السورة،  ٌعرض -*
، هاتردٌدقراءة نموذجٌة ، ثم ٌوجههم ل ٌقرؤها

  ..، وهكذا.هاثم اآلٌة التً تلٌ
مجزأة اآلٌات  تردٌد ٌتناوبون على -*

 محاكٌن المقروء.

 سلٌمالنطق المراعاة  -
واحترام  واآلٌات للكلمات

 .مواضع الوقف

ٌحرص على إشراك  -
أكبر عدد ممكن من 

 المتعلمٌن/ات.
ٌشجعهم على تصحٌح  -

 .البعضأخطاء بعضهم 

تقريب 

 معاني

 اآليات

 بطرح اآلٌاتمعانً  على فهم ساعدهمٌ -*
من هم  نا الى طرٌق الخٌر؟من ٌرشد أسبلة مثل:

 ٌتعرضون الذٌن ومن ؟مهى هللا عنرضٌالذٌن 
 اضب هللا؟ل

 ،الكراسة)" أفهمفً نشاط "ٌستعٌن بما ورد  ▪

   اآلٌات معانًل صٌاغة خبلصةل(  12 ص
ون فً ركاشٌجٌبون عن األسبلة وٌ -*

 .اآلٌاتلمضمون  صٌاغة خبلصة
 .ٌدون الخبلصة على السبورة  -*
 .على تردٌدهاٌنتاوبون  -*

 موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 
 
 

طلب من هللا أ): الخالصة
 ،عمل صالحاأل الهداٌة

 .(هرضا ب فوزأو

تجاوز  على ٌعمل -
الصعوبات المحتملة 

وإعادة أتبسٌط األسبلة ب
صٌاغتها، وتوجٌههم 
 .نحو األجوبة المناسبة

طرح أسبلة حصٌلة مكتسباتهم بستطلع ٌ -* تقويم
من هم ا الى الصراط المستقٌم؟ من ٌهدٌنمثل: 
ومن هم الذٌن  ؟بالهداٌةهللا علٌهم  أنعمالذٌن 

 ؟ غضب هللا علٌهم؟
 على أعلق) أنجزٌوجههم إلنجاز نشاط "  -*

  .12ص ،ةكراسال" فً (ال أو نعم بـ عبارة كل

األستاذ/ة  رصدٌ - 
لعمل لمواطن التعثر 

على دعمها فً 
 الحصص المخصصة

 لهذه الااٌة.

 :األهداف
     .ويحفظيا اآليات المتعمم يتمو أن -
 .لآليات العام لمعنىا يفيم أن -
 .بو واالستعانة حمده ويتعود اهلل عظمة يستشعر أن -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –األلواح 

2×  د  45المدة                                2و  1:الحصتان                                   4: األسبوع
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مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 

 2صة الح

 

تقويم 

 تشخيصي

 :أسبلة، مثلطرح ب /ة مكتسباتهماألستاذ ٌقوم *
من ٌهدٌنا إلى الصراط  ممن تطلب الهداٌة؟ -

 المستقٌم؟

 ة.المطروح ٌجٌبون عن األسبلة*

تناسب األجوبة مع  -
  :األسبلة المطروحة

 

ٌعتمد نتابج التقوٌم  -
نشطة األلتعدٌل 
ودعم التعلمات  ٌةالتعلٌم
 ُمدمجبشكل 

 

 تسميع 

 وترديد

مستعٌنا بأنشطة  مرتلة بتأن اآلٌاتٌسمعهم *
 مثل:

 ، ٌقرؤهاواحدة تلو األخرى اتعرض اآلٌ -
ثم  ، لتردٌدها ، ثم ٌوجههم قراءة نموذجٌة

  ..، وهكذا.هااآلٌة التً تلٌ
اآلٌات محاكٌن  تردٌدٌتناوبون على  -*

 المقروء.

للحروف  سلٌمالنطق ال -
 والمقاطع واآلٌات.

دربهم على قواعد ٌ -
الترتٌل دون التصرٌح 

 .بها

 

 تحفيظ 

بأنشطة متنوعة  اآلٌاتظ حفٌعٌنهم على  -*
 مثل:
 التناوب على تردٌد اآلٌات. -
 البطاقات أو المحو التدرٌجً سحب -
 ضع كل بطاقة أمام ما ٌطابقها.و -
 من حفظهم: اآلٌات مٌمتت -

" أحاكً وأحفظٌوجههم إلنجاز نشاط "  -*
 12ص ، ةكراسال

مبلءمة إنجازاتهم  -
 :للمطلوب

التعرف على اآلٌات -
 . قراءة البطاقاتو
استظهار السورة بشكل  -

 سلٌم.
 

بما  ٌمكن االكتفاء -
ٌراه األستاذ)ة( مناسبا 

 التحفٌظ.أنشطة.من 
ٌشجعهم على تصحٌح  -

 أخطاء بعضهم
 .البعض.

 

 تدبر

وتمثل  على تدبر اآلٌات الكرٌمةٌساعدهم  -*
 :متنوعة أنشطةب قٌمها

لماذا نحمده  من هو رب العالمٌن؟طرح أسبلة:  ▪
 ق والخٌر؟من ٌهدٌنا إلى طرٌق الح ونشكره؟

 بٌن أصل بخط ) أتدبرنشاط " إلنجاز همهٌوجت ▪

 .12ص  ةكراسال" فً  (المناسبة والبطاقات رةعباال
 ٌشاركون فً إنجاز األنشطة  -*

 
 موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 
 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 

ٌنباً التركٌز على  -
القٌم التربوٌة التً 

تتضمنها اآلٌات 
شكر  –كاإلخبلص هلل 

 ... تعالى هللا
ٌعمل األستاذ)ة( على  -

 تذلٌل الصعوبات

  تقويم

بأنشطة متنوعة  المكتسبات حصٌلة رصد ٌتم
 مثل:

 ـ استظهار اآلٌات. 
 .:بطاقات اآلٌات ترتٌب -
 .هامن أو ما تٌسر ر سورة الفاتحةااستظه -
 نستعٌن؟معنى إٌاك ما طرح أسبلة مثل:  -
ٌتم تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم فردٌا  -

 فور االنتهاء منها.

شكل استظهار السورة ب -
 .سلٌم

 
 
 موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 
 

األستاذ/ة  رصدٌ -
للعمل  مكامن التعثر

دعمها فً  على
الحصص المخصصة 

 .ذه الااٌةله



 

 
 

 

 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 أسبلة، مثل:بطرح  السابقةالمتعلمٌن/ات 

 ؟ ماذا علمنا من هو نبٌنا؟ -

 .أسبلة المطروحة ىٌا علوٌجٌبون شف -*

 موافقة األجوبة لؤلسبلة: -

علمنا كٌف /  ملسو هيلع هللا ىلصمحمد )

 (  نعبد هللا

ٌمكن اعتماد أسبلة  -
، تخدم أخرى

ٌراها  الموضوع،و
األستاذ)ة( مناسبة 

 لجماعة فصله.
تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

/ة المتعلمٌن/ت أمام وضعٌة ٌضع األستاذ -*
 (.13ص ،كراسةال نظر) ،مشكلة

ون وٌبلحظ المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -*
 .المشهد وٌجٌبون

سٌاق الوضعٌة  استٌعاب -
 المشكلة.

هم ٌساعدهم على ف -
ة وسٌاقها ٌالوضع

 .بالشرح والتبسٌط
 

بناء 

 التعلمات 

 سبلةاألمواردهم ب تنمٌةعلى  همٌساعد -*
" فً أتعرف وأبنًنشاط "فً  ةرداوال

 .13ص الكراسة، 
ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة. -*
 

 فقة األجوبة لؤلسلة.موا -
 

ك ٌحرص على إشرا -
أكبر عدد ممكن من 

 .المتعلمٌن/ات

 خبلصة للموضوع صٌاغة علىهم ساعدٌ -* استخالص
سبلم؟ اذكر إلمن هو نبً ا: مثل أسبلة بطرح

؟ من علمنا  ملسو هيلع هللا ىلصأعماال كان ٌقوم بها الرسول 
 كٌف نعبد هللا؟

 خبلصة الفً صٌاغة  اركونٌش -*
  تقرأو ى السبورة،تدون الخبلصة عل --*

بجمل بسٌطة التعبٌر  -
 ودالة: 

 
نبً  ملسو هيلع هللا ىلص محمد) الخبلصة:

، أرسله للناس جمٌعا هللا
 .( اإلسبلم دٌن لٌعلمهم

تجاوز  على ٌعمل -
بات المحتملة الصعو

وإعادة أتبسٌط األسبلة، ب
صٌاغتها، وتوجٌههم 
 نحو األجوبة المناسبة.

 :بأسبلة مثل تهمقوم حصٌلٌ -* تقويم
 و نبً اإلسبلم ؟من ه -
 لماذا أرسله هللا للناس جمٌعا. -

 ٌا.وشف ٌجٌبون عن األسبلة -* 

موافقة األجوبة لؤلسبلة  -
المطروحة

 

مواطن التعثر  رصدٌ -
للعمل على دعمها 

 الحقا.

 :األهداف

.يعبد اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يتعرف المتعمم/ة كيف كان الرسول -
.في عبادة اهلل ملسو هيلع هللا ىلصبالرسول  يتعمم االقتداءأن  -
 

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 

 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –لواح األ

2×  دالمدة 45                                2و  1:الحصتان                                   4: األسبوع

. 

ملسو هيلع هللا ىلص  أعبد هللا على هدي الرسولأعبد هللا على هدي الرسول
                                                                   رقم الجذاذة: ...... االستجابة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

على مكتسباتهم السابقة  /ةاألستاذ ٌقف -*

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص من هو محمد :مثل طرح أسبلةب
 ماذا علم المسلمٌن؟كٌف كان ٌعبد هللا؟ 

 جٌبون عن األسبلة.ٌ -*

تناسب األجوبة مع  -
 األسبلة المطروحة. 

 

مد نتابج التقوٌم ٌعت -
مؤشرا لتعدٌل األنشطة 

ودعم التعلمات بشكل 
 .ُمدمج

تعزيز 

 وإغناء 

 

ة نشطبأهم مكتسبات تثبٌت ٌساعدهم على -*
 مثل:

بمن نقتدي  م؟سبلمن هو نبً اإل طرح أسبلة: ▪
  ماذا تعلمنا منه؟فً عبادة هللا؟ 

 أشطب ) أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  ▪

 .13صكراسة ال" فً ( المناسبة غٌر البطاقة

ٌنجزون األنشطة، وٌصححونها جماعٌا،  -*
 ثم فردٌا فور االنتهاء منها.

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

. 
 
 
 
 
 

 تذلٌل على ٌعمل -
 جهتوا التً العقبات
 المتعلمٌن بعض

. 
 الفروق ٌراعً -

 .اإلنجاز أثناء الفردٌة

هم مكتسباتاستثمار  ٌساعدهم على -* استثمار
  :مختلفةبأنشطة

لماذا أرسل هللا نبٌه محمد طرح أسبلة مثل:  ▪

 (ملسو هيلع هللا ىلصكٌف كان النبً ) لى الناس؟إ ملسو هيلع هللا ىلص

 لنا أن نعبد هللا ؟ كٌف ٌنباً ٌعامل الناس؟
 أصحح ) ثمرأست توجٌههم إلنجاز نشاط ▪ 

  13ص كراسةالفً  ( شفوٌا المناسبة غٌر العبارات

ٌنجزون األنشطة، وٌصححونها جماعٌا،  -*
 ثم فردٌا فور االنتهاء منها.

 
 موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 
 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 

 ـ ٌنباً التركٌز على
 نبًأهمٌة االقتداء بال

فً عبادة هللا  ملسو هيلع هللا ىلص

 تعالى.
تجاوز  على ٌعمل -

الصعوبات المحتملة 
وإعادة أ بتبسٌط األسبلة

صٌاغتها، وتوجٌههم 
 نحو األجوبة المناسبة.

 بأنشطة مكتسباتالحصٌلة  ٌرصد -*  تقويم
 :متنوعة

 كان ٌقوم بها اذكر أعماالطرح أسبلة: ▪ 

  ؟ملسو هيلع هللا ىلصماذا تعلمنا من الرسول  !ملسو هيلع هللا ىلص نبًال

 : العبارة بما ٌناسبربط▪ 
 ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول محمد

 .أكذبه وأخالفه /أعبد هللا على هدٌه/بهأقتدي 

ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحل  ▪
 الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق

 .بإعادة طرح األسبلة الواردة فٌها
 

 موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 
 
 
 
 
 
مبلءمة إنجازاتهم  -

للمطلوب.
 

ٌرصد األستاذ/ة  -
التعثر للعمل  حاالت
بما  هامعالجتعلى 

حصص فً  ٌناسب
  . الدعم



 

 

 
 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 تمثبلت المتعلمٌن/ات على /ةاألستاذ ٌقف -*

 ؟ من ٌتذكر سورة اإلخبلص :مثل أسبلةطرح ب
 ؟  ذه السورةى فً هاآلٌة األولما هً 

ٌمكن اعتماد أسبلة  - .
أخرى ٌراها األستاذ)ة( 
 مناسبة لجماعة فصله.

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

الواردة فً  الوضعٌة المشكلة عرضٌ -*
وٌدعوهم لمبلحظة المشهد، ، 41ص  الكراسة

 شرحب الوضعٌة مضمونهم على فهم ٌساعدو
 .هاالاامض من كلمات

وٌجٌبون عن  المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -*
 .السؤال المطروح

 تقبل جمٌع اإلجابات - 
ف على وقبهدف الو

تمثبلت المتعلمٌن/ات 
 .حول الموضوع

بناء 

 التعلمات 

قل  : » ٌة الكرٌمةاآل ٌعرض على السبورة -*
، قراءة نموذجٌة ا، ٌقرؤه « هو هللا أحد

  اوٌنتدب بعضهم لقراءته
د مستعٌنا بما ور  عناهاٌشركهم فً تقرٌب م -

ص " فً الكراسة، أتعرف وأبنًنشاط "فً 

14. 
ٌرددون كلمة و، ٌجٌبون عن األسبلة -*

 .التوحٌد

 
 
ؤلسبلة لاألجوبة  موافقة -

 :المطروحة: 
/"ال إله  هللا ربنا واحد أحد 

 " غٌره
 ٌحدد كلمة التوحٌد. 
 

االعتماد على ٌمكن  -
من  أخرى  أسناد

الحدٌث النبوي الشرٌف 
  .أو القرآن الكرٌم

عند مقاربة مفهوم  -
التوحٌد ٌنباً توخً 

 ما أمكن  التبسٌط

 لصٌاغة خبلصة للموضوعٌوجههم  -* استخالص
 بأسبلة مثل:

توحٌد هللا  عن كٌف تعبرهل مع هللا إله آخر؟  -
  ؟تعالى 

  ٌدونها األستاذ )ة( على السبورة -
اوبون تنٌٌشاركون فً صٌاغة الخبلصة و -*

 . على تردٌدها

بجمل بسٌطة  رٌعبالت -
 ودالة:

 خالصة: ال

هللا ربً هو خالقً، أوحده 
 وال أشرك به أحدا.

 تبسٌط األسبلة،ٌنباً  -
وتوجٌههم نحو األجوبة 

 المناسبة.

 :ٌقوم مكتسباتهم بطرح أسبلة مثل -* تقويم
 ؟من خلق جمٌع الكابنات -
 ؟ هللا أحد عبارة: هو من ما المقصود -

 .موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 

 مواطن التعثرٌرصد  -
وٌعمل على دعمها 

 .الحقا

 :األهداف
 ويعبر عن اإليمان بو .أوحد اهلل" يتعرف معنى ن أ--
.يقتنع بأن اهلل واحد ال شريك لو أن -
 

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 –األلواح  -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 

 ممصق أو تزيينية لوحة –كراسة الواضح في التربية اإلسالمية 
. اهلل إال إلو ال" عبارة مع ". 

2×  د  45المدة                                2و  1:الحصتان                                   5: األسبوع

. 

أوحد هللا تعالىأوحد هللا تعالى

                          رقم الجذاذة: ......                                              القسط:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 ات /ما تحصله المتعلمون ٌقف على -*
هل هلل شرٌك؟ ماذا نقول : مثل بطرح أسبلة

 د هللا تعالى؟ٌوحتنعبر عن ل

ٌعتمد نتابج التقوٌم  مبلءمة األجوبة لؤلسبلة. -
مؤشرا لتعدٌل األنشطة 

التعلمات التعلٌمٌة ودعم 
 ُمدمجبشكل 

تعزيز 

 وإغناء 

 

 :مثل أنشطةبـٌعزز مواردهم  -*
"ال ٌتضمن عبارة ملصق عرض لوحة أو  ▪ 

  معناها.وفتح حوار حول ، إله إال هللا"
 عبلمة أضع)أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  ▪ 

 .14فً الكراسة ص "  (الصحٌح الجواب أمام ×
 ٌنجزون المطلوب. -*
 ح إنجازاتهم .ٌحثهم على تصحٌ -*

 

 إنجازاتهم مبلءمة -

 .للمطلوب

" 

 على( ة)األستاذ ٌعمل -
 التً العقبات تذلٌل
 بعض تواجه

 ./اتالمتعلمٌن
 الفروق ٌراعً -

 .اإلنجاز أثناء الفردٌة

بأنشطة هم حصٌلتاستثمار  ٌساعدهم علىـ * استثمار
 مثل:

من خالق الكون؟ من ٌستحق أن  طرح أسبلة:▪ 
ر هللا؟ بمن تستعٌن؟ على من ٌعبد؟ هل تعبد غٌ
 ٌجب أن تتوكل؟

 كل ألون)أستثمرنشاط " ٌوجههم إلنجاز▪ 

فً  (اختٌاري من بلون للعبارة مناسبة ةبطاق
 .14 صالكراسة 

 .قترحةٌنجزون األنشطة الم -*
 فور ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم -*

 .منها االنتهاء

. 
مبلءمة إنجازاتهم  -

للمطلوب.
 

على ٌنباً التركٌز  -
مظاهر توحٌد هللا إبراز 
التوكل ودته اعبك :تعالى
.االستعانة بهو علٌه

ح ٌصحشجعهم على تٌ -
أخطاء بعضهم 

 .البعض.

 ـ:ب همتمكتسبا قف على حصٌلةٌ -*  تقويم
من خلقك؟ هل تعبد غٌر  :مثل طرح أسبلة▪ 

 ما معنى: "ال إله إال هللا"؟ هللا؟

لحل ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم  ▪
الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق 

.بإعادة طرح األسبلة الواردة فٌها
 

ٌرصد األستاذ )ة(  - .مبلءمة األجوبة لؤلسبلة -
ٌعمل ل التعثرمواطن 

، ٌناسبعلى دعمها بما 
 .حصص الدعم ًف



 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
تمؤشرا

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

ٌقف المدرس/ ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات  -*
د لشخص ٌرمً النفاٌات هشمعرض السابقة ب

ٌجمعها وطرح لشخص فً الطرٌق، وآخر 
 نافع؟ لماذا؟ال ما السلوك: مثل أسبلة

 .األسبلة  عن /اتٌجٌب المتعلمون -

المشاهد  ٌمكن استبدال 
بلة ٌراها أسب بأخرى، أو

 .مناسبة

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

الواردة فً عرض الوضعٌة المشكلة ٌ -
وٌدعوهم لمبلحظة المشهد، ، 45ص  الكراسة

 .الوضعٌة مضمونهم على فهم ٌساعدو
وٌجٌبون عن  المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -*

 .السؤال المطروح

سٌاق  استٌعاب -
 الوضعٌة المشكلة

)ٌتحقق منه بطرح 
ما شابه ذلك( أسبلة أو 

. 
 

ٌساعدهم على فهم  -
الوضعٌة وسٌاقها بالشرح 

 والتبسٌط.

بناء 

 التعلمات 

 ب: على بناء تعلمهم ٌحفزهم -*
ماذا ٌمكنك أن تقدم لقط أسبلة مثل:  طرح -

شوارع صادفته من غذاء؟ هل اعتناؤك بقط 
شوارع عمل نافع أم عمل ضار؟ لماذا؟ اذكر 

 أعماال أخرى نافعة.
مشهد طفل ٌأكل برتقاال وٌرمً )هد عرض مشا -

طفلة تساعد عجوزا على  -القشور على األرض 
طفل ٌكتب على  -طفل ٌساعد معاقا -عبور الطرٌق

 (عمل نافع) عنها بـ وفسح المجال للتعبٌر الجدار(

 ( عمل ضارأو )

 ٌشاركون فً األنشطة المقترحة. -*

موافقة األجوبة  -

.لؤلسبلة
 
 
 
ة التعبٌر بجمل بسٌط -

ودالة. 

 
 

 
 
 
لمتعلمٌن ٌفسح المجال ل -

للتعبٌر  اتوالمتعلم
ٌحرص على بتلقابٌة و

 ر عدد منهم.إشراك أكب
 

ٌساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع  -* استخالص
 " أتعرف وأبنًمستعٌنا بما ورد فً نشاط " 

.15، ص كراسةال
ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء  -*

وٌتناوبون على  ورةخبلصة، تدون على السب
 قراءتها.

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
  ودالة.

 :الخبلصة
 ،ال أفعل إال ما هو نافع

وأتجنب كل ما هو ضار. 
 

ٌعمل على تجاوز  -
الصعوبات المحتملة 

إعادة أو تبسٌط األسبلةب
وتوجٌههم نحو  صٌاغتها،

 األجوبة المناسبة.

 :األهداف
 ر.اضال السموكو  نافعال السموك بين المتعمم/ة  يميز أن -
 .الضار سموكلا نبجتممارسة السموك النافع، و تعود ي أن -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 - بطاقات–األلواح  - شوارع قطط مشيد -البطاقات -

 ... -في التربية اإلسالمية  كراسة الواضح

2×  د  45المدة                                2و  1:الحصتان                                   5: األسبوع

. 

أنفع وال أضرأنفع وال أضر

                        رقم الجذاذة: .....                                                الحكمة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 

 
 

 ه أسبلة مثل:وجٌتٌقف على مكتسباتهم ب -* تقويم
أعمى ٌحاول -ماذا تفعل فً المواقف التالٌة: 

ٌرمً قشور الموز فً  طفل –عبور الطرٌق 
 الشارع.

  األنشطة المقترحة إنجازٌشاركون فً  -*

مبلءمة إنجازاتهم  -
 .للمطلوب

 

التعثر مواطن  رصدٌ -
األكثر شٌوعا للعمل على 

 .الحقادعمها بما ٌناسب 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

بتوجٌههم  لى حصٌلة مكتسباتهمٌقف ع -*
  :مما ٌلً، السلوكات النافعة لتحدٌد

 .مساعدة زمٌل على إنجاز تمارٌنه -
 .فتح محفظة زمٌل دون إذنه -

 قطف أزهار الحدٌقة. -

ٌعتمد نتابج التقوٌم  - 
 التعلٌمٌةاألنشطة لتعدٌل 

 ودعم التعلمات.

تعزيز 

 وإغناء 

 

 مثل: أنشطة بٌعزز مواردهم  -*
عن  أمثلة من واقعهم لتقدٌم تح المجالف ▪ 

 .والسلوك الضارالنافع  السلوك
أعلق على ) أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  ▪ 

 .15" فً الكراسة ،ص  (... العبارات
 ٌنجزون المطلوب. -*
 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم . -*
 

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 
 
 

 تذلٌل على ٌعمل -
 هتواج التً العقبات

 .همبعض
 
 الفردٌة الفروق ٌراعً -

 .اإلنجاز أثناء

بأنشطة هم مكتسباتاستثمار  ٌساعدهم علىـ * استثمار
 مثل:

عرض مواقف وفسح المجال للتعبٌر عنها  ▪ -
المشاركة فً االعتناء بأزقة الحً. مثل: 

أالحظ ) أستثمرنشاط " ههم إلنجازٌوجت ▪ 

 .15 صفً الكراسة  (... وأجٌب عن السؤال

هم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم ٌحث -*
 فردٌا

. 
مبلءمة إنجازاتهم  -

للمطلوب.
 

ٌنباً التركٌز على  -
خطر السلوكات إبراز 

وفوابد  الضارة،
.السلوكات النافعة

ح ٌصحشجعهم على تٌ -
 .البعضأخطاء بعضهم 

 بأنشطة مثل: تهمقوم حصٌلٌ -* تقوٌم 
 عمل) بـ سلوكات عن فسح المجال للتعبٌر ▪ 

 مثل: (مضر عمل)  أو( نافع
أسقً أشجار الحدٌقة/أزٌل األحجار من  -

 الطرٌق /أكسر مصابٌح الزقاق

ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحل  -
الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق 

 .بإعادة طرح األسبلة الواردة فٌها

 
 
التعبٌر بجمل بسٌطة  -

  ودالة.

 
 
قة األجوبة باطم -
 ؤلسبلة.ل
 
 

ٌرصد مواطن التعثر  -
ها بما مل على عبلجللع

ٌراه مناسبا، فً حصص 
 الدعم.



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
 مؤشرات

 تقويم التعلمات
 توجيهات

عرض 

الوضعية 

 ةالدامج

 
 الواردة فً الكراسة اإلدماجٌةعرض الوضعٌة ٌ -*

  :46ص 
 ٌسمعهم النشٌد ملحنا إن أمكن. ▪
  .المصاحب ) السند( ٌدعوهم لمبلحظة المشهد ▪
  .)النشٌد(الوضعٌة مضمونهم على فهم ٌساعد -▪
وٌبلحظون السند  ،اإلدماجٌة للوضعٌة ونمعتٌس -*

 المصاحب.
 

بشكل  السند تحدٌد مؤثثات -
 دقٌق.

ٌفكك معهم  -.
عناصر الوضعٌة 
مقاربا: عبادة هللا 

ه/ محمد نبً وحد
 .هللا/..

 

 

  إنجاز

ٌعتمد ألستاذ )ة( ما ٌناسب جماعة فصله من  -*
 -16ص  ،األنشطة المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة 

 أو ٌكتفً ببعضها:  17
 .صل كل بطاقة باألطباق المناسبةأ -1
أجٌب عن األسبلة  -2
أكمل اآلٌات شفوٌا: -3
.ألون نجمة السلوك النافع باألخضر -4
 األنشطة المقترحة. نجزونٌ -*

ٌمكن االكتفاء بما  - 
ٌراه األستاذ)ة( 

مناسبا من 
 .نشطةاأل
 تذلٌل على ٌعمل- 

 تواجه التً العقبات
 .المتعلمٌن بعض

 الفروق ٌراعً -
 أثناء الفردٌة
 .اإلنجاز

 2الحصة 

 

  تصحيح

 إنجازاتهم  تصحٌح على مٌحثه -*
  .جماعٌا ثم فردٌاإنجازاتهم  ٌصححون -*
 

مبلءمة إنجازاتهم  -
للمطلوب: 

 

. 

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة

الواضح في التربية كراسة  – األلواح- السبورة -
...اإلسالمية ، 

  :هدافاأل
المرتبطة  مواردهتعبئة المتعمم/ة من  يتمكنأن  -

     .استدماجياوأن يقدر عمى بالكفاية 
. 

 4×د 45المدة                                    4 -1:صحصال                                     6: األسبوع

 (وضعٌة دامجة) حفل مدرسً
. 

مادة التربٌة اإلسبلمٌة

.......:الجذاذة:رقم                                    والدعم أنشطة التقوٌم: المدخل



 

 
 

 

 

 

 4و  3 تانالحص
)ة( عملٌات دعم حاالت التعثر ٌباشر األستاذ -* دعم

المرصودة لدى جماعة فصله بعرض األنشطة 
مع  19 -18ص  ،المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة

 إٌبلء المتعثرٌن منهم عناٌة خاصة.
 أنشد. -1
( فً 0ع، و)( فً بطاقة السلوك الناف1أكتب ) -2

 بطاقة السلوك الضار. 
ل إلى الواحة بتلوٌن وأساعد القافلة للوص -3

 الطرٌق األقرب.
.ألون العبارة بألوان من اختٌاري، ثم أقرأ.-4
 

. 
 

ٌمكن االكتفاء  -
ببعض هذه 

األنشطة، أو اقتراح 
أخرى بدٌلة ٌراها 

مناسبة لجماعة 
فصله، وفق 

حاجاتهم 
واهتماماتهم، مع 

االعتبار  األخذ بعٌن
 .األهداف المحددة 



 

 

 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 مثل9 ،أسئلةبطرح  السابقةالمتعلمٌن/ات 

كٌف  - من ٌحفظ ما تٌسر من سورة التٌن؟ -
  االنسان؟ خلق هللا

 .سئلة المطروحةاأل ىا علٌوٌجٌبون شف -*

ٌمكن اعتماد أسئلة  - 
األستاذ أخرى ٌراها 

مناسبة لجماعة فصله.

 

تقديم النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
  ،الحروف وقواعد الترتٌل

 المرتلة. لآلٌات ونمعتٌس -*

حسن اإلصغاء )  -
ٌتحقق منه بطرح سؤال 
مثل9 ما أول كلمة فً 

 ( السورة؟

ٌمكن التسمٌع باعتماد 
قارئ برواٌة ورش 

 جهازأو  وسائط رقمٌةب
  تسجٌل

 محاكاة 

 ترديدو

اآلٌة األولى من  المدرس )ة( ٌعرض -*
ٌقرؤها قراءة نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم ، سورةال

 ، وهكذا. هاثم اآلٌة التً تلٌ لقراءتها،
مجزأة ٌتناوبون على قراءة اآلٌات  -*

 محاكٌن المقروء.

 سلٌملنطق الامراعاة 
والمقاطع  للكلمات
 واآلٌات.

 اآلٌات عرض ٌمكن -
 رقمٌة، أجهزة باستعمال

 .البطاقات باستعمال أو
ٌحرص على إشراك  -

أكبر عدد ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 ضمونم

 اآليات

 بطرح، اآلٌاتمعانً  فهم علىهم تساعدم -*
نشاط9  الواردة فً كراسة التلمٌذ/ة سئلةاأل

 11ص 9أفهم 
  ؟(كيف خلقه -من خلق االنسان ؟)

ون فً ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
 .اآلٌاتلمضمون  صٌاغة خبلصة

. 

 موافقة األجوبة لؤلسئلة.
 هللاه  َخلََقنً) الخبلصة9

 ألعبده َتْقِوٌم   أَْحَسنِ  فًِ
 .(.صالحا وأعمل

 تبسٌط األسئلةٌمكن -
 إعادة صٌاغتها،أو

وتوجٌههم نحو األجوبة 
 ة.المناسب

 بـ  تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن -* تقويم
 مثل9أسئلة طرح -
 ذكرها؟ا ،أقسم هللا ببعض مخلوقاته -

  ؟تعالى أقسم هللا على ماذا

9)ألون البطاقة أنجزٌوجههم إلنجاز نشاط "  -

 .11ص  ،" فً الكراسةالمناسبة باألصفر(

مبلءمة المحاكاة   -
 للمسموع9

 

األستاذ/ة مواطن  رصدٌ -
لعمل على لالتعثر 
ها فً حصص عبلج
 .الدعم

تصحٌح  علىهم ٌشجع - 
 األخطاء المرتكبة

 9األهداف
     .ويحفظيا اآليات المتعمم يتمو أن -
 .لآليات ويعبر عنو شفويا العام المعنى يفيم أن -
 .شكره   ويتعودلإلنسان،  اهلل متكري يستشعر أن -

  

 9معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –األلواح 

1×  د  34المدة                                1و  1:الحصتان                                   6: األسبوع

. 

    ة التينة التينسورسور
4إلى اآلٌة9    1من اآلٌة9

...... :رقم الجذاذة                                                                    التزكية:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 
 

 1الحصة 

 

تقويم 

 تشخيصي

ستاذ /ة مكتسباتهم من الحصة األٌرصد  -*
 طرح أسئلة، مثل 9السابقة ب

 
؟ تعالى  قسم هللاأبماذا  -؟ سورة التٌن بماذا تبتدئ -

 وعلى ماذا أقسم؟

تهم حصٌلعلى ن ٌجٌبون عن األسئلة معتمدٌ -*
 ة.السابق

تناسب األجوبة مع  -
 األسئلة المطروحة 

لتقوٌم ٌعتمد نتائج ا -
لتعدٌل األنشطة 

 / التعلمٌةالتعلٌمٌة
 .مدمجبشكل 

تصحٌح  علىهم ٌشجع -
 األخطاء المرتكبة 

 

 

 تسميع 

 وترديد

 ، الواحدة تلو األخرى ٌاتاآل ٌعرض -*
ءة ٌقرؤها قرا،  اتاآلٌ اتبطاقمستعٌنا ب

 .وذجٌة، ثم ٌنتدبهم لقراءتهانم
 اآلٌات محاكٌن المقروء. تردٌدٌتناوبون على  -*

 سلٌمالنطق ال -
للحروف والمقاطع 

 واآلٌات.

 
 واعدعلى الق دربهمٌ -

الترتٌلٌة دون التصرٌح 
 بها.

 

 تحفيظ 

بأنشطة متنوعة اآلٌات  ٌساعدهم على حفظ -*
 مثل9

 :همحفظ منالتالٌة  اآلٌات ونكملٌ ▪
تهونِ  ٌنِ َوالت   ٌْ .........  لََقدْ  االَِمٌنِ  اْلَبلَدِ ..........   َوالزَّ

 آَمنهوا الَِّذٌنَ  إاِلَّ .............  َرَدْدَناهه  َتْقِوٌم  ثهمَّ 

ره ............  ٌْ  .َمْمنهون   َغ
)أكمل شفوٌا ألتحقق ،3ٌطالبهم بإنجاز النشاط  ▪

 .11ص فً كراساتهم  من حفظً(
 المقترحة. ٌنجزون األنشطة -*

بشكل  قراءة البطاقات -
 سلٌم.

االستظهار بشكل  -
 سلٌم.

ٌمكن االكتفاء بما  -
ٌراه األستاذ)ة( مناسبا 

 من األنشطة.
ٌدعم األستاذ/ة  -

مواطن التعثر عند 
 المتعلمٌن.

 

 تدبر

وتمثل  تدبر اآلٌات الكرٌمةعلى ٌساعدهم  -*
 من خبلل أنشطة مثل9 قٌمها
نسان عن ماذا مٌز هللا اإلب اإلجابة عن أسئلة9▪ 

ما  بماذا سٌجازٌه إذا فعل الخٌر؟ سائر المخلوقات؟
 فعل الشر؟جزاء من ٌ

 9مما ٌلً بما ٌناسب شفوٌا لتتمٌما ▪
 .حسن  -طاعة

أشكر هللا الذي خلقنً فً أحسن تقوٌم بعبادته،  -
 .و...... أوامره ، و ...... معاملة الناس

 أو(  نعم)  تبأك) أتدبرٌوجههم إلنجاز نشاط " ▪

 .11ص" فً الكراسة ( عبارة كل تحت(  ال)
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم  -*

 فردٌا، فور االنتهاء منها.

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 

ٌنبغً التركٌز على  -
بٌت تكرٌم هللا الربط 

ووجوب  تعالى لئلنسان
طاعته وشكره.

ٌعمل األستاذ)ة( على  -
 تتذلٌل الصعوبا

ٌشجعهم على تصحٌح  -
.األخطاء المرتكبة 

 

  تقويم

 بأنشطة متنوعة مثل9 تهمتقوٌم حصٌل
 ـ استظهار اآلٌات. 

 ؟كٌف خلق هللا اإلنسان توجٌه أسئلة9 -

 لماذا؟؟كرمهبماذا  9

 ٌستظهرون اآلٌات وٌجٌبون عن األسئلة.  -
 

استظهار السورة  -
 .شكل سلٌمب
موافقة األجوبة  -

 .لؤلسئلة
 
 

األستاذ/ة   رصدٌ -
للعمل  مكامن التعثر

دعمها فً  على
الحصص المخصصة 

 .لهذه الغاٌة



 

 

 

 
 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 مثل9 ،أسئلةبالمتعلمٌن/ات 

 ؟ كٌف خلقه؟ خلق اإلنسانمن  -

 .أسئلة المطروحة ىٌا علوٌجٌبون شف -*

موافقة األجوبة  -
 لؤلسئلة9

فً أحسن  -هللا تعالى)
 (تقوٌم

أسئلة  اعتمادٌمكن  -
 أخرى ٌراها مناسبة

 لجماعة فصله.

 

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

الوضعٌة/ ت ا/على المتعلمٌن  ٌعرض -*
، 11ص ٌذ المشكلة  المقترحة فً كراسة التلم

 عوهم لمبلحظة المشهد.دوٌ
وٌجٌبون عن  المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -*

 .السؤال المطروح

ألن جمٌع األجوبة  تقبل - 
على  رصد الهدف هو

  همتمثبلت
 حول الموضوع .

 

بناء 

 التعلمات 

اإلجابة عن ب همموارد ساعدهم على بناءٌ -*
.11الواردة فً الكراسة ص األسئلة

 .المطروحة ألسئلةاٌجٌبون عن  -*

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
 .المطروحة

ٌحرص على إشراك  -
أكبر عدد ممكن من 

 المتعلمٌن/ات.
 تصحٌح على ٌشجعهم -

 .البعض بعضهم أخطاء

ٌن فً صٌاغة خبلصة مٌشرك المتعل -* استخالص
فً نشاط9  بطرح أسئلة مستعٌنا بما ورد

 ..11ص  أتعرف وأبنً
وٌتناوبون  لخبلصةاٌشاركون فً صٌاغة  -

 على قراءتها .

بجمل بسٌطة  التعبٌر -
  ودالة9

خلقنً هللا فً ) الخالصة:
ألعبده ، تقوٌمأحسن 
 .(وأطٌعه

 

ٌعمل على تجاوز  -
الصعوبات بـ9 تبسٌط 

األسئلة، وتوجٌههم نحو 
 .األجوبة المناسبة

 مثل9بأسئلة تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن  -* تقويم
 بماذا كرمه؟ كٌف تشكركٌف خلق هللا اإلنسان ؟ 

 هللا على نعمه؟

 

موافقة األجوبة   -
.المطروحةلؤلسئلة 

، بطاعته، بمحبته -
 .بتعظٌمه

مواطن التعثر  رصدٌ -
 .الحقاللعمل على دعمها 

 9األهداف
 أن يتعرف المتعمم/ة أن اهلل خمقو في أحسن صورة -
 .أن يعظم اهلل تعالى ويؤمن بقدرتو -

  

 9معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -المية كراسة الواضح في التربية اإلس –األلواح 

1×  د  34المدة                                   1و  1 :الحصتان                                  6: األسبوع

. 

   هللا خلقني وسوانيهللا خلقني وسواني
                       رقم الجذاذة: ......                                                التزكية:  المدخل

 

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 

 

 
 

 1الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 مثل 9 ،أسئلة /ةٌطرح األستاذ -*
 ....كرمه؟  من خلق اإلنسان ؟ بماذا  -

ن على مكتسباتهم سئلة معتمدٌٌجٌبون عن األ  -*
 السابقة.

ؤلسئلة لاألجوبة  موافقة
)كرمه  9المطروحة

 بالعقل(

ـ ٌعتمد نتائج التقوٌم 
كمؤشرات لتعدٌل 

اإلجراءات التعلٌمٌة 
 والدعم بشكل مدمج.

تعزيز 

 وإغناء 

 

9مثلأنشطة بٌعزز مواردهم  -*
كراسة ال" فً  أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  -

 .(خط كل عبارة بما ٌناسبهاأصل ب)  11ص 
 .ٌنجزون المطلوب -*
فور االنتهاء هم على تصحٌح إنجازاتهم ٌحث -*

 .منها

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 
 
 

ٌعمل األستاذ)ة(  -
على تذلٌل 
التً  الصعوبات

تواجه بعض 
.المتعلمٌن

ٌراعً األستاذ)ة( 
ٌن مإٌقاعات المتعل

 فً سرعة اإلنجاز.

 بأنشطة مثل9هم مكتسباتاستثمار  دهم علىٌساع -* استثمار
( على ما ٌل9ًال أونعم الجواب ب )  -

 خلقنً هللا فً أحسن صورة. -
 أنعم علً بالعقل والسمع والبصر . -
 ر.نهانً عن فعل الش -
 .الشرأرشدنً إلى  -

. أمرنً بحب الخٌر للناس -
×( أضع عبلمة))  أستثمرنجاز نشاط توجٌههم إل -

  11 فً الكراسة ص(سبأمام ما ٌنا
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم  -*

 فردٌا، فور االنتهاء منها.

مبلءمة إنجازاتهم  -
 .للمطلوب

 

ٌنبغً التركٌز على 
الربط بٌن رحمة هللا 

عباده بتعالى 
 للعبودٌةواستحقاقه 

.حمدوال
ٌشجعهم على  -

تصحٌح األخطاء 
.المرتكبة

 

 مثل9  أسئلةبٌن حصٌلة المتعلم ٌقوم  تقويم
بماذا مٌز هللا اإلنسان عن سائر المخلوقات؟ كٌف 

 نشكر هللا على نعمه؟

 
 

 موافقة األجوبة لؤلسئلة.
 
 

األستاذ/ة   رصدٌ -
مكامن التعثر األكثر 

 للعمل على شٌوعا
دعمها فً الحصص 

المخصصة لهذه 
 .الغاٌة



 

 

 

مدارج 
 التعلمات 

 اإلجراءات
 ية/ التعلمية التعليم 

  مؤشرات
 تعلماتال تقويم

 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

 فًالمتعلمٌن/ات  اتمكتسبةالمدرس/ ومٌق -*
 9مختلفة ةنشطأب الموضوع

 اإلنسان ؟ كٌف خلق هللا9 مثل أسئلة طرح - 

من  الستظهار اآلٌات السابقة انتداب بعضهم - 
 . سورة التٌن

 .موافقة األجوبة لؤلسئلة -

آلٌات بشكل استظهار ا -
 سلٌم .

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
لتعدٌل األنشطة 
التعلٌمٌة ودعم 
التعلمات بشكل 

 .مدمج

تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
  ،وقواعد الترتٌلومواضع الوقف، 

 المرتلة. لآلٌات ونمعتٌس -*

 ٌتحقق)  إصغائهم حسن -
 عن إجابتهم خبلل من منه
رت ذككم مرة  9مثل سئلةأ

 .(الدٌن"؟بكلمة "

 ٌمكن التسمٌع -
أو  وسائط رقمٌةب

قارئ لتسجٌل  جهاز
 برواٌة ورش

 محاكاة 

 ترديدو

ٌقرؤها ، سورةبطاقة اآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
ثم اآلٌة التً  قراءة نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم لقراءتها،

 ، وهكذا. هاتلٌ
محاكٌن أة مجزٌتناوبون على قراءة اآلٌات  -*

 المقروء.

 سلٌمالنطق المراعاة  -
 والمقاطع واآلٌات. للكلمات

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 معاني

 اآليات

سئلة األ بطرح اآلٌاتمعانً  فهم علىهم ساعدٌ -*
 . 12ص أفهمالواردة فً الكراسة، نشاط 

صٌاغة ون فً ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
 خبلصة.

 غٌر البطاقة ألون )"أنجزٌوجههم إلنجاز نشاط "  -*

 .  12ص  فً الكراسة، ( باألسود المناسبة

 موافقة األجوبة لؤلسئلة. -
أومن باهلل )9الخالصة-

 (.وأعمل صالحا
 

ٌعمل على تجاوز  -
تبسٌط الصعوبات بـ

األسئلة، وتوجٌههم 
نحو األجوبة 

المناسبة.
 

 

 تحفيظ 

بأنشطة متنوعة  فظ اآلٌاتٌساعدهم على ح -*
 .مثل9

أستظهر اآلٌات شفوٌا ) ،3لنشاط هم بإنجاز اتطالبم -

 .  12ص فً الكراسة ،(ألتحقق من حفظً

 
استظهار اآلٌات بشكل  -

 .سلٌم 

ٌشجعهم على  -
تصحٌح األخطاء 

 .المرتكبة

 ـ9ب ٌقوم حصٌلتهم بمطالبتهم -* تقويم
  استظهار اآلٌات -
 مثل9 ،  نهامضموطرح أسئلة حول  -

ما جزاء من وما جزاء الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات؟
 ٌكذب بدٌن هللا؟

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب

مواطن  رصدٌ -
للعمل على التعثر 

حصص عبلجها فً 
 .الدعم

   .ويحفظيا  اآليمت المتعمم يتمو أن  9األهداف

 ويعبر عنو شفويا. العام المعنى يفيم أن -
 .وعدلو اهلل عظمة يستشعر أن -

  

 9معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –األلواح 
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. 

    سورة التينسورة التين
7إلى اآلٌة9   4اآلٌة9من 

      رقم الجذاذة: ......                                                                 التزكية:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 

مدارج 
 التعلمات 

 اإلجراءات
 التعليمية/ التعلمية  

  مؤشرات
 تعلماتال تقويم

 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

ٌقف المدرس/ ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات  -*
 بطرح أسئلة، مثل9

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص لٌها محمدإما اسم القبٌلة التً ٌنتمً  -

 الفصل الذي تكثر فٌه األمطار؟ ما-

ٌا على أسئلة المطروحة.وٌجٌبون  شف -*

ٌمكن اعتماد  -
أسئلة أخرى ٌراها 
األستاذ)ة( مناسبة 

لجماعة فصله.
ٌتقبل جمٌع  -
جوبة.األ

تقديم 

النص 

 القرآني

ٌسمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف  -*
 ومواضع الوقف.وأوصافها وقواعد الترتٌل، 

.بانتباه ٌستمعون لآلٌات  المرتلة -*

حسن اإلصغاء ) ٌتحقق  -
منه بطرح سؤال مثل9 ما 

( ؟اآلٌاتكلمة فً  آخر

ٌمكن التسمٌع  -
باعتماد قارئ 
برواٌة ورش 

رقمٌة أو بوسائط 
.جهاز تسجٌل 

 محاكاة 

 ترديدو

ٌعرض اآلٌة األولى من السورة، ٌقرؤها، ثم  -*
 ثم اآلٌة التً تلٌها، وهكذا. ، تردٌدهاب همٌطالب

اآلٌات مجزأة محاكٌن تردٌد ٌتناوبون على  -*
المقروء.

مراعاة النطق السلٌم  -
للكلمات واآلٌات.

ٌمكن عرض  -
اآلٌات باستعمال 

، أو أجهزة رقمٌة
 باستعمال البطاقات. 

ٌحرص على ـ 
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
فً  المتعلمٌن/ات
 .عملٌة التردٌد

تقريب 

 معاني

 اآليات

سئلة األٌساعدهم على فهم معانً اآلٌات، بطرح  -*
 13صأفهم الواردة فً الكراسة ، نشاط9 

وٌشاركون فً ٌجٌبون عن األسئلة شفوٌا  -*
 ت.خبلصة لمضمون اآلٌا صٌاغة

×( أضع عبلمة)) ) أنجز" مطالبتهم بإنجاز نشاط  -

  .13 ص ،" فً الكراسة(فً الخانة المناسبة
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،  -*

.فور االنتهاء منها

 9بجمل بسٌطة ودالة التعبٌر -
 9الخالصة

كانت قريش تسافر صيفا )
إلى بالد الشام، وشتاء إلى 

  (.رةللتجا ،بالد اليمن
 
 
- 

ٌعمل على تجاوز  -
الصعوبات بـ9 
تبسٌط األسئلة، 
وتوجٌههم نحو 

األجوبة المناسبة.
ٌشجعهم على  -

تصحٌح األخطاء 
.المرتكبة

 .بأنشطة متنوعةٌساعدهم على حفظ اآلٌات  -* 
 – 91 باألرقام اآلٌاتبطاقات  مطالبتهم بترتٌب   -

استظهار اآلٌات بشكل  -
 سلٌم .

راه االكتفاء بما ٌ -
األستاذ)ة( مناسبا 

 9األهداف
     .ويحفظيا اآليات المتعمم يتمو أن -
 .آليات ويعبر عنو شفويال العام المعنى يفيم أن -
 

  

 9معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –األلواح 
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. 

    سورة قريشسورة قريش
2إلى اآلٌة9    1ة9من اآلٌ

                                                                   رقم الجذاذة: ..... التزكية:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 . 2- 1 تحفيظ 
" فً ً وأحفظأحاك"توجٌههم إلنجاز نشاط  -
 .13، ص  ةكراسال
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،  -*

 فور االنتهاء منها.

 األنشطة.من 

 9متنوعة بأنشطة تهمٌقوم حصٌل* ـ  تقويم
 :مثل أسئلة طرح ـ

كانوا ٌسافرون  لون؟ إلى اٌنبماذا كانوا ٌشتغ من هم قرٌش؟
 شتاء/ صٌفا.؟

 .اآلٌات بطاقات ترتٌب -
 .شفوٌا اآلٌات استظهار ـ 
 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*
 

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 سلٌمالنطق المراعاة  -
  .وقواعد الترتٌل

 

األستاذ/ة  رصدٌ -
مواطن التعثر 

للعمل على دعمها 
فً الحصص 

المخصصة لهذه 
 اٌة.الغ

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 

 1الحصة 

مدارج 
 التعلمات

 اإلجراءات
 التعليمية/ التعلمية 

  مؤشرات
 التعلمات تقويم

 توجيهات
 

تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف   -*
 مثل9أسئلة لموضوع بطرح ل
 متى ولد؟؟ نبٌناهو من  -

  . سئلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

 
 

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
نشطة األلتعدٌل 
ودعم  ٌةالتعلٌم

 .مدمجالتعلمات بشكل 

 تقديم 

نص 

 االنطالق

 .14ص ، كراسة ال فً الواردنص ال ضرٌع -*
، هد المشون وٌبلحظ ،للنص ونمعتٌس -*
 .سئلة األ ىٌا علوٌجٌبون شفو

 ء) ٌتحققصغااإلحسن  -
فً أي مثل9  سؤالبطرح 

وع ولد ٌوم من أٌام األسب
  (؟ ملسو هيلع هللا ىلص النبً

 

بناء 

 التعلمات

سئلة األطرح ب تعلماتهم ساعدهم على بناءٌ -*
 أتعرف وأبنًالواردة فً الكراسة ، نشاط 

 14ص
  المطروحة. ٌجٌبون عن األسئلة -*

 .موافقة األجوبة لؤلسئلة -
ربٌع األول عام  11فً 

فً مكة/ /  الفٌل /
جده عبد   /آمنة /عبدهللا/

 المطلب.

على تعود  ٌحثهم -
  الصبلة على النبً 

بعد سماع   ملسو هيلع هللا ىلص

 .اسمه

ٌساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع  استخالص
] " أتعرف وأبنًبما ورد فً نشاط "  مستعٌنا

 .[ 14ص  ،كراسة التلميذ/ة
ون فً بناء ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*

على السبورة،  الموضوع، تدون خبلصة
 وٌتناوبون على قراءتها.

بجمل بسٌطة التعبٌر 
ودالة9 

 ولد محمد ) 9الخالصة 

 21يوم االثنين  ملسو هيلع هللا ىلص

 ،عام الفيلربيع األول 
في مكة المكرمة ، أبوه 

المطلب  ن عبدهلل ب عبدا
 (.، وأمه آمنة بنت وهب

تبسٌط -
األسئلة، 

إعادة و
 صٌاغتها،
وتوجٌههم 

نحو األجوبة 
 المناسبة.

 بما ٌل9ًلة المتعلمٌن حصٌ ٌقوم -* تقويم
 من متعدد9 االختٌار

 -  حمزة /عمر  /والد النبً هو9 عبد هللا. 
 -عائشة / آمنة/  أم النبً ه9ً فاطمة. 
 -  9ًربٌع األول  11 /ربٌع األول  11ولد النبً ف
    -الثانًربٌع  11 / 

 .نجاز النشاطإٌشاركون فً  -*
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم  -*

 فردٌا، فور االنتهاء منها.

مطابقة األجوبة  -
 لؤلسئلة.

 
 
 

/ة ٌرصد األستاذ -
مراعٌا مواطن التعثر 

الحاالت األكثر تفشٌا 
 للعمل على دعمها

 .الحقا

  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمولد الرسول مولد الرسول 
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  9هدافاأل .

 "ونسبو. ملسو هيلع هللا ىلص أن يتعرف المتعمم/ة مولد الرسول -
". ملسو هيلع هللا ىلص تشبع بمحبة النبيأن ي -

  9دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 –األلواح  - البطاقات - السبورة - مشاىد وصويرات

...،  الواضح في التربية اإلسالمية كراسة

    رقم الجذاذة: .....                                                                  االقتداء: المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 1الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 مثل 9 ،طرح أسئلةقوم مكتسباتهم بٌ -*
 ؟ أٌن ولد؟ ملسو هيلع هللا ىلص من هً أم النبً -

 .المطروحة شفوٌاٌجٌبون عن األسئلة   -*

 تناسب األجوبة مع -
 األسئلة المطروحة. 

 

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
نشطة األلتعدٌل 
ودعم  ٌةالتعلٌم

 .مدمجالتعلمات بشكل 

تعزيز 

 وإغناء 

 

 ائهاغنوإ هممكتسبات تعزٌز ٌساعدهم على -*
  9مثل بأنشطة

 "أو  "صواب"لتعلٌق علٌها بـعرض عبارات وا -

 خ(. وكتابة ) ص أو، باستعمال األلواح "خطأ 
  ملسو هيلع هللا ىلص نا محمدنبٌ ولد  -

  . بالمدٌنة المنورة/ بالقدس / بمكة .:

 هو 9  جد النبً  -
 عبد هللا / عبد الرحمن/ عبدالمطلب.

 خانة كل ألون)أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط  -

 .14فً الكراسة ، ص  (للعبارة مناسبة
 .ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة -*
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم  -*

 ٌا، فور االنتهاء منها.فرد

 
 
 
 
مبلءمة إنجازاتهم للمهام  -

المقترحة فً النشاط9
 
 
 

ٌكتفً بما ٌراه -
مناسبا من األنشطة 

 لجماعة صفه.

اقتراح بهم مكتسباتاستثمار  ٌساعدهم على -* استثمار
 9مثل أنشطة

على العبارات بعبلمة )+( للتعبٌر  التعلٌق -
على " ال" ( للتعبٌر بـ-بعبلمة ) أو، "بنعم

 9 األلواح
 .من أسرة شرٌفة ملسو هيلع هللا ىلص  ولد النبً  -
 .فً ببلد الشام ملسو هيلع هللا ىلص  ولد النبً -
 .فً مكة المكرمة ملسو هيلع هللا ىلص  ولد النبً -
 عمه هو من سماه محمدا.  -

 كتابة أعٌد  )أستثمرتوجٌههم إلنجاز نشاط " -

 .14 ص" فً الكراسة (... مرتبة العبارة كلمات
ه ٌنجزون النشاط المقترح وٌصححون -* 

 جماعٌا ثم فردٌا فور االنتهاء منه

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 

ٌنبغً التركٌز على 
إبراز شرف نسب 

 النبً، وعلى أن مولده
 تعالى هللا رحمة من

 .بالناس
 

( ة)األستاذ ٌعمل -
 العقبات تذلٌل على
 بعض تواجه التً

 ٌراعًو المتعلمٌن
 بٌنهم الفردٌة الفروق
 .اإلنجاز أثناء

 9مثلبطرح أسئلة تقوٌم حصٌلة المتعلمٌنٌتم  -*  تقويم

، وفً أي ؟  ملسو هيلع هللا ىلصفً أي ٌوم  ولد نبٌنا محمد  -

 من سماه محمدا؟  ؟أمه ه؟  ما اسمأبٌ ما اسمشهر؟ 

 .المروحة ٌجٌبون عن األسئلة -.*

مبلءمة إنجازاتهم للمهام  -
المقترحة فً النشاط.

 

ات تعثرالٌتم رصد -
للعمل األكثر شٌوعا 

فً   هاوزتجا على
الحصص المخصصة 

 لهذه الغاٌة .



 

 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 تمثبلت على المدرس/ ة ٌقف  -*
 مثل9 ،أسئلةبطرح  السابقةالمتعلمٌن/ات 

إلى ام ؟ كم رحلة كانت قرٌش تقوم بها كل ع -
  ومتى؟أٌن كانت تسافر؟ 

 الستظهار اآلٌات السابقة.بعضهم  ٌنتدب -

 
 .موافقة األجوبة لؤلسئلة -

أسئلة  اعتمادٌمكن  -
أخرى ٌراها 

 األستاذ)ة( مناسبة
 لجماعة فصله.

 

تقديم النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج  بتأن اآلٌات ٌسمعهم  -*
 ومواضع الوقف.  ،الحروف وقواعد الترتٌل

 بانتباه.مجزأة  لآلٌات ونمعتٌس -*

- ٌتحقق  )حسن اإلصغاء
، مثل 9كم سؤالبطرح منه 
 ( ؟قرٌشكلمة  ذكرتمرة 

ٌمكن التسمٌع  -
باعتماد قارئ برواٌة 

 وسائط رقمٌةورش ب
 .تسجٌل  أو جهاز

 محاكاة 

 ترديدو

اآلٌة األولى من  المدرس )ة( ٌعرض -*
، ثم ٌطالب المتعلمٌن/ات ، ٌقرؤهاسورةال
 ، وهكذا. هاثم اآلٌة التً تلٌ، تردٌدهاب
مجزأة اآلٌات  تردٌدٌتناوبون على  -*

 محاكٌن المقروء.

 سلٌمالنطق المراعاة  -
 والمقاطع واآلٌات. للكلمات

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

فً عملٌة  همممكن من
 .التردٌد

تقريب 

 ضمونم

 اآليات

 مستعٌنا اآلٌاتمعانً  فهم علىهم ساعدٌ -*
فً  الوارد "أفهم" نشاطالواردة فً سئلة باأل

 .15 صالكراسة 
ون فً ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*

 .اآلٌاتلمضمون  صٌاغة خبلصة

 موافقة األجوبة لؤلسئلة. -
 9خالصة

 .أمر هللا قريشا بعبادته -
الرزق ب أنعم هللا عليهم-

.واألمن
 

ٌساعدهم على  
تجاوز الصعوبات 

تبسٌط األسئلة، ب
 ٌاغتها،إعادة صو

وتوجٌههم نحو 
 األجوبة المناسبة.

 .مطالبتهم بتبلوة اآلٌات تبلوة سلٌمة -* تقويم
 مثل9 ، أسئلة حول النص ٌطرح  -*

 بماذا أنعم هللا على قرٌش؟
 وبماذا أمرهم؟

 ب عبارة لك أعلق على )أنجز" نشاطٌنجزون  -

  15 صفً الكراسة  "(نعم أو ال

 . موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
 

 علىهم ٌشجع -
تصحٌح األخطاء 

 رصدٌ -المرتكبة 
للعمل مواطن التعثر 

 ها فًعبلجعلى 
 .دعمال حصة

   ويحفظيا  اآليات المتعمم يتمو أن-   9األهداف

 .شكر اهلل عمى نعمو يتعود أن -              

  

 -وسائط رقمية -مشاىد  9 معٌنات دٌداكتٌكٌة
كراسة الواضح في  –األلواح  -البطاقات  -السبورة 

 ... -التربية اإلسالمية 

1×  د  34المدة                                2و  1:الحصتان                                   8: األسبوع
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    سورة قريشسورة قريش
4إلى اآلٌة9    2من اآلٌة9

                                                                   رقم الجذاذة: ..... التزكية:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 2الحصة 

 

تقويم 

 تشخيصي

حصٌلة مكتسباتهم  ىعل األستاذ/ة قفٌ -*
 بانتداب بعضهم الستظهار سورة قرٌش.

 

مع  األجوبة  تناسب  -
 المطروحة.  األسئلة

 

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
للتعدٌل كمؤشر 

 مدمج.والدعم بشكل 

 

 تسميع 

 وترديد

واحدة تلو  بتأنمرتلة  اآلٌات رضعٌ -*
ثم  ، تردٌدهاب هم، ثم ٌطالب، ٌقرؤهااألخرى

 ، وهكذا. هااآلٌة التً تلٌ
 اآلٌات محاكٌن المقروء. تردٌدٌتناوبون على 

للحروف  سلٌمالنطق ال -
 والمقاطع واآلٌات.

ٌمكن عرض  -
اآلٌات باستعمال 

هزة رقمٌة، أو أج
 باستعمال البطاقات. 

ٌحرص على ـ 
إشراك أكبر عدد 

فً عملٌة  نهمممكن م
 .التردٌد / القراءة

 

 تحفيظ 

 تتم عملٌة التحفٌظ بأنشطة متنوعة مثل9-*
 التناوب على تردٌد اآلٌات. -
 حذف البطاقات أو المحو التدرٌجً -
ٌضعون كل  ) ممارسة لعبة تطابق اآلٌات -

 .( ما ٌطابقهابطاقة أمام 
 "وأحفظ أحاكًون النشاط "ٌنجز --*

 من كراسة التلمٌذ. 15 بالصفحة

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 
 

ٌمكن االكتفاء بما  -
ٌراه األستاذ)ة( 

 مناسبا من األنشطة.

 

 تدبر

وتمثل  تدبر اآلٌات الكرٌمةعلى ٌساعدهم  -*
 من خبلل أنشطة مثل9 معانٌها

 كانت قرٌشإلى أٌن  -سئلة9األـ اإلجابة عن   
  ؟ترحل

 ؟ بم أمرهم هللا تعالى؟ لماذا -
 9بما ٌناسب شفوٌا تتمٌم -* 
.  أنعم هللا على ـ  ....و نعمة . ،قرٌش بنعمة.....
 أمر هللا  قرش  ب...........-

 العبارة أكمل )أتدبرٌوجههم إلنجاز نشاط "  -*

   15ص " فً كراسة التلمٌذ/ة (  ٌناسب بما

 
مبلءمة إنجازاتهم   -

 للمطلوب.
 

التركٌز على ٌنبغً  -
شكر هللا على نعمه 

ة بعبادته وطاع
.أوامره

.
ٌعمل األستاذ)ة(  -

على تذلٌل 
 الصعوبات

ٌصححون أخطاء  -
 .البعض بعضهم

  تقويم

 تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة مثل9
 ـ استظهار اآلٌات. 

 بطاقات اآلٌات. ترتٌب  -
 9 التالٌة ة عن األسئلةـ اإلجاب

 /الٌمن؟؟الشام  ببلد الى قرٌش متى كانت تسافر
 لماذا؟

 
ٌتم تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم فردٌا  -

 فور االنتهاء منها.

شكل استظهار السورة ب -
 .سلٌم

 موافقة األجوبة لؤلسئلة. -
 
 

 
األستاذ/ة   رصدٌ -

للعمل  مكامن التعثر
دعمها فً  على

الحصص 
صة لهذه المخص
 .الغاٌة

 



 

 
 

 
 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 
 التعلمات

 اإلجراءات
 التعليمية/ التعلمية 

  مؤشرات
 التعلمات تقويم

 توجيهات
 

تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 مثل9 ،أسئلةبطرح  السابقة

 توضأ؟ذا تفعل قبل أن تما  -
 

 .لة المطروحةسئاأل ىشفهٌا عل ٌجٌبون  -* -

 
 

تقبل جمٌع  -
 .األجوبة

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

كراسة التلمٌذ  مشكلة9الوضعٌة الض رعٌ - -*
 . 16ص
ون وٌبلحظ المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -

 .أجوبةب دلونوٌهد المش

تقبل جمٌع  - 
 األجوبة 

الوقوف على  -
 تمثبلت 

المتعلمٌن/ات حول 
  .الموضوع

 

بناء 

 التعلمات

 9من خبلل همموارد ًنمٌ -*
أتعرف الواردة فً الكراسة، نشاط سئلة األطرح 
 16ص  وأبنً

 . ٌاوشف ٌجٌبون عن األسئلة -*
 عملٌات االستعداد صوٌرات بٌرتٌنتدبهم لت ـ *

أجلس فً مكان  - 2 – 1 -1للوضوء باألرقام  
 .أستنجً بعد قضاء حاجتً -آخذ ماء صالحا -نظٌف

ٌحرص على  - موافقة األسئلة لؤلجوبة. -
عدد  إشراك أكبر
ممكن من 

  .المتعلمٌن/ات
ٌحضر صوٌرات  -

تجسد عملٌات 
 االستعداد للوضوء.

 اعتمادا على  خبلصةبناء  م علىهساعدٌ -* استخالص
؟الواردة فً الكراسةسئلة ألأ

 .16ص  "أتعرف وأبنًنشاط " 

ٌجٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء  -*
ة، وٌتناوبون على خبلصة، تدون على السبور

 قراءتها.

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
ودالة9 

أستعد  9)الخالصة 
 للوضوء بـ:

 .االستنجاء -2
إحضار اناء به ماء  -1

 .طاهر
اختيار مكان طاهر  -3
 (..لوضوءل
 

.
ٌشجعهم على  -

تصحٌح األخطاء 
 . المرتكبة

 تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة9 -* تقويم
 كٌف تستعد للوضوء؟ -ثل 9م  طرح أسئلة -

مواطن  رصدٌ - 
للعمل على التعثر 
 .الحقادعمها 

أستعد للوضوء أستعد للوضوء 
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  9هدافاأل .
أن يتعرف المتعمم/ة كيف يستعد لموضوء. -
أن يتعمم كيفية االستعداد لموضوء. -

  9دٌداكتٌكٌةت معٌنا
 البطاقات - السبورة -رقمية وسائط - مشاىد وصويرات

...،  الواضح في التربية اإلسالمية كراسة –األلواح  -

:     رقم الجذاذة                                                                  االستجابة: المدخل

......

التربٌة اإلسبلمٌةمادة 



 

 

 

 
 

 1الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 ، مثل 9أسئلة /ةٌطرح األستاذ -*
 قبل الوضوء أم بعده؟ هل نستنجً -
 ؟ لماذا نستنجً -

تناسب األجوبة مع  -
 األسئلة المطروحة. 

 

ٌعتمد نتائج  -
التقوٌم كمؤشر 
للتعدٌل والدعم 

 .مدمجشكل ب

تعزيز 

 وإغناء 

 

 9ثلهم بأنشطة، ممكتسبات إغناء ٌساعدهم على -*
 طرح السؤال التال9ً -

 ماذا تفعل بعد قضاء حاجتك فً المرحاض؟

× أضع عبلمة  أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  -*

" فً كراسة التلمٌذ/ة   (االستعداد للوضوء  مشاهدفً 
 16ص
نه جماعٌا ٌنجزون النشاط المقترح وٌصححو -* 

 ثم فردٌا فور االنتهاء منه.

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 
 
 
 
 
 

 ىٌشجعهم عل -
تصحٌح أخطاء 

 .البعضبعضهم 
 

بأنشطة، هم مكتسباتاستثمار  ٌساعدهم على -* استثمار
 9مثل
-  ٌدون مجموعة من األفعال  على السبورة

وٌطلب من المتعلمٌن تأطٌر األفعال التً نستعد 
حمل - -نزع القبعة عن الرأسوء مثل 9بها للوض
–لبس الجلباب  -المكان الطاهر-االستنجاء–السجاد 

 .إحضار الماء الكافً للوضوء
ألون  ) أستثمرتوجٌههم إلنجاز نشاط " -* 

  . 16ص" فً الكراسة ( المناسبة للعبارة اتالبطاق
ٌنجزون النشاط المقترح وٌصححونه جماعٌا  -* 

 منه. ثم فردٌا فور االنتهاء

 
 

مبلءمة إنجازاتهم -
للمهام المقترحة 

فً النشاط9
 

ٌمكن تنوٌع  -
حسب   األنشطة

خصائص الفئات 
المستهدفة .

حصٌلة  ٌستغل -
 للتحقق المتعلمٌن

الصحٌح  الحل من
 المشكلة للوضعٌة
 عند المقدمة

 االنطبلق. 

  9مثل بطرح اسئلة تقوٌم حصٌلة المتعلمٌنٌتم  -*  تقويم
 الوضوء؟فً ل قبل أن تبدأ ماذا تفع   ـ

 قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل من ٌتحقق -
االنطبلق بإعادة  عند المقدمة المشكلة الوضعٌة

 .طرح ما ورد فٌها من أسئلة
 ٌجٌبون عن السؤال. -*
 

 

 
 
  موافقة األجوبة لؤلسئلة -

ٌتم رصد  -
األكثر ات تعثرال

 للعمل علىشٌوعا 
فً   هاتجاوز

الحصص 
ذه المخصصة له

 الغاٌة .



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات
تقويم التعلمات 

 توجيهات

تقويم 

تشخيصي

تمثبلت المتعلمٌن/ات ٌقف األستاذ/ة  -*
  9مثل بطرح أسئلة

؟حبك هلل ورسولهكٌف تعبر عن  

ٌمكن اعتماد أسئلة  -
ستاذ)ة( أخرى ٌراها األ

مناسبة لجماعة فصله.

تقديم 

الوضعية 

المشكلة

ٌعرض الوضعٌة المشكلة الواردة فً  -
، وٌدعوهم لمبلحظة المشهد، 82ص  الكراسة

شرح مضمون الوضعٌة بوٌساعدهم على فهم 
 الغامض من كلماتها.

ٌستمعون للوضعٌة المشكلة، وٌجٌبون عن  -*
السؤال المطروح.

تقبل جمٌع اإلجابات  -
هدف الوقوف على ب

تمثبلت المتعلمٌن/ات 
حول الموضوع.

بناء 

التعلمات 

 للنبً رجل قالٌعرض النص التال9ً " -*

 ملسو هيلع هللا ىلص النبً فقال, ورسوله هللا أحب إن9ً ملسو هيلع هللا ىلص
 .حبان ابن صحٌح "أحب من مع المرء"
بطرح  ٌساعدهم عل تقرٌب مضمونه -
، نشاط 17الواردة فً الكراسة صسئلة األ

 .أتعرف وأبنً
دون عبارات تدل على حب هللا ورسوله ٌرد -

 مثل9

 .حب نبًٌأأحب هللا ربً و 
 ة.المقترح ةنشطٌنجزون اال -*

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
 . المطروحة

ٌمكن االعتماد على  -
بدٌلة  نصوص شرعٌة

من الحدٌث النبوي 
الشرٌف أو القرآن 

 الكرٌم، 

ة خبلصة على ضوء األسئل لبناءٌوجههم  -*استخالص
ص9 الكراسة، فً   "أفهمنشاط " الواردة فً

17. 

 .ٌدونها على السبورة ثم تقرأ -

الخبلصة. بناء كون فًرٌشا -*

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
 ودالة9

 الخالصة: 

، وأحب ربًأحب هللا )

.( قدوتً ملسو هيلع هللا ىلص رسوله 

ٌنبغً تبسٌط األسئلة،  -
وتوجٌههم نحو األجوبة 

المناسبة.

 م بطرح أسئلة مثل9ٌقوم مكتسباته -*تقويم
تعبر عن حبك  بماذاهل تحب هللا ورسوله؟  -

 لهما؟

ٌرصد مواطن التعثر - موافقة األجوبة لؤلسئلة.. -
وٌعمل على دعمها 

الحقا.

أحب هللا ورسولهأحب هللا ورسوله

 × د54 المدة :                              1 و 1:تانحصال                                    01: األسبوع
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. 
  9هدافاأل
 ورسولو شفويا. اهلل حب عن يعبر أن -
.يعتز بحب اهلل ورسولو أن -

  9دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
مجسم زىرتين أخضر وبنفسجي  –األلواح -البطاقات - السبورة -

...،  الواضح في التربية اإلسالمية كراسة -وأوراق نباتية

:     رقم الجذاذة                                                                       القسط: المدخل

......

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 
 

 

 

1الحصة 

تقويم 

تشخيصي

ٌقف على ما تحصله المتعلمون/ ات  -*
كٌف ؟ لماذا تحب هللا ورسوله9 مثل بطرح أسئلة

 محبةعبر عن وكٌف ت تعالى؟ هللا محبةعبر عن ت
؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنبً 

ٌعتمد نتائج التقوٌم -مبلءمة األجوبة لؤلسئلة. -
مؤشرا لتعدٌل األنشطة 
التعلٌمٌة ودعم التعلمات 

مدمج.بشكل 

تعزيز 

 وإغناء 

 9متنوعة أنشطةبٌعزز مواردهم  -*
لماذا نحب هللا تعالى؟ ولماذا  طرح اسئلة9 -

 ؟ملسو هيلع هللا ىلصنحب الرسول
محبة هللا م للتعبٌرعن لهفسح المجال  -

 . ورسوله
أصل كل )أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  -

 .17فً الكراسة ص "  (عبارة بما ٌناسبها
 ٌنجزون المطلوب. -*
 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم . -*

التعبٌر بجمل بسٌطة  -

 ودالة

مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.

"

ٌعمل على تذلٌل  -
العقبات التً تواجه 

 .تعلمٌن/اتبعض الم
ٌراعً الفروق  -

الفردٌة أثناء اإلنجاز.

استثمار حصٌلتهم بأنشطة  ـ ٌساعدهم علىاستثمار
 مثل9
 به

مطالبتهم بتحدٌد األفعال المعبرة عن محبة  -
 أتوكل علٌه -أحمده أشرك به -أعبده -أطٌعه9 هللا

المعبرة عن محبة  مطالبتهم بتحدٌد األفعال -
 أتبع هدٌه -أومن به -هخالفأ -أطٌعه9 الرسول

ألون كل )أستثمرـ ٌوجههم إلنجاز نشاط "

ص فً الكراسة "  (ورقة بلون الزهرة المناسبة

17.

. 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.

ٌنبغً التركٌز على  -
التزام الطاعات  وجوب

للتعبٌر عن محبة هللا 
 .ورسوله

ٌشجعهم على تصحٌح  -
.البعض أخطاء بعضهم

 لى حصٌلة مكتسباتهم بـ9ٌقف ع -* تقويم
 لماذا؟ ؟تعالى  هللاحب هل تطرح أسئلة9 ؟ 

 هلل ورسوله؟    وهل تحب النبً حبك
 هللا ورسوله؟ كٌف تحب

ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل  -
الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق 

 .بإعادة طرح األسئلة الواردة فٌها
 .ٌجٌبون عن السؤال -*

ٌرصد األستاذ )ة( ة األجوبة لؤلسئلة.مبلءم -
صفه فً مواطن التعثر 

لٌعمل على دعمها بما 
حصص  ًٌناسب، ف
الدعم.



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات
تقويم التعلمات 

 توجيهات

تقويم 

تشخيصي

ٌقف المدرس/ ة على تمثبلت  -* 
لمكان د هبعرض مشلمتعلمٌن/ات السابقة ا

طرح أسئلة حول ٌونفاٌات وآلخر به  نظٌف
 ؟ لماذا؟ٌعجبكأٌهما ٌن9 مشهدال
.المطروحة ٌجٌبون عن األسئلة  -

موافقة األجوبة  -
 لؤلسئلة.

ٌمكن اعتماد أسئلة  -
أخرى ٌراها األستاذ)ة( 
.مناسبة لجماعة فصله

تقديم 

الوضعية 

المشكلة

ضعٌة المشكلة الواردة فً ٌعرض الو -
، وٌدعوهم لمبلحظة المشهد، 82ص  الكراسة

 شرح.الب هامضمونوٌساعدهم على فهم 
ٌستمعون للوضعٌة المشكلة، وٌجٌبون عن  -*

السؤال المطروح.

شرح بعض الكلمات  -
المستعصٌة الواردة فً 
 سٌاق الوضعٌة المشكلة.

 .وتقبل جمٌع األجوبة 

بناء 

التعلمات 

 طرحمواردهم بعلى تطوٌر  دهمٌساع -*
 أتعرف وأبنًالواردة فً نشاط9  سئلةاأل
 . الكراسة.18ص

ألماكن نظٌفة وأخرى بها  عرض مشاهد -
 ،( غرفة/ حدٌقة/ قارعة الطرٌق/ ملعب/...)نفاٌات

فً ( أو )نظٌف) وفسح المجال للتعبٌر عنها بـ

 ( حاجة للنظافة

ٌشاركون فً األنشطة المقترحة. -*

إنجازاتهم  مبلءمة -
لؤلنشطة المقترحة.

ٌحرص على إشراك  -
المتعلمٌن من أكبر عدد 

./ات

ٌساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع  -*استخالص
 " أتعرف وأبنًمستعٌنا بما ورد فً نشاط " 

 .18، ص  كراسةال في
ٌجٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء  -*

خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على 
اءتها.قر

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
 9 ودالة

 9الخالصة
أعتنً بطهارة مكانً )

 فً وعاء تنفاٌاالوأضع 
 (خاص.

 

ٌعمل على تجاوز  -.
المحتملة  همصعوبات

إعادة وأتبسٌط األسئلة، ب
وتوجٌههم نحو  صٌاغتها،

 األجوبة المناسبة.

 ٌقف على حصٌلة مكتسباتهم بـ9 -تقويم
ك؟ مكان بطهارة عتنًلماذا تطرح أسئلة9 ؟ 

 ؟    النفاٌات ضعٌن توأ كٌف؟
.

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 لؤلنشطة المقترحة.
 

األستاذ/ة مواطن  رصدٌ -
التعثر األكثر شٌوعا 
للعمل على دعمها بما 

 .الحقاٌناسب 

أعتني بطهارة مكانيأعتني بطهارة مكاني

 × د54 المدة :                              1 و 1:تانحصال                                    01: األسبوع

1 

. 
  9هدافاأل
 ،  مكانوأن يتعرف أىمية طيارة  -
   عمى طيارة األماكن التي يرتادىا. أن يتعود الحفاظ-

  9دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 - السبورة -قمامية الفصل -كيس قمامة -مشاىد 
...،  الواضح في التربية اإلسالمية كراسة –األلواح 

    رقم الجذاذة: ......                                                                     الحكمة: المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 
 
 

 1الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 ات /ما تحصله المتعلمون ٌقف على -*
رفة فً غ 9أن تنام تفضل أٌن9 مثل بطرح أسئلة

 ؟لماذا  ؟ غٌر نظٌفة فً غرفة نظٌفة أم

ٌعتمد نتائج التقوٌم - مبلءمة األجوبة لؤلسئلة. -
مؤشرا لتعدٌل األنشطة 
التعلٌمٌة ودعم التعلمات 

 مدمج.بشكل 

تعزيز 

 وإغناء 

 

 ٌعزز مواردهم بـ أنشطة مثل9 -*
 انتدابهم لتوجٌه النصح لمن9 -
 .ال ٌنظف مكانه بالفصل  -
غرفته.ً تنظٌف ال ٌساعد ف -
 .ٌرمً األزبال فً الشارع  -

أحٌط مكان  )أنجز "توجٌههم إلنجاز نشاط  -

 ..18، ص كراسةال في" ( رمً القمامة بخط مغلق
 ٌنجزون المطلوب. -*
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم  فور  -*

 االنتهاء منها.

بجمل بسٌطة  رٌعبالت -

 ودالة

 إنجازاتهم مبلءمة -

 .للمطلوب

 

 على( ة)األستاذ ٌعمل -
 التً العقبات تذلٌل
 بعض تواجه

 ./اتالمتعلمٌن
 الفروق ٌراعً -

 .اإلنجاز أثناء الفردٌة

بأنشطة هم حصٌلتاستثمار  ٌساعدهم علىـ  استثمار
 مثل9

كٌفٌة االعتناء بنظافة فتح المجال للتعبٌر عن -
المرافق العامة كالمدرسة، الحدائق 

 .المسجد،..العامة،
 أضع الجواب)أستثمرنشاط " ازٌوجههم إلنجـ 

 .18 صفً الكراسة  " (داخل إطار سبمناال

. 
مبلءمة إنجازاتهم  -

للمطلوب.
 

ح ٌصحشجعهم على تٌ -
 .البعض أخطاء بعضهم

 بـ9 ٌقف على حصٌلة مكتسباتهم -*  تقويم
؟ كٌف تحافظ على نظافة غرفتكطرح أسئلة9 

تنصح من ال ٌحافظ على نظافة  ذاماب ؟لماذا
 الدرس؟حجرة 

ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل  -
الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق 

.بإعادة طرح األسئلة الواردة فٌها
 المطروح. ٌجٌبون عن السؤال -*

ٌرصد األستاذ )ة(  .مبلءمة األجوبة لؤلسئلة -
صفه  التعثرمواطن 

ٌعمل على دعمها بما ل
ف حصص ، ٌناسب
 .الدعم



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
 مؤشرات

 تقويم التعلمات
 توجيهات

عرض 

الوضعية 

 التقويمية

 
الوضعٌة اإلدماجٌة الواردة األستاذ )ة(  ٌعرض -*

 . 03ص  فً الكراسة
 ٌدعوهم لمبلحظة المشهد المصاحب ) السند(. ▪ 
 لوضعٌة. مضمون اٌساعدهم على فهم  -▪
ٌستمعون للوضعٌة اإلدماجٌة، وٌبلحظون السند  -*

 المصاحب.

المشهد  كوناتتحدٌد م -
بشكل دقٌق.

شرح الغامض ٌ -
من كلمات 
 الوضعٌة

ٌفكك معهم  -.
 المشهد مؤثثات

قصد إبراز مشاعر 
 فرحة العائلة

الجمٌل  لودالموب
واختٌار اسم محمد 

 .له.
 

 

  إنجاز

فصله من األنشطة ٌعتمد ما ٌناسب جماعة  -*
أو ٌكتفً   03- 03ص  ،كراسة الالمقترحة فً 

 ببعضها9 
 .أجٌب عن األسئلة -1
أصل كل عبارة بما ٌناسبها. -1
.2  - 1- 1أرتب اآلٌات باألرقام   -2
 أرتب كلمات العبارة ترتٌبا صحٌحا، ثم أقرأها.  -3
ألون العبارة بألوان من اختٌاري.  -4
 
 المقترحة.ٌنجزون  األنشطة  -*

ٌستطٌعون اإلنجاز بدقة مع  -
 هامش للخطأ.اعتبار

 ٌقرأون بوضوح.-
 
 
 ٌكتبون اإلجابة. -

 

ٌمكن االكتفاء بما  -
من  ٌناسب

 .نشطةاأل
 تذلٌل على ٌعمل- 

 تواجه التً العقبات
 .المتعلمٌن بعض

 الفروق ٌراعً -
 أثناء الفردٌة
 .اإلنجاز

 1الحصة 

 

  تصحيح

 جماعٌا إنجازاتهم  ٌتم تصحٌح
  .ثم فردٌا

.  

مبلءمة إنجازاتهم -
للمطلوب9 

 

ٌرصد مكامن -
التعثر للعمل على 

 دعمها .

  9المعٌنات الدٌداكتٌكٌة

الواضح كراسة  – احاأللو  -البطاقات – السبورة -
...في التربية اإلسالمية ، 

  3×د 34المدة                                3 -1:صحصال                                     11: األسبوع

.

  المولود الجديد
 وضعٌة دامجة

. 

مادة التربٌة اإلسبلمٌة

.......:الجذاذة:رقم                                    والدعم أنشطة التقويم: المدخل

  9هدافاأل
المرتبطة  مواردهتعبئة المتعمم/ة من  يتمكنأن  -

     .ستثمارىاوأن يقدر عمى ابالكفاية 
. 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 3و  2 تانالحص
مع ٌعتمد ألستاذ )ة( ما ٌناسب جماعة فصله  -* دعم

 بعرض، وذلك إٌبلء المتعثرٌن منهم عناٌة خاصة
  00- 08ص الكراسة ، فً األنشطة المقترحة 

 .نشدأ -1
، وألصق ما 81ص النفاخات من الصفحة أق -1

ٌدل على استعدادي للوضوء9
أكتشف الكلمات المطلوبة. -2
 ألون األسماء التً تنتمً ألسرة النبً محمد -3

 .باألخضر ملسو هيلع هللا ىلص

 ٌنجزون  األنشطة المقترحة. -*

. 
 

ٌمكن االكتفاء   -
ببعض هذه 

األنشطة، أو اقتراح 
أخرى بدٌلة ٌراها 
مناسبة لجماعة 

فق فصله، و
حاجاتهم 

واهتماماتهم، مع 
األخذ بعٌن االعتبار 

 . األهداف المحددة 



 

 

 

 

 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات 

 تعلماتال تقويم
 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
من خلقك؟ ومن خلق  - مثل: ،أسئلةبطرح  السابقة

 هل هلل شرٌك؟السماء ؟ واالرض ؟ 

   ئلة المطروحة.ٌجٌب المتعلمون عن األس -*

تثمٌن تمثبلت متعلمٌه  - 
 وإزاحة الشارد منها.

ٌمكن اعتماد أسئلة   -
أخرى ٌراها مناسبة 

لجماعة فصله.
ٌتقبل جمٌع األجوبة. -
 

تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن السورةٌسمعهم  -*
ومواضع الوقف، مع توجٌههم إلى   وقواعد الترتٌل
  حسن اإلنصات.

 بانتباه. لآلٌات ونمعتٌس -*

 ) حسن اإلصغاء -
بطرح  هٌتحقق من
مثل: ما أول سؤال 

 ( كلمة فً السورة؟

وسائط ٌمكن التسمٌع  ب
 تسجٌل أو جهاز رقمٌة

  .قارئ برواٌة ورشل

 محاكاة 

 ترديدو

قراءة  ، ٌقرؤهاسورةاآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
، هاً تلٌثم اآلٌة التٌنتدبهم لتردٌدها، ، ثم نموذجٌة
 ..وهكذا.

محاكٌن مجزأة اآلٌات  تردٌدٌتناوبون على  -*
 المقروء.

 سلٌمالنطق المراعاة  -
والمقاطع  للكلمات
 واآلٌات.

ٌمكن عرض اآلٌات  -
باستعمال أجهزة رقمٌة، 
 أو باستعمال البطاقات. 

ٌحرص على إشراك ـ 
أكبر عدد ممكن من 

 المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 معاني

 اآليات

 سئلةاأل طرح بـ: اآلٌاتمعانً  فهم علىهم ساعدٌ -*
 . 35( ص أفهم نشاطالواردة فً الكراسة  )

صٌاغة ون فً ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
 السورة. خبلصة لمضمون

بجمل بسٌطة  التعبٌر -
 : ودالة

هللا واحد ال ):الخالصة 
شرٌك له، ولٌس له 

 .(شبٌه

إعادة وتبسٌط األسئلة، -
وتوجٌههم  صٌاغتها،

 نحو األجوبة المناسبة. 
تصحٌح  علىهم ٌشجع -

 .األخطاء المرتكبة 

وجٌههم إلنجاز ٌقف على حصٌلة مكتسباتهم بت -* تقويم
" فً ( أصل كل عبارة بما ٌناسبها : )أنجزنشاط " 
 .35 ص، الكراسة 

األستاذ/ة  رصدٌ - 
للعمل مواطن التعثر 

 على تقوٌمها الحقا.

  :هدافاأل
     .ويحفظيا  السورةأن يتمو المتعمم  -
 ة لمسورة ويعبر عنيا شفويا.العام أن يفيم المعاني  -

  

  :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 - البطاقات - السبورة -رقمية وسائط -مشاىد 
... - الواضح في التربية اإلسالمية كراسة –األلواح 

 2 × د  45المدة                             2و  1:تانحصال                                   12: األسبوع

. 

سورة اإلخالصسورة اإلخالص

      رقم الجذاذة: ......                                                                 التزكٌة : المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 

 

 2الحصة 

 تقويم 

 

 تشخيصي

ستاذ /ة مكتسباتهم من الحصة السابقة األٌقوم  -*
 طرح أسئلة، مثل :ب
 ها فً الحصة السابقة؟درسناما اسم السورة التً  -
 هل هلل والد؟ وهل له شبٌه؟  -

 عن األسئلة. المتعلمون ٌجٌب -*

تناسب األجوبة مع  -
 األسئلة المطروحة.

 

ـ ٌمكن إضافة أسئلة 
 أخرى ٌراها مناسبة.

ئج التقوٌم ـ ٌعتمد نتا
لتعدٌل مؤشرا 

اإلجراءات التعلٌمٌة 
 والدعم بشكل مدمج.

 

 تسميع 

 وترديد

ج رمخا مراعٌا قواعد الترتٌل، السورة بتأن قدمٌ -*
 مواضع الوقف.ف ووالحر

 اآلٌات محاكٌن المقروء. تردٌدٌتناوبون على 

للحروف  سلٌمالنطق ال -
 والمقاطع واآلٌات.

ٌمرنهم على تطبٌق 
دون  تٌلقواعد التر

 التصرٌح بها.

 

 تحفيظ 

 :بأنشطة متنوعةالسورة  حفظهم على ٌساعد -*
التناوب على تردٌد محفوظهم من اآلٌات  -

 المدروسّة.
 سحب بطاقات اآلٌات أو المحو التدرٌجً. -
 
فً ."أحاكً وأحفظٌوجههم إلنجاز نشاط "  -*

 35الكراسة ص 
 
 

 قراءة البطاقاتـ  
استظهار اآلٌات بشكل  -
 .لٌم س

ٌمكن االكتفاء بما  -
من أنشطة  ٌناسب

 التحفٌظ.
ٌدعم مواطن التعثر  -

 .عند المتعلمٌن
شجعهم على ٌ -

أخطاء  تصحٌح
 .البعض بعضهم

 

 تدبر

 وتمثل معانٌها تدبر اآلٌات الكرٌمة علىم هعٌن* ـ ٌ
 من خبلل:

 مثل: اإلجابة عن أسئلة-▪
  ؟هل ٌوجد شبٌه هلل تعالى -؟خالق الكونمن هو  -

 :تتمٌم العبارات بما ٌناسب شفوٌا ▪
 هللا واحد ال... ـ
  قل هو هللا .......  -

(  ال) أو(  نعم)  أكتب  )أتدبرنشاط "انتدابهم إلنجاز  ▪

.35ص ، " فً الكراسة ( عبارة كل أمام
 ونهاٌصححثم   ،ةقترحألنشطة الماٌنجزون  * ـ

 فردٌا فور االنتهاء منها.وجماعٌا 

 
جازاتهم مبلءمة إن -

 للمطلوب.

ـ ٌنبغً التركٌز على 
قٌمة توحٌد هللا إبراز 

عز وجل وتنزٌهه 
 عن الشبٌه والشرٌك.

 
ٌعمل على تذلٌل  -

 .الصعوبات
شجعهم على ٌ -

أخطاء  تصحٌح
 .البعض  بعضهم

 

 تقويم 

 بأنشطة متنوعة: مكتسباتهمٌقوم حصٌلة  * ـ
 مثل: أسئلة طرحـ 

 آخر آٌة فً السورة ! اذكر هل هلل ولد؟ وهل له مثٌل ؟

 ترتٌب بطاقات اآلٌات. -
 . شفوٌا ـ استظهار اآلٌات 

 

 .موافقة األجوبة لؤلسئلة -
 
شكل استظهار السورة ب -

 .سلٌم

مواطن  رصدٌ -
 للعمل على التعثر

دعمها فً الحصص 
المخصصة لهذه 

 .الغاٌة
 



 

 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 / التعلمية التعليمية 
 مؤشرات 

 تقويم التعلمات
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 مثل: ،أسئلةبطرح المتعلمٌن/ات 

 ؟ من هو الواحد الذي ال شرٌك له -
  ؟اآلٌة التً تدل على أن هللا لٌس له شبٌهما  -
 .سئلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

تثمٌن تمثبلت  - - 
ٌه وإزاحة متعلم

 الشارد منها.
ٌمكن إضافة أسئلة  -

أخرى ٌراها 
 األستاذ)ة( مناسبة.

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

على المتعلمٌن األستاذ/ة ض رعٌ -*
الوضعٌة/ المشكلة  المقترحة فً كراسة 

 .هم لمبلحظة المشهدووٌدع 36ص التلمٌذ 
وٌبلحظون  المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -*

 .السؤال المطروحوٌجٌبون عن المشهد، 

ٌساعدهم على فهم  ـ  
بالشرح  الوضعٌة
 .والتبسٌط

إٌبلء أجوبتهم ما ـ 
  تستحقه من عناٌة.

بناء 

 التعلمات 

 موارد على تنمٌة المدرس )ة( ٌساعد   -*
بتحفٌزهم على اإلجابة عن األسئلة المتعلمٌن 
 40ص ، أتعرف وأبنًفً نشاط "  الواردة

 م باإلجابة عناء تعلماتهبنٌشاركون فً  -*
 طروحة.الم األسئلة

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
 .المطروحة

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات.

ٌساعدهم على صٌاغة خبلصة للموضوع  -* استخالص
 " أتعرف وأبنًمستعٌنا بما ورد فً نشاط " 

 40كراسة التلمٌذ/ة، ص 

بناء ٌجٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً  -*
خبلصة، تدون الخبلصة على السبورة، 

 وٌتناوبون على قراءتها.

 .بجمل بسٌطة ودالة التعبٌر -
 

من أسماء هللا )الخالصة: 

 .(حد، الصمدوالالحسنى ا
 

مساعدتهم للوصول  -
إلى المطلوب عن 

طرٌق إرشادهم إلى 
اآلٌات المتضمنة 

 ألسماء هللا الحسنى.

 مثل:بأسئلة تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن  -* تقويم
من هو الصمد ؟ ما اسم هللا تعالى الذي جاء فً أول 

 ؟سورة اإلخبلص
 .المطروحة األسئلة ٌجٌبون عن -*

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
.المطروحة

 

مواطن  رصدٌ -
للعمل على التعثر 
 . الحقا دعمها 

  :هدافاأل
     .الحسنى اهلل أسماء بعض ة/المتعمم يتعرف أن -
 أن يوظف ىذه األسماء في وصف اهلل تعالى. -

  

  :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 - البطاقات - السبورة -رقمية وسائط -مشاىد 
... - الواضح في التربية اإلسالمية كراسة –األلواح 

 2 × د  45المدة                             2و  1:تانحصال                                   12: األسبوع
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   هللا الواحد الصمدهللا الواحد الصمد
                                                                   رقم الجذاذة: ..... التزكٌة: المدخل

 

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 

 
 
 
 
 
: 

 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

ٌرصد مكتسباتهم من الحصة السابقة بطرح  -*
ئلة، مثل :أس
أسماء هللا الحسنى التً وردت فً سورة هً ما   -

 اإلخبلص؟ هل هلل أسماء اخرى؟ اذكر بعضها!

 .المطروحةٌجٌبون عن األسئلة   -*

ؤلسئلة لاألجوبة  موافقة -
 المطروحة. 

 (... الواحد، الصمد)
 

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
نشطة األلتعدٌل 
ودعم  ٌةالتعلٌم

التعلمات بشكل 
 .مدمج

تعزيز 

 وإغناء 

 

أصل اإلناء  ) أنجزٌوجههم إلنجاز نشاط "  -*

 ".36صفً الكراسة " ( باألكواب المناسبة
 ٌنجزون المطلوب. -*
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم فور االنتهاء  -*

 منها.

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 
 

ٌراعً إٌقاعات -
المتعلمٌن أثناء 

 اإلنجاز.

 بأنشطةهم مكتسباتاستثمار  لىٌساعدهم ع*ـ  استثمار
 :مختلفة

سماء أ هل هلل شبٌه؟ وهل لهطرح أسئلة مثل:  ▪
 ماذا تسمى؟ أخرى؟ ماهً؟

مطالبتهم باستعمال أسماء هللا الحسنى فً  ▪-
:  اللهم اهدنً ٌا.... / اللهم اشفنً مثل، الدعاء

ٌا.... /اللهم ارحمنً ٌا..../...

 أوواب ص بأكت ) أستثمرنشاط " ٌوجههم إلنجاز ▪

 36صفً الكراسة " ( خانة كل فً خطأ

ٌشاركون فً استثمار مكتسباتهم بإنجاز  -*
 األنشطة المقترحة.

. 
مبلءمة إنجازاتهم   -

للمطلوب.
 

ٌنبغً التركٌز على -
وصف هللا تعالى 
ببعض أسمائه 

الحسنى، ودعائه بها.
شجعهم على ٌ -
ح أخطاء ٌصحت

 البعض.بعضهم 

 مثل:  أسئلةبلمتعلمٌن ٌقوم حصٌلة ا  تقويم
ما هً أسماء هللا الحسنى الواردة فً سورة 
 اإلخبلص؟ من ٌذكر أسماء أخرى هلل تعالى؟

 قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل من ٌتحقق -
االنطبلق بإعادة  عند المقدمة المشكلة الوضعٌة

 .طرح ما ورد فٌها من أسئلة
- 

 

حاالت ٌتم رصد  - .موافقة األجوبة لؤلسئلة -
 للعمل على لتعثرا

فً  هاتجاوز
الحصص 

المخصصة لهذه 
 الغاٌة.



 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
 مؤشرات 

 تعلماتال تقويم
 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
ما لفٌل؟ قصة أصحاب ان منكم سمع مبأسئلة مثل: 

  ؟الحٌوانات التً ذكرت فٌها
 .سئلة المطروحةاأل ىعل وٌاٌجٌبون شف -*

 
 
  

 

ٌمكن اعتماد أسئلة  -
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 
 لجماعة فصله.

تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن السورةٌسمعهم  -*
  ومواضع الوقف. ،وقواعد الترتٌل

 مام.باهت لآلٌات ونمعتٌس -*

حسن إصغائهم ) ٌتحقق  -
ما  منه بطرح سؤال مثل:

ذكر فً  اسم الحٌوان الذي
 ( ؟السورة

ٌمكن التسمٌع  -
باعتماد قارئ برواٌة 

 وسائط رقمٌةبورش 
 . تسجٌل جهازأو 

 محاكاة 

 ترديدو

ٌقرؤها قراءة ، سورةاآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
، هاتلٌثم اآلٌة التً  ،تردٌدهانموذجٌة، ثم ٌنتدبهم ل

 ، ... مع ربط السابق بالبلحق من اآلٌات.وهكذا
محاكٌن مجزأة اآلٌات  تردٌد ٌتناوبون على -*

 المقروء.

 سلٌمالنطق المراعاة  -
 والمقاطع واآلٌات. للكلمات

ٌمكن عرض  -
اآلٌات باستعمال 

جهزة األ أو البطاقات
رقمٌة. ال
 

تقريب 

 معاني

 اآليات

 : ـب ورةمضمون الس فهم علىهم ساعدٌ -*
هاجم  )سرد قصة أصحاب الفٌل، وملخصها  ▪

أبرهة ملك الحبشة بٌت هللا الحرام)الكعبة( بجٌش ضخم 
ٌتحول الناس إلى كً من الفٌلة والجنود، ٌرٌد هدمه 

أسرابا الكنٌسة التً بناها فً الٌمن، لكن هللا سلط علٌهم 
 .(فأهلكوا جمٌعا  ارةبوابل من الحج رمتهم من الطٌور،

 ،همأف نشاط األسئلة الواردة فً الكراسة طرح ▪
 .37ص
ٌشاركون فً بناء خبلصة للدرس بأسئلة مثل:من -*

 هاجم البٌت الحرام؟ ماذا كان جزاؤهم؟

 
ٌتحقق  ) ءصغااإلحسن  -

ما اسم : بطرح سؤال مثل:
 ....( ؟ملك الحبشة

 التعبٌر بجمل بسٌطة ودالة.
هاجم أبرهة )الخالصة: -

 وجٌشه الكعبة المشرفة،
فأهلكهم هللا بحجارة من 

 .(سجٌل

تبسٌط ٌمكن -
إعادة أ واألسئلة،

وتوجٌههم  صٌاغتها،
نحو األجوبة 

فً حالة  المناسبة
 التعثر.

 
ٌشجعهم على  -

تصحٌح األخطاء 
.المرتكبة

 

 :متنوعةمكتسباتهم بانشطة ٌقوم -* تقويم
 لماذاالفٌل؟ أصحاب هم من:  مثل ةطرح أسئل ▪

   علٌهم؟ هللا سلط اذام الكعبة؟ هدم أرادوا

أصل الفٌل بما  : )أنجزوجٌههم إلنجاز نشاط " ت -

 .37 ص، " فً الكراسة ( ٌناسب قصة أصحاب الفٌل

بشكل  صٌاغة األجوبة -
 .صحٌح

مواطن  ٌرصد -
للعمل على التعثر 

 عبلجها الحقا.

 :األهداف
 أن يتمو المتعمم السورة  ويحفظيا.     -
 ويعبر عنيا شفويا.  أن يفيم المعاني  العامة لمسورة -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 القصة  –البطاقات  -السبورة  -ةوسائط رقمي -مشاىد 

 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   31: األسبوع
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سورة الفٌلسورة الفٌل

                                                      رقم الجذاذة: .....              التزكٌة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 

 

 2الحصة 

 

تقويم 

 تشخيصي

مكتسباتهم من الحصة على  /ةاألستاذ قف ٌ -*
 مثل : ،طرح أسئلةبقة الساب

 ها فً الحصة السابقة؟درسناما اسم السورة التً  -
 ؟لماذا؟ كٌف كانت نهاٌة أصحاب الفٌل -
 ٌجٌبون عن األسئلة  -*

تناسب األجوبة مع األسئلة 
 المطروحة. 

عتدوا اأهلكهم هللا ألنهم )
 على بٌت هللا الحرام(

 

ٌعتمد نتائج  - -
التقوٌم لتعدٌل 
مٌة األنشطة التعلٌ

ودعم التعلمات بشكل 
 .مدمج

 

 

 تسميع 

 وترديد

مراعٌا قواعد  بتأنمرتلة السورة ٌسمعهم  -*
 ومخارج الحروف ومواضع الوقف.الترتٌل.

 اآلٌات محاكٌن المقروء. تردٌدٌتناوبون على 

 سلٌمالنطق ال-
للحروف والمقاطع 

 واآلٌات.

 تطبٌق  على ٌدربهم-
دون  الترتٌلواعد ق

 التصرٌح بها.

 

 تحفيظ 

 .تتم عملٌة التحفٌظ بأنشطة متنوعة -*
فً   " أحاكً وأحفظمطالبتهم بإنجاز نشاط "  -
 .37كراسة ص ال
 ونهاٌصححثم  ،ةقترحاألنشطة المٌنجزون  * ـ

فردٌا فور االنتهاء منها.وجماعٌا 
 

استظهار ما تٌسر من -
 السورة المدروسة.

ٌمكن االكتفاء بما  -
ٌراه األستاذ)ة( 

 ن األنشطة.مناسبا م
ٌصححون أخطاء  -

 بعضهم البعض

 

 تدبر

 وتمثل معانٌها على تدبر اآلٌات الكرٌمةٌساعدهم 
 :مثل:  من خبلل أنشطة

 * ـ اإلجابة عن أسئلة: 
 شرا أم اخٌر ونٌرٌدوجٌشه   أبرهة كان هل  -

 ونٌستحق واكان هل ؟معلٌه هللا سلط ؟ ماذابالكعبة

 ؟ الظلم عاقبة ما لماذا؟ الهبلك؟
أحٌط ما ٌناسب ) "تدبرأمطالبتهم بإنجاز نشاط "  -

.37فً كراسة التلمٌذ/ة ص  (بخط مغلق.
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،  -

 فور االنتهاء منها.

مبلءمة األجوبة  -
 للمطلوب.

)أرسل علٌم طٌرا أبابٌل(  -
)الظالم مصٌره الهبلك 

 ... ( رغم قوته
 
 

 ٌنبغً التركٌز على -
تنفٌرهم من الظلم 

الربط ب كقٌمة سلبٌة
وبٌن عاقبته  هبٌن

 . الوخٌمة..
هم على شجعٌ -

أخطاء تصحٌح 
 .بعضهم البعض

 

  تقويم

 ٌقوم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة مثل: -*
 ـ استظهار اآلٌات. 

 ترتٌب بطاقات اآلٌات. -
 : التالٌة ـ اإلجابة عن األسئلة

 ؟ أصحاب الفٌل كٌف أهلك هللا -
 ؟لماذا  -
  ؟ما نهاٌة الظالم -

شكل استظهار السورة ب -
 .سلٌم

ترتٌب البطاقات ترتٌبا  -
 سلٌما.

 .موافقة األجوبة لؤلسئلة -
 
-  

 
األستاذ/ة   رصدٌ -

للعمل  مكامن التعثر
دعمها فً  على

الحصص 
المخصصة لهذه 

 .الغاٌة
 
 



 

. 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اتاإلجراء

 التعليمية/ التعلمية  
 مؤشرات

 تعلماتال تقويم
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 االمتعلمٌن/ات  تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
هل ؟ متى ولد؟  ما اسم نبٌنا مثل: ،أسئلةبطرح 

 ؟أمه؟و ما اسم بٌهأتعرف ما اسم 
 . سئلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*
 

تثمٌن تمثبلت  - 
 .ن/اتمتعلمٌال
 أسئلة اعتماد ٌمكن.-

 ٌراها أخرى
 مناسبة( ة)األستاذ
 .فصله لجماعة

 تقديم 

نص 

 االنطالق

، كراسةالالوارد فً  نص االنطبلقض رٌع -*
 .38 ص
 هد المشاون وٌبلحظ ،للنص ونمعتٌس -*

 .وٌجٌبون عن األسئلة

ٌتحقق حسن اإلصغاء )  -
مثل: ماذا  سؤالبطرح 

  (... ؟تناولت هاجر

فهم  ىلٌساعدهم ع -
نص االنطبلق 

 . بالشرح والتبسٌط

  من خبلل همموارد تنمٌةساعدهم على ٌ -* تعرف وبناء 
أتعرف  نشاط طرح األسئلة الواردة فً الكراسة

 38ص  وأبنً
  المطروحة. ٌجٌبون عن األسئلة -*

ٌحثهم على تعود  - .موافقة األجوبة لؤلسئلة -
 الصبلة على النبً 

 كلما ذكر  ملسو هيلع هللا ىلص
 .اسمه

ٌاغة خبلصة للموضوع صٌشركهم فً  -* خالصاست
من جاء لهدم الكعبة؟  انطبلقا من األسئلة التالٌة:

 كٌف أهلكهم هللا ؟ من ولد فً ذلك العام

ون فً بناء ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
وٌتناوبون على  تدون على السبورة، خبلصة
 ها.قراءت

التعبٌر بجمل بسٌطة -
.ودالة

 لالرسو ولد ) الخالصة:

 وهو الفٌل، عام ملسو هيلع هللا ىلص

 أبرهة فٌه هاجم الذي العام
 فأهلكهم الكعبة، وجٌشه

 (.الحرام بٌته وحفظ هللا،

ٌعمل على تجاوز  -
تبسٌط الصعوبات ب

إعادة و األسئلة
وتوجٌههم  صٌاغتها،

نحو األجوبة 
 المناسبة.

ماذا كان  :مثلأسئلة بلة المتعلمٌن تقوٌم حصٌ -* تقويم
؟ من ولد سلط هللا علٌهمماذا  ؟ٌرٌد أبرهة وجٌشه

 فً ذلك العام؟
 .ٌجٌبون عن األسئلة -*

 قة األجوبة لؤلسئلة.وافم -
 
. 

األستاذ/ة  رصدٌ -
للعمل مواطن التعثر 
 .الحقاعلى دعمها 

  :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 البطاقات - السبورة -رقمية وسائط - مشاىد وصويرات

...، الواضح في التربية اإلسالمية كراسة – األلواح -

  :هدافاأل
الفيل. " مع حادثة أصحابملسو هيلع هللا ىلص أن يتعرف المتعمم/ة تزامن مولد النبي -
أن يعظم بيت اهلل الحرام . -

2 × د54 المدة                                  2 و 1 :الحصتان                          13: األسبوع

. 

((  قصة الفٌلقصة الفٌل) )   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلصمولد الرسول مولد الرسول 

 :            رقم الجذاذة                                                           االقتداء:   المدخل

......

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

مكتسباتهم من الحصة  /ةاألستاذ ٌقوم -*
 مثل : ،طرح أسئلةب السابقة 

 وفً أي عام؟ أٌن ولد؟ ؟ما اسم نبٌنا -

 .المطروحة شفوٌاٌجٌبون عن األسئلة   -*

تناسب األجوبة مع األسئلة  -
 نبٌنا محمد ) :المطروحة

 (.ولد بمكة/عام الفٌل  / ملسو هيلع هللا ىلص

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
نشطة األلتعدٌل 
ودعم  ٌةالتعلٌم

التعلمات بشكل 
 .مدمج

تعزيز 

 وإغناء 

 

 : مثل بأنشطة.هم مكتسبات ٌعزز -*
رات ومطالبتهم بالتعلٌق علٌها عرض عبا ▪

 : "ال"أو  "نعم"بقول 
ولد    -قبل عام الفٌل/  ملسو هيلع هللا ىلص  ولد النبً محمد

عام الفٌل/  عام الفٌل هو   ملسو هيلع هللا ىلص  النبً محمد
العام الذي هدم فٌه أبرهة الكعبة/ عام الفٌل هو 

     فٌه الكعبة/هللا  العام الذي حفظ

 بـ أعلق )" أنجزانتدابهم إلنجاز نشاط " ▪

، كراسةفً ال (. عبارة كل على خطأ أو بصوا
 . 38ص 

 .ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة -*
ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،  -*

 ثم فردٌا

تناسب األجوبة مع األسئلة  -
 المطروحة.

 
 

إلشراك الجمٌع فً  -
النشاط، ٌمكن 

بطاقات من استعمال 
لونٌن، لون لئلجابة 
 بنعم، وآخر لئلجابة

 .  ببل

 :بأنشطةهم مكتسباتاستثمار  على حفزهمٌ -* استثمار
  ملسو هيلع هللا ىلص فً أي عام ولد الرسول  -طرح أسئلة: ▪
ماذا حدث فً ذلك العام؟ من حفظ الكعبة من  ؟

 كٌد أبرهة؟

 أختار  )" أستثمرتوجٌههم إلنجاز نشاط " ▪

    .38كراسة ص الفً  (وأكتبه المناسب الجواب
  .شطة المقترحةٌشاركون فً إنجاز األن -*
هم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم ٌحث -*

 فردٌا فور االنتهاء منها.

مبلءمة إنجازاتهم   -
 للمطلوب.

 

  ٌنبغً التركٌز على -
تكرٌم هللا  إبراز

  ملسو هيلع هللا ىلص هتعالى لنبٌ
 ه بالربط بٌن مولد

وحفظ الكعبة من شر 
أبرهة.

ٌعمل على تذلٌل  -
 الصعوبات

 

 بطرح أسئلة: مكتسباتهمة حصٌل ف علىقٌ -*  تقويم
الكعبة من كٌد أبرهة؟ لماذا ؟ هللا كٌف حفظ  -

 ماذا حدث فً ذلك العام ؟

 .المطروحة شفوٌاٌجٌبون عن األسئلة  -*
 

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 

حاالت ٌتم رصد  -
 التعثر األكثر تفشٌا

 هاعبلج للعمل على
 .فً حصص الدعم



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
 ات رؤشم

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

 مثل : ،طرح أسئلةب تهمتمثبل /ةاألستاذ ٌقوم  -*
 هو دٌن المسلمٌن؟ ماذا ٌعبد المؤمنون؟ ما

 .سئلة المطروحةاأل ىعل وٌاٌجٌبون شف -*

 :موافقة األجوبة لؤلسئلة
 

ت تثمٌن تمثبل -
وإزاحة  ن/اتمتعلمٌال

 الشارد منها.

تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن السورةٌسمعهم  -*
 ومواضع الوقف. ,وقواعد الترتٌل

 بانتباه. لآلٌات نصتونٌ -*

ٌتحقق حسن اإلصغاء )  -
آخر  السؤال التالً: ماب همن

  (كلمة فً السورة؟

ٌمكن التسمٌع -
باعتماد قارئ برواٌة 

 وسائط رقمٌةش بور
 تسجٌل . أو جهاز

 محاكاة 

 ترديدو

 ، سورةاآلٌة األولى من ال المدرس )ة( ٌعرض -*
ثم  ، تردٌدهاب ، ثم ٌطالب المتعلمٌن/ات ٌقرؤها

مع ربط السابق بالبلحق  ، وهكذاهااآلٌة التً تلٌ
 من اآلٌات.

محاكٌن مجزأة اآلٌات  تردٌد ٌتناوبون على  -*
 المقروء.

 للكلمات لٌمسالنطق ال -
 واآلٌات.

ٌحرص على -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 معاني

 اآليات

  بطرح مضمون السورة فهم علىهم ساعدٌ -*
  .39ص  أفهمنشاط  األسئلة الواردة فً الكراسة

صٌاغة ون فً ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
 السورة. لمضمون خبلصة

بجمل بسٌطة  التعبٌر -
 ة:ودال

  الخالصة:
 وال هللا ربً وحده، أعبد )

 .(أعبد ما ٌعبده المكذبون

 ،فً حالة التعثر  -
لٌل ساعدهم على تذٌ

تبسٌط بالصعوبات 
وتوجٌههم األسئلة، 

نحو األجوبة 
 المناسبة.

 ـ:ٌقوم حصٌلة المتعلمٌن ب -* تقويم
أسئلة مثل:طرح  ▪
 النبً در ماذاب  ؟الكافر ٌعبد وماذا ؟المؤمن ٌعبد ماذا -

 ؟ على الكفار ملسو هيلع هللا ىلص

أحٌط كل عبارة  : )أنجزوجٌههم إلنجاز نشاط " ت -

 .39 ص ،" فً الكراسة(مناسبة بخط مغلق

األستاذ/ة  رصدٌ - .موافقة األجوبة لؤلسئلة -
للعمل على  اتالتعثر
 .الحقادعمها 

 :األهداف
 أن يتمو المتعمم السورة  ويحفظيا.     -

أن يفيم المعاني  العامة لمسورة ويعبر عنيا شفويا. -  

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –األلواح 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   41: األسبوع

. 

سورة الكافرونسورة الكافرون

             رقم الجذاذة: .....                                                         التزكٌة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 
 
 

  2 الحصة

تقويم 

 تشخيصي

حصٌلة مكتسباتهم من الحصة  ة/األستاذ لع طستٌ -*
 : مثل أسئلة، بطرح قةالساب

 ؟ماذا ٌعبد الكافرون  -
 ؟المؤمنونماذا ٌعبد  -

 ٌجٌبون عن األسئلة  -

تناسب األجوبة مع  -
 األسئلة المطروحة. 

 

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
لتعدٌل   كمؤشرا

دعم األنشطة التعلٌمٌة و
 .بشكل مدمجالتعلمات 

 

 تسميع 

 وترديد

احدة تلو و  بتأنتلة رمالسورة  اتعرض  آٌٌ -*
 األخرى:

مع ربط السابق ،  تردٌدهاب ثم ٌطالب المتعلمٌن/ات 
 . بالبلحق من اآلٌات

 اآلٌات محاكٌن المقروء. تردٌدٌتناوبون على 

 سلٌمالنطق ال -
للحروف والمقاطع 

 واآلٌات.

واعد قٌركز على  -
دون التصرٌح  الترتٌل

 بها.

 

 تحفيظ 

نشطة من األ نشاط أو أكثرعملٌة التحفٌظ بتتم   * ـ
 :التالٌة
 التناوب على تردٌد اآلٌات. -

 .البطاقات أو المحو التدرٌجً سحب
) ٌضعون كل لبطاقات ممارسة لعبة تطابق ا -

  .ما ٌطابقها( مقابلبطاقة 
 شفوٌا. اآلٌات تتمٌم -
، " فً الكراسة أحاكً وأحفظنشاط "ٌوجههم إلنجاز  -

  39 ص

جماعٌا  ونهاححٌصثم  ،ةقترحاألنشطة المٌنجزون  * ـ
 فردٌا فور االنتهاء منها.و

 وضع البطاقات -
ما ٌطابقها بشكل  قابلم

 صحٌح.
 

ٌمكن االكتفاء بما ٌراه  -
األستاذ)ة( مناسبا من 

 لفصله.األنشطة.

 

 تدبر

 وتمثل معانٌها على تدبر اآلٌات الكرٌمةٌساعدهم  -*
 :التالٌة  نشطةاألمن خبلل 

 لكافرون على الرسولعرض ا :مثل ـ اإلجابة عن أسئلة

أن ٌعبد معهم أصنامهم سنة وٌعبدوا معه إلهه سنة،  ملسو هيلع هللا ىلص
  ؟فماذا كان رده

 ( على ما ٌلً:خطأ( أو)صواب) ـالتعلٌق ب-
 دٌن.الأخاصم من ٌخالفنً فً  -
  .معاملة حسنةأعامله  -

 (لًما ٌمؤل مكان النقط بأ)  أتدبرنشاط "بإنجاز  تهممطالبـ 
 39 ص ،كراسةفً ال

جماعٌا  ونهاٌصححثم   ،ةقترحاألنشطة المٌنجزون  * ـ
 فردٌا فور االنتهاء منها.و

 تهمأجوب موافقة -
  :)ردؤلسئلة المطروحةل

لكم دٌنكم ولً :  ملسو هيلع هللا ىلص
 .( دٌن
 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 
 

ٌنبغً التركٌز على  -
قٌم التسامح واحترام 
 .االختبلف فً المعتقد

تجاوز  على ٌعمل -
سٌط تبالصعوبات ب

وتوجٌههم نحو األسئلة، 
 األجوبة المناسبة.

تصحٌح  علىهم ٌشجع -
  األخطاء المرتكبة

 

  تقويم

 قوم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة مثل:ٌ-*
 ـ استظهار اآلٌات. 

 ترتٌب بطاقات اآلٌات. -
هل  عبد غٌر هللا؟ لماذا؟هل تأسئلة: ـ اإلجابة عن 

 ؟الدٌن فً كٌخالف من خاصمت

 

ار السورة استظه -
 .شكل سلٌمب
 
نجازاتهم إموافقة  -

 .للمطلوب.
 

 مكامن التعثر رصدٌ -
دعمها  بما  للعمل على

سبا مراعٌا ٌراه منا
 الحاالت األكثر شٌوعا

فً الحصص 
 .المخصصة لهذه الغاٌة

 



 

 

 
 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
 مؤشرات 

 تعلماتتقويم ال
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

هم للموضوع تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
ٌفعل المصلً قبل  ذاما -مثل: ،أسئلةبطرح 
 ٌن ٌتوضأ؟أبماذا ٌتوضأ؟ ؟ الصبلة 

 .أسئلة المطروحة ىٌا علوٌجٌبون شف -*

 .موافقة األجوبة لؤلسئلة -
 

تثمٌن تمثبلت  -
  ٌنمتعلمال

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

الوضعٌة/ المشكلة  المقترحة فً  عرضٌ -*
 /ت.على المتعلمٌن  ، 40ص كراسة التلمٌذ 

ٌبلحظون  المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -*
وٌجٌبون عن  المشهد المرافق للوضعٌة،

 .السؤال المطروح

 تقبل جمٌع األجوبة  - 

بناء 

 التعلمات 

هم توجٌهب كتسباتهمم بناء على  ٌساعدهم -*
الوضوء والتعبٌر  صور عملٌات لمبلحظة

ص ، "أتعرف وأبنً" نشاط ،كراسة فً ال عنها

40. 
 الوضوء أفعال تمٌٌز لىع ٌساعدهم -*

  :مثل أسئلة طرحب وترتٌبها
 هاسلغن التً األعضاء ماالوضوء؟ بتدئن بماذا
 ماو ؟نمسحها التً األعضاء ما الوضوء؟ فً
 .الوضوء؟ فً نغسله عضو آخر

الوضوء التعبٌر عن صور  -
 عبارات المناسبة.بال
 
 
موافقة األجوبة لؤلسئلة  -

 روحة.طالم

مساعدتهم على  -
التعبٌر عن عملٌات 

توضٌح الوضوء، مع 
 الغسل بٌن الفرق

 . والمسح

للتدرب على الوضوء عملٌا فً  همٌنتدب -* تدريب
 .أو فً مكان طاهر ساحة المدرسة

 ٌشاركون فً إنجاز النشاط. -*

إنجاز المطلوب بشكل  -
 ح.صحٌ

 

 جمٌعك ٌشر -
  المتعلمٌن/ات

 بٌفً عملٌات التدر
 .باستثناء من ال ٌقدر

 مثل:بأسئلة تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن  -* تقويم
وكم مرة  الوجه فً الوضوء؟ نغسل مرة كم

    نمسح الراس؟

موافقة األجوبة لؤلسئلة   -
روحة.طالم
 

مواطن  رصدٌ -
للعمل على التعثر 
 .الحقادعمها 

  :هدافاأل
 مراحل عمميات الوضوء.     /المتعمم يتعرف أن -
 يتوضأ بشكل صحيح. كيف أن يتعمم -

  

  :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 - لممدرسةالمرافق الصحية  - ساحةال - السبورة -مشاىد وصور

...   الواضح في التربية اإلسالمية كراسة –أوعية لمماء

 2 × د  45المدة                             2و  1:تانحصال                                   14: األسبوع

. 

 ((11))  لٌالٌاأتوضأ عمأتوضأ عم

                                                                   رقم الجذاذة: ...... االستجابة : المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 

 

 
 

 2صة الح

تقويم 

 تشخيصي

ٌقوم األستاذ/ة مكتسباتهم من الحصة   -*
 السابقة  بطرح أسئلة، مثل :

بماذا تبتدئ فً  الصبلة؟ قبلماذا ٌجب علٌك  -
الوضوء؟ وبماذا تنتهً؟ 

وضوء فعال الألٌعرض األستاذ مشاهد  -
 .عنها وٌطلب من المتعلمٌن التعبٌر

تناسب األجوبة مع -
 األسئلة المطروحة. 

 

ٌعتمد نتائج التقوٌم -
كمؤشر لتعدٌل  

األنشطة التعلٌمٌة 
 والدعم بشكل مدمج.

تعزيز 

 وإغناء 

 

هم بأنشطة، مكتسبات عزٌزت ٌساعدهم على -*
   مثل:

حٌث ٌختار  "عملٌات الوضوء"تنظٌم لعبة  ▪
 ،مجموعة من المتعلمٌن بعدد أفعال الوضوء

وٌجعل لكل واحد اسما من أفعال الوضوء ثم 
لٌنتظموا مشكلٌن صفا مرتبا حسب  ٌدعوهم

 أفعال الوضوء.
أجٌب عن  ) "أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  ▪

 . 40ص ، تهمفً كراس ( األسئلة
ٌنجزون األنشطة المقترحة،  ثم  * ـ

ٌصححونها جماعٌا وفردٌا فور االنتهاء 
 منها.

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 .لؤلنشطة المقترحة

 
 

ٌمكن إشراك جمٌع  -
 عة الفصلأفراد جما

عملٌات "تكرار لعبة ب
، باستثناء من  "الوضوء
 ال ٌقدر.

بتوجٌههم  مواردهم ستثمارالهم نتدبٌ -* استثمار
حُ  )" أستثمرإلنجاز نشاط "   الَّتً األَْخطاءَ  أَُصحِّ

، ةكراسالفً  ( ُوضوئِهِ  أَْثناءَ  َصدٌقً اْرَتَكَبها
 . 40ص 
 ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة. -*
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم  -

 فردٌا.

تناسب األجوبة مع  -
 األسئلة المطروحة. 

 

ل على تذلٌل ٌعم -
وتوجٌههم  الصعوبات

 نحو األجوبة المناسبة.

بأنشطة متنوعة  مكتسباتهمحصٌلة  ٌقوم -*  تقويم
 مثل:

 مطالبتهم بترتٌب أفعال الوضوء باألرقام: -
أغسل  - سح رأسً.أم-نأغسل ٌدي إلى الكوعٌ

أستنشق  -أغسل وجهً  -أمسح أذنً  - رجلً
 أغسل ٌدي إلى المرفقٌن  -أتمضمض –وأستنثر 

 قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل من ٌتحقق -
االنطبلق  عند المقدمة المشكلة الوضعٌة

 .بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسئلة
 .ةالمقترح األنشطةٌنجزون  -*
 

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 طلوب.للم
 

 حاالت التعثر درصٌ -
بما  عبلجها للعمل على

ٌراه مناسبا مراعٌا 
الحاالت األكثر شٌوعا، 

 .فً حصص الدعم
 



 

 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
 مؤشرات 

 تقويم التعلمات
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

لموضوع تمثبلتهم لعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
ما  ، مثل:أسئلةبعرض صورة غسالة وطرح 

 فٌم نستعملها؟ لماذا؟ هذه؟
 .سئلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

 
 

تثمٌن تمثبلت  -
  نمتعلمٌال

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

المشكلة  المقترحة فً  /ٌعرض الوضعٌة -*
، وٌدعوهم لمبلحظة 41ص كراسة التلمٌذ 

 المشهد. 
وٌجٌبون عن  المشكلة، عٌةللوض ونمعتٌس -*

 .السؤال المطروح

ساعدهم على فهم  ٌ - 
المشكلة بشرح 

 الغامض من الكلمات.
 ـ ٌتقبل جمٌع األجوبة 

بناء 

 التعلمات 

 تنظفوا،»  مكتوبا التالً النص ٌعرض -*
 العمال كنز] «  نظٌف إال الجنة ٌدخل ال فإنه

 المجال لهم ٌفسح ثم[. 26001 رقم للهٌثمً،
 بأسئلة نهوممض تقرٌب فً وٌشركهم ه،لقراءت
 ٌحافظ من جزاء ما ؟ الحدٌث ٌأمرنا بماذا  :مثل
 نظافة على حافظت كٌف -؟ لماذا نظافته؟ على

 ؟جسمك وثٌابك

 المطروحة . ٌحٌبون عن األسئلة

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
 المطروحة.

أسناد عتماد ٌمكن ا  -
أخرى مناسبة من 
 القرآن الكرٌم أو

النبوي  الحدٌث
 .الشرٌف 

خبلصة باعتماد أسئلة  بناءٌشركهم فً  -* استخالص
 .41فً الكراسة ص  أتعرف وأبنًنشاط 

ٌدون األستاذ )ة( الخبلصة على السبورة ثم  -
 تقرأ.

 ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة. -*
 

بجمل بسٌطة  التعبٌر -

  الخالصة: :ودالة

أعتنً بطهارة جسمً )

على أحافظ وثوبً، و

مالبسً لٌكون مظهري 

  .( قاالئ

ٌعمل على تجاوز -
تبسٌط الصعوبات ب

إعادة وأ األسئلة
وتوجٌههم  صٌاغتها،

 نحو األجوبة المناسبة
 فً حالة التعثر.

 مثل:بأسئلة تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن  -* تقويم
 ؟  اتسخت ثٌابكإذا  كٌف ٌصبح مظهرك -
وكٌف تحافظ على  ؟ ولماذا؟كٌف تتصرف -

 ة جسمك؟نظاف

ٌعبرون بجمل بسٌطة  -

ودالة.

 

األستاذ/ة  رصدٌ -
للعمل مواطن التعثر 

على عبلجها فً 
 حصص الدعم.

  :هدافاأل
     أىمية طيارة جسمو وثيابو. ة/المتعمم يتعرف أن -
 يتعود المحافظة عمى طيارة جسمو وثيابو. أن -

  

  :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 - البطاقات - السبورة -رقمية وسائط -مشاىد 
... - الواضح في التربية اإلسالمية كراسة –األلواح 

 2 × د  45المدة                             2و  1:تانحصال                                   15: األسبوع
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أطهر جسمً وثوبًأطهر جسمً وثوبً

               رقم الجذاذة: .....                                                         القسط : المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 
 

 

 
 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

ٌقوم األستاذ/ة مكتسباتهم من الحصة  -*
 السابقة  بطرح أسئلة، مثل :

متى تغسل  ؟اتسخت ثٌابكذا إماذا تفعل   -
 أسنانك؟ متى تغسل ٌدٌك؟

 .ٌجٌبون عن األسئلة  -*

ٌعتمد نتائج التقوٌم  - ؤلسئلة لاألجوبة  موافقة -
لتعدٌل األنشطة 
التعلٌمٌة ودعم 
التعلمات بشكل 

 مدمج.

تعزيز 

 وإغناء 

 

المجال لهم للتعبٌر بفتح  ٌعزز مكتسباتهم -*
طهارة  موضوعب شخصٌة متعلقة بتجار عن

 .الجسم والثٌاب
بر عن عأ ) "أنجزنشاط ههم إلنجاز ٌوج -*

 .  41ص ، ةكراسالفً  (:...مستعمبل المشاهد
 ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة. -*

بجمل بسٌطة ودالة. ربٌالتع -

. 

 
 
وتٌرة ٌراعً  -

فً سرعة المتعلمٌن 
 اإلنجاز.

 بأنشطة مثل: مكتسباتهم  ٌحفزهم الستثمار -* استثمار
 بنعم أو ال: العبارات بالتعلٌق على مطالبتهم -

 جسمً وثٌابً نظافة على حافظأ
 طاعة - ٌوم العٌد فقط -.الناس احترام ألنال -

 .األمراض من للوقاٌة -.بمظهري للعناٌة -هلل
 أكتب )  "ستثمرأ" :نشاطتوجٌههم إلنجاز  -

فً  ( ِعباَرة   كل تحت  أَْفَعلُ  ال أو  أَْفَعلُ  

 .  41ص ، ةكراسال
 حة.ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقتر -*
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم  -

 فردٌا.

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 

ٌنبغً التركٌز على  -
دور طهارة  إبراز

فً  الثٌابجسم وال
 الوقاٌة من األمراض

.وحسن المظهر
 

 مثل:  بأنشطة حصٌلة المتعلمٌن ٌقوم -*  تقويم
 ال" أو" أفعل" بـ العبارات على لتعلٌقا -

 .األلواح على ":أفعل
 .وجبة كل بعد مبلبسً أغٌر -
 جسمً. نظافة على أحافظ -
 أسنانً. ألنظف أخً فرشاة أستعمل -
 المرحاض استعمال بعد ٌدي أغسل -
 .بأسنانً أظفاري أقلم -

 قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل من ٌتحقق -
االنطبلق  عند المقدمة المشكلة الوضعٌة

 .سئلةبإعادة طرح ما ورد فٌها من أ
 

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 

حاالت  رصدٌ -
 األكثر تفشٌا التعثر

تجاوزها  للعمل على
بما ٌناسب فً 
 .حصص الدعم

 
 



 

 

 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
 مؤشرات 

 تقويم التعلمات
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 مثبلتتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
  ، مثل:أسئلةطرح ب للموضوع المتعلمٌن/ات 

 ؟ ستعملهفً ماذا ت حصل على الماء؟ٌن تأمن 
 .سئلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

 تثمٌن تمثبلت - 
وإزاحة ن متعلمٌال

 الشارد منها.

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

الوضعٌة/ المشكلة  المقترحة فً  قدمٌ -*
 .42ص  /ةكراسة التلمٌذ

وٌبلحظون   المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -*
 .وٌجٌبون عن السؤال المطروحالمشهد 

ُتقبل  جمٌع األجوبة  - 
 للوقوف على تمثبلتهم 

 حول الموضوع 

بناء 

 التعلمات 

 :من خبلل تعلماتهم ساعدهم على بناءٌ -*
عرض مشاهد الستعماالت الماء وفتح  ▪

: ....نستعمل الماء فًالمجال للتعبٌر عنها بـ: 
 الشرب / االستحمام/ الزراعة/ شرب الحٌوانات

 / الصناعة/ ...والطٌور

هل ٌمكننا العٌش بدون  ، مثل:أسئلةطرح  ▪
 ؟ماذا سٌحدث لنا إذا فقدنا الماء  ؟ماء

كٌف ٌجب أن فهل ٌصح أن نضٌع الماء؟ 
 ؟نستعمله

  المطروحة. ٌجٌبون عن األسئلة -*

بجمل بسٌطة  التعبٌر -
 ودالة.

 
: لؤلسئلة تهمة أجوبموافق -

ال  / أستعمله باقتصاد
 .../ أبذره

ٌساعدهم على التعبٌر  -
 عن المشاهد.

 
 
ٌقربهم من استٌعاب  -

 األسئلة المطروحة.

صٌاغة خبلصة للموضوع  ٌشركهم فً -* استخالص
 " أتعرف وأبنًبما ورد فً نشاط "  مستعٌنا
 .[ 42ص  ،كراسةفً ال

فً بناء  ونركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
تدون على السبورة، وٌتناوبون على  خبلصة
 قراءتها.

بجمل بسٌطة  التعبٌر -
 ودالة:

 الخالصة: 
أقتصد فً وأنتفع بالماء  )

 .(استعماله

ٌعمل على تجاوز -
تبسٌط الصعوبات ب

إعادة وأ األسئلة
 صٌاغتها،

وتوجٌههم نحو 
 األجوبة المناسبة.

فٌم  مثل: أسئلةلة المتعلمٌن بتقوٌم حصٌ -* تقويم
ٌصح تبذٌر الماء؟ كٌف ٌجب  هل ؟نستعمل الماء
 أن نستعمله؟

 .األسئلة ٌجٌبون عن -*

 مطابقة األجوبة لؤلسئلة. -
 
 

ات الصعوبٌتم رصد  -
 هاتجاوز للعمل على

 ..الحقا

  :هدافاأل
 .وأىميتو الماء استعماالت بعض يتعرف أن -
     .استعمالو في داقتصاال وديتع أن -
 يوظف ىذه األسماء في وصف اهلل تعالى. أن -

 

  :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 - البطاقات - السبورة -رقمية وسائط -مشاىد 
... - الواضح في التربية اإلسالمية كراسة –األلواح 

 2 × د  45المدة                             2و  1:تانحصال                                   15: األسبوع
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   أقتصد فً استعمال الماءأقتصد فً استعمال الماء
                  رقم الجذاذة: .....                                                      الحكمة: المدخل

 

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 
 
 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

مكتسباتهم من الحصة ٌقوم حصٌلة   -*
  :سئلة مثلأالسابقة بطرح 

؟ وٌلعب بالماء طفل ٌفتح الرشاشً ما رأٌك ف -
 لماذا؟

ن فً ذلك ٌجٌبون عن األسئلة معتمدٌ  -*
 على مكتسباتهم السابقة.

ؤلسئلة لاألجوبة  موافقة -
 المطروحة. 

 
 

ف على وقٌمكن الو -
أخرى  بأسئلةتمثبلتهم 

ٌراها األستاذ)ة( 
ٌعتمد نتائج ، ومناسبة

 التقوٌم لتعدٌل

 التعلٌمٌة اإلجراءات
تعلمات بشكل ودعم ال
 .مندمج

تعزيز 

 وإغناء 

 

 : مثل بأنشطة ٌعزز تعلماتهم -*
 تحفٌزهم على توجٌه النصح لـ:  ▪

 من ٌبذر الماء . -
 من ٌلعب بالماء. -
 من ٌترك الصنبور مفتوحا. -

أصل كل )  أنجزإلنجاز نشاط " توجٌههم  ▪

 .42ص  الكراسة،فً  ( مشهد بالعبارة المناسبة
 .ٌنجزون المطلوب -
 فور االنتهاءهم على تصحٌح إنجازاتهم ٌحث -

 .منها

 
مبلءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 
 

ٌراعً األستاذ)ة(  -
أثناء  همإٌقاعاتتفاوت 

 إلنجاز.ا

بأنشطة هم مكتسباتاستثمار  ٌساعدهم على -* استثمار
 مثل:

":  ال" أو"  نعم" بـ العبارات على التعلٌق -
 وٌصححون العبارات السلبٌة.

أغسل دراجتً بخرطوم  -حتاج الماء للشربأ  -
 أترك الصنبور مفتوحا بعد استعماله.- المٌاه.

 .نموت عند فقد الماء -الماء باقتصاد. أستعمل  -

 أو واب"ص" كتبأ)  أستثمرنشاط  ٌنجزون -*

      ،42صفً الكراسة (عبارةكل  أمام "خطأ"

ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم  -*
 االنتهاء منها. فردٌا فور

. 
إلى التعبٌر عن الحاجة  -

االقتصاد فً الماء، 
 .المواقف الصائبة وتحدٌد

ٌنبغً التركٌز على  -
أهمٌة الماء فً  إبراز

 ضرورةحٌاتنا و
.االقتصاد فً استعماله

ٌعمل على تذلٌل  -
وتوجٌههم نحو  اتعقبال

 األجوبة المناسبة.
 

 ئلة:بأستقوٌم حصٌلة المتعلمٌن  -*  تقويم
 لماذا نحتاج الماء؟ ماذا ٌحدث لو فقدنا الماء؟

 ؟هل ٌجوز أن نضٌعه؟ كٌف نستعمله
 قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل من ٌتحقق -

االنطبلق  عند المقدمة المشكلة الوضعٌة
 .بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسئلة

 

 موافقة األجوبة لؤلسئلة. -
 
 

األستاذ/ة  رصدٌ -
للعمل مواطن التعثر 

ها فً تصحٌحعلى 
 .حصص الدعم

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات 
تقويم التعلمات

توجيهات

عرض 

الوضعية 

دامجةال

 
الواردة  الدامجةالوضعٌة األستاذ )ة( اٌعرض  -*

 . 44ص  فً الكراسة
 السند(. ٌدعوهم لمبلحظة المشهد المصاحب ) ▪ 
 مضمون الوضعٌة. ٌساعدهم على فهم  -▪
ٌستمعون للوضعٌة ، وٌبلحظون السند  -*

 المصاحب.

تحدٌد مؤثثات  -
المشهد بشكل دقٌق.

شرح الغامض من ٌ -
 كلمات الوضعٌة

تصرف ٌفكك معهم  -.
الطفل الذي ترك الصنبور 

عملٌة كذا ، وٌتدفق
 الوضوء.

 

إنجاز 

ناسب جماعة فصله من ألستاذ )ة( ما ٌاٌعتمد  -*
أو  ،44 - 43ص األنشطة المقترحة فً الكراسة 

 ٌكتفً ببعضها: 
 .أتعرف وأجٌب -1
  اصل كل عبارة بما ٌناسبها. -2
:أربط كل آٌة بسورتها -3
المشاهد باألرقام حسب تتابع أحداث قصة تب رأ -4

.أصحاب الفٌل
ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

مبلءمة إنجازاتهم  -
 وب: للمطل

.

ٌمكن االكتفاء بما ٌراه  -
األستاذ)ة( مناسبا من 

 األنشطة.
ٌعمل على تذلٌل العقبات  -

التً تواجه بعض 
 .المتعلمٌن

ٌراعً الفروق الفردٌة  -
أثناء اإلنجاز.

2الحصة 

 

 تصحيح

 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم  -*
 ٌصححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا.  -*

 مبلءمة إنجازاتهم -
 للمطلوب: 

ٌرصد مكامن التعثر  -
للعمل على دعمها فً 

الحصص المخصصة لهذه 
الغاٌة.

  4×د 45المدة                                4 -1:صحصال                                     16: األسبوع

.

  صنبور ٌتدفق
 وضعٌة دامجة

. 

مادة التربٌة اإلسبلمٌة

.......:الجذاذة:رقم                                    والدعم أنشطة التقوٌم: المدخل

 :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة

كراسة الواضح في التربية  –األلواح -السبورة  -
 اإلسالمية ، ...

 :األهداف
مواردىالمرتبطة الأن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة  -

     بالكفاية وأن يقدر عمى استثمارىا.
. 



 

 
 

 

 
 

4و  3الحصتان 

ٌباشر األستاذ )ة( عملٌات دعم حاالت التعثر  -*دعم
مع إٌبلء المتعثرٌن  المرصودة لدى جماعة فصله

بعرض األنشطة  ، وذلكمنهم عناٌة خاصة
   :44- 44ص الكراسة ، المقترحة فً 

.وأكتشف أأقر -1
 . أضع عبلمة فً الخانة المناسبة -2
 .أنشد -3
 .أقص مشاهد جلب الماء وألصقها مرتبة.-4

ٌمكن االكتفاء ببعض هذه  - .
األنشطة، أو اقتراح أخرى 
بدٌلة ٌراها مناسبة لجماعة 

فصله، وفق حاجاتهم 
واهتماماتهم، مع األخذ 
بعٌن االعتبار األهداف 

المحددة  .



 

 1لحصة ا
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات 

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

 ات/المتعلمٌن تمثبلت على ة/ األستاذ ٌقف -*
 :مثل أسبلة، بطرح

  من ٌستظهر بعض آٌاتها؟ ؟من ٌحفظ سورة الفلق

 عن األسبلة. وٌاٌجٌبون شف -*

 
 

ف على وقلوٌمكن ا -
تمثبلتهم بأسبلة 
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 
 لجماعة فصله.

تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
  ، ومواضع الوقفوقواعد الترتٌل

 بانتباه. لآلٌات نصتونٌ -*

حسن اإلصغاء ) ٌتحقق  -
كم مرة منه بطرح سؤال 

  (شر؟ كلمةتكررت 

سمٌع ٌمكن الت -
باعتماد قارئ برواٌة 

 وسابط رقمٌةبورش 
 . تسجٌل جهازأو 

 محاكاة

 وقراءة

ٌقرؤها قراءة ، سورةاآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
ها التً تلٌ اتثم اآلٌنموذجٌة، ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ 

 وهكذا.
محاكٌن مجزأة ٌتناوبون على قراءة اآلٌات  -*

 المقروء.

 سلٌمالنطق المراعاة  -
 واآلٌات. للكلمات

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 معاني

 اآليات

 األسبلة بطرح  اآلٌات فهم علىهم ساعدٌ -*
   48فً الكراسة، ص:  أفهمفً نشاط  ةرداوال
ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة و ٌشاركون فً  -*

 .صٌاغة خبلصة لمضمون اآلٌات

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
 .ودالة

 أن هللا أدعو) :الخالصة
 (.الشرور من ٌحفظنً

 

ٌعمل على تذلٌل  -
تبسٌط العقبات ب
إعادة وأ األسبلة

وتوجٌههم  صٌاغتها،
نحو األجوبة 

 .المناسبة.

 أنجزٌقوم مكتسباتهم بتوجٌههم إلنجاز نشاط  -* تقويم
فً الكراسة، ( مناسبة عبارة كل أمام)×(  عبلمة أضع)

 .48ص
المقترح، وٌصححونه جماعٌا ثم ٌنجزون النشاط  -*

 منه.  فردٌا فور االنتهاء

إنجاز المطلوب بشكل 
 مناسب.

األستاذ/ة  رصدٌ -
للعمل مواطن التعثر 
على دعمها فً 

الحصص 
المخصصة لهذه 

 الغاٌة.
 

 :دافاأله
 ويحفظيا.      اآلياتأن يتمو المتعمم  -
 العامة لمسورة ويعبر عنيا شفويا. أن يفيم المعاني -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح  –األلواح 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   81: األسبوع

. 

سورة الفلقسورة الفلق

                                                                   رقم الجذاذة: ..... التزكٌة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 2 الحصة

تقويم 

 تشخيصي

أسبلة مثل طرح ٌقف األستاذ/ة على مكتسباتهم ب -*
  ؟ذ باهلل ممن تستعٌ ؟من الشر  انحفظٌمن :

 ٌجٌبون عن األسبلة  -*

تناسب األجوبة مع األسبلة  -
 المطروحة. 

 

ٌعتمد نتابج التقوٌم  -
لتعدٌل أنشطة التعلٌم 
ودعم التعلمات بشكل 

 .ُمدمج

 

 تسميع 

 وقراءة

 ٌقرؤها قراءة ،بتأنتلة رمالسورة  ٌعرض -*
، هاثم اآلٌة التً تلٌنموذجٌة، ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ 

 . ربط السابق بالبلحق من اآلٌات مع وهكذا
 اآلٌات محاكٌن المقروء. تردٌدٌتناوبون على 

للحروف  سلٌمالنطق ال -
 والمقاطع واآلٌات.

واعد القدربهم على ٌ -
الترتٌلٌة دون التصرٌح 

 بها.

 

 تحفيظ 

 :مثلأنشطة بتتم عملٌة التحفٌظ  -*
البطاقات أو المحو  سحب/ اآلٌات تبلوةالتناوب على  -▪
اآلٌات  تتمٌم/لبطاقات ممارسة لعبة تطابق ا/.لتدرٌجًا

 شفوٌا.

 البطاقات أرتب) أحاكً وأحفظانتدابهم إلنجاز نشاط  ▪

 .48صفً الكراسة، ( 3 - 2 – 1 باألرقام
 ٌنجزون النشاط  المقترح.  -*
تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم على  م حثهٌ -*

 .فردٌا فور االنتهاء منها

اآلٌات التعرف على  -
 .قراءة البطاقاتو
 

ٌمكن االكتفاء بما ٌراه  -
األستاذ)ة( مناسبا من 

 األنشطةهذه 

 

 تدبر

 وتمثل معانٌها على تدبر اآلٌات الكرٌمة* ـ ٌساعدهم 
 أنشطة مثل: من خبلل 

لماذا تستعٌذ باهلل من  :مثل اإلجابة عن أسبلة -
  متى تقرأ سورة الفلق؟ ؟الشٌطان

 بما النقط مكان أمؤل ) أتدبرشاط مطالبتهم بإنجاز نـ 

 .48صفً الكراسة، (  ٌناسب

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم على م حثهٌ -*
 .فردٌا فور االنتهاء منها

 
 مطابقة األجوبة لؤلسبلة -

. )لٌحفظنا من المطروحة
فً  - الوقوع فً الشر

 عند النوم (-الصبلة 
زاتهم مبلءمة إنجا -

 للمطلوب.

ٌنبغً التركٌز على  -
ترسٌخ االقتناع بأهمٌة 

 من االستعاذة باهلل
.ارشراأل
ح ٌصحشجعهم على تٌ -

 .أخطاء بعضهم البعض

 

  تقويم

 بأنشطة متنوعة مثل: لتهمتقوٌم حصٌ -*
 ـ استظهار اآلٌات. 

 ترتٌب بطاقات اآلٌات. -
ءة قرا بدءمثل: ماذا تقول عند : اإلجابة عن أسبلةـ 

 ؟الحاسدٌن من الذي ٌحفظنا من شرالقرآن؟ 
 

شكل ب ٌاتاستظهار اآل -
 .سلٌم

 .موافقة األجوبة لؤلسبلة -
 
 

األستاذ/ة   رصدٌ -
مكامن التعثر األكثر 

 للعمل على شٌوعا
، فً تجاوزها بما ٌناسب

 .حصص الدعم
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 ية/ التعلمية التعليم 
مؤشرات 

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثبلتعلى األستاذ/ ة ٌقف  -*
 ؟ من خلقك فً أحسن صورة ، مثل:أسبلةبطرح 

 ؟ من ٌحفظك وٌنجٌك من الشرو

 .أسبلة المطروحة ىٌا علوٌجٌبون شف -*

ٌمكن تعدٌل األسبلة  - 
أو إضافة أخرى 
ة( ٌراها األستاذ)

 مناسبة.

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

ٌعرض الوضعٌة/ المشكلة  المقترحة فً  -*
 .49ص  ،كراسة التلمٌذ

ٌبلحظون  المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -*
 .وٌجٌبون عن السؤال المطروح المشهد

هم ٌساعدهم على ف - 
ة وسٌاقها ٌالوضع
  .والتبسٌط حبالشر

بناء 

 التعلمات 

م على اإلجابة عن بتحفٌزه همموارد ًنمٌ  -*
، نشاط:  األسبلة المطروحة فً الكراسة

 ، 49ص  تعرف وأبنًأ
وٌجٌبون على األسبلة مشهد ٌبلحظون ال -*

 المطروحة.

موافقة األجوبة لؤلسبلة  -
 المطروحة.

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 المتعلمٌن/ات.

 

أسبلة  بطرحٌشركهم فً صٌاغة خبلصة  -* استخالص
 ؟الشرمن  ٌحفظك و ٌرعاك من مثل:

وٌتناوبون ٌشاركون فً صٌاغة خبلصة   -*
 على تردٌدها.

. التعبٌر بجمل بسٌطة ودالة -
هللا ربً ٌرعانً الخبلصة: )

 .( ٌحفظنً من كل شرو
 

ٌعمل على تذلٌل  -
العقبات بتبسٌط 

وإعادة أاألسبلة 
صٌاغتها، وتوجٌههم 

 نحو األجوبة 
 .المناسبة.

بمن : سبلةبطرح أ تهمحصٌل ٌقف على -* تقويم
 ؟واألخطار ن الشرورمٌحتمً المسلم 

 

موافقة األجوبة لؤلسبلة  -
المطروحة.

 

 حاالت رصدٌ -
للعمل على التعثر 
 .الحقادعمها 

 :األهداف
 .    شرأن يتعرف المتعمم/ة أن اهلل  يحفظنا من ال -
 .ن يتعود االستعاذة باهلل من كل شرأ -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح  –األلواح 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   81: األسبوع

. 

هللا ٌحفظنً وٌرعانً هللا ٌحفظنً وٌرعانً 

                                                                   رقم الجذاذة: ..... التزكٌة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 مثل : ،أسبلة /ةٌطرح األستاذ -*
؟ ماذا تقرأ األخطارمن هو الحافظ من   -

 ؟الشرلٌحفظك هللا من 

 المطروحة.ٌجٌبون عن األسبلة   -*

ؤلسبلة لاألجوبة  موافقة -
 المطروحة. 

 (... سورة الفلق)
 

ٌعتمد نتابج التقوٌم  -
لتعدٌل كمؤشر 

دعم أنشطة التعلٌم و
بشكل التعلمات 

 .مندمج

تعزيز 

 وإغناء 

 

نشاط ٌعزز مواردهم بتوجٌههم إلنجاز  -*
فً ( ألون األقراص المناسبة باألحمر) أنجز

 . 49ص  الكراسة،
 األنشطة المقترحة.ٌنجزون  -*
 ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم . -*
 

 
مبلءمة إنجازاتهم   -

 للمطلوب.
 
 
 

ٌعمل على تذلٌل  -
ٌراعً و الصعوبات

فً .الفروق الفردٌة
  سرعة اإلنجاز.

 

 هممكتسباتاستثمار  ٌساعدهم على -* استثمار
لجواب أختار ا) ستثمرأنشاط  بتوجٌههم إلنجاز

.49فً الكراسة، ص(  المناسب.....وأكتبه
 .ٌنجزون األنشطة المقترحة - -*
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم فور  -*

 االنتهاء منها.
 

مبلءمة إنجازاتهم  -
للمطلوب.

 

ٌنبغً التركٌز على  -
ترسٌخ االعتقاد بأن 

 هللا تعالى هو الحافظ. 
شجعهم على ٌ -
ح أخطاء ٌصحت

 .بعضهم البعض
 

 تهم بأسبلة مثل: م حصٌلٌقو -*  ويمتق
 تستعٌذمن بند النوم ؟ قرؤها عتما السورة التً 

 ؟اشر عندما تخاف

 قدرتهم على تعببة مواردهم لحل من ٌتحقق -
االنطبلق  عند المقدمة المشكلة الوضعٌة

 السؤال الوارد فٌها.بإعادة طرح 
 

 موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 
 

ٌتم رصد  -
 للعملات الصعوب

 .الحقا هاتجاوز على
 



 

موافقة األجوبة لؤلسبلة -موافقة األجوبة لؤلسبلة -

 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات 

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

: مثل أسبلةبطرح  على حصٌلة مكتسباتهمٌقف  -*
 فً سورة الفلق؟ ممن تستعٌذ باهلل؟ بماذا أمرنا هللا

 .؟تستعٌذ به كٌف
 .األسبلة ىعل وٌاٌجٌبون شف -*

 . موافقة األجوبة لؤلسبلة -
 

ٌمكن تعدٌل األسبلة  -
أو إضافة أخرى 
ٌراها األستاذ)ة( 

 مناسبة.

تقديم النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
  ف، ومواضع الوقوقواعد الترتٌل

 لآلٌات. نصتونٌ -*

حسن اإلصغاء ) ٌتحقق  -
كم  منه بطرح سؤال مثل

  (:؟شر كلمةت ذكرمرة 

ٌمكن التسمٌع  -
أو  وسابط رقمٌةب

قارئ لتسجٌل  جهاز
 برواٌة ورش.

 محاكاة 

 وقراءة

ٌقرؤها قراءة ، سورةاآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
 التً بعدها.ثم اآلٌة نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ 

 محاكٌن المقروء. ٌنٌتناوبون على قراءة اآلٌت -*

 سلٌمالنطق المراعاة  -
 واآلٌات. للكلمات

ٌحرص على إشراك 
أكبر عدد ممكن من 

 .المتعلمٌن/ات.

 تقريب معاني

 اآليات

 من خبلل طرح اآلٌات فهم علىهم ساعدٌ -*
 ، 50ص  ،أفهماألسبلة الواردة فً الكراسة، نشاط 

خبلصة لمضمون صٌاغة  ٌشاركون فً إعادة -*
 .اوبون على تردٌدهاتنوٌ السورة

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
ودالة مثل :

أدعو هللا أن ) :الخالصة
ٌحفظنً من شر كل ساحر 

 (.وحاسد

ٌعمل على تذلٌل  -
العقبات بتبسٌط 

وإعادة أ األسبلة
صٌاغتها، وتوجٌههم 

 نحو األجوبة 
 .المناسبة.

نشاط  بانتدابهم إلنجازٌقوم حصٌلة مكتسباتهم  -* تقويم
 .50 ص فً الكراسة، أحاكً وأحفظ، ونشاط أنجز

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -

لٌل ٌساعدهم على تذ -
الصعوبات وتصحٌح 

 األجوبة.

األستاذ/ة  رصدٌ -
للعمل مواطن التعثر 
على دعمها فً 

الحصص 
المخصصة لهذه 

 الغاٌة.

 :األهداف
     .ويحفظيما نياآليتأن يتمو المتعمم  -
 ا شفويا.منيعويعبر  معناىماأن يفيم  -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –األلواح 

 د  45المدة                                       3:ةالحص                                   91: األسبوع

. 

  سورة الفلق سورة الفلق 
  55وو  44::  اآلٌتاناآلٌتان

                                                                   رقم الجذاذة: ..... التزكٌة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 

 

 1الحصة 
مدارج 
  التعلمات

 اإلجراءات
 التعليمية/ التعلمية  

مؤشرات
 تقويم التعلمات 

 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

 :مثلأسبلةبطرح  على مكتسباتهم األستاذ/ة ٌقف -*
 من هو رب الناس؟ من منكم ٌحفظ سورة الناس؟

 .ةالمطروح األسبلة ىعل وٌاٌجٌبون شف -*

ٌمكن تعدٌل األسبلة  - 
أو إضافة أخرى 
 ٌراها األستاذ)ة(

 مناسبة.
تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
  .ومواضع الوقف وقواعد الترتٌل

 بانتباه. لآلٌات نصتونٌ -*

حسن اإلصغاء ) ٌتحقق  -
منه بطرح سؤال مثل: ما 

  ( كلمة فً السورة؟آخر 

ٌمكن التسمٌع  -
باعتماد قارئ برواٌة 

 وسابط رقمٌةبورش 
 . جٌلتس جهازأو 

تسميع 

 وقراءة

ٌقرؤها ، سورةبطاقة اآلٌة األولى من ال ٌعرض  -*
، هاثم التً تلٌقراءة نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛ 

 مع ربط السابق بالبلحق من اآلٌات. وهكذا
 محاكٌن المقروء. ٌنٌتناوبون على قراءة اآلٌت -*

 سلٌمالنطق المراعاة 
 واآلٌات. للكلمات

ٌحرص على إشراك 
بر عدد ممكن من أك

 .المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 معاني

 اآليات

 من خبلل:، اآلٌات فهم علىهم ساعدٌ -*
إجابتهم عن السؤالٌن المطروحٌن فً الكراسة،  -

 .51ص  ،كراسةال فً أفهم نشاط
 لمضمون اآلٌات. خبلصةمشاركتهم فً صٌاغة  -
 .اقراءتهل همبعض وٌنتدب، على السبورة هاٌكتب -*
 

بجمل بسٌطة التعبٌر  -
ودالة:

 من باهلل أحتمً) :الخالصة
 باهلل أعوذ: فأقول الشٌطان

 (.الرجٌم الشٌطان من

ٌعمل على تجاوز  -
الصعوبات بتبسٌط 
األسبلة، وتوجٌههم 

نحو األجوبة 
المناسبة.

 

 بأنشطة متنوعة مثل: تهمٌقوم حصٌل -* تقويم
 ـ استظهار اآلٌات. 

 أحاكً اطونش ،أنجز نشاط إلنجاز انتدابهم -
 .51 ص الكراسة، فً وأحفظ

 .المقترحة األنشطة ٌنجزون -*

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب: 

شكل ب اآلٌاتاستظهار  -
 .سلٌم

. 

حاالت  رصدٌ -
التعثر األكثر شٌوعا 

دعمها  للعمل على
فً الحصص 

المخصصة لهذه 
 .الغاٌة

 

 :األهداف
 ويحفظيا.     اآلياتأن يتمو المتعمم  -
 العامة لمسورة ويعبر عنيا شفويا. يأن يفيم المعان -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح  –األلواح 

 د  45المدة                                        1:ةالحص                                   91: األسبوع

. 

  سورة الناس سورة الناس 
  44  إلىإلى  11اآلٌات مناآلٌات من

                                                                   رقم الجذاذة: ..... التزكٌة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 ملسو هيلع هللا ىلص
 

 
 
 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 عليمية/ التعلمية الت 
 مؤشرات

 تعلماتال تقويم
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

 تمثبلتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 مثل: ،أسبلةبطرح  السابقةالمتعلمٌن/ات 

 ؟ أٌن عاش النبً صلى هللا علٌه وسلم طفولته -

 . سبلة المطروحةاأل نٌجٌبون ع -*

ٌمكن اعتماد أسبلة  - 
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 
 جماعة فصلهل

 تقديم 

نص 

 االنطالق

 ،كراسةالالوارد فً  نص االنطبلقض رٌع -*

 .52ص 
 ،.هد المشون وٌبلحظ ،للنص ونمعتٌس -*

حسن اإلصغاء ) ٌتحقق  -
 منه بطرح سؤال مثل: ما

المرأة التً ذكرت فً أاسم 
 ( ؟النص 

ٌساعدهم على فهم  ـ
بالشرح  النص

 ، والتبسٌط

 سبلة األطرح ب تعلماتهم لى بناءساعدهم عٌ -* تعرف وبناء 
" فً أتعرف وأبنً  فً نشاط " ةرداوال
  .52ص ،كراسةال
  المطروحة. ٌجٌبون عن األسبلة -*

 .موافقة األجوبة لؤلسبلة -
 

ٌحثهم على تعود  -
 الصبلة على النبً 

د سماع نع ملسو هيلع هللا ىلص
  .اسمه

بطرح أسبلة فً صٌاغة خبلصة  همٌشرك -* استخالص
 ؟  ملسو هيلع هللا ىلص ً النبمن أرضعت  :مثل

 أٌن كانت تسكن؟ هل كانت امرأة غنٌة؟
 أخذت النبً إلى بٌتها ؟أن وكٌف أصبحت بعد  
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص لماذا أحب أهلها النبً 
ٌجٌبون على األسبلة وٌشاركون فً بناء  -*

ٌتناوبون على ، وتدون على السبورة ،خبلصة
  قراءتها.

 : التعبٌر بجمل بسٌطة ودالة -
 

 حلٌمة أرضعت ) :الخالصة
 هللا فرزقها النبً عدٌةالس

 وولدها بدنها فً البركة
 أهلها وصار وأغنامها،

 .(محمدا  ٌحبون

على تجاوز ٌعمل  -
الصعوبات المحتملة 

 تبسٌط األسبلةب
 إعادة صٌاغتها،و

وتوجٌههم نحو 
 األجوبة المناسبة.

من  لة بأنشطة متنوعة مثل:حصٌالتقوٌم  -* تقويم

ٌف ؟ وكهل كانت غنٌة؟ ملسو هيلع هللا ىلص أرضعت النبً

 ؟إلى بٌتها  ملسو هيلع هللا ىلص ذت النبًبعدما أخ تأصبح

 . المطروحة ٌجٌبون عن األسبلة  -*

 مطابقة األجوبة لؤلسبلة. -
 
 
 

األستاذ/ة  رصدٌ -
للعمل مواطن التعثر 

ها فً زعلى تجاو
 .حصص الدعم

  :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 
 كراسة – األلواح - السبورة - مشاىد وصويرات

...الواضح

  :هدافاأل

 ملسو هيلع هللا ىلص نبيأن يتعرف المتعمم/ة مرضعة ال -

.ملسو هيلع هللا ىلصيستشعر عناية اهلل بنشأة نبيو   أن -

   وإكرام هللا لهوإكرام هللا له  ملسو هيلع هللا ىلص  رضاعهرضاعه
 المدخل:   االقتداء                                                                    رقم الجذاذة: .....

 األسبوع: 11                          الحصتان: 1 و 2                                     المدة    54 د × 2

. 

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 مثل : ،أسبلة /ةٌطرح األستاذ -*
 ه أهل بٌتها؟لماذا أحب ؟ ملسو هيلع هللا ىلص من أرضعت النبً

 .المطروحة شفوٌاٌجٌبون عن األسبلة   -*

تناسب األجوبة مع األسبلة  -
 المطروحة. 

 

ٌعتمد نتابج التقوٌم  -
كمؤشر لتعدٌل 

أنشطة التعلٌم والدعم 
 بشكل مندمج.

تعزيز 

 وإغناء 

 

هم مكتسبات تعزٌز وإغناء ٌساعدهم على -*
  :مثل بأنشطة

 ً:عما ٌل صواب أو خطأالتعلٌق بـ  ▪
 -تسكن فً المدٌنة ملسو هيلع هللا ىلص كانت مرضعة محمد -

كرم هللا مرضعة أ -كانت مرضعته امرأة فقٌرة 

 .بالبركات  ملسو هيلع هللا ىلص النبً
شطب كل أ ) أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  ▪

 .52فً الكراسة، ص  (مناسبةكلمة غٌر 
 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

تناسب األجوبة مع األسبلة  -
 المطروحة.

 
 
 

ل كلمة غٌر التشطٌب على ك
 مناسبة.

 

ٌساعدهم على  -
تصحٌح إنجازاتهم 
 جماعٌا، ثم فردٌا

ٌعٌنهم على استثمار مواردهم المكتسبة   -* استثمار
 حٌط الجوابأ ) رأستثمبتوجٌههم إلنجاز نشاط 

 . 52ص ،كراسةالفً  بخط مغلق( المناسب

 .النشاط المقترح ٌنجزون -*
ا، ثم ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌ -*

 فور االنتهاء منها. فردٌا

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 

ٌعمل على تذلٌل  -
العقبات بتبسٌط 

وإعادة أاألسبلة 
صٌاغتها، وتوجٌههم 

 نحو األجوبة
 . المناسبة.

 

 بأسبلة مثل: تهمٌتم تقوٌم حصٌل -*  تقويم
 كٌف أصبحت أغنامها؟؟  ملسو هيلع هللا ىلصمن أرضعت النبً

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص لماذا أحب أهل بٌتها محمدا
وٌصححون أخطاء  ٌجٌبون عن األسبلة -*

 بعضهم البعض.

. 
 موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 
 

 
ٌتم رصد  -

للعمل ات الصعوب
 .الحقا هاتجاوز على



 

 

 

 2الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
 توجيهات  التقويم مؤشرات

تقويم 

 تشخيصي

بطرح  المتعلمٌن/ات مكتسبات اذ/ةاألست ٌقوم  -*
 من هو رب الناس؟: مثل أسبلة

 ؟كل شرمن  كحفظٌمن  

 ةالمطروح االسبلة ىعل وٌاٌجٌبون شف -*

 موافقة األجوبة لؤلسبلة -
 

ٌعتمد نتابج التقوٌم  -
التعلٌم لتعدٌل أنشطة 

ودعم التعلمات بشكل 

 .مندمج

تقديم 

النص 

 القرآني

ٌا مخارج الحروف مراع بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
 ومواضع الوقف. ،وقواعد الترتٌل

 بانتباه. لآلٌات نصتونٌ -*

حسن اإلصغاء ) ٌتحقق  -
منه بطرح سؤال مثل: ما 

  ( كلمة فً السورة؟آخر 

ٌمكن التسمٌع  -
أو  وسابط رقمٌةب

قارئ ل تسجٌل جهاز
 برواٌة ورش.

 محاكاة 

 قراءةو

اءة ٌقرؤها قر، سورةاآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
اآلٌة التً ٌعرض ثم  نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم لقراءتها؛

 مع ربط السابق بالبلحق من اآلٌات. ، وهكذاهاتلٌ
محاكٌن مجزأة ٌتناوبون على قراءة اآلٌات  -*

 المقروء.

 سلٌمالنطق المراعاة  -
 واآلٌات. للكلمات

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 معاني

 تاآليا

بانتدابهم لئلجابة اآلٌات فهم علىهم ساعدٌ -*
الكراسة، ص  أفهم نشاطعن األسبلة المطروحة فً 

لمضمون  خبلصةفً صٌاغة  همركوٌش ،53
 اآلٌات.

 ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء الخبلصة-*

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
ودالة مثل :

 باهلل أستعٌذ) :الخالصة
 شٌاطٌن شر من لٌحفظنً

 (.والجن نساإل
 

ٌعمل على تذلٌل  -
العقبات بتبسٌط 

وإعادة أاألسبلة 
صٌاغتها، وتوجٌههم 

نحو األجوبة 
 .المناسبة.

توجٌههم إلنجاز ٌقف على حصٌلة مكتسباتهم ب -* تقويم
 ،فً الكراسة ( أحٌط ما ٌناسب بخط مغلق ) أنجزنشاط 
 . 53 ص
، المقترح النشاطٌشاركون فً إنجاز  -*

 .جماعٌا، ثم فردٌا  طاءوٌصححون األخ

األستاذ/ة  رصدٌ - 
للعمل مواطن التعثر 
على دعمها فً 

الحصص 
المخصصة لهذه 

 الغاٌة.
 

 :األهداف
 ويحفظيا.     اآلياتأن يتمو المتعمم  -

ويعبر عنيا شفويا. لآليات أن يفيم المعاني  العامة -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -ط رقميةوسائ -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح  –األلواح 

 األسبوع: 20                                   الحصتان: 2 و3                           المدة  45  د × 2

. 

  سورة الناس سورة الناس 
66  إلىإلى  44ٌات منٌات مناآلاآل

                                                                   رقم الجذاذة: ..... التزكٌة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 3الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 ٌطرح األستاذ أسبلة مثل : -*
من ٌحمٌنا من  ؟للناسٌوسوس  ؟ بماذاهو الوسواس من

 شره؟

 المطروحةٌجٌبون عن األسبلة  -*

تناسب األجوبة مع  -
 سبلة المطروحة. األ
 

ٌعتمد نتابج التقوٌم  -
أنشطة كمؤشر لتعدٌل 

 التعلمات دعمالتعلٌم و
 .بشكل مندمج

 

 تسميع 

 قراءةو

ٌسمعهم اآلٌات بتأن مراعٌا مخارج الحروف  -*
 ومواضع الوقف.وقواعد الترتٌل.

 تردٌدٌتناوبون على ٌنصتون لآلٌات بانتباه. -*
 اآلٌات محاكٌن المقروء.

واعد قٌمرنهم على  - آلٌات.ل لٌمسالنطق ال
دون التصرٌح  الترتٌل

 بها.

 

 تحفيظ 

 :مثلأنشطة بتتم عملٌة التحفٌظ  -*
 اآلٌات. قراءةالتناوب على  -
 .البطاقات أو المحو التدرٌجً سحب -
  .لبطاقاتممارسة لعبة تطابق ا -
ص فً الكراسة،  أحاكً وأحفظنشاط ٌنجزون  -*

53 . 

اءة قر.قراءة البطاقات -
 سلٌمة.

 

ٌمكن االكتفاء بما ٌراه  -
األستاذ)ة( مناسبا من 

 األنشطة.هذه 

 

 تدبر

وتمثل  على تدبر اآلٌات الكرٌمةٌساعدهم  -*
 الأو  نعمكتب أ ) أتدبرإنجاز نشاط من خبلل  معانٌها

.53 ص ،كراسة الفً  ( أمام كل عبارة
 ٌنجزون النشاط وٌصححون األخطاء. -*
 

 
 مبلءمة اإلنجاز -

 للمطلوب.

ٌتم تصحٌح األنشطة  -
المنجزة جماعٌا ثم 

 فردٌا فور االنتهاء منها.

 

  تقويم

 تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة متنوعة مثل: -*
 .السورة استظهار ب مطالبتهم▪
قراءة بدء مثل: ماذا تقول عند أسبلة:  طرح ▪

بماذا ٌوسوس الشٌطان للناس؟ كٌف نحتمً  ؟القرآن
 ن؟من وسوسة الشٌطا

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -

شكل استظهار السورة ب -
 .سلٌم

 
 موافقة األجوبة لؤلسبلة.-
 
 

األستاذ/ة   رصدٌ -
للعمل  مكامن التعثر

دعمها  بما ٌراه  على
مناسبا مراعٌا الحاالت 

األكثر شٌوعا، فً 
الحصص المخصصة 

 .لهذه الغاٌة
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات مكتسبات على المدرس/ ة ٌقف  -*
 مثل: ،أسبلةبطرح  السابقة

 فً الوضوء ؟ ما األعضاء التً تغسل -
 ؟فً الوضوءمسح ما األعضاء التً ت -

 .لمطروحةأسبلة ا نٌجٌبون شفهٌا ع -*

موافقة األجوبة  -
 .لؤلسبلة

 

ٌمكن اعتماد أسبلة  -
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 
 لجماعة فصله

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

كراسة ال فًالواردة   مشكلةالوضعٌة ال ضرٌع -*
 .54ص
 وٌقدمون أجوبة. المشكلة للوضعٌة ونمعتٌس -*

ـ ٌساعدهم على فهم  
الوضعٌة بالشرح 

ٌولً ، ووالتبسٌط
أجوبتهم ما تستحقه 

 من عناٌة.

بناء 

 التعلمات 

ههم الى النشاط ٌوجت من خبلل همً مواردنمٌ -*
 ؟54" كراسة التلمٌذ صأتعرف وأبنً"
 .المطروحة  ٌجٌبون عن األسبلة -*
 

موافقة األجوبة  -
 لؤلسبلة

 

ٌشجعهم على  -

ح أخطاء ٌصحت

 بعضهم البعض.

انطبلقا من  الوضوءترتٌب أفعال  علىهم ساعدٌ -* تدريب
 خارج الفصل هاتم انجازاألعمال التطبٌقٌة  التً 

 فً الدرس السابق.
 . 54ص ،كراسةال فً أتدربنشاط "ٌنجزون  -*

 تشخٌص أفعال -
 .بشكل سلٌم الوضوء

 جمٌعك ٌشر -
  المتعلمٌن/ات

فً عملٌات التدرٌب 
باستثناء من ال 

 .ٌقدر

 متنوعة: تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأنشطة -* تقويم
 الوضوء عملٌةتشخٌص ل انتدابهم ▪
 -بماذا ٌبتدئ الوضوء وبماذا ٌنتهً؟ -:األسبلة طرح ▪

وما األعضاء  ما األعضاء التً تغسل فً الوضوء؟
 التً تمسح؟

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

مبلءمة إنجازاتهم  -
للمطلوب.

 

األستاذ/ة  رصدٌ -
للعمل مواطن التعثر 
على دعمها فً 

 الحصص
المخصصة لهذه 

 الغاٌة.

 :األهداف
 .    أعضاء الوضوءن يتعرف المتعمم/ة أ -
 .يؤدي الوضوء عممياأن  -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح  –األلواح 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   20: األسبوع

. 

   ((تتمةتتمة) ) الوضوء عملٌاالوضوء عملٌا

                                                                   رقم الجذاذة: ...... االستجابة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

مكتسبات على المدرس/ ة ٌقف  -*
 بانتداب بعضهم السابقةالمتعلمٌن/ات 

لتشخٌص أفعال الوضوء.

 

تشخٌص أفعال الوضوء 
بشكل سلٌم.

ٌعتمد نتابج التقوٌم  -
كمؤشر لتعدٌل 

أنشطة التعلٌم ودعم 
بشكل التعلمات 
.مندمج.

تعزيز 

  وإغناء

 

مكتسباتهم  تعزٌز وإنماء ٌساعدهم على -*
 . بأنشطة، مثل:

ٌنتدب فً كل مرة متعلما ٌقوم بذكر فعل  ▪
ذكر  من أفعال الوضوء، وٌطلب من زمٌله

كرر هذه ت. وٌسبقه الذي وٌلٌه أالفعل الذي 
 العملٌة عدة مرات.

مشاهد رتب أ )أنجز ٌوجههم إلنجاز نشاط ▪

 .54ص ،كراسةالفً (  الوضوء

ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

 

ب أفعال الوضوء ٌترت -
 ترتٌبا سلٌما.

ٌساعدهم على  -
تصحٌح إنجازاتهم 
  جماعٌا، ثم فردٌا

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات

استثمار مكتسباتهم بأنشطة،  ٌساعدهم على -* استثمار
 :مثل
باختٌار المكان المناسب للوضوء  مطالبتهم ▪

نافورة  -البهو -الحمام من بٌن األمكنة التالٌة:

 .المرحاض -المطبخ -المسجد
أختار ) أستثمرههم إلنجاز النشاط "ٌوجت ▪

 .54ص ،كراسةال" (العبارة المناسبة وأكتبها
 .المقترحةٌنجزون األنشطة  -*

 

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

ل األستاذ)ة( ٌعم -
على تذلٌل 
 .الصعوبات

م على ٌساعده -
تصحٌح إنجازاتهم 
 جماعٌا، ثم فردٌا
فور االنتهاء منها.

ؤوا لٌتوض بعضهمب انتدبا تهمتقوٌم حصٌل -*  تقويم
وٌطلب من اآلخرٌن تصحٌح  ،مام زمبلبهمأ

  .المرتكبة األخطاء
ط المقترح.انشلٌنجزون ا -*

مبلءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 

 
ٌتم رصد  -

الصعوبات للعمل 
 الحقا.على تجاوزها 



 

 

 

 
 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات
تقويم التعلمات 

 توجيهات

تقويم 

تشخيصي

ٌقف األستاذ/ ة على تمثبلت المتعلمٌن/ات  -*
 :أسبلة مثلمن خبلل 
 والدٌك؟ بماذا تعبر عن حبك لهما؟هل تحب 

 

 ٌمكن اعتماد أسبلة - 
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 
 .لجماعة فصله

تقديم 

الوضعية 

المشكلة

المقترحة فً  الوضعٌة/ المشكلةٌقدم  -*
.55ص كراسة التلمٌذ 

ٌبلحظون ٌستمعون للوضعٌة المشكلة،  -*
 وٌجٌبون عن السؤال المطروح.المشهد 

ٌساعدهم على  - 
استٌعاب الوضعٌة 

بشرح المشكلة 
الغامض من 

 .كلماتها
ٌفسح لهم المجال  -

 للتعبٌر.
 

بناء 

التعلمات 

 المتعلمٌن/ات على إنماء مواردٌعمل  -*

 : »ملسو هيلع هللا ىلص: قال النبً الحدٌث النبويعرض ب

كَ  ٌْ ه، أ، ٌقر[ (58/ 8المعجم األوسط )] « أَِطْع َوالَِد
وٌنتدب بعضهم لقراءته. ٌشركهم فً تقرٌب 

 ملسو هيلع هللا ىلص أمرنا النبً بماذا مضمونه بأسبلة مثل:

 ؟  أن تطٌع والدٌكب جٌلماذا ؟ 

 ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة . -*

جوبة لؤلسبلة األمبلءمة  -
 روحة.طالم

أسناد اعتماد ٌمكن  -
من القرآن أخرى 

الكرٌم أو الحدٌث 
 النبوي الشرٌف 

 

خبلصة مبسطة  صٌاغةٌشركهم فً  -*استخالص
أتعرف " نشاطالواردة فً  سبلةاألب مستعٌنا
 .55 ص " فً الكراسة،وأبنً

 ٌدونها األستاذ )ة( على السبورة ثم تقرأ. -

 دالة.وبجمل بسٌطة  التعبٌر -
 خالصة:ال
ألنهما  وأطٌعهما والدي  والدي    أحب)

  (ٌعتنٌان بً

 

طرح أسبلة ٌقف على حصٌلة مكتسباتهم ب  -*تقويم
 :مثل
 كٌف تعبر عن طاعتك لوالدٌك؟ -
 هل تعٌن أمك على تهٌا مابدة الطعام؟ -

 تطٌع والدٌك؟ لماذا ٌجب أن

مبلءمة األجوبة لؤلسبلة  -
 المطروحة.

ٌتم رصد  -
ات للعمل ثرعتال

على تجاوزها 
 الحقا.

 

 :األهداف
 طاعة الوالدين  فضائلأن يتعرف المتعمم/ة  -
 .يتعود طاعة والديوأن  -
  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -ت البطاقا -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
... -كراسة الواضح  –األلواح 

 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   21: األسبوع

.

أطٌع والديأطٌع والدي

                                                                   رقم الجذاذة: ..... قسطال:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2الحصة 

تقويم 

تشخيصي

مكتسبات المتعلمٌن/ات  المدرس/ ة رصدٌ -*
 : هل تحب والدٌك؟ ماذا قال النبًالسابقة 

 فً حقهما؟   ملسو هيلع هللا ىلص

وٌم ٌعتمد نتابج التق - موافقة األجوبة لؤلسبلة -
كمؤشر لتعدٌل 

أنشطة التعلٌم ودعم 
بشكل التعلمات 
.مندمج.

تعزيز 

 وإغناء 

 ٌعزز مواردهم المكتسبة بأنشطة: -*
فسح المجال لهم للتعبٌر عن تجاربهم  ▪

الشخصٌة المتعلقة بطاعة الوالدٌن أو حكً 
 .من واقعهمقصص 

 ما باألخضر نألو):أنجز نجاز نشاطانتدابهم إل▪

.55فً الكراسة، ص (العبارة ٌناسب

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

 
تلوٌن الخانتٌن  -

 المناسبتٌن.
 

 

ٌعمل على تذلٌل  -
، وٌشجعهم العقبات

على التصحٌح الذاتً 
لؤلخطاء

انتدابهم ب استثمار مكتسباتهم ٌساعدهم على -*استثمار
 بما النقط مكان أمؤل): أستثمر نجاز نشاطإل

 .55صفً الكراسة،  (ٌناسب

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*
ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،  -*

 فور االنتهاء منها. ثم فردٌا

ٌنبغً التركٌز على  - مبلءمة اإلنجاز للمطلوب. -
إبراز جهد الوالدٌن 

، بناءفً االعتناء باأل
 وفضل طاعتهما.

من أمرنا  بأسبلة مثل: تهمقوم حصٌلٌ -* تقويم
 ن؟ كٌف تطٌع والدٌك؟بطاعة الوالدٌ

 ؟ هماماذا تستفٌد من طاعت
ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحل  -

الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطبلق 
بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسبلة.

ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

ٌرصد األستاذ/ة  - موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
مواطن التعثر للعمل 

فً  هاعبلجعلى 
 .الدعمحصص 

 



 

 

 

 

 
 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات
تقويم التعلمات 

 توجيهات

تقويم 

تشخيصي

ت تمثبلٌقف المدرس/ ة على  -*
 بطرح أسبلة، مثل:للموضوع  المتعلمٌن/ات

كٌف ٌتلوث لماذا نقتصد فً استعمال الماء؟ 
  ؟لوثت إذا حبٌص كٌفواء؟ الم

ٌمكن اعتماد أسبلة  - 
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 

. لجماعة فصله

تقديم 

الوضعية 

المشكلة

الوضعٌة/ المشكلة  المقترحة فً  عرضٌ -*
وٌدعوهم لمبلحظة  ،56ص كراسة التلمٌذ 

المشهد.
ٌستمعون للوضعٌة المشكلة، وٌجٌبون عن  -*

 .ٌنالمطروح ٌنالسؤال

لتفاعل اإلٌجابً مع ما ا -
 .تطرحه الوضعٌة المشكلة 

ـ ٌساعدهم على فهم 
الوضعٌة بالشرح 

والتبسٌط.
ـ إٌبلء أجوبتهم ما 
تستحقه من عناٌة.

بناء 

التعلمات 

  باإلجابةهم موارد بناء ٌحفزهم على -*
عن األسبلة المطروحة فً كراسة التلمٌذ 

.56ص  ،أتعرف وأبنًنشاط 
 ط المقترح.اشالن ٌشاركون فً -*

 

موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 
 
 

ٌمكن إضافة أسبلة  -
أخرى ٌراها األستاذ 

 ضرورٌة.
 

بطرح خبلصة صٌاغة ٌساعدهم على  -*استخالص
 أسبلة:

الماء؟ هل نستفٌد من الماء إذا  نستعمل اذافٌم
تلوث؟ كٌف ٌصبح إذا تلوث؟ بماذا تنصح من 

 ٌلوث الماء؟

 ى السبورة ٌدونها األستاذ)ة( عل -
قراءة الخبلصة من طرف بعض  -*

 المتعلمات والمتعلمٌن

 بجمل بسٌطة دالة. التعبٌر -

أحافظ على الماء  )الخالصة:

 .(وال ألوثه

( ة)األستاذ ٌعمل -
 تذلٌل على

التً  الصعوبات
تعترض جماعة 

.فصله

 األستاذ )ة( أسبلة: ٌطرح -تقويم
ء حافظ على الماتكٌف ٌتلوث الماء؟ بماذا  

 تلوث؟من ال
 

موافقة األجوبة لؤلسبلة.
 
 

ٌرصد األستاذ/ة  -
مواطن التعثر للعمل 

على دعمها فً 
الحصص 

المخصصة لهذه 
الغاٌة.

 :األهداف
.وأضراره وأسبابو موث الماءتأن يتعرف المتعمم/ة  -
 .ثيحمي الماء من التمو أن  -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
... -كراسة الواضح  –األلواح 

 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   21: األسبوع

.

أحمً الماء من التلوثأحمً الماء من التلوث

                                                                   رقم الجذاذة: ..... الحكمة:  المدخل

مادة التربٌة اإلسبلمٌة



 

 

 
 
 

 

2الحصة 

تقويم 

تشخيصي

ة على مكتسبات ٌقف المدرس/ -*
 المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسبلة، مثل:

  ؟من التلوث هتحمٌ كٌف -بماذا ٌتلوث الماء؟ -
 ٌا على أسبلة المطروحة.وجٌبون شفٌ -*

ٌعتمد نتابج التقوٌم  - 
كمؤشر لتعدٌل 

أنشطة التعلٌم والدعم 
بشكل مندمج.

تعزيز 

 وإغناء 

ٌعزز مواردهم المكتسبة بأنشطة: -*
 ما ٌعرفونه منفسح المجال لهم للتعبٌر ع▪ 

 تلوث الماء. حول معلومات
 البطاقاتصل أ)أنجز: نجاز نشاطانتدابهم إل ▪

 .56فً الكراسة، ص( المناسبة الدابرةب

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

الماء  التعبٌر عن أضرار -
 الملوث 

إنجازاتهم موافقة  -
 للمطلوب.

ٌعمل على تذلٌل  -
العقبات بتبسٌط 

وإعادة أاألسبلة 
صٌاغتها، وتوجٌههم 

 نحو األجوبة.
المناسبة.

انتدابهم بٌساعدهم على استثمار مكتسباتهم  -*استثمار
( أكتب الجواب المناسب)أستثمر:  نجاز نشاطإل

.56صفً الكراسة، 

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*
ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،  -*

 فور االنتهاء منها. ثم فردٌا

 
 
 

إنجازاتهم موافقة  -
 . للمطلوب

ٌنبغً التركٌز على  -
 إبراز خطورة الماء 

على الكابنات الملوث 
 لحٌة.ا

 بأنشطة متنوعة مثل:تقوٌم حصٌلتهم  -* تقويم

 هل ٌمكن أن تشرب ماء ملوثا؟ لماذا؟ -
من المسؤول عن حماٌة الماء من التلوث؟ -

ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم 
 فور االنتهاء منه فردٌا

ٌتحقق من قدرتهم على تعببة مواردهم لحل  -
االنطبلق الوضعٌة المشكلة المقدمة عند 

بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسبلة.

 موافقة األجوبة لؤلسبلة. -
 

ٌتم رصد  -
الصعوبات للعمل 

 على تجاوزها الحقا.



 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

  مؤشرات
تقويم التعلمات

توجيهات

عرض 

الوضعية 

التقويمية

 ض الوضعٌة اإلدماجٌة الواردة فً الكراسةٌعر -*
 . 75ص 
 ٌدعوهم لمبلحظة المشهد المصاحب ) السند(. ▪ 
 مضمون الوضعٌة. ٌساعدهم على فهم  -▪
ٌستمعون للوضعٌة اإلدماجٌة، وٌبلحظون السند  -*

 المصاحب.

بشكل السند تحدٌد مؤثثات  -
دقٌق.

شرح الغامض ٌ -
من كلمات 
 الوضعٌة

ٌفكك معهم  -.
 ناصر الوضعٌةع

مقاربا طاعة 
الوالدٌن / اجتناب 

الماء الملوث/ 
الوضوء/ حفظ هللا 

 .تعالى/ ..

 

إنجاز 

ٌعتمد ألستاذ )ة( ما ٌناسب جماعة فصله من  -*
 : ،58- 57، ص الكراسةاألنشطة المقترحة فً 

 .أشطب ما ال ٌناسب العبارات -1
 أكتب نعم أو ال فً كل خانة . -2
( فً خانة المشهد الذي ٌدل )×أضع عبلمة   -3

على طاعة الوالدٌن.
  .وألصقهاأقص مشاهد الوضوء   -4
األنشطة المقترحة. ٌنجزون -*

ٌمكن االكتفاء بما  -
ٌراه األستاذ)ة( 

مناسبا من 
 األنشطة.

ٌعمل األستاذ)ة(  -
على تذلٌل العقبات 
التً تواجه بعض 

 .المتعلمٌن
ٌراعً الفروق  -

الفردٌة أثناء 
از.اإلنج

2الحصة 

 

 تصحيح

 ثم فردٌا ٌتم تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا  -
 .

مبلءمة إنجازاتهم   -
 للمطلوب: 

ٌرصد األستاذ/ة   -
مكامن التعثر للعمل 

على دعمها فً 
الحصص 

المخصصة لهذه 
الغاٌة.

 :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة

 كراسة  –األلواح  -البطاقات –السبورة  -

  4×د 45المدة                                4 -1:الحصص                                     22: األسبوع

.

 أمًسمعا وطاعة 
 وضعٌة دامجة

. 

مادة التربٌة اإلسبلمٌة

                         رقم :الجذاذة:.......          والدعم أنشطة التقوٌم: المدخل

  :هدافاأل
يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة بالكفاية أ، 

.يااجتدموأن يقدر عمى اس



 

 
 

 
 

 

 

4و  3الحصتان 

مع  ،ٌعتمد ألستاذ )ة( ما ٌناسب جماعة فصله -*دعم
 ، وذلك بعرضمنهم عناٌة خاصة إٌبلء المتعثرٌن

 ، 60 - 59ص  ،كراسةالاألنشطة المقترحة فً 
 .أجد الكلمة المطلوبة -1
 .وألصقها أسماء هللا الحسنىأقص  -2
أجٌب عن السؤال. -3
 أستمع للحكاٌة. -4
أشطب البطاقات غٌر المناسبة. -5
األنشطة المقترحة. ٌنجزون -*

ٌمكن االكتفاء  - .
ببعض هذه 

شطة، أو اقتراح األن
أخرى بدٌلة ٌراها 
مناسبة لجماعة 

فصله، وفق 
حاجاتهم 

واهتماماتهم، مع 
األخذ بعٌن االعتبار 
األهداف المحددة .



 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

 السابقةالمتعلمٌن/ات  تمثالتعلى المدرس/ة ٌقف  -*
  بطرح أسئلة مثل: 

 فً أي شهر تكون؟ ؟ هل تعرفون لٌلة القدر -

 .لمطروحةسئلة ااأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

 
. 

 

أسئلة   اعتمادٌمكن  -
أخرى ٌراها 

 األستاذ)ة( مناسبة
 لجماعة فصله.

 

تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
 ومواضع الوقف. ،وقواعد الترتٌل

 باهتمام. لآلٌات ونمعتٌس -*

حسن اإلصغاء ) ٌتحقق  -
كم منه بطرح سؤال مثل

لٌلة "مرة تكررت 
 ("فً اآلٌات؟لقدرا

ٌمكن التسمٌع  -
لقارئ  وسائط رقمٌةب

 برواٌة ورش 

 محاكاة 

 وقراءة

ٌقرؤها قراءة ، سورةاآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
، هاثم اآلٌة التً تلٌ؛ نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم لقراءتها

  ..وهكذا.
  .مجزأةٌتناوبون على قراءة اآلٌات  -*

 للكلمات سلٌمالنطق ال -
 آلٌات.والمقاطع وا

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 معاني

 اآليات

سئلة باأل مستعٌنا ،اآلٌاتمعانً  فهم علىهم ساعدٌ -*
 [.62كراسة التلمٌذ، ص ]" أفهمنشاط "  الواردة فً

صٌاغة ون فً ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
 اآلٌات لمضمون  خالصة

ٌعرضها على الشاشة  أوعلى السبورة  ٌكتبها-*
 .وتقرأ. 

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
 .ودالة

 هللا أنزل :)الخالصة
 القدر، ليلة في القرآن
 خير عظيمة، ليلة وهي
 (..شهر ألف من

 علىهم ٌشجع -
 تصحٌح أخطاء

 .البعضبعضهم 

 بأنشطة مثل: تهمٌقوم حصٌل* ـ  تقويم
 .هم بقراءتهاتطالبومعرض اآلٌات على السبورة، ▪
 ارة أسفله بما ٌناسب من الكلمات:العب ٌمتتم ▪
 القرآن/ رمضان  عظٌمة / 
 ...... ، فٌها أنزل هللا ........لٌلة القدر -

ر عن المشاهد بعأ ) أنجزٌوجههم إلنجاز نشاط " .▪

 .62 ص ،كراسة التلميذفً " ( القدر ةلٌمستعمال: أحتفً بل

ٌنجزون األنشطة المقترحة، ثم ٌصححونها  -*
 .فردٌا فور االنتهاء منهاجماعٌا و

 
 القراءة السلٌمة لآلٌات-
 
مالءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
عظٌمة ،  لٌلة القدر -) 

 فٌها أنزل هللا القرآن (
 

 حاالت رصدٌ -
للعمل على التعثر 
 الحقا.دعمها 

 
 

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة
 -رقمية وسائط  -تسجيل جياز - مشاىد وصويرات

الواضح كراسة  – األلواح -البطاقات – السبورة

  :هدافاأل
     .ويحفظيا اآلياتأن يتمو المتعمم  -
 .معناىا ويتعرف فضل ليمة القدر يتعرفأن  -
 .ايقتنع بفضل ليمة القدر ويعظميأن  - 

أن يقتنع بأىمية الحرص عمى اغتنام فرص الخير. -  

   2×د 45المدة                             2و  1:تانحصال                                     23: األسبوع
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                                                                   رقم الجذاذة: ..........   التزكية: المدخل

  سورة القدر
 4إلى اآلٌة:    1من اآلٌة:

...... 

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 
 
 

 
 
 

 2الحصة 

 

تقويم 

 تشخيصي

 مثل : ،ٌطرح األستاذ أسئلة -*
 ؟متى تكون لٌلة القدر -
 ؟أنزل هللا فً لٌلة القدر ماذا؟ -
 . سئلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف  -*

تناسب األجوبة مع األسئلة  -
 المطروحة. 

 

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
لتعدٌل كمؤشر 

دعم نشطة التعلٌم وأ
بشكل التعلمات 

 .ُمدمج

 

 تسميع 

 قراءةو

عرض مستعٌنا ب بتأنمرتلة  اآلٌاتٌسمعهم  -*
،  تابتها على السبورة، أو بك اتاآلٌ اتبطاق

 .ٌقرؤها قراءة نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم لقراءتها
 اآلٌات محاكٌن المقروء. قراءةٌتناوبون على  -*

 سلٌمالنطق المراعاة  -
 للحروف والمقاطع واآلٌات.

  على ٌمرنهم -
دون  اعد الترتٌلوق

 .التصرٌح بها.

 

 تحفيظ 

 .بأنشطة متنوعة ٌساعدهم على حفظ اآلٌات -*
" فً أحاكً وأحفظههم إلنجاز نشاط " ٌوجت -

.62الكراسة، ص 
ٌصححونها ثم  ٌنجزون األنشطة المقترحة، -*

 فردٌا فور االنتهاء منها. وجماعٌا 

 بشكل سلٌم قراءة البطاقات -
لؤلنشطة إنجازاتهم  مالءمة -

 المقترحة:
 .السلٌم ستظهاراال -

ٌمكن االكتفاء بما  -
ٌراه األستاذ)ة( 

 األنشطة. مناسبا من

 

 تدبر

وتمثل  على تدبر اآلٌات الكرٌمة * ـ ٌساعدهم
  :مختلفة من خالل أنشطة معانٌها
للتعبٌر عنها باستعمال عبارة  عرض مشاهد▪

) طفل ٌتصدق/ طفل ٌلبس جلبابا/ "فً لٌلة القدر": 
 طفلة وأمها تدخالن المسجد/.... 

 :اإلتمام بما ٌناسب شفوٌا ▪
ألف  -سنة  :من خٌرا نهلٌلة القدر أل أعظم ـ

  .شهر ـ ألف سنة
فً  لٌلة عند هللا ما أفضل  : أسئلةطرح  ▪

لٌلة ب نحتفًكٌف  ؟ماذا أنزل هللا فٌها ؟رمضان
  ؟القدر

.62ص  ،كراسةال" فً أتدبرٌوجههم إلنجاز " ▪
،  ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة -*

 .وٌصححون إنجازاتهم فور االنتهاء منها

جوبة مع األسئلة تناسب األ -
 .المطروحة

 
 
 موافقة األجوبة لؤلسئلة. -
 
لؤلنشطة إنجازاتهم  مالءمة -

 المقترحة:
 
 

 
التركٌز على إبراز  -

فضل لٌلة القدر 
 إلقناعهم باغتنامها.

ٌعمل على تذلٌل  -
 الصعوبات

أو ما .بتبسٌط األسئلة
 شابه ذلك.

 

 

  تقويم

 بأنشطة متنوعة مثل: تهمقوم حصٌلٌ -*
 استظهار اآلٌات. ـ 
 ترتٌب بطاقات اآلٌات. -
 والالحقة لآلٌة:ة قابسذكر اآلٌة ال -

لَةُ   ٌْ ر   اْلَقْدرِ  لَ ٌْ  َشْهر   أَْلفِ  ِمنْ  َخ

 :   الكلمات من ٌناسب بما العبارة إكمال -
 مباركة  -محتاجٌنال – الصالة

لَةُ  - ٌْ  وأكثر أعظمها، ،.......   ....... لٌلةاْلَقْدرِ  لَ
.  من افٌه  ............... أتصدق على و...........
  اتهم فور االنتهاء منها.تصحٌح منجز حثهم علىٌ -
 

مالءمة إنجازاتهم  -
 .للمطلوب

شكل استظهار السورة ب -
 .سلٌم
 

 ٌشجعهم على.-
تصحٌح أخطاء 
  .بعضهم بعضا

مكامن  رصدٌ -
 للعمل على التعثر
ها فً حصص تجاوز
 .الدعم

 
 



 

 

 

 

 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات 
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثالتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 ؟ ماذا أنزل هللا فً لٌلة القدر مثل: ،أسئلةبطرح 

 ما اآلٌة التً تشٌر إلى ذلك؟
  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص م كالم النبًهللا أالقرآن الكرٌم كالم هل 
 .سئلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

  
 موافقة األجوبة لؤلسئلة

إنا / )القرآن الكرٌم
 أنزلناه فً لٌلة القدر(

 

ٌمكن اعتماد أسئلة   -
أخرى ٌراها األستاذ)ة( 
مناسبة لجماعة فصله.

 

تقديم 

الوضعية 

 المشكلة

فً الوضعٌة/ المشكلة  المقترحة عرض ٌ -*
 .63ة، ص الكراس

وٌالحظون  المشكلة، للوضعٌة ونمعتٌس -*
 .وٌجٌبون عن السؤال المطروح المشهد

على فهم ٌساعدهم  - 
الوضعٌة بشرح 

 .الصعبة الكلمات

بناء 

 التعلمات 

 من خالل: همموارد على بناء ٌساعدهم  -*
، نشاط فً الكراسةاألسئلة الواردة اإلجابة عن  ▪
 .63ص  ،"أتعرف وأبنً"
أو  وابص: )ـٌق على الجمل التالٌة بالتعل ▪

 عند قراءة القرآن. هللا ٌناجٌنً -(:     خطأ
 .أثناء نومًهللا ٌناجٌنً  -             

*-  

موافقة األجوبة  -
 روحة.طلؤلسئلة الم

مالءمة إنجازاتهم  -
 .للمطلوب

 

ٌتأكد من فهمهم  -
 لؤلسئلة قبل اإلجابة.

ٌبسط األسئلة أن رأى  -
 ذلك ضرورٌا.

ٌن فً صٌاغة خالصة مٌشرك المتعل -* استخالص
 :مثل سئلةعن أاإلجابة  من خالل للموضوع.

؟ بالمصحفكٌف تعتنً من أنزل القرآن الكرٌم؟  
 الكرٌم؟القرآن  أٌناجٌك عندما تقر الذي لماذا؟ من

ٌشاركون فً صٌاغة ٌبون عن األسئلة، وجٌ -*
 وتقرأ من طرف البعض.، خالصةال

ل بسٌطة بجم التعبٌر -
ودالة.

 تعالى هللا :)الخالصة
 أقرأ ماعند يناجيني
  (. الكريم القرآن

 

ٌعمل على تجاوز  -
وصٌاغة الثغرات 

الخالصة بتبسٌط 
 . األسئلة

 مثل:بأسئلة تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن  -* تقويم
فً أي لٌلة أنزله  حفظه؟القرآن الكرٌم وت أقرت لماذا

 هللا؟ نزله؟ متى ٌناجٌكأهللا ؟ على من 

 

موافقة األجوبة   -
لؤلسئلة المطروحة.

 

األستاذ/ة  رصدٌ -
للعمل مواطن التعثر 
 الحقا.على دعمها 

  :هدافاأل
 القرآن كالم اهلل تعالى. أن أن يتعرف المتعمم/ة -
القرآن الكريم. بقراءةأن يتعود مناجاة اهلل  -

. 

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
 ... -كراسة الواضح  –األلواح 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   23: األسبوع

. 

هللا يناجيني هللا يناجيني 

            رقم الجذاذة: ......                                                            التزكية:  المدخل

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

 ،أسئلةب مكتسباتهم السابقة /ةاألستاذ قومٌ -*
هللا  ًناجتبماذا ؟ ما هو القرآن الكرٌم   :مثل

  ؟القرآن الكرٌم هللا متى أنزلتعالى؟ 
 .ٌجٌبون عن األسئلة  -*

األجوبة  موافقة -
 ؤلسئلة المطروحة. ل
 
 

ٌعتمد نتائج التقوٌم   -
كمؤشر لتعدٌل انشطة 
التعلٌم ودعم التعلمات 

 .ُمدمجبشكل 

تعزيز 

 وإغناء 

 

 مختلفة : ٌعزز مكتسباتهم بأنشطة -*
  أعلق على العبارات بـ  )"  أنجزنشاط "  إنجاز-

 .63ة، ص فً الكراس (ال أو  نعم 

ٌنجزون األنشطة المقترحة، ثم ٌصححونها  -*
 جماعٌا وفردٌا فور االنتهاء منها.

 
مالءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 
 

ٌراعً األستاذ)ة(  -
إٌقاعات المتعلٌن فً 

 سرعة اإلنجاز.

بأنشطة هم مكتسباتاستثمار  ٌساعدهم على -* استثمار
 مثل:

:من متعددختٌار اال ▪
 :هللا يناجيني

أثناء  –اللعب   أثناء -فً النوم. - فً الصالة ▪
قراءة القرآن.

أكتب  ) أستثمر" نشاطمطالبتهم بإنجاز  ▪

. 63ص  "( الكلمات فً مكانها المناسب

ٌختارون األجوبة المناسبة وٌنجزون  -*
  طلوب.مال
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم  -*

 فور االنتهاء منها. فردٌا

. 
نجازاتهم مالءمة إ -

 للمطلوب.
 

ـ ٌنبغً التركٌز على 
القرآن الكرٌم  تعظٌم

باعتباره كالم هللا تعالى، 
وإقناعهم بإٌالئه ما 
 ،ٌستحق من العناٌة
وبمناجاة هللا تعالى 

.هبتالوت
ٌراعً األستاذ)ة(  -

وتٌرة المتعلمٌن فً 
 سرعة اإلنجاز.

:مثل طرح أسئلةب تهمٌقوم حصٌل* ـ   تقويم
 هللا ؟ ٌناجٌك متى 

  ؟بالقرآن الكرٌم كٌف تعتنً
قدراتهم على حل الوضعٌة  تحقق من مدىٌ -

 فٌها.السؤال الوارد إعادة طرح ب المشكلة
 

مالءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 
 

 
ات الصعوبٌتم رصد 
 هاتجاوز للعمل على

 .فً حصص الدعم الحقا
 



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

مدارج 
 التعلمات 

 اإلجراءات
 ليمية/ التعلمية التع 

 مؤشرات
 تعلماتال تقويم

 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  مكتسباتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
مثل:بأنشطة  السابقة

مطالبتهم باستظهار ما تٌسر من السورة السابقة،  
  وبطرح أسئلة مثل: 

 كٌف تحتفً بلٌلة القدر؟ ؟ ماذا أنزل هللا فً لٌلة القدر -

 .سئلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

ؤلسئلة لاألجوبة  موافقة -
 المطروحة.

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
نشطة أكمؤشر لتعدٌل 

التعلٌم ودعم التعلمات 
 بشكل ُمدمج.

تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
 .ومواضع الوقفوقواعد الترتٌل

 باهتمام. لآلٌات ونمعتٌس -*

سن اإلصغاء ) ٌتحقق ح -
منه بطرح سؤال مثل: ما 

 ( كلمة فً السورة؟ آخر

ٌمكن التسمٌع  -
وسائط باستعمال 

لقارئ برواٌة  رقمٌة
 ورش 

 محاكاة 

 وقراءة

أو ٌكتبها على ، سورةاآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
ٌقرؤها قراءة نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم السبورة، 
 ا. ، وهكذهاثم اآلٌة التً تلٌ لقراءتها،

  .مجزأةٌتناوبون على قراءة اآلٌات  -*

 سلٌمالنطق المراعاة  -
والمقاطع  للكلمات
 واآلٌات.

ٌمرنهم على  قواعد  -
الترتٌل دون التصرٌح 

 بها.

تقريب 

 معاني

 اآليات

سئلة األ بطرح، اآلٌاتمعانً  فهم علىهم ساعدٌ -*
--- .64" فً الكراسة ، صأفهمنشاط " الواردة فً 

 تدون على السبورة.  صٌاغة خالصة ٌشركهم فً -

صٌاغة ون فً ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
 اآلٌات.لمضمون  خالصة

ٌعبرون بجمل بسٌطة  -
:ودالة

 ليلة في :)الخالصة .
 المالئكة تتنزل القدر،
 (..والخير بالسالم

ٌعمل على تجاوز  -
الثغرات بتبسٌط 

إعادة وأاألسئلة 
وتوجٌههم  صٌاغتها،

 المناسبة. نحو األجوبة

 

 تحفيظ 

 .:بأنشطة متنوعةٌساعدهم على حفظ اآلٌات  -*
 .  2 – 1: باألرقام اآلٌات مطالبتهم بترتٌب -
" فً أحاكً وأحفظ" نشاط مطالبتهم بإنجاز  -

 تلوٌن البطاقة الدخٌلة باألسود(.) 64الكراسة، ص 
 

مالءمة إنجازاتهم  -
للمطلوب.

 
 

ٌمكن االكتفاء بما  -
ذ)ة( ٌراه األستا

 مناسبا من األنشطة.

 ) أنجز" نشاط ههم إلنجاز ٌوجتب تهمٌقوم حصٌل* ـ  تقويم
  .64فً الكراسة ، ص " ( مؤل الزلٌفات بما ٌناسبأ

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

ٌصححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا، فور  -*
 االنتهاء منها.

مالءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 

 اتالتعثر رصدٌ -
كثر شٌوعا للعمل األ

على تصفٌتها فً 
 حصص الدعم.

  :هدافاأل
     .ويحفظيا اآلياتأن يتمو المتعمم  -
.ويعظميا يتعرف فضل ليمة القدرأن  -

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة
 -رقمية وسائط  -تسجيل جياز - مشاىد وصويرات

الواضح كراسة  – األلواح -البطاقات – السبورة

   1×د 45المدة                                         3 :ةحصال                                     24: األسبوع

. 

  سورة القدر
 5و 4:ٌتانالآل

...... 

     رقم الجذاذة: .......                                                                    التزكية: المدخل

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

مدارج 
 التعلمات 

 اإلجراءات
 التعليمية/ التعلمية  

مؤشرات
 تقويم التعلمات

 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثالتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
  مثل:بأسئلة   السابقة

 ر منها؟من ٌستظهر ما تٌس؟ من ٌحفظ سورة الضحى -

 .سئلة المطروحةاأل ىٌجٌبون شفهٌا عل -*

تمثالت  رصد 
المتعلمٌن حول 

 .الموضوع.

تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
  ومواضع الوقف،وقواعد الترتٌل

 باهتمام. لآلٌات ونمعتٌس -*

حسن اإلصغاء ) ٌتحقق  -
منه بطرح سؤال مثل: ما 

 ( السورة؟أول كلمة فً 

ٌمكن التسمٌع  -
لقارئ  وسائط رقمٌةب

 برواٌة ورش 

 محاكاة 

 وقراءة

أو ٌكتبها على ، سورةاآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
ٌقرؤها قراءة نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم  السبورة،
 ، وهكذا. هاثم اآلٌة التً تلٌلقراءتها؛ 

  .مجزأةٌتناوبون على قراءة اآلٌات  -*

 اتللكلم سلٌمالنطق ال -
 والمقاطع واآلٌات.

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 معاني

 اآليات

سئلة األ بطرح اآلٌاتمعانً  فهم علىهم ساعدٌ -*
  .65، صكراسة" فً الأفهمنشاط " الواردة فً 

صٌاغة ون فً ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
اآلٌات وٌدونها على لمضمون  خالصة
  وٌدعوهم لقراءتهاالسبورة.

بجمل بسٌطة  التعبٌر -
 : ودالة

 هللا أقسم ):الخالصة 
 أنهوالليل  بالضحى تعالى
 ،ملسو هيلع هللا ىلص رسولههمل لم ي
 خير من يعطيهس هأنو

 ..(واآلخرة الدنيا

ٌعمل عل تذلٌل  -
تبسٌط الصعوبات ب

األسئلة، إعادة 
وتوجٌههم  صٌاغتها،

 نحو األجوبة المناسبة.

 

 تحفيظ 

 ،بأنشطة متنوعةاآلٌات  حفظ ٌعٌنهم على -*
" فً أحاكً وأحفظٌوجههم إلنجاز نشاط " و

 (ترتٌب اآلٌات باألرقام).65الكراسة، ص 

 إنجازاتهم  مالءمة -
 لؤلنشطة المقترحة:

 

ٌمكن االكتفاء بما  -
ٌراه مناسبا من 

 األنشطة.

 ) "أنجز"نشاط ههم إلنجاز ٌوجتب تهمٌقوم حصٌلـ * تقويم
  .65الكراسة ، ص ( لبطاقة المناسبةفً ا ×أضع عالمة 

ٌصححون إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا، فور  -*
 االنتهاء منها.

مالءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 

األستاذ/ة  رصدٌ -
األكثر مواطن التعثر 

تفشٌا للعمل على 
تصفٌتها فً حصص 

 الدعم.

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة
 -رقمية وسائط  -تسجيل جياز - مشاىد وصويرات

...الواضح كراسة  – األلواح -البطاقات – السبورة

  :هدافاأل
     ويحفظيا. ياتاآلأن يتمو المتعمم  -
 .ويعظمو   ملسو هيلع هللا ىلص عناية اهلل بنبيوأن يتعرف  -

 د 45المدة                                        1:ةحصال                                     24: سبوعاأل

×1  
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  سورة الضحى
 5إلى اآلٌة:    1من اآلٌة:

...... 

                      رقم الجذاذة: ......                                                  التزكية : المدخل

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 ية/ التعلمية التعليم 
مؤشرات

 تقويم التعلمات
 توجيهات

 
تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثالتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
 مثل: ،أسئلةبطرح  السابقة

  ؟ فً طفولته ملسو هيلع هللا ىلص كٌف عاش النبً -

  طروحالم الالسؤ ىٌا علوٌجٌبون شف -*

 
 

ٌمكن اعتماد أسئلة  -
أخرى ٌراها مناسبة 

لجماعة فصله.
ع ٌتقبل جمٌ -

 األجوبة.
 تقديم

نص  

 االنطالق

 صكراسة، فً النص االنطالق الوارد ٌعرض  -*

66.
، وٌجٌبون ٌستمعون للنص، وٌالحظون المشهد -*

 .شفوٌا على األسئلة

صغاء ) حسن اإل -
ٌتحقق منه بطرح سؤال 

التً ما اسم الطفلة  مثل:
  ( ؟قرأت النص

ٌساعدهم على  - -
فهم نص االنطالق 

 ٌط.بالشرح والتبس

 سئلةاأل طرحب تعلماتهم اءساعدهم على إنمٌ -* تعرف وبناء 
فً الكراسة،  أتعرف وأبنًفً نشاط " ة رد اوال

  .66ص
  المطروحة. ٌجٌبون عن األسئلة -*

موافقة األجوبة  -
 .لؤلسئلة

 

ٌحثهم على تعود  -
الصالة على النبً 

سماع  عند ملسو هيلع هللا ىلص
 .اسمه

بطرح موضوع ٌساعدهم على صٌاغة خالصة لل استخالص
 ؟متى توفً أبوهكٌف نشأ؟ ؟ هو نبٌنامن : أسئلة مثل

من تكفل برعاٌته؟ كٌف عامله جده  ومتى توفٌت أمه؟
 وعمه؟ 

ٌجٌبون عن األسئلة وٌشاركون فً بناء  -*
خالصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على 

 قراءتها.

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
ودالة: 

 النبي نشأ :)الخالصة 

 هجد   َكَفلَهف ،يتيما   ملسو هيلع هللا ىلص

 هعم   ثم المطلب، عبد  
 (.طالب أبو

تبسٌط ٌساعدهم ب -
إعادة وأاألسئلة، 
وتوجٌههم  صٌاغتها،

نحو األجوبة 
 المناسبة.

من تكفل   بأنشطة متنوعة مثل: تهملتقوٌم حصٌ -* تقويم
؟ ومن كفله بعد وفاة بعد وفاة أمه ملسو هيلع هللا ىلصبرعاٌة النبً 

 جده؟

 .ةة المطروحاألسئل ٌجٌبون عن -*
 

مطابقة األجوبة  -
 لؤلسئلة.

 
 
 

ٌتم رصد  -
للعمل ات الصعوب

 .الحقا هاتجاوز على

  :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 

 األلواح - السبورة -رقمية وسائط - مشاىد وصويرات
...  الواضح كراسة – البطاقات -

  :هدافاأل
. نشأ يتيما ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي أن يتعرف المتعمم/ة  -
.توميقو  التكافل العائمييتعرف أن  -

 المدخل:   االقتداء                                                                    رقم الجذاذة: .....

وكفالتهوكفالته  ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  يتم النبييتم النبي

 األسبوع: 25                          الحصتان: 1 و 2                                     المدة    54 د × 2

. 

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 
 
 

 
 
 

 2الحصة 

تقويم 

 تشخيصي

كٌف عاش النبً  مثل : ،أسئلة /ةٌطرح األستاذ -*
من تكفل برعاٌته أوال ؟ من كفله بعد  ؟فً صباه

جده؟

 .المطروحة شفوٌاٌجٌبون عن األسئلة   -*

تقوٌم ٌعتمد نتائج ال - 
كمؤشرات للتعدٌل 

والدعم بشكل 
 ضمنً.

تعزيز 

 وإغناء 

 

  مثل :هم بأنشطةمكتسبات تثبٌبت ٌساعدهم على -*
بتحدٌد ومطالبتهم  وخٌارات عرض عبارات -

 :المناسب منها
 سنوات. 7/ 6/ 5بعد وفاة أمه:  ملسو هيلع هللا ىلصكان عمر النبً  -

 سنوات. 8/ 7/ 6بعد وفاة جده:  ملسو هيلع هللا ىلص كان عمر النبً  -

 البطاقة ونلأ ) "أنجزهم إلنجاز نشاط "توجٌه -*

 .66ص فً الكراسة، " (للعبارة المناسبة
 .ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة -*

تناسب األجوبة مع  -
 األسئلة المطروحة.

 ملسو هيلع هللا ىلصكان عمر النبً ) -

 سنوات 6بعد وفاة أمه: 
كان عمره بعد وفاة  -

 (.سنوات 8جده: 

 
 
 
 

هم على عٌشج -
أخطاء تصحٌح 

 بعضالضهم بع

توجٌههم بهم مكتسباتاستثمار  ٌساعدهم على -* استثمار
المناسبة  العبارة ختارأ )" أستثمرإلنجاز نشاط "

 .66ص " فً الكراسة (كتبهاأو
 ،ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة -*
هم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم فردٌا ٌحثو

 .فور االنتهاء منها

مالءمة إنجازاتهم  -
 مطلوب.لل
. 

ٌنبغً التركٌز على  -
إبراز دور العائلة فً 

. التكافل
ٌعمل على تذلٌل  -

  الصعوبات
 

 مثل:أسئلة  طرحب تهمتقوٌم حصٌل -*  تقويم
 كٌف عاش طفولته؟ من تكفل برعاٌته؟ ؟ما اسم نبٌنا -

 .المطروحة شفوٌاٌجٌبون عن األسئلة 
 

موافقة األجوبة  -
 لؤلسئلة.

 
 

مواطن  رصدٌ -
للعمل على تعثر ال

دعمها فً الحصص 
المخصصة لهذه 

 الغاٌة.
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات

 تقويم التعلمات
 توجيهات

تقويم 

 تشخيصي

المتعلمٌن/ات  تمثالتعلى المدرس/ ة ٌقف  -*
من سورة تٌسر  بمطالبتهم باستظهار ما السابقة

  طرح أسئلة مثل: الضحى، وٌ
 بماذا وعده؟ ؟ هل أهمل هللا نبٌه -

 .سئلة المطروحةاأل ىٌا علوٌجٌبون شف -*

لؤلسئلة  جوبةاأل مناسبة -
 المطروحة.

ٌمكن اعتماد  -
أسئلة أخرى ٌراها 

مناسبة لجماعة 
فصله.

ٌتقبل جمٌع  -
 األجوبة.

تقديم 

النص 

 القرآني

مراعٌا مخارج الحروف  بتأن اآلٌاتٌسمعهم  -*
  ومواضع الوقف..وقواعد الترتٌل

 باهتمام. لآلٌات ونمعتٌس -*

حسن اإلصغاء ) ٌتحقق  -
منه بطرح سؤال مثل: ما 

  ( كلمة فً السورة؟ آخر

ٌمكن التسمٌع  -
وسائط باستعمال 

لقارئ  رقمٌة
 برواٌة ورش 

 محاكاة 

 وقراءة

كتبها على أو ٌ، سورةاآلٌة األولى من ال ٌعرض -*
، ٌقرؤها قراءة نموذجٌة، ثم ٌنتدبهم السبورة
 ، وهكذا. هاثم اآلٌة التً تلٌ لقراءتها؛

  .مجزأةٌتناوبون على قراءة اآلٌات  -*

 للكلمات سلٌمالنطق ال -
 والمقاطع واآلٌات.

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

ممكن من 
 .المتعلمٌن/ات.

تقريب 

 معاني

 اآليات

سئلة موظفا األ اآلٌاتمعانً  فهم علىهم ساعدٌ -*
  66ص ،  ةكراسال" فً أفهمنشاط " فً  الواردة

صٌاغة ون فً ركاشٌجٌبون عن األسئلة وٌ -*
 اآلٌات .لمضمون  خالصة

 تدون الخالصة على السبورة وتقرأ. -* 

التعبٌر بجمل بسٌطة ودالة:  -
 :الخالصة 
 محمد نبينا على هللا أنعم -)

   برعايته ملسو هيلع هللا ىلص

 إلى نحسن أن أمرناو
 (.. المحتاجين

 
 علىهم ٌشجع - 

 تصحٌح أخطاء
 البعضبعضهم 

 :أنجزههم إلنجاز نشاط " ٌوجتبتهم حصٌلٌقوم * ـ  تقويم

 .67ص" فً الكراسة ( ألون كل بطاقة باللون المناسب )
 

 
تلوٌن البطاقات باللون  -

 المناسب.

األستاذ/ة  رصدٌ -
مواطن التعثر 
 مها للعمل على دع

 الحقا.
 
 

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة
 – السبورة -رقمية وسائط - مشاىد وصويرات

...الواضح كراسة  – األلواح -البطاقات

  :هدافاأل
     .ويحفظيا اآلياتأن يتمو المتعمم  -
 معناىا ويعبر عنيا شفويا. يتعرفأن  -
 .يتعود شكر اهلل عمى نعمو أن  -

األسبوع: 25                                     الحصتان: 2 و 3                           المدة:  45 د ×2 
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ة التربٌة اإلسالمٌةماد



 

 

 
 

 

 2الحصة 

 تقويم 

 

  تشخيصي

ستاذ /ة مكتسباتهم من الحصة السابقة األٌقوم  -*
 طرح أسئلة، مثل :ب
؟ على الضحى بماذا أقسم هللا تعالى في بداية سورة  -

؟ملسو هيلع هللا ىلصرسوله  أنعم على ماذا أقسم؟ بماذا 

 المطروحةعن األسئلة. المتعلمون ٌجٌب -*

تناسب األجوبة مع  -
 األسئلة المطروحة.

 

ـ ٌمكن إضافة أسئلة 
 أخرى ٌراها مناسبة.
ـ ٌعتمد نتائج التقوٌم 

لتعدٌل مؤشرا 
اإلجراءات التعلٌمٌة 

بشكل  التعلمات ودعم
 مدمج.

 

 تسميع 

 قراءةو

مخارج الحروف  مراعٌا السورة بتأن قدمٌ -*
 ومواضع الوقف. قواعد الترتٌل،و

 اآلٌات محاكٌن المقروء. تردٌدٌتناوبون على 

للحروف  سلٌملالنطق ا -
 والمقاطع واآلٌات.

ٌمرنهم على قواعد  -
دون  الترتٌل

 التصرٌح بها.

 

 تحفيظ 

 .بأنشطة متنوعةالسورة  ٌساعدهم على حفظ -*
فً ."أحاكً وأحفظٌوجههم إلنجاز نشاط "  -

 67الكراسةص
 ٌنجزون المطلوب وٌصححون أخطاءهم. -*

 قراءة البطاقاتـ  
استظهار اآلٌات بشكل  -

 .سلٌم 

ٌمكن االكتفاء بما  -
من أنشطة  ٌناسب

 التحفٌظ.
شجعهم على ٌ -

أخطاء  تصحٌح
 .بعضهم بعضا

 

 تدبر

 وتمثل معانٌها تدبر اآلٌات الكرٌمة علىم عٌنه* ـ ٌ
  من خالل:

 بخط مغلق على السبورة: ما ٌناسبإحاطة ـ 
 أشكر هللا على نعمه بـ:

اإلحسان إلى الفقراء   –إطعام المساكٌن -مساعدة الٌتٌم -
 نهر المحتاج. –إجابة السائل  -

" ( تمم بما ٌناسبأ )أتدبرنشاط "إلنجاز  توجٌههم ▪
.67ص ، فً الكراسة 

 ونهاٌصححثم  ،ةقترحاألنشطة المٌنجزون  * ـ
 فردٌا فور االنتهاء منها.وجماعٌا 

 
مالءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.

 
ـ ٌنبغً التركٌز على 

ر هللا شكقٌمة إبراز 
تعالى على نعمه 

حسن ذكرها، وب
 .معاملة المحتاجٌن

 
 

 

 تقويم 

 بأنشطة متنوعة: مكتسباتهمٌقوم حصٌلة 
 مثل: أسئلة طرحـ 

  بماذا أمره؟ وعماذا نهاه؟ ؟ بماذا أنعم هللا على النبً

 ترتٌب بطاقات اآلٌات. -
 . شفوٌا ـ استظهار اآلٌات 

 

 .موافقة األجوبة لؤلسئلة -
 
شكل ر السورة باستظها -

 .سلٌم

مواطن  رصدٌ -
 للعمل على التعثر

دعمها فً الحصص 
المخصصة لهذه 

 .الغاٌة
 



 

 

 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

  مؤشرات
تقويم التعلمات

 توجيهات

تقويم 

تشخيصي

ٌقف المدرس/ ة على تمثالت المتعلمٌن/ات  -*
 سئلة، مثل:بطرح أ

 ؟ لماذا ذهبت إلٌه هل سبق أن ذهبت للمسجد؟ -

سئلة المطروحة.األ نٌا عوٌجٌبون شف -*

تض 
ٌمكن اعتماد أسئلة   -

أخرى ٌراها 
األستاذ)ة( مناسبة 

 لجماعة فصله.

تقبل جمٌع األجوبة .

تقديم 

الوضعية 

المشكلة

ٌقرأ األستاذ/ة على أسماع المتعلمٌن  -*
، المقترحة فً كراسة التلمٌذ  شكلةالوضعٌة/ الم

 .68ص 
ٌستمعون للوضعٌة المشكلة، وٌجٌبون عن  -*

السؤال المطروح.

ٌساعدهم على فهم  -
الوضعٌة بشرح 

 الغامض من الكلمات

بناء 

التعلمات 

  مواردهم من خالل:على بناء ٌساعدهم   -*
، اإلجابة عن األسئلة المعروضة فً كراستهم ▪

 .68ص  ،أتعرف وأبنًنشاط: 
      :الصالة ألن نصلً" :ةلعبارناسب اٌا م تحدٌد ▪
 -ركن من أركان اإلسالم -تسلٌة -واجب دٌنً  ▪

 .إضاعة للوقت -عماد الدٌن 

 ٌرددونو ،المطروحةٌجٌبون عن األسئلة  -*

عماد الدٌن". الصالة" عبارة

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
المطروحة.

 
 
ساعدهم للوصول ٌ -

.إلى المطلوب

من فً صٌاغة خالصة للموضوع. همٌشرك -*استخالص
 الناس ذهبلماذا ٌ :مثل أسئلة طرحخالل 

كم صالة ٌصلون فً الٌوم واللٌلة؟  للمسجد؟
 اذكرها!
 ؟حافظ على الصالةلماذا ن

عن األسئلة، وٌشاركون فً صٌاغة  ٌجٌبون -*
خالصة.

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
ودالة: 

نحافظ على  :)الخالصة 
عماد ـالة ألنها الص

(.الدٌن

على هم ساعدٌ -
لوصول إلى ا

المطلوب.

 تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل: -*تقويم
 كم صالة نصلً فً الٌوم واللٌلة؟ اذكرها!

 لماذا نصلً؟
 المطروحة.ٌجٌبون عن األسئلة  -*

موافقة األجوبة لؤلسئلة   -
 المطروحة.

ٌرصد األستاذ/ة  -
ل مواطن التعثر للعم

فً  عالجهاعلى 
.مدعحصص ال

 :األهداف
 .الصالة ركن من أركان اإلسالمأن يتعرف المتعمم/ة أن  -
 .التقرب إلى اهلل بالصالةأن يتعود  -

. 

  

 :ت دٌداكتٌكٌةمعٌنا
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
... -كراسة الواضح  –األلواح 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   52: األسبوع

. 

الصالة عماد الدين الصالة عماد الدين 

                                                                   رقم الجذاذة: ...... االستجابة:  خلالمد

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 

 

  

2الحصة 

تقويم 

تشخيصي

األستاذ/ة مكتسباتهم السابقة بأسئلة،  قومٌ -*
 مثل :

 ؟ هان نصلٌٌأ الصلوات الخمس! ما هً -

ٌجٌبون عن األسئلة .  -*

موافقة األجوبة  -
 لؤلسئلة المطروحة. 

 

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
كمؤشرات للتعدٌل والدعم 

.ُمدمجبشكل 

تعزيز 

 وإغناء 

نشاط  توجٌههم إلنجازٌعزز مكتسباتهم ب -*
" فً ( هاما ٌناسبة وعبارال أربط بٌن )أنجز"

.68، ص الكراسة
  .قترحةالم األنشطة ٌنجزون -*

موافقة األجوبة  -
 .لؤلسئلة المطروحة. 

 
 

 تجاوز على ٌعمل -
 األسئلة، بتبسٌط الصعوبات
 األجوبة نحو وتوجٌههم
.المناسبة

 تصحٌح على ٌشجعهم -
. المرتكبة األخطاء

استثمار مكتسباتهم بأنشطة  ٌساعدهم على -*استثمار
 مثل:

 اختٌار الجواب المناسب مما ٌلً: ▪
 لماذا نحافظ على الصالة؟          

.ألنها رٌاضة مفٌدة -.  طاعة هلل -
 .هللا إلى لنتقرب بها – .     ألنها عماد الدٌن -

 أكتب العبارة )أستثمر" جاز نشاطمطالبتهم بإن ▪

.68، ص " فً الكراسة ( المناسبة
 .قترحةالم األنشطة ٌنجزون -*
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم  -*

فردٌا فور االنتهاء منها.

موافقة األجوبة  -
 .لؤلسئلة المطروحة.

 
 
 
مالءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.

أهمٌة ـ ٌنبغً التركٌز على 
من خالل  ،ةالصال

المحافظة علٌها وأدائها فً 
 .أوقاتها

بأسئلة مثل:  تهمٌقوم حصٌل تقويم
وم ٌبماذا نتقرب هلل تعالى؟ كم صالة نصلً فً ال

 واللٌلة؟

ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل  -
الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطالق 

بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسئلة.

جازاتهم مالءمة إن -
 للمطلوب.

 

 
ٌتم رصد الصعوبات  -

للعمل على تجاوزها الحقا 
 فً حصص الدعم.



 

 

 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات
تقويم التعلمات 

 توجيهات

تقويم 

تشخيصي

ٌقف المدرس/ ة على تمثالت المتعلمٌن/ات  -*
 ثل:بطرح أسئلة، م

 زمالؤك؟ وكٌف تعاملهم؟ كٌعامل كٌف

سئلة المطروحة.األٌا على وٌجٌبون شفه -*

ٌمكن اعتماد أسئلة   -.موافقة األجوبة لؤلسئلة -
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 
 لجماعة فصله.

تقبل جمٌع األجوبة .

تقديم 

الوضعية 

المشكلة

الوضعٌة/ المشكلة  المقترحة  ٌهمعل ٌعرض -*
 .69ص ة التلمٌذ ، فً كراس

ٌالحظون  ٌستمعون للوضعٌة المشكلة، -*
وٌجٌبون عن السؤال المطروح. المشهد

ٌساعدهم على فهم  -
الوضعٌة بشرح 

 الغامض من الكلمات
.

بناء 

التعلمات 

 النصبعرض  مواردهمعلى بناء ٌساعدهم   -*
 إِن  : ملسو هيلع هللا ىلص  هللاِ  َرُسولُ  َقالَ  »  مكتوبا التالً

اَرُكمْ  ٌَ  رقم صحٌح البخاري،] « .ا  أَْخالَق َحاِسُنُكمْ أَ  ِخ

 لقراءته، المجال لهم ٌفسح ثم .[ 6035
 بماذا :مثل بأسئلة مضمونه تقرٌب فً وٌشركهم

كٌف  الناس؟ خٌارهم من  ؟ ملسو هيلع هللا ىلص النبً ٌأمرنا
تعامل  ٌنبغً أن الناس؟ كٌف خٌاركون من ت

 زمالءك؟

ٌبون عن األسئلة.جٌٌرددون النص و -*

جوبة لؤلسئلة موافقة األ -
المطروحة.

ٌعمل على تجاوز  -
الصعوبات بتبسٌط 
األسئلة، وتوجٌههم 

نحو األجوبة 
المناسبة.

ٌشجعهم على  -
تصحٌح األخطاء 

المرتكبة

من فً صٌاغة خالصة للموضوع. همٌشرك -*استخالص
خالل اإلجابة عن األسئلة المعروضة فً 

 .69ص ، أتعرف وأبنً، نشاط: ةكراسال
عن األسئلة، وٌشاركون فً صٌاغة  ٌبونجٌ -*

طرف بعضهم. تقرأ منخالصة.

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
 .ودالة

أعامل  :)الخالصة 
زمالئي وزميالتي في 
الحي وفي المدرسة، 

(. معاملة حسنة

 
بناء ٌساعدهم على  -

جمل وعبارات 
سلٌمة

 تقوٌم حصٌلة المتعلمٌن بأسئلة مثل: -*تقويم
هل تحب أن ٌعاملك زمالؤك  ؟ من هم خٌار الناس

معاملة سٌئة؟ لماذا؟ 

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
 المطروحة.

(

ٌرصد األستاذ/ة  -
مواطن التعثر للعمل 

على دعمها فً 
الحصص 

المخصصة لهذه 
الغاٌة.

 :األهداف
 معنى المعاممة الحسنة ومظاىرىا.أن يتعرف المتعمم/ة  -
 .معاممة زمالئو معاممة حسنةأن يتعود  -

. 

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
... -كراسة الواضح  –األلواح 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   62: األسبوع
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أحسن معاملة زمالئيأحسن معاملة زمالئي

                       رقم الجذاذة: .....                                              القسط :  المدخل

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 

 

 

 
 

 

 

2الحصة 

تقويم 

تشخيصي

مكتسباتهم السابقة ٌستطلع األستاذ/ة  -*
ؤك ؟ تحب أن ٌعاملك زمال كٌف :بأسئلة، مثل
ماذا تفعل إذا تغٌب زمٌلك أو  ؟هموكٌف تعامل

 مرض؟
ٌجٌبون عن األسئلة . -*

موافقة األجوبة  -
 لؤلسئلة المطروحة. 

 

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
للتعدٌل والدعم  كمؤشر
.مدمجبشكل 

تعزيز 

 وإغناء 

 ٌعزز مكتسباتهم بـ:
: بـ عرض مشاهد ومطالبتهم بالتعبٌر عنها ▪
 سنة(ه معاملة حهذ)

مشهد أطفال  -مشهد طفلة تصافح أخرى 
طفل ٌمد ٌده لطفل وقع  مشهد -ٌزورون مرٌضا

 .على األرض

 لون باألسودأ ) أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  ▪

ص  ،" فً الكراسة( ما ٌخالف المعاملة الحسنة

69.
 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*
هم على تصحٌح إنجازاتهم .حثٌ -*

 
بسٌطة التعبٌر بجمل  -

 .ودالة
 
 
مالءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.

ٌعمل على تجاوز  -
الصعوبات بتبسٌط األسئلة، 

وتوجٌههم نحو األجوبة 
المناسبة.

ٌشجعهم على تصحٌح  -
األخطاء المرتكبة

استثمار مكتسباتهم  ٌساعدهم على -*استثمار
أمؤل مكان  ) أستثمر" مطالبتهم بإنجاز نشاطب

.69ص  ،فً الكراسة" ( النقط بما ٌناسب
ٌختارون األجوبة المناسبة وٌنجزون  -*

 المطلوب.
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم  -*

فردٌا فور االنتهاء منها.

. 
مالءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.

إبراز ـ ٌنبغً التركٌز على 
مزاٌا المعاملة الحسنة 

 .مساوئ نقٌضتهاو

   :لمث أسئلةب همتقوٌم حصٌلة تقويم
معاملة سٌئة؟  ؤكن ٌعامل زمالأهل تجب 

 لماذا؟ كٌف تعامل من عاملك معاملة سٌئة؟

 قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل من ٌتحقق -
االنطالق  عند المقدمة المشكلة الوضعٌة

 .بإعادة طرح ما ورد فٌها من أسئلة

مالءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

 

 
ٌتم رصد الصعوبات  -

ها الحقا للعمل على تجاوز
 فً حصص الدعم.



 

 

 

 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات
تقويم التعلمات 

 توجيهات

تقويم 

تشخيصي

ٌقف المدرس/ ة على تمثالت المتعلمٌن/ات  -*
 بطرح أسئلة، مثل:

  ؟تتعاون معهم ماذافً هل تتعاون مع زمالئك؟  -

ٌا على أسئلة المطروحة.وٌبون شفٌج -*

ٌمكن اعتماد أسئلة   -
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 
 لجماعة فصله.

تقديم 

الوضعية 

المشكلة

المقترحة فً  الوضعٌة/ المشكلة ٌعرض -*
 .70ص ، كراسة التلمٌذ

ٌستمعون للوضعٌة المشكلة، وٌجٌبون عن  -*
السؤال المطروح.

ٌساعدهم على فهم  - -
ضعٌة بشرح الو

 الغامض من الكلمات
فً حالة التعثر.

بناء 

التعلمات 

 مواردهم من خالل:اء إنمعلى ٌساعدهم   -*
كٌف تساعد ندى؟ إذا كان  :مثل طرح أسئلة ▪

 زمٌلك ٌحتاج المساعدة، ماذا تفعل؟ لماذا؟ 
 عرض مشاهد ومطالبتهم بالتعبٌر عنها بـ:  ▪

 (متعاون/ غٌر متعاون)
  مل محفظة زمٌلة تعانً من كسرتحمشهد طفلة  -
 زمالءه فً االعتناء بالحدٌقة  ال ٌشارك لمشهد طف -
فً حالة  لهم  ٌمهدون ولوجٌة لزمٌلل اطفأمشهد  -

 .إعاقة حركٌة
 شتغلون فً مجموعات داخل الفصل.ٌل اطفأمشهد  -

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
المطروحة.

ٌحرص على  -
إشراك أكبر عدد 

من ممكن 
لمٌن/ات.المتع

من فً صٌاغة خالصة للموضوع. همٌشرك -*استخالص
خالل اإلجابة عن األسئلة المعروضة فً 

 .70ص ، أتعرف وأبنً، نشاط: ةكراسال
عن األسئلة، وٌشاركون فً صٌاغة  ٌجٌبون -*

خالصة.

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
ودالة: 

أتعاون مع :)الخالصة 
(.زمالئي على فعل الخير

 لٌلتذٌعمل على  -
الصعوبات بتبسٌط 
األسئلة، وتوجٌههم 

نحو األجوبة 
المناسبة.

.

 بأسئلة مثل:تهم تقوٌم حصٌل -*تقويم
؟ على ماذا تتعاونون - تتعاون مع زمالئك؟ هل

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
 المطروحة.

 ٌرصد األستاذ/ة -
مواطن التعثر للعمل 

.الحقا على دعمها

 :األهداف
 .قيمة التعاون/ة أن يتعرف المتعمم -
 .التعاون مع زمالئوأن يتعود  -

. 

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
... -كراسة الواضح في التربية اإلسالمية  –األلواح 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   62: األسبوع
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أتعاون مع زمالئيأتعاون مع زمالئي

                                                                   رقم الجذاذة: ..... الحكمة:  المدخل

سالمٌةمادة التربٌة اإل



 

 

 

 

 

 

2الحصة 

تقويم 

تشخيصي

مكتسباتهم السابقة بأسئلة، األستاذ/ة  قومٌ -*
هل تتعاون معهم  لماذا تتعاون مع زمالئك؟ مثل:

 ؟على فعل نافع؟ لماذا
ٌجٌبون عن األسئلة .  -*

موافقة األجوبة  -
 لؤلسئلة المطروحة. 

 

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -
للتعدٌل والدعم. كمؤشر

تعزيز 

 وإغناء 

  :هم بأنشطةسباتمكت تعزٌز ٌساعدهم على -*
 عرض مواقف ومطالبتهم بالتعلٌق علٌها بـ: -
 ":ال أتعاون" أو " أتعاون" 

تسلق أشجار الحدٌقة  -القسم المحافظة على نظافة
االنتظام فً الصف داخل  -الكتابة على الطاولة -

 ....  -العناٌة بمسجد المدرسة -ةالمدرس

أضع عالمة ) أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  -*

.70، ص الكراسة" ( فً الخانات المناسبة ×

 نشطة المقترحة.األٌنجزون  - 
هم على تصحٌح إنجازاتهم .حثٌ -*

 
 
مالءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.

 
 
 
ٌراعً األستاذ)ة(  -

 الفروق الفردٌة خالل
اإلنجاز.

م استثمار مكتسباته ٌساعدهم على -*استثمار
ار الجواب أخت )أستثمر" طالبتهم بإنجاز نشاطبم

. 70ص  فً الكراسة، "( المناسب وأكتبه
ٌختارون األجوبة المناسبة وٌنجزون  -*

 المطلوب.
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم  -*

فردٌا فور االنتهاء منها.

مالءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب.

ـ ٌنبغً التركٌز على 
ترسٌخ قٌمة التعاون على 

فعل الخٌر واجتناب 
 .على فعل الشرالتعاون 

بأسئلة مثل:  لتهمٌقوم حصٌ -* تقويم
هل تتعاون  زمالئك؟ معتقبل  التعاون هل  -
 ؟ لماذا؟أو فعل الشر رخٌعلى فعل المعهم 

 قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل من ٌتحقق -
االنطالق  عند المقدمة المشكلة الوضعٌة

 فٌها  السؤال الواردبإعادة طرح 

هم مالءمة إنجازات -
 للمطلوب.

 

 
ٌتم رصد الصعوبات  -

للعمل على تجاوزها الحقا 
 فً حصص الدعم.



 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات 
تقويم التعلمات

توجيهات

عرض 

الوضعية 

التقويمية

 
 ٌعرض الوضعٌة اإلدماجٌة الواردة فً الكراسة -*

 . 17ص 
 د(. اسن) األ ةهد المصاحباٌدعوهم لمالحظة المش▪ 
 مضمون الوضعٌة. ٌساعدهم على فهم  -▪
ٌستمعون للوضعٌة اإلدماجٌة، وٌالحظون  -*
 .ةالمصاحبد اسناأل

تحدٌد مؤثثات  -
المشهد بشكل دقٌق.

شرح الغامض من ٌ -
 كلمات الوضعٌة

قٌم: حسن ٌفكك معهم  -
 ؛المعاملة؛ التعاون

 .ع الٌتٌمالتضامن م

 

إنجاز 

ٌعتمد ألستاذ )ة( ما ٌناسب جماعة فصله من  -*
أو  ،72 - 71ص األنشطة المقترحة فً الكراسة 

 ٌكتفً ببعضها: 
 .عن األسئلة أجٌب -1
  .بما ٌناسب أكمل العبارات -2
.منها المشاهد وأختار اثنٌن أالحظ -3
 أصل السهم باألهداف المناسبة..-4
ات التالٌة وما بعدها.اذكر ما قبل اآلٌ -5
ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

ٌمكن االكتفاء بما ٌراه  -
األستاذ)ة( مناسبا من 

 األنشطة.
ٌعمل على تذلٌل العقبات - 

التً تواجه بعض 
 .المتعلمٌن

ٌراعً الفروق الفردٌة  -
أثناء اإلنجاز.

2الحصة 

 

 تصحيح

 ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم  -*
 ازاتهم جماعٌا ثم فردٌا. ٌصححون إنج -*

مالءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب: 

ٌرصد مكامن التعثر  -
للعمل على دعمها فً 

الحصص المخصصة لهذه 
الغاٌة.

  4×د 45المدة                                4 -1:صحصال                                     27: األسبوع

.

  زيارة لمعرض الكتاب
 وضعٌة دامجة
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.......:الجذاذة:رقم                                    والدعم أنشطة التقويم: المدخل

 :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة

 كراسة الواضح  –األلواح -السبورة  -

 :األهداف
أن يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة  -

     بالكفاية وأن يقدر عمى استثمارىا.
 



 

 
 

4و  3الحصتان 

ٌباشر األستاذ )ة( عملٌات دعم حاالت التعثر  -*دعم
مع إٌالء المتعثرٌن  ،المرصودة لدى جماعة فصله

بعرض األنشطة  ذلكو ،منهم عناٌة خاصة
   :17- 17ص الكراسة ، المقترحة فً 

.أقرأ الحكاٌة وأجٌب -1
 . أضع خطا تحت كل عبارة مناسبة -2
 ..أقص المثلثات وألصق ما ٌناسب العبارة -3
 أنشد .-4

ٌمكن االكتفاء ببعض   - .
هذه األنشطة، أو اقتراح 
أخرى بدٌلة ٌراها مناسبة 

لجماعة فصله، وفق 
واهتماماتهم، مع حاجاتهم 

بعٌن االعتبار  األخذ
.األهداف المحددة



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات 
تقويم التعلمات

توجيهات

ٌعرض األستاذ/ة بطاقات آلٌات السور الثالث  -*استرجاع
 غٌر مرتبة وٌوجههم لترتٌبها انطالقا مما ٌحفظون.

ٌرصد األستاذ/ة  -الترتٌب السلٌم لآلٌات. -
لتعثر مواطن ا

/للعمل على دعمها

 

دعم 

وتثبيت 

ٌتناوبون على قراءة اآلٌات المرتبة لكل سورة  -*
 على حدة. 

 ٌوجههم لذكر اآلٌات المعبرة عن المعانً اآلتٌة:  -*
 هللا رب العالمٌن.-
 باألمن.على قرٌش هللا أنعم -
 اإلنسان فً أحسن صورة.هللا خلق -

 

اآلٌة  أستظهر.)تذكرأٌوجههم إلنجاز نشاط " ▪.
.75ص  ،ةكراسال ( " فًوالالحقة ةالسابق

ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا، ▪ 
فور االنتهاء منها..

النطق السلٌم للكلمات  -
 والمقاطع واآلٌات.

موافقة إنجازاتهم  -
.للمطلوب

ٌشجعهم على  -
تصحٌح أخطاء 
بعضهم بعضا.

 :لتالٌةبإدراج األنشطة ا* ـ ٌقوم حصٌلتهم تقويم
 ٌحددون ما ورد فً:  * ـ
 سورة الفاتحة من أسماء هللا الحسنى. -
 سورة التٌن من فاكهة. -
 سورة قرٌش من فصول السنة. -

موافقة األجوبة لؤلسئلة. -

 

 

 

 

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -وسائط رقمية  -جياز تسجيل -مشاىد وصويرات 

كراسة الواضح  –األلواح  -البطاقات –السبورة 

 :األهداف
 السور ويتدبرىا  المتعمم /ة ن يستظيرأ -
 أن يعبر عن اعتزازه بالقرآن الكريم. -
.

 أن يقتنع بأىمية الحرص عمى اغتنام فرص الخير. -
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:دعم وتثبيت السور
 قرٌش -التٌن -ةالفاتح
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2الحصة 

 

 

 تعزيز

 ودعم

 ٌعزز وٌدعم مكتسباتهم بأنشطة مثل : -*
ة ألون كل بطاق.)أدعم مكتسباتًإنجاز نشاط " ▪ 

 ..75ص  ةكراسال(" فً بلون اآلٌة المناسبة
كتب ما ٌناسب مكان أ) أتدبرإنجاز نشاط " ▪ 

 .75ص  ( " ،النقط

.ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة -*.

 
 مالءمة إنجازاتهم  -

 لؤلنشطة المقترحة:

ٌعمل على تذلٌل  -
العقبات التً تواجه 

 بعض المتعلمٌن.
ٌراعً الفروق  -

اء اإلنجاز.الفردٌة أثن

 

 تصحيح

ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا، 
فور االنتهاء منها. 

مالءمة إنجازاتهم  -
 للمطلوب: 

ٌرصد األستاذ/ة  -
مكامن التعثر للعمل 

على دعمها فً 
الحصص 

المخصصة لهذه 
الغاٌة.



 

 

 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعلمية  التعليمية/ 

 مؤشرات 
تعلماتالتقويم 

 توجيهات

تقويم 

تشخيصي

ٌقف المدرس/ ة على تمثالتهم بطرح  -*
 أسئلة، مثل:

 بماذا ٌنهً المؤذن األذان؟  -
ٌجٌب المتعلمون /ات شفوٌا. -*

ٌمكن اعتماد أسئلة  -
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 
 لجماعة فصله.

تقديم 

الوضعية 

المشكلة

على أسماع المتعلمٌن الوضعٌة/  ٌعرض -*
 76المشكلة  المقترحة فً كراسة التلمٌذ ص 

ٌستمعون للوضعٌة المشكلة، ٌالحظون  -*
المشهد وٌجٌبون عن السؤال المطروح..

ـ  ٌساعدهم على فهم 
الوضعٌة بالشرح 

والتبسٌط، وٌعطً 
أجوبتهم ما تستحقه 

من عناٌة.

بناء 

التعلمات 

تعلماتهم بطرح  ٌساعدهم على بناء  -*
، أتعرف وأبنًاألسئلة الواردة فً نشاط : 

 76كراسة التلمٌذ/ة ص 
وٌشاركون فً  :ٌجٌبون عن األسئلة -*

تصحٌح األخطاء.

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
المطروحة.

ٌعمل على تذلٌل  -
الصعوبات وتوجٌههم 

نحو األجوبة 
المناسبة.

وع خالصة للموضصٌاغة فً   شركهمٌ -*استخالص
مثل:من هو خالقك ورازقك؟ سئلة أمستعٌنا ب

 فً الكراسة   ومسترشدا باألسئلة الواردة
 76ص  أتعرف وأبنًنشاط : 

 ٌشاركون فً. صٌاغة الخالصة. -*
تكتب على السبورة وتقرأ من طرف بعض  -

المنتعلمٌن/ات

التعبٌر بجمل بسٌطة  -
 ودالة.

أومن أن هللا واحد ): خالصة

مدا رسول ال شريك له وأن مح
 (هللا.

مساعدتهم للتوصل  -
إلى المطلوب بتبسٌط 

األسئلة وتوجٌههم 
نحو األجوبة 

المناسبة.

 ٌقوم حصٌلة مكتسباتهم بأسئلة مثل: -*تقويم
هل هلل شرٌك؟ هل ٌحق أن تعبد غٌر هللا؟ 

 سل ؟خاتم األنبٌاء والرلماذا؟ من هو

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
 المطروحة.

ستاذ/ة ٌرصد األ -
مواطن التعثر للعمل 

على دعمها فً 
الحصص 

المخصصة لهذه 
الغاٌة.

 :هدافاأل
أن يتعرف المتعمم/ة معنى ال إلو إال اهلل محمد رسول اهلل.   -
 .ويعتقد حقيقتيماالشيادتين  رددأن ي -

  

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -البطاقات  -السبورة  -وسائط رقمية -مشاىد 
. -كراسة الواضح  –األلواح 

2×  د  45المدة                             2و  1:الحصتان                                   28: األسبوع

. 

معنى ال إله إال هللا معنى ال إله إال هللا 

  محمد رسول هللامحمد رسول هللا
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2الحصة 

تقويم 

تشخيصي

 ٌقوم مكتسباتهم بأسئلة مثل: -*
ماذا تعنً: ال إله من ٌذكر ألفاظ الشهادتٌن؟ 

 إال هللا؟

ٌجٌبون عن األسئلة المطروحة.  -*

موافقة األجوبة لؤلسئلة  -
المطروحة

التقوٌم  ٌعتمد نتائج -
للتعدٌل  كمؤشر

.مدمجوالدعم بشكل 

تعزيز 

 وإغناء 

" فً  أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  -*
 .(أصل كل آٌة بمعناها) 76الكراسة ص 

 ٌنجزون المطلوب كتابٌا. -*
 ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم . -*

 
مالءمة إنجازاتهم  -

 للمطلوب.
 

 تفاوت ٌراعً -
 /اتالمتعلمٌن وتٌرة
اإلنجاز. أثناء

ٌساعدهم على استثمار مكتسباتهم باقتراح  -*استثمار
أعٌد ) 76فً الكراسة ص أستثمرالنشاط 

 (.كتابة المفردات مرتبة ترتٌبا سلٌما
ٌشاركون فً. إنجاز النشاط. -*

ٌمكن تنوٌع  -موافقة اإلنجاز للمطلوب. -
األنشطة حسب 

خصائص الفئات 
 المستهدفة .

 بأسئلة مثل:  تهمٌلتقوٌم حص -* تقويم
 من خلقك فً أحسن صورة؟

من هو  هل ٌوجد معبود بحق غٌر هللا؟
 ؟علٌه القرآن الكرٌم هللا الذي أنزل رسولال
ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل  -

الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطالق 
 رد فٌها.اوالل ؤاسالبإعادة طرح 

 ٌشاركون فً. إنجاز النشاط. -*
ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،  -*

.فور االنتهاء منها ثم فردٌا

  موافقة األجوبة لؤلسئلة. -

ٌتم رصد  -
الصعوبات للعمل 

 على تجاوزها الحقا.



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات 
تقويم التعلمات

توجيهات

/ة بطاقات بأسماء السور الخمس أمام ٌقدم األستاذ -*استرجاع
وٌطالب كال منهم بسحب إحدى  ،بةالمتعلمٌن مقلو

 البطاقات واستظهار السورة :
.ٌختارون البطاقات وٌستظهرون السور -*

ـ ٌعتمد نتائج  
التقوٌم كمؤشر 

لتعدٌل اإلجراءات 
التعلٌمٌة والدعم 

بشكل مدمج.

 

دعم 

وتثبيت 

ستاذ/ة مكتسباتهم وٌعمل على تثبٌتها ٌدعم األ -*
 باألنشطة التالٌة:

أربط ) 77فً الكراسة ص  أتذكرإنجاز نشاط :  ▪
 (كل آٌة باسم سورتها.

أضع ) 77ص مكتسباتً أدعمإنجاز نشاط :  ▪
 (فً الخانة المناسبة× عالمة 

 ٌنجزون األنشطة وٌصححون أخطاءهم . -*
ثم فردٌا، ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا  -*

فور االنتهاء منها.

 
 
 
 
مالءمة إنجازاتهم للمطلوب -

ٌعمل األستاذ)ة(  -
على تذلٌل العقبات 
التً تواجه بعض 

 المتعلمٌن.
ٌراعً الفروق  -

الفردٌة أثناء 
اإلنجاز.

 ٌقوم األستاذ مكتسباتهم بأسئلة مثل: -*تقويم
 من ٌذكرنا بقصة أصحاب الفٌل ؟

 كٌف كانت عاقبتهم؟
 وسوس للناس بفعل الشر؟من ٌ

.بمن نحتمً من شٌاطٌن اإلنس والجن؟

 

 موافقة األجوبة لؤلسئلة -
 المطروحة.

 

ٌرصد األستاذ/ة  -
مواطن التعثر 

للعمل على دعمها 
فً الحصص 

المخصصة لهذه 
الغاٌة.

 :دٌداكتٌكٌةمعٌنات 

 -البطاقات –السبورة  -وسائط رقمية - مشاىد وصويرات
 كراسة الواضح... –األلواح 

 األهداف:
  .يتدبرىاو ستظير المتعمم /ة السور أن ي -
 الكريم. أن يعبر عن اعتزازه بالقرآن -
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:دعم وتثبيت السور
 الناس -الفلق -اإلخالص -الكافرون -الفٌل
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2الحصة 

 

 

 تعزيز

 ودعم

 ٌعزز مكتسباتهم باألنشطة التالٌة: -*
 لصمد؟من هو الواحد ا -
  هل له شبٌه؟ -
 لفك فً الدٌن؟اهل تخاصم من ٌخ -

 ٌجٌبون عن األسئلة. -*
أكتب ) 77ص  " ،أتدبر*ٌوجههم إلنجاز نشاط " 

 .المعنى الناسب لكل آٌة(

تناسب األجوبة لؤلسئلة  -
 المطروحة. 

 
 
 
 مالءمة إنجازاتهم  -

 لؤلنشطة المقترحة:

ٌعمل األستاذ/ة  -
على تذلٌل العقبات 

ً تواجه بعض الت
 المتعلمٌن.

 
ٌراعً الفروق  -

الفردٌة أثناء اإلنجاز.

 

 تصحيح

ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم  -*
فردٌا، فور االنتهاء منها. 

ٌرصد األستاذ/ة   -
مكامن التعثر للعمل 

على دعمها فً 
الحصص 

المخصصة لهذه 
 الغاٌة.



 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

1الحصة 

رج مدا
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات 
تقويم التعلمات

 توجيهات

تقويم 

تشخيصي

ٌقف المدرس/ ة على تمثالت  -*
 المتعلمٌن/ات السابقة بطرح أسئلة، مثل:

 من هو نبٌنا ؟ ماذا تقول إذا ذكر اسمه؟ -

ٌجٌبون شفوٌا على األسئلة المطروحة.  -*

ٌمكن اعتماد أسئلة  - سئلة.موافقة األجوبة لؤل -
أخرى ٌراها 

األستاذ)ة( مناسبة 
 لجماعة فصله.

 تقديم 

نص 

االنطالق

ٌعرض نص االنطالق الوارد فً  -*
 .78ص  الكراسة،

، ٌستمعون للنص، وٌالحظون المشهد -*
وٌجٌبون شفوٌا عن السؤال.

ـ ٌساعدهم على فهم 
نص االنطالق 

بالشرح والتبسٌط، 
ما وٌولً أجوبتهم 

تستحقه من عناٌة.

 تعلماتهم من خالل  ٌساعدهم على بناء -*تعرف وبناء 
طرح األسئلة الواردة فً الكراسة، نشاط:  -

 . 78ص أتعرف وأبنً 
 ٌجٌبون عن األسئلة المطروحة. -*

ٌحثهم على تعود  - موافقة األجوبة لؤلسئلة. -
 الصالة على النبً 

عند  توقٌرا له ملسو هيلع هللا ىلص
سماع اسمه.

ٌساعدهم على صٌاغة خالصة للدرس  -*الصاستخ
أتعرف  الواردة فً نشاط األسئلةب مستعٌنا

هل :مثل أسئلةواعتمادا على 78ص وأبنً

؟ماذا تقول عندما ٌذكر ملسو هيلع هللا ىلص تحب الرسول

 اسمه؟
 ٌشاركون فً بناء خالصة للدرس.  -*
وٌتناوبون  ،تدون الخالصة على السبورة -*

على قراءتها.

 ودالة. التعبٌر بجمل بسٌطة -
 :خالصة

 ملسو هيلع هللا ىلصمحمد رسول هللا ) 

 (أحبه وأوقره، وأتبع هدٌه

ٌشجعهم على  -
التعبٌر بجمل بسٌطة.

 بأنشطة متنوعة مثل: تهمتقوٌم حصٌل -*تقويم
 لماذا؟ ما ذا تقول عندما ٌذكر اسم رسول هللا؟ 

 ٌجٌبون عن األسئلة. -*
ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،  -*

.ثم فردٌا

 افقة األجوبة لؤلسئلة.مو -
 
 

ٌرصد األستاذ/ة  -
مواطن التعثر للعمل 

.حقاالعلى دعمها 

 :معٌنات دٌداكتٌكٌة
 -األلواح  -السبورة -وسائط رقمية -مشاىد وصويرات 

 كراسة الواضح ،... –البطاقات 

 :األهداف
  ملسو هيلع هللا ىلص.معنى توقير وتعظيم النبيأن يتعرف  -
" وتوقيره. ملسو هيلع هللا ىلص يقتنع بمحبة النبين أ -

 

                                                                                               االقتداء: المدخل

..... :رقم الجذاذة

   أوقرهأوقره: :   ملسو هيلع هللا ىلصملسو هيلع هللا ىلص  أحب الرسولأحب الرسول
2×  د54 المدة                                         9 و 1 :الحصتان                          92: سبوعاأل

.

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 

 

 
 

2الحصة 

تقويم 

تشخيصي

 ٌطرح األستاذ/ة أسئلة، مثل : -*
 ما اسم نبٌنا؟ -
لماذا نقول صلى هللا علٌه وسلم كلما ذكر   -

 اسمه؟ 

ٌا.ٌجٌبون عن األسئلة المطروحة شفو  -*

ٌعتمد نتائج التقوٌم  -موافقة األجوبة لؤلسئلة -
كمؤشر للتعدٌل 

.والدعم بشكل مدمج

تعزيز 

 وإغناء 

 تثبٌبت مكتسباتهم وإغنائها ٌساعدهم على -*
  بأنشطة:

عرض عبارات ومطالبتهم بالتعلٌق علٌها  -
  . "خطأ"أو  "صواب"بقول 

 ملسو هيلع هللا ىلصأقول : /بمكة  ملسو هيلع هللا ىلص ولد/ ملسو هيلع هللا ىلص نبٌنا محمد -

 أقول رحمه هللا عند ذكر اسمه. /اسمه عند ذكر 

" فً  أنجزتوجٌههم إلنجاز نشاط "  -*.
فً  الأو  نعمأكتب .)78كراسة التلمٌذ/ة   ص 

 ...(الخانة المناسبة

  ٌشاركون فً إنجاز األنشطة المقترحة. -*
ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا، ثم  -*

 فردٌا.

تناسب األجوبة مع األسئلة  -
 حة.المطرو

 
 
 
 

 
ٌعمل على تجاوز  -

الصعوبات بتبسٌط 
األسئلة وإعادة 

صٌاغتها، وتوجٌههم 
نحو األجوبة 

 المناسبة.
 

استثمار مكتسباتهم  ٌساعدهم على -*استثمار
، نشاط سةبتسمٌعهم النشٌد الوارد فً الكرا

 .78( ص أنشد .) أستثمر
 ٌرددون مقاطع النشٌد  -*
 ٌد:ٌطرح أسئلة حول مضمون النش -*
 ؟؟ أٌن ولدما اسم والد النبً -

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلص كٌف تعبر عن محبتك للنبً

ٌجٌبون عن األسئلة المطروحة: -*

 
 مالءمة األجوبة لؤلسئلة. -
 
 
 
 

 
 
 
 
ٌنبغً فسح المجال  -

للمتعلمٌن/ات للتعبٌر 
 عن محبة الرسول

وتوقٌره. ملسو هيلع هللا ىلص

 بأنشطة متنوعة مثل: تهمتقوٌم حصٌل -* تقويم
 ٌة شفوٌا:تتمٌم الجمل اآلت

 . و...... ،هو  رسول ....أحبه ملسو هيلع هللا ىلص محمد  -
 عند ذكر اسمه أقول:          -
ٌتحقق من قدرتهم على تعبئة مواردهم لحل  -

الوضعٌة المشكلة المقدمة عند االنطالق 
 .رد فٌهااوالل ؤاسالطرح بإعادة 

 ٌشاركون فً إنجاز النشاط. -*
ٌساعدهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا،  -*
فور االنتهاء منها فردٌا ثم

  

صد ري -
الصعوبات للعمل 

على تجاوزها الحقا.



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

1الحصة 

مدارج 
التعلمات 

 اإلجراءات
التعليمية/ التعلمية  

 مؤشرات 
تقويم التعلمات

توجيهات

أمام  تٌنالسوراسمً ب ٌنتٌقدم األستاذ /ة بطاق -*استرجاع
سحب إحدى ل وٌنتدبهم ،وبةمقل / اتالمتعلمٌن

 ٌن.البطاقت
ما تٌسر من السورتٌن بعد سحب ٌستظهرون  -*
.بطاقةال

ـ ٌعتمد نتائج  
التقوٌم كمؤشر 

لتعدٌل اإلجراءات 
التعلٌمٌة ودعم 

بشكل التعلمات 
مدمج.

 

دعم 

وتثبيت 

مكتسباتهم وٌعمل على تثبٌتها  ٌدعم األستاذ/ة -*
 :مثلأنشطة ب

 79فً الكراسة ص  كرأتذإنجاز نشاط : ▪ 
ثم فردٌا، فور إنجازاتهم جماعٌا ٌصححون  -*

االنتهاء منها.

 
 
 
 
مالءمة إنجازاتهم للمطلوب -

ٌعمل على تذلٌل  -
العقبات التً تواجه 

 بعض المتعلمٌن.
ٌراعً الفروق  -

الفردٌة أثناء 
اإلنجاز.

 ٌقوم األستاذ مكتسباتهم بأسئلة مثل: -تقويم
 لٌلة القدر؟ أنزل هللا فً ذاما

 ؟ة القدرلتحتفً بلٌكٌف 
 ؟فً سورة الضحى  ملسو هيلع هللا ىلصبماذا وعد هللا نبٌه 

 

 موافقة األجوبة لؤلسئلة
 المطروحة.

 

ٌرصد مواطن  -
التعثر للعمل على 

دعمها فً 
الحصص 

المخصصة لهذه 
الغاٌة.

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة
 -رقمية وسائط  -تسجيل جياز - مشاىد وصويرات

الواضح في كراسة  األلواح -البطاقات – السبورة
...التربية اإلسالمية ، 

... 

  :هدافاأل
 .السور ويتدبرىا  المتعمم /ة أن يستظير -
 أن يعبر عن اعتزازه بالقرآن الكريم. -

األسبوع: 30                                     الحصتان: 1 و 2                              المدة  45 د ×2 

.  

 :يدعم وتثبيت سورت
 الضحى -القدر 

......

     رقم الجذاذة: ......                                                                    التزكية :المدخل

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 
 
 

2الحصة 

 

 

 تعزيز

 ودعم

 باألنشطة التالٌة: وٌدعمها ٌعزز مكتسباتهم -*
 :79ص مكتسباتً أدعمإنجاز نشاط :  -*
 (المناسبة أمام العبارة× أضع عالمة ) 

 (أمام كل عبارة خطأأو  صوابأكتب ) 

 .79ص  ،" أتدبر*ٌوجههم إلنجاز نشاط " 

 .(أختار ما ٌناسب العبارة وأكتبه)
 ٌنجزون األنشطة وٌصححون أخطاءهم . -*
ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا -*

 
 
 
 مالءمة إنجازاتهم  -

 لؤلنشطة المقترحة:

ٌعمل على تذلٌل  -
العقبات التً تواجه 

 بعض المتعلمٌن.
 
ٌراعً الفروق  -

الفردٌة أثناء اإلنجاز.

 

 تصحيح

ٌحثهم على تصحٌح إنجازاتهم جماعٌا ثم  -*
فردٌا، فور االنتهاء منها. 

ٌرصد مكامن  -
التعثر للعمل على 

دعمها فً الحصص 
لهذه  المخصصة

 الغاٌة.



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات 

 تقويم التعلمات
 توجيهات

عرض 

الوضعية 

 ةالدامج

 
انظر ) ةالدامجالوضعٌة  ةٌعرض األستاذ/ -*

 .قراءة نموذجٌة وٌقرؤها ،(80 ص ،الكراسة
لمات والمتعلمٌن ٌنتدب عددا محدودا من المتع -

 لقراءة النص فرادى.
 حمدقٌمة  عناصر الوضعٌة مقاربا:ٌفكك معهم  -

 ... /أهمٌة الصالة/ عملٌة الوضوء/ تعالى هللا
 

 موافقة األجوبة لؤلسئلة. . -

 

ٌشرح الغامض  -
من كلمات 
 الوضعٌة.

 

 

  إنجاز

ٌعتمد ما ٌناسب جماعة فصله من األنشطة  -*
 : 80لمٌذ/ة ، ص المقترحة فً كراسة الت

 .قرأ وأفهمأ -1
 ربط العبارة بما ٌناسبها.أ -أنجز: -2

ر الجواب المناسب وأكتبه.اأخت -
 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

مطابقة إنجازاتهم لؤلهداف  -
 المسطرة

 

ٌعمل على تذلٌل  -
التً تواجه  باتقعال

.بعض المتعلمٌن
ٌراعً الفروق  -

الفردٌة أثناء 
 .اإلنجاز

 2صة الح

 

  تصحيح

إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،  ٌحثهم على تصحٌح -
  فور االنتهاء منها.

مالءمة إنجازاتهم   -
للمطلوب: 

 

مكامن  رصدٌ -
 للعمل على التعثر

دعمها فً 
الحصص 

المخصصة لهذه 
 .الغاٌة

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة

 وسائط  -تسجيل جياز - مشاىد وصويرات
كراسة  – األلواح -البطاقات – السبورة -رقمية

...الواضح ، 

  2×د 45المدة                                2و  1:تانحصال                                     30: األسبوع

.

 أذكر هللا: أحمد هللا 
 وضعٌة دامجة

......

رقم                                                                                      االستجابة: المدخل

....... :الجذاذة

مادة التربٌة اإلسالمٌة

 :األهداف
يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة بالكفاية أن 

 يا.دماجستوأن يقدر عمى ا



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات 

 تقويم التعلمات
 توجيهات

عرض 

الوضعية 

 ةالدامج

انظر )  ةالدامجالوضعٌة  ةٌعرض األستاذ/ -*

 ..قراءة نموذجٌة وٌقرؤها ،( 81 ص ،الكراسة

ٌنتدب عددا محدودا من المتعلمات والمتعلمٌن  -
 لقراءة النص فرادى.

شكر  عناصر الوضعٌة مقاربا قٌم :ٌفكك معهم  -
 /شكر الناس/...  ملسو هيلع هللا ىلص ً هللا/ توقٌر النب

 

 األجوبة لؤلسئلة.  موافقة -

 

ٌشرح الغامض  -
من كلمات 
 الوضعٌة.

 

 

  إنجاز

ٌعتمد األستاذ )ة( ما ٌناسب جماعة فصله من  -*
 : 81قترحة فً كراسة التلمٌذ/ة ، ص األنشطة الم

 .قرأ وأفهمأ -1
 أصل التصرف المناسب بالضوء  -أنجز: -2

  ألحمر.األخضر وغٌر المناسب با
ر الجواب المناسب وأكتبه.اأخت -

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

مطابقة إنجازاتهم لؤلهداف  -
 المسطرة

 

ٌعمل األستاذ)ة(  -
 باتقععلى تذلٌل ال

التً تواجه بعض 
.المتعلمٌن

ٌراعً الفروق  -
الفردٌة أثناء 

 .اإلنجاز

 2الحصة 

 

  تصحيح

ثم فردٌا،  إنجازاتهم جماعٌا ٌحثهم على تصحٌح -
  فور االنتهاء منها.

مالءمة إنجازاتهم   -
للمطلوب: 

 

األستاذ/ة   رصدٌ -
للعمل  مكامن التعثر

دعمها فً  على
الحصص 

المخصصة لهذه 
 .الغاٌة

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة

 -البطاقات – السبورة -رقمية وسائط - مشاىد وصويرات
الواضح كراسة  – األلواح

  :هدافاأل
يتمكن المتعمم/ة من تعبئة موارده المرتبطة بالكفاية أن 

.وأن يقدر عمى استثمارىا

  2×د 45المدة                                2و  1:تانحصال                                     31: األسبوع

.

 أشكر الناس 
 وضعٌة دامجة

...... 

                                                                   رقم الجذاذة: ..........   القسط: المدخل

مادة التربٌة اإلسالمٌة



 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات 

 تقويم التعلمات
 توجيهات

عرض 

الوضعية 

 ةالدامج

 
انظر )  ةالدامجالوضعٌة  ٌعرض األستاذ/ -*

 ..قراءة نموذجٌة وٌقرؤها ،( 82 ص ،الكراسة

ٌنتدب عددا محدودا من المتعلمات والمتعلمٌن  -
 لقراءة النص فرادى.

عناصر الوضعٌة مقاربا قٌم :  ٌفكك معهم  -
التعاون/ شكر الناس/ االقتصاد فً الماء/ اجتناب 

 ...الحرص على النظافة/ اء/ تلوٌث الم
 

 .موافقة األجوبة لؤلسئلة.  -

 

ٌشرح الغامض  -
من كلمات 
 الوضعٌة.

 

 

  إنجاز

ٌعتمد األستاذ )ة( ما ٌناسب جماعة فصله من  -*
 : 82قترحة فً كراسة التلمٌذ/ة ، ص األنشطة الم

 .قرأ وأفهمأ -1
  .أصحح التصرف غٌر الالئق -أنجز: -2

كل عبارة. مأماأو  نعم كتبأ -
 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

مطابقة إنجازاتهم لؤلهداف  -
 المسطرة

 

ٌعمل األستاذ)ة(  -
 باتقععلى تذلٌل ال

التً تواجه بعض 
.المتعلمٌن

ٌراعً الفروق  -
الفردٌة أثناء 

 .اإلنجاز

 2الحصة 

 

  تصحيح

إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا،  ٌحثهم على تصحٌح -
  ا.فور االنتهاء منه

مالءمة إنجازاتهم   -
للمطلوب: 

 

األستاذ/ة   رصدٌ -
للعمل  مكامن التعثر

دعمها فً  على
الحصص 

المخصصة لهذه 
 .الغاٌة

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة

 وسائط  -تسجيل جياز - مشاىد وصويرات
كراسة  – األلواح -البطاقات – السبورة -رقمية

...الواضح

  :هدافاأل
المرتبطة بالكفاية  مواردهتعبئة المتعمم/ة من  يتمكنأن 

.يادماجستوأن يقدر عمى ا

  2×د 54المدة                                2و  1:تانحصال                                     31: األسبوع

.

 أتحدث بنعم هللا 
 وضعٌة دامجة

...... 

مادة التربٌة اإلسالمٌة

                                                                   رقم الجذاذة: ...........   الحكمة: المدخل



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 1الحصة 
مدارج 

 التعلمات 
 اإلجراءات

 التعليمية/ التعلمية  
مؤشرات 

 تقويم التعلمات
 توجيهات

عرض 

 الوضعية 

 الدامجة

 
 الواردة فً الكراسة اإلدماجٌةالوضعٌة عرض ٌ -*

  .38ص 
 ٌدعوهم لمالحظة المشهد المصاحب ) السند(.  ▪
  الوضعٌة. مضمونهم على فهم ٌساعد -▪
وٌالحظون السند  ،اإلدماجٌة للوضعٌة ونمعتٌس -*

 المصاحب.
 

 السند تحدٌد مؤثثات  -
 بشكل دقٌق.

شرح الغامض ٌ -
 من كلمات
 .الوضعٌة

ٌفكك معهم  -.
ناصر الوضعٌة ع

مقاربا: حمد هللا 
تعالى/ طاعة 

/ شكر الوالدٌن
 .الناس/..

 

 

  إنجاز

ٌعتمد األستاذ )ة( ما ٌناسب جماعة فصله من  -*
 -83ة فً كراسة التلمٌذ/ة ، ص األنشطة المقترح

84 : 
 .أجٌب عن األسئلة -1
 .أكتب  ما ٌناسب كل مشهد -2
بة.أمام العبارة المناس× قرا وأضع عالمةأ -3
خطأ( أمام كل عبارة )وأ( صواب) كتبأ -4

.مناسبة
 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -*

ٌمكن االكتفاء بما  - 
ٌراه األستاذ)ة( 

مناسبا من 
 .نشطةاأل
 تذلٌل على ٌعمل- 

 تواجه التً العقبات
 .المتعلمٌن بعض

 الفروق ٌراعً -
 أثناء الفردٌة
 .اإلنجاز

 2الحصة 

 

  تصحيح

فور االنتهاء إنجازاتهم  ٌحٌحثهم على تصح -*
 منها. 

  .إنجازاتهم جماعٌا ثم فردٌا ٌصححون -*
 

مالءمة إنجازاتهم  -
للمطلوب: 

 

. 

  4×د 45المدة                                4 -1:الحصص                                     32: األسبوع

.

 سليم يتعافى
 وضعٌة دامجة

. 

مادة التربٌة اإلسالمٌة

                     رقم :الجذاذة:.......              والدعم أنشطة التقويم: المدخل

  :المعٌنات الدٌداكتٌكٌة

الواضح في التربية كراسة  – األلواح- السبورة -
...اإلسالمية ، 

  :هدافاأل
طة المرتب مواردهتعبئة المتعمم/ة من  يتمكنأن  -

     .ستثمارىاوأن يقدر عمى ابالكفاية 
. 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 4و  3 تانالحص
ٌباشر األستاذ)ة( عملٌات دعم حاالت التعثر  -* دعم

المرصودة لدى جماعة فصله بعرض األنشطة 
مع  86 -85، ص المقترحة فً كراسة التلمٌذ/ة

 المتعثرٌن منهم عناٌة خاصة. إٌالء
 .لون الطرٌق التً سٌسلكها سلٌمأ -1
 ألون العبارتٌن بألوان من اختٌاري ثم أقرأ. -2
 .أجٌب عن األسئلةوالحكاٌة أقرأ  -3

. 
 

ٌمكن االكتفاء  -
ببعض هذه 

األنشطة، أو اقتراح 
أخرى بدٌلة ٌراها 

مناسبة لجماعة 
فصله، وفق 

حاجاتهم 
واهتماماتهم، مع 

خذ بعٌن االعتبار األ
 . األهداف المحددة 


