
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1: المستوى 2 :الجذاذة

 [الكرٌم القرآن] تزكٌةال: المــــــادة 1: الوحدة

 [2 و 1]اآلٌتان:  الفاتحة سورة: الموضوع 2: األسبوع 2: الحصص عدد
   :األهداؾ
 فهم المعنى العام لآلٌتٌن (1
 ترتٌل اآلٌتٌن باحترام قواعد الترتٌل المضمرة (2
 رتٌل المضمرةحفظ واستظهار اآلٌتٌن مع احترام قواعد الت (3

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطة المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

وضعٌة 
 االنطبلق

 *ماذا ٌقرأ أبوك فً الصبلة؟

اإلنصات 
 والتردٌد

 ، وٌرددهما.الفاتحةاألول من سورة   ءلتبلوة الجزالمتعلمون  نصت*ٌ

ِحٌمِ  بِْسمِ } ْحَمِن الره ِ الره ِ َربِّ اْلَعالَِمٌَن )،َّللاه ِحٌِم )1اْلَحْمُد َلِِله ْحَمِن الره  {(2( الره

 الفهم

 :الفاتحةللجزء األول من سورة  العام المعنى* ٌتعرؾ المتعلمون 
 كٌؾ نشكر َّللا؟ ]بحمده وتعظٌمه[- 
 من خالق اإلنسان والحٌوان؛ وكل ما فً الدنٌا؟-
 م وٌحسن إلٌهم؟من ٌرزقه-

 الثانٌــــــة الحـصــــــة
 .  الفاتحة سورةللجزء األول من  العام بالمعنى التذكٌر* تمهٌد

 الحفظ
 واالستظهار

 .  آٌة آٌة بالتدرج الفاتحةاألول من سورة   ءالجز المتعلمون ٌحفظ
 .  الفاتحة سورةاألول من  ءالجز المتعلمون ٌستظهر

 -مضمرة التجوٌد قواعد -واالستظهار الحفظ فً الصحٌحة التبلوة المتعلمون ٌحاكً

 اإلنجاز

 *ٌلون المتعلمون العبارة التالٌة:

 اهّوٕ رب اهعاملني
  أحمد َّللا تعالى، الذي انشؤ اإلنسان والحٌوان والنبات وؼٌرهم.* االستنتاج



 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل
 األولــــــى :الحـصــــــة

 بلقوضعٌة االنط
 ربً ومن رب الناس؟من  *

 * ومن خلقك؟

 التسمٌع

 *تسمٌع النص:  
 ذهب مصطفى وسلوى فً رحلة مدرسٌة إلى الشاطا، فسؤل مصطفى األستاذة: 

 من خلق هذا البحر الكبٌر؟-
 فردت علٌه األستاذة: هذا البحر، وتلك الطٌور، والسماء والشمس والرمال والصخور، وكل شًء تراه، من خلق َّللا-

 ربً وربِك، ورِب الناس جمٌعا.
 فسؤلت سلوى: وهل َّللا ربً أٌضا؟ -

 الفهم

 *من ربك؟
 *من خلق جمٌع المخلوقات؟

 *اذكر بعض المخلوقات التً خلقها َّللا؟
 *ماذا ٌجب علٌك نحو ربك؟

 االستنتاج

 ٌخطط المتعلم استنتاجه وٌلونه:

 يـٕ ربـاهّو
 

 الثانٌــــــة :الحـصــــــة

  ؟  * ماذا ٌجب علٌك نحو ربك    ؟   ن ربك ورب العالمٌن م* تمهٌد

 نجازاإل

 الجواب الصحٌح : فً )×(  عبلمة المتعلمون  ٌضع * 
 

 خطؤ     ○صحٌح  ○ .       ربً خلقنً وخلق العالمٌن •     
  خطؤ     ○صحٌح  ○      ربً خلقنً وحدي َّللا ربً . •     
 خطؤ     ○صحٌح  ○          أعبد َّللا وحده وأحمده  . •     

 
 :*ٌكملون الجملتٌن اآلتٌتٌن  

 
 ربً هو ...........  •     
 َّللا رب ............  •     

 تطبٌق القٌم
 دعوهم لبللتزام بها:أ ،عن معناها هم* مطالبة المتعلمٌن بتردٌد الجملة اآلتٌة بعد كتابتها على السبورة وبعد استفسار

 وخلق الناس والطٌور والبحار والسماء وكل شًء.َّللا ربً، خلقنً  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1المستوى:  3 الجذاذة:

 [العقٌدة]التزكٌة  المــــــادة: 1الوحدة: 
 . ربــــًَّللا الموضوع:  2األسبوع:  2عدد الحصص: 

 أن ٌتعرؾ بؤن َّللا تعالى ربـه، خالقه وخالق كل شًء.  األهداؾ:

 األسبلة.... -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1: المستوى 4 :الجذاذة

 [الكرٌم القرآن] تزكٌةال: المــــــادة 1: الوحدة

 [4و3]اآلٌتان:  الفاتحة سورة: الموضوع 3: األسبوع 2: الحصص عدد
  :األهداؾ
 فهم المعنى العام لآلٌتٌن. (1
 تٌل المضمرة.ترتٌل اآلٌتٌن باحترام قواعد التر (2
 حفظ واستظهار اآلٌتٌن مع احترام قواعد الترتٌل المضمرة. (3

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطة المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

وضعٌة 
 االنطبلق

 *أدعوهم إلى استظهار اآلٌات األولى من سورة الفاتحة
 بسٌطة الختبار فهمهم لآلٌات. *أطرح أسبلة

اإلنصات 
 والتردٌد

 ، وتردٌد اآلٌات.الفاتحةالثانً من سورة   ءأدعوهم لئلنصات لتبلوة الجز*

ٌِن ) } ْوِم الدِّ ٌَ اَك َنْسَتِعٌنُ 3َملِِك  ٌه اَك َنْعُبُد َوإِ ٌه  صدق َّللا العظٌم ({4) ( إِ

 الفهم

 ة من قبٌل:*اوجههم إلى تحدٌد وشرح بعض المفردات الؽامض
 ٌوم الدٌن: ٌوم القٌامة

 نستعٌن: نطلب المساعدة والعون
 :الفاتحةللجزء الثانً من سورة  العام المعنى* أطرح أسبلة لفهم 

 ما معنى ٌوم الدٌن؟ - 
 من ملك ٌوم الدٌن؟-
 من تعبد؟-

 بمن تستعٌن؟
.... 

 ]ٌحكم َّللا تعالى بٌن الناس ٌوم القٌامة، نعبده وحده ونستعٌن به[

 الثانٌــــــة الحـصــــــة
 .  الفاتحة سورةللجزء الثانً من  العام بالمعنى التذكٌر* تمهٌد

 الحفظ
 واالستظهار

 *أدعوهم إلى:
 .  آٌة آٌة بالتدرج الفاتحةالثانً من سورة   ءالجز حفظ-
 .  الفاتحة سورةالثانً من  ءالجز استظهار-
 -مضمرة التجوٌد قواعد -ارواالستظه الحفظ فً الصحٌحة التبلوة محاكاة-

 اإلنجاز

 *أوجههم إلى كتابة وتلوٌن العبارة اآلتٌة:

 أعبد اهلل وأستعني بٕ
 تثبٌت القٌم

 أدعوهم إلى تردٌد:*
 أعبد َّللا تعالى وحده، وأستعٌن به ال بؽٌره.



 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل
 األولــــــى :الحـصــــــة

 وضعٌة االنطبلق
 ٌنما تشِهد )اإلشارة بالسبابة وتحرٌكها(؛ ماذا تقول؟ح *

 *حٌنما ٌذكر اسم الرسول محمد؛ ماذا تقول؟

 التسمٌع
 *تسمٌع النص:  

كانت قبٌلة قرٌش تلقب محمدا صلى َّللا علٌه وسلم بالصادق األمٌن، ولما نزل علٌه الوحً فً ؼار حراء، أصبح نبٌا 
 ورسوال للناس أجمعٌن.

 الفهم

 حمد المقصود فً النص؟*من هو م
 *من هم قرٌش؟

 *بماذا كانت قبٌلته تلقبه؟
 *لماذا؟

 *ماذا نزل علٌه بؽار حراء؟
 *ماذا أصبح بعد ذلك؟

 *هل هو رسول الناس اجمعٌن؟

 االستخبلص
 ٌستنتج المتعلمون الملخص من خبلل طرح أسبلة موجهة:

 نبً ورسول للناس أجمعٌن.[ ]محمد صلى َّللا علٌه وسلم ال ٌكذب، وٌحافظ على األمانة، هو

 الثانٌــــــة :الحـصــــــة

  ؟  * ماذا ٌجب علٌك نحو رسولك    ؟   من رسولك ورسول الناس جمٌعا * تمهٌد

 نجازاإل

 أدعو المتعلمٌن إلى تحدٌد العبارة الصحٌحة مما ٌلً:* 

 أصبح محمد صلى َّللا علٌه وسلم نبٌا ورسوال عندما:

 كان ٌشتؽل فً تجارته ؼار حراءنزل علٌه الوحً فً 

 أمام الجواب الصحٌح:)×( *أوجههم إلى وضع العبلمة 

  للناس جمٌعا 

  ألسرته فقط محمد صلى َّللا علٌه وسلم

  لقبٌلة قرٌش 

 *أدعوهم إلى نقل وتلوٌن العبارة اآلتٌة :

 محمد صلى اهلل عليه وسلم

 صادق وأًني

 تطبٌق القٌم

 أسفل السلوك الذي ٌقتدون به بنبٌهم:)×( ة أوجههم إلى وضع العبلم* 

 الؽش األمانة الكذب الصدق

    

 *أدعوهم إلى تردٌد:
 ]محمد صلى َّللا علٌه وسلم نبًٌ وسول للعالمٌن، صادق أمٌن[.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1المستوى:  5 الجذاذة:

 االقتداءالمــــــادة:  1الوحدة: 
 محمد نبًٌ صلى َّللا علٌه وسلمالموضوع:  3األسبوع:  2: عدد الحصص

 نبً ورسول للعالمٌن.صلى َّللا علٌه وسلم أن ٌتعرؾ بؤن محمدا   األهداؾ:

 األسبلة.... -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1: المستوى 6 :الجذاذة

 [الكرٌم القرآن] تزكٌةال: المــــــادة 1: الوحدة

 [7إلى اآلٌة: 5من اآلٌة:] الفاتحة سورة: موضوعال 4: األسبوع 2: الحصص عدد
  :األهداؾ
 فهم المعنى العام لآلٌات (1
 ترتٌل اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة (2
 حفظ واستظهاراآلٌات مع احترام قواعد الترتٌل المضمرة (3

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 ٌةالتعلم التعلٌمٌة األنشطة المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

وضعٌة 
 االنطبلق

 *أدعوهم إلى استظهار اآلٌات السابقة من سورة الفاتحة
 *أطرح أسبلة بسٌطة الختبار فهمهم لآلٌات.

اإلنصات 
 والتردٌد

 ، وٌرددهما.الفاتحةالثالث من سورة   ءلتبلوة الجزالمتعلمون  نصت*ٌ

 صدق َّللا العظٌم(.{ 7( ؼٌر المؽضوب علٌهم وال الضالٌن )6ن أنعمت علٌهم )صراط الذٌ( 5) اهدنا الصراط المستقٌم }

 الفهم

 *ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:
 الصراط: الطرٌق؛ السبٌل

 المستقٌم: ؼٌر معوج
 الذٌن أنعمت علٌهم: المإمنون

 المؽضوب علٌه: الٌهود
 الضالٌن: النصارى

 :الفاتحةللجزء األخٌر من سورة  العام معنىال* ٌتعرؾ المتعلمون 
 ماذا نطلب من َّللا؟ - 
 كٌؾ هو طرٌق المنعم علٌهم؟-
 كٌؾ هو طرٌق العاصٌن؟-

.... 

 االستنتاج
 *ٌستنتج المتعلمون ما ٌلً بؤسبلة موجهة:

ق العاصٌن الذٌن ]أطلب من َّللا تعالى أن ٌهدٌنً إلى طرٌق النبٌٌن والصالحٌن الذٌن انعم علٌهم، وٌبعدنً عن طرٌ
 عرفوا الحق ولم ٌتبعوه، فؤبعدهم من رحمته.[

 الثانٌــــــة الحـصــــــة
 .  الفاتحة سورةللجزء األخٌر من  العام بالمعنى التذكٌر* تمهٌد

 الحفظ
 واالستظهار

 .  ٌة؛ آآٌة بالتدرج الفاتحةاألخٌر من سورة  ءالجز المتعلمون ٌحفظ
 .  الفاتحة سورةخٌر من األ ءالجز المتعلمون ٌستظهر

 -مضمرة التجوٌد قواعد -واالستظهار الحفظ فً الصحٌحة التبلوة المتعلمون ٌحاكً

 التطبٌق

 تحت األعمال المإدٌة إلى الطرٌق المستقٌم:)×( *ادعوهم إلى وضع العبلمة 

 الكذب األمانة الؽش الصدق

    

 
 *ٌكتب وٌلون المتعلمون العبارة التالٌة:

 إىل اهصراط املستقيٍ اهّوٕ ئدي
 تثبٌت القٌم

 ٌردد المتعلمون:*
 ٌهدي َّللا تعالى الناس إلى طرٌق الخٌر



 

 
 

 األول: المستوى 7 :الجذاذة

 االستجـــابــة: المــــــادة 1: الوحدة

 صلى َّللا علٌه وسلمأعبد َّللا على هدي رسول َّللا  :الموضوع 4: األسبوع 2: الحصص عدد
 القتداء برسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم فً صبلته ومعامبلته.هدؾ: اال

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطة المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

وضعٌة 
 االنطبلق

 *أطرح أسبلة بسٌطة إلثارة انتباه المتعلمٌن والمتعلمات لموضوع الدرس.
 تقول لزمبلبك كبلما قبٌحا؟ هل-
 كٌؾ ٌنبؽً إن تعامل زمبلءك؟-
 كٌؾ كانت معاملة الرسول صلى َّللا علٌه وسلم للناس؟-

االكتشاؾ 
 والتعرؾ

 أسمع النص بقراءة نموذجٌة مع الحرص على دعوتهم لئلنصات والتتبع.*
 ]سمع حارس المدرسة كبلما سٌبا، ٌقوله مصطفى لزمٌله، فنهاه قاببل: 

وكك ٌا مصطفى، واهتد برسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم الذي كان ٌعامل الناس بالحسنى، وٌإدي الصبلة فً حسن سل
 وقتها، ال ٌظلم وال ٌكذب، وٌحافظ على األمانة[.

 بناء المعارؾ

 *أوجههم إلى شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:
 سٌبــا: قبٌحا؛ فاحشا؛ بذٌبا...

 ـد؛ تؤّس...اهتــد: اقتــد ؛ استرشـ
 األمانة: الودٌعة

 بالحسنى: بالخٌر....
 :للنص العام المعنى* أطرح أسبلة لفهم 

 ماذا سمع حارس المدرسة؟ -
 ممن صدر هذا الكبلم السٌا؟-
 ماذا طلب منه الحارس؟-
 كٌؾ كان رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم ٌعامل الناس؟-
 وقته؟ماذا كان الرسول صلى َّللا علٌه وسلم ٌإدٌه فً -
 هل كان الرسول صلى َّللا علٌه وسلم ٌظلم الناس وٌكذب علٌهم؟-
 ما الشًء الذي كان ٌحافظ علٌه رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم؟-

 االستنتاج
 *ٌستنتج المتعلمون ما ٌلً بؤسبلة موجهة:

 ] أتعلم الصبلة، وأعامل الناس بالحسنى، كما كان ٌفعل رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم[.

 الثانٌــــــة الحـصــــــة

 التذكٌر والربط
 :**تذكٌر المتعلمٌن بما أنجز فً الحصة األولى، بمثل

 كٌؾ كان ٌعامل رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم الناس؟-
 هل كان ٌإخر الصبلة عن وقتها؟-

 بناء القٌم

 *أدفعهم إلى تحدٌد السلوك الحسن مما ٌلً:
 ألتفه األسباب.طفل ٌتشاجر دابما مع زمبلبه  -
 طفبلن ٌلعبان بؤدب. -
 طفل ٌستمع لنصابح جده.-
 طفل ٌصاحب أباه ألداء صبلة الجمعة.-
 طفل ٌلعب بالكرة؛ فٌحدث الضجٌج والضوضاء للجٌران.-

توظٌؾ 
وتطبٌق 
 المكتسبات

 *أدعوهم إلى االهتداء برسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم بتحدٌد السلوك المناسب مما ٌلً:
 زمبلبً وزمٌبلتً بالحسنى.أعامل -
 أقول للناس كبلما سٌبؤ.-
 أتعلم الصبلة.-
 حٌنما أرافق أبً إلى المسجد؛ ألهو فً الصؾ خبلل أداء صبلة الجمعة.-

استثمار 
وتوظٌؾ القٌم 

 فً الحٌاة

 ٌة:*أوجههم إلى التؤسً برسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم؛ وذلك من خبلل تردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة اآلت

 أقوي كالًا طيبا



 

 
 
 

 األول: المستوى 8 :الجذاذة

 الـقــســـط: المــــــادة 1: الوحدة

 أوحـــد َّللا :الموضوع 5: األسبوع 2: الحصص عدد
 هدؾ: تعرؾ معنى كلمة التوحٌد }ال إله إال َّللا{ال

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة ةالتعلٌمٌ األنشطة المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

وضعٌة 
 االنطبلق

 *أطرح أسبلة بسٌطة إلثارة انتباه المتعلمٌن والمتعلمات لموضوع الدرس.
 لماذا نصلً؟-
 من نعبد؟-
 من ٌذكرنا باآلٌات األربع األولى من سورة الفاتحة؟-

االكتشاؾ 
 والتعرؾ

 م لئلنصات والتتبع.أسمع النص بقراءة نموذجٌة مع الحرص على دعوته*
 ] نادت األستاذة قابلة: تعالً ٌا عبد َّللا

 فسؤلها مصطفى: لماذا نادٌته )ٌا عبد َّللا(؛ وكلنا نعبد َّللا؟  
فردت علٌه: هذا هو اسمه، نعم، كلنا نعبد َّللا وحده، أال تتذكر اآلٌة الكرٌمة الرابعة، من سورة الفاتحة }}إٌاك نعبد   

 وإٌاك نستعٌن{{؟
 واحد ٌا مصطفى، وال إله نعبد إال َّللا. َّللا  

 بناء المعارؾ

 *أوجههم إلى شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:
 نادت: دعته باسمه أو استدعته...-
 تعال: أقبل...-

 :للنص العام المعنى* أطرح أسبلة لفهم 
 ما اسم التلمٌذ الذي نادته األستاذة؟ -
 ماذا قال مصطفى؟-
 من نعبد؟-
 نا باآلٌة الرابعة من سورة الفاتحة؟من ٌذكر-
 هل َّللا واحد؟ أم متعدد؟-
 ما معنى: ال إله إال َّللا؟    )ال إله نعبد إال َّللا( أو ) ال معبود بحق سواه(-

 االستنتاج
 *ٌستنتج المتعلمون ما ٌلً بؤسبلة موجهة:

 ] ال ٌوجد إله ؼٌر َّللا تعالى، أعبده وحده، وال اعبد سواه[.

 الثانٌــــــة ـةالحـصـــــ

 التذكٌر والربط
 :**تذكٌر المتعلمٌن بما أنجز فً الحصة األولى، بمثل

 من هو المستحق بالعبادة؟-
 هل ٌوجد إله ؼٌر َّللا تعالى؟-

توظٌؾ 
وتطبٌق 
 المكتسبات

 *أدفعهم إلى ترسٌخ وحدانٌة َّللا تعالى من خبلل اختٌار العبارة الصحٌحة مما ٌلً:
 ، ألنه:أقول ال إله إال َّللا

 خلقنً وحدي ال إله ؼٌره ربً ورب الناس
 

 *أدعوهم إلى رفع الٌد عندما ٌسمعون عبارة توحٌد َّللا تعالى:

 ال إله إال َّللا َّللا اكبر صلى َّللا علٌه وسلممحمد رسول َّللا 

 *أدعوهم لتردٌد النشٌد اآلتً:

 ال إله إال َّللا ال إله إال َّللا

 د للخلق سواهال معبو َّللا ربً جل عبله

 هو َّللا الواحد المالك هو َّللا الواحد الخالق

  ال إله إال َّللا ال إله إال َّللا

استثمار 
وتوظٌؾ القٌم 

 فً الحٌاة

 *أطالبهم بكتابة وتلوٌن كلمة التوحٌد:

 ال إهٕ إال اهلل



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول: المستوى 9 :الجذاذة

 الحكمــــة: المــــــادة 1: الوحدة

 أنفع وال أضر :الموضوع 5: األسبوع 2: الحصص عدد
 هدؾ: التمٌٌز بٌن ما هو نافع وما هو ضار.ال

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطة المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

وضعٌة 
 االنطبلق

 ات لموضوع الدرس.*أطرح أسبلة بسٌطة إلثارة انتباه المتعلمٌن والمتعلم
 ما واجبك نحو النباتات؟ -
 أٌن ٌجب إن نطرح األزبال والقاذورات؟ -
 هل ترمً النفاٌات فً الشارع؟ -

االكتشاؾ 
 والتعرؾ

 أسمع النص بقراءة نموذجٌة مع الحرص على دعوتهم لئلنصات والتتبع.*

 ات، وتقطؾ الزهور.]خرج التبلمٌذ والتلمٌذات إلى ساحة المدرسة، فبدأت سارة تدوس النبات
فقالت لها سلوى: النباتات واألزهار تزٌن مدرستنا، وال ٌصح أن نقطفها أو نحطمها بالمشً فوقها. 

 كونً نافعة ٌا سارة، وال تضري بما ٌفٌدنا[.

 بناء المعارؾ

 *أوجههم إلى شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:
 تدوس: تطؤ؛ تمشً على النبات... -
 تقطعها أو تنزعها... تقطؾ الزهور: -
 نحطمها: نقضً علٌها؛ نكسر سٌقانها؛ ... -

 :للنص العام المعنى* أطرح أسبلة لفهم 
 ماذا فعلت سارة؟ -
 ماذا قالت لها سلوى؟ -
 ما فابدة األزهار؟ -
 هل ٌصح أن نقطع األشجار والورود والنباتات؟ -
 بماذا نضر الناس؟ وبماذا ننفعهم؟ -

 االستنتاج
 لمتعلمون ما ٌلً بؤسبلة موجهة:*ٌستنتج ا

 نافعا للناس ولمحٌطً، وال أضر بنفسً أو بؽٌري [. أكون] 

 الثانٌــــــة الحـصــــــة

 التذكٌر والربط
 :*تذكٌر المتعلمٌن بما أنجز فً الحصة األولى، بمثل

 كٌؾ نحافظ على النباتات ؟ ماء العٌون واآلبار واألنهار؟ -
 ات؟أٌن ٌجب أن نضع النفاٌ -

توظٌؾ 
وتطبٌق 
 المكتسبات

 *أدفعهم إلى تحدٌد السلوك الحسن مما ٌلً:

 أتسلق األشجار أرمً األزبال فً الطرٌق.                             

 أقدم طعاما للقطط الشاردة أسقً أزهار حدٌقة المدرسة.

 أرمً النفاٌات فً الؽناء الخاص بها. أدوس النباتات واألزهار

 ألعب وسط الطرٌق را على عبور الطرٌقأساعد ضرٌ
 

استثمار 
وتوظٌؾ القٌم 

 فً الحٌاة

 * أدعوهم إلى تردٌد وكتابة وتلوٌن الشعار اآلتً:  ]أنفع الناس وال أضرهم[

 أُفع اهِاس وال أضرٍٓ



 

 
 

 األول: المستوى 10 :الجذاذة
 سبلمٌةاإل: المــــــادة 1: الوحدة

 (1تقوٌم ودعم ) :الموضوع 6: عاألسبو 4: الحصص عدد
 هدؾ: اختبار وتقوٌة المكتسبات السابقة الخاصة ب:ال

 سورة الفاتحة / َّللا ربً / محمد نبًٌ / أعبد َّللا على هدي رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم / أوحد َّللا / أنفع وال أضر.
 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة ةاألنشط المراحل
 1الحصة: 

 تمهٌد

 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 
 من نعبد ؟

 بمن نستعٌن؟ 
 ممن نطلب الهداٌة إلى الطرٌق المستقٌم؟ 

 اإلنجاز

 *أختبر قدرة المتعلم عل الحفظ، بمثل:
 استظهار سورة الفاتحة.-
 وصل اآلٌة الكرٌمة بسورتها:-

 }الرحمن الرحٌم{

 

 

 سورة الفاتحة  أحد{}قل هو َّللا

  }صراط الذٌن أنعمت علٌهم{

 : إتمام اآلٌات شفهٌا:* 
ِحٌِم  ْحَمِن الره ِ الره  :بِْسِم َّللاه

 ِ ِحٌِم )1) ........اْلَحْمُد َلِِله ْحَمِن الره ْوِم 2( الره ٌَ اَك َنْسَتِعٌُن )3) ....( ملك  ٌه اَك َنْعُبُد َوإِ ٌه َراَط الْ  ....(4( إِ ( ِصَراَط الهِذٌَن 5ُمْسَتقٌَِم )الصِّ
ِهْم ) ٌْ ِر اْلَمْؽُضوِب 6أَْنَعْمَت َعلَ ٌْ  ( 7) ............(َؼ

 2الحصة: 

 تمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 من نعبد؟ من هو رب الناس ؟ .... -

 اإلنجاز

 تلوٌن اآلٌة التً تدل على ان َّللا ربً ورب الناس جمٌعا:*

  ({4}إٌاك نعبد وإٌاك نستعٌن ) ({3}ملك ٌوم الدٌن ) ({1العالمٌن ) }الحمد َلِل رب

 *تلوٌن اسم نبًٌ:

 محمد عٌسى موسى

 : تكملة العبارة شفهٌا*
 ........ ........هو األنبٌاء خاتم

 * وصل العبارة بمعناها:

 اذا ٌطعمنى

 

 عطشت

 جعت اذا ٌشفٌنً  وخالقً ربى َّللا

  مرضت اذا ٌسقٌنً

 3لحصة: ا

 تمهٌد:
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 من هو نبً؟ ماذا نزل علٌه؟ ... -

 اإلنجاز

 تحت الصورة التً نزل فٌها الوحً أول مرة على محمد صلى َّللا علٌه وسلم:× *وضع العبلمة 

   
    

 :ٌناسب بماالوصل *

 عٌنفـــــ                      الطرٌق نظافةى عل أحافظ

   مفتوحا الصنبور وأترك بالماء ٌدي أؼسل

  ٌضــــر                       األشجار أؼصان أكسر ال

 *الوصل بخط بما ٌفٌد كٌفٌة عبادة َّللا تعالى على هدي رسوله صلى َّللا علٌه وسلم:

 أعمل بما ٌرضً َّللا تعالى  

 أعمل بما ٌرضٌنً أنا جب علً أنألعبد َّللا تعالى على هدي رسوله صلى َّللا علٌه وسلم، ٌ

 اعبد َّللا وحده وال أشرك به. 
 

 4الحصة: 
 *معالجة التعثرات المرصودة وتثبٌت التعلمات دعم وتثبٌت



 

 
 
 
 

 1: المستوى 11 :الجذاذة

 [الكرٌم القرآن] تزكٌةال: المــــــادة 2: الوحدة

 [4إلى اآلٌة: 1آلٌة:من اتٌـــن ]ال سورة: الموضوع 7: األسبوع 2: الحصص عدد
  :األهداؾ
 فهم المعنى العام لآلٌات. (1
 ترتٌل اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. (2
 حفظ واستظهار اآلٌات مع احترام قواعد الترتٌل المضمرة. (3
 تعرؾ بؤن َّللا تعالى خلق اإلنسان فً أحسن صورة. (4

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطةتدبٌر  المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

وضعٌة 
 االنطبلق

 *أدعوهم إلى استظهار سورة الفاتحة.
 *أطرح أسبلة بسٌطة الختبار فهمهم للمعنى العام لآلٌات.

اإلنصات 
 والتردٌد

 تٌن، وٌرددون اآلٌات. الاألول من سورة  ءلتبلوة الجزالمتعلمون  نصت*ٌ
 لى:قال تعا

{123

4 

 الفهــــم

 *ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:
 تون ]التٌن ٌنبت بدمشق، والزٌتون ببٌت المقدس[.والتٌن والزٌتون: أقسم َّللا تعالى بمنابت التٌن والزٌ -
 طور: الطور جبل مبارك كلم َّللا تعالى فٌه موسى علٌه السبلم. -
 سٌنٌن: كل جبل فٌه أشجار مثمرة ٌسمى سٌنٌن وسٌناء. -
 وهذا البلد األمٌن: مكة المكرمة -
 أبدع خلق.لقد خلقنا اإلنسان فً أحسن تقوٌم: أحسن تقوٌم أي أحسن شكل وصورة، و -

 :لآلٌات؛ بمثل العام المعنى* ٌتعرؾ المتعلمون 
 ما هً البقاع المقدسة التً أقسم َّللا تعالى بها؟ ]بٌت المقدس؛ جبل الطور؛ مكة المكرمة[. - 
 على ما أقسم َّللا تعالى؟ ]أنه كرم اإلنسان، فخلقه فً أجمل صورة[. - 

 االستنتاج
 ة:*ٌستنتج المتعلمون ما ٌلً بؤسبلة موجه

 الثانٌــــــة الحـصــــــة
   لآلٌات. العام بالمعنى التذكٌر* تمهٌد
 الحفظ

واالستظها
 ر

 .  ٌة؛ آآٌة بالتدرج تٌنالاألول من سورة  ءالجز المتعلمون ٌحفظ -
  تٌن.ال سورةمن  األول ءالجز المتعلمون ٌستظهر -
 -مضمرة التجوٌد قواعد -واالستظهار الحفظ فً الصحٌحة التبلوة المتعلمون ٌحاكً -

 التطبٌق

 [:*أدعوهم إلى مبلحظة الصور والتعبٌر عن التمٌٌز الذي خص به َّللا تعالى اإلنسان ]

   

 
 *ٌردد المتعلمون العبارة التالٌة، ثم ٌكتبونها وٌلونونها:

نإساَن في ِ ُ اْلإ  َخلََق َّللاه

ِّ صوَرٍة  َأِحَس
 تثبٌت القٌم

 ٌردد المتعلمون:*

 



 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌةتدبٌر  المراحل
 األولــــــى :الحـصــــــة

 وضعٌة االنطبلق
 ٌستظهر اآلٌات األولى من سورة التٌن؟من  *

 َّللا فً هاته اآلٌات؟* علم أقسم 

 التسمٌع

 *تسمٌع النص:  

 

 الفهم

 *ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:
 َخْلقً: خلقتً؛ صورتً؛ ... -
 ُخلُقً: سلوكً؛ معاملتً؛ أدبً ... -
- ..... 

 :للموضوع؛ بمثل العام المعنى* ٌتعرؾ المتعلمون 
 بم كانت سلوى تفخر؟-
 تلك الصورة؟من خلقها فً -
 هل أحسن َّللا خلقة اإلنسان؟-
 ماذا قال الرسول صلى َّللا علٌه وسلم فً هذا الموضوع؟-
 من ٌستدل بآٌة من سورة التٌن تدل على أن َّللا خلق اإلنسان فً أحسن صورة؟-

 االستنتاج

 ٌخطط المتعلم استنتاجه وٌلونه:

َّ صوَرتي ُٕ َأِحَس  َاهوَّ
 ةالثانٌــــــ :الحـصــــــة

 وضعٌة االنطبلق
 *أطرح أسبلة بسٌطة الختبارهم:

    فً أٌة صورة خلقك َّللا؟ -
 ماذا قال الرسول صلى َّللا علٌه وسلم فً هذا الموضوع؟ -

 تطبٌـقال

 *أدعوهم إلى التعبٌر عن وظٌفة كل عضو فً الجسم:

 ..... الدماغ الرجل اللسان الٌد األنؾ األذن العٌن

        

 ات بدعوتهم إلى تحدٌد المخلوق الذي سواه َّللا تعالى، وأحسن صورته:*أعزز المكتسب

 .... فٌل ؼورٌبل إنسان طابر دب قرد

       
 

 تطبٌق القٌم
 دعوهم لبللتزام بها:أ ،عن معناها هم* مطالبة المتعلمٌن بتردٌد الجملة اآلتٌة بعد كتابتها على السبورة وبعد استفسار

 []خلقني اهلل في أحسن صورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1المستوى:  12 الجذاذة:

 [العقٌدة]المــــــادة: التزكٌة  2الوحدة: 
 خلقنً وسوانًَّللا الموضوع:  7األسبوع:  2عدد الحصص: 

 أن ٌتعرؾ بؤن َّللا خالق كل شًء، خلق اإلنسان وأحسن صورته.  األهداؾ:

 األسبلة.... -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:
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 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 الحـصــــــة األولــــــى

وضعٌة 
 االنطبلق

 *أدعوهم إلى استظهار الجزء الول من سورة التٌن.
 لة بسٌطة الختبار فهمهم للمعنى العام لآلٌات*أطرح أسب

 أسبلة،مثل: بطرح-تمثبلتهم على قٌؾ*أ
 - وسلم؟ علٌه َّللا صلى محمد إلٌها ٌنتمً التً القبٌلٌة اسم ما -
 - األمطار؟ فٌه تكثر الذي الفصل ما -

 التسمٌع
 اإلنصات 

 ل من سورة قرٌش.*ٌنصت المتعلمون لتبلوة الجزء الثانً من سورة التٌن، والجزء األو
 قال َّللا تعالى:

( 7( فما ٌكذبك بعد بالدٌن )6( إال الذٌن آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر ؼٌر ممنون )5ثم رددناه أسفل سافلٌن) }

 سورة التٌن   ({.8ألٌس َّللا بؤحكم الحاكمٌن)
 وقال سبحانه: 

 سورة قرٌش  ({.2والصٌؾ) ( إٌبلفهم رحلة الشتاء1}بسم َّللا الرحمن الرحٌم، إلٌبلؾ قرٌش )

 محاكاة وتردٌد
 .وهكذا تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم بتردٌدها، أٌطالبهم ثم السورة،أقرإها، من األولى اآلٌة أعرض *
 .المقروء محاكٌن مجزأة اآلٌات ٌد ترد على ٌتناوبون -

 الفهــــم

 *ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:
 ل سافلٌن: أنزلناه درجته إلى األسفل البعٌدثم رددناه أسف -
 .ؼٌر ممنون: ؼٌر منقوص وال مقطوع -
 بالدٌن: بٌوم القٌامة -
 بؤحكم الحاكمٌن: اعدل العادلٌن. -
 قرٌش: سكان مكة-
 إلٌبلؾ قرٌش: العتٌاد قرٌش.-
 ببلد الشام( رحلة الشتاء والصٌؾ: ٌستعٌنون بالرحلتٌن )فً الشتاء إلى ببلد الٌمن، وفً الصٌؾ إلى-

 * ٌتعرؾ المتعلمون المعنى العام لآلٌات؛ بمثل:
 بم سٌكافا َّللا اإلنسان الذي أطاعه وعمل األعمال الصالحة؟ - 
 بم سٌحكم بٌن عباده ٌوم القٌامة؟ -
 لم تقوم قرٌش برحلتً الشتاء والصٌؾ؟ -

 االستنتاج

 *ٌستنتج المتعلمون ما ٌلً بؤسبلة موجهة:
 ٌن ٌعملون الصالحات ؼٌر مقطوع.المإمنٌن الذ أجر -
 َّللا ٌحكم بٌن عباده بالعدل. -

 .للتجارة الٌمن، إلى ببلد وشتاء الشام، ببلد صٌفا إلى تسافر قرٌش كانت -
 الحـصــــــة الثانٌــــــة

 *التذكٌر بالمعنى العام لآلٌات.   تمهٌد

الحفظ 
 واالستظهار

 .  بالتدرج آٌة؛ آٌة اآلٌاتٌحفظ المتعلمون  -
  اآلٌات مرتلة.ٌستظهر المتعلمون  -
 -قواعد التجوٌد مضمرة -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 التطبٌق
 *ٌردد المتعلمون العبارة التالٌة، ثم ٌكتبونها وٌلونونها:

الِحاتِ  َمُل الصه  أَعإ
  تعالى.ٌردد المتعلمون: األعمال الصالحة من طاعة َّللا* تثبٌت القٌم

 تقوٌم

 ، مثل:متنوعة بؤنشطة لٌتهمٌحص ومق*أ
 بم سٌحكم بٌن عباده ٌوم القٌامة؟ بم سٌكافا َّللا اإلنسان الذي أطاعه وعمل األعمال الصالحة؟ :مثل أسبلة طرح-

 ء/ صٌفا؟شتا افرونٌس كانوا أٌن إلى تؽلون؟ٌش كانوا بماذا ؟رٌشق هم من

 . ٌاتاآل بطاقات تٌبتر-
 اآلٌات شفوٌا. استظهار 



 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 الحـصــــــة: األولــــــى

 وضعٌة االنطبلق
 أقؾ على تمثبلت المتعلمٌن للموضوع بطرح أسبلة، مثل: *
 من هو نبٌنا؟     متى ولد؟ -
 ٌجٌبون شفوٌا عن األسبلة المطروحة.-

 تقدٌم
 نص

 االنطبلق

 :*تسمٌع النص  
ًَ عنها زوجها عبد َّللا بن عبد المطلب، وتركها حامبل،  كانت آمنة بنت َوْهٍب حامبل بالرسول صلى َّللا علٌه وسلم، ُتُوفِّ

ربٌع األول، أحّست بان نورا خرج منها، فؤرسلت إلى جده  12ولما ولدت الرسول صلى َّللا علٌه وسلم ٌوم االثنٌن 
هو الذي رباه بعدما توفٌت عنه أمه وتركته طفبل صؽٌرا، وأحبه المسلمون عبد المطلب الذي أطلق علٌه اسم محمد، و

 منذ والدته إلى الٌوم.
 ]سٌد مبارك، مٌبلد النبً صلى َّللا علٌه وسلم وطفولته )بتصرؾ([

 ٌستمعون للنص، وٌجٌبون شفوٌا:-
 فً أي ٌوم من أٌام األسبوع ولد النبً صلى َّللا علٌه وسلم؟

 الفهم

 هم وبناء التعلمات، بمثل:*أطرح أسبلة لف
 من هً أم النبً صلى َّللا علٌه وسلم؟ -
 من أبوه؟ جده؟ -
 متى ولد النبً صلى َّللا علٌه وسلم؟-
 ما اسم النبً صلى َّللا علٌه وسلم؟-
 كٌؾ ولد النبً صلى َّللا علٌه وسلم؟-
 كٌؾ نشؤ النبً صلى َّللا علٌه وسلم؟-

 االستخبلص
 خبلل طرح أسبلة موجهة: ٌستنتج المتعلمون الملخص من -

 ]ولد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم من أبٌه عبد َّللا بن عبد المطلب، وأمه آمنة بنت وهب، ونشؤ ٌتٌما.[

 الحـصــــــة: الثانٌــــــة

 تقوٌم تشخٌصً
 *أقوم مكتسباتهم بطرح أسبلة مثل:

 من هً أم النبً صلى َّللا علٌه وسلم؟ أٌن ولد؟ 

 تطبٌق

 أما الجواب الصحٌح:×( علمٌن إلى وضع العبلمة)* أدعو المت

 محمد صلى َّللا علٌه وسلم

  أمه آمنة بنت وهب

  أمه عابشة بنت أبً بكر

  أبوه عبد َّللا بن عبد المطلب

  أبوه عبد المطلب بن هاشم

 
 *أدعوهم إلى التعلٌق على العبارات ب: ال/ نعم:

  ولد النبً صلى َّللا علٌه وسلم فً الشام

  ولد النبً صلى َّللا علٌه وسلم فً مكة المكرمة

  ولد النبً صلى َّللا علٌه وسلم فً أسرة شرٌفة

  عمه هو من سماه محمدا

 *أوجههم إلى إحاطة والدة الرسول صلى َّللا علٌه وسلم:
 ولد ومعه نور  -ولد شهر أكتوبر      -ربٌع األول   12ولد ٌوم 

 
 اآلتٌة : *أدعوهم إلى نقل وتلوٌن العبارة
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 1المستوى:  15الجذاذة: 

 ]القرآن الكرٌم[ تزكٌةالمــــــادة: ال 2الوحدة: 

 5إلى اآلٌة:  3( من اآلٌة: 2قرٌش )الموضوع: سورة  9األسبوع:  2عدد الحصص: 

واستظهار اآلٌات مع احترام قواعد ( حفظ 3( ترتٌل اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. )2( فهم المعنى العام لآلٌات. )1 األهداؾ:
 ( التعود على شكر َّللا على نعمه.4الترتٌل المضمرة. )

 ....األلواح -البطاقات -السبورة -وسابط رقمٌة -مشاهدالوسابل التعلٌمٌة: 

 توجٌهات التعلمات مإشرات تقوٌم التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل

 الحـصــــــة األولــــــى

 تقوٌم
 شخٌصًت

 بطرح تمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات السابقة على *أقٌؾ
 مثل:  أسبلة،

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

 .السابقة اآلٌات الستظهار بعضهم *أننتدب

 األجوبة موافقة -
 .لؤلسبلة

أراها مناسبة  أسبلة أخرى اعتماد ٌمكن -
 .فصلً لجماعة

 النص دٌمتق
 القرآنً

 وقواعد الحروؾ مخارج مراع بتؤن اآلٌات *أٌسمعهم
 .الوقؾ ومواضع الترتٌل،

 .بانتباه مجزأة لآلٌات ٌستمعون-

اإلصؽاء )أتحقق  حسن -
مثل:  سإال، بطرح منه

 كلمة ذكرت كم مرة
 قرٌش؟(

برواٌة  قارئ التسمٌع باعتماد ٌمكن -
 تسجٌل. بجهاز رقمٌة أو بوسابط ورش

 ةمحاكا
 وتردٌد

 ثم أٌطالبهم وأقٌرإها، السورة، آٌة من *أعرض
 .وهكذا تلٌها، التً اآلٌة ثم بتردٌدها،

 .مجزأة محاكٌن المقروء تردٌد اآلٌات على ٌتناوبون -

 السلٌم النطق مراعاة -
 والمقاطع للكلمات
 واآلٌات.

 منهم عدد ممكن أكبر أحرص على إشراك -
 عملٌة التردٌد. فً

 تقرٌب
 مضمون

 آلٌاتا

 اآلٌات بطرح أسبلة مثل: معانً فهم على *أساعدهم
 بم أمر َّللا قرٌشا؟ -
 نعم َّللا على قرٌش؟أبم  -

فً صٌاؼة خبلصة  وٌشاركون األسبلة، عن * ٌجٌبون
 لمضمون اآلٌات.

األجوبة   موافقة -
 لؤلسبلة.

 *الخبلصة:
 بعبادته قرٌشا َّللا أمر -
بالرزق  علٌهم َّللا أنعم -

 .واألمن

 الصعوبات بتبسٌط على تجاوز ساعدهمأ -
نحو  صٌاؼتها، وتوجٌههم وإعادة األسبلة،
 .المناسبة األجوبة

 تقوٌم

 بتبلوة اآلٌات تبلوة سلٌمة. * أطالبتهم
 النص، مثل: حول أسبلة * أطرح

 قرٌش؟ على َّللا أنعم بم -
 أمرهم؟ وبم -

 .لؤلسبلة األجوبة موافقة
 كبةتصحٌح األخطاء المرت على أشجعهم -
 عبلجها على للعمل التعثر أرصد مواطن -

 .الدعم حصة فً

 الحـصــــــة الثانٌــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 الستظهار بعضهم مكتسباتهم بانتداب حصٌلة على *أقؾ
 قرٌش. سورة

مع  األجوبة تناسب -
 .األسبلة المطروحة

للتعدٌل  التقوٌم كمإشر نتابج أعتمد -
 .مدمج بشكل والدعم

 تسمٌع
 ردٌدوت

 وأقٌرإها، تلو األخرى، واحدة بتؤن مرتلة اآلٌات * أعرض
 .وهكذا التً تلٌها، اآلٌات ثم بتردٌدها، أٌطالبهم ثم
 .المقروء محاكٌن اآلٌات تردٌد على ناوبونٌت -

للحروؾ  السلٌم النطق -
 واآلٌات. والمقاطع

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

 منهم عدد ممكن أكبر على إشراك أحرص *
 .القراءة التردٌد / عملٌة فً

 تحفٌظ

 مثل: متنوعة بؤنشطة عملٌة التحفٌظ *تتم
 اآلٌات. تردٌد على التناوب -
 التدرٌجً. المحو أو البطاقات حذؾ -
ما  أمام بطاقة كل اآلٌات )ٌضعون تطابق لعبة ممارسة -

 ٌطابقها(.

إنجازاتهم  مبلءمة -
 ب.للمطلو

 من بما أراه مناسبا االكتفاء ٌمكن-
 .األنشطة

 تدبر

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

 األسبلة: عن اإلجابة +
 ترحل؟ قرٌش كانت أٌن إلى -
 - لماذا؟ تعالى؟   َّللا أمرهم بم -

 + تتمٌم بما ٌناسب شفهٌا:
 ..... نعمة و ، .......قرٌش بنعمة على َّللا أنعم -
 - ...........ب اقرش َّللا أمر -

إنجازاتهم  مبلءمة -
 للمطلوب.

 بعبادته نعمه على َّللا * أركز على شكر
 وطاعة
 .أوامره

 *أعمل على تذلٌل الصعوبات
 .البعض بعضهم أخطاء ٌصححون -

 تقوٌم

 :مثل متنوعة بؤنشطة *أقوم حصٌلة المتعلمٌن
 ٌات.اآل استظهار -
 بطاقات اآلٌات.ترتٌب  -
 ٌة:التال األسبلة عن اإلجابة -
 ؟الٌمن /؟ الشام دببل ىإل رٌشق تسافر كانت متى. 
 لماذا؟. 

ل بشك السورة استظهار -
 سلٌم.

 ؤلسبلة.ل األجوبة موافقة -

ً ف دعمها على للعمل التعثر *أرصد مكامن
 ه الؽاٌة.لهذ المخصصة الحصص



 

 األول: المستوى 16 :الجذاذة
 االستجـــابــة: المــــــادة 2: ةالوحد

 أستعــد للوضـــوء :الموضوع 9: األسبوع 2: الحصص عدد

 .وضوءلل االستعداد كٌفٌة رؾٌتع أن( 2. )وضوءلل ٌستعد كٌؾ ة/ملالمتع ٌتعرؾ أن( 1هدؾ: ال

 األلواح...-البطاقات -السبورة -رقمٌة وسابط  -الوسابل التعلٌمٌة: مشاهد وصوٌرات

 توجٌهات التعلمات مإشرات تقوٌم التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل لالمراح
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 أسبلة، بطرح السابقةٌن والمتعلمات المتعلم تتمثبل على* أقؾ 
 تتوضؤ؟ أن قبل تفعل ماذا: مثل

 .المطروحة األسبلة علىٌجٌبون شفهٌا  -

 األجوبة موافقة -
 ؤلسبلة.ل

 .األجوبةمٌع ج تقبل -

 تقدٌم
 النص

 نص الحامل اآلتً:ال رض*أع
]خرج التبلمٌذ والتلمٌذات على ساحة المدرسة، فشاهدت سلوى 

مصطفى متجها نحو الصنبور، وفً ٌده سطل صؽٌر؛ فسؤلته: ماذا 
ستفعل بهذا السطل الصؽٌر؟ فرد علٌها: سؤضع فٌه ماء نقٌا؛ 

مان بن عفان رضً أستنجً به فً الحمام، وأعمل بما رواه عث
َّللا عنه؛ أن رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم قال: )من توضؤ 

 فؤحسن الوضوء، خرجت خطاٌاه من جسده(.
 ٌستمعون للنص. -

)أتحقق  نصاتاإل حسن -
مثل:  سإال، بطرح منه

لماذا كان مصطفى ٌحمل 
 (سطبل صؽٌرا؟

 ٌمكن تسمٌع النص عدة مرات. -

 بناء
 التعلمات

 ل:خبل من مواردهم *أنمً
 أسبلة مثل:  طرح -

 . ماذا تفعل بعد قضاء حاجتك؟ أي ماء نتوضؤ به؟
 . كٌؾ ٌجب أن ٌكون المكان الذي نتوضؤ فٌه؟

 . بم ٌكافا َّللا الذي ٌحسن الوضوء؟
انتدابهم لترتٌب صوٌرات تجسد عملٌة االستعداد للوضوء  -

 .3و2و1باألرقام 
 حا.... آخذ ماء صال-... أجلس فً مكان نظٌؾ.  

 ... أستنجً بعد قضاء حاجتً.

 .لؤلجوبة األسبلة موافقة

 ممكن عدد أكبر إشراكى عل رص*أح
 المتعلمٌن. من

ٌات عمل تجسد*أحضر صوٌرات 
 .للوضوء االستعداد

 استخبلص
 موجهة. سبلةأ على اعتمادا صةخبل بناء على اعدهم*أس

 على تدون صة،خبل بناء ًف اركونٌشو األسبلة عن ٌجٌبون -
 .قراءتها على ناوبونٌتو بورة،الس

ٌر بجمل بسٌطة التعب -
 ودالة.

 :الخبلصة -
. 1: ب للوضوء أستعد

ر إحضا. 2.االستنجاء
. 3ر .طاه ماء به ناءإ

 طاهر مكان اختٌار
 .ءللوضو

 األخطاء حٌحتص على جعهم*أش
 .المرتكبة

 تقوٌم
 :متنوعة بؤنشطة مٌنالمتعل ةٌلحص *أقوم

 للوضوء؟ عدتست ٌؾك: مثل أسبلة طرح -
 دعمها على للعمل التعثر مواطن صد*أر 

 .الحقا

 الثانٌــــــة الحـصــــــة
 تقوٌم

 تشخٌصً
 :مثل أسبلة، ٌطرح*أ
 ؟ ًنستنج لماذا؟  بعده أم الوضوء قبل ًنستنج هل -

 مع األجوبة تناسب -
 .المطروحة األسبلة

 كمإشر وٌمالتق نتابج تمد*أع
 .مدمج بشكل الدعم وأ دٌلللتع

 تعزٌز
 وإؼناء

 :مثل بؤنشطة، مكتسباتهم إؼناء على اعدهم*أس
 ً:التال السإال طرح -

 المرحاض؟ ًف حاجتك قضاء بعد تفعل ماذا
 تحت الماء الصالح للوضوء:× *وضع العبلمة 

 ماء نبع ماء ضاٌة ملوث ماء ببر

   

 فورٌا فرد ثمٌا جماع ححونهٌصو المقترح النشاط جزونٌن -
 .منه االنتهاء

 إنجازاتهم مةءمبل -
 .للمطلوب

  على جعهمأش-
 أخطاء ٌحتصح

 .البعض بعضهم

 استثمار

 مثل: بؤنشطة، مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس
 ٌنالمتعلم من ٌطلبأو السبورة على األفعال من مجموعة ون*أد
 :مثل للوضوء بها نستعد ًالت األفعال ٌرتؤط

 الطاهر المكان -اءاالستنج -السجاد حمل -الرأس عن القبعة نزع]
 [.للوضوء الكاؾ الماء إحضار -بالجلبا لبس-

 *أوجههم لكتابة وتلوٌن ما نقوله قبل البدء فً الوضوء:

 بــســـــــــــن َّللا                
 .المقترح النشاط جزونٌن -

 إنجازاتهم مةءمبل -
 ًف المقترحة للمهام
 النشاط

 حسب األنشطة وٌعتن كنٌم -
 . المستهدفة الفبات خصابص

 

 تقوٌم
 ، مثل:سبلةأ بطرح مٌنالمتعل ةٌلحص وٌمتق مٌت -
 الوضوء؟ ًف تبدأ أن قبل تفعل ماذا - 

 سبلةلؤل األجوبة موافقة -
 عاٌوش األكثر التعثرات رصد مٌت -

 الحصص ًف تجاوزها على للعمل
 .اٌةالؽ لهذه المخصصة



 

 
 
 
 

 األول: المستوى 17 :الجذاذة
 القـســـط: ادةالمــــــ 2: الوحدة

 أحب َّللا ورسوله :الموضوع 11: األسبوع 2: الحصص عدد

 ( أن ٌعتز بحب َّللا ورسوله.2( أن ٌعبر عن حب َّللا ورسوله شفوٌا. )1الهدؾ: 

 ... ،ق نباتٌةوراوأ، أخضروبنفسجًلونٌهمان ارتهز، مجسم، األلواح، البطاقات، الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 :مثل أسبلة بطرحعلى تمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات  قٌؾ*أ
 ورسوله؟ َلِل حبك عن تعبر ٌؾك -

 النص تقدٌم

 .كلماتها من بشرح الؽامض الوضعٌة مضمون فهم على وأساعدهم المشكلة الوضعٌة *أعرض
مكتبة المدرسة، فسؤلته سلوى: لماذا تؤخرت؟ فرد علٌها: كنت أعود صدٌقنا أحمد  حضر مصطفى متؤخرا إلى -]

المرٌض، فؤنا أحبه فً َّللا. فقالت سلوى: سؤدعو له بالشفاء، أنا أٌضا أحبه فً َّللا. سمعتهما أستاذتهما فقالت: بارك 
ان رسول َّللا صلى َّللا علٌه وسلم قال: َّللا صنٌعكما، إن حبكما لصدٌقكما هو حبكما َلِل تعالى، فقد روى اإلمام أحمد 

 )إن أوثق اإلٌمان أن تحب فً َّللا(. فقالت سلوى: كم أحبك ٌا رسول َّللا! سؤصلً علٌك دابما.
" أحب من مع المرء" :وسلم علٌه َّللا صلى النبً فقال ورسوله، َّللا أحب إنً: وسلم علٌه َّللا صلى للنبً رجل قال -

 [.حبان ابن صحٌح
 .المطروح عن السإال ٌجٌبون و ٌةالمشكلة،عوضلل *ٌستمعون

 بناء
 التعلمات

 أسبلة مثل: بطرح فهم مضمون الوضعٌة رٌبتق ىاعدهم عل*أس
 كٌؾ تعبر حن حبك َلِل؟ -
 كٌؾ تعبر عن حبك للنبً صلى َّللا علٌه وسلم؟ -
 ما جزاء من أحب َّللا ورسوله؟ -

 ًٌ.وأحب نب ًأحب َّللا رب:مثل عبارات تدل على حب َّللا ورسوله *أدعوهم لتردٌد

 استخبلص
 :موجهة بؤسبلة للدرس خبلصة لبناء أوجههم*

 ]حبً للناس هو حبً َلِل تعالى، ولرسوله صلى َّللا علٌه وسلم.[

 تقوٌم
 :مثل أسبلة بطرح مكتسباتهم *أقوم

 ورسوله؟ َّللا تحب هل -
 لهما؟ حبك عن تعبر بماذا -

 الثانٌــــــة الحـصــــــة
 تقوٌم

 ٌصًتشخ
 :مثل أسبلة بطرححصٌلتهم  على قٌؾ*أ
 ؟ وسلم علٌه َّللا صلى ًالنب محبة عن تعبر ٌؾوك تعالى؟ َّللا محبة عن تعبروكٌؾ  ورسوله؟ َّللا تحب لماذا 

 تعزٌز
 وإؼناء

 :متنوعة بؤنشطة مواردهم زز*أع
  أسبلة: طرح -1

 وسلم؟ علٌه َّللا صلى الرسول نحب ولماذا تعالى؟ َّللا نحب لماذا
 .ورسوله َّللا محبة عنٌرللتعب لهم المجال فسح -2
 إنجاز أنشطة مثل: -3

 تلوٌن الخانة الصحٌحة: -    

  أحب َّللا ورسوله ألنً: 

 أحب نفسً فقط أحب الناس جمٌعا وال أفرق بٌنهم أعبد َّللا تعالى وأومن برسوله صلى َّللا علٌه وسلم

 سلم، عندما أسمع االسم المناسب:أقول: سبحانه وتعالى، أو صلى َّللا علٌه و -    

 الرسول الخالق النبً َّللا

 
 .المطلوب جزونٌن -

 . إنجازاتهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 مثل: بؤنشطة، مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس
 ٌه ...عل أتوكل ،به أشرك، أحمده، أعبده، هٌهأط: َّللا محبة عن المعبرة األفعال ٌدبتحد مطالبتهم -
 ٌه ...هد أتبع ،به أومن ،أخالفه ،هٌعأط ل )ص(:الرسو محبة عن المعبرة األفعال ٌددبتحد البتهممط -
 التعبٌر عن محبتهم َلِل تعالى ولرسوله )ص(، بتردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة اآلتٌة:-

 أحب اهلل ورسوهٕ

 تقوٌم

 ، مثل:سبلةأ بطرح مٌنالمتعل ةٌلحص وٌمتق م* ٌت
 لماذا؟ ؟ تعالى َّللا تحب هل -
 َلِل؟ حبك ًالنب تحب وهل -
 ورسوله؟ َّللا تحب ٌؾك -



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األول: المستوى 18 :الجذاذة
 حـكـمــةال: المــــــادة 2: الوحدة

 أعتنً بطهارة مكانً. :الموضوع 11: األسبوع 2: الحصص عدد

 .اهٌرتاد التً اكناألم ارةهط ىلع الحفاظ ٌتعود أن( 2ه. )مكان ارةهط مٌةهأ ٌتعرؾ أن( 1هداؾ: األ
 ... األلواح، السبورة ،الفصل قمامٌة ،قمامة كٌس مشاىدالوسابل التعلٌمٌة: 

 التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 ٌن:المشهد حول أسبلة رحأطو تٌانفا به وآلخر ٌؾنظ لمكان مشهد بعرض السابقةٌن والمتعلمات المتعلم تتمثبل على* أقؾ 
 لماذا؟ جبك؟اع ماٌهأ -
 .المطروحة األسبلة علىٌجٌبون شفهٌا  -

 النص تقدٌم

 لوضعٌة المشكلة اآلتٌة:ا رض*أع

[

 ٌستمعون للوضعٌة المشكلة. -

 بناء
 التعلمات

 *أساعدهم على تطوٌر مواردهم بطرح أسبلة مثل:
 هل كان تصرؾ علً سلٌما؟  -
 هل كان توجٌه مصطفى له صاببا؟ -
 ن كٌؾ نحافظ على نظافة المكان الذي نتواجد فٌه؟إذ -
 أقدم أمثلة تعبر عن العناٌة بنظافة المكان. -

 استخبلص

 موجهة. سبلةأ على اعتمادا صةخبل بناء على اعدهم*أس
 .قراءتها على ناوبونٌتو السبورة، على تدون صة،خبل بناء ًف اركونٌشو األسبلة عن ٌجٌبون -

 تقوٌم
 :متنوعة بؤنشطة مٌنالمتعل ةٌلحص *أقوم

 ؟ تٌاالنفا تضع ٌنوأ ؟ٌؾكو مكانك؟ بطهارة ًتعتن لماذا -

 الثانٌــــــة الحـصــــــة
 تقوٌم

 تشخٌصً
 :مثل أسبلة، ٌطرح*أ
 ؟ لماذا ة؟ٌفنظ ٌرؼ ؼرفة ًف أم ةٌفنظ ؼرفة ًف ،تنام أن تفضل ٌنأ -

 تعزٌز
 وإؼناء

 :مثل بؤنشطة مواردهم ززاع *
 :لمن النصح ٌهلتوج انتدابهم  -1

  .بالفصل مكانه ظؾٌن ال -
 .ؼرفته ٌؾتنظ ًف اعدٌس ال -
 . الشارع ًف األزبال ًمٌر -

 تحت السلوك المناسب:× إنجاز نشاط بوضع عبلمة  -2

 فال ٌتعاونون فً حملة تنظٌؾأط طفل ٌضع كٌسا بوعاء القمامة طفل ٌرمً األزبال فً الطرٌق من نافذة سٌارة

   
 

 .المطلوب جزونٌن *

 .منها فوراالنتهاء إنجازاتهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 تردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة اآلتٌة:ب مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

 اهِظافة سوون وًسؤوهية
 .المقترح النشاط جزونٌن -

 تقوٌم
 ، مثل:سبلةأ بطرح مٌنالمتعل ةٌلحص وٌمتق مٌت -
 الدرس؟ حجرة نظافة على افظٌح ال من تنصح بماذا لماذا؟ ؼرفتك؟ نظافة على تحافظ ٌؾك - 



 

 
 
 
 

 األول: المستوى 19 :ذاذةـــــــالج
 سبلمٌةاإل: المــــــادة 2: دةــــــــالوح

 (2تقوٌم ودعم ) :الموضوع 11: وعـــــاألسب 4: الحصص عدد
 بار وتقوٌة المكتسبات السابقة الخاصة ب:هدؾ: اختال

 تا التٌن وقرٌش/ َّللا خلقنً وسوانً/ مولد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم/ أستعد للوضوء/ احب َّللا ورسوله/ أعتنً بطهارة مكانً.سور

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطةتدبٌر  المراحل
 1ة: الحص

 تمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 من ٌذكرا بالسورتٌن المدروستٌن؟ من سواك فً أحسن صورة؟ متى ولد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم؟ .... 

 اإلنجاز

 *أختبر قدرة المتعلم عل الحفظ والفهم، بمثل:
 استظهار سورتً التٌن وقرٌش شفهٌا. -
 وصل كل آٌة بسورتها. -

  * لد األمٌن{}وهذا الب
 سورة قرٌش

 * }وآمنهم من خوؾ{

 * }رحلة الشتاء والصٌؾ{
 سورة التٌن

 * }ثم رددناه أسفل سافلٌن{

 تلوٌن اآلٌة التً تدل على أن َّللا تعالى خلقنا وأحسن صورتنا. -
 }فلٌعبدوا رب هذا البٌت{ {األمٌن}وهذا البلد  }لقد خلقنا اإلنسان فً احسن تقوٌم{

 

 2صة: الح

 تمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 متى ولد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم؟ ماذا تفعل قبل أن تتوضؤ؟ .... -

 اإلنجاز

 *أدعوهم إلى:
 تلوٌن الخانة المناسبة: -

 أمه: آمنة بنت وهب االثنٌن ٌوم ولد ولد ٌوم الثبلثاء أبوه: عبد َّللا

 أبوه: أبو طالب
 ٌه وسلممحمد صلى َّللا عل

 أمه: حلٌمة السعدٌة

 ولد عام الفٌل جده: عبد المطلب

 ولد عام الحزن ربٌع الثانً 12 ربٌع األول 12 جده: أبو طالب

 أمام األفعال التً تدل على االستعداد للوضوء:)×( وضع العبلمة  -

  القبعة أنزع  أحضر ماء نقٌا

  أقول: باسم َّللا  أنتعل حذاء

  بس لباسا جدٌداأل  أستنجـــــــً

  اختار مكانا طاهرا للوضوء  أتوضؤ

 تحدٌد الماء الصالح للوضوء: -
 ماء الببر، ماء ملوث، ماء به صابون، ماء الثلج، ماء البحر، ماء العٌن، ماء المطر، ماء الصنبور، ....

 3الحصة: 

 تمهٌد:
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 ما واجبك نحو المكان الذي تكون فٌه؟ بهما؟ح عن تعبر بم نبٌك؟ ربك؟ من  -

 اإلنجاز

 *أدعوهم إلى إنجاز ما ٌلً:
 وصل العبارة بما ٌناسبها: -

ألحب َّللا تعالى، واحب رسوله صلى 
 َّللا علٌه وسلم، ٌجب علً أن:

 أحب للناس ما احبه لنفسً * 

 أعبد َّللا تعالى، وأصلً على رسوله صلى َّللا علٌه وسلم *

 ما أرٌد. أحب *

 أحب صدٌقً فً َّللا. *

 التعبٌر ب: سلوك صحٌح / سلوك خاطا: -

   أرمً االزبال أٌنما كنت على األرض

   أضع النفاٌات فً وعاء القمامة

   أشارك فً حملة النظافة

   الممزقة فً سلة المهمبلت األوراقأضع 

   أساعد امً فً جمع بقاٌا الطعام

    الموز فً الطرٌقأرمً قشور البرتقال و

 4الحصة: 

 دعم وتثبٌت
 *معالجة التعثرات المرصودة وتثبٌت التعلمات:

 تحفٌظ السورتٌن. / شرح مفاهٌم. / تقدٌم أمثلة. / اقتراح تمارٌن داعمة./ ....... -



 

 

 األول.المستوى:  20الجذاذة: 

 .]القرآن الكرٌم[ تزكٌةالمــــــادة: ال 3الوحدة: 

 ة اإلخبلص.الموضوع: سور 12األسبوع:  2ص: عدد الحص

( حفظ واستظهار اآلٌات مع احترام قواعد الترتٌل 3( ترتٌل اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. )2( فهم المعنى العام لآلٌات. )1 األهداؾ:
 َّللا تعالى واحد، ال ٌشاركه أحد.( تعرؾ أن 4المضمرة. )

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 الحـصــــــة األولــــــى

 تقوٌم
 تشخٌصً

 قرٌش.سورة  *أدعوهم إلى استظهار
 .*أطرح أسبلة بسٌطة الختبار فهمهم للمعنى العام لآلٌات

 أسبلة،مثل: بطرح-تمثبلتهم على قٌؾ*أ
 ؟رٌكش َلِل هل ؟ رضواأل ؟ السماء خلق ومن خلقك؟ من -

 *ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

 التسمٌع
 اإلنصات و

 .اإلنصات حسن إلى همٌهتوج مع الوقؾ، ومواضع ٌلالترت وقواعد الحروؾ مخارجٌا مراع بتؤن السورة معهمأس*
 قال َّللا تعالى:

  {.(4( ولم ٌكن له كفإا أحد )3لد )( لم ٌلد ولم ٌو2( َّللا الصمد )1بسم َّللا الرحمن الرحٌم، قل هو َّللا أحد )} 
 سورة اإلخبلص. 

قواعد الترتٌل 
 المضمرة

 تفخٌم البلم فً )َّللا(. -
 قلقلة الدال فً: )أحد، الصمد، ٌولد(. -
 تفخٌم الصاد مع ترقٌق المٌم فً )الصمد(. -
 ( نقل حركة الهمزة: )كفإاً أحد                                       كـفـإَنـحـد -

 محاكاة وتردٌد
 .وهكذا تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم تردٌدها،نتدبهم لأ ثم ،قراءة نموذجٌة أقرإها السورة، من األولى اآلٌة أعرض *
 .محاكٌن المقروء مجزأة اآلٌات تردٌد على ٌتناوبون -

 الفهــــم

 *ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:
 فرد، وتر، ...َّللا أحد: َّللا واحد،  -

 َّللا الصمد: الوحٌد المطاع والمقصود.
 لم ٌلد: ال ولد له.

 لم ٌولد: ال أب وال أم له.
 كفإا: ال مثٌل وال شبٌه وال نظٌر له.

 * ٌتعرؾ المتعلمون المعنى العام لآلٌات؛ بمثل:
 هل َّللا تعالى واحد أم متعدد؟ -
 هل َلِل مماثل؟ -
 من الذي ٌقضً لنا جمٌع الحوابج؟-

 االستنتاج
 :موجهة بؤسبلة مستعٌنا للموضوع خبلصة استنتاج على أساعدهم*

 ] َّللا واحد، لٌس له شرٌك، وال ولد، وال أب، وال أم، وال ٌشبهه أحد، المقصود وحده لقضاء الحوابج[.
 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 ــة الثانٌــــــةالحـصــــ

تقوٌم 
 تشخٌصً

 : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم قٌومأ* 
 ؟ٌهشب له وهل والد؟ َلِل هل  السابقة؟ الحصة ًف درسناها ًالت السورة اسم ما -

 .المطروحة األسبلة على شفوٌا ٌجٌبون* 

 وتردٌدع تسمٌ
 .الوقؾ ومواضع الحروؾ رجمخاو ،ٌلالترت قواعد ٌامراع بتؤن السورة قٌدم* أ
 .المقروء كٌنمحا تٌااآل ٌدترد على ناوبونٌت -

الحفظ 
 واالستظهار

 بالتدرج آٌة؛ آٌة.   اآلٌاتٌحفظ المتعلمون  -
  اآلٌات مرتلة.ٌستظهر المتعلمون  -
 -مضمرة رتٌلقواعد الت -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 التطبٌق

 للوصل بٌن األسماء الحسنى وما ٌناسبها: *أدعوهم

 * َّللا

 

 لٌس له شرٌك وال ٌشبهه أحد *

 أقصده وحده لقضاء حاجتً * * الواحد

  ربً سبحانه وتعالى، ورب الناس جمٌعا. * * الصمد

 تثبٌت القٌم

 أدعوهم إلى تردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة التالٌة:*

 اهلل ال شريم هٕ.

 تقوٌم

 ، مثل:متنوعة بؤنشطة لٌتهمٌحص ومق*أ
  :مثل أسبلة طرح -

 .السورة ًف ٌةآ آخر اذكر ؟ٌلمث له وهل ولد؟ َلِل هل
 . ٌاتاآل بطاقات تٌبتر -
 اآلٌات شفوٌا. استظهار  -



 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌةتدبٌر  المراحل
 األولــــــى :الحـصــــــة

 تقوٌم تشخٌصً

 :مثل ة،أسبل بطرحتمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات  على ؾ* أق
  له؟ كٌ  شر ال الذي الواحد هو من -
 ؟ٌهشب له ٌسل َّللا أن على تدل ًالت ٌاتاآل ما -

 .المطروحة األسبلة على وٌاشف ون* ٌجٌب

 الوضعٌة تقدٌم

 * أعرض الوضعٌة اآلتٌة على المتعلمٌن:
ا معنى }َّللا أحد{؟ ]زار مصطفى زمٌلته سلوى، لٌراجعا معا سورة اإلخبلص، وبعد لحظات سؤلهما أبو سلوى: م

فؤجاب مصطفى: معناها أن َّللا واحد، لٌس له ولد وال بنت، وال أب وال أم، وال زوجة. فقال األب: وما معنى الصمد؟ 
 فردت علٌه سلوى: معناها ان َّللا تعالى هو الوحٌد الذي ٌتوجه إلٌه المإمن بالدعاء، لٌقضً حاجته.[

 مطروح.*ٌستمعون للوضعٌة، وٌجٌبون عن السإال ال

 بناء التعلمات

 اآلتٌة: األسبلة عن اإلجابة على همٌزبتحفهم  موارد ٌةتنم على اعد* أس
 هل َلِل شرٌك؟    ما معنى َّللا أحد؟    ما معنى الصمد؟   ممن تطلب العون؟ -
 .بعضها اذكر أخرى؟ أسماء َلِل هل اإلخبلص؟ سورة فً وردت التً الحسنى َّللا أسماء هً ما -
-... 

 .المطروحة األسبلةعن  باإلجابة تعلماتهم بناء ًف كونار* ٌش

 االستنتاج
 عٌنا بؤسبلة موجهة:مست للموضوع صةخبل ؼةٌاص على اعدهم*أس

 ] َّللا واحد ال شرٌك له، أتوجه إلٌه وحده بالدعاء لٌقضً حاجتً.[
 اءتها.وٌتناوبون على قر السبورة، على تدون صة،خبلبناء  ًف اركونٌشو األسبلة عن ون*ٌجٌب

 تقوٌم
 :مثل بؤسبلةٌلتهم حص مقو*أ
 ص؟اإلخبل سورة أول ًف جاء الذي تعالى َّللا اسم ما ؟ الصمد هو من -
 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب *

 الثانٌــــــة :الحـصــــــة

 تشخٌصً تقوٌم
 : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم صد*أر

 .بعضها اذكر خرى؟أ أسماء َلِل هل ص؟اإلخبل سورة ًف وردت ًالت الحسنى َّللا أسماء ًه ما
 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب* 

 وإؼناء تعزٌز

 *أوجههم لربط اسم َّللا بما ٌناسبه:

 َّللا
 

 واحـــــــــــــد *

 لـه أسرة مثل البشر *

 أومن به وأقصده لحاجتً *

 .المطلوب جزون* ٌن
 .منه االنتهاء رفو إنجازهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 :مختلفة بؤنشطة مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

 تسمى؟ ماذا ؟ً  ًماه أخرى؟ أسماء له وهل ؟ٌهشب َلِل هل: مثل أسبلة طرح -

 / ... .ً ٌا ..ارحمن اللهم.... /ٌا  ًاشفن اللهم.... / ً ٌا اهدن اللهم: مثل الدعاء،ً ف الحسنى َّللا أسماء باستعمال مطالبتهم -

 كتابة مكتسباتهم: -

 ـ                        ـ                                ـ                            ـ                                . اهلل

 .                  ـ                          ـ                               ـ                             ـ        الواحد

 ـ                            ـ                           ـ                               ـ                      . المقصود

 .المقترحة األنشطة بإنجاز مكتسباتهم استثمار ًف اركونٌش *

 تقوٌم
 :مثل بؤسبلة حصٌلتهم وم*أق

 العون؟ تطلب ممن   الصمد؟ معنى ما    أحد؟ َّللا معنى ما    شرٌك؟ َلِل هل
 تعالى؟ َلِل أخرى أسماء ٌذكرٌ من ص؟اإلخبل سورة ؾ الواردة الحسنى َّللا أسماء ًه ما

 
 
 
 
 

 األولالمستوى:  21 الجذاذة:
 [العقٌدة]المــــــادة: التزكٌة  3الوحدة: 

 واحد الصمد.الَّللا الموضوع:  12األسبوع:  2عدد الحصص: 

 أن ٌتعرؾ بؤن َّللا واحد، وهو المقصود لقضاء الحوابج.  األهداؾ:

 األسبلة.... -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 

 

 األول.المستوى:  22الجذاذة: 

 .]القرآن الكرٌم[ تزكٌةالمــــــادة: ال 3الوحدة: 

 ــل.ـفـٌــة الالموضوع: سور 13األسبوع:  2عدد الحصص: 

( حفظ واستظهار اآلٌات مع احترام قواعد الترتٌل 3اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. ) بلوة( ت2( فهم المعنى العام لآلٌات. )1 األهداؾ:
 كٌؾ حمى َّللا تعالى الكعبة من أصحاب الفٌل.( تعرؾ 4المضمرة. )

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 الحـصــــــة األولــــــى

 تقوٌم
 تشخٌصً

 الئلخبلص.سورة  *أدعوهم إلى استظهار
 .*أطرح أسبلة بسٌطة الختبار فهمهم للمعنى العام لآلٌات

وضعٌة 
 االنطبلق

 ا؟ٌهف ذكرت ًالت اناتٌواالح ما ؟فٌلال أصحاب قصة سمع منكم من أسبلة،مثل: بطرح-تمثبلتهم على قٌؾ*أ
 *ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

 التسمٌع
 اإلنصات و

 .اإلنصات حسن إلى همٌهتوج مع الوقؾ، ومواضع ٌلالترت وقواعد الحروؾ مخارجٌا مراع بتؤن السورة معهمأس*
( وأرسل علٌهم 2ٌدهم فً تضلٌل )( ألم ٌجعل ك1بسم َّللا الرحمن الرحٌم، ألم تر كٌؾ فعل ربك بؤصحاب الفٌل )}  قال َّللا تعالى:
 سورة الفٌل.  {.( فجعلهم كعصؾ مؤكول4( ترمٌهم بحجارة من سجٌل )3طٌرا أبابٌل )

قواعد الترتٌل 
 المضمرة

 نطق الجٌم )دج( فً: ٌجعل: ٌْدْجعل/ بحجارة: بحْدجارة/ سجٌل: سْدّجٌل. -
 إظهار نون التنوٌن الساكنة فً: طٌراً  -
 اكول )كعصفِّماكول(.اإلدؼام فً: كعصِؾ مّ  -

 محاكاة وتردٌد
 .وهكذا تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم تردٌدها،نتدبهم لأ ثم ،قراءة نموذجٌة أقرإها السورة، من األولى اآلٌة أعرض *
 .محاكٌن المقروء مجزأة اآلٌات تردٌد على ٌتناوبون -

 الفهــــم

 ب السورة مضمون فهم على اعدهمأس : 
 ات الؽامضة من قبٌل:تعرؾ  شرح بعض المفرد -1
 }ألم تر{: ألم تعلم ما فعل بؤصحاب الفٌل. -
 }ألم ٌجعل كٌدهم فً تضلٌل{: أي فً إبطال وتضٌٌع، ألنهم أرادوا أن ٌكٌدوا قرٌشا بهدم الكعبة. -
 }وأرسل علٌهم طٌرا{: قٌل: كانت طٌرا من السماء، لم ٌرى قبلها وال بعدها مثلها، كانت أشبه شًء بالخطاطٌؾ. -
 }أبابٌل{: أي مجتمعة أو متتابعة بعضها فً أثر بعض. -
 }ترمٌهم بحجارة من سجٌل{: قٌل حجارة من طٌن، طبخت فً نار جهنم. -
 }فجعلهم كعصؾ مؤكول{: العصؾ ورق الزرع الذي ٌبقى بعد الحصاد فتؤكل منه الماشٌة، وتعصؾ الرٌاح بما تبقى منه. -
 :وملخصها ،ٌلالف أصحاب قصة سرد -2

 إلٌها ٌصرؾ أن وأراد بالٌمن، كنٌسة بنىالحبشً  األشرم أبرهة أن حٌث الفٌل، أصحاب قصة عن تتحدث ألنها بالفٌل السورة تسمٌ
 بتنفٌذ وأمرهم جٌشه وعبؤ فٌله هٌؤ وصل ولما. الكعبة لهدم ضخما فٌبل معه واستصحب مكة، إلى جرار بجٌش فتوجه العرب، حج

 أبرهة وكان هلك، إال أحدا منهم ٌصٌب ال أحجار؛ ثبلثة طابر كل مع طٌرا علٌهم َّللا فؤرسل كعبة،ال هدم عن امتنع الفٌل لكن. خطته
 .وسلم علٌه َّللا صلى محمد سٌدنا مٌبلد عام فً التارٌخً الحدث هذا وكان. منهم

 لٌهم؟ لماذا فعل بهم ذلك؟طرح أسبلة: ما اسم ملك الحبشة؟ من هم أصحاب الفٌل؟ لماذا أرادوا هدم الكعبة؟ ماذا سلط َّللا ع -3

 االستنتاج
 جزاإهم؟ كان ماذا ؟كعبةال هاجم من :مثل بؤسبلة للدرس صةخبل بناء ًف اركونٌش -

 [سجٌل. من بحجارة َّللا فؤهلكهم المشرفة، الكعبة هٌشوج أبرهة هاجم ]
 تها.تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءف*ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، 

 الحـصــــــة الثانٌــــــة

تقوٌم 
 تشخٌصً

 ٌةنها كانت كٌؾ السابقة؟ الحصة ًف درسناها ًالت السورة اسمما  : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم قٌومأ* 
  لماذا؟ ؟ٌلالف أصحاب

 ٌجٌبون عن األسبلة. -

 وتردٌدع تسمٌ
 .الوقؾ ومواضع الحروؾ مخارجو ،ٌلالترت قواعد ٌامراع بتؤن السورة قٌدم* أ
 .المقروء كٌنمحا تٌااآل ٌدترد على ناوبونٌت -

الحفظ 
 واالستظهار

 بالتدرج آٌة؛ آٌة.   اآلٌاتٌحفظ المتعلمون  -
  اآلٌات مرتلة.ٌستظهر المتعلمون  -
 -مضمرة رتٌلقواعد الت -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 التطبٌق

 أدعوهم للوصل بٌن ما تتحدث عنه سورة الفٌل وما ٌناسبها:*

  * تتحدث سورة الفٌل عن:

 ما فعله َّللا تعالى بؤصحاب الفٌل. *

 طٌوِر األبابٌِل التً قضت على أصحاب الفٌل. *

  مـــــــــوسم الحــــج *

 تثبٌت القٌم

 أدعوهم إلى تردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة التالٌة:*

 .ظ اهلل اهلعبةحف

 تقوٌم
 ، مثل:متنوعة بؤنشطة لٌتهمٌحص ومق*أ
 .السورة ًف ٌةآ آخر اذكر الظالم؟ٌة نها ما؟ لماذافٌل؟ ال أصحاب َّللا أهلك ٌؾك :مثل أسبلة طرح -
 اآلٌات شفوٌا. استظهار -.        ٌاتاآل بطاقات تٌبتر -



 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌةتدبٌر  المراحل
 األولــــــى :الحـصــــــة

تقوٌم 
 تشخٌصً

 أمه؟ اسم وما ؟بٌهأ اسم ما تعرؾ هل ولد؟ متى ؟ اٌننب اسم ما :مثل أسبلة، بطرحتمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات  على ؾ* أق
 .المطروحة األسبلة على وٌاشف ون* ٌجٌب

 تقدٌم
 نص

 االنطبلق

 * أعرض نص االنطبلق اآلتً:
 واستصحب مكة، إلى جرار بجٌش فتوجه العرب، حج إلٌها ٌصرؾ أن وأراد بالٌمن، كنٌسةالحبشً  األشرم أبرهة] بنى 

 ،المشً عن امتنعفٌله برك، و لكن. خطته بتنفٌذ وأمرهم جٌشه وعبؤ فٌله هٌؤ اقترب ولما. الكعبة لهدم ضخما فٌبل معه
ِص ؛ من أصؽر أحجار ثبلثة طابر كل مع ٌراط علٌهم َّللا فؤرسل  وكان. منهم أبرهة وكان هلك، إال أحدا منهم ٌصٌب ال الُحمه

 [.وسلم علٌه َّللا صلى محمد سٌدنا مٌبلد عام فً التارٌخً الحدث هذا
 *ٌستمعون للنص.

بناء 
 التعلمات

من أراد ان ٌهدم الكعبة؟ / ماذا صحب معه؟ /  لماذا هاجم  اآلتٌة: األسبلة عن اإلجابة على همٌزبتحفهم  موارد ٌةتنم على اعد* أس
 أبرهة الكعبة؟  /هل نجح فً ذلك؟ لماذا؟  /بم سمً هذا العام؟ /من ولد فً هذا العام؟

 .المطروحة األسبلةعن  باإلجابة تعلماتهم بناء ًف اركون* ٌش

 االستنتاج
 ؟العام ذلك ًف ولد من ؟ َّللا أهلكهمكٌؾ  الكعبة؟ٌ  لهدم جاء منمثل:  عٌنا بؤسبلة موجهةمست للموضوع صةخبل ؼةٌاص على اعدهم*أس

 ).الحرام ٌتب وحفظ َّللا، فؤهلكهم الكعبة، هٌشوج أبرهةٌه ف هاجم الذي العام وهو ،ٌلالف عام وسلم علٌه َّللا صلى الرسول ولد]

 لى قراءتها.وٌتناوبون ع السبورة، على تدون صة،خبلبناء  ًف اركونٌشو األسبلة عن ون*ٌجٌب

 تقوٌم
 العام؟ ذلك ًف ولد من ؟ٌهمعل َّللا سلط ماذا ؟ٌشهوج أبرهة ٌرٌد كان ماذا: مثل بؤسبلةٌلتهم حص مقو*أ
 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب *

 الثانٌــــــة :الحـصــــــة
 تقوٌم

 تشخٌصً
 عام؟ أي ًوف ولد؟ ٌنأ ا؟ٌننب اسم ما : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم صد*أر

 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب* 

 تعزٌز
 وإؼناء

 *أعزز مكتسباتهم بؤنشطة مثل:
 : نعم / ال.بقولٌها عل ٌقبالتعل ومطالبتهم عبارات عرض -1

 الفٌل عام وسلم علٌه َّللا صلى محمد النبً ولد ٌلالف عام قبل وسلم علٌه َّللا صلى محمد ًالنب ولد

 الكعبة فٌه َّللا حفظ الذي العام هو الفٌل عام الكعبة أبرهة فٌه هدم الذي العام هو الفٌل عام

 أمام الجواب الصحٌح:× عرض جدول ومطالبتهم بوضع العبلمة  -2

 جاء أصحاب الفٌل إلى الكعبة

  لزٌارة الكعبة

  لبناء الكعبة

  لهد الكعبة
 

 .المطلوب جزون* ٌن
 .منه اءاالنته فور إنجازهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 :مختلفة بؤنشطة مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

 أبرهة؟ كٌد من الكعبة حفظ من العام؟ ذلك ًف حدث ماذا؟ وسلم علٌه َّللا صلى الرسول ولد عام أي ًف: مثل أسبلة طرح -
 :برسم وتلوٌن الحٌوان المعروؾ بالعام الذي ولد فٌه الرسول صلى َّللا علٌه وسلم مطالبتهم -

    
 
 كتابة مكتسباتهم: -

 .اهرسوي صوى اهلل عويٕ وسوٍ عاَ اهفيى وهد
 .المقترحة األنشطة بإنجاز مكتسباتهم استثمار ًف اركونٌش *

 تقوٌم
 ؟ العام ذلك ًف حدث ماذا؟ لماذا أبرهة؟ٌد ك من الكعبة َّللا حفظ كٌؾ :مثل بؤسبلة حصٌلتهم وم*أق

 وٌا.فش المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب -
 
 
 
 
 

 األولالمستوى:  23 الجذاذة:
 االقـتـداء المــــــادة: 3الوحدة: 

 مولد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم ]قصة الفٌل[.الموضوع:  13األسبوع:  2عدد الحصص: 

 ( تعظٌم بٌت َّللا الحرام )الكعبة(.2( تعرؾ تعرؾ تزامن مولد النبً صلى َّللا علٌه وسلم مع حادثة أصحاب الفٌل. )1  األهداؾ:

 ..األسبلة.. -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 

 
 

 

 

 األول.المستوى:  24الجذاذة: 

 .]القرآن الكرٌم[ تزكٌةالمــــــادة: ال 3الوحدة: 

 .ـكـافـرونة الالموضوع: سور 14األسبوع:  2عدد الحصص: 

احترام قواعد الترتٌل المضمرة. ( حفظ واستظهار اآلٌات مع 3اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. ) بلوة( ت2( فهم المعنى العام لآلٌات. )1 األهداؾ:
 أن الرسول صلى َّللا علٌه وسلم ٌعبد َّللا تعالى، والكافرٌن ٌعبدون األصنام.( تعرؾ 4)

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 الحـصــــــة األولــــــى

 تقوٌم
 تشخٌصً

 .الفٌلسورة  ستظهار*أدعوهم إلى ا
 .*أطرح أسبلة بسٌطة الختبار فهمهم للمعنى العام لآلٌات

وضعٌة 
 االنطبلق

 المإمنون؟ بدٌع ماذا ؟ٌنالمسلم ٌند هو ما أسبلة،مثل: بطرح-تمثبلتهم على قٌؾ*أ
 *ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

 التسمٌع
 اإلنصات و

 .اإلنصات حسن إلى همٌهتوج مع الوقؾ، ومواضع ٌلالترت وقواعد الحروؾ مخارجٌا مراع بتؤن السورة معهمأس*
( وال أنا عابد ما 3( وال أنتم عابدون ما أعبد )2( ال أعبد ما تعبدون )1بسم َّللا الرحمن الرحٌم، قل ٌا أٌها الكافرون )}  قال َّللا تعالى:

 .ة الكافرونسور  {.(6( لكم دٌنكم ولً دٌن )5( وال انتم عابدون ما أعبد )4عبدتم )

قواعد الترتٌل 
 المضمرة

 المد الطوٌل المشبع ]الفرعً[ ومقداره ست حركات فً: ٌآ أٌها، آل أعبد، وآل أنتم، مآ أعبد، وآل أنا. -
 إخفاء النون الساكنة فً: أنتم.-
 إدؼام تجانس صؽٌر كامل: عبدتم ]َعَبتُّْم[-

 محاكاة وتردٌد
 .وهكذا تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم تردٌدها،نتدبهم لأ ثم ،قراءة نموذجٌة اأقرإه السورة، من األولى اآلٌة أعرض *
 .محاكٌن المقروء مجزأة اآلٌات تردٌد على ٌتناوبون -

 الفهــــم

 ب السورة مضمون فهم على اعدهمأس : 
 تعرؾ  شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل: -1
 ون، كفر الشًء وكفر به أي ؼطاه. }قل ٌا أٌها الكافرون ال اعبد ما تعبدون...{: الكافر -

 ٌقال: كفر السحاب السماء، ؼابت الشمس فً الكافر وهو البحر. 
 كفر بالخالق: نفى وجوده، أو جعل له شرٌكا. 

 عبد َّللا: وّحده، وخضع له، وأطاعه.
 .}لكم دٌنكم ولً دٌن{: لكم دٌنكم وهو الشرك والكفر، ولً دٌن وهو اإلسبلم المنطلق من توحٌد َّللا-
 طرح أسبلة: -2
 أكمل العبارة: المسلم ٌعبد َّللا إذا صلى و.....و....و.....و......-
 المسلمون ٌعبدون َّللا وحده، فماذا ٌعبد المشركون؟ ما هو دٌن المسلمٌن؟-

 االستنتاج
 اذا ٌعبد المسلمون؟ المكذبون؟م :مثل بؤسبلة للدرس صةخبل بناء ًف اركونٌش -

 [.المكذبون بدهٌع ما أعبد الو وحده، ًرب َّللا أعبد]
 تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.ف*ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، 

 الكفار؟ على وسلم علٌه َّللا صلىً النب رد بماذا الكافر؟ بدٌع وماذا المإمن؟ بدٌع ماذا: مثل أسبلة طرحٌن بالمتعلم لٌةٌحص قٌوم*أ تقوٌم

 الثانٌــــــة الحـصــــــة

تقوٌم 
 تشخٌصً

ماذا ٌعبد الكافرون؟  السابقة؟ الحصة ًف درسناها ًالت السورة اسمما  : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم قٌومأ* 
  وماذا ٌعبد المسلمون؟

 ٌجٌبون عن األسبلة. -

 وتردٌدع تسمٌ
 .الوقؾ ومواضع روؾالح مخارجو ،ٌلالترت قواعد ٌامراع بتؤن السورة قٌدم* أ
 .المقروء كٌنمحا تٌااآل ٌدترد على ناوبونٌت -

الحفظ 
 واالستظهار

 بالتدرج آٌة؛ آٌة.   اآلٌاتٌحفظ المتعلمون  -
  اآلٌات مرتلة.ٌستظهر المتعلمون  -
 -مضمرة رتٌلقواعد الت -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 التدبر

 : لٌةالتا األنشطة لخبل من اٌهمعان وتمثل ةٌمالكر تٌااآل دبرت على اعدهم*أس
 إلهه معه بدواوٌع سنة أصنامهم معهم بدٌع أن وسلم علٌه َّللا صلى الرسول على الكافرون عرض :مثل أسبلة عن اإلجابة -

 رده؟ كان فماذا سنة،
 .حسنة معاملة عاملهأدٌن  / ال ًف ًخالفنٌ من أخاصمٌلً:  ما على )خطؤ(أو )صواب( ب ٌقالتعل-

 تثبٌت القٌم

 أدعوهم إلى تردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة التالٌة:*

 .أعبد اهلل واهواحد

 تقوٌم
 ، مثل:متنوعة بؤنشطة لٌتهمٌحص ومق*أ
 ؟ٌنالد ًف الفكٌخ من تخاصم هل لماذا؟ َّللا؟ ٌرؼ تعبد هل :مثل أسبلة طرح -
 ٌات شفوٌا.اآل استظهار -.        ٌاتاآل بطاقات تٌبتر -



 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌةٌر تدب المراحل
 األولــــــى :الحـصــــــة

تقوٌم 
 تشخٌصً

 وضؤ؟ٌن ٌتأ وضؤ؟ٌت بماذا ؟ ةالصبل قبل ًالمصل فٌعلٌ ماذا :مثل أسبلة، بطرحتمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات  على ؾ* أق
 .المطروحة األسبلة على وٌاشف ون* ٌجٌب

 تقدٌم
 نص

 االنطبلق

 اآلتً: * أعرض نص االنطبلق
]استٌقظت سلوى من نومها، وتوجهت نحو القبلة، فسؤلتها أمها: ماذا ستفعلٌن؟ فردت سلوى: سؤصلً ٌا امً. ابتسمت أمها 

ٌُبطل الوضوء، ٌجب أن تتوضبً من جدٌد  وقالت: توضبً أوال. فقالت سلوى: لقد توضات قبل أن أنام. قالت أمها: النوم 
استنجً بٌدك الٌسرى، ثم اؼسلً ٌدٌك، وتمضمضً واستنشقً واستنثري، ثم اؼسلً وُتحسنً وضوءك، اذهبً إلى الحمام و

 وجهك وذراعٌك، ثم امسحً رأسك وأذنٌك، ثم اؼسلً رجلٌك.[
 *ٌستمعون للنص.

بناء 
 التعلمات

 اآلتٌة:  األسبلة عن اإلجابة على همٌزبتحفهم  موارد ٌةتنم على اعد* أس
 الوضوء؟ ًف نؽسله عضو آخر وما نمسحها؟ ًالت األعضاء ما الوضوء؟ ًف نؽسلها ًالت األعضاء ما الوضوء؟ نبتدئ بماذا
 .المطروحة األسبلةعن  باإلجابة تعلماتهم بناء ًف اركون* ٌش

 تدرٌب
 .طاهر مكان ًف أو المدرسة ساحةٌا فً عمل الوضوء على للتدرب تدبهم*أن 
 .النشاط إنجاز ًف اركونٌش -

 س؟أالر نمسح مرة وكم الوضوء؟ ًف الوجه نؽسل مرة كم: مثل بؤسبلة ٌنعلمالمت ةٌلحص مٌ  قوأ* تقوٌم

 الثانٌــــــة :الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

  : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم صد*أر

 ؟ً تهًتن وبماذا الوضوء؟فً  تبتدئ بماذا ة؟الصبل قبل ٌكعل بٌج ماذا -
 .عنها ٌرالتعب ٌنالمتعلم من لبأطو الوضوء ألفعال مشاهد رض*أع

 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب* 

 تعزٌز
 وإؼناء

 *أعزز مكتسباتهم بؤنشطة مثل:
 ثم الوضوء أفعال من اسما واحد لكل علأجو الوضوء، أفعال بعددٌن المتعلم من مجموعة تارٌث أخ ح "الوضوء تٌاعمل" لعبة ٌمتنظ -1

 .الوضوء أفعال حسب مرتبا صفا ٌنمشكل تظمواٌنل عوهمأد

 ترتٌب عملٌات الوضوء:-2

 
 

 .المطلوب جزون* ٌن
 .منه االنتهاء فور إنجازهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 :مختلفة بؤنشطة مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

 تحدٌد ما ٌبطل الوضوء: -
 النوم / الكبلم / قضاء الحاجة فً المرحاض./ اللعب / خروج الرٌح...

 بتحدٌد ما تصح به الصبلة:  تهممطالب -
 أستٌقظ من النوم وأصلً. / أستٌقظ من النوم وأتوضؤ وأصلً. / أستٌقظ من النوم وأصلً أوال، ثم اتوضؤ.

 
 :تردٌد وكتابة  -

 .اهؤٍ اجعوين ًّ اهتوابني واملتطٔريّ
 .المقترحة األنشطة بإنجاز مكتسباتهم استثمار ًف اركونٌش *

 تقوٌم
 أستنشق ً/ وجه أؼسل ً/ أذن أمسح ً/ رجل أؼسل ً/رأس أمسحٌن/ الكوع إلى يٌد أؼسل: باألرقام الوضوء أفعال ٌبتبتر مطالبتهم*

 فقٌن.المر إلى يٌد أؼسل /أتمضمض /وأستنثر
 وٌا.شف المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب -

 
 
 

 األولالمستوى:  25 الجذاذة:
 االستجــــابةالمــــــادة:  3الوحدة: 

 (.1أتوضـؤ عملٌــا )الموضوع:  14األسبوع:  2عدد الحصص: 

 تعرؾ أعضاء الوضوء وترتٌب ؼسلها.( 1  األهداؾ:

 ....سطل ماء – األسبلة -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول: المستوى 26 :الجذاذة

 القـســـط: المــــــادة 2: الوحدة

 أطهر جسمً وثٌابً. :الموضوع 15: األسبوع 2: الحصص ددع

 أن ٌتعود المحافظة على طهارة جسمه وثٌابه.( 2. )ٌتعرؾ المتعلم أهمٌة طهارة جسمه وثٌابه( أن 1الهدؾ: 

 ، ...األلواح، البطاقات، الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل
 ــــــىاألول الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 لماذا؟ نستعملها؟ فٌم هذه؟ ما :مثل أسبلة، وطرح ؼسالة صورة بعرض *أقٌؾ على تمثبلتهم للموضوع
 .المطروحة األسبلة على شفوٌا ٌجٌبون -

 النص تقدٌم

 .كلماتها من بشرح الؽامضها مضمون فهم على وأساعدهم اآلتٌة،الوضعٌة *أعرض

 .المطروح عن السإال ٌجٌبون و ٌةالمشكلة،عللوض ٌستمعون -

 بناء
 التعلمات

 بطرح أسبلة مثل: *أساعدهم على تقرٌب فهم مضمون الوضعٌة
 متى تستٌقظ سلوى؟ ماذا تفعل قبل ذهابها إلى المدإرسة؟ -
 متى تستٌقظ لٌلى؟ كٌؾ تذهب إلى المدرسة؟ -
 كٌؾ تحافظ على نظافة جسمك وثٌابك؟  -
 بم ٌؤمرنا الحدٌث؟ ما شطر اإلٌمان؟ -

 *أدعوهم لتردٌد الحدٌث ))الطهور شطر اإلٌمان((.

 استخبلص
 بلصة للدرس بؤسبلة موجهة:*أشركهم فً بناء خ

 مظهري البقا.[ لٌكون على مبلبس وثوبً، وأحافظ جسمً بطهارة أعتنً ]

 تقوٌم
على  تحافظ وكٌؾ ولماذا؟ تتصرؾ؟ ثٌابك؟ كٌؾ اتسخت إذا مظهرك مثل: كٌؾ ٌصبح بؤسبلة المتعلمٌن حصٌلة *أقوم
 جسمك؟ نظافة

 الثانٌــــــة الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 على حصٌلتهم بطرح أسبلة مثل:قٌؾ *أ
 ٌدٌك؟ تؽسل متى تؽسل أسنانك؟ متى ثٌابك؟ اتسخت إذا تفعل ماذا  
 .األسبلة عن ٌجٌبون -

 تعزٌز
 وإؼناء

 .والثٌاب طهارة الجسم بموضوع متعلقة شخصٌة تجارب للتعبٌر عن لهم المجال بفتح *أعزز مكتسباتهم
 *أدعوهم للتعبٌر ب ]سلوك صحٌح/ سلوك خاطا[.

ًه قبل النوم. / أنظؾ أسنانً قبل النوم. / أؼسل جسمً بالماء والصابون عندما  أقلم أظافري. / ألوث ثٌابً./ أؼسل رجل
 أعُرُق. / ألعب فً مكان ملوث. / أؼسل ٌدّي بالماء والصابون قبل االكل وبعده. /....

 استثمار

 مثل: بؤنشطة، مكتسباتهم استثمار على *أساعدهم
  :ال أو بنعم العبارات على لتعلٌقبا مطالبتهم -

 من للوقاٌة بمظهري. / للعناٌة َلِل. /  طاعة فقط. /  الناس. /ٌوم العٌد احترام وثٌابً: ألنال جسمً نظافة على أحافظ
 .األمراض

 التعبٌر عن العناٌة بالطهارة، بتردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة اآلتٌة:-

 أُظف جسٌي وثيابي

 تقوٌم

 أسبلة، مثل: بطرح المتعلمٌن صٌلةح تقوٌم * ٌتم
 األلواح: أفعل[ على ب ]أفعل/ ال العبارات على التعلٌق -
 بعد ٌديّ  أسنانً. /أؼسل ألنظؾ أخً فرشاة جسمً. / أستعمل نظافة على أحافظ وجبة. / كل بعد مبلبسً أؼٌر -

 بؤسنانً. أظفاري المرحاض. /أقلم استعمال



 

 
 
 
 
 

 األول: المستوى 27 :الجذاذة

 حـكـمــةال: المــــــادة 2: الوحدة

 أقتصد فً استعمال الماء. :الموضوع 15: األسبوع 2: الحصص عدد

 .هاستعمال فً االقتصاد ٌتعود أن( 2) .همٌتهوأ الماء استعماالت بعض ٌتعرؾأن  (1األهداؾ: 

 ... األلواح، البطاقات، السبورةوسابط رقمٌة،  هد،مشاالوسابل التعلٌمٌة: 

 التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 ؟ تستعمله فٌم الماء؟ على تحصل ٌنأ من :مثل أسبلة، بطرح للموضوعتهم تمثبل على* أقؾ 
 .المطروحة األسبلة علىٌجٌبون شفهٌا  -

 تقدٌم
 النص

 لوضعٌة اآلتٌة:ا رض*أع

[
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 ٌستمعون للوضعٌة. -

 بناء
 التعلمات

 ل:خبل من تعلماتهم بناء على اعدهمأس *
 فعل؟ ماذا قال لؤلطفال؟ من أٌن ٌؤتً الماء؟ هل ٌمكن أن نعٌش بدون ماء؟ فهم الوضعٌة: ماذا الحظ الحارس؟ فماذا -
  :ب عنها ٌرللتعب المجال وفتح الماء الستعماالت مشاهد عرض -

 .../ الصناعة /رٌووالط اناتحٌوال شرب /الزراعة /االستحمام / الشربفً:  الماء نستعمل
 أن بٌج ٌؾك الماء؟ ٌعنض أن حٌص فهل ؟ الماء فقدنا إذا لنا دثٌحس ماذا ماء؟ بدون ٌشالع كنناٌم هل ل:مث أسبلة، طرح -

 نستعمله؟
 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب *

 استخبلص

 موجهة. سبلةأ على اعتمادا صةخبل بناء على اعدهم*أس
 .قراءتها على ناوبونٌتو السبورة، على تدون صة،خبل بناء ًف اركونٌشو األسبلة عن ٌجٌبون -

 تقوٌم
 متنوعة: بؤنشطة المتعلمٌن حصٌلة *أقوم

 نستعمله؟ ٌجب أن كٌؾ الماء؟ تبذٌر ٌصح هل الماء؟ فٌم نستعمل  -

 الثانٌــــــة الحـصــــــة
 تقوٌم

 تشخٌصً
 مثل: أسبلة، *أٌطرح

 لماذا؟ ماء؟بال ٌلعب و الرشاش ٌفٌتح طفل فً رأٌك ما

 تعزٌز
 وإؼناء

 أعزز مواردهم بؤنشطة مثل: *
 .مفتوحا الصنبور ٌترك بالماء. / من ٌلعب الماء. / من ٌبذر ل: من النصح توجٌه على تحفٌزهم -
 أدعوهم إلى تبٌن السلوك الصابب من الخاطا فٌما ٌلً: -

 ي باستعمال صنبور مفتوح. اطفلة تساعد فً تنظٌؾ األو شخص ٌنظؾ سٌارته باستعمال خرطوم المٌاه.

 طفلة تساعد فً تنظٌؾ األوانً باستعمال إناء فقط. شخص ٌنظؾ سٌارته باستعمال سطل وإسفنجة.

 .ٌنجزون المطلوب -
 * أحثهم على تصحٌح إنجازاتهم فوراالنتهاء منها.

 استثمار

 :بؤنشطة مثل مكتسباتهم استثمار على * أساعدهم
 السلبٌة: العبارات نعم / ال[، وٌصححون] ب العبارات على التعلٌق -
 نموت باقتصاد. / الماء / أستعمل.استعماله بعد الصنبورمفتوحا بخرطوم المٌاه. / أترك دراجتً أؼسل للشرب. / الماء أحتاج -

 .الماء فقد عند
 بتردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة اآلتٌة: مكتسباتهم استثمار على *أساعدهم

 املاء ًصدر حياتي
 .المقترح النشاط جزونٌن -

 تقوٌم
 ، مثل:سبلةأ بطرح مٌنالمتعل ةٌلحص وٌمتق مٌت -
 نستعمله؟ ٌؾك ه؟ٌعنض أن وزٌج هل الماء؟ فقدنا لو دثٌح ماذا الماء؟ نحتاج لماذا - 



 

 
 
 
 
 
 
 

 األول: المستوى 28 :ذاذةـــــــالج
 سبلمٌةاإل: المــــــادة 3: دةــــــــالوح

 (3تقوٌم ودعم ) :الموضوع 16: وعـــــاألسب 4: الحصص عدد
 هدؾ: اختبار وتقوٌة المكتسبات السابقة الخاصة ب:ال

 مال الماء.سور اإلخبلص والفٌل والكافرون، َّللا الواحد الصمد، مولد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم، أتوضؤ عملٌا، أطهر جسمً وثٌابً، أقتصد فً استع

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطةتدبٌر  المراحل
 1الحصة: 

 التمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 من ٌذكرنا بالسور المدروسة؟ من هو األحد ؟ متى ولد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم؟ .... 

 اإلنجاز

 *أختبر قدرة المتعلم على الحفظ والفهم، بمثل:
 شفهٌا. والكافرون والفٌل إلخبلصا استظهار سور -
 وصل كل آٌة بسورتها. -

 سورة اإلخبلص  * }لكم دٌنكم ولً دٌن{

 سورة الفٌل * }ال أعبد ما تعبدون{

 * }لم ٌلد ولم ٌولد{
 سورة الكافرون

 * }ألم ٌجعل كٌدهم فً تضلٌل{

 تلوٌن اآلٌة التً تدل على أن َّللا واحد. -
 }وال أنتم عابدون ما أعبد{ }قل هو َّللا أحد{ حاب الفٌل{}ألم تر كٌؾ فعل ربك بؤص

 

 2الحصة: 

 التمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 متى ولد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم؟ اذكر مراحل الوضوء. .... -

 اإلنجاز

 *أدعوهم إلى:
 تلوٌن اسم العام الذي ولد فٌه الرسول صلى َّللا علٌه وسلم: -

 عام الفيل عام الصيف اءعام الشت
 

 أمام عملٌات الوضوء:)×( وضع العبلمة  -

  مسح الرأس  ؼسل الرأس

  ؼسل الوجه  مسح الوجه

  مسح األذنٌن  ؼسل الرجلٌن

   ؼسل الٌدٌن إلى المرفقٌن  ؼسل الٌدٌن إلى الكتفٌن

 3الحصة: 

 التمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 ة جسمك وثٌابك؟كٌؾ تعتنً بطهار  -

 اإلنجاز

 *أدعوهم إلى إنجاز ما ٌلً:
 وصل العبارة بما ٌناسبها: -

 ألطهر جسمً وثٌابً، ٌجب علً أن

 أؼسل أعضاء جسمً بالماء والصابون. * 

 ألعب فً التراب. *

 أحافظ على نظافة مبلبسً. *

 أرتدي جوارب متسخة. *

 التعبٌر ب: سلوك صحٌح / سلوك خاطا: -

   ترك صنبور الماء مفتوحا.أ

   .الحاجة عند الماء صنبور فتح

   .بالماء الخاصة والمواسٌر الحنفٌات إصبلح

   .النباتات ري فً والخضر الفواكه ؼسلاستعمال مٌاه 

   االستمتاع بمرشة الماء فً الحمام لوقت طوٌل.

    ؼسل األوانً تحت صنبور مفتوح.

 4الحصة: 

 دعم وتثبٌت
 الجة التعثرات المرصودة وتثبٌت التعلمات:*مع

 تحفٌظ السور. / شرح مفاهٌم. / تقدٌم أمثلة. / اقتراح تمارٌن داعمة./ ....... -



 

 األول.المستوى:  30الجذاذة: 

 .]القرآن الكرٌم[ تزكٌةالمــــــادة: ال 4الوحدة: 

 .2و  1ان فلق، اآلٌتة الالموضوع: سور 18األسبوع:  2عدد الحصص: 

( حفظ واستظهار اآلٌات مع احترام قواعد الترتٌل المضمرة. 3( ترتٌل اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. )2( فهم المعنى العام لآلٌات. )1 األهداؾ:
 كٌفٌة االحتماء باَلِل تعالى، لٌحفظنا من شر المخلوقات.( تعرؾ 4)

 لة....األسب -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 الحـصــــــة األولــــــى

 تقوٌم
 تشخٌصً

 الكافرون.سورة  *أدعوهم إلى استظهار
 .*أطرح أسبلة بسٌطة الختبار فهمهم للمعنى العام لآلٌات

 أسبلة،مثل: بطرح-تمثبلتهم على قٌؾ*أ

 *ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

 التسمٌع
 اإلنصات و

 .اإلنصات حسن إلى همٌهتوج مع الوقؾ، ومواضع ٌلالترت وقواعد الحروؾ مخارجٌا مراع بتؤن السورة معهمأس*

 12 قال َّللا تعالى:

 لآلٌتٌن بانتباه. ٌنصتون -

قواعد الترتٌل 
 المضمرة

 قلقلة القاؾ فً: }الفلق، خلق{. -
 نقل حركة الهمزة إلى الحرؾ الساكن قبلها فً: }قلْ أَعوذ{ )قُلَ عوُذ( -
 إخفاء النون الساكنة فً: }من شـر{. -

 محاكاة وتردٌد
 .وهكذا تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم تردٌدها،ل نتدبهمأ ثم ،قراءة نموذجٌة أقرإها السورة، من األولى اآلٌة أعرض *
 .محاكٌن المقروء تٌنمجزأ تٌناآلٌ تردٌد على ٌتناوبون -

 الفهــــم

 *ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:

 * ٌتعرؾ المتعلمون المعنى العام لآلٌات؛ بمثل:

 

 جٌبون عن األسبلة المطروحة.* ٌ

 االستنتاج

 :موجهة بؤسبلة مستعٌنا للموضوع خبلصة استنتاج على أساعدهم*

 [.] 

 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 ــــــةالحـصــــــة الثانٌ

تقوٌم 
 تشخٌصً

 : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم قٌومأ* 

       

 .المطروحة األسبلة على شفوٌا ٌجٌبون* 

 وتردٌدع تسمٌ
 .الوقؾ ومواضع الحروؾ مخارجو ،ٌلالترت قواعد ٌامراع بتؤن آلٌتٌنا قٌدم* أ
 .المقروء كٌنمحا ٌتٌناآل ٌدترد على ناوبونٌت -

الحفظ 
 واالستظهار

 بالتدرج آٌة؛ آٌة. اآلٌتٌنٌحفظ المتعلمون  -
 : مثل بؤنشطة الحفظٌ ٌة عمل تتم -

 ٌا.شفوٌتٌن اآل ٌمتتم / البطاقات تطابق لعبة ممارسة /رٌجً.أوالمحوالتد البطاقات سحب/ ٌتٌناآل وةتبل على التناوب
  رتلتٌن.اآلٌتٌن مٌستظهر المتعلمون  -
 -مضمرة رتٌلقواعد الت -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 تدبر

 :مثل أنشطة لخبل منٌهما معان وتمثل ٌتٌن الكرٌمتٌن،اآل تدبر على اعدهم* أس

: مثل لةبأس عن اإلجابة~ 

 ~ الوصل بسهم:

 .المقترحة األنشطة جزونٌن -
 .منها االنتهاء فور ٌافرد ثم ٌاجماع المنجزة األنشطة ٌحتصح على ثهم* أح

 ~أحتمي باهلل  ~                    كتابة وتلوٌن االستنتاج اآلتٌة:أدعوهم إلى تردٌد و* تثبٌت القٌم

 تقوٌم

 ، مثل:متنوعة بؤنشطة لٌتهمٌحص ومق*أ

  :مثل أسبلة طرح -

 .ٌتٌناآل بطاقات تٌبتر -
 اآلٌتٌن شفوٌا. استظهار  -



 

 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌةتدبٌر  المراحل
 األولــــــى :الحـصــــــة

 تقوٌم تشخٌصً

 :مثل أسبلة، بطرحتمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات  على ؾ* أق
 صورة؟ أحسن ًف خلقك من -
 الشر؟ من ٌنجٌكو فظكٌح ومن -

 .المطروحة األسبلة على وٌاشف ون* ٌجٌب

 الوضعٌة تقدٌم

 * أعرض الوضعٌة اآلتٌة على المتعلمٌن:
[

 92سلسلة شموع صغٌرة، ج. 

 *ٌستمعون للوضعٌة، وٌجٌبون عن السإال المطروح.

 بناء التعلمات

 اآلتٌة: األسبلة عن اإلجابة على همٌزبتحفهم موارد ٌةتنم على عدا* أس
؟  بماذا ردت المعروؾ له؟ ماذا طلب منها أن تشكر؟  ما الحدٌث الذي األستاذماذا أنقذ األستاذ؟  ماذا كان ٌلقً؟ بماذا تفاجؤ  -

 وجهها به؟ إذن من برعاك وٌحفظك من كل شر؟
-... 

 .المطروحة األسبلةعن  جابةباإل تعلماتهم بناء ًف اركون* ٌش

 االستنتاج
 عٌنا بؤسبلة موجهة:مست للموضوع صةخبل ؼةٌاص على اعدهم*أس

 ] احفظ َّللا تعالى بطاعته وفعل الخٌر، لٌحفظنً وٌرعانً.[
 وٌتناوبون على قراءتها. السبورة، على تدون صة،خبلبناء  ًف اركونٌشو األسبلة عن ون*ٌجٌب

 تقوٌم
 :مثل بلةبؤسٌلتهم حص مقو*أ
 بمن ٌحتمً المسلم من الشرور واألخطار؟ -
 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب *

 الثانٌــــــة :الحـصــــــة

 تشخٌصً تقوٌم

 : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم صد*أر

 من هو الحافظ من األخطار؟  -
 ماذا تقرأ لٌحفظك َّللا من الشر؟ -

  .طروحةالم األسبلة عن ونٌجٌب* 

 وإؼناء تعزٌز

 *أوجههم للربط بسهم:

  أحفظ َّللا تعالى

 بالصبلة وقراءة القرآن *

 والفوضى بالشؽب *

 الناس وحب الصالح بالعمل *

 *ٌحددون األعمال التً ٌحفظون بها َّللا تعالى:
طاعة َّللا / االستهزاء / الصدق /  التصدق على الفقراء/ حسن عبادة َّللا/ مساعدة العاجز/ السرقة/ صلة الرحم / التعاون/

 الكذب/....
 .المطلوب جزون* ٌن
 .منه االنتهاء فور إنجازهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 كتابتها:ب مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

                                                                             -أحفظ اهلل ليحفظني ويرعاني 

                                                       -                                                                    

 .المقترح نشاطال بإنجاز مكتسباتهم استثمار ًف اركونٌش *

 تقوٌم
 :مثل بؤسبلة حصٌلتهم وم*أق

 ما السورة التً تقرإها عند النوم؟ -
 تستعٌذ عندما تخاؾ شرا؟بمن  -

 
 
 

 األولالمستوى:  31 الجذاذة:
 [العقٌدة]المــــــادة: التزكٌة  4الوحدة: 

 ٌحفظنً وٌرعانً.َّللا الموضوع:  18األسبوع:  2عدد الحصص: 

 أن ٌتعرؾ بؤن َّللا تعالى ٌحفظ خلقه.  األهداؾ:

 األسبلة.... -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 

 المستوى: األول. 32الجذاذة: 

 ]القرآن الكرٌم[. تزكٌةالمــــــادة: ال 4الوحدة: 

 (.1(، سورة الناس )2ة الفلق )الموضوع: سور 19األسبوع:  2عدد الحصص: 

( تعرؾ بان 4( حفظ واستظهار اآلٌات مع احترام قواعد الترتٌل المضمرة. )3المضمرة. )( ترتٌل اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل 2( فهم المعنى العام لآلٌات. )1 األهداؾ:
 َّللا تعالى ٌحمٌنا من شر السحرة والحساد.

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

  

 

 

 الجزء األول من سورة الفلق. هم إلى استظهار*أدعو
 به؟ ٌذتستع ٌؾك باَلِل؟ ٌذتستع ممن الفلق؟ سورة ًف َّللا أمرنا بماذا :مثل لةبأس بطرح مكتسباتهم ةٌلحص على قٌؾ*

 *ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

 .اإلنصات حسن إلى همٌهتوج مع الوقؾ، ومواضع ٌلالترت وقواعد الحروؾ مخارجٌا مراع بتؤن السورة معهمأس*
  قال َّللا تعالى:
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 ٌات بانتباه.ٌنصتون لآل -

- }. 

- }.

 .وهكذا تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم تردٌدها،نتدبهم لأ ثم ،قراءة نموذجٌة أقرإها السورة، من األولى اآلٌة أعرض *
 .المقروء ٌنمحاك ٌاتاآل قراءة على ٌتناوبون -

 

 *ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:

- .

- 

.

- .

- 

.

- 

.

 * ٌتعرؾ المتعلمون المعنى العام لآلٌات؛ بمثل:
 

 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة.

 :موجهة بؤسبلة مستعٌنا للموضوع خبلصة استنتاج على أساعدهم*
 [

 .*ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها

 

 

 : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم ٌقومأ* 

 .المطروحة األسبلة على شفوٌا ٌجٌبون* 

 .وقؾال ومواضع الحروؾ مخارجو ،ٌلالترت قواعد ٌامراع بتؤن آلٌاتا ٌقدم* أ
 .المقروء كٌنمحا ٌاٌاتاآل ٌدترد على ناوبونٌت -

 

 بالتدرج آٌة؛ آٌة. اآلٌاتٌحفظ المتعلمون  -

 : مثل بؤنشطة الحفظٌ ٌة عمل تتم -
 ٌا.شفوٌاٌات اآل ٌمتتم / البطاقات تطابق لعبة ممارسة /رٌجً.أوالمحوالتد البطاقات سحب/ ٌاتاآل وةتبل على التناوب

  اآلٌاٌات مرتلة.ظهر المتعلمون ٌست -
 -مضمرة رتٌلقواعد الت -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 :مثل أنشطة لخبل منٌها معان وتمثل ٌات،اآل تدبر على اعدهم* أس

: مثل لةبأس عن اإلجابة~ 

 ~ الوصل بسهم:

 .المقترحة األنشطة جزونٌن -
 .منها االنتهاء فور ٌافرد ثم ٌاجماع المنجزة األنشطة ٌحتصح على ثهم* أح

 ~ الساحر والحاسد من شر الناس ~                    ٌد وكتابة وتلوٌن االستنتاج اآلتٌة:أدعوهم إلى ترد* 
 ، مثل:متنوعة بؤنشطة لٌتهمٌحص ومق*أ
  :مثل أسبلة طرح -

 اآلٌات شفوٌا. استظهار /  ٌتٌن. اآل بطاقات تٌبتر -



 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌةتدبٌر  المراحل
 األولــــــى :الحـصــــــة

تقوٌم 
 تشخٌصً

  :مثل أسبلة، طرحبتمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات  على ؾ* أق

 .المطروحة األسبلة على وٌاشف ون* ٌجٌب

 تقدٌم
 نص

 االنطبلق

 * أعرض نص االنطبلق اآلتً:

 *ٌستمعون للنص.

بناء 
 التعلمات

 اآلتٌة:  األسبلة عن اإلجابة على همٌزبتحفهم  واردم ٌةتنم على اعد* أس

 .المطروحة لةاألسبعن  باإلجابة تعلماتهم بناء ًف اركون* ٌش

 االستنتاج

 عٌنا بؤسبلة موجهة : مست للموضوع صةخبل ؼةٌاص على اعدهم*أس
[

 وٌتناوبون على قراءتها. السبورة، على تدون صة،خبلبناء  ًف اركونٌشو األسبلة عن ون*ٌجٌب

 تقوٌم
 : مثل بؤسبلةٌلتهم حص مقو*أ

 ها؟ٌتب إلى وسلم علٌه َّللا صلى ًالنب أخذت بعدما أصبحتٌؾ وك ؟ٌةؼن كانت ؟هل وسلم علٌه َّللا صلى ًالنب أرضعت من
 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب *

 الثانٌــــــة :الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

  : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم صد*أر

 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب* 

 تعزٌز
 وإؼناء

 *أعزز مكتسباتهم بؤنشطة مثل:
 ٌلً: عما صواب أو بخطؤ ٌقالتعل -1

 

. 

 عرض جدول ومطالبتهم بتلوٌن الجواب الصحٌح: -2

 عندما ولد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم، أرضعته:

 حلٌمة السعدٌة فاطمة الزهراء عابشة بنت أبً بكر الصدٌق

 اما الجواب الصحٌح:× وضع العبلمة  -3

 ه وسلم.لما أرضعت حلٌمة السعدٌة الرسول صلى َّللا علٌ

  امتؤل ضرعها بالحلٌب

  أصبحت محتاجة

  تدفق علٌها الخٌر

 .المطلوب جزون* ٌن
 .منه االنتهاء فور إنجازهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 :مختلفة بؤنشطة مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

 مطالبتهم بتلوٌن كل خانة بلون: -

 الرسول )صلعم( مرضعة على البركة حلت

 برسم وتلوٌن ماشٌة حلٌمة السعدٌة، التً حلت علٌها بركة َّللا تعالى: لبتهممطا -

   
 .المقترحة األنشطة بإنجاز مكتسباتهم استثمار ًف اركونٌش *

 تقوٌم
  :مثل بؤسبلة حصٌلتهم وم*أق

 وٌا.شف المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب -

 األولالمستوى:  33 الجذاذة:
 االقـتـداءالمــــــادة:  4الوحدة: 

 رضاعة الرسول صلى َّللا علٌه وسلم، وإكرام َّللا له.الموضوع:  19األسبوع:  2عدد الحصص: 

رسول صلى َّللا علٌه وسلم، وبركات َّللا تعالى علٌها ومعجزاته ( تعرؾ مرضعة ال2)  وسلم علٌه َّللا صلى ( استشعار عناٌة َّللا بنشاة نبٌه 1  األهداؾ:

 سبحانه.

 األسبلة.... -الشرح -السبورة  -صوٌرات  –مشاهد  الوسابل التعلٌمٌة:



 

 المستوى: األول. 34الجذاذة: 

 ]القرآن الكرٌم[. تزكٌةالمــــــادة: ال 4الوحدة: 

 6إلى اآلٌة:  4من اآلٌة:  (.2سورة الناس ) الموضوع: 20األسبوع:  2عدد الحصص: 

( حفظ واستظهار اآلٌات مع احترام قواعد الترتٌل المضمرة. 3اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. )( ترتٌل 2( فهم المعنى العام لآلٌات. )1 األهداؾ:
 المإمن الذي ٌذكره من شر الشٌطان. ( تعرؾ بان َّللا تعالى ٌحم4ً)

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

  

 

 

 سورتً الفلق والناس. *أدعوهم إلى استظهار
 شر؟ كل من فظكٌح من الناس؟ رب هو من  :مثل لةبأس بطرح مكتسباتهم ةٌلحص على قٌؾ*

 *ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

 .اإلنصات حسن إلى همٌهتوج مع الوقؾ، ومواضع ٌلالترت وقواعد الحروؾ مخارجٌا مراع بتؤن ٌاتاآل معهمأس*
  قال َّللا تعالى:

456

 ٌنصتون لآلٌات بانتباه. - 

  

- 

 .تٌااآل من حقبالبل السابق ربط مع وهكذا تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم ها،نتدبهم لقراءتأ ثم ،قراءة نموذجٌة أقرإها ، األولى اآلٌة أعرض *
 .المقروء ٌنمحاك ٌاتاآل قراءة على ٌتناوبون -

 

 ض المفردات الؽامضة من قبٌل:*ٌتعرؾ المتعلمون شرح بع

 * ٌتعرؾ المتعلمون المعنى العام لآلٌات؛ بمثل:

 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة.

 :موجهة بؤسبلة مستعٌنا للموضوع خبلصة استنتاج على أساعدهم*

 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 

 

 : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم قٌومأ* 
        

 .المطروحة األسبلة على شفوٌا ٌجٌبون* 

 .الوقؾ ومواضع الحروؾ مخارجو ،ٌلالترت قواعد ٌامراع بتؤن آلٌاتا قٌدم* أ
 .المقروء كٌنمحا ٌاٌاتاآل ٌدترد على ناوبونٌت -

 

 بالتدرج آٌة؛ آٌة. اآلٌاتٌحفظ المتعلمون  -
 : مثل بؤنشطة الحفظٌ ٌة عمل تتم -

 ٌا.شفوٌاٌات اآل ٌمتتم / البطاقات تطابق لعبة ممارسة /رٌجً.أوالمحوالتد البطاقات سحب/ ٌاتاآل وةتبل على التناوب
  اآلٌات مرتلة.ستظهر المتعلمون ٌ -
 -مضمرة رتٌلقواعد الت -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 :مثل أنشطة لخبل منٌها معان وتمثل ٌات،اآل تدبر على اعدهم* أس

: مثل لةبأس عن اإلجابة~ 

 الوصل بسهم: ~

 .المقترحة األنشطة جزونٌن -
 .منها االنتهاء فور ٌافرد ثم ٌاجماع المنجزة األنشطة ٌحتصح على ثهم* أح

 ~أحتصن بذكر اهلل  ~                    ستنتاج اآلتٌة:أدعوهم إلى تردٌد وكتابة وتلوٌن اال* 

 ، مثل:متنوعة بؤنشطة لٌتهمٌحص ومق*أ
 :مثل أسبلة طرح -

 

 .اآلٌات شفوٌا استظهار ٌتٌن.   /اآل بطاقات تٌبتر -



 

 التعلمٌةاألنشطة التعلٌمٌة تدبٌر  المراحل
 لثــــالثــــةا :الحـصــــــة

تقوٌم 
 تشخٌصً

  :مثل أسبلة، بطرحتمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات  على ؾ* أق
        

     

 .المطروحة األسبلة على وٌاشف ون* ٌجٌب

تقدٌم نص 
 الوضعٌة.

 آلتً:* أعرض نص االنطبلق ا

3

333

3

 *ٌستمعون للنص.

 بناء التعلمات
 اآلتٌة:  األسبلة عن اإلجابة على همٌزبتحفهم  موارد ٌةتنم على اعد* أس

 له؟ماذا نؽسل فً أول الوضوء؟ ثم ماذا نفعل بعد ذلك؟ ... ماذا نمسح؟  ما آخر عضو نؽس -
 .المطروحة األسبلةعن  باإلجابة تعلماتهم بناء ًف اركون* ٌش

 تدرٌب
 .طاهر مكان ًف أو المدرسة ساحةٌا فً عمل الوضوء على للتدرب تدبهم*أن 
 .النشاط إنجاز ًف اركونٌش -

 تقوٌم
            : مثل بؤسبلة ٌنالمتعلم ةٌلحص مٌ  قو*أ

  

 ةرابعال :الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 .الوضوء أفعال ٌصلتشخ بعضهم بانتداببات المتعلمٌن والمتعلمات السابقة مكتس على * أقؾ

 وإؼناء تعزٌز

 . :مثل بؤنشطة، مكتسباتهم وإنماء ٌزتعز على اعدهم*أس

 وتكرر ه.بقٌس الذي أو ٌلٌه الذي الفعل ذكر هٌلزم من لبٌط و الوضوء، أفعال من فعل بذكر ومٌق متعلما مرة كل ًف تدبان-1
 .مرات عدة ٌةالعمل هذه

 أفعال من اسما واحد لكل علأجو الوضوء، أفعال بعددٌن المتعلم من مجموعة تارٌث أخح  "الوضوء تٌاعمل" لعبة ٌمتنظ -2
 .الوضوء أفعال بحس مرتبا صفا ٌنمشكل تظمواٌنل عوهمأد ثم وء،الوض

 ترتٌب عملٌات الوضوء. -3
 .المطلوب جزون* ٌن
 .منه االنتهاء فور إنجازهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 :مختلفة بؤنشطة مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

 .المرحاض.. بخ،المط المسجد، نافورة البهو، الحمام،: التالٌة األمكنة بٌن للوضوء من المناسب المكان باختٌار مطالبتهم -
 تحدٌد ما ٌبطل الوضوء: -

 النوم / الكبلم / قضاء الحاجة فً المرحاض./ اللعب / خروج الرٌح...
 تحدٌد ما ٌصح به الوضوء: النٌة، عدم ترتٌب الؽسل، ترتٌب الؽسل. -

 .المقترحة األنشطة بإنجاز مكتسباتهم استثمار ًف اركونٌش *

 تقوٌم
 .المرتكبة األخطاءحٌح تص ٌناآلخر من لبأطو هم،بزمبل أمام ضإواٌتو ل مبعضه بانتداب تهمٌلحص مقوأ *
 .المقترح النشاط جزونٌن *

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األولالمستوى:  35 الجذاذة:

 االستجــــابةالمــــــادة:  4الوحدة: 

 (.2أتوضـؤ عملٌــا )الموضوع:  21األسبوع:  2عدد الحصص: 

 ( تعرؾ أداء الوضوء عملٌا.1  األهداؾ:

 ....سطل ماء – األسبلة -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 

 
 
 
 
 
 

 األول: المستوى 36 :الجذاذة

 القـســـط: المــــــادة 4: الوحدة

. :الموضوع 21: األسبوع 2: الحصص عدد  أطٌــع والِـــَديه

 عبٌرا وسلوكا.ٌتعرؾ طاعة الوالدٌن ت( أن 1الهدؾ: 

 ، ...األلواح، البطاقات، الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 لهما؟ حبك عن تعبر بماذا ؟ٌكوالد تحب هل :مثل لةبأس لخبل منؾ على تمثبلتهم ق*أ

نص  تقدٌم
 الوضعٌة.

 .كلماتها من بشرح الؽامضها مضمون فهم على وأساعدهم ة،اآلتٌالوضعٌة *أعرض

 .المطروح عن السإال ٌجٌبون و ٌة،عللوض ونٌستمع -

 بناء
 التعلمات

 *أساعدهم على تقرٌب فهم مضمون الوضعٌة بطرح أسبلة مثل:
 لماذا جاء الرجل عند الرسول صلى َّللا علٌه وسلم؟ -
 ماذا طلب منه؟ -
 كم مرة أوصاه بؤمه؟ لماذا؟ وكم مرة اوصاه بؤبٌه؟ -
-.... 

 استخبلص
 صة للدرس بؤسبلة موجهة:*أشركهم فً بناء خبل

 تقوٌم
مثل:  بؤسبلة المتعلمٌن حصٌلة *أقوم

  

 الثانٌــــــة الحـصــــــة

 تقوٌم
 ٌصًتشخ

  قٌؾ على حصٌلتهم بطرح أسبلة مثل:*أ

 .األسبلة عن ٌجٌبون -

 تعزٌز
 وإؼناء

 :بؤنشطة المكتسبة مواردهم*أعزز 
 .واقعهم من قصص ًحك أو ٌنالوالد بطاعة المتعلقة ٌةالشخصم تجاربه عن ٌرللتعب لهم المجال فسح -
ختٌار السلوك الصابب تجاه الوالدٌن من مما ٌلً: التوقٌر، االستهزاء، اإلكبار واإلجبلل، حسن الحدٌث، رفع الصوت، ا -

جمٌل الكبلم، لطٌؾ العبارة، التؤفؾ والتضجر، رفع الٌد، خفض الجناح ذال ورحمة، المعاملة الرحٌمة كمعاملة الخادم 
 لسٌده، ...

جابة الدعوة، التوفٌقن الفشل، دفع البلٌة، زٌادة العمر، حلول البركة، اإلفبلس، انشراح اختٌار فوابد طاعة الوالدٌن: إ -
 الصدر، نزول الرحمة، بناء أسرة متماسكة، ...

 استثمار

 مثل: بؤنشطة، مكتسباتهم استثمار على *أساعدهم
  :ال أو بنعم العبارات على بالتعلٌق مطالبتهم -

 أساعد امً وأبً بجهدي ومالً، ال ٌهمنً أبً وأمً. أتكلم مع امً وأبً بادب واحترام،
 ، بتردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة اآلتٌة:طاعة الوالدٌنالتعبٌر عن -

 أطيع واهدّي

 تقوٌم

 : مثل لةببؤس تهمٌلحص قٌوم*أ
  ؟ٌنالوالد بطاعة أمرنا من -
  ؟ٌكوالد ٌعتط ٌؾك -
 ؟ طاعتهما من ٌدتستف ماذا -
 .حةالمقتر األنشطة جزونٌن*



 

 

 
 
 
 
 

 األول: المستوى 37 :الجذاذة
 حـكـمــةال: المــــــادة 4: الوحدة

 أحمً الماء من التلوث. :الموضوع 21: األسبوع 2: الحصص عدد

 .وثلالت من الماء ٌحمً أن( 2راره. )وأض هوأسباب الماء وثلت ة/ملالمتع ٌتعرؾأن  (1األهداؾ: 

 ... األلواح، البطاقات، السبورةٌة، هد،وسابط رقممشاالوسابل التعلٌمٌة: 

 التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

  :مثل أسبلة، بطرح للموضوعتهم تمثبل على* أقؾ 
 

 .مطروحةال األسبلة علىٌجٌبون شفهٌا  -

 تقدٌم
 الوضعٌة

 لوضعٌة اآلتٌة:ا رض*أع

 ٌستمعون للوضعٌة. -

 بناء
 التعلمات

 ل:خبل من تعلماتهم بناء على اعدهمأس *
فهم الوضعٌة:  -

 

   ل:مث أسبلة، طرح -

 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب *

 استخبلص

 موجهة. بلةسأ على اعتمادا صةخبل بناء على اعدهم*أس
 .قراءتها على ناوبونٌتو السبورة، على تدون صة،خبل بناء ًف اركونٌشو األسبلة عن ٌجٌبون -

 تقوٌم
 متنوعة: بؤنشطة المتعلمٌن حصٌلة *أقوم

 التلوث؟ من الماء على تحافظ ٌؾك الماء؟ لوثم ٌتب  -

 لثانٌــــــةا الحـصــــــة
 تقوٌم

 تشخٌصً
 مثل: أسبلة، *أٌطرح

 التلوث؟ من ٌهتحم ٌؾك الماء؟ لوثٌت بماذا

 تعزٌز
 وإؼناء

 أعزز مواردهم بؤنشطة مثل: *
 .الماء تلوث حول معلوماتمن  رفونهٌع عما ٌرللتعب لهم المجال سحف -
 أدعوهم إلى تبٌن السلوك الصابب من الخاطا فٌما ٌلً: -

 مٌاه الصرؾ الصحً تصب فً النهر.... بال بجوار ببر....ٌرمً األزشخص 

 فبلح ٌرش اسمدة بحقل وسطه ببر.... ٌؽسل ٌدٌه داخل سطل كبٌر مملوء بالماء.شخص 

 .ٌنجزون المطلوب -
 * أحثهم على تصحٌح إنجازاتهم فوراالنتهاء منها.

 استثمار

 :بؤنشطة مثل مكتسباتهم استثمار على * أساعدهم
 بٌن أسباب تلوث الماء والحلول الممكنة للمحافظة علٌه:مٌٌز الت -
مٌاه الصرؾ الصحً، األزبال، مخلفات اإلنسان، معالجة مٌاه الصرؾ الصحً، المصانع الكٌماوٌة، تنقٌة الماء، المبٌدات   -

 الحشرٌة، معالجة بقع النفط، ...
 من سورة األنبٌاء: 30 ٌةبتردٌد وكتابة وتلوٌن اآل مكتسباتهم استثمار على *أساعدهم

 {وجعوِا ًّ املاء كى شيء حي}
 .المقترح النشاط جزونٌن -

 تقوٌم
 ، مثل:سبلةأ بطرح مٌنالمتعل ةٌلحص ومق* أ

  لماذا؟ ملوثا؟ ماء تشرب أن كنٌم هل - 
 التلوث؟ من الماء ٌةحما عن المسإول من -



 

 

 األول: المستوى 38 :ذاذةـــــــالج
 سبلمٌةاإل: لمــــــادةا 4: دةــــــــالوح

 (4تقوٌم ودعم ) :الموضوع 22: وعـــــاألسب 4: الحصص عدد
 هدؾ: اختبار وتقوٌة المكتسبات السابقة.ال

 الدروس المستهدفة:

 أحمً الماء من التلوث.(، أطٌع والدي، 2وإكرام َّللا له، أتوضؤ عملٌا )صلى َّللا علٌه وسلم سورتا الفلق والناس، َّللا ٌحفظنً وٌرعانً، رضاعة الرسول 

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطةتدبٌر  المراحل
 1الحصة: 

 التمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 من ٌذكرنا بالسور المدروسة؟ بمن تتحصن وتحتمً من شر الحساد وشٌاطٌن اإلنس والجن ؟  .... 

 ازاإلنج

 *أختبر قدرة المتعلم على الحفظ والفهم، بمثل:

 الفلق والناس شفهٌا. استظهار سورتً -1

 وصل كل آٌة بسورتها. -2

  * }ومن شر النفاثات فً العقد{
 سورة الفلق

 * }ٌوسوس فً صدور الناس{

 * }ومن شر حاسد إذا حسد{
 سورة الناس

 * }من شر الوسواس الخناس{

 تً بمدلولها:ربط اآلٌة ال -3
 * {العقد فً النفاثات شر ومن}

 

 الشٌطان *

 السحــر * * {من الجنة والناس}

 شٌاطٌن اإلنس والجن * * {الخناس الوسواس شر من}
 

 2الحصة: 

 ؟ كٌؾ ٌحفظك َّللا وٌرعاك؟ ...وسلم علٌه َّللا صلى الرسول أرضعت من*أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل:  التمهٌد

 اإلنجاز

 *أدعوهم إلى:
 تحدٌد اآلٌة التً تدل على ان َّللا تعالى ٌحفظنً وٌرعانً عندما أذكره: -1

 }قل أعوذ برب الناس، ....، من شر الوسواس الخناس{. }قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق{ }ملك الناس{

   

 تحدٌد األعمال التً ٌحفظ بها َّللا عز وجل: -2

 الوالدٌن طاعة السرقة اآلخرٌن ساعدةم العبادة حسن الكذب َّللا شكر

      

 تحدٌد مرضعة الرسول صلى َّللا علٌه وسلم: -3

 السٌدة مرٌم السٌدة حلٌمة السٌدة خدٌجة

   

 تكملة جمل بما ٌناسب: -4

من أجل إرضاعه،  وسلم علٌه َّللا صلى الرسولكانت السٌدة حلٌمة ..... ، وأتانها )حمارتها( .......، وضرع ناقتها ....، وبعدما تسلمت 
 أصبحت .......، وحمارتها ......، وكثر ...... بضرع ناقتها وماشٌتها.

 3الحصة: 

 التمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 كٌؾ تتوضؤ؟ ما واجبك نحو الماء؟ لماذا تحب والدٌك؟  -

 اإلنجاز

 *أدعوهم إلى إنجاز ما ٌلً:
 الوضوء عملٌا. -1

 تحت العملٌة األخٌرة فٌه:)××( تحت العملٌة األولى فً الوضوء، والعبلمتٌن )×(  وضع العبلمة -2

 ؼسل الرجلٌن إلى الكعبٌن ؼسل الٌدٌن إلى المرفقٌن المضمضة االستنشاق واالستنثار

    

 وصل العبارة بما ٌناسبها: -3

  ألطٌع والدي ٌجب علً أن
 أسمع كبلمهما. *

 أصٌح فً وجهٌهما. *

 لبً طلباتهما.أ *

 التعبٌر عن العمل النافع والعمل الضار: -4

  .ببر بجوار األزبال رمًأ

  .بالماء مملوء كبٌر سطل داخل ٌدي ؼسلأ

  .ببر قرب سمدةأ رشأ

   لما أصب الماء من القنٌنة، أؼلقها جٌدا بسدادة.

 4الحصة: 

 دعم وتثبٌت
 *معالجة التعثرات المرصودة وتثبٌت التعلمات:

 تحفٌظ السور. / شرح مفاهٌم. / تقدٌم أمثلة. / اقتراح تمارٌن داعمة./ ....... -



 

 األول.المستوى:  39الجذاذة: 

 .]القرآن الكرٌم[ تزكٌةالمــــــادة: ال 5الوحدة: 

 .3إلى اآلٌة  1قدر، من اآلٌة ة الالموضوع: سور 23األسبوع:  2عدد الحصص: 

( حفظ واستظهار اآلٌات مع احترام قواعد الترتٌل المضمرة. 3( ترتٌل اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. )2لآلٌات. ) ( فهم المعنى العام1 األهداؾ:
 االقتناع بفضل لٌلة القدر وتعظٌمها.( 4)

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل
 ــة األولــــــىحـصــــــال

تقوٌم 
 تشخٌصً

 *أدعوهم إلى استظهار سورة الناس...
 *أطرح أسبلة بسٌطة الختبار فهمهم للمعنى العام لآلٌات.

 أسبلة،مثل: بطرح-تمثبلتهم على قٌؾ*أ

 *ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

 التسمٌع
 اإلنصات و

 .اإلنصات حسن إلى همٌهتوج مع الوقؾ، ومواضع ٌلالترت وقواعد الحروؾ مخارجٌا مراع بتؤن ٌاتاآل معهمأس*
12 قال َّللا تعالى:

3 

 .ٌنصتون لآلٌات بانتباه -

قواعد الترتٌل 
 المضمرة

ن خٌرُ : }فً اإلدؼام {أنزلناه: }فً الساكنة النون إخفاء {.أدراك/  القدر: }فً الدال قلقلة  {.مِّ

  {.إنا: }فً الؽنة {أدراك: }فً اإلمالة {ألؾ منْ : }فً الساكنة النون إظهار {أدراك مآ/  انزلناه إنآ: }فً مد المنفصلال

 محاكاة وتردٌد
 .وهكذا تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم تردٌدها،نتدبهم لأ ثم ،قراءة نموذجٌة أقرإها السورة، من األولى آلٌةا أعرض *
 قراءة اآلٌات مجزاة. على ٌتناوبون -

 الفهــــم

 ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل: *
 ٌمة من شهر رمضان.}إنا انزلناه فً لٌلة القدر{: نحن انزلنا هذا القرآن فً لٌلة عظ -
 }وما ادراك ما لٌلة القدر{: تعظٌم وتفخٌم ألمرها. -
 }لٌلة القدر خٌر من ألؾ شهر{: العمل الصالح فً لٌلة القدر خٌر من العمل فً ألؾ شهر لٌس فٌها لٌلة القدر. -

 * اناقش مكتسبات المتعلمٌن، مثل:
27

 

 االستنتاج
 :موجهة بؤسبلة مستعٌنا للموضوع خبلصة استنتاج على أساعدهم*

 [.] 

 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 تقوٌم
 *أقوم حصٌلتهم بمثل:

 . بقراءتها ومطالبتهم السبورة، على تٌااآل عرض-
 ........ َّللا لأنز اٌهفو ،فً شهر.... ......القدر ةٌلل تتمٌم العبارة بما ٌناسب )عظٌمة، القرآن، رمضان(: -

 حـصــــــة الثانيــــــةــال

تقوٌم 
 تشخٌصً

   : مثل أسبلة، بطرح السابقة الحصة من مكتسباتهم قٌومأ* 

 .المطروحة األسبلة على شفوٌا ٌجٌبون* 

 وتردٌدع تسمٌ
 بطاقات أوكتابتها على السبورة.آلٌات مرتلة بتؤن مستعٌنا بعرض ا * أسمعهم

 *أقرإها قراءة نموذجٌة، ثم انتدبهم لقراءتها.
 .المقروء كٌنمحا ٌاتاآل قراءة على ناوبونٌت -

الحفظ 
 واالستظهار

 بالتدرج آٌة؛ آٌة. اآلٌاتٌحفظ المتعلمون  -
 ٌمتتم / البطاقات تطابق لعبة ممارسة /رٌجً.لتدأوالمحوا البطاقات سحب/ ٌاتاآل وةتبل على التناوب: مثل بؤنشطة الحفظٌ ٌة عمل تتم -

 ٌا.شفوٌات اآل
  اآلٌاٌات مرتلة.ٌستظهر المتعلمون  -
 -مضمرة رتٌلقواعد الت -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 تدبر

 :مثل أنشطة لخبل منٌها معان وتمثل ٌات الكرٌمة،اآل تدبر على اعدهم* أس

: مثل لةبأس نع اإلجابة~ 

 ~ تحدٌد أفضل األعمال فً هذه اللٌلة:
م التوجه إلى المساجد/ العناٌة بالهندام المناسب واألنٌق/ التطٌب والطهارة/ صبلة التراوٌح/ الصدقة على الفقراء / تبلوة القرآن الكرٌ

 قة فً التجوٌد / ..../مساب
 .المقترحة األنشطة جزونٌن -

 .منها االنتهاء فور ٌافرد ثم ٌاجماع المنجزة األنشطة ٌحتصح على ثهم* أح

                    أدعوهم إلى تردٌد وكتابة وتلوٌن االستنتاج اآلتٌة:* تثبٌت القٌم

 تقوٌم
 ،...القدر لٌلة  ٌلةل)الصبلة، المحتاجٌن، مباركة(:  الكلمات من اسبٌن بما العبارة إكمال ، مثل:متنوعة بؤنشطة لٌتهمٌحص ومق*أ

 .... على وأتصدق، ... من اٌهف وأكثر أعظمها،
 اآلٌات شفوٌا. استظهار/  ٌاتاآل بطاقات تٌبتر -



 

 

  

 

 تقوٌم تشخٌصً
 :ت بطرح أسبلة، مثل* أقؾ على تمثبلت المتعلمٌن والمتعلما

 ماذا أنزل َّللا فى لٌلة القدر؟   ما اآلٌة التً تشٌر إلى ذلك؟  هل القرآن الكر ٌم كبلم َّللا أم كبلم النبً صلى َّللا علٌه وسلم ؟  -
 * ٌجٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.

 الوضعٌة تقدٌم

 * أعرض الوضعٌة اآلتٌة على المتعلمٌن:

 *ٌستمعون للوضعٌة، وٌجٌبون عن السإال المطروح.

 بناء التعلمات

 *أعٌنهم على فهم المفردات الؽامضة مثل:
 رب على َّللا(أناجً َّللا: أوجه كبلمً إلى َّللا إلظهار خشوعً وعبادتً. )إخبلص الدعاء والتق

 * أساعد على تنمٌة مواردهم بتحفٌزهم على اإلجابة عن األسبلة اآلتٌة:
 متى تناجً َّللا؟  ]فً الصبلة، الجمعة، السحر، رمضان، ٌوم عرفة، ...[ -

 )آمٌن(،...[كٌؾ تناجً َّللا؟ ]استقبال القبلة، توحٌد َّللا وحمده، التوجه إلى َّللا مباشرة، إدخال األسماء الحسنى، ختم الدعاء ب
 من أٌن ٌجب أن ٌصدر الدعاء؟ -
 ]الصبر[ فً حالة ما إذا لم ٌستجب لك، فهل تمل من مناجاة َّللا؟ -
 متى ٌناجٌك، فهل اثناء نومك، أم عند قراءة القرآن؟ -

 * ٌشاركون فً بناء تعلماتهم باإلجابة عن األسبلة المطروحة.

 االستنتاج

 ستعٌنا بؤسبلة موجهة:م *أساعدهم على صٌاؼة خبلصة للموضوع

 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 تقوٌم
 *أقوم حصٌلتهم بؤسبلة مثل:

 لماذا تقرأ القرآن الكرٌم وتحفظه؟ فً أي لٌلة أنزله َّللا ؟ على من أنزله؟ متى ٌناجٌك َّللا؟ -
 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة.

 الحـصــــــة: الثانٌــــــة

 تشخٌصً تقوٌم
 : أسبلة، مثل *أرصد مكتسباتهم من الحصة السابقة بطرح

 ؟ٌمالكر القرآن َّللا أنزل متى ى؟تعال َّللا ًتناج بماذا ؟ٌمالكر القرآن هو ما -
 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة. 

 وإؼناء تعزٌز

 *أوجههم للربط بسهم:

  أناجً َّللا تعالى وأقول من قلبً

 إلهً، احفظنً من كل شر، وارزقنً الصبر. *

 إلهً، أرٌد أن أشاهد الرسوم المتحركة. *

 إلهً، أنت تعلم ما فً نفسً، فحقق مرادي. *

 ختٌار من متعدد:*ٌحددون اال
 ...القرآن قراءة أثناء ،اللعب أثناء، النوم ًف، الصبلة ًف :ٌناجٌنً َّللا

 ،الدعاء فً اإللحاح، التضرع الصوت ، رفع، الرهبة الخشوع،*آداب المناجاة: اختٌار األوقات الفضٌلة، عدم التوجه للقبلة، 
 ، ....َّللا بذكر الدعاء افتتاح

 ب.* ٌنجزون المطلو
 منه. * أحثهم على تصحٌح إنجازهم فور االنتهاء

 استثمار

 كتابتها:ب مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

 أناجي َّللا تعالى ليحفظني
 .المقترح نشاطال بإنجاز مكتسباتهم استثمار ًف اركونٌش *

 تقوٌم
 :مثل بؤسبلة حصٌلتهم وم*أق

 ؟ َّللا ٌناجٌك متى -
 ؟ٌم الكر بالقرآن ًتعتن ٌؾك

 

 المستوى: األول 40الجذاذة: 

 المــــــادة: التزكٌة ]العقٌدة[ 5الوحدة: 

 َّللا ٌناجٌنً.الموضوع:  23األسبوع:  2د الحصص: عد

 أن ٌتعرؾ مناجاة َّللا تعالى.  األهداؾ:

 األسبلة.... -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 

 

 المستوى: األول. 41الجذاذة: 

 ]القرآن الكرٌم[. تزكٌةالمــــــادة: ال 5الوحدة: 

 (.1) ضحى(، سورة ال2) قدرة الالموضوع: سور 24األسبوع:  2عدد الحصص: 

مع احترام قواعد الترتٌل المضمرة.  ( حفظ واستظهار اآلٌات3( ترتٌل اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. )2( فهم المعنى العام لآلٌات. )1 األهداؾ:
 فً اآلخرة.صلى َّللا علٌه وسلم عظمة لٌلة القدر، وعطاء َّللا تعالى لرسوله ( تعرؾ 4)

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل

 الحـصــــــة األولــــــى

 تقوٌم تشخٌصً

 ى استظهار الجزء األول من سورة القدر.*أدعوهم إل
ماذا أنزل َّللا فً لٌلة القدر؟ كٌؾ تحتفل بلٌلة القدر؟ من ٌحفظ سورة الضحى؟ من  :*أقٌؾ على حصٌلة مكتسباتهم بطرح أسبلة مثل

 ٌستظهر ما تٌسر منها؟
 *ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

 التسمٌع
 واإلنصات 

 .وقواعد الترتٌل ومواضع الوقؾ، مع توجٌههم إلى حسن اإلنصات مخارج الحروؾ *أسمعهم اآلٌات بتؤن مراعٌا
  قال َّللا تعالى:

 ({.   سورة القدر5( سبلم هً حتى مطلع الفجر )4} تنزل المبلبكة والروح فٌها بإذن ربهم من كل أمر)
( ولسوؾ 4( ولآلخرة خٌر لك من األولى )3)( ما ودعك ربك وما قلى 2( واللٌل إذا سجى )1}بسم َّللا الرحمن الرحٌم، والضحى )

 ({. سورة الضحى.5ٌعطٌك ربك فترضى )
 ٌنصتون لآلٌات بانتباه. -

قواعد الترتٌل 
 المضمرة

 اإلدؼام فً: }ربهم ّمن{–قلقلة الطاء فً: }مطلع{.  -
 نقل حركة الهمزة للحرؾ الساكن قبلها فً: }ولآلخرة، األولى{. -
 لى،...{اإلمالة: }والضحى، سجى، ق-

 إخفاء النون الساكنة فً: }من كل{ -
 حركات(6المد المتصل فً: }المآلبكة{ )
 حركات( 4مد البدل: }لآلخرة، األولى{ )

 محاكاة وقراءة
 .وهكذا تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم أنتدبهم لتردٌدها، ثم السورة، أقرإها قراءة نموذجٌة، من األولى اآلٌة أعرض *
 ٌات محاكٌن المقروء.على قراءة اآل ٌتناوبون -

 الفهــــم

 *ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:

 الروح: هو الملك جبرٌل علٌه السبلم. -
 الضحى : وقت ارتفاع الشمس  -
 سجى : سكن و المراد انقطاع الحركة   -

 من للناسأ}سبلم هً {: -
َعَك َربَُّك َوَما َقلَى{: ما تركك و -  ما بؽضك.}َما َوده
 مطلع الفجر: وقت صبلة الصبح. -

 * ٌتعرؾ المتعلمون المعنى العام لآلٌات؛ بمثل:
 ما المخلوقات التً تنزل فً لٌلة القدر؟ من ٌتقدمهم؟ ماذا ٌقدر َّللا فٌها للناس؟ -
 ضل الدنٌا أم اآلخرة؟بم أقسم َّللا فً سورة الضحى؟ هل ترك النبً  صلى َّللا علٌه وسلم وبؽضه؟  بم وعده َّللا؟ من األف -

 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة.

 االستنتاج

 *أساعدهم على استنتاج خبلصة للموضوع مستعٌنا بؤسبلة موجهة:
 ] تنزل المبلبكة وجبرٌل علٌه السبلم فً لٌلة القدر، وتكون امنا وسبلما إلى مطلع الفجر[.

 علٌه وسلم، وأنه سٌعطٌه من خٌر الدنٌا واآلخرة[.]أقسم َّللا بالضحى واللٌل أنه لم ٌهمل رسوله صلى َّللا 
 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 الحـصــــــة الثانٌــــــة

 تقوٌم تشخٌصً
 سر من سورة الضحى؟* أقٌوم مكتسباتهم من الحصة السابقة بطرح أسبلة، مثل : من منكم ٌحفظ سورة القدر؟ ما تٌ

 * ٌجٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.

 تسمٌع وتردٌد
 .* أقٌدم اآلٌات بتؤن مراعٌا قواعد الترتٌل، ومخارج الحروؾ ومواضع الوقؾ

 اآلٌات محاكٌن المقروء.وقراءة ٌتناوبون على تردٌد  -

الحفظ 
 واالستظهار

 ٌحفظ المتعلمون اآلٌات بالتدرج آٌة؛ آٌة. -
 عملٌة الحفٌظ بؤنشطة مثل: تتم  -

 التناوب على تبلوة اآلٌات/ سحب البطاقات أوالمحوالتدرٌجً./ ممارسة لعبة تطابق البطاقات / تتمٌم اآلٌاٌات شفوٌا.
 ٌستظهر المتعلمون اآلٌات مرتلة.  -
 -قواعد الترتٌل مضمرة -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 تدبر

 :دهم على تدبر اآلٌات، وتمثل معانٌها من خبلل أنشطة مثل* أساع
 ~ اإلجابة عن أسبلة مثل: من هو ملك الوحً؟ بم أقسم َّللا فً سورة الضحى؟ علم أقسم؟ بم وعد الرسول صلى َّللا علٌه وسلم؟

 ~ الوصل بسهم:

 * سورة القدر

 

 .تنزل المبلبكة وجبرٌل علٌه السبلم *

 .نهار واللٌلأقسم َّللا تعالى بال *

 * سورة الضحى
 .من والسبلمٌكثر فً لٌلتها األ 

 .سٌعطً َّللا النبً )ص( الخٌر الكثٌر *

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -
 * أحثهم على تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم فردٌا فور االنتهاء منها.

 .خرة خٌر من الدنٌاٌة:  لٌلة القدر خٌر من ألؾ شهر / اآل*أدعوهم إلى تردٌد وكتابة وتلوٌن االستنتاج اآلت تثبٌت القٌم

 تقوٌم
 متنوعة، مثل: بؤنشطة حصٌلٌتهم قوم*أ
 ما أفضل لٌلة؟ هل تخلى َّللا على رسوله )ص( بعد فتور الوحً؟ مثل: أسبلة طرح -
 اآلٌات شفوٌا. استظهار .   /اتاآلٌ بطاقات ترتٌب -



 

  

 

تقوٌم 
 تشخٌصً

 ؟ طفولته ًف وسلم علٌه َّللا صلى ًالنب عاش ٌؾك :* أقؾ على تمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات بطرح أسبلة، مثل
 * ٌجٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.

 تقدٌم
 نص

 االنطبلق

 ق اآلتً:* أعرض نص االنطبل
"عبد َّللا بن عبد المطلب"، وهو فً بطن أمه، وماتت أمه "آمنة بنت وهب" وعمره ست سنوات، صلى َّللا علٌه وسلم مات أب النبً ] 

ًَ سنوات، توفً جده، فرعاه عمه "أبو طالب". صلى َّللا علٌه وسلم وأصبح النبً  ٌتٌم األب واألم، فرباه جده "عبد المطلب". ولما بلػ ثمان
 ندما أصبح عمره اثنتً عْشرة سنة، بدأ ٌخرج مع عمه لٌشاركه تجارته.[ سٌد مبارك، السٌرة النبوٌة لؤلطفال )بتصرؾ(.وع

 *ٌستمعون للنص.

بناء 
 التعلمات

 * أساعد على تنمٌة موارد هم بتحفٌزهم على اإلجابة عن األسبلة اآلتٌة: 
 فٌم كان ٌساعد عمه؟ وعمه؟ جده عامله ٌؾك ه؟ٌتعارب تكفل من أمه؟ ٌتتوف ومتى أبوه؟ ًتوف متى نشؤ؟ ٌؾك ؟ٌنانب هو من -

 * ٌشاركون فً بناء تعلماتهم باإلجابة عن األسبلة المطروحة.

 االستنتاج
 مستعٌنا بؤسبلة موجهة :  *أساعدهم على صٌاؼة خبلصة للموضوع

 [باه عمه أبو طالب.[]نشؤ الرسول صلى َّللا علٌه وسلم ٌتٌما، رباه جده عبد المطلب، وبعد موته ر
 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 تقوٌم
 *أقوم حصٌلتهم بؤسبلة مثل: 

 جده؟ وفاة بعد كفله ومن أمه؟ وفاة بعد وسلم علٌه َّللا صلى ًالنب ٌةبرعا تكفل من -
 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة.

 

تقوٌم 
 تشخٌصً

 كفله من ؟ أوال هٌتعارب تكفل من صباه؟ ًفصلى َّللا علٌه وسلم ً النب عاش ٌؾك : أسبلة، مثل *أرصد مكتسباتهم من الحصة السابقة بطرح
 جده؟ بعد

 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة.

تعزٌز 
 وإؼناء

 *أعزز مكتسباتهم بؤنشطة مثل:
 نشؤ النبً صلى َّللا علٌه وسلم )بٌن أمه وأبٌه، ٌتٌما، رباه جده عبد المطلب، ثم عمه أبو طالب.( و صواب عما ٌلً:التعلٌق بخطؤ أ -1
 :اختٌار الجواب المناسبعرض جدول ومطالبتهم ب -2

 سنوات 7/  6/  5كان عمر النبً صلى َّللا علٌه وسلم بعد وفاة أمه:  -
 سنوات 8/  7/  6: جده ةوفا بعد وسلم علٌه َّللا صلى النبً عمر كان -

 اما الجواب الصحٌح:× وضع العبلمة  -3

 أصبح النبً صلى َّللا علٌه وسلم ٌتٌم األب واألم عندما:

  كان شابا

  كان طفبل

  كان عمره ست سنوات

 * ٌنجزون المطلوب.
 منه. * أحثهم على تصحٌح إنجازهم فور االنتهاء

 استثمار

 :م بؤنشطة مختلفة*أساعدهم على استثمار مكتسباته
 مطالبتهم بتلوٌن كل خانة بلون: -

 :قٌمة الشعور بالعطؾ نحو الٌتم بخط جمٌلمطالبتهم برسم  -

 أعطف على اليتين
 األنشطة المقترحة. ٌشاركون فً استثمار مكتسباتهم بإنجاز *

 تقوٌم
  :هم بؤسبلة مثل*أقوم حصٌلت

 ه؟ٌتبرعا تكفل من طفولته؟ عاش ٌؾك ا؟ٌننب اسم ما -
 ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا. -

 
 
 
 
 
 
 

 المستوى: األول 42الجذاذة: 

 االقـتـداءالمــــــادة:  5: الوحدة

 ٌتم الرسول صلى َّللا علٌه وسلم، وكفالته.الموضوع:  24األسبوع:  2عدد الحصص: 

  األهداؾ:
 تعرؾ الٌتم المبكر للرسول صلى َّللا علٌه وسلم. -1
 ً وقٌمته.لتعرؾ التكافل العاب -2

 األسبلة.... -الشرح -السبورة  -صوٌرات  –مشاهد  الوسابل التعلٌمٌة:



 

 المستوى: األول. 43الجذاذة: 

 ]القرآن الكرٌم[. تزكٌةالمــــــادة: ال 5الوحدة: 

 6ٌة: إلى اآل 4من اآلٌة:  (.2) ضحىسورة ال الموضوع: 25األسبوع:  2عدد الحصص: 

( حفظ واستظهار اآلٌات مع احترام قواعد الترتٌل المضمرة. 3( ترتٌل اآلٌات باحترام قواعد الترتٌل المضمرة. )2( فهم المعنى العام لآلٌات. )1 األهداؾ:
 معاملة الٌتٌم والسابل بإحسان.( تعرؾ 4)

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 نشطة التعلٌمٌة التعلمٌةتدبٌر األ المراحل

 الحـصــــــة األولــــــى

 تقوٌم تشخٌصً
 *أدعوهم إلى استظهار الجزء األول من سورة الضحى.

 هل أهمل َّللا نبٌه؟ بم وعده؟  :*قٌؾ على حصٌلة مكتسباتهم بطرح أسبلة مثل
 *ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا.

 التسمٌع
 واإلنصات 

 .وقواعد الترتٌل ومواضع الوقؾ، مع توجٌههم إلى حسن اإلنصات مراعٌا مخارج الحروؾ*أسمعهم اآلٌات بتؤن 
  قال َّللا تعالى:

( 10( وأما السابل فبل تنهر )9( فؤما الٌتٌم فبل تقهر )8( ووجدك عاببل فؤؼنى )7( ووجدك ضاال فهدى )6} ألم ٌجدك ٌتٌما فآوى )
 (.{   سورة الضحى.11ما بنعمة ربك فحدث )أو
 ٌنصتون لآلٌات بانتباه. - 

قواعد الترتٌل 
 المضمرة

 : }ضآال{ مد الزم حرفً فً 
 مد متصل فً: }عآببل، السآبل{

 {فآوى: }فً اللٌن مد
 {تنهر: }فً اإلظهار

 {.عاببل ضاال، ٌتٌما،: }فً التنوٌن نون إخفاء
 {فؤؼنى فهدى، فآوى،: فً اإلمالة

 محاكاة وقراءة
 وهكذا مع ربط السابق بالبلحق من اآلٌات. تلٌها، التً اآلٌةٌ  ثم أنتدبهم لقراءتها، ثم ها قراءة نموذجٌة،، أقرإ األولى اآلٌة أعرض *
 على قراءة اآلٌات محاكٌن المقروء. ٌتناوبون -

 الفهــــم

 *ٌتعرؾ المتعلمون شرح بعض المفردات الؽامضة من قبٌل:

 .ورعاك فآواك ؛النبوة قبل ٌتًٌما وجدك أما}ألم ٌجدك ٌتٌما فآوى{: 
 .تعلم تكن لم ما فعلمك ؛اإلٌمان وال ؛الكتاب ما تدري الحابرا؛  ووجدك{: َفَهَدى َضااّلً  َوَوَجَدكَ }
 .الدنٌا عن نفسك أؼنى ما ؛والمادٌة المعنوٌة النعم من أعطاك بما ؛وقنعك ؛فرزقك ا،فقٌر ووجدك{: َفؤَْؼَنى َعاببًِل  َوَوَجَدكَ }
ا} تٌِمَ  َفؤَمه ٌَ  .ذلك فتذكر ٌتًٌما أنت كنت فقد ؛ضعفه ارحم بل ،معاملته تساتذله، وال  فبل الٌتٌم فؤما{:َتْقَهرْ  بَل فَ  اْل
ا} ابِلَ  َوأَمه  .أطعمه بل ؛تزجره فبل السابل وأما{: َتْنَهرْ  َفبَل  السه
ا} ثْ  َربِّكَ  بِنِْعَمةِ  َوأَمه  .بها فتحدث علٌك سبؽها التً ربك بنعمة وأما{: َفَحدِّ

 عرؾ المتعلمون المعنى العام لآلٌات؛ بمثل:* ٌت
كٌؾ نشؤ النبً صلى َّللا علٌه وسلم؟ من تكفل بتربٌته؟ كٌؾ كان النبً صلى َّللا علٌه وسلم قبل نزول القرآن؟ من هداه؟ هل كان  -

 النبً صلى َّللا علٌه وسلم ؼنٌا؟ من أؼناه ورزقه؟ بم أوصاه َّللا عز وجل؟ 
 حة.* ٌجٌبون عن األسبلة المطرو

 االستنتاج
 *أساعدهم على استنتاج خبلصة للموضوع مستعٌنا بؤسبلة موجهة:

 [المحتاجٌنالٌتامى و إلى نحسن أن وأمرنا، برعاٌته وسلم علٌه َّللا صلى محمد نبٌنا على َّللا أنعم] 
 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 ــــــة الثانٌــــــةالحـص

 تقوٌم تشخٌصً
 * أقٌوم مكتسباتهم من الحصة السابقة بطرح أسبلة، مثل :

 كٌؾ رعى َّللا نبٌه؟ وبم أوصاه؟ كٌؾ تعامل الٌتٌم والمسكٌن؟ -
 * ٌجٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.

 قراءةتسمٌع و
 .مواضع الوقؾ* أقٌدم اآلٌات بتؤن مراعٌا قواعد الترتٌل، ومخارج الحروؾ و

 تردٌد اآلٌات محاكٌن المقروء.قراءة وٌتناوبون على  -

الحفظ 
 واالستظهار

 ٌحفظ المتعلمون اآلٌات بالتدرج آٌة؛ آٌة. -
 تتم عملٌة الحفٌظ بؤنشطة مثل:  -

 شفوٌا. التناوب على تبلوة اآلٌات/ سحب البطاقات أوالمحوالتدرٌجً./ ممارسة لعبة تطابق البطاقات / تتمٌم اآلٌاٌات
 ٌستظهر المتعلمون اآلٌات مرتلة.  -
 -قواعد الترتٌل مضمرة -ٌحاكً المتعلمون التبلوة الصحٌحة فً الحفظ واالستظهار -

 تدبر

 :* أساعدهم على تدبر اآلٌات، وتمثل معانٌها من خبلل أنشطة مثل
 نهاه؟ وعماذا أمره؟ اذابم ؟صلى َّللا علٌه وسلم ًالنب على َّللا أنعم بماذا~ اإلجابة عن أسبلة مثل: 

 :السبورة على مؽلق بخط اسبٌن ما إحاطة~ 
 .المحتاج نهر ،السابل إجابة، الفقراء إلى اإلحسان ٌن،المساك إطعام ٌتٌم،ال مساعدة:ب نعمه على َّللا أشكر

 ~ الوصل بسهم:

  * أوصى َّللا تعالى الرسول صلى َّللا علٌه وسلم ب:

 حسن معاملة الٌتٌم *

 ل الٌتٌمأكل ما *

 حسن معاملة السابل *

 ٌنجزون األنشطة المقترحة. -
 * أحثهم على تصحٌح األنشطة المنجزة جماعٌا ثم فردٌا فور االنتهاء منها.

 *أدعوهم إلى تردٌد وكتابة وتلوٌن االستنتاج اآلتٌة:                     تثبٌت القٌم

 تقوٌم
 متنوعة، مثل: بؤنشطة حصٌلٌتهم قوم*أ
 ما واجبك نحو الٌتٌم؟ الفقٌر؟ مثل: أسبلة طرح -
 اآلٌات شفوٌا. استظهار .   /اتاآلٌ بطاقات ترتٌب -



 
 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌةتدبٌر  المراحل
 لثــــالثــــةا :الحـصــــــة

 تقوٌم تشخٌصً
  :مثل سبلة،أ بطرحتمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات  على ؾ* أق

 .المطروحة األسبلة على وٌاشف ون* ٌجٌب

تقدٌم نص 
 الوضعٌة.

 * أعرض نص االنطبلق اآلتً:

 *ٌستمعون للنص.

 بناء التعلمات

 اآلتٌة:  األسبلة عن اإلجابة على همٌزبتحفهم  موارد ٌةتنم على اعد* أس

 .المطروحة األسبلةعن  باإلجابة تعلماتهم بناء ًف اركون* ٌش

 استخبلص

 :مثل أسبلة طرح خبللمن  للموضوع خبلصة ؼةٌاص ًف ركهمأش* 

 :خبلصةال ؼةٌاص ًف اركونٌشو األسبلة، عن ونٌجٌب -

 تقوٌم
 : مثل بؤسبلة ٌنالمتعلم ةٌلحص مقو*أ

 ةرابعال :الحـصــــــة

 تشخٌصً تقوٌم
 ل: بؤسبلة مثالسابقة باتهم مكتس على * أقؾ

 

 وإؼناء تعزٌز

 . :مثل بؤنشطة، مكتسباتهم وإنماء ٌزتعز على اعدهم*أس

 : الصبلة ألن ًنصل: "العبارة اسبٌن ما ٌدتحد -1

 / تقرب إلى َّللا...للوقت إضاعةٌن/ الد عماد/ رٌاضة/اإلسبلم أركان من ركن دٌنً/ تسلٌة/ واجب

 ل:ملء الجدو -2

 العشاء المؽرب العصر الظهر الصبح الصبلة

 ؼٌاب الشفق األحمر بعد ؼروب الشمس حٌن ٌصٌر ظلً  قدر طول قامتً بعد الزوال وقت الفجر وقتها

 4 3 4 4 2 عدد ركعاتها
 

 .المطلوب جزون* ٌن
 .منه االنتهاء فور إنجازهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 :مختلفة بؤنشطة ممكتسباته استثمار على اعدهم*أس

 :الصبلة به تصح ما تلوٌن -

 أصلً مرة واحدة فً الٌوم أصلً خمس مرات فً الٌوم أصلً بدون وضوء

 تردٌد وكتابة العبارة: -

 الصالة عماد الدين

 تقوٌم
 :مثل بؤسبلة همٌلتحص مقوأ *

 

 
 

 األولالمستوى:  44 الجذاذة:

 االستجــــابةالمــــــادة:  5الوحدة: 

 الصبلة عماد الدٌن.الموضوع:  25األسبوع:  2عدد الحصص: 

  األهداؾ:
 أن ٌتعرؾ المتعلم بؤن الصبلة عماد الدٌن. -1
 أن ٌتعرؾ المتعلم أوقات أدابها. -2

 ....– األسبلة -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 

 
 
 
 
 
 

 األول: توىالمس 45 :الجذاذة

 القـســـط: المــــــادة 5: الوحدة

 أحسن معاملة زمبلبً. :الموضوع 26: األسبوع 2: الحصص عدد

 الهدؾ: 
 هرها.ومظا الحسنة ةلالمعام معنىتعرؾ  -1
 .حسنة ةلمعام ءزمبلال ةلمعام تعود -2

 ، ...األلواح، البطاقات، الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 التعلمٌة ٌةالتعلٌم نشطةاأل المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 كٌؾ ٌعاملك زمبلإك؟ وكٌؾ تعاملهم؟ :مثل لةبأس لخبل منؾ على تمثبلتهم ق*أ

نص  تقدٌم
 الوضعٌة.

 .كلماتها من بشرح الؽامضها مضمون فهم على وأساعدهم اآلتٌة،الوضعٌة *أعرض

5306

 .المطروح عن السإال ٌجٌبون و ٌة،عللوض ٌستمعون -

 بناء
 التعلمات

 ح أسبلة مثل:*أساعدهم على تقرٌب فهم مضمون الوضعٌة بطر
 تعامل سامً مع مصطفى؟كٌؾ  -
 هل رد علٌه بالمثل؟ ماذا فعل؟  -
  ؟ وسلم علٌه َّللا صلى ًالنب أٌمرنا بماذا -
  الناس؟ رٌاخ هم من -
 زمبلءك؟ تعامل أن ٌنبؽً ٌؾك الناس؟ رٌاخ من تكونكٌؾ  -
 .األسبلة عن ونٌجٌبو الحدٌث نص ددونٌر*

 استخبلص
 ة للدرس بؤسبلة موجهة:*أشركهم فً بناء خبلص

 تقوٌم
مثل:  بؤسبلة المتعلمٌن حصٌلة *أقوم

 الثانٌــــــة الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

حصٌلتهم بطرح أسبلة مثل: قٌؾ على*أ

 .األسبلة عن ٌجٌبون -

 تعزٌز
 وإؼناء

 :بؤنشطة المكتسبة مواردهم*أعزز 
 .مواقعه من قصص ًحك أو المعاملة الحسنةب المتعلقة ٌةالشخصم تجاربه عن ٌرللتعب لهم المجال فسح -
اختٌار السلوك الصابب مما ٌلً: أتشاجر مع زمبلبً، أصافح زمبلبً، أتبادل الكتب مع زمبلبٌن، أتصاحب مع زمبلبً،  -

 اظلم زمبلبً، أسامح زمبلبً...
 التعلٌق على مشاهد ب: معاملة حسنة/سٌبة. -
 لطفل ٌمد ٌده طفل مشهد/  / مشهد أطفال ٌضربون طفبل. .اٌضمر ورونٌز أطفال مشهد/  .أخرى تصافح طفلة مشهد -

 .األرض علىع وق

 استثمار

 مثل: بؤنشطة، مكتسباتهم استثمار على *أساعدهم
 ، بتردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة اآلتٌة:عبلقتهم بزمبلبهم وزمٌبلتهمالتعبٌر عن -

 أحسّ ًعاًويت

 تقوٌم

 : مثل لةببؤس تهمٌلحص قٌوم*أ

 .المقترحة األنشطة جزونٌن*



 

 
 
 
 
 
 
 

 األول: المستوى 46 :الجذاذة
 حـكـمــةال: المــــــادة 5: الوحدة

 .زمبلبً مع أتعاون  :الموضوع 26: األسبوع 2: الحصص عدد

 األهداؾ:
 تعرؾ قٌمة التعاون. -1
 تعود التعاون مع الزمبلء. -2

 ... األلواح، البطاقات، السبورةهد،وسابط رقمٌة، مشالٌمٌة: الوسابل التع

 التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

  :مثل أسبلة، بطرح للموضوعتهم تمثبل على* أقؾ 

 .المطروحة األسبلة علىٌجٌبون شفهٌا  -

 تقدٌم
 الوضعٌة

 لوضعٌة اآلتٌة:ا رض*أع

 ٌستمعون للوضعٌة. -

 بناء
 التعلمات

 ل:خبل من تعلماتهم بناء على اعدهمأس *
 لوضعٌة: فهم ا -

 

   ل:مث أسبلة، طرح -

 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب *

 استخبلص

 موجهة. سبلةأ على اعتمادا صةخبل ناءب على اعدهم*أس
 .قراءتها على ناوبونٌتو السبورة، على تدون صة،خبل بناء ًف اركونٌشو األسبلة عن ٌجٌبون -

 تقوٌم
 متنوعة: بؤنشطة المتعلمٌن حصٌلة *أقوم

 الثانٌــــــة حـصــــــةال
 تقوٌم

 تشخٌصً

 مثل: أسبلة، *أٌطرح
 

 تعزٌز
 وإؼناء

 أعزز مواردهم بؤنشطة مثل: *
 قدموه من مساعدة لزمبلبهم. عما ٌرللتعب لهم المجال سحف -
 :"أتعاون ال" أو"  أتعاون : ب ٌهاعل لٌقبالتع ومطالبتهم مواقؾ عرض -

 .ٌنجزون المطلوب -
 ٌح إنجازاتهم فوراالنتهاء منها.* أحثهم على تصح

 استثمار

 العبارة اآلتٌة: بتردٌد وكتابة وتلوٌن مكتسباتهم استثمار على *أساعدهم

 باهتعاوْ ُِجح يف احلياة.
 .المقترح النشاط جزونٌن -

 تقوٌم
 ، مثل:سبلةأ بطرح مٌنالمتعل ةٌلحص ومق* أ

  



 

 

 
 

 األول: المستوى 47 :ذاذةـــــــالج

 سبلمٌةاإل: المــــــادة 5: دةــــــــالوح

 (5تقوٌم ودعم ) :الموضوع 27: وعـــــاألسب 4: الحصص عدد
 هدؾ: اختبار وتقوٌة المكتسبات السابقة.ال

 الدروس المستهدفة:
 .زمبلبً مع أتعاون ، زمبلبً معاملة أحسن ، الدٌن عماد الصبلة ،  وكفالته وسلم علٌه َّللا صلى الرسول ٌتم ، ناجٌنًٌ َّللا سورتا القدر والضحى، 

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطةتدبٌر  المراحل
 1الحصة: 

 التمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 ذكرنا بالسور المدروسة؟ متى نزل القرآن ؟  فً أي شهر تكون؟ ....من ٌ 

 اإلنجاز

 *أختبر قدرة المتعلم على الحفظ والفهم، بمثل:
 القدر والضحى شفهٌا. استظهار سورتً -1

 وصل كل آٌة بسورتها. -2

  * }سبلم هً حتى مطلع الفجر{
 سورة القدر

 * }ولآلخرة خٌر لك من األولى{

 * تٌم فبل تقهر{}فاما الٌ
 سورة الضحى

 * }سبلم هً حتى مطلع الفجر{

 ربط اآلٌة التً بمدلولها: -3
 * {ما ودعك ربك وما قلى}

 

 خصها بالشرؾ *

 ما بؽضك وما تركك * * {ألم ٌجدك ٌتٌما فآوى}

 ٌتٌماصلى َّللا علٌه وسلم كان الرسول  * * {لٌلة القدر خٌر من ألؾ شهر}
 

 2الحصة: 

 كٌؾ نشؤ النبً صلى َّللا علٌه وسلم؟ من أبوه؟ أمه؟ جده؟ ....*أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل:  تمهٌدال

 اإلنجاز

 *أدعوهم إلى:
 تحدٌد العبارة التً تدل على أن َّللا تعالى ٌناجٌنً: -1

 قراءة وتردٌد نشٌد قراءة القرآن الكرٌم قراءة قصة

   

 :لٌه وسلمصلى َّللا عتحدٌد من كفل الرسول  -2

 عبد المطلب أبو لهب أبو طالب

   

 :صلى َّللا علٌه وسلمتحدٌد نسب الرسول  -3

 مرضعته عمه الذي كفله جده أمه أبوه

      

 3الحصة: 

 التمهٌد
 *أطرح أسبلة استرجاعٌة من قبٌل: 

 ما عماد الدٌن؟ ما هً هذه الصلوات؟ متى نصلً كل واحدة منها؟ ......  -

 اإلنجاز

 عوهم إلى إنجاز ما ٌلً:*أد
 تعببة الجدول بما ٌناسب: -1

 العشاء المؽرب العصر الظهر الصبح الصبلة

      وقتها

      عدد ركعاتها

 تلوٌن ما ٌدل على حسن المعاملة: -2

 ألحسن التعامل مع زمبلبً وزمٌبلتً، ٌجب علً أن :

 أحٌٌهم وأبتسم لهم معهم أتشاجر أساعدهم عند الحاجة

 فً الخانة المناسبة:)×( ضع العبلمة و -3

 عمل ضار عمل نافع السلـــــــــــــوك

   أساعد زمبلبً

   ال اعٌن صدٌقً على تعلم القراءة

   أزور زمٌلً المرٌض ولو ظلمنً

   أمد ٌد العون لصدٌقً قصٌر القامة فً الوصول إلى األشٌاء العالٌة

    ال أساعد العجوز فً حمل متاعه.
 4حصة: ال

 دعم وتثبٌت
 *معالجة التعثرات المرصودة وتثبٌت التعلمات:

 تحفٌظ السور. / شرح مفاهٌم. / تقدٌم أمثلة. / اقتراح تمارٌن داعمة./ ....... -



 هره اجلراذات من إعداد
 

 
 تاذ: حييى احلربيرياألس

 
 

 دعوة ترحم على الوالدة تكفيين
 

 إليكم 
 الوحدة الساسدة أسفله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ِ  بِْسمِ } ْحَمنِ  َّللاه ِحٌِم، الره ِ  اْلَحْمدُ  الره ْحَمنِ ( 1) اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  َلِِله ِحٌمِ  الره ْومِ  َملِكِ  (2) الره ٌنِ  ٌَ اكَ ( 3) الدِّ ٌه اكَ  َنْعُبدُ  إِ ٌه  الصراط اهدنا (4) َنْسَتِعٌنُ  َوإِ

 ]سورة الفاتحة[.  العظٌم َّللا صدق(.{ 7) الضالٌن وال علٌهم المؽضوب ؼٌر( 6) علٌهم أنعمت الذٌن صراط( 5) المستقٌم

 رددناه ثم( 4) تقوٌم أحسن فً اإلنسان خلقنا لقد( 3) األمٌن البلد وهذا( 2) سٌنٌن وطور( 1) والزٌتون ٌنوالت الرحٌم، الرحمن َّللا بسم} 

صدق ({. 8)الحاكمٌن بؤحكم َّللا ألٌس( 7) بالدٌن بعد ٌكذبك فما( 6) ممنون ؼٌر اجر فلهم الصالحات وعملوا آمنوا الذٌن إال( 5)سافلٌن أسفل

  [التٌن سورة]     َّللا العظٌم.
ِ  بِْسمِ } ْحَمنِ  َّللاه ِحٌمِ  الره ٌْشٍ  إِلٌِبَلؾِ ، الره َتاءِ  ِرْحلَةَ  إٌِبَلفِِهمْ ( 1) قَُر ٌْؾِ  الشِّ ْعُبُدوا( 2) َوالصه ٌَ تِ  َهَذا َربه  َفْل ٌْ ( 4) ُجوعٍ  ِمنْ  أَْطَعَمُهمْ  الهِذي( 3) اْلَب

 { صدق َّللا العظٌم. ]سورة قرٌش[(5) َخْوؾٍ  ِمنْ  َوآََمَنُهمْ 
 
 
 

 األول.المستوى:  48الجذاذة: 

 .]القرآن الكرٌم[ تزكٌةالمــــــادة: ال 6الوحدة: 

 تثبٌت ودعم سور الفاتحة والتٌن وقرٌش.الموضوع:  28األسبوع:  2عدد الحصص: 

  األهداؾ:
 استظهار السور وتدبرها. -1
 التعبٌر عن االعتزاز بالقرآن الكرٌم. -2

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل
 حـصــــــة األولــــــىــال

تقوٌم 
 تشخٌصً

 الفاتحة والتٌن وقرٌش، إما كاملة او مجزاة أو بإتمام آٌات مثل: *أدعوهم إلى استظهار سور
 ن.....{ / ......}رحلة الشتاء.....{ / } لقد خلقنا اإلنسان....{  / }ملك ٌوم الدٌ

 *أرصد مواطن التعثر للعمل على دعمها.

دعم  
 المكتسبات

 حدة بالتناوب. على سورة لكل اآلٌات مرتبة لقراءة أدعوهم *
 تٌة:اآل ًالمعان عن المعبرة تٌااآل لذكر جههموأ *
-   -          

 * أدعوهم إلى تذكر السورة وكتابة عدد آٌاتها فً الجدول التالً:

 عدد آٌاتها السورة

 7 سورة الفاتحة

 8 سورة التٌن

 5 سورة قرٌش

 .منها االنتهاء فورٌا، فرد ثم ٌاجماع إنجازاتهم ٌحتصح على ثهمأح*

تقوٌم 
 المكتسبات

 :ٌةالتال األنشطة بإدراج تهمٌلحص وم* أق
 ً:ف ورد ما ددونٌح -

       

    

    . 

 .منها االنتهاء فور فردٌا، ثم جماعٌا إنجازاتهم تصحٌح على أحثهم*
 حـصــــــة الثانيــــــةــال

تقوٌم 
 تشخٌصً

 .آٌات بإتمام أو مجزاة او كاملة إما وقرٌش، والتٌن الفاتحة سور استظهار إلى أدعوهم*
 .دعمها على للعمل التعثر مواطن أرصد*

تثبٌت 
 المكتسبات

 

 *أعزز وادعم مكتسباتهم بؤنشطة مثل:
.: اآلتٌة المناسبة بالكلمات الفراغ ٌمؤلون -أ

 (.2..........) الرحمن( 1) العالمٌن رب َلِل......... -
 (.2.....................) وطور( 1) والزٌتون .........-
 .(4.........) أطعمهم الذي( 3) البٌت هذا رب ..........-
 .منها االنتهاء فور فردٌا، ثم جماعٌا نجازاتهمإ تصحٌح على أحثهم*
 ٌحكون عما فهموه من سور الفاتحة والتٌن وقرٌش. -ب
 أدعو من ٌحسن االستظهار بتحفٌظ زمبلبه السور التً لم تكتسب بعد. )التعلم بالقرٌن(. -ج



 

  

 

 تقوٌم تشخٌصً
 :* أقؾ على تمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات بطرح أسبلة، مثل

 األذان؟ المإذن ٌنهً بماذا -
 * ٌجٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.

 الوضعٌة تقدٌم

 * أعرض الوضعٌة اآلتٌة على المتعلمٌن:

 *ٌستمعون للوضعٌة، وٌجٌبون عن السإال المطروح.

 بناء التعلمات

 *أعٌنهم على فهم المفردات الؽامضة مثل:
 أساس / أعظمه: أقدسه / أجمعٌن: جمٌعا / ...: ركن

دخول اإلسبلم؟ كٌؾ ننطق الشهادتٌن؟ ما معنى: أشهد أن ال إله إال َّللا؟ ما  ما اول ركن من أركان اإلسبلم؟ ما شرط -
 ؟ َّللا رسول محمدا نأ أشهدمعنى: 

 * ٌشاركون فً بناء تعلماتهم باإلجابة عن األسبلة المطروحة.

 االستنتاج

 مستعٌنا بؤسبلة موجهة: *أساعدهم على صٌاؼة خبلصة للموضوع

 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 تقوٌم
 *أقوم حصٌلتهم بؤسبلة مثل:

 ؟ والرسل ءٌااألنب هوخاتم من لماذا؟ َّللا؟ ٌرؼ تعبد أن قٌح هل ٌك؟ شر َلِل هل -
 لمطروحة.* ٌجٌبون عن األسبلة ا

 الحـصــــــة: الثانٌــــــة

 تشخٌصً تقوٌم
 : أسبلة، مثل *أرصد مكتسباتهم من الحصة السابقة بطرح

 َّللا؟ إال إله الً: تعن ماذا ؟ٌنالشهادت ألفاظ كرٌذ من -
 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة. 

 وإؼناء تعزٌز

 إلى إتمام العبارات اآلتٌة:*أوجههم 
 اإلسبلم هو: ...................... أول ركن من أركان -
 أشهد أْن ......................، وأشهد أنه ............................. -
 خاتم األنبٌاء والرسل هو .............................. -
 أوحد َّللا بقولً ..................... -

 * ٌنجزون المطلوب.
 منه. االنتهاء * أحثهم على تصحٌح إنجازهم فور

 استثمار

 كتابتها:ب مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

 أعبد اهلل وحده، وأصدق رسىله.
 .المقترح نشاطال بإنجاز مكتسباتهم استثمار ًف اركونٌش *

 تقوٌم
 :مثل بؤسبلة حصٌلتهم وم*أق

 ؟ٌمالكر القرآن ٌهعل َّللا أنزل الذي هوالرسول من َّللا؟ ٌرؼ بحق معبود جدٌو هل صورة؟ أحسن ًف خلقك من -
 
 
 
 
 
 
 
 

 المستوى: األول 49لجذاذة: ا

 المــــــادة: التزكٌة ]العقٌدة[ 6الوحدة: 

 معنى ال إله إال َّللا، محمد رسول َّللا.الموضوع:  28األسبوع:  2عدد الحصص: 

 .َّللا رسول محمد َّللا، إال إله ال معنىأن ٌتعرؾ   األهداؾ:

 األسبلة.... -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 

 
 

ُ  ُهوَ  قُلْ  الرحٌم، الرحمن َّللا بسم}
ُ ( 1) أََحدٌ  َّللاه

َمدُ  َّللاه لِدْ  لَمْ ( 2) الصه ُكنْ  َولَمْ ( 3) ٌُولَدْ  َولَمْ  ٌَ  . العظٌم َّللا صدق{. (4) أََحدٌ  ُكفًُوا لَهُ  ٌَ

 خبلص[اإل سورة]

ؾَ  َترَ  أَلَمْ ، الرحٌم الرحمن َّللا بسم} ٌْ ْجَعلْ  أَلَمْ ( 1) ٌلِ اْلفِ بِؤَْصَحابِ  َربُّكَ  َفَعلَ  َك َدُهمْ  ٌَ ٌْ ِهمْ  َوأَْرَسلَ ( 2) َتْضلٌِلٍ  فًِ َك ٌْ ًرا َعلَ ٌْ  َتْرِمٌِهم( 3) أََبابٌِلَ  َط

ن بِِحَجاَرةٍ  ٌلٍ  مِّ ؤُْكولٍ  َكَعْصؾٍ  َفَجَعلَُهمْ ( 4)ِسجِّ  . العظٌم َّللا صدق({. 5) مه

 فٌل[ال سورة]

ا قُلْ ، الرحٌم الرحمن َّللا بسم} َها ٌَ ٌُّ ا َعابِدٌ  أََنا َوال( 3) أَْعُبدُ  َما َعابُِدونَ  أَنُتمْ  َوال( 2) َتْعُبُدونَ  َما أَْعُبدُ  ال( 1) اِفُرونَ اْلكَ  أَ  أَنُتمْ  َوال(4) َعَبدتُّمْ  مه

ًَ  ِدٌُنُكمْ  لَُكمْ ( 5) أَْعُبدُ  َما َعابُِدونَ   ({ صدق َّللا العظٌم. 6) ِدٌنِ  َولِ

 ]سورة الكافرون[
 
 
 
 
 

 المستوى: األول. 50الجذاذة: 

 ]القرآن الكرٌم[. تزكٌةالمــــــادة: ال 6الوحدة: 

 اإلخبلص والفٌل والكافرون. سور ودعم تثبٌت الموضوع:  29األسبوع:  2عدد الحصص: 

  األهداؾ:

 استظهار السور وتدبرها. -1
 .التعبٌر عن االعتزاز بالقرآن الكرٌم -2

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل
 ولــــــىحـصــــــة األــال

تقوٌم 
 تشخٌصً

 ، إما كاملة او مجزاة أو بإتمام آٌات مثل:والكافرون والفٌل اإلخبلص  *أدعوهم إلى استظهار سور
 {  / }ال أعبد ما.....{ / ......}ألم ٌجعل.....{ / } لم ٌلد....

 *أرصد مواطن التعثر للعمل على دعمها.

دعم  
 المكتسبات

 حدة بالتناوب. على سورة لكل اآلٌات مرتبة لقراءة أدعوهم *
 تٌة:اآل ًالمعان عن المعبرة تٌااآل لذكر جههموأ *
- 

 * أدعوهم إلى تذكر السورة وكتابة عدد آٌاتها فً الجدول التالً:

 عدد آٌاتها السورة

 4 سورة اإلخبلص

 5 سورة الفٌل

 6 سورة الكافرون

 .امنه االنتهاء فورٌا، فرد ثم ٌاجماع إنجازاتهم ٌحتصح على ثهم*أح

تقوٌم 
 المكتسبات

 :ٌةالتال األنشطة بإدراج تهمٌلحص وم* أق
 * ٌجٌبون عن األسبلة:

 .السورة فً آٌة آخر اذكر مثٌل؟ له وهل ولد؟ َلِل هل  -
 .السورة فً آٌة آخر اذكر الظالم؟ نهاٌة ما لماذا؟ الفٌل؟ أصحاب َّللا أهلك كٌؾ -
 الدٌن؟ ًف ٌخالفك من تخاصم هل لماذا؟ َّللا؟ ؼٌر تعبد هل -
 .منها االنتهاء فور فردٌا، ثم جماعٌا إنجازاتهم تصحٌح على أحثهم*

 حـصــــــة الثانيــــــةــال

تقوٌم 
 تشخٌصً

 .آٌات بإتمام أو مجزاة او كاملة إما والكافرون، والفٌل اإلخبلص  سور استظهار إلى أدعوهم*
 .دعمها على للعمل التعثر مواطن أرصد*

تثبٌت 
 المكتسبات

 

 *أعزز وادعم مكتسباتهم بؤنشطة مثل:
: اآلتٌة المناسبة بالكلمات الفراغ ٌمؤلون -أ

 (.4( ولم ٌكن له..............أحد )3لم ٌلد ............ ) -
 (.1ألم تر كٌؾ فعل.............. بؤصحاب ..................)-
 (.5( وال أنتم ................ ما أعبد )4. ما عبدتم )وال أنا ............ -
 .منها االنتهاء فور فردٌا، ثم جماعٌا إنجازاتهم تصحٌح على أحثهم*
 .والكافرون والفٌل اإلخبلص ٌحكون عما فهموه من سور  -ب
 أدعو من ٌحسن االستظهار بتحفٌظ زمبلبه السور التً لم تكتسب بعد. )التعلم بالقرٌن(. -ج



 

  

 

تقوٌم 
 تشخٌصً

  :* أقؾ على تمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات بطرح أسبلة، مثل

 * ٌجٌبون شفوٌا على األسبلة المطروحة.

 تقدٌم
 نص

 االنطبلق

 نطبلق اآلتً:* أعرض نص اال

 [

 ((.[  رواه البخاري.

 *ٌستمعون للنص.

بناء 
 التعلمات

 * أساعد على تنمٌة موارد هم بتحفٌزهم على اإلجابة عن األسبلة اآلتٌة: 

 * ٌشاركون فً بناء تعلماتهم باإلجابة عن األسبلة المطروحة.

 االستنتاج

 مستعٌنا بؤسبلة موجهة :  *أساعدهم على صٌاؼة خبلصة للموضوع

 *ٌجٌبون عن األسبلة وٌشاركون فً بناء خبلصة، تدون على السبورة، وٌتناوبون على قراءتها.

 تقوٌم

 *أقوم حصٌلتهم بؤسبلة مثل: 

 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة.

 

تقوٌم 
 تشخٌصً

   : أسبلة، مثل *أرصد مكتسباتهم من الحصة السابقة بطرح

 * ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة.

تعزٌز 
 وإؼناء

 *أعزز مكتسباتهم بؤنشطة مثل:
 ".خطؤ" أو" صواب" بقولها ٌعل ٌقبالتعل ومطالبتهم عبارات عرض -1

  :ٌةاآلت الجملٌم تتم -2

 الجواب الصحٌح: ماما×  وضع العبلمة -3

 * ٌنجزون المطلوب.
 منه. * أحثهم على تصحٌح إنجازهم فور االنتهاء

 استثمار

 :م بؤنشطة مختلفة*أساعدهم على استثمار مكتسباته
 مطالبتهم بتلوٌن كل خانة بلون: -

 :بكتابة العبارة بخط جمٌلمطالبتهم  -

 أحبك يا رسول َّللا
 األنشطة المقترحة. ٌشاركون فً استثمار مكتسباتهم بإنجاز *

 تقوٌم

  :*أقوم حصٌلتهم بؤسبلة مثل

 ٌجٌبون عن األسبلة المطروحة شفوٌا. -

 
 
 

 وى: األولالمست 51الجذاذة: 

 االقـتـداءالمــــــادة:  6الوحدة: 

 ، وأوقره.صلى َّللا علٌه وسلمأحب رسول َّللا الموضوع:  29األسبوع:  2عدد الحصص: 

  األهداؾ:
 وتوقٌره. صلى َّللا علٌه وسلمرسول تعبٌر عن حب الالالمتعلم عرؾ أن ٌت -1

 سبلة....األ -الشرح -السبورة  -صوٌرات  –مشاهد  الوسابل التعلٌمٌة:



 

 

ِ  بِْسمِ } ْحَمنِ  َّللاه ِحٌمِ  الره فهاَثاتِ  َشرِّ  َوِمنْ ( 3)َوَقبَ  إَِذا َؼاِسقٍ  َشرِّ  َوِمنْ ( 2)َخلَقَ  َما َشرِّ  ِمنْ ( 1)اْلَفلَقِ  بَِربِّ  أَُعوذُ  قُلْ ، الره  إَِذا َحاِسدٍ  َشرِّ  َوِمنْ ( 4)اْلُعَقدِ  فًِ النه

 ]سورة الفلق[ {(5)َحَسدَ 

ِ  بِْسمِ  } ْحَمنِ  َّللاه ِحٌمِ  الره اسِ  اْلَوْسَواسِ  َشرِّ  ِمنْ ( 3) النهاسِ  إِلَهِ ( 2) النهاسِ  َملِكِ ( 1) النهاسِ  بَِربِّ  أَُعوذُ  قُلْ ، الره ( 5) النهاسِ  ُصُدورِ  فًِ ٌَُوْسِوسُ  الهِذي( 4) اْلَخنه

ةِ  ِمنَ   ]سورة الناس[ {.(6) َوالنهاسِ  اْلِجنه

ِ  بِْسمِ } ْحَمنِ  َّللاه ِحٌمِ  الره ا، الره لَةِ  فًِ أَْنَزْلَناهُ  إِنه ٌْ لَةُ  َما أَْدَراكَ  َوَما( 1) اْلَقْدرِ  لَ ٌْ لَةُ ( 2) اْلَقْدرِ  لَ ٌْ رٌ  اْلَقْدرِ  لَ ٌْ لُ ( 3) َشْهرٍ  أَْلؾِ  ِمنْ  َخ وحُ  اْلَمبَلبَِكةُ  َتَنزه  بِإِْذنِ  فٌَِها َوالرُّ

ِهمْ  ًَ  َسبَلمٌ ( 4) أَْمرٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َربِّ ]سورة القدر[  ({5)اْلَفْجرِ  َمْطلَعِ  َحتهى ِه  

ِ  بِْسمِ  } ْحَمنِ  َّللاه ِحٌمِ  الره َحى  ،الره لِ ( 1) َوالضُّ ٌْ َعكَ  َما( 2) َسَجى إَِذا َوالله رٌ  َولآَْلَِخَرةُ ( 3) َقلَى َوَما َربُّكَ  َوده ٌْ  َفَتْرَضى َربُّكَ  ٌُْعِطٌكَ  َولََسْوؾَ ( 4) اأْلُولَى ِمنَ  لَكَ  َخ

ِجْدكَ  أَلَمْ ( 5) تًٌِما ٌَ ا( 8) َفؤَْؼَنى َعاببًِل  َوَوَجَدكَ ( 7) َفَهَدى َضااّلً  َوَوَجَدكَ ( 6) َفآََوى ٌَ تٌِمَ  َفؤَمه ٌَ ا( 9) َتْقَهرْ  َفبَل  اْل ابِلَ  َوأَمه ا( 11) َتْنَهرْ  َفبَل  السه ثْ  َربِّكَ  بِنِْعَمةِ  َوأَمه  َفَحدِّ

.] سورة الضحى[    ({.11)  

 المستوى: األول. 52الجذاذة: 

 .]القرآن الكرٌم[ تزكٌةالمــــــادة: ال 6الوحدة: 

 دعم وتثبٌت سور: الفلق والناس والقدر والضحى. الموضوع: 30األسبوع:  2عدد الحصص: 

  األهداؾ:

 استظهار السور وتدبرها. -1
 التعبٌر عن االعتزاز بالقرآن الكرٌم. -2

 األسبلة.... -الشرح -الوسابل التعلٌمٌة: السبورة

 تدبٌر األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌة المراحل
 ولــــــىحـصــــــة األــال

تقوٌم 
 تشخٌصً

 ، إما كاملة او مجزاة أو بإتمام آٌات مثل:والضحى والقدر والناس الفلق *أدعوهم إلى استظهار سور
 { / ..........}ما ودعك.....{ / تنزل....{  / }الذي .....{ / }}من شر ما

 *أرصد مواطن التعثر للعمل على دعمها.

دعم  
 المكتسبات

 حدة بالتناوب. على سورة لكل اآلٌات مرتبة لقراءة أدعوهم *
 :معانٌها بنفس اللون  عن المعبرة تٌااآل )لوصل(تلوٌنل جههموأ *

 من أذى الشٌطان الذي ٌدفع الناس إلى فعل الشر }من شر حاسد إذا حسد{

 من أذى حاسد ٌكره الناس، وٌتمنى أن تزول عنهم النعم التً وهبها َّللا لهم. الوسواس الخناس{ }من شر

 لٌلة مباركة، فْضلها خٌر من ألؾ شهر، لٌست فٌه هذه اللٌلة. }فؤما الٌتٌم فبل تقهر{

 أحسن إلى الٌتٌم، وال أسًء معاملته. }لٌلة القدر خٌر من ألؾ شهر{

 السورة وكتابة عدد آٌاتها فً الجدول التالً:* أدعوهم إلى تذكر 

 الضحى سورة القدر سورة الناس سورة الفلق السورة

 11 5 6 5 عدد آٌاتها
 

 .منها االنتهاء فورٌا، فرد ثم ٌاجماع إنجازاتهم ٌحتصح على ثهم*أح

تقوٌم 
 المكتسبات

 :ٌةالتال األنشطة بإدراج تهمٌلحص وم* أق
 * ٌجٌبون عن األسبلة:

 تستعٌذ ممن الشر؟ من لٌحمٌك تلجأ من إلى  الناس؟ رب هو ومن الناس؟ خالق هو من باهلل؟ الناس ٌتسعٌذ لماذا به؟ نستعٌذ الذي من -

 الناس؟ صدور فً ٌوسوس من باهلل؟
القدر؟ من ٌتقدمهم؟ ما المخلوقات التً تنزل فً لٌلة - -

 ماذا ٌقدر َّللا فٌها للناس؟
 نشؤ كٌؾ بم أقسم َّللا فً سورة الضحى؟ هل ترك النبً  صلى َّللا علٌه وسلم وبؽضه؟  بم وعده َّللا؟ من األفضل الدنٌا أم اآلخرة؟ -

 َّللا صلى النبً كان هل هداه؟ من القرآن؟ نزول قبل وسلم علٌه َّللا صلى النبً كان كٌؾ بتربٌته؟ تكفل من وسلم؟ علٌه َّللا صلى النبً
 وجل؟ عز َّللا أوصاه بم ورزقه؟ أؼناه من ؼنٌا؟ وسلم علٌه

 .منها االنتهاء فور فردٌا، ثم جماعٌا إنجازاتهم تصحٌح على أحثهم*
 حـصــــــة الثانيــــــةــال

تقوٌم 
 تشخٌصً

 .آٌات بإتمام أو مجزاة او كاملة إما ،والضحى والقدر والناس الفلق سور استظهار إلى أدعوهم*
 .دعمها على للعمل التعثر مواطن أرصد*

تثبٌت 
 المكتسبات

 

 *أعزز وادعم مكتسباتهم بؤنشطة مثل:
: اآلتٌة المناسبة بالكلمات الفراغ ٌمؤلون -أ

 (.3) شر.............. إذا وقب( ومن 2............ )من شر -
 (.6..................)من الجنة و (5الذي ٌوسوس فً....... الناس )-
 (.4)من كل أمر ................ تنزل ...... والروح فٌها بإذن  -
 (.5(  ولسوؾ ............... ربك فترضى )4ولآلخرة خٌر لك من ................ ) -
 .منها االنتهاء فور فردٌا، ثم جماعٌا إنجازاتهم تصحٌح على أحثهم*
 الفلق والناس والقدر واتلضحى ٌحكون عما فهموه من سور  -ب
 أدعو من ٌحسن االستظهار بتحفٌظ زمبلبه السور التً لم تكتسب بعد. )التعلم بالقرٌن(. -ج



 

 األنشطة التعلٌمٌة التعلمٌةتدبٌر  المراحل
 ةــــالثــــلثا :الحـصــــــة

 تقوٌم تشخٌصً
  :مثل أسبلة، بطرحتمثبلت المتعلمٌن والمتعلمات  على ؾ* أق

 .المطروحة األسبلة على وٌاشف ون* ٌجٌب

تقدٌم نص 
 الوضعٌة.

 * أعرض نص االنطبلق اآلتً:

 *ٌستمعون للنص.

 بناء التعلمات

 * شرح المعانً:
 الحمد: هو الثناء الجمٌل التام، كله َلِل عز وجل. بٌنما الشكر للناس.

 اآلتٌة:  األسبلة عن اإلجابة على همٌزبتحفهم  موارد ٌةتنم على اعد* أس

 .المطروحة األسبلةعن  باإلجابة تعلماتهم بناء ًف اركون* ٌش

 استخبلص

 :مثل أسبلة طرح خبللمن  للموضوع خبلصة ؼةٌاص ًف ركهمأش* 

 :خبلصةال ؼةٌاص ًف اركونٌشو األسبلة، عن ونٌجٌب -

 تقوٌم
 : مثل بؤسبلة ٌنالمتعلم ةٌلحص مقوأ*

 

 ةرابعال :الحـصــــــة

  بؤسبلة مثل: السابقة باتهم مكتس على * أقؾ تشخٌصً تقوٌم

 وإؼناء تعزٌز

 . :مثل بؤنشطة، مكتسباتهم وإنماء ٌزتعز على اعدهم*أس

 : موقؾ قول "باسم َّللا" / "الحمد َلِل" ٌدتحد -1

 .المطلوب جزون* ٌن
 .همن االنتهاء فور إنجازهم ٌحتصح على ثهم* أح

 استثمار

 :مختلفة بؤنشطة مكتسباتهم استثمار على اعدهم*أس

 :ٌدل على البسملة والحمد بلون مختلؾ ما تلوٌن -

854

2303

43

12

 
 تردٌد وكتابة العبارة: -

 مد هللاحلباسم اهلل، وُأْنهي ببأبدأ 

 تقوٌم

 :مثل بؤسبلة همٌلتحص مقوأ *

 

 
 
 
 

 األولالمستوى:  53 الجذاذة:

 االستجــــابةالمــــــادة:  6الوحدة: 

 أحمد َّللا. –أذكر َّللا الموضوع:  30األسبوع:  2عدد الحصص: 

  األهداؾ:
 أن ٌتحدث بنعم َّللا. -1

 ....– األسبلة -الشرح -السبورة   الوسابل التعلٌمٌة:



 
 
 

 األول: المستوى 54 :الجذاذة

 القـســـط: المــــــادة 6: الوحدة

 .أشكـــر النـــاس :الموضوع 31: األسبوع 2: الحصص عدد

 هدؾ: ال
 تعرؾ عبارات الشكر. -1

 ، ...األلواح، البطاقات، السبورةالوسابل التعلٌمٌة: 

 التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

 إذا قدم لك زمٌلك معروفا؛ فكٌؾ تقابله؟ ما ذا تقول له؟ :مثل لةبأس لخبل من همؾ على تمثبلتق*أ

نص  تقدٌم
 الوضعٌة.

 .كلماتها من بشرح الؽامضها مضمون فهم على وأساعدهم اآلتٌة،الوضعٌة *أعرض

 .المطروح عن السإال ٌجٌبون و ٌة،عللوض ٌستمعون -

 بناء
 التعلمات

 *شرح المفردات:
 الشكر: اعتراؾ بالفضل / الثناء/...

 الشكور # اللبٌم/ عدٌم الوفاء....
 *أساعدهم على تقرٌب فهم مضمون الوضعٌة بطرح أسبلة مثل:

ماذا قال مصطفى؟ ماذا فعل؟ ماذا الحظ؟ بم أحس؟ ماذا قرر؟ بم تفاجؤ؟ ماذا أحضروا له؟ كٌؾ تصرؾ معهم؟ ماذا قالت  -
 له سلوى؟ كٌؾ ترد الجمٌل لمن أحسن إلٌك؟ 

 شكرا، جزاك َّللا خٌرا، شكر َّللا لك، انعم َّللا علٌك، أحسن َّللا إلٌك، وفقك َّللا،...[]ماهً عبارات الشكر؟ 
 .األسبلة عن ونٌجٌبو الحدٌث نص ددونٌر*

 استخبلص
 بناء خبلصة للدرس بؤسبلة موجهة:أشركهم فً *

 تقوٌم
مثل:  بؤسبلة المتعلمٌن حصٌلة *أقوم

 الثانٌــــــة الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

قٌؾ على حصٌلتهم بطرح أسبلة مثل:أ*

 .األسبلة عن ٌجٌبون -

 تعزٌز
 وإؼناء

 :بؤنشطة المكتسبة مواردهم*أعزز 
 بوضعٌات مثل: -1
 إذا سلمك أبوك هدٌة، ماذا تقول له؟ ]شكرا[ -
 إذا علمك شخص علما نافعا/ ماذا تقول له؟ ]جزاك َّللا خٌرا[ -
- ... 
 اصطناع مواقؾ للتدرٌب المتكرر تشمل اكبر عدد من المتعلمٌن، مثل: -2
 افتح الباب، ماذا ٌقول لك الطارق؟ ]شكرا[ -
 زرت صدٌقا مرٌضا بالبٌت، ماذا ٌقول لك لٌشكرك؟ ]شكر َّللا لك[ -
 ى األرص، ماذا ٌقول لك؟ ]أحسن َّللا إلٌك[أنقذت صدٌقا من السقوط عل -
 اختٌار العبارة الصحٌحة: -3

 أشكر كل إنسان قال لً كلمة طٌبة أشكر كل إنسان قدم لً هدٌة او مساعدة. أستفٌد من الناس وال أشكرهم
 

 استثمار

 مثل: بؤنشطة، مكتسباتهم استثمار على *أساعدهم
 بتردٌد وكتابة وتلوٌن العبارة اآلتٌة: ،و فعلمن قول أترافً بما قدمه الناس لً ر عن اعالتعبٌ-

 شكرا وجزاكم اهلل خيرا.
 تقوٌم

 : مثل لةببؤس تهمٌلحص قٌوم*أ

 .المقترحة األنشطة جزونٌن*



 

 

 األول: المستوى 55 :الجذاذة
 حـكـمــةال: المــــــادة 6: الوحدة

 حدث بنعم َّللا.أت  :الموضوع 31: األسبوع 2: الحصص عدد
 تعرؾ قٌمة نعم َّللا تعالى على اإلنسان. ؾ:هــــــدال

 ... األلواح، البطاقات، السبورةهد،وسابط رقمٌة، مشاالوسابل التعلٌمٌة: 

 التعلمٌة التعلٌمٌة نشطةاأل المراحل
 األولــــــى الحـصــــــة

 تقوٌم
 تشخٌصً

  :مثل أسبلة، بطرح للموضوعتهم تمثبل على* أقؾ 

 .المطروحة األسبلة علىٌجٌبون شفهٌا  -

 تقدٌم
 الوضعٌة

 لوضعٌة اآلتٌة:ا رض*أع
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 ٌستمعون للوضعٌة. -

 بناء
 التعلمات

 ل:خبل من تعلماتهم بناء على اعدهمأس *
 فهم الوضعٌة:  -

 

   ل:مث أسبلة، طرح -

 .المطروحة األسبلة عن ونٌجٌب *

 استخبلص

 موجهة. سبلةأ على اعتمادا صةخبل بناء على اعدهم*أس
 .قراءتها على ناوبونٌتو السبورة، على تدون صة،خبل بناء ًف اركونٌشو األسبلة عن ٌجٌبون -

 تقوٌم
 متنوعة: بؤنشطة المتعلمٌن حصٌلة *أقوم

 الثانٌــــــة الحـصــــــة
 تقوٌم

 تشخٌصً

 مثل: أسبلة، *أٌطرح
 

 تعزٌز
 وإؼناء

 أعزز مواردهم بؤنشطة مثل: *
 :نعمة باطنة"" أو" " نعمة ظاهرة  : ب ٌهاعل لٌقبالتع ومطالبتهم نعم عرض -1

 النعم الباطنة النعم الظاهرة

ة القّوة ٌّ ، الكبلم واللسان، السمع والبصر والعافٌة الصّحة، الكهرباء، الجسد
الماء والطعام، الدؾء فً الشتاء  ،السلٌم والتفكٌر العقلوالذوق والشم،

والتكٌٌؾ فً الصٌؾ، الذرٌة الصالحة، الزوجة الصالحة، الجٌران 
والطمؤنٌنة، الراحة والسعادة، الذكاء، الشخصٌة، القبول من الصالحٌن، األ

 والمحبة من الناس، ....

اإلسبلم، إرسال النبً توفر العلم، سهولة التعلم، 
الخشوع والخضوع فً محمد صلى َّللا علٌه وسلم، 

عانة على الصٌام، الحفظ من المعاصً، الصبلة، اإل
رحمة َّللا جابة َّللا للدعاء، إاإلعانة على بر الوالدٌن، 

 بالعباد، المؽفرة، ....

 عرض موقؾ ومطالبة المتعلم بشكر َّللا على النعمة المناسبة: -1

 طفل مرٌض نزول الؽٌث طفل ضرٌر البٌت تناول وجبة

 نعمة الصحة نعمة الماء نعمة البصر السكننعمة  الطعامنعمة 

 كره الناس الحرب  رجل مجنون طفل أطرش طفل ال ٌتكلم

 نعمة المحبة نعمة األمن والسلم نعمة العقل نعمة السمع نعمة الكبلم

 تلوٌن نعمة َّللا باألحمر، وشكره باالخضر: -2

 أشكر َّللا بالسجود البصر والسمع والكبلم أشكر َّللا بالقول اإلٌمان باَلِل تعالى

 .ٌنجزون المطلوب -
 * أحثهم على تصحٌح إنجازاتهم فوراالنتهاء منها.

 استثمار

 :العبارة اآلتٌة بتردٌد وكتابة وتلوٌن مكتسباتهم استثمار على *أساعدهم

 الصحة نعمة عظيمة.
 .المقترح النشاط جزونٌن -

 تقوٌم
 ، مثل:سبلةأ بطرح مٌنالمتعل ةٌلحص موق* أ

  



 

 

 األول: المستوى 56 :ذاذةـــــــالج
 سبلمٌةاإل: المــــــادة 6: دةــــــــالوح

 (5تقوٌم ودعم ) :الموضوع 32: وعـــــاألسب 4: الحصص عدد
 .اهاستثمار ىلع ٌقدر وأن بالكفاٌة المرتبطة موارده تعببة من ة/ملالمتع ٌتمكن أنهدؾ: ال

 الدروس المستهدفة:
 احمد َّللا، أشكر الناس، أتحدث بنعم َّللا. -معنى ال إله إال َّللا محمد رسول َّللا، أحب رسول َّللا وأوقره، أذكر َّللا جمٌع السور المقررة،

 ....األسبلة -الشرح -السبورة: التعلٌمٌة الوسابل

 التعلمٌة التعلٌمٌة األنشطة تدبٌر المراحل
 1الحصة: 

عرض 
الوضعٌة 
 اإلدماجٌة

  اإلدماجٌة بكتابتها على السبورة.أعرض الوضعٌة 

، قادر على أن ٌرزقنا كُبرت امرأة فً السن، ولم ٌرزقها َّللا تعالى بؤوالد، وكان زوجها ٌقول لها: "إن َّللا ]

الى؛ ، بدات المرأة تناجً َّللا تعوفً  صلى َّللا علٌه وسلم".بنتا أو ابنا، اذكري َّللا تعالى، وصلً على رسوله 

، ارزقنً بنتا او ابنا". فرزقها َّللا تعالى بنتا جمٌلة، كانت تطٌعها. قالت األم: " ٌحفظك َّللا تعالى وتقول: "ٌا واحد ٌا 

الذي خلقك وٌرعاك ٌا ابنتً". فقالت البنت: "شكرا ٌا أمً". قالت األم: "تمنٌت طول عمري أن أسمع كلمة أمً، 

 وسواك".
 .أسمعهم إٌاها 

 .أدعوهم لقراءتها 

 كلماتال من الؽامض ٌشرحأساعدهم على فهم الوضعٌة ب. 

 اذكري َّللا، ارزقنً، ...: مقارباٌة الوضع عناصر معهم فٌككأ 

 2: الحصة

 إنجاز

 :أعتمد ما ٌناسب جماعة فصلً من أنشطة مثل 
 اكتب اسم السور التً وردت فٌها كلمات النص اآلتٌة: -1
 أحد: سورة .....  -                الصمد: سورة ..........     -
 الحمد َلِل: سورة .... –مطلع الفجر: سورة .....                    -
 وأوقره:صلى َّللا علٌه وسلم ألون كٌؾ أحب رسول َّللا  -2

  وسلم علٌه َّللا صلى َّللا رسول أصلً على 

 وأمدحه.
 وسلم علٌه َّللا صلى أحب الرسول 

 .مثل حبً للناس
  وسلم علٌه َّللا صلى أحب رسول َّللا 

 أكثر من نفسً وأسرتً.

 أصل بخط متى أقول للناس شكراك -3

  * أقول للناس شكرا

 إذا ساعدونً. *

 إذا قلت لهم كبلما ٌسرهم. *

 إذا قلت لهم كبلما ٌحزنهم. *

 منها االنتهاء فور إنجازاتهم ٌحتصح على ثهمأح. 
 ٌا.فرد ثم ٌاجماع إنجازاتهم ححونٌص -

 3الحصة: 

 دعم
 المكتسبات

 بمثل:خاصة عناٌة منهم المتعثرٌن إٌبلء مع األنشطة بعرض فصلً جماعة لدى المرصودة التعثرات حاالت دعم عملٌات أباشر ، 
 أجٌب ب: صحٌح / خطؤ -1
 .........ول من أركان اإلسبلم الشهادتان هما الركن األ –ٌإدي المسلم ست صلوات فً الٌوم ......           -
 تدوم النعمة بدوام الشكر .......... –أقول فً نهاٌة األكل ..........                        -
 ال إله إال َّللا كلمة التوحٌد. –لٌست الصحة من نعم َّللا ......                      -
 :أصل بسهم ألكمل المعنى -2

 تعبدونهاال أعبد األصنام التً  *  * ال إله إال َّللا تعنً

 من محبتنا لسابر البشر * * ال اعبد ما تعبدون

 قدم لً هدٌة أو مساعدة * * محبتنا للنبً صلى َّللا علٌه وسلم أقوى

 ال معبود بحق سواه * * أشكر كل إنسان 

 األخذ مع واهتماماتهم، حاجاتهم وفق فصلً، لجماعة مناسبة أراها قد بدٌلة أخرى اقتراح أو األنشطة، هذه ببعض االكتفاء ٌمكن 
 .المحددة األهداؾ االعتبار بعٌن

 4الحصة: 

 تثبٌت
 المكتسبات

 بمثل خاصة، عناٌة منهم المتعثرٌن إٌبلء مع األنشطة بعرض فصلً جماعة لدى المرصودة التعثرات حاالت دعم عملٌات أباشر: 
 او كاملة إما ،واإلخبلص والفٌل والكافرون والفلق والناس والقدر والضحى وقرٌش والتٌن الفاتحة سور استظهار إلى أدعوهم -1

 .آٌات بإتمام أو مجزاة
 طرح أسبلة مثل: -2
 أشهد: معنى ما َّللا؟ إال إله ال أن أشهد: معنى ما الشهادتٌن؟ ننطق كٌؾ اإلسبلم؟ دخول شرط ما اإلسبلم؟ أركان من ركن ولأ ما -

 َّللا؟ رسول محمدا أن
 َّللا صلى الرسول بحب فقط نكتفً هل باَلِل؟ اإلٌمان ٌلزمنا بم أجمعٌن؟ الخلق سٌد هو من الكرٌم؟ رسوله وجل عز َّللا أحب هل -

 وسلم؟ علٌه َّللا صلى الرسول نوقر كٌؾ اإلٌمان؟ تمام وسلم علٌه َّللا صلى الرسول ربط بم وسلم؟ علٌه
 َلِل؟ الحمدر نقول ومتى َّللا؟ باسم نقول متى العبد؟ عن َّللا ٌرضى متى َّللا؟ نعم تجاه علٌنا وجب ماذا َّللا؟ أعطانا ماذا -
 ؟والحٌوان الناس سابر على َّللا نعم ما؟ الشكر عبارات ماهً إلٌك؟ أحسن لمن الجمٌل ترد كٌؾ -



 


