إدارة املناهج والكتب املدرسيّة

دليل المعلّم
التربية اإلسالمية
ف الثالث
الص ّ
ّ
الناشر

وزارة التربية والتعليم
إدارة المناهج والكتب المدرسيّة
يسر إدارة املناهج والكتب املدرسيّة استقبال ملحوظاتكم على هذا ال ّدليل على العناوين اآلتية :هاتف 4617304 /5-8 :فاكس
ّ
الربيدي11118 :
الرمز
ّ
 4637569ص .بّ )1930( :
أو على الربيد اإللكرتوينّHumanities.Division@moe.gov.jo :
-1-

ّقررت وزارة الرتبية والتعليم استخدام هذا ال ّدليل يف مدارس اململكة األردنيّة اهلامشيّة مجيعها بناءً على قرار جملس الرتبية
اسي 2020 /2019م.
والتعليم رقم  2019/121تاريخ 2019 /12/2م بدءًا من العام الدر ّ
الحقوق جميعها محفوظة لوزارة التربية والتعليم
عمان  -األرد ّن
ص  .ب (ّ )1930

المتخصصة لإلشراف على تأليف الدليل
اللجنة الفنّ يّة
ّ

الدكتورة :سمر محمد أبو يحيى

الدكتور :محمد عبدهللا الطالفحة

المؤلّفون
د .حمزه ماجد محمد عياصرة

العلمي:
التحرير
ّ

د .محمد عبد هللا الطالفحة ،د .سمر محمد أبو يحيى

التحرير اللغوي:

دقق الطباعة:

د .علي محمد الزعبي

د .فايــزة إبراهيم السـكر

د .خليل إبراهيم القعيسي

د .محمد عبد هللا الطالفحة

الطبعة األولى(تجريبية)

راجعها :د .سمر محمد أبو يحيى

1441ه2020 /م

-2-

قائمة المحتويات
المقدمة 5 ----------------------------------------------------------------------------------- ---------------- -
المخطط الزمني للدروس 6 ------------------------------------------------------------ ------------ -------------
نموذج خطة فصلية 7------------------- ----------------------------------------- -------------------------------
نموذج مقترح لتحليل المحتوى 15 ----------------------------------------------- ---------------------- ---------

الفصل الدراسي األول
 .1من أسماء هللا تعالى (الرحيم) 25---------------------------------------------------------------------
 .2بدء نزول الوحي 30------------------------------- ------------------------------------------------------
 .3سورة العلق اآليات الكريمة (34----------------------------------------------------------------- )8 -1
 .4سورة العلق اآليات الكريمة (39--------------------------------------------------------------- )19 - 9
 .5الدعوة اإلسالمية في مكة المكرمة 43--------------------------------------------------------------------
 .6الصحابي الجليل األرقم بن أبي األرقم رضي هللا عنه 47---------------------------------------------------
 .7الحديث الشريف( :من أخالق المسلم) 51------------------------------- --------------------------------
 .8النظافة 56----------------------------------------------------------------------------------------------
 .9صحة الصالة 61------------------------------- ---------------------------------------------------------
 .10الحديث الشريف( :فضل الصدق) 66------------------------------- ---------------------------------
 .11آداب الحديث 71------------------------------- ------------------------------------------------------
 .12سورة الماعون 75--------------------- --------------------------------------------------------------
-3-

 .13من أسماء هللا تعالى (العليم) 80------------------------------- --------------------------------------
 .14سورة البلد اآليات الكريمة (85------------------------------- ----------------------------- )10 – 1
 .15سورة البلد اآليات الكريمة (89----------------------------------------------------------- )20 – 11
 .16سورة البقرة آية الكرسي (93------------------------------- ---------------------------------- )255
 .17آداب زيارة المريض 98------------------------------------------------------------------------------
 .18سورة الهمزة 103------------------------------ -----------------------------------------------------
 .19خلق آدم عليه السالم 107----------------------------- -----------------------------------------------
 .20سورة الكافرون 112------------------------------------------- --------------------------------------
 .21من أخالق النبي 116------------------------- ----------------------------------------------------- 

الفصل الدراسي الثاني
 .1اإليمان بالكتب اإللهية 122------------ ------------------ ------------------------------------------------
 .2نزول القرآن الكريم مفرقا 126-------------- --------------------------------------------------------------
 .3سورة األعلى ( ،)1اآليات130------------------------------ ----------------------------------- )13-1( :
 .4سورة األعلى ( ،)2اآليات135------------------------------ --------------------------------- )19-14( :
 .5الحديث الشريف (مثل المؤمنين) 140------------------------------ ------------------------------------
 .6سورة التكاثر 145----------- ------------------- --------------------------------------------------------
 .7صالة السنة 149----------- -----------------------------------------------------------------------------
 .8سورة الشمس ( ،)1اآليات153------------------------------ ---------------------------------- )10-1( :
 .9سورة الشمس ( ،)2اآليات158------------------------------ ----------------------------- --- )15-11( :
 .10الدعاء 163------------------------------ -----------------------------------------------------------
 .11آداب السفر 167------------------------------ -------------------------------------------------------
-4-

 .12آل ياسر رضي هللا عنهم 172------------------------------ -------------------------------------------
 .13سورة القارعة 176------------------------------ ----------------------------------------------------
 .14من أسماء هللا (الرزاق) 180------------------------------ --------------- ---------------------------
 .15الصحابي الجليل :بالل بن رباح رضي هللا عنه 184------------------------------ ----------------------
 .16آداب اللعب 189------------------------------ -------------------------------------------------------
 .17سورة الزلزلة 193------------------------------ ----------------------------------------------------
 .18الحديث الشريف( :تحريم الغش) 197------------------------------ ---------------------------------
 .19سورة العاديات 201------------------------ ---------------------------------------------------------

-5-

ﱁ ﱂ ﱃﱄ

مقدمة
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،وبعد،
فقد جاء هذا الدليل ليكون مرشددا للمعلدم ،ومرجعدا لده عندد اجابدأل السدولأل والنشدمأل ،ومعيندا لده علدى قحقيدل الهددام مدن
قدريس مبحث القربيأل اإلسالميأل.
عدول عليهدا فدي قحقيدل المنهدا  ،وقدد روعدي فدي قفلي ده
من السس المهمأل القي بني عليها هذا الددليل ،أنده أحدد الركداو الم ل
قملعات القمدوير القربدو  ،وخمقده المنبثقدأل مدن فلسد أل القربيدأل والقعلديم ،وأهددام قمدوير القعلديم نحدو ااققصداد المبندي علدى
المعرفأل ،من حيث ققديم المققرحات والبداول ،وملبيا حاجات المعلم ،مع يقيننا بدفن لددا المعلمدين مدن المهدارات والك ايدات مدا
يمكنهم من اسقخدام اسقراقيجيات قدريس وققويم مقعددة فدي قحقيدل أهددام المبحدث الخاصدأل ،آملدين ااسدق ادة منده فدي اعدداد
الدروس وقن يذها ،كفحد المصادر القي قساعد على قحقيل النقاجات القعلميأل المرجوة.
ويفقلم الدليل من دروس الكقاب مرقبأل وفل المبحث الدراسي ،والنقاجات الخاصأل بالدروس ،والنقاجدات العامدأل لل صدلين
الول والثاني ،والخمدم ال صدليأل للددروس جميعهدا ،واسدقراقيجيات القددريس ،ومصدادر المعرفدأل ،وأندواع النشدمأل ،وأورال
العمل ،ونماذ من اسقراقيجيات الققويم وأدواقه ،القدي يمكدن للمالدب اإلفدادة منهدا فدي قحسدين النقاجدات القعليميدأل وقمويرهدا،
سدواء أكاندت فددي الممبوعدات ،أم فدي البددرامل الحاسدوبيأل والموسدوعات ،وقددد قلدمن الددليل أيلدا خمدوات قن يذيدأل للمواقددم
القعليميأل والص يأل في المبحث ن سه.
وهللا نسفل القوفيل والسداد
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المخمم ال مني للدروس
الدروس

الشهر

عدد الحصص

ال صل الدراسي الول
أيلول

من أسماء هللا تعالى (الرحيم) ،بدءء زدل ا الد ح  ،سد ة العقدا ااتدال المرتمد ( ،)8 -1سد ة العقدا

ااتال المرتم ( ،)19 -9الءع اإلسالمي ف ممد الممرمد  ،الصدااب اللقيدا اقة دم بدن أبد اقة دم  8حصص
ةض هللا عنه.

قشرين الول الاءتث الشرتف( :من أخالق المسقم) ،النظاف  ،صا الصال  ،الاءتث الشرتف( :فضا الصدءق) ،آداب  8حصص
الاءتث.

قشرين الثاني س ة الماع ن ،من أسماء هللا تعالى( العقيم) ،س ة البقء ااتدال المرتمد ( ،)10–1سد ة البقدء ااتدال  8حصص
المرتم ( ،)20–11س ة البقر آت المرس

كانون الول

(.)255

آداب زتاة المرتض ،س ة الهمل  ،خقا آدم عقيه السالم ،س ة المافر ن ،من أخالق النب .

 8حصص
36
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ال صل الدراسي الثاني
شبام

اإلتمددان بالم ددل اإللهيد  ،زددل ا القددرآن المددرتم م ر ددا ،سد ة اقعقددى ااتددال ،)13-1( :سد ة اقعقددى،
ااتال ،)19-14(:الاءتث الشرتف( :مثا المؤمنين).

 8حصص

آذار

س ة ال ماثر ،صال السن  ،س ة الشمس ااتال ،)10-1( :س ة الشمس ااتال.)15-11( :

 8حصص

نيسان

الددءعاء ،آداب الس د ر ،آا تاسددر ةض د هللا عددنهم ،س د ة القاةع د  ،مددن أسددماء هللا (ال درازاق) ،الصددااب

 8حصص

اللقيا :بالا بن ةباح ةض هللا عنه.

أيار

آداب القعل ،س ة اللللل  ،الاءتث الشرتف( :تارتم الغش) ،س ة العادتال.

 8حصص
36

-8-

ا لصف الثالث األساسي

نموذج الخطة الفصلية

التربية االسالمية

المبحث:

الفصل الدراسي  :األول
المحتوى

النتاجات

 من أسماء هللا قعالى "الرحيم "
 بدء ن ول الوحي سورة العلل اآلياتالكريمأل ( ) 8 - 1
 سورة العلل اآلياتالكريمأل ( ) 19 - 9
 الدعوة اإلسالميأل فيمكأل المكرمأل
 الصحابي الجليلالرقم بن أبي الرقم
رلي هللا عنه

-

تبين معاز اقل اظ ال راكيل
ال اةد ف الءة س.
تس ن ج آثاة ةحم هللا تعالى.
تذكر بعض مظاهر ةحم هللا
تعالى باإلزسان.
تس ن ج أسباب خر ج النب 
إلى غاة حراء.
تصف كي ي بءء زل ا القرآن
المرتم عقى النب .
تذكر أ ا ما زلا من آتال
القرآن المرتم .
تقبا عقى تال القرآن المرتم
ح ظه تعقمه.
ت ق س ة العقا غيبا ً .
تذكر أ ا من اسقم من النساء
الرجاا الصبيان .
ت ضح كي ي دع الرس ا 
ف مم الممرم ح ى هاجر
إلى المءتن المن ة .
تعرف باقة م ابن أب اقة م
.
تق ءي بالرس ا  بالصااب
 ف تبقيغ الءع .

مصادر التعلم

 الكتاب المدرسي. -شبكة اإلنترنت

التقويم

استراتيجيات
التدريس

 -التعلم المباشر.

 -التقويم

 -قائمة

 -مكتبة المدرسة.

على االستقصاء

المعتمد على
األداء.

الرصد.

 -وسائل تعليمية.

وحل المشكالت.

 -القلم

التقدير

 -المكتبة الشاملة

 -التعلم القائم

االستراتيجيات

األدوات

التعلم القائم على

"موسوعة إلكترونية العمل الجماعي.

"

 -التعلم طريق

 -القران الكريم

النشاط.

 -كتب السنة

 -التعلم القائم

 بعض كتبالتفسير

 بعض كتب السيرةالنبوية.

 دليل المعلم. -النشرات
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على التفكير
الناقد.

 -العصف

الذهني.

 -سلم

أنشطة مرافقة

 -بتوجيه الطلبة إلى

كتابة تقارير عن

الموضوعات

المقررة من خالل

والورقة.

لفظي .

المكتبة

 -المالحظة.

االختبارات

اإلنترنت.

 التواصل. مراجعةالذات.

 -سلم

أو

 -حل األنشطة.

التقدير

 -المناقشة.

عددي.

 -إلقاء كلمات عن

 -قائمة

الموضوعات

شطب.

اإلذاعة المدرسية.

سجل

قصصي.

في

المحتوى

النتاجات

-

 الحديث الشريم( من أخالل المسلم ) -
 -النظافأل

-

 -صحأل الصالة

-

 الحديث الشريم( فلل الصدل )
 -آداب الحديث

-

معلومات عامة عن الطلبة:

توقيع منسق المبحث:

مصادر التعلم

تبين معاز اقل اظ ال راكيل
ال اةد ف الءة س.
تقرأ اقحادتث الشرت راء
سقيم غيبا.
تعءد بعض السق كيال ف حسن
مقابق ااخرتن ،النظاف .
تقءة اه مام اإلسالم بالماافظ
عقى سعاد الناس.
تاءد بعض مظاهر النظاف
العام
تذكر الصال الصايا .
تؤدي أعماا الصال اقساسي .
ت لنل القيام بأي عما خاةج
عن الصال .
تعظم المعب المشرف ف مم
الممرم .
تس ن ج أهمي الصءق ف
اإلسالم.
تذكر آداب الاءتث .
تقءة حرص اإلسالم عقى
ااداب العام .

التقويم

استراتيجيات
التدريس

االست ارتيجيات

األدوات

 -الكتاب المدرسي.

 -التعلم المباشر.

 -التقويم

المعتمد على

الرصد.

 -مكتبة المدرسة.

على االستقصاء

األداء.

 -سلم

 -شبكة اإلنترنت

 وسائل تعليمية. -المكتبة الشاملة

 -التعلم القائم

وحل المشكالت.

التعلم القائم على

"موسوعة إلكترونية العمل الجماعي.

"

 -التعلم طريق

 -القران الكريم

النشاط.

 -بعض كتب

على التفكير

 كتب السنةالتفسير

 بعض كتب السيرةالنبوية.

 -دليل المعلم.

 -التعلم القائم

الناقد.

 -القلم

أنشطة مرافقة

 -قائمة

 -بتوجيه الطلبة إلى

كتابة تقارير عن

الموضوعات

المقررة من خالل

التقدير

والورقة.

لفظي .

المكتبة

 -المالحظة.

االختبارات

اإلنترنت.

 التواصل. -مراجعة

الذات.

 -سلم

التقدير

عددي.

 حل األنشطة. -المناقشة.

 -إلقاء كلمات عن

 -قائمة

الموضوعات

شطب.

اإلذاعة المدرسية.

 -العصف

سجل

الذهني.

قصصي.

 -النشرات

توقيع مدير المدرسة:
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أو

إعداد المعلمين:

توقيع المشرف التربوي:

في

الصف الثالث األساسي

نموذج الخطة الفصلية

التربية االسالمية

المبحث:

الفصل الدراسي  :األول
المحتوى

 سورة الماعون من أسماء هللا قعالى "العليم"
 سورة البلد اآلياتالكريمأل ( ) 10 – 1
 سورة البلد اآلياتالكريمأل ()20 – 11
 سورة البقرة آيألالكرسي ()255

النتاجات

 تبين معاز اقل اظ ال راكيلال اةد ف الءة س.
 ت ق س ة الماع ن تالصايا .
 تنطا كقمال أل ظ جيءا زطقا ًصاياا ف الس ة المرتم "
الماع ن ،البلد ،آيأل الكرسي "
 ت لنل الص ال ال حذة هللاتعالى منها ف س ة الماع ن
 تاسن إلى اقت ام الضع اء . تؤدي الصال عقى ها. ت ق الس ة المرتم غيبا "الماع ن ،البلد ،آيأل الكرسي ".
 ت ضح معنى اسم هللا تعالىالعقيم .
 تس شعر ة اب هللا تعالى له فالسر العالزي .
 تارص عقى تال القرآنالمرتم .
 -ت ضح فضا آت المرس .

مصادر التعلم

التقويم

استراتيجيات
التدريس

االستراتيجيات

 -الكتاب المدرسي.

 -التعلم المباشر.

 -التقويم

 -مكتبة المدرسة.

االستقصاء وحل

األداء.

 -وسائل تعليمية.

المشكالت.

 -القلم

 -شبكة اإلنترنت

 -المكتبة الشاملة

"موسوعة إلكترونية "

 القران الكريم -كتب السنة

 بعض كتب التفسير بعض كتب السيرةالنبوية.

 دليل المعلم. -النشرات

 -التعلم القائم على المعتمد على

األدوات

 -قائمة

الرصد.

أنشطة مرافقة

 بتوجيه الطلبةكتابة

إلى

عن

 -سلم التقدير

تقارير

لفظي .

الموضوعات

التعلم القائم على

والورقة.

االختبارات

المقررة

العمل الجماعي.

 -المالحظة.

 -سلم التقدير

خالل المكتبة

النشاط.

 -مراجعة

 -قائمة

 -حل األنشطة.

 -التعلم القائم على الذات.

شطب.

 -المناقشة.

 -العصف الذهني.

قصصي.

 -التعلم طريق

التفكير الناقد.

 -التواصل.

عددي.

سجل

من

أو اإلنترنت.

 إلقاء كلماتعن

الموضوعات
في

اإلذاعة

المدرسية.
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المحتوى

 آداب يارةالمريض
 سورةالهم ة

النتاجات

-

 خلل آدم عليه -السالم

 سورةالكافرون
 من أخاللالنبي .

-

مصادر التعلم

تبين معاز اقل اظ ال راكيل ال اةد
ف الءة س.
ت عرف آداب زتاة المرتض.
تقءة مءى اه مام االسالم ب اصا
أفراد المل مع اإلسالم عن طرتا
زتاة المرتض.
تا ظ دعاء زتاة المرتض.
ت ق س ة الهمل المافر ن تال ً
سقيم ً غيبا .
تنطا كقمال أل ظ جيءا زطقا ً صاياا.
تبين أن آدم عقيه السالم أ ا ازسان
خققه هللا تعالى .
تس ن ج حمم سل د المالئم ادم عقيه
السالم .
تءةك عءا الشيطان لإلزسان.
تقخص ص خقا آدم عقيه السالم
ت عرف سير سيءزا مامء صقى هللا
عقيه سقم.
ت أسى بأخالق سيءزا مامء صقى هللا
عقيه سقم.

 -الكتاب

المدرسي.

 -شبكة اإلنترنت

استراتيجيات
التدريس

االستراتيجيات

األدوات

 -التعلم المباشر.

 -التقويم المعتمد

 -قائمة

على االستقصاء

 -التعلم القائم

على األداء.

الرصد.

 بتوجيه الطلبةكتابة

إلى

 -القلم والورقة.

 -سلم التقدير

تقارير

عن

 -وسائل تعليمية .التعلم القائم على

 -التواصل.

االختبارات

المقررة

من

 -المكتبة الشاملة العمل الجماعي.

 -مراجعة الذات.

 -سلم التقدير

خالل المكتبة

 -مكتبة المدرسة .وحل المشكالت.

"موسوعة

 -التعلم طريق

إلكترونية "

النشاط.

 القران الكريم كتب السنة بعض كتبالتفسير

 -بعض كتب

السيرة النبوية.

 -التعلم القائم

على التفكير

 -المالحظة.

لفظي .

عددي.

 -قائمة

شطب.

الناقد.

 حل األنشطة. -المناقشة.

الموضوعات

 -العصف

في

الذهني.

اإلذاعة

المدرسية.

إعداد المعلمين:
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أو اإلنترنت.

عن

 -النشرات

توقيع مدير المدرسة:

الموضوعات

سجل قصصي - .إلقاء كلمات

 -دليل المعلم.

معلومات عامة عن الطلبة:
توقيع منسق المبحث:

التقويم

أنشطة مرافقة

توقيع المشرف التربوي:

المحتوى

النتاجات

 اإليماناإللهيأل
 ن ولالكريم م رقا

بالكقب -
القرآن

-

العلى -

 سورةاآليات ()13-1

 سورة العلى - ،اآليات ()19-14
 الحديث الشريم(مثل المؤمنين )

-

التقويم

استراتيجيات

مصادر التعلم

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

أنشطة مرافقة

اقل اظ ال راكيل  -الكتاب المدرسي - .التعلم المباشر - .التقويم المعتمد  -قائمة الرصد - .بتوجيه

تبين معاز
ال اةد ف الءة س.
تذكر بعض أسماء الم ل
اإللهي .
تبين الهءف من إةساا الرسا
إزلاا الم ل اإللهي .
تذكر أ ا ما زلا من آتال
القرآن المرتم آخر ما زلا .
تس ن ج حمم زل ا القرآن
المرتم م ر ا ً .
تاءد مء زل ا القرآن المرتم .
ت ق س ة اقعقى تال سقيم
غيبا.
تنطا كقمال أل ظ جيءا بإتقان.
تس شعر مظاهر ءة هللا
تعالى.
تشاةك المؤمنين ف أفراحهم
أحلازهم .
تقرأ الاءتث الشرتف غيبا ً .

الطلبة

 -شبكة اإلنترنت

 -التعلم القائم على األداء.

 -سلم التقدير

إلى كتابة تقارير

 -مكتبة المدرسة.

على االستقصاء  -القلم والورقة.

لفظي .

عن الموضوعات

 وسائل تعليمية. -المكتبة

الشاملة التعلم القائم على  -التواصل.

"موسوعة

العمل الجماعي.

إلكترونية "
 كتب السنة -بعض

التفسير

 -بعض

النشاط.

 -التعلم القائم

كتب على

- 13 -

الناقد.

كتب -

السيرة النبوية.

 -دليل المعلم.

-

 -التعلم طريق الذات.

 -القران الكريم

 -النشرات

وحل المشكالت.

 -المالحظة.

الذهني.

التفكير

العصف

االختبارات

 -سلم التقدير

مراجعة عددي.

المقررة من خالل
المكتبة

أو

اإلنترنت.

 -قائمة شطب - .حل األنشطة.

سجل قصصي.

 -المناقشة.

 إلقاء كلمات عنالموضوعات في
اإلذاعة

المدرسية.

المحتوى

النتاجات

 -سورة القكاثر

-

 -صالة السنأل

-

 سورة الشمس -اآليات (-1
)10

 سورة الشمساآليات (-11
)15

-

-

معلومات عامة عن الطلبة:

توقيع منسق المبحث:

استراتيجيات

مصادر التعلم

تبين معاز
ال اةد ف الءة س.
ت ق الس ة المرتم غيبا
"ال ماثر ،الشمس".
تنطا كقمال أل ظ جيءا
زطقا ً سقيما ف الس ة
المرتم .
تارص عقى تال القرآن
المرتم.
ت ذكر الصق ال الم ر ض
عءد ةكعاتها.
ت ضح معنى سنن الصال .
تميل بين السن القبقي السن
البعءت .
تق ءي بالرس ا  ف
الماافظ عقى أداء سنن
الصال .
القرآن
تارص عقى تال
المرتم.

التقويم

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

أنشطة مرافقة

 -الكتاب المدرسي - .التعلم المباشر - .التقويم المعتمد  -قائمة الرصد - .بتوجيه

اقل اظ ال راكيل  -شبكة اإلنترنت

 مكتبة المدرسة. وسائل تعليمية. -المكتبة

 -التعلم القائم على األداء.

على االستقصاء  -القلم والورقة.

وحل المشكالت.

 -المالحظة.

الشاملة التعلم القائم على  -التواصل.
العمل الجماعي.

"موسوعة

إلكترونية "

 -التعلم طريق الذات.

 -القران الكريم

النشاط.

 -كتب السنة

 -التعلم القائم

 -بعض

كتب على

التفسير

الناقد.

السيرة النبوية.

الذهني.

 -بعض

-

كتب -

 -سلم التقدير

لفظي .

االختبارات

 -سلم التقدير

مراجعة عددي.

إلى كتابة تقارير
عن الموضوعات

المقررة من خالل
المكتبة

 -قائمة شطب - .حل األنشطة.

سجل قصصي - .المناقشة.

 إلقاء كلمات عنالموضوعات في

التفكير

اإلذاعة

المدرسية.

العصف

 -النشرات
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أو

اإلنترنت.

 -دليل المعلم.

توقيع مدير المدرسة:

الطلبة

إعداد المعلمين:

توقيع المشرف التربوي:

المحتوى

النتاجات

 الدعاء -آداب الس ر

-

 آل ياسر رلي هللا -عنهم
 سورة القارعأل من أسماء هللا( الر ال )

-

 الصحابي الجليلبالل بن رباح -
رلي هللا عنه

-

مصادر التعلم

تبين معاز
ال اةد ف الءة س.
تردد دعاء زل ا المطر غيبا.
تارص عقى الءعاء ف
اق ال المس اب .
ت عرف آداب الس ر.
تا ظ دعاء الس ر.
تقص بعض م ا ف الصبر
الثبال من حيا آا تاسر
ةض هللا عنهم.
تقرأ ازش د ةأتت الال أبقاز
راء صايا .
ت ق ااتال المرتم من س ة
سقيم ً
تال ً
القاةع
تا ظها.
تنطا كقمال أل ظ جيءا زطقا ً
سقيما.
تذكر بعض مظاهر ءة هللا
تعالى عقى ةزق المخق ال.
تبيان د ة أب بمر الصءتا
 ف تخقيص بالا 
من العذاب .
تقءة تضايال الصااب
ثباتهم ةض هللا عنهم ف
سبيا الءع االسالمي .

استراتيجيات

التقويم

التدريس

االستراتيجيات

األدوات

أنشطة مرافقة

اقل اظ ال راكيل  -الكتاب المدرسي - .التعلم المباشر - .التقويم المعتمد  -قائمة الرصد - .بتوجيه

الطلبة

 -شبكة اإلنترنت

 -التعلم القائم على األداء.

 -سلم التقدير

إلى كتابة تقارير

 -مكتبة المدرسة.

على االستقصاء  -القلم والورقة.

لفظي .

عن الموضوعات

 وسائل تعليمية. -المكتبة

"موسوعة

الشاملة التعلم القائم على  -التواصل.
العمل الجماعي.

إلكترونية "
 القران الكريم كتب السنة -بعض

التفسير

 -بعض

 -دليل المعلم.
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-

 -سلم التقدير

مراجعة عددي.

المكتبة

اإلنترنت.

 -التعلم طريق الذات.

 -قائمة شطب - .حل األنشطة.

النشاط.

سجل قصصي - .المناقشة.

أو

 -التعلم القائم

 -إلقاء كلمات عن

التفكير

الموضوعات في

كتب على

الناقد.

كتب -

السيرة النبوية.

 -النشرات

وحل المشكالت.

 -المالحظة.

االختبارات

المقررة من خالل

الذهني.

العصف

اإلذاعة

المدرسية.

المحتوى

النتاجات

 -آداب اللعب

-

 -سورة ال ل لأل

-

الشريم -

 الحديث(قحريم الغش )

 -سورة العاديات

-

تبين معاز اقل اظ
ال اةد ف الءة س.
تذكر بعضا من اقلعاب المباح
ف اإلسالم.
ت اظل عقى أداء الصق ال ف
أ اتها أثناء القعل .
ت اقى باقخالق اإلسالمي عنء
القعل .
ت ق الس ة المرتم تال ً سقيم ً
غيبا.
تنطا كقمال أل ظ جيءاً زطقا ً
صاياا ً الس ة المرتم .
تذكر اسم ةا ي الاءتث .
تقرأ الاءتث الشرتف راء
صايا غيبا.
ت لنل الغش ف حياته.
تقءة حرص اإلسالم عقى
اقخالق الاسن .
تع رف بنعم هللا تعالى عقيه.
تس ن ج أهمي الخيا ف الايا .

معلومات عامة عن الطلبة:

توقيع منسق المبحث:

مصادر التعلم

ال راكيل

التقويم

استراتيجيات

التدريس

 -الكتاب

االستراتيجيات

-

المدرسي.

التعلم -

المباشر.

 شبكة اإلنترنت -مكتبة

المدرسة.

على

 المكتبة الشاملة المشكالت.التعلم

 -كتب السنة

 -التعلم طريق

كتب النشاط.

التفسير

 -التعلم القائم

السيرة النبوية.

الناقد.

 -بعض

كتب على

 دليل المعلم. -النشرات

توقيع مدير المدرسة:
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-

والورقة.

االختبارات

المكتبة

-

 -سلم التقدير

اإلنترنت.

القلم لفظي.

المالحظة.

العمل -

 -القران الكريم

كتابة تقارير عن

 -سلم التقدير

القائم  -التواصل.

الجماعي.

 -بعض

قائمة  -بتوجيه الطلبة إلى
الموضوعات

-

 -وسائل تعليمية .وحل

إلكترونية "

التقويم -

 -التعلم القائم األداء.

على

األدوات

المعتمد على الرصد.

االستقصاء

"موسوعة

أنشطة مرافقة

عددي.

-

مراجعة شطب.

الذات.

المقررة من خالل
أو

 -حل األنشطة.

قائمة  -المناقشة.

سجل قصصي.

 إلقاء كلمات عنالموضوعات

في

اإلذاعة المدرسية.

التفكير

العصف

الذهني.

إعداد المعلمين:

توقيع المشرف التربوي:

نموذج مقترح لتحليل المحتوى
الموضوعات

المفاهيم والمصطلحات الحقائق والتعميمات

 من أسماء هللا  -الرحيمقعالى" الرحيم"  -ت قء
 الغل ال -الغيث

 بدءالوحي

القيم واالتجاهات

األحكام الشرعية

 هللا تعالى أةحم بعباده من اقم  -اس شعاة الطالل ةحم هللاتعالى بالمخق ال.
بط قها.
 ص الرحم من ص ال اإلسالم دتن الرحم ال سامح.هللا تعالى ال تلل أن
اإلزسان
بها
ت اقى
ت عاما بها مع غيره.

المهارات

 ج ب اإلتمان بأن  -تاقيامن أسماء هللا تعالى النص ص
 ال اصاةحيم
 العما ضمنفرتا
 -االس ن اج

 بدأ نزول الوحي على الرسول  - التأسي بالنبي  في  -حفظ أول ما نزل من  -مهاة العرضن ول  -غاة حراء
 ال ق تم الذات جبرتاالقران الكريم.
حياتنا.
عقيه وهو في سن األربعين.
 ضبط الن سالسالم
 وجوب استخدام  -تط تر الذال نزل القران الكريم على الرسول  - ترك التقليد األعمى. -اقصنام

 -ةمضان

مفرقا.

 أهمية التفكر والتفكير في حياتنا. -سورة العلل

 عقا ليطغى اس غنى الرجعى ت لى لنس عا ًصي ِ
 النا ِ -اللبازي

 إدراك حكمة نزول القران العقل التفكر.الكريم مفرقا

 حرص الطالب على حفظ القرآن  -توجيه الطلبة إلى أهمية  -وجوب تعلم القرآنالكريم وتالوته.

العلم في حياتنا.

وتالوته.

حياتنا.

والحرص على تالوته.

المداومة على تالوة

 -استشعار قيمة العلم والتعليم في  -حب

القران

الكريم  -وجوب

 الصالة أسس الدين اإلسالمي  -تقدير العلم والعلماء.يجب المحافظة عليها.

القرآن الكريم.

 -المحافظة على الصالة  -وجوب

 -ينال المسلم على تالوة القران

الكريم األجر العظيم.
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وأهميتها في الحياة.

على

االلتزام

بالصالة والمحافظة

عليها.

 تاقياالنص ص
 ال اصا العما ضمنفرتا
 االس ن اج إتقان تطبياأحمام ال ال
ال ل تء

الموضوعات

القيم واالتجاهات

المفاهيم والمصطلحات الحقائق والتعميمات

األحكام الشرعية

المهارات

 الدعوة عباد اقصناماإلسالميأل في  -الءع
مكأل المكرمأل
اإلسالمي

 - وجوب الدعوة لإلسالم - .مهاة العرض
أساليب  -يقتدي بالرسول
 الدعوة لإلسالم لهابالصحابة  في تبليغ  -وجوب معرفة أساليب  -ال ق تم الذات
متعددة.
 ضبط الن س.
الدعوة
الدعوة لإلسالم.
 تط تر الذال الدعوة اإلسالمية تقوم على األمر  -يدرك الطالب أهمية الدعوةإلى اهلل تعالى.
بالمعروف والنهي عن المنكر.
 -تقدير جهد الرسول صلى

 الصحابي داة اقة مالجليل الرقم  -الهلر
بن أبي الرقم  -مشاق الءع

 كان لألرقم بن أبي األرقم دو ار  -تقدير تضحيات الصحابة  -وجوب الدفاع عن  -تاقيا النص ص
رضي اهلل عنهم في سبيل
الصحابة
بار از في خدمة اإلسالم والدعوة
 ال اصا.
اإلسالم
إلى
الدعوة
واحترامهم.
 العما ضمناإلسالمية.
 استشعار الطالب جهودفرتا
الصحابة  في الدعوة
اإلسالم بااج لقرجاا
 -االس ن اج

اهلل عليه وسلم والصحابة
الكرام رضي اهلل عنهم في
نشر الدعوة اإلسالمية

رلي هللا عنه

تءافع ا عنه.
 الحديث تبسمكالشريم ( من  -صء
أخالل المسلم )

-

لإلسالم.
يقتدي باألرقم  في دعوة
لإلسالم.

 الصدقة في اإلسالم نوعان - ،أهمية األخالق في اإلسالم - .وجوب حسن مقابلة  -مهاة العرض ال ق تم الذاتاآلخرين.
 إدراك قيمة االبتسامة فهيالمعنوية والمادية.
 ضبط الن سااللتزام
 وجوبفعل بسيط وأثره كبير.
 الدقة المعنوية أهم من الصدقة تط تر الذالباألخالق اإلسالمية
 حرص اإلسالم على زيادةالمادية.
المحبة واأللفة بين المسلمين.

الموضوعات

القيم واالتجاهات

المفاهيم والمصطلحات الحقائق والتعميمات
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األحكام الشرعية

المهارات

 -النظافأل

 -صحأل الصالة

 وجوب المحافظة على  -تاقيا النظافة خلق إسالمي  -حب النظافة والتحلي بها النظافالنص ص
 أ قم أظافريالنظافة الشخصية.
 استشعار الطالب أهمية النظافة فيسامي.
 ال اصاحياته.
 النظافة من صفات المسلم. العما ضمن توجيه الطلبة إلى أهمية النظافة ال حياة بال نظافة.فرتا
 االس ن اجالشخصية.
 أحرص على نظافة بيتي ووطني.لتزم بأعمال  -مهاة العرض
لتزم بأعمال  -وجوب اال ا
اال ا
ت  -للصالة الصحيحة أعمال  -الحرص على
 دخ ا ال ق تم الذاتالصال
الصالة الصحيحة.
الصالة الصحيحة.
يجب االلتزام بها.
 ضبط الن س الع ة استشعار الطالب عظمة الكعبة  -وجوب ترك األعمال تط تر الذال الطاهرالتي تبطل الصالة.
المشرفة.
 يدرك أهمية الصالة في حياةالمسلم.

 الحديث الصءقالشريم
 البر(فلل الصدل)  -ال ل ة

 -آداب الحديث

 آداب الاءتث -االس هلاء

 الصدق خلق المسلم. التعامل مع اآلخرين ال يكون -إال بالصدق
 هناك آداب للحديث يجب -على المسلم مراعاتها.

 وجوب التحلي بخلق  -تاقيااستشعار الطالب أهمية الصدق.
النص ص
الصدق.
يدرك الطالب أن صفة الصدق هي
 ال اصاصفة المؤمن التي ال تفارقه.
 العما ضمنفرتا
 االس ن اج وجوب مراعاة آداب  -مهاة العرضإدراك الطالب آداب الحديث.
 ال ق تم الذاتالحديث مع اآلخرين.
يقدر حرص اإلسالم على أدب
 ضبط الن سالحوار والنقاش.
 -تط تر الذال

 -أهمية احترام اآلخرين في الحديث.
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الموضوعات

المفاهيم

والمصطلحات

 اإليمان بالكقب  -الم ل اإللهياإللهيأل
 القرآن المرتم ال ةا -اإلزليا

القيم واالتجاهات

الحقائق والتعميمات

األحكام الشرعية

المهارات

 استشعار الطالب رحمة اهلل  -وجوب األيمان بأن الكتب  -تاقيا النص ص الكتب اإللهية من عند اهلل تعالى. ال اصااإللهية من اهلل تعالى.
تعالى بإنزال الكتب اإللهية.
 الكتب اإللهية أنزلها اهلل تعالى لهدايةضمن
 العما الغاية من إنزال الكتب  -وجوب اإليمان بالكتبفرتا
الناس.
جميعها
اإللهية
الناس.
هداية
الرسال
رسال
ا
و
 االس ن اج الكتب اإللهية دليل على صدق األنبياء. الحرص على تعليم اآلخرين  -وجوب التصديق والعمل بما القرآن الكريم يرشدنا إلى الهدى والخير.جاء بالكتب اإللهية.
الخير والطاعات.

 ن ول القرآن  -القرآن المرتم  -اإلسالم دين يراعي األحوال والظروف  -إدراك الطالب عظمة القرآن  -وجوب اإليمان بأن القرآن  -مهاة العرضالكريم م رقا
 ال ق تم الذاتالقرآن
ا
زل
من اهلل تعالى.
الكريم.
والحاجات.
 ضبط الن سالمرتم م ر ا ً
 استشعار رحمة اهلل تعالى  -وجوب االلتزام بما جاء في تط تر الذال القرآن جاء يعالج قضايا الحياة المختلفة. ال ثبيتالقرآن الكريم.
المسلمين.
 أهمية القراءة والعلم والتقوى في حياتنا. توجيه الطلبة إلى أهمية العلم لمعرفة قدرة  -حرص الطالب على حفظ  -وجوب تعلم القرآن وتالوته - .تاقيا النص ص سورة العلى  -غثا ًء أح ى وجوب الحرص على حفظ  -ال اصا سنقرئكالقرآن الكريم وتالوته.
اهلل تعالى.
ضمن
 العما أفقح من تلكىالقرآن الكريم.
 استشعار مظاهر قدرة اهللفرتا
 موقف الناس من اإلسالم مؤمن أو كافر. تؤثر نتعالى.
 االس ن اج إدراك أن الدنيا زائلة واألخرة هي الباقية. أبقىتطبيا
 إتقان ترتفع درجات المسلم عند اهلل تعالىبالطاعات.
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أحمام
ال ل تء

ال ال

الموضوعات

المفاهيم

والمصطلحات

 الحديث ت ادهم(مثل
الشريم
 تءاعىالمؤمنين )
 -الامى

الحقائق والتعميمات

القيم واالتجاهات

 -التماسك في المجتمع ال يتحقق في

 مهاة العرض استشعار الطالب حرص  -وجوب محبة اآلخريناإلسالم على بناء مجتمع  -وجوب التعاون بين أفراد  -ال ق تم الذات
 ضبط الن سالمجتمع.
متماسك.
 تط تر الذالأهمية
الطالب
 -يدرك

المجتمع إلى بالتعاون.
 -تحقيق التعاون بين األخوة والجي ارن.

المهارات

األحكام الشرعية

التعاون.

 -توجيه الطلبة إلى مساعدة

 -سورة القكاثر

 -صالة السنأل

المحتاجين.
 -اإلنسان مخلوق على حب الخير.

 -استشعار الطالب عظمة  -وجوب المحافظة على تعلم

 ألـهاكم ال ماثر الدنيا تشغل الكثيرين عن عمل زةتم المقابر ل ر زها عين الصالحات.اليقين
 سنن الصال السن القبقي السن البعءت الصالالم ر ض

 شرعت السنن لجبر النقص في الفرائض القيام بسنن الصلوات ترفع قدر المسلمعند اهلل تعالى.

القرآن وتالوته.

القرآن الكريم.

حرص الطالب على حفظ  -وجوب الحرص على حفظ
القرآن الكريم.

القرآن الكريم وتالوته.

 -وجوب عمل الطاعات.

 -استشعار

الطالب

أهمية  -المحافظة

سنن الصالة.

الصلوات.

 يقتدي بالرسول  في  -االلتزام بسنن النبي  فيالمحافظة على أداء سنن

الصالة.
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على

سنن

حياتنا.

 تاقيا النص ص ال اصاضمن
 العمافرتا
تطبيا
 إتقانأحمام ال ال
ال ل تء
 مهاة العرض ال ق تم الذات ضبط الن س -تط تر الذال

الموضوعات

المفاهيم

 سورةالشمس

 ضااها جالها تغشاها طااها دساها القسم غ اها فعقر ها -فءمءم عقيهم

 الشمس والقمر من مخلوقات اهلل  -استشعار الطالب أهمية  -وجوب المحافظة على تعلم  -تاقيا النص ص ال اصاالقرآن وتالوته.
الطاعات للفوز بالجنة.
تعالى.
 العما ضمن فرتا يحرص على تالوة القرآن  -وجوب اإليمان باهلل تعالى االس ن اج نعرف الليل والنهار بالشمس والقمر.ورسله.
يم.
ر
الك
 إتقان تطبيا أحمام اإلنسان مخير بين اإليمان والكفر. وجوب الحرص على حفظ ال ال ال ل تء أهمية الوقت في حياتنا. الكفر سبب في العذابالقرآن الكريم.
 استشعار الطالب خطروالهالك.
 وجوب التفكر في عظمةالذنب وأثره.
الخالق سبحانه.
 -االتعاظ واالعتبار بما حدث

 -الدعاء

 الءعاء المعط المازع -الصيل

 -الدعاء ال يكون هلل تعالى

 آدابالس ر

 الس ر سخر لنا منققب ن -مقرزين

والمصطلحات

 آل ياسر  -جقء همرلي
عنهم  -السياط
هللا
 تثب هم -ال ضاي

الحقائق والتعميمات

القيم واالتجاهات

األحكام الشرعية

المهارات

لألخرين.

وحده.

 -بالدعاء تقضى الحاجات.

-

 بالسفر يعرف معدن اإلنسان وطبيعته. يقق المسافر رعاية اهلل تعالى عند التزامه -بآداب السفر.

استشعار الطالب أهمية  -وجوب دعاء اهلل تعالى  -مهاة العرض
 ال ق تم الذاتوالطلب منه.
الدعاء.
 ضبط الن سالدعاء يكون من المسلم  -وجوب االلتزام بآداب الدعاء.
 تط تر الذالفي كل األحوال.
إدراك الطالب آداب السفر - .وجوب االلتزام بآداب السفر - .تاقيا النص ص
يقدر حرص اإلسالم على  -وجوب الحرص على التحلي  -ال اصا
 العما ضمن فرتاباألخالق اإلسالمية.
العالقات االجتماعية.
 -االس ن اج

 -أهمية احترام اآلخرين.

 مهاة العرض الدعوة اإلسالمية تقوم على الصبر  -استشعار الطالب جهد  -وجوب محبة الصحابة .الصحابة  في خدمة  -وجوب القيام بالدعوة لإلسالم - .ال ق تم الذات
والثبات والتمسك بالعقيدة.
 ضبط الن س وجوب التزام الصبر في كلاإلسالم.
 تط تر الذال رسالة اإلسالم بحاجة لمن يحملهااألحوال .
 االقتداء بالصحابة فيللبشرية.
الدعوة اإلسالمية.
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المفاهيم

الموضوعات

والمصطلحات

 سورة القارعأل  -القاةع المبث ث العهنالمن ش
 -ها ت

الحقائق والتعميمات

القيم واالتجاهات

 أعمال اإلنسان في الحياة الدنيا تحدد بما  -استشعاراإليمان باليوم اآلخر.
سيأخذ كتابه يوم القيامة إما بيمينة أو
الطالب

 من أسماء هللا( الر ال )

بشماله.

 -يوم القيامة يوم الحسرة والندامة لمن لم

 اهلل تعالى وحده هو رازق المخلوقاتجميعها.

 عدم الخوف على الرزق ألنه من اهلل -يزيد الرزق ويبارك فيه بصلة األرحام.

رلي
عنه.

هللا

القرآن وتالوته.
القرآن الكريم.

الكريم.

 استشعار الطالب أهوال  -وجوب اإليمان بيوم القيامةاليوم اآلخر.

تعالى

 الصحابي عبءالجليل بالل  -أحء
بن
رباح  -أع قه

أهمية  -وجوب المحافظة على تعلم

 -يحرص على تالوة القرآن  -وجوب الحرص على حفظ

يلتزم أوامر اهلل تعالى.

 الرزاق الغيث -القازطين

األحكام الشرعية

واالستعداد له.

 استشعار الطالب قدرة اهلل  -وجوب اإليمان بأن اهللتعالى

المخلوقات.

على

رزق

تعالى هو الرازق.

 -وجوب الرضا بما رزقنا.

 -صفة الرزاق من صفات

المهارات

 تاقيا النص ص ال اصاضمن
 العمافرتا
 االس ن اجتطبيا
 إتقانأحمام ال ال
ال ل تء
 مهاة العرض ال ق تم الذات ضبط الن س -تط تر الذال

اهلل تعالى التي تدل على
قدرته.

 الدعوة اإلسالمية تقوم على الصبر  -تقدير تضحية الصحابة  - وجوب محبة الصحابة  - .تاقيا النص ص وجوب القيام بالدعوة  -ال اصافي خدمة اإلسالم.
والثبات والتمسك بالعقيدة.
ضمن
 العمالإلسالم.
 االقتداء بالصحابي الجليلفرتا
 رسالة اإلسالم بحاجة لمن يحملهابالل  في الثبات على  -وجوب التزام الصبر في كل  -االس ن اج
للبشرية.
اإلسالم.

 االقتداء بهم في تحقيقالتكافل االجتماعي.
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األحوال .

الموضوعات

المفاهيم والمصطلحات

الحقائق والتعميمات

 -آداب اللعب

 الصاب -ال اجبال

سورة ال ل لأل

 ثقالها تاءث أخباةها تصءة الناس أش اتا ليُر ا أعمالهم الغش صبر طعام -أصاب ه السماء

اهتمام اإلسالم بناء  -إدراك الطالب مراعاة اإلسالم لإلنسان - .أباح اإلسالم الترويح عن  -مهاة العرض
النفس ضمن مجموعة من  -ال ق تم الذات
 إباحة اإلسالم لبعض األلعاب.األجساد القوية.
 ضبط الن ساآلداب.
 توجيه الطلبة إلى عناية اإلسالم تط تر الذال اإلسالم دين االلتزام وجوب االلتزام بآداب اللعب.بالترويح عن النفس.
باألخالق حتى عند اللعب.
 استشعار الطالب عظمة القرآن الكريم - .وجوب العناية بتالوة القرآن  -تاقيا النص ص يوم القيامة ٍآت ال محالة.
 ال اصاالكريم وحفظ.
 تشهد األرض يوم القيامة  -حرص الطالب على حفظ القرآن الكريم العما ضمن فرتا وجوب اإليمان بيوم القيامةوتالوته.
 إتقان تطبيا أحمامعلى اإلنسان بما صنع عليها.
االستعداد له.
ال ال ال ل تء

 سورةالعاديات

 العادتال ضباا الم ةتال ءحا زقعا -لمن د

 الحديثالشريم
(قحريم
الغش)

القيم واالتجاهات

األحكام الشرعية

المهارات

 مهاة العرض الغش خلق من األخالق  -استشعار الطالب اهتمام اإلسالم  -وجوب األمانة . ال ق تم الذات حرمة الغش.باألخالق.
المذمومة.
 ضبط الن س وجوب الحرص االلتزام بأوامر الحرص على األمانة واتجنب الغش. تط تر الذال الغش سبب في العقوبةاهلل تعالى.
 توجيه الطلبة إلى حرم الغش لآلخرين.وافساد المجتمع.
 تاقيا النص ص وجوب العناية بالحيوانات. الكون بما فيه مسخر لخدمة  -إدراك الطالب لنعمة اهلل تعالى. العناية بالحيوانات ألنها خلقت لخدمة  -وجوب الجهاد واالستعداد له - .ال اصااإلنسان.
 العما ضمن فرتا وجوب االنتفاع بالكون فياإلنسان.
 إتقان تطبيا أحمام الجهاد يحتاج إلى االستعدادطاعة اهلل تعالى.
 أهمية الخيل في الجهادال ال ال ل تء
المادي منه الخيل.
 -الكافر جاحد لنعمة اهلل تعالى

عليه.
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الفصل الدراسي األول
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الدرس األول

من أسماء هللا تعالى
(الرحيم)

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معنى اسم هللا الرحيم. تس ن ج آثاة ةحم هللا تعالى. تذكر بعض مظاهر ةحم هللا تعالى باإلزسان. -تس شعر ةحم هللا تعالى به.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 ااسقشعار برحمأل هللا قعالى. -القحلي بص أل الرحمأل القي وصم هللا بها ن سه ،والقعامل بها مع اآلخرين.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب ف ما تأت :

جهاز الحاسوب ،جهاز العرض اإللكتروني ( ،)Data showلوحات كرتونية ،أقالم تخطيط ملونة ،اللوح ،بطاقات ،الصق.

مصادر تعلم إضافية:
 ُسنن ال رمذيِ ،ك اب البِرِّ الصِّ ق ِ ،باب ما جاء فِ ةحم ِ ال ُمسقِمين.- 26 -

المفاهيم والمصطلحات:
الرحيم ،ت قء ،الغيث.
ت قء :تباث
الغيث :المطر

التعلم القبلي:
ما دالل اسم هللا تعالى هللا الخالا؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر (اقسئق

اقج ب ) بطرح اقسئق ااتي :

 .1اذ ُكر بعض أسماء هللا تعالى الاسنى.
 .2ماذا تعن م ه م الرحم ؟
 .3اذ ُكر م ًا عن الرحم .
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ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).
 .1سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا ملم ع بمهم تخ قف عن مهام الملم عال اقخرى ،بعء راء الءةس ،طرح اقسئق ،
بيان إجاباتها ،كقف كا ملم ع بما تأت :
 الملم ع اق لى :ما أهمي الرحم ف حيا اإلزسان؟ الملم ع الثازي  :ما مظاهر ةحم هللا تعالى ف الايا ؟ الملم ع الثالث :اذكر آت تءا عقى اسم هللا الرحيم. .2كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .3اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .4كقف كا ملم ع مشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .5ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .6اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ (ال م تن ) لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب بم اب تعرتف السم هللا (الرحيم).
 .3اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا (.)6 ،5
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سبق ها.

 .4كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 -ت جيه الطقب إلى أهمي الرحم ف حياتنا تعامقنا مع ااخرتن "ال الءتن ،اإلخ  ،اق اةب ،الليران ،اللمالء ف المءةس ".

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ الموقف التقويمي :تالحظ المعقم عما الطقب ف الملم عال ،ترصء أداءهم ،مءى تاقا الن اجال. أداة التقويم :ائم الرصءالرقم

التقدير

معايير اإلنجاز
نعم

.1

ت عا ن مع زمالئه ف إزلاز العما.

.2

تشاةك ف الا اة المنا ش ضمن ملم ع ه.

.3

تبادة إلى ال عقم.

.4

ت بادا المعق مال مع زمالئه بأدب.

.5

تبين معنى اسم هللا الرحيم.

.6

تاضر م ض ع الءةس با م عء الاص .

.7

تعءد بعض مظاهر ةحم هللا تعالى.
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ال

.8

تُظهر ءة ف القياد ال نظيم.

.9

تاسن اإلصغاء لآلخرتن.

.10

تعرض القص ال اةد ف الءةس.

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة
5

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:
أتأما الص ة ااتي  ،أعبار عن ةحم هللا

تُ رك لقطالل حرت اإلجاب .

تعالى.
6

أفكر:

 -1زعم الايا  -2 ،زعم الطعام  -3زعم اإلسالم

أزعم هللا تعالى عقينا زِع ًما كثير تءا عقى

الماء ،اله اء ،اقشلاة ،الصا  ،غيرها كثير.

ةحم ه بنا ،منها:
6

نشاط:
أذكر اسم هللا تعالى (الرحيم)عنء تال ت
القرآن المرتم ،فأ ا:

أ ا  :ﱁ ﱂ ﱃﱄ
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أنشطة إضافية:
عالجي:
زا ش ملم ع ك ف مظاهر ةحم هللا تعالى باإلزسان.

إثرائي:
فمر ف

سائا لمساعء الما اجين ةحم هم.

إجابات (أختبر معلوماتي):
اإلجابة

نص السؤال

رقم
الصفحة

 .1أذكر معنى "الرحيم".

الرحيم :ه اسم من أسماء هللا الاسنى ،فه تعطف عقى عباده ،تان عقيهم.

4

 .2أمأل ال راغ بالمقم المناسب من الصنء ق ،ثم أ رأ:
سعت لءها ةحيم صءتقها
4
أ .هللا تعالى ..........بعباده.

أ .ةحيم

ب .هللا تعالى أةحم بعباده من اقم بـ ...............

ب .لءها
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ج .ةحم هللا تعالى  ........كا ش ء.

ج .سعت

أةتل اللما ااتي ل م تن ص ة من ص ة ةحم هللا
تعالى بعباده ،ثم أك بها ف ال راغ اات :
(أزاه أزعم عقيه بالصا

من ةحم هللا تعالى باإلزسان ،أزاهُ أزعم عقيه بالصا

العافي  ،من ةحم هللا تعالى هللا تعالى تيسر له الء اء الذي فيه الش اء بإذزه تعالى.

باإلزسان ،الذي فيه الش اء بإذزه تعالى ،إذا مرض فإن هللا
تعالى تيسر له الء اء).
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العافي  ،إذا مرض فإن

4

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :

السؤا ُل ْاألو ُل :ص ْل بخط ب ْين الش ْكل وما يُقابلُهُ في ما يأْتي:

اسِم ِ
معنى ِ
اهلل
َْ
الر ِ
حيم
َّ

اْل َمطَر

َم ْعنى اْل َغ ْي ِث

اسم ِمن أَس ِ
ِ
ماء
ٌ ْ ْ
ِ
اهلل اْلح ْسنى
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السؤا ُل الثاني :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة من الص ْندوق في ما يأْتي:

أةح ُم ،ةحم ِ ،ت ق ُء
اس.
 .1بينما كان الرس ُا صقاى هللاُ عقي ِه سقم ..............أح اا النا ِ
 .2تعلل النااسُ ِمن ....................ه ِذ ِه اقُ ِّم برضي ِعها.
 .3أن هللا تعالى ..............بِ ِعبا ِد ِه ِمن هذه بِ ل ِءها.
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الدرس الثاني

ب ْدء نزول الوحي

النتاجات الخاصة :
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. تاءد الممان الذي تخرج إليه النب  لق مر. تس ن ج أسباب خر ج النب  إلى غاة حراء. تصف بءء زل ا القرآن المرتم عقى النب . تذكر أ ا ما زلا من آتال القرآن المرتم . -ت أسى بالنب .

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 القفسي بالنبي  ف حياتنا. -اابقعاد عن الققليد العمى.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ك اب "عق م القرآن" لقسي ط . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 صايح البخاةي :ك اب بءء ال ح  ،باب :كيف كان بءء ال ح  ...مع زتاد ف آخره.- 35 -

المفاهيم والمصطلحات:
غاة حراء ،جبرتا عقيه السالم ،اقصنام ،ةمضان.
 .1غاة حراء :الغاة الذي كان تخ ق فيه الرس ا  -صقى هللا عقيه سقم  -بن سه با زل ا القرآن عقيه.
 .2اقصنام :تمثاا من حلر أ خشل تعبء زه من د ن هللا.
 .3ةمضان :شهر الصيام.

التعلم القبلي:
تذكير الطقب بأةكان اإلتمان.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش  ،اقسق ب القصص ).

خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "اقسئق

أج ب ).

اقج ب " بطرح اقسئق ااتي :

 أتن عاش الرس ا ؟ ماذا كان تعبء مه؟ بماذا كان تصف أها مم الرس ا ؟ ما اسم أ ا س ة زللت من القرآن المرتم؟- 36 -

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :اقسق ب القصص )
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2تقص المعقم عقى الطقب ص بءء زل ا ال ح  ،ثم تمق هم ب ة عما:
 .1أتن كان الرس ا  ت عبء عنءما زلا عقيه القرآن المرتم ؟
 .2اس ن ج أسباب خر ج الرس ا  إلى غاة حراء.
 .3م ى زلا القرآن عقى الرس ا ؟
 .4ما اسم المقك الذي زلا بالقرآن المرتم عقى الرس ا ؟
 .5ما أ ا آت زللت من القرآن المرتم؟
 .3كقاف الطقب باا ال اجل.
 .4اطقل إلى كا طالل أن تم ل إجاباته ف دف ره.
 .5صاح دفاتر الطقب .
 .6اك ل اإلجابال الصايا عقى الق ح.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر(:أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. كقف الطقب ب ال اات اق لى من س ة العقا بشما جماع . اخ م الءةس ب ن يذ "أتعقم" ف ص ا "."8 كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.- 37 -

سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
-

ج ب اس خءام العقا ف ال مر.

 أهمي عباد ال مير ف حياتنا. -أهمي القراء ف حياتنا.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
-

استراتيجية التقويم :المالحظ .

 الموقف التقويمي :ت زع المعقم معاتير اإلزلاز عقى الطقب  ،ثم تطقل إليهم معرف مءى تطبيقهم هذه المعاتير ب اسط باإلجاب بنعم أ ال. أداة التقويم :ائم شطل.معايير اإلنجاز

الرقم

التقدير
نعم

.1

أقرأ أول ما نزل من القرآن الكريم.

.2

أبين معاني المفردات والتراكيب "غار حراء ،جبريل".

.3

أحدد المكان الذي نزل فيه القرآن الكريم.

.4

أبين أسباب خروج النبي  إلى غار حراء.

.5

أذكر ُعمر النبي  حينما بعثه هللا تعالى رسوال.

.6

أصف كيفية بدْء نزول القرآن الكريم على النبي .
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ال

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة
8

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:

 -قهمي القراء ف الايا .

لماذا بءأ القرآن بمقم (ا رأ)؟

 قن الءتن اإلسالم دتن العقم المعرف . -لياثنا عقى القراء العقم.

أنشطة إضافية:
عالجي:
صف بءء زل ا القرآن المرتم عقى النب .
إثرائي:
من أ ا من أخبره النب  بنل ا القرآن؟

إجابات "أختبر معلوماتي":
اإلجابة

نص السؤال

رقم
الصفحة

 .1أكما ال راغ بما تناسبه:
أ .أ ا ما زلا من القرآن المرتم عقى ةس ا هللا ،

له تعالى أ( .أ رأ بسم ةبك الذي خقا)

(.)..............................................
بُ .عمر الرس ا  -صقى هللا عقيه سقم  -حين زلا عقيه ال ح ............ :
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ب .أةبع ن عا ًما.

8

 .2أصا اللمق ف العم د اق ا بما تناسبها من العم د الثاز ف ما تأت :
العم د اق ا

 -كان النبي صلى هللا عليه

العم د الثاز

وسلم في خلوقه يق كر في

كان النبي  -  -في خلوته جبريل 

خلل الكون.

يتفكر في:

 -الملك

الملك الذي نزل على الرسول  خْلق الكون.

الذ

ن ل

على

الرسول  -  -في غار

في غار حراء اسمه:

حراء اسمه جبريل .
الرؤيا الصادقة.
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8

ورقة العمل

االسم.................................... :
التاريخ................................... :

سؤال :أجب بنعم أو ال في ما يأتي:
غار ِحر ٍ
صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم َ -يتَ َعَّبد في ِ
كان َّ
اء (
َ .1
النبِي َ -

).

ِ َّ
ِ َّ
الثين (
صلى اهلل َعلَ ْيه َو َسل َم  -في سن الث َ
َ .2ب َدأَ نزول اْل َو ْح ِي َعلى النَّبِي َ -
ِ ِ
صلى اهلل َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم في بداية بعثته(
َ .3ن َز َل ِج ْبريل علىِ َرسول اهلل َ
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).

).

سورة العلق

الدرس الثالث

اآليات الكريمة ()8 – 1
النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق ااتال المرتم ( )8 -1من س ة العقا تال سقيم . تنطا كقمال "أل ظ جياءًا" زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم . ت هم المعاز الرئيس ال اةد ف ااتال المرتم . تس شعر زعم هللا تعالى ب عقيم اإلزسان القراء الم اب . تقبا عقى تال القرآن المرتم ح ظه تعقمه. -ت ق ااتال المرتم ( )8 -1من س ة العقا غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 الارص عقى ح ظ القرآن المرتم تال ته. -االه مام بالعقم ال عقيم ف حياتنا.

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم. الم اب المءةس . ت سير القرآن العظيم ،ابن كثير.- 42 -

 ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،رص
مءمج " رص مءمج " ل ال القرآن المرتم.

مصادر تعلم إضافية:
-

ير ،ت سي ُر س ة ِ (ن القق ِم).
المس ءةك عقى الصاياينِ ،ك ابُ ال س ِ

المفاهيم والمصطلحات:
عقا ،ليطغى ،اس غنى ،الرجعى.
 -الرجعى :المرجع لقللاء ت م القيام .

التعلم القبلي:
تذكير الطقب بءةس بءء زل ا ال ح  :أتن زلا ال ح عقى النب ؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).
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أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "العصف الذهن " بطرح السؤاا اات :
ما أ ا أت زللت من القرآن المرتم؟
 ت ق المعقم ااتال المرتم تال سقيم .
 تس مع المعقم ل ال الطقب

تصاح أخطاءهم.

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2سام الطقب ثالث ملم عال ،بعء راء الءةس ،طرح اقسئق عنه ،بيان إجاباتها ،كقف كا الملم عال ب ة العما ااتي :
 عنءما تنعم هللا تعالى عقى اإلزسان بالعقم الماا فإزه .................. أهمي القراء الم اب ف حيات ه  ........معرف اقشياء من ح ل . الخقا المذم م الذي زهى هللا تعالى عنه اإلزسان ه ................... سق ك المؤمن الذي ت ذكر ت م القيام تم ن ........................... .3كقاف أفراد الملم عال باا ال اجل.
 .4اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .5كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .6ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه ،تس خقص منها ج ب ُشمر هللا تعالى الذي أزعم عقينا أ اال ز مبر ،أن من أكبر النعم عقينا أن هللا تعالى
عقمنا القراء

الم اب ال

زس يء منها ف حياتنا ،مثا .1 :أزنا زصنع اقشياء ال

تقلمنا ف حياتنا .2 .أزنا زقرأ القرآن المرتم زعبء هللا

تعالى زطيعه كما عقمنا .3 .زنهض بمس ى أ ام نا.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
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سبق ها.

 الحصة الثانية تس مع المعقم ل ال الطقب ااتال المرتم من س ة العقا غيبًا.
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. كقف الطقب ب ال س ة "العقا". -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
-

ج ب تعقم القرآن تال ته.

 ت جيه الطقب إلى أهمي العقم العقماء ف حياتنا. -أهمي العقم أثره ف اإلزسان المل مع.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :ال اصا الموقف التقويمي :ت زع المعقم المهام عقى الطقب  ،تطرح اقسئق  ،تالحظ سق كاتهم ،ت اعقهم ف أثناء شرح الءةس. األداة :سقم تقءتر ل ظالرقم

التقدير

األداء
ممتاز

1

ت ق ااتال ( )8-1من س ة العقا تال سقيم .

2

تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس.
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جيد

متوسط

3

تبين أهمي القراء الم اب ف حيا الناس.

4

تشمر زعم هللا تعالى عقيه.

5

ت عا ن ملم ع ه عقى إزلاز العما.

6

ت ق ااتال المرتم ( )8-1من س ة العقا غيبًا.

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:

11

أذكر مع ملم ع

11

أفكر وأجيب:

 .1راء القرآن المرتم.

أكثر عءد مممن من ف ائء القراء .

 .2تاقيا الذال.
 .3معرف خصائص اقشياء.
صنع اقشياء.
 .4معرف كي ي ُ
 .5ال عرف عقى ءة هللا تعالى.
أشمر هللا تعالى عقى زعم

 .1ح ظ القرآن المرتم السن النب ت .
 .2تءبر آتال القرآن السن النب ت .

العقا العقم.

 .3ال عقيم العما إلةضاء هللا تعالى.
 .4الماافظ عقى العقا االب عاد عن كا ما تؤثر فيه تضع ه.
 .5تعقيم ااخرتن.
 .6االب عاد عن ال ققيء اقعمى اس خءام العقا العقم.
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أنشطة إضافية:
عالجي:
ما معنى العقا؟
إثرائي:
اس ن ج أسباب تمبر بعض الناس عنءما تنعم هللا تعالى عقيهم؟

إجابات أختبر معلوماتي:
نص السؤال
 .1أصا بخط بين اات المرتم

اإلجابة

رقم الصفحة

بين ما تناسبها من الص ة المقابق ف ما صورة م ل يكقب

تأت :

صورة جنين في الرحم

12

 .2أك ل زعم ين أزعم هللا تعالى بهما عقى اإلزسان ُذ ِكرتا ف ااتال المرتم :
أ................................. .

أ .المال

ب................................. .

ب .العلم والقراءة

13

 .3أكما ك اب ااتال المرتم ااتي :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲅﲆ .......................ﲈ ﲉﲊ ﲋ................
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ  ...................ﲗ ﲘ
ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ  ..................ﲢ ﲣ
..................ﲥﲦ.................ﲩﲪﲫﱠ
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ت م ك اب ااتال من با الطالل بمساعء المعقم
13

ورقة العمل
االسم............................. :
التاريخ........................... :
ناسب ِ ف ما تأت :
أل ال راغ بِالمقِم ِ ال ُم ِ
السؤاا :ام ِ

ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ  .......................ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ  ...........................ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ  ......................ﲗ
ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ...........................ﲢﲣ...........................ﲥﲦ........................ﲩﲪﲫﱠ
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سورة العلق

الدرس الرابع

اآليات الكريمة ()19 – 9
النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق ااتال المرتم ( )19-9من س ة العقا تال سقيم . تنطا كقمال "أل ظ جياءًا" زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم . تذكر المعاز الرئيس ف ااتال المرتم . تنصت إلى تال القرآن المرتم. تسلء سل د ال ال . تس شعر أثر الصال ف الثبال عقى الءتن. -ت ق ااتال المرتم من ( )19-9س ة العقا غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 الارص عقى ح ظ القرآن تال ته. -الماافظ عقى الصال أهمي ها ف الايا .

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . -ت سير "ص

ال اسير".
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 ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،رص مءمج "
رص مءمج " ل ال القرآن المرتم ،الهاتف المام ا.

مصادر تعلم إضافية:
 -صايح البخاةيِ :ك اب ت سير القرآن المرتم ،باب" :ما دعك ةبك ما قى" ،س ة الضاى.

المفاهيم والمصطلحات:
صي ِ ،اللبازي  ،اسلء.
ت لى ،لنس عا ً بِالنا ِ
صي ِ :لنأخذن بناصي ه إلى الناة.
 لنس عا ً بِالنا ِ -اسلء :من السل د ،المقص د كثر الصال الءعاء ف السل د.

التعلم القبلي:
س ة العقا ،ااتال المرتم من ( ،)8 –1بين المعنى اإلجمال لآلتال المرتم ؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش  ،ال ردتء المااكا ).

خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "اقسئق

أج ب ).

اقج ب " بطرح اقسئق ااتي :

 ماذا تعن لك س ة العقا؟-

اذكر اقمر الذي حثت عقيه ااتال المسقم.
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ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 استراتيجية التدريس المباشر( :اقسئق

اقج ب  ،ال رداد المااكا ).

 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2تس مع الطقب ل ال ااتال المرتم المقرة ب اسط الااس ب.
 .3تردد الطقب بعء المعقم كقمال "أل ظ جيا ًءا" ،تردد ااتال المرتم .
 .4تطرح المعقم اقسئق ااتي :
 اذكر اسم أحء المشركين الذتن كاز ا تعذب ن المسقمين. -ما اقعماا ال

حا ا المشرك ن منع المسقمين منها؟

 ما مصير المشركين ت م القيام ؟ .5تس قبا المعقم إجابال الطقب

تعلزهم ،تصاح إجاباتهم.

 .6اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
 .8الاص الثازي  ،تس مع المعقم لا ظ الطقب ااتال المرتم .
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. كقف الطقب ب ال ااتال المرتم المقرة تال صايا . اخ م الءةس ب ن يذ "أتعقم" ص ا  ،15 :ه تطبيا سل د ال ال . ت جيه الطقب إلى الثبال عقى االل لام بأداء الصال عما الخير.- 51 -

سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
استراتيجية التقويم :ال ق تم المع مء عقى اقداء .
الموقف التقويمي :ت زع المعقم المهام عقى الطقب  ،تطرح اقسئق  ،تالحظ سق كاتهم ت اعقهم ف أثناء شرح الءةس.
أداة التقويم :سقم ال قءتر الق ظ .
األداء

الرقم

ممتاز جيد
1

ت ق ااتال من المرتم ( )19-9من س ة العقا تال سقيم .

2

تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم .

3

تذكر اسم الرجا الذي كان تعذب المسقمين تنهى عن الصال .

4

ت قن زطا كقمال "أل ظ جيا ًءا".

5

تصف تعذتل المالئم المشركين.
ها.

6

تؤدي الصق ال الخمس عقى

7

تسلء سل د ال ال ف م ضع السلء .

8

ت ق ااتال المرتم غيبًا.

إجابات أنشطة الدرس:
ال ت جء أزشط
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متوسط

مقبول

أنشطة إضافية:
عالجي:

ما معنى له تعالى:ﱡﭐﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱠ
إثرائي:
ما أهمي الصال ف حيا المسقم؟

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أك ل اسم المافر الذي كان تنهى عن إ ام الصال ..............................
أب جها.

16

 .2أةسم دائر ح ا ةمل اإلجاب الصايا ف ما تأت :
 .1المقص د بمقم ( :زادته) ف

له تعالى :ﱡﭐﱗﱘﱙﱠ:

16
 .1ج -صاب ه.

أ .القبائا الملا ة .
ب .أها منطق ه.
ج .صاب ه.
د .أسرته.
 .2كان الم اة تمنع ن المؤمنين من:
أـ إ ام الصال .
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 .2أ -إ ام الصال

ب -كسل الماا.
ج -عباد اقصنام.
دـ الصيام.
 .3أكما ال راغ ف

له تعالى :ﱡﭐﲅﲆ................................ﱠ

ت م ك اب ااتال المرتم من با
الطالل بمساعء المعقم

16
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ورقة العمل
االسم................................. :
التاريخ............................... :
سؤال :ا ْمل ا ْلفراغ بما يُناسبُهُ إل ْتمام ْاآليات ا ْلكريمة في ما يأْتي:

ﭐﱡﭐﲬ ﲭ.................ﲯﲰﲱ.......................ﲳﲴﲵﲶﲷﲸﲹﲺﲻ....................ﲽﱁﱂ ...................
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ  ...........................ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  ..........................ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟ............................................ﱡﱢﱣﱤﱠ
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الدعوة اإلسالمية في مكة المكرمة

الدرس الخامس
النتاجات الخاصة :

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. تذكر أ ا من أسقم من النساء الرجاا الصبيان. ت ضح كي ي دع الرس ا  ف مم الممرم ح ى هاجر إلى المءتن المن ة . تق ءي بالرس ا  بالصااب  ف تبقيغ الءع . -تقءة أهمي الءع اإلسالمي

تارص عقيها.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اال ءاء بالرس ا  بالصااب  ف تبقيغ الءع . -إدةاك أهمي الءع إلى هللا تعالى.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . السير النب ت البن هشام. ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 ك اب "السير النب ت " البن هشام ،ج ،1:ص ،355:ص أم جميا بعء زل ا س ة المسء.- 56 -

المفاهيم والمصطلحات:
عباد اقصنام ،الءع اإلسالمي  ،داة اقة م بن اقة م.
عباد اقصنام :ال ماثيا المصن ع من الالاة  ،أ الخشل ،أ غيره ،ال

تعبء زها من د ن هللا.

التعلم القبلي:
بءء زل ا ال ح  ،ماذا كان تصنع النب  عنءما زلا عقيه ال ح ؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "اقسئق

أج ب ).

اقج ب " بطرح السؤاا ااتي :

 أتن كان ت عبء ةس ا هللا  -  -با زل ا ال ح ؟ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا ملم ع بمهم تخ قف عن مهام الملم عال اقخرى ،بعء راء الءةس ،طرح اقسئق عنه،
بيان إجاباتها  ،كقف كا ملم ع بما تأت :
 الملم ع اق لى .1 :أتن زلا ال ح عقى ةس ا هللا مامء ؟ .2إلى ماذا كان تءع الرس ا ؟
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 .3ماذا كان تعبء العرب با زل ا ال ح ف مم الممرم ؟
 الملم ع الثازي  .1 :أ ا من أسقم من الرجاا؟ .2أ ا من أسقم الصبيان؟
 .3أ ا من أسقم من النساء؟
 الملم ع الثالث .1 :ما الممان الذي كان تل مع فيه الرس ا  -  -بالمسقمين؟ .2ما اات المرتم ال

أمر هللا تعالى ةس له  -  -أن تنذة عشيرته اق ربين ؟

 .3م ى دعا النب  -  -الناس جمي ًعا إلى اإلسالم؟
 .3كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .4اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .5كقف كا ملم ع مشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .6ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .8اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .9كقف الطقب بم اب مخطط تنظيم ق ا من أسقم.
 .10اخ م الءةس ب ن يذ النشاط ف ص ا .18 :
 .11كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.
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سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 -ت جيه الطقب إلى اس خءام ال سائا المناسب لقءع إلى اإلسالم.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
-

اس راتيلي ال ق تم :الققم ال ة
الم ف ال ق تم  :ت زع المعقم االخ باة عقى الطقب  ،ثم تقيس مءى تاقا الن اجال ب اسط إجابال الطقب .

 اقدا  :االخ ياة اإلجاب الماء د (صح ،خطأ).الرقم

معايير األداء

1

دعا النب  -  -الناس ف مم إلى عباد هللا تعالى ،ترك عباد اقصنام.

2

بءأ الرس ا  -  -تءع أها مم إلى اإلسالم بعء زل ا ال ح عقيه.

3

أ ا من أسقم من الرجاا أب بمر الصءتا ةض هللا عنه.

4

أ ا من أسقم من النساء خءتل ةض هللا عنها.

5

أ ا من أسقم الصبيان عق بن أب طالل كرم هللا جهه.

6

كان المسقم ن تل مع ن ف داة عمر بن الخطاب ةض هللا عنه.

7

اس مرل الءع اإلسالمي ف مم الممرم ح ى الهلر إلى الابش .
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صح

خطأ

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
أفكر:

17

بءأ النب  -  -دع ته إلى اإلسالم بأها بي ه المقربين منه.

 .1خ فًا عقى الءع اإلسالمي من ر تش.
 .2ح اظًا عقى المؤمنين من أذى رتش.

نشاط:
18

أةدد زمالئ

أة ادد :ﱡﭐﱎﱏﱐﱠ.

له تعالى :ﱡﭐﱎﱏﱐﱠ

أنشطة إضافية:
عالجي:
أذكر أ ا من أسقم من الرجاا النساء الصبيان.
إثرائي:
 -أفمر ف

سائا دع ااخرتن إلى اإلسالم.

 -أس ن ج أهمي داة اقة م بن اقة م ف زشر الءع اإلسالمي .
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إجابات أختبر معلوماتي:
نص السؤال

رقم الصفحة

اإلجابة

 .1أل ن النلم ف ما تأت باقل ان ااتي :
تاما اسم أ ا من أسقم من الرجاا بالق ن

 -1النلم ال
اقخضر.
 -2النلم ال

خءتل
ةض هللا عنها

تاما اسم أ ا من أسقم من النساء بالق ن

اقحمر.
 -3النلم ال

19
تاما اسم أ ا من أسقم من الصبيان بالق ن

اقزةق.
خءتل
ةض هللا عنها

أب بمر
الصءتا



أب بمر
الصءتا



عق

عق
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 .2أةسم دائر ح ا ةمل اإلجاب الصايا ف ما تأت :

-1المقص د بق له تعالى:ﭐﱡﭐﱯﱰﱱﱲ

 .1أ -أها بي ه

ﱠ:
أ -أها بي ه ب -أها رتش جـ -الناس جمي ًعا
 -2بءأل الءع اإلسالمي ف :
أ -المءتن المن ة

ب -مم الممرم ج -الطائف

 .2ب -مم الممرم

ورقة العمل

االسم.............................................. :
التاريخ............................................ :
سؤال :أض ُع إشارة (√) إزاء ا ْلعبارة الصحيحة ،وإشارة (×) إزاء ا ْلعبارة غ ْير الصحيحة في ما يأْتي:
ُ
سلم من النساء ،ز ْوجتُهُ عائشةُ رضي هللاُ ع ْنها ( ).
 .1أو ُل منْ أ ْ
سلم من الص ْبيان ،علي ْبنُ أبي طالب رضي هللاُ ع ْنهُ ( ).
 .2أو ُل منْ أ ْ
سلم من الرجال ،أبو ب ْكر رضي هللاُ ع ْنهُ (
 .3أو ُل منْ أ ْ
 .4اتخذ النبي  -صلى هللاُ عل ْيه وسلم  -دار ُع ْثمان ْبن عفان  -رضي هللاُ ع ْنهُ  -مكانا ي ْجتم ُع فيه به ْم ( ).
).
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19

الصحابي الجليل

الدرس السادس

األرقم بن أبي األرقم 
النتاجات الخاصة :
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. تعرف باقة م بن أب اقة م . تبين عقى تء من أسقم اقة م ؟ تعءد ثالثًا من ص ال اقة م . تذكر م ى ت ف اقة م ؟ -تق ءي باقة م  -  -ف الءع إلى اإلسالم.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 تقءتر جه د الصااب  -  -ف الءع إلى اإلسالم. -اال ءاء باقة م  -  -ف الءع إلى اإلسالم.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . السير النب ت البن هشام. ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.
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مصادر تعلم إضافية:
 -ات ُا اات ( )29من س ة "ال ح" ،تعرف عقى عال المؤمنين بعضهم ببعض.

المفاهيم والمصطلحات:
داة اقة م ،الهلر  ،مشاق الءع .
 الهلر  :از قاا النب  -صقى هللا عقيه سقم  -من مم إلى المءتن . -مشاق الءع  :صع ب ها ،أذاها.

التعلم القبلي:
الءع اإلسالمي ف مم الممرم  ،كيف كازت بءات دع النب  -  -ف مم الممرم ؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب )( ،العصف الذهن ).

 مهاء لقءةس باس خءام العصف الذهن عقى النا اات :
 اطرح عقى الطقب السؤاا اات  :اذكر ثالث من أ ائا من أسقم من الصااب . اعرض بطا مم ب عقيها (اقة م بن أب اقة م  ،)ثم بين أزه كان من السابقين إلى اإلسالم.- 64 -

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2سم الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا ملم ع  ،بعء راء الءةس ،طرح اقسئق  ،بيان إجاباتها ،بإجاب اقسئق ااتي :
 ما اسم اقة م ؟
 عقى تء من أسقم اقة م ؟
 لماذا كان تل مع الرس ا  -  -بأصاابه  -  -ف داة اقة م؟
 بين د ة اقة م  -  -ف الءع اإلسالمي .
 م ى ت ف اقة م ؟
 أتن ُدفن اقة م ؟
 .3كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .4اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .5كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .6ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
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سبق ها.

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. اخ م الءةس ب مقيف الطقب بم اب ص صير عن اقة م . كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس. -كقف الطقب بإجاب النشاط البي .

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 -ت جيه الطقب إلى أهمي ال ضاي

الصبر ف سبيا هللا تعالى.

 -أن اإلسالم بااج لرجاا تءافع ن عنه.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 اس راتيلي ال ق تم :مراجع الذال الم ف ال ق تم  :تُق ا م الطقب ب اسط راء معاتير اقداء ف أدا ائم الرصء الشطل ،إجاب مءى تطبيقهم هذه المعاتير عقى أدائهم.-

أدا ال ق تم :ال ق تم الذات

ائم "الرصء الشطل".
معايير األداء

الرقم

ف إجاب اقسئق .

1

أتعا ن مع ملم ع

2

أبين معاز الم اهيم المصطقاال ااتي " :داة اقة م ،الهلر ".

3

أحرص عقى الءع إلى اإلسالم.

4

أذكر بعض ص ال اقة م بن أب اقة م .
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نعم

ال

تس ن5ج أ أعءد ثالث من أسماء الصااب السابقين إلى اإلسالم.
 6أُ ِّءة د ة الصااب ف الءع اإلسالمي .

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة
20

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:

 .1أب بمر الصءتا.

أس ذكر ملم ع  ،ثالث أسماء لقصااب  -ةض هللا عنهم  -من السابقين

 .2عمر بن الخطاب.

إلى اإلسالم.

 .3عثمان بن ع ان.
 .4عق بن أب طالل.
 .5اقة م بن أب اقة م.

21

نشاط:
أباث مع أحء الء ا
ي عن صااب أسقم ف داة اقة م بن أب اقة م  ،ت ابع المعقم الباث مع الطقب عن اسم صااب آخر.
ب اسط اإلز رزت.

أنشطة إضافية:
عالجي:
أذكر أةبع أعماا لألة م  ف اإلسالم.
إثرائي:
أزا ش زمالئ ف أهمي داة اقة م ف زشر اإلسالم.
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إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

أضع دائر ح ا ةمل اإلجاب الصايا ف ما تأت :
 .1أسقم اقة م ةض هللا عنه عقى تء:
أ .الصااب عق بن أب طالل.
 .1ج .الصااب أب بمر الصءتا.

ب .الصااب عمر بن الخطاب.

21

ج .الصااب أب بمر الصءتا.
د .الءته.
.2اسم الء اقة م بن أب اقة م ةض هللا عنه ،ه :
أ .بمر.
ب .أسء.

 .2ب .أسء.

ج .اقة م.
د .أسعء.
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ورقة العمل

االسم........................ :
التاريخ...................... :

سؤال :أص ُل ُكل كلمة من ا ْلكلمات ا ْلواردة في ا ْلعمود ْاألول بما يُناسبُها من ا ْلعمود الثاني في ما يأْتي:
ُ
ا ْلعمو ُد ْاألو ُل

ا ْلعمو ُد الثاني

الِ ُء اقة ِم ب ِن أب
اقة ِم هُ :

ض هللاُ
أب بم ٍر ة ِ
عنهُ.

أسقم اقة ُم عقى ت ِء
الصاابِ ِّ :

المءتن ِ ال ُمن ة ِ.

هاجر اقة ُم إِلى

أس ٌء.
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من أخالق المسلم

الدرس السابع

حديث نبوي شريف
النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تقرأ الاءتث الشرتف راء سقيم . تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الاءتث الشرتف. ت ضح المعنى اإلجمال لقاءتث. تعءد بعض السق كال ف حسن مقابق ااخرتن. تقرأ الاءتث الشرتف غيبًا. -تقءة اه مام اإلسالم بالماافظ عقى سعاد الناس.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 إدةاك أهمي اقخالق ف اإلسالم. اس شعاة يم االب سام  ،حسن مقابق ااخرتن. -الارص عقى زتاد الماب

اقل بين المسقمين.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.
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مصادر تعلم إضافية:
اإلتمان ،باب" :المسق ُم من سقم المسقم ن من لساز ِه تء ِه" ،راء أحادتث الباب.
 صايح البخاةي :ك ابِ

المفاهيم والمصطلحات:
تبسمك ،صء  ،ف
 -ف

جه أخيك.

جه أخيك :المقص د عنء مقابق ه.

التعلم القبلي:
صف بهما النب  -  -با البعث ؟
 -أخالق النب  -  -با البعث  ،ما أهم ص ين ُ ِ

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 اس راتيلي حا المشمالل
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،بطا عما ،المااكا ).
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "بطا عما ،المااكا ".
 -اعرض ل ح مم ب عقيها الاءتث الشرتف بخط جميا

اضح.

 ا رأ الاءتث راء سقيم  ،مع إزصال الطقب إليه ،مااكاتهم إتاه. -اخ ر ملم ع من الطقب لقراء الاءتث الشرتف.
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أج ب  ،الا اة المنا ش ).

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).
 استراتيجية حل المشكالت:
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2إثاة مشمق "از شاة أمراض القق ب بين المسقمين من حقء كراهي  ...كي ي عالج ذلك ،بيان أهمي اقخالق ف الايا ".
 -سبر غ ة المشمق "ما اقعماا ال

تاقا اقخالق لإلزسان ف حيا ؟".

 اجمع المعق مال صن ها.-

سام الطقب ثالث ملم عال ،سم السب ة ثالث أ سام :كقف كا ملم ع بالعما ضمن ال رتا؛ الس خراج أكبر ءة مممن
من اقفماة ال اةد ف الاءتث الشرتف ،الملم ع ال

تس خرج أفما ًةا مميل م ن ع  ،تم ن ه ال ائل ف هذا النشاط.

 ال اقيا ،ذلك بعما اات : اعرض أعماا الطقب

د زها عقى السب ة ؛ لبيان أي الملم عال ز ذل النشاط عقى ال جه اقكما.

 اعرض اقفماة بطرتق المقاةز

ال ن تع.

 إثراء المعقم النقاش ص ًال إلى أهم اقفماة الرئيس ف الاءتث الشرتف.
 -ال عميم ،بعء إعاد تصنيف إجابال الطقب بء

إتلاز ،ساعء الطقب عقى اس ن اج تعميم م اده :أن اإلسالم جاء لنشر اقخالق

ال اضق بين المسقمين ،حرم از شاة أمراض القق ب من حقء ،حسء ،كراهي  ،اع ءاء عقيهم.
 .3اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .4اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.- 72 -

سبق ها.

 كقف الطقب بم اب ال عميم ببطا ال الخ ياة أجمقها. اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."23 -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي اقخالق ف اإلسالم. إدةاك الطالل أثر االب سام ف تاقيا الم د الرحم . -المسقم مب سم دائ ًما من ح عقى الايا .

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 اس راتيلي ال ق تم :المالحظ . الم ف ال ق تم  :تالحظ الم عقم  -ف أثناء سير تعقمه  -ما رأه ،شاهءه ،أ ما مر به من تلاةب ،تصف اقداء بارت ح ا أخالقالمسقم؛ فيم ل عبرها اس لاباته لما تعقمه.
 أدا ال ق تم :سلا صف سير ال عقم.االسم ...............................

الم ض ع ..............................

ال اةتخ ......................

ملحوظات المتعلم:
................................................................................................................
................................................................................................................
....................................
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إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة
22
23

اإلجابة

اسم النشاط

ت رك لقطالل حرت اإلجاب .

أتأمل الص ة ااتي  ،أعبر عن ع اما فيها:
نشاط:

 -1مساعء الما اجين.

بال عا ن مع زمالئ  ،أذكر ُخقُقين آخرتن أل لمهما أُس ِعء بهما الناس.

 -2السالم.
 -3بِ ار ال الءتن.
 -4اح رام المباة.
 -5العطف عقى الصغاة ،غيرها كثير.

نشاط:
23

حين أال

معقم

زمالئ  ،فإزن أ ابقهم بـ.................... :

أنشطة إضافية:
عالجي:
أذكر أخالق المسقم ال

تلل أن ت اقى بها ف تعامقه مع ااخرتن.

إثرائي:
أفمر ف طرق أخرى لنشر الماب

اقل ف المل مع.

- 74 -

اب سام .

إجابات أختبر معلوماتي:
نص السؤال
 .1أصا بخط بين المقم
العمود األول

اإلجابة

رقم الصفحة

معناها ف العم دتن:
العمود الثاني

صء

ازبساطك سر ةك

تبسمك

أجر ث اب

24
أجر ث اب

صء

الضاك القهقه
تبسمك

ازبساطك سر ةك

 .2أضع إشاة (√) إزاء السق ك الصايح ،إشاة (×) إزاء السق ك الخطأ ف ما
تأت :
أ .أحمء طالل ف الصف الثالث ،تبادة زمالءه بالسالم كا صباح ه مب سم.
ب .تقابا س سن من أساءل إليها من زميالتها باالب سام

النصح.

أ)√( .
ب)√( .

جـ .سمير تطيع الءته عنءما تطقل إليه شيئًا ه مب سم.

ج)√( .

د .تقابا عادا زمالءه بالصراخ عءم ال بسم.

د)×( .
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4

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
سؤال :أص ُل بخط ب ْين ا ْلكلمة وم ْعناها في ا ْلعمود ا ْل ُمقابل:
ُ
ا ْلعمو ُد الثاني

ا ْلعمو ُد ْاألو ُل
تبس ُمك

أ ْجر وثواب

صدقة

سرو ُرك
ا ْنبساطُك و ُ

الضحكُ
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النظافة

الدرس الثامن
النتاجات الخاصة:

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. -تعءد بعض السق كال ال

تءا عقى النظاف الشخصي .

 تاءد بعض مظاهر النظاف العام . تارص عقى زظاف ه الشخصي . -تقءة أهمي النظاف ف اإلسالم.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة أهمي النظاف ف حياتنا. -الماافظ عقى زظاف نا الشخصي .

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . البيئ االج ماعي . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.
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مصادر تعلم إضافية:
ص ة لقسالم العام :
 تراع الطقب الاذة عنء تققيم اقظافر. -تراع الطقب الاذة عنء تنظيف الن افذ اللجاجي

اق از .

 مراعا السالم المر ةت عنء الذهاب إلى المسلء لقصال . -سنن ال رمذيِ :ك اب البِرِّ الصِّ ق ِ ،باب ما جاء فِ ةحم ِ ال ُمسقِمين.

المفاهيم والمصطلحات:
النظاف  ،أ قم أظ اةي
 النظاف  :الا اظ عقى زظاف اللسم المالبس. -أ قم أظ اةي :ص اقظ اة.

التعلم القبلي:
تذكير الطقب بءةس ال ض ء أهمي ه ف ماافظ المسقم عقى زظاف ه الشخصي .

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :البطا ال الخاط  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 حل المشكالت
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
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أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،البطا ال الخاط ).
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "البطا ال الخاط ".
 اعرض ملم ع من الص ة أمام الطالب . عبِّر عما تراه ف الص ة. ضع عن ازًا مناسبًا لها.ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع )( ،اس راتيلي حا المشمالل).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2إثاة مشمق " :ماذا سياءث ل از شرل اق ساخ ف العالم؟".
 سبر غ ة المشمق  ،اطرح اقسئق ااتي : ما أثر از شاة اق ساخ ف اإلزسان؟
 كيف تاافظ عقى زظاف بي ك؟
 كيف تع ن بنظاف ك الشخصي ؟
 كيف تع ن بنظاف

طنك؟

 اجمع المعق مال صن ها.-

سام الطقب ثالث ملم عال،

سم السب ة ثالث أ سام :كقف كا ملم ع بالعما ضمن ال رتا الس خراج أكبر ءة مممن من

اقفماة ال اةد ف الاءتث الشرتف ،الملم ع ال

تس خرج أفماة مميل م ن ع  ،تم ن ه ال ائل بهذا النشاط.

 ال اقيا ،ذلك بعما اات : اعرض أعماا الطقب  ،ثم د زها عقى السب ة لبيان أي الملم عال ز ذل النشاط عقى ال جه اقكما.
 اعرض اقفماة بطرتق المقاةز

ال ن تع.
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 إثراء المعقم النقاش ص ًال إلى أهم اقفماة الرئيس ف النظاف .
 -ال عميم ،بعء إعاد تصنيف إجابال الطقب بء

إتلاز ،مساع ًءا الطقب عقى اس ن اج تعميم م اده :زظاف

سبل ف زظاف

العالم.
 .3اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .4اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. -اخ م الءةس ب مقيف الطقب بم اب اقعماا ال

تاقا النظاف الشخصي .

 -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي النظاف الشخصي . -أحرص عقى زظاف بي

طن .

سام.
 النظاف ُخقُا إسالمٍ
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سبق ها.

طن

 استراتيجيات التقويم وأدواته:استراتيجية التقويم :ذات
الموقف التقويمي :ت زع المعقم اقدا عقى الطقب  ،ثم تُق ا م ن أز سهم ب اسط "سقم ال قءتر العءدي" ،بعء راءتهم المعاتير.
أداة التقويم :سقم ال قءتر عءدي
الرقم

3

األداء

-1

أت اصا مع زمالئ بقغ سقيم .

-2

أبين حاج اإلزسان إلى بيئ زظي .

-3

أذكر ثالث سق كال تاافظ بها المسقم عقى النظاف .

-4

أساعء زمالئ ف تنظيف الصف المءةس .

-5

أشاةك ف حمالل النظاف ال

-6

أحافظ عقى زظاف المالبس.

تق م بها المءةس لنظاف البيئ الماقي .
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2

1

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
أفكر:
ف عمقين تاققان زظاف

26

الشخصي :

.................................1
.................................2

 .1تنظيف اقسنان.
 .2زظاف القباس.
 .3غسا اليءتن با اقكا بعءه.

أنشطة إضافية:
عالجي:
أزا ش ملم ع

ف مظاهر ةحم هللا تعالى باإلزسان.

إثرائي:
أفمر ف

سائا تساعء الما اجين.

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أضع إشاة (√) تات الص ة الءال عقى السق ك الصايح،
إشاة (×) تات الص ة الءال عقى السق ك الخطأ ف ما تأت :
الص ة  1الص ة  2الص ة 3

X -1
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27

√ -2
X -3
 .2ما اقعماا ال

تممنك أن تق م بها ل بقى زظي ًا؟

أ .االس امام.
ب .تققيم اقظ اة.
ج .الماافظ عقى ال ض ء.

27

د .غسا اليءتن.
 .3كيف تممن أن ت عا ن مع زمالئك لقا اظ عقى زظاف

 .1عءم إلقاء الن اتال ف الشاةع.

طننا؟

 .2أحافظ عقى زظاف المءةس .
 .3أتعددا ن مددع أسددرت عقددى تنظيددف الممددان الددذي
زلقس فيه عنء ال نله.

ورقة العمل
االسم............................................... :
التاريخ............................................. :
سؤال :أض ُع إشارة (√) إزاء السلوك الصحيح ،وإشارة (×) إزاء السلوك ا ْلخطأ في ُكل مما يأْتي:
ُ
 )1أُ قِّ ُم أًظ اةي ُكا شهرت ِن ( ).
 )2أغ ِس ُا تءي بِالما ِء ال ا
صاب ِن بعء أن أخ ُرج ِمن د ة ِ ال ِميا ِه ( ).
(

).

 )3أةم اق ةاق تات المقع ِء ف مءةس
ُ
ع ،أض ُع اق ةاق ف حا ِت ِ القُمام ِ ( ).
 )4أس ِه ُم ف زظاف ِ ال اش ِ
اة ِ
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27

الدرس التاسع

صحة الصالة

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. ت ضح معنى دخ ا ت الصال . تس ن ج أهمي اس قباا القبق ف الصال . تؤدي أعماا الصال اقساسي . ت لنل القيام بأي عما خاةج الصال . -تعظم المعب المشرف ف مم الممرم .

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة عظم المعب المشرف . ال لام أعماا الصال الصايا . -إدةاك أهمي الصال ف حيا المسقم.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.
ااضر".
 الضيف اللائر " ُم
ِ
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مصادر تعلم إضافية:
ُ -سنن ال رمذيِ ،ك اب البِرِّ الصِّ ق ِ ،باب ما جاء فِ ةحم ِ ال ُمسقِمين.

المفاهيم والمصطلحات:
دخ ا ت الصال  ،الطهاة  ،مبطالل الصال .
 دخ ا ت الصال  :اإلعالم بءخ ا ت الصال عبر اقذان. -الطهاة  :تنظيف اللسم بالماء أ ال راب النظي ين الطاهرتن إلزال النلاس .

التعلم القبلي:
ُسنن الصال  ،ما أهمي ُسنن الصال ؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش  ،ضيف زائر).

خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،اقسئق
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "اقسئق
 -ما اقعماا ال

اقج ب ).

اقج ب " بطرح اقسئق ااتي :

تش رط ص اا الصال ؟

 ما معنى دخ ا ت الصال ؟- 85 -

 ما معنى "الطهاة "؟ اذكر ًعمال من أعماا الصال اقساسي .
ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :ال عقم النشط ،الضيف اللائر).
 .1تنسا المعقم مع الضيف اللائر أهم الم ض عال ال

ت د ال اءث عنها تات اإلطاة العام لقءةس (صا الصال ) ،تاءتء اللمن ،اخ ياة

الضيف اللائر آلي عرض اقفماة بما ت ناسل مس تال الطقب .
 .2تلري المعقم ح ا ًةا مع الطقب إلثراء الم ض ع ف س ر الع ة .
 .3ت عيا النقاش ح ا دالالل الص ة ال اةد ف الءةس كما ف الم اب المءةس مثا:
 ص ة طالل ت ضأ.
 ص ة ف ا صغير تقبس لباس الصال .
 ص ة مصقين تس قبق ن المعب ف المسلء الارام.
 ص ة مؤذن.
 ص ة تمثا ً
عمال خاةج الصال .
 .4كقاف الطقب باا ال اجل.
 .5اطقل إلى كا طالل أن تم ل إجاباته ف دف ره ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .6ساعء بعض الطقب عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
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سبق ها.

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. -كقف الطقب بإجاب

ة االخ باة.

 اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."30 ،29 -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ادراك الملبأل شروم صحأل الصالة. وجوب االق ام بفعمال الصالة. قرك العمال القي قبمل الصالة.استراتيجيات التقويم وأدواته:
-

اس راتيلي ال ق تم :االخ باة.

 اقدا  :الققم ال ةسؤاا :ضع إشاة ( √) إزاء العباة الصايا  ،إشاة ( )Xإزاء العباة الخطأ ف ما تأت :
 .1الطهاة ليست شرطًا لصا الصال

(

).

 .2س ر الع ة شرط من شر ط الصال

(

).

 .3اس قباا القبق تعن ال جه زا الشرق

(

).

 .4الضاك من أعماا الصال اقساسي

(

).

 .5من شر ط الصال الصايا  ،راء ال اتا (

).
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إجابات أنشطة الدرس:
ة م الص ا
29

اإلجاب

اسم النشاط
 .1راء ال اتا .

زشاط:
زمالئ أعماا الصال ال

أس ذكر مع معقم

تعقم ها ف الصف الثاز :

 .2الرك ع.
 .3السل د.

30

أفمر:
أباث ملم ع

30

 .1اس خءام الهاتف الخق ي.
عن السق ك الذي تُبطا الصال ف الص ة ااتي :

 .2الضاك.

زشاط خ ام :
أحءد م اعيء الصاال لقي م ال ال من الم امر أذ اكر زمالئ بها.

أنشطة إضافية:
عالجي:
هال ً
مثاال عقى كا مما تأت :
 شر ط الصال الصايا . أعماا الصال اقساسي . أعماا خاةج الصال .إثرائي:
أُع اءد أعماا الصال مرتاب ً.
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ت رك لقطالل ح ى ت الءةس ،مع م ابع المعقم.

إجابات أختبر معلوماتي:
نص السؤال
 .1أك ل ف ال راغ شرط صا الصال ال

اإلجابة

رقم الصفحة

تءا عقيه كا ص ة ف ما تأت :
 -1اسققبال القبلأل.
 -2سقر العورة.
 -3المهارة.

31

 .2أصا بخط بين أعماا صا الصال ما تناسبها من المعاز المقابق ف ما تأت :
 -1المهارة  ....النظافأل
 .1الطهاة

المعب

 .2دخ ا ت الصال

ااذان

 .3اس قباا القبق

النظاف

 -2دخول وقت الصالة  ...الذان
 -3اسققبال القبلأل  ...الكعب

اقكا الشرب
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31

ورقة العمل

االسم............................................... :
التاريخ............................................. :
السؤا ُل ْاألو ُل :أُعد ُد أ ْربعة منْ ُم ْبطالت الصالة.
................................... )1
................................... )2
................................... )3
................................... )4

السؤا ُل الثاني :أ ْكت ُُب( :يجو ُز) أ ْو (ال يجو ُز) ،في ا ْلفراغ في ما يأْتي:
ست ْعما ُل ا ْلهاتف ا ْلم ْحمول في أ ْثناء الصالة............
 )1ا ْ
 )2الصالةُ باتجاه ا ْلقُ ْدس................
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الحديث الشريف

الدرس العاشر

فضل الصدق
النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تقرأ الاءتث الشرتف راء سقيم . تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس. تس ن ج أهمي الصءق ف اإلسالم. ت اقى باقخالق الاميء منها خقُا الصءق ف أ اله أفعاله. -تا ظ الاءتث النب ي الشرتف غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة أهمي الصءق. -أتاقى بص الصءق.

مصادر التعلم وأدواته:
-

الم اب المءةس .

-

شرح اقةبعين الن ت .

-

ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :


جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 -تال اات " "119من س ة ال ب

ت سيرها من ت سير القرآن العظيم البن كثير.
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 المفاهيم والمصطلحات:الصءق ،البر ،تهءي.
-

تهءي :ترشء.

التعلم القبلي:
من أخالق المسقم ،اذكر بعض آثاة اقخالق ف حيا ال رد.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش  ،البطا ال الخاط ).

 استراتيجية التعلم القائم على النشاط (االس مشاف الم جه).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،البطا ال الخاط  ،اقسئق

اقج ب ).

 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "البطا ال الخاط " عقى النا اات :
 تعرض المعقم بطا مم ب عقيها عن ان الءةس( :فضا الصءق). تعرض المعقم بطا مم ب عقيها الاءتث الشرتف.ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
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أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 .2تقرأ المعقم الاءتث راء سقيم .
 .3تمقف بعض الطقب بقراءته.
 .4اسأا الطقب ش تاًا عن الصءق ،تعرت ه ،أهمي ه ،ضرب اقمثق عقى ذلك.
 .5اعرض عقى الطقب بطا الم اهيم المصطقاال ااتي " :الصءق ،البر ،ال ل ة" ،ثم اسأا الطقب عنها.
 .6كقف الطقب بم اب بطا ال مم ب عقيها" :معنى الصءق آثاةه ،معنى المذب أضراةه".
 .7اطقل إلى الطقب  ،إعاد ترتيل البطا ال السابق ف

ل ح اللي ب ،بأشماا مخ ق

فا تسقسا منطق جءتء تاقا أهءاف الءةس.

 .8اطقل إلى الطقب الربط بين الم اهيم السابق ش تاًا؛ ليؤلاف كا منهم بأسق به الخاص ص شائق عن الصءق أخرى عن المذب.
 .9ساعء الطقب عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .10اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .11اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. كقف الطقب بم اب تعرتف الصءق بشما جميا. اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."32 -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 قوجيه الملبأل الى أهميأل الصدل في المسلم. ادراك الملبأل أن القعامل مع اآلخرين ا يكون اا بالصدل.- 93 -

سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 اس راتيلي ال ق تم :المالحظ الم ف ال ق تم  :تالحظ المعقم أداء الطقب ف الءةس ،مءى ت اعقهم مع المعقم ،إصغائهم لقراء زمالئهم. أدا ال ق تم :سقم تقءتر زسبالرقم

معايير األداء

1

تقرأ الاءتث الشرتف راء سقيم .

2

تس مع إلى راء زمالئه.

3

ت ضح معنى البر ،ال ل ة.

5

تبين المعنى اإلجمال لقاءتث الشرتف.

6

تس ن ج أهمي الصءق ف اإلسالم.

7

تا ظ الاءتث الشرتف غيبًا.

%25 %50 %75 %100

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة
32

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:
أةتل الار ف قك ن جمق م يء :
ذ ا أ ا د ص

33

أزا صادق.

ق

نشاط:
أخ اة ص عن الصءق ،أمثقها مع زمالئ ف غرف الصف
- 94 -

تُ رك لقطقب حرت االخ ياة.

بمساعء معقم .
6

 -قزه صءق بءع النب .

أفكر:
لماذا سم أب بمر  ،الصءتا؟

6

 -قزه صءق الرس ا  ف حادث اإلسراء.

نشاط ختامي:
لماذا كان أها مم الممرم تسم ن الرس ا  ،الصادق اقمين؟

قزهم عرف ا صء ه ف الاءتث ،أماز ه ف ح ظ
اقشياء.

أنشطة إضافية:
عالجي:
 -أة ادد مع ملم ع

الاءتث النب ي الشرتف.

إثرائي:
 -أ ضح د ة الصءق ف حيات .
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إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أضع اشاة (√) إزاء السق ك الصايح ،إشاة
(×) إزاء السق ك الخطأ ف ما تأت :
أ-

تارص أحمء عقى الصءق ف أ اله أفعاله ( ).

ب -تخبر ال اجر المش ري أن بضاع ه صالا
ج -تُخبر عق

الءته عن ز يل ه المءةسي

ه فاسء (

أ-

( √)

).

ب )X ( -

ل كازت م ءزي ( ).

ج)√ ( -

د -تقعل بالا مع أصء ائه خاةج المءةس من د ن عقم الءته (

).

34

د  -د ـ ( )X

 .2أصا بين اللمق ف العم د اق ا ما تناسبها ف العم د الثاز :
الصءق تهءي إلى البر.
الب ار تهءي إلى اللن .
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34

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
سمية أبي ب ْكر  -رضي هللاُ ع ْنهُ – "الصديق".
السؤا ُل ْاألو ُل :أُعل ُل سبب ت ْ
.................................................................................
................................................................................
السؤا ُل الثاني :ما م ْعنى ُكل منْ :
ق؟ ............
 )1الص ْد ُ
 )2ا ْلبر؟ ...............
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الدرس الحادي عشر

آداب الحديث

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. تذكر آداب الاءتث. ت ضح أهمي آداب الاءتث. تارص عقى االل لام بآداب الاءتث. -تُق اءة حرص اإلسالم عقى ااداب العام .

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 أتاقى بأدب الاءتث. -تقءتر حرص اإلسالم عقى أدب الا اة النقاش.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 ُسنن ال رمذي ،ك اب أب اب اللهء عن ةس ا هللا صقى هللا عقيه سقم.- 98 -

المفاهيم والمصطلحات:
آداب الاءتث ،االس هلاء.
 -االس هلاء :االس خ اف السخرت .

التعلم القبلي:
فضا الصءق ،ضح المقص د بالصءق؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش  ،العرض ال ضيا ).

 ال عقم القائم عقى النشاط.
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،اقسئق
 مهاء لقءةس مس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "اقسئق

اقج ب ).

اقج ب " بطرح اقسئق ااتي :

 ما معنى ااداب العام ؟ ما أهمي ااداب العام ؟ ها ضع اإلسالم آدابًا لقاءتث؟ تس مع المعقم لإلجابال ،تم ل الصايا منها عقى السب ة .
ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
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أج ب  ،الا اة المنا ش  ،العرض ال ضيا ).

 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2اعرض شرائح تا ي "آداب الاءتث" ،ثم أثِر زقا ًشا عا اًما ح ا كا أدب من آداب الاءتث المعر ض .
 زا ش الطقب ف اقدب اق ا من آداب الاءتث ،ه االس ماع عءم المقاطع .
 زا ش الطقب ف اقدب الثاز  ،الاءتث بص ل هادئ ،مع االل لام باقدب اق ا.
 زا ش الطقب ف اقدب الثالث ،ه اح رام آةاء ااخرتن عءم االس هلاء بهم ،مع االل لام باقدب اق ا الثاز .
 .3كقف بعض الطقب بإداة النقاش.
 .4تابع منا شال الطقب

أعمالهم.

 .5كقاف الطقب بال اعا مع المنا شال.
 .6اطقل إلى كا طالل أن تم ل مالحظاته ف

ة  ،ثم تعققها عقى اللءاة.

 .7ساعء الطقب عقى اس ءةاك ما فاتهم من زقاش.
 .8اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .9اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. كقف الطقب باخ ياة أهم أدب لقاءتث ،مع بيان السبل. اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."35 -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.
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سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
-

ج ب االل لام بآداب الاءتث.

 -أهمي اح رام ااخرتن ف الاءتث.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 اس راتيلي ال ق تم :ال ق تم المع مء عقى اقداء. الم ف ال ق تم  :تقيس المعقم مهاة معين م عقق بآداب الاءتث ،حيث تق م بإجراء ح اة بين الطقب ُ ،مرا ِبًا ب اسط ه مءى تاقا الن اج،بال لامهم آداب الاءتثُ ،م ً
سلِّال المقا ظال ح ا سق ك الطقب ُ ،م ثِّقًا الاال ؛ الس خءامها ك غذت ةاجع .
 أدا ال ق تم :السلا القصصاالسم................................ :

الم ض ع ......................... :ال اةتخ............................ :

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

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة
35

اإلجابة

اسم النشاط

 .1االس ئذان عنء الاءتث.

نشاط:
أزا ش ملم ع

 .2ال اءث بما ترض هللا.

ف آداب أخرى لقاءتث.

 .3الصءق ف الاءتث.
35

نشاط ختامي:
أ رأ آداب الاءتث الا

تعقم ها عقى مسامع زمالئ ف اإلذاع الصاباحي  .ت رك لقطالل ،مع م ابع المعقم.
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أنشطة إضافية:
عالجي:
أذكر ثالث آداب لقاءتث.
إثرائي:
ﳝﳟﳠﳡﳢﳣﳤﱠ؟
ﳞ
ماذا تس ن ج من ا هللا تعالى :ﱡﭐﳛﳜ

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

.1أمأل ال راغ بالمقم المناسب من الصنء ق:
 .1ااخرتن ،هادئ ،الاءتث ،أكذب ،مرت ع.
أ-

أ-

أس أذن معقام إذا أةدل .............

ب -أص ُءق ف حءتث

الاءتث.

ب -أكذب.

ال ..................

ج -أس مع إلى ...............ال أ اطعهم ف أثناء الاءتث.

ج -ااخرتن.

د -أتا اءث بص ل ................

د -مناسل.

 .2أضع إشاة ( )أس ا الص ة ال
الص ة ال

36

تمثا السق ك الصايح ،إشاة ( )أس ا

تمثا السق ك الخطأ في ما يأتي:

ص ة 1

36

ص ة 2
 .1
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 .2

ورقة العمل
االسم........................ :
ال اةتخ...................... :
ب أنْ ي ْلتزمها ا ْل ُمتحد ُ
ث ،م ْنها:
السؤا ُل :أ ْرشدنا ْاإل ْ
سال ُم إلى م ْجموعة منْ آداب ا ْلحديث ،التي يج ُ
........................................ )1
........................................ )2
....................................... )3

- 103 -

سورة الماعون

الدرس الثاني عشر
النتاجات الخاصة:

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق س ة الماع ن تال صايا . تنطا كقمال "أل ظ جياءًا" زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال المصطقاال ال اةد ف الءةس. -ت لنل الص ال ال

حذة هللا تعالى منها ف س ة الماع ن.

 تاسن إلى اقت ام الضع اء. -تؤدي الصال عقى

ها.

 -تا ظ س ة "الماع ن" غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة عظم القرآن المرتم. -ال لام تعاليم اإلسالم أحمامه.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . القرآن المرتم. ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.
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مصادر تعلم إضافية:
ﲠ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﭐﱠ س ة مرتم ،اات  ،59 :راء
ﲡ
 ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟت سيرها من ت سير ابن كثير.

المفاهيم والمصطلحات:
ت ُءع الي يم ،تاض ،تراء ن ،الماع ن.
 -تاض :تأمر.

التعلم القبلي:
س ة "العقا" ،ما اقمر الذي دعت الس ة المرتم ف بءات ها؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال رداد المااكا  ،ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 مهاء لقءةس مس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "ال رداد المااكا " ُمس عينًا بما تأت :
 تذكير الطالب بآداب ال ال . تردد الطالل بعء المعقم كقمال "أل ظ جيا ًءا".- 105 -

 تس مع الطقب لقس ة المرتم ب اسط الااس ب. ت ق المعقم الس ة المرتم  ،مع ال رداد المااكا من الطقب . تال الطقب فُرادى ،مراعين زطا كقمال الس ة المرتم زطقًا سقي ًما.ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا الملم عال بعء راء الءةس ،باس خراج الص ال المذك ة ف ااتال المرتم ااتي :


اا تعالى( :أةأتت الذي تمذب بالءتن).



اا تعالى( :فذلك الذي تءع الي يم).



اا تعالى ( :ال تاض عقى طعام المسمين).



اا تعالى( :ف تا لقمصقين الذتن هم عن صالتهم ساه ن).



اا تعالى( :الذتن هم تراء ن).



اا تعالى ( :تمنع ن الماع ن).

 .3كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .4اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .5كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .6ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
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سبق ها.

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."38 -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 قوجيه الملبأل الى أهميأل اإلحسان الى اآلخرين. وجوب الق ام الصالة. فعل الخير ينشر المحبأل والل أل بين الناس.استراتيجيات التقويم وأدواته:
اس راتيلي ال ق تم :ال اصا.
الم ف ال ق تم  :ت اصا المعقم مع الطقب عبر طرح أسئق

ص ي  ،تليل الطالل حسل الم ف المطق ب منه.

أدا ال ق تم :السؤاا الل اب.
سؤال :كيف أتصرف في المواقف اآلتية:
أ -إذا ةأتت ط ًال ت ي ًما تبم .
ب -إذا طقبن زميق

ق ًما

ج -إذا ةأتت مسمينًا تنظر إل

ة .
أزا أتنا ا الطعام.

د -إذا حان م عء الصال .
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إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اسم النشاط
نشاط:

38

اإلجابة
تُ رك لقطالل حرت اإلجاب  ،مثا:

أة ي للمالئ م ًا ،ءمت فيه مساعء

 .1الذهاب مع الءي للتاة مركل اقت ام.

لآلخرتن.

 .2زقءم هءت لطالل ت يم ف المءةس .

أنشطة إضافية:
عالجي:
ما معنى له تعالى ( :تمنع ن الماع ن)؟
إثرائي:
أفمر" :ماذا ت رتل عق ا ل اس عرل ق ًما من زميق  ،فازمسر ف تءي"؟

- 108 -

إجابات أختبر معلوماتي:
نص السؤال
 .1أصا بخط بين اات المرتم
تءع الي يم

اإلجابة

رقم الصفحة

المعنى الذي تءا عقيها:

ت عق ن الخير ،لمسل مرضا

تءع الي يم

تءفعه تؤذته

الناس فقط.

تراء ن

ت عق ن الخير ،لمسل

تراء ن

اسم لما تس عيره الناس بينهم

الماع ن

تءفعه تؤذته

39

مرضا الناس فقط.
الماع ن

اسم لما تس عيره الناس بينهم

تساعءه تعينه
 .2أذكر أمرتن حذةل منهما ااتال المرتم :

 .1ا يحسنون معاملأل اليقيم.

أ.......... .......... ...........

39

 .2ا يقدمون المعام لل قراء والمساكين.

ب.................. .......... .
 .3أس ن ج ةكنًا من أةكان اإلسالم ،أشاةل إليه س ة "الماع ن".

 -ركن الصالة.

 .4أك ل ااتال المرتم ف م ضعها المناسل :ﱡﭐ ﱖ ﱗ

ت م ك اب ااتال المرتم من با الطالل بمساعء المعقم

ﱘﱙﱚ.....................ﱠ.
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39
39

ورقة العمل
االسم..................... ........................ :
التاريخ..................... ...................... :
ب ْاآليات ا ْلكريمة في م ْوضعها ا ْل ُمناسب.
السؤا ُل :أ ْختا ُر من الص ْندوق ،وأ ْكتُ ُ

ﱱ ،ﱭ ،ﱦ ،ﱠﱡ ،ﱝﱞ
ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﭐﱡﭐﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ .......................ﱟ......................ﱢﱣﱤﱥ.............................
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬ .............................ﱮﱯﱰ..........................ﱲﱳﱴﱵﱠ .
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الدرس الثالث عشر

من أسماء هللا تعالى (العليم)

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. ت ضح معنى اسم هللا تعالى العقيم. تؤمن أن هللا تعالى تعقم ما تظهر ما تخ . -تس شعر ة اب هللا تعالى له ف السر العالزي .

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة ة اب هللا تعالى ف السر العقن. -الارص عقى ص العقم أزها ص من ص ال هللا تعالى.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . البيئ المايط . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 تال اات ( )34من س ة لقمان ،راء ت سيرها من ت سير اللاللين.- 111 -

المفاهيم والمصطلحات:
العقيم ،ت قء ،خقط.
 -خقط :ملجه به.

التعلم القبلي:
ما دالل اسم هللا تعالى "الرحيم"؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،اقسئق
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "اقسئق

اقج ب ).

اقج ب " بطرح اقسئق ااتي :

 اذكر بعض أسماء هللا الاسنى. ماذا تعن م ه م العقم؟-

اذكر م ًا عن العقم.

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2باس خءام ال عقم من خالا النشاط "لعل اقد اة" :كقف بعض الطقب ب مثيا القص .
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 .3سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا ملم ع بمهم تخ قف عن مهام الملم عال اقخرى ،بعء راء الءةس ،طرح اقسئق ح له،
ك اب إجاباتها ،كقف كا ملم ع بما تأت :
 الملم ع اق لى :ما أهمي العقم ف حيا اإلزسان؟كيف ز ق هللا تعالى ف السر العقن؟
 الملم ع الثازي  :ما مظاهر عقم هللا تعالى ف الايا ؟عقا :تلل عقينا أن ز عا ما ترض هللا تعالى زب عء عما تغضبه.
 الملم ع الثالث :اذكر آت تءا عقى اسم هللا عقيم.اس خرج من القص اسمين من أسماء هللا الاسنى.
 .4كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .5اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .6كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .7ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .8اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .9اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. كقف الطقب بم اب تعرتف السم "هللا العقيم". اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."41 ،40 كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.- 113 -

سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي العقم ف حياتنا. -عما الطاعال ترك السيئال؛ قن هللا سيااسبنا عقى ذلك.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
-

اس راتيلي ال ق تم :االخ باة

 الم ف ال ق تم  :تلري المعقم اخ با ًةا مغققًا؛ تقيس ب اسط ه مءى تاقا ز اجال الءةس ،تم ن إجاب الطالل ماءد . -أدا ال ق تم :ال ة

الققم

ضع إشاة ( )إزاء العباة الصايا  ،إشاة (  )إزاء العباة الخطأ.
الر م

√

اقداء

1

ت قء أمير المؤمنين أب بمر الصءتا .

2

الت اقم البن ها :اخقط الاقيل بالماء.

3

ةفضت ال ا خقط الاقيل بالماء.

4

"السميع العقيم" تعن  :أن هللا تعالى تعقم ما ف الم ن ،ال تخ ى عقيه ش ء.

5

تااسل هللا تعالى الناس عقى أعمالهم.
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X

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط

 .1لن أمير المؤمنين عمر نهى عن خلم

نشاط:
40

لماذا ةفضت ال ا خقط الاقيل بالماء.

الحليب بالماء.
 .2إليمانها بفن هللا قعالى مملع يسمعها ويراها.

نشاط ختامي :
أةدد مع زمالئ
41

له تعالى :

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ
ﱶ ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱠ
ﱷ
ﱴﱵ
ال تغابن٤ :

ﲓﲕﲖ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲍﲎﲏﲐﲑﲒ ﲔ
ﲗ ﲙﲚﲛﲜﱠ الحش ر٢٢ :
ﲘ

أنشطة إضافية:
عالجي:
أذ ُكر معنى اسم هللا تعالى "العقيم".
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ت رك لقطالل ،ت ابع المعقم تردتء الطقب ااتال
المرتم .

إثرائي:
ألخص القص ال اةد ف الءةس ف ثالث أسطر.

إجابات "أختبر معلوماتي":
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أةسم دائر ح ا اإلجاب الصايا ف ما تأت :
 .1هللا تعالى تعقم:
أ .ما ت عقه اإلزسان بالقيا فقط.
ب .ما ت عقه اإلزسان بالنهاة فقط.

 -1ح -ما ت عقه اإلزسان ف كا ت.

ج .ما ت عقه اإلزسان ف كا ت.
د .ما ت عقه اإلزسان ت العصر فقط.
 .2إذا كان هللا تعالى تسمع كا ما أ ا ،فإزن :
أ .لن أتمقم أب ًءا.
ب .أتمقم دائ ًما بخير.
ج .أتمقم بص ل منخ ض.
د .أتمقم بعيءا عن الناس.

 -2ب .أتمقم دائ ًما بخير.
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42

 .2أصا بخط بين اسم هللا تعالى المعنى الذي تءا عقيه:
السميع

هللا تعالى تعقم كا ش ء

البصير

هللا تعالى تسمع كا ش ء

السميع :هللا تعالى تسمع كا ش ء.

العقيم

هللا تعالى ترى كا ش ء

البصير :هللا تعالى ترى كا ش ء.

هللا تعالى ةحيم بما ش ء

العقيم :هللا تعالى تعقم كا ش ء.

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
سم هللا تعالى وا ْلم ْعنى الذي ي ُدل عل ْيه:
سؤال :أص ُل بخط ب ْين ا ْ
ُ
ا ْلعمو ُد الثاني

ا ْلعمو ُد ْاألو ُل
ا ْلعلي ُم

سم ُع ُكل ش ْيء.
هللاُ تعالى ي ْ

السمي ُع
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هللاُ تعالى ي ْعل ُم ُكل ش ْيء.

42
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الدرس الرابع عشر

سورة البلد
اآليات الكريمة ()10 – 1

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق ااتال المرتم ( )10-1من س ة البقء تال ً سقيم ً. تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم . تارص عقى تال القرآن المرتم. -تعظم البقء الارام مم الممرم .

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة عظم القرآن المرتم. -إدةاك حرم مم الممرم .

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . القرآن المرتم. ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا،
الهاتف النقاا.
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مصادر تعلم إضافية:
 -ص

ال اسير لقصاب ز  ،ت سير س ة البقء.

المفاهيم والمصطلحات:
البقءِ ،حاٌّ  ،كبءً ،
ماال لبءًا ،النلءتن.
 -أ سم :من القسم ه الاقف اليمين.

التعلم القبلي:
ات ُا س ة "الماع ن" غيبًا.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
ال ءةتس المباشر "ال ردتء المااكا ".
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،ال رداد المااكا  ،اقسئق
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "ال رداد المااكا " كما تأت :
 تذكير الطالب بآداب ال ال . تردد الطالب بعء المعقم كقمال "أل ظ جيا ًءا". تس مع الطقب لقس ة المرتم ب اسط الااس ب. ت ق المعقم الس ة المرتم  ،مع ال ردتء المااكا من الطقب .- 120 -

اقج ب ).

 تال الطقب فُرادى مع مراعا النطا السقيم لمقمال الس ة المرتم .ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا الملم عال بعء راء الءةس ،بالمقص د بااتال المرتم ااتي :


اا تعالى :ﱡﱰﭐﱠ.



اا تعالى:ﭐﱡ ﱳﭐﱠ.



اا تعالى :ﱡ ﱼﱽﱾﱿﱠ.



اا تعالى :ﱡﲉﲊﲋﱠ.



اا تعالى :ﱡ ﲛﲜﱠ.

 .3كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .4اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .5كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .6ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
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سبق ها.

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي مم الممرم ف حيا المسقم. اإلزسان مخير بين طرتا الخير طرتا الشر. -اإلزسان تس عما ح اسه ف طاع هللا تعالى.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ الموقف التقويمي :تالحظ المعقم أداء الطقب  ،فيقيس مءى تاقا الن اجال ،ت اعقهم ف الاص  ،مع زمالئهم. أداة التقويم :سقم ال قءتر الق ظالرقم

مؤشرات األداء

األداء
جيد

1

تق لم الطالل بآداب ال ال .

2

تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما.

3

ت هددددم معدددداز المقمددددال الدددد اةد فدددد ااتددددال
المرتم .
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متوسط

ضعيف

متدني

4

تس مع ل ال زمالئه.

5

تس طيع تصايح أخطاء زمالئه ف ال ال .

6

تم سل مهاة ال ال بشما ذات .

7

تارص عقى فهم المعنى العام لآلتال المرتم .

8

ت بادا أد اة ال ال مع ااخرتن بأدب.

إجابات أنشطة الدرس:
ال ت جء أزشط

أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد مع زمالئ المقمال ااتي :
(ح ٌا بهذا البقء ،ف كبء ،أتاسل ،أن لن تقءة).
إثرائي:
أتق ااتال المرتم ( )10-1من س ة البقء تال ً سقيم ً غيبًا.
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إجابات أختبر معلوماتي:
نص السؤال

رقم

اإلجابة

الصفحة
 .1أصا بخط بين ااتال ف العم د اق ا ما تناسبها ف
العم د المقابا ف ما تأت :
طرتا الخير طرتا الشر.

البلد
كبد
النجدين

مم الممرم .
مشق

تعل.

البقء :مم الممرم .
كبء :مشق

44

تعل.

النلءتن :طرتا الخير طرتا الشر.

 .2أتق ااتال المرتم أمام معقم  ،أصاح اقخطاء ال
تُنبهن إليها.

ت ابع المعقم تال
اخطائهم.
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ااتال المرتم

امامه

تصاح

44

ورقة العمل
االسم............................................... :
التاريخ............................................. :
سؤال :أص ُل بخط ب ْين ا ْلكلمة في ا ْلعمود ْاألول وما يُناسبُها في ا ْلعمود ا ْل ُمقابل في ما يأْتي:
ُ
ا ْلعمو ُد الثاني

ا ْلعمو ُد ْاألو ُل

كثيرا.

حل

كبد
ُمقيم وم ْوجود.

لُبدا

مشقة وتعب.
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سورة البلد

الدرس الخامس عشر

اآليات الكريمة ()20 – 11
النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق ااتال المرتم ( )20-11من س ة البقء تال ً سقيم ً. تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم . -تارص عقى تال القرآن المرتم.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة عظم القرآن المرتم. -إدةاك جلاء المؤمن المافر.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 -ت سير القرآن العظيم البن كثير ،ت سير س ة البقء.
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المفاهيم والمصطلحات:
فال ا ام ،ذي مسغب  ،ذا م رب .
 ذي مسغب  :الل ع مع ال عل. -ذا م رب  :السا ط ف ال راب.

التعلم القبلي:
ات ُا ااتال المرتم  ،"10–1" :من س ة "البقء"؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
ال ءةتس المباشر "ال رداد المااكا ".
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،ال ردتء المااكا  ،اقسئق

اقج ب ).

 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "ال رداد المااكا " كما تأت :
 تذكير الطالب بآداب ال ال . تردد الطالب بعء المعقم كقمال "أل ظ جيا ًءا". تس مع الطقب لقس ة المرتم ب اسط الااس ب. ت ق المعقم الس ة المرتم  ،مع ال ردتء المااكا من الطقب . تال الطقب فُرادى مع مراعا زطا كقمال الس ة المرتم زطقًا سقي ًما.- 127 -

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا الملم عال بعء راء الءةس ،باس خراج الص ال المذك ة ف ااتال المرتم ااتي :


اا تعالى :ﱡ ﲞﲟﲠﱠ.



اا تعالى:ﭐﱡ ﲧﲨﱠ.



اا تعالى :ﱡ ﳅﳆﱠ.



اا تعالى :ﱡﱅﱆﱠ.



اا تعالى :ﱡ ﱊﱠ.

 .3كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.

 .4اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .5كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .6ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال

- 128 -

سبق ها.

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي ال لام طاع هللا تعالى ف الايا . -ال تناا ةضا هللا تعالى إال بطاع ه.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
-

اس راتيلي ال ق تم :المالحظ

 الم ف ال ق تم  :تالحظ المعقم أداء الطقب  ،فيقيس مءى تاقا الن اجال ،ت اعقهم ف الاص  ،مع زمالئهم. أدا ال ق تم :سقم ال قءتر الق ظالرقم

مؤشرات األداء

األداء
جيد

1

تق لم الطالل بآداب ال ال .

2

تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما.

3

ت هم معاز المقمال ال اةد ف ااتال المرتم .

4

تس مع ل ال زمالئه.

5

تس طيع تصايح أخطاء زمالئه ف ال ال .
- 129 -

متوسط

ضعيف

متدني

6

تم سل مهاة ال ال بشما ذات .

7

تارص عقى فهم المعنى العام لآلتال المرتم .

8

ت بادا أد اة ال ال مع ااخرتن بأدب.

إجابات أنشطة الدرس:
ال ت جء أزشط .

أنشطة إضافية:
عالجي:
أزا ش ملم ع

ف مظاهر ةحم هللا تعالى باإلزسان.

إثرائي:
أفمر ف

سائا لمساعء الما اجين ةحم هم.

إجابات أختبر معلوماتي:
نص السؤال
 .1أصا باط بين ااتال ف

اإلجابة

رقم الصفحة

العم د اق ا ما تناسبها ف

العم د المقابا ف ما تأت :
أصحاب الميمنة

مغقق بإحمام

فال أقتحم العقبة المؤمن ن أها اللن
مؤصدة.

أصااب الميمن  :المؤمن ن أها اللن .
فال ا ام :تلا ز الطرتا الصعل
مؤصء  :مغقق بإحمام.
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46

 .2أتق ااتال المرتم أمام معقم  ،أصاح اقخطاء ال
تُنبهن إليها.

ت ابع المعقم تال
تصاح أخطاءهم.

ااتال المرتم

أمامه
46

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
ب ْاآليات ا ْلكريمة في م ْوضعها ا ْل ُمناسب.
السؤا ُل :أ ْختا ُر من الص ْندوق ،ثُم أ ْكتُ ُ

ﳆ  ،ﲭ ﲮ ﲯ ،ﱊ  ،ﲳ  ،ﲿ ﳀ  ،ﱆ  ،ﲥ  ،ﲨ ،ﲶ ﲷ
ﭐﱡﭐﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ........................ﲦ ﲧ.......................ﲩﲪﲫﲬ.........................ﲰﲱﲲ.................ﲴﲵ
..........................ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ.............................ﳁﳂﳃﳄﳅ...................ﳇﱁﱂ
ﱃﱄﱅ........................ﱇﱈﱉ............................ﱋ البقء.20- 11 :
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الدرس السادس عشر

سورة البقرة
(آية الكرسي)255 ،

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق س ة آت المرس تال ً سقيم ً. تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف آت المرس . ت ضح فضا آت المرس . تس خقص المعاز الرئيس من آت المرس . -تارص عقى تال آت المرس بعء الصال الم ر ض .

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 إدةاك عظم آت المرس ف القرآن. اس شعاة بعض ص ال هللا تعالى. -الماافظ عقى تال آت المرس عنء الن م.

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم. الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :- 132 -

 جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،المصاف
الناطا.

مصادر تعلم إضافية:
المفاهيم والمصطلحات:
القي مِ ،سن  ،ال تؤده ،تءبر.
 -تءبر :ت لى.

التعلم القبلي:
س ة العقا ،ات ُا س ة العقا غيبًا.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
ال ءةتس المباشر ،ال عقم القائم عقى النشاط (العرض العمق ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس ).
مهد لقءةس ُمس خء ًما ال ءةتس المباشر كما تأت :
 ا رأ المقمال "أل ظ جيا ًءا" أمام الطقب .- 133 -

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 تردد الطقب كقمال "أل ظ جيا ًءا". ات ُا آت المرس تال سقيم . اسأا عن اسم الس ة ة م اات . اس مع إلجابال الطقب  ،مء ا زًا اإلجاب الصايا عقى السب ة .ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2تسأا أحء طقب السؤاا اات :
 ما أعظم آت ف القرآن المرتم؟ .3ثم ت جه المعقم إلى الطقب

تق ا :إن أعظم آت ف القرآن المرتم ه آت المرس .

 .4من الصااب الذي سأله الرس ا  -  -عنها؟
 .5سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كقف كا الملم عال بعء راء الءةس ،ببيان معاز المقمال ااتي :
 ما معنى الا القي م؟ -ما معنى( :ال تأخذه سن

ال ز م)؟

 ما معنى" :تؤد ه"؟ ما فضا آت المرس ؟ من ت ق ها منمم؟ .6كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
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 .7اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .8كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .9ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
.10

اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.

.11

اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي آت المرس ف حيا المسقم. -اإلكثاة من تال آت المرس ت مياًا.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
استراتيجية التقويم :المالحظ
الموقف التقويمي :ت زع المعقم المهام عقى الطقب  ،ثم تطرح اقسئق

تالحظ سق كاتهم ت اعقهم ف أثناء شرح الءةس.

أداة التقويم :سقم ال قءتر الق ظ
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سبق ها.

الرقم

الدرجة

األداء

ممتاز
تنصت لها.

1

تق لم الطالل بآداب ال ال

2

تقرأ ااتال المرتم راء سقيم .

3

تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا صاي ًاا.

4

تس مع لقراء زمالئه.

5

تس طيع تصايح أخطاء زمالئه ف القراء .

6

تشاةك مع المعقم ف المهام اقزشط .

إجابات أنشطة الدرس:
ال ت جء أزشط
أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد مع ملم ع

"سن  ،ال تؤده".
المقمال ااتي ِ :

إثرائي:
ً
فضال آخر ات المرس .
أذكر
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متوسط

ضعيف

إجابات "أختبر معلوماتي":
نص السؤال
 .1أتق ااتال المرتم أمام معقم  ،أصاح اقخطاء ال

اإلجابة
تُنبهن إليها.

ت ابع المعقم تال

الطقب ااتال المرتم  ،مص اا ًاا

رقم الصفحة
49

أخطاءهم.

ﳈﱠ
ﳉ
 .3أك ل معنى له تعالى :ﱡﭐﳆﳇ

ال تعلله ح ظ السم ال اقةض.

49

 .3أةسم دائر ح ا ةمل اإلجاب الصايا ف ما تأت :
 -1معنى كقم " ِسن ٌ":

 -1أ .غ وة.

أ .غ  .ب .تقظ  .ج .عام د .ز م
 -2الصااب الذي سأا النب  عن أعظم آت ف القرآن المرتم ه :

 -2ب .أبي بن كعب .

أ -خالء بن ال ليء.
ب -أُب بن كعل.

49

ج -عبء هللا بن مسع د.
د -عمر بن الخطاب.
 . -3البقرة.

 -3آت المرس ه آت من س ة :
أ-

آل عمران.

ب -القوبأل.
 البقرة.د -البلد.
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ورقة العمل
االسم............................................... :
التاريخ............................................. :

ب ْاآليات ا ْلكريمة في م ْوضعها ا ْل ُمناسب.
السؤا ُل :أ ْختا ُر من الص ْندوق وأ ْكتُ ُ

ﲙ ،ﲠ
ﲟ
ﲚ
ﲶ،
ﲷ
ﳈ  ،ﲬ ،ﳂ  ،ﲵ
ﳉ
ﳇ
ﲧﲩﲪ
ﲨ
ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ .............................ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ .........................ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲿﳁ
ﳀ
ﲯ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ  ..............................ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ
ﲰ
ﲫ .........................ﲭ ﲮ
ﳄﳆ......................ﳊﳋﳌﳍﱠ .
ﳅ
........................ﳃ

.......
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الدرس السابع عشر

آداب زيارة المريض

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. ت عرف آداب زتاة المرتض. تطبا آداب زتاة المرتض. تقءة مءى اه مام اإلسالم ب اصا أفراد المل مع اإلسالم عن طرتا زتاة المرتض. تارص عقى زتاة المرتض. -تا ظ دعاء زتاة المرتض.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة أهمي العال ال اإلزسازي ف حياتنا. -إدةاك أهمي الءعاء لآلخرتن.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 صايح البخاةي ،ك اب الطل ،باب ة ي النب .- 139 -

المفاهيم والمصطلحات:
ع د ا المرتض ،الاث ،ااداب.
الاث :ال ا يل.
ااداب :السق كيال المرغ ب .

التعلم القبلي:
آداب الاءتث ،اذكر ثالث من آداب الاءتث ف اإلسالم.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،اقسئق


اقج ب )( ،العصف الذهن ).

ً
ضا ،ثم اطرح السؤاا
مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما العصف الذهن "بم اب عن ان الءةس عقى السب ة  ،عرض ص ة طالب تل ة ن
زميال مرت ً
اات :
-

لماذا زل ة المرتض؟

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،البطا ال).
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
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 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2تعرض المعقم بطا ال تا ي آداب زتاة المرتض ،ثم تعرض حءتث شرتف:
 البطا ( :)1اخ ياة ال ت المناسل. البطا ( :)2الءعاء لقمرتض بالش اء. البطا ( :)3عءم إزعاج المرتض. البطا ( :)4تشليع المرتض عقى الصبر. البطا ( :)5عءم إطال اللق س عنء المرتض. البطا ( :)6أسأا هللا العظيم ةب العرش العظيم أن تش يك. البطا ( :)7اا صقى هللا عقيه سقم" :ع د ا المرتض". .3سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كقف كا الملم عال بعء راء الءةس ،ب صنيف البطا ال ف ثالث ملم عال( :حءتث زتاة المرتض،
آداب زتاة المرتض ،الءعاء لقمرتض).
 .4اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .5كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .6ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8كقف الطقب ب طبيا آداب زتاة المرتض.
 .9اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق
-

أج ب ).

اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
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سبق ها.

-

كقف الطقب بقراء الاءتث الشرتف "زتاة المرتض".

-

اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."50،51

-

كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي زتاة المرتض ف تاقيا ال مافا االج ماع . -من حا المسقم عقى المسقم ،زتاةته ف مرضه.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :االخ باة. الموقف التقويمي :تلري المعقم اخ با ًةا ُماء ًدا ،تقيس ب اسط ه مءى تاقا ز اجال الءةس ،تليل الطالل إجاب -أداة التقويم :ال ة

اضا .

الققم.

س : 1عالم تءا له صقى هللا عقيه سقم" :ع د ا المرتض"؟
س : 2أمأل ال راغ بما تناسبه:
 .1أدع لقمرتض ً
ائال" :أسأا هللا العظيم ..............................العظيم أن ........................................
 .2أخ اة .........................المناسل للتاة المرتض.
 .3عءم إزعاج المرتض ....................اللتاة .
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إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط

 -قن اإلسالم حثنا عقى زتاةته.

نشاط:
50

أزا ش ملم ع

 -لم اساته.

سبل زتاةتنا المرتض.

-

الءعاء له.

 لنيا اقجر الث اب.نشاط:
51

 .1أعبِّر عن الص ة ااتي :

 .1تعبر الطالل عن الص ة بما تراه.

 .2أذكر أم ًةا أخرى تلعج المرتض.

1 .2ـ إزعاج الطبيل ف أثناء القيام ب اجبه.
 -2كثر العءد.
 -3الاءتث بص ل مرت ع.
 -4اللق س عقى سرتر المرتض.

51

أفكر:

 -مساعء ااخرتن.

ف طرتق تعبار عن شمري هللا تعالى عقى زعم الصا .

 بِ ار ال الءتن. -تال القرآن المرتم.

51

نشاط بيتي:

تُ رك لقطالل الباث ت ابعه المعقم ،مثا" :ال بأس ،طه ة إن شاء

أباث ف اإلز رزت  -بإشراف الء ا
ي  -عن دعاء زب ي

هللا".

آخر لقمرتض.
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أنشطة إضافية:
عالجي:
أذكر أدبين من آداب زتاة المرتض.
إثرائي:
أ رأ دعاء زتاة المرتض غيبًا.

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال
 .1أضع إشاة ( )إزاء السق ك الصاايح إشاة (  ) إزاء

4

السق ك الخطأ ف ما تأت :
أ-

تا اءث عصام بص ل مرت ع عنء زتاةته صءتقه المرتض.

ب-

دعت عائش لصءتق ها المرتض بالش اء.

ج-

أطالت هءى اللق س عنء زتاةتها صءتق ها المرتض .

 .2أك ل أدبين أل لمهما عنء زتاةت المرتض:

 .3أكما ك اب

أ× -
ب√ -
ج× -
.1

أدع له بالش اء.

.2

ال أزعله.

دعاء زتاة المرتض (أسأا هللا ...........

ةبا ..........العظيم أن .)............

رقم الصفحة

"أسأا هللا العظيم ةب العرش العظيم أن يشفيك".
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4

ورقة العمل

االسم............................................... :
التاريخ............................................. :
سال ُم إلى م ْجموعة منْ آداب زيارة ا ْلمريض ،م ْنها:
السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْرشدنا ْاإل ْ
........................................ .1
........................................ .2
....................................... .3
السؤا ُل الثاني :أُ ْكم ُل ا ْلحديث النبوي الشريف ْاآلتي:
اا صقاى هللاُ عقي ِه سقم( :ع د ا .)...............
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سورة الهُمزة

الدرس الثامن عشر
النتاجات الخاصة :

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق س ة الهُمل تال ً سقيم ً. تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف س ة الهُمل . -تق لم الطالل آداب تال

القرآن المرتم.

 -ت ق س ة "الهُمل " غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 االع لاز باقخالق اإلسالمي . -االب عاد عن اقخالق المذم م كالغيب .

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم. الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا،
المسلا ،القرص المءمج.
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مصادر تعلم إضافية:
 -ت سير ص

ال اسير لقصاب ز  ،س ة الهُمل .

المفاهيم والمصطلحات:
همل  ،لُمل  ،لينبذن ف الاطم  ،مؤصء .
 -مؤصء  :مغقق .

التعلم القبلي:
ات ُا س ة البقء.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،ال رداد المااكا  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،ال رداد المااكا ).
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "ال رداد المااكا " كما تأت :
 تذكير الطالب بآداب ال ال . تردد الطالل بعء المعقم كقمال "أل ظ جيا ًءا". تس مع الطقب لقس ة المرتم ب اسط المسلا. ت ق المعقم الس ة المرتم  ،مع ال رداد المااكا من الطقب .- 147 -

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا الملم عال بعء تال الس ة المرتم  ،باس خرج الص ال المذك ة ف ااتال المرتم ااتي :


اا تعالى :ﱡﭐﱔﱠ.



اا تعالى:ﭐﱡ ﱕﱠ.



اا تعالى :ﱡ ﱢﱣﱤﱥﱠ.



اا تعالى :ﱡﱺﱻﱠ.

 .3كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .4اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .5كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .6ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.- 148 -

سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي اقخالق ف حياتنا.تؤدي بصاحبها إلى الناة.

 -ترك اقعماا اقخالق ال

استراتيجيات التقويم وأدواته:
اس راتيلي ال ق تم :ال اصا
الم ف ال ق تم  :تالحظ المعقم أداء الطقب ب اسط سقم ال قءتر ،فيقيس مءى ت اعقهم ،ازءماجهم ف الاص
أدا ال ق تم :سقم ال قءتر العءدي
الرقم

المعيار

1

تق لم آداب ال ال .

2

تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا صاي ًاا.

3

ت ضاح معاز المقمال ااتي " :الاطم  ،مؤصء ".

4

ت رق ف المعنى بين المقم ين :هُمل لُمل .

5

تس طيع تصايح أخطاء زمالئه ف ال ال .

6

تم سل مهاة ال ال بشما ذات .

5

إجابات أنشطة الدرس:
ال ت جء أزشط
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4

3

2

1

ما تاقا من ز اجال.

أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد مع ملم ع

المقمال ااتي :

(همل لمل  ،كال لينبذن ف الاطم  ،تطقع عقى اقفئء  ،مؤصء ).
إثرائي:
أتق س ة "الهمل " غيبًا.

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال
 .1أتق ااتال المرتم أمام معقم  ،ت ابع المعقم تال
أصاح اقخطاء ال

تنبهن إليها.

رقم الصفحة

الطقب ااتال المرتم أمامه تصاح
53

أخطاءهم.
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ورقة العمل
االسم................................................ :
ال اةتخ.............................................. :
ب ْاآليات ا ْلكريمة في م ْوضعها ا ْل ُمناسب في ما يأْتي.
السؤا ُل :أ ْختا ُر من الص ْندوق وأ ْكتُ ُ

ﱭ  ،ﱟ  ،ﱳ ،ﱷ  ،ﱚ  ،ﱪ  ،ﱣ  ،ﱕ
ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﱡ ......................ﱤ
ﱡﭐ ﱒ ﱓ ﱔ ........................ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ  .....................ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ...................ﱠ ﱢ
ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ  .....................ﱫ ﱬ  ..................ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ .....................ﱴ ﱵ ﱶ .........................
ﱸ ﱹ ﱺﱻ ﱼ ﱠ
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خ ْلق آدم عليه السالم

الدرس التاسع عشر
النتاجات الخاصة :

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. تبين أن آدم عقيه السالم أ ا إزسان خققه هللا تعالى. تس ن ج حمم سل د المالئم ادم عقيه السالم. تءةك عءا الشيطان لإلزسان. تس عيذ باهلل تعالى من س س الشيطان. تقخص ص خقا آدم عقيه السالم. -تؤمن بأن آدم  -عقيه السالم  -ه أ ا زب عقى اقةض.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 إدةاك تمرتم هللا تعالى اإلزسان. -ال اذتر من الشيطان

س س ه.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الحاسوب ،جهاز العرض اإللكتروني ( ،)Data showلوحات كرتونية ،أقالم تخطيط ملونة ،اللوح ،بطاقات ،الصق.

مصادر تعلم إضافية:
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 -ت سير القرآن العظيم البن كثير راء ت سير ااتال "122 – 117" :من س ة طه.

المفاهيم والمصطلحات:
آدم  ،ح اء  ،إبقيس  ،ت س س.
 إبقيس :كبير الشياطين ةأسهم. -ت س س :تاءثه بما ال ز ع فيه ال خير.

التعلم القبلي:
اإلتمان بالم ل اإللهي  ،عءد أةكان اإلتمان.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،اقسئق
 مهاء لقءةس مس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "اقسئق

اقج ب ).

اقج ب " بطرح اقسئق ااتي :

 عءد أةكان اإلتمان. اذكر اس ًما احءًا من أسماء الرسا عقيهم السالم. هال اسم مقك من المالئم عقيه السالم.- 153 -

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا ملم ع بمهم تخ قف عن مهام الملم عال اقخرى ،بعء راء الءةس ،طرح اقسئق عنه،
بيان إجاباتها ،عقى النا اات :
 الملم ع اق لى :من أ ا مخق ق من البشر؟ةسا إلى الناس؟
من أ ا زب من البشر أُ ِ
أتن أسمن هللا تعالى آدم عقيه السالم بعء أن خققه؟
 الملم ع الثازي  :مم خقا هللا تعالى الشيطان؟لماذا لم تسلء إبقيس ادم عقيه السالم؟
 الملم ع الثالث :ما اسم ز ج آدم عقيه السالم؟بِم أمر هللا تعالى آدم ز جه عنءما أزللهما عقى اقةض؟
 .3كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .4اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .5كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .6ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
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سبق ها.

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. كقف الطقب بم اب بطا تعرف بالنب آدم عقيه السالم. اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."54 -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 قوجيه الملبأل الى معرفأل أصل خلل اإلنسان. ادراك قكريم هللا قعالى اإلنسان. عبادة هللا قعالى لنه خالقنا.استراتيجيات التقويم وأدواته:
 اس راتيلي ال ق تم :المالحظ . الم ف ال ق تم  :تالحظ الم عقم ف أثناء سير تعقمه ما رأ من ص آدم عقيه السالم سمعه ،تصف اقداء بارت ؛ فيم ل عبرهااس لاباته لما تعقمه.
 أدا ال ق تمِ :س الا صف سير ال عقم.االسم  .....................................الم ض ع ................................

ال اةتخ .........................

مقا ظال الم عقم:
..........................................................................................................................
 - 155..........................................................................................................................
.........................

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
أفكر:

54

السبل الذي منع إبقيس من السل د ادم

الذي منع إبقيس من السل د ادم ال ِمبر.

عقيه السالم.
نشاط بيتي:
55

أ ص ص آدم عقيه السالم عقى أسرت .

تُ رك لقطالل حرت اإلجاب .

أنشطة إضافية:
عالجي:
أ اةن بين خقا هللا تعالى آدم عقيه السالم ،خقا هللا تعالى إبقيس؟
إثرائي:
ماذا أس يء من ص آدم عقيه السالم مع إبقيس؟
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إجابات "أختبر معلوماتي":
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أضع دائر ح ا ةمل اإلجاب الصايا ف ما تأت :
( )1خقا هللا تعالى آدم عقيه السالم من:
أ -زاة

ب -ز ة

ج -طين

 .1ج -طين

د -ماء

55

( )2أ ا زب دعا إلى عباد هللا تعالى ف اقةض ه :
أ-

مامء صقاى هللا عقيه سقام

ب -آدم عقيه السالم.
ج -إبراهيم عقيه السالم.
 .2ب .آدم عقيه السالم

د -ز ح عقيه السالم.
 .2أُكما ال راغ ف ما تأت :

.2

أ -أزلا هللا تعالى آدم  -عقيه السالم  -إلى اقةض لعماةتها بـ:

أ .1 -بالطاع
 .2العما الصالح.

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

ب -باقكا من الشلر .

ب -س س إبقيس ادم ز جه بــ:
.........................................................
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55

ورقة العمل
االسم........................ :
ال اةتخ...................... :
ُسؤا ٌا :أض ُع إِشاة (√) إِزاء ال ِعباة ِ الصايا ِ ،إِشاة (×) إِزاء ال ِعباة ِ غي ِر الصايا ِ ف ما تأت :
 )1خقا هللاُ تعالى آدم  -عقي ِه السال ُمِ -من ز ٍة( ).
ض ،هُ آد ُم عقي ِه السال ُم ( ).
 )2أ ُا زبِ دعا إِلى ِعباد ِ هللاِ تعالى ف اقة ِ
 )3سلء المالئِم ُ ِادم عقي ِه السال ُم تمرت ًما لهُ ،إِ اال إِبقيس ( ).
ج آدم ،خءتل ُ ( ).
 )4اس ُم ز ِ
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الدرس العشرون

سورة الكافرون

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف س ة "المافر ن". تاسن راء كقمال "أل ظ جيا ًءا". ت هم الم ض عال الرئيس لس ة "المافر ن". تارص عقى تال س ة المافر ن ف أثناء الصال . -تا ظ س ة "المافر ن" غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 ال رتا بين الءتن الاا الءتن الباطا. -االع لاز بعباد هللا تعالى.

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم. الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 ت سير القرآن العظيم البن كثير ،سبل زل ا س ة "المافر ن".- 159 -

المفاهيم والمصطلحات:
ال أعبء ما تعبء ن ،لمم دتنمم ،ل دتن ،المافر ن ،اقصنام.
-

المافر ن :المنمر ن اللاحء ن باهلل تعالى.

التعلم القبلي:
اذكر ثالث أسماء هلل تعالى ،ةدل ف آت المرس " ،"255ف س ة البقر .

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،ال رداد المااكا  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،ال رداد المااكا ).
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "ال ردتء المااكا ":
 تردد الطقب بعء المعقم كقمال "أل ظ جيا ًءا". تعرض المعقم ل ح حائط مم ب عقيها س ة "المافر ن". االس ماع لس ة "المافر ن" ب اسط الااس ب. ات ُا س ة "المافر ن" من الق ح  ،ثم اطقل إلى الطقب تردتءها.- 160 -

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 -االس عاز بالمسلا ،أ الااس ب ،أ أت

سيق مسم ع ُ ،م ياًا لقطقب فرص المااكا ال رداد.

 تال الطقب فُرادى ،مراعين زطا كقمال ااتال المرتم ف أثناء ال ال زطقًا سقي ًما.ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .9سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كقف كا الملم عال بعء تال الس ة المرتم  ،ببيان اات :



اا تعالى( :ال أعبء ما تعبء ن) ،اا تعالى( :لمم دتنمم) ،اا تعالى ( :ل دتن).
اس نبط المعنى اإلجمال لقس ة المرتم .

 .2كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .3اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .4كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .5ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .6اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."57 كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.- 161 -

سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أن هللا تعالى ه المس اا لقعباد . -إدةاك الطالل أن اإلسالم ه الءتن الاا.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
-

اس راتيلي ال ق تم :االخ باة

 الم ف ال ق تم  :تس خءم المعقم اخ با ًةا ُماء ًدا تقيس ب اسط ه مءى تاقا ز اجال الءةس ،تليل الطالل إجاب -أدا ال ق تم :ال ة

اضا .

الققم.

اختبار
 -1امال الفراغ بما يناسبه:

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁﱂﱃﱄ  ..................................ﱉ ﱊ ﱋﱌﱍﱎﱏ ..................................ﱕ ﱖﱗ
ﱘﱙﱚﱛ............................................ﱠ ﱠ.

 - 2ما معنى ال راكيل ااتي ؟
 ال أعبء ما تعبء ن: -لمم دتنمم:
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إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:

57

تُ رك لقطالل حرت اإلجاب .

أل ن اات المرتم ااتي :

ﱡﱜﱝﱞﱟﱠ
تُ رك لقطالل حرت ال طبيا.

نشاط ختامي:
57

أتق س ة "المافر ن" ف اإلذاع المءةسي .

أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد مع ملم ع

المقمال ااتي ( :ال أعبء ما تعبء ن ،عبءتم ،لمم دتنمم ل دتن).

إثرائي:
ما الغات من خقا هللا تعالى اإلزسان؟
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إجابات "أختبر معلوماتي":
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أصا المقمال ف العم د اق ا بما تناسبها من
العم د المقابا ف ما تأت :
المؤمن ن:
تعبء ن اقصنام آلهد
أخرى.
المافر ن:
تعبء ن هللا تعالى.

 .2أك ل اات المرتم ال

ةدل مرتين ف الس ة

المرتم ...................................................

المؤمن ن :تعبء ن هللا تعالى.
المافر ن :تعبء ن اقصنام آله أخرى.

ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱊﱋﱌﱍﱎ ﱠ.
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58

58

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
ب ْاآليات ا ْلكريمة في م ْوضعها ا ْل ُمناسب.
السؤا ُل :أ ْختا ُر من الص ْندوق وأ ْكتُ ُ

ﱌ ،ﱃ ،ﱒ ،ﱈ ،ﱟ ،ﱘ
ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ  ..........................ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ  ........................ﱉ ﱊ ﱋ ..........................ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ  .................ﱓ
ﱔﱕ ﱖﱗ..........................ﱙﱚﱛﱜﱝﱞ.......................ﱠ ﱠ.
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الدرس الحادي والعشرون

من أخالق النبي محمد 

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت عرف سير سيءزا مامء صقى هللا عقيه سقم. ت بين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس. -تس ن ج أخالق سيءزا مامء  -صقى هللا عقيه سقم  -ال

ذكرتها خءتل

أزس ةض هللا عنهما.

 -ت أسى بأخالق سيءزا مامء صقى هللا عقيه سقم.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة ِعظم أخالق النب . -اال ءاء بأخالق سيءزا مامء صقى هللا عقيه سقم.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 صايح البخاةي ،ك اب ال ض ء ،باب "صلِّ الماء عقى الب ا ف المسلء" ،92/1 ،ة م.220 :- 166 -

المفاهيم والمصطلحات:
اقخالق ،تصا الرحم ،صءق الاءتث ،اطمأن ،أف.
 اطمأن :سمن بعء قا. -أف :ال ضلر.

التعلم القبلي:
ما ال ُخقُا الذي اتصف به آا تاسر ؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،اقسئق
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "اقسئق

اقج ب ).

اقج ب " ،عبر طرح اقسئق ااتي :

 اذكر بعض أخالق سيءزا مامء عقيه الصال السالم. بماذا كان تصف أها مم النب ؟ا ع ِظ ٍيم)؟
 من المقص د بق له تعالى ( :إِزك لعقى ُخقُ ٍ تقخيص كا طالل المقابق عقى الءف ر.- 167 -

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 .2سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كق هم بالمهم ااتي  ،بعء راء الءةس ،طرح اقسئق عنه ،بيان إجاباتها:
 الملم ع ان :اق لى الثازي  :تمثيا لقاء تق لت ز ح اةي ،تصف شهاد أم المؤمنين خءتل ةض هللا عنها عن أخالق النب . -الملم ع ان :الثالث

الرابع  :تمثيا مؤتمر ح اةي ،تصف شهاد أزس بن مالك  -  -عن أخالق النب .

 .3اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .4كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .5ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .6اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال. اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."60 ،59 -كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي ال اق باقخالق ال اضق . ال أس بأخالق زبينا مامء .- 168 -

سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ -الموقف التقويمي :ت زع المعقم المهام عقى الطقب  ،ثم تطرح اقسئق

تالحظ سق كال ت اعقهم ف أثناء شرح الءةس.

 أداة التقويم :سقم تقءتر ل ظالرقم

جيد جدا

المعيار

.1

ت اصا مع أ رازه بقغ سقيم .

.2

ت اصا بصرتاًا مع الم عقمين جميعهم.

.3

تعءد ثالث من أخالق النب صقى هللا عقيه سقم.

.4

تارص عقى ما تعقمه من أخالق النب  -صقى هللا عقيه سقم -

جيد

ف حياته الي مي ( :صءق الاءتث ،صق الرحم).
.5

تن ذ اقزشط ال اةد ف الءةس.

.6

تس ن ج من المقابق أخالق النب صقى هللا عقيه سقم.

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:

59

أتأما كالم أم المؤمنين خءتل بنت خ تقء  -ةض
هللا عنها -ف ةس ا هللا  ،ثم أس ن ج ثالث من
أخالق النب  ال

ذكرتها ،ثم أك بها:

 .1صق الرحم.
 .2الصءق.
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متوسط

....................... .1

 .3مساعء ال قراء.

...................... .2

 .4إكرام الضيف.

..................... .3
نشاط:
أفمر ف أدبين ف ال عاما مع الخءم ،أزا ش
60

ملم ع

فيها ،أك بها:

 .1مناداته بأحسن اقسماء إليه.

......................... .1

 .2اإلحسان إليه.

......................... .2

 .3مساما ه عنء الخطأ.

نشاط:
61

أباث عن م ف تءا عقى خقُا من أخالق

تُ رك لقطالل حرت اإلجاب .

الرس ا  ،أ صه عقى زمالئ .

أنشطة إضافية:
عالجي:
أ رأ شهاد خءتل  -ةض هللا عنها  -ف أخالق النب صقى هللا عقيه سقم.
إثرائي:
أذكر ص تبين خقُقًا آخر لقنب صقى هللا عقيه سقم.
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إجابات "أختبر معلوماتي":
نص السؤال

رقم الصفحة

اإلجابة

 .1أ ك ددددددل ااتدددددد ال دددددد تددددددءا عقددددددى أخددددددالق النبدددددد العظيمدددددد  ،دددددداا تعددددددالى:
(.)...................................

ﱡﭐﲋﲌﲍﲎﲏﱠ

61

 .2أمأل ال راغ بالمقم المناسب من الصنء ق:
أ .الرحم،

الر ِحم  ،عشر سنين  ،مصائبهم  ،ا
أف  ،الضاعيف
أ.

الت أم المؤمنين  -ةض هللا عنها  -اص أخال ه" :إزاك ل صا  ،........تصءق

الضعيف،

مصائبهم.

الاءتث ،تساعء  ،.............تمرم الضيف ،تعين الناس عقى." ....................
ب .اا أزس ةض هللا عنه " :لقء خءمت النب  -صقى هللا عقيه سقم ،................. -
فما اا ل  .......ط ،ال اا لش ٍء فعق ه ،لم فعقت كذا؟ ال اا لش ء لم أفعقه ،لِم
لم ت عا كذا كذا؟".
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ب .عشر سنين ،أف.

61

ورقة العمل

االسم............................................. :
التاريخ........................................... :

السؤا ُل ْاألو ُل :قالت السيدةُ خديجةُ رضي هللاُ ع ْنها" :أ ْبش ْر ،فو هللا ال يُ ْخزيك هللاُ أبدا ،إنك  "............أ ْذ ُك ُر ثالثة منْ أ ْخالق النبي  -صلى هللاُ عل ْيه
وسلم  -ذكر ْتها السيدةُ خديجةُ:
........................................ .1
........................................ .2
....................................... .3
ب ْاآلية ا ْلكريمة في م ْوضعها ا ْل ُمناسب في ما يأْتي:
السؤا ُل الثاني :أ ْكتُ ُ

ﱡﭐﲋﲌ.....................................................ﲏﱠ
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الفصل الدراسي الثاني
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اإليمان بالكتب اإللهية

الدرس األول
النتاجات الخاصة:

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس. تذكر بعض أسماء الم ل اإللهي . تذكر أسماء اقزبياء الذتن زللت عقيهم الم ل اإللهي . تبين الهءف من إةساا الرسا إزلاا الم ل اإللهي . تس ن ج تميل القرآن المرتم عن غيره من الم ل اإللهي . -تؤمن بالم ل اإللهي ال

أزللها هللا تعالى جميعها.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة الطالل ةحم هللا تعالى من حيث إزلاا الم ل اإللهي . إدةاك الغات من إزلاا الم ل ،إةساا الرسا ،ه هءات الناس. -الارص عقى تعقيم ااخرتن الخير الطاعال.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.
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مصادر تعلم إضافية:
 -ت سير القرآن العظيم البن كثير ،ت سير اات ( )285من س ة البقر .

المفاهيم والمصطلحات:
الم ل اإللهي  ،القرآن المرتم ،ال ةا  ،اإلزليا.

التعلم القبلي:
ما أ ا ما زلا من القرآن المرتم؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اكقب نقاجات الدرس الخاصأل على اللوح.
 مهد للدرس مسقخدما القدريس المباشر "السولأل والجوبأل" ،عبر مرح السولأل اآلقيأل
 كم عدد أركان اإليمان؟ عدد أركان اإليمان. يقلقى المعلم اجابات الملبأل ،ثم يسفلهم عن الكقب اإللهيأل كركن منها.ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 .1امرح السولأل اآلقيأل على الملبأل
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أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 لماذا بعث هللا الرسل عليهم السالم الى لناس؟ ما الدليل على صدل رسالقهم؟ ما اسم الكقاب الذ أن ل على كل من .1 -محمد 

 .2عيسى 

 .3موسى 

 بماذا امقا القرآن الكريم من غيره من الكقب اإللهيأل؟ .2كلم الملبأل بحل الواجب.
 .3املب الى كل مالب أن يكقب اجاباقه في دفقره.
 .4كلم كل مالب بمشاركأل ميله في اجابقه.
 .5ساعد الملبأل على اسقدراك ما فاقهم من شرح.
 .6اكقب على اللوح ما ا ُّق ل عليه.
 .7اسقخدم الققويم البناوي "القكويني" لما يشرح ،وا قنققل الى فكرة جديدة في الدرس قبل القفكد من قحقل ال كرة القي سبققها.
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1امرح على الملبأل أسولأل ش ويأل ققيس ما قحقل لديهم من نقاجات.
 .2كلم الملبأل برسم خريمأل م اهيميأل "شجرة" ،قمثل الكقب اإللهيأل ،ومن أن لت عليهم.
 .3اخقم الدرس بقن يذ النشمأل في ص حأل "."4،5
 .4كلم الملبأل بإجابأل أسولأل الدرس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 المسقم تؤمن بالم ل اإللهي جميعها. القرآن المرتم ترشءزا إلى الهءى الخير.- 176 -

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :ال ق تم المع مء عقى اقداء. الموقف التقويمي :زع المهام عقى الملم عال ،ثم اطرح عقى الطقب اقسئق الش ت البنائي "ال م تني " ،ثم ا م الطقب بنا ًء عقى معاتيرأدا ال ق تم ،بعء االز هاء من عرض فمر معين .
 أداة التقويم :سقم ال قءتر الق ظالتقدير

الرقم

األداء

.1

ت اصا مع أ رازه بقغ سقيم .

.2

تس خءم الم اهيم المصطقاال اإلسالمي .

ممتاز

.3

تعءد أسماء الم ل اإللهي

.4

تنلل المهم ف ال ت الماءد.

.5

تس خرج خصائص القرآن المرتم.

جيد جدا

متوسط

من زللت عقيهم.

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
أبحث:

4

عن اسم الم اب اإلله الذي أزلله هللا تعالى عقى دا د عقيه السالم .الم اب الذي أزلا عقى دا د  ه اللب ة.
نشاط بيتي:

5

أك ل اات " "285من س ة البقر بمساعء الءي................ :
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ت ابع المعقم ك اب الطالل ُم ِّ
عل ًزا ذلك بما تناسبه.

أنشطة إضافية:
عالجي:
 أذكر أسماء ثالث ك ل إلهي .إثرائي:
 -أفمر ،لماذا ح ظ هللا تعالى القرآن المرتم من ال ارتف ال غيير؟

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أصا بخط بين الم اب اإلله ف العم د اق ا من
أُزلا عقيه ف العم د الثاز ف ما تأت :
العم د الثاز

العم د اق ا
 -1القرآن

 -1م سى عقيه السالم

 .1القرآن المرتم :مامء صقى هللا عقيه سقم.

 -2اإلزليا

 -2مامء صقى هللا عقيه سقم

 .2اإلزليا :عيسى عقيه السالم .

 -3ال ةا

 -3عيسى عقيه السالم

 .3ال ةا  :م سى عقيه السالم .

5

 -4إبراهيم عقيه السالم
 .2أمأل ال رغ ف ما تأت :
 .1الم اب اإلله

الذي ح ظه هللا تعالى من ال غيير  .1القرآن المرتم.

ال ارتف ه ...................:
 .2أزلا هللا تعالى الم ل اإللهي لــ......................... :

 .2لهءات الناس إلى عباد هللا تعالى ،إةشادهم إلى ما فيه
الخير لهم ف الءزيا ااخر .
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5

ورقة العمل
االسم..................................... :
التاريخ................................... :
السؤا ُل ْاألو ُل :أص ُل ب ْين الش ْكل وما يُقابلُهُ في ما يأْتي:

السالم
عيسى َعلَْي ِه َّ

القرآن الكريم

موسى عليه

اْل نجيل

السالم

التوراة

محمد صلى الل
عليه وسلم
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الدرس الثاني

نزول القرآن الكريم ُمفرقا

النتاجات الخاصة :
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. تذكر أ ا ما زلا من آتال القرآن المرتم. تذكر آخر ما زلا من آتال القرآن المرتم. تس ن ج حمم زل ا القرآن المرتم ُم ر ًا. تاءد مء زل ا القرآن المرتم. -ته م بالقرآن المرتم.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 ادراك عظمأل القرآن الكريم. -اسقشعار رحمأل هللا قعالى بالمسلمين.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ك اب "عق م القرآن المرتم" لقلة از . -ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :
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 جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،م س ع
القرآن المرتم عقى الااس ب.

مصادر تعلم إضافية:
 -ت سير اللاللين ،راء ت سير س ة القءة.

المفاهيم والمصطلحات:
زل ا القرآن المرتم ُم ر ًا ،ال ثبيت.
ال ثبيت :ال أكء من اقخباة ،ال اقا منها.

التعلم القبلي:
اتا س ة "العقا" غيبًا؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "اقسئق

اقج ب " بطرح اقسئق ااتي :

 .1بماذا كان تصف أها مم الرس ا ؟
 .2أتن كان الرس ا  -  -ت عبء عنءما زلا عقيه القرآن المرتم؟
 .3ما اسم المقك الذي كان تنلا بالقرآن المرتم عقى الرس ا ؟
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ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 .1زا ش الطقب عبر ح اة م ح ف اقم ة ااتي :
أ -أ ا ما زلا من القرآن المرتم.
ب -آخر ما زلا من القرآن المرتم.
ج -الامم من زل ا القرآن المرتم ُم ر ًا.
د -مء زل ا القرآن المرتم.
 .2كقاف الطقب بإجراء ح اة فعاا بينهم.
 .3اطقل إلى كا الطقب ك اب مالحظاتهم ف دفاترهم.
 .4اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه اإلجابال الصايا .
 .5اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب ب ال اات " "281من س ة البقر .
 .3اخ م الءةس ب ن يذ النشاط ف ص ا "."6
 .4كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ةحم هللا تعالى بالمسقمين. أهمي القراء العقم ال ق ى ف حياتنا.- 182 -

سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :االخ باة الموقف التقويمي :بعء االز هاء من عرض أفماة الءةس ،زع عقى الطقب اقسئق ااتي ُ ،م ع ًِّال "السؤاا الل اب" ف تق تم أدائهم. -أداة التقويم :اقسئق

اقج ب

سؤال :امل الفراغ بما يناسبه:
 .1ما أ ا ما زلا من القرآن المرتم؟ ..................................................................
 .2ما آخر ما زلا من القرآن المرتم؟ ..................................................................
 .3اس ن ج الامم من زل ا القرآن ُم ر ًا............................................................
 .4اس مر زل ا القرآن المرتم ...................................................................عا ًما.

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اسم النشاط
ألون:

6

اس مر زل ا القرآن المرتم:

ثالثة وعشرون

عاما

اإلجابة
تُ رك لقطالل حرت
اإلجاب .
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نشاط:
6

أةدد مع زمالئ

ﳋ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ
له تعالى  :ﭐﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊ ﳌ

ﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﱠ

أنشطة إضافية:
عالجي:
أبين الامم من زل ا القرآن المرتم ُم ر ًا.
إثرائي:
أتق ااتال المرتم " "5–1من س ة "العقا" غيبًا.
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ت ابع المعقم تال الطقب
اات المرتم .

إجابات "أختبر معلوماتي":
نص السؤال

اإلجابة

 .1أصا بخط بين اللما ف العم د اق ا بما تناسبها ف

 -أ ا ما زلا من القرآن المرتم ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

العم د الثاز ف ما تأت :

ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕ

رقم الصفحة

7

ﲖ ﲗ ﲘﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ
ﳋﳍ
 آخر ما زلا من القرآن ﭐﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊ ﳌﳎ ﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﱠ
 .2لماذا لم تنلا القرآن المرتم دفع

احء عقى الرس ا
 .1ل ثبيت فؤاد النب .

صقى هللا عقيه سقم؟

 .2ليسها فهمه ح ظه.
ف

 .3أةتل الار ف ال

المربعالُ ،مم ِّ زًا منها أدا

تعقم ذكرل ف س ة العقا:
ا

م

ا

ق

7

الققم
ا
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7

ورقة العمل
االسم...................................... :
ال اةتخ.................................... :
ناسب ِ ف ما تأت :
السؤا ُا اق ُا :أمألُ ال راغ بِالمقِم ِ ال ُم ِ
رتم ِمن س ة ِ --
زلا القُرآ ُن المرت ُم عقى سيِّ ِءزا  ،--------------ف  --------------ال ُممرم ِ ف
غاة  ،--------كان أ ُا آتا ٍ
آن الم ِ
ل زللت ِمن القُر ِ
ِ
 ،-----------ء زلا القُر ُرتم  --------------سن ً،
آن ُم ر ًا عقى ف را ٍ
آن الم ِ
ل ح اى تسهُا  ،------------- --------------اس مر زُل ُا القُر ِ

ﳋ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑﳒ ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﱠ
رتم ِلُهُ تعالى:ﭐ ﭐﱡﭐﳆﳇﳈﳉﳊ ﳌ
كان ِ
آخ ُر ما زلا ِمن القُرآ ِن الم ِ
س ة البقر  ،اات (.)281
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الدرس الثالث

سورة األعلى
اآليات الكريمة ()13 – 1

النتاجات الخاصة :
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق ااتال المرتم ( )13 -1من س ة اقعقى تال سقيم  ،ثم تا ظها. تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" بإتقان. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم .-

ت هم المعاز الرئيس ال اةد ف ااتال المرتم .

 تس شعر مظاهر ءة هللا تعالى. تقبا عقى تال القرآن المرتم ح ظه تعقمه. -ت ق ااتال المرتم ( )13 -1من س ة اقعقى غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 الحرص على ح ظ القرآن الكريم وقالوقه. -اسقشعار مظاهر قدرة هللا قعالى في الكون.

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم. الم اب المءةس . ت سير القرآن العظيم ،ابن كثير. ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :- 187 -

جهاز الحاسوب ،جهاز العرض اإللكتروني ( ،)Data showلوحات كرتونية ،أقالم تخطيط ملونة ،اللوح ،بطاقات ،الصق ،رص مءمج
" رص مءمج" ل ال القرآن المرتم.

مصادر تعلم إضافية:
 -مسنء اإلمام أحمء ،الللء الرابع  ،مسنء الشاميين ،حءتث عقب بن عامر اللهن ةض هللا عنه.

المفاهيم والمصطلحات:
 غثا ًء أح ى ،سنقرئك ،زيسرك لقيسرى. سنقرئك فال تنسى :أي القرآن فال تنساه بإذزنا.-

زيسرك لقيسرى :أي لءتن اإلسالم الميسر.

التعلم القبلي:
اتا س ة "العقا" غيبًا.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال رداد المااكا  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "اقسئق

اقج ب " بطرح اقسئق ااتي :

 ماذا تعن لك س ة اقعقى؟- 188 -

-

اذكر أم ًرا حثت عقيه الس ة المرتم .

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 .1تردد الطقب بعء المعقم كقمال "أل ظ جيا ًءا.
 .2أسمع الطقب تال ااتال المرتم المقرة ب اسط الااس ب.
 .3اطرح المعقم اقسئق ااتي :
 ما أهمي ذكر هللا تعالى تسبياه؟-

ضح مظاهر ءة هللا تعالى ف خقا اإلزسان الاي ان النبال.

 بين م ف الناس من الءع إلى اإلسالم. .4تس قبا المعقم إجابال الطقب

تعلزهم ،تصاح إجاباتهم .

 .5اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .6اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
 .7الاص الثازي  ،تس مع المعقم لا ظ الطقب ااتال المرتم .
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب ب ال ااتال المرتم المقرة تال صايا .
 .3اخ م الءةس ب ن يذ النشاط ص ا "."9
 .4كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.
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سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
-

ج ب تعقم القرآن تال ته.

 ت جيه الطقب إلى أهمي العقم ف معرف ءة هللا تعالى. -م ف الناس من اإلسالم مؤمن أ كافر.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ الموقف التقويمي :زع المهام عقى الملم عال ف أثناء شرح الءةس ،بعء االز هاء من عرض فمر معين  ،اطرح عقى الطقباقسئق الش ت البنائي "ال م تني " ثم مهم بناء عقى معاتير أدا ال ق تم.
 أداة التقويم  :سقم تقءتر ل ظاقداء

الر م

مم از
1

ت ق ااتال ( )13-1من س ة اقعقى تال سقيم .

2

تنطا كقمال أل ظ جياءا زطقًا سقي ًما.

3

تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس.
ترض هللا تعالى.

4

تذكر أعماا المؤمن ال

5

تقاةن بين الايا الءزيا الايا ااخر .

6

ت عا ن ملم ع ه ف إزلاز العما.

7

ت ق ااتال المرتم ( )13-1غيبًا.
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جياء

م سط

ضعيف

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:
تظهر هذه الص ة ءة هلل تعالى ف الخقا ،أك ل من س ة اقعقى اات ال
تءا عقيها كا من الص ةتين ااتي ين.

9

 .1ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲘﲙﲚﲛﱠ
 .2ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲜﲝﲞﲟﱠ

أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد مع ملم ع

المقمال ااتي ( :غثا ًء أح ى ،سنقرئك ،زيسرك لقيسرى).

إثرائي:
أذكر أحء مظاهـر ءة هللا تعالى ف خقا النبال.
أتق آتال س ة اقعقى ( )13-1غيبًا.
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إجابات "أختبر معلوماتي":
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أك ل ااتال المرتم ف الممان المناسل.

ﱡﭐﲏﲐﲑﲒ..........................ﲓﱠ

ت م ك اب ااتال المرتم من با الطالل بمساعء المعقم
10

 .2أصا بين المقمال ف العم د اق ا المعنى
المناسل ف العم د المقابا ف ما تأت :
عشبا يابسا.
قدر وهدى

ءة فهءى :أةشء كا مخق ق لما تن عه.
فأتقن  .غثا ًء أح ى :عشبًا تاب ًسا.
أرشد كل فس ى :فأتقن.

غثاء أحوى
فسوى

10

مخلوق لما ينفعه.
أخضر طريا
 .3أذكر زعم ين من زِعم هللا تعالى عقى ةس له -
صقى هللا عقيه سقم  -عقى المؤمنين:

 .1إزلاا القرآن المرتم.

.................................1

 . .2هءات هم لإلسالم.

..................................2
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10

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة من الص ْندوق في ما يأْتي:

 الرس ِا صقاى هللاُ عقي ِه سقم ُ ،-شم ِر ِه ،ال ِهءات ُ ،إِز ُع
بال اللة ِ
اس ....................
ِ .1من مظا ِه ِر ُءة ِ هللاِ تعالى زِع ِم ِه عقى النا ِ
 .2عقى ال ُمؤ ِمنين تسبي ُح هللاِ تعالى  .......................عقى ه ِذ ِه النِّع ِم.
رتم ،تبقي ُغهُ لقناس.
آن الم ِ
ِ .3من زعم هللاِ تعالى عقى  ..................................ال ُمؤ ِمنين ،إِزلا ُا القُر ِ
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سورة األعلى

الدرس الرابع

اآليات الكريمة ()19 – 14
النتاجات الخاصة :
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 -ت ق ااتال المرتم ( )19-14من س ة اقعقى تال سقيم

تا ظها.

 تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" بإتقان. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم .-

ت هم المعاز الرئيس ال اةد ف ااتال المرتم .

 تس شعر مظاهر ءة هللا تعالى. تقبا عقى تال القرآن المرتم ح ظه تعقمه. -ت ق ااتال المرتم ( )19-14من س ة اقعقى غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 الارص عقى ح ظ القرآن المرتم تال ته. إدةاك اأن الءزيا زائق

اقخر ه البا ي .

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . -ت سير "ص

ال اسير".

 ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :- 194 -

 جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،رص مءمج
" رص مءمج" ل ال القرآن المرتم ،الهاتف الخق ي.

مصادر تعلم إضافية:
-

ت سير الطبري ،اات  ،"13" :من س ة اقعقى.

المفاهيم والمصطلحات:
أفقح من تلكى ،تؤثر ن  ،أبقى.
 -أبقى :أد م.

التعلم القبلي:
بين معنى ااتال المرتم من " "13–1من س ة اقعقى.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس باس خءام ال ءةتس المباشر "اقسئق

اقج ب " عبر طرح اقسئق ااتي :

 ماذا تعن لك س ة العقا؟-

اذكر اقمر الذي حثت عقيه ااتال المسقم.
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ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 .1تس مع الطقب ل ال ااتال المرتم المقرة ب اسط الااس ب.
 .2تردد الطقب بعء المعقم كقمال "أل ظ جيا ًءا" ،تردد ااتال المرتم .
 .3تطرح المعقم اقسئق ااتي :
 اذكر أعماا ال ائلتن ف ااخر . اس خرج ص لقايا الءزيا أخرى لقايا ااخر . بين جلاء كا من المؤمن المافر ت م القيام . .4تس قبا المعقم إجابال الطقب

تعلزهم ،تصاح إجاباتهم.

 .5اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .6اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
 .7الاص الثازي  ،تس مع المعقم ل ال الطقب ااتال المرتم غيبًا.
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب ب ال الس ة المرتم تال صايا .
 .3اخ م الءةس ب ن يذ أتعقم ص ا "."12
 .4كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.
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سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى الماافظ عقى الصال . -ترت ع دةجال المسقم عنء هللا تعالى بالطاعال.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ . الموقف التقويمي :زع المهام عقى الملم عال ف أثناء شرح الءةس ،بعء االز هاء من عرض فمر معين  ،اطرح عقى الطقب اقسئقالش ت البنائي "ال م تني " ثم ا مهم بناء عقى معاتير أدا ال ق تم.
 أداة التقويم :سقم تقءتر عءدي.اقداء

الر م

5
1

ت ق ااتال ( )19-14من س ة اقعقى تال سقيم .

2

تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما.

2

تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس.
ترض هللا تعالى.

3

تذكر أعماا المؤمن ال

4

تقاةن بين الايا الءزيا الايا ااخر .

5

ت عا ن مع ملم ع ه ف إزلاز العما.

6

ت ق ااتال المرتم ( )19-14غيبًا.
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4

3

2

1

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:

ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱩﱪﱫﱬ ﱠ األع لى١٩ - ١٨:

ما عال
12

دع

م سى

كقهم دع ا إلى عباد هللا تعالى حءه.

إبراهيم عقيهما السالم

بءع مامء صقى هللا عقيه سقم؟

أنشطة إضافية:
عالجي:
ةدد مع ملم ع ك المقمال ااتي ( :ويتجنبها األشقى ،تؤثرون).
إثرائي:
 أتق آتال س ة اقعقى ( )19-14غيبًا. -أذكر أسماء ثالث ك ل إلهي .
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إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم
الصفحة

 .1أصا بين المقمال ف العم د اق ا المعنى المناسل ف العم د المقابا ف ما تأت :
أفلح من تزكى

ت ضق ن.
 .1أفقح من تلكى :زاا ةضى هللا تعالى،

المافر.
تؤثرون

فاز باللن من أسقم.

فاز باللن من أسقم.

13

 .2تؤثر ن :ت ضق ن.
 .2اا تعالى ( قد أفلح من تزكى)....أس ن ج من ااتال عمقين ترضى هللا تعالى بهما
عن المسقم:

 .1ذكر هللا تعالى.

..................................2 ...................................1

13

 .2الصالة.

 .3اك ل اات ال

تءا عقى أن زعيم ااخر أفضا من م اع الءزيا ،اا تعالى:

(.)......................................................................................................
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ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱟﱠﱡﱢﱠ

14

ورقة العمل

االسم........................ :
التاريخ...................... :
السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة في ما يأْتي:

ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﱡﭐﲏﲐﲑ.................ﲓﲔﲕﲖﲗﲘ.........................ﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣ......................
ﲫ ﲭ ﲮ  ............................ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ  .................ﲾ ﱁ
ﲥﲦ ﲧﲨﲩﲪ ﲬ
ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ  .....................ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ  .....................ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜﱝﱞﱟﱠ.........................ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩ...............ﱬﱠ
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الدرس الخامس

الحديث الشريف
"مثل المؤمنين"

النتاجات الخاصة :
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. ت ضح المعنى اإلجمال لقاءتث الشرتف. تارص عقى االل لام بما ةد ف الاءتث الشرتف. تشاةك المؤمنين ف أفراحهم أحلازهم. -تقرأ الاءتث الشرتف غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة حرص اإلسالم عقى بناء مل مع م ماسك. الارص عقى ال عا ن ف أب اب الخير ،قزه عباد ت قرب بها العبء إلى هللا تعالى. -االل لام بمشاةك ااخرتن ل اقيا ال مافا االج ماع .

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . صايح مسقم (باب تراحم المؤمنين). ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.
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مصادر تعلم إضافية:
 -ت سير ص

ال اسير لقصاب ز  ،راء ت سير اات  )10( :من س ة الالرال.

المفاهيم والمصطلحات:
ت ادهم ،تءاعى ،الامى.

التعلم القبلي:
ما أهمي الصءق ف حياتنا؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :بطا ال ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس كما تأت :
 تعرض المعقم ف بءات الاص ل ح مم بًا عقيها الاءتث الشرتف. تُق ا م المعقم راء الطقب الاءتث عقى مسامع زمالئهم. تطقل المعقم إلى ملم ع من الطقب  ،راء الاءتث راء صايا عقى مسامع زمالئه.ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 .1تعرض المعقم بطا مم ب عقيها الم اهيم ااتي ( :ت ادهم ،تءاعى له ،الامى).
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أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 .2تُعراف المعقم هذه الم اهيم تعرت ًا د يقًا ،ثم تء ِّ زها عقى السب ة كما تأت :
 ت ادهم :ماب هم لبعضهم. تءاعى له :تأثر به. ال ُا امى :المرض. .3تذكر المعقم أمثق ذال صق بالم اهيم السابق

تعرضها عقى السب ة (مساعء أها ط ا ف الس ق).

 .4اطقل إلى كا طالل أن تم ل إجاب ه ف دف ره.
 .5كقف كا طالل بمشاةك زميقه ف إجاب ه.
 .6ساعء الطقب عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .7تنظم المعقم المعق مال ال اةد من إجابال الطقب عقى هذتن الم ه مين ،ف

ائم من مي إلى الم ه م الذي ت ضمنه.

 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2اخ م الءةس ب ن يذ النشاط ف ص ا "."16
 .3كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى مساعء الما اجين. إةشاد الطقب إلى أهمي بِ ار ال الءتن. -تاقيا ال عا ن بين اإلخ

الليران.
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سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :مراجع الذال. الموقف التقويمي :اءم لقطقب سلا صف سير ال عقم؛ لي عرف ا كي ي تاقيا ال مافا االج ماع  ،زظرتهم لإلخمن شرح الءةس.
 أداة التقويم :سلا صف سير ال عقم.االسم  ...............................الم ض ع ...............................

ال اةتخ ..................

عندما أسمع بأفراح اآلخرين وأحزانهم فإنني:
أحرص على اقتراح حلول للمتخاصمين ،مثل:
مالحظات المعلم:

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط ختامي:

16

أعبار بقغ

أك ل

ت رك لقطقب حرت اإلجاب

"ص ة ف الم اب"
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ت ابع المعقم إجاباتهم.

اإلسالمي  ،بعء االز هاء

أنشطة إضافية:
عالجي:
أ رأ الاءتث الشرتف غيبًا عقى مسامع ملم ع .
إثرائي:
ما د ة المسقم ف إغاث أخيه المسقم؟

إجابات "أختبر معلوماتي":
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أصا المقمال ال راكيل ف العم د اق ا بما تناسبها من
العم د الثاز ف ما تأت :
 .1ت ادهم :ماب هم بعضهم بعضا
ت ا ادهم

اةت اع دةج حراة

تءاعى له

المرتض

ال ُا امى

ضا
ماب هم بعضهم بع ً

 .2تءاعى له :اس لاب له شاةكه.
 .3ال ُا امى :اةت اع دةج حراة المرتض.

اس لاب له شاةكه
ةفض مساعءته
 .2أضع إشاة (√) إزاء السق ك الصايح  ،إشاة (×) إزاء
السق ك الخطأ ف ما تأت :
 -1تءع ليقى للميق ها المرتض ف المس ش ى ( ).

√ .1
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17

19
√ .2

 -2تبرع خالء بمصر ف أحء أتام اقسب ع إلى صنء ق الطالل
ال قير ( ).
 -3ترفض سالم مساعء زميقه ف حا المسائا الصعب ( ).

X .3

 -4تعا ن مامء أ اةبه ف م سم طف اللت ن ( ).

√ .4

ورقة العمل
االسم................................... :
التاريخ................................. :

السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة من الص ْندوق في ما يأْتي:

ُم را ِح ًما ،ال عا ِن ،تُ ِال ،تع ِطف
ال ُمسقِ ُم  ..............أبناء ُمل ِم ِع ِه ،تا ِرصُ عقى  .................معهُم ،فيُسا ِعء ال ُما اج ِمنهُم ................... ،عقي ِهم؛ لِم تبقى ال ُمل م ُع
ماس ًما.
ُ ....................م ِ
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الدرس السادس

سورة التكاثر

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق ااتال المرتم من س ة ال ماثر تال ً سقيم ً تا ظها. تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقا ً سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم . -تارص عقى تال القرآن المرتم.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة عظم القرآن المرتم. الارص عقى حل الخير من طبيع اإلزسان. -ال لام ما جاء ف القرآن المرتم من أخالق أحمام.

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم. الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،مسلا.

مصادر تعلم إضافية:
 ت سير ابن كثير ،ج ،4:ص ،584 :ت سير س ة ال ماثر.- 207 -

المفاهيم والمصطلحات:
ألـهاكم ،ال ماثر ،زةتم المقابر ،ل ر زها عين اليقين.

التعلم القبلي:
اتا س ة "البقء" غيبًا.

استراتيجيات التدريس:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس التعاوني( :عصف ذهن ).
 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس باس خءام اس راتيلي ال ءةتس المباشر (عصف ذهن ) كما تأت :
 ذ اكر الطقب بآداب ال ال . -تابع إجابال الطقب  ،اك ل عقى السب ة ااداب ال

ذكرها الطقب .

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1مااكا الطقب لقمعقم تردادهم لمقمال "أل ظ جيا ًءا".
 .2ال ال ال طبيقي "تال القء " من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
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 .3مااكا الطقب لقمعقم تردادهم كقمال "أل ظ جيا ًءا".
 .4ال ال ال طبيقي بأسق ب ال ققين من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
 .5سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كقف ف كا منها طالبًا مل ا ًدا ،باالس ماع ل ال زمالئه تص تل أخطائهم.
 .6تال الطقب المليءتن ف كا ملم ع تال سقيم .
 .7كقاف أفراد الملم ع ب ال الس ة المرتم

تصايح اقخطاء من الطالل المليء.

 .8كقف كا ملم ع ببيان معاز الم ردال ااتي (:ألـهاكم ،ال ماثر ،زةتم المقابر ،ل ر زها عين اليقين) مء ِّ زًا اإلجاب عقى ةق الاائط.
 .9ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .10اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .11اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى الارص عقى تال القرآن. -الماافظ عقى ح ظ س ة القرآن المرتم.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ .
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سبق ها.

 الموقف التقويمي :زع المهام عقى الملم عال ف أثناء شرح الءةس ،بعء االز هاء من عرض فمر معين  ،اطرح عقى الطقب اقسئقالش ت البنائي "ال م تني " ثم ا مهم بناء عقى معاتير أدا ال ق تم.
 أداة التقويم :سقم تقءتر ل ظ .األداء

الرقم

مم از
1

ت ق س ة ال ماثر تال سقيم .

2

تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما.

3

تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس.

4

تس مع ل ال زمالئه.

5

تم سل مهاة ال ال بشما ذات .

6

ت عا ن مع ملم ع ه عقى إزلاز العما.

جياء

إجابات أنشطة الدرس:
ال ت جء أزشط

أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد مع ملم ع

المقمال ااتي ( :ألـهاكم ال ماثر ،زةتم المقابر ،ل ر ن ،ل ر زها ،ل سألن).

إثرائي:
ات ُا س ة "ال ماثر" غيبًا.
- 210 -

م سط مقب ا

إجابات "أختبر معلوماتي":
نص السؤال
أتق

اإلجابة

الس ة المرتم أمام معقم  ،ت ابع المعقم تال

أصاح اقخطاء ال

تنبهن إليها.

الطقب

ااتال المرتم ،

أخطاءهم.
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رقم الصفحة
تصاح

18

ورقة العمل
االسم.............................................. :
التاريخ............................................ :
السؤا ُل ْاألو ُل :أص ُل ب ْين الش ْكل وما يُقابلُهُ في ما يأْتي:

َش َغلَك ْم

زرتم المقابر

طلب المزيد من

ألهاكم

األموال واألوالد

جاءكم الموت

التكاثر
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صالة السنة

الدرس السابع
النتاجات الخاصة:

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. -ت ذكر الصق ال الم ر ض

عءد ةكعاتها.

 ت ضح معنى سنن الصال . -تميل بين السن القبقي

السن البعءت .

 تق ءي بالرس ا  -  -ف الماافظ عقى أداء سنن الصال . -تطبا ما تعقمه من سنن الصال .

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة أهمي سنن الصال . اال ءاء بالرس ا  -  -ف الماافظ عقى أداء سنن الصال . -االل لام بسنن النب  -  -ف حياتنا.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :-

جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،رص
مءمج الم س ع الشامق .
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مصادر تعلم إضافية:
 جامع ال رمذي ،ك اب الصال  ،اا أب عيسى :هذا ح ٌءتث حس ٌن صاي ٌح غرتلٌ .

المفاهيم والمصطلحات:
سنن الصال  ،السن القبقي  ،السنا البعءت  ،الصال الم ر ض .

التعلم القبلي:
 -ما اقعماا ال

تلعا الصال صايا ؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العرض ال ضيا  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس التعاوني( :عصف ذهن  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما "العصف الذهن " ف طرح اقسئق ااتي :
 ما المقص د بالصال ؟ بين حمم الصال . كقف الطقب ب ن يذ النشاط ف ص ا "."19ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العرض ال ضيا  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
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أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 .1تعرض المعقم فق ًما تبين فيه سنن الصال ،

ت أدائها ،ثم تطرح اقسئق ااتي عقى الطقب :

 ما معنى " ُسنن الصال "؟ م ى تصقى السنن القبقي لقصال ؟ م ى تصقى السنن البعءت لقصال ؟ .2اس مع إلجابال الطقب  ،ثم ك اب ها عقى السب ة .
 .3ا رأ ما ك ل عقى السب ة  ،زا ش الطقب ف ذلك.
 .4اك ل عقى الق ح خالص ما ات ا عقيه.
 .5اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
%75 %100

الرقم المعيار
1

ت ابع العرض ال ضيا باه مام.

2

تليل اقسئق ال

تطرحها المعقم.

3

تبءي ةغب ف ال عرف عقى بقي أحمام الصال .

4

تطبا ما تعقمه من ُسنن الصال .

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب بم اب جمق تُعبار ن بها عن ُسنن الصال  ،عقى بطا الخ ياة أجمقها.
 .3اخ م الءةس ب ن يذ النشاط ف ص ا "."20
 .4كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.
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%50

سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي ُسنن الصال . -المسقم تارص عقى االل لام ب ُسنن الصال .

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ الموقف التقويمي :زع المهام عقى الملم عال ف أثناء شرح الءةس ،بعء االز هاء من عرض فمر معين  ،اطرح عقى الطقب اقسئقالش ت البنائي "ال م تني " ،ثم ا مهم بنا ًء عقى معاتير أدا ال ق تم.
 -أداة التقويم :سقم ال قءتر النسب
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إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:

19

أس ذكر زمالئ الصق ال الم ر ض مع
عءد ةكعاتها ،كما ف اللء ا اات .
الصالة

عدد الركعات

صالة

المفروضة

المفروضة

الفجر

الفجر

2

الظهر

4

العصر

4

المغرب

3

العشاء

4

4
نشاط ختامي:
20

عدد الركعات

أزا ش زمالئ ف فضا صال السن .
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ت ابع المعقم منا شال الطقب .

أنشطة إضافية:
عالجي:
أذكر عءد ةكعال السنن القبقي

البعءت .

إثرائي:
أذكر ُسننًا أخرى أمر النب  -  -ب أدت ها.

إجابات "أختبر معلوماتي":

اإلجابة

نص السؤال
 .1ما المقص د بصال السن ........................ :

ه الصق ال ال

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

أ بعءها ،ء حافظ عقيها ةس ا هللا .

رقم الصفحة

زصقيها با صال ال رض
21

 .2أةسم دائر ح ا ةمل اإلجاب الصايا ف ما تأت :
 .1الصال ال

لها اسنا بقي

 .1ب .صال الظهر.

بعءت ه :

أ .صال ال لر ب .صال الظهر ج .صال العصر
 .2عءد ةكعال ال اسنا البعءت لصال المغرب ،ه :

 .2ج .ةكع ان.

أ .ثالث ةكعال ب .أةبع ةكعال ج .ةكع ان.
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21

ورقة العمل

االسم........................................... :
التاريخ......................................... :

السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة في ما يأْتي:

السنةُ ا ْلق ْبليةُ

الصلواتُ ا ْلم ْفروضةُ

السنةُ ا ْلب ْعديةُ

.........

صالةُ ا ْلف ْجر

*****

.......

صالةُ .........

2

*****

صر
صالةُ ا ْلع ْ

........

*****

صالةُ ا ْلم ْغرب

.......

.......

صالةُ .......

2
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الدرس الثامن

سورة الشمس
اآليات الكريمة ""10–1

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق ااتال المرتم ( )10-1من س ة الشمس تال ً صايا . تنطا كقمال أل ظ جياءا زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم . ت هم المعاز الرئيس ال اةد ف ااتال المرتم ( )10 -1من س ة الشمس. تارص عقى تال القرآن المرتم. -تا ظ ااتال المرتم ( )10-1من س ة الشمس غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة أهمي الطاعال لق ز باللن . -الارص عقى تال القرآن المرتم ح ظ .

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم. الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :- 220 -

 جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
-

ةد ف ااتال المرتم المقم

ما تقابقها مثا :الشمس القمر ،النهاة القيا ،السماء االةض.

 -من أد ال القسم ال ا  :هللا ،الباء :باهلل ،ال اء :تاهلل.

المفاهيم والمصطلحات:
ضااها ،جالها ،تغشاها ،طااها ،دساها.

التعلم القبلي:
اتا س ة "اقعقى" غيبًا.

استراتيجيات التدريس:
 -التدريس المباشر( :عرض ت ضيا  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال رداد المااكا  ،ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ).خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :عرض ت ضيا  ،العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس بعرض فقم صير عن ااتال الم زي الم مثق بالشمس ،القمر ،النهاة ،القيا غيرها ،ال
ال ز ال الح ف الءزيا ااخر  ،ثم اطرح اقسئق ااتي عقى الطقب :
 ما المخق ال ال

شاهءتها ف ال قم؟

 اذكر أسماء س ة من القرآن بأسماء هذه المخق ال.
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أ سم هللا تعالى بها ،بيان طرتا

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال رداد المااكا  ،ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع ). .1مااكا الطقب لقمعقم تردادهم لمقمال "أل ظ جيا ًءا".
 .2ال ال ال طبيقي "تال القء " من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
 .3ال ال ال طبيقي بأسق ب ال ققين من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
 .4سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كقف ف كا منها طالبًا مل ا ًدا ،باالس ماع ل ال زمالئه تص تل أخطائهم.
 .5تال الطقب المل ا دتن ف كا ملم ع تال سقيم .
 .6كقاف أفراد الملم ع ب ال الس ة المرتم

تصايح اقخطاء من الطالل المل ا د.

 .7كقف كا ملم ع ببيان معاز الم ردال ااتي ( :ضااها ،تالها ،جالها ،تغشاها ،طااها ،س اها ،دساها) ،مء ِّ زًا اإلجاب عقى ةق
الاائط.
 .8اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .9لخص المعنى اإلجمال لآلتال المرتم عقى الق ح بعء منا ش الطقب .
 .10اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2اخ م الءةس ب مقيف الطقب اقزشط ص ا "."23
 .3كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.
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سبق ها.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي الشمس القمر غيرها لإلزسان. -أحرص عقى فعا الطاع

ترك المعصي .

 -ال مر ف عظم الخالا سباازه.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :ال اصا. الموقف التقويمي :زع عقى الطقب اقسئق ااتي عقى الطقب  ،بعء االز هاء من عرض أفماة الءةسُ ،مس خ ِء ًما أدا "السؤااالل اب"؛ ل ق تم أدائهم.
 -أداة التقويم :اقسئق

اقج ب .

السؤال األول:
صا بخط بين اات ف العم د اق ا ما تناسبها ف العم د المقابا ف ما تأت :
العمود األول

العمود الثاني

تالها

خققها

تغشاها

أي تبعها

س ا اها

تغط اقةض بالظالم

السؤال الثاني:
اك ل ااتال المرتم ( )10-1من س ة الشمس.
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إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:

23

أس خرج من ااتال المرتم ثالث مخق ال
أ سم هللا تعالى بها ف س ة الشمس:

ا -الشمس

 -2القمر

 -3النهاة

-1

 -4القيا

 -5السماء

 -6اقةض

-2
-3
أفكر:
23

اا تعالى ( :لقء خققنا اإلزسان ف أحسن
تق تم ) " س ة ال ين ،اات  ،4 :أتعا ن مع
زمالئ عقى ذكر مظهرتن من مظاهر

 .1أعطاه العقا.

ُحسن خقا اإلزسان:

 .2شمقه اللميا.

......................... .1
......................... .2
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أنشطة إضافية:
عالجي:
ةدد مع ملم ع ك المقمال ااتي ( :ضااها ،جالها ،تغشاها ،طااها ،دساها).
إثرائي:
ات ُا ااتال المرتم ( )10-1من س ة الشمس غيبًا ،مراعيًا أحمام ال ال

ال ل تء.

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أصا بين المقمال ف العم د اق ا ،ما تناسبها ف
طااها :بسطها.

العم د الثاز :
طااها

طمسها بالمعاص .

دساها

إشرا ها ت الضاى.

ضااها

بسطها.

 .2أك ل ااتال المرتم ف م ضعها المناسل :

دساها :مألها بالمعاص .

24

تالها :تبعها.

ت م ك اب اات المرتم بمساعء المعقم
24

ﱡﭐﱌﱍﱎﱠ
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ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
السؤا ُل ْاألو ُل :أص ُل ب ْين الش ْكل وما يُقابلُهُ في ما يأْتي:

أزال الظلمة

سواها

جالها

يغطي األرض
بالظالم

يغشاها

أحسن خلقها
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الدرس التاسع

سورة الشمس
اآليات الكريمة ""15-11

النتاجات الخاصة :
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق ااتال المرتم ( )15-11من س ة الشمس تال ً سقيم ً  ،ثم تا ظها. تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم . ت هم المعاز الرئيس ال اةد ف ااتال المرتم ( )15-11من س ة الشمس. تارص عقى تال القرآن المرتم . -تا ظ ااتال المرتم ( )15 -11من س ة الشمس غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة خطر الذزل أثره. االتعاظ االع باة بما حءث لآلخرتن. -االل لام بما جاء به الرس ا لق ز برضا هللا تعالى النلا من عذابه.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.
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مصادر تعلم إضافية:
 -ت سير ص

ال اسير لقصاب ز  ،راء ت سير ااتال المرتم " ،"15-11من س ة الشمس.

المفاهيم والمصطلحات:
بطغ اها ،فعقر ها ،فءمءم عقيهم.

التعلم القبلي:
اتا ااتال المرتم " "10–1من س ة "الشمس" غيبًا.

استراتيجيات التدريس:
 التعلم التعاوني( :ال رداد المااكا  ،ال عقم النشط ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس التعاوني( :عصف ذهن  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر" ،العصف الذهن " بطرح السؤاا اات :
 -اذكر آداب ال ال

ال ل تء.

 مااكا الطقب لقمعقم تردتءهم كقمال "أل ظ جيا ًءا".ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 ال عقم ال عا ز ( :ال رداد المااكا  ،ال عقم النشط ،العصف الذهن ).
 .1ال ال ال طبيقي "تال القء " من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
 .2مااكا الطقب لقمعقم تردتءهم كقمال "أل ظ جيا ًءا".
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 .3ال ال ال طبيقي بأسق ب ال ققين من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
 .4سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كقف ف كا منها طالبًا مل ا ًدا ،باالس ماع ل ال زمالئه تص تل أخطائهم.
 .5تال الطقب المل ا دتن ف كا ملم ع تال سقيم .
 .6كقاف أفراد الملم ع ب ال الس ة المرتم  ،تصايح الطالل المل ا د أخطاء زمالئه.
 .7كقف كا ملم ع ببيان معاز الم ردال ااتي ( :بطغ اها ،فعقر ها ،فءمءم عقيها) ،ثم تء تن اإلجاب عقى ةق الاائط.
 .8اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .9لخص المعنى اإلجمال لآلتال المرتم عقى الق ح بعء منا ش الطقب .
 .10اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2اخ م الءةس ب مقيف الطقب اقزشط ص ا "."26
 .3كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 إدةاك الطقب أهمي االل لام بالطاعال ترك المارمال. -اإلتمان بالرسا عقيهم السالم الي م ااخر.
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سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم المالحظأل. الموقف التقويمي :زع المهام عقى الملم عال ف أثناء شرح الءةس ،بعء االز هاء من عرض فمر معين  ،اطرحعقى الطقب اقسئق الش ت البنائي "ال م تني " ،ثم ا مهم بنا ًء عقى معاتير أدا ال ق تم.
 أداة التقويم :سلم الققدير الل ظي.االداء

الر م
1

تق لم آداب ال ال .
تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما.

3

ت هم المعنى العام لآلتال المرتم .

4

تس مع ل ال زمالئه.

5

تس طيع تصايح أخطاء زمالئه ف ال ال .

6

ت بادا – ُم أ ِّدبًا  -أد اة ال ال مع زمالئه.

2

جياء
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م سط ضعيف

م ءز

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
أفكر:
لماذا ا م صالح عقيه السالم النا ؟

26

ا .تمذتبًا لنب هللا صالح عقيه السالم.
 -2عنا ًدا اس مبا ًةا عقى الاا.

نشاط ختامي:
أك ارة االس ماع لس ة الشمس من الااس ب ،ثم

26

أتق ها كامق غيبًا عقى مسامع زمالئ .

ت رك لقطالل ،ت ابع المعقم اس ماع الطقب لآلتال المرتم من
الااس ب ،تس مع ل ال تهم غيبًا.

أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد مع ملم ع

المقمال ااتي ( :بطغ اها ،فعقر ها ،فءمءم عقيها).

إثرائي:
ألخص ص سيءزا صالح  -عقيه السالم  -ف خمس أسطر.
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إجابات "أختبر معلوماتي":
نص السؤال

رقم الصفحة

اإلجابة

 .1أمأل ال راغ ف ما تأت :
أ .عباد هللا حءه.

أ -دعا صالح عقيه السالم مه إلى...............................:
ب -ا
حذة صالح عقيه السالم مه من..........................:
 .2أصا بين المقم

ب .من االع ءاء عقى النا .

27

معناها:
بطغ اها :بسبل ظقمها تلبرها.

بطغ اها

ق ها.

فعقر ها

أهقمهم.

فعقر ها :ق ها.

فءمءم عقيهم

ازطقا.

فءمءم عقيهم :أهقمهم.

27

بسبل ظقمها تلبرها.
 .3أةسم دائر ح ا ة م اإلجاب الصايا ف ما تأت :
( )1اسم م صالح عقيه السالم ه :
أ .عاد.
( )2المعلل ال
أ .النااة.

ب .ثم د.

ج .سبأ.

27

 -1ب .ثم د.

تء اا عقى صءق زب ا هللا صالح عقيه السالم ه :
ب .النا .

ج .الاي .

 -2ب .النا .

يتم

 .4أك ل ااتال المرتم ف م ضعها المناسل:

ﱡﭐﱵﱶ.......................ﱠ

كتابة

بمساعدة المعلم
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اآلية

الكريمة
28

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة من الص ْندوق في ما يأْتي:

ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﱡﭐ ﱌ  .......................ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ  ........................ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ
ﱠ  ........................ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ  ........................ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ  ........................ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ
ﱳﱴﱵ ....................ﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾ ........................ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇ
ﲈﲉ..........................ﲋﲌﲍﲎﲏﲐ ﱠ
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الدرس العاشر

الدعاء

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تعرف معنى "الءعاء". ت بين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس. تردد دعاء زل ا المطر غيبًا. -تارص عقى الءعاء ف اق ال المس اب .

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة أهمي الءعاء. االل لام بءعاء هللا تعالى حءه. -الارص عقى دعاء هللا تعالى ف كا اقح اا.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس .-

شرح اقةبعين الن ت .

 ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،أ ةاق كبير .

مصادر تعلم إضافية:
 تال اات " "119من س ة ال ب  ،ثم ت سيرها من ت سير القرآن العظيم البن كثير.- 234 -

المفاهيم والمصطلحات:
الءعاء ،المعط  ،المازع ،الصيل.
 المعط  :اسم من أسماء هللا تعالى ،معناه :أزه سباازه ه الذي تعط الخير تام . -المازع :اسم من أسماء هللا تعالى ،معناه :أزه سباازه ه الذي تمنع البالء أ العطاء.

التعلم القبلي:
ما آداب زتاة المرتض؟
استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :المااضر  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس ).
 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر ،ثم كقف الطقب بقراء الءةس عقى مسامع زمالئهم.
ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :المااضر  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 .1اعرض ما تأت ب اسط ال ءةتس المباشر بأسق ب المااضر :
-

ذ اكر الطقب بأهمي الءعاء ف اإلسالم.
عراف باق ال ال

تارص فيها عقى الءعاء.

 ا رأ الءةس بص ل جه ةي عقى مسامع الطقب . كقف الطقب بقراء الءةس عقى مسامع زمالئهم.- 235 -

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 .2اسأا الطقب ش تاًا عن الءعاء من حيث :تعرت ه ،أهمي ه ،ضرب اقمثق عقى ذلك.
 .3كقف الطقب بم اب ما تأت عقى بطا ال" :معنى الءعاء تعرت  ،أهمي ه ،أمثق عقى ذلك" ،باسل فهمهم.
 .4اعرض عقى الطقب بطا الم اهيم المصطقاال ااتي " :المعط  ،المازع ،الصيال" ،ثم اسأا الطقب عنها.
 .5ساعء الطقب عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .6اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال

سبق ها.

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب بم اب دعاء تق لم به.
 .3اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."30
 .4كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أهمي الءعاء. -إدةاك الطقب أن الءعاء تم ن من المسقم ف كا اقح اا.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :االختبار الموقف التقويمي :بعء االز هاء من عرض أفماة الءةس ،زع عقى الطقب اقسئق ااتي ُ ،مس خ ِء ًما فاعقي "السؤاا الل اب" ل ق تم أدائهم. أداة التقويم  :الورقة والقلم- 236 -

السؤاا اال ا:
عءد ثالث من اق ال ال

تارص فيها المسقم عقى الءعاء.

السؤاا الثاز :
امأل ال راغ بما تناسبه:
(القهم ................................زاف ًعا)
اا تعالى ( :اا ةبمم  ........................أس لل لمم)

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة
30

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:
أةدد ملم ع

ت رك لقطقب  ،ت ابع المعقم تردتء الطقب .

دعاء المطر عنء زل له:
( اللهُم صيبا نافعا)

30
31

أكتب:
دعا ًء أحل أن أدع هللا تعالى به دائ ًما ،أعرضه عقى زمالئ .

ت رك لقطقب حرت االخ ياة.

نشاط بيتي:

 -قزه صءق النب  -  -بالءع .

أزا ش أسرت ف أهمي الءعاء عنء زل ا المطر ،مء ِّ زًا ذلك ف دف ري.
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 -قزه صءق الرس ا  -  -ف حادث اإلسراء.

أنشطة إضافية:
عالجي:
 -أع اءد أةبع من اق ال ال

أحرص فيها عقى الءعاء.

إثرائي:
 -أ ضح د ة الصءق ف حيات .

إجابات "أختبر معلوماتي":
اإلجابة

نص السؤال

رقم
الصفحة

 .1أمأل ال راغ بما تناسبه:
أ-

 -1الءعاء ه .................................... :
 -2شرع هللا الءعاء من أجا ...................
 .2أصا بخط بين الص ة ما تناسبها من اق ال ال

طقل الخير من هللا حءه.
ب -أن ز قرب إليه زشمره عقى زعمه.

31

تس ال الءعاء

فيها ف ما تأت :
أ-

أ -الءعاء ف شهر ةمضان.

ص ة 2
31

ب -الءعاء عنء زل ا المطر.

ب -ص ة 3
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ج -ص ة 1

ج-الءعاء ف السل د.

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة من الص ْندوق في ما يأْتي:

ك ،ال ُمعط  ،السل ُد ،الءعاء ،المازِعُ ،صيِّبًا
شه ِر ةمضان ال ُمباة ِ
ل هُ  ...............هُ .............
 .1الءعا ُء هُ طقلُ الخي ِر ِمن هللاِ تعالى؛ فهُ القا ِد ُة عقى تقبِي ِ الااجا ِ
ل ِمن أج ِا أن ز قرب إِلي ِهِ ،منها............................... :
 .2شرع هللاُ تعالى لنا ِعبادا ٍ
ل ،خاص ً ف :
 .3تا ِرصُ ال ُمسقِ ُم عقى الءعا ِء ف ُكاِّ اق ا ِ
ب............................................ -
أ.......................................... -
ُ .4دعا ُء زُل ِا المط ِر :القهُم  .............................زافِ ًعا.
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الدرس الحادي عشر

آداب السفر

النتاجات الخاصة :
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم اهيم المصطقاال ال اةد ف الءةس. ت عرف آداب الس ر. تطبا آداب الس ر. تقءة مءى اه مام اإلسالم بالعال ال االج ماعي ف الس ر. -تا ظ دعاء الس ر.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 االل لام بآداب الس ر. االع لاز بالقيم اإلسالمي . -ال قءتر لارص اإلسالم عقى العال ال االج ماعي .

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس .
 ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :
 جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،أ ةاقكبير .

مصادر تعلم إضافية:
 كان النب صقى هللا عقيه سقم إذا أةاد الرج ع من الس ر ،ذكر دعاء الس ر اا ف آخره" :آتب ن تائب ن لربنا حامء ن".- 240 -

المفاهيم والمصطلحات:
الس ر ،سخر لنا ،منققب ن ،مقرزين.

التعلم القبلي:
اذكر ثالث من آداب الاءتث.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العرض ال ضيا  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :بطا ال ،العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس بإحضاة ألعاب أ ص ة ،تمثا سائا الم اصالل المخ ق  ،ثم اطرح السؤالين ااتيين:
 ماذا تمثا كا ص ة من الص ة ااتي ؟ ما أهمي

سائا الم اصالل ف حياتنا؟

اس مع المعقم إلجابال الطقب  ،اك ل الصايا منها عقى السب ة .

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :العرض ال ضيا  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 .1اعرض شرائح تا ي "آداب الس ر" ،ثم أثِر زقا ًشا عا اًما عن كا أدب من آداب الس ر المعر ض .
 زا ش الطقب ف اقدب اق ا من آداب الس ر ،ه أن تن ي ف س ره إةضاء هللا تعالى.
 زا ش الطقب ف اقدب الثاز من آداب الس ر ،أن ت دع أهقه أصاابه.
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 زا ش الطقب ف اقدب الثالث من آداب الس ر ،ه أن تردد دعاء الس ر عنء الرك ب.
 زا ش الطقب ف اقدب الرابع من آداب الس ر ،أن تعاما ااخرتن ف الس ر بقطف اح رام ،أن تساعء الما اج منهم.
 زا ش الطقب ف اقدب الخامس من آداب الس ر ،أن تق لم ب عقيمال الس ر.
 .2كقف بعض الطقب بإداة النقاش.
 .3تابع منا شال الطقب

أعمالهم.

 .4كقاف الطقب بال اعا مع المنا شال.
 .5اطقل إلى كا طالل أن تم ل مالحظاته ف

ة  ،ثم تعققها عقى اللءاة.

 .6ساعء الطقب عقى اس ءةاك ما ء فاتهم من المنا ش .
 .7اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب باخ ياة أهم أدب لقاءتثُ ،مبيانين السبل.
 .3اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."35 ،33 ،32
 .4كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
-

ج ب االل لام بآداب الس ر.

 أهمي اح رام ااخرتن.- 242 -

سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ . -الموقف التقويمي ِّ :م أداء الطقب ف اقد اة ال

ام ا بها ،ف أثناء منا ش الطقب ف اقسئق المطر ح .

 أداة التقويم :المقابق .يختار المعلم أربعة طالب إلجراء المقابلة تتضمن األسئلة اآلتية:
المعقم :ها تممنك تعرتف مصطقح "الس ر"؟
الطالل اق ا......................................................... :
المعقم :لقس ر أسباب ع اء  ،ها تس طيع ِذكر أةبع منها؟
الطالل الثاز ......................................... :
..........................................
..........................................
المعقم :ا رأ دعاء الس ر غيبًا.
الطالل الثالث...................................................................................................... :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
المعقم  :بين معنى كقم "منققب ن".
الطالل الرابع...................................................................................................... :
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إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:
أذكر مع ملم ع

32

ثالث أسباب لقس ر:
ا -لقعما.

................................ .1

 -2لقءةاس .

................................ .2

 -3لقاج.

................................ .3
نشاط:
أةدد مع زمالئ دعاء الس ر الذي كان تق له ةس ا هللا صقى هللا عقيه سقم هللا:
33

"أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر(،سُباان ال ِذي سخر لنا هذا ما ُكنا لهُ ُمق ِرزِين * إِزا إِلى

ت رك لقطالل ،مع م ابع المعقم.

ةبِّنا ل ُمنققِبُ ن).
35

نشاط ختامي:
زشاط بي  :أُل ُن سائا النقا

ت رك لقطالل ،مع م ابع المعقم.
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أنشطة إضافية:
عالجي:
أذكر للميق أدبين من آداب الس ر.
إثرائي:
أذكر أدبًا آخر من آداب الس ر ،لم تُذكر ف الءةس.

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1السؤاا اق ا :أذكر أدبين من أداب الس ر:
 .1أن ت دع أهقه.

.....................................1
.....................................2

 .2أن تردد دعاء الس ر عنء الرك ب.

.2أصنف السق كال ااتي حسل اللء ا:

سق ك صايح

االل لام بءعاء الس ر ،ةم العقل ال اةغ من شباك الاافق  ،تقءتم الشمر لمن

االل لام بءعاء الس ر ةم العقل ال اةغ من

تقءم لك خءم  ،اس خءام الهاتف عنء القياد  ،ةفع ص ل المذتاع.
سق ك صايح

سق ك خطأ
زافذ الاافق

سق ك خطأ

تقءتم الشمر لمن

اس خءام الهاتف عنء القياد

تقءم لك خءم
ةفع ص ل المذتاع عاليا
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34

34

 .3أمأل ال راغال ف ما تأت من الصنء ق ،ثم أ رأ دعاء الس ر غيبا ً.
لمنقلبون ،مقرنين ،سخر

هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر" ،سباان الذى سخر لنا

هللا أكبر ،هللا أكبر ،هللا أكبر" ،سباان الذى ........لنا هذا ما كنا له ..........

هذا ما كنا له مقرنين إزاا إلى ةبنا لمنقلبون".

إزاا الى ةبنا."........
ورقة العمل
االسم.............................................. :
التاريخ............................................ :
سالم:
السؤا ُل ْاألو ُل :أُكونُ من ا ْلكلمات ْاآلتية آداب السفر في ْاإل ْ
تُعا ِما ،أهقهُُ ،دعاءِ ،عنء ،أصاابهُ ،ااخرتن ،ف  ،تُ ِّد ُ
رام
ع ،الس ِر ،تُر ِّد ُد ،الرك بِ ،بقُط ٍ
ف ،الس ِر ،اح ِ ٍ

آداب الس ر:
 .1أن .....................................................................
 .2أن .....................................................................
 .3أن...................................................................
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35

آل ياسر رضي هللا عنه

الدرس الثاني عشر
النتاجات الخاصة :

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تعرف جازبًا من حيا آا تاسر ةض هللا عنهم. تس ن ج بءات إسالم آا تاسر ةض هللا عنهم. تقص بعض م ا ف الصبر الثبال من حيا آا تاسر ةض هللا عنهم. تقرأ ازش د "ةأتت الال أبقاز " راء صايا . ت عرف د ة النب  -صقى هللا عقيه سقم  -ف ثبال آا تاسر ةض هللا عنهم. -تقءة تضايال الصااب

ثباتهم ةض هللا عنهم ف سبيا الءع اإلسالمي .

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة جه د الصااب ف خءم اإلسالم. اال ءاء بالصااب ف الءع اإلسالمي . -ال مسك بال الصااب  ،زشر فضائقهم.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . سير السير النب ت البن هشام. ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،مسلا.
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مصادر تعلم إضافية:
 -أم المؤمنين أم سقم – ز ج النب صقى هللا عقيه سقم -أخت عماة بن تاسر ف الرضاع .

المفاهيم والمصطلحات:
جقء هم :ضرب هم.
السياط :جمع س ط ما تُضرب به من جق ٍء أ حب ٌا.
تثب هم :ت مسم ن بم هم.
ال ضاي  :البذا ال برع.

التعلم القبلي:
اذكر ثالث أسماء من الصااب  السابقين لإلسالم.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم النشط( :الر ات  ،ال مثيا ،الء اة).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "أسئق

أج ب " ،ثم تطرح المعقم السؤاا اات :

 من أ ا شهيء ف اإلسالم؟- 248 -

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم النشط( :الر ات  ،ال مثيا ،الء اة) ،والتدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة

المنا ش ).
 .1اسرد ص أسر آا تاسر ةض هللا عنهم ،أمام الطقب ُمبيانًا مرحق إسالمهم صبرهم ثباتهم تضاي هم من أجا الءع اإلسالمي .
 .2اك ل بطا ال ،بايث تا ي كا بطا

ً
سؤاال عن أسر آا تاسر ةض هللا عنهم ،تُ زع عقى الطقب

منها:

 ما اسم ابن تاسر ةض هللا عنه؟ عقى تء من أسقم تاسر ز ج ه ةض هللا عنهما؟ ف أي مرحق من الءع اإلسالمي أسقم آا تاسر ةض هللا عنهم؟ من طعن سمي ةض هللا عنها؟ ماذا اا لهم النب صقى هللا عقيه سقم؟ .3كقف ثالث طالب ب قمص شخصيال آا تاسر  -ةض هللا عنهم  ،-ثم تطرح الطقب اقسئق عقى هذه الشخصيال.
 .4ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .5اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .6لخص الءةس عقى السب ة .
 .7كقف الطقب ب ء تن ما ك ل عقى السب ة .
 .8اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."36
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سبق ها.

 .3كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى أن ةسال اإلسالم بااج لمن تامقها لقبشرت .-

ج ب ال لام الصبر ف كا اقح اا.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :االخ باة الموقف التقويمي :بعء االز هاء من عرض أفماة الءةس ،زع عقى الطقب اقسئق ااتي ُ ،مس خ ِء ًما فاعقي " السؤاا الل اب" ل ق تمأدائهم.
 -أداة التقويم  :ال ة

الققم

السؤاا اال ا:
ماذا فعا ك اة رتش بأسر آا تاسر ةض هللا عنهم ،بعءما عقم ا بإسالمهم؟
السؤاا الثاز :
أمال ال راغ بما تناسبه:
 .1اسم أم عماة بن تاسر .................
 .2اا النب صقى هللا عقيه سقم صب ًرا .............فإن م عءكم ..............
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إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
نشاط:

36

ف بءات الءع اإلسالمي ف مم الممرم .

أس ن ج :ف أي مراحا الءع اإلسالمي أسقمت أسر آا تاسر ةض هللا عنهم؟

أنشطة إضافية:
عالجي:
عءد أسماء أسر آا تاسر ةض هللا عنهم.
إثرائي:
لخص ص آا تاسر ةض هللا عنهم ف حء د أةبع أسطر.

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

اسم اقب :تاسر.

 .1أك ل أسماء أسر آا تاسر ةض هللا عنهم:

رقم الصفحة
37

اسم اقم  :سمي .
اسم االبن :عماة.
 .2من الذي دعا سمي

ابنهما عماة .

ز جها تاسر ةض هللا عنهم إلى اإلسالم؟

37

 .3أةسم دائر حا اإلجاب الصايا ف ما تأت :
 -1اسم الشخص الذي ا سميا ه :
أ -أب لهل

ب -أب جها

ج -أُميا بن خقف.

( )1ب -أب جها.
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37

 -2ب اشر الرس ا  -صقاى هللا عقيه سقام  -آا تاسر ةض هللا عنهم بـ:
أ -النلا من العذاب ب -النصر عقى رتش

( )2ج -ال ز باللن .

ج -ال ز باللن .

ورقة العمل
االسم........................................... .:
التاريخ.......................................... :
السؤا ُل ْاألو ُل :أص ُل ب ْين الش ْكل وما يُقابلُهُ في ما يأْتي:

عمار بن ياسر

َمام ْابنِها
َ
ط َع َن س َميَّةَ أ َ
ت.
است ْش ِه َد ْ
َوَزْو ِجها ،فَ ْ

رضي الل عنه

أبو جهل

أول شهيدة في
اْلسالم.

سمية رضي الل
عنها

أسلم في بداية
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الدعوة اْلسالمية.

الدرس الثالث عشر

سورة القارعة

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق ااتال المرتم من س ة القاةع تال ً سقيم ً تا ظها. تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم . -تارص عقى تال القرآن المرتم.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة عظم القرآن المرتم. الارص عقى تال القرآن المرتم ح ظه. -اإلتمان بالي م ااخر ،البعث ،الاساب.

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم. الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،المسلا.
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مصادر تعلم إضافية:
 -ت سير اللاللين ،ل سير س ة "القاةع ".

المفاهيم والمصطلحات:
المبث ث ،العهن ،المن ش ،ها ت .
المبث ث :من شر.

التعلم القبلي:
ات ُا س ة "ال ماثر" غيبًا.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب  ،ال رداد المااكا ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "عصف ذهن " بطرح السؤاا اات :
 -ما آداب ال ال

ال ل تء.

 مااكا الطقب لقمعقم تردادهم لمقمال "أل ظ جيا ًءا".
ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن  ،ال رداد المااكا ).
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 .1ال ال ال طبيقي "تال القء " من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
 .2مااكا الطقب لقمعقم تردادهم لمقمال "أل ظ جياءًا".
 .3ال ال ال طبيقي بأسق ب ال ققين من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
 .4سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كقف ف كا منها طالبًا مل ِّ د ال ال  ،حيث تس مع ل ال زمالئه ُمص ِّ بًا أخطاءهم.
 .5تال الطقب المل ا دتن ف كا ملم ع تال سقيم .
 .6كقاف أفراد الملم ع ب ال الس ة المرتم

تصايح اقخطاء من الطالل المل ا د.

 .7كقف كا ملم ع ببيان معاز الم ردال ااتي ( :القاةع  ،المبث ث ،كالعهن ،المن ش ،ها ت ) ،ثم تء تن اإلجاب عقى ةق الاائط.
 .8اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .9لخص المعنى اإلجمال لآلتال المرتم عقى الق ح بعء منا ش الطقب .
 .10اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى الارص ل ال القرآن المرتم. -اإلتمان بي م القيام

االس عءاد له.
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سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ الموقف التقويمي :زع المهام عقى الملم عال ف أثناء شرح الءةس ،بعء االز هاء من عرض فمر معين  ،اطرح عقى الطقب اقسئقالش ت البنائي "ال م تني " ،ثم ا مهم بنا ًء عقى معاتير أدا ال ق تم.
 أداة التقويم :سقم ال قءتر العءدياالداء

الرقم

5

1

تق لم الطالل بآداب ال ال .

2

تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما.

3

ت هم معاز المقمال ال اةد ف ااتال المرتم .

4

تس مع ل ال زمالئه.

5

تس طيع تصايح أخطاء زمالئه ف ال ال .

6

تم سل مهاة ال ال ذاتياًا.

7

ت بادا أد اة ال ال مع ااخرتن بأدب.

إجابات أنشطة الدرس:
ال ت جء أزشط .
أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد مع ملم ع

المقمال ااتي ( :كال راش المبث ث ،كالعهن المن ش ،ثققت).

إثرائي:
أتق س ة "القاةع " غيبًا عقى مسامع ملم ع .
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4

3

2

1

إجابات أختبر معلوماتي:
نص السؤال
 .1أتق ااتال المرتم  ،أصاح اقخطاء ال

اإلجابة
تنبهن إليها المعقم.

ت ابع المعقم تال الطقب لآلتال المرتم

رقم الصفحة
تصاح أخطاءهم.

39

ورقة العمل
االسم............................................... :
التاريخ............................................. :
السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة في ما يأْتي:

ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ  ...................ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ  .....................ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ....................
ﱸ ﱹ ﱺ  .........................ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ  .....................ﲂ ﲃ ﲄ  ........................ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ
ﲌﲍﲎﲏ.............................ﲑﲒ ﱠ

- 257 -

من أسماء هللا تعالى

الدرس الرابع عشر

(الرزاق)
النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معنى اسم هللا تعالى الرزاق. تس ن ج مظاهر عظم هللا تعالى ف ةزق كا من :النما ،اإلزسان. تذكر بعض مظاهر ءة هللا تعالى عقى ةزق المخق ال. -تؤمن بأن هللا تعالى خقا كا ش ء ه ةاز ه.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة ءة هللا تعالى عقى ةزق المخق ال. اإلتمان بأن الرزق من هللا تعالى. -اليقين بأن اقةزاق مم ب من هللا تعالى.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس .-

صص االط اا ال

ت عقا بم ض ع الرزق.

 ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،ص ة طي ة
حي ازال.
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مصادر تعلم إضافية:
 -ت سير ص

ال اسير لقصاب ز  ،ت سير اات ين )3-2( :من س ة الطالق.

المفاهيم والمصطلحات:
الرزاق ،الغيث ،القازطين ،داب .
الغيث :المطر.
القازطين :اليائسين.
داب  :ك ُا ما ت ِءب عقى اقةض.

التعلم القبلي:
ما أثر ص هللا تعالى "العقيم" ف المسقم؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :بطا ال عما ،العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "بطا ال ،أسئق
 -عرض ملم ع من الص ة ال

أج ب " كما تأت :

تءا عقى أهمي الرزق ف الايا .

 اطقل إلى الطقب تأما الص ة جيا ًءا ،ثم ال عبير ع اما تر زه ف الص ة.- 259 -

 اس مع إلجابال الطقب . د ا ن عقى السب ة أجما العباةال.ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم طرح االسئق ااتي عقى الطقب :
 ما المقص د بالرزق؟ اذكر آت تءا عقى الرزق. من ترزق اإلزسان؟ من ترزق الطي ة ف السماء؟ من ترزق النمق ف اقةض؟ .2كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .3اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .4كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .5ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .6اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."40
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سبق ها.

 .3كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى اإلتمان بأن هللا تعالى ه الرازق. -عءم الخ ف عقى الرزق قزه من هللا تعالى.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ الموقف التقويمي :زع المهام عقى الملم عال ف أثناء شرح الءةس ،بعء االز هاء من عرض فمر معين  ،اطرح عقى الطقباقسئق الش ت البنائي "ال م تني " ،ثم ا مهم بنا ًء عقى معاتير أدا ال ق تم.

 أداة التقويم :سلم الققدير الل ظيمم از

الر م اقدا
-1

تس مع ل قءتم المعقم باه مام.

-2

تشاةك زمالءه ف النقاش.

-3

تذكر بعض زعم هللا تعالى ف ةزق المخق ال.

-4

تبين معنى اسم هللا "الرزاق".

-5

تنلل ما طُقِل منه ف ال ت الماءد.
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جياء ج اًءا م سط

إجابات أنشطة الدرس:
رقم

اإلجابة

اسم النشاط

الصفحة
نشاط:
40

أذكر اس ًما من أسماء هللا تعالى ةد ِذكره ف اات

 .1هللا.

السابق .

 .2الرزاق.

أُفكر:
40

كيف تسعى النمق إلى الاص ا عقى ةز ها؟

تلمع النمق الال ف الصيف؛ ل أكقه ف الش اء.

أنشطة إضافية:
عالجي:
أذكر ً
مثاال احءًا ،تءا عقى أن هللا تعالى ه الرزاق.
إثرائي:
أذكر دعاء البءء بالطعام.
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إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أمأل ال راغ ف ما تأت من العباةال من الصنء ق:
الرزاق

المخق ال

اإلزسان
أ .باإلزسان.

أ .ةزق هللا تعالى ال تخ ص بـ .................با أزه تشما جميع.
ب .................. .اسم من أسماء هللا تعالى تعن ا
أن هللا تعالى تنعم عقى جميع

ب .الرزاق.

المخق ال بما تا اج.

41

 .2أذكر ثالث زِع ٍم أزعم هللا تعالى بها عقى اإلزسان:
................................ .1

 -1الطعام.

..................................2

 -2الشراب.

..................................3

 -3المسمن.

41

ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
السؤا ُل ْ
األو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة في ما يأْتي:

سان بِنِع ٍم كثير ٍ ،ةز هُ ما تا ا ُج إِلي ِه ِمن ،.................... .................... ....................ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱴ
اإلز ِ
أزعم هللاُ تعالى عقى ِ
ﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱠِ ،ةز ُ
ق هللاِ تعالى ال تخ ص  ،...................با أزهُ تشم ُا  ........................جميعها.
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الصحابي الجليل

الدرس الخامس عشر

بالل بن رباح رضي هللا عنه
النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تذكر بعض ص ال بالا بن ةباح . تاءد عال بالا  بأمي بن خقف. تصف تعذتل أمي بن خقف لبالا . تبيان د ة أب بمر الصءتا  ف تخقيص بالا  من العذاب. تقءة أهمي الصبر ف الءع إلى هللا تعالى. -تق ءي بأب بمر  ف مساعء إخ ازه.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اسقشعار صبر الصحابأل  في الدعوة اإلسالميأل. ااعق ا بقلحيات الصحابأل  في خدمأل اإلسالم. -ااققداء بالصحابأل  في قحقيل القكافل ااجقماعي.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس .- 264 -

 السير النب ت البن هشام.-

صص اقط اا ص الصااب اللقيا بالا بن ةباح .

 ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،مسلا.

مصادر تعلم إضافية:
المفاهيم والمصطلحات:
عب ًءا ،أحء.
عب ًءا :ممق ًكا.
أحء :تء اا عقى ت حيءه هللا تعالى.

التعلم القبلي:
لخص ص آا تاسر .

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :المااضر  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد:
 التدريس المباشر( :المااضر  ،العما ف الم اب المءةس  ،أسئق
 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
- 265 -

أج ب ).

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "المااضر  ،أسئق

أج ب " ،ل ضيح د ة الصااب ةض هللا عنهم ف

زشر اإلسالم ،صبرهم

عقى العذاب ،ثم اطرح اقسئق ااتي :
 ما ص ال بالا بن ةباح ؟ كيف عذب أمي بن خقف ًبالال عنءما عقم بإسالمه؟
 ماذا كان تق ا بالا  -  -ف أثناء ال عذتل؟ من الذي اش رى ًبالال  -  -حرةه؟
 ما العما الذي اش هر به بالا  -  -ف حيا الرس ا ؟ م ى ت ف بالا ؟ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا الملم عال بمهم مخ ق عن اقخرى ،بعء راء الءةس ،أجل اقسئق ااتي :
الملم ع اق لى :ما ص ال بالا بن ةباح ؟
كيف عذب أمي بن خقف ً
بالال عنءما عقم بإسالمه؟
الملم ع الثازي  :ماذا كان تق ا بالا  -  -ف أثناء ال عذتل؟
من الذي اش رى ً
بالال  -  -حرةه؟
الملم ع الثالث  :ما العما الذي اش هر به بالا  - -ف حيا الرس ا ؟
م ى ت ف بالا ؟
 .2كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .3اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
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 .4كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .5ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .6اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال

سبق ها.

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."43
 .3كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 تقءتر الطقب إلى د ة الصااب  - -ف خءم اإلسالم. -اال ءاء بالصااب اللقيا بالا  -  -ف الثبال عقى اإلسالم.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ الموقف التقويمي :زع المهام عقى الملم عال ف أثناء شرح الءةس ،بعء االز هاء من عرض فمر معين  ،اطرح عقى الطقب اقسئقالش ت البنائي "ال م تني " ثم ا مهم بنا ًء عقى معاتير أدا ال ق تم.
 أداة التقويم :سلم تقديري عددي.الر م

ال قءتر

اقداء
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3
1

تليل اقسئق ب ض ح.

2

تا رم آةاء ااخرتن.

.3

تم قك القءة عقى االس ن اج.

.4

تقص م ف بالا  -  -ف تاما اقذى ف سبيا هللا تعالى.

.5

تق ءي بأب بمر  -  -ف مساعء ااخرتن.

.6

تذكر اسم أ ا مؤذن ف اإلسالم.

2

1

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
أُفكر:

43

تء اا عقى ت حيءه هللا تعالى.

ما معنى ا بالا" :أحء  ...أحء".
نشاط ختامي :

43

أس ذكر ثالث من الصااب ةض هللا عنهم ،ءم ا تضايال ف سبيا الءع إلى اإلسالم.

 .1خءتل .
 .2أب بمر.

.................... .1

 .3عماة بن تاسر.

.................... .2

 .4سمي .
 .5مصعل بن عمير .

................... .3

أنشطة إضافية:
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عالجي:
من أ ا مؤذن ف اإلسالم؟
إثرائي:
من ا
تؤذن بص ل جميا كبالا ؟

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1اس خرج من الءةس ص ين لقصااب اللقيا بالا بن ةباح ةض هللا عنه:
.....................................1

أ .الصبر.

.................................... .2

ب .من السابقين إلى اإلسالم.

44

ج .جماا الص ل.
 .2أمأل ال راغ بما تناسبه:
أ-

كان بالا بن ةباح ةض هللا عنه عب ًءا عنء...........................

ب -الصااب

الذي دفع الماا ليطقا سراح

بالا ةض

هللا عنهما ه

أ .عنء أمي بن خقف.
ب .أب بمر الصءتا ةض هللا عنه.
44

 .........................................ةض هللا عنه.
جُ .مؤ ِّذن.

ج -بالا ةض هللا عنه ه أ ا  ..................ف اإلسالم.
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ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
السؤال األول :أصل بين الشكل وما يقابله في ما يأتي:
الال في
عذب ب ا

بال ٌل بن رباح
رضي الل عنه

الصحراء.

أول مؤِّذن في

الصديق
أبو بكر ِّ

اْلسالم.

رضي الل عنه

أطلق سراح بالل

أمية بن خلف

لوجه الل تعالى
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آداب اللعب

الدرس السادس عشر
النتاجات الخاصة:

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس. تذكر بعض اقلعاب المباح ف اإلسالم. ت اظل عقى أداء الصق ال ف أ اتها ف أثناء القعل. تخ اة ال ت المناسل لقعل. تخ اة الممان المناسل لقعل. -ت اقى باقخالق اإلسالمي عنء القعل.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة مراعا اإلسالم تقبي حاجال اإلزسان. االل لام بآداب القعل ف اإلسالم. -الارص عقى مماةس اقلعاب ال

أباحها اإلسالم.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
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لمفاهيم والمصطلحات:
الصاب  ،ال اجبال.
الصاب  :الصءتا.
ال اجبال :ما تلل أن تق م به اإلزسان.

التعلم القبلي:
اذكر أدبا من آداب الس ر الاءتث زتاة المرتض.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهد لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "أسئق

أج ب " ،ثم اطرح اقسئق ااتي عقى الطقب :

 من تال حص الرتاض ؟ لماذا تال حص الرتاض ؟ -ما الرتاض ال

تابها؟

 اس مع إلجابال الطقب ُ ،مء ِّ زًا اإلجاب الصايا عقى السب ة .ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التدريس المباشر( :عرض ت ضيا  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 .1اعرض فق ًما تبين فيه عء ًدا من اقلعاب المباح  ،كمسابق الخي ا ،أ مباةا ةتاضي  ،ثم اطرح اقسئق ااتي :
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 م ى تم ن القعل مبا ًحا؟ ما آداب القعل ف اإلسالم؟ ها تل ز القعل ف الش اةع؟ ها تل ز ترك الصق ال من أجا القعل؟ .2اس مع قج ب الطقب

اك ل خالص ما ت صق ا إليه عقى السب ة .

 .3تء ِّ ن الطقب ما ك ل ف الءفاتر.
 .5كقاف الطقب باا ال اجل.
 .6اطقل إلى كا طالل أن تم ل إجاباته ف ل ح .
 .7ساعء الطقب عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .8اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .9اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح أسئق ش ت عقى الطقب  ،تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."45
 .3كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى عنات اإلسالم بال ر تح عن الن س. اه مام اإلسالم ببناء اقجساد الق ت .- 273 -

سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :االخ باة الموقف التقويمي :بعء االز هاء من عرض أفماة الءةس ،زع اقسئق ااتي عقى الطقب ُ ،مس خ ِء ًما فاعقي "السؤاا الل اب" ل ق تم أدائهم. -أداة التقويم :ال ة

الققم

الر م
1

معاتير اقداء
تءةس أحمء ت الءةس تقعل ت القعل.

2
3

صح

خطأ

ت رك مام د القعل تذهل قداء الصال عنء سماع اقذان.
كسر ُعءي زجاج زافذ جيرازه عنءما كان تقعل بالمر .

4

سقطت عقيه.

ل خالء ف ق س ة بيت الليران لي نا ا المر ال

تس ن5ج أ ضرب سعيء صءتقه ش مه ف أثناء لعبهما.
6

تس مع تايى لنصائح الءته عنءما تقعل ف الاءائا العام .

7

تقعل عبير ألعابًا م يء عقى جهاز الااس ب ب ت صير.

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اسم النشاط
 .1عءم إتذاء الناس.

نشاط:
45

أك ل مع ملم ع

اإلجابة

أدبين آخرتن زراعيهما عنء القعل.

آمن.
 .2القعل بمر القءم ف ممان ٍ

.......................2 ...............1
تعبر الطالل عن الص ة  ،ت ابع المعقم إجابال الطقب .

نشاط ختامي:
45

أتأما الص ة ااتي

أُعبِّر ش تاًا:
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أنشطة إضافية:
عالجي:
أذكر ثالث من آداب القعل.
إثرائي:
بم تنصح شقيقك اقصغر عنء لعبه؟

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .2أمأل ال راغال ااتي بما تناسبها من الصانء ق:
ال ت ،ال اجبال ،الصالا
أ -أخ اة الصاب ................

أ -الصالا .

ب -ألعل ف  .............المناسل.

ب -ال ت.

ج -ال أزشغا بالقعل عن أداء ...........المءةسي .

ج -ال اجبال.

 .2ضع إشاة ( ) إزاء العباة ال
العباة ال
أ-

46

تمثا السق ك الصايح إشاة (  ) إزاء

تمثا السق ك الخطأ:

( ) تقعل أحمء زتء كر القءم ف الشاةع.

ب ) ( -تقعل عقياء ألعابا حاس بي م يء ف
ج ) ( -تصرخ سامر ف

أ× .
ب√ .

ت فراغها.

جـ × .

جه أصء ائه ف أثناء القعل.

د ) ( -تس أذن خالء الءته عنءما ترغل ف القعل.

د√ .

ه ) ( -اس مر عق بالقعل ح ى فات ه صال العصر.

هـ× .
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ورقة العمل
االسم........................ :
التاريخ...................... :
سالم:
السؤا ُل ْاألو ُل :أُكونُ من ا ْلكلمات ْاآلتية آداب اللعب في ْاإل ْ

مان
الصاب ِ ،ااخرتن ،ال ُمنا ِس ِ
عاج ،اخ ِياةُ ،الصاالِا ِ ،الم ِ
ل ،عء ُم  ،اخ ِياةُ ،إِز ِ
ل:
آدابُ القا ِع ِ
..................................................................... .1
..................................................................... .2
..................................................................... .3
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الدرس السابع عشر

سورة الزلزلة

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق الس ة المرتم تال ً سقيم ً. تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقا ً صاياًا. تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف ااتال المرتم . تق لم بآداب ال ال القرآن المرتم. تارص عقى تال القرآن المرتم. -ت ق الس ة المرتم غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة عظم القرآن المرتم. الارص عقى ح ظ س ة من القرآن المرتم تال تها. -اإلتمان بالي م ااخر.

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم.-

الم اب المءةس .

 ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت :- 277 -

 جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا ،المصاف
الناطا.

مصادر تعلم إضافية:

المفاهيم والمصطلحات:
أثقالها ،تاءث أخباةها ،تصءة الناس ،أش اتا ،ليُر ا أعمالهم.

التعلم القبلي:
اتا س ة "القاةع " غيبًا.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "عصف ذهن " ،بطرح السؤاا اات :
 -اذكر آداب ال ال

ال ل تء.

 مااكا الطقب لقمعقم تردادهم كقمال "أل ظ جيا ًءا".- 278 -

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال رداد المااكا  ،ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1ال ال ال طبيقي "تال القء " من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
 .2مااكا الطقب لقمعقم تردادهم كقمال "أل ظ جيا ًءا".
 .3ال ال ال طبيقي بأسق ب ال ققين من المعقم ،أ المسلا ،أ الااس ب ،أ أي سيق مسم ع .
 .4سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كقف ف كا منها طالبًا مل ا د ال ال  ،حيث تس مع ل ال زمالئه ُمص ِّ بًا أخطاءهم.
 .5تال الطقب المل ا دتن ف كا ملم ع تال سقيم .
 .6كقاف أفراد الملم ع ب ال الس ة المرتم

تصايح اقخطاء من الطالل المل ا د.

 .7كقف كا ملم ع ببيان معاز الم ردال ااتي  ( :ثقالها ،تاءث أخباةها ،تصءة الناس ،أش اتا ،ليُر ا أعمالهم) ،ثم تء تن اإلجاب عقى ةق
الاائط.
 .8اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
.9

لخص المعنى اإلجمال لآلتال المرتم عقى الق ح بعء منا ش الطقب .

 .10اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى الارص عقى تال القرآن المرتم. العنات با ظ القرآن المرتم.- 279 -

سبق ها.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :المالحظ . الموقف التقويمي :زع اقسئق عقى الطقب ف أثناء شرح الءةسُ ،مس خ ِء ًما فاعقي "السؤاا الل اب" ل ق تم أدائهم. أداة التقويم  :سقم ال قءتر العءدي.الر م

المعياة
5

1

تق لم الطالل بآداب ال ال .

2

تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا سقي ًما.

3

تبين معاز الم ردال ال راكيل.

4

ت ابع تال الطقب الس ة المرتم .

5

تم سل مهاة ال ال ذاتياًا.

إجابات أنشطة الدرس:
ال ت جء أزشط
أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد مع ملم ع

اات ااتي ( :زلللت اقةض زللالها) .

إثرائي:
ا رأ س ة "اللللل " غيبًا.
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4

3

2

1

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

رقم الصفحة

 .1أتق الس ة المرتم أمام معقم ،
أصاح اقخطاء ال

تنبهن إليها.

ت ابع المعقم تال الطالاب تصاح أخطاءهم.

47

ورقة العمل
االسم............................................ :
التاريخ.......................................... :
السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة من الص ْندوق في ما يأْتي:

ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﱡﱵﱶﱷ  ..........................ﱹ ﱺ ﱻ  .......................ﱽ ﱾ  ....................ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ .....................ﲆ
ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ  ..............................ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ  ..........ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
............ﲟﲠ ﱠ
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تحريم الغش

الدرس الثامن عشر
النتاجات الخاصة:

يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 تذكر اسم ةا ي الاءتث. تبين معاز الم ردال ال راكيل. تقرأ الاءتث الشرتف راء صايا . تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الءةس. ت لنل الغش ف حياته. تقءة حرص اإلسالم عقى اقخالق الاسن . -تقرأ الاءتث الشرتف غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 االع لاز باه مام اإلسالم باقخالق. االل لام بأحمام اإلسالم ف البيع الشراء. -الارص عقى اقماز

تلنل الغش.

مصادر التعلم وأدواته:
 الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.
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مصادر تعلم إضافية:

المفاهيم والمصطلحات:
الغش ،صبر طعام ،أصاب ه السماء.
الغش :الخءاع االح ياا.
صبر طعام :ك م من الطعام.

التعلم القبلي:
ما المقص د باسم هللا تعالى "العقيم"؟

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :المااضر  ،العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :المااضر  ،العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "المااضر  ،أسئق

أج ب " عقى النا اات :

 ا رأ الاءتث النب ي الشرتف راء سقيم . اطقل إلى بعض الطقب راء الاءتث الشرتف. اطرح سؤاا عصف ذهن  ،مثا :ما أشماا الغش؟- 283 -

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1سام الطقب أةبع ملم عال ،ثم كقف كا ملم ع  ،بعء راء الءةس ،اطرح اقسئق ح ا الءةسُ ،مبيانًا إجاباتها ،كما تأت :
 السؤاا اق ا :ماذا أصاب صبر الطعام؟ السؤاا الثاز  :كيف عرف الرس ا  -صقى هللا عقيه سقم  -ما حءث لقطعام؟ السؤاا الثالث :بماذا ةد ال اجر عقى الرس ا ؟ السؤاا الرابع :ماذا اا له الرس ا ؟ .2كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .3اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .4كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .5ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .6اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال

ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2كقف الطقب بم اب بطا تبين فيها معنى الغش.
 .3اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف ص ا "."48
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سبق ها.

 .4كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى حرم الغش لآلخرتن. -االل لام بأخالق اإلسالم.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 اس راتيلي ال ق تم :المالحظ الموقف التقويمي :زع اقسئق عقى الطقب ف أثناء شرح الءةسُ ،مس خ ِء ًما فاعقي "السؤاا الل اب" ل ق تم أدائهم. أدا ال ق تم :سقم تقءتر زسب .الر م االداء
تعرف معنى الغش.
.1
تشاةك أفراد ملم ع ه ف النقاش.
.2
ت ضح معنى "صبر طعام ،أصاب ه السماء".
.3
تنلل المهم ف ال ت الماءد.
.4
تقرأ الاءتث الشرتف غيبًا.
.5

%75 %100

%25 %50

إجابات أنشطة الدرس:
اسم النشاط

رقم الصفحة

اإلجابة

نشاط:
48

ألخص عقى مسامع زمالئ

ص النب  -صقى هللا عقيه سقم  -مع صاحل ك م القمح .ت ابع المعقم تقخيص الطقب القص .
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أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد الاءتث الشرتف مع ملم ع .
إثرائي:
أعقاا :لما حرام اإلسالم الغش؟

إجابات أختبر معلوماتي:
اإلجابة

نص السؤال

اب ا بماء المطر.

 .1معنى أصاب ه السماء.............................

رقم الصفحة
49

 .2أضع إشاة (√) إزاء السق ك الصايح  ،إشاة (×) إزاء السق ك الخطأ ف ما تأت :
أ-

امت طالب بنقا إجابال اقسئق من زميق ها ف أثناء االم اان( .

ب -حرص ال اجر عقى إتالف المعقبال ال اسء (
ج -تع امء ال اجر إخ اء عي ب سياةته ح ى تبيعها (

)

أ× .
ب√ .

).

49

جـ × .

).
قن فيه خءا ًعا ظق ًما لقناس.

 .3لماذا حرم هللا تعالى الغش ف البيع؟

49

 .4اا ةس ا هللا صقى هللا عقيه سقم( :أفال جعق ه  ..............................من غش (  ..........ف ق الطعام كد تدراه
الناس ..... ،فقيس منا).

.)................

ورقة العمل
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49

االسم........................................... :
التاريخ......................................... :
السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة من الص ْندوق في ما يأْتي:

تغش ،حرم ،البيع

ص ِة ِه جمي ِعها.
اإلسال ُم ال ِغش بِ ُ
ِ .......................... .1
اس.
ِ .2من ُ
ص ِة ال ِغشِّ ..................؛ ِقن في ِه ِخءا ًعا ظُق ًما لِقنا ِ
 .3بين ةس ُا هللاِ  -صقاى هللاُ عقي ِه سقم  -أن ال ُمسقِم ال  .............أب ًءا.

الدرس التاسع عشر

سورة العاديات

النتاجات الخاصة:
يُتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن:
 ت ق الس ة المرتم تال صايا . تنطا كقمال "أل ظ جيا ًءا" زطقًا صاي ًاا.- 287 -

 تبين معاز الم ردال ال راكيل ال اةد ف الس ة . تع رف بنعم هللا تعالى عقيه. -تق لم الطالل آداب تال

القرآن المرتم.

 تس ن ج أهمي الخيا ف الايا .-

تا ظ س ة "العادتال" غيبًا.

القيم واالتجاهات الرئيسة:
 اس شعاة عظم القرآن المرتم. الارص عقى تال القرآن المرتم ح ظه. -العنات بالاي ازال قزها ُخقِقت لخءم اإلزسان.

مصادر التعلم وأدواته:
 القرآن المرتم. الم اب المءةس . ال سائا ال عقيمي المناسب مما تأت : جهاز الااس ب ،جهاز العرض اإللم ر ز ( ،)Data showل حال كرت زي  ،أ الم تخطيط مق ز  ،الق ح ،بطا ال ،الصا.

مصادر تعلم إضافية:
 -ت سير ص

ال اسير لقصاب ز  ،ت سير س ة "العادتال".

المفاهيم والمصطلحات:
- 288 -

العادتال ضب ًاا ،الم ةتال ء ًحا ،زق ًعا ،لمن د.

التعلم القبلي:
ات ُا س ة الشمس غيبًا.

استراتيجيات التدريس:
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أزشط القراء المباشر  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
خطوات تنفيذ الدرس:
أوال -التمهيد
 التدريس المباشر( :العما ف الم اب المءةس  ،أسئق

أج ب  ،الا اة المنا ش ).

 اك ل ز اجال الءةس الخاص عقى الق ح.
 مهاء لقءةس ُمس خ ِء ًما ال ءةتس المباشر "أسئق

أج ب  ،ال رداد المااكا " كما تأت :

 تذكير الطالب بآداب ال ال . تردد الطالب بعء المعقم كقمال "أل ظ جيا ًءا". تس مع الطقب لقس ة المرتم ب اسط المسلا. ت ق المعقم الس ة المرتم  ،مع ال رداد المااكا من الطقب .ثانيا -إجراءات التنفيذ:
 التعلم التعاوني( :ال عقم النشط ،ال عقم ال عا ز اللماع  ،العصف الذهن ).
 .1سام الطقب ثالث ملم عال ،ثم كقف كا الملم عال بعء تال الس ة المرتم بما تأت :
 اس خراج الص ال المذك ة ااتال المرتم ااتي :- 289 -



اا تعالى :ﱡﭐﲡﲢﱠ.



اا تعالى:ﭐﱡ ﲤﲥﱠ.



اا تعالى :ﱡ ﲬﱠ.



اا تعالى :ﱡﲮﲯﲰﱠ.



اا تعالى :ﱡ ﱄﱠ.

 بيان المعنى اإلجمال لآلتال المرتم . .2كقاف أفراد الملم ع باا ال اجل.
 .3اطقل إلى كا ملم ع أن تم ل إجاباتها ف ل ح  ،ثم تعققها عقى اللءاة.
 .4كقف كا ملم ع بمشاةك الملم عال اقخرى ف إجاب ها.
 .5ساعء أفراد الملم عال عقى اس ءةاك ما فاتهم من شرح.
 .6اك ل عقى الق ح ما ات ا عقيه.
 .7اس خءم ال ق تم البنائ "ال م تن " لما تُشرح ،ال تن قا إلى فمر جءتء ف الءةس با ال أكء من تاقا ال مر ال
ثالثا -التقويم الختامي
 التدريس المباشر( :أسئق

أج ب ).

 .1اطرح عقى الطقب أسئق ش ت تقيس ما تاقا لءتهم من ز اجال.
 .2اخ م الءةس ب ن يذ اقزشط ف الص ا "."51
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سبق ها.

 .3كقف الطقب بإجاب أسئق الءةس.

الربط بين الموضوع والحياة العامة:
 ت جيه الطقب إلى زِعم هللا تعالى عقينا. -تسخير الم ن لخءم اإلزسان.

استراتيجيات التقويم وأدواته:
 استراتيجية التقويم :مراجع الذال الموقف التقويمي :ت م طرح أسئق من ائم الرصء عقى الطالل بايث تقيس أداءه .تناصر د ة الطالل ف مطابق هذه الن اجال عقى ز سهإصءاة حمم ف تقءتر ائم الشطل.
 أداة التقويم :ائم الرصء الشطلمعاتير اقداء

الر م
1

أبين معاز الم ردال ال ركيل ال اةد ف الس ة المرتم .

2

أس ن ج ف ائء الخيا ف حياتنا.

3

أل ظ كقمال زطقًا سقي ًما.

4

أح ظ س ة "العادتال" غيبًا.

زعم

إجابات أنشطة الدرس:
رقم الصفحة

اإلجابة

اسم النشاط
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ال

نشاط:
51

أذكر اس ًما من أسماء هللا تعالى أشاةل له س ة العادتال.

الشهيء ،الخبير.

نشاط ختامي:
51

أصا النقط حسل تسقسا اقة ام؛ قك ن ص ة لقخيا.

أنشطة إضافية:
عالجي:
أةدد كقمال "أل ظ جيا ًءا"( :العادتال ضب ًاا ،الم ةتال ء ًحا ،زق ًعا ،لمن د).
إثرائي:
أذكر ثالث ف ائء لقخيا ف حياتنا.

إجابات "أختبر معلوماتي":
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تُ رك لقطالل حرت ال صيا.

اإلجابة

نص السؤال

رقم
الصفحة

 .1أكما ك اب ااتال المرتم غيبًا.
ت م ك اب اات المرتم من با الطالل بمساعء

قال تعالى ﭐﱡﭐﲡﲢ.............................ﲣﱠ

المعقم
52

 .2أصا بين المقمال ف العم د اق ا المعنى المناسل ف العم د المقابا ف ما تأت :
والعاديات

دخلن وسط األعداء في القتال.
غبارا.

فوسطن به جمعا

العادتال ضب ًاا :الخيا المسرع ال
تسمع ص ل تن سها.
ف سطن به جم ًعا :دخقن سط اقعءاء.

52

زق ًعا :غبا ًةا

نفعا
الخيل المسرعة التي يسمع صوت تنفسها.
 .3أضع دائر ح ا ةمل اإلجاب الصايا ف ما تأت :

 .1اإلنسان الذي تقصءه اات ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱠ
أ .كا إزسان

ب .المافر

53

ج .المؤمن
 .1اإلزسان الذي تنمر زعم هللا تعالى.

 .2معنى ا هللا تعالى ﭐﱡﭐﱋﱌﱍﱎﱏﱠ أن اإلزسان كثير الالِّ لِـ:
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 .2ب .الماا جمعه.

أ .أ الده أ اةبه ب .الماا جمعه ج .فعا الخير
 .3حلا اإلزسان لقماا:

 .3ج .خير إذا اس خءم ف

أ .خير دائ ًما ب .شر دائ ًما ج .خير إذا اس خءم ف طاع هللا تعالى
 .4اكقب اآليأل من سورة العاديات القي قدل على أن هللا قعالى سيحاسب
البشر...................................

ورقة العمل
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طاع هللا

تعالى.

ﱡﭐﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱠ

53

االسم............................................. :
التاريخ............................................ :
السؤا ُل ْاألو ُل :أ ْملُ ا ْلفراغ با ْلكلمة ا ْل ُمناسبة من الص ْندوق في ما يأْتي:

ﱁ ﱂ ﱃﱄ
ﱡﭐ ﲡ  ............................ﲣ  .........................ﲥ ﲦﲧ ...........................ﲩ  ................ﲫ ﲬ ﲭﲮ
ﲯ...........................ﲱﱁﱂﱃ........................ﱅﱆﱇﱈ..............................ﱊﱋ........................ﱎﱏﱐ
ﱑﱒﱓ....................ﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛ.............................ﱝﱞﱟﱠﱡ.....................ﱣ ﱠ
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تم بِام ِء هللاِ تعالى
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