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أمر الذي انعكس على الرؤية الوطنية المطورة  صلاح التربوي باأنه المدخل العقلاني العلمي النابع من ضرورات الحالة،  المستند اإلى واقعية النشاأة، ال� يتصف ال�إ

للنظام التعليمي الفلسطيني في محاكاة الخصوصية الفلسطينية وال�حتياجات ال�جتماعية، والعمل على اإرساء قيم تعزز مفهوم المواطنة والمشاركة في بناء دولة القانون، 

من خلال عقد اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات، يتفاعل المواطن معها، ويعي تراكيبها واأدواتها، ويسهم في صياغة برنامج اإصلاح يحقق ال�آمال، ويلامس 

أماني، ويرنو لتحقيق الغايات وال�أهداف.    ال�

ولما كانت المناهج اأداة التربية في تطوير المشهد التربوي، بوصفها علماً له قواعده ومفاهيمه، فقد جاءت ضمن خطة متكاملة عالجت اأركان العملية التعليمية 

عداد لجيل قادر على مواجهة متطلبات عصر المعرفة، دون التورط باإشكالية التشتت  التعلمية بجميع جوانبها، بما يسهم في تجاوز تحديات النوعية بكل اقتدار، وال�إ

بين العولمة والبحث عن ال�أصالة وال�نتماء، وال�نتقال اإلى المشاركة الفاعلة في عالم يكون العيش فيه اأكثر اإنسانية وعدالة، وينعم بالرفاهية في وطن نحمله ونعظمه.   

ومن منطلق الحرص على تجاوز نمطية تلّقي المعرفة، وصول�ً لما يجب اأن يكون من اإنتاجها، وباستحضار واٍع لعديد المنطلقات التي تحكم رؤيتنا للطالب الذي 

نريد، وللبنية المعرفية والفكريّة المتوّخاة، جاء تطوير المناهج الفلسطينية وفق رؤية محكومة باإطار قوامه الوصول اإلى مجتمع فلسطيني ممتلك للقيم، والعلم، والثقافة، 

والتكنولوجيا، وتلبية المتطلبات الكفيلة بجعل تحقيق هذه الرؤية حقيقة واقعة، وهو ما كان له ليكون لول� التناغم بين ال�أهداف والغايات والمنطلقات والمرجعيات، فقد 

تاآلفت وتكاملت؛ ليكون النتاج تعبيراً عن توليفة تحقق المطلوب معرفياً وتربوياً وفكرياً.

ثّمة مرجعيات تؤطّر لهذا التطوير، بما يعّزز اأخذ جزئية الكتب المقرّرة من المنهاج دورها الماأمول في التاأسيس؛ لتوازن اإبداعي خّلاق بين المطلوب معرفياً، وفكرياً، 

ضافة اإلى وثيقة المنهاج الوطني  طار جاءت المرجعيات التي تم ال�ستناد اإليها، وفي طليعتها وثيقة ال�ستقلال والقانون ال�أساسي الفلسطيني، بال�إ ووطنياً، وفي هذا ال�إ

ال�أول؛ لتوّجه الجهد، وتعكس ذاتها على مجمل المخرجات.

شراف، والتصميم، وللجنة العليا اأقل  ومع اإنجاز هذه المرحلة من الجهد، يغدو اإزجاء الشكر للطواقم العاملة جميعها؛ من فرق التاأليف والمراجعة، والتدقيق، وال�إ

ما يمكن تقديمه، فقد تجاوزنا مرحلة الحديث عن التطوير، ونحن واثقون من تواصل هذه الحالة من العمل.     
وزارة التربية والتعليم 

مركز المناهج الفلسطينية

اآب / ٢٠١٨ م

تـقـديـم



تـقـديـم



الفهرس
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بسم الله الرحمن الرحيم

سلامية ومنطلقاته اأسس منهاج التربية ال�إ

 ال�أساس الفطري والفكري: اأول�ً

للاأســاس الفطــري والفكــري دور هــام فــي تحقيــق المنهــاج وتحديــد مدخلاتــة وصياغــة مضمونــه، ويتفــق هــذا ال�أســاس وســائر اأســس بنــاء المناهــج مــع فكــر التربيــة والتعليــم 

نســان والكــون والحيــاة. ســلامي الكلــي للاإ فــي النظــام التربــوي وهــو فكــر قائــم علــى اأســاس التصــور ال�إ

ومن الجوانب ال�أساسية في هذا ال�أساس ما يلي:

نسان اإلى الخير. يمان بالله تعالى اأمر فطري قائم على معرفة عميقة به سبحانه، تنمي خشية الله في القلب وتوجه سلوك ال�إ ١ ال�إ

      قال تعالى: »]ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  [«  الملك: اآيه ٢٢

رض باإعمارها وفق شرع الله واإقامة حكمه، عن طريق العبادة )بمفهومها الشامل(  نسان مخلوق مكرم وهو سيد المخلوقات، وجد لتحقيق ال�ستخلاف في ال�أ ٢ ال�إ

مكانات اللازمة لذلك. وتطبيق قواعد ال�إسلام، وقد هياأه الله تعالى لهذه الوظيفة بخلقه في اأحسن تقويم  ومنحه القدرات وال�إ

      قال تعالى:» ]ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ.... [«   ص اأية )٢٦(.

3 تقدير ال�إسلام للعقل: فالعقل في التصور ال�إسلامي من اأسمى هبات الله تعالى للاإنسان، به ميزه عن سائر المخلوقات، وقد حث ال�إسلام على استخدامه فيما 

يعود على البشر بالخير.

     قال تعالى »] ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ[« الرعد:اآيه )١9(.

يمان به سبحانه. نسان ومسخر لمنفعته، فهو مجال تفكيره وبحثه، به يستدل على وجود الله تعالى ووجوب ال�إ ٤ الكون مخلوق من مخلوقات الله تعالى وجد لمصلحة ال�إ

     قال تعالى: »]  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ[« الملك: )١5(.

    قال تعالى: »] ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ[« اآل عمران )١9١(.

يمان، فمن صلح اإيمانه صلح عمله، والعمل فيه قائم على تقوى الله تعالى، وعبادته وهو اأساس التفاضل  5 تقدير ال�إسلام للعمل: فقد اعتبر ال�إسلام العمل دليل ال�إ

بين الناس.
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     قال تعالى: »]ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ[« التوبة: )١٠5(.

نبياء والرسل جميعًا هم حملة الدعوة اإلى التوحيد وهو اأساس دعوتهم وجوهرها، واأن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم وقوتهم الحسنة واأنه بعث اإلى الناس  ٦ ال�أ

كافة.

      قال تعالى »]ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ[« النحل: اآيه )3٦(.

7 احترام الحياة واستثمار الوقت وعدم اإضاعته، وهو عنصر هام، فقد اأقسم الله به في القراآن.

    قال تعالى »] ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ[« العصر: )١-٢(.

فراد لها وزن وحساب وتمحور حول الوقت تكاليف كثيرة.      وفي هذا القسم تنبيه اإلى شرف الوقت واأهميته، فالدقائق والثواني في حياة ال�أ

نسان وينبغي العمل على تحقيقها. 8 القيم في ال�إسلام منظومة ثابتة تزكي حياة ال�إ

     قال تعالى »]ڱ  ڱ     ڱ  ں  [« القلم: )٤(.

      قال تعالى »]قد ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  [« الشمس: )9-١٠(.

نسان المتكاملة فكريًا واجتماعيًا وجسديًا وروحيًا وعاطفيًا، وليكون مواطنًا مسؤولً� وقادرًا على المشاركة في حل مشكلات مجتمعه  9 توحيد التلقي لبناء جوانب ال�إ

خاصة والعالم عامة.

نعام: )١53(.     قال تعالى » ]   چ  چ  چ  چ  ڇڇ ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎڎ  [« ال�أ

١٠ صلاح الفرد والجماعة هي غاية ال�إسلام؛ حيث يهتم ال�إسلام باإيجاد الفرد التقي الصالح ليؤدي بالتالي اإلى اإيجاد المجتمع الفاضل المعطاء، والذي تتحقق فيه 

نسانية. معاني الحق والعدل والمساواة ال�إ

     قال تعالى »]  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ[«  الذاريات )5٦(.

    وبال�لتزام بالعبادة يتحقق معنى الصلاح على مستوى الفرد والجماعة.

مة والوطن، وتاأمين نشر الدعوة اإلى الله واإعطاء حرية الفكر للفرد بالقضاء على الحواجز المادية والمعنوية  ١١ الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام ال�إسلام، شرع لحماية ال�أ

التي تقيمها المبادئ المادية.
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   قال تعالى »] 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ[« النساء: )75(.
مة ال�إسلامية وبناء حضارتها، وهي اأيضًا وعاء المعارف والعلوم المختلفة، والمحافظة عليها فريضة  ١٢ اللغة العربية هي لغة ال�إسلام وعنصر اأساسي في تحديد شخصية ال�أ

مة ال�إسلامية. شرعية ؛ وهي من مظاهر وحدة ال�أ

     قال تعالى »]   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ[« النحل: )١٠3(.

 ال�أساس ال�جتماعي: ثانيًا

يراعــى فــي هــذا ال�أســاس اإدخــال العناصــر التــي تجعــل المنهــاج مرتبطــاً بالنظــام ال�جتماعــي للمجتمــع المســلم فــي ثقافتــه الخاصــة وقيمــه ال�أساســية وعاداتــه وتقاليــده واأعرافه 

ســلامية الثابتــة، وتحميهــم مــن كل قيمــة دخيلــة ل� تنســجم مــع عقيدتــه. الفلســطينية المشــروعة، فيكــون بذلــك اأداة فّعالــة تمــد المتعلميــن بالحقائــق والقيــم ال�إ

ومن الجوانب ال�أساسية لهذا ال�أساس ما يلي:-

سرة المسلمة هي نواة المجتمع المسلم يتطلب بناؤها المودة والرحمة والتكافل والمساواة بين اأفرادها لتكون متينة رصينة متماسكة.  ١ ال�أ

     قال تعالى »]ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ[« الروم: )٢١(.

مة ال�إسلامية  ساسية للفرد والمجتمع، تلك الحاجات المرتبطة بحاجات المجتمع ال�إسلامي كال�نتماء والول�ء والوحدة والتضحية من اأجل عزة ال�أ ٢ مراعاة الحاجات ال�أ

واستقلالها.

يمان والعمل الصالح اأساس التفاعل بين اأفراده، والمجتمع الفلسطيني جزء منه. 3 المجتمع ال�إسلامي مجتمع قيمي، العمل فيه عبادة، وال�إ

فراد وتكافلهم بما يحقق الصالح العام وتحمل المسؤولية الفردية والجماعية. ٤ تعزيز دعائم المجتمع ال�أساسية، كالعدل والتوازن بين حاجات الفرد والمجتمع والتعاون بين ال�أ

5 المجتمع المسلم ذو طبيعة خاصة في ثقافته واأخلاقه وقيمه وعاداته وتقاليده التي تنبثق من مبادئ ال�إسلام، فهو يحول دون دخول غيرها من المجتمعات غير المسلمة 

اإلى داخله اإل� بعد موازنتها وتقييمها والحكم عليها بقواعد ال�إسلام.

٦ تضافر جميع الجهود في العملية التربوية باعتبارها واجبًا دينيًا ووطنيًا مشتركًا، واأنها وسيلة المجتمع في تحقيق اأهدافه.

رض والوطن والمرافق العامة والحرص على نظافة البيئة والصحة العامة وحفظ موارد البيئة وترشيد استخدامها  7 الحس ال�جتماعي والشعور بالمسؤولية والمحافظة على ال�أ
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واحترام النظام كلها اأمور يدعو اإليها ال�إسلام ويجعلها من واجبات الفرد المسلم.

مر بالمعروف والنهي عن المنكر سمة مميزة للمجتمع ال�إسلامي تجعل كل فرد فيه مسؤولً� عن حمايته وتوجيهه الوجهة الصحيحة. 8 ال�أ

جيال وهي  9 الدور الهام للمراأة في المجتمع المسلم؛ فالمراأة تحتل مكانًة خاصة في المجتمع ال�إسلامي، فهي مسؤولة كالرجل عن تقدم المجتمع وبنائه وتربية ال�أ

وطان. المجاهدة في سبيل الله لنصرة المظلومين وتحرير ال�أ

ربط التربية بالتنمية، وربط المدرسة بواقع الحياة. ١٠

١١ علاقة اأفراد المجتمع المسلم تقوم على:-

      اأ- المودة والمحبة والتعاون والتكافل )علاقة اأخوة(، وعلاقتهم مع غيرهم من المجتمعات.

     ب- اأساس المعاملة بالمثل انطلاقًا من ال�أسس والقواعد ال�إسلامية.

١٢ الفرد في المجتمع المسلم له كيانه وكرامته بعبوديته لربه، ياأمن فيه على دمه وماله وعرضه ول� يملك اإنسان اآخر حق التعدي عليه اإلّ� بمخالفته شرع الله.

نسانية. يجابية من خلال التطبيق العملي في واقع ال�إ ١3 ال�إسلام منهاج حياة متكامل صالح لكل زمان ومكان، تظهر اآثاره ال�إ

١٤ ال�هتمام بالجانب القيمي والوجداني عند الفرد المسلم وتهذيبه عن طريق سيرة الرسول e وسيرة الصالحين؛ لتاأكيد ال�عتزاز بال�إسلام وبالمسلمين وللتحرر من ال�تجاهات 

السلبية التي تهدف اإلى تحطيم الشخصية ال�إسلامية.

ذهانهم ومشاعرهم فيضًا من  يقاع المؤثر، وكذلك القصص الميسورة المرغوبة التي تحمل ل�أ ناشيد ذات النغم الرخيم وال�إ ١5 تغذية الحس الوجداني للتلاميذ بمختلف ال�أ

البهجة وال�نشراح والحبور مما يعزز فيهم التشبث بنظام ال�إسلام دون غيره من العصبيات الضالة اأو الغوغائية.

 ال�أساس المعرفي: ثالثًا

ســلامية ومضمونهــا وطريقــة بنــاء تلــك المعرفة مــن خلال اآيات القــراآن الكريم وصفحــات كل من الكون  يهتــم هــذا ال�أســاس بتوســيع دائــرة المعرفــة والثقافــة حــول الرســالة ال�إ

نســان المســلم المثقف الواعي. يجاد ال�إ نســان والحياة ل�إ وال�إ

وهذا يستدعي اأن يراعى في بناء المنهاج ال�أمور ال�آتية:-

١ المعرفة في ال�إسلام معرفة مستنيرة تقوم على اأساس علمي، وترفض مظاهر التفكير الخرافي، ومصادرها القراآن الكريم، السنة النبوية، وال�إجماع والقياس واجتهاد 

شياء وخصائصها. والمقصود من ذلك تحقيق المصالح البشرية ودفع الضرر عنها بكل صوره واأشكاله. ويضاف اإلى ذلك التنبيه اإلى  العلماء والحقائق العلمية في ال�أ



6 677

)وثيقة التربية الاسلامية(

اأن المعرفة ال�إسلامية باأصالتها وشمولها واتساعها قادرة على استيعاب ما يستجد من علوم معاصرة.

نسان والحياة. يمان بينهما انسجام وتوافق تام قائم على النظرة ال�إسلامية الكلية للكون وال�إ ٢ حقائق العلم وحقائق ال�إ

مة من الذوبان والتاآكل وال�حتواء من قبل ال�آخرين. يجابية للانتفاع بها دون التاأثر بها، وذلك لحماية ال�أ 3 ال�نتقاء الواعي من الثقافات العالمية ذات التاأثيرات ال�إ

٤ التدرج في تقديم عناصر المنهاج بما ينسجم وطبيعة المعرفة من جهة والمرتكزات النفسية من جهة اأخرى.

5 ال�هتمام بالمعرفة جنبًا اإلى جنب وطرائق توصيلها مع التركيز على تنمية عمليات التفكير وتعميقها.

٦ الربط الدقيق بين المعارف المختلفة وبين المشكلات الواقعة في البيئة والمجتمع من خلال توظيف تلك المعارف في حل المشكلات والتحديات الطارئة التي 

بداعي في ذلك. تواجه المجتمع؛ وذلك باإتباع التفكير العلمي وال�إ

7 التاأكيد على الهياكل المعرفية المترابطة ذات الحقائق والمفاهيم والمبادئ وال�بتعاد عن المعارف السطحية والظنّية التي ل� تؤدي اإلى تنمية الفكر واإعلائه.

سلوب  8 التفريق بين ما هو ثابت من المعارف ال�إسلامية ]ولكنه يتسم بالمرونة والسعة والقدرة على استيعاب حقائق جديدة[، وبين ما هو قابل للاجتهاد والتطور في ال�أ

والوسيلة من مناهج التفكير البشري.

9 التركيز على اللغة العربية الفصحى في استيعاب العلوم والمعارف، وذلك للمحافظة عليها وصونها كي تظل سليمة من الجهالة والتعثر والعجمه.

ال�أساس النفسي والتربوي: رابعًا

ســلامية المتزنــة  ويقــوم علــى مراعــاة كل مــا مــن شــاأنه تحقيــق ال�ســتقرار النفســي لــدى الناشــئين نتيجــة التــدرج فــي بنــاء المراقبــة الذاتيــة التــي تــؤدي اإلــى تكويــن شــخصيتهم ال�إ

آتيــة:- أمــور ال� عــن طريــق اإحــداث تنميــة شــاملة لجميــع جوانــب نموهــم مــع مراعــاة قدراتهــم فــي كل مرحلــة مــن مراحــل تعليمهــم وهــذا يســتدعي ال�

١  ال�نطلاق في تعلم الفرد من حاجاته وميوله وقدراته واستعداداته للتعلم، مما يتطلب معرفة تلك الحاجات وتصنيفها، ومعرفة مدى قدراته ومستوى استعداداته لمراعاة 

ذلك فيما يقدم اإليه من خبرات مباشرة اأو غير مباشرة لضمان تفاعله معها، حيث اأن الفرد يتعلم ما هو مستعد لتعلمه.

نية والمتوقعة والتي تعيق تحقيق اأهداف المنهاج، واإدخالها في مضمون المنهاج لمعالجتها حتى يكون للتعليم معنى ووظيفة. ٢  حصر المشكلات ال�آ
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3  الصحة النفسية للطلبة منطلق اأساسي يتحقق من خلال تعزيز تقوى الله في النفوس واإشباع  رغباتهم وحاجاتهم والتسامي بدوافعهم والبعد عن الشك والقلق والتوتر.

من النفسي لدى الطالب من خلال اإشباع رغباته وحاجاته في ميزان ال�عتدال دون اإسراف اأو تقتير وبفتح باب التوبة والرجاء اأمامه  ٤  تحقيق ال�ستقرار والطماأنينة وال�أ

بحيث ل� يياأس من رحمة الله، وبتحقيق التوازن بين الدوافع والضوابط حتى تتكون شخصية المسلم المتزنة.

5  تعزيز ال�عتماد على النفس في البحث عن المعرفة والحصول عليها من مصادرها المختلفة، وفي اإتقان العمل.

٦  مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين بحيث يتاح لكل متعلم اأن يتقدم في دراسته وفق استعداداته وقدراته وظروفه من خلال طرح بدائل متنوعة ومتفاوتة من شاأنها 

تعزيز مشاركته في عملية التعليم والتعلم. 

7  تنظيم عملية التعلم من خلال مراعاة اإستراتيجياته، مع التركيز على تنمية التفكير باأنماطه ومستوياته المختلفة.
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يمان بالملائكة، والكتب،  يمان بالله تعالى خالقًا ورازقًا، وال�إ يمان بالله -تعالى- ومحبته في نفس الطالب )من خلال ترسيخ حقائقه: ال�إ ١- تعميق ال�إ

والرسل، واليوم ال�آخر(.

٢- تمتين صلة الطالب بالقراآن الكريم. )من خلال حفظ بعض سور القراآن الكريم القصيرة وتلاوتها تلاوة سليمة مع مراعاة اآداب التلاوة، واستخلاص 

بعض المعاني والدروس(.

حاديث والتعرف على بعض المعاني الواردة فيها(.  3- تمتين صلة الطالب بالسنة النبوية الشريفة )من خلال حفظ بعض ال�أ

٤- تعريف الطالب على بعض اأحكام الفقه ال�إسلامي )من خلال التعرف على اأركان ال�إسلام، كالشهادتين، والصلاة، والصوم، وتدريب الطالب على 

اأداء الوضوء والصلاة(.

مانة والتعاون  خلاق كالصدق وال�أ 5- ترسيخ قيم ال�إسلام واأخلاقه وتعزيز تمثل الطالب لها بالتزامها سلوكًا عمليًا )من خلال التعرف على بعض القيم، وال�أ

يثار، وتقدير اأهل العلم، وتوقير الكبير، والعطف على الصغير، واحترام الوالدين، ومحبة الناس، وتعزيز تمثل الطالب بها(.  وال�إ

٦- توثيق صلة الطالب بالبيئة والمجتمع )من خلال المحافظة على النظافة، والحرص على الصحة والسلامة، والحفاظ على المرافق العامة والخاصة، 

يجابي...(. والرفق بالحيوان، والتواصل ال�جتماعي ال�إ

7- ترسيخ محبة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وال�قتداء به، ومحبة الرسل –عليهم السلام-،  والصحابة الكرام رضي الله عنهم. )من خلال عرض بعض 

جوانب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعريف بجوانب من حياة بعض الصحابة الكرام(.

قصى  8- اإبراز مكانة فلسطين والقدس في ال�إسلام وفضائلهما، وبيان واجب المسلمين تجاههما )من خلال التعريف باأرض ال�إسراء والمعراج والمسجد ال�أ

المبارك، وفضل الصلاة فيه واإعماره(.   

9- تعريف الطالب بدور المراأة المسلمة في بناء المجتمع، وخدمة ال�إسلام وحمل رسالته والتضحية في سبيله )من خلال التعريف ببعض مواقف الصحابيات 

الكريمات، كالسيدة خديجة، وسمية، واأم سلمة(.

١٠- توظيف التكنولوجيا المعاصرة في خدمة المنهاج )من خلال استخدام بعض الوسائل المساعدة حيثما لزم(.

ال�أهداف العامة
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ال�أهداف العامة والمحتوى الذي يعزّزها في الكتاب المدرسي ١-4

ال�أهداف 

العامة

المحتوى حسب الصف والجزء

الصف ال�أول 

الجزء ال�أول

الصف ال�أول 

الجزء الثاني

الصف الثاني 

الجزء ال�أول

الصف الثاني 

الجزء الثاني

الصف الثالث 

الجزء ال�أول

الصف الثالث 

الجزء الثاني

الصف الرابع 

الجزء ال�أول

الصف الرابع 

الجزء الثاني

ى
عال

ه ت
الل

ن ب
ما

ي ل�إ
ق ا

مي
تع

ه.
حبت

وم
 

اأبداأ باسم الله، 

الشهادتان،اأحب 

خالقي، ما 

اأجمل الكون، 

اأصحاب الفيل. 

الفاتحة، الله 

الرحيم، الدعاء.

اأنا مسلم، الله 

الواحد، سورة 

الكافرون، في 

غار حراء،الوحي، 

سورة العلق. 

الله القادر )في 

بستان جّدي(، 

الله البصير.

يمان  اأنا اأتذكر، ال�إ

 ،)3 ،١، ٢(

قامة،  ال�أذان وال�إ

الله السميع، الله 

الحافظ، سورة 

الزلزلة.

حسان )عبادة  ال�إ

الله في السر 

والعلن(، اأذى 

الكفار، خلق الله، 

الله المنعم، سورة 

الليل.

اآية الكرسي، مهام 

الرسل، وظائف 

الملائكة، توحيد 

الله )وبيان خطورة 

الشرك(، سورة 

ال�أعلى، الطارق.

الكتب السماوية، 

المعجزات، سورة 

الغاشية، سورة 

الفجر.

آن ا
قر

بال
ب 

طال
 ال

لة
ص

ن 
متي

ت

م.
ري

لك
 ا

اأقراأ القراآن، سورة 

خلاص، سورة  ال�إ

الفلق، سورة 

الناس، سورة 

الفيل. 

الفاتحة، سورة 

العصر، سورة 

التين.

اأنا مسلم، اآداب 

التلاوة، سورة 

الكافرون، سورة 

العلق. 

سورة الشرح، 

سورة الماعون.

اأنا اأتذكر، سورة 

الضحى، سورة 

الزلزلة، البلد، 

الشمس، الهمزة.

سورة القدر، سورة 

الليل، التكوير، 

القارعة، العاديات.

اآية الكرسي، سورة 

ال�أعلى، الطارق، 

البروج، البينة، 

ال�نفطار

سورة الغاشية، 

فضائل القراآن، 

سورة عبس، 

ال�نشقاق، 

المطففين.
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ة.
يف

شر
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بو

الن
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سن
بال

ة 
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 ال
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ت

الطالب النشيط، 

هيا نلعب، حب 

الناس.

سلام. اأنا مسلم، تحية ال�إ

اآداب التلاوة، 

ال�ستئذان، زيارة 

أقارب، اآداب  ال�

الطريق، مدرستي 

نظيفة، الرفق 

بالحيوان. 

ال�أذان، اأفشوا 

السلام بينكم.

اأنا اأتذكر، الترديد 

خلف المؤذن  

حديث )اإذا 

سمعتم المؤذن 

يقول.....(، 

الكلمة الطيبة.

من اأدعية الرسول-

صلى الله عليه 

وسلم-، مساعدة 

المحتاج، اأنا 

نظيف.

قصة وعبرة 

)بئر زمزم(، الناس 

سواسية.

فضائل القراآن، 

 حب الرسول 

–صلى الله عليه 

وسلم-، حديث 

)من كان يؤمن 

بالله واليوم ال�آخر 

فليقل خيراً اأو 

ليصمت(.

ي.
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

 ال
ام

حك
أ ض ا

بع
ى 

عل
ب 

طال
 ال

ف
ري

تع

سلام الشهادتان. ال�إ

ديني)١(، 

سلام ديني  ال�إ

)٢(، اآداب 

قضاء الحاجة، 

الوضوء)١، 

٢(، المساجد 

الثلاثة، الدعاء.

ال�أذان، دعاء اأنا مسلم.

ال�ستفتاح، 

الصلوات 

الخمس )١، 

.)٤ ،3 ،٢

اأنا اأتذكر، ال�أذان 

قامة، الترديد  وال�إ

خلف المؤذن  

حديث )اإذا 

سمعتم المؤذن 

يقول.....(، 

فضل الصلاة، 

 اأعمال الصلاة

)بالصور، مع 

نشاط تذكير 

باأعمال الوضوء(.

فرائض الصلاة، من اآداب الدعاء.

سنن الصلاة.

صلاة الجماعة، 

الصلوات 

المسنونة، 

مبطلات 

الصلاة، التيمم، 

صوم رمضان.
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ًا.
ملي

 ع
وكًا

سل
ها 

زام
الت

 و
قه

لا
خ

أ  وا
ام

سل
ال�إ
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 قي

خ
سي

اأمي واأبي، تر

اأختي واأخي، 

الطالب النشيط، 

هيا نلعب، 

حب الناس، 

في مدرستي، 

معلمي. 

سلام،  تحية ال�إ

اأحترم جاري، 

اآداب قضاء 

الحاجة، 

الدعاء.

اأنا مسلم، حياة 
الرسول –صلى 
الله عليه وسلم-
)اعتماده على 

نفسه(، التعاون، 
ال�ستئذان، 

أقارب،  زيارة ال�
المسلم من سلم 

المسلمون من 
لسانه...، اآداب 
الطريق، مدرستي 

نظيفة، الرفق 
بالحيوان. 

دعاء 

ال�ستفتاح، 

ال�عتماد على 

النفس، في 

المسجد، في 

بيت صديقي، 

اأفشوا السلام 

بينكم، توقير 

الكبير والعطف 

على الصغير.

اأنا اأتذكر، سورة 

الضحى، الترديد 

خلف المؤذن  

حديث )اإذا 

سمعتم المؤذن 

يقول......(، 

الكلمة الطيبة.

حسان )عبادة  ال�إ

الله في السر 

والعلن(، الدعوة 

سلام  اإلى ال�إ

)الدعوة الجهرية(، 

الصبر، اآداب 

الدعاء، بر 

الوالدين، مساعدة 

المحتاج، اأنا 

نظيف.

سورة ال�أعلى، 

الناس سواسية،

 حب الرسول 

–صلى الله عليه 

وسلم-، حديث 

)من كان يؤمن 

بالله واليوم ال�آخر 

فليقل خيراً اأو 

ليصمت(، حب 

الصحابة رضوان 

الله عليهم، 

اأعمال الخير، 

العفو والتسامح.

ع.
تم

ج
لم

 وا
ئة

لبي
 با

ب
طال

 ال
لة

ص
ق 

وثي
ت

ما اأجمل 

الكون، الطالب 

النشيط، هيا 

نلعب، حب 

الناس، في 

مدرستي. 

سورة العصر، 

اآداب قضاء 

الحاجة.

اأنا مسلم، حياة 
الرسول –صلى 
الله عليه وسلم-
)اعتماده على 

نفسه(، التعاون، 
أقارب،  زيارة ال�

المسلم من سلم 
المسلمون من 

لسانه...، اآداب 
الطريق، مدرستي 

نظيفة، الرفق 
بالحيوان. 

الله القادر )في 
بستان جّدي(، 

ال�عتماد 
على النفس، 

الصدق، 
ومواقف من 
حياتي، في 

المسجد، في 
بيت صديقي، 
اأفشوا السلام 
بينكم، سورة 

الماعون، توقير 
الكبير والعطف 

على الصغير.

اأنا اأتذكر، الكلمة 

الطيبة.

اأذى الكفار، 

الصبر، الله 

المنعم، مساعدة 

المحتاج، اأنا 

نظيف.

اأعمال الخير، الناس سواسية.

العفو والتسامح.
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س
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هم
علي

–

رسولنا الحبيب 

)١(، رسولنا 

الحبيب )٢(. 

رسولنا الحبيب 

)رضاعته(، 

 رسولنا الحبيب 

)كفالته 

ورعايته(، 

حديقتي 

الجميلة، 

المساجد 

الثلاثة.

اأنا مسلم، 

حياة الرسول –

صلى الله عليه 

وسلم-)اعتماده 

على نفسه(، 

حياة الرسول –

صلى الله عليه 

وسلم-)زواجه 

من خديجة(، 

في غار حراء، 

ال�ستئذان، 

المسلم من سلم 

المسلمون من 

لسانه...، اأبناء 

الرسول -صلى 

الله عليه وسلم-، 

مدرستي نظيفة.

دعاء 

ال�ستفتاح.

اأنا اأتذكر، سورة 

الضحى، دعوة 

الرسول –صلى 

الله عليه وسلم-، 

الدعوة السرية، 

اأوائل المؤمنين 

)اأبو بكر وخديجة 

وعلي....(.

سلام  الدعوة اإلى ال�إ

)الدعوة الجهرية(، 

اأذى الكفار.

قصة وعبرة 

)بئر زمزم(، قصة 

 وعبرة،

) بناء الكعبة(، 

الثبات على 

الحق )١( )قصة 

بلال.....(، 

الثبات على 

الحق ٢)اآل 

ياسر...، الهجرة 

اإلى الحبشة، 

اأبو بكر الصديق 

رضي الله 

عنه، المقاطعة 

والحصار، 

الخروج اإلى 

الطائف.

الكتب السماوية، 

المعجزات، 

حب الرسول-

صلى الله عليه 

وسلم-، حديث 

)من كان يؤمن 

بالله واليوم ال�آخر 

فليقل خيراً اأو 

ليصمت(،حب 

الصحابة -رضوان 

الله عليهم-، 

عمر بن الخطاب 

–رضي الله 

عنه-، عثمان بن 

عفان –رضي الله 

عنه-، علي بن 

اأبي طالب رضي 

الله عنه.
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اأمي واأبي، اأختي 

واأخي.

رسولنا الحبيب 

)رضاعته...(.

اأنا مسلم، حياة 

الرسول –صلى 

الله عليه وسلم-

)زواجه من 

خديجة(.

اأنا اأتذكر، اأوائل 

المسلمين.

اأذى الكفار، بر 

الوالدين.

الثبات على الحق 

٢ )اآل ياسر...، 

الهجرة اإلى 

الحبشة.

رة 
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اأفلام كرتونية، 

CDs

اأفلام كرتونية، 

CDs

اأفلام كرتونية، 

CDs

اأفلام كرتونية، 

CDs

اأفلام كرتونية، 

CDs

اأفلام كرتونية، 

CDs

اأفلام كرتونية، 

CDs

اأفلام كرتونية، 

CDs
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سلامية للمرحلة )١-4( ال�أهداف الخاصة بالتربية ال�إ

ســلام ديــن يجمــع  ســلام وقواعــده العامــة والخاصــة، ومنهجــه التربــوي المتميــز، وبمــا اأن ال�إ ســلامية فــي اأهدافــه ومحتوياتــه ووســائله اإلــى مبــادئ ال�إ يرتكــز منهــاج التربيــة ال�إ

ســلام واأصولــه ومراعاة مرونة وســائله  ســلامية الخاصــة، وثبــات قواعــد ال�إ جانبــي النظريــة والتطبيــق، كان ل� بــد مــن مراعــاة الجانبيــن النظــري والتطبيقــي فــي بنــاء اأهــداف التربيــة ال�إ

ســلامية لطلبــة المرحلــة مــن الصــف  واأدواتــه، ومراعــاة احتياجــات الطالــب فــي اإطــار الفئــة العمريــة المســتهدفة، ومــن هنــا فــاإن ال�أهــداف الخاصــة المتوخــاة فــي منهــاج التربيــة ال�إ

آتــي: ال�أول ال�أساســي وحتــى الرابــع ال�أساســي، تعمــل علــى تنميــة شــخصية الطالــب تنميــة متكاملــة باأبعادهــا؛ الروحيــة، والعقليــة، والنفســية، وال�جتماعيــة، علــى النحــو ال�

اأول�ً- المجال النظري )المعرفي، والوجداني(:

الجانب ال�أول- المعرفي: فالمعرفة النظرية هي اأساس السلوك العملي، فما من اأحد يتقن اأداء شيء ما لم يمتلك تصوراً نظرياً يؤهله للقيام به. 

١- حفظ بعض السور القراآنية.

حاديث النبوية الشريفة. ٢- حفظ مجموعة من ال�أ

حاديث، والسير، والمواقف. يات وال�أ 3- استنباط الدروس والعبر من ال�آ

حكام الفقهية، كاأحكام الصلاة، والوضوء، والتيمم وتطبيقها. ٤- فهم بعض ال�أ

5- ال�إطلاع على جوانب من حياة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وسيرته، كمولده، ورضاعته، وكفالته، ودعوته، وهجرته، وما تعرض له من اأذى واعتداء....

٦- ال�طلاع على جوانب من حياة بعض الصحابة والصحابيات -رضوان الله عليهم-، كاأم المؤمنين خديجة، واأم سلمة، وسمية...، واأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي....

   رضوان الله عليهم اأجمعين.

يمان ومسلماته. 7- ال�ستدل�ل الفطري )القلبي، والعقلي والمنطقي( على حقائق ال�إ

8- استنتاج الدروس والعبر من سيرة الرسول -صلى الله عليه وسلم- وِسيرة الصحابة -رضوان الله عليهم-.

حداث والتعقيب عليها. 9- تحليل المواقف والصور وال�أ
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الجانب الثاني-الوجداني:

يمان بالرسل، والكتب السماوية، واليوم ال�آخر، والملائكة.... ١- بناء ال�يمان وغرس محبة الله  -تعالى- من خلال عرض بعض حقائق العقيدة، كال�إ

٢- تعظيم اآيات القراآن الكريم، من خلال الحرص على تلاوتها وحفظها، وامتثال ما فيها من اأوامر ونواه.

حاديث النبوية، والوقوف على ما فيها من معان، والتزام ما فيها من توجيهات ونصائح. 3- حب السّنة النبوية الشريفة من خلال حفظ ال�أ

٤- حب الصحابة وتوقيرهم والتاأسي بهم، من خلال عرض جوانب من سيرهم وتضحياتهم.

5- حب العلم، وتقدير المعرفة من خلال اإظهار دور المعلم والمتعلم، ومؤسسات التعليم....

٦- توقير الناس واحترامهم، من خلال حسن المعاملة للكبار، والعطف على الصغار، والحفاظ على حقوق الجار، والتعاون،.....

7- استثارة العواطف الكامنة ونوازع الخير في قلب الطالب وتحريكها من خلال استثارة انتباهه لبديع خلق الله وعظيم صنعه في نفسه وفي الكون من حوله.

8- التعلق بالعبادات واعتيادها، طمعًا برضا الله -سبحانه وتعالى-.

9- استثارة قدرات الطالب في تحصيل المعرفة، وتبادل الراأي، وحسن الدفاع عن وجهات النظر.

١٠- الغيرة على ال�إسلام والتضحية من اأجله.

خلاق والقيم الفاضلة التي حث عليها ال�إسلام ودعا اإلى التزامها، وقيم مجتمعه وعاداته الفاضلة التي تنسجم مع روح التوجيه ال�إسلامي ومقاصد ديننا  ١١-  ال�عتزاز بال�أ

العظيم.

قصى(. ١٢-  تعظيم بيوت الله -تعالى- والحرص على زيارتها والصلاة فيها وعلى راأسها المساجد الثلاثة )المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد ال�أ

 ١3- غرس محبة فلسطين والقدس الشريف في نفس الطالب.

  

                                                                                                                 
ثانيًا- المجال العملي )المهارات والتطبيق في ميادينه المختلفة(:   

١- تلاوة القراآن الكريم.

٢- اأداء بعض العبادات، كالصلاة والصيام، والدعاء.

يات. 3- التعبير الشفوي من خلال سرد القصص، وتفسير بعض ال�آ

٤- الحفاظ على نظافة الجسم، والبيئة المحيطة، من خلال اإبراز صفات الطالب النشيط، ونظافة الجسم، والمدرسة، والحديقة.
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5- النمو الجسدي السليم، بتشجيع الطالب على ممارسة اأنواع من الرياضة المفيدة، واجتناب الرياضة الضارة.

شجار والورد. ٦- ممارسة الزراعة من خلال الحديقة المدرسية، وزراعة ال�أ

7- الحوار، من خلال طرح قضايا ومواقف حياتية ومناقشتها مع الزملاء والمعلم.

حزان. فراح وال�أ قارب، والجيران، وعيادة المريض، والمشاركة في ال�أ 8- الزيارات ال�جتماعية، لتحقيق التواصل مع المجتمع، من خلال تشجيع زيارة ال�أ

9- نبذ العصبيات بمختلف اأشكالها واألوانها، ونشر ثقافة المحبة والتاآخي.

داب سلوكًا وعملًا في زياراته واأفراحه ومشاركاته ال�جتماعية. ١٠- ممارسة ال�آ
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 معتز بعقيدته ملتزم بها فكرًا وقولً� وسلوكًا ومنهج حياة.

 معتز بوطنه وهويته الفلسطينية.

 مستشعر لعمق انتمائه ال�إسلامي والعربي.

 قادر على اقتراح حلول للمشكلات.

داب. خلاق وال�آ صيلة والعادات الفاضلة ممتثل لمكارم ال�أ  محترم للقيم ال�أ

يجابية.  يمتلك اأنماطًا من المعرفة والعلم، وال�تجاهات ال�إ

فكار، بفهم سليم واستيعاب متمكن. ر للظواهر وال�أ  واٍع مدرك للمواقف مفسِّ

يجابي البناء مع المسلمين وغيرهم.  ممتلٌك لمهارات القراءة والكتابة والمحادثة والتواصل ال�جتماعي ال�إ

 مجيد في توظيف ما امتلكه من مهارات، حريص على تنمية قدراته وتطويرها.

 ناقل لما اكتسب من خبرات ومهارات، مستفيد مما يعرض عليه من خبرات جديدة.

 يمتلك القدرة على التفكير الناقد، والحوار البناء.

 مهتم بمنهج البحث وال�ستقصاء وال�ستنباط.

 منفتح على منجزات العصر في عالم التكنولوجيا انفتاحًا فاعلًا منضبطًا، موظفًا لمواقع التواصل ال�جتماعي توظيفًا اإيجابيًا.

مواصفات الطالب الذي نريد



18 ١٨19١٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

المجال�ت/ ال�أهداف
درجة ال�تقانالوزن النسبيالتكرار

يمان بالله تعالى ومحبته. يحاوليتطوريجيديتقن١٤.5%37العقيدة/ تعميق ال�إ

يحاوليتطوريجيديتقن١٤.5%35القراآن الكريم/ تمتين صلة الطالب بالقراآن الكريم.

يحاوليتطوريجيديتقن9%٢٤السنة النبوية/ تمتين الصلة بالسنة النبوية الشريفة.

سلامي. سلامي/ تعريف الطالب على بعض اأحكام الفقه ال�إ يحاوليتطوريجيديتقن١١%٢8الفقه ال�إ

سلام واأخلاقه والتزامها سلوكاً عملياً. يحاوليتطوريجيديتقن١٦.5%٤٢ال�أخلاق والسلوك/ ترسيخ قيم ال�إ

يحاوليتطوريجيديتقن١3%3٤المجتمع والبيئة/ توثيق صلة الطالب بالبيئة والمجتمع.

الســيرة، والســير/ ترســيخ محبــة الرســول -صلــى اللــه عليــه وســلم- وال�قتــداء 

ــه  ــرام  -رضــي الل ــة الك ــم الســلام-،  والصحاب ــة الرســل –عليه ــه، ومحب ب

عنهــم-.

يحاوليتطوريجيديتقن5.38%١٤

سلام وفضائلهما. يحاوليتطوريجيديتقن٢.5%٦الوطن/ اإبراز مكانة فلسطين والقدس في ال�إ

ســلام  المــراأة/ التعريــف بــدور المــراأة المســلمة فــي بنــاء المجتمع، وخدمة ال�إ

وحمــل رســالته والتضحية مــن اأجله.

يحاوليتطوريجيديتقن5.٤%١١

ــا التكنولوجيا/ توظيف التكنولوجيا المعاصرة في خدمة المنهاج. ــارب ١5٠ مقطع ــا يق م
صوتيــا ومرئيــا

)كرتون وغيره(.

اقتصرت على

 الوسائل.

يحاوليتطوريجيديتقن

سلامية من ١-4 )التكرار، والوزن النسبي، وسلّم التقدير( المجال�ت وال�أهداف في كتب التربية ال�إ
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١الصف ال�أول ال�أساسي: الجزء
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اإرشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم،والنتاجات 

التربوية. )ما يتوقع اأن 

يحققه الطالب(

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات  ال�أهداف المجال

-التزام منهج

 التيسير في

 العرض.

-تبسيط 

الُجمل،ومراعاة 

قدرات الطالب 

على القراءة 

والكتابة لكل 

صف.

-التنويع في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-تسمية الطالب مع كل 

تصرف يقوم به.

-تشجيع الطالب لغيره على 

النطق باسم الله.

-تعظيم الطالب لربه -تبارك 

وتعالى-.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-موقف تمثيلي مصور 

.cd في

-تمثيل مواقف.

-تكليف بعض 

الطلاب بالقيام باأعمال 

بسيطة داخل الصف، 

كحمل كتاب ومناولته 

للمعلم.

نشاط: اأذكر اأصدقائي 

واإخوتي بالتسمية عند 

كل عمل.
له

 ال
سم

 با
أ دا

أب  ا
ل:

أو �
 ال

س
در

ال

- صورة طفل يدخل بيتاً.

- صورة طفل يدخل

   مسجداً.

- صورة طفل يفتح كتاباً.

-صورة طفل يتناول شيئاً ما 

عن ال�أرض.

-صورة لشخص يمد يده 

على الطعام.

-صورة ل�مراأة تسقي الورد.

-عبارة بسم الله مقابل كل 

صورة في بالون.

- يفتتح تصرفاته 

باسم الله.

- يعظم اسم الله 

-تعالى-.                                              

-عقيدة.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-النطق بالشهادتين.

-تحديد بعض مواقع النطق 

بهما.

-تفسيرهما بلغة الطالب 

السهلة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-نشاط: نرّدد اأشهد اأن 

ل� اإله اإل� الله واأشهد 

اأن محمداً رسول الله.

-نشاط تظليل لفظ 

الجلالة.

ان
دت

ها
ش

 ال
ي:

ثان
 ال

س
در

ال

-عبارة: اأشهد اأن ل� اإله 

اإل� الله واأشهد اأن محمداً 

رسول الله.

-صورة مؤذن يرفع ال�آذان

-صورة رجل يصلي وهو 

يرفع السبابة ويكتب مقابلها 

لفظ الشهادتين.

-رجل يقف اأمام عالم 

ويقول اأشهد اأن ل� اإله اإل� 

الله....

-لفظ الجلالة في مربع 

النشاط.

- ينطق 

الشهادتين نطقاً 

سليماً.

-يبين اأن اأول 

ما ينطق به من 

سلام  دخل ال�إ

الشهادتان. 

-فقه.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-حب الخالق -تبارك 

وتعالى-.

-ترسيخ سلوك التاأمل في خلق 

الله –تعالى-.

-التمثيل لنعم الله –تعالى- 

نسان. على ال�إ

نسان  -استنتاج واجب ال�إ

تجاه الله -تعالى- بعبادته 

وطاعته.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-نشاط: اأتاأمل الصورة، 

واأردد ما اأعظم الخالق.

-ل�فتة تربوية: اأحب 

خالقي.
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-صورة كاملة لشخص.
-صور اأعضاء جسم 

نسان متفرقة. ال�إ
-مقابل اليدين عبارة: يداي 

اأتناول بهما ال�أشياء.
-القدمان ، عبارة قدماي 

اأمشي بهما.
-عيناي، اأبصر بهما ما 

حولي.
-لساني: اأتذوق به طعامي 

وشرابي.
-شخص يرفع يديه للسماء 

حمداً لله على نعمه.  

-يتاأمل جمال 
 خلق الله 

-تعالى- في 
نفسه.

-يمثِّل لنعم 
الخالق في 

نفسه.
-يستنتج واجبه 

تجاه خالقه.

-عقيدة.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



22 ٢٢23٢3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-تمييز كتاب الله –تعالى- 

عن غيره.

-التمثيل لبعض اآداب التلاوة.

-حب القراآن والحرص على 

تلاوته.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-يسمع المعلم الطلاب 

تلاوة بصوته لسور 
قصيرة.

-يستخدم مسجلاً اأو 
حاسوباً يسمعهم به 
صوت مقرئ للقراآن.
نشاط: اأتلو بصوت 
مرتفع سورة اأو اآية، 

اأحفظها.
-ل�فتة تربوية يحملها 

طفل. عبارة هذا قراآني. 

آن ا
قر

 ال
أ قرا
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ع:

راب
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-صورة للقراآن ومجموعة من 
الكتب وعبارة )اأميز قراآني(

-صورة مقرئ للقراآن يجلس 
حوله مجموعة من ال�أطفال 
وباأيديهم مصاحف. عبارة 

اأقراأ القراآن.
- صورة منفردة لمقرئ 
يخرج مقابل فمه بالون 

مع عبارة: اأعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم، بسم الله 

الرحمن الرحيم.
 -طفل يقراأ القراآن، عبارة 

) اأقراأ بخشوع(.

-يتعّرف كتاب 

الله –تعالى-.

-يمتثل بعضاً 

من اآداب تلاوة 

القراآن الكريم.

-يمّيز بين القراآن 

الكريم وغيره 

من الكتب 

السماوية.

-قراآن.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر اسم رسولنا الحبيب 

محمد- صلى الله عليه 

وسلم-

-حفظ اسم اأبيه وجده.

-حفظ اسم اأمه.

-تفسير كلمة محمد.

-ترسيخ محبة الرسول –صلى 

الله عليه وسلم-.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل.
اأنشودة.

نشاط: كتابة نسب 
الرسول-صلى الله 
عليه وسلم- على 

اأوراق شجرة، ويطلب 
تظليلها.   
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-صورة للمسجد الحرام.
-صورة للكعبة.

-صورة طفل يشير اإلى بالون 
 مكتوب فيه رسولنا محمد 

–صلى الله عليه وسلم-.
-طفل اآخر يشير اإلى بالون: اأبوه 

عبدالله.
-صورة ثالثة: جده عبد 

المطلب.
-صورة رابعة: اأمه اآمنة بنت 

وهب.
-صورة مجموعة من ال�أطفال: 

نحب رسولنا الكريم.  

-يذكر اسم 
رسولنا الحبيب 
محمد –صلى 

الله عليه وسلم-.
-يذكر اسم اأبيه 

وجده واأمه.
-يفّسر معنى 
اسم محمد 

-صلى الله عليه 
وسلم-.

-يحب الرسول 
–صلى الله عليه 

وسلم-.

-سيرة.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



22 ٢٢23٢3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-سرد قصة المولد النبوي.

-استشعار حالة اليتم التي 

عاشها الرسول –صلى الله 

عليه وسلم-.

-محبة الرسول –صلى الله 

عليه وسلم-.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-عرض كرتوني.

-سرد قصصي.
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-زواج عبد الله اآمنة بنت 

وهب.

-حمل اآمنة.

-ساعة مولده وما صاحبها 

من كرامات.

-يسرد بلغته 

الخاصة قصة 

مولد الرسول-

صلى الله عليه 

وسلم-.

-يستشعر حالة 

اليتم التي عاشها 

الرسول –صلى 

الله عليه وسلم-.

-سيرة.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



24 ٢425٢5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر صور اإحسان للوالدين.

-استنتاج بعض الواجبات 

تجاه الوالدين.

-محبة الوالدين وتقديرهما.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-نشاط: يلون رسمة 

للاأبوين.

-ل�فتة تربوية : اأحب 

اأمي واأبي. 

-حوار ومناقشة.
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-صورة جنين في بطن اأمه.

-اأم ترضع وليدها.

-اأسرة تجلس حول مائدة 

الطعام، اأب يطعم طفلاً 

وال�أم تطعم اآخر.

-اأبوان يلاعبان اأطفالهما.

-اأب يمشي ويمسك يد 

ابنه وبنته في السوق.

-اأم تغطي اأبناءها لحظة 

النوم.

-طفل يقبل يدي والديه.

-طفلان يحتضنان 

والديهما.

-يذكر بعض 

صور اإحسان 

والديه اإليه. 

-يستنتج  بعض 

واجباته تجاه 

والديه.

-يقّدر والديه 

ويحترمهما.

-اأخلاق

وتهذيب.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



24 ٢425٢5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-قراءة السورة قراءة سليمة.

-حفظ السورة.

-التعرف اإلى بعض معانيها,

-تعظيم القراآن الكريم.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل.

-تلاوة القدوة.
-نشاط: طفل يرفع 

بالوناً مكتوب عليه الله 
الواحد: األون البالون 

واأردد. 
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خلاص بالرسم  -سورة ال�إ
القراآني.

-صورة طفل يتلو مقطعاً من 
السورة : قل هو الله اأحد.

-طفل ثان: الله الصمد.
طفل ثالث: لم يلد ولم 

يولد.
طفل رابع: ولم يكن له 

كفواً اأحد.

-يتلو اآيات سورة 

خلاص. ال�إ

-يحفظ السورة 

غيباً.

-يستنتج من 

السورة اأن الله –

تعالى- واحد.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ترديد النشيد ترسيخاً للمعنى 

المطلوب.

-حفظ السورة.

-استنتاج اأن الله –تعالى- 

واحد ل� شريك له.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-تلاوة القدوة.

-نشاط: تلحين 

النشيد.

-تسميع السورة.
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خلاص بالرسم  سورة ال�إ
القراآني.

* نلعب ونردد: الله 
الواحد.

نعبد خالقنا: الله الواحد.
ندعو خالقنا: الله الواحد.

نسجد ونصلي: لله 
الواحد.

ننشد ونغني: الله الواحد.
الله الواحد. الله الواحد. 

الله الواحد.

- يتلو اآيات سورة

خلاص. ال�إ

-يحفظ السورة 

غيباً.

-يستنتج من 

السورة اأن الله 

-تعالى- ل� والد 

له ول� ولد.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



26 ٢627٢7

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

 -ذكر بعض مخلوقات الله 

–تعالى-.

 -التاأمل في جمال خلق الله 

-تعالى-.

يمان بخالق  -ترسيخ ال�إ

الكون.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-عرض صور والتعقيب 

عليها.

-عرض وثائقي من 

عالم الحيوان )اإن 

اأمكن(.

-ال�ستماع اإلى 

تعليقات الطلاب، 

والتعقيب عليها.
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-مربع نص في بداية الدرس 

بعنوان تهيئة: يطلب المعلم 

من الطلاب تسمية بعض 

مخلوقات الله.

-صورة للطبيعة الخلابة 

يقابلها عبارة: سبحان 

خالق ال�أكوان.

-صورة للبحر واأسماك تقفز 

في الهواء. يقابلها عبارة: 

ما اأجمل البحر.   

-صورة للجمل، يقابلها 

عبارة: من عجائب خلق 

الله، سفينة الصحراء.

-صورة الطيور، يقابلها 

عبارة: طيور جميلة سبحان 

خالق الطيور.   

-يعّدد بعض 

 مخلوقات 

–تعالى- الله  في 

الكون.

-يستشعر عظمة 

الخالق في 

جمال الكون.

-عقيدة.

-فكر.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



26 ٢627٢7

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات تلاوة سليمة. -تلاوة ال�

-حفظ ال�يات.

-ذكر بعض معاني السورة.

-تعّود ال�ستعاذة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-تلاوة القدوة.

-ال�ستماع اإلى ما 

يذكره الطلاب من 

معان من خلال 

الصور، ثم توجيهم 

وتبسيط المعاني.

-عرض مصور مع 

صوت. 
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-سورة الفلق بالرسم 

القراآني.

-تقطع السورة:

*قل اأعوذ برب الفلق: 

يقابلها صورة شمس تشرق 

في الصباح.

*من شّر ما خلق : يقابلها 

وحوش واأفاع مثلاً.

ومن شر غاسق اإذا وقب: 

يقابلها صورة ليل مظلم. 

-يتلو اآيات سورة 

الفلق.

-يحفظ السورة 

غيباً.

-يتعرف اإلى 

بعض معانيها 

بطريقة مبسطة.

-يتعود على 

ال�ستعاذة بالله 

من شر الخلق.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



28 ٢٨29٢٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظ السورة غيباً.

-التعرف اإلى بعض معانيها.

-تعّود ال�ستعاذة بالله من 

الشيطان الرجيم.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-تلاوة القدوة.

-التعقيب على الصور 

ومناقشة المعاني 

من خلال ما يفهمه 

الطلاب.

-ترديد ال�ستعاذة 

وتعويد الطلاب عليها.
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-سورة الفلق بالرسم 

القراآني.

- بقية مقاطع السورة:

*ومن شر النفاثات في 

العقد، يقابلها صورة امراأة 

شريرة)ترسم رسماً(.

*ومن شر حاسد اإذا 

حسد، يقابلها صورة 

رجل في بستان جميل 

ورجل مقابله يحرك يده 

ويبدو على وجهه علامات 

الكراهية. )ترسم رسماً(

-ل�فتة ترفعها يد مكتوب 

ُد: اأعوذ بالله من  عليها اأردِّ

الشيطان الرجيم. 

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظ السورة 

غيباً.

-يتعرف اإلى 

بعض معانيها.

-يستعيذ بالله 

من الشيطان 

الرجيم.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



28 ٢٨29٢٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر اأفراد اأسرته.

-بيان واجبه تجاه اإخوته 

واأخواته.

-تعزيز علاقته باأخته واأخيه.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-حوار ومناقشة.

-ال�ستماع لمواقف 

وتقويمها.

-نشاط: اأذكر واجبي 

تجاه اأختي واأخي.
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-تهيئة: يطلب المعلم من 

الطلاب تسمية اأصناف 

اأقاربهم. 

-صورة اأسرة اأب، واأم، 

وجد، وجدة، واأبناء وبنات.

خوة  -صورة مجموعة من ال�إ

وال�أخوات يلعبون معاً. 

وعبارة: األعب مع اأختي 

واأخي.

-صورة اأخت ترفع اأخاها 

الصغير وقد تعثر ووقع على 

ال�أرض. اأختي تساعدني: 

اأحب اأختي.

-صورة اأخ يمسك يد اأخيه 

يصطحبه اإلى المدرسة. 

اأذهب مع اأخي اإلى 

المدرسة: اأحب اأخي.

-صورة طفل صغير يحتضن 

اأخته واأخاه، وعبارة: اأحب 

اأخي واأختي.

-ل�فتة تربوية: رب احفظ 

لي اأختي واأخي.  

-يعّدد اأفراد 

اأسرته.

-يبين واجبه تجاه 

اإخوته واأخواته.

-يعزز علاقته 

باأخته واأخيه.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والتهذيب 

والسلوك

--سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



30 3٠313١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض صفات الطالب 

النشيط.

-تمثل سمة النشاط في حياته 

اليومية.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-عرض فيديو تمثيل 

مواقف لطالب يصحو 

مبكراً، ويمارس نشاطه 

اليومي بحيوية )كرتون(

-استعراض مواقف 

يومية والتعليق عليها.

ط
شي

الن
ب 

طال
 ال

 :
شر

 ع
بع

لرا
س ا

در
ال

-صورة افتتاحية لطالب 

يقف وعلى ظهرة حقيبته 

المدرسية بثياب جميلة 

نظيفة، يقابلها عبارة: اأنا 

طالب نشيط.

-صورته وهو يصحو مبكراً: 

اأصحو من نومي باكراً.

-اأغسل كفّي ووجهي.

-اأصلي الفجر مع اأمي.

-اأستمع بعض اآيات القراآن.

-اأتناول اإفطاري.

-اأذهب اإلى المدرسة باكراً.

-اأحفظ دروسي واأقوم 

بواجباتي.

-يذكر بعض 

صفات الطالب 

النشيط.

-يتمثل سمة 

النشاط في 

حياته اليومية.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



30 3٠313١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-حفظ حديث: )المؤمن 

القوي خير واأحب اإلى 

الله تعالى من المؤمن 

الضعيف...(.

-استنتاج فوائد اللعب.

ألعاب الضارة  -التمييز بين ال�

ألعاب النافعة. وال�

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-حوار ومناقشة مواقف 

تفعيل الطلاب 

وال�ستماع اإلى اآرائهم 

حول اأنواع من اللعب.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-نشاط: اأذكر مجموعة 

ألعاب النافعة. من ال�

ب 
لع

ا ن
هي

 :
شر

 ع
س

خام
 ال

س
در

ال

-الحديث الشريف.

-صورة مجموعة من 

ال�أطفال يمارسون التمارين 

الرياضية ويوجههم معلم 

الرياضة.

-صورة طلاب يلعبون كرة 

القدم، وعبارة األعب كرة 

القدم.

-صورة اأطفال يلعبون بالنار، 

ويقابلها عبارة: ل� األعب 

بالنار.

-صورة اأطفال يركضون في 

سباق، وعبارة: األعب مع 

اأصحابي.

-صورة طفل يعرقل صديقه 

وهو يجري، وعبارة: ل� تؤذ 

صديقك.

-صورة طفل يلعب 

بالسكين، وعبارة: ل� األعب 

بالسكين. 

-يحفظ حديث: 

)المؤمن القوي 

خير واحب 

اإلى الله تعالى 

من المؤمن 

الضعيف...(.

-يستنتج فوائد 

اللعب.

-يمّيز بين 

ألعاب ال�

 الضارة 

ألعاب وال�

 النافعة.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



32 3٢3333

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

آيات غيباً. -حفظ ال�

-بيان بعض معانيها.

-تعود ال�ستعاذة.  

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-تلاوة القدوة.

-الترديد الجماعي 

للمقاطع.

-شرح ميّسر لمعاني 

السورة.

س١
لنا

ة ا
ور

س
 :

شر
 ع

س
اد

س
 ال

س
در

ال

-سورة الناس بالرسم 

القراآني.

-مقاطع السورة، ومقابل 

كل مقطع صورة ولد 

يقابله بالون فيه مقطع من 

السورة.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

آيات  -يحفظ ال�

غيباً.

-يتبين بعض 

معانيها.

-يتعود 

ال�ستعاذة.  

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. تلاوة ال�

آيات غيباً. -حفظ ال�

-بيان بعض معانيها.

-تعود ال�ستعاذة.  

-عرض كرتوني مع 

.)cd( اأنشودة

س٢
لنا

ة ا
ور

س
 :

شر
 ع

بع
سا

 ال
س

در
ال

-سورة الناس بالرسم 

القراآني.

-رسومات تمثل الشيطان 

نسان وهو يهمس في  وال�إ

اأذن اإنسان....

-ل�فتة تربوية:

اأعوذ بالله من الشيطان 

الرجيم.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يتبين بعض 

معانيها.

آيات  -يحفظ ال�

الكريمة غيباً.

-يتعود 

ال�ستعاذة.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



32 3٢3333

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-حفظ الحديث: )ل� يؤمن 

اأحدكم حتى يحب ل�أخيه ما 

يحب لنفسه(.

-ذكر بعض السلوكيات التي 

تدّل على محبته للناس.

-تجنب السلوكيات التي 

تلحق ال�أذى بالناس.

-استشعار محبة الناس والقرب 

منهم.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-قراءة الحديث 

الشريف.

-ال�ستماع اإلى 

الطلاب، ومناقشة 

موقفهم وتوجيه 

حوارهم،

من اأحب الخير 

للناس.

س
لنا

ب ا
ح

 :
شر

 ع
من

لثا
س ا

در
ال

ي(
عل

تفا
س 

در
(

-الحديث الشريف.

-يطلب من الطلاب ذكر 

مواقف وسلوكيات تدل 

على حب الناس بعضهم 

لبعض )زيارات ، قطف 

زيتون ،..(.

-يطلب ذكر سلوكيات تدّل 

على كراهية الناس.

-يعطي فرصة للطلاب 

بتقمص شخصية المحب 

للخير، وشخصية الكاره 

له.

-يضبط الحوار ويوجهه.

-يؤكد على بعض اللفتات 

التربوية:

يمان. *حب الناس من ال�إ

*اأحب للناس ما اأحبه 

لنفسي.

*اأتجنب فعل ما يؤذي 

الناس.

-يحفظ 

الحديث: )ل� 

يؤمن اأحدكم 

حتى يحب 

ل�أخيه ما يحب 

لنفسه(.

-يذكر بعض 

السلوكيات التي 

تدّل على محبته 

للناس.

-يتجنب 

السلوكيات التي 

تلحق ال�أذى 

بالناس.

-يستشعر محبة 

الناس والقرب 

منهم.

-الحديث 

الشريف.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



34 343535

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-قراءة النشيد.

-ترديد النشيد غناًء.

-استخلاص بعض فوائد 

المدرسة.

-تعزيز حبه للمدرسة، 

ومحافظته عليها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-تلحين ال�أنشودة.

-سماعها بصوت 

الطلاب.

-نشاط: ماذا اأتعلم في 

مدرستي؟

ي
ست

در
 م

ي
: ف

شر
 ع

سع
لتا

س ا
در

ال

-نشيد في مدرستي:
مقابل كل مقطع صورة 

كما ياأتي:
-في مدرستي اأقراأ اأكتب، 

يقابله صورة طلاب يقرؤون 
ويكتبون.

-فيها األعب مع اإخواني، 
صورة اطفال يمرحون 

ويلعبون.
-في مدرستي مع اأصحابي 

اأتلو اآيات القراآن، صورة 
اأطفال يقرؤون القراآن.

-اأرسم نسراً اأرفع علماً، 
صورة طفل يرسم نسراً، 

واآخر يرفع علماً.
-واأردد عاشت اأوطاني، 

صورة اأطفال يهتفون وفوق 
رؤوسهم بالون : عاشت 

فلسطين.
-في مدرستي اأزرع ورداً ينثر 

عطراً في بستاني، صورة 
اأطفال يزرعون الورد في 

حديقة المدرسة.
-لمعلمتي ومعلمنا ساأغني 

اأجمل األحاني. صورة 
اأطفال ينشدون اأمام المعلم 

والمعلمة.  

-يقراأ النشيد.

-يرددها غناء.

-يستخلص بعض 

فوائد المدرسة.

-يعّزز حبه 

للمدرسة، 

ويحافظ عليها.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



34 343535

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف اإلى فضل المعلم.

-استنتاج واجبه تجاه معلمه.

-حب معلمه واحترامه.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل.

-حوار ومناقشة.
-عرض الصور والتعليق 
عليها، مع ال�ستماع 

اإلى اآراء الطلاب، ومن 
ثم توجيههم. 

ي
لم

مع
 :

ون
شر

لع
س ا

در
ال

-حديث اأو اآية في فضل 
العلم.

-صورة معلم يشرح درساً.
-صورة معلم رياضة.

-صورة معلمة تشرح درساً.
-معلّم ينظم نزول الطلاب 

ودخولهم اإلى الباص.
-طالب يصافح معلمه.
-طالبة تصافح معلمتها.

-طلاب ينثرون ورداً على 
معلميهم.

-يتعرف اإلى 

فضل المعلم.

-يستنتج واجبه 

تجاه معلمه.

-يحب معلمه 

ويحترمه.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. --تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

-بيان بعض معانيها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-تلاوة القدوة.

-سرد قصة اأصحاب 

الفيل بصورة مشوقة.  :
ون

شر
لع

 وا
ي

اد
ح

 ال
س

در
ال

ل(
في

 ال
ورة

س
( 

ل١
في

 ال
ب

حا
ص

أ  ا

-سورة الفيل بالرسم القراآني.

-مقاطع السورة: 

*األم تر كيف فعل ربك 

باأصحاب الفيل، صورة فيل 

ضخم وحوله مجموعة من 

الناس.

*األم يجعل كيدهم في 

تضليل، صورة مجموعة من 

الناس تجلس وتتشاور بجانب 

الفيل.

*واأرسل عليهم طيراً اأبابيل، 

صورة طيور في السماء...

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين بعض 

معانيها.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-سيرة.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

*ترميهم بحجارة من سجيل، 

صورة الحجارة وهي تنزل من 

اأفواه الطيور على اأصحاب 

الفيل.

*فجعلهم كعصف ماأكول، 

صورة اأصحاب الفيل والفيل 

وهم قتلى.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

-سرد قصة اأصحاب الفيل 

بلغته الخاصة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-عرض كرتوني لقصة 

اأصحاب الفيل.

-نشاط: اأطلب من 

الطلاب سرد قصة 

اأصحاب الفيل. ن:
رو

ش
لع

 وا
ي

ثان
 ال

س
در

ال

ل(
في

 ال
ورة

س
( 

٢ 
يل

لف
ب ا

حا
ص

أ ا

-سورة الفيل بالرسم 

القراآني.

-صور قصة اأصحاب الفيل 

آيات. بدون مقاطع من ال�

-ملاحظة للمعلم: متابعة 

سرد الطلاب للقصة بلغتهم 

الخاصة.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يسرد قصة 

اأصحاب الفيل 

بلغته الخاصة.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-سيرة.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

٢الصف ال�أول ال�أساسي: الجزء
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اإرشادات
وملاحظات

التقويم المخرجات الوسائل وال�أساليب

 وال�أنشطة

المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

-التزام منهج 
التيسير في 

العرض.
-تبسيط الُجمل، 
ومراعاة قدرات 

الطالب على 
القراءة والكتابة 

لكل صف.
-التنويع في الصور 

المعروضة مع 
مراعاة الواقعية 

في الصورة 
وصلاحيتها 

في التعبير عن 
المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم

الحقيقي)الواقعي(،

 والتقليدي حسب

 الحاجة ل�ستخدامه

 مــع مراعــاة التنــوع فــي 

اأدوات التقويم. 

سلام. -ذكر اأركان ال�إ

-التعرف على 

بعض مظاهر اأركان 

سلام. ال�إ

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-عرض الصور مع 

الشرح.

-ترديد لفظ الشهادتين.

نشاط: ممن تؤخذ 

الزكاة؟ ولمن تعطى؟

ل:
أو �

 ال
س

در
ال

 )
ام

سل
ال�إ

ن 
ركا

أ  )ا
ي١

دين
م 

لا
س

ال�إ

-الشهادتان يقابلها صورة 
شخص يرفع السبابة.

-الصلاة: اإمام ومجموعة من 
المصلين.

-الزكاة: رجل يقّدم المال 
ل�أسرة فقيرة.  

-يعدد اأركان 

سلام. ال�إ

-يتعرف 

على بعض 

مظاهر اأركان 

سلام. ال�إ

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف مظاهر اأركان

سلام.  ال�إ

-قراءة حديث )بني 

سلام... الحديث(  ال�إ

غيباً.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-توضيح بقية ال�أركان من 

خلال الصور والتعليق 
عليها.

-ترديد حديث )بني 
سلام على خمس(. ال�إ

ي:
ثان

 ال
س

در
ال

م(
لا

س
ال�إ

ن 
ركا

أ  )ا
ي٢

دين
م 

لا
س

ال�إ
-صوم رمضان، صورة اأسرة  

تنتظر ال�أذان وهي تجلس 
على مائدة الطعام.

-حج البيت، صورة حجاج 
يطوفون حول الكعبة.

-الحديث الشريف في 
سلام على  مربع: )بني ال�إ

خمس(.

-يتعرف 

مظاهر اأركان 

سلام. ال�إ

- يقراأ 

حديث )بني 

سلام...  ال�إ

الحديث( 

غيباً.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات  -تلاوة ال�

الكريمة.

-حفظها غيباً.

-بيان بعض معانيها.

-استخراج بعض 

صفات الله-تعالى- 

من خلال السورة.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-تلاوة القدوة.

-عرض الصور وشرح 
آيات من خلالها. ال�
-نشاط: اأمثل لصور 

الرحمة بين المخلوقات. ة١
ح

فات
 ال

ورة
س

 :
ث

ثال
 ال

س
در

ال

-سورة الفاتحة بالرسم القراآني. 
مقاطعها: 

*الحمد لله رب العالمين، 
صورة رجل يرفع يديه اإلى 
السماء في اأجواء الطبيعة 

المفتوحة.
-الرحمن الرحيم، صورة تظهر 

رحمة المخلوقات مثل: اأم 
تحتضن وليدها، حيوانات 

بجانب صغارها، طيور تلاعب 
فراخها....اإلخ.

-مالك يوم الدين، صورة للغيوم 
تخرج منها الصواعق الضوئية.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها 

غيباً.

-يتبين بعض 

معانيها.

-يستخرج 

بعض 

صفات 

الله –تعالى- 

من خلال 

السورة.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات  -تلاوة ال�

الكريمة.

-حفظها غيباً.

-بيان بعض معانيها.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-تلاوة القدوة.

-نشاط: من هم 
المغضوب عليهم؟ ومن 

هم الضالون؟

ة٢
ح

فات
 ال

ورة
س

 :
بع

لرا
س ا

در
ال

-سورة الفاتحة بالرسم القراآني.
تتمة مقاطعها:

*اإياك نعبد: صورة 
مصلين....

*واإياك نستعين: اأشخاص 
يرفعون اأيديهم بالدعاء.

*اهدنا الصراط المستقيم، 
صورة طفل يرفع ل�فتة مكتوب 
سلام ويسير في طريق  عليها ال�إ

مستقيم.
*غير المغضوب عليهم، ول� 

الضالين: صورة اأشخاص 
يركضون باتجاهات متعّددة 
ويلاحظ في خلفية الصورة 

نار. 

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها 

غيباً.

-يتبين بعض 

معانيها.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 
الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه مع 
مراعاة التنوع في اأدوات 

التقويم. 

-التعرف على صيغة 
سلام. التحية في ال�إ
-رّد التحية باأحسن 

منها.
-بيان اأجر التحية 

وثوابها.
-استنتاج اأثر تبادل 

التحية في حياة ال�أمة.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-حوار ومناقشة.
-تمثيل مواقف.

نشاط: كيف ترد التحية 
باأحسن منها؟

ام
سل

ال�إ
ة 

حي
: ت

س
خام

 ال
س

در
ال

-شعار : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. 

-صورة طفل يقول: السلام 
عليكم. يرد عليه مجموعة 

اأطفال: وعليكم السلام ورحمة 
الله.

-صورة طفل يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله. ال�أطفال 

يردون: وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته.

-صورة طفل: السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته، اأطفال 

يردون: وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته.

-اأردد، قال رسول الله –صلى 
الله عليه وسلم- : ) اأيها 

الناس اأفشوا السلام، واأطعمو 
الطعام، وصلوا والناس نيام، 

تدخلوا الجنة بسلام(.
-ل�فتة: تبادل السلام ينشر 

المحبة بين الناس.   

-يتعرف على 
صيغة التحية 
سلام. في ال�إ
-يرّد التحية 

باأحسن منها.
-يتبين اأجر 

التحية 
وثوابها.

-يستنتج اأثر 
تبادل التحية 

في حياة 
ال�أمة.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

-التعرف على  
المقصود من لفظ 

الجار.
-استخلاص اأهمية 

احترام الجيران.
-ملاحظة مظاهر 

حسان للجار من  ال�إ
خلال الصور.

حسان اإلى جاره. -ال�إ

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-فيلم كرتوني يمثل مواقف 
من ال�حترام بين الجيران.

-حوار ومناقشة.
-مواقف وتعقيب عليها.

ي
جار

م 
تر

ح
أ : ا

س
اد

س
 ال

س
در

ال

-حديث: )من كان يؤمن 
بالله واليوم ال�آخر فليحسن اإلى 

جاره(. 
-طفل يقف اأمام بيته ويشير 
اإلى بيوت مجاورة، وعبارة: 

هؤل�ء جيراني.
-طفل اأو طفلة يطرق باباً، 
ويطل عليه من الباب طفل 
مثله، وعبارة: اأزور جاري.
-طفل يلقى جاره العجوز 
يحمل اأكياساً يقبل عليه 

ليساعده، وعبارة: اأساعد 
جاري.

-مريض يرقد على سرير، ويزوره 
جاره، وعبارة: اأزور جاري اإذا 

مرض.
- صورة تمثّل فرحاً، وعبارة 

اأشارك جاري اأفراحه.

-يتعرف 
المقصود من 

الجار.

-يستخلص 
اأهمية احترام 

الجيران.

-يلاحظ من 
خلال الصور 
بعض مظاهر 

حسان  ال�إ
للجار.

-يحسن اإلى 
جاره. 

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات  -تلاوة ال�

الكريمة.

-حفظها غيباً.

-بيان بعض معانيها.

-تمثل قيمة العمل 

الصالح.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-تلاوة القدوة.

-عرض الصور، وشرح 

المعاني من خلالها.

-نشاط: اأذكر مواقف 

اأقدم فيها النصح للناس. ر١
ص

لع
ة ا

ور
س

 :
بع

سا
 ال

س
در

ال

-سورة العصر بالرسم القراآني.
-مقاطع السورة:

*والعصر، يقابلها صورة 
عقارب ساعة على وجه الكرة 

ال�أرضية.
نسان لفي خسر،  *اإن ال�إ

يقابلها رجل مطرق راأسه ويداه 
على وجهه وهو حزين.

*اإل� الذين اآمنوا، يقابلها 
مجموعة من الناس متوجهون 

اإلى المسجد.
*وعملوا الصالحات، يقابلها 

مجموعة من ال�أشخاص 
يمارسون اأعمال�ً اإيجابية 

مختلفة.
*وتواصوا بالحق، يقابلها 

اأشخاص يجلسون حول شيخ 
يحّدثهم.

*وتواصوا بالصبر، صورة رجل 
يمسح العرق عن جبينه، 

ورجل اآخر يربت على كتفه.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها 

غيباً.

-يتبين بعض 

معانيها.

-يتمثل 

قيمة العمل 

الصالح.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 
مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات  -تلاوة ال�
الكريمة.

-حفظها غيباً.
-التعرف على قيمة 

النصيحة.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-حوار ومناقشة وعرض، 

وتعقيب.
ر٢

ص
لع

ة ا
ور

س
 :

من
لثا

س ا
در

ال

-السورة بالرسم القراآني.
-الصور المعروضة بالدرس 
السابق دون ذكر المقاطع 

المرتبطة بها، ويمكن اأن تكون 
بترتيب مختلف، حتى يتسنى 
للطالب مراجعة المعاني في 

ذهنه.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها 

غيباً.

-يتعرف 

على قيمة 

النصيحة.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 
مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-سرد قصة رضاعة 
الرسول –صلى الله 

عليه وسلم-.
-تعليل اإرسال ال�أطفال 

للرضاعة في البادية.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-سرد القصة باأسلوب 

شّيق.
-عرض كرتوني لقصة 

رضاعة الرسول –صلى 
الله عليه وسلم-.

ه(
عت

ضا
)ر

ب 
حبي

 ال
لنا

سو
 ر

 :
سع

لتا
س ا

در
ال

-القصة تعرض بالصور وعبارات 
موجزة كال�آتي:

-كان من عادة العرب اأن 
يرسلوا اأول�دهم للرضاعة في 
البادية،  صورة تمثل البادية.

-اأرادت اآمنة اأم الرسول -صلى 
الله عليه وسلم- اأن ترضع 

ابنها في البادية. صورة تظهر 
بعض نساء البادية.

-جاءت نساء من بني سعد 
اإلى مكة يبحثن عن اأطفال 

للرضاعة، صورة مجموعة من 
النساء وحولهن نساء معهن 

اأطفال.
-عرضت اآمنة ابنها محمداً 

–صلى الله عليه وسلم- على 
المرضعات، فرفضن ل�أن اأباه 
ميت، صورة امراأة من جهة 
ظهرها ويقابلها نساء يرفعن 
اأيديهن دل�لة على الرفض.

-حليمة السعدية تقبل محمداً 
بعد جهدها في البحث عن 

طفل غيره، صورة ل�مراأة 
بجانب حمارها ويقف زوجها 
بجانبه وهي تمد يديها لتناول 

طفل ل� يظهر في الصورة.
-الحليب يعود اإلى ثديي 

حليمة بعد اأن جف. صورة 
تمثل حليمة وهي تضع يديها 

على ثدييها دون اأن يظهر 
الثديان.

-يسرد قصة 

رضاعة 

 الرسول 

–صلى الله 

عليه وسلم-.

-يعلل اإرسال 

ال�أطفال 

للرضاعة في 

البادية.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-حمار حليمة يسبق حمير 
بقية النسوة بعد اأن كان في 
نهاية القافلة عند القدوم اإلى 

مكة.
-الخير يعم ديار حليمة.

-حليمة تتعلق بمحمد –صلى 
الله عليه وسلم- وتحبه حباً 

شديداً.
-بعد سنتين، تعود به اإلى اأمه 
وتتوسل اإليها اأن تعيده معها، 
تقتنع اأمه حماية له من اأوبئة 

مكة.
-حليمة تعود بمحمد -صلى 

الله عليه وسلم-، ويقضي 
معها اأربع سنوات.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر اأسماء من 

كفلوا الرسول في 

صغره.

-التعرف اإلى جوانب 

من سيرة الرسول –

صلى الله عليه وسلم- 

في صغره.

-تقدير اأهمية وجود 

الوالدين في حياة 

الطفل.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-سرد قصة كفالته -صلى 

الله عليه وسلم- باأسلوب 

شّيق.

-فيلم كرتون يعرض 

القصة.

-استنبط بعض العبر. ه(
ايت

رع
 و

ه،
الت

كف
( 

٢ 
ب

حبي
 ال

لنا
سو

 ر
شر

عا
 ال

س 
در

ال -كفالــة جــده عبــد المطلب، 

صورة مناسبة.

-كفالــة عمــه اأبــي طالــب، 

ــبة.  صــورة مناس

-يذكر اأسماء 
من كفلوا 
الرسول –
صلى الله 

عليه وسلم- 
في صغره.

-يتعرف اإلى 
جوانب من 

 سيرة الرسول 
–صلى الله 
عليه وسلم- 
في صغره.

-يقّدر 
اأهمية وجود 
الوالدين في 
حياة الطفل.

-السيرة

 النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

- ذكر بعض مظاهر 

رحمة الله -تعالى- 

بعباده.

-ذكر اأن الرحيم 

اسم من اأسماء الله 

الحسنى.

-استخلاص ان رحمة 

الله -تعالى- توجب 

على الناس اأن 

يتراحموا.

-تمثل صفة الرحمة 

في سلوكه.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-تهيئة من خلال التذكير 

بسورة الفاتحة )الرحمن 

الرحيم(

-حوار ومناقشة، 

ال�ستماع اإلى اأمثلة 

لمظاهر رحمة الله 

–تعالى- في حياة 

نسان، مع التعليق  ال�إ

عليها.

يم
رح

 ال
له

 ال
ر:

ش
 ع

ي
اد

ح
 ال

س
در

ال

-صورة فيها مظاهر عامة 

لتراحم المخلوقات.

-رحمة الله شملت كل 

شيء.

-من مظاهر رحمة الله –

تعالى- تيسير اأسباب الحياة 

)عرض صور، نباتات، 

حيوانات، اأنهار ، اإلخ (

-ل�فتة تربوية: المسلم رحيم.

 

-يذكر بعض 
مظاهر رحمة 
الله –تعالى- 

بعباده.
-يذكر اأن 

الرحيم 
اسم من 

اأسماء الله 
الحسنى.

-يستخلص 
اأن رحمة 

الله –تعالى- 
توجب على 

الناس اأن 
يتراحموا.

-يتمثل صفة 
الرحمة في 

سلوكه.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم الحقيقي ومنها 

- الملاحظة.

-بيان مفهوم قضاء 

الحاجة.

-تتبع اآداب قضاء 

الحاجة من خلال 

الصور.

-تعود ال�لتزام باآداب 

قضاء الحاجة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-مناقشة وحوار.

نشاط: اأعدد اآداب 

قضاء الحاجة.
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-صــورة لــدورة ميــاه )الــدورة 
الصحيــة(.

دورة  خــارج  يقــف  -طفــل 
الميــاه، ويحــرص اأن يكــون 
بعيــداً، ومقابلــه بالــون فيــه 
اللهــم  اللــه  )بســم  عبــارة: 
اإنــي اأعــوذ بــك مــن الخبــث 

والخبائــث(.
-صــورة طفــل يســكب المــاء 

عنــد دورة الميــاه.
دورة  مــن  يخــرج  -طفــل 
الميــاه، ويبتعد قليــلاً وعبارة: 

غفرانــك(.  (
علــى  يقــف  -صــورة طفــل 
المغســلة يغســل يديــه بالمــاء 

والصابــون.

-يتبين 
مفهوم قضاء 

الحاجة.
-يتابع من 

خلال الصور 
اآداب قضاء 

الحاجة.
-يتعود 
ال�لتزام 

باآداب قضاء 
الحاجة.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

- التعرف على اأعمال 

الوضوء بالصور.

-تعليل حرص المسلم 

على اإتقان الوضوء.

-التعود على اأداء 

الوضوء بصورة 

سليمة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-عرض، وتعليق، وحوار 

ومناقشة.
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-عرض اأعمال الوضوء 

بالصور وجملة تعبر عن 

العمل مقابل كل صورة. 

-يتعرف 

على اأعمال 

الوضوء 

بالصور.

-يتعود على 

اأداء الوضوء 

بصورة 

سليمة.

-الفقه

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي ومنها :- 

الملاحظة.

- تسمية اأعمال 
الوضوء بالترتيب.

-تطبيق اأعمال الوضوء 
عملياً بشكل سليم 

ومرتب.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-حوار ومناقشة.

ء 
ــو
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٢

-صور اأعمال الوضوء ل� 

يقابلها عبارات، والطالب يردد 

اأعمال الوضوء.

-يعّدد اأعمال 

الوضوء 

بالترتيب.

-يطبق اأعمال 

الوضوء عملياً 

بشكل سليم 

ومرتب.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

--تسمية بعض 
ال�أشجار والمزروعات 

الموجودة في بيئته.
-ترديد حديث: )ما 

من مسلم يغرس غرساً 
اأو يزرع زرعاً..(.
-بيان اأهمية زراعة 

ال�أشجار.
-الحفاظ على 
المزروعات في 

الحديقة العامة في 
بيئته.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-قراءة الحديث فردياً 

وجماعياً.
-حوار ومناقشة.

نشاط: اأجمع صوراً 
لبعض النباتات في 

وطني.

ة 
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-حديث : “) ما من مسلم 

يغرس غرساً اأو يزرع زرعاً...(.

-صور لبعض ال�أشجار 

والمزروعات.

-فوائد بعض المزروعات.

-كيفية المحافظة على 

الحدائق بالصور. )صورة طفل 

يسقي ال�أشجار في حديقة 

المدرسة(.

-يسمي بعض 
ال�أشجار 

والمزروعات 
الموجودة في 

بيئته.
-يردد 

حديث: )ما 
من مسلم 

يغرس غرساً 
اأو يزرع 

زرعاً...(.
-يتبين 

اأهمية زراعة 
ال�أشجار.

-يحافظ على 
المزروعات 
في الحديقة 

العامة في 
بيئته.

-ال�أخلاق

 والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

--التعــرف اإلــى مفهــوم 

الوطن. 

وطنــه  اســم  -ذكــر 

. فلســطين

-ترديــد نشــيد موطنــي 

غيبــاً وملحنــاً. 

حــّب  اأهميــة  -بيــان 

الوطــن.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الشرح، والحوار، 

والمناقشة والعرض.
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)صــورة  فلســطين  -وطنــي 

الصخــرة(. وقبــة  للاأقصــى 

-نشيد عن الوطن.

-لماذا اأحب وطني؟

-يتعرف اإلى 

مفهوم الوطن 

-يذكر 

اسم وطنه 

فلسطين.

-يردد نشيد 

موطني غيباً 

وملحناً 

-يتبين اأهمية 

حّب الوطن.

-ال�أخلاق

 والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعــرف علــى مفهــوم 

المســجد.

بالمســجد  -التعريــف 

الحــرام.

-ذكر موقعه.

-التعــرف اإلــى ثــواب 

فيــه. الصــلاة  اأجــر 

-تعزيز محبته له.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الشرح، والحوار، 

والمناقشة والعرض.
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-المسجد بيت الله.

-صورة للمسجد الحرام.

-المســجد الحــرام فــي مكــة 

المكرمــة.

-الكعبة قبلة المسلمين.

المســجد  فــي  -الصــلاة 

عظيــم. اأجــر  لهــا  الحــرام 

-يذهــب الحجــاج اإلــى بيــت 

ــه الحرام. الل

-يتعرف 

على مفهوم 

المسجد.

-يتعرف على 

المسجد 

الحرام.

-يذكر 

موقعه.

-يتعرف اإلى 

ثواب اأجر 

الصلاة فيه.

-يعزز محبته 

له.

-العقيدة

سلامية.  ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

- التعرف على مفهوم 

المسجد.

-التعريف بالمسجد 

النبوي.

-ذكر موقعه

-التعرف اإلى ثواب 

الصلاة فيه.

-تعزيز محبته له.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الشرح، والحوار، 

والمناقشة والعرض. 
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-المسجد بيت الله.
-صورة للمسجد النبوي.

-المسجد النبوي في المدينة 
المنورة.

-الصلاة في المسجد النبوي 
لها اأجر عظيم.

-قبر رسولنا الكريم في 
المسجد النبوي.

-قبر اأبي بكر وعمر -رضي 
الله عنهما- بجانب قبر 

 رسول الله 
–صلى الله عليه وسلم-.
-يزور الحجاج المسجد 

النبوي ويصلون فيه.

-يتعرف 

على مفهوم 

المسجد.

-يتعرف على 

المسجد 

النبوي.

-يذكر موقعه

-يتعرف اإلى 

ثواب الصلاة 

فيه.

-يعزز محبته 

له.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على 

المسجد ال�أقصى.

-ذكر موقعه.

-التعرف اإلى ثواب 

اأجر الصلاة فيه.

-تعزيّز حبه للاأقصى

-قراءة  الحديث غيباً: 

)ل�تشد...(.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

نشاط: ما واجبنا تجاه 

المسجد ال�أقصى؟
د 

ج
س

لم
 )ا
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-القدس عاصمة فلسطين.

فــي  ال�أقصــى  -المســجد 

القــدس. مدينــة 

-صورة المسجد ال�أقصى.

-صورة قبة الصخرة.

المســجد  فــي  -الصــلاة 

ال�أقصــى لهــا اأجــر عظيــم.

-يــزور المســلمون المســجد 

ال�أقصــى للصــلاة فيــه.

-يتعرف على 
المسجد 
ال�أقصى.

-يذكر موقعه.
-يتعرف اإلى 
ثواب اأجر 
الصلاة فيه.
-يعّزز حبه 

للاأقصى
- يقراأ 

الحديث غيباً 
بقوله : )ل� 
تشد...(.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي ومنها :- 

الملاحظة.

آيات  -تلاوة ال�

الكريمة.

-حفظها غيباً.

-بيان بعض معانيها.

-استخلاص الدروس 

والعبر.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-تلاوة القدوة.

-فيلم كرتون تُتلى 

فيه السورة مع الصور 

المناسبة.
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-السورة بالرسم القراآني.
مقاطع السورة ويقابل كل 

مقطع صورة:
*والتين، صورة شجرة التين.

*والزيتون، صورة شجرة 
الزيتون.

*وطور سينين، صورة صحراء 
وجبل وسطها.

*وهذا البلد ال�أمين، صورة 
مكة.

نسان في  *لقد خلقنا ال�إ
اأحسن تقويم، صورة لطفل 

جميل.
*ثم رددناه اأسفل سافلين، 

صورة ل�أشخاص يهوون في 
النار من قمة جبل.

*اإل� الذين اآمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم اأجر غير 

ممنون، صورة لمجموعة من 
المصلين وهم سجود.

-فما يكذبك بعد بالدين، 
صورة شخص يشير اإلى 

مسجد لشخص اآخر وهو 
يدير له ظهره مستنكراً.

-األيس الله باأحكم 
الحاكمين...

آيات  -يتلو ال�
الكريمة.

-يحفظها 
غيباً.

-يتبين بعض 
معانيها.

-يستخلص 
درساً 

مستفاداً من 
السورة.

-القراآن 

الكريم٠ 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-تلاوة ال�آيات

 الكريمة.

-حفظها غيباً.

-بيان بعض معانيها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-حوار ومناقشة.

-تسميع.  ن:
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-السورة بالرسم القراآني.

-استرجاع معانيها من خلال 

آيات. الصور المجردة عن ال�

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها 

غيباً.

-يتبين بعض 

معانيها.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-بيان معنى الدعاء 

بلغة سهلة.

-حفظ اآية من القراآن 

تحض على الدعاء

-حفظ بعض ال�أدعية 

القصيرة.

-ال�لتزام باآداب 

الدعاء.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-تلاوة قوله تعالى :  

)واإذا ساألك عبادي عني 

فاإني قريب...(.

-ترديد ال�أدعية بصورة 

فردية وجماعية.

-عرض بعض اآداب 

الدعاء.
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-الدعاء: اأن تساأل الله –

تعالى- الخير.

-اآية: )واإذا ساألك عبادي 

عني فاإني قريب، اأجيب 

دعوة الداعي اإذا دعان(.

-بعض ال�أدعية 

القصيرة.......

-اأدعو الله بخشوع.

-الله يحب لي الخير.....

-يتبين معنى 

الدعاء بلغة 

سهلة.

-يحفظ اآية 

من القراآن 

تحض على 

الدعاء.

-يحفظ 

بعض 

ال�أدعية 

القصيرة.

-يلتزم باآداب 

الدعاء.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

١الصف الثاني ال�أساسي: الجزء
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اإرشادات 

وملاحظات

التقويم المخرجات الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة

المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

-التزام منهج 
التيسير في 

العرض.

-تبسيط الُجمل، 
ومراعاة قدرات 

الطالب على 
القراءة والكتابة 

لكل صف.

-التنويع في 
الصور المعروضة 
مع مراعاة الواقعية 

في الصورة 
وصلاحيتها 

في التعبير عن 
المقصود.

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 
مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

مــر  ممــا  بعــٍض  -تذكــر 
ــي الصــف ال�أول. ــه ف مع
معلمــه  مــع  -تفاعــل 
تذكــر  فــي  وزملائــه 
والقيــم  أفــكار  ال� بعــض 

قــف. ا لمو ا و
الســور  بعــض  -تذكــر 

القصيــرة. القراآنيــة 
-التهيــؤ ل�ســتقبال عامــه 

الجديــد.  

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل.

-صور، حوار 
ومناقشة. 

بروجكتر للعرض.
نشيد. 
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مقرر الصف ال�أول 

سلام  الله الخالق، اأركان ال�إ

 ، بعض السلوكيات وال�آداب 

التي تعلمها، مواقف من 

السيرة...

-يستذكر بعضاً مما 
مر معه في الصف 

ال�أول.
-يتفاعل مع معلمه 
وزملائه في تذكر 

بعض ال�أفكار 
والقيم والمواقف.

-يتذكر بعض السور 
القراآنية القصيرة.
-يتهياأ ل�ستقبال 
عامه الجديد.  

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-ترّديــد: ل� اإلــه اإل� اللــه 

وحــده.

بعــض  علــى  -التعــرف 

اأنــواع العبــادة مــن خــلال 

الصــور.

هــو  اللــه  اأن  -اســتنتاج 

وحــده. المعبــود 

-ترســيخ حقيقــة العبوديــة 

قلــب  فــي  للــه -تعالــى- 

الطالــب. 

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل.
- الحوار والمناقشة 

-سرد قصة 
نشاط: ما راأيك 

فيمن يعبدون 
المخلوقات كالشجر 

والحجر...؟

حد
لوا

ه ا
الل

 :
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خلاص  -مراجعة سورة ال�إ
-عرض اآية:  )فاعلم اأنه ل� 

اإله اإل� الله(. توحيد الله من 
آية. خلال هذه ال�

-عرض صور يتفكر من 
خلالها في وحدانية الله 

 مثل: 
) صور الكعبة، وصور 

للمصلين (.
-صورة عن تحطيم ال�أصنام

سيدنا اإبراهيم حطم 
ال�أصنام.

سيدنا محمد حطم ال�أصنام 

-يرّدد: ل� اإله اإل� 
الله وحده.

-يتعرف على بعض 
اأنواع العبادة من 

خلال الصور.
-يستنتج اأن الله هو 

المعبود وحده.
خ حقيقة  -ُيَرسِّ

العبودية لله -تعالى- 
في قلب الطالب.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



52 5٢5353

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض اآداب التلاوة
-ال�لتزام باآداب التلاوة.

-استشــعار عظمــة القــراآن 
الكريــم.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل.

-صور معبرة عن 
محتوى الدرس

النمذجة.
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-القراآن الكريم كلام الله.
ــاً   ــم ملتزم ــراآن الكري ــراأ الق -اأق

اآدابــه. 
مــن  التــلاوة  اآداب  -عــرض 
خــلال الصــور الدالــة عليهــا:

 ) شخص يتوضاأ..
صورة طفل يتوضاأ...

صــورة فتــاة بلباســها الكامــل 
تقــراأ القــراآن..

صورة اأســرة تستمع بخشوع 
للقــراآن وهم يشــاهدون مقرئاً 

عبــر التلفــاز.
-اآية : )ورتل القراآن ترتيلاً(.

قــرئ  واإذا   ( اآيــة:  عــرض 
القــراآن فاســتمعوا لــه واأنصتــوا 

ترحمــون(. لعلكــم 

-يذكر بعض اآداب 

التلاوة

-يلتزم اآداب 

التلاوة.

-يستشعر عظمة 

القراآن الكريم.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�
-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل.

-ملاحظة تلاوة 
آيات.  ال�

صل الكلمة بمعناها 
المناسب 

ع:
راب
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-السورة بالرسم القراآني.

-مقاطع السورة.

 -صورة الكعبة وحولها مصلون، اأنا 
مسلم اأعبد الله. 

-صورة صنم، الكافر يعبد ال�أصنام.

-اأنا مسلم ل� اأعبد ال�أصنام والكافر 
ل� يعبد الله.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

- يتبين بعض 

معانيها.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.



54 545555

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-التميّيز بين عبادة 

المسلم وعبادة الكافر.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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السورة بالرسم القراآني.

اأستفيد من اآيات السورة :

الله هو المعبود وحده.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يمّيز بين عبادة 

المسلم وعبادة 

الكافر.

-القراآن 
الكريم 
وعلومه.
-مهارة.
-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض ال�أعمال 

التي قام بها الرسول 

-صلى الله عليه وسلم-.

-تقدير قيمة العمل اأياً 

كان نوعه.

-تعزيز ثقة الطالب بنفسه 

بال�عتماد على الذات.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-سرد قصة

-صور.

١ 
لم

وس
ه 

علي
ه 

الل
ى 

صل
ل 

سو
لر

ة ا
حيا

س 
اد

س
 ال

س
در

ال

ه(
س

نف
ى 

عل
ه 

اد
تم

اع
( 

 -كفل اأبو طالب الرسول 

–صلى الله عليه وسلم- بعد 

وفاة جده.

-عاش الرسول في كنف 

عمه اأبي طالب. 

-رعي الرسول صلى الله 

عليه وسلم- الغنم.

-رافق الرسول –صلى الله 

عليه وسلم- عمه في اأثناء 

التجارة.

 -صور عن الغنم والتجارة.

-ل�فتة تربوية: 

اأنا اعتز بالعمل واأقدره.

-يذكر بعض 

ال�أعمال التي قام 

بها الرسول -صلى 

الله عليه وسلم-.

-يقّدر قيمة العمل 

اأياً كان نوعه.

-يعزز ثقة الطالب 

بنفسه بال�عتماد 

على الذات.

-السيرة 
النبوية.
-سلوك.
-مهارة.

-وجدان. 



54 545555

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

 -تمثيل مواقف للرسول  

-صلى الله عليه وسلم- 

مع خديجة.

 -تعليل زواج الرسول 

-صلى الله عليه وسلم- 

من خديجة.

- تقدير اأم المؤمنين 

خديجة -رضي الله 

عنها-.

-استخدام ال�أسلوب 

 المناسب مع 

-التركيز على 

دور الطلاب في 

ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-سرد قصة
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-اشتهرت خديجة بنت 

خويلد بالتجارة وكانت طيبة 

النسب. 

-شاركت في تجارتها 

الرسول ولمست فيه الصدق 

أمانة. وال�

-بعثت اإلى الرسول من 

يخطبه لنفسها. 

-بعث الرسول رجال�ً لخطبة 

السيدة خديجة.

-يمثل مواقف 
 للرسول  

-صلى الله 
عليه وسلم- مع 

خديجة.
 -يعلل زواج الرسول 

-صلى الله 
عليه وسلم- من 

خديجة.
- اأن يقّدر اأم 

المؤمنين خديجة-
رضي الله عنها-.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-التعرف على غار حراء 

من خلال الصور.

 -تعليل مكوث الرسول 

–صلى الله عليه وسلم 

في الغار.

 -تسمية عبادة الرسول 

–صلى الله عليه وسلم- 

في الغار.

-تقدير قيمة التفكر في 

مخلوقات الله.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-قصة

-حوار ومناقشة

-صور 

صور لغار حراء 

وفيديو للغار

راء
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-نفر الرسول من عبادة 

ال�أصنام التي كان يعبدها 

المشركون

-لجاأ اإلى غار حراء للخلوة 

والتفكر.

-عرض بعض الصور:

صورة غار حراء. 

صورة السماء والنجوم.

-يتعرف على غار 
حراء من خلال 

الصور.
-يعلل مكوث 

 الرسول 
–صلى الله عليه 
وسلم- في الغار.

-يسمي عبادة 
 الرسول 

–صلى الله عليه 
وسلم- في الغار.

-يقّدر قيمة التفكر 
في مخلوقات الله.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-ذكر اسم الوحي الذي 

اأنزل اإلى رسولنا محمد –

صلى الله عليه وسلم-.

-سرد قصة نزول الوحي 

بلغته الخاصة.

-تلاوة اأول خمس اآيات 

من سورة العلق.

-استنتاج اأهمية القراءة 

في حياة المسلم.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-سرد قصة 

ي
وح

 ال
ع:

س
لتا

س ا
در

ال

-الوحــي الــذي اأنــزل علــى 

جبريــل  هــو  محمــد  نبينــا 

الســلام. عليــه 

الخمــس  آيــات  ال� -عــرض 

أولــى مــن ســورة العلــق. ال�

-قصــة نــزول الوحــي علــى 

الرســول -صلــى اللــه عليــه 

ســهلة  بجمــل  وســلم- 

واضحــة.

-لمــاذا بــداأ الوحــي بكلمــة 

اقــراأ؟

-يذكر اسم الوحي 
الذي اأنزل اإلى 
 رسولنا محمد 

–صلى الله عليه 
وسلم-.

-يسرد قصة نزول 
الوحي بلغته 

الخاصة.
-يتلو اأول خمس 
اآيات من سورة 

العلق.
-يستنتج اأهمية 
القراءة في حياة 

المسلم.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

 -ذكر بعض نعم الخالق 

-تبارك وتعالى-.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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-السورة بالرسم القراآني.

-مقاطع السورة: 

الــذي  ربــك  باســم  *اقــراأ 

خلــق، صــورة شــخص يقــراأ 

القــراآن ويقابلــه بالــون )بســم 

اللــه الرحمــن الرحيــم( 

آيات  -يتلو ال�
الكريمة.

-يحفظها غيباً.
-يتبين بعض 

معانيها.
-يذكر بعض نعم 

الخالق -تبارك 
وتعالى-.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.



56 565757

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

 -استخلاص عقوبة الله 

-تعالى- ل�أهل الشر.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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نسان من علق،  -خلق ال�إ
صورة جنين في التشكيل 

ال�أولي لجسمه.
-اقراأ وربك ال�أكرم، صورة 
لجوانب من الطبيعة تبرز 

اأصنافاً من الخيرات والنعم,
-الذي علم بالقلم، صورة 

قلم.
نسان ما لم يعلم،  -علّم ال�إ

صورة لمنتجات عصرية 
تكنولوجية) سيارات، 

حواسيب،....اإلخ(

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين بعض 

معانيها.

-يستخلص عقوبة 

الله -تعالى- ل�أهل 

الشر.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-التعّرف على قيمة 

التعاون.

-تمثيل لصور التعاون.

-ممارسة التعاون سلوكاً.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ون
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شر
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ال

-قولــه تعالــى: ) وتعاونــوا علــى 
والتقــوى...(. البــر 

كــي  اأصدقائــي  مــع  -اأتعــاون 
تكــون مدرســتي جميلــة، صــورة 
ــى  ــلاب يرســمون لوحــات عل ط
جدران المدرســة، وصورة اآخرين 

ينظفــون....
-اأســاعد اأمــي فــي اأعمــال البيــت، 

صــورة تمثل ذلك.
صــورة  المحتاجيــن،  -اأســاعد 
كفيــف  بيــد  يمســك  لطالــب 

الشــارع. ويقطــع 
حياتنــا،  علــى  نحافــظ  -معــاً 
يســاعدون  للكشــافة  صــورة 
الطــلاب علــى قطــع الشــارع.
صــورة  الوطــن،  نحمــي  -معــاً 
لطــلاب يســاعدون فــي قطــف 

الزيتــون.

-يتعّرف على قيمة 

التعاون.

-يمثّل لصور 

التعاون.

-يمارس التعاون 

سلوكاً.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



58 5٨595٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-التعرف على طريقة 

ال�ستئذان.

-ذكر بعض اآداب 

ال�ستئذان.

-تمثل اآداب ال�ستئذان.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-نشاط: اأعلق على 

الصورة شفوياً: صورة 

)١( لشخصين 

يتصلان هاتفياً يقابل 

اأحدهما عبارة: اأهلاً 

وسهلاً، وال�آخر بالون 

فارغ.

صورة )٢( شخصين 

يتصلان ويقابل 

اأحدهما  عبارة: 

سنخرج اليوم في 

رحلة. 
ان

ئذ
ست

ال�
 :

شر
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-حديــث: ) ال�ســتئذان ثــلاث 
واإل�  لــك  اأذن  فــاإن  مــرات 

فارجــع(.
-صــورة شــخص بجانــب بــاب  
وقــد اأدار ظهــره ويقابلــه عبارة: 
ــلاث مــرات،  ــاب ث طرقــت الب

ــّي اأن اأغــادر. عل
يطــرق  شــخص  -صــورة 
البــاب، واآخــر مقابــل البــاب 
مــن  يقــول:  الداخــل  مــن 
بالبــاب، مــن بالخــارج يقــول: 
ــي  ــارات ف ــب العب اأنا....)تكت
شــخص. كل  مقابــل  بالــون 
-صورة تشــبه الصورة الســابقة، 
مــن  بالداخــل:  الشــخص 
اأنــا  بالخــارج:  مــن  بالبــاب؟ 

ســعيد بــن جاركــم.
-صورة شــخص يطــرق الباب، 
ل�  يــرد طفــل:  الداخــل  مــن 

ــت. ــي البي ــري ف اأحــد غي
ــاب واآخــر  -شــخص يطــرق الب
يفتــح البــاب، مــن بالخــارج 
يقابلــه عبــارة: الســلام عليكــم 
ورحمــة اللــه، اأاأدخــل؟ وال�آخــر 
يقابلــه بالــرد: وعليكــم الســلام 
ورحمــة اللــه وبركاتــه، اأهــلاً 

ــل.  ــهلاً، تفّض وس

-يتعرف على طريقة 

ال�ستئذان.

-يذكر بعض اآداب 

ال�ستئذان.

-يتمثّل اآداب 

ال�ستئذان.

-حديث.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



58 5٨595٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض اأصناف 

أقارب. ال�

-بيان حق القريب على 

قريبه في الزيارة.

-استخلاص بعض الفوائد 

أقارب. من زيارة ال�

-مراعاة اآداب الزيارة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-صور 

ب
قار

أ ل�
ة ا

يار
 ز

ر:
ش

 ع
بع

لرا
س ا

در
ال

-حديث: )وجبت محبتي 
للمتزاورين فّي(.

-صور اأخ واأخت يتحاوران  
وعبارات الحوار تكتب في 

بالونات.
ال�أخت: هل سمعت حديث 

رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-: )من كان يؤمن بالله 
واليوم ال�آخر فليصل رحمه(.

ال�أخ: نعم يا اأختي، ومن زار 
رحمه اأحبه الله.

ال�أخت: ما راأيك اأن نستاأذن 
اأبي في زيارة اأقربائنا؟

ال�أخ: نعم نفعل. ونزور عمتنا 
وخالتنا اأول�ً.

-صورة وهما يستشيران والدهما 
ويبدو من خلال الصورة موافقته 

على ذلك.
مقابل البيت: ال�أخ ها قد وصلنا 

ل� تنسي اآداب الزيارة يا اأختي.
ال�أخت: نطرق الباب ثلاثاً فاإن 

اأذن لنا دخلنا، واإل� سنعود.
ال�أخ: ستفرح عمتي، وخالتي 

بزيارتنا كثيراً.
ال�أخت: اأنا اأحب عمتي 

وخالتي.
ال�أخ: سنزور اأعمامي واأخوالي 
ل�حقاً األيس كذلك يا اأختي.
ال�أخت: بلى سنفعل اإن شاء 

الله. 

-يذكر بعض 

أقارب. اأصناف ال�

-يتبين حق القريب 

على قريبه في 

الزيارة.

-يستخلص بعض 

الفوائد من زيارة 

أقارب. ال�

-يراعي اآداب 

الزيارة.

-حديث

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



60 6٠616١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-قراءة الحديث الشريف. 

-بيان ما فيه من معاٍن.

-تعزيز الشعور بقيمة 

نسان المسلم. ال�إ

-ال�بتعاد عن اأذى 

المسلمين. 

-حفظ الحديث 

الشريف.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-قراءة الحديث 

الشريف 
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-حوار بين طالب، ومعلم 
بالصور:

الطالب: مررت بشخصين 
يتشاجران، وسمعتهما 

يقول�ن كلاماً سيئاً.)صورة 
خيال مقابل راأس الطالب 
ل�ثنين يحاول�ن ال�قتراب 
من بعضهما وهو يحجز 

بينهما(.
المعلم: ماذا فعلت يا 

اأحمد؟
ال�بن: حجزت بينهما.

المعلم: اأحسنت يا اأحمد، 
قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: )المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه 

ويده(.
ماذا تفهمون من الحديث 

يا اأبنائي: 
-سعيد: المسلم يقول 

الخير.
-عمرو: المسلم ل� يشتم 

الناس.
-حسام: المسلم ل� يضرب 

الناس ول� يؤذيهم.
-المعلم: اأحسنتم يا اأبنائي: 
فالمسلم ل� يقول اإل� خيراً، 
ول� يؤذي اأحداً بلسانه اأو 

يده.

-يقراأ الحديث 

الشريف. 

-يتبين ما فيه من 

معاٍن.

-يعزز الشعور بقيمة 

نسان المسلم. ال�إ

-يبتعد عن اذى 

المسلمين. 

-يحفظ الحديث 

الشريف.

-الحديث 

الشريف.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



60 6٠616١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-تسمية اأبناء الرسول 

–صلى الله عليه وسلم 

وبناته.

-حبُّ اأول�د الرسول- 

صلى الله عليه وسلم- 

واحترامهم.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-سرد قصة
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بالصور:
المعلم: هل تعرفون اأبناء 
الرسول -صلى الله عليه 

وسلم-؟
طالب: وهل للرسول اأبناء؟

المعلم: نعم، له اأبناء ذكور 
واإناث.

المعلم: من الزوجة ال�أولى 
لرسول الله -صلى الله عليه 

وسلم-؟
طالب: اإنها خديجة -رضي 

الله عنها-.
المعلم: اأحسنت يا بني، 

وقد رزقه الله –تعالى- منها 
جميع اأبنائه، اإل� واحد.

طالب: من هو يا اأستاذ: 
اإنه اإبراهيم، ابنه من زوجته 

مارية القبطية.
طالب: ومن اأبناؤه من 

خديجة يا اأستاذ؟
المعلم: من الذكور القاسم، 

وهو ابنه ال�أكبر، فرسولنا 
-صلى الله عليه وسلم- اأبو 

القاسم.
طالب: وهل له غيره من 

الذكور؟

-يسمي اأبناء 

 الرسول 

–صلى الله عليه 

وسلم- وبناته.

-يحّب اأول�د 

 الرسول 

-صلى الله عليه 

وسلم- ويحترمهم.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-وجدان. 



62 6٢6363

)وثيقة التربية الاسلامية(

المعلــم: نعــم: عبــد اللــه ويلقــب 
بالطاهــر، ولــه مــن البنــات اأيضــاً.
ــا  ــن ي ــا اأعــرف بعضه ــب: اأن طال

اأســتاذ.
يا...يذكــر  تفضــل  ال�أســتاذ: 

ســمه. ا
الطالــب: زينــب ورقيــة واأم كلثوم 

-رضــي اللــه عنهــن-.
ــة -رضــي  ــم، وفاطم ــم: نع المعل
اللــه عنهــا-، وكان رســول اللــه 
-صلــى اللــه عليــه وســلم- يحــب 

ــراً. ــه كثي ــاءه وبنات اأبن
رســول  نحــب  نحــن  طالــب: 
ــه وســلم-،  ــه علي ــى الل ــه -صل الل

اأبنــاءه. ونحــب 
أنــه مــن  طالــب: اأحــب اســمي ل�

اأســماء اأبنــاء الرســول.
ــه  ــول الل ــا لرس ــن حبن ــب: م طال
ــه  ــا باأســماء اأبنائ اأن نســمي اأبناءن

وبناتــه.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض اآداب الطريق
سلام  -تعليل حرص ال�إ

على اآداب الطريق.
-التزام اآداب الجلوس 

بجوانب الطريق.
-التميّيز بين السلوك 
يجابي والسلوك  ال�إ

السلبي في الطرقات.  

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-تمثيل المواقف
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)اإماطــة  نبــوي:  -حديــث 

ال�أذى عــن الطريــق صدقــة(.

-عرض صور تبرز السلوكات 

السيئة والحسنة.

مــع  الصــور  -مناقشــة 

ــا  ــب عليه الطــلاب، والتعقي

وســماع اآرائهم، وتوجيههم.

-يذكر بعض اآداب 
الطريق

-يعلّل حرص 
سلام على اآداب  ال�إ

الطريق.
-يلتزم اآداب 

الجلوس بجوانب 
الطريق.

-يمّيز بين السلوك 
يجابي والسلوك  ال�إ

السلبي في 
الطرقات.  

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



62 6٢6363

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

سلام دين  -بيان اأن ال�إ

النظافة.

-تمثيل لصور الحفاظ 

على جمال مدرسته.

-تعزيز انتمائه لمدرسته 

بالحافظ على بيئتها.

-استنتاج اأهمية 

المحافظة على مرافق 

المدرسة.

تمثيل مواقف

درس تفاعلي
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-حديث شريف: )اإن الله 

نظيف يحب النظافة(.

-عرض صور ومواقف تبين 

التصرفات السليمة من 

الخاطئة )في الساحة، في 

غرفة الصف، في الطابور 

الصباحي، في الحديقة(.

-مناقشة المواقف والحكم 

عليها مع التوجيه. 

سلام  -يتبين اأن ال�إ

دين النظافة.

-يمثّل لصور 

الحفاظ على 

جمال مدرسته.

-يعزز انتماءه 

لمدرسته بالحافظ 

على بيئتها.

-يستنتج اأهمية 

المحافظة على 

مرافق المدرسة.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم. 

-تمثيل لرحمة المسلمين 

بالحيوان.

-بيان اأهمية الرفق 

بالحيوان.

-العناية بالحيوانات والرفق 

بها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-النمذجة 

تمثيل المواقف
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-عرض قصة الرجل الذي 

سقى الكلب بنعله بالصور 

فقط.

-قصة امراأة دخلت النار في 

هرة، بالصور فقط.

-صور تمثل الرفق بالحيوان.

-يمثّل لرحمة 

المسلمين 

بالحيوان.

-يتبين اأهمية الرفق 

بالحيوان.

-يعتني بالحيوانات 

ويرفق بها.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



64 646565

)وثيقة التربية الاسلامية(

٢الصف الثاني ال�أساسي:  الجزء



64 646565

)وثيقة التربية الاسلامية(

اإرشادات 

وملاحظات
التقويم المخرجات

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

-التزام منهج 

التيسير في

 العرض.

-تبسيط الُجمل،

 ومراعاة قدرات

علــى  الطالــب   

القــراءة والكتابــة 

صــف. لــكل 

-التنويع في الصور

 المعروضة مع 

مراعــاة الواقعيةفــي 

الصورةوصلاحيتها 

ــر عــن  فــي التعبي

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-حفظ األفاظ ال�أذان.

-ذكر اأوقات ال�أذان.

األفــاظ  بيــن  -التميّيــز 

اأذان الفجــر وغيرهــا مــن 

لصلــوات. ا

-تعظيم شعيرة ال�أذان.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-مرفق صوتي للاأذان.

ان
أذ �
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س ا
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-ال�أذان ُمقطَّعاً مقابل كل 

مقطع صورة المؤذن.

-مربع ملّون وعبارة: يقول 

المؤذن في اأذان الفجر: 

الصلاة خير من النوم، بعد 

قوله حي على الفلاح.

-يحفظ األفاظ 

ال�أذان.

-يذكر اأوقات 

ال�أذان.

-يمّيز بين األفاظ 

اأذان الفجر وغيرها 

من الصلوات.

-يعظم شعيرة 

ال�أذان.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



66 666767

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيبا.

- بيان بعض معانيها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

١ 
رح

ش
 ال

ورة
س

  :
ي

ثان
 ال

س
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ال

-السورة بالرسم القراآني.
-مقاطع السورة: 

*األم نشرح لك صدرك.)صورة 
نسان( هيكل صدر ال�إ

*ووضعنا عنك وزرك. )بجانب 
صورة شخص يحمل على 

ظهره حملاً ثقيلاً(
*الذي اأنقض ظهرك. يوضع 
تحت الصورة السابقة اأيضاً.
*ورفعنا لك ذكرك.)مئذنتان 

عاليتان وشخص يرفع يديه اإلى 
السماء(.

*فاإن مع العسر يسراً. )طفل 
يبكي ومقابله طفل يضحك(. 

*اإن مع العسر يسراً. تحت 
الصورة السابقة.
-بقية المقاطع:

*فاإذا فرغت فانصب واإلى ربك 
فارغب، صورة لشخص يمارس 

عملاً شاقاً، وصورة بجانبها 
لذات الشخص يجلس جلوس 

الصلاة وسبابته مرفوعة.

آيات  -يتلو ال�
الكريمة.

-يحفظها غيباً.
-يتبين بعض 

معانيها.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 
مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�
-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.
-استنباط درس اأو فائدة 

من السورة.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل.

ح 
شر

 ال
ورة

س
 :

ث
ثال

 ال
س

در
ال

٢
-السورة بالرسم القراآني.

ــدرس الســابق  ــي ال -الصــور ف

بــلا مقاطــع.

آيات  -يتلو ال�
الكريمة.

-يحفظها غيباً.
-يتبين بعض 

معانيها.
-يستنبط درساً اأو 
فائدة من السورة. 

-القراآن 
الكريم 
وعلومه.
-مهارة.
-سلوك.

-وجدان.



66 666767

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-قراءة دعاء ال�ستفتاح 

قراءة سليمة.

-حفظ دعاء ال�ستفتاح.

-بيان بعض معانيه.

-يتعرف على موقع دعاء 

ال�ستفتاح في الصلاة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ح
فتا

ست
ال�

ء 
عا

 د
ع:

راب
 ال

س
در

ال

ــرة  ــا بتكبي ــداأ صلاتن ــارة نب -عب
حــرام. ال�إ

-نبداأ بعدها بدعاء 
 ال�ستفتاح.

فــي  دعــاء  اأول  -ال�ســتفتاح 
الصــلاة.

-نردد ونقول: 
*سبحانك اللهم وبحمدك.

*وتبارك اسمك.
*وتعالى جدك.
*ول� اإله غيرك.

صــور لشــخص يصلــي مقابــل 
العبــارات الســابقة. 

-يقراأ دعاء 

ال�ستفتاح قراءة 

سليمة.

-يحفظ دعاء 

ال�ستفتاح.

-يتبين بعض 

معانيه.

-يتبين موقع دعاء 

ال�ستفتاح في 

الصلاة.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-تتبع اأعمال الصلاة في 

ركعتين بالصور.

-حفظ التشهد والصلاة 

براهيمية. ال�إ

-حفظ التسبيحات في 

الصلاة. 

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
س:

خام
 ال
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 ١
س

خم
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ت
لوا

ص
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جميع اأعمال الصلاة بالصور ومقابل 
كل عمل صورة تناسبه لركعتين.

-يتتبع بالصور 

اأعمال الصلاة في 

ركعتين.

-يحفظ التشهد 

والصلاة 

براهيمية. ال�إ

-يحفظ 

التسبيحات في 

الصلاة. 

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



68 6٨696٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر الصلوات 

المفروضة.

-ذكر عدد ركعات الظهر 

والعصر.

-تتبع اأعمال الصلاة في 

كل ركعة.

-محاكاة اأعمال الصلاة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-نشاط تنفيذ اأعمال 

الصلاة.
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(

*الصلوت المفروضة خمس: 

الظهر والعصر والمغرب 

والعشاء، والفجر.

*صلاة الظهر اأربع ركعات.

*اأعمال الصلاة بالصور.

-يعدد الصلوات 

المفروضة.

-يذكر عدد 

ركعات الظهر 

والعصر.

-يتتبع اأعمال 

الصلاة في كل 

ركعة.

-يحاكي اأعمال 

الصلاة.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر عدد ركعات 

المغرب والعشاء.

-تتبع اأعمال الصلاة في 

الركعات.

-محاكاة اأعمال الصلاة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-نشاط: تنفيذ صلاة 

المغرب.
س3
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-صلاة المغرب ثلاث 

ركعات.

-صلاة العشاء اأربع ركعات.

-اأعمال الصلاة بالصور.

-يذكر عدد 

ركعات المغرب 

والعشاء.

-يتتبع اأعمال 

الصلاة في 

الركعات.

-يحاكي اأعمال 

الصلاة.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



68 6٨696٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر عدد ركعات 

الفجر.

-تتبع اأعمال صلاة 

الفجر.

-محاكاة اأعمال الصلاة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-نشاط: تنفيذ صلاة 

المغرب.
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-صلاة الفجر ركعتان.

-الصلاة بالصور.

-يذكر عدد 

ركعات الفجر.

-يتتبع اأعمال 

صلاة الفجر.

-يحاكي اأعمال 

الصلاة.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



70 7٠717١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على بعض 

مظاهر قدرة الله.

-استشعار قدرة الله عليه 

فيفعل الخير ويترك الشر.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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-خرجــت ال�أســرة فــي رحلــة اإلى 
بســتان الجــد، صــورة للاأســرة 

ــي البســتان. ف
ــع، صــورة لجمــال  -الفصــل ربي

الربيــع.
ــذا المنظــر  ــا اأجمــل ه ــل م -طف

يــا اأمــي، صــورة.
ثمــرة  يتنــاول  اآخــر  -طفــل 
وياأكلهــا: طعمهــا حلــو لذيــذ، 

تفــاح. لثمــرة  صــورة 
-طفــل اآخــر يقطــف ثمــرة لــوز: 

طعمهــا مــرٌّ يــا اأبــي، صــورة.
أم انظــروا يــا اأبنائــي: اأشــجار  -ال�
وثمرهــا  واحــد،  بمــاء  تســقى 

مختلــف.
حمــراء،  وردة  وهــذه  -ال�أب: 

صفــراء. واأخــرى 
-طفل: والربيع اأخضر!!.

ــا اأبــي؟  -طفــل: مــا ســر ذلــك ي
ال�أب اإنهــا قــدرة اللــه.

-ال�أم: البحــر مــاؤه مالــح، والنهر 
منهمــا  ونــاأكل  حلــو،  مــاؤه 

طيبــة. اأســماكاً 
ال�أب: الســفينة ضخمــة وتســير 
فــوق المــاء، والدبــوس صغيــر 

ــي المــاء. ويغــرق ف
)وللــه  –تعالــى-:  قــال  ال�أم: 
ملــك الســماوات وال�أرض واللــه 

قديــر(. شــيء  كل  علــى 

-يتعرف على 

بعض مظاهر قدرة 

الله.

-يستشعر قدرة الله 

عليه فيفعل الخير 

ويترك الشر.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 



70 7٠717١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على المقصود 

بصفة البصير.

-استشعار رقابة الله –

تعالى- في اأعماله.

-استنباط اأن بصر الله –

تعالى- ل� يشبهه بصر. 

 -استنباط اأثر رقابة الله 

–تعالى- عليه.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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-الله البصير يرى ما نراه 

باأعيننا وما ل� نراه.

-الله سبحانه، يرى النملة 

السوداء في الليل المظلم.

-الله سبحانه، يبصر ما ل� 

نبصره في اأعماق البحار.

-اأتفكر في عيني ل�أرى ما 

فيها من عجائب....

-هذا بصر المخلوق فكيف 

بصر الخالق؟! سبحانك يا 

الله.

-يتعرف المقصود 

بصفة البصير.

 -يستشعر رقابة الله 

–تعالى- في 

اأعماله.

 -يتبين اأن بصر الله 

-تعالى- ل� يشبهه 

بصر. 

-يستنبط اأثر رقابة 

الله تعالى عليه.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض صور 

ال�عتماد على النفس.

-استنباط فائدة ال�عتماد 

على النفس.

-تمثل قيمة ال�عتماد 

على النفس.
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آتية: صور تمثل ال�أفكار ال�

*اأرتب فراشي.

*اأساعد اأمي في اإعداد 

الطعام.

*اأعيد الصحون اإلى مكانها.

*اأقوم بواجبي المدرسي 

معتمداً على نفسي.

*اأساعد اأبي في حديقتنا.

جازة المدرسية  *اأستغل ال�إ

فيما ينفعني.

-يذكر بعض صور 

ال�عتماد على 

النفس.

-يتبين فائدة 

ال�عتماد على 

النفس.

-يتمثّل قيمة 

ال�عتماد على 

النفس.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



72 7٢7373

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على المقصود 

من مفهوم الصدق.

-ذكر مواقف في 

الصدق.

-التزام الصدق خلقاً 

وسلوكاً.

-استنتاج اثر الصدق في 

حياة المسلم.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

شر
 ع

ي
ثان

 ال
س

در
ال

ق
صد

ال

-قال -تعال-: )يا اأيها الذين 

اآمنوا اتقوا الله وكونوا مع 

الصادقين(.

-المسلم ل� يقول اإل� الحق.

-في الصدق راحة لقلب 

المؤمن.

-الصادق حبيب الله.

-الصدق طريق للجنة.

-الكذب طريق للنار.

-المسلم صادق حتى في 

مزاحه.

-قصة الرسول مع العجوز: 

)ل� يدخل الجنة عجوز(.

-يتعرف المقصود 

من مفهوم 

الصدق.

-يذكر مواقف في 

الصدق.

-يلتزم الصدق 

خلقاً وسلوكاً.

-يستنتج اثر 

الصدق في حياة 

المسلم.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر مواقف مرت معه.

-تبادل الراأي مع معلمه 

وزملائه.

-استخلاص العبر من 

المواقف

-التميّيز بين الصواب 

والخطاأ منها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-عرض كرتوني لقصة 

في الصدق.
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واق
م

-مواقف في الصدق.

-مواقف في السلوكات 

الخطيرة.

-مواقف في مساعدة الناس.

-مناقشة، وتبادل اآراء، 

وتوجيهات.  

-يذكر مواقف 

مرت معه.

-يتبادل الراأي مع 

معلمه وزملائه.

-يستخلص العبر 

من المواقف

-يمّيز بين الصواب 

والخطاأ منها.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



72 7٢7373

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-استحضار ما شاهده في 

زيارته للمسجد.

-ذكر بعض ما قام به في 

المسجد.

-تبادل الراأي مع زملائه 

ومعلمه فيما يصح في 

المسجد وما ل� يصح.

-تمثل بعض ال�آداب التي 

سمعها من معلمه.

-تعظيم مساجد الله.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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-يستعرض مشاهدات الطالب 

في المسجد.

-التعقيب عليها ومبادلة الراأي 

مع الطلاب، 

-التوجيه ل�آداب المسجد 

والسلوكات الصحيحة فيه: 

مثل: الجلوس بخشوع، عدم 

التشويش على المصلين، 

طلب العلم،.......

-يستحضر ما 

شاهده في زيارته 

للمسجد.

-يذكر بعض 

ما قام به في 

المسجد.

-يتبادل الراأي مع 

زملائه ومعلمه فيما 

يصح في المسجد 

وما ل� يصح.

-يستمع اإلى 

بعض ال�آداب من 

معلمه.

-يعظم مساجد 

الله.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



74 747575

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-استحضار زيارة قام بها 
لبيت صديقه.

-ذكر طريقته في 
ال�ستئذان والجلوس 
والتصرف في بيت 

صديقه.
-تبادل الراأي مع زملائه 

ومعلمه.
-ال�ستماع اإلى بعض 

اآداب الزيارة من معلمه.
-تقّدير قيمة زيارة 

ال�أصدقاء.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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-ال�ســتماع اإلــى مــا يحكيــه 

الطــلاب. 

وتبــادل  والحــوار  -النقــاش 

الــراأي.

التوجيــه ل�آداب الزيــارة، ابتداء 

فالدخــول  ال�ســتئذان  مــن 

ــت،  ــادرة البي ــوس، فمغ فالجل

وحفــظ ال�أســرار....

-يستحضر زيارة قام 
بها لبيت صديقه.
-يذكر طريقته في 

ال�ستئذان والجلوس 
والتصرف في بيت 

صديقه.
-يتبادل الراأي مع 

زملائه ومعلمه.
-يستمع اإلى بعض 

اآداب الزيارة من 
معلمه.

-يقّدر قيمة زيارة 
ال�أصدقاء.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-قراءة الحديث الشريف 

قراءة سليمة.

-حفظ الحديث 

الشريف.

-استنباط فائدة من فوائد 

اإفشاء السلام بين الناس.

-تعود اإفشاء السلام.

-تقدير قيمة ال�لتزام 

بالصيغة المسنونة 

للسلام.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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ش
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-الحديث الشريف.
آتية  -صور تمثل المواقف ال�

)ويحرص على ظهور ال�بتسامة 
في كل صورة(:

*رد السلام من الماشي 
للجالس.

*من الفرد للجماعة.
*من الراكب للماشي.
*من المعلم للطلاب.
*من الطالب للمعلم.

-التحية ترد باأحسن منها.
-السلام يغرس المحبة في 

قلوب الناس.

-يقراأ الحديث 
الشريف قراءة 

سليمة.
-يحفظ الحديث 

الشريف.
-يستنبط فائدة من 
فوائد اإفشاء السلام 

بين الناس.
-يعتاد اإفشاء 

السلام.
-يقّدر قيمة ال�لتزام 
بالصيغة المسنونة 

للسلام.

-الحديث 

الشريف.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



74 747575

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط درس اأو فائدة 

آيات. من ال�

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل. شر
 ع

بع
سا

 ال
س

در
ال

ن١
عو

ما
 ال

ورة
س

-سورة الماعون بالرسم 

القراآني.

-تقطيع ال�يات، مع صور 

اأطفال مقابل كل طفل بالون 

فيه مقطع من السورة.

آيات:  -اأستفيد من ال�

*اأحسن اإلى اليتيم.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط درساً اأو 

آيات. فائدة من ال�

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط درس اأو فائدة 

آيات. من ال�

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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-السورة بالرسم القراآني.

-صور بلا مقاطع.

آيات: -اأستفيد من ال�

*اأحافظ على الصلاة في 

وقتها.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين ما فيها من 

معان.

-يستنبط درساً اأو 

آيات. فائدة من ال�

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.



76 767777

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-قراءة الحديث الشريف.

-حفظ الحديث 

الشريف.

-التعرف على معنى 

التوقير والعطف.

-تمثيل قيمتي التوقير 

والعطف.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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-حديث: )ليس منا من ل� 

يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا(.

-صور صماء تتضمن المعاني 

آتية: ال�

*شاب وفتاة ينهضان من 

مكانهما ليجلسا شيخاً 

كبيراً، وامراأة.

*رجل كبير يداعب طفلاً 

صغيراً.

*اأخ واأخت يمسكان 

باأرجوحة يلاعبان اأخاهما 

الصغير.

*طفلان يحتضنان جدهما,

........الخ

-يقراأ الحديث 

الشريف.

-يحفظ الحديث 

الشريف.

-يتعرف على معنى 

التوقير والعطف.

-يتمثل قيمتي 

التوقير والعطف.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



76 767777

)وثيقة التربية الاسلامية(

١        الصف الثالث ال�أساسي:  الجزء



78 7٨797٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

اإرشادات 

وملاحظات

التقويم المخرجات الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة

المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

-التزام منهج 
التيسير في 

العرض.
-تبسيط الُجمل، 
ومراعاة قدرات 

الطالب على 
القراءة والكتابة 

لكل صف.
-التنويع في 

الصور المعروضة 
مع مراعاة الواقعية 

في الصورة 
وصلاحيتها 

في التعبير عن 
المقصود.

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في اأدوات 

التقويم. 

-استرجاع بعض 
ما تم اكتسابه من 
معارف وقيم في 

السنة السابقة.
-مناقشة وتبادل 

آراء مع  المواقف وال�
الزملاء والمعلم/ة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.
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-يستذكر الطلاب بعض 

ال�أفكار.

-يذكر المعلم ببعض مما تعلمه 

الطالب من قيم واأخلاق، 

أمانة، وال�عتماد  كالصدق، وال�

على النفس، وبعض ما تعلمه 

من عبادات كصلاة الظهر 

و..........

آراء ويوجه ويصوب. -يناقش ال�

-يسترجع بعض 

ما تم اكتسابه من 

معارف وقيم في السنة 

السابقة.

-يناقش ويتبادل 

آراء مع  المواقف وال�

زملائه ومعلمه.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في اأدوات 

التقويم. 

-التعرف على 
المقصود بلفظ 

يمان. ال�إ
-ذكر الركن ال�أول 
يمان. من اأركان ال�إ

-ملاحظة بعض 
المظاهر الدالة على 

اأن الله الخالق.
 -استخلاص اأن الله 

–تعالى- وحده 
يستحق. العبادة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.
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ال يمان تصديق بالقلب. -ال�إ
-اللــه  ســبحانه خالــق الكــون، 

صورة.
-الكواكــب والنجــوم تســير في 
ــا  الفضــاء ول� يصطــدم بعضه

ببعــض.
-النحــل يــاأكل الطعــام فيخــرج 

. عسلاً
-البقــرة تــاأكل الطعــام فتنتــج 

حليبــاً.
ــج  ــام وينت ــاأكل الطع ــزال ي -الغ

مســكاً.
-ال�أشــجار تســقى بمــاء واحــد 

وثمارهــا متعّددة.
-ما اأعظم خلق الله.

-يتعرف على المقصود 

يمان. بلفظ ال�إ

-يذكر الركن ال�أول من 

يمان. اأركان ال�إ

-يلاحظ بعض المظاهر 

الدالة على اأن الله 

الخالق.

 -يستخلص اأن الله 

–تعالى- وحده 

يستحق. العبادة. 

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 



78 7٨797٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر اأسماء بعض 

الرسل.

-حفظ اأسماء 

الكتب السماوية 

التي اأنزلت اإليهم.

-بيان واجبه تجاه 

الرسل، والكتب 

السماوية.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.
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-بعث الله –تعالى- الرسل 
لهداية الناس، وجعل لكل 

رسول كتاباً يعلم به اأتباعه، 
وقد ذكر القراآن الكريم اأسماء 
بعض الرسل كان منهم نبينا 

محمد –صلى الله عليه 
وسلم- ونوح، واإبراهيم، 

وموسى، وعيسى، وداود، 
وسليمان، ويونس، واأيوب.

-لم يذكر القراآن الكريم 
أنبياء جميعاً. اأسماء كتب ال�

-من الكتب السماوية التي 
ذكرت في القراآن الكريم:

*القراآن الكريم اأنزل على 
نبينا محمد -صلى الله عليه 

وسلم-.

نجيل كتاب اأنزل على  *ال�إ
 عيسى 

-عليه السلام-.

*التوراة  كتاب اأنزل على 
موسى -عليه السلام-.

*الصحف اأنزلت على اإبراهيم 
وموسى -عليهما السلام-.

-اأمرنا الله -عز وجل- اأن نؤمن 
برسله اأجمعين. 

-يذكر اأسماء بعض 

الرسل.

-يحفظ اأسماء الكتب 

السماوية التي اأنزلت 

اإليهم.

-يبين واجبه تجاه 

الرسل، والكتب 

السماوية.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على 

المقصود بالملائكة.

- التعّرف على 

المقصود باليوم 

ال�خر.

-ذكر اأسماء بعض 

الملائكة.

-استنباط الحكمة 

من وجود يوم اآخر.

-استشعار حساب 

 الله 

-تعالى- فيلتزم الخير 

ويتجنب الشر.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.
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ة 
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ال�إ
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س
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-خلق الله الملائكة من 
نور، وهي من مخلوقات الله 
التي ل� نراها، وقد ذكر منهم 

في القراآن الكريم: جبريل 
وميكائيل، واإسرافيل، ومالك، 

ورضوان.

-اليوم ال�آخر هو يوم القيامة، 
تنتهي فيه حياة المخلوقات 

على ال�أرض، وفي اليوم ال�آخر 
يحاسب الله الناس على ما 

عملوا في الدنيا، فيدخل 
المؤمنين الجنة ويدخل 

الكافرين النار.

-من اأفلت من العقاب في 
الدنيا لن يفلت من عذاب 

الله في اليوم ال�آخر.

 

-يتعّرف المقصود 

بالملائكة.

-يتعرف المقصود باليوم 

ال�آخر.

-يذكر اأسماء بعض 

الملائكة.

-يستنبط الحكمة من 

وجود يوم اآخر.

 -يستشعر حساب الله 

-تعالى- فيلتزم الخير 

ويتجنب الشر.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات  -تلاوة ال�

الكريمة.

-حفظها غيباً.

- بيان بعض 

معانيها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

١ 
ى

ح
ض

 ال
ورة

س
س 

خام
 ال

س
در

ال -سورة الضحى بالرسم 

القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 

خط تحت المفردات المنوي 

تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.

آيات الكريمة. -يتلو ال�

-يحفظها غيباً.

-يتبين بعض معانيها.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.



80 ٨٠81٨١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات  -تلاوة ال�

الكريمة.

-حفظها غيباً.

-ذكر مناسبة السورة 

- بيان بعض 

معانيها.

-استنباط درس اأو 

فائدة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

ى٢
ح

ض
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س

س 
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س
 ال

س
در

ال

-سورة الضحى بالرسم 

القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 

خط تحت المفردات 

المنوي تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.

-ذكر مناسبة السورة بجمل 

واضحة ونص قصير.

آيات الكريمة. -يتلو ال�

-يحفظها غيباً.

-يذكر مناسبة السورة

-يتبين بعض معانيها.

-يستنبط درساً او 

فائدة. 

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-يتعرف المقصود 
بالدعوة السرية.

-ذكر بعض مواقف 
الرسول في الدعوة.

-تعليل اختيار 
 الرسول 

–صلى الله عليه 
وسلم- للدعوة 

السرية.
-تقدير شخص 

 الرسول 
–صلى الله عليه 
وسلم- وتعظيمه.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

وة 
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س
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آتية  -التركيز على العناصر ال�

في المحتوى:

-بداأ الرسول -صلى الله 

عليه وسلم- دعوته سراً 

بمن يثق فيهم يرجو منهم 

الخير.

-ذكر بعض ال�أشخاص 

الذين ابتداأ الرسول-صلى 

الله عليه وسلم- بهم.

-مواقف من دعوة الرسول –

صلى الله عليه وسلم-.

-يتعرف المقصود 

بالدعوة السرية.

-يذكر بعض مواقف 

الرسول في الدعوة.

 -يعلل اختيار الرسول 

–صلى الله عليه وسلم- 

للدعوة السرية.

 -يقدر شخص الرسول 

–صلى الله عليه 

وسلم- ويعظمه.

-السيرة 

النبوية. 

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على اأعلام 

الدرس.

-سرد قصة اإسلام 

كل منهم على 

حدة.

-تقدير هؤل�ء 

الصحابة وال�قتداء 

بهم.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.
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-قصة اإسلام خديجة 

-رضي الله عنها-.

-قصة اإسلام اأبي بكر 

-رضي الله عنه-.

-قصة اإسلام علي -رضي 

الله عنه-.

-دروس مستفادة.

-يعرف باأعلام الدرس.

-يســرد قصة اإســلام كل 

منهــم علــى حــدة.

-يقــدر هــؤل�ء الصحابــة 

ويقتــدي بهــم.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-استذكار األفاظ 

ال�أذان.

-بيان معاني مفردات 

ال�أذان.

-التميّيز بين األفاظ 

ال�أذان واألفاظ 

قامة. ال�إ

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

ة 
قام

ال�إ
 و

ان
أذ �

 ال
سع

لتا
س ا

در
ال -عرض األفاظ ال�أذان: 

-كل مقطع يقابله في دائرة 

اأو مربع بطريقة فنية، معناه 

بعبارة قصيرة.

قامة  -عرض األفاظ ال�إ

بالصيغة المشهورة. 

-يستذكر األفاظ 

ال�أذان.

-يبين معاني مفردات 

ال�أذان.

-يمّيز بين األفاظ ال�أذان 

قامة. واألفاظ ال�إ

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-قراءة الحديث 
الشريف قراءة 

سليمة.
-حفظه غيباً.

-تعود الترديد خلف 
المؤذن.

-بيان فضيلة الترديد 
خلف المؤذن.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.
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-كتابــة الحديــث الشــريف 

بخــط واضــح.

فيــه  يبيــن  مختصــر  -نــص 

خلــف  الترديــد  فضــل 

لمــؤذن. ا

-يقراأ الحديث الشريف 

قراءة سليمة.

-يحفظه غيباً.

-يعتاد الترديد خلف 

المؤذن.

-يبين فضيلة الترديد 

خلف المؤذن.

-حديث.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض فضائل 
الصلاة.

-قراءة نصوص 
تحض على اأداء 

الصلاة.
-استنتاج اأهمية 

الصلاة.
-الحرص على اأداء 

الصلوات.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل. ر 
ش

 ع
ي

اد
ح

 ال
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صل
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ف

-نص تعليمي عن فضل 

الصلاة، مع ذكر بعض 

ال�أحاديث والنصوص 

الشرعية التي تبين اأهمية 

الصلاة.

-يذكر بعض فضائل 
الصلاة.

-يقراأ نصوصاً تحض 
على اأداء الصلاة.

-يستنتج اأهمية الصلاة 
-يحرص على اأداء 

الصلوات.

-الفقه 
سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 
مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-مراجعة اأعمال 
الصلاة من خلال 

الصور.
-استذكار اأعمال 

الوضوء.
-حفظ ما في 

الصلاة من قراءة 
واأذكار.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل.

-نشاط: تنفيذ الوضوء 
والصلاة. اة
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-نص تعليمي باأعمال 
الوضوء.

-نص تعليمي مسنود 
بالصور باأعمال الصلاة 

واأذكارها.

-يراجــع اأعمــال الصــلاة 
مــن خــلال الصــور.

-يستذكر اأعمال
 الوضوء.

-يحفــظ مــا فــي الصــلاة 
مــن قراءة واأذكار.

-الفقه 
سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 
مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعــرف علــى معنى 

السميع .

-بيــان بعــض مظاهــر 

ســمع اللــه -تعالــى-.

-استشــعار رقابــة اللــه 

–تعالــى-.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل. ر 
ش

 ع
ث

ثال
 ال
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ال

يع
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 ال
له
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-قولــه –تعالــى-: )ليــس كمثله 
شــيء وهــو الســميع البصير(.

-ســمع اللــه -تعالــى- ل� يشــبه 
ســمع المخلوقــات.

-يسمع ما يخفى وما يظهر.
ــا  ــث النفــس وم -يســمع حدي
ممــا  الصــدور  فــي  يخفــى 

يــدور فــي خواطــر البشــر.

-يتعرف معنى السميع.

-يبين بعض مظاهر 

سمع الله -تعالى-.

-يستشعر رقابة الله 

-تعالى-.

-عقيدة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

- التعرف على 
المقصود من 

الحافظ.
-ذكر بعض مظاهر 
حفظ الله –تعالى- 

لخلقه.
-استشعار حفظ الله  

فلا يخاف شيئاً 
سواه.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل. شر
 ع

بع
لرا

س ا
در

ال

ظ
حاف

 ال
له

ال

-قال –تعالى-: )فالله 
خير حافظاً، وهو اأرحم 

الراحمين(.
-الله يحفظ السماوات 

وال�أرض.
-الله يحفظ المخلوقات.

-اختيار بعض مظاهر حفظ 
 الله 

–تعالى- للمخلوقات.

-يتبين المقصود من 

الحافظ.

-يذكر بعض مظاهر 

حفظ الله لخلقه.

-يستشعر حفظ الله  

فلا يخاف شيئاً سواه.

-عقيدة.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات  -تلاوة ال�

الكريمة.

-حفظها غيباً.

- بيان بعض 

معانيها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل. ر 
ش

 ع
س

خام
 ال
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در
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ة١
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-سورة الزلزلة بالرسم القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 

خط تحت المفردات 

المنوي تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.

آيات الكريمة. -يتلو ال�

-يحفظها غيباً.

-يتبين بعض معانيها.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض 

معانيها.

-استنباط درس اأو 

عبرة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل. ر 
ش

 ع
س

اد
س

 ال
س

در
ال

ة٢
لزل

لز
ة ا

ور
س

-سورة الزلزلة بالرسم القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 
خط تحت المفردات 

المنوي تفسيرها.
-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  
للاآيات.

آيات الكريمة. -يتلو ال�

-يحفظها غيباً.

-يتبين بعض معانيها.

-يستنبط درساً اأو عبرة.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على 

المقصود بالكلمة 

الطيبة.

-تمثيل للكلمة 

الطيبة.

-استنتاج اأثر الكلمة 

الطيبة في الحياة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل. ر 
ش

 ع
بع

سا
 ال

س
در

ال

بة
طي

 ال
مة

كل
ال

-قوله -تعالى-: ) ومثل 

كلمة طيبة كشجرة طيبة 

اصلها ثابت وفرعها في 

السماء”(.

-اأمثلة للكلمة الطيبة.

-الكلمة الطيبة صدقة.

-اأثر الكلمة الطيبة.

-يتعرف المقصود 

بالكلمة الطيبة.

-يمثّل للكلمة الطيبة.

-يستنتج اأثر الكلمة 

الطيبة في الحياة.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

--سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

ر 
ش

 ع
من

لثا
س ا

در
ال

 )
لد

الب
رة 

سو
(١

وة 
لا

الت

-كتابة السورة بالرسم 

العثماني.

-كتابة المعاني بلون مميز 

اأو وضع خط تحتها.

آيات الكريمة. -يتلو ال�

-يتبين معاني بعض 

مفرداتها.

-يستشعر عظمة 

آيات القراآنية. ال�

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-حفظ معاني بعض 

مفرداتها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل. ر 
ش

 ع
سع

لتا
س ا

در
ال

س(
شم

 ال
ورة

س
( 

ة٢
او

لتل
ا

-كتابة السورة بالرسم 

العثماني.

-كتابة المعاني بلون مميز 

اأو وضع خط تحتها.

آيات الكريمة. -يتلو ال�

-يتبين معاني بعض 

مفرداتها.

-يستشعر عظمة 

آيات القراآنية. ال�

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-استشعار عظمة 

آيات القراآنية. ال�

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

زة(
هم

 ال
ورة

س
( 

ة3
او

لتل
ن ا

رو
ش

لع
س ا

در
ال

-كتابة السورة بالرسم 

العثماني.

-كتابة المعاني بلون مميز 

اأو وضع خط تحتها.

آيات الكريمة. -يتلو ال�

-يتبين معاني بعض 

مفرداتها.

-يستشعر عظمة 

آيات القراآنية. ال�

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

٢        الصف الثالث ال�أساسي:  الجزء
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اإرشادات 

وملاحظات

التقويم المخرجات الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة

المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

-التزام منهج 
التيسير في 

العرض.

-تبسيط الُجمل، 
ومراعاة قدرات 

الطالب على 
القراءة والكتابة 

لكل صف.

-التنويع في 
الصور المعروضة 
مع مراعاة الواقعية 

في الصورة 
وصلاحيتها 

في التعبير عن 
المقصود.

استخدام اأدوات التقويم 
الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه مع 
مراعاة التنوع في اأدوات 

التقويم. 

-التعّرف على المقصود 

حسان. بال�إ

-بيان المقصود بعبادة 

الله في السر والعلن.

-استحضار رقابة الله –

تعالى- في سره وعلانيته.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ن(
عل

وال
ر 

س
 ال

ي
ه ف

الل
ة 

اد
عب

( 
ان

س
ح

ال�إ
ل 

أو �
 ال

س
در

ال

-قال رسول الله -صلى 

الله عليه وسلم-: 

حسان اأن تعبد الله  )ال�إ

كاأنك تراه فاإن لم تكن 

نه يراك(. تراه فاإ

-نص تعليمي يوضح 

كيفية مراعاة رقابة الله 

–تعالى- في السر والعلن، 

مع تعزيز النص باأمثلة 

ومواقف. 

-اأن يتعّرف 

المقصود 

حسان. بال�إ

-اأن يبين المقصود 

بعبادة الله في 

السر والعلن.

-اأن يستحضر 

رقابة الله -تعالى- 

في سره وعلانيته.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام اأدوات التقويم 
الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه مع 
مراعاة التنوع في اأدوات 

التقويم. 

-ذكر شعار الرسول 

–صلى الله عليه وسلم- 

في دعوته الجهرية.

-سرد بعض مواقف من 

سيرة الرسول –صلى الله 

عليه وسلم-.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
ي

ثان
 ال

س
در

ال

ة(
ري

جه
 ال

وة
دع

)ال
م 

لا
س

ال�إ
ى 

ل  اإ
وة

دع
ال

-شعار الرسول –صلى الله 

عليه وسلم- في الدعوة 

الجهرية: )يا اأيها الناس 

قولوا ل� اإله اإل� الله تفلحوا(.

-نص تعليمي يتضمن 

ال�أفكار ال�تية:

*كيفية بداية الدعوة 

الجهرية.

*مواقف واأحداث.

- يذكر شعار 
 الرسول 

-صلى الله عليه 
وسلم- في دعوته 

الجهرية.
-يسرد بعض 

مواقف من سيرة 
 الرسول 

-صلى الله عليه 
وسلم-

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه

 مع مراعاة التنوع

 في اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض مواقف 

من اأذى قريش للرسول 

-صلى الله عليه وسلم-.

-استنباط بعض الدروس 

والعبر.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل. ث 
ثال

 ال
س

در
ال

فار
لك

ى ا
أذ ا

-نص تعليمي يتضمن 
يذاء  صوراً ومواقف ل�إ

الكفار للرسول –صلى 
الله عليه وسلم-

-كتابة بعض مواقف 
ل�أذى قريش للرسول –
صلى الله عليه وسلم-.

-يذكر بعض 
مواقف من اأذى 

قريش للرسول 
-صلى الله عليه 

وسلم-.
-يستنبط بعض 
الدروس والعبر.

-سيرة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على المقصود 

بالصبر.

-تمثل لصور من 

ال�بتلاء.

-امتثال خلق الصبر في 

حياته. 

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

بر
ص

 ال
بع

لرا
س ا

در
ال

-قال –تعالى-: )وبشر 
الصابرين الذين اإذا 

اأصابتهم مصيبة قالوا اإنا 
لله واإنا اإليه راجعون(.
-نص تعليمي يتضمن 

ال�أفكار ال�تية:
*الصبر على تحمل 

ال�أذى وطلب ال�أجر من 
الله.

*صور من الصبر: موقفان 
اأو ثلاثة.

-يعّرف المقصود 
بالصبر.

-يمثل لصور من 
ال�بتلاء.

-يتمثل خلق 
الصبر في حياته. 

-اأخلاق 

وتهذيب 

وفكر.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط بعض الدروس 

والعبر.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ر١
قد

 ال
ورة

س
س 

خام
 ال

س
در

ال

-سورة القدر  بالرسم 
القراآني.

تلوين بلون  بارز اأو وضع 
خط تحت المفردات 

 المنوي 
تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.
-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.
-فقرة تتحدث عن نزول 

القراآن الكريم.
-صورة لغار حراء

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين ما فيها من 

معنى.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط فضائل ليلة 

القدر من السورة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ر٢
قد

 ال
ورة

س
س 

اد
س

 ال
س

در
ال

-سورة القدر  بالرسم 
القراآني.

تلوين بلون  بارز اأو وضع 
خط تحت المفردات 

المنوي تفسيرها.
-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  
للاآيات.

-فقرة تتحدث عن نزول 
القراآن الكريم.

-صورة لغار حراء

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يستخلص 

فضائل ليلة القدر 

من السورة.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على مدلول 

صفة الخلق.

 -تمثيل لعظيم خلق الله 

–تعالى- واإبداعه.

 -التميّيز  بين صنع الله 

–تعالى- وصنع 

المخلوق.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

له
 ال

لق
خ

 :
بع

سا
 ال

س
در

ال

-اأوجد الله سبحانه وتعالى 

كل المخلوقات.

-نص تعليمي يتحدث 

عن اإبداع الله –تعالى- 

في خلقه.

-يتعرف على 

مدلول صفة 

الخلق.

-يمثل لعظيم 

خلق الله -تعالى- 

واإبداعه.

-يمّيز  بين صنع 

 الله 

-تعالى- وصنع 

المخلوق.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض نعم الله –

تعالى-.

-استنتاج اأن نعمة الله 

–تعالى- اأعطاها للخلق 

اأجمعين.

-شكر الله –تعالى- على 

عظيم نعمه.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

عم
من

 ال
له

 ال
ن:

ثام
 ال

س
در

ال

-صور بعض مخلوقات 

الله.

جمل توضح بعض نعم 

الله تعالى

اآية تتحدث عن نعم الله 

–تعالى-.

-يعدد بعض نعم 

الله -تعالى-.

-يستنتج اأن نعمة 

الله -تعالى- 

اأعطاها للخلق 

اأجمعين.

-يشكر الله –

تعالى- على 

عظيم نعمه.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر موقع القدس في 

فلسطين.

-تعليل رحلته اإلى 

القدس.

-ذكر بعض المعيقات 

في طريق الرحلة.

-اإبراز اأهمية القدس 

ومكانتها في قلب 

المسلم. 

-استنتاج واجبه وواجب 

المسلمين نحو مدينة 

القدس.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-نشاط: رسم الجدار 

وبعض الحواجز..

س 
قد

 ال
ى

ل  اإ
لة

رح
  :

سع
لتا

س ا
در

ال

ي(
عل

تفا
س 

در
(

-صورة لمدينة القدس. 

-صورة للمسجد ال�أقصى 

وقبة الصخرة.

-اآية قراآنية تتحدث عن 

المسجد ال�أقصى.

-يذكر موقع 
القدس في 

فلسطين.
-يعلل رحلته اإلى 

القدس.
-يذكر بعض 
المعيقات في 
طريق الرحلة.
-يبرز اأهمية 

القدس ومكانتها 
في قلب المسلم. 

-يستنتج 
واجبه وواجب 
المسلمين نحو 
مدينة القدس.

-وطني 

وفكري.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على الدعاء.

-بيان فضل الدعاء.

-التزام اآداب الدعاء.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
اء

دع
 ال

ب
دا

آ   ا
ر:

ش
عا

 ال
س

در
ال

-صورة شخص يرفع يديه 

للدعاء.

-اآية تحث على الدعاء

 وفقرة تتحدث عن فضل 

الدعاء

-كتابة بعض ال�أدعية 

الماأثورة

-يعّرف الدعاء.

-يبين فضل 

الدعاء.

-يلتزم اآداب 

الدعاء.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 
مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-حفظ بعض ال�أدعية 
الماأثورة.

-بيان فضل الدعاء بها.
-التزام اآداب الدعاء.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ر:
ش

 ع
ي

اد
ح

 ال
س

در
ال

لم
وس

ه 
علي

ه 
الل

ى 
صل

ل 
سو

لر
ة ا

عي
أد  ا

من
 

تمهيد للدرس عن فضل 
الدعاء...

شكل موجود عليه 
بعض ال�أدعية الماأثورة: 
)اأذكار الصباح والمساء 
، النوم، اأدبار الصلاة،  

زيارة المريض، نزول 
الغيث....(.

 فضل الدعاء بهذه 
ال�أدعية:

...
شارة اإلى بعض اآداب  ال�إ

الدعاء:...
ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم ل� اأطلب العون 
اإل� من الله.

-يحفظ بعض 
ال�أدعية الماأثورة.

-يبين فضل 
الدعاء بها.

-يلتزم اآداب 
الدعاء.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط درس وعبرة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
 :

شر
 ع

ي
ثان

 ال
س

در
ال

ل١
للي

ة ا
ور

س

-سورة الليل بالرسم 
القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 
خط تحت المفردات 

 المنوي 
تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.
-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.
-صورة ولد يتلو القراآن.

آيات  -يتلو ال�
الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين بعض 
معانيها.

-يستنبط درساً 
وعبرة.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط درس وعبرة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

 :
شر

 ع
ث

ثال
 ال

س
در

ال

)٢
يل

الل
رة 

سو
(

-سورة الليل بالرسم 
القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 
خط تحت المفردات 

 المنوي 
تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.
-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.
-صورة رجل يتلو القراآن.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين بعض 

معانيها.

-يستنبط درساً 

وعبرة.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

- التعرف على المقصود 

من برِّ الوالدين.

-بيان فضل الوالدين على 

أول�د. ال�

-ذكر بعض مظاهر 

حسان للوالدين. ال�إ

-امتثال صور بر الوالدين.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-مقطع فيديو

 :
شر

 ع
بع

لرا
س ا

در
ال

ين
لد

لوا
ر ا

ب

حسان  -بر الوالدين : ال�إ
اإليهما..

-فضل الوالدين على 
أول�د:... ال�

-صور توضح بر الوالدين
حسان  بعض مظاهر ال�إ

للوالدين: الطاعة، النفقة 
-كتابة اآية تحث على بر 

الوالدين:
)وقضى ربك...(.

حديث: )اأي الناس اأحق 
بحسن صحابتي، قال: 

اأمك...(.
)رغم اأنف...(.

ل�فتة تربوية: 
اأنا مسلم اأطيع والدي 

واأحسن اإليهما.

-يتعّرف المقصود 

من بر الوالدين.

-يبين فضل 

الوالدين على 

أول�د. ال�

-يذكر بعض 

حسان  مظاهر ال�إ

للوالدين.

-يتمثل صور بر 

الوالدين.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على المقصود 

من المحتاج.

-تمثيل بصور من حاجة 

الناس بعضهم لبعض.

-تمثيل لطرق تقديم 

العون للمحتاجين.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ج
حتا

لم
ة ا

عد
سا

 م
ر:

ش
 ع

س
خام

 ال
س

در
ال

-نص تعليمي يبين 

آتية: ال�أفكار ال�

تمهيد عن المحتاج فهو 

قد يكون صغيراً اأو كبيراً 

اأو فقيراً اأو غنياً واإعانتهم 

بالجهد 

-صور تدل على مساعدة 

المحتاجين.

-فقرة تتحدث عن اأهمية 

مساعدة المحتاجين.

-يمثّل لطرق مساعدة 

العون للمحتاجين:

 المال.. الجهد.. 

النصح..

حديث )من فرج...(.

)من يسر...(.

)اأحب الناس اإلى الله 

اأنفعهم للناس(.

-صورة لرجل يقطع شارعاً 

..اأو يحمل متاعاً...

ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم اأساعد 

المحتاجين.

-يعّرف المقصود 

من المحتاج.

-يمثل بصور 

حاجة الناس 

بعضهم لبعض.

-يمثّل لطرق 

تقديم العون 

للمحتاجين.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

--سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر مظاهر اهتمام 

نسان بنظافته ومظهره. ال�إ

-بيان فوائد النظافة.

سلام بحرصه  -تعظيم ال�إ

على النظافة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ف
ظي

ا ن
أن  ا

  :
شر

 ع
س

اد
س

 ال
س

در
ال

نص تعليمي يبين ال�أفكار 
آتية : ال�

نسان  -مظاهر اهتمام ال�إ
بنظافته ومظهره:...

الشخصية ، البيت ، المرافق 
العامة..

-فوائد النظافة:....

سلام على النظافة -حرص ال�إ

-النصوص:

)وثيابك فطهر(.

)اإن الله نظيف يحب النظافة

فنظفوا اأفنيتكم...(.

)اإماطة ال�أذى عن الطريق 
صدقة(.

- ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم نظيف، بيئتي 
نظيفة. 

-يذكر مظاهر 

نسان  اهتمام ال�إ

بنظافته ومظهره.

-يبين فوائد 

النظافة.

سلام  -يعظم ال�إ

بحرصه على 

النظافة.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ر 
ش
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(

-كتابة السورة بالرسم 

العثماني.

-كتابة المعاني بلون مميز 

اأو وضع خط تحتها.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يبين بعض 

معاني مفرداتها. 

-يستشعر عظمة 

آيات القراآنية. ال�

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-حفظ معاني بعض 

مفرداتها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

شر
 ع

من
لثا

س ا
در

ال

 ٢
وة 

لا
الت

 

ة(
رع

لقا
ة ا

ور
س

(

كتابة السورة بالرسم 

العثماني.

كتابة المعاني بلون مميز 

اأو وضع خط تحتها.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يبين بعض 

معاني مفرداتها.

-يستشعر عظمة 

آيات القراآنية. ال�

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات  -استشعار عظمة ال�

القراآنية.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ر 
ش

 ع
سع

لتا
س ا

در
ال

 3
وة 

لا
الت

ت(
ديا

عا
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س

(

-كتابة السورة بالرسم 

العثماني.

-كتابة المعاني بلون مميز 

اأو وضع خط تحتها.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يبين بعض 

معاني مفرداتها.

-يستشعر عظمة 

آيات القراآنية. ال�

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

١       الصف الرابع ال�أساسي:  الجزء 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اإرشادات 

وملاحظات
التقويم المخرجات

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

-التزام منهج 
التيسير في 

العرض.
-تبسيط الُجمل، 
ومراعاة قدرات 

الطالب على 
القراءة والكتابة 

لكل صف.
-التنويع في الصور 

المعروضة مع 
مراعاة الواقعية 

في الصورة 
وصلاحيتها 

في التعبير عن 
المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-قراءة اآية الكرسي  قراءة 

سليمة.

-حفظ اآية الكرسي.

-التعرف اإلى بعض 

معانيها.

-تعظيم اآية الكرسي.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
 - المصحف الشريف 

والكتاب المقرر.
-اآية الكرسي ملونة 
مصورة من القراآن 

الكريم.
- تلاوة المعلم النموذجية 

للاآية.

)١
ي)

رس
لك

ة ا
آي  ا

ل:
أو �

 ال
س

در
ال

-اآية الكرسي بالرسم القراآني.
-تلوين بلون  بارز اأو وضع 

خط تحت المفردات المنوي 
تفسيرها.

-تمهيد فضل اآية الكرسي
-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  
للاآيات.
-الصور:

 صورة للاأرض وصورة للسماء.
صورة للمصحف الشريف.

آية من الكتاب  -معلم يتلو ال�
المقرر.

-ل�فتة تربوية: 
اأنا مسلم اأؤمن اأن الله يحفظني 

ويحميني.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين مجمل 

ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط 

بعض العبر 

المستفادة.

-يذكر بعض 

فضائلها.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-قــراءة اآيــة الكرســي  قــراءة 

ســليمة.

-حفظ اآية الكرسي.

-التعرف اإلى بعض معانيها.

اللــه  قــدرة   -استشــعار 

حفــظ  علــى  -تعالــى- 

ومــا  وال�أرض  الســماوت 

. بينهمــا

 

  :
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ثان
 ال
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( 

ي
رس

لك
ة ا

آي ا

-اآية الكرسي بالرسم القراآني.
-تلوين بلون  بارز اأو وضع 

خــط تحــت المفــردات المنــوي 
تفســيرها.

-تمهيد فضل اآية الكرسي
-معاني بعض المفردات.

المجملــة   العامــة  -المعانــي 
. ت يــا للاآ

-ل�فتة تربوية: 
اأنــا مســلم اأحــرص علــى تــلاوة اآيــة 

الكرسي.

آيات  -يتلو ال�
الكريمة.

-يحفظها غيباً.
-يتبين مجمل ما 

فيها من معاٍن.
-يستنبط بعض 
العبر المستفادة.
-يستشعر قدرة 

الله -تعالى- على 
حفظ السماوات 

وال�أرض وما 
بينهما.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على الغاية 

العظمى لبعثة الرسل.

_ ذكر مهام الرسل.

-تعليل اختيار الله –تعالى- 

أقوام التي  للرسل من ال�

بعثوا فيها.

-التفريق بين مهمة نبينا 

محمد –صلى الله عليه 

وسلم- وبين مهمة غيره 

من الرسل من حيث 

الخصوص والعموم.

يمان بالرسل.  _ ال�إ

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-المصحف الشريف 

والكتاب المقرر. 

-لوحة تتضمن صفات 

الرسل.

- لوحة تتضمن اأسماء 

اأولي العزم من الرسل و 

اأقوامهم.

-لوحة تتضمن الكتب 

السماوية و اأسماء الرسل 

الذين اأنزلت عليهم. ل 
رس

 ال
ام

مه
  :

ث
ثال

 ال
س
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-نــص تعليمــي يركــز علــى اأن 
مهــام الرســل واحــدة.

-وظائف الرسل.
-خصــوص الرســال�ت وعمــوم 
رســالة ســيدنا محمــد –صلــى 

اللــه عليــه وســلم-.
-النصوص الشرعية:

ــا اأرســلناك اإل�  ــه –تعالى-)وم قول
كافــة للنــاس...(.

 )ومــا اأرســلنا مــن رســول اإل� 
قومــه...(. بلســان 

-الصور:
صورة معلمة تشــير اإلى الســبورة 

أنبياء( )دعــوة ال�
صورة المصحف الشريف.

صــورة خطيــب الجمعــة ياأمــر 
عــن  ينهــى  و  بالمعــروف 
المنكــر، ويبشــر بالجنــة و يحذر 

النــار. مــن 
صــورة محاضــر جامعــي مقابــل 

ــه. طلاب
-ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم اأؤمن بالرسل جميعاً.

-يذكر الغاية 

العظمى لبعثة 

الرسل.

-يعّدد بعض 

مهام الرسل 

-عليهم 

السلام-.

-يعلّل اختيار 

 الله 

-تعالى- للرسل 

أقوام التي  من ال�

بعثوا فيها.

-يفّرق بين 

مهمة نبينا 

محمد –صلى 

الله عليه 

وسلم- وبين 

مهمة غيره 

من الرسل 

من حيث 

الخصوص 

والعموم.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-وجدان. 



100 ١٠٠101١٠١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 
مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-بيان اأصل خلق 
الملائكة.

-التعرف على بعض 
صفاتهم.

-ذكر بعض وظائفهم.
-استنتاج الدروس والعبر 
من طاعة الملائكة اأمر 

 الله 
-تعالى-.

يمان بالملائكة. -ال�إ

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
 -المصحف الشريف 

والكتاب المقرر.
-اآيات قراآنية مصورة 

وملونة تتضمن اأعمال 
الملائكة.

-لوحة تتضمن اأسماء 
بعض الملائكة 

ومهامهم. 
-لوحة تتضمن صفات 

الملائكة. 

كة
لائ

لم
ف ا

ظائ
 و

 :
بع

لرا
س ا

در
ال

-الملائكة هي مخلوقات في 

عالم الغيب خلقها الله من 

نور.

-صفات الملائكة : ل� ياأكلون 

ول� يشربون...

-بعض وظائف الملائكة : 

الوحي... كتبة ال�أعمال...

-الصور: 

صورة غار حراء.

-ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم اأطيع الله ول� اأعصي 

له اأمراً.

-يوضح 
اأصل خلق 
الملائكة.

-يسّمي بعض 
صفاتهم.

-يعّدد بعض 
وظائفهم.
-يستنتج 

الدروس والعبر 
من طاعة 

الملائكة اأمر 
الله -تعالى-.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على مفهوم 

فرائض الصلاة.

-ذكر فرائض الصلاة.

-استنباط اأثر عدم القيام 

بفرائض الصلاة على 

صحتها.

تقان  - اأداء الصلاة باإ

وخشوع.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

- cd  يتضمن خطوات 

الصلاة المتسلسلة 

متضمنة ما يقوله 

المصلون في كل خطوة.

- المعلم يؤدي الصلاة 

اأمام الطلاب.

- طالب يؤدي الصلاة 

اإماماً بالطلاب 

-ال�أنشطة: 

يسجد سجود السهو في 

نهاية الصلاة....

اة
صل

 ال
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رائ
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-تمهيد يبين مكانة الصلاة من 
اأركان ال�سلام.

-فرائض الصلاة هي: ال�أعمال 
التي اإذا تركها المصلي عمداً 

بطلت صلاته. 
-فرائض الصلاة بالصور.

حرام،...( )تكبيرة ال�إ
-الصور:

صورة طفل ينوي للصلاة رافعاً 
يديه قرب اأذنيه قائلا : الله 

اأكبر.
صورة طفل واقف يقراأ الفاتحة.

صورة طفل راكع.
صورة طفل ساجد.

صورة طفل في الجلوس 
ال�أخير.

صورة طفل يسلم عن اليمين. 
- ما اأثر عدم القيام 

بفرائض الصلاة على 
صحتها:.........

-ل�فتة تربوية: 
اأنا مسلم اأردد قوله –تعالى-:  
)و اأقيموا الصلاة واآتوا الزكاة(.

-يعّرف فرائض 

الصلاة.

-يعّدد فرائض 

الصلاة.

-يستنبط اأثر 

عدم القيام 

بفرائض 

الصلاة على 

صحتها.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



102 ١٠٢103١٠3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر سنن الصلاة.

-توضيح اأثر ال�لتزام بالسنن 

في تمام الصلاة وكمالها.

تقان  - اأداء الصلاة باإ

وخشوع مراعياً سنن 

الصلاة.

-الحرص على ال�قتداء 

بسنة رسول الله صلى الله 

عليه وسلم-.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

- cd   يتضمن خطوات 

الصلاة المتسلسلة 

متضمنة سنن الصلاة في 

كل خطوة.

-المعلم يؤدي الصلاة 

اأمام الطلاب موضحاً 

السنن.

- المعلم يؤدي الصلاة 

اإماماً بالطلاب.
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-تمهيد... تم التعرف على 
فرائض الصلاة وهناك اأعمال 

واأقوال مارسها الرسول –صلى 
الله عليه وسلم- ومنها: )دعاء 
ال�ستفتاح، تكبيرات ال�نتقال 

، التاأمين ،..
-من سنن الصلاة بالصور....

-ما اأثر ال�لتزام بالسنن في تمام 
الصلاة وكمالها ؟

-نقصانها ل� يبطل الصلاة 
ولكن يحرم من ال�أجر.

-صورة طفل يدعو بدعاء 
ال�ستفتاح.

-صورة طفل يقراأ سورة قصيرة 
بعد سورة الفاتحة.

-صورة طفل يؤمن في نهاية 
سورة الفاتحة.

- صورة طفل يكبر تكبيرات 
ال�نتقال. 

- صورة طفل يقراأ تسبيحات 
الركوع والسجود.

-ل�فتة تربوية: 
اأنا مسلم األتزم بسنن الصلاة  

طمعاً في ال�أجر والثواب.

-يعّدد سنن 

الصلاة.

-يوضح 

اأثر ال�لتزام 

بالسنن في 

تمام الصلاة 

وكمالها.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على المقصود 

من زمزم وموقعه.

-سرد قصة هاجر 

واإسماعيل -عليهما 

السلام-.

-استنباط بعض العبر 

والدروس من القصة.

_ال�يمان بقدرة الله الذي 

فجر بئر زمزم في عمق 

الصحراء منذ عصر اإبراهيم 

 واإسماعيل

-عليهما السلام- حتى 

وقتنا الحاضر.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-cd يتضمن مراحل 

خروج ماء زمزم من البئر 

اإلى اأروقة الحرم.

- ورقة عمل تتضمن 

اأسئلة حول بئر زمزم:

-لماذا سمي البئر بهذا 

ال�سم ؟

_ علل تدفق مياه بئر 

زمزم في عمق الصحراء 

منذ زمن اإبراهيم 

واإسماعيل -عليهما 

السلام- حتى ال�آن؟ 

_ ماذا تستنتج من قصة 

بئر زمزم؟ 

_ سرد قصة بئر زمزم. 

رة 
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-نص تعليمي يتضمن ال�أفكار 

آتية: ال�

-التعريف ببئر زمزم وموقعه

-اإجمال قصة هاجر واإسماعيل 

بشكل مبسط.

-استنباط الدروس والعبر :...

الصور:

- صور لبئر زمزم )قديماً 

وحديثاً(.

- صورة الكعبة.

- صورة الصفا والمروة

-ل�فتة تربوية: 

ماء زمزم لما شرب له.

-يتعّرف 

المقصود من 

زمزم وموقعه.

-يروي 

قصة هاجر 

واإسماعيل 

-عليهما 

السلام-.

-يستنبط بعض 

العبر والدروس 

من القصة.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-وجدان. 

-مهارة.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر اأن الكعبة اأول 

مسجد بني في ال�أرض.

-بيان دور اإبراهيم 

واإسماعيل -عليهما 

السلام- في بناء الكعبة.

-استنباط الدروس والعبر 

من القصة.

-سرد القصة بلغته 

الخاصة.

أنبياء في  _ ال�قتداء باأبي ال�

 امتثال اأوامر الله 

وطاعته.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

- cd  يتضمن مناسك 

الحج مع التركيز على 

الطواف حول الكعبة.

- تمثيل بناء الكعبة.

- تمثيل مناسك الحج.
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-نص تعليمي يتضمن ال�أفكار 

آتية: ال�

-اإن الكعبة اأول مسجد بني في 

 ال�أرض مع النص الشرعي  

)اإن اأول بيت وضع للناس...(

-الدروس والعبر من القصة.

-الصور:

صورة حجاج يطوفون حول 

الكعبة.

صورة حاج يصلي قرب مقام 

اإبراهيم -عليه السلام-.

صورة حاج يقبل الحجر 

ال�أسود. 

صور للكعبة قديماً وحديثاً.

ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم الكعبة قبلتي.

-يذكر اأن 

الكعبة اأول 

مسجد بني 

في ال�أرض.

-يبين دور 

اإبراهيم 

واإسماعيل 

-عليهما 

السلام- في 

بناء الكعبة.

-يستنبط 

الدروس والعبر 

من القصة.

-يسرد القصة 

بلغته الخاصة.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على المقصود 

من وحدانية الله –تعالى-.

-ذكر بعض واجباته تجاه 

الله الواحد.

-استنتاج اأن العبادة ل� 

تكون اإل� لله وحده.

-نبذ عبادة ما دون الله 

من صنم اأو بشر اأو اأي 

مخلوق اآخر.

يمان بوحدانية الله  _ ال�إ

فكراً و قول�ً و سلوكاً  

ومنهج حياة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

- لوحة تتضمن اأركان 

ال�سلام الخمسة.

- ورقة عمل تتضمن 

اأقواما سابقة و اأنماط 

عبادتها.

- ورقة عمل تشتمل 

اأسئلة حول عبادة العرب 

للاأصنام  و للاأوثان في 

الجاهلية.

-عرض سورة ال�خلاص 

 و شرحها 

 وبيان معانيها. 
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-ترسيخ مفهوم الوحدانية 
-معنى الله الواحد: 
ل� معبود اإل� الله. 
ل� رازق اإل� الله. 
ل� خالق اإل� الله.

الحاكم الحق هو الله.
-التركيــز علــى مفهــوم اأن العبادة 

ل� تكــون اإل� للــه وحــده.
واأن ينبــذ عبــادة مــا دون الله من 
صنــم اأو بشــر اأو اأي مخلــوق 

اآخــر.
-عبــارة : اأشــهد اأن ل� اإلــه اإل� 
اللــه و اأشــهد اأن محمــداً رســول 

اللــه.
-النصوص: 

قولــه –تعالــى- )فاعلــم اأنــه ل� 
اللــه...(. اإل�  اإلــه 

الصور: 
- صورة المؤذن.

-صــورة رجــل يصلــي وهــو يرفــع 
الســبابة و يكتــب مقابلهــا لفــظ 

الشــهادتين.
- صــورة رجــل يقــف اأمــام عالــم 
ــه  ــول: اأشــهد اأن ل� اإل ــن ويق دي
اأن محمــداً  اأشــهد  و  اللــه  اإل� 

رســول اللــه.
- صــورة اأقــوام يعبــدون ال�أصنــام 

أوثــان. و ال�
-ل�فتة تربوية: 

ل� طاعــة لمخلــوق فــي معصيــة 
ــق. الخال

-يتعّرف 

المقصود من 

وحدانية الله 

–تعالى-.

-يذكر بعض 

واجباته تجاه 

الله الواحد.

-يتبين اأن 

العبادة ل� 

تكون اإل� لله 

وحده.

-ينبذ عبادة ما 

دون الله من 

صنم اأو بشر 

اأو اأي مخلوق 

اآخر.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط بعض الدروس.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-تلاوة محوسبة للسورة 

الكريمة.
- لوحة تتضمن ال�أفكار 

الرئيسة الواردة في 
السورة.

-لوحة تتضمن ما 
ترشد اإليه اآيات السورة 

الكريمة.

)١
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ى
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أ ل�
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-سورة ال�أعلى  بالرسم القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 

خط تحت المفردات المنوي 

تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  

للاآيات. 

-ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم اأكثر من ذكر الله 

واأتقرب اإليه بالصلاة.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين مجمل 

ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط بعض 

الدروس.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط بعض الدروس.

ر 
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أ ل�
ة ا
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س

-سورة ال�أعلى  بالرسم القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 

خط تحت المفردات المنوي 

تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.

-ل�فتة تربوية: 

أنال  اأنا مسلم اأعمل في الدنيا ل�

ال�أجر في ال�آخرة.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين مجمل 

ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط بعض 

الدروس.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

- التعّرف على المقصود 

بالناس سواسية.

- ذكر مظاهر التشابه 

وال�ختلاف بين الناس.

-استخلاص معيار 

التفاضل بين الناس من 

قوله تعالى : ) يا اأيها 

الناس اإنا خلقناكم من 

ذكر واأنثى....(.

-بغض العصبية القبلية.

-معاملة الناس باحترام 

_ ال�عتزاز بدينه الذي 

حقق مبداأ المساواة بين 

الناس قبل اأربعة عشر قرناً. 

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

- اآية )١3( مصورة من 

سورة الحجرات:   )يا 

اأيها الناس اإنا خلقناكم 

من... اإن الله عليم 

خبير(.

- لوحة تتضمن معيار 

 التفاضل في ال�سلام 

وهو التقوى.

- تمثيل قصة جبلة بن 

أيهم. ال�

- ورقة عمل : يوازن بين 

سلام   حضارة ال�إ

والحضارات المعاصرة 

من حيث مراعاة حقوق 

نسان. ال�إ
ر 

ش
 ع

ي
ثان

 ال
س

در
ال

ية
س

سوا
س 

لنا
ا

-نص تعليمي يركز على:
-وحدة الخلق للبشر  )الناس 

ل�آدم وادم من تراب(
-وحدة المشاعر يفرحون..

التشابه وال�ختلاف الخلقي 
)اأسود اأبيض...(

سلام... -نماذج من ال�إ
-مقياس التفاضل بين الناس هو 

التقوى.
سلام للحسب  -نظرة ال�إ

والنسب ونبذه للعصبية )دعوها 
نها منتنة(. فاإ

-الصور:
حرام  -حجاج يلبسون لباس ال�إ

يطوفون حول الكعبة.
- مصلون في المسجد يؤدون 

 صلاة الجمعة جماعة.
- طلاب يصطفون في طابور 

الصباح بنظام.
- طلاب يجلسون في مقاعد 

في الصف. 
-ل�فتة تربوية: 

ليس منا من دعا اإلى العصبية.

-يعّرف 
المقصود 

بالناس 
سواسية.

-يعّدد مظاهر 
التشابه 

وال�ختلاف 
بين الناس.

-يستخلص من 
قوله -تعالى-: 

) يا اأيها الناس 
اإنا خلقناكم 

من ذكر 
واأنثى....( 

معيار التفاضل 
بين الناس.

-يبغض 
العصبية 
القبلية.

-يعامل الناس 
باحترام. 

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

التعّرف على بلال رضي 

الله عنه.

- سرد قصة تعذيب اأمية 

بن خلف له.

- ذكر  فضل بلال.

-استنباط الدروس والعبر 

من القصة.

_ الثبات على مبداأ الحق 

والتضحية في سبيله وثواب 

الصبر.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-طلاب يمثلون قصة 

بلال.
- ورقة عمل تتضمن 

اأسئلة حول األوان العذاب 
و صنوفه التي تعرض لها 
الصحابة الكرام في بداية 

الدعوة.
- لوحة تتضمن عفو 

الرسول الكريم عمن اآذوه 
واآذوا صحابته.

ر  
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ثبا
ال

 -نص تعليمي يعرف ببلال 
-رضي الله عنه-.

-ذكر بعض فضائله.
-من الصور:
صورة مؤذن.

صورة تعذيب للصحابي الجليل 
بلال بن رباح. 
-ل�فتة تربوية: 

النصر صبر ساعة.

-يعّرف ببلال 

-رضي الله 

عنه-.

-يسرد قصة 

تعذيب اأمية 

بن خلف له.

-يذكر  فضل 

بلال.

-يستنبط 

الدروس والعبر 

من القصة.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر اأسماء اأسرة ياسر 

-رضي الله عنهم-.

-سرد قصتهم بلغته 

الخاصة.

-استنباط الدروس والعبر.

-استشعار قيمة الثبات 

 على الحق اإرضاء لله 

-تعالى-.

_ الثبات على مبداأ الحق 

والتضحية في سبيله وثواب 

الصبر.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

نشاط: تمثيل قصة 

تعذيب اآل ياسر.
ى
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حق
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- الدعوة السرية للاسلام.
-نص تعليمي يحتوي على 

آتية: ال�أقكار ال�
-تعريف باآل ياسر -رضي الله 

عنهم-.
-ذكر بعض فضائلهم.

من الصور:
-اأوائل المؤمنين. 

- صورة تعذيب اآل ياسر.
- المصحف الشريف.

-ل�فتة تربوية: 
صبراأ اآل ياسر فاإن موعدكم 

الجنة.

-يذكر اأسماء 
اأسرة ياسر 
-رضي الله 

عنهم-.
-يسرد قصتهم 
بلغته الخاصة.

-يستنبط 
الدروس والعبر.
-يستشعر قيمة 

الثبات على 
الحق اإرضاء 
لله -تعالى-.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

- ذكر موقع الحبشة.

-سرد قصة الهجرة اإلى 

الحبشة.

-تعليل اختيار الرسول-

صلى الله عليه وسلم- 

للحبشة.

-استنباط الدروس والعبر.

-تقدير الصحابة 

وتضحياتهم –رضي الله 

عنهم-.

-ال�أخذ بال�أسباب والتوكل 

على الله والدعوة اإلى الله 

 فكراً 

 وقول�ً وعملاً وجهاداً.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

- صور ملونة لصنوف 

العذاب الذي تعرض له 

المسلمون.

- ورقة عمل تتضمن 

مبررات اختيار الحبشة 

للهجرة اإليها.

- تمثيل الحوار الذي 

 جرى بين وفد قريش 

 ووفد المسلمين 

وموقف النجاشي.

شة
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-نص تعليمي يحتوي على 

آتية: ال�أقكار ال�

-التعريف بموقع الحبشة.

-بيان سبب الهجرة. 

-سبب  اختيار الرسول-صلى 

الله عليه وسلم- للحبشة.

-اإبراز صبر الصحابة 

وتضحياتهم –رضي الله عنهم-

  -قلة عدد المسلمين 

 وضعفهم.

-الصور:

صور تعذيب المسلمين.

تحديد موقع الحبشة على 

الخريطة.

- تسمية ملكها و صفاته.

-ل�فتة تربوية:

اأنا مسلم ثابت على ديني 

واأضحي في سبيله.

- يذكر موقع 

الحبشة.

-يسرد قصة 

الهجرة اإلى 

الحبشة.

-يعلل اختيار 

الرسول-صلى 

الله عليه وسلم 

للحبشة.

-يستنبط 

الدروس والعبر.

-يقدر الصحابة 

وتضحياتهم.

-السيرة 

النبوية. 

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على اأبي بكر 

الصّديق -رضي الله عنه-.

-ذكر بعض مناقبه.

-بيان دوره في نصرة 

الرسول –صلى الله عليه 

وسلم-.

-بيان مكانة اأبي بكر 

–رضي الله عنه- عند 

الرسول –صلى الله عليه 

وسلم-.

-استنباط الدروس والعبر.

- ال�عتزاز بالصحابة 

وال�قتداء بهم.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

 -لوحة تتضمن اسمه 

ولقبه وكنيته.

-تمثيل مواقف اأبي بكر 

الصديق من الدعوة 

سلامية و بلال بن  ال�إ

سراء والمعراج  رباح و ال�إ

والهجرة اإلى المدينة 

المنورة  وفاة الرسول 

-صلى الله عليه و 

سلم-.
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-وصف لشخصية اأي بكر 

الصديق -رضي الله عنه- في 

الجاهلية، واأنه كان من اأفضل 

اأصدقاء الرسول –صلى الله 

عليه وسلم-.

-قصة اإسلام اأبي بكر الصديق 

-رضي الله عنه-.

 -اأثر اإسلام اأبي بكر الصديق 

-رضي الله عنه- على الدعوة.

 من فضائل اأبي بكر الصديق 

-رضي الله عنه-...........

حديث عن فضل اأبي بكر 

الصديق -رضي الله عنه- : )ما 

سلام اإل�  دعوت اأحداً اإلى ال�إ

كان...اإل� اأبا بكر لما دعوته 

ما عتم...(.

-ل�فتة تربوية: 

اأحب اأبا بكر الصديق -رضي 

الله عنه- واأقدره.

-يعّرف باأبي 

بكر الصّديق 

-رضي الله 

عنه-.

-يعّدد بعض 

مناقبه.

-يبين دوره في 

نصرة الرسول –

صلى الله عليه 

وسلم-.

-يبين مكانة 

اأبي بكر عند 

الرسول –صلى 

الله عليه 

وسلم-.

-يستنبط 

الدروس والعبر.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على معنى 
المقاطعة والحصار.
-بيان اأثر المقاطعة 

والحصار على حياة 
المسلمين.

-بيان كيفية اإنهاء 
الحصار.

-استنباط الدروس والعبر.
_ مقارنة بين حال 

المسلمين في الحصار 
وحال الشعب الفلسطيني 

المحاصر في الوقت 
المعاصر. 

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
- صحيفة المقاطعة. 

 - اأسلوب الحوار
 والتمثيل.

- ورقة عمل تتضمن 
اأسئلة حول واقع 

المسلمين و ظروفهم 
اأثناء الحصار. 
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نص تعليمي يتضمن: 
-تعريف معنى المقاطعة 

والحصار.
-بيان اأثرها على المسلمين
)اأكل اأوراق الشجر...(.

-كيفية انتهاء الحصار 
والمقاطعة 

-الصور:
 صورة للشعب الذي حوصر 

فيه المسلمون
-ل�فتة تربوية: 

اإن مع العسر يسراً.

-يتعرف على 
معنى المقاطعة 

والحصار.
-يتبين اأثر 
المقاطعة 
والحصار 
على حياة 
المسلمين.

-يبين كيفية 
اإنهاء الحصار.

-يستنبط 
الدروس والعبر.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان. 

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر موقع الطائف.
-سرد القصة بلغته الخاصة.

-بيان وجه التشابه بين 
موقف قريش وموقف ثقيف 

سلام. من دعوة ال�إ
-تعليل خروج الرسول –

صلى الله عليه وسلم- اإلى 
الطائف.

_ اعتزاز الطالب بتضحيات 
 رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم- في 
سبيل الدعوة.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-خارطة توضح موقع مكة 

المكرمة و الطائف و 
المدينة المنورة.

- تمثيل موقف اأهل 
الطائف من دعوة الرسول 

الكريم.
-ورقة عمل تتضمن اأسئلة 

- لماذا اختار الرسول 
الكريم الطائف؟

-ما موقف اأهل الطائف 
من دعوة الرسول الكريم؟

-ما راأيك بموقف اأهل 
الطائف؟
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-موقف قريش من الدعوة 
سلامية. ال�إ

- صنوف العذاب الذي تعرض 
له الصحابة الكرام.

- موقع الطائف على الخريطة.
- بيان وجه التشابه بين موقف 
قريش وموقف ثقيف من دعوة 

سلام. ال�إ
- سبب خروج الرسول –صلى 
الله عليه وسلم- اإلى الطائف.

-ل�فتة تربوية: 
رسولنا اأسوتنا.

-يذكر موقع 
الطائف.

-يسرد القصة 
بلغته الخاصة.

-يبين وجه 
التشابه بين 

موقف قريش 
وموقف ثقيف 

من دعوة 
سلام. ال�إ

-يعلل خروج 
الرسول –صلى 

الله عليه 
وسلم- اإلى 

الطائف.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط بعض الدروس.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

شر
 ع

سع
لتا

س ا
در

ال

)١
( 

رق
طا

 ال
ورة

س
 

-سورة الطارق  بالرسم القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 

خط تحت المفردات المنوي 

تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين مجمل 

ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط بعض 

الدروس.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط بعض الدروس.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ن 
رو

ش
لع

س ا
در

ال

)٢
( 

رق
طا

 ال
ورة

س

-سورة الطارق  بالرسم القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو وضع 

خط تحت المفردات المنوي 

تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين مجمل 

ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط بعض 

الدروس.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-حفظ معاني بعض 

مفرداتها.

آيات  -استشعار عظمة ال�

القراآنية.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ن:
رو

ش
لع

 وا
ي

اد
ح

 ال
س

در
ال

 

وج
بر

 ال
ورة

س

كتابة السورة بالرسم العثماني.

كتابة المعاني بلون مميز اأو 

وضع خط تحتها.

آيات  -يتلو ال�
تلاوة سليمة.

-يحفظ 
معاني بعض 

مفرداتها.
-يستشعر 

آيات  عظمة ال�
القراآنية.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-حفظ معاني بعض 

مفرداتها.

آيات  -استشعار عظمة ال�

القراآنية.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

   
ن:

رو
ش

لع
 وا

ي
ثان

 ال
س

در
ال

نة
لبي

ة ا
ور

س

-كتابة السورة بالرسم العثماني.

-كتابة المعاني بلون مميز اأو 

وضع خط تحتها.

آيات  -يتلو ال�
تلاوة سليمة.

-يحفظ 
معاني بعض 

مفرداتها.
-يستشعر 

آيات  عظمة ال�
القراآنية.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-حفظ معاني بعض 

مفرداتها.

آيات  -استشعار عظمة ال�

القراآنية.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

  :
ون

شر
لع

 وا
ث

ثال
 ال

س
در

ال

طار
نف

ال�
رة 

سو

-كتابة السورة بالرسم العثماني.

-كتابة المعاني بلون مميز اأو 

وضع خط تحتها.

آيات  -يتلو ال�
تلاوة سليمة.

-يحفظ 
معاني بعض 

مفرداتها.
-يستشعر 

آيات  عظمة ال�
القراآنية.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

٢       الصف الرابع ال�أساسي: الجزء
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اإرشادات 

وملاحظات
التقويم المخرجات

الوسائل وال�أساليب

 وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيطالُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب على 

القراءة والكتابة 

لكل صف.

-التنويع 

في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر اأسماء الكتب 

السماوية المذكورة في 

القراآن الكريم.

أنبياء  -ذكر اأسماء ال�

أقوام الذين اأنزلت  وال�

اإليهم.

-بيان الغاية من دعوة 

أنبياء جميعاً. ال�

-استخلاص الفرق بين 

دعوة الرسول –صلى الله 

أنبياء  عليه وسلم- ودعوة ال�

من قبله.

يمان اأن القراآن الكريم  -ال�إ

محفوظ من عند الله.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة.

القراآن الكريم، لوحة جدارية 

عليها اأسماء الرسل، والكتب 

السماوية.

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة:

اأكتب عن سفينة نوح.. واأين 

توجد..
ية

او
سم

 ال
ب

كت
 ال

 :
ول

أ ل�
س ا

در
ال

-تمهيد مختصر حول 
يمان وركن  اأركان ال�إ

يمان بالرسل  ال�إ
-صورة او رسم هندسي 
موجود فيه اأسماء الرسل 

واأسماء كتبهم.
أنبياء جميعاً  -دعوة ال�

دعوة اإلى التوحيد وهداية 
الناس واإخراجهم من 
الظلمات و.......

-شكل رسم هندسي: 
دعوة الرسل خاصة 

بقومهم ودعوة الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- 

للناس كافة.
-القراآن الكريم اآخر 

الكتب السماوية ولقد 
تكفل الله بحفظه 

دون سواه من الكتب 
السماوية ال�أخرى.

-النصوص:
اآية قصيرة }اإِنَّا 

ْكَر َواإِنَّا لَُه  لَْنا الذِّ نَْحُن نَزَّ
لََحاِفُظوَن{. 

-ل�فتة تربوية: 
اأنا مسلم اأؤمن بالله 

وملائكته وكتبه ورسله...

-يذكر اأسماء 
الكتب 

السماوية 
المذكورة في 
القراآن الكريم.
-يذكر اأسماء 

أقوام  أنبياء وال� ال�
الذين اأنزلت 

اإليهم.
-يبين الغاية 

من دعوة 
أنبياء جميعاً. ال�

-يستخلص 
الفرق بين 

دعوة الرسول–
صلى الله عليه 
وسلم- ودعوة 

أنبياء من  ال�
قبله.

-يؤمن اأن 
القراآن الكريم  

محفوظ من 
عند الله.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

-التعرف على معنى 

معجزة.

-ذكر بعض معجزات 

أنبياء السابقين. ال�

-ذكر بعض معجزات 

الرسول–صلى الله عليه 

وسلم-.

-التفريق بين معجزات 

الرسل –عليهم السلام- 

ومعجزة الرسول–صلى 

الله عليه وسلم- الخالدة 

)القراآن(.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة.

القراآن الكريم، كتاب قصص 

أنبياء، لوحة جدارية عليها  ال�

اأسماء الرسل ومعجزاتهم.

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.

-ال�أنشطة:

اأفكر: معجزات الرسل 

السابقين –عليهم السلام-

مؤقتة؟

ت 
جزا

مع
 ال

 :
ي

ثان
 ال

س
در

ال

-المعجزة هي: اأمر 

خارق....

-ذكر بعض معجزات 

أنبياء: الناقة السفينة  ال�

النار... العصا...  

شفاء المرضى..اإحياء 

الموتى.

-بعض معجزات النبي 

محمد –صلى الله عليه 

وسلم-) القراآن ،....(.

-الفرق بين معجزات 

الرسل –عليهم السلام-

)مؤقتة، خاصة، 

مادية حسية( ومعجزة 

الرسول–صلى الله عليه 

وسلم -الخالدة )القراآن( 

)خالدة،عامة، غير 

حسية(.

-ل�فتة تربوية:

اأنا مسلم اأؤمن باأن 

القراآن كتاب محفوظ 

من الله.

-يتعرف 

على معنى 

المعجزة.

-يذكر بعض 

معجزات 

أنبياء  ال�

السابقين.

-يذكر بعض 

معجزات 

الرسول–صلى 

الله عليه 

وسلم-.

-يفرق بين 

معجزات 

الرسل –عليهم 

السلام- 

ومعجزة 

الرسول–صلى 

الله عليه 

وسلم- الخالدة 

)القراآن(.

-العقيدة 

سلامية. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



118 ١١٨119١١٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط بعض الدروس 

والعبر.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة.

القراآن الكريم  وتسجيل 

صوتي، اأو القلم 

القارئ،كتاب تفسير 

الجلالين.

-ال�أساليب: 

ال�ستماع اإلى مقرئ  وتسميع 

السورة من قبل المعلم/ة 

والتلاميذ.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

-ال�أنشطة: مناقشة  الدروس 

المستفادة.

-اأفكر: المؤمن مطمئن النفس 

يوم القيامة؟

)١
( 

ية
ش

غا
 ال

ورة
س

  :
ث

ثال
 ال

س
در

ال

- سورة الغاشية  بالرسم 

القراآني.

- تلوين بلون  بارز 

اأو وضع خط تحت 

المفردات المنوي 

تفسيرها.

- معاني بعض 

المفردات.

- المعاني العامة 

المجملة  للاآيات.

- الصور: صورة جمل ، 

صور للجبال.

-ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم اأجتنب ما 

يغضب الله.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين مجمل 

ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط بعض 

الدروس.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-نشاط:

ورقة عمل تشتمل على 

كتابة بعض اآيات السورة.. 

وتكلمة الفراغات بالكلمات 

المناسبة.

ووصل الكلمات ومعاني 

آيات بما يناسبها. ال�

)٢
ة)

شي
غا

 ال
ورة

س
  :

بع
لرا

س ا
در

ال

-سورة الغاشية  بالرسم 

القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو 

وضع خط تحت 

المفردات المنوي 

تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة  

للاآيات.-الصور: صورة 

الطبيعة.

-ل�فتة تربوية:

اأنا مسلم اأحرص على ما 

يرضي الله.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين مجمل 

ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط بعض 

الدروس.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على المقصود 

بصلاة الجماعة.

-بيان فضائلها.

-التفريق بين صلاة 

الجماعة والجمعة.

-تعظيم صلاة الجماعة 

والحرص على اأدائها 

وال�لتزام باآدابها.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، لوحة 

مكتوب عليها حديث في 

 فضل صلاة الجماعة. 

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي )قصة 

عن رجل فاتته صلاة 

الجماعة(.

-ال�أنشطة: 

اأذهب اإلى المسجد واأصلي 

جماعة واأكتب شعوري بعد 

تاأدية الصلاة.

اأكتب حديثاً يبين فضل 

صلاة الجماعة.

عة
ما

ج
 ال

اة
صل

  :
س

خام
 ال

س
در

ال

-تمهيد مناسب...
-صلاة الجماعة هي: 

اأداء الصلاة خلف اإمام 
-من فضائل صلاة 

الجماعة:
نيل محبة الله..مضاعفة 

ال�أجر..الفوز بالجنة..
وجود الوحدة بين 

المسلمين..
التاأكيد على فضائل 
صلاة الجماعة في 

المسجد.
-التمييز بين صلاة 

الجمعة وصلاة الجماعة 
بشكل.....
-النصوص:

حديث: (صلاة 
الجماعة اأفضل من 

صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة(.

-الصور:
صورة لمصلين في 

المسجد مع اإمامهم.
-ل�فتة تربوية: 

اأحرص على صلاة 
الجماعة في المسجد.

-يعّرف 

المقصود 

بصلاة 

الجماعة.

-يبين فضائلها.

-يفرق بين 

صلاة الجماعة 

والجمعة.

-يعظم صلاة 

الجماعة. 

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



120 ١٢٠121١٢١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على المقصود 

بالصلوات المسنونة.

-تمثيل للصلوات 

المسنونة.

-ذكر فضائل صلاة السنة 

-استشعار قيمة الحرص 

على اأداء الصلوات 

المسنونة.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، القراآن 

الكريم وتسجيل صوتي، 

كتاب العشرة المبشرين 

بالجنة. 

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.

-ال�أنشطة:

جدول فيه الصلوات 

المفروضة والسنن الراتبة.

اأكتب دعاء القنوت.

اأكتب صلوات مسنونة 

اأخرى.
ونة
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-تمهيد بسيط الصلوات 

المفروضة هي صلاة 

الفجر و...

-الصلوات المسنونة 

)النافلة( هي: الصلوات 

 التي حث عليها الرسول 

-صلى الله عليه 

وسلم- غير الصلوات 

المفروضة.

-من الصلوات المسنونة:

السنن الرواتب، 

التروايح، الوتر، قيام 

الليل، العيدان.

-ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم اأحرص على 

اأداء الصلوات المسنونة.

-يعّرف 

المقصود 

بالصلوات 

المسنونة.

-يمثّل 

للصلوات 

المسنونة.

-يذكر فضائل 

صلاة السنة.

-يستشعر قيمة 

الحرص على 

اأداء الصلوات 

المسنونة.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



122 ١٢٢123١٢3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على المقصود 

بمبطلات الصلاة.

-ذكر بعض مبطلات 

الصلاة.

-المحافظة على الصلاة 

بال�بتعاد عن كل ما 

يبطلها.

-الصلاة الصحيحة 

مكتملة الفروض والسنن 

وبعيدة عن كل ما 

يبطلها.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الكتاب، السبورة.

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

اة
صل

 ال
ت

لا
ط

مب
 :

بع
سا

 ال
س

در
ال

-مبطلات الصلاة هي: 

اأعمال اإذا حصلت 

اأثناء الصلاة اأدت اإلى 

اإفسادها.

 -ال�أعمال التي تبطل 

الصلاة هي

ال�أكل...الحركة 

الكثيرة... ترك 

اأي فرض.. بطلان 

الوضوء...

-ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم اأحافظ على 

صحة صلاتي.

-يتعرف 

المقصود 

بمبطلات 

الصلاة.

-يعدد بعض 

مبطلات 

الصلاة.

-يحافظ 

على الصلاة 

بال�بتعاد عن 

كل ما يبطلها.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



122 ١٢٢123١٢3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر اأسباب التيمم.

-بيان كيفيته.

-التعرف على مبطلاته.

-تطبيق التيمم عملياً.

-الحرص على اأداء الصلاة 

في كل ال�أحوال.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، لوحة عليها 

اأعمال التيمم.

فيديو. 

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

-ال�أنشطة الصفية:

تطبيق التيمم عملياً.

مم
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-الوضوء شرط لصحة 

الصلاة.

-اأسباب التيمم: عدم 

وجود الماء.. عدم 

التمكن من الحصول 

على الماء.. عدم القدرة 

على استعمال الماء.

-كيفية التيمم: يكتب 

كل عمل من اأعمال 

التيمم مع اإضافة صورة 

توضيحية.

)اعتماد طريقة واحدة 

للتيمم(.

-مبطلات التيمم:

كل ما يبطل الوضوء، 

وجود الماء، القدرة على 

استعمال الماء... 

-النصوص: اآية ٦ من 

سورة المائدة.

-الصور: صورة لشخص 

وهو يتيمم.

-ل�فتة تربوية: 

التيمم مظهر من مظاهر 

سلام ويسره.  رحمة ال�إ

-يذكر اأسباب 

التيمم.

- يبين كيفيته.

-يتعرف على 

مبطلاته.

-يطبق التيمم 

عملياً.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



124 ١٢4125١٢5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-ذكر بعض فضائل القراآن 

الكريم.

-حفظ نصوص تبين 

فضل تعلم القراآن الكريم 

وتعليمه.

-تعليل حرص الرسول 

-صلى الله عليه وسلم- 

على بيان بعض فضائل 

القراآن الكريم.

-الحرص على تلاوة القراآن 

الكريم وحفظه.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، القراآن 

الكريم، اأشرطة سمعية، 

القلم القارئ. 

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي وطرح  

تجارب في حفظ القراآن.
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 -فضل القراآن )تلاوته..

حفظه..(

-اإبداعات ونماذج 

معاصرة في حفظ 

القراآن..)دون ذكر 

ال�أسماء(

-مظاهر اهتمام 

المسلمين بالقراآن 

الكريم. 

-النصوص:

حديث: )يقال لصاحب 

القراآن اقراأ وارتق...(

-الصور: 

صورة ل�أطفال في حلقة 

حفظ قراآن.

-ل�فتة تربوية:

اأحب القراآن الكريم 

واأعظمه واأحرص على 

تلاوته وحفظه وتدبره.

-يعدد بعض 

فضائل القراآن 

الكريم.

-يحفظ 

نصوصاً تبين 

فضل تعلم 

القراآن الكريم 

وتعليمه.

-يعلل حرص 

الرسول -صلى 

الله عليه 

وسلم– على 

بيان بعض 

فضائل القراآن 

الكريم.

-يحرص على 

تلاوة القراآن 

الكريم.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.



124 ١٢4125١٢5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط بعض الدروس 

والعبر.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، القراآن 

الكريم وتسجيل صوتي،

اأو القلم القارئ، كتاب تفسير 

الجلالين.

-ال�أساليب: 

ال�ستماع اإلى مقرئ  وتسميع 

السورة من قبل المعلم/ة 

والتلاميذ.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي )سرد 

أقوام(. قصص ال�

-ال�أنشطة:

استنباط الدروس المستفادة.

اأكتب عن المقصود بالليالي 

العشر.
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- سورة الفجر  بالرسم 

القراآني.

- تلوين بلون  بارز 

اأو وضع خط تحت 

المفردات المنوي 

تفسيرها.

- معاني بعض 

المفردات.

- معاني العامة المجملة 

للاآيات.

-ل�فتة تربوية: 

اأحرص على طاعة الله 

واجتناب معصيته.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين مجمل 

ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط بعض 

الدروس.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.



126 ١٢6127١٢7

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات الكريمة. -تلاوة ال�

-حفظها غيباً.

- بيان بعض معانيها.

-استنباط بعض الدروس 

والعبر.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-نشاط:

ورقة عمل تشتمل على 

كتابة بعض اآيات السورة.. 

وتكملة الفراغات بالكلمات 

المناسبة.

ووصل الكلمات ومعاني 

آيات بما يناسبها. ال�
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-سورة الفجر  بالرسم 

القراآني.

-تلوين بلون  بارز اأو 

وضع خط تحت 

المفردات المنوي 

تفسيرها.

-معاني بعض المفردات.

-المعاني العامة المجملة 

للاآيات.

-ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم اأقدم العون 

للمحتاجين.

آيات  -يتلو ال�

الكريمة.

-يحفظها غيباً.

-يتبين مجمل 

ما فيها من 

معاٍن.

-يستنبط بعض 

الدروس.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.



126 ١٢6127١٢7

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

كثار من اأعمال الخير  -ال�إ

التي توجب محبة رسول 

الله-صلى الله عليه 

وسلم-.

-حب الرسول -صلى الله 

عليه وسلم- وال�قتداء به.

-كثرة الصلاة على رسول 

الله -صلى الله عليه 

وسلم-.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، الحاسوب، 

كثار من  بطاقات فيها ال�إ

الصلاة على الرسول -صلى 

الله عليه وسلم- حبيبي يا 

رسول الله -صلى الله عليك 

وسلم-...

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

اأنشودة سلام عليك.

ال�أسلوب القصصي.

-ال�أنشطة:

اأكتب حديثاً يحض المسلم 

 على حب رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم-.
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-من مناقب رسول الله 

-صلى الله عليه وسلم- 

-القراآن الكريم حض 

المسلمين على حب 

الرسول -صلى الله عليه 

وسلم-. 

-من علامات حب 

المؤمن لرسول الله 

-صلى الله عليه وسلم-

......

-نماذج من حب 

 الصحابة للرسول 

-صلى الله عليه وسلم-.

-النصوص: 

اآية 3١ من سورة اآل 

عمران 

)قل اإن كنتم تحبون 

الله...(.

حديث: )ل� يؤمن 

اأحدكم حتى اأكون 

اأحب اإليه...(.

-ل�فتة تربوية: 

اأحبك يا رسول الله.

-يذكر بعض 

مناقب الرسول 

-صلى الله 

عليه وسلم-.

-يبين علامات 

حب المؤمن 

لرسول الله-

صلى الله عليه 

وسلم-

-يعلّل حبه 

للرسول -صلى 

الله عليه 

وسلم-.

-يتمثل اأخلاق 

الرسول -صلى 

الله عليه 

وسلم- في 

تعامله.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



128 ١٢٨129١٢٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-قراءة الحديث الشريف.

-حفظ الحديث الشريف.

- استنباط ما فيه من 

دروس ومعان.

-الحرص على التكلم 

بالخير اأو الصمت.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، لوحة 
مكتوب عليها الحديث 

بوضوح.
-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.
طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة. ظ 
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-نص الحديث.
-يستدل على اأن قول 

الخير اأو الصمت هو من 
يمان بالله  علامات ال�إ

واليوم ال�آخر...
-كتابة ما استفيد من 

الحديث.
-ل�فتة تربوية: 

اأنا مسلم اأحرص على 
كلام الخير.

-يقراأ الحديث 

الشريف.

-يحفظه غيباً.

-يستنبط ما 

فيه من دروس 

ومعان.

-الحديث 

الشريف.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على معنى 

الصحابي.

-ذكر بعض فضائل 

الصحابة -رضوان الله 

عليهم-.

-تعليل حبه للصحابة 

-رضوان الله عليهم-.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-الوسائل: 

الكتاب، السبورة.
-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.
طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.
ال�أسلوب القصصي.

-ال�أنشطة: 
اأكتب عن اثنين من الصحابة 

-رضوان الله عليهم- بعد 
الرجوع اإلى كتب السير.
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الصحابي: هو من لقي 

-من فضائل الصحابة 

-رضوان الله 

عليهم-:.......

-لماذا اأحب الصحابة 

-رضوان الله عليهم-؟

-واجبنا نحو الصحابة 

-رضوان الله عليهم-.

-نصوص تحض على 

 حب الصحابة 

-رضوان الله عليهم-...

-ل�فتة تربوية: 

اأحب الصحابة -رضوان 

الله عليهم-.

-يعّرف 

المقصود من 

الصحابي.

-يذكر بعض 

فضائل 

الصحابة 

رضوان الله 

عليهم.

-يعلل حبه 

للصحابة 

رضوان الله 

عليهم.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



128 ١٢٨129١٢٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-بيان كثرة اأبواب الخير.

-تمثيل ل�أعمال الخير.

-تبادل التلاميذ لبعض 

آراء والمواقف حول  ال�

اأعمال الخير.

-تعزيز فكر الطالب على 

التفكير الناقد 

يجابية  آثار ال�إ -بيان ال�

لفعل الخير.

-الحرص على عمل الخير 

بكل وجوهه.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة.

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.

طرح اأمثلة 

-ال�أنشطة:

اأكتب بعض ال�أعمال التي 

تشير اإلى اأنك تحب الخير 

وتعمله.
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-يجري مناظرة بين 

الطلبة تتقمص فيها 

مجموعة دور المحب 

للخير، وال�أخرى تتبنى 

النظرة السلبية تجاه 

الفكرة.

-ل�فتة تربوية:

اأنا مسلم اأحب الخير 

واأعمله واأحض عليه.

-يبين كثرة 

اأبواب الخير.

-يمثل ل�أعمال 

الخير.

-يتبادل 

آراء  التلاميذ ال�

والمواقف حول 

اأعمال الخير.

-يعزز فكر 

الطالب على 

التفكير الناقد 

-يدير المعلم 

الحوار ويوجه 

ويصوب ويقوم.

آثار  -يبين ال�

يجابية لفعل  ال�إ

الخير.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



130 ١3٠131١3١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على عمر بن 

الخطاب -رضي الله 

عنه-.

-بيان اأثر اإسلامه على 

سلامية. الدعوة ال�إ

-ذكر بعض فضائله.

-تمثيل لشجاعة عمر بن 

الخطاب -رضي الله عنه- 

وعدله.

-حب عمر بن الخطاب 

-رضي الله عنه- وتقديره.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، القراآن 

الكريم  وتسجيل صوتي،

كتاب العشرة المبشرين 

بالجنة. 

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.

تمثيل الطلبة لقصة اسلام 

عمر.

-ال�أنشطة:

اأرجع اإلى كتب السيرة واأذكر 

قصة من قصص عمر بن 

الخطاب -رضي الله عنه- 

الهادفة.
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-وصف لشخصية عمر 
 بن الخطاب 

-رضي الله عنه- في 
الجاهلية.

-قصة اإسلام عمر بن 
الخطاب -رضي الله 

عنه-،... واأول سورة 
طه.

-اأثر اإسلام عمر بن 
الخطاب -رضي الله 

عنه- على الدعوة.
-من فضائل عمر بن 
الخطاب –رضي الله 

عنه- :..........
-من صور شجاعة عمر 

 بن الخطاب 
–رضي الله عنه- :..

-من صور عدل عمر بن 
 الخطاب 

–رضي الله عنه-:..
-حديث عن فضل عمر 

 بن الخطاب 
–رضي الله عنه-:...

-ل�فتة تربوية: 
اأحب عمر بن الخطاب 
-رضي الله عنه- واأقدره 

واأقتدي به.

-يعّرف بعمر 

بن الخطاب 

-رضي الله 

عنه-.

-يبين اأثر 

اإسلامه 

على الدعوة 

سلامية. ال�إ

-يذكر بعض 

فضائله.

-يمثّل لشجاعة 

عمر -رضي 

الله عنه- 

وعدله.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



130 ١3٠131١3١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على المقصود 

بالعفو والتسامح.

-تمثيل بعض المواقف 

من عفو الرسول-صلى الله 

عليه وسلم- وتسامحه.

-استنتاج اآثار العفو 

والتسامح في المجتمع.

-تقدير قيمة العفو.

-ال�قتداء بالرسول -صلى 

الله عليه وسلم- في عفوه 

ومسامحته.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، وسيلة 

عليها اأو لوحة جيوب مكتوب 

عليها تعريف العفو والتسامح.

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.

-ال�أنشطة: يكتب كل 

طالب موقفاً عفا فيه وسامح 

عن خطاأ صدر بحقه من 

شخص.
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-تعريف مفهومي العفو 

والتسامح.

-قصة عفو الرسول 

-صلى الله عليه وسلم- 

عن اأهل مكة

 قصة الرسول -صلى الله 

عليه وسلم- مع ال�أعرابي 

-بيان اآثار العفو 

والتسامح في المجتمع:

المحبة.. ال�حترام.. 

رضى الله.. دخول 

الجنة.

-النصوص:

اآية ١3من سورة 

المائدة.

والعافين عن الناس..اآل 

عمران 

-ل�فتة تربوية:

اأنا مسلم قوي اأحب 

العفو واالتسامح 

-يعّرف 

المقصود 

بالعفو 

والتسامح.

-يمثل ببعض 

المواقف من 

عفو الرسول-

صلى الله 

عليه وسلم- 

وتسامحه.

-يستنتج اآثار 

العفو والتسامح 

في المجتمع.

-يقدر قيمة 

العفو.

-ال�أخلاق 

والفكر 

والسلوك.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



132 ١3٢133١33

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على عثمان بن 

عفان -رضي الله عنه-.

-ذكر بعض فضائله.

-بيان مكانته عند 

الرسول–صلى الله عليه 

وسلم-.

-استنباط بعض الدروس 

والعبر من حياة عثمان 

-رضي الله عنه-.

-حب عثمان بن عفان 

-رضي الله عنه-وتقديره.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، كتاب 

العشرة المبشرين بالجنة.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.

-ال�أنشطة:

اأرجع اإلى كتب السيرة واأذكر 

قصة من قصص عثمان بن 

عفان -رضي الله عنه- الهادفة
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 -قصة اإسلام عثمان بن 

عفان -رضي الله عنه-.

-اأثر اإسلام عثمان بن 

عفان -رضي الله عنه- 

على الدعوة.

-من فضائل عثمان –

رضي الله عنه-:

مكانة عثمان –رضي 

الله عنه-:عند الرسول 

-صلى الله عليه وسلم- 

وزواجه من ابنتيه....

-ل�فتة تربوية: 

اأحب عثمان بن عفان 

-رضي الله عنه- واأقدره.

-يعّرف بعثمان 

بن عفان 

-رضي الله 

عنه-.

-يذكر بعض 

فضائله.

-يبين مكانته 

عند الرسول 

-صلى الله 

عليه وسلم-.

-يستنبط بعض 

الدروس والعبر 

من حياة 

عثمان -رضي 

الله عنه-.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



132 ١3٢133١33

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على علي بن 

اأبي طالب –رضي الله 

عنه-.

-بيان مكانته عند الرسول 

-صلى الله عليه وسلم–.

-تمثيل لمواقف من حياته 

-رضي الله عنه-.

-استنباط بعض الدروس 

والعبر من حياة علي 

-رضي الله عنه-.

-حب علي بن اأبي طالب 

-رضي الله عنه- وتقديره.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، كتاب 

العشرة المبشرين بالجنة.

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.

-ال�أنشطة:

اأرجع اإلى كتب السيرة واأذكر 

قصة من قصص علي بن 

اأبي طالب -رضي الله عنه- 

الهادفة.
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-كتابة قصة اإسلام علي 

 بن اأبي طالب 

-رضي الله عنه-.

من فضائل علي –رضي 

الله عنه- :.......

من مواقف علي–رضي 

الله عنه- في اإسلامه:..

سلامه.. حب  سبقه ل�إ

الرسول –صلى الله 

عليه وسلم- له.. وفهمه 

الواعي.. ملازمته..

-ل�فتة تربوية: 

اأحب علي بن اأبي 

طالب -رضي الله عنه- 

واأقدره.

-يعّرف بعلي 

بن اأبي طالب 

–رضي الله 

عن.

-يبين مكانته 

عند الرسول 

-صلى الله 

عليه وسلم–.

-يمثل لمواقف 

من حياته 

-رضي الله 

عنه-.

-يستنبط بعض 

الدروس والعبر 

من حياة علي 

-رضي الله 

عنه-.

-السيرة 

النبوية.

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



134 ١34135١35

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعّرف على الصوم.

-حفظ اآية الصوم.

-ذكر حكم صوم رمضان.

-بيان بعض فضائل 

الصيام.

-الحرص على صوم 

رمضان. 

-التحلي باآداب واأخلاق 

شهر رمضان.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، وسيلة 

سلام، لوحة  عليها اأركان ال�إ

جدارية اأو لوحة جيوب 

مكتوب عليها تعريف الصوم 

وبعض فضائله.

-ال�أساليب: 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

-ال�أنشطة:

اأكتب ثلاثة من اأعمال الخير 

ُيتقرَُّب بها الصائم اإلى الله 

–تعالى-.

اأفكر: ما راأيك بمن يسهر 

طوال الليل وينام طوال النهار 

في شهر رمضان. 
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-بيان اأن الصوم ركن من 
سلام الخمسة. اأركان ال�إ

-الصوم: هو ال�متناع 
عن المفطرات من 

طلوع الفجر اإلى غروب 
الشمس.

 -صوم رمضان فرض على 
كل مسلم قادر اإل� لعذر.

-من فضائل الصيام: 
مغفرة الذنوب..التحلي 

كثار  بال�آداب الحسنة.. ال�إ
من اأعمال الخير... 

وجود ليلة القدر.. صلاة 
التراويح...دخول الجنة..

-النصوص : اآية ١83: 
)يا اأيها كتب عليكم 
آية الصيام.... اإلى ال�

١85 من سورة البقرة.
-الصور:

صورة ل�أطفال مجتمعين 
يتلون القراآن.

صورة لصلاة التراويح.
 صورة لعائلة حول مائدة 

فطار. ال�إ
-ل�فتة تربوية: 

اأحرص على صوم شهر 
رمضان تقرباً اإلى الله 

-تعالى-.

-يعّرف الصوم.

-يحفظ اآية 

الصوم.

-يذكر حكم 

صوم رمضان.

-يبين بعض 

فضائل الصيام.

-يحرص على 

صوم رمضان.

-الفقه 

سلامي. ال�إ

-سلوك.

-مهارة.

-وجدان.



134 ١34135١35

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-حفظ معاني بعض 

مفرداتها.

آيات  -استشعار عظمة ال�

القراآنية.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل:

الكتاب، السبورة، القلم 

القارئ، اأو مسجل، والقراآن 

الكريم.
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-كتابة السورة بالرسم 

العثماني.

-كتابة المعاني بلون 

مميز اأو وضع خط 

تحتها.

-توجيهات للمعلم 

لتدريس ومتابعة التلاوة.

آيات  -يتلو ال�

تلاوة سليمة.

-يحفظ 

معاني بعض 

مفرداتها.

-يستشعر 

آيات  عظمة ال�

القراآنية.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-حفظ معاني بعض 

مفرداتها.

آيات  -استشعار عظمة ال�

القراآنية.

القيام بسجود التلاوة في 

مواضع السجود في القراآن 

الكريم.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
الوسائل: الكتاب، السبورة
القلم القارئ،اأو مسجل، 

والقراآن الكريم.
آيات من قبل  تلاوة ال�

المعلم/ة ثم من طالب 
متقن. والتكليف بالتلاوة 

كواجب بيتي.
 -ال�أنشطة: 

نشاط صفي: اإحضار ميزان 
يفاء الكيل  وبيان المقصود باإ

والميزان واإنقاصهما. 
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الت

-كتابة السورة بالرسم 

العثماني.

-كتابة المعاني بلون 

مميز اأو وضع خط 

تحتها.

-فائدة: 

-توضيح مفهوم سجود 

التلاوة.  

آيات  -يتلو ال�

تلاوة سليمة.

-يحفظ 

معاني بعض 

مفرداتها.

-يستشعر 

آيات  عظمة ال�

القراآنية.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم الحقيقي 

ومنها: الملاحظة.

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-حفظ معاني بعض 

مفرداتها.

آيات  -استشعار عظمة ال�

القراآنية.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-الوسائل: 

الكتاب، السبورة، القلم 

القارئ، اأو مسجل، والقراآن 

الكريم.

-ال�أنشطة:

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

 ....................
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 وا
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-كتابة السورة بالرسم 

العثماني.

-كتابة المعاني بلون 

مميز اأو وضع خط 

تحتها.

آيات  -يتلو ال�

تلاوة سليمة.

-يحفظ 

معاني بعض 

مفرداتها.

-يستشعر 

آيات  عظمة ال�

القراآنية.

-القراآن 

الكريم 

وعلومه.

-مهارة.

-سلوك.

-وجدان.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

١       الصف الخامس  ال�أساسي: الجزء
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)وثيقة التربية الاسلامية(

ارشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنويع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، الكتابة 

على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة  الحوار والمناقشة ، 

ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة : ارجع اإلى سورة 

العصر واستخرج منها 

نسان  صفات اأخرى للاإ

الفائز في الدنيا وال�آخرة 

ين
الت

رة 
سو

 :
ول

ال�
س 

در
ال

السورة بالرسم 

العثماني.

المفردات الغريبة.

نسان في  خلق ال�إ

اأحسن تقوبم.

آيات  تفسير ال�

الكريمة

مصير الكافرين 

ومصير المؤمنين

عبر ودروس.

آيات الكريمة  يتلو ال�

تلاوة صحيحة. تلاوة 

صحيحة.

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

يستنبط الدروس والعبر 

آيات الكريمة. من ال�

جمالي  يوضح المعنى ال�إ

للسورة الكريمة

يعدد الموضوعات 

الرئيسة في السورة  

الكريمة
يتلو السورة الكريمة غيباً

يم
كر

 ال
آن ا

قر
ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استشعار مظاهر قدرة 

الله تعالى الواردة في 

آيات الكريمة. ال�

أقوام  التعرف على ال�

الذين اأمر الله تعالى 

آيات  بهلاكهم في ال�

الكريمة.

استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة: 

ابتلاء المؤمنين سنة من 

سنن الله تعالى الثابتة. 

ارجع اإلى سورة البقرة اآية 

١55 واستخرج  صور 

آية. ال�بتلاء من ال�
ج 

رو
الب

رة 
سو

 :
ي

ثان
 ال

س
در

ال

السورة بالرسم 

العثماني

صورة توضيحية 

لحيثيات قصة 

اأصحاب ال�أخدود.

المفردات الغريبة

قصة اأصحاب 

ال�أخدود.

ال�بتلاء سنة من 

سنن الحياة.

المؤمن ثابت على 

الحق.

جزاء من يتعّرض 

للمؤمنين بال�أذى.

آيات الكريمة  يتلو ال�

تلاوة صحيحة..
آيات غيباً يتلو ال�

يفسر المفردات  

والتراكيب الجديدة 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

يعدد مظاهر قدرة الله 

آيات  تعالى الواردة في ال�

الكريمة

أقوام الذين اأمر  يسمى ال�

الله تعالى بهلاكهم في 

آيات الكريمة ال�

يستنبط الدروس والعبر 

آيات الكريمة من ال�

جمالي  يوضح المعنى ال�إ

للسورة الكريمة

يتمثل قيمة الثبات على 

الحق والتضحية في 

سبيله
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :

ارجع اإلى سورة ال�نشقاق 

آيات  وقارن بين دل�ل�ت ال�

الخمس ال�أولى من سورة 

آيات الخمس  ال�نفطار وال�

ال�أولى من سورة ال�نشقاق
طار

نف
ال�إ

رة 
سو

 :
ث

ثال
 ال

س
در

ال

السورة بالرسم 

العثماني.

اأهوال يوم القيامة 

نسان في  خلق ال�إ

اأحسن صورة 

اأعمال الملائكة 

الكرام 

مصير المؤمنين 

ومصير الكافرين 

الدروس والعبر 

المستفادة 

عبرة ودرس.

آيات الكريمة  يتلو ال�

تلاوة صحيحة..
آيات غيباً يتلو ال�

يفسر المفردات  

والتراكيب الجديدة  

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

يستنبط الدروس والعبر 

آيات الكريمة من ال�

جمالي  يوضح المعنى ال�إ

للسورة الكريمة

يمان باليوم  يستنتج اأثر ال�إ

ال�آخر على السلوك

يشكر نعم الله سبحانه 

وتعالى 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 
)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 
ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة، 

ال�أسلوب القصصي. 
ال�أنشطة :

اأقسم سبحانه بالخيل 
لُيعلي من شاأنها في نفوس 

عباده المؤمنين ، وليعنوا 
بتربيتها وتعويدها الكّر والفّر، 

وليحملهم على العناية 
بالفروسية والتدرب على 

غارة بها  ركوب الخيل وال�إ
، وقد اأرشدنا الله اإلى ذلك 

في اآية اأخرى في سورة 
أنفال  ال�

آية ودونها  ارجع اإلى تلك ال�
في كراستك.

ت 
ديا

عا
 ال

ورة
س

 :
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لرا
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ال

السورة بالرسم 

العثماني.

صورة للخيل.

آيات. تفسير ال�

صورة توضيحية لغبار 

المعارك.

عبر ودروس.

آيات الكريمة  يتلو ال�

تلاوة صحيحة..
آيات غيباً يتلو ال�

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

يستنبط الدروس والعبر 

آيات الكريمة من ال�

يوضح المعنى افجمالي 

للاآيات 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

 التقويم الواقعي 

اأسئلة الدرس.

-التعريف بمفهومي 
ال�أسماء والصفات.
-تلاوة بعض اآيات 
ال�أسماء والصفات.

-قراءة بعض 
ال�أحاديث في ال�أسماء 

والصفات.
-تعداد بعض اآثار 
يمان بال�سماء  ال�إ

والصفات.
-دعاء الله تعالى 
باأسمائه سبحانه 

والحلف بها.
-تعظيم اأسماء الله 

وصفاته.

 الوسائل : 
الكتاب ، السبورة. 

بطاقات،
مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 
ال�أساليب: 

اأسلوب القصة، الحوار، 
ال�أسئلة الصفية، العصف 

الذهني.
ال�أنشطة :

نشاط لوحة باأسماء الله 
تعالى تلاوة مجموعة اآيات 

تتحدث عن ال�أسماء 
والصفات.

ه 
فات

ص
 و

ى
عال

ه ت
الل

ء 
ما

س
أ  با

ان
يم

ال�إ
 :

س
خام

 ال
س

در
ال -تعريف ال�أسماء 

والصفات.

-ذكر لبعض ال�أسماء 

والصفات.

-تلاوة اآيات تدل 

وتتضمن اأسماء 

وصفات لله تعالى.

يمان  -تعداد اأثار ال�إ

بال�أسماء والصفات 

على المؤمن.

يتوقع من الطالب اأن
١.يوضح مفهوم 

ال�أسماء والصفات لله 
تعالى.

٢.يذكر اأمثلة على 
ال�أسماء والصفات.

3.يستدل على اأسماء 
الله وصفاته من القراآن 

والسنة.
٤.يستخلص اآثار 

ال�يمان باسماء الله 
وصفاته على سلوك 

المؤمن.
5.يعظم اأسماء الله 

وصفاته.

ة 
مي

لا
س

ال�إ
ة 

يد
عق

ال

التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بمفهومي 
الخلق والملك.

-ذكر بعض 
المخلوقات.

آيات الكريمة  -تلاوة ال�
التي تحدثت عن 

الخلق والملك.
-تعداد بعض مظاهر 

ملك الله تعالى.
-تعليل لجوء النبي 

عليه الصلاة والسلام 
لغار حراء.

-استشعار عظمة الله 
وقدرته.

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة. 

بطاقات،
مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 
ال�أساليب: 

اأسلوب القصة،تحفيز 
التفكير، العصف الذهني، 

الحوار، ال�أسئلة الصفية.
ال�أنشطة :

نشاط الرجوع اإلى سورة 
الروم وتلاوة اآيات الخلق.

ك(
مال

 ال
لق

خا
 ال

له
 ال

( 
س:

اد
س

 ال
س

در
ال

-تعريف مفهومي 
الخالق والمالك.

-ذكر بعض 
المخلوقات )في 
السماء، وال�أرض 

والمياه،....(
-نصوص قراآنية في 

الخلق والملك.
-ذكر مظاهر ملك 

الله تعالى.
-السبب من لجوء 
النبي عليه الصلاة 
والسلام لغار حراء.

يتوقع من الطالب اأن
١.يبين مفهوم الله 
)الخالق والمالك(.

٢.يعدد بعض مخلوقات 
الله تعالى.

3.يتلو اآيات من القراآن 
على الخلق والملك.
٤.يستخلص مظاهر 

ملك الله تعالى.
5.يعلل لجوء النبي عليه 
الصلاة والسلام اإلى غار 

حراء.
٦.يستشعر عظمة الله 

تعالى وقدرته.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اأن يتضمن 

آية  المحتوى ال�

الكريمة:” 

وما من دابة 

اإل� على الله 

رزقها”.

التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بمفهوم 

الرزاق الكريم.

-قراءة النصوص القراآنية 

وال�أحاديث المتضمنة 

ذلك.

-ذكر بعض اآثار 

ال�يمان باأن الله هو 

الرزاق على المؤمن.

استنتاج اأثر صلة الرحم 

على الرزق.

يساأل الله تعالى 

الرزق.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. 

بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب ال�ستقراء، الحوار، 

القصة، العصف الذهني، 

ال�أسئلة الصفية.

ال�أنشطة :

نشاط شرح حديث “من 

سره اأن ينساأ في اأثره ويبسط 

الله في رزقه” 

اأثر صلة الرحم على الرزق.

 )
يم

كر
 ال

ق
رزا

 ال
له

)ال
 :

ع 
ساب

 ال
س

در
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- التعريف بمفهوم 

الرزاق الكريم.

- ذكر بعض نعم الله 

تعالى.

-اآيات تحدثت عن 

الرزق واأحاديث 

نبوية.

اآثار ال�يمان اأن 

الله هو الرزاق على 

المؤمن.

-اأثر صلة الرحم على 

زيادة الرزق.

يتوقع من الطالب اأن

١.يوضح مفهوم الرزاق 

الكريم.

٢.يذكر بعض مظاهر 

نعم الله ورزقه.

3.يستدل على اأن الله 

هو الرزاق من القراآن 

والسنة.

يمان  ٤.يستخلص اأثر ال�إ

اأن الله هو الرزاق.

5.يستنتج اأثر صلة 

الرحم في  زيادة الرزق.

٦.يساأل الله تعالى 

الرزق.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

يمكن 

ال�ستفادة من 

حديث اذا 

حمي الوطيس

او مصارعة.

 

 اأقراأ الحديث غيبا.

اأترجم لرواي 

الحديث.

ابين معنى الشجاعة.

اذكر بعض صور 

الشجاعة.

استنتج بعضا من 

توجيهات الحديث.

اأتمثل قيمة الشجاعة 

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

بيان معنى الشجاعة.

معرفة بعض صور 

الشجاعة.

معرفة بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

التحلي بالشجاعة 

وال�قتداء بالنبيصلى 

الله عليه وسلم.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند 

طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

اذكر بعض صور شجاعة 

الصحابة
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ه 
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ا

كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان 

المعاني المستفادة 

منه.

مفهوم الشجاعة.

صور الشجاعة وبيان 

متى تكون محمودة.

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

يقراأ الحديث الشريف 

غيباً.

يترجم لراوي الحديث 

الشريف 

يفسر معاني المفردات 

والتراكيب الواردة في 

الحديث الشريف 

يوضح المعنى افجمالي 

للحديث 

يعرف معنى الشجاعة.

يبين اأنواع الشجاعة.

يعدد صور الشجاعة 

يستنتج ما يرشد اإليه 

الحديث الشريف  

يتمثل خلق الشجاعة  

في حياته اقتداء 

بالنبيصلى الله عليه 

وسلم.

ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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احفظ الحديث 

غيبا.

اأعرف براوي 

الحديث الشريف 

ابين معنى الصدق

اذكر بعض صور 

الصدق.

استنتج بعض ما  

يرشد اإليه الحديث 

الشريف.

اأوزان بين فوائد 

الصدق واأضرار 

الكذب على الفرد 

والمجتمع 

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

بيان معنى الصدق 

معرفة بعض صور 

الصدق

استنتاج بعض ما 

يستنبط من الحديث. 

التحلي  بالصدق 

وال�قتداء بالنبيصلى 

الله عليه وسلم.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند 

طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

اذكر بعض صور الصدق 

التي يجب التحلي بها 

اقتداء بالنبيصلى الله عليه 

وسلم.
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ُْف ال كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان 

المعاني المستفادة 

منه.

مفهوم الصدق 

مفهوم الكذب

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

يقراأ الحديث الشريف 

غيباً.

يترجم لراوي الحديث 

الشريف 

يفسر معاني المفردات 

والتراكيب الواردة في 

الحديث الشريف 

يوضح المعنى افجمالي 

للحديث 

يفرق بين مفهومي 

الصدق والكذب 

يستنتج ما يرشد اإليه 

الحديث الشريف  

يتمثل قيمة الصدق 
 سلوكياً
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احفظ الحديث 

غيبا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف معنى 

الصديق.

اوضح اأهمية 

الصديق الصالح 

وخطورة صديق 

السوء. 

استنتج واجبات 

الصديق تجاه 

صديقه.

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

معرفة معنى الصديق.

بيان اأهمية الصديق 

الصالح وخطورة 

صديق السوء. 

استنتاج واجباته تجاه 

صديقه.

الحث على اختيار 

الصديق الصالح 

وال�بتعاد عن  صديق 

السوء.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

أمثلة من  اذكر بعض ال�

بلدي على فضل الصحبة 

الصالحة.
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان 

المعاني المستفادة 

منه.

مفهوم الصديق.

اأهمية الصحبة 

الصالحة وخطورة 

صديق السوء.

واجبات الصديق 

تجاه صديقه.

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

يقراأ الحديث غيبا.

يوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يتعرف اإلى معنى 

الصديق.

يبين اأهمية الصديق 

الصالح وخطورة صديق 

السوء. 

يستنتج واجباته تجاه 

صديقه.

يحرص على اختيار 

الصديق الصالح 

وال�بتعاد عن  صديق 

السوء.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

تذكر مراحل حياة 

النبي صلى الله عليه 

وسلم منذ مولده.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

س 
در

( 
ف(

ائــ
ط

 ال
ى

لــ اإ
ه 

جــ
رو

خ
ى 

حتــ
د 

ولــ
لم

ن ا
مــ

م 
ســل

 و
ــه

علي
ه 

للــ
ى ا

صلــ
ي 

نبــ
 ال

ــاة
حي

ل 
حــ

مرا
( 

ــر
ش

 ع
ي

اد
حــ

ال

ي(
علــ

تفا

مراحل حياة النبي 
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من المولد حتى 

خروجه اإلى الطائف 

يذكر مراحل حياة النبي 

صلى الله عليه وسلم 

من مولده حتى خروجه 

اإلى الطائف .
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الن
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

تعليل   سبب تسمية 

عام الحزن بهذا ال�سـم

توضيح  دور ابي 

طالب في حماية 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم في دعوته

بيان   سبب رفض 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم لعروض كفار 

قريش

شرح دور خديجة 

رضي الله عنها في 

مساندة النبي صلى 

الله عليه وسلم في 

دعوته

الموازنة بين  دور اأبي 

طالب ودور خديجة 

رضي الله عنها في 

مساندة النبي صلى 

الله عليه وسلم 

استنتاج  العبر 

والدروس المستفادة

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

نشاط/ صف بلغتك 

الخاصة شعور النبي صلى 

الله عليه وسلم عند موت 

خديجة رضي الله عنها 

عمه ابي طالب.

ن 
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 ال
ام

 ع
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ثان
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س
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صورة لقبر السيدة 

خديجة رضي الله 

عنها.

 مفهوم عام الحزن 

-دور ابي طالب في 

حماية الرسول صلى 

الله عليه وسلم في 

دعوته.

-سبب رفض الرسول 

صلى الله عليه وسلم 

لعروض كفار قريش.

-دور خديجة رضي 

الله عنها في مساندة 

النبيصلى الله عليه 

وسلم.

اأثر   دور اأبي طالب 

ودور خديجة رضي 

الله عنها في مساندة 

النبي صلى الله عليه 

وسلم 

العبر والدروس 

المستفادة.

يعلل  سبب تسمية عام 

الحزن بهذا ال�سـم.

يوضح دور ابي طالب 

في حماية الرسول صلى 

الله عليه وسلم في 

دعوته.

يبين  سبب رفض 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم لعروض كفار 

قريش.

يشرح  دور خديجة 

رضي الله عنها في 

مساندة النبي صلى الله 

عليه وسلم في دعوته

يوازن بين    دور اأبي 

طالب ودور خديجة 

رضي الله عنها في 

مساندة النبي صلى الله 

عليه وسلم 

يستنتج العبر والدروس 

المستفادة.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

تعريف  مفهوم ال�سراء 
ومفهوم المعراج.

وصف  رحلة اسراء 
الرسول صلى الله عليه 

وسلم من المسجد 
الحرام اإلى المسجد 

ال�أقصى
استنتاج مكانة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 
أنبياء من خلال  بين ال�

صلاته بهم
سرد قصة العروج 
بالرسول صلى الله 

عليه وسلم اإلى 
السموات العلى

توضيح مكانة الصلاة 
من خلال رحلة 
ال�سراء والمعراج

شرح  كيفية مواساة 
الله تعالى لرسوله صلى 

الله عليه وسلم 
بيان  مكانة المسجد 

ال�أقصى من خلال 
رحلة ال�سراء 

والمعراج.
استبناط العبر والدروس 

المستفادة من الدرس

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى كتب واكتب عن 

المشاهد التي راآها النبي 

صلى الله عليه وسلم في 

سراء والمعراج. رحلة ال�إ

عرض فديو مناسب 

للموضوع 
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عرا
لم

 وا
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س
ال�

ة  
جز

مع
 :

شر
 ع

ث
ثال

 ال
س
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صورة بيت الله 

الحرام وصورة  

المسجد ال�أقصى.

- اسراء الرسول صلى 

الله عليه وسلم ، 

ومعراجه 

-مكانة الرسول صلى 

الله عليه وسلم بين 

أنبياء من خلال  ال�

صلاته بهم.

- مكانة الصلاة من 

خلال 

-مكانة المسجد 

ال�أقصى من خلال 

رحلة ال�سراء 

والمعراج.

-العبر والدروس 

المستفادة من 

الدرس.

يتعرف الى مفهومي 
ال�سراء المعراج.

يصف رحلة اسراء 
الرسول صلى الله عليه 

وسلم من المسجد 
الحرام اإلى المسجد 

ال�أقصى
يستنتج مكانة الرسول 
صلى الله عليه وسلم 
أنبياء من خلال  بين ال�

صلاته اإماماً  بهم
يسرد قصة العروج 

بالرسول صلى الله عليه 
وسلم اإلى السموات 

العلا
يوضح  مكانة الصلاة 

من خلال رحلة ال�سراء 
والمعراج

يشرح كيفية مواساة الله 
تعالى لرسوله صلى الله 

عليه وسلم 
يبين مكانة المسجد 

ال�أقصى من خلال رحلة 
ال�سراء والمعراج.

يستنبط العبر والدروس 
المستفادة من الدرس
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

بيان الهدف من عرض 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم ال�سلام على 

الناس في المواسم.

-توضيح موقف قريش 

من دعوة النبي صلى 

الله عليه وسلم 

بيان  بصبر النبي 

صلى الله عليه وسلم 

وتحمله للاأذى في 

دعوته للقبائل

تعداد  القبائل التي 

عرض الرسول صلى 

الله عليه وسلم عليها 

سلام ال�إ

-شرح  اأساليب دعوة 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم للقبائل

تعليل افتراء اأبي لهب 

على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم 

استنتاج  الدروس 

والعبر المستفادة من 

الدرس..

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى اأحد كتب السيرة 

النبوية )الرحيق المختوم – 

السيرة النبوية للبوطي( ثم 

اكتب في حدود نصف 

صفحة  عن دعوة النبي 

صلى الله عليه وسلم للعرب 

والحجيج في اأسواقهم 
ر:
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صورة توضيحية 
لموسم الحج في 

الجاهلية.
- موقف قريش من 

دعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم.

-موقف قريش من 
دعوة النبي صلى الله 

عليه وسلم 
-صبر النبي صلى 

الله عليه وسلم 
وتحمله للاأذى في 

دعوته للقبائل
-بعض القبائل التي 

عرض الرسول صلى 
الله عليه وسلم عليها 

سلام ال�إ
-من اأساليب دعوة 
الرسول صلى الله 
عليه وسلم للقبائل

-افتراء اأبي لهب على 
رسول الله صلى الله 

عليه وسلم. 
-الدروس والعبر 
المستفادة من 

الدرس.

يبين الهدف من عرض 
الرسول صلى الله عليه 

وسلم ال�سلام على 
الناس في المواسم.

يوضح موقف قريش من 
دعوة النبي صلى الله 
عليه وسلم يبين صبر 
النبي صلى الله عليه 
وسلم وتحمله للاأذى 

في دعوته للقبائل.
يعدد بعض القبائل التي 

عرض الرسول صلى 
الله عليه وسلم عليها 

سلام. ال�إ
يشرح  اأساليب دعوة 

الرسول صلى الله عليه 
وسلم للقبائل.

يعلل افتراء اأبي لهب 
على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم.
يستنتج الدروس والعبر 
المستفادة من الدرس.
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-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط 

الُجمل، ومراعاة 

قدرات الطالب 

على القراءة 

والكتابة لكل 

صف.

-التنويع 

في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

-تعريف الوضوء.

-تطبيق الوضوء عملياً 

تقان.  باإ

-ذكر مبطلات 

الوضوء.

-ذكر اأسباب التيمم.

-تطبيق التيمم عملياً 

تقان. باإ

-تعداد مبطلات 

التيمم.

-الحرص على اأداء 

الصلاة في كل 

ال�أحوال.

-الوسائل: 

-الكتاب، السبورة، 

-طرح ال�أسئلة حول الوضوء 

والتيمم.

-الحوار والمناقشة في 

مسائل الوضوء والتيمم. 

-تطبيق الوضوء عملياً.

-تطبيق التيمم عملياً.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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-تمهيد: الوضوء 

شرط لصحة الصلاة.

-قوله تعالى:” يا اأيها 

الذين اآمنوا اإذا قمتم 

اإلى الصلاة فاغسلوا 

وجوهكم واأيديكم 

اإلى المرافق وامسحوا 

برؤوسكم واأرجلكم 

اإلى الكعبين”.

-اأعمال الوضوء 

كاملة.

-مبطلات الوضوء.

-اأسباب التيمم.

-اأعمال التيمم 

مع اإضافة صورة 

توضيحية.

-مبطلات التيمم.

- يتعرف اإلى مفهوم 

الوضوء.

- يذكر فرائض الوضوء 

وسننه.

- يطبق اأعمال الوضوء.

- يعدد مبطلات 

الوضوء.

- يوضح مفهوم التيمم.

- يذكر اأسباب التيمم. 

- يطبق التيمم عملياً.

- يعدد مبطلات التيمم

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال



152 ١5٢153١53

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

-التعريف بالصلوات 

المسنونة.

-تسمية بعض 

الصلوات المسنونة.

-التفريق بين الصلوات 

المفروضة والصلوات 

المسنونة.

-التمييز بين اأنواع 

الصلوات المسنونة.

-اأداء الصلوات 

المسنونة.

-الكتاب المقرر، السبورة، 

لوحة يكتب عليها بعض 

من الصلوات المسنونة، 

عرض فيلم.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-تمثيل بعض الصلوات 

المسنونة.

-الطلب من اأحد الطلاب 

اأن يمثل اإحدى الصلوات 

المسنونة اأمام زملائه.

-طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة:

اأعد جدول�ً اأحدد فيه 

الصلوات المفروضة 

والصلوات المسنونة.
ونة
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-خارطة مفاهيمية 

تمهيدية للصلوات 

المفروضة والمسنونة.

-توزيع الصلوات 

المسنونة حسب 

اأعداد ركعاتها.

-حديث:« عن 

اأمَّ َحِبيَبَة، َتُقوُل: 

َسِمْعُت َرُسوَل اللِه 

َصلَّى اللُه َعَلْيِه 

َوَسلََّم، َيُقوُل: »َمْن 

َصلَّى اْثَنَتْي َعْشَرَة 

َرْكَعًة ِفي َيْوٍم َولَْيَلٍة، 

ُبِنَي لَُه بِِهنَّ َبْيٌت 

ِفي الَْجنَِّة«)صحيح 

مسلم(.

- فضل اأداء 

الصلوات المسنونة. 

-صور اأناس يؤدون 

الصلاة المفروضة 

جماعة، ثم ينتقلون 

للصلاة المسنونة 

فرادى.

- ُيّعرف المقصود 

بالصلوات المسنونة.

- يسمي بعضاً من 

الصلوات المسنونة.

- يميز بين الصلوات 

المسنونة والمفروضة.

- يلتزم اأداء الصلوات 

المسنونة.

- يستشعر قيمة اأداء 

الصلوات المسنونة.
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-بيان معنى الصدقة 

والزكاة.

-التفريق بين مفهومي 

الصدقة والزكاة.

-ذكر اأدلة شرعية 

على كل من الصدقة 

والزكاة.

-معرفة حكم الصدقة 

والزكاة.

-معرفة اأحكام الصدقة 

والزكاة.

-معرفة مصارف كل 

من الصدقة والزكاة.

-الكتاب المقرر، السبورة، 

عرض خرائط مفاهيمية 

حول اأحكام الصدقة 

والزكاة ومناقشة الطلاب في 

محتواها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يوضح المعلم للطلاب 

مفهوم الصدقة والزكاة، 

ويطلب منهم التفريق بين 

المفهومين.

-طرح ال�أسئلة واإجراء 

الحوار.

ال�أنشطة :

حديث : “والصدقة تطفئ 

الخطيئة كما يطفئ الماء 

النار”.

ناقش هذا الحديث من 

خلال الدرس.
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-لوحة مفاهيمية تبين 

سلام. اأركان ال�إ

-الفرق بين الصدقة 

والزكاة.

-فضل الصدقة 

والزكاة.

-من اأحكام الصدقة 

والزكاة.

-فيلم عن فضل 

الصدقة والزكاة.

-قوله تعالى:«َوالَِّذيَن 

َهَب  َيْكِنُزوَن الذَّ

َة َوَل� ُيْنِفُقونََها  َوالِْفضَّ

ِفي َسِبيِل اللَِّه 

ْرُهْم بَِعَذاٍب  َفَبشِّ

األِيٍم« ]التوبة: 3٤[.

-حديث:«َعْن اأبِي 

ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل 

َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه 

َعَلْيِه َوَسلََّم: » َما ِمْن 

َيْوٍم ُيْصِبُح الِْعَباُد ِفيِه 

اإِلَّ� َمَلَكاِن َيْنِزَل�ِن، 

ــي  ــى مفهوم ــرف اإل - يتع

الصدقــة والــزكاة.

الصدقــة  بيــن  يفــرق   -

والــزكاة.

- يبيــن الحكــم الشــرعي 

للصدقــة والزكاة.

- يوضــح اأحكام الصدقة 

والزكاة.

- يســتنتج فضــل الصدقــة 

والزكاة.

- يستشــعر قيمــة الحرص 

الصدقــة  اأداء  علــى 

ــزكاة. وال
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َفَيُقوُل اأَحُدُهَما: فقيراً 

زكاة ماله.

، اأْعِط ُمْنِفًقا  اللُهمَّ

آَخُر:  َخَلًفا، َوَيُقوُل اْل�

، اأْعِط ُمْمِسًكا  اللُهمَّ

َتَلًفا« )صحيح 

مسلم(.

-صورة لرجل يعطي-

حديث:« عن اأبي 

هريرة رضي الله 

عنه: اأن اأعرابيا اأتى 

النبي صلى الله 

عليه وسلم، فقال: 

دلني على عمل اإذا 

عملته دخلت الجنة، 

قال: »تعبد الله ل� 

تشرك به شيئا، وتقيم 

الصلاة المكتوبة، 

وتؤدي الزكاة 

المفروضة، وتصوم 

رمضان«)صحيح 

البخاري(
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اأحدد موقع فلسطين 

على الخارطة.

اتلو اآية كريمة غيبا 

تبين مكانة المسجد 

ال�أقصى.

استشهد بحديث 

نبوي اُبين اأهمية 

المسجد ال�أقصى.

ابين فضل ِفَلسطين 

عند المسلمين.

استنتج واجب 

المسلمين تجاه 

فلسطين ومقدساتها.

امثل من بطول�ت 

المسلمين في 

الدفاع عن القدس 

والمسجد ال�أقصى. 

تحديد موقع القدس 

على خريطة فلسطين 

تلاوة اآية كريمة غيبا 

تبين مكانة المسجد 

ال�أقصى.

استشهاد بحديث 

نبوي ُيبين اأهمية 

المسجد ال�أقصى.

بيان فضل ِفَلسطين 

عند المسلمين.

استنتاج واجب 

المسلمين تجاه 

فلسطين ومقدساتها.

طرح اأمثلة من 

بطول�ت المسلمين 

في الدفاع عن القدس 

والمسجد

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

خارطة فلسطين.

مقطع فيديو يبين القدس 

واأبوابها وو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند 

طرح ال�مثلة.

تمثيل الطلبة لقصة دخول 

عمر بيت المقدس.

ال�أنشطة :

اذكر دور ثلاث شخصيات 

معاصرة جاهدت في سبيل 

فلسطين والقدس والحفاظ 

على المسجد ال�أقصى.
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خارطة فلسطين.
اآية : »سبحان الذي 

اأسرى..«
الحديث النبوي :« 
ل� تشد الرحال..«

معاني المفردات في 
النصوص

مكانة فلسطين عند 
المسلمين من خلال 

كتابة: 
فضائل فلسطين
 وبعض فضائل 

المسجد ال�أقصى 
ومعرفة واجب  
المسلمين اتجاه 

فلسطين ومقدساتها
طرح اأمثلة من 

بطول�ت المسلمين 
في الدفاع عن 

القدس والمسجد 
ال�أقصى قديماً 

وحديثاً.

 عند الطلاب.

يحدد موقع القدس  

على خريطة فلسطين.

آية  الكريمة غيبا  يتلو ال�

تبين مكانة المسجد 

ال�أقصى من سورة 

سراء  ال�إ

يستشهد بحديث نبوي 

ُيبين اأهمية المسجد 

ال�أقصى.

يبين فضل ِفَلسطين عند 

المسلمين.

يستنتج واجب 

المسلمين تجاه 

فلسطين ومقدساتها.

ُيمثل من بطول�ت 

المسلمين في الدفاع 

عن القدس والمسجد 

ال�أقصى.

يستشعر حب المسجد 

ال�أقصى

ي
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 بطول�ت المسلمين 

التي تدل على اأهمية 

القدس )عمر بن 

الخطاب ، صلاح 

الدين...(.

صور للمسجد 

ال�أقصى وقبة الصخرة

اإضاءة ُمشرقة :

كيفية استشعار حب 

المسجد ال�أقصى
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اأصف المجتمع 

سلام. العربي قبل ال�إ

اأين ظهر اأول مجتمع 

اسلامي؟

اأعدد بعض دعائم 

وحدة وتماسك 

سلامي. المجتمع ال�إ

استدل بنص على 

وحدة المجتمع 

سلامي وتماسكه. ال�إ

اأمثل لصور من وحدة  

سلامي  المجتمع ال�إ

وتماسكه.

اأقارن بين حال 

سلامي.  المجتمع ال�إ

والمجتمعات 

ال�أخرى.

اأستنتج بعض اآثار 

وحدة  المجتمع 

سلامي وتماسكه. ال�إ

وصف للمجتمع 

سلام. العربي قبل ال�إ

ذكر مكان ظهور اأول 

مجتمع ال�سلامي.

معرفة بعض دعائم 

وحدة وتماسك 

سلامي. المجتمع ال�إ

ال�ستدل�ل بدليل 

شرعي على وحدة 

سلامي  المجتمع ال�إ

وتماسكه.

ذكر صور تدل على 

وحدة  المجتمع 

سلامي وتماسكه. ال�إ

الموازنة بين المجتمع 

ال�سلامي وحاله في 

الوقت الحاضر.

استنتاج بعض اآثار 

وحدة  المجتمع 

سلامي وتماسكه. ال�إ

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديومن فيلم الرسالة  

يبين وحدة المسلمين في 

استقبال الرسول ووحدتهم 

في بناء المسجد النبوي.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند 

طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

اأناقش سبب تفكك 

المجتمع ال�سلامي في 

الوقت الحاضر.
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وصف قصير 

للمجتمع العربي قبل 

سلام. ال�إ

ذكر مكان ظهور 

اأول مجتمع 

ال�سلامي.

بعض دعائم وحدة 

وتماسك المجتمع 

سلامي. ال�إ

دليل شرعي على 

وحدة المجتمع 

سلامي وتماسكه. ال�إ

صور تدل على 

وحدة  المجتمع 

سلامي وتماسكه. ال�إ

موازنة بين المجتمع 

ال�سلامي وحاله في 

الوقت الحاضر.

بعض اآثار وحدة  

سلامي  المجتمع ال�إ

وتماسكه.

اإضاءة ُمشرقة :

يصف حال المجتمع 

سلام. العربي قبل ال�إ

يذكر مكان ظهور اأول 

مجتمع اسلامي. 

يعدد بعض دعائم وحدة 

سلامي  المجتمع ال�إ

وتماسكه.

يستدل بدليل شرعي 

على وحدة المجتمع 

سلامي وتماسكه. ال�إ

يمثل لصور من مظاهر 

وحدة  المجتمع 

سلامي وتماسكه. ال�إ

يوازن بين حال المجتمع 

سلامي ال�أول وواقعه  ال�إ

في الوقت الحاضر.

يستنتج بعض اآثار وحدة  

سلامي  المجتمع ال�إ

وتماسكه على الفرد 

والمجتمع.

يستشعر حبه وانتمائه 

لمجتمعه ال�سلامي.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

ما معنى كرامة 

نسانية ؟ ال�إ

نسان  اأبين حال ال�إ

سلام. قبل ال�إ

 اأعدد بعض المظاهر 

التي تدل على تكريم 

ال�سلام للانسان.

اأحفظ دليلا شرعيا 

يدل على محافظة 

ال�سلام على كرامة 

ال�نسان.

اأوازن بين حال 

سلام  المراأة قبل ال�إ

وبعده وكيف كّرم 

ال�سلام المراأة.

استنتج شمولية 

سلام  تكريم ال�إ

نسان. للاإ

التعرف اإلى مفهوم 

نسانية. الكرامة ال�إ

نسان  يصف عبودية ال�إ

سلام. قبل ال�إ

 ال�ستدل�ل غيبا على 

محافظة ال�سلام على 

كرامة ال�نسان.

تعداد بعض مظاهر 

تكريم ال�سلام 

للانسان.

الموازنة بين حال 

سلام  المراأة قبل ال�إ

وبعده وكيفية تكريم 

ال�سلام  للمراأة.

استنتاج شمولية تكريم 

نسان.  سلام للاإ ال�إ

ال�عتزاز بتكريم 

نسان ورفع  ال�سلام للاإ

قدره.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

خارطة فلسطين.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اأمثل باأمثلة من تكريم 

ال�سلام للمراأة.
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مفهوم الكرامة 

نسانية. ال�إ

وصف قصير 

نسان قبل  لعبودية ال�إ

سلام. ال�إ

 دليل على محافظة 

ال�سلام على كرامة 

ال�نسان “ولقد 

كرمنا...”.

بعض مظاهر تكريم 

ال�سلام للانسان.

موازنة بين حال 

سلام  المراأة قبل ال�إ

وبعده وكيفية تكريم 

ال�سلام  للمراأة.

شمولية تكريم 

نسان. سلام للاإ ال�إ

يتعرف اإلى مفهوم 

نسانية. الكرامة ال�إ

نسان  يصف عبودية ال�إ

سلام. قبل ال�إ

 يدلل غيبا على 

محافظة ال�سلام على 

كرامة ال�نسان.

يعدد بعض مظاهر 

تكريم ال�سلام للانسان.

يوازن بين حال المراأة 

سلام وبعده. قبل ال�إ

يستنتج شمولية تكريم 

نسان.  سلام للاإ ال�إ

يعتز بتكريم ال�سلام 

نسان ورفع قدره. للاإ
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)وثيقة التربية الاسلامية(

٢       الصف الخامس  ال�أساسي: الجزء
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)وثيقة التربية الاسلامية(

ارشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

يذكر اأهوال يوم 

القيامة.

تعداد اأصناف الناس 

يوم القيامة من خلال 

آيات. ال�

وصف بعضا من صور 

نعيم الجنة كما وردت 

آيات في ال�

مقارنة بين حال اأهل 

الجنة وحال اأهل النار.

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة 

، لوحة جدارية، 

مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل) العصف 

الذهني( ، الكتابة 

على السبورة.

طرح ال�أسئلة ، 

الحوار والمناقشة ، 

ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة : 

اأعدد بعضا من اأسماء 

يوم القيامة.

)١
( 

عة
واق

 ال
ورة

س
 :

ول
ال�

س 
در

ال

السورة بالرسم العثماني

صور توضيحية لكوارث 

طبيعية.

تفسير وعنونة.

من اأهوال يوم القيامة.

من نعيم الجنة.

دروس وعبر.

آيات الكريمة تلاوة  يتلو ال�

صحيحة 

آيات الكريمة غيباً  يتلو ال�

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا 

يذكر اأهوال يوم القيامة.

يعدد اأصناف الناس يوم 

آيات  القيامة من خلال ال�

الكريمة.

يصف بعضا من صور 

نعيم الجنة كما وردت في 

آيات ال�

يقارن بين حال اأهل الجنة 

وحال اأهل النار.

يستنبط ثلاثا من العبر 

والعظات المستفادة من 

الدرس.

يم
كر

 ال
آن ا

قر
ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

تعداد نعيم اأصحاب 

اليمين.

وصف عذاب اأصحاب 

الشمال يوم القيامة.

تعليل استحقاق 

الكافرين العذاب.

تعليل ربط القراآن الكريم 

بين شرب الكافر 

وشرب الهيم.

استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل 

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل) العصف 

الذهني( ، الكتابة 

على السبورة.

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، تبادل 

ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :– 

ذكر الله تعالى 

اأصحاب اليمين 

واأصحاب الشمال في 

اآيات اأخرها

 نبحث عنه وندونها. 

)٢
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السورة بالرسم العثماني

صور توضيحية لكوارث 

طبيعية.

تفسير وعنونة.

من اأهوال القيامة.

من نعيم الجنة.

دروس وعبر.

آيات الكريمة تلاوة  يتلو ال�

صحيحة 

آيات الكريمة غيباً  يتلو ال�

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا

يعدد نعيم اأصحاب 

اليمين.

يصف عذاب اأصحاب 

الشمال يوم القيامة.

يعلل استحقاق الكافرين 

العذاب.

يعلل ربط القراآن الكريم بين 

شرب الكافر وشرب الهيم.

يستنبط ثلاثا من العبر 

والعظات المستفادة من 

الدرس.



162 ١6٢163١63

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

تعداد بعض مظاهر 

قدرة الله تعالى في 

الكون 

موازنة بين موقف 

المؤمن وموقف الكافر 

تجاه النعم.

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة 
، لوحة جدارية، 

مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل) العصف 
الذهني( ، الكتابة 

على السبورة.
طرح ال�أسئلة، الحوار 

والمناقشة، تبادل 
ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 
ال�أنشطة:

اإذا تحقق النصر، 
وزال الخوف، وجب 
حينها اأن نسّبح الله 

تعالى ونشكره ، هات 
اآية اأو حديثا يدلل 
على هذا المعنى؟
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السورة بالرسم العثماني

صور توضيحية للرجل 

الصالح والرجل 

المجرم.

تفسير...

السابقون، اأصحاب 

اليمين.

اأصحاب الشمال.

استحقاق العذاب.

آيات الكريمة تلاوة  يتلو ال�

صحيحة 

آيات الكريمة غيباً  يتلو ال�

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا 

يذكر اأهوال يوم القيامة.

يعدد اأصناف الناس يوم 

آيات. القيامة من خلال ال�

يصف بعضا من صور 

نعيم الجنة كما وردت في 

آيات ال�

يقارن بين حال اأهل الجنة 

وحال اأهل النار.

يستنبط ثلاثا من العبر 

والعظات المستفادة من 

الدرس.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 
التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 
التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�
جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�
آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا
استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة 
، لوحة جدارية، 

مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل) العصف 
الذهني( ، الكتابة 

على السبورة.
طرح ال�أسئلة ، الحوار 
والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي. 
ال�أنشطة :

اأقارن بين قول الله 
تعالى: »واذكروا اإذ 

اأنتم قليل مستضعفون 
في ال�أرض تخافون 
اأن يتخطفكم الناس 

فاآواكم واأيدكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات« 

وبين قوله تعالى: 
)الَِّذي اأْطَعَمُهْم ِمْن 

ُجوٍع َواآَمَنُهْم ِمْن 
َخْوٍف(.
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السورة بالرسم العثماني

صورة توضيحية لقرية 

مدمرة.

تفسير..

دروس وعبر.

آيات الكريمة تلاوة  يتلو ال�

صحيحة 

آيات الكريمة غيباً  يتلو ال�

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا

يعدد نعيم اأصحاب 

اليمين.

يصف عذاب اأصحاب 

الشمال يوم القيامة.

يعلل استحقاق الكافرين 

العذاب.

يعلل ربط القراآن الكريم بين 

شرب الكافر وشرب الهيم.

يستنبط ثلاثا من العبر 

والعظات المستفادة من 

الدرس.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

بيان مناسبة نزول 

السورة.

توضيح مكانة العلم 

والتعلم.

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة 

، لوحة جدارية، 

مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل) العصف 

الذهني( ، الكتابة 

على السبورة.

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :

أمر بالمعروف  ال�

والنهي عن المنكر 

سمة من سمات 

المسلم اأين نجد هذا 

آيات. المعنى في ال�
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السورة بالرسم العثماني

خريطة توضيحية 

لرحلتي الصيف 

والشتاء.

تفسير وشرح 

دروس وعبر.

آيات الكريمة تلاوة  يتلو ال�

صحيحة 

آيات الكريمة غيباً  يتلو ال�

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا

يعدد بعض مظاهر قدرة 

الله تعالى في الكون 

يوازن بين موقف المؤمن 

وموقف الكافر تجاه النعم.

يستنبط ثلاثا من العبر 

والعظات المستفادة من 

الدرس.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-يمثل على 

أنبياء  شكر ال�

لله قصة 

سليمان 

وداود.

 التقويم الواقعي 

اأسئلة الدرس.

-تعريف مفهوم الله 

الحميد.

آيات الكريمة  -تلاوة ال�

المتضمنه اسم الله 

الحميد.

-تبيان صور حمد الله 

على نعمه العديدة.

التفريق بين الحمد 

والشكر.

-تعظيم الله تعالى 

وحمده على نعمه.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. 

بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة 

جدارية، جهاز عرض، 

شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب تحفيز 

التفكيروالعصف 

الذهني، الحوار، 

ال�أسئلة الصفية، 

المحاضرة، 

المجموعات.

ال�أنشطة :

نشاط استخراج اآيات 

تتحدث عن الشكر 

واأخرى عن الحمد 

وتلاوتها على مسامع 

الطلبة.
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-مفهوم الله الحميد.

-اآيات تتحدث 

عن اسم الله تعالى 

الحميد.

-صور حمد الله تعالى 

على نعمه.

-التفريق بين الحمد 

والشكر.

يتوقع من الطالب ان

١.يوضح مفهوم الله 

الحميد.

٢.يدلل على “الله 

الحميد” من القراآن  

الكريم.

3.يبين كيفية حمد الله 

على نعمه العديدة.

٤.يفرق بين الحمد 

والشكر.

5.يعظم الله تعالى 

ويحمده على نعمه.
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166 ١66167١67

)وثيقة التربية الاسلامية(

التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بمفهوم الله 

القهار.

-تلاوة اآيات تحدثت 

عن هذا ال�سم.

-ذكر اأثر اسم الله 

القهار على سلوك 

المؤمن.

-استخلاص مظاهر اأن 

الله تعالى القاهر.

-استحضار اسم الله 

القهار في نفسه 

وحياته.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. 

بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة 

جدارية، جهاز عرض، 

شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب ال�ستقراء، 

القصة،  العصف 

الذهني، الحوار، 

المحاضرة، ال�أسئلة 

الصفية.

ال�أنشطة :

نشاط يبحث في 

معنى القاهر ومدى 

موافقتها للقهار اأو 

اختلافها.
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-مفهوم الله الحميد.

-اآيات تتحدث عن 

اسم الله القهار.

-اأثر اسم الله القهار 

على سلوك المؤمن.

-مظاهر اأن الله تعالى 

القهار.

يتوقع من الطالب اأن

١.يبين مفهوم الله القهار.

٢.يستدل على اسم الله 

تعالى “القهار” من القراآن 

الكريم.

3.يوضح اأثر اسم الله 

تعالى “القهار” على 

المؤمن.

٤.يستخلص مظاهر 

)مجال�ت(اأن الله القهار.

5.يستحضر هذا ال�سم لله 

تعالى في نفسه وحياته.
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التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بمفهوم اآثار 

ال�يمان.

-تعداد اأسماء بعض 

أنبياء. الرسل وال�

آيات الكريمة  -تلاوة ال�

التي تتحدث عن 

ال�أسماء والصفات.

-ذكر اأهم اآثار ال�يمان 

باأسماء الله وصفاته في 

سلوك المؤمن.

آثار  -تمثل هذه ال�

للاأسماء والصفات في 

حياته وسلوكه.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. 

بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة 

جدارية، جهاز عرض، 

شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب القصة، 

المحاضرة، الحوار،  

العصف الذهني، 

ال�أسئلة الصفية.

ال�أنشطة :

الرجوع اإلى اأواخر 

سورة الحشر وتلاوتها 

واستخراج اأسماء الله 

تعالى وصفاته منها.
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آثا ا

-مفهوم اآثار ال�يمان.

- بعض اأسماء الله 

وصفاته.

-اآيات تتحدث عن 

اأسماء الله تعالى 

وصفاته.

-اأهم اآثار ال�يمان 

باأسماء الله وصفاته 

على سلوك المؤمن.

يتوقع من الطالب اأن:

١.يبين مفهوم اآثار ال�يمان.

٢.يعدد بعض اأسماء الله 

تعالى وصفاته.

آيات التي  3.يتلو بعض ال�

ذكرت بعض اأسماء الله 

وصفاته.

٤.يوضح اآثار ال�يمان 

باأسماء الله وصفاته على 

المؤمن وسلوكه.

5.يمتثل اآثار ال�أسماء 

والصفات في حياته.
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 يسترشد 

بحديث اأنس 

وحادثة جذب 

ال�عرابي لرداء 

النبيصلى الله 

عليه وسلم 

بشدة.

 احفظ الحديث 

غيبا.

اعرف المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

ابين معنى العفو.

اذكر بعض صور عفو 

الرسولصلى الله عليه 

وسلم.

استنتج اأهمية وضرورة 

العفو.  

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

بيان معنى العفو.

معرفة بعض صور عفو 

الرسولصلى الله عليه 

وسلم.

معرفة اأهمية وضرورة 

العفو. 

التحلي بالعفو وال�قتداء 

بالنبيصلى الله عليه 

وسلم.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي 

عند طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

حلقة بحث عن العفو 

واآثاره.
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه.

مفهوم العفو.

صور عفو الرسولصلى 

الله عليه وسلم.

اأهمية وضرورة العفو.  

يحفظ الحديث غيبا.

يعرف المعاني المستفادة 

من الحديث.

يبين معنى العفو.

يذكر بعض صور عفو 

الرسولصلى الله عليه وسلم.

يستنتج اأهمية وضرورة 

العفو. 

يتحلى بالعفو اقتداء 

بالنبيصلى الله عليه وسلم.
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احفظ الحديث 

غيبا.

اعرف المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

ابين معنى الحلم

اذكر بعض صور 

حلم الرسولصلى الله 

عليه وسلم.

استنتج بعض ما 

يستنبط ما يرشد اإليه 

الحديث.

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

بيان معنى الحلم  

والغضب.

معرفة بعض صور حلم  

الرسولصلى الله عليه 

وسلم.

استنتاج بعض ما 

يستنبط من الحديث. 

التحلي بالحلم اقتداء 

بالنبيصلى الله عليه 

وسلم.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي 

عند طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

اذكر بعض صور 

الحلم التي يجب 

التحلي بها اقتداء 

بالنبيصلى الله عليه 

وسلم.
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه.

مفهوم الغضب

صور من حلم  

الرسولصلى الله عليه 

وسلم.

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

يقراأ  الحديث الشريف 

غيبا.

يعرف مفهوم الغضب

يبين معنى الحكمة.

يوازن بين الغضب والحلم

يذكر اأضرار الغضب يبين 

علاج الغضب 

يتخلق بالحلم اقتداء بالنبي 

صلى الله عليه وسلم  
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احفظ الحديث 

غيبا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف معنى بر 

الوالدين.

اعدد صورا لبر 

الوالدين.

اوضح فضل بر 

الوالدين. 

استنتج واجباتك 

تجاه والديك.

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

معرفة معنى بر 

الوالدين.

صور لبر الوالدين.

بيان فضل بر الوالدين. 

استنتاج واجباته تجاه 

والديه.

الحث على بر الوالدين 

واستشعار الخير الذي 

يعود على ال�بن من بره 

لوالديه.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف 

تمثيلي مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اذكر بعض صور 

بر الوالدين ممن 

اأعرفهم.
؟ 

ضل
أف  ا

مل
الع

ي 
أ : ا

لم
وس

ه 
علي

ه 
الل

ى 
صل

له
 ال

ول
رس

ت 
أل سا

 :
ال

، ق
وٍد

سع
 م

بن
ه 

الل
بد

 ع
عن

ث(
دي

)ح
ين

لد
لوا

ر ا
: ب

شر
 ع

ي
حاد

 ال
س

در
ال

.)
ه(

الل
ل 

سبي
ي 

د ف
ها

ج
)ال

( 
ل:

 قا
ي؟

أ م ا
ت:ث

 قل
ل:

 قا
،)

ن(
دي

وال
 ال

)بر
( 

ل:
 قا

ي؟
أ م ا

: ث
ت

 قل
ل:

 قا
،)

ها(
وقت

ة ل
صلا

)ال
( 

ل:
قا

كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه.

مفهوم بر الوالدين.

صور لبر الوالدين.

فضل بر الوالدين.

واجباته تجاه الوالدين.

يحفظ الحديث غيبا.

يوضح المعاني المستفادة 

من الحديث.

يتعرف اإلى معنى بر 

الوالدين.

يعدد صورا لبر الوالدين.

يوضح فضل  بر الوالدين. 

 يستنتج واجباته تجاه 

والديه.

يحرص على بر الوالدين.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-ذكر  مواقف من حياة 

الصحابة في مساعدة 

المستضعفين

توضيح  قدر  اأهل 

العلم واأهل بيت النبي 

صلى الله عليه وسلم 

التمثيل على العدل من 

حياة الصحابة.

ذكر اسم الشخص 

الذي وطئ الجنة 

بعرجته

بيان  ثقة عاصم بن 

ثابت )محمي الدبر( 

في عهده مع الله 

استنباط من حياة 

خبيب بن عدي حكما 

شرعيا

ال�قتداء  بغسيل 

الملائكة في المسارعة 

اإلى تنفيذ اأمر الله.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي 

عند طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

تحدث في حدود 

اأربعة اأسطر عن 

المعاناة التي لقيها في 

رحلته اإلى الطائف.
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-صورة للحصار 

والمحاصرين.

- من مواقف معاناة 

الرسول صلى الله عليه 

سلام وسلم في نشر ال�إ

- امثلة على صبر النبي 

صلى الله عليه وسلم 

وتحمله للاأذى اأثناء 

دعوته.

-ثبات النبي صلى الله 

عليه وسلم على مبادئه 

واأهدافه.

يذكر بعضا من مواقف 

معاناة الرسول صلى الله 

سلام عليه وسلم في نشر ال�إ

يمثل على  صبر النبي 

صلى الله عليه وسلم 

وتحمله للاأذى اأثناء دعوته.

يبين ثبات النبي صلى الله 

عليه وسلم مبادئه واأهدافه.

يقتدي بنهج النبي صلى 

الله عليه وسلم في الدعوة 

اإلى الله.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

ذكر  بعضا من 

صحابيات الرسول 

صلى الله عليه وسلم.

التعريف بكل من )اأم 

حبيبة – صفية بنت 

عبد المطلب -سمية 

بنت خياط-الخنساء(

ذكر  ما يميز كلا من 

)اأم حبيبة – صفية 

بنت عبد المطلب 

-سمية بنت خياط-

الخنساء( عن غيرها 

من الصحابيات

بيان  دور كل من )اأم 

حبيبة – صفية بنت 

عبد المطلب -سمية 

بنت خياط-الخنساء( 

سلام في خدمة ال�إ

استنباط  الدروس والعبر 

من سيرة الصحابيات

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي 

عند طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

اأعدد اأسماء القراء 

الذين استشهدوا في 

حادثة بعث الرجيع.
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-صورة توضيحية 

لمجاهد على خيله 

مشهرا سيفه.

- مواقف من حياة 

الصحابة في مساعدة 

المستضعفين

-تقدير اأهل العلم واأهل 

بيت النبي صلى الله 

عليه وسلم 

- العدل في  حياة 

الصحابة.

-الصحابي الذي وطئ 

الجنة بعرجته

-ثقة عاصم بن ثابت 

)محمي الدبر( في 

عهده مع الله 

-موقف  خبيب بن 

عدي.ا

-غسيل الملائكة 

والمسارعة اإلى تنفيذ 

اأمر الله.

يذكر مواقف من حياة 

الصحابة في مساعدة 

المستضعفين

يوضح قدر   اأهل العلم 

واأهل بيت النبي صلى الله 

عليه وسلم 

يمثل  على العدل من حياة 

الصحابة.

يذكر  اسم الشخص الذي 

وطئ الجنة بعرجته

يبين ثقة عاصم بن ثابت 

)محمي الدبر( في عهده 

مع الله 

يستنبط من حياة خبيب 

بن عدي حكما شرعيا

يقتدي بغسيل الملائكة 

في المسارعة اإلى تنفيذ اأمر 

الله.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-ذكر  مواقف من حياة 

الصحابة في مساعدة 

المستضعفين

توضيح  قدر  اأهل 

العلم واأهل بيت النبي 

صلى الله عليه وسلم 

التمثيل على العدل من 

حياة الصحابة.

ذكر اسم الشخص 

الذي وطئ الجنة 

بعرجته

بيان  ثقة عاصم بن 

ثابت )محمي الدبر( 

في عهده مع الله 

استنباط من حياة 

خبيب بن عدي حكما 

شرعيا

ال�قتداء  بغسيل 

الملائكة في المسارعة 

اإلى تنفيذ اأمر الله.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي 

عند طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى كتب 

السيرة وبين الموقف 

المشترك بين 

الصحابيتان )اأم منيع 

- اأم ُعَمارة(
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-صورة اأبناء الخنساء 

وهم يودعونها للمعركة.

-التعريف باأم حبيبة 

وصفية بنت عبد 

المطلب، وسمية بنت 

خياط، والخنساء 

-رضي الله عنهن-.

-دورهن، وبعض 

مواقفهن.

-دروس وعبر.

يذكر بعضا من صحابيات 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم 

يعرف بكل من )اأم حبيبة 

– صفية بنت عبد المطلب 

-سمية بنت خياط-

الخنساء(

يذكر ما يميز كلا من 

)اأم حبيبة – صفية بنت 

عبد المطلب -سمية بنت 

خياط-الخنساء( عن غيرها 

من الصحابيات

يبين دور كل من )اأم 

حبيبة – صفية بنت عبد 

المطلب -سمية بنت 

خياط-الخنساء( في خدمة 

سلام ال�إ

يستنبط الدروس والعبر من 

سيرة الصحابيات.
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.. استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

 -تعريف الصيام.

-توضيح شروط الصيام.

-تمثل شروط الصيام 

والتزامها.

-تمييز سلوكات الناس 

في رمضان المحمودة 

والمذمومة.

-الكتاب المقرر، 

السبورة، لوحة تبين 

مبطلات الصيام، 

لوحة تبين فوائد 

الصيام.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-المناقشة، وطرح 

ال�أسئلة، الطلب من 

الطلاب ترديد شروط 

الصيام. 

ال�أنشطة:

اأناقش مع اأفراد 

مجموعتي سنن 

فطار وسنن  ال�إ

مساك. ال�إ

طه
رو

وش
م 

صو
 ال

 :
شر

 ع
س

خام
 ال

س
در

ال

فطارات  -صور ل�إ

جماعية.

-فيلم قصير حول 

سلوك المسلم في اأثناء 

الصوم.

-شروط الصوم.

- يتعرف اإلى مفهوم 

الصوم.

- يميز بين صوم الفريضة 

والنافلة.

- يوضح شروط الصوم.

- يتمثل شروط الصوم.

- يستشعر قيمة الحرص 

على شروط الصيام.

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال



174 ١74175١75
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-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط 

الُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب 

على القراءة 

والكتابة لكل 

صف.

-التنويع 

في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-تعريف صلاة التراويح.

-التفريق بين صلاة 

التراويح والصلوات 

المفروضة.

-بيان فضل صلاة 

التراويح.

-ذكر اأدلة على 

مشروعية صلاة 

التراويح.

-بيان وقت صلاة 

التراويح.

-الحرص على اأداء 

صلاة التراويح في 

المسجد.

-الكتاب المقرر، 
السبورة، عرض خارطة 
مفاهيمية تبين اأحكام 

صلاة التراويح.
-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل.

-توظيف المناقشة 
في بيان مفهوم صلاة 

التراويح.
-الطلب من الطلاب 
بيان الفرق بين صلاة 

التراويح والصلوات 
المفروضة.

-مناقشة الطلاب 
في مشروعية صلاة 

التراويح.
-طرح ال�أسئلة

ال�أنشطة:
اأستنتج بعضا من 

فوائد وحكم صلاة 
التراويح على الفرد 

والمجتمع.
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-مفهوم صلاة التراويح.

-الفرق بين صلاة 

التراويح والصلوات 

المفروضة.

-فضل صلاة التراويح.

-اأحكام صلاة 

التراويح.

-كيفية اأداء صلاة 

التراويح.

-وقت وركعات صلاة 

التراويح.

-فيلم تعريفي بصلاة 

التراويح.

-حديث:” َعْن اأبِي 

ُهَرْيَرَة، اأنَّ َرُسوَل اللِه 

َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، 

َقاَل: »َمْن َقاَم َرَمَضاَن 

اإِيَمانًا َواْحِتَساًبا، ُغِفَر 

َم ِمْن َذنِْبِه«  لَُه َما َتَقدَّ

)صحيح مسلم( 

أناس يؤدون  -صورة ل�

صلاة التراويح قي 

المسجد.

- يتعرف اإلى مفهوم صلاة 

التراويح.

- يفرق بين صلاة التراويح 

والصلوات المفروضة.

- يبين فضل صلاة 

التراويح.

- يذكر وقت صلاة 

التراويح.

- يوضح اأحكام صلاة 

التراويح.

- يؤدي صلاة التراويح 

تقان. باإ

- يستشعر قيمة الحرص 

على اأداء صلاة التراويح.
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف اإلى مفهوم 

صلاة العيدين.

-التفريق بين صلاة 

العيدين والصلوات 

ال�أخرى.

-تقديم اأدلة على فضل 

صلاة العيدين.

-التعرف على وقت 

صلاة العيدين.

-التعرف على مكان 

صلاة العيدين.

-اأداء صلاة العيدين 

تقان. باإ

-الكتاب المقرر، 

السبورة، عرض لوحة 

لبيان اأحكام صلاة 

العيدين ومناقشة 

الطلاب في محتواها.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-شرح مفهوم صلاة 

العيدين.

-بيان كيفية صلاة 

العيدين تمثيلاً اأمام 

الطلاب.

-طرح ال�أسئلة.

ال�أنشطة:

١.اأعدد السنن 

المتعلقة بصلاة 

العيدين.

٢.ما راأيك بزيارة 

المقابر اأيام العيدين.
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-مفهوم صلاة 

العيدين.

-فضل صلاة العيدين.

-الفرق بين صلاة 

العيدين والصلوات 

المفروضة.

- اأحكام صلاة 

العيدين.

-مكان صلاة العيدين.

-كيفية صلاة العيد.

-حديث:” َعْن اأنٍَس، 

َقاَل: َقِدَم َرُسوُل اللَِّه 

َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم 

الَْمِديَنَة َولَُهْم َيْوَماِن 

َيْلَعُبوَن ِفيِهَما، َفَقاَل: 

َما َهَذاِن الَْيْوَماِن؟ 

َقالُوا: كُنَّا نَْلَعُب ِفيِهَما 

ِفي الَْجاِهِليَِّة، َفَقاَل 

َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللُه 

َعَلْيِه َوَسلََّم: “ اإِنَّ اللََّه 

َقْد اأْبَدلَُكْم بِِهَما َخْيًرا

- يتعرف اإلى صلاة 

العيدين.

- يفرق بين صلاة العيدين 

والصلوات المفروضة.

- يوّضح فضل صلاة 

العيدين.

- يوضح كيفية صلاة 

العيدين.

- يذكر وقت صلاة 

العيدين.

- يحدد مكان صلاة 

العيدين.

- يسشعر قيمة الحرص 

على اأداء صلاة العيدين.
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ِمْنُهَما: َيْوَم اْل�أْضَحى، 

َوَيْوَم الِْفْطِر “ )سنن 

اأبي داود(.

-فيلم في اأحكام صلاة 

العيدين.

أناس يؤدون  -صورة ل�

صلاة العيد في 

المصلى.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

التعرَّف  اإلى مفهوم 

الكلمة الطيبة.

تلاوة اآية قراآنية عن 

فضل الكلمة الطيبة.

ال�ستشهاد بحديث 

نبوي يحث على 

التحلي بالكلمة الطيبة.

استنتاج بعض ثمار 

الكلمة الطيبة على 

الفرد والمجتمع.

الحرص على الكلمة 

الطيبة ونشرها.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي 

عند طرح ال�مثلة.
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حوار ونقاش مع الطلبة 

عن الكلمة الطيبة 

واأثرها.

صورة شجرة مكتوب 

على جذورها اآية قراآنية 

)سورة ابراهيم: ٢٤( 

عن الكلمة الطيبة 

يمان  والساق كلمة ال�إ

والثمار على الغصون.

يتعرَّف  اإلى مفهوم الكلمة 

الطيبة.

يتلو اآية قراآنية عن فضل 

الكلمة الطيبة.

يستشهد بحديث نبوي 

يحث على التحلي بالكلمة 

الطيبة.

يعدد صوراً  للكلمة الطيبة.

يستنتج بعض ثمار 

الكلمة الطيبة على الفرد 

والمجتمع.

يحرص على الكلمة الطيبة 

ونشرها.
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ما معنى المحبة ؟

اأتلو قوله تعالى: 

.”...“

احفظ حديثا نبويا 

يدل على  ضرورة 

المحبة بين 

المسلمين.

اأعدد بعضا من 

صور المحبة بين 

المسلمين.

استنتج بعضا من 

ثمار المحبة بين 

المسلمين  على 

الفرد والمجتمع.

التعرَّف  اإلى مفهوم 

سلام. المحبة في ال�إ

تلاوة اآية قراآنية تدل 

على  ضرورة المحبة 

بين المسلمين.

ال�ستشهاد بحديث 

يحث على اأهمية 

المحبة بين المسلمين.

تعداد بعضا من صور 

المحبة بين المسلمين.

استنتاج بعضا من ثمار  

المحبة بين المسلمين  

على الفرد والمجتمع.

الحرص على محبة 

المسلمين. 

تقدير المحبة بين 

المسلمين.

ممارسة محبة 

المسلمين سلوكياً.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي 

عند طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

استخرج من ال�ية 

)١٤( من سورة 

اآل عمران ال�أشياء 

المحببة اإلى النفس.
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تعريف  معنى المحبة 

آية : )محمد  كتابة ال�

رسول الله...)سورة 

الفتح: ٢9(( التي 

تدل على  ضرورة 

المحبة بين المسلمين 

كتابة حديث نبوي 

يدل على  ضرورة 

المحبة بين المسلمين 

كتابة بعض 

صور المحبة بين 

المسلمين.

كتابة بعض ثمار 

المحبة بين المسلمين  

على الفرد والمجتمع. 

يتعرَّف  اإلى مفهوم المحبة 

سلام. في ال�إ

يتلو اآية قراآنية تدل على  

ضرورة المحبة بين 

المسلمين.

يستشهد بحديث يحث 

على اأهمية المحبة بين 

المسلمين.

يعدد بعضا من صور 

المحبة بين المسلمين.

يستنتج بعضا من ثمار  

المحبة بين المسلمين  

على الفرد والمجتمع.

يحرص على محبة 

المسلمين. 

يقدر المحبة بين 

المسلمين.

يتمثل محبة المسلمين 

سلوكياً.
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طرح اأمثلة 

يثار على ال�إ

ذكر قصة 

راأس الشاة 

ذكر قصة 

اليرموك وقيمة 

يثار فيها ال�إ

ذكر قصة اأبي 

بكر واإنفاقه 

ماله في غزوة 

تبوك.

يثار؟ ما  معنى ال�إ

يثار   اأقارن بين ال�إ

والسخاء.

اأحفظ دليلا شرعيا 

على ال�يثار.

 اأمثل اأمثلة

من سيرة الصحابة 

يثار. على ال�إ

استنتج ثلاثة 

من ثمار خلق 

ال�يثار على الفرد 

والمجتمع.

التعرف اإلى مفهوم 

يثار. ال�إ

يثار   مقارنة بين ال�إ

والسخاء.

ال�ستدل�ل بدليل شرعي 

على ُخلُق ال�يثار.

 طرح اأمثلة على 

يثار. ال�إ

استنتاج بعض ثمار 

يثار على الفرد  خلق ال�إ

والمجتمع.

تقدير ُخلُق ال�يثار.

ممارسة خلق ال�يثار 

سلوكيا.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

لوحة جدارية 

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى كتب 

السيرة واذكر قصة 

عن ال�يثار.
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يثار كتابة مفهوم ال�إ

يثار   مقارنة  بين ال�إ

والسخاء.

آية : » َوالَِّذيَن  كتابة ال�

اَر) سورة  ُءوا الدَّ َتَبوَّ

الحشر:9(....«

يثار   طرح اأمثلة على ال�إ

)قصة ضيف الرسولصلى 

الله عليه وسلم(.

معرفة ثمار خلق ال�يثار 

على الفرد والمجتمع.

حث الطلاب على 

فعل الخير 

قضية للنقاش :

ما راأيك  في المؤاخاة 

يثار فيها؟ وبيان قيمة ال�إ

يثار. يتعرف اإلى مفهوم ال�إ

يثار   يقارن بين ال�إ

والسخاء.

يدلل بدليل شرعي على 

ُخلُق ال�يثار.

يثار.  يمثل على ال�إ

يستنتج بعض ثمار 

يثار على الفرد  خلق ال�إ

والمجتمع.

يقدر ُخلُق ال�يثار.

يتمثل خلق ال�يثار سلوكيا.
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١       الصف السادس ال�أساسي: الجزء
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ارشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب وال�أنشطة المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

ربط المعرفة السابقة 

بالمعرفة المتوقعة.

القدرة على الحوار 

والمناقشة.

تنمية القدرة على 

التحليل وال�ستنتاج.

تحقيق مهارة الحفظ.

ترسيخ تراكمية العلم 

والمعرفة.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة : 

تشكيل مجموعات طلابية، واإجراء 

مناقشة مجموعة تسال واأخرى 

تجيب.
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س
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م.
سل

 و
يه

عل

توجيهات للمعلم:

ال�ستماع اإلى بعض 

اسماء الله وصفاته مما 

يذكره الطلاب.

مناقشة بعض معانيها 

ومدلول�تها.

ال�ستماع اإلى مواقف 

واأحداث من سيرة 

الرسولصلى الله عليه 

وسلممما يتذكّره 

الطلاب.

مناقشة الدروس والعبر.

يذكر بعض اأسماء الله 

وصفاته.

يمان  يعدد اأربعا من اآثار ال�إ

باأسماء  الله وصفاته.

 يستدل باآيات على اأسماء 

الله وصفاته.

يستشعر عظمة الله عز 

وجل في معرفة اأسمائه  

وصفاته. 

يم
كر

 ال
آن ا

قر
ال
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استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

تعريف القراآن الكريم

ال�ستشهاد بعض 

النصوص القراآنية في 

فضل القراآن الكريم

ال�ستشهاد ببعض 

ال�أحاديث في فضل 

القراآن الكريم.

استشعار اأهمية القراآن 

الكريم في حياة 

الناس.

تعليل تفضيل الله 

للقراآن على غيره من 

الكتب.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :

يم
كر

 ال
ان

قر
 ال

ضل
:ف

ي 
ثان

 ال
س

در
ال

صورة للدعاء 

والمصحف مفتوح 

اأمامه.

من فضائل القراآن 

الكريم.

اأهمية القراآن.

تفضيل القراآن الكريم 

على سائر االكتب. 

يعرف القراآن الكريم

يذكر بعض النصوص 

الشرعية في فضل القراآن 

الكريم.

يبين اأهمية القراآن الكريم 

في حياة الناس.

يعلل تفضيل الله للقراآن 

على غيره من الكتب.

يعتز بالقراآن الكريم.

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استشعار عظيم فضل 

نسان نعم الله على ال�إ

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

المقتدر

)١
ن)

حم
لر

ة ا
ور

س
ث:

ثال
 ال

س
در

ال

)٢
٨-

١(

السورة بالرسم العثماني

صورة توضيحية للسفن  

في البحر والناس في 

ال�أسواق.

آيات تفسيرا  تفسير ال�

يسيرا وعنونة المواضيع.

دروس وعبر.

آيات الكريمة تلاوة  يتلو ال�

صحيحة.

آيات الكريمة  يحفظ ال�

غيبا.

يفسر الكلمات الصعبة 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.
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استنباط الدروس 

آيات والعبر من ال�

ال�ستكشاف وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل) العصف 

الذهني( ، الكتابة على السبورة.
طرح ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 
القصصي. 
ال�أنشطة :

بين سبحانه المليك
ما صنعه من النعم لعباده، رحمة 

بهم.
ارجع اإلى سورة اإبراهيم عليه السلام 
آيات )3٤-3٢( وعدد نعم اأخرى  ال�

ذكرها الله تعالى.

آيات شرحا  يشرح ال�

تحليليا.

يعدد نعم الله على 

نسان. ال�إ

يستنتج الدروس والعبر 

آيات  المستفادة من ال�

الكريمة.

استخدام 
اأدوات التقويم 

باأنواعها 
)الموضوعية، 

النمطية 
التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 
فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�
جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�
آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا
ذكر بعض مشاهد يوم 

القيامة
استشعار عظمة الله 

وقدرته على مخلوقاته 
ومحاسبتهـم

استنباط الدروس 
آيات والعبر من ال�

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 
الذهني( ، الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة ، 
ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة :
يعدد بعض مشاهد يوم القيامة من 

سورة التكوير.

)٢
ن)

حم
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ة ا
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٢٩
(

السورة بالرسم العثماني

صور توضيحية لظواهر 

طبيعة في الفضاء.

تفسير وشرح وعنونة.

من مشاهد يوم القيامة.

لماذا ل� يساأل الكافر 

عن ذنبه يوم القيامة؟

دروس وعبر.

آيات الكريمةغيبا. يتلو ال�
يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�
آيات الكريمة   يشرح ال�

شرحا تحليليا.
يعدد بعض مشاهد يوم 

القيامة.
يعلل عدم سؤال الكافر 

عن ذنبه يوم القيامة.
يستنتج الدروسوالعبر 

آيات. المستفادة من ال�
 يستشعر عظمة الله 

وقدرته على مخلوقاته 
ومحاسبتهـم.
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استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استشعار عظيم فضل 

نسان نعم الله على ال�إ

وصف حسن جمال 

نساء اأهل الجنة

استنباط الدروس 

آيات والعبر من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة : 

عدد بعضا من النعـم التي اأعدها 

الله عز وجل  لعباده  المؤمنين في 

نسان. الجنة من سورة ال�إ

)7
٨-

46
( 
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السورة بالرسم العثماني.

صور توضيحية لما في 

الجنة من نعيم.

تفسير وشرح وعنونة.

من نعم الله على 

المؤمنين.

من صفات نساء اأهل 

الجنة.

دروس وعبر.

آيات الكريمة غيبا. يتلو ال�

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

تحليليا.

يعدد نعـم الله تعالى على 

عباده المؤمنين في الجنة

يستنتج الدروس والعبر 

آيات  المستفادة من ال�

الكريمة.

يستشعر عظمة الله عز 

وجل وقدرته في اإعادة 

الخلق ومحاسبتهـم.
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اأن يتضن 

آية  المحتوى ال�

الكريمة من 

سورة الملك 

“واأسروا قولكم 

اأو 

اجهروا به

 اإنه علم

 بذات 

الصدور...

.” سبب 

نزولها.

 التقويم 

الواقعي 

اأسئلة الدرس.

-التعريف بعلم الله 

تعالى.

آيات  -تلاوة ال�

المتضمنه علم الله 

تعالى.

-التفريق بين علم الله 

وعلم ال�نسان.

-تعليل اأن علم الله 

ل� يتعارض مع اإرادة 

نسان ومسؤليته عن  ال�إ

اأعماله.

-استشعار رقابة الله 

تعالى.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، جهاز 

عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب الحوار، ال�أسئلة الصفية، 

العصف الذهني ، المجموعات.

ال�أنشطة :

نشاط تلخيص قصة موسى والعبد 

الصالح في سورة الكهف.
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-التعريف بعلم الله 

تعالى.

-ال�ستدل�ل على علم 

الله باآيات كريمة.

-التفريق بين علم الله 

نسان. وعلم ال�إ

-تبين اأن علم الله ل� 

نسان. يتعارض واإرادة ال�إ

يتوقع من الطالب اأن

١.يذكر مفهوم علم الله 

تعالى.

٢.يدلل على اأن الله عليم 

بكل شيء.

3.يفرق بين علم الله وعلم 

نسان ال�إ

٤.يبين اأن علم الله 

تعالى ل� يتعارض واإرادة 

تسان. ال�إ

5.يستشعر رقابة الله تعالى 

له ولتصرفاته.
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س

ال�إ
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عق

ال
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التقويم 

الواقعي

اأسئلة الدرس.

تعريف الودود.

مقارنة  بين الود 

والحب.

ال�ستدل�ل على اسم 

الله الودود من القراآن 

الكريم.

ذكر بعض مظاهر 

حب الله للعبد.

توضيح كيفية تودد 

نسان اإلى الله. ال�إ

يمان  استنتاج اأثر ال�إ

باسم الله الودود على 

الفرد والمجتمع.

الدعاء  باسم الله 

الودود.

الحرص على المودة 

في علاقاته مع اأهله 

واصدقائه

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، جهاز 

عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب المحاضرة، العصف 

الذهني،المجموعات، ال�أسئلة 

الصفية.

ال�أنشطة :

ود
ود

 ال
له

 ال
: 

بع
سا

 ال
س

در
ال

التعرف اإلى مفهوم 

الودود.

الفرق بين الود والحب:

 : والفرق بين الُحبُّ والودُّ

اأن الحب ما استقر 

في القلب، والودُّ ما 

ظهر على السلوك.

قال تعالى:}َواْسَتْغِفُروا 

َربَُّكْم ثُمَّ تُوُبوا اإِلَْيِه 

اإِنَّ َربِّي َرِحيٌم َوُدوٌد{

]هود:9٠[،

﴿َوُهَو الَْغُفوُر الَْوُدوُد 

)١٤(﴾ سورة البروج.

بعض مظاهر حب الله 

للعبد.

نسان اإلى  كيفية تودد ال�إ

الله.

او)كيف نحب الله عز 

وجل(

يمان باسم الله  اأثر ال�إ

الودود على الفرد 

والمجتمع.

دعاء باسم الله الودود

يتوقع من الطالب اأن

١.يوضح مفهوم الودود.

٢.يفرق بين الود والحب.

3. يستدل على اسم الله 

الودود من القراآن الكريم.

٤.يذكر بعض مظاهر 

حب الله للعبد.

5. يوضح كيفية تودد 

نسان اإلى الله. ال�إ

يمانباسم  ٦.يستنتج اأثر ال�إ

الله الودود على الفرد 

والمجتمع.

7.يحرص على المودة 

في علاقاته مع اأهله 

واصدقائه.

8.يدعو باسم الله الودود.
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التنويه اأن 

ملك الموت 

من اأسماء 

الملائكة وليس 

“عزرائيل”.

..

-من اأشار على 

اأخيه بحديده 

فاإن الملائكة 

تلعنه.

-من سب 

صحابة 

رسول الله 

فاإن الملائكة 

تلعنه.

-من اأغضبت 

زوجها فبات

عنها غضبان 

فاإن الملائكة 

تلعنها.

التقويم 

الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بالملائكة.

آيات وقراءة  -تلاوة ال�

ال�أحاديث النبوية.

-ذكر بعض اأسماء 

الملائكة.

-تعداد بعض صفات 

الملائكة.

-تلاوة اآية وجوب 

ال�يمان بالملائكة.

-استخلاص الحكمة 

من خلق الملائكة.

-تبيان بعض وظائف 

الملائكة.

-ذكر حال�ت لعن 

الملائكة لبعض 

العصاه.

-يدلل على بعض 

وظائف الملائكة من 

القراآن الكريم.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، جهاز 

عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب المحاضرة، العصف 

الذهني، القصة، ال�أسئلة الصفية.

ال�أنشطة :

نشاط الرجوع اإلى كتاب المعجم 

المفهرس للقراآن الكريم، اأو 

آيات التي  الحاسوب لتحديد ال�

ذكر فيها بعض اأسماء الملائكة.

نشاط ال�ستدل�ل على مشاركة 

الملائكة للمؤمنين في القتال من 

أنفال وذكر الغزوة. سورة ال� كة
لائ

لم
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ان
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-تعريف الملائكة.

آيات التي توجب  - ال�

يمان بالملائكة. ال�إ

- اأسماء بعض 

الملائكة.

- بعض صفات 

الملائكة.

يمان  -اآية تبين وجوب ال�إ

بالملائكة.

-الحكمة من خلق 

الملائكة.

-وظائف الملائكة مع 

أدلة الشرعية. بعض ال�

يتوقع من الطالب اأن

١.يوضح المقصود 

بالملائكة.

٢.يدلل على وجوب 

يمان بالملائكة من  ال�إ

القراآن الكريم والسنة 

المطهرة.

3.يتذكر  اأسماء 

الملائكة.

٤.يذكر صفات 

الملائكة.

5. يبين وظائف 

الملائكة.

٦.يوضح موقف الملائكة 

من العصاه.

7.يقدر عناية الله بالخلق 

اأن خلق الملائكة.
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احفظ 

الحديث 

غيبا.

اعرف 

المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

ابين معنى 

البذل 

والعطاء.

امثل بعض 

صور البذل 

والعطاء.

استنتج 

بعضا من 

مستنبطات 

الحديث.  

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

بيان معنى البذل 

والعطاء.

معرفة بعض صور 

البذل والعطاء.

معرفة بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

غرس قيم البذل 

والعطاء في شخصية 

الطالب.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

زيارة صديق مريض مع احضار 

هدية له.
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث الشريف 

وبيان المعاني المستفادة 

منه.

مفهوم البذل والعطاء.

صور للبذل والعطاء.

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

يقراأ الحديث الشريف 

غيبا.

يمثل بعض صور البذل 

والعطاء.

يتعرف اإلى المعاني 

المستفادة من الحديث.

يوضح ال�أحكام المستفادة 

من الحديث

يبين معنى البذل والعطاء 

يتحلى بقيم البذل 

والعطاء.

ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

احفظ 

الحديث 

غيبا.

اعرف 

المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

ابين معنى 

أيتام. رعاية ال�

اذكر بعض 

صور رعاية 

أيتام. ال�

استنتج بعض 

ما يستنبط 

من الحديث.

حفظ الحديث غيبا.

فهم الحديث 

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

بيان معنى رعاية 

أيتام. ال�

معرفة بعض صور 

أيتام. رعاية ال�

استنتاج بعض ما 

يستنبط من الحديث. 

التقدير لمن يقوم 

أيتام  برعاية ال�

وتشجيعهم.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

زيارة لدار اأيتام او بيت يتيم. ام
أيت �

 ال
ية

عا
 ر

: 
شر

عا
 ال

س
در

ال

ا”
شيئ

ما 
نه

 بي
رج

 وف
ى

ط
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ي
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يتي
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فل
وكا

نا 
أ “ ا

ث(
دي

ح
(

كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث الشريف 

وبيان المعاني المستفادة 

منه.

أيتام. مفهوم رعاية ال�

أيتام. من صور رعاية ال�

منزلة كافل اليتيم.

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

يقراأ الحديث الشريف 

غيبا.

يفهم الحديث.

أيتام  يبين معنى رعاية ، ال�

يشرح الحديث النبوي 

الشريف.

يوضح ال�أحكام المستفادة 

من الحديث.

يذكر بعض صور رعاية 

أيتام. ال�

يستنتج ما يرشد اإليه 

الحديث. 

يقدر من يقوم برعاية 

أيتام. ال�
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احفظ 

الحديث 

غيبا.

اعرف 

المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

ابين معنى 

التوقير 

والرحمة.

اذكر بعض 

صور التوقير 

والرحمة.

استنتج بعض 

ما يستنبط 

من الحديث.

حفظ الحديث غيبا.

فهم الحديث 

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

بيان معنى التوقير 

والرحمة.

معرفة بعض صور 

التوقير والرحمة.

استنتاج بعض ما 

يستنبط من الحديث. 

توقير الكبير واحترامه 

والرحمة بالصغير 

والعطف عليه.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو )موقف تمثيلي مصور(

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة:

اذكر بعض صور توقير الكبير 

وبعض صور الرحمة بالصغار.

.”
رنا

كبي
ر 

وق
وي

رنا
غي

ص
م 
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ي
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ح
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س
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث الشريف 

وبيان المعاني المستفادة 

منه.

مفهوم التوقير والرحمة.

من صور التوقير 

والرحمة.

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

صورة صغير يوقر من هو 

اأكبر منه.

صورة تدل على رحمة 

الصغير.

يحفظ الحديث غيبا.

يشرح الحديث النبوي 

الشريف.

يتعرف المعاني المستفادة 

من الحديث.

يبين معنى التوقير ، 

الرحمة.

يذكر بعض صور التوقير  

للكبير.

يعدد بعض صور الرحمة 

بالصغير.

يوضح ال�أحكام المستفادة 

من الحديث.

يحرص على توقير الكبير 

والرحمة بالصغير.
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استخدام 

اأدوات التقويم

 باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية

 التقليدية

...اإلخ(،

 والتنوع فيها.

معرفة  مفهوم  البيعة.

ذكر  ال�أطراف التي 

تمت بينهم بيعة 

العقبة ال�أولى

تعليل  سرعة استجابة 

النفر من اأهل يثرب 

سلام للاإ

تعداد بنود بيعة العقبة 

ال�أولى

استخلاص اأهمية بيعة 

العقبة ال�أولى في نشر 

سلام. ال�إ

استنتاج الدروس 

والعبر من بيعة العقبة 

ال�أولى

تقدير  اأهمية السرية 

في نجاح ال�أمور 

العظيمة.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو )موقف تمثيلي مصور(

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

تحدث عن الشخصيات التي 

شاركت في بيعة العقبة ال�أولى ى 
�ول

 ال
بة

عق
 ال

عة
 بي

ر:
ش

 ع
ي

ثان
 ال

س
در

ال

صورة توضيحية 

لمجموعة من الناس 

في زمن الرسول –صلى 

الله عليه وسلم-يصافح 

بعضهم بعضا.

مفهوم  البيعة.

- ال�أطراف التي تمت 

بينهم بيعة العقبة ال�أولى

-استجابة النفر من اأهل 

سلام يثرب للاإ

-بنود بيعة العقبة ال�أولى

-اأهمية بيعة العقبة 

سلام. ال�أولى في نشر ال�إ

دروس وعبر مستفادة من 

البيعة 

-اأهمية السرية في نجاح 

ال�أمور العظيمة.

يعرف مفهوم  البيعة.

يعلل سرعة استجابة النفر 

سلام من اأهل يثرب للاإ

يعدد اأهم بنود البيعة.

بيوضح موقف اليهود في 

المدينة من النبيصلى الله 

عليه وسلم.

يستخلص دور الصحابي 

مصعب بن عمير اأول 

سلام. سفير في ال�إ

يقدر اأهمية السرية في 

نجاح ال�أمور العظيمة.

ية
بو

الن
رة 

سي
ال
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استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

شرح دور مصعب بن 

سلام  عمير في نشر ال�إ

في المدينة

بيان  كيفية اإسلام 

سعد بن معاذ واأسيد 

بن حضير 

توضيح الحوار الذي 

دار بين العباس واأهل 

البيعة

ذكر  عهد الرسول 

صلى الله عليه وسلم 

على مسلمي يثرب

تعداد اأهمية هذه 

البيعة

ياستنتاج العبر 

والدروس من هذه 

البيعة

الشعور  باأهمية دور 

الصحابة في نشر 

سلام. ال�إ

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو )موقف تمثيلي مصور(

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

بعد رجوعك اإلى كتاب  سيرة ابن 

هشام لخص الحوار الذي دار بين 

ال�أنصار والرسول صلى الله عليه 

وسلم.
ية

ثان
 ال

بة
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خريطة توضيحية لمكان 

بيعة العقبة الثانية.

-دور مصعب بن عمير 

سلام في  في نشر ال�إ

المدينة

-سرد قصة  اإسلام سعد 

بن معاذ واأسيد بن 

حضير 

-الحوار الذي دار بين 

العباس واأهل البيعة

-العهد الذي اأخذه 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم على مسلمي 

يثرب

-اأهمية البيعة.

يعلل حرص مصعب بن 

عمير على اإسلام زعماء 

القبائل.

يذكر عدد المبايعين رجال� 

ونساء.

يعدد اأربعة من بنود بيعة 

العقبة الثانية.

يذكر اأثرين من اآثار بيعة 

العقبة الثانية.
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استخدام 

اأدوات 

التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(،

 والتنوع 

فيها.

معرة  بنسب مصعب 

بن عمير

شرح كيفية اإسلام 

مصعب بن عمير

بيان دور مصعب بن 

سلام عمير في نشر ال�إ

توضيح كيفية 

استشهاد مصعب بن 

عمير

استنتاج اأهم الدروس 

والعبر من حياة 

مصعب بن عمير

ال�قتداء  بمصعب بن 

عمير في حياته.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

تحدث عن شخصية مصعب بن 

عمير في حدود نصف صفحة من 

خلال كتب التراجم) اسد الغابة – 

ال�ستيعاب في معرفة ال�أًصحاب(

عرض فيديو مناسب.
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ش

 ع
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 ع
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)م
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ر ف
في

س
ل 

او

صورة توضيحية لداعية 

يدعو الناس في 

المسجد.

نسب مصعب بن عمير

-اإسلام مصعب بن 

عمير-رضي الله عنه.

-دور مصعب بن عمير 

سلام في نشر ال�إ

-استشهاد مصعب بن 

عمير

-الدروس والعبر من حياة 

مصعب بن عمير.

يتعرف اإلى نسب مصعب 

بن عمير

يشرح كيفية اإسلام 

مصعب بن عمير

يبين دور مصعب بن عمير 

سلام في نشر ال�إ

يوضح كيفية استشهاد 

مصعب بن عمير

يستنتج اأهم الدروس والعبر 

من حياة مصعب بن عمير

يقتدي بمصعب بن عمير 

في حياته.
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-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط 

الُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب على 

القراءة والكتابة 

لكل صف.

-التنويع 

في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام اأدوات

 التقويم 

الحقيقي

)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه 

مع مراعاة 

التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على اأهمية 

المسجد ودوره عبر 

سلامي. التاريخ ال�إ

-التعرف على فضل 

بناء المساجد في 

سلام. ال�إ

-بيان دور المسلم في 

عمارة المساجد.

-القيام بدوره في 

عمارة المساجد.

-الكتاب المقرر، السبورة، لوحة،  

فيلم.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-شرح اأهمية بناء المساجد في 

سلام. ال�إ

-توظيف اأسئلة صفية قبل الشروع 

في الدرس، تبين معنى عمارة 

المساجد.

-الطلب من الطلاب بيان فوائد 

المسجد وضرورة عمارته.

-تمثيل موقف لجمع التبرعات لبناء 

المساجد.

ال�أنشطة:

من خلال قراءتك لقوله تعالى : 

ن مََّنَع َمَساِجَد  َوَمْن اأْظَلُم ِممَّ

اللِّه اأن ُيْذَكَر ِفيَها اْسُمُه{ البقرة 

١١٤:

اأستنتج صور الظلم فيها.

جد
س

لم
ة ا

مار
 ع

ر:
ش
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س

خام
 ال

س
در

ال

-اأهمية المسجد في 
سلام. ال�إ

-فضل اإعمار المساجد.
-فيلم قصير عن فضل 

عمارة المساجد.
-صور لمساجد قيد 

البناء.
أناس يشاركون  -صورة ل�

في بناء مسجد.
أناس يؤدون  -صور ل�
الصلاة في المسجد.

-قوله تعالى:” اإنما يعمر 
مساجد الله من اآمن 

بالله واليوم ال�آخر....” 
التوبة.

-حديث:” عن عثمان 
بن عفان سمعتالنبيصلى
اللهعليهوسلميقول:”من
بنىمسجداًيبتغيبهوجهالل
هبنىاللهلهمثلهفيالجنة” 

)صحيح البخاري(.
-صور للمسجد الحرام 

والمسجد النبوي 

والمسجد ال�أقصى.

- يستنتج اأهمية المسجد 

في المجتمع.

- يتعرف اإلى مفهوم عمارة 

المسجد.

- يبين فضل بناء المساجد 

سلام. في ال�إ

- يوضح دور المسلم في 

عمارة المساجد.

- يوازن بين دور المسجد 

ودور المدرسة.

- يحرص على عمارة 

المساجد.

- يستشعر قيمة المسجد 

في حياة المسلم. ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال
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استخدام 

اأدوات 

التقويم 

الحقيقي

)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب 

الحاجة 

ل�ستخدامه 

مع مراعاة

 التنوع

 في اأدوات

 التقويم.

-المقارنة بين صلاة 

الجمعة والصلوات 

ال�أخرى المفروضة.

-توضيح فضل صلاة 

الجمعة.

-بيان حكمة مشروعية 

صلاة الجمعة.

-اأداء صلاة الجمعة 

تقان. باإ

أفلام  -الكتاب المقرر، السبورة، ال�

الفيديوية المناسبة،  اللوحات 

المناسبة.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-طرح ال�أسئلة، ومناقشة الطلاب 

في صلاة الجمعة.

-تلخيص اأفكار الطلاب.

-بيان فضل صلاة الجمعة.

-شرح ال�أحكام المتعلقة بصلاة 

الجمعة.

-الطلب من الطلاب تمثل دور 

خطيب الجمعة.

-تمثيل صلاة الجمعة في داخل 

الصف.

ال�أنشطة :

١.اأعدد من تسقط عنهم صلاة 

الجمعة.

٢.اذكر سنن صلاة الجمعة.

عة
جم

 ال
اة

صل
 :
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 -فيلم قصير يوضح 

حكم صلاة الجمعة 

وفضلها.

مام  -فيلم يظهر فيه ال�إ

وهو يخطب للجمعة 

والناس يستمعون اإليه.

-رسم جدول للمقارنة 

بين الصلوات.

آية الكريمة:” يا  -ال�

اأيها الذين اآمنوا اإذا 

نودي للصلاة من يوم 

الجمعة فاسعوا اإلى ذكر 

الله...”.

-شروط صلاة الجمعة.

- يوضح فضل صلاة 

الجمعة.

- يستنتج حكمة مشروعية 

صلاة الجمعة.

- يوازن بين صلاة الجمعة 

والصلوات ال�أخرى 

المفروضة.

- يوضح حكم صلاة 

الجمعة.

- يعدد شروط صلاة 

الجمعة.

- يحرص على اأداء صلاة 

الجمعة.
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استخدام 

اأدوات 

التقويم 

الحقيقي

)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب 

الحاجة 

ل�ستخدامه

 مع مراعاة

 التنوع 

في اأدوات 

التقويم. 

-التعرف اإلى مفهوم 

المسح على الخفين.

-يتقن خطوات 

المسح على الخفين.

-التعرف على نواقض 

المسح على الخفين.

-يتبين مدة المسح 

على الخفين.

-تبين مفهوم الرخصة 

والعزيمة.

-التعرف على نصوص 

تدل على مشروعية 

المسح على الخفين.

-استنتاج يسر 

التكاليف في 

سلام. ال�إ

-الكتاب المقرر، السبورة، فيلم 

مناسب، لوحة مناسبة،

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يشرح المعلم للطلبة مفهوم 

المسح على الخفين.

-يمثل المعلم عملية المسح على 

الخفين.

-يطلب من الطلاب اأن يمثلوا 

كيفية المسح على الخفين. 

-طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة:

اأقارن من خلال جدول بين 

المسح على الخفين والمسح على 

الجبيرة.

ين
خف

 ال
ى

عل
ح 

س
لم

: ا
شر

 ع
بع

سا
 ال

س
در

ال

-مفهوم المسح على 

الخفين.

-شروط المسح على 

الخفين.

-نواقض المسح على 

الخفين.

- صورة خف.

-صورة لشخص يمسح 

على الخفين.

-حديث:«عن 

المغيرةبنشعبة،قال:

»وضاأت النبي 

صلى الله عليه 

وسلم صلى” 

)صحيح البخاري(

-فيلم يوضح كيفية 

المسح على الخفين.

-قوله تعالى:

” يريد الله بكم اليسر 

ول� يريد بكم العسر”.

- يتعرف اإلى مفهوم 

المسح على الخفين.

- يبين حكم المسح على 

الخفين.

- يعدد شروط المسح 

على الخفين.

- يبين مبطلات المسح 

على الخفين.

- يتعرف اإلى مفهوم 

الرخصة والعزيمة في 

سلام. ال�إ

سلام في  - يستنتج يسر ال�إ

التكاليف الشرعية.

- يتعرف اإلى مفهوم 

المسح على الجبيرة.

- يشرح كيفية المسح 

على الجبيرة.

- يبين مبطلات المسح 

على الجبيرة.

- يطبق المسح على 

الخفين.
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ال�شارة

 للمخيمات

اأعرف مفهوم 
الوطن.

اوضح موقف 
ال�سلام من 
حب الوطن.
اأدلل بدليل 
شرعي على 
حب الوطن.

 اأبين 
مكانة وطننا 

فلسطين 
اأمثل من 
بطول�ت

المسلمين في 
الدفاع عن 

اأوطانهم.
استنتج

 واجبنا 
تجاه 

الوطن.

التعرف اإلى مفهوم 

الوطن.

توضيح موقف 

ال�سلام من حب 

الوطن.

ال�ستدل�ل بدليل 

شرعي على حب 

الوطن.

بيان مكانة وطننا 

فلسطين.

التمثيل من بطول�ت 

المسلمين في الدفاع 

عن اأوطانهم.استنتاج 

واجبناتجاه الوطن.

استشعار حب الوطن.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

خارطة العالم.

مقطع فيديو يبين...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

اأمثل بمواقف مشرفة للدفاع عن 

الوطن من قبل النساء.

ن  
ما

ل�ي
ن ا

 م
طن

لو
ب ا

ح
 :

شر
 ع

من
لثا

س ا
در

ال

كتابة تعريف مفهوم 

الوطن.

توضيح موقف ال�سلام 

من حب الوطن.

كتابة نصا شرعيا يدل 

على حب الوطن 

والحديث عن الهجرة 

النبوية ووصف لحزن 

النبي صلى الله عليه 

وسلم عند خروجه من 

مكة.

بيان مكانة وطننا 

فلسطين.

طرح اأمثلة من بطول�ت 

المسلمين في الدفاع 

عن اأوطانهم.

 واجبنا تجاه الوطن.

حث الطلبة على رعاية 

اأرض وطنهم بنظافتها 

والدفاع عنها.

صورة خارطة العالم.

صور للمسجد ال�أقصى 

وقبة الصخرة.

يعرف مفهوم الوطن.

يوضح موقف ال�سلام من 

حب الوطن.

يدلل بدليل شرعي على 

حب الوطن.

يمثل من بطول�ت 

المسلمين في الدفاع عن 

اأوطانهم.

يبين مكانة وطننا فلسطين 

سلام. في ال�إ

 يستنتج واجبنا تجاه وطننا 

فلسطين.

يستشعر حب وطنه.

ي
ام

سل
ال�إ

ر 
فك

ال
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ما معنى 

حقوق 

ال�بناء؟

اأدللبدليل 

شرعييبين 

واجب ال�هل 

أبناء. تجاه ال�

اعدد بعضا 

من حقوق 

أبناء في  ال�

سلام. ال�إ

امثل بعضا 

من صور 

أبناء  حقوق ال�

سلام. في ال�إ

التعرف اإلى مفهوم 

حقوق ال�بناء.

ال�ستدل�لبدليل 

شرعييبين واجب 

أبناء. ال�هل تجاه ال�

تعداد بعض من 

أبناء في  حقوق ال�

سلام. ال�إ

تمثيل بعض من صور 

أبناء في  حقوق ال�

سلام. ال�إ

استشعار واجبه تجاه 

والديه لفضلهما عليه.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع......

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

ء 
بنا

ال�
ق 

قو
ح

: 
شر

 ع
سع

لتا
س ا

در
ال

تعريف معنى حقوق 

ال�بناء.

كتابة دليل شرعييبين 

واجب ال�هل تجاه 

أبناء. ال�

كتابة بعض من حقوق 

سلام. أبناء في ال�إ ال�

طرح اأمثلة من صور 

أبناء في  حقوق ال�

سلام. ال�إ

أبناء صورة تبين حقوق ال�

واخرى الشكر على اداء 

الحقوق )تقبيل اليدين 

مثلا والراأس....( من 

قبل الوالدين.

يتعرف اإلى مفهوم حقوق 

ال�بناء.

يدلل بدليل شرعي على 

أبناء. واجب ال�هل تجاه ال�

يعدد بعضا من حقوق 

سلام. أبناء في ال�إ ال�

يمثل بعضا من صور 

سلام. أبناء في ال�إ حقوق ال�

يستشعر واجبه تجاه والديه 

لفضلهما عليه.
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اتلو اآية 
توضح اهتمام 
ال�سلام بقوة 

المسلم.
استشهد 
بحديث 

يبين تفضيل 
سلام  ال�إ
للمؤمن 
القوي.

اوضح اأهم 
مجال�ت 

القوة.
اعللاهتمام 

ال�سلام بقوة 
المسلم.
ابين اأهم 
ال�أسس 

للحصول 
على جسم 
قوي البنية.

استنتج 
اأثر وجود 

المؤمن القوي 
على الفرد 
والمجتمع.

تلاوة اآية توضح 

اهتمام ال�سلام بقوة 

المسلم.

استشهاد بحديث 

سلام  يبين تفضيل ال�إ

للمؤمن القوي.

يعللاهتمام ال�سلام 

بقوة المسلم.

 توضيح اأهم مجال�ت 

القوة.

بيان اأهم ال�أسس 

للحصول على جسم 

قوي البنية.

استنتاج اأثر وجود 

المؤمن القوي على 

الفرد والمجتمع.

الحرص على اسباب 

الصحة للتمتع بجسم 

قوي.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

خارطة فلسطين.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

.

ي
قو

 ال
من

مؤ
 ال

ن:
رو

ش
لع

س ا
در

ال

كتابة اآية توضح اهتمام 

ال�سلام بقوة المسلم : 

سورة ال�نفال

كتابة حديث يبين 

سلام  تفضيل ال�إ

للمؤمن القوي: المؤمن 

القوي.........”

سبباهتمام ال�سلام بقوة 

المسلم.

اأهم مجال�ت القوة)العلم 

العقيدة ال�يمان النسب 

المال الصحة قوة 

الحجة(.....

بيان اأهم ال�أسس 

للحصول على جسم 

قوي البنية : )الرياضة ، 

المحافظة على النظافة 

، اتباع ارشادات صحية 

للوقاية من ال�أمراض في 

سلام....( ال�إ

اأثر وجود المؤمن القوي 

في المجتمع.

يتلو اآية توضح اهتمام 

ال�سلام بقوة المسلم.

يستشهد بحديث نبوي 

سلام  يبين تفضيل ال�إ

للمؤمن القوي.

يعلل اهتمام ال�سلام بقوة 

المسلم.

 يوضح اأهم مجال�ت 

القوة.

يبين اأهم ال�أسس للحصول 

على جسم قوي البنية.

يستنتج اأثر وجود المؤمن 

القوي في المجتمع.

يحرص على اسباب 

الصحة للتمتع بجسم 

قوي.
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٢       الصف السادس ال�أساسي: الجزء
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ارشادات 
وملاحظات 

للمؤلف
التقويم

المخرجات 
نتاجات التعليم، 
والتعلم،والنتاجات 

التربوية.
)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب وال�أنشطة المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 
التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 
التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

تعداد بعض من مميزات 
القراآن الكريم.

استنباط الحكم من نزول 
القراآن الكريم منجما.

بيان سبب اإعجاز القراآن 
الكريم.

الرد على من يدعون اأن 
القراآن الكريم من كلام 

النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم وليس من عند الله 

عز وجل.

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة ، لوحة جدارية، 

مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل )العصف الذهني( ، الكتابة 
على السبورة ، طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب القصصي.
ال�أنشطة :  م 

ري
لك

ن ا
قرا

 ال
ت

يزا
 م

ل:
�و

 ال
س

در
ال

صورة للمصحف.

من ميزات القراآن الكريم.

الحكم من نزول القراآن 

الكريم منجما.

اإعجاز القراآن الكريم.

القراآن الكريم وحي من 

عند الله.

يعدد بعضا من مميزات 

القراآن الكريم.

يستنبط الحكم من نزول 

القراآن الكريم منجما.

يعرف سبب اإعجاز القراآن 

الكريم.

يرد على من يدعون اأن 

القراآن الكريم من كلام 

النبي محمد صلى الله 

عليه وسلم وليس من عند 

الله عزوجل.

يم
كر

 ال
آن ا

قر
ال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل )العصف الذهني( ، 
الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة ، تبادل 
ال�أدوار ، ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة :
نذكر حديثا يدلل على فضل مكة.

د 
لبل

ة ا
ور

س
 :

ي
ثان

 ال
س

در
ال

السورة بالرسم 

العثماني.

صورة توضيحية لرجل 

حسن الهيئة واأخرى 

لرجل ذميم الهيئة.

تفسير...

مكانة مكة المكرمة.

يفسر المفردات 
آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.
آيات شرحا  يشرح ال�

تحليليا.
آيات الكريمة يتلو ال�

غيبا.
يستنبط ثلاثا من عبر 
و دروس مستفادة من 

الدرس.
استشعار مكانة مكة 

المكرمة.
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استخدام اأدوات 
التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 
التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�
صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�
آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.
استنتاج اأهمية الصدقة 

في حفظ النعم.
تلخيص قصة اأصحاب 

الجنة 
بلغته الخاصة.

استنباط الدروس والعبر 
آيات من ال�

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل) العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة.
طرح ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 
القصصي. 
ال�أنشطة :

نتذكر فضل الصدقة من سورة 
البقرة) ٢٦١ (.

لم
لق

ة ا
ور

س
 :

ث
ثال

 ال
س

در
ال

)3
3-

١7
( 

السورة بالرسم 

العثماني.

صورة توضيحية 

للقصة.

تفسير....

الصدقة ودوام النعم.

قصة اأصحاب الجنة.

دروس وعبر.

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  يشرح ال�

تحليليا.

يستنتج اأهمية الصدقة 

في حفظ النعم.

آيات الكريمة  يتلو ال�

غيبا.

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

آباء في توجيه  بيان دور ال�

اأبنائهم واإرشادهم.

أبناء  توضيح واجب ال�

آباء. اتجاه ال�

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة ، لوحة جدارية، 

مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل )العصف الذهني( ، الكتابة 
على السبورة ، طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة، ال�أسلوب القصصي.
ال�أنشطة :

اأذكر حديثا للنبي صلى الله عليه 
وسلم ُيبين فيه كبيرة الشرك والتحذير 

منه.

ن 
ما

لق
يا 

صا
:و

ع 
راب

 ال
س

در
ال

)٢
٠-

١٢
(

السورة بالرسم 

العثماني.

صورة اأسرة مجتمعة 

في حلقة علم.

وصايا لقمان.

آباء في توجيه  دور ال�

اأبنائهم.

أبناء تجاه  واجب ال�

النصيحة.

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

تحليليا.

آباء في  يوضح دور ال�

توجيه اأبنائهم واإرشادهم.

أبناء  يعرف واجب ال�

آباء. اتجاه ال�

يستنبط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

آيات الكريمة يتلو ال�

 غيبا.
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 التقويم الواقعي 

اأسئلة الدرس.

-التعريف باآيات الله، 
والكون.

آيات التي  -تلاوة ال�
تضمنت اآيات الله في 

الكون.
-تعداد بعض اآيات الله 

في الكون.
-استخلاص فائدة 
التفكير في هذه 

آيات. ال�
-استشعار قدرة الله 
تعالى وعظمته من 

آيات الكونية. خلال ال�

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب المجموعات، الحوار، 

ال�أسئلة الصفية، العصف 

الذهني.

ال�أنشطة :

آيات الله  نشاط جمع صور ل�

في الكون وعمل مجلة حائط 

للصف.

ون
لك

ي ا
ه ف

الل
ت 

آيا ا
ن 

 م
: 

س
خام

 ال
س

در
ال

-مفهوم اآيات الله، 

الكون.

- بعض اآيات الله في 

الكون.

-اآيات تضمنت اآيات 

الله في الكون.

-فائدة التفكير في 

آيات. هذه ال�

يتوقع من الطالب اأن

١.يوضح مفهوم اآيات 

الله في  والكون.

٢. يستدل على اآيات 

الله في الكون من القراآن 

الكريم.

3. يذكر بعض اآيات الله 

في الكون.

٤.يستخلص فائدة 

آيات. التفكير في هذه ال�

5.يستشعر قدرة الله 

تعالى وعظمته من خلال 

آيات الكونية. هذه ال�

ة 
مي

لا
س

ال�إ
ة 

يد
عق

ال

التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بالرسول النبي.

-ذكر اأسماء بعض 

أنبياء. الرسل وال�

آيات التي  -تلاوة ال�

تتضمن وجوب ال�يمان 

بالرسل.

-تعداد مهام الرسل 

ووظائفهم.

-استخلاص اأهم صفات 

الرسل.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

جداريــة،  لوحــة  فيديــو،  مقطــع 

شــفافيات  عــرض،  جهــاز 

ال�أساليب: 

ال�أدوار،  القصة،لعــب  اأســلوب 

العصــف الذهنــي، الحــوار، ال�أســئلة 

الصفيــة.

ال�أنشطة :

نشاط حكمة كون الرسل بشراً.

له
 ال

سل
بر

ن 
ما

ل�ي
  ا

س:
اد

س
 ال

س
در

ال

-مفهوم الرسول، 

النبي.

-اأسماء بعض الرسل 

وردت اأسماءهم في 

القراآن الكريم.

-اآيات تتحدث عن 

وجوب ال�يمان بالرسل 

وال�نبياء.

-مهام ووظائف 

الرسل.

-اأهم صفات الرسل.

يتوقع من الطالب اأن

١. يتعرف على مفهوم كل 

من )الرسول، النبي(.

٢.يذكر بعض الرسل 

أنبياء الذين ذكروا في  وال�

القراآن الكريم.

3.يوضح مهام الُرسل 

ووظائفهم.

٤. يدلل على وجوب 

أنبياء. ال�يمان بالرسل وال�

5.يبين اأهم بعض صفات 

الرسل.
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التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بمفهوم خاتم 

المرسلين.

آيات الكريمة  -تلاوة ال�

وال�حاديث النبوية.

-استخلاص العلاقة 

بين خاتم المرسلين 

ومستلزمات )متطلبات( 

ذلك.

-تعداد ميزات رسالة 

خاتم المرسلين.

-ال�يمان باأن محمد 

عليه الصلاة والسلام 

أنبياء  خاتم ال�

والمرسلين.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب  الحوار، القصة، 

العصف الذهني، ال�أسئلة 

الصفية، المحاضرة.

ال�أنشطة :

أنعام  نشاط ارجع اإلى سورة ال�

أية التي اشتملت على  واكتب ال�

اأسماء معظم الرسل في القراآن 

الكريم.

 :
بع

سا
 ال

س
در

ال

لم
وس

ه 
علي

ه 
الل

ى 
صل

مد
ح

 م
ين

سل
مر

 ال
تم

خا

-مفهوم خاتم 

المرسلين.

-اآيات واأحاديث تدل 

على خاتم المرسلين.

-متطلبات 

)مستلزمات( خاتم 

الرسالة.

-ميزات رسالة خاتم 

المرسلين.

يتوقع من الطالب اأن

١.يبين معنى مفهوم 

خاتم المرسلين محمد 

صلى الله عليه وسلم.

٢.يدلل على مفهوم 

خاتم المرسلين محمد 

صلى الله عليه وسلم 

من القراآن والسنة.

3.يحدد واجبنا تجاه 

خاتم المرسلين محمد 

صلى الله عليه وسلم.

٤.يذكر ميزات رسالة 

خاتم المرسلين محمد 

صلى الله عليه وسلم.

5.يؤمن اأن الرسول 

محمد صلى الله عليه 

وسلم خاتم المرسلين 

ول� رسول بعده.
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يسترشد 

بحديث “من 

سلك طريقاً 

يلتمس فيه 

علما سهل 

الله له به 

طريقاً اإلى 

الجنة “ ، 

رواه مسلم

 احفظ الحديث 

غيبا.

اعرف المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

ابين معنى العلم.

اأبين فضل العلم 

واهميته.

امثل بعض صور 

فضل العلم.

استنتج بعضا 

من مستنبطات 

الحديث.  

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني المستفادة 

من الحديث.

بيان معنى العلم.

معرفة بعض صور طلب 

العلم.

معرفة بعض ما يستفاد 

من الحديث. 

حب التعلم وطلب العلم 

دعوة الطالب لغيره 

وحثه على طلب العلم.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

ارجع الى سيرة اأحد العلماء 

وابين اهتمامه واجتهاده في 

طلب العلم.

ث 
دي

ح
 »

ع 
صن

ا ي
بم

ضا 
 ر

لم
لع

ب ا
طال

ا ل
ته

ح
جن

أ ع ا
ض

 لت
كة

لائ
لم

ن ا
ِ » اإ

 )
ث

دي
ح

( 
لم

لع
ل ا

ض
: ف

ن 
ثام

 ال
س

در
ال

ح 
حي

ص
ه 

جت
در

كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه.

مفهوم العلم.

فضل العلم واأهميته.

من صور طلب العلم.

فضل التعلم في الدنيا 

وال�آخرة.

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

صورة لطالب يقراأ 

ويكتب وحوله كتب.

يحفظ الحديث غيبا.

يبين فضل العلم 

واأهميته.

يعرف المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يبين معنى العلم.

يمثل بعض صور طلب 

العلم.

يستنتج ما يرشد اإليه 

الحديث. 

يحرص على السعي في 

طلب العلم.

 

ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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احفظ الحديث 

غيبا.

اعرف المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

ابين معنى اأخوة 

ال�يمان.

اأوضح فضل رابطة 

يمان على غيرها  ال�إ

من الروابط.

اذكر بعض صور 

اأخوة ال�يمان.

استنتج بعض 

ما يستنبط من 

الحديث.

حفظ الحديث غيبا.

فهم الحديث 

معرفة المعاني المستفادة 

من الحديث.

بيان معنى اأخوة 

ال�يمان.

يمان  تفضيل رابطة ال�إ

على غيرها من الروابط.

معرفة بعض صور اأخوة 

ال�يمان.

استنتاج بعض ما 

يستنبط من الحديث. 

ال�رتباط على اأساس 

ال�يمان.

ال�عتزاز بال�يمان اأكثر 

من غيره.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

مناقشة قضية حرمة الدم المسلم 

أيام. في هذه ال�

ي 
ه ف

الل
ن 

كا
ه 

خي
أ ة ا

ج
حا

ي 
ن ف

كا
ن 

 م
 و

مه
سل

� ُي
 ول

مه
ظل

� ي
م ل

سل
لم

و ا
خ

أ م ا
سل

لم
“ا

ث(
دي

ح
ن)

ما
ل�ي

ة ا
خو

أ : ا
ع 

س
لتا

س ا
در

ال

ة”
يام

لق
م ا

يو
ه 

الل
ره 

ست
ما 

سل
 م

تر
س

ن 
 م

 و
مة

قيا
 ال

وم
ب ي

كر
ن 

 م
بة

كر
ها 

ه ب
عن

ه 
الل

ج 
فر

ة 
رب

 ك
لم

س
 م

عن
ج 

فر
ن 

وم
ه 

جت
حا كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه.

مفهوم اأخوة ال�يمان.

يمان  فضل رابطة ال�إ

على غيرها من 

الروابط.

من صور اأخوة 

ال�يمان.

منزلة كافل اليتيم.

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

يحفظ الحديث غيبا.

يشرح الحديث 

الشريف.

يوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يبين معنى اأخوة 

ال�يمان.

يوضح فضل رابطة 

يمان على غيرها من  ال�إ

الروابط.

يذكر بعض صور اأخوة 

ال�يمان.

يستنتج ما يرشد  

الحديث. 

يحرص على ال�رتباط 

على اأساس ال�يمان.
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احفظ الحديث 

غيبا.

اعرف المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

ابين معنى الصيام.

يوضح فضل الصيام 

اأعدد بعض اأيام 

صيام التطوع.

استنتج بعض 

ما يستنبط من 

الحديث.

حفظ الحديث غيبا.

فهم الحديث 

معرفة المعاني المستفادة 

من الحديث.

بيان معنى الصيام.

معرفة بعض اأيام صيام 

التطوع.

استنتاج بعض ما 

يستنبط من الحديث. 

دعوة الطالب غيره 

للالتزام بالصيام وبيان 

فضله لهم.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

تمثيلــي  )موقــف  فيديــو  مقطــع 

مصــور(

ال�أساليب: 

المناســب  ال�أســلوب  اســتخدام 

مــع التركيــز علــى دور الطــلاب 

وال�ســتنباط  ال�ستكشــاف  فــي 

والتحليــل. وال�ســتنتاج 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ــد طــرح  ال�أســلوب القصصــي عن

ــة. ال�مثل

ال�أنشطة :

مناقشــة قضيــة التــزام المجتمــع 

عليــه  اللــه  الرســولصلى  بقــول 

: وســلم 

»فــاإن ســابه اأحــد اأو قاتلــه فليقــل 

اإنــي امــرؤ صائــم«.

 �
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صائ
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه.

 الصيام كركن 

للاسلام.

 فضل الصيام  في 

الدنيا وال�خرة.

بعض اأيام صيام 

التطوع.

ذكر بعض ما يستفاد 

من الحديث.  

صورة هلال وتجمع 

فطار في  اأسرة للاإ

رمضان.

يحفظ الحديث غيبا.

يشرح الحديث 

الشريف.

يذكر المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يبين معنى الصيام.

يوضح فضل الصيام.

يعدد بعض اأيام صيام 

التطوع.

يستنتج بعض ما يرشد 

الحديث الشريف. 

يعتاد على عبادة الصوم 
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

بيان  دور المهاجرين 

في توطيد ارض المدينة 

ل�ستقبال النبي صلى 

الله 

توضيح شدة شوق اأهل 

المدينة لهجرة النبي 

صلى الله عليه وسلم 

ذكر  انشودة استقبال 

النبي صلى الله عليه 

وسلم

بيان  تسابق ال�أنصار 

ل�ستضافة النبي صلى 

الله عليه وسلم

استنباط  الدروس والعبر 

من استقبال الرسول 

صلى الله عليه وسلم

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو )موقف تمثيلي 

مصور(

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

تحدث عن المعجزات التي 

حدثت للنبي صلى الله عليه 

وسلم اأثناء الهجرة.

نة
دي

لم
ى ا

 ال
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شر

 ع
ي

اد
ح

 ال
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-صورة توضيحية 

للهجرة

-خريطة جغرافية 

لتوضيح طريق 

الهجرة.

- سبب الهجرة اإلى 

المدينة

-اأثر التخطيط في 

نجاح الهجرة

-التضحية والفداء في 

اإنجاح الهجرة

-حكم ال�ستعانة 

بالكفار غير المعادين

 خط سير النبي في 

هجرته 

-الدروس والعبر 

والعظات من الدرس.

-حب النبي صلى الله 

عليه وسلم لوطنه.

يذكر سبب الهجرة اإلى 

المدينة.

يبين اأثر التخطيط في 

نجاح الهجرة.

يوضح التضحية والفداء 

في اإنجاح الهجرة.

يشرح خط سير 

النبيصلى الله عليه 

وسلم في هجرته 

يستنبط اأهم الدروس 

والعبر من الدرس.

ية
بو

الن
رة 

سي
ال
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

ذكر اسم  اأول مسجد 

سلام. بني في ال�إ

بيان  فضل الصلاة في 

مسجد قباء

تعليل قيام النبي ببناء 

المسجد كاأول اأعماله 

في الدولة الجديدة

تعداد بعضا من اأهمية 

المسجد في حياة 

المسلمين

وصف  المسجد النبوي 

في عهد النبي صلى 

الله عليه وسلم

الربط  بين المسجد 

النبوي والمسجد 

ال�أقصى

استنتاج الحكمة من 

مشاركة الرسول صلى 

الله عليه وسلم في بناء 

المسجد النبوي.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو )موقف تمثيلي 

مصور(

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

صور مشهد استقبال الرجال 

والنساء والصبيان للنبي صلى الله 

عليه وسلم من اأحد كتب السيرة 

اأو المشاهد المرئية.
ر:

ش
 ع

ي
ثان

 ال
س

در
ال

ما(
درا

( 
لم

وس
ه 

علي
ه 

الل
ى 

صل
ل 

سو
لر

ل ا
قبا

ست
ا

-صورة توضيحية 

للاستقبال.

-دور المهاجرين في  

تهيئة اأهل المدينة 

ل�ستقبال النبي صلى 

الله. 

-شوق اأهل المدينة 

لهجرة النبي صلى الله 

عليه وسلم 

-انشودة استقبال النبي 

صلى الله عليه وسلم

-تسابق ال�أنصار 

ل�ستضافة النبي صلى 

الله عليه وسلم

-الدروس والعبر من 

استقبال الرسول صلى 

الله عليه وسلم

يبين دور المهاجرين 

في تهيئة اأهل المدينة 

ل�ستقبال النبي صلى 

الله عليه وسلم.

يوضح شدة  شوق اأهل 

المدينة لهجرة النبي 

صلى الله عليه وسلم 

يردد انشودة استقبال 

النبي صلى الله عليه 

وسلم.

يبين تسابق ال�أنصار 

ل�ستضافة النبي صلى 

الله عليه وسلم.

يستنبط الدروس والعبر 

من استقبال صلى الله 

عليه وسلم.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

بيان  دور المهاجرين 

في توطيد ارض المدينة 

ل�ستقبال النبي صلى 

الله 

توضيح شدة شوق اأهل 

المدينة لهجرة النبي 

صلى الله عليه وسلم 

ذكر  انشودة استقبال 

النبي صلى الله عليه 

وسلم

بيان  تسابق ال�أنصار 

ل�ستضافة النبي صلى 

الله عليه وسلم

استنباط  الدروس والعبر 

من استقبال الرسول 

صلى الله عليه وسلم

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو )موقف تمثيلي 

مصور(

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

تحدث عن اأهمية المجسد 

للمجتمع المسلم.

جد
س

لم
ء ا

بنا
 :

شر
 ع

ث
ثال

 ال
س

در
ال

-صورة توضيحية لبناء 
المسجد النبوي.
-صورة فوتغرافية 
للمسجد النبوي.

-خريطة توضح مكان 
المسجد النبوي.

- اأول مسجد بني في 
سلام. ال�إ

-فضل الصلاة في 
مسجد قباء
-قيام النبي 

ببناءالمسجد كاأول 
اأعماله في الدولة 

الجديدة
-اأهمية المسجد في 

حياة المسلمين
- وصف المسجد 

النبوي في عهدالنبي 
صلى الله عليه وسلم
-الربط بين المسجد 

النبوي والمسجد 
ال�أقصى

الحكمة من مشاركة 
الرسول في بناء 
المسجد النبوي.

يبين فضل مسجد 

قباء.

يعلل قيام النبيصلى 

الله عليه وسلم  ببناء 

المسجد كاأول اأعماله 

بعد وصول المدينة.

يصف المسجد النبوي 

في عهد النبي صلى 

الله عليه وسلم.

يربط بين المسجد 

النبوي والمسجد 

ال�أقصى

يستنتج الحكمة من 

مشاركة الرسول صلى 

الله عليه وسلم في بناء 

المسجد.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط 

الُجمل، 

ومراعاة 

قدرات 

الطالب 

على القراءة 

والكتابة لكل 

صف.

-التنويع 

في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام اأدوات 

التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه 

مع مراعاة 

التنوع في

 اأدوات التقويم. 

-تعريف الصيام.

-المقارنة بين صيام 

الفريضة وصيام النافلة.

-تحديد فرائض الصيام 

ومبطلاته.

-اأداء عبادة الصيام 

تقان. باإ

-ممارسة السلوك 

الصحيح في شهر 

رمضان.

-تعليل اعتبار الصيام لله 

عز وجل.

-تعليل كون الصيام 

جنة.

-الكتاب المقرر، السبورة، فيلم 

مناسب، لوحات مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-توضيح مفهوم الصوم.

-بيان الفرق بين صوم النافلة 

وصوم الفريضة.

-عرض اأحكام الصيام.

-مناقشة الطلاب في سلوكيات 

شهر رمضان، واستخلاص 

سلامية الصحيحة  السلوكيات ال�إ

لهذا الشهر.

-طرح ال�أسئلة.

ال�أنشطة:

اأناقش مع اأفراد مجموعتي 

آتي : دل�ل�ت النص ال�

قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

»من لم يدع قول الزور والعمل 

به فليس لله حاجة في اإن يدع 

طعامه وشرابه”.

ام
صي

 ال
ام

حك
أ ن ا

 م
ر:

ش
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س ا
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-تمهيد في التذكير 
باأركان الصيام.

-الفرق بين صيام 
الفرض وصيام النافلة.

-فرائض الصيام. 
-مبطلات الصيام.
- فيلم حول فضل 
الصيام واأحكامه.

-قوله تعالى:” يااأيَُّها 
الَِّذيَن اآَمُنوا كُِتَب 

َياُم َكَما  َعَلْيُكُم الصِّ
كُِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن 
َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن” 

]البقرة: ١83[.
-حديث: عن اأَبي 

ُهَرْيَرَة َرِضَي اللُه َعْنُه، 
َيُقوُل: َقاَل َرُسوُل اللِه 
َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: 
 : “ َقاَل اللُه َعزَّ َوَجلَّ

كُلُّ َعَمِل اْبِن اآَدَم 
نَُّه  َياَم، َفاإِ لَُه اإِلَّ� الصِّ
لِي َواأنَا اأْجِزي بِِه، 

َذا َكاَن  َياُم ُجنٌَّة، َفاإِ َوالصِّ
َيْوُم َصْوِم اأَحِدكُْم، 

َفَلا َيْرفُْث َيْوَمِئٍذ َوَل� 
َيْسَخْب، َفاإِْن َسابَُّه اأَحٌد 

اأْو َقاَتَلُه، َفْلَيُقْل: اإِنِّي 
اْمُرٌؤ َصائٌِم “ )صحيح 

مسلم(

- يتعرف اإلى مفهوم 

الصيام.

- يقارن بين صيام 

الفريضة وصيام النافلة.

- يبين فرائض الصيام. 

- يعدد مبطلات 

الصيام.

- يستخرج المعنى 

المستفاد من 

النصوص.

- يعلل اعتبار الصوم 

لله.

- يحرص على الصيام.

-يذكر ال�أعذار المبيحة 

فطار. للاإ

فطار  يوضح حكم ال�إ

في شهر رمضان بغير 

عذر.

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-تعريف صدقة الفطر.

-التدليل على مشروعية 

صدقة الفطر.

-المقارنة بين صدقة 

الفطر وغيرها من 

الصدقات.

-معرفة اأحكام صدقة 

الفطر.

-ذكر مصارف صدقة 

الفطر.

 -الكتاب المقرر، الســبورة، فيلم 

واأحــكام صدقــة  يوضــح فضــل 

ــن  ــرق بي ــن الف ــة تبي ــر، لوح الفط

صدقــة الفطــر والــزكاة.

-خارطــة مفاهيميــة توضح اأحكام 

صدقــة الفطر.

المناســب  ال�أســلوب  ســتخدام 

مــع التركيــز علــى دور الطــلاب 

وال�ســتنباط  ال�ستكشــاف  فــي 

والتحليــل. وال�ســتنتاج 

-توضيح مفهوم صدقة الفطر.

-شرح اأحكام صدقة الفطر.

-توضيح مصارف صدقة الفطر.

-طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة:

ــة  ــا راأيــك فيمــن يصــرف صدق م

ــة؟  ــق العام ــي المراف ــر ف الفط

طر
لف

ة ا
دق

ص
  :

شر
 ع

س
خام

 ال
س

در
ال

-مفهوم صدقة الفطر.

- الفرق بين صدقة 

الفطر والزكاة.

-فضل صدقة الفطر.

-اأحكام صدقة الفطر.

-مصارف صدقة الفطر.

-فيلم يوضح فضل 

واأحكام صدقة الفطر.

أناس يؤدون  -صورة ل�

صدقة الفطر.

-حديث:” َعْن َعْبِد 

اللِه ْبِن ُعَمَر: »اأنَّ 

َرُسوَل اللِه َصلَّى اللُه 

َعَلْيِه َوَسلََّم َفَرَض َزَكاَة 

الِْفْطِر ِمْن َرَمَضاَن 

َعَلى كُلِّ نَْفٍس ِمَن 

 ، الُْمْسِلِميَن ُحرٍّ

اأْو َعْبٍد، اأْو َرُجٍل، 

اأِو اْمَراأٍة، َصِغيٍر 

اأْو َكِبيٍر َصاًعا ِمْن 

َتْمٍر، اأْو َصاًعا ِمْن 

َشِعيٍر«)صحيح مسلم(.

-مصارف صدقة الفطر.

- يتعرف اإلى مفهوم 

صدقة الفطر.

- يدلل على مشروعية 

صدقة الفطر.

- يعدد مصارف صدقة 

الفطر.

- يقارن بين صدقة 

الفطر والصدقات 

ال�أخرى.

- يستخلص فضل 

صدقة الفطر.

- يبين اأحكام صدقة 

الفطر.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-تعريف صلاة 

الجماعة.

-المقارنة بين صلاة 

الجماعة وصلاة الفرد.

-ذكر اأدلة على فضل 

صلاة الجماعة.

-توضيح اأحكام صلاة 

الجماعة.

-اأداء صلاة الجماعة 

تقان. باإ

-الكتاب المقرر، السبورة، عرض 

فيلم عن صلاة الجماعة ثم 

مناقشة الطلاب في فضائلها.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-مناقشة الطلاب في مفهوم 

صلاة الجماعة والصلاة المفردة.

-يطلب المعلم من الطلاب 

التفريق بين صلاة الجماعة 

وصلاة الفرد.

-توضيح اأحكام صلاة الجماعة.

-طرح ال�أسئلة.

ال�أنشطة :

ما الذي نستنتجه من رفض 

الرسول صلى الله عليه وسلم 

الترخيص للاأعمى في ترك صلاة 

الجماعة عند سماع النداء؟
عة

ما
ج

 ال
اة

صل
 :

شر
 ع

س
اد

س
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س
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-تمهيد: تذكير باأركان 

سلام. ال�إ

-مفهوم صلاة 

الجماعة.

-حكمة مشروعية 

صلاة الجماعة.

-الفرق بين صلاة 

الجماعة وصلاة 

الفرد.

-اأحكام صلاة 

الجماعة.

-فيلم قصير يبين فضل 

صلاة الجماعة.

-حديث:”صلاة 

الجماعة تفضل صلاة 

الفذ بسبع وعشرين 

درجة” )صحيح 

البخاري(.

-صور لصلاة جماعة 

وصور اأخرى لصلاة 

مفردة.

- يتعرف اإلى مفهوم 

صلاة الجماعة.

- يدلل على صلاة 

الجماعة.

- يبين فضل صلاة 

الجماعة.

- يقارن بين صلاة 

الجماعة وصلاة الفرد.

- يوضح بعضاً من 

اأحكام صلاة الجماعة.

- يحرص على اأداء 

الصلاة جماعة.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

التعرَّف  اإلى مفهوم 

سعة الصدر.

ذكر مجال�ت سعة 

الصدر.

تلاوة اآية قراآنية تحث 

على سعة الصدر.

طرح اأمثلة على سعة 

الصدر.

التعرف اإلى طرق الوقاية 

من الغضب يعدد طرق 

علاج الغضب.

استنتاج بعض ثمار 

سعة الصدر على الفرد 

والمجتمع.

الحرص على سعة 

الصدر في تعامله.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

 )
ي

عل
تفا
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در
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شر
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حوار ونقاش مع 

الطلبة عن سعة 

الصدر

واأثرها.

مجال�ت سعة 

الصدر)الحلم ، الصبر 

، كظم الغيظ...(

كتابة اآية قراآنية عن 

سعة الصدر)من اآل 

عمران: ١3٤(.

يتعرَّف  اإلى مفهوم 

سعة الصدر.

يذكر مجال�ت سعة 

الصدر.

 يتلو اآية قراآنية تحث 

على سعة الصدر.

يمثل على سعة 

الصدر.

يتعرف اإلى طرق الوقاية 

من الغضب يذكر طرق 

علاج الغضب.

يستنتج بعض ثمار 

سعة الصدر على الفرد 

والمجتمع.

يحرص على سعة 

الصدر في التعامل.

يقارن بين سعة الصدر 

والنزاهة والشفافية.

ي
ام

سل
ال�إ

ر 
فك

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

ما معنى الحياء ؟

ابين حرص ال�سلام 

على التحلي بخلق 

الحياء.  

استشهد بحديث 

يحث على  ضرورة 

ال�لتزام بالحياء.

اعدد بعضا من 

صور الحياء.

امثل بصور تدل 

على ال�لتزام 

بالحياء.

استنتج بعضا 

من ثمار ال�لتزام 

بالحياء  على الفرد 

والمجتمع.

التعرَّف  اإلى مفهوم 

الحياء.

بيان مكانة خلق الحياء 

سلام.   في ال�إ

ال�ستشهاد بحديث 

يحث على  ضرورة 

ال�لتزام بالحياء.

تعداد بعضا من صور 

الحياء.

تمثيل بصور على ال�لتزام 

بالحياء.

استنتاج بعضا من ثمار 

ال�لتزام بالحياء  على 

الفرد والمجتمع.

التمثل بخلق الحياء.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

ان
يم

ال�
ن 

 م
اء

حي
 ال

ر:
ش

 ع
من

لثا
س ا

در
ال

تعريف مفهوم الحياء.

كتابة نص يبين حرص 

ال�سلام على التحلي 

بخلق الحياء.  

كتابة حديث يدل 

على اأن الحياء من 

ال�يمان.

حرص ال�سلام على 

التحلي بخلق الحياء.  

بعض من صور 

الحياء.

طرح اأمثلة تدل على 

ال�لتزام بالحياء.

كتابة بعض من ثمار 

ال�لتزام بالحياء  على 

الفرد والمجتمع.

قضية للنقاش 

اأناقش الفرق بين 

الحياء والخجل 

يتعرَّف  اإلى مفهوم 

الحياء.

يبين مكانة ُخلق الحياء 

سلام.   في ال�إ

يستشهد بحديث 

يحث على  ضرورة 

ال�لتزام بالحياء.

يعدد بعض صور 

الحياء.

يمثل بصور على 

التحلي بخلق الحياء.

يستنتج بعض ثمار 

ال�لتزام بُخلُق الحياء 

على الفرد والمجتمع.

يتمثل خلق الحياء. 
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ما  معنى مفهوم 

التخاصم؟

اأعدد اأسباب 

التخاصم. 

ادلل بدليل 

شرعي ينهى عن 

التخاصم.

اذكر صورا من 

التخاصم.

اوضح موقف 

سلام من  ال�إ

التخاصم.

استنتج بعض اآثار 

التخاصم على الفرد 

والمجتمع.

التعرف اإلى مفهوم 

التخاصم.

تعداد اأسباب التخاصم.

ال�ستدل�ل بدليل شرعي 

ينهى عن التخاصم.

ذكر صور من 

التخاصم.

سلام  توضيح موقف ال�إ

من التخاصم.

استنتاج بعض اآثار 

التخاصم على الفرد 

والمجتمع.

الحرص على التحلي 

بخلق ال�صلاح 

وسماحة النفس.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

لوحة جدارية 

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

المناســب  ال�أســلوب  اســتخدام 

مــع التركيــز علــى دور الطــلاب 

وال�ســتنباط  ال�ستكشــاف  فــي 

والتحليــل. وال�ســتنتاج 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

كيــف تتصــرف فــي حــال وجــود 

ــن. ــن متخاصمي طالبي

صم
خا

الت
ن 

 ع
ي

نه
 ال

: 
شر

 ع
سع

لتا
س ا

در
ال

مفهوم التخاصم.

اأسباب التخاصم.

دليل شرعي ينهى عن 

التخاصم.

صور من التخاصم.

سلام من  موقف ال�إ

التخاصم.

اآثار التخاصم على 

الفرد والمجتمع.

الحث على التحلي 

بخلق ال�صلاح 

وسماحة النفس.

يعرف مفهوم التخاصم.

يعدد بعض اأسباب 

التخاصم.

يدلل بدليل شرعي 

ينهى عن التخاصم.

يذكر صورا من 

التخاصم بين الناس.

سلام  يوضح موقف ال�إ

من التخاصم.

يستنتج بعض اآثار 

التخاصم على الفرد 

والمجتمع.

يحرص على التمثل 

بخلق ال�صلاح بين 

الناس.
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ما معنى النفاق؟

اأعدد اأنواع النفاق.

ابين صفات 

المنافقين.

ادلل بدليل شرعي 

عن ذم النفاق.

 اأذكر بعضا من 

صور النفاق.

استنتج بعض اآثار 

النفاق على الفرد 

والمجتمع.

التعرف اإلى مفهوم 

النفاق.

تعداد اأنواع النفاق.

بيان صفات المنافقين.

ال�ستدل�ل بدليل شرعي 

على ذم النفاق.

ذكر بعض صور النفاق.

استنتاج بعض اآثار 

النفاق على الفرد 

والمجتمع.

الحرص على الصدق 

وتجنب النفاق.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

لوحة جدارية 

مقطع فيديو.....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى كتب السيرة والخص 

قصة اأحد المنافقين في عهد 

الرسول صلى الله عليه وسلم.

ق
نفا

 ال
: 

ون
شر

لع
س ا

در
ال

مفهوم النفاق.

كتابة اأنواع النفاق.

بيان صفات 

المنافقين.

دليل شرعي على ذم 

النفاق.

بعض من صور 

النفاق.

عن المنافقين.

بعض اآثار النفاق على 

الفرد والمجتمع.

حث الطلاب على 

الحرص على الصدق 

وال�بتعاد عن النفاق.

قضية للنقاش :

يتعرف اإلى مفهوم 

النفاق.

يعدد اأقسام النفاق.

يذكر بعض صور النفاق 

على كل قسم.

يبين صفات المنافقين.

يدلل بدليل شرعي على 

ذم النفاق.

يستنتج بعض اآثار 

النفاق على الفرد 

والمجتمع.

يحرص على تجنب 

النفاق.
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١       الصف السابع ال�أساسي: الجزء
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ارشادات 
وملاحظات 

للمؤلف
التقويم

المخرجات نتاجات 
التعليم، والتعلم، 
والنتاجات التربوية.
)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب وال�أنشطة المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنوع فيها.

معرفة المكي والمدني 

من القراآن الكريم.

بيان فوائد معرفة المكي 

والمدني.

مقارنة بين خصائص 

المكي والمدني.

الوسائل: 

الكتاب ، السبورة ، لوحة جدارية، 

مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب مع 

التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل )العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة، طرح ال�أسئلة 

، الحوار والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة: 

ي
دن

لم
 وا

ي
مك

 ال
ل:

�و
 ال

س
در

ال

اأشكال تعليمية 

تشمل بعض 

ال�أسئلة على 

الدرس.

المكي والمدني.

فوائد معرفة المكي 

والمدني.

خصائص القراآن 

المكي والمدني.

يعرف المكي 

والمدني من القراآن 

الكريم.

يبين فوائد معرفة 

المكي والمدني.

يقارن بين خصائص 

المكي والمدني.

يم
كر

 ال
آن ا

قر
ال
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استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

يبين مظاهر صفات 

عباد الرحمن.

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل: 

الكتاب ، السبورة ، لوحة جدارية، 

مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل )العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح ال�أسئلة  

الحوار والمناقشة ، تبادل ال�أدوار ، 

ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة :

اكتب عشرة اأسطر عن خلق من 

آتية ثم األقيه  سلامية ال� ال�أخلاق ال�إ

ذاعة المدرسية : في ال�إ

)التواضع  الحلم والصفح  عدم 

حضور مجالس الباطل(.

)١
( 

ان
فرق

 ال
ورة

س
  :

ي
ثان

 ال
س

در
ال

)7
٠-

6١
(

السورة بالرسم 

العثماني.

اأشكال تعليمية 

تشمل بعض 

ال�أسئلة على 

الدرس.

صفات عباد 

الرحمن.

دروس وعبر.

آيات  يتلو ال�

الكريمة.

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا.

يبين مظاهر صفات 

عباد الرحمن.

يستنبط ثلاثا من 

العبر والعظات 

المستفادة من 

الدرس.
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استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنوع فيها

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة جدارية، 

مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل) العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :

ث:
ثال

 ال
س

در
ال

)7
7-

7١
( 

)٢
( 

ان
فرق

 ال
ورة

س

السورة بالرسم 

العثماني

اأشكال تعليمية 

تشمل بعض 

ال�أسئلة على 

الدرس.

تفسير.....

دروس وعبر.

آيات  يتلو ال�

الكريمة.

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا.

يستنبط ثلاثا من 

العبر والعظات 

المستفادة من 

الدرس.

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

أنبياء  بيان صبر ال�

والمرسلين في محاورة 

اأقوامهم.

استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة ، لوحة جدارية، 

مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل )العصف الذهني( ، الكتابة 
على السبورة ، طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة، ال�أسلوب القصصي.
ال�أنشطة :

ع 
راب

 ال
س

در
ال

ر(
سي

تف
( 

)4
٩-

٢5
( 

ود
 ه

ورة
س

السورة بالرسم 

العثماني

اأشكال تعليمية 

تشمل بعض ال�أسئلة 

على الدرس.

أنبياء. دعوة ال�

الصبر على الدعوة.

العذاب والهلاك...

دروس وعبر.

آيات الكريمة. يتلو ال�
آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر المفردات الجديدة 
آيات الكريمة. في ال�
آيات شرحاً  يشرح ال�

اإجماليا.
أنبياء  يبين صبر ال�

والمرسلين في محاورة 
اأقوامهم

يستنبط العبر والعظات 
المستفادة من الدرس.
أنبياء  يستشعر فضل ال�

والمرسلين.
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شارة  -ال�إ

اإلى مراحل 

التحدي 

من قبل 

القراآن الكريم 

للكفار.

-ذكر بعض 

الكرامات، 

وال�رهاصات 

والمكتشفات 

العلمية.

-ذكر بعض 

المعجزات 

الحسية التي 

حصلت

 مع النبي

 عليه الصلاة 

والسلام.

 التقويم الواقعي 

اأسئلة الدرس.

-تعريف المفاهيم 

التي تتضمن الدرس 

)المعجزة، الكرامة، 

ال�رهاصات، 

المكتشافات 

العلمية....(.

-يذكر بعض معجزات 

الرسل وصاحب كل 

معجزة.

-يفرق بين معجزات 

الرسل ومعجزة القراآن 

الكريم.

-تعظيم القراآن الكريم.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، جهاز 

عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب الحوار، المجموعات، 

ال�أسئلة الصفية، العصف الذهني.

ال�أنشطة :

نشاط ذكر بعض المكتشفات 

العلمية تدل على اإعجاز القراآن 

الكريم.

ل 
رس

 ال
ت

جزا
مع

 :
س 

خام
 ال

س
در

ال

-تعريف المعجزة 

لغة وشرعاً.

- بعض معجزات 

الرسل وعلى يد 

من جرت من 

الرسل.

- معنى الكرامة 

وال�رهاصات 

وال�كتشافات 

العلمية والفرق 

بينها وبين 

المعجزة.

-المقارنة بين 

معجزات الرسل 

ومعجزة القراآن 

الكريم.

يتوقع من الطالب 

اأن

١يعرف المعجزة.

٢.يربط بين 

المعجزة والنبي 

الذي اأيده الله بها.

3.يفرق بين 

المعجزة والكرامة 

وال�رهاصات 

وال�كتشافات 

العلمية.

٤.يقارن بين 

معجزات الرسل 

ومعجزة النبي 

محمد عليه الصلاة 

والسلام

5.يعظم القراآن 

الكريم.

ة 
مي

لا
س

ال�إ
ة 

يد
عق

ال
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التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

آيات التي تدل  -يتلو ال�

على وجوب ال�يمان 

بالرسل والملائكة.

-استخلاص العلاقة بين 

الرسل والملائكة.

-ذكر بعض اآثار ال�يمان 

بالرسل والملائكة.

-ال�يمان بالرسل 

والملائكة.

-ذكر الحكمة من 

اإرسال الرسل.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، جهاز 

عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب الحوار، العصف الذهني، 

ال�أسئلة الصفية،المحاضرة.

ال�أنشطة :

نشاط يقارن بين من يؤمن بالرسل 

والملائكة واآخر ل� يؤمن بها من 

حيث سلوك كل منهما. كة
لائ

لم
 وا

سل
لر

 با
ان

يم
ال�

ر 
أث  ا

س:
اد

س
 ال

س
در

ال - اآيات تدل على 
وجوب ال�يمان 

بالرسل والملائكة.
- العلاقة بين 

الرسل والملائكة.
-اأثر ال�يمان بالرسل 

والملائكة على 
المؤمن.

-الحكمة في 
اإرسال الرسل.

يتوقع من الطالب اأن
آيات التي  ١.يتلو ال�

توجب ال�يمان 
بالرسل والملائكة.
٢.يبين العلاقة بين 
الرسل والملائكة.

3.يذكر اأثر ال�يمان 
بالرسل والملائكة 

على المؤمن.
٤.يؤمن بالرسل 

والملائكة.
5.يذكر الحكمة من 

اإرسال الرسل.

ال�شارة اإلى 

تهذيب 

النفس 

والسلوك 

واإشباع 

الحاجات 

الفطرية 

)لباس، 

مسكن، 

زينة(.

التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بال�سلام.

سلام. -تلاوة اآيات ال�إ

-استخلاص علاقة 

سلام. البشرية بال�إ

-ذكر بعض اأثار 

ال�سلام في البشرية.

-المقارنة بين حال 

سلام  البشرية قبل ال�إ

سلام. وبعد ال�إ

سلام  -ال�عتزاز بدور ال�إ

في تقدم البشرية 

وصلاحها.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، جهاز 

عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب القصة، الحوار، العصف 

الذهني، ال�أسئلة الصفية.

ال�أنشطة :

نشاط اقترح حلول لعلاج واقع 

البشرية اليوم.
ة 

ري
ش

الب
ح 

لا
ص

 و
ام

سل
ال�

 :
بع

سا
 ال

س
در

ال

-مفهوم ال�سلام.

آيات التي  -ال�

تحدثت عن 

سلام. ال�إ

-علاقة البشرية 

سلام. بال�إ

سلام في  -اأثر ال�إ

البشرية.

-المجتمعات 

سلام في  قبل ال�إ

الجاهلية وحالها 

سلام  بعد ال�إ

وحالها اليوم.

يتوقع من الطالب اأن
١.يعرف مفهوم 

سلام. ال�إ
آيات التي  ٢.يتلو ال�
سلام. تشير اإلى ال�إ
3.يوضح علاقة 
سلام. البشرية بال�إ

سلام في  ٤.يبين اأثر ال�إ
البشرية.

5.يقارن بين 
المجتمعات قبل 

سلام وحال البشرية  ال�إ
اليوم.

٦.يثمن دور ال�سلام 
في تقدم البشرية 

وصلاحها.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

ما معنى الحديث النبوي 

الشريف؟

اأعدد اأنواع الحديث 

النبوي من حيث طريقة 

صدوره.

اأمثل لكل نوع من اأنواع 

الحديث النبوي.

التعرف اإلى مفهوم 

الحديث النبوي 

الشريف.

معرفة اأنواع الحديث 

النبوي من حيث طريقة 

صدوره.

التمثيل لكل نوع من 

اأنواع الحديث النبوي.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

اذكر اسمين من الصحابةy رواة 

الحديث. ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

 ال
: 

من
لثا

س ا
در

ال

تعريف مفهوم 

الحديث النبوي 

الشريف.

اأنواع الحديث 

النبوي من حيث 

طريقة صدوره 

)قولي فعلي تقريري 

صفة(.

اأمثلة لكل نوع من 

اأنواع الحديث 

النبوي.

صورة كتاب 

حديث مفتوح 

تظهر فيه بعض 

ال�أحاديث.  

يتعرف اإلى مفهوم 

الحديث النبوي 

الشريف.

يعدد اأنواع 

الحديث النبوي 

من حيث طريقة 

صدوره.

يمثل لكل نوع 

من اأنواع الحديث 

النبوي.

ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اذكر المصدر ال�أول 

والثاني للتشريع.

ابين العلاقة بين القراآن 

الكريم والحدبث النبوي.

استنتج اأهمية الحديث 

في بيان ما ورد في 

القراآن والتوصل لحكم 

لم يرد.

ذكر مصادر التشريع 

ال�أصلية.

بيان العلاقة بين القراآن 

الكريم والحديث 

النبوي.

معرفة اأهمية الحديث 

في بيان ما ورد في 

القراآن والتوصل لحكم 

لم يرد.

التمثيل على ما سبق.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)مقطع يبين اأهمية 

الحديث النبوي( 

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

اذكر قضيتين حرمتا في السنة ولم 

يرد تحريمهما في القراآن الكريم.

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

 ال
ية

هم
أ : ا

سع
لتا

س ا
در

ال

ذكر المصدر 

ال�أول )القراآن( 

والثاني)الحديث( 

للتشريع.

الحديث النبوي 

يبين ويفسر ما جاء 

في القراآن الكريم.

الحديث يوضح 

ال�أحكام ل�أمور لم 

ترد في القراآن.

 التمثيل على كل 

صورة.

يذكر المصدر ال�أول 

والثاني للتشريع.

يبين العلاقة بين 

القراآن الكريم 

والحديث النبوي.

يستنتج اأهمية 

الحديث في بيان 

ما ورد في القراآن 

والتوصل لحكم لم 

يرد.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

احفظ الحديث غيبا.

اوضح المعاني 

المستفادة من الحديث.

اأعرف معنى الجار.

اوضح حقوق الجار. 

استنتج واجباتك تجاه 

جارك.

كيف تبتعد عن كل 

صور ايذاء الجار؟

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

معرفة معنى الجار.

معرفة حقوق الجار 

وال�لتزام بها. 

 استنتاج واجباته تجاه 

جاره.

ال�بتعاد عن كل صور 

ايذاء الجار.

معرفة اأهمية الجار.  

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

افسر قوله تعالى: }َوالَْجاِر ِذي 

اِحِب  الُْقْرَبى َوالَْجاِر الُْجُنِب َوالصَّ

آية:3٦[ بِالَجنِب{ ]النساء من ال�

َما 
 ”

: 
ََّم ل

َوَس
ِه 

َعَلْي
ُه 

َّ الل
ى 

َّ َصل
ِه 

َّ الل
ُل 

ُسو
 َر

اَل
َل َق

 َقا
َما

ْنُه
 َع

َُّه ل
 ال

َي
ِض

 َر
َمَر

 ُع
ْبِن

ْن ا
(َع

ث
دي

ح
ر)

جا
 ال

حق
 :

شر
عا

 ال
س

در
ال

يه
عل

ق 
تف

 م
.”

ثُُه
َورِّ

َسُي
ُه 

َّ أن  ا
ُت

َظَنْن
ى 

َّ َحت
رِ 

َجا
ِباْل

ي 
ِصيِن

ُيو
ُل 

ِري
ِجْب

َل 
َزا

كتابة الحديث 

برسم

 مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان 

المعاني المستفادة 

منه.

مفهوم الجار.

تعداد حقوق الجار 

وال�لتزام بها.

واجبات الجار 

تجاه جاره.

بيان اأهمية الجار.  

يحفظ الحديث 

غيبا.

يشرح الحديث.

يوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يتعرف اإلى معنى 

الجار.

يوضح حقوق الجار 

ويلتزم بها. 

 يستنتج واجباته 

تجاه جاره.

يبتعد عن كل صور 

ايذاء الجار.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنوع فيها.

أقوام  ذكر  اأصناف ال�

الذين كانوا يعيشون في 

المدينة بعد الهجرة. 

تعداد  بعض بنود 

مما تضمنته الوثيقة 

في تنظيم العلاقة بين 

المسلمين.

توضيح اأهمية تنظيم 

العلاقة مع ال�آخرين.

استنتاج اثر تنظيم 

الرسول للعلاقات في 

المدينة.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

تحدث عن الشخصيات التي 

شاركت في بيعة العقبة ال�أولى ئد
لقا

ل ا
سو

لر
:ا

شر
 ع

ي
اد

ح
 ال

س
در

ال

ة(
دين

لم
ي ا

ت ف
اقا

عل
 ال

يم
ظ

)تن

صورة للوثيقة التي 

كتبها مع اليهود.

- البنود التي 

تضمنتها الوثيقة 

في تنظيم العلاقة 

بين المسلمين.

-اهمية تنظيم 

العلاقة مع 

ال�آخرين.

اثر تنظيم الرسول 

للعلاقات في 

المدينة.

يذكر اأصناف 

أقوام الذين كانوا  ال�

يعيشون في المدينة 

بعد الهجرة. 

يعدد بعض بنود 

مما تضمنته الوثيقة 

في تنظيم العلاقة 

بين المسلمين.

يوضح اأهمية 

تنظيم العلاقة مع 

ال�آخرين.

يستنتج اثر تنظيم 

الرسول للعلاقات 

في المدينة. ية
بو

الن
رة 

سي
ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنوع فيها.

ترجمة لحياة بلال  بن 

اأبي رباح

يشرح كيفية اإسلام 

بلال 

سرد قصة   تعذيب 

بلال بن ابي رباح 

بعد اسلامه.

بيان  دور بلال في 

عهد النبي صلى الله 

عليه وسلم وعهد 

الخلفاء الراشدين

استنتاج الدروس والعبر 

من حياة بلال بن اأبي 

رباح

تقدير  صير الصحابة 

وتحملهم ال�ذى في 

سبيل نشر الدين 

استشعار عظمة ال�أذان

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اكتب تقرير عن شخصية بلال من 

خلال كتب التراجم

عرض فيديو مناسب للموضوع 

ر:
ش

 ع
ي

ثان
 ال

س
در

ال

ح 
ربا

ن 
ل ب

لا
 )ب

م 
سل

 و
يه

عل
ه 

الل
ى 

صل
سول

لر
ة ا

حاب
ص

ن 
م

صورة توضيحية 

للاآذان.

ترجمة لحياة 

بلال -

اإسلام بلال بن 

رباح –رضي الله 

عنه. 

قصة   تعذيب 

بلال بن ابي رباح 

بعد اسلامه 

-دور بلال في 

عهد النبي صلى 

الله عليه وسلم 

وعهد الخلفاء 

الراشدين.

-الدروس والعبر من 

حياة بلال بن اأبي 

رباح 

يترجم لحياة بلال  

بن اأبي رباح

يشرح كيفية اإسلام 

بلال 

يسرد قصة   

تعذيب بلال بن 

ابي رباح 

بعد اسلامه.

يبين دور بلال في 

عهد النبي صلى 

الله عليه وسلم 

وعهد الخلفاء 

الراشدين

يستنتج الدروس 

والعبر من حياة 

بلال بن اأبي رباح

يقدر صير الصحابة 

وتحملهم ال�ذى في 

سبيل نشر الدين 

يستشعر عظمة 

ال�أذان
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنوع فيها.

. بيان  سبب حدوث 

غزوة بدر الكبرى

تحديد زمن وقوع الغزوة 

توضيح سبب اإصرار 

قريش على محاربة  

المسلمين في بدر

مقارنه بين المسلمين 

والمشركين من حيث  

العدد والعتاد والهدف 

من القتال   

ذكر بعض المواقف 

التي استشار فيها النبي  

صحابته في غزوة بدر

بيان  سبب تسمية 

غزوة بدر بهذا ال�سـم

ذكر استعدادات النبي 

للغزوة 

وصف اأحداث المعركة 

بصورة اإجمالية

استنتاج الدروس والعبر 

من الدرس 

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي مصور( 

ال�أساليب: 

المناســب  ال�أســلوب  اســتخدام 

الطــلاب  دور  علــى  التركيــز  مــع 

وال�ســتنباط  ال�ستكشــاف  فــي 

والتحليــل. وال�ســتنتاج 

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ــي  تحــدث صــور مــن الحــوارات الت

اإطــار  فــي  الصحابــة  بيــن  دارت 

أعــداد لغــزوة بــدر عــرض فيديــو  ال�

ســب   منا

در
ة ب

زو
 غ

ر:
ش

 ع
ث

ثال
 ال

س
در

ال

صورة توضيحية 
للمعركة

-صورة توضيحية للبئر
-خريطة توضح 

اأحداث المعركة.
 سبب حدوث غزوة 

بدر الكبرى
 زمن وقوع الغزوة 

 سبب اإصرار 
قريش على محاربة  

المسلمين في بدر
وصف حال   

المسلمين والمشركين 
من حيث  العدد 

والعتاد والهدف من 
القتال   

يذكر بعض المواقف 
التي استشار فيها 

النبي  صحابته في 
غزوة بدر

 سبب تسمية غزوة 
بدر بهذا ال�سـم

 استعدادات النبي 
للغزوة 

 اأحداث المعركة 
بصورة اإجمالية

 الدروس والعبر من 
الدرس..

. يبين سبب حدوث 
غزوة بدر الكبرى
يحدد زمن وقوع 

الغزوة 
يوضح سبب اإصرار 
قريش على محاربة  

المسلمين في بدر
يقارن بين المسلمين 

والمشركين من 
حيث  العدد والعتاد 
والهدف من القتال   
يذكر بعض المواقف 

التي استشار فيها 
النبي  صحابته في 

غزوة بدر
يبين سبب تسمية 

غزوة بدر بهذا 
ال�سـم

يذكر استعدادات 
النبي للغزوة 

يصف اأحداث 
المعركة بصورة 

اإجمالية
يستنتج الدروس 

والعبر من الدرس.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنوع فيها.

ذكر بعض صور البطولة 

والفداء في غزوة بدر.

تعليل سبب تسمية 

القراآن لمعركة بدر بيوم 

الفرقان

توضيح من خلال 

غزوة بدر اأهمية ال�أخذ 

بال�أسباب.

تقدير  الصحابة.

استخلاص الدروس 

والعبر من غزوة بدر.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى كتب السيرة وبين موقف 

عمير بن الحمام وموقف الخباب 

بن المنذر. در
ة ب

زو
 غ

من
ف 

واق
 م

ر:
ش

 ع
بع

لرا
س ا

در
ال

-اأشكال تعليمية 

تشمل بعض 

ال�أسئلة على 

الدرس.

-  بعض صور 

البطولة والفداء في 

غزوة بدر.

- سبب تسمية 

القراآن معركة بدر 

بيوم الفرقان

-توضيح من خلال 

غزوة بدر اأهمية 

ال�أخذ بال�أسباب.

- الدروس والعبر 

من غزوة بدر.

يذكر بعض صور 

البطولة والفداء في 

غزوة بدر.

يعلل سبب تسمية 

القراآن معركة بدر 

بيوم الفرقان

يوضح من خلال 

غزوة بدر اأهمية 

ال�أخذ بال�أسباب.

يقدر الصحابة.

يستخلص الدروس 

والعبر من غزوة 

بدر.
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-التزام منهج 
التيسير في 

العرض.
-تبسيط 
الُجمل، 
ومراعاة 
قدرات 
الطالب 

على القراءة 
والكتابة لكل 

صف.
-التنويع 

في الصور 
المعروضة 
مع مراعاة 

الواقعية 
في الصورة 
وصلاحيتها 
في التعبير 

عن 
المقصود.

استخدام اأدوات التقويم 
الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه مع 
مراعاة التنوع في اأدوات 

التقويم. 

-التعرف على مفهوم 
الجمع بين الصلاتين.
-تبين اأسباب الجمع 

بين الصلاتين.
-التعرف على شروط 
الجمع بين الصلاتين.

-التفريق بين جمع 
التقديم وجمع التاأخير.
-بيان الصلوات محل 

جواز الجمع.
-استنتاج حكمة 

الجمع بين الصلاتين.

-الكتاب المقرر، السبورة، فيلم 
مناسب، لوحة مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 
مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل.

-مناقشة الطلاب في مواقيت اأداء 
الصلوات المفروضة.

-بيان رحمة الله بعباده من خلال 
رخصة الجمع بين الصلاتين في 

حال�ت معينة.
-يمثل المعلم للطلاب كيفية 

الجمع بين الصلاتين.
-يطلب من الطلاب تمثيل الجمع 

بين الصلاتين.
-يشرح شروط الجمع بين 

الصلاتين.
-يطلب من الطلاب بيان الفرق بين 

جمع التقديم وجمع التاأخير.
-يبين الصلوات التي يجوز الجمع 

فيها.
-طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة :
اأفرق بين الجمع بين الصلاتين 

وقصر الصلاة.

ين
لات

ص
 ال

ين
ع ب

جم
 ال

ر:
ش

 ع
س

خام
 ال

س
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مفهوم الجمع بين 

الصلاتين.

-اأسباب الجمع بين 

الصلاتين.

-اأنواع الجمع بين 

الصلاتين.

-اأحكام الجمع بين 

الصلاتين.

-فيلم يوضح 

كيفية الجمع بين 

الصلاتين.

-حديث شريف:” 

َعِن اْبِن َعبَّاٍس، 

َقاَل: َصلَّى َرُسوُل 

اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه 

َوَسلََّم الظُّْهَر َوالَْعْصَر 

َجِميًعا، َوالَْمْغِرَب 

َوالِْعَشاَء َجِميًعا، ِفي 

َغْيِر َخْوٍف، َوَل� َسَفٍر« 

)صحيح مسلم(

-صور تبين اأسباب 

الجمع بين الصلاتين 

)يوم ماطر، شخص 

مسافر، مريض...(.

 - يتعرف اإلى 

مفهوم الجمع بين 

الصلاتين.

- يبين اأسباب 

الجمع بين 

الصلاتين.

- يوضح شروط 

الجمع بين 

الصلاتين.

- يفرق بين جمع 

التقديم وجمع 

التاأخير.

- يذكرالصلوات 

التي يجوز الجمع 

فيها.

- يستنتج حكمة 

الجمع بين 

الصلاتين.

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال
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استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في اأدوات 

التقويم. 

سلام  -تبين موقف ال�إ

في التسهيل على 

المسلمين في حال�ت 

الضرورة.

-يصف كيفية اأداء 

الصلاة في حق 

المريض وفق حال�ت 

المرض المختلفة.

-استنتاج حكمة 

مشروعية صلاة 

المريض.

-استشعار رحمة الله 

بعباده.

-الكتاب المقرر، السبورة، لوحة 

مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

سلام في  -يوضح المعلم موقف ال�إ

التسهيل على المرضى في اأداء 

الصلاة.

أداء الصلاة  -يبين الصور المختلفة ل�

في حق المريض.

-يطلب من اأحد الطلاب ممارسة 

الصلاة اأمام زملائه في حال�ت 

مختلفة.

-طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة :

اأناقش مع اأفراد مجموعتي الصلاة 

على الكرسي في المسجد.

ض
ري

لم
ة ا

لا
ص

 :
شر
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س
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س
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ال

-المرض الذي يجيز 
ال�أخذ بالرخص في 

الصلاة.
-اأحكام صلاة 

المريض.
-كيفية الصلاة 

للمريض.
-صور لحال�ت 
مرضية مختلفة 

في اأثناء الصلاة، 
)مريض يؤدي 
الصلاة على 

كرسي، مريض 
يصلي اإيماء في 

الركوع اأو السجود..
الخ(.

-اأمثلة من الواقع 
لحال�ت مرضية 

تجيز ال�أخذ برخص 
الصلاة.

-قوله تعالى:” لَْيَس 
أْعَمى َحَرٌج  َعَلى اْل�

أْعَرِج  َوَل� َعَلى اْل�
َحَرٌج َوَل� َعَلى 

الَْمِريِض َحَرٌج...” 
]الفتح: ١7[.

- حديث:””َصلِّ 
ْن لَْم  َقائًِما، َفاإِ

ْن  َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا، َفاإِ
لَْم َتْسَتِطْع، َفَعَلى 

َجْنٍب”.

- يعرف المرض 

الذي يجيز ال�أخذ 

بالرخصة في 

الصلاة.

- يصف كيفية اأداء 

المريض للصلاة.

- يبين المرض 

الذي يسقط 

الصلاة عن 

المريض.

- يعدد شرط اأداء 

الصلاة باأركانها وفق 

ما اأراد الشارع.

- يستنتج حكمة 

مشروعية صلاة 

المريض.

- يستشعر رحمة 

الله بعباده.
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حديث: 

جبر الفريضة 

بالنافلة يوم 

القيامة.

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في اأدوات 

التقويم. 

-التعرف اإلى مفهوم 

النافلة في العبادة.

-التفريق بين مفهوم 

النافلة والفريضة.

-تصنيف اأنواع النوافل 

التي ينبغي للمسلم اأن 

يحرص على اأدائها.

-التمثيل على النوافل.

-تبين اأن النوافل من 

الكثرة بحيث ل� تقتصر 

فادة من ثوابها على  ال�إ

شخص دون اآخر.

سلام  -تعليل حرص ال�إ

على اأداء النوافل.

-الحرص على اأداء 

النوافل.

-الكتاب المقرر، السبورة، عرض 

خارطة مفاهيمية لمجال�ت النوافل. 

عرض لوحات فيها اآيات واأحاديث 

ويترك الطلاب ل�ستنتاج فضل 

النوافل.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل. 

-يناقش الطلاب في العبادات 

المفروضة ثم ينتقل للحديث عن 

نوافل العبادات.

-بيان فضل النوافل واأهمية الحرص 

عليها.

-طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة :

اأقارن من خلال جدول بين نوافل 

الصلوات والسنن الراتبة.

ت
ادا

عب
 ال

فل
نوا

: 
شر

 ع
بع

سا
 ال

س
در

ال

-خارطة مفاهيمية 
توضح مجال�ت 

النوافل.
-فيلم قصير عن 

اأهمية النوافل في 
العبادات.

-بعض نوافل 
العبادات المختلفة.
-قصص واقعية من 

أفراد عرفوا  سلام ل� ال�إ
باأداء النوافل في 

العبادات المختلفة.
-قوله تعالى:” وِمَن 

ْد بِِه  اللَّْيِل َفَتَهجَّ
نَاِفَلًة لََك َعَسى اأْن 
َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما 

سراء:  َمْحُموًدا” ]ال�إ
.)79

-نص: جبر النافلة 
لنقص الفريضة.

-حديث: عن اأبي 
موسى رضي الله 
عنه، قال:” قال 

النبي صلى الله عليه 
وسلم: مثل الذي 
يذكر ربه والذي 

ل� يذكر ربه، مثل 
الحي والميت«.

)صحيح البخاري(.

- يتعرف اإلى 

مفهوم النوافل في 

العبادات.

- يفرق بين مفهومي 

النافلة والفريضة.

- يصنف اأنواع 

النوافل حسب 

مجال�تها.

- يمثل على 

النوافل.

- يبين فضل 

اأداء النوافل في 

العبادات.

- يعلل حرص 

سلام على اأداء  ال�إ

النوافل.

- يحرص على اأداء 

النوافل.
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اأعرف كل من  التضحية 

والفداء.

 اأـبين مكانة التضحية 

سلام. والفداء في ال�إ

اأعدد صورا للتضحية 

والفداء.

اأستنتج اأهمية كل من 

التضحية والفداء.

معرفة مفهومي التضحية 

والفداء.

 بيان مكانة التضحية 

سلام. والفداء في ال�إ

تعداد صورا للتضحية 

والفداء.

استنتاج اأهمية كل من 

التضحية والفداء.

تقدير قيمتي  التضحية 

والفداء.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

ء 
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 مفهومي التضحية 

والفداء.

مكانة التضحية 

والفداء في 

سلام. ال�إ

صور للتضحية 

والفداء.

اأهمية كل من 

التضحية والفداء.

يتعرف اإلى مفهومي 

التضحية والفداء.

 يبين مكانة 

التضحية والفداء 

سلام. في ال�إ

يعدد صوراً 

للتضحية والفداء.

يستنتج اأهمية 

كل من التضحية 

والفداء.

يقدر قيمتي  

التضحية والفداء.

ي
ام

سل
ال�إ

ر 
فك

ال
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استدل من السنة على 

اآداب الطرقات.

اذكر بعض اآداب الطريق 

سلام  اأعلّل حرص ال�إ

على اآداب الطريق.

اأمّيز بين السلوك 

يجابي والسلوك.  ال�إ

السلبي في الطرقات.

اأستنتج اأثر مراعاة اآداب 

الطرقات على الفرد 

والمجتمع.

ال�ستدل�ل من السنة 

على اآداب الطرقات.

ذكر بعض اآداب 

الطريق

معرفة سبب حرص 

سلام على اآداب  ال�إ

الطريق.

التميّيز بين السلوك 

يجابي والسلوك  ال�إ

السلبي في الطرقات.

استنتاج اأثر مراعاة 

اآداب الطرقات على 

الفرد والمجتمع.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

يق
طر

 ال
ب
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حديث ) اإياكم 
والجلوس في 

الطرقات ( فقالوا: 
يا رسول الله ، ما 

لنا من مجالسنا 
بد نتحدث فيها 
، فقال: ) فاإذا 

اأبيتم اإل� المجلس 
فاأعطوا الطريق 

حقه ( قالوا : وما 
حق الطريق يا 

رسول الله ؟ قال: 
) غض البصر ، 

وكف ال�أذى ، ورد 
السلام ، وال�أمر 

بالمعروف والنهي 
عن المنكر( ) 

اأخرجه البخاري 
في صحيحه.

بعض اآداب الطريق
سلام  حرص ال�إ

على اآداب 
الطريق.

مقارنة بين السلوك 
يجابي والسلوك  ال�إ

السلبي في 
الطرقات.

اأثر مراعاة اآداب 
الطرقات على الفرد 

والمجتمع.

يدلل من السنة 
على اآداب 
الطرقات.

يذكر بعض اآداب 
الطريق

سلام  يعلّل حرص ال�إ
على اآداب الطريق.
يمّيز بين السلوك 

يجابي والسلوك  ال�إ
السلبي في 
الطرقات.

يستنتج اأثر مراعاة 
اآداب الطرقات على 

الفرد والمجتمع.
يتمثل اآداب 

الجلوس على 
الطرقات.
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اأعرف مفهوم ال�حتشام.

اذكر صورا من 

ال�حتشام.

اوضح مواطن 

ال�حتشام.

ادلل على حكم 

سلام. ال�حتشام في ال�إ

استنتج ثمار ال�حتشام 

على الفرد والمجتمع.

التعرف اإلى مفهوم 

ال�حتشام.

معرفة صور ال�حتشام.

توضيح مواطن 

ال�حتشام.

ال�ستدل�ل على حكم 

سلام. ال�حتشام في ال�إ

استنتاج ثمار ال�حتشام 

على الفرد والمجتمع.

الحرص على 

ال�حتشام.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع.......

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :

ام
ش

حت
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ون

شر
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س ا
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مفهوم ال�حتشام.

صور من 

ال�حتشام.

مواطن ال�حتشام.

دليل على حكم 

ال�حتشام في 

سلام. ال�إ

ثمار ال�حتشام 

على الفرد 

والمجتمع.

الحث على 

ال�حتشام.

يتعرف اإلى مفهوم 

ال�حتشام.

يذكر صوراً من 

ال�حتشام.

يوضح مواطن 

ال�حتشام.

يدلل على حكم 

ال�حتشام في 

سلام. ال�إ

يستنتج ثمار 

ال�حتشام على 

الفرد والمجتمع.

يحرص على 

ال�حتشام.
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ما معنى الغيبة ، 

النميمة؟

 يدلل على حكم الغيبة 

والنميمة من الكتاب 

والسنة.

يميز بين الغيبة والبهتان. 

يوضح صورة توبة 

المغتاب والنمام.

يبين حال�ت تجوز فيها 

الغيبة.

آثار السلبية   يستنتج ال�

للغيبة والنميمة على 

الفرد والمجتمع.

التعرف اإلى مفهومي 

الغيبة والنميمة.

ال�ستدل�ل على حكم 

الغيبة والنميمة من 

الكتاب والسنة.

التمييز بين الغيبة 

والبهتان.

توضيح صورة توبة 

المغتاب والنمام.

بيان حال�ت تجوز فيها 

الغيبة.

آثار السلبية  استنتاج ال�

للغيبة والنميمة على 

الفرد والمجتمع.

تجنب ُخلقي  الغيبة 

والنميمة.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

خارطة فلسطين.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى كتب القصص الدينية 

واذكر قصة عن الغيبة وقصة عن 

النميمة. مة
مي

الن
 و

بة
غي
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ن:

رو
ش

لع
 وا

ي
اد

ح
 ال

س
در

ال

تعريف مفهومي 

الغيبة ، النميمة.

 اأدلة على حكم 

الغيبة والنميمة من 

الكتاب والسنة.

الفرق بين الغيبة 

والبهتان.

صورة توبة 

المغتاب والنمام.

 حال�ت تجوز فيها 

الغيبة.

آثار السلبية  ال�

للغيبة والنميمة 

على الفرد 

والمجتمع.

الحث على تجنب 

ُخلقي  الغيبة 

والنميمة.

قضية للنقاش

ما هي  دوافع 

الغيبة والنميمة.

يتعرف اإلى مفهومي 

الغيبة والنميمة.

يدلل على حكم 

الغيبة والنميمة من 

الكتاب والسنة.

يميز بين الغيبة 

والبهتان.

يوضح صورة توبة 

المغتاب والنمام.

يبين حال�ت تجوز 

فيها الغيبة.

آثار   يستنتج ال�

السلبية للغيبة 

والنميمة على الفرد 

والمجتمع.

يتجنب ُخلقي  

الغيبة والنميمة.
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٢       الصف السابع ال�أساسي: الجزء
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ارشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

دعوة اأصدقائه وزملائه 

اإلى الفضائل واجتناب 

المنكرات.

استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على 

السبورة ، طرح ال�أسئلة ، 

الحوار والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة : 

قال تعالى: »نَبِّْئ ِعباِدي اأنِّي 

اأنَا الَْغُفوُر الرَِّحيُم. َواأنَّ َعذابِي 

ألِيُم«  ُهَو الَْعذاُب اْل�

آيات ينطبق عليها هذا  اأي ال�

آيات التي بين  المعنى من ال�

يديك.

)١
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١(

السورة بالرسم 

العثماني.

اأشكال تعليمية 

تشمل بعض ال�أسئلة 

على الدرس.

قصة الرجل 

الصالح.

مصير اأهل القرية.

الحكمة من القصة.

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

أدلة التي اأوردها  يعدد ال�

الرجل الصالح لقومه 

ليؤمنوا بالله

يبين مصير اأصحاب 

القرية

 يوضح الحكمة من 

ذكر قصة اأصحاب 

القرية لكفار قريش

يستخلص العبر 

والعظات من قصة 

اأصحاب القرية.

يستنتج بعض الدروس 

والعبر المستفادة من 

آيات. ال�

يم
كر

 ال
آن ا

قر
ال
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على 

السبورة ، طرح ال�أسئلة ، 

الحوار والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :

قال تعالى: )َوَسَواٌء َعَلْيِهْم 

اأاأنَْذْرَتُهْم اأْم لَْم تُْنِذْرُهْم َل� 

ُيْؤِمُنوَن( افتح صفحة)3( من 

كتاب الله ودون اآية تماثل 

آية. هذه ال�
)٢
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(

السورة بالرسم 

العثماني.

اأشكال تعليمية 

تشمل بعض ال�أسئلة 

على الدرس.

آيات.... تفسير ال�

دروس وعبر.

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

يستنتج بعض الدروس 

والعبر المستفادة من 

آيات ال�
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استخدام اأدوات 
التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 
التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�
جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�
آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا
استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على 

السبورة.

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، تبادل ال�أدوار ، 

ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة :

ننزه ربنا الخالق الذي خلق 

نسان،  النبات والحيوان وال�إ

وخلق ما ل� نعلم 

ندلل على ذلك باآية من 

كتاب الله تعالى.
)3
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(

السورة بالرسم 

العثماني.

اأشكال تعليمية 

تشمل بعض ال�أسئلة 

على الدرس.

تفسير.........

دروس وعبر.

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

يستنتج بعض الدروس 

والعبر المستفادة من 

آيات ال�
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على 

السبورة ، طرح ال�أسئلة ، 

الحوار والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة :

قال تعالى: )اإِنَّ اأْصحاَب 

الَْجنَِّة الَْيْوَم ِفي ُشُغٍل فاِكُهوَن 

ُهْم َواأْزواُجُهْم ِفي ِظلاٍل َعَلى 

أرائِِك ُمتَِّكُؤَن(. اْل�

دلل على هذا المعنى من 

كتاب الله تعالى.
)4

( 
س

ة ي
ور

س
 :

ع 
راب

 ال
س

در
 ال

)٨
3-

55
(

السورة بالرسم 

العثماني

اأشكال تعليمية 

تشمل بعض ال�أسئلة 

على الدرس.

تفسير.

دروس وعبر.

آيات الكريمة. يتلو ال�

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

يستنتج بعض الدروس 

والعبر المستفادة من 

آيات ال�
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الهدف 

الخامس هو 

مدخل

 للدرس التالي

)الحساب 

والجزاء(.

 التقويم الواقعي 

اأسئلة الدرس.

-التعريف باليوم ال�آخر.

-ذكر بعض اأسماء 

اليوم ال�آخر.

آيات التي  -تلاوة ال�

توجب ال�يمان 

باليوم ال�آخر وكذلك 

ال�أحاديث النبوية.

-تعداد مراحل 

واأحداث اليوم ال�آخر.

-تقدير العدل ال�لهي.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب القصة، الحوار، 

ال�أسئلة الصفية، العصف 

الذهني.

ال�أنشطة :

نشاط تلاوة بعض سور القراآن 

وتلخيص ما ورد فيها من 

اأحداث اليوم ال�آخر )الحاقة، 

الزلزلة، القارعة...(

خر
ال�

م 
يو

بال
ن 

ما
ل�ي

  ا
: 

س
خام

 ال
س

در
ال

-مفهوم اليوم ال�آخر.

-اأسماء اليوم ال�آخر 

كما وردت في 

القراآن الكريم.

-اآيات واأحاديث 

نبوية تدل على 

وجوب ال�يمان 

باليوم ال�آخر.

-مراحل اليوم ال�آخر.

يتوقع من الطالب اأن

١.يوضح مفهوم اليوم 

ال�آخر.

٢.يعدد بعض اأسماء 

اليوم ال�آخر التي وردت 

في القراآن.

3.ال�ستدل�ل على 

ال�يمان باليوم ال�آخر من 

القراآن والسنة.

٤.يبين اأهمية ال�يمان 

باليوم ال�آخرة.

5.يذكر مراحل اليوم 

ال�آخر )مدخل للدرس 

التالي(.

٦.يقدر العدل ال�لهي 

من خلال اليوم ال�آخر.

ة 
مي

لا
س
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ة 

يد
عق

ال
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يتم الحديث 

عن تطاير 

الصحف 

والحساب بين 

الخلائق ثم 

مصير الدواب 

والحيوانات 

والميزان 

ل�أعمال 

نسان  ال�إ

وحديث 

البطالة.

شارة  ال�إ

لحديث 

“المفلس”.

التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بالحساب 

والجزاء.

آيات القراآنية  -تلاوة ال�

عن الحساب والجزاء.

-وصف اأحداث اليوم 

ال�آخر وصول�ً للحساب 

والجزاء.

-توضيح بعض صور 

الحساب بين الخلائق 

والناس.

-ال�يمان بعدل الله 

وكرمه وعفوه.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب القصة،تحفيز التفكير، 

العصف الذهني، الحوار، 

ال�أسئلة الصفية.

ال�أنشطة :

نشاط عقد مقارنة بين 

الحساب والجزاء في اليوم 

ال�آخر، وال�ختبارات والنتيجة 

السنوية في الدراسة.

زاء
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وال
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س
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-مفهوم الحساب 

والجزاء.

-اآيات من القراآن 

الكريم تحدثت عن 

الحساب والجزاء.

-اأحداث اليوم ال�آخر 

وصول�ً للحساب 

والجزاء.

-الحساب بين 

الخلائق والناس.

يتوقع من الطالب اأن

١.يعرف مفهوم 

الحساب والجزاء.

٢.يستدل على 

الحساب والجزاء من 

القراآن الكريم.

3.يصف اأحداث اليوم 

ال�آخر حتى الوصول 

للحساب.

٤.يوضح بعض 

صور الحساب )بين 

الخلائق، وبين الناس(.

5.يؤمن بعدل الله تعالى 

وكرمه وعفوه.

يفضل 
الحديث عن 
اآثار ال�يمان 
باليوم ال�آخر 

حسب اأحداثه 
ومراحله 
)النشر، 
الحشر، 

الحساب، 
الميزان، 
الصراط، 

الجنة، 
النار...(.

التقويم الواقعي
اأسئلة الدرس.

-ذكر اأحداث اليوم 
ال�آخر.

آيات التي  -تلاوة ال�
تحدثت عن اليوم 

ال�آخر.
-تعداد بعض اأثار 

ال�يمان باليوم ال�آخر.
-التمسك باأحكام 

وحقائق الدين.

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة. بطاقات،
مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 
ال�أساليب: 

اأسلوب الحوار، المحاضرة، 
المجموعات، العصف الذهني، 

ال�أنشطة :
نشاط اإجراء مقارنة بين شخص 
يؤمن باليوم ال�آخر واآخر ل� يؤمن 

ما اآثار ذلك على سلوك كل 
منهما؟

 :
بع
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-اأحداث اليوم 

ال�آخر.

-اآيات قراآنية 

واأحاديث نبوية 

تتحدث عن اليوم 

ال�آخر واأحداثه.

-اآثار ال�يمان باليوم 

ال�آخر على الفرد 

المسلم وال�أمة.

يتوقع من الطالب اأن
١.يذكر اأحداث اليوم 

ال�آخر.
أدلة  ٢.يوظف ال�

والنصوص التي تحدثت 
عن اليوم ال�آخر.

3.يبين اأثار ال�يمان باليوم 
ال�آخر على الفرد المسلم 

وال�أمة.
٤.يحرص على التمسك 

باأحكام وحقائق الدين 
سلامي ل�أهمية ذلك  ال�إ

في اأحداث ومراحل اليوم 
ال�آخر.
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ما معنى الحديث 

القدسي؟

اأفرق بين الحديث 

القدسي والقراآن 

الكريم والحديث 

النبوي.

اأمثل لحديث قدسي 

التعرف اإلى مفهوم 

الحديث القدسي.

التفريق بين الحديث 

القدسي والقراآن الكريم 

والحديث النبوي.

حفظ حديث قدسي 

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

ال�أنشطة :
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تعريف مفهوم 

الحديث القدسي.

موازنة بين الحديث 

القدسي والقراآن 

الكريم والحديث 

النبوي.

اأمثلة للحديث 

القدسي.

صورة كتاب حديث 

مفتوح يظهر فيه 

حديث قدسي.

يتعرف اإلى مفهوم 

الحديث القدسي.

يفرق بين الحديث 

القدسي والقراآن الكريم 

والحديث النبوي.

يمثل لحديث قدسي.

ف
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ح
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احفظ الحديث 

غيبا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف معنى التعاون.

اوضح اأهمية التعاون 

في الحياة.

اعدد صور التعاون 

على البر والتقوى.

حفظ الحديث غيبا.

شرح الحديث.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

معرفة معنى التعاون.

توضيح اأهمية التعاون 

في الحياة.

 تعداد صور التعاون 

على البر والتقوى.

ال�بتعاد عن التعاون 

على ال�ثم والعدوان.

اإدراك اأهمية التعاون.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

مساعدة اأحد الزملاء في 

تنظيف حديقته.
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان 

المعاني المستفادة 

منه.

مفهوم التعاون.

توضيح اأهمية 

التعاون في الحياة.

 تعداد صور التعاون 

على البر والتقوى.

يحفظ الحديث غيبا.

يشرح الحديث.

يوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يتعرف اإلى معنى 

التعاون.

يوضح اأهمية التعاون 

في الحياة. يعدد 

صور التعاون على البر 

والتقوى. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

يشار الى 

حديث

َحقُّ الُْمْسِلِم 

َعَلى الُْمْسِلِم 

. ِقيَل  ِستٌّ

َما ُهنَّ َيا 

َرُسوَل اللَِّه 

َقاَل: اإَِذا لَِقيَتُه 

َفَسلِّْم َعَلْيِه، 

َواإَِذا َدَعاَك 

َفاأِجْبُه، َواإَِذا 

اْسَتْنَصَحَك 

َفانَْصْح لَُه، 

َواإَِذا َعَطَس 

َفَحِمَد اللََّه 

ْتُه، َواإَِذا  َفَسمِّ

َمِرَض َفُعْدُه، 

َواإَِذا َماَت 

َفاتَِّبْعُه.

رواه مسلم

ورواية سبع..

احفظ الحديث 

غيبا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف معنى حق 

المسلم على 

المسلم.

اوضح حقوق 

المسلم على 

المسلم. 

حفظ الحديث غيبا.

شرح الحديث.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

معرفة معنى حق 

المسلم على المسلم.

معرفة حقوق المسلم 

على المسلم وال�لتزام 

بها. 

استشعار هذه الحقوق 

والتحلي بها.

  

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اأقوم بزيارة زميلي اأثناء مرضه 

، او اتباع جنازة مسلم حتى 

دفنه.
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان 

المعاني المستفادة 

منه.

مفهوم المسلم على 

المسلم.

تعداد حقوق 

المسلم على 

المسلم وال�لتزام 

بها.

التمثيل على كل 

حق.

يحفظ الحديث غيبا.

يشرح الحديث.

يوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يتعرف اإلى معنى حق 

المسلم على المسلم.

يوضح حقوق المسلم 

على المسلم ويلتزم بها. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

معرفة يهود  ببني 

قينقاع

ذكر  سبب غزوة بني 

قينقاع

بيان  كره اليهود 

للمسلمين وخيانتهم

توضيح  خطورة 

المنافقين على الصف 

المسلم

تحديد  ديار بني 

قينقاع على الخريطة.

استنباط  الدروس 

والعبر من الدرس

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

تحدث عن موقف عبد الله 

بن اأبي سلول من خلال سورة 

المائدة اآية  )53-5١(
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 قي
ي

 بن
وة

غز

-صورة توضيحية 

للغزوة.

-خريطة توضح ديار 

بني قينقاع.

- التعريف ببني 

قينقاع

-سبب غزوة بني 

قينقاع

-كره اليهود 

للمسلمين وخيانتهم

-خطورة المنافقين 

على الصف المسلم

-تحديد ديار 

بني قينقاع على 

الخريطة.

- الدروس والعبر من 

الدرس.

يعرف ببني قينقاع

يذكر سبب غزوة بني 

قينقاع

يبين كره اليهود 

للمسلمين وخيانتهم

يوضح  خطورة 

المنافقين على الصف 

المسلم

يحدد ديار بني قينقاع 

على الخريطة.

يستنبط الدروس والعبر 

من الدرس
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بو

الن
رة 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

ذكر  سبب الغزوة 

والخروج اإليها

توضيح  حزم القائد 

بعد المشورى

تحديد  موقع الغزوة 

على الخريطة

تعليل  اختيار النبي 

صلى الله عليه وسلم 

لموقع الغزوة

شرح  اأحداث الغزوة

استنتاج  خطر معصية  

القائد وعدم تنفيذ 

تعليماته 

استنباط  الدروس 

والعبر من الدرس

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى سورة اآل عمران 

اآية)١5٢-١55( واستخرج منها 

اأسباب الهزيمة التي لحقت 

بالمسلمين يوم اأحد.

حد
أ ة ا
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ر:
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-صورة توضيحية 

للغزوة.

-صورة حقيقة 

للجبل ومكانه.

-خريطة توضح 

اأحداث المعركة.

-سبب الغزوة 

والخروج اإليها

-حزم القائد بعد 

المشورى

- -موقع الغزوة على 

الخريطة

-اختيار النبي صلى 

الله عليه وسلم 

لموقع الغزوة

احداث الغزوة 

خطر معصية  القائد 

وعدم تنفيذ تعليماته 

-الدروس والعبر من 

الدرس

يذكر سبب الغزوة 

والخروج اإليها

يوضح حزم القائد بعد 

المشورى

يحدد موقع الغزوة على 

الخريطة

يعلل اختيار النبي صلى 

الله عليه وسلم لموقع 

الغزوة

يشرح اأحداث الغزوة

استنتاج  خطر معصية  

القائد وعدم تنفيذ 

تعليماته 

يستنبط الدروس والعبر 

من الدرس
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

بيان  اأهمية السمع 

والطاعة للقيادة

ذكر  صورا من 

التضحية والفداء في 

غزوة اأحد

 التمثيل على دور 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم في استنهاض 

الهمم.

استنباط  الدروس 

والعبر من الدرس

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اكتب عن دور عمرو بن 

الجموح في ال�ستعداد لغزوة 

اأحد من خلال كتب السيرة.
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-اأشكال تعليمية 

تشمل بعض ال�أسئلة 

على الدرس.

- اأهمية السمع 

والطاعة للقيادة

-صور من التضحية 

والفداء في غزوة 

اأحد.

-دور الرسول صلى 

الله عليه وسلم في 

استنهاض الهمم.

-الدروس والعبر من 

الدرس.

يبين اأهمية السمع 

والطاعة للقيادة

يذكر صورا من التضحية 

والفداء في غزوة اأحد

يمثل  على دور الرسول 

صلى الله عليه وسلم 

في استنهاض الهمم.

يستنبط الدروس والعبر 

من الدرس



250 ٢5٠251٢5١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

معرفة يهود ببني النضير

ذكر بنود  العهد بين 

النبي صلى الله عليه 

وسلم واليهود

التمثيل  على خيانة 

اليهود للعهود.

التحديد على الخريطة 

لموقع بني النضير

توضيح  عقلية اليهود 

التخريبية.

استنباط الدروس والعبر 

من الدرس

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

عرض موقف الصحابة وموقف 

المنافقين وموقف اليهود كما 

عرضتها سورة الحشر.

ير
ض

الن
ي 

 بن
وة

غز
 :

شر
 ع

بع
لرا

س ا
در

ال

-صورة توضيحية 

للغزوة.

-خريطة توضح ديار 

بني النضير.

- التعريف ببني 

النضير

- بنود العهد بين 

النبي صلى الله عليه 

وسلم واليهود

-خيانة اليهود 

للعهود.

-خريطة موقع بني 

النضير

عقلية اليهود 

-الدروس والعبر من 

الدرس

يعرف ببني النضير

يذكر  بنود العهد بين 

النبي صلى الله عليه 

وسلم واليهود

يمثل  على خيانة اليهود 

للعهود.

يحدد على الخريطة 

موقع بني النضير

يوضح عقلية اليهود 

التخريبية.

يستنبط الدروس والعبر 

من الدرس.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-تعريف صلاة 

ال�ستسقاء.

-بيان سبب صلاة 

ال�ستسقاء.

-استنتاج حكمة 

مشروعية صلاة 

ال�ستسقاء.

-المقارنة بين صلاة 

ال�ستسقاء والصلوات 

المفروضة.

-بيان اأحكام صلاة 

ال�ستسقاء.

-تطبيق صلاة 

ال�ستسقاء

تقان. باإ

-الكتاب المقرر، السبورة، فيلم 

يبين كيفية صلاة ال�ستسقاء، 

لوحة يكتب عليها اأحكام 

صلاة ال�ستسقاء.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-مناقشة الطلاب في اأنواع 

الصلوات ومناسباتها.

-توضيح سبب صلاة 

ال�ستسقاء.

-تمثيل صلاة ال�ستسقاء في 

داخل الصف.

طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة :

اأعدد سنن صلاة ال�ستسقاء.
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-مفهوم صلاة 

ال�ستسقاء.

سبب صلاة 

ال�ستسقاء.

-اأحكام صلاة 

ال�ستسقاء.

-كيفية صلاة 

ال�ستسقاء.

-فيلم قصير يبين 

كيفية صلاة 

ال�ستسقاء.

-حديث:« َعْن 

اأنَِس ْبِن َمالٍِك، »اأنَّ 

النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه 

َوَسلََّم اْسَتْسَقى، 

ْيِه  َفاأَشاَر بَِظْهِر َكفَّ

َماِء«  اإِلَى السَّ

)صحيح مسلم(.

أناس يؤدون  -صورة ل�

صلاة ال�ستسقاء.

-صورة لغيوم في 

السماء وغيث نازل 

اإلى ال�أرض.

- يتعرف اإلى مفهوم 

صلاة ال�ستسقاء.

- يوضح سبب صلاة 

ال�ستسقاء.

- يبين اأدلة مشروعية 

صلاة ال�ستسقاء.

- يقارن بين صلاة 

ال�ستسقاء والصلوات 

المفروضة.

- يستنتج حكمة 

مشروعية صلاة 

ال�ستسقاء.

- يطبق صلاة 

ال�ستسقاء. ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-تعريف صلاة 

الجنازة.

-استنتاج حكمة 

مشروعية صلاة 

الجنازة.

-المقارنة بين صلاة 

الجنازة والصلوات 

ال�أخرى.

-معرفة اأحكام صلاة 

الجنازة.

-تطبيق صلاة الجنازة 

تقان. باإ

-حفظ اأدعية صلاة 

الجنازة.

-الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب، لوحات مناسبة، 

صور.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يطلب المعلم من اأحد 

الطلاب اأن يقدم شرحاً عن 

وفاة قريب له.

-شرح سبب واأحكام صلاة 

الجنازة.

-تمثيل صلاة الجنازة في 

داخل الصف من قبل 

الطلاب.

-الحوار وطرح ال�أسئلة 

والمناقشة.

ال�أنشطة :

مام في  اأفرق بين وقوف ال�إ

أنثى  صلاة الجنازة للذكر وال�

مام للكبير والصغير. ودعاء ال�إ

زة
جنا

 ال
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 :

شر
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س
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-تمهيد: ال�حتضار 
والموت.

-سبب صلاة 
الجنازة.

-اأحكام صلاة 
الجنازة.

-صورة ل�أشخاص 
يؤدون صلاة الجنازة 

على ميت.
-فيلم يوضح كيفية 

صلاة الجنازة.
-قوله تعالى:« َوَل� 

تَُصلِّ َعَلى اأَحٍد 
ِمْنُهْم َماَت اأَبًدا« 

]التوبة: 8٤[
-حديث:« عن 
اأبي هريرة رضي 

الله عنه، قال: قال 
رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 

»من شهد الجنازة 
حتى يصلي، فله 
قيراط، ومن شهد 
حتى تدفن كان 

له قيراطان«، قيل: 
وما القيراطان؟ قال: 

»مثل الجبلين 
العظيمين«)صحيح 

البخاري(.

- يتعرف اإلى مفهوم  

صلاة الجنازة.

- يبين اأحكام صلاة 

الجنازة. 

- يقارن بين صلاة 

الجنازة والصلوات 

ال�أخر.

- يستنتج حكمة 

مشروعية صلاة الجنازة.

- يطبق صلاة الجنازة.

- يحفظ اأدعية صلاة 

الجنازة.
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-تعريف ال�أضحية.

-المقارنة بين ال�أضحية 

واأنواع الذبائح 

ال�أخرى.

-استنتاج حكمة 

مشروعية ال�أضحية.

-ال�ستدل�ل على 

مشروعية ال�أضحية.

-بيان اأحكام 

ال�أضحية.

-توضيح اأحكام العيد.

-استنتاج حكمة 

مشروعية العيدين.

-الحرص على اأداء 

صلاة العيدين.

-الكتاب المقرر، السبورة، فيلم 

عن ال�أضحية، لوحة يكتب 

عليها اأحكام ال�أضحية. 

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يسرد المعلم قصة سيدنا 

اإبراهيم مع ولده اإسماعيل.

-يبين المعلم حكمة مشروعية 

ال�أضحية.

-يشرح المعلم اأحكام 

ال�أضحية.

-طرح ال�أسئلة والمناقشة 

والحوار.

يناقش المعلم الطلاب في 

سلامية. ال�أعياد ال�إ

ال�أنشطة :

اأناقش مع اأفراد مجموعتي 

حكم التضحية بالعجول 

المسمنة.
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-تمهيد: سرد قصة 
سيدنا اإبراهيم مع 

ولده اإسماعيل.
-اأحكام ال�أضحية.
- حكمة مشروعية 

ال�أضحية.
-فيلم عن 

فضل ال�أضحية 
واأحكامها.

-قوله تعالى:« 
وفديناه بذبح 

عظيم«.
-بعض اأحكام 

العيد.
- حديث:” عن 

ُجَبير بن نفير قال: 
كان اأصحاب النبي 

- صلى اللُه عليه 
وسلَّم - اإذا التقوا يوم 
العيد يقول بعضهم 

لبعض: تقبَّل الله 
منا ومنك”.

-صورة لشخص يقوم 
على ذبح اأضحيته.

أناس  -صور ل�
يتبادلون التهاني
بمناسبة العيد. 

- يتعرف اإلى مفهوم 

ال�أضحية.

- يبين فضل ال�أضحية. 

- يستدل على مشروعية 

ال�أضحية.

- يستنتج حكمة 

مشروعية ال�أضحية.

- يبين اأحكام 

ال�أضحية.

- يتعرف مفهوم العيد.

- يقارن بين عيد الفطر 

وعيد ال�أضحى.

- يوضح اأحكام العيد.

- يستنتج حكمة 

مشروعية العيدين في 

سلام. ال�إ

- يحرص على اأداء 

صلاة العيدين.
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١.اوضح اهمية 

الوقت.

٢. استنتج فوائد 

تنظيم الوقت في 

حياة ال�نسان 

والمجتمع. 

3. ادلل من السنة 

النبوية على اأهمية 

استثمار الوقت.

٤. وازن بين حياة 

انسان ينظم وقته 

وحياة انسان ل� ينظم 

وقته .

5-اذكر امثلة على 

تنظيم وقتك من 

حياتك العملية.

١-توضيح  اهمية 

الوقت

٢. استناج فوائد 

تنظيم الوقت في حياة 

ال�نسان والمجتمع. 

3.التدليل  من 

الكتاب والسنة النبوية 

على اأهمية استثمار 

الوقت.

٤. يوازن بين حياة 

انسان ينظم وقته 

وحياة انسان ل� ينظم 

وقته .

5. تقدير قيمة الوقت 

الحياة  

٦-تمثل قيمة تنظيم 

الوقت سلوكيا.

-توظيف اسلوب الحوار 

والنقاش

- توظيف اأسلوب المجموعات 

بحيث تعرض مجموعة 

ايجابيات تنظيم الوقت 

ومجموعة اخرى سلبيات 

الفوضى.

- توظيف اأسلوب التمثيل و 

لعب ال�أدوار.

- عرض شريطين فيديو : 

يمثل ال�ول فرد ومجتمع 

ينظم وقته والثاي فرد ومجتمع 

فوضوي.

ي(
عل

تفا
( 

ت
لوق

م ا
ظي

 تن
ر:

ش
 ع

من
لثا

س ا
در

ال

 اهمية الوقت

فوائد تنظيم الوقت 

في حياة ال�نسان 

والمجتمع. 

 دليل من السنة 

النبوية على استثمار 

الوقت.

)ل� تزول قدما عبد 

يوم القيامة ----

مقارنة  بين حياة 

انسان ينظم وقته 

وحياة انسان ل� 

ينظم وقته.

ال�نسان مجموعة 

اأوقات. 

١ يوضح اهمية الوقت

٢. يستنتج فوائد تنظيم 

الوقت في حياة ال�نسان 

والمجتمع. 

3.يدلل من السنة 

النبوية على اأهمية 

استثمار الوقت.

٤. يوازن بين حياة 

انسان ينظم وقته وحياة 

انسان ل� ينظم وقته .

5. يقدر قيمة الوقت 

الحياة . 

٦-يتمثل قيمة تنظيم 

الوقت سلوكيا. 
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١.اوضح  مفهوم 

اكرام الضيف.

٢. استنتج اأهمية 

اكرام الضيف في 

ال�سلام .

3. ادلل من الكتاب 

والسنة النبوية يحث 

على اكرام الضيف.

٤. لخص  الخاصة 

حقوق الضيف.

5. اوازن بين اداب 

الضيف وحقوقه 

7-اذكر  اكرام نبي 

الله ابراهيم لضيوفه.

-.توضيح  مفهوم 

اكرام الضيف.

٢.استنتاج اأهمية اكرام 

الضيف في ال�سلام  

3. التدليل  من 

الكتاب والسنة النبوية 

يحث على اكرام 

الضيف

٤. تلخيص حقوق 

الضيف  

5. الموازنه بين اداب 

الضيف وحقوقه

٦-سرد قصة  اكرام 

نبي الله ابراهيم 

لضيوفه.

7-تمثل قيمة اكرام 

الضيف سلوكيا.

-عرض شريحة تبين مراحل 

نسان. نمو ال�إ

- اأسلوب الحوار و المناقشة. 

- توظيف اأسلوب المجموعات 

بحيث تناقش كل مجموعة 

دور مؤسسة من مؤسسات 

المجتمع نحو الشباب. 

- عرض شريحة تتضمن 

اأحاديث من السنة النبوية 

تؤكد اأهمية الشباب و اأثر 

مجتمع ال�أصدقاء. 

- توظيف اأسلوب القصة في 

سرد سير بعض الشباب من 

الصحابة الكرام. 
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١.مفهوم اكرام 

الضيف.

٢. اأهمية اكرام 

الضيف في ال�سلام  

3. عرض دليلا 

من الكتاب والسنة 

النبوية يحث على 

اكرام الضيف)من 

كان يؤمن بالله 

واليوم ال�خر...(

٤. حقوق الضيف  

5. يحترم الضيف  

٦. يتمثل سلوكيا 

واجباته ودوره نحو 

الضيف

7-يسرد بلغته 

الخاصة اكرام نبي 

الله ابراهيم لضيوفه. 

١.يتعرف الى مفهوم 

اكرام الضيف.

٢. يستنتج اأهمية اكرام 

الضيف في ال�سلام .

3. يدلل من الكتاب 

والسنة النبوية يحث 

على اكرام الضيف

٤. يلخص بلغته 

الخاصة حقوق الضيف  

5. يقدر الضيف.

٦. يتمثل سلوكيا 

واجباته ودوره نحو 

الضيف

7-يسرد بلغته الخاصة 

اكرام نبي الله ابراهيم 

لضيوفه. 
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 ١.عرف  مفهوم 

ال�من .

٢. اوضح اأهمية 

الشعور بال�أمن للفرد 

والمجتمع . 

3. ادلل من القراآن 

الكريم و السنة 

الشريفة على اأثر 

يمان في تحقيق  ال�إ

ال�أمن. 

٤. اوضح دور 

ال�يمان في تحقيق 

ال�من للفرد 

والمجتمع 

5.اعدد دور ال�من 

في الحفاظ على 

مصالح العباد.

٦.استنتج ثمار 

الشعور بال�من.

- تعريف  مفهوم 

ال�من.

٢. توضيح اأهمية 

الشعور بال�أمن للفرد 

والمجتمع . 

3. التدليل  من القراآن 

الكريم والسنة الشريفة 

يمان في  على اأثر ال�إ

تحقيق ال�أمن. 

٤. توضيح  دور 

ال�يمان في تحقيق 

ال�من للفرد 

والمجتمع.

 5.تعداد دور ال�من 

في الحفاظ على 

مصالح العباد .

٦. استنتاج ثمار 

الشعور بال�من.

7.تقدير  قيمة ال�من 

-توظيف اسلوب ال�ستقراء

وذلك بعرض ايات كريمة 

تتناول مفهوم ال�من . 

- اأسلوب المجموعات ، 

ل�ستناج  اأثر ال�يمان في 

تحقيق ال�من للفرد والمجتمع 

. من سورة الرعد اية ٢8 

وسورة ال�نعام ال�ية 8١و8٢.

- توظيف ال�سلوب القصصي 

في استعراض حياة بعض 

ال�مم التي استبدل امنها 

وسعادتها بالخوف والشقاء.

عرض نماذج لدول تعاني من 

اآثار الحروب. 
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١.مفهوم ال�من .

٢.اأهمية الشعور 

بال�أمن للفرد 

والمجتمع . 

3. دليل من القراآن 

الكريم والسنة 

الشريفة على اأثر 

يمان في تحقيق  ال�إ

ال�أمن. 

٦.دور ال�يمان في 

تحقيق ال�من للفرد 

والمجتمع.

5.  دور ال�من 

في الحفاظ على 

مصالح العباد .

٦.  ثمار الشعور 

بال�من. 

١.يتعرف الى  مفهوم 

ال�من .

٢. يوضح اأهمية 

الشعور بال�أمن للفرد 

والمجتمع . 

3. اأن يدلل من القراآن 

الكريم والسنة الشريفة 

يمان في  على اأثر ال�إ

تحقيق ال�أمن. 

٤يوضح دور ال�يمان 

في تحقيق ال�من للفرد 

والمجتمع.

5. يعدد دور ال�من في 

الحفاظ على مصالح 

العباد .

٦. يستنتج ثمار الشعور 

بال�من 

7.يقدر قيمة ال�من .
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١       الصف الثامن  ال�أساسي: الجزء
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ارشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 
التعليم، والتعلم، 
والنتاجات التربوية.
)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

ذكر مراحل نزول 

القراآن الكريم

بيان الحكمة من نزول 

القراآن الكريم منجما.

شرح كيفية حفظ 

القراآن في عهد الرسول 

صلى الله عليه وسلم.

استخلاص العوامل 

التي شجعت الصحابة 

على حفظ القراآن 

الكريم.

تعليل جمع اأبو 

بكر الصديق للقراآن 

الكريم.

تعليل نسخ عثمان بن 

عفان للقراآن الكريم 

وتوزيعه على ال�أمصار.

بيان الحكمة من 

تنقيط القراآن وشكله.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة : 
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صورة للمصحف العثماني 

أثري. ال�

صور للرقع المدون عليها 

القراآن.

حكمة تنجيم نزول القراآن.

حفظ القراآن.

جمعه.

تنقيطه.

القراآن واحد لم يتغّير.

يذكر مراحل نزول القراآن 

الكريم

يبين الحكمة من نزول 

القراآن الكريم منجما.

يشرح كيفية حفظ القراآن 

في عهد الرسول صلى الله 

عليه وسلم.

يستخلص العوامل التي 

شجعت الصحابة على 

حفظ القراآن الكريم.

يعلل جمع اأبو بكر الصديق 

للقراآن الكريم.

يعلل نسخ عثمان بن عفان 

للقراآن الكريم وتوزيعه على 

ال�أمصار.

يبين الحكمة من تنقيط 

القراآن وشكله.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

يذكر سبل النجاة 

من عذاب الله كما 

آيات. وصحته ال�

يبادر اإلى فعل 

الطاعات وترك 

المنكرات.

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :

اأرجع اإلى سورة النباأ 

واأستخرج منها  حال كل 

من المتقين والمكذبين.
)١
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السورة بالرسم العثماني.

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

تفسير وعنونة.

حال المتقين وحال 

الكافرين.

دروس وعبر.

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا.

يصف حال كل من 

المتقين والمكذبين يوم 

القيامة.

يذكر سبل النجاة من 

عذاب الله كما وصحته 

آيات. ال�

آيات  يستنبط ما ترشد اإليه ال�

الكريمة.

يبادر اإلى فعل الطاعات 

وترك المنكرات.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

يذكر بعض مشاهد 

يوم القيامة من خلال 

فهمه للاآيات.

يستنتج سبب 

استحقاق الله للعبادة 

آيات. من خلال ال�

يوضح نوع ال�أسلوب 

والغرض منه في قوله 

تعالى )قل اأفغير الله 

تاأمروني اأعبد اأيها 

الجاهلون(

يقارن بين حال 

المتقين وحال 

الكافرين يوم القيامة.

يستخرج ما ترشد اإليه 

آيات. ال�

يستشعر عظمة الله 

تعالى.

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل.
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل) 
العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة.
طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة، تبادل ال�أدوار 
، ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة :
اأقارن بين قول الله تعالى:
 }قُْل اإِنَّ َصَلاتِي َونُُسِكي 
َوَمْحَياَي َوَمَماتِي لِلَِّه َربِّ 

الَْعالَِميَن َل� َشِريَك لَُه 
ُل  َوبَِذلَِك اأِمْرُت َواأنَا اأوَّ
أنعام:  الُْمْسِلِميَن{ ]ال�
١٦٢، ١٦3[ وقوله  

تعالى: ))قل اأفغير 
الله تاأمروني اأعبد اأيها 

الجاهلون((.
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السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

تفسير....

بعض مشاهد القيامة.

استحقاق الله تعالى 

للعبادة.

السلوب والغرض في 

قوله تعالى: )قل اأفغير 

الله تاأمروني اأعبد اأيها 

الجاهلون(

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا.

يذكر بعض مشاهد يوم 

القيامة من خلال فهمه 

للاآيات.

يستنتج سبب استحقاق الله 

آيات. للعبادة من خلال ال�

يوضح نوع ال�أسلوب 

والغرض منه في قوله تعالى 

)قل اأفغير الله تاأمروني اأعبد 

اأيها الجاهلون(

يقارن بين حال المتقين 

وحال الكافرين يوم القيامة.

يستخرج ما ترشد اإليه 

آيات. ال�

يستشعر عظمة الله تعالى.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

جهرية صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

يذكر بعضا من 

صفات المؤمنين 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة

يبين جزاء المؤمنين 

الذين يتصفون بتلك 

الصفات

يستنتج الحكمة من 

ذكر الصلاة مرتين في 

آيات. ال�

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى سورة الفرقان 

آيات)٦3-٦8( واأذكر  ال�

بعضا من صفات 

المؤمنين.

ون
ؤمن

لم
ة ا
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السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

تفسير....

بعض صفات المؤمنين.

جزاء من يتصف بصفات 

المؤمنين.

دروس وعبر.

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا.

يذكر بعضا من صفات 

آيات  المؤمنين الواردة في ال�

الكريمة

يبين جزاء المؤمنين الذين 

يتصفون بتلك الصفات

يستنتج الحكمة من ذكر 

آيات. الصلاة مرتين في ال�

يستنبط ثلاثا من العبر 

والعظات المستفادة من 

الدرس.
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اأن يظهر فضل 

التوحيد من 

خلال الحديث 

عن اأثر 

التوحيد.

 التقويم الواقعي 

اأسئلة الدرس.

-التعريف بعقيدة 

التوحيد.

-تعداد اأقسام التوحيد.

آيات لكل  -تلاوة ال�

قسم.

-ذكر بعض اآثار عقيدة 

التوحيد على المسلم.

-تبيان فضل التوحيد 

على المسلم.

-التمثيل على كل 

قسم من اأقسام 

التوحيد.

 الوسائل : 
الكتاب ، السبورة. 

بطاقات،
مقطع فيديو، لوحة 

جدارية، جهاز عرض، 
شفافيات 

ال�أساليب: 
اأسلوب الحوار، ال�أسئلة 

الصفية، العصف 
الذهني، المجموعات.

ال�أنشطة :
نشاط يستنتج من قصة 
اأصحاب الفيل مع عبد 

المطلب على توحيد 
الربوبية.

د 
حي

تو
 ال

دة
قي

 ع
س:

خام
 ال

س
در

ال

-مفهوم عقيدة التوحيد.

-اأقسام التوحيد الثلاثة.

-مظاهر كل قسم من 

اأقسام التوحيد.

آيات التي تناولت كل  -ال�

قسم من التوحيد.

-اأثر عقيدة التوحيد على 

المسلم.

يتوقع من الطالب اأن
١.يتعلرف األى مفهوم عقيدة 

التوحيد.
٢.يذكر اأقسام التوحيد.

3.يمثل على كل قسم من 
اأقسام التوحيد.

٤.يستدل من القراآن الكريم 
على اأقسام التوحيد.

آيات الكريمة  5.يتلو ال�
التي تناولت عقيدة التوحيد 

واأقسامه.
٦.يوضح اأثر عقيدة التوحيد 

على المسلم.

ة 
مي

لا
س

ال�إ
ة 

يد
عق

ال

من علامات 

ال�يمان) اإكرام 

الضيف، عدم 

ايذاء الجار، 

محبة الرسول 

عليه الصلاة 

والسلام، محبة 

المؤمن ل�أخيه 

المؤمن(.

التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بمفاهيم 

الدرس)الكفر، 

ال�يمان، النفاق، 

الفسق......(.

-ذكر شروط ال�يمان.

-تعداد ال�أعمال التي 

تزيد ال�يمان وتنقصه.

آيات التي  -تلاوة ال�

تشير اإلى زياردة 

ال�يمان ونقصانه.

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة. بطاقات،
مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 
ال�أساليب: 

اأسلوب المجموعات، 
المحاضرة، العصف الذهني، 

الحوار.
ال�أنشطة :

نشاط قضية للنقاش على 
الرغم من بعض التصرفات 
التي قد تؤدي اإلى الكفر، 
ولكن من الضروري عدم 

التسرع في تكفير من يقوم 
بها.

ان
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-مفاهيم ال�يمان، الكفر، 

النفاق، الفسق.

-شروط ال�يمان.

-ال�أعمال التي تزيد من 

ال�يمان وتنقصه.

آيات التي تدل على  -ال�

زيادة ال�يمان.

يتوقع من الطالب اأن
١.يوضح مفهوم كل 
من)ال�يمان، والكفر، 

النفاق، الفسق(.
٢.يبين شروط ال�يمان.

3.يعدد ال�أعمال التي تزيد 
ال�يمان.

٤.يستخلص ال�أعمال التي 
تنقص ال�يمان.

5.يذكر بعض نواقض 
ال�يمان.

٦.يحرص على القيام 
بال�أعمال التي تزيد ال�يمان.
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الحكمة بمعنى 

أثار وهي: ال�

-ردع ال�نسان 

عن شروره.

-ال�كثار من 

العمل الصالح.

-تجنب الظلم.

التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بمفاهيم 

الدرس )البعث، 

الحشر، الميزان، 

النشور، الصراط(.

آيات التي  -تلاوة ال�

تدل على البعث 

والنشور.

-وصف حال 

المخلوقات بعد البعث 

والنشور.

-سرد قصة اأبي بن 

خلف في اإنكار 

البعث.

-استشعار عظمة وقدرة 

الله تعالى على البعث 

والنشور.

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة. 

بطاقات،
مقطع فيديو لتغيرات كونية، 
لوحة جدارية، جهاز عرض، 

شفافيات 
ال�أساليب: 

اأسلوب ال�ستقراء، الحوار، 
القصة، العصف الذهني، 

ال�أسئلة الصفية.
ال�أنشطة :

آتية  نشاط اقراأ النصوص ال�
واستنتج مع مجموعتي 

علامات ال�يمان:
١.”اإنما المؤمنون الذين اإذا 

ذكر الله وجلت قلوبهم”.

٢.”اإنما المؤمنون اأخوة”.
3.”فلا تخافوهم وخافوني 

اإن كنتم مؤمنين”.
٤.”يا اأيها الذين اآمنوا 

اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا”.

*قضية للنقاش حديث 
النبي عليه السلام ل�أبي ذر 
)اأحكم السفينة واأكثر الزاد 

واأخلص العمل......(.
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-مفهوم البعث، النشور، 

الصراط، الحشر، الميزان.

آيات التي تدل على  - ال�

البعث والنشور والنفخة 

ال�أولى والثانية.

- حال المخلوقات عند 

البعث والنشور.

-حكمة عقيدة البعث 

والنشور.

-بعض اأهوال يوم القيامة.

يتوقع من الطالب اأن

١.يعرف مفاهيم الدرس 

)البعث،النشور، الحشر، 

الصراط، الميزان.....(. 

آيات التي تدل  ٢.يتلو ال�

على البعث والنشور.

3.يصف حال المخلوقات 

عند البعث والنشور.

٤.يستخلص الحكمة من 

البعث والنشور.

5. يذكر بعض مظاهر 

اأهوال يوم القيامة.

٦.يسرد قصة على 

البعث من خلال قوله 

تعالى”وضرب لنا مثلاً 

ونسي خلقه قال من يحيي 

العظام وهي رميم”.

7.يستشعر عظمة وقدرة الله 

تعالى على البعث والنشور.
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 اأبين الجهود التي 

بذلها العلماء في 

حفظ وتدوين 

الحديث 

اعدد مراحل جمع 

الحديث وتدوينه.

اوضح طرق 

التدوين في القرن 

الثالث الهجري.

استنتج الفرق بين 

طريقة المسانيد 

وطريقة المواضيع.

التعرف اإلى الجهود 

التي بذلها العلماء في 

حفظ وتدوين الحديث 

معرفة مراحل جمع 

الحديث وتدوينه من 

عهد النبيصلى الله 

عليه وسلم الى القرن 

الثالث الهجري.

معرفة طرق التدوين في 

القرن الثالث الهجري.

التمييز بين طريقة 

المسانيد وطريقة 

المواضيع.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند 

طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى صحيح 

البخاري ومسند ال�مام 

اأحمد وافرق بين 

الطريقتين في جمع 

الحديث وتدوينه.
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تدوين الحديث في عهد 

النبيصلى الله عليه وسلم 

والصحابة.

يعدد مراحل جمع 

الحديث وتدوينه في القرن 

الثاني والثالث الهجري.

طرق التدوين )المسانيد 

والمواضيع(.

 الفرق بين طريقة المسانيد 

وطريقة المواضيع.

بعض الكتب على كل 

طريقة.

صورة لصفحة من كتاب 

حديث على طريقة 

المسانيد.

صورة لصفحة من كتاب 

حديث على طريقة 

المواضيع.

يتعرف اإلى الجهود التي 

بذلها العلماء في حفظ 

وتدوين الحديث.

يعدد مراحل جمع الحديث 

وتدوينه.

يوضح طرق التدوين في 

القرن الثالث الهجري.

يستنتج الفرق بين طريقة 

المسانيد وطريقة المواضيع.

ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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ما معنى السند ، 

المتن؟

اأبين معنى 

الصحابي ، 

التابعي ، تابعي 

التابعي.

اأعدد شروط 

الحديث 

الصحيح.

اوضح  طرق 

التثبت من رواية 

الحديث. 

التعرف اإلى مفهوم 

السند ، المتن.

بيان معنى الصحابي 

، التابعي ، تابعي 

التابعي.

تعداد شروط الحديث 

الصحيح.

التعرف اإلى طرق 

التثبت من رواية 

الحديث. 

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند 

طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

عرض قرص لبيان طريقة 

التخريج ال�لكترونية 

للحكم على الحديث.
تن
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تعريف مفهوم السند ، 

المتن مع اأمثلة عليها.

معنى الصحابي ، التابعي 

، تابعي التابعي.

شروط الحديث الصحيح.

طرق التثبت من رواية 

الحديث.  

يتعرف اإلى مفهوم السند ، 

المتن.

يبين معنى الصحابي ، 

التابعي ، تابعي التابعي.

يعدد شروط الحديث 

الصحيح.

يتعرف اإلى طرق التثبت من 

رواية الحديث. 
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احفظ الحديث 

غيبا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف معنى 

الكبائر.

اعدد الكبائر 

التي وردت في 

الحديث. 

 استنتج خطورة 

ارتكاب الكبيرة.

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

معرفة معنى الكبائر.

معرفة كل كبيرة من 

الكبائر التي وردت في 

الحديث وبيان معنى 

كل منها وخطورة 

ارتكابها.

الحرص على ال�بتعاد 

عن الكبائر.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف 

تمثيلي مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اذكر سلوكين يدل�ن على 

ال�شراك بالله.
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث الشريف 

وبيان المعاني المستفادة 

منه.

مفهوم الكبائر.

تعداد الكبائر التي وردت 

في الحديث وبيان 

معنى كل كبيرة وخطورة 

ارتكابها.

يحفظ الحديث غيبا.

يشرح الحديث شرحا 

اجماليا.

يوضح المعاني المستفادة 

من الحديث.

يتعرف اإلى معنى الكبائر.

يعدد الكبائر التي وردت في 

الحديث. 

يستنتج خطورة ارتكاب 

الكبيرة.

يحرص على ال�بتعاد عن 

الكبائر.

 



268 ٢6٨269٢6٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

ذكر  بعضا من 

صحابيات الرسول 

صلى الله عليه وسلم 

معرفة  )اأم عمارة – اأم 

سليم(

توضيح   ما يميز كلا 

من )اأم عمارة – اأم 

سليم( عن غيرها من 

الصحابيات

بيان دور كل من )اأم 

عمارة – اأم سليم( في 

سلام خدمة ال�إ

تقدير  دور 

الصحابيات في نشر 

الدين 

استنباط  الدروس 

والعبر من سيرة 

الصحابيات.

تحدث في حدود اأربعة 

اأسطر عن كلا من اأم 

حرم بن ملحان و اأم هانئ 

بنت اأبي طالب( من 

خلال كتب التراجم.

م(
سلي

م 
أ – ا

رة 
ما

 ع
أم )ا

لم
وس

ه 
علي

ه 
الل
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صل

ل 
سو

لر
ت ا

بيا
حا

ص
ن 

:م
شر
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ي

اد
ح

 ال
س

در
ال

ذكر بعضا من صحابيات 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم 

تعريف ب  )اأم عمارة – اأم 

سليم(

  ميزات اكل من  )اأم 

عمارة – اأم سليم( عن 

غيرها من الصحابيات

دور كل من )اأم عمارة 

– اأم سليم( في خدمة 

سلام ال�إ

الدروس والعبر من سيرة 

الصحابيات

يذكر بعضا من صحابيات 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم 

يعرف بكل من )اأم عمارة – 

اأم سليم(

يوضح  ما يميز كلا من 

)اأم عمارة – اأم سليم( عن 

غيرها من الصحابيات

يبين دور كل من )اأم عمارة 

– اأم سليم( في خدمة 

سلام ال�إ

يقدر دور الصحابيات في 

نشر الدين 

يستنبط الدروس والعبر من 

سيرة الصحابيات.

ية
بو

الن
رة 

سي
ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

بيان  اأسباب غزوة 

الخندق

سرد قصة حفر الخندق 

وصف حال المؤمنين 

اأثناء الحصار

بيان خطورة المنافقين 

على الصف المؤمن

تعدادالمعجزات التي 

حدثت للمسلمين نصرة 

لهم

استنتاج  الدروس والعبر 

من غزوة الخندق

ارجع اإلى سورة ال�أحزاب 

آيات التي  واستخرج ال�

تحدثت عن موقف 

المنافقين من الغزوة عرض 

فيديو مناسب للموضوع 

ق
ند

خ
 ال

وة
غز

 :
شر

 ع
ي

ثان
 ال

س
در

ال

صورة توضيحية للحصار
-خريطة لمكان الخندق
-صورة توضيحية لحفر 

الخندق.
-  اأسباب غزوة الخندق

اسماء هذه الغزوة 
قصة حفر الخندق 

-حال المؤمنين اأثناء 
الحصار

-خطورة المنافقين على 
الصف المؤمن

-المعجزات التي حدثت 
للمسلمين نصرة لهم

-الدروس والعبر من غزوة 
الخندق

يبين اأسباب غزوة الخندق

يسرد قصة حفر الخندق 

يصف حال المؤمنين اأثناء 

الحصار

يبين خطورة المنافقين على 

الصف المؤمن

يعدد المعجزات التي 

حدثت للمسلمين نصرة 

لهم

يستنتج الدروس والعبر من 

غزوة الخندق

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

ذكر  بعضا من مواقف 

الفداء. والبطولة في 

الغزوة.

بيان  اأهمية المشورى.

تعليل  تفاني الصحابة 

في حفر الخندق 

وتحملهم للاأذى 

استنباط  الدروس والعبر 

المستفادة من الغزوة. 

 تقدير مواقف الصحابة 

سلام الكرام في نصرة ال�إ

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل.

ال�نشطة 

تحدث عن بعض 

المعجزات التي حدثت 

اأثناء غزوة الخندق واأثرها 

في الثبات عرض فيديو 

مناسب  
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ف
واق

م

-اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

 مواقف الفداء والبطولة في 

الغزوة.

-اأهمية المشورى.

-تفاني الصحابة في حفر 

الخندق وتحملهم للاأذى 

-الدروس والعبر المستفادة 

من الغزوة.

يذكر بعضا من مواقف 

الفداء. والبطولة في الغزوة.

يبين اأهمية المشورى.

يعلل تفاني الصحابة في 

حفر الخندق وتحملهم 

للاأذى 

يستنبط الدروس والعبر 

المستفادة من الغزوة.

 يقدر مواقف الصحابة 

سلام الكرام في نصرة ال�إ
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)وثيقة التربية الاسلامية(

التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط الُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب على 

القراءة والكتابة 

لكل صف.

-التنويع 

في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

نسان  ندم ال�إ

عند النزاع ويوم 

القيامة على عدم 

الصدقة” قوله 

تعالى:”فاأصدق 

واأكن من 

الصالحين”.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف اإلى مفهوم 

الطهارة.

-ال�ستدل�ل على 

شرعية على الطهارة.

-التفريق بين الفرض 

والسنة في الطهارة.

-تبين اأهمية الطهارة 

وفوائدها.

-توضيح ال�أمور التي 

توجب الطهارة.

-ذكر اأنواع الطهارة.

-بيان ما يحصل به 

التطهير.

-الحرص على اأداء 

تقان. الطهارة باإ

-الكتاب المقرر، السبورة، 

لوحة مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-عرض اأدلة شرعية على 

موضوع الطهارة، والطلب 

من الطلاب استنتاج 

حكمها وموجباتها.

-عرض تمثيل لمواقف 

أداء الطهارة. مختلفة ل�

-يشرح المعلم ال�أمور التي 

يحصل بها التطهير.

-توضيح شروط صحة 

الطهارة.

-بيان اأهمية الطهارة 

نسان  وفوائدها للاإ

المسلم.

ال�أنشطة :

اأفرق بين الطهارة 

والنظافة.

رة
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ر:
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لرا
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-فيديو يبين اأهمية الطهارة 

وفضلها.

-صور ل�أشخاص يتطهرون، 

بالوضوء والتيمم.

-قوله تعالى:” اإِنَّ اللََّه 

ابِيَن َوُيِحبُّ  ُيِحبُّ التَّوَّ

ِريَن”. ]البقرة:  الُْمَتَطهِّ

.]٢٢٢

-حديث: عن اأبي هريرة، 

قال: قال رسول الله صلى 

الله عليه وسلم:” ل� تقبل 

صلاة من اأحدث حتى 

يتوضاأ« )صحيح البخاري( 

-اأحكام الطهارة.

- يتعرف اإلى مفهوم 

الطهارة.

- يبين اأهمية الطهارة 

وفضلها.

- يذكر اأنواع الطهارة.

- يوضح ال�أمور التي توجب 

الطهارة.

- يستدل على شرعية 

الطهارة.

- يحرص على اأدء الطهارة.

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

-التعرف على مفهوم 

الصدقات.

-تبين فضل الصدقة 

سلام. في ال�إ

-التعرف على اأنواع 

الصدقات.

أفراد  -التعرف على ال�

موضع صرف 

الصدقات.

-ذكر نصوص شرعية 

في فضل الصدقة 

ومشروعيتها.

-استنتاج حكمة 

مشروعية الصدقة.

سلام  -تعليل حرص ال�إ

على الصدقة.

-الكتاب المقرر، السبورة، 

لوحة مناسبة، عرض فيلم 

حول الصدقات ومناقشة 

الطلاب في محتواه.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-عرض مفهوم الزكاة على 

السبورة.

-بيان الفرق بين الزكاة 

وصدقة التطوع.

-طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة :

اأناقش مع اأفراد مجموعتي 

ظاهرة التسول وعلاقتها 

بمستحقي الصدقة.
ها
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-بعض من اأنواع الصدقات.

أفراد محل اأداء الصدقات. -ال�

أناس يحرصون  - قصص واقعية ل�

على اأداء الصدقات.

-قوله تعالى:« }َمَثُل الَِّذيَن ُيْنِفُقوَن 

اأْمَوالَُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة 

اأنَْبَتْت َسْبَع َسَنابَِل ِفي كُلِّ ُسْنُبَلٍة 

ِمائَُة َحبٍَّة َواللَُّه ُيَضاِعُف لَِمْن 

َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم« ]البقرة: 

]٢٦١

نسان عند النزاع ويوم  -ندم ال�إ

القيامة على عدم الصدقة. 

)قوله تعالى: فاأصدق واأكن من 

الصالحين«.

َق اْمُرٌؤ  - حديث:« َما َتَصدَّ

بَِصَدَقٍة ِمْن َكْسٍب َطيٍِّب، َوَل� 

ًبا، اإِلَّ� َوَضَعَها  َيْقَبُل اللَُّه اإِلَّ� َطيِّ

ِحيَن َيَضُعَها ِفي َكفِّ الرَّْحَمِن، 

أَحِدكُُم التَّْمَرَة  َواإِنَّ اللََّه لَُيَربِّي لِ�

ُه - اأْو  َكَما ُيَربِّي اأَحُدكُْم َفلُوَّ

َفِصيَلُه - َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل اأُحٍد” 

)سنن الدارمي(.

أناس يتصدقون على  -صور ل�

الفقراء والمساكين.

-فيلم يبين اأهمية الصدقة 

وفضلها.

- يتعرف اإلى مفهوم 

الصدقة.

- يذكر بعضاً من اأنواع 

سلام. الصدقات في ال�إ

- يبين فضل الصدقة.

- يحدد من يصح التصدق 

عليهم.

- يستنتج حكمة مشروعية 

الصدقة.

سلام على  - يعلل حرص ال�إ

الصدقة.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

 -تعريف مفهوم 

سلام. العقيقة في ال�إ

-تقديم اأدلة شرعية 

على العقيقة.

-ذكر اأحكام المولود 

سلام. في ال�إ

-بيان اأحكام العقيقة.

-توضيح فضل العقيقة 

سلام. في ال�إ

-استنتاج حكمة 

مشروعية العقيقة.

-الكتاب المقرر، السبورة، 

لوحات مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يناقش المعلم الطلاب 

في مفهوم العقيقة 

وال�أضحية ويبين الفرق 

بينهما.

-عرض بعض اأدلة العقيقة 

على السبورة.

-رواية قصص عن اأسر 

فعلت العقيقة عن اأبنائها.

-شرح اأحكام العقيقة.

-طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة :

اأناقش مع اأفراد مجموعتي 

آباء اأسماء غريبة  اختيار ال�

أبنائهم واأثرها على  ل�

سلوكهم.
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-قصة مولود جديد في 

اأسرة.

-معنى العقيقة والفرق بينها 

وبين ال�أضحية.

-بعض اأحكام العقيقة.

-بعض اأحكام المولود في 

سلام. ال�إ

-حديث:« َعْن َسُمَرَة ْبِن 

ُجْنُدٍب، اأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل: 

»كُلُّ ُغَلاٍم َرِهيَنٌة بَِعِقيَقِتِه 

تُْذَبُح َعْنُه َيْوَم َسابِِعِه 

ى« )سنن  َوُيْحَلُق َوُيَسمَّ

اأبي داود(. 

-صورة لوالد يذبح العقيقة 

عن ولده.

- يتعرف اإلى مفهوم 

العقيقة.

- يفرق بين العقيقة 

وال�أضحية.

- يبين فضل العقيقة.

- يستنتج حكمة مشروعية 

العقيقة.

- يبين اأحكام العقيقة.

- يذكر اأحكام المولود في 

سلام. ال�إ



272 ٢7٢273٢73

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي 

حسب الحاجة 
ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 
اأدوات التقويم.

-التفريق بين اأنواع 
المياه المختلفة.

-بيان حكم كل نوع 
من اأنواع المياه.
-اإعطاء اأدلة عن 

اأحكام المياه.
-بيان اأهمية الماء 

نسان. للاإ
-استنتاج اآداب 
استعمال الماء.

-تقدير قيمة الماء.

-الكتاب المقرر، السبورة، 
لوحات مناسبة، فيلم 

مناسب، عرض خارطة 
مفاهيمية توضح اأنواع 

المياه، عرض فيلم قصير 
عن مجال�ت استخدام 

المياه.
عرض فيلم يوضح اأنواع 
المياه وحكم كل نوع 
منها، عرض لوحة تبين 
أدلة الواردة في المياه  ال�

ويترك للطلاب ال�ستنتاج 
منها.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-يناقش الطلاب في 
موضوع اأهمية الماء 

نسان ومصادره. للاإ
-طرح ال�أسئلة.

ال�أنشطة :
اأناقش مع اأفراد مجموعتي 

حديث : » ل� تسرف 
في الماء ولو كنت على 

نهر جار “.
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-لوحة مفاهيمية في اأنواع 
المياه.

-اأهمية الماء للطهارة.
-اأنواع المياه وحكم كل 

نوع منها.
ُل  -قوله تعالى:” َوُيَنزِّ

َماِء َماًء  َعَلْيُكْم ِمَن السَّ
أنفال:  َركُْم بِِه”]ال� لُِيَطهِّ

 .”]١١
-حديث:”عن اأَبي ُهَرْيَرَة، 

قال: َساأَل َرُجٌل النَِّبيَّ 
َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم، 
َفَقاَل: َيا َرُسوَل اللَِّه اإِنَّا 
نَْرَكُب الَْبْحَر، َونَْحِمُل 

ْن  َمَعَنا الَْقِليَل ِمَن الَْماِء، َفاإِ
اأ  اأْنَا بِِه َعِطْشَنا، اأَفَنَتَوضَّ َتَوضَّ

بَِماِء الَْبْحِر؟ َفَقاَل َرُسوُل 
اللَِّه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم: 

»ُهَو الطَُّهوُر َماُؤُه الِْحلُّ 
َمْيَتُتُه« )سنن اأبي داود(
-فيلم يبين اأنواع المياه 
وحكم كل نوع منها.

-صورة لرجل يتوضاأ بالماء.
-صورة ل�مراأة تغسل الثياب 

بالماء.

- يذكر اأهمية الماء 
نسان. للاإ

- يبين اأنواع المياه.
- يوضح اأحكام المياه. 

- يحافظ 
على الماء.

- يستنتج اآداب استعمال 
المياه.  

- يقدر قيمة الماء.
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 ١.عرف  مفهوم 

الجراأة في الحق 

٢.وضح اهمية 

الجراأة في الحق.

3.دلل من السنة 

الشريفة على حكم 

الجراأة في الحق.

٤. اذكر 

فوائدالجراأة في 

الحق.

عدد ال�ثار السلبية 

لترك الجراأة في 

الحق في حياة 

الفرد والمجتمع.

5.مثل بمواقف 

من التاريخ على 

الجراأة في الحق.

٦.اذكر موقف 

اعجبك في الجراأة 

في الحق

7.هل تؤيد الجراأة 

في الحق ؟ولماذا 

؟.

١.تعريف الى مفهوم 

الجراأة في الحق 

٢.توضيح اهمية 

الجراأة في الحق.

3.التدليل من السنة 

الشريفة على حكم 

الجراأة في الحق.

ذكر فوائدالجراأة في 

الحق.

٤.موازنه بين ال�ثار 

السلبية لترك الجراأة 

في الحق في حياة 

الفرد والمجتمع وبين 

فوائدها.

5.التمثيل بمواقف من 

التاريخ على الجراأة في 

الحق.

٦.تمثل  قيمة الجراأة 

في الحق

سلوكيا.

-توظيف اسلوب الحوار 

والنقاش

-توظيف اأسلوب 

المجموعات بحيث 

تتناول كل مجموعة فائدة 

من فوائد الجراأة في 

الحق.

- توظيف اأسلوب التمثيل 

و لعب ال�أدوار.

- عرض فيديو : ياضمن 

مواقف في الجراأة في 

الحق.

-سرد قصصي لمواقف 

تاريخية في الجراأة في 

الحق 

ق 
ح
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ة ف
أ جرا
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شر
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لثا
س ا
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١. مفهوم الجراأة في الحق 

٢. اهمية الجراأة في 

الحق.

3.حديث )األ� اأنبئكم 

بافضل الشهداء (.

٤. فوائدالجراأة في الحق

 ال�ثار السلبية لترك الجراأة 

في الحق في حياة الفرد 

والمجتمع.

٦.مواقف من التاريخ على 

الجراأة في الحق.

١.يتعرف الى مفهوم الجراأة 

في الحق 

٢.يوضح اهمية الجراأة في 

الحق.

3.يدلل من السنة الشريفة 

على حكم الجراأة في 

الحق.

٤ يذكر فوائدالجراأة في 

الحق

.يعدد ال�ثار السلبية لترك 

الجراأة في الحق في حياة 

الفرد والمجتمع.

 5.يمثل بمواقف من 

التاريخ على الجراأة في 

الحق.

٦.يتمثل قيمة الجراأة في 

الحق

سلوكيا.

ي
ام

سل
ال�إ

ر 
فك

ال
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١.عرف  مفهوم صلة 
الرحم

٢.هات دليلا  من 
الكتاب والسنة على 
مشروعية صلة الرحم.
3.علل الحكمة من 
مشروعية صلة الرحم.
٤.اذكر فوائد صلة 

الرحم على الرد 
والجماعة.

5استنتج اأهمية صلة 
الرحم على حياة 
الفرد والمجتمع.

١.تعريف الى مفهوم 
صلة الرحم

٢.التدلل من الكتاب 
والسنة على مشروعية 

صلة الرحم.
3.ذكر فوائد صلة 

الرحم على الرد 
والجماعة.

٤.استنتاج اأهمية صلة 
الرحم على حياة الفرد 

والمجتمع.
5.تقدير قيمة صلة 

الرحم.

- اأسلوب الحوار 

والمناقشة. 

- توظيف اأسلوب 

المجموعات. 

- عرض شريحة تتضمن 

اآيات قراأنية واأحاديث من 

السنة النبوية تحث على 

صلة الرحم. 

- توظيف اأسلوب التمثيل 

ولعب ال�دوار. 

   
حم

لر
ة ا

صل
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شر
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لتا

س ا
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١. مفهوم صلة الرحم

٢.دليل من الكتاب والسنة 

على مشروعية صلة الرحم.

3. الحكمة من مشروعية 

صلة الرحم.

٤. فوائد صلة الرحم على 

الرد والجماعة.

5.اأهمية صلة الرحم على 

حياة الفرد والمجتمع.

 ١.يتعرف الى مفهوم صلة 
الرحم

٢.يدلل من الكتاب والسنة 
على مشروعية صلة الرحم.
3.يذكر فوائد صلة الرحم 

على الفرد والجماعة.
٤.يستنتج اأهمية صلة الرحم 
على حياة الفرد والمجتمع.
5.يقدر قيمة صلة الرحم.

٦.يتمثل سلوكيا قيمة صلة 
الرحم.

 ١.عرف مفهوم 
العفة 

٢اذكر دليلا من 
القران الكريم 

والسنة الشريفة 
يحث على العفة.
 3. وضح اهمية 

العفة في حياة الفرد 
والمجتمع.

٤.اسرد ل�قصة 
تمثل قيمة العفة.
5.استنتج ثمار 
العفة على حياة 
الفرد والمجتمع.

٦.يقدر قيمة العفة 

١.تعريف  مفهوم العفة.

٢.ذكر دليلا من القران 

الكريم والسنة الشريفة 

يحث على العفة.

 3. توضيح اهمية العفة 

في حياة الفرد والمجتمع 

٤.سرد ل�قصة تمثل قيمة 

العفة. )يوسف عليه 

السلام (

5.استنتاج ثمار 

العفة على حياة الفرد 

والمجتمع.

- اأسلوب الحوار و 

المناقشة. 

- توظيف اأسلوب 

المجموعات. 

- عرض شريحة تتضمن 

اآيات قراأنية واأحاديث من 

السنة النبوية تحث على 

العفة. 

- توظيف اأسلوب التمثيل 

ولعب ال�دوار. 

توظيف ال�سلوب 

القصصي.

ة 
عف
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 ١.مفهوم العفة.

٢. دليلا من القران الكريم 

والسنة الشريفة يحث على 

العفة.

 3. اهمية العفة في حياة 

الفرد والمجتمع.

٤.قصة  تمثل قيمة العفة 

)يوسف عليه السلام (

5 ثمار العفة على حياة 

الفرد والمجتمع..

١.يتعرف الى مفهوم العفة 

٢.يذكر دليلاً من القران 

الكريم والسنة الشريفة 

يحث على العفة.

 3. يوضح اهمية العفة في 

حياة الفرد والمجتمع.

٤.يسرد قصة تمثل قيمة 

العفة.

5.يستنتج ثمار العفة على 

حياة الفرد والمجتمع.

٦.يقدر قيمة العفة 

ويتمثلها.
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٢       الصف الثامن  ال�أساسي: الجزء
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ارشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 
التعليم، والتعلم،والنتاجات 

التربوية.)ما يتوقع اأن 
يحققه الطالب(

الوسائل وال�أساليب وال�أنشطة المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استنباط الدروس والعبر من 

آيات ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة، 

ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة :

احترام وتقدير الرسول صلى 

الله عليه وسلم واجب، 

ارجع اإلى سورة ال�أعراف 

اآية)١57( ودون ما ورد فيها 

من واجبات تجاه الرسول 

صلى الله عليه وسلم.

)٨
-١

( 
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ت
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السورة بالرسم. العثماني

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

تفسير....

القيم وال�أخلاق الواردة 

في السورة.

دروس وعبر.

آيات  يتلو ال�

الكريمة.

آيات  يحفظ ال�

غيبا.

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  يشرح ال�

تحليليا.

يستنبط العبر 

والعظات المستفادة 

من الدرس. يم
كر

 ال
آن ا

قر
ال
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استنباط الدروس والعبر من 

آيات ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل) 

العصف الذهني( ، الكتابة 

على السبورة.

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، تبادل ال�أدوار ، 

ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة :

نهانا النبي صلى الله عليه 

وسلم عن التجسس، والغيبة، 

والظن السيء هات حديثا 

يدلل على ذلك؟
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السورة بالرسم. العثماني

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

تفسير....

القيم وال�أخلاق الواردة 

في السورة.

دروس وعبر.

آيات  يتلو ال�

الكريمة.

آيات  يحفظ ال�

غيبا.

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  يشرح ال�

تحليليا.

يستنبط العبر 

والعظات المستفادة 

من الدرس.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

استنباط الدروس والعبر من 

آيات ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، الكتابة 

على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة، 

ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة : 

اأذكر حديثا يدلل على تحريم 

اللمز والغمز. ير
س

تف
زة 

هم
 ال

ورة
س

 :
ث
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در

ال

السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

آيات... تفسير ال�

دروس وعبر.

آيات  يتلو ال�

الكريمة.

يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  يشرح ال�

تحليليا.

يستنبط العبر 

والعظات المستفادة 

من الدرس.
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 التقويم الواقعي 

اأسئلة الدرس.

آيات التي تدلل  -تلاوة ال�

على نعيم الجنة.

-قراءة ال�أحاديث التي 

تدلل على نعيم الجنة.

-توضيح اأن الجنة درجات 

واأبواب.

-استخلاص اأن الجنة جزاء 

وفوز وعاقبة.

-محبة الجنة والعمل لها.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب القصة، الحوار، 

المجموعات، العصف 

الذهني.

ال�أنشطة :

نشاط الرجوع اإلى القراآن 

وتلاوة سورة واآيات تتحدث 

عن نعيم الجنة.

نة
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-اآيات كريمة تدلل على 

نعيم الجنة.

-اأحاديث نبوية تدلل 

على نعيم الجنة.

-الجنة درجات واأسماء 

اأبواب الجنة.

-نعيم الجنة دائم ل� 

ينقطع ول� ينفذ.

-الجنة جزاء وفوز 

وعاقبة.

يتوقع من الطالب اأن
١.يستدل على نعيم 

الجنة من القراآن 
الكريم والسنة النبوية.
٢.يوضح اأن الجنة 

درجات واأبواب.
3.يدلل على اأن 

نعيم الجنة دائم ل� 
ينقطع ول� ينفد.
٤.يستخلص اأن 
الجنة جزاء وفوز 

وعاقبة.
5.يرغب بالجنة 

ويعمل لها.
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التقويم الواقعي
اأسئلة الدرس.

-تبيان معنى )العقوبة، 
المعصية(.

-ذكر اأنواع المعاصي.
-استنتاج اأن المعاصي 

سبب العقوبة.
-التدليل على عقوبة اأهل 

المعاصي.
-توضيح اأن المقصود 

بالعقوبة ال�أخروية.
-تجنب فعل وارتكاب 

المعاصي.

الوسائل : 
الكتاب ، السبورة. بطاقات،
مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 
ال�أساليب: 

اأسلوب القصة،تحفيز 
التفكير، العصف الذهني، 

الحوار، المجموعات.
ال�أنشطة :

نشاط قضية للنقاش اأثر كل 
من العقوبة الدنيوية وال�أخروية 

على ارتكاب المعاصي.
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-معنى العقوبة، 

المعاصي.

-اأنواع المعاصي.

-المعاصي سبب 

العقوبة.

-اآيات تدل على عقوبة 

اأهل المعاصي.

-العقوبات ال�أخروية.

يتوقع من الطالب اأن
١.يبين مفاهيم الدرس 

)العقوبة، المعصية(.
٢.يذكر اأنواع 

المعاصي.
3.يستنتج اأنالمعاصي 

تسبب العقوبة.
٤.يدلل على عقوبة 

اأهل المعاصي.
5.يوضح اأن العقوبة 

المقصودة هي 
ال�أخروية.

٦.يتجنب فعل 
وارتكاب المعاصي.
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التقويم الواقعي

اأسئلة الدرس.

-التعريف بالهدى، 

الضلال.

-توضيح سبل الهداية.

-التدليل على الهداية من 

القراآن والسنة.

- التدليل على الضلال من 

القراآن والسنة.

-استخلاص اأثر عقيدة 

الهدى والضلال على 

سلوك المسلم واإرادته.

-اإلتزام سبل الهداية 

وتجنب سبل الضلال.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة. بطاقات،

مقطع فيديو، لوحة جدارية، 

جهاز عرض، شفافيات 

ال�أساليب: 

اأسلوب الحوار، القصة، 

العصف الذهني، ال�أسئلة 

الصفية، المحاضرة.

ال�أنشطة :

نشاط قضية للنقاش اأين 

الهدى والضلال في سورة 

المسد، اأو في قوله تعالى: 

“والله ل� يهدي القوم 

الفاسقين” اأو الظالمين...

الخ. ال
ضل

وال
ى 

هد
 ال

س:
اد

س
 ال

س
در

ال

-معنى الهدى، 

الضلال.

-سبل الهداية.

-اآيات واأحاديث تدل 

على الهدى.

-سبل الضلال والغواية.

-اآيات واأحاديث تدل 

على الضلال.

-اأثر عقيدة الهدى 

والضلال على سلوك 

المسلم وارادته.

يتوقع من الطالب 

اأن

١.يعرف الهدى 

والضلال.

٢.يوضح سبل 

الهداية )فطري، 

الرسل...(.

3.يستدل من 

القراآن والسنة على 

الهدى.

٤. يستدل من 

القراآن والسنة على 

الضلال.

5.يستخلص اأثر 

عقيدة الهدى 

والضلال على 

سلوك المسلم.

٦.يلتزم سبل 

الهداية ويتجنب 

سبل الضلال 

والغوايه. 
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 اأبين خدمة العلماء 

للحديث.

اأعرف اأنواع كتب 

الحديث.

اأعرف صحيحي 

البخاري ومسلم.

التعرف اإلى الجهود التي 

بذلها العلماء في خدمة 

الحديث.

التعرف على اأنواع كتب 

الحديث.

التعرف على صحيحي 

البخاري ومسلم.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو...

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند 

طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى رسالة اأبي داود 

التي اأرسلها الى مكة يبين 

فيها منهجه في تاأليف سننه. 

ث  
دي

ح
 ال

ب
كت

ن 
:م

ع 
ساب

 ال
س

در
ال

جهود العلماء في 

التاأليف في الحديث.

كتابا الصحيحان 

ومنهجهما فيه 

)البخاري ومسلم(.

كتب السنن ومميزاتها.

صورة لصفحة من 

كتاب صحيح البخاري 

ومسلم

يوضح خدمة 

العلماء للحديث.

يتعرف على اأنواع 

كتب الحديث.

يتعرف على 

صحيحي البخاري 

ومسلم.

يتعرف على شروط 

الحديث الصحيح

ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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احفظ الحديث غيبا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأوضح مسؤولية 

المسلم عن اأمته.

اأستنتج اأهمية الوحدة 

سلامية. ال�إ

حفظ الحديث غيبا.

شرح الحديث شرحا 

اجماليا.

معرفة المعاني المستفادة 

من الحديث.

ادراك الطالب مسؤوليته 

عن اأمته ال�سلامية.

معرفة اأهمية الوحدة 

سلامية ال�إ

استشعار الطالب انتمائه 

أمته. ل�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو....

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند 

طرح ال�مثلة.

ال�أنشطة :

مناقشة قضية امتثال 

المجتمع والتزامه بما جاء 

في الحديث.

م.
ته

ذم
ى ب

سع
ن ي

مو
سل

لم
:ا

ن 
ثام

 ال
س

در
ال

هم
سوا

ن 
 م

ى
عل

د 
م ي

وه
م 

اه
دن

م ا
ته

ذم
ى ب

سع
ن ي

مو
سل

لم
( ا

ث
دي

ح
(

كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه.

مسؤولية المسلم عن 

غيره.

وحدة المسلمين 

واأهميتها.

يحفظ الحديث 

غيبا.

يعرف براوي 

الحديث

يشرح الحديث 

شرحا اجماليا.

يوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يدرك مسؤولية 

المسلم عن اأمته

يستنتج اأهمية 

سلامية الوحدة ال�إ

يستشعر انتمائه 

أمته. ل�
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

حفظ الحديث غيبا.

معرفة المعاني المستفادة 

من الحديث.

معرفة معنى المجاهد ، 

الشهيد.

 القدرة على ربط ال�أعمال 

بالنيات.

الحرص على اإعلاء كلمة 

الله.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ما مدى ال�لتزام اليوم 

باإخلاص النية لله في الدفاع 

عن ارض المسلمين.

ث(
دي

ح
( 

له
 ال

مة
كل

ن 
كو

 لت
تل

 قا
من

ي 
عل

تفا
س 

در
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ع 
س

لتا
س ا

در
ال

له
 ال

يل
سب

ي 
و ف

فه
يا 

عل
 ال

ي
 ه

له
 ال

مة
كل

ن 
كو

 لت
تل

 قا
من

كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه.

مفهوم المجاهد ، 

الشهيد. ربط ال�أعمال 

بالنيات.

يحفظ الحديث 

غيبا.

يشرح الحديث 

شرحا اجماليا.

يوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

يتعرف اإلى مفهوم 

المجاهد ، 

الشهيد.

يستنتج ربط 

ال�أعمال بالنيات.

يحرص على اإعلاء 

كلمة الله.



284 ٢٨4285٢٨5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

التعريف بيهود بني قريظة

ذكر  اأسباب الغزوة

شرح  غدر بني قريظة 

بالمسلمين

تحديد موقع بني النضير 

على الخريطة 

توضيح كيفية استسلام 

بني قريظة.

بيان  حكم الله في بني 

قريظة.

استنباط الدروس والعبر من 

الدرس

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى اأحد كتب التفسير 

واكتب تفسيرا للاآيتين )٢٦-

٢7( كم سورة ال�أحزاب

ة(
ظ

ري
و ق

)بن
ر 

آم تا
وال

ر 
غد

 ال
ر:

ش
عا

 ال
س

در
ال

-صورة توضيحية لغدر 

اليهود

-خريطة توضح ديار بني 

قريظة.

-التعريف ببني قريظة

-اأسباب الغزوة

-غدر بني قريظة 

بالمسلمين

-خريطة تبين موقع بني 

النضير

-استسلام بني قريظة ، 

وحكم الله فيهم.

-الدروس والعبر.

يعرف ببني قريظة.

يذكر اأسباب 

الغزوة.

يشرح غدر بني 

قريظة بالمسلمين.

يحدد على الخريطة 

موقع بني النضير.

يوضح كيفية 

استسلام بني 

قريظة.

يبين حكم الله في 

بني قريظة.

يستنبط الدروس 

والعبر من الدرس. ية
بو

الن
رة 

سي
ال
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

ذكر  السبب في خروج 

النبي صلى الله عليه وسلم 

اإلى العمرة

بيان  موقف قريش من 

دخول المسلمين للمسجد 

الحرام

التمثيل على حنكة النبي 

صلى الله عليه وسلم في 

ادارة الحوار واقناع ال�آخر.

تعداد  بنود صلح 

الحديبية. 

شرح   موقف المسلمين 

من صلح الحديبية

استنباط  الدروس والعبر 

من الدرس

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ارجع اإلى بعض كتب السيرة 

ووضح الحكم من صلح 

الحديبية.

ية
ديب

ح
 ال

ح
صل

 :
شر

 ع
ي

اد
ح

 ال
س

در
ال

-صورة توضيحية لتوجه 

الصحابة للعمرة

-خريطة تبين مكان 

الصلح.

-سبب خروج النبي 

صلى الله عليه وسلم.

-موقف قريش من 

دخول المسلمين 

للمسجد الحرام

- حنكة النبي صلى 

الله عليه وسلم في ادارة 

الحوار واقناع ال�آخر.

-بنود صلح الحديبية. 

موقف المسلمين من 

صلح الحديبية

الدروس والعبر من 

الدرس

يذكر السبب في 

خروج النبي صلى 

الله عليه وسلم اإلى 

العمرة

يبين موقف 

قريش من دخول 

المسلمين للمسجد 

الحرام

يمثل  على حنكة 

النبي صلى الله 

عليه وسلم في 

ادارة الحوار واقناع 

ال�آخر.

يعدد بنود صلح 

الحديبية. 

يشرح  موقف 

المسلمين من 

صلح الحديبية

يستنبط الدروس 

والعبر من الدرس
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم. 

ذكر  سبب بيعة الرضوان

تعليل  تسمية بيعة 

الرضوان ببيعة الموت

تحديد  مكان بيعة 

الرضوان على الخريطة

ذكر  نص بيعة الرضوان

التدلل  من القراآن والسنة 

على بيعة الرضوان

استنباط  الدروس والعبر 

من بيعة الرضوان.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

١.ارجع اإلى كتب السيرة 

وبين الحكم من بيعة 

الرضوان

٢.ارجع اإلى كتاب وتحدث 

عن اأسباب قيام عمر بن 

الخطاب بقطع الشجرة التي 

تمت تحته بيعة الرضوان.

ان
ضو

لر
ة ا

يع
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شر
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ي
ثان
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س
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-صورة للشجرة

-خريطة توضح مكان 

البيعة.

-سبب بيعة الرضوان

تسمية بيعة الرضوان 

ببيعة الموت

يحدد مكان بيعة 

الرضوان على الخريطة

نص بيعة الرضوان

نصوص  من القراآن 

والسنة على بيعة 

الرضوان

الدروس والعبر من بيعة 

الرضوان.

يذكر سبب بيعة 

الرضوان

يعلل تسمية بيعة 

الرضوان ببيعة 

الموت

يحدد مكان بيعة 

الرضوان على 

الخريطة

يذكر نص بيعة 

الرضوان

يدلل من القراآن 

والسنة على بيعة 

الرضوان

تستنبط الدروس 

والعبر من بيعة 

الرضوان.
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

-تعريف الهبة.

-ال�ستدل�ل على مشروعية 

الهبة.

-بيان حكم الهبة.

-استنتاج حكمة مشروعية 

الهبة.

-توضيح اأحكام الهبة 

الصحيحة.

-تمثل قيمة الهبة.

- توضح الفرق بين البيع 

والهبة والوصية

-الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم في فضل الهبة، لوحة 

في حكم الهبة واأدلته، لوحة 

في اأحكام الهبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز على دور 

الطلاب في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-عرض قصة واقعية عن 

تقديم هبات مختلفة.

-شرح مفهوم الهبة وحكمها 

وحكمة مشروعيتها.

-شرح اأحكام الهبة.

-مناقشة الطلاب في حكم 

هبة الوالد ل�أحد اأبنائه دون 

ال�آخرين.

-طرح ال�أسئلة وال�ستماع 

اإلى اإجابات الطلاب عليها.

ال�أنشطة :

اأناقش مع اأفراد مجموعتي 

أبنائه في اأثناء  هبة ال�أب ل�

حياته وعلاقتها بالميراث.

بة
له

: ا
شر
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س

خام
 ال

س
در

ال

-تمهيد: قصة واقعية 
عن شخص يهب من 

اأمواله للاآخرين.
-مفهوم الهبة.

-حكم الهبة واأدلته.
-حكمة مشروعية الهبة.

-اأحكام الهبة.
-فيلم عن فضل الهبة 

سلام. في ال�إ
-حديث:”عن اأبي 

هريرة رضي الله عنه: 
عن النبي صلى الله 

عليه و سلم قال: 
لو دعيت اإلى ذراع 

اأو كراع ل�أجبت 
ولو اأهدي اإلي ذراع 
اأو كراع لقبلت”. 
)صحيح البخاري(

اأو:” عن اأبي هريرة 
رضي الله عنه: عن 
النبي صلى الله عليه 
و سلم قال: يا نساء 

المسلمات ل� تحقرن 
جارة لجارتها ولو 

فرسن شاة” )صحيح 
البخاري(

-صور ل�أشخاص يهبون... 

- يتعرف اإلى مفهوم 
الهبة.

- يدلل على 
مشروعية الهبة.

- يبين حكم الهبة.
- يستنتج حكمة 

مشروعية الهبة.
- يبين اأحكام 

الهبة.
يوضح الفرق بين 

البيع والهبة والوصية
- يستشعر قيمة 

الهبة.
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-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط 

الُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب على 

القراءة والكتابة 

لكل صف.

-التنويع 

في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

-تعريف الزكاة.

-التفريق بين الزكاة 

والصدقة.

-بيان حكم الزكاة وذكر 

اأدلة شرعية على ذلك.

-استنتاج  حكمة مشروعية 

الزكاة.

- تحديد مصارف الزكاة.

-الكتاب المقرر، السبورة، 
فيلم عن فضل الزكاة وحكمة 

مشروعيتها، لوحة يكتب 
عليها اأحكام الزكاة، لوحة 

يكتب عليها مصارف الزكاة.
-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز على دور 
الطلاب في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 
والتحليل.

-مراجعة الطلاب في اأركان 
سلام. ال�إ

-سرد قصة واقعية عن 
شخص يحرص على اأداء 

الزكاة.
-شرح مغهوم الزكاة، وبيان 

الفرق بينها وبين الصدقة.
-تقديم اأدلة شرعية على 

فرضية الزكاة.
-شرح اأحكام الزكاة 

ومصارفها.
-طرح ال�أسئلة والمناقشة 

والحوار.
ال�أنشطة :

اأناقش مع اأفراد مجموعتي 
زكاة كل من العسل والزيتون.

كاة
لز

: ا
شر
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-تمهيد: تذكير باأركان 

سلام. ال�إ

-حكمة مشروعية 

الزكاة.

-من اأحكام الزكاة.

-مصارف الزكاة.

-فيلم عن فضل الزكاة 

وحكمة مشرعيتها 

وحكمها.

-قوله تعالى:” والذين 

يكنزون الذهب والفضة 

ول� ينفقونها في سبيل 

الله فبشرهم بعذاب 

األيم”.

-صور ل�أشخاص يقومون 

باأداء الزكاة.

- يتعرف اإلى مفهوم 

الزكاة.

- يسنتج حكمة 

مشروعية الزكاة.

- يبين حكم 

الزكاة.

- يفرق بين الزكاة 

والصدقة.

- يحدد مصارف 

الزكاة.

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

-تعريف البيع.

-ال�ستدل�ل على مشروعية 

البيع.

-استنتاج حكمة مشروعية 

البيع.

-بيان اأحكام البيع 

الصحيح.

سلام في  -تمثل قيم ال�إ

البيع والشراء.

-الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم عن البيع، لوحة في 

حكمة مشروعية البيع، لوحة 

في شروط البيع. 

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز على دور 

الطلاب في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-تمهيد عن اأهمية التجارة.

-شرح مفهوم البيع والفرق 

بينه وبين الربا.

-عرض اأدلة على مشروعية 

البيع.

-توضيح اأحكام البيع.

-طرح ال�أسئلة والمناقشة.

ال�أنشطة :

اأناقش مع اأفراد مجموعتي 

بعض مظاهر الغش في البيع 

التي تجري من حيث الجودة 

والصلاحية.
يع

الب
 :
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-مفهوم البيع.

-حكمة مشروعية البيع

-الفرق بين الربا والبيع.

-شروط البيع الصحيح.

- فيلم قصير عن البيع 

ومشروعيته.

-قوله تعالى:” واأحل 

الله البيع وحرم الربا”.

-صور لسوق تجارية 

واأشخاص يمارسون 

البيع والشراء. 

- يتعرف اإلى مفهوم 

البيع.

- يستدل على 

مشروعية البيع.

- يبين اأحكام 

البيع.

- يستنتج حكمة 

مشروعية البيع.

- يعدد شروط البيع 

الصحيح.

- يتمثل اآداب 

سلام في البيع. ال�إ
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 -عدد مؤسسات 

عامة في البيئة 

المحلية.

- بين اأهمية 

الممتلكات العامة و 

المال العام. 

- وضح دورك نحو 

الممتلكات العامة في 

المجتمع المحلي. 

- استنتج تعريف 

مفهوم ال�نتماء. 

- اأذكر اأمثلة و مواقف 

حياتية عملية تعكس 

قيمة ال�نتماء. 

-تعداد مؤسسات عامة في 

البيئة المحلية. 

- توضيح دوره نحو 

الممتلكات العامة. 

- بيان اأهمية الممتلكات 

العامة.

- استنتاج تعريف مفهوم 

ال�نتماء.

-تمثل قيمة ال�نتماء 

سلوكيا.

-عرض شرائح لمؤسسات 

عامة.

- توظيف اأسلوب 

المجموعات.

- توظيف اأسلوب الحوار و 

النقاش.

- توظيف اأسلوب التمثيل و 

لعب ال�أدوار.

- عرض شريطين فيديو : 

يمثل ال�أول مجتمعا يتحلى 

اأفراده بقيمة ال�نتماء ، 

ويمثل الثاني مجتمعا يمتاز 

أنانية. اأفراده بال�

- عرض اأمثلة من واقع حياة 

الطلبة تعكس قيمة ال�نتماء.
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- مؤسسات مجتمعية 

عامة.

- دورنا نحو 

الممتلكات العامة.

- تعريف مفهوم 

ال�نتماء.

- معايير ال�نتماء للاأمة 

و الوطن. 

- عرض الحديث 

النبوي: “ما من مسلم 

يزرع زرعا اأو يغرس 

غرسا...” .

- مواقف حياتية في 

ال�نتماء. 

١- يعدد مؤسسات 

عامة في البيئة 

المحلية.

٢- يبين اأهمية 

الممتلكات العامة 

والمال العام في 

الحياة.

3- يوضح دوره 

)الطالب( نحو 

الممتلكات العامة 

في المجتمع 

المحلي.  

٤- يستنتج تعريف 

مفهوم ال�نتماء.

5- يتمثل قيمة 

ال�نتماء سلوكيا. 

ي
ام

سل
ال�إ

ر 
فك

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-عرف مفهوم 

الشباب.

- ما اأهمية مرحلة 

الشباب للفرد و 

المجتمع.

- عدد دور مؤسسات 

المجتمع نحو 

الشباب.

- هات دليلا من 

السنة النبوية على 

اأهمية مرحلة الشباب 

- استنتج اأثر مجتمع 

ال�أصدقاء في 

شخصية الشاب.

- لخص مواقف 

بطولية من سيرة 

شباب الصحابة.

-تعريف مفهوم الشباب.

- توضيح  اأهمية الشباب.

- ذكر دور مؤسسات 

المجتمع نحو الشباب. 

- ال�ستشهاد باأدلة من 

السنة النبوية على اأهمية 

الشباب و اأثر مجتمع 

ال�أصدقاء.

- التعرف اإلى مواقف 

بطولية من سيرة شباب 

الصحابة. 

-عرض شريحة تبين مراحل 

نسان. نمو ال�إ

- اأسلوب الحوار و المناقشة. 

- توظيف اأسلوب 

المجموعات بحيث تناقش 

كل مجموعة دور مؤسسة 

من مؤسسات المجتمع نحو 

الشباب. 

- عرض شريحة تتضمن 

اأحاديث من السنة النبوية 

تؤكد اأهمية الشباب و اأثر 

مجتمع ال�أصدقاء. 

- توظيف اأسلوب القصة في 

سرد سير بعض الشباب من 

الصحابة الكرام. 

ب 
شبا
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-مفهوم الشباب.

- اأهمية مرحلة الشباب 

- دور مؤسسات 

المجتمع المحلي نحو 

الشباب. 

- عرض الحديثين 

الشريفين : “استوصوا 

بالشباب خيرا”ـ “المرء 

على دين خليله”. 

- شباب من الصحابة 

١- يتعرف  الى 

مفهوم الشباب 

كمرحلة من مراحل   

نسان. عمر ال�إ

٢- يوضح اأهمية 

مرحلة الشباب 

للفرد و المجتمع.

3- يعدد دور 

مؤسسات المجتمع 

تجاه  الشباب.

٤- يستشهد بدليل 

من السنة النبوية 

على مكانة الشباب 

و اأهميتهم.

5- يستنتج 

اأثر  الصحبة في 

شخصية الشاب.

٦- يمثل مواقف 

بطولية من سيرة 

شباب الصحابة. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-عرف مفهومي 

المعروف و المنكر.

أمر  - عدد مجال�ت ال�

بالمعروف و النهي 

عن المنكر. 

- دلل من القراآن 

الكريم و السنة النبوية 

أمر  على وجوب ال�

بالمعروف و النهي 

عن المنكر. 

- ما اأثر ترك فرضية 

أمر بالمعروف و  ال�

النهي عن المنكر ؟ 

- ما الحكمة من 

أمر  مشروعية ال�

بالمعروف و النهي 

عن المنكر ؟ 

-تعريف مفهومي المعروف 

والمنكر.

أمر  - تعداد مجال�ت ال�

بالمعروف و النهي عن 

المنكر.

- التدليل من الكتاب و 

أمر  السنة على وجوب ال�

بالمعروف و النهي عن 

المنكر. 

آثار المترتبة  - استنتاج ال�

أمر  على ترك فرضية ال�

بالمعروف و النهي عن 

المنكر. 

- استنتاج حكمة 

أمر بالمعروف  مشروعية ال�

و النهي عن المنكر.

-الحوار والنقاش. 

- اأسلوب المجموعات ، 

بحيث تتناول المجموعة 

أمر بالمعروف  ال�أولى فوائد ال�

، و تتناول الثانية اأضرار ترك 

أمر بالمعروف.  ال�

- عرض شرائح تتضمن اآيات 

كريمة و اأحاديث شريفة 

أمر بالمعروف و  تدعو اإلى ال�

النهي عن المنكر. 

- اأسلوب التمثيل و لعب 

ال�أدوار. 
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أمر بالمعروف  - ال�

والنهي عن المنكر. 

أمر  - مجال�ت ال�

بالمعروف و النهي عن 

المنكر . 

أمر  - مشروعية ال�

بالمعرف و النهي عن 

المنكر. 

أمة للاأمر  - اأثر ترك ال�

بالمعروف و النهي عن 

المنكر.

- حكمة مشروعية 

أمر بالمعروف و  ال�

النهي عن المنكر. 

١- يتعرف الى 

مفهومي المعروف 

و المنكر.

٢. يدلل من 

القراآن الكريم و 

السنة الشريفة 

أمر  على وجوب ال�

بالمعروف و النهي 

عن المنكر. 

3. يعدد صوًر من 

أمر بالمعروف و  ال�

النهي عن المنكر. 

٤.  يوضح 

الحكمة من 

أمر  مشروعية ال�

بالمعروف و النهي 

عن المنكر.

 5. يستنتج اأثر 

ترك فرضية ال�أمر 

بالمعروف و النهي 

عن المنكر.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-وضح اأهمية دور 

العلماء في ال�أمة.

- دلل من القراآن 

الكريم و السنة 

الشريفة على مكانة 

سلام. العلماء في ال�إ

- اأذكر اأسماء علماء 

بارزين في التاريخ 

سلامي. ال�إ

- اأختر عالما مسلما 

و لخص اإنجازاته و 

دوره في الحضارة 

سلامية. ال�إ

-التعرف اإلى اأهمية دور 

العلماء في ال�أمة.

- التدليل من الكتاب و 

السنة على مكانة العلماء 

سلام. في ال�إ

- ذكر اأسماء علماء بارزين 

سلامي. في التاريخ ال�إ

- تقدير دور علماء ال�أمة 

سلامية.  ال�إ

-عرض شرائح ل�أسماء 

علماء مسلمين وصورهم و 

مجال�ت نبوغهم.

- عرض بطاقات تتضمن 

اآيات كريمة و اأحاديث 

شريفة تدلل على مكانة 

سلام.  العلماء في ال�إ

- توظيف اأسلوب 

المجموعات بحيث تتناول 

كل مجموعة اسم عالم و 

تتحدث عنه.

- تكليف كل طالب 

بالبحث و الكتابة عن عالم 

نال اإعجابه و يمثل قدوة له 

في المستقبل.  
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-دور العلماء في ال�أمة 

- مكانة العلماء في 

سلام.  ال�إ

- مشاهير علماء 

المسلمين.

- واجبنا نحو العلماء.

 

١. يتعرف اإلى 

مفهوم توقير العلماء 

٢. يدلل من 

الكتاب و السنة 

على مكانة العلماء 

سلام. في ال�إ

3. يوضح اأهمية 

دور العلماء في 

ال�أمة.

 ٤. يذكر انجازات 

علماء بارزين في 

سلامي. التاريخ ال�إ

5.يتمثل خلق توقير 

العلماء  

٦. يقدر دور علماء 

سلامية. أمة ال�إ ال�
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١       الصف التاسع  ال�أساسي: الجزء



296 ٢٩6297٢٩7

)وثيقة التربية الاسلامية(

ارشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

التعرف اإلى مفهوم الوحي.

بيان اأنواع الوحي.

شرح المظاهر التي كانت 

تحدث للنبي صلى الله 

عليه وسلم عند نزول 

الوحي.

أنبياء  توضيح واجب ال�

والرسل تجاه ما يوحى 

اإليهم.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على 

السبورة ، طرح ال�أسئلة ، 

الحوار والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة : 

ي
وح

 ال
ل:

�و
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س
در

ال

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

تعريف الوحي..

اأنواعه..

تاأثر الرسول صلى الله 

عليه وسلم.

أنبياء والرسل  واجب ال�

تجاه ما يوحى اإليهم.

يعّرف مفهوم 

الوحي.

 يبين اأنواع 

الوحي.

يشرح المظاهر 

التي كانت 

تحدث للنبي 

صلى الله عليه 

وسلم عند نزول 

الوحي.

يوضح واجب 

أنبياء والرسل  ال�

تجاه ما يوحى 

اإليهم.

يبين صور نزول 

جبريل عليه 

السلام.

مه
لو

وع
م 
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ن ا
آ قرا

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

يمان بما نزل  ذكر فضل ال�إ

على محمد صلى الله 

عليه وسلم.

بيان اأحكام ال�أسرى 

آيات  التي اأشارت اإليها ال�

الكريمة

بيان اأحكام الجهاد 

وال�أسرى التي اأشارت اإليها 

آيات الكريمة. ال�

توضيح منزلة الشهداء

استنباط الدروس والعبر من 

آيات ال�

الوسائل: 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على 

السبورة ، طرح ال�أسئلة ، 

الحوار والمناقشة ، تبادل 

ال�أدوار ، ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة: 

تسمى سورة محمد بسورة 

القتال اذكر خمسا من 

المواطن تحدث الله بها عن 

القتال.

)١
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السورة بالرسم 

العثماني.

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

آيات  تفسير ال�

وعنونتها.

يمان. فضل ال�إ

بعض اأحكام 

ال�أسرى.

بعض اأحكام الجهاد.

دروس وعبر.

آيات  يتلو ال�

الكريمة غيبا.

يفسر المفردات 

والتراكيب 

الصعبة 

آيات  في ال�

الكريمة.

يذكر فضل 

يمان بما نزل  ال�إ

على محمد 

صلى الله عليه 

وسلم.

يبين اأحكام 

ال�أسرى التي 

اأشارت اإليها 

آيات الكريمة  ال�

5. اأن يستنتج 

الحكمة من 

قتال الكفار.

٦. يستنبط 

العبر والعظات 

المستفادة من 

الدرس.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا

مقارنة بين المؤمنين 

والكافرين من خلال 

آيات. ال�

توضيح النعيم الذي اأعده 

الله ل�أهل الجنة.

تحديد صفات المنافقين 

آيات. الواردة في ال�

تعداد بعض اأشراط 

الساعة.

بيان عقوبة قاطع الرحم.

استنباط الدروس والعبر من 

آيات. ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على 

السبورة ، طرح ال�أسئلة ، 

الحوار والمناقشة ، تبادل 

ال�أدوار ، ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة :

النظر في اأحوال ال�أمم السالفة 

ورؤية اآثارهم تكرر في القراآن 

الكريم في مواطن شتى اأذكر 

موطنين منها.

)٢
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ح

 م
ورة
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السورة بالرسم 

العثماني.

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

المؤمنون والكافرون 

آيات. من خلال ال�

النعيم الذي اأعده الله 

ل�أهل الجنة.

صفات المنافقين 

آيات. الواردة في ال�

بعض اأشراط الساعة.

عقوبة قاطع الرحم.

دروس وعبر.

آيات  يتلو ال�

الكريمة غيبا.

يفسر المفردات 

الجديدة 

آيات  في ال�

الكريمة.

يقارن بين 

المؤمنين 

والكافرين من 

آيات. خلال ال�

يحدد بعض 

صفات 

المنافقين الواردة 

آيات. في ال�

آثار  يستنتج ال�

المترتبة على 

عراض عن  ال�إ

اأوارمر الله 

تعالى.

يستنبط العبر 

والعظات 

المستفادة من 

الدرس.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

توضيح عداوة الشيطان 

نسان. للاإ

تعداد اأسباب ضلال 

المنافقين.

بيان الحكمة من ابتلاء 

الله عز وجل المؤمنين.

تعليل بطلان اأعمال 

الكافرين.

توضيح اأسباب علو 

المسلمين وعزتهم.

استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل )العصف 

الذهني( ، الكتابة على 

السبورة ، طرح ال�أسئلة ، 

الحوار والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :– 

قوله تعالى: )َفَكْيَف اإِذا 

َتَوفَّْتُهُم الَْملائَِكُة َيْضِرُبوَن 

ُوُجوَهُهْم َواأْدباَرُهْم( ذكر هذا 

الموقف للملائكة في القراآن 

الكريم في مواطن شتى اأذكر 

موطنين منها.
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السورة بالرسم 

العثماني.

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

عداوة الشيطان 

نسان. للاإ

اأسباب ضلال 

المنافقين.

الحكمة من ابتلاء 

الله عزوجل المؤمنين

بطلان اأعمال 

الكافرين

اأسباب علو المسلمين 

وعزتهم.

دروس وعبر.

آيات  يتلو ال�
الكريمة غيبا.

يفسر المفردات 
الغريبة في 

آيات  ال�
الكريمة.

يعدد اأسباب 
ضلال 

المنافقين.
يبين الحكمة 

من ابتلاء 
الله عزوجل 

المؤمنين
يعلل بطلان 

اأعمال 
الكافرين.

يوضح اأسباب 
علو المسلمين 

وعزتهم.
يستشعر فضل 

ال�نفاق في 
سبيل الله 
عزوجل.

يستنبط العبر 
والعظات 

المستفادة من 
الدرس.
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يمان اأعرف العقل وال�إ

آيات. اأتلو ال�

اأستخرج دل�ل�ت 

النصوص.

اأبين منهج القراآن في 

الدعوة اإلى الله.

اأبين بعض الظواهر 

التي يتوصل بها العقل 

يمان. اإلى ال�إ

معرفة مفهوم العقل 

يمان. وال�إ

آيات المتعلقة  تلاوة ال�

بالظواهر الكونية.

معرفة الظواهر الموصلة اإلى 

يمان بطريق العقل. ال�إ

القدرة على ال�ستدل�ل في 

اهتمام القراآن بالعقل.

 

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

لوحات جدارية. شفافيات. 

جهاز عرض. مقاطع فيديو 

لظواهر كونية.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.العصف 

الذهني.الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي عند طرح 

ال�مثلة.اأنظمة المجموعات.

ال�أنشطة : قضية للنقاش:

قصة اأبي حنيفة مع 

الملاحدة.. ن 
ما

ي ل�إ
ى ا

ل  اإ
ي

هد
ل ي

عق
 ال

س:
خام

 ال
س

در
ال

مفهوم العقل 

يمان. وال�إ

كتابة اآية ) ل� اإكراه 

في الدين( ) وضرب 

لنا مثلا ونسي خلقه( 

الرد على افتراءات 

الكفار في ادعاء 

القران من اأهل 

الكتاب.

اأن يعرف مفهوم 

يمان. العقل وال�إ

يبين منهج 

القراآن في 

الدعوة اإلى 

الله.

يذكر بعض 

الظواهر التي 

يتوصل العقل 

بها اإلى 

يمان. ال�إ

يستدل على 

اهتمام القراآن 

بالعقل والتفكّر.  

دة
قي

لع
ا
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يمان اأعرف نواقض ال�إ

يمان اأعدد نواقض ال�إ

اأمثل على نواقض 

يمان ال�إ

اأستدل على نواقض 

مان ال�إ

اأستنتج الحكمة من 

يمان معرفة نواقض ال�إ

اأقارن بين نواقض 

يمان ونواقصه. ال�إ

يمان ونواقضه. معرفة ال�إ

القدرة على التمثيل على 

يمان. نواقض ال�إ

استنتاج الحكمة من معرفة 

يمان. نواقض ال�إ

المقارنة بين نواقض 

يمان ونواقصه. ال�إ

الوسائل :  الكتاب ، 

السبورة.لوحات جدارية. 

شفافيات. جهاز عرض. 

مقاطع فيديو لظواهر كونية.

ال�أساليب: استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز على 

دور الطلاب في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.العصف الذهني.

الحوار والمناقشة.ال�أسلوب 

القصصي عند طرح ال�مثلة.

اأنظمة المجموعات.ال�أنشطة 

:قضية نقاشاأناقش مع اأفراد 

مجموعتي مساألة ال�ستهزاء 

بالسنة والعلماء من خلال قوله 

تعالى ) ولئن ساألتهم ليقولن 

اإنما كنا نخوض ونلعب.

ان
يم

ال�إ
ض 

واق
ن ن

 م
 :

س
اد

س
 ال

س
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ال

تعريف مفهوم 

يمان. ال�إ

يمان. ذكر نواقض ال�إ

التمثيل على نواقض 

يمان. ال�إ

ال�ستدل�ل على 

يمان. نواقض ال�إ

اآيات واأحاديث على 

يمان. نواقض ال�إ

اأدلة على نواقض 

يمان. ال�إ

حكمة معرفة نواقض 

يمان. ال�إ

التفريق بين نواقض 

يمان ونواقصه. ال�إ

اأن يعّرف 

يمان. ال�إ

اأن يعدد نواقض 

يمان. ال�إ

اأن يمثل على 

يمان. نواقض ال�إ

اأن يستدل على 

يمان. نواقض ال�إ

اأن يستنتج 

الحكمة من 

معرفة نواقض 

يمان. ال�إ

اأن يقارن بين 

نواقض ال�يمان 

ونواقصه.
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ما  معنى العرافة والتولة 

والتميمة والتطير..

اأمثل على الكهانة 

والعرافة والتميمة 

والتطير..

اأبين حكم العرافة 

والتميمة..

اأعلل اعتبار الخرافات 

من الشرك

اأذكر اأسباب انتشار 

الخرافات

اأستخلص اأثرها على 

الفرد والمجتمع.

اأوضح البديل الشرعي

معرفة مفاهيم الخرافات.

التمثيل للخرافات 

أباطيل. وال�

معرفة حكم التعامل مع 

العرافين والكهان.

تعليل اعتبار الخرافات من 

الشرك.

معرفة اأسباب انتشار 

الخرافات واأثرها على الفرد 

والمجتمع.

التعامل مع البديل 

الشرعي)ال�ستخارة والرقية 

الشرعية(

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

خارطة فلسطين.

مقطع فيديو.. صور ومواد 

عن الكهانة والحجابات 

والتمائم.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

.
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بيان معنى الكهانة 

والتولة والعرافة.

نصوص واأحاديث عن 

الخرافات.

اأمثلة عن الخرافات.

اأسباب انتشار 

الخرافات.

اأثر المعتقدات 

الباطلة.

 ال�ستخارة والرقية 

الشرعية.بديل عن 

الكهانة والعرافة.

١. يعرف 
المفاهيم 

التي يتضمنها 
الدرس.

٢. يمثل على 
كل من التميمة 
والعرافة والتميمة 
أبراج  والتولة وال�
والكهانة والتطير.
3. يبين حكم 
أبراج  العرافة وال�
والتولة والكهانة.

٤. يعلل اعتبارها 
من الشرك.

5. اأن يذكر 
اأسباب انتشار 

الخرافات 
أباطيل. وال�

٦. اأن يستنتج 
اأثر هذه 

المعتقدات على 
الفرد والمجتمع.
7. اأن يتوصل 

اإلى البديل 
الشرعي عن 

الخرافات.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها

اأعرف مفهوم الحديث 

الصحيح.

اأبين معنى الحديث 

من خلال مفرداته 

بصورة مبسطة. 

افرق بين الصحيح 

وغير الصحيح من 

حيث ال�حتجاج، 

والعمل به.

اذكر بعض الكتب 

التي تحوي اأحاديث 

صحيحة.

التعرف اإلى مفهوم 

الحديث الصحيح. 

معرفة الطالب بضوابط 

الحديث الصحيح من 

خلال مفرداته وشرح األفاظ 

التعريف اأو فهم األفاظ 

التعريف. 

ذكر بعض الكتب التي 

تحوي الحديث الصحيح.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

كتب الصحيحان وسلسلة 

ال�حاديث الصحيحة

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :ارجع الى صحيح 

البخاري واستخرج حديثين 

من كتاب ال�عتصام بالكتاب 

والسنة. ح
حي

ص
 ال

:)
١(

ث 
دي

ح
 ال

ع
نوا

أ : ا
من

لثا
س ا

در
 ال

مفهوم الحديث 

الصحيح.

نبذة بسيطة عن 

الحديث النبوي 

واأهميته. 

ذكر تعريف الحديث 

الصحيح. 

شرح مفردات 

التعريف. 

الكتب التي تحوي 

اأحاديث صحيحة.

١. يعّرف اإلى 
مفهوم الحديث 

الصحيح.
٢. اأن يمثل 

على الحديث 
النبوي قول� 

وفعلا وتقريرا 
وصفة.

3. يبين اأهمية 
الحديث 
النبوي.

٤.يفرق بين 
الحديث الذي 

يحتج به 
والحديث الذي 

ل� يحتج به.
5. يعرف 

مفهوم الحديث 
الصحيح 
بمفرداته.

٦. يذكر بعض 
الكتب التي 

تحوي اأحاديث 
صحيحة.

ي 
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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اأعّرف مفهوم الحديث 

الضعيف. 

اأعّرف مفهوم الحديث 

الموضوع. 

اأقارن بين الحديث 

الضعيف والموضوع 

من خلال مفرداته 

بصورة مبسطة. 

يبين اأن الحديث 

الضعيف والموضوع ل� 

يحتج بهما. 

اأفرق بين الحديث 

الصحيح من جهة 

والضعيف والموضوع 

من جهة اأخرى، من 

حيث ال�حتجاج 

والعمل به. 

اذكر بعض الكتب 

التي تحوي اأحاديث 

ضعيفة وموضوعة.

تعريف الطلبة الحديث 

الضعيف والموضوع. 

معرفة الطالب اأّن هذين 

النوعين من الحديث غير 

مقبولين، ول� يحتج بهما. 

فهم مفردات تعريف 

الحديث الضعيف 

والموضوع. 

ذكر بعض الكتب التي 

تحوي اأحاديث ضعيفة 

وموضوعة. 

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

كتاب مائة حديث ضعيف 

وموضوع

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اناقش الفرق بين الحديث 

الصحيح والمقبول، والذي 

يحتج به، والموضوع وغير 

المقبول.

:)
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ف 
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ض
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مفهوم الحديث 

الضعيف. 

مفهوم الحديث 

الموضوع. 

مقارنة بين الحديث 

الضعيف والموضوع 

من خلال مفرداته 

بصورة مبسطة. 

الحديث الضعيف 

والموضوع ل� يحتج 

بهما. 

الفرق بين الحديث 

الصحيح من جهة 

والضعيف والموضوع 

من جهة اأخرى، من 

حيث ال�حتجاج 

والعمل به. 

بعض الكتب التي 

تحوي اأحاديث 

ضعيفة وموضوعة.

١. يعّرف 
مفهوم الحديث 

الضعيف 
والموضوع. 
٢. اأن يمثّل 

على كلٍّ 
من الحديث 

الضعيف 
والموضوع.
3. اأن يبين 

حكم ال�حتجاج 
بالحديث 
الضعيف 

والموضوع.
٤. يقارن بين 

الحديث.
5. يفرق 

بين الحديث 
الصحيح من 

جهة والضعيف 
والموضوع من 

جهة اأخرى، من 
حيث ال�حتجاج 

والعمل به. 
٦. يذكر 

بعض الكتب 
التي تحوي 

اأحاديث ضعيفة 
وموضوعة.
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اأن يتحرى 

ويبحث عن 

الحديث 

الصحيح، ول� 

ياأتي بحديث 

ضعيف. 

يسترشد بحديث 

)من غش فليس 

منا(، ويتعرض له 

في الدرس.

احفظ الحديث غيبا.

اشرح الحديث شرحا 

اجماليا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

أمانة  اأعرف مفهومي ال�

والغش.

أمانة  اأعدد صوراً من ال�

في المجتمع.

اأعدد صوراً من الغش 

في المجتمع.

أمانة  اأمثل على عظم ال�

وجريمة الغش. 

استنبط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.

حفظ الحديث غيبا.

شرح الحديث شرحا 

اجماليا.

توضيح المعاني المستفادة 

من الحديث.

التعرف اإلى مفهومي 

أمانة والغش. ال�

أمانة في  تعداد صوراً من ال�

المجتمع.

تعداد صوراً من الغش في 

المجتمع.

أمانة  التمثيل على عظم ال�

وجريمة الغش. 

استنباط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.

أمانة  الحرص على التزام ال�

وال�بتعاد عن الغش.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

استشهد بحديث يحّض على 

أمانة، اأو يحرم الغش. ال�
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه وغريب 

األفاظه. 

 وذكر درجته 

ومصدره.

أمانة والغش. مفهوم ال�

أمانة في  صوراً من ال�

المجتمع.

صوراً من الغش في 

المجتمع.

اأمثلة على عظم 

أمانة وجريمة الغش.  ال�

ما يستفاد ويستنبط 

من الحديث، سواء 

اأكانت اأموراً فقهية 

اأم تربوية واإرشادية 

وتوجيهية.

١. يقراأ 

الحديث قراءة 

سليمة.

٢. يشرح 

الحديث شرحا 

اجماليا.

3. يعّرف 

أمانة. مفهوم ال�

٤. يعدد صوراً 

أمانة  من ال�

وصوراً من 

الغش في 

المجتمع.

5. يمثل على 

أمانة  عظم ال�

وجريمة الغش. 

٦. يستنبط 

بعض ال�أمور 

الفقهية 

والتربوية.

7. يحرص 

على التزام 

أمانة وال�بتعاد  ال�

عن الغش.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها

. شرح  سبب غزوة خيبر

تحديد  مكان خيبر على 

الخريطة

توضيح تهياأ النبي صلى 

الله عليه وسلم للخروج 

للغزوة

ذكر  اأعداد المسلمين 

واليهود في الغزوة

بيان  دور المبارزة قبل 

القتال على الروح المعنوية 

للجيش

توضيح  حنكة النبي صلى 

الله عليه وسلم العسكرية

التمثيل  على دور الدعاء 

قبل ال�لتحام بال�أعداء

تعليل  سبب اختيار علي 

بن اأبي طالب لحمل الراية

ذكر  نتائج غزوة خيبر 

استنباط  الدروس والعبر 

المستفادة من الدرس

صور مشهد المبارزة  التي 

حدثت في بداية فتح خيبر.

عدد الحصون التي اسقطها 

المسلمون اأثناء فتح خيبر.

اذكر نص الحديث من 

صحيح البخاري )٦٠/٤ 

حديث رقم 3٠٠9( الذي 

تحدث عن فتح خيبر

ر 
خبي

ح 
 فت

ر:
ش

 ع
ي

اد
ح

 ال
س

در
ال

خريطة توضح مكان 
خيبر وتبين اأحداث 

المعركة.
سبب الغزوة 

- تهياأ النبي صلى الله 
عليه وسلم للخروج 

للغزوة
-اأعداد المسلمين 
واليهود في الغزوة
-دور المبارزة قبل 
القتال على الروح 
المعنوية للجيش.

-حنكة النبي صلى 
الله عليه وسلم 

العسكرية.
-دور الدعاء قبل 

ال�لتحام بال�أعداء.
-سبب اختيار علي 

بن اأبي طالب لحمل 
الراية

-نتائج الغزوة.

-دروس وعبر.

يشرح  سبب 
غزوة خيبر.

يحدد مكان 
خيبر من 

المدينة المنورة.
يوضح استعداد 

النبي ع  
للخروج للغزوة.

يذكر اأعداد 
المسلمين 
واليهود في 

الغزوة.
يوضح حنكة 

النبي ع 
العسكرية.

يمثل  على 
دور الدعاء 

قبل ال�لتحام 
بال�أعداء.

يعلل سبب 
اختيار علي 

بن اأبي طالب 
لحمل الراية.
يذكر نتائج 
غزوة خيبر. 

يستنبط 
الدروس والعبر  
المستفادة من 

الدرس.

ة  
وي

لنب
ة ا

ير
س

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها

تعليل   سبب تسميتها 

بهذا ال�سم

ذكر تاريخ عمرة القضاء

شرح سير اأحداث عمرة 

القضاء

بيان  موقف قريش من 

عمرة القضاء

استخراج ال�أحكام الشرعية 

المتعلقة في عمرة القضاء

توضيح دور عمرة القضاء 

في تثبيت اأركان الدولة 

ال�سلامية من خلال بث 

السرايا.

استنباط  الدروس والعبر 

من الدرس

. تحدث بايجاز عن عدد 

السرايا التي اأرسلها النبي صلى 

الله عليه وسلم بعد عمرة 

القضاء
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. اأشكال تعليمية 
تشمل بعض ال�أسئلة 

على الدرس.
-سبب تسميتها بهذا 

ال�سم
تاريخ اأداء الرسول 

للعمرة 
 اأحداث عمرة 

القضاء.
-موقف قريش من 

عمرة القضاء
- ال�أحكام الشرعية 

افي عمرة القضاء
- دور عمرة القضاء 

في تثبيت اأركان 
الدولة ال�سلامية.

الحديث عن سرايا 
الرسول.

-الدروس والعبر من 
الدرس

١. يبين سبب 
تسميتها بهذا 

ال�سم
يذكر تاريخ 

عمرة القضاء.
٢. يحدد تاريخ 

عمرة القضاء.
3. يسرد 

اأحداث عمرة 
القضاء.

٤. يبين موقف 
قريش من عمرة 

القضاء.
5. يتعرف 

اإلى ال�أحكام 
الشرعية 

المتعلقة في 
عمرة القضاء.

٦. يستنتج 
آثار  بعض ال�

المترتبة على 
عمرة القضاء.
7. يستنبط 

بعض 
الدروس والعبر  
المستفادة من 

الدرس.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

ستخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

النمطية التقليدية...

اإلخ(، والتنوع فيها

ترجمة لحياة جعفر بن اأبي 

طالب

شرح كيفية اإسلام جعفر 

بن اأبي طالب 

التمثيل  على حكمة 

ونباهة جعفر وقدرته على 

المحاورة والدعوة.

توضيح  هجرة جعفر بن 

اأبي طالب 

ذكر مواقف تدل  على 

شجاعة جعفر بن اأبي 

طالب

  شرح فرح النبي صلى 

الله بقدوم جعفر اإلى 

المدينة

استنتاج الدروس والعبر من 

حياة جعفر بن اأبي طالب

اكتب الحوار الذي دار بين 

النجاشي وعمرو بن العاص 

وجعفر بن اأبي طالب من 

خلال كتاب الرحيق المختوم.
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صورة توضيحية 
ل�جتماع جعفر مع 

النجاشي.
ترجمة لحياة  جعفر 

بن اأبي طالب
-اإسلام جعفر بن اأبي 

طالب 
-حكمة ونباهة جعفر 
وقدرته على المحاورة 

والدعوة.
-هجرة جعفر بن اأبي 

طالب 
-شجاعة جعفر بن 

اأبي طالب
-فرح النبي صلى 

الله بقدوم جعفر اإلى 
المدينة.

-الدروس والعبر من 
حياة جعفر بن اأبي 

طالب.

١. يترجم لحياة 
جعفر بن اأبي 

طالب
٢. يلخص 

كيفية اإسلام 
جعفر بن اأبي 

طالب.
3. يعلل هجرة 
جعفر بن اأبي 
طالب س اإلى 

الحبشة. 
٤. يذكر مواقف 

تدل  على 
شجاعة جعفر 
بن اأبي طالب.
5. يمثل  على 
حكمة ونباهة 
جعفر وقدرته 

على المحاورة 
والدعوة.

يوضح هجرة 
جعفر بن اأبي 

طالب. 
٦. يصف  فرح 
النبي ع  بقدوم 

جعفر اإلى 
المدينة.

7. يستنتج 
الدروس والعبر 
من حياة جعفر 
بن اأبي طالب.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط الُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب على 

القراءة والكتابة 

لكل صف.

-التنويع في 

الصور المعروضة 

مع مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

معرفة  اللباس )الحجاب، 

الزينة(.

-بيان اأهمية اللباس. 

-تعداد شروط اللباس 

الشرعي.

-بيان شروط اللباس 

الشرعي.

-توضيح اأحكام الزينة.

-التزام اللباس الشرعي.

-الكتاب المقرر، السبورة، فيلم 

مناسب، لوحات مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-شرح معنى اللباس واأهمية  

وحاجة الناس اإليه.

-توضيح شروط اللباس 

الشرعي.

-مناقشة الطلاب في اأهمية 

الحجاب وشروطه.

-شرح اأحكام الزينة وحدودها.

-طرح ال�أسئلة، والحوار، 

والمناقشة.
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-معنى الزينة.

-اأهمية اللباس وحاجة 

الناس اإليه.

-شروط اللباس 

الشرعي.

-معنى الحجاب 

واأهميته وشروطه.

-معنى الزينة.

-اأحكام الزينة 

وحدودها.

-فيلم يبين اأحكام 

سلام. اللباس في ال�إ

-ل�فتة يكتب عليها 

شروط اللباس الشرعي.

-قوله تعالى:” اإنا اأنزلنا 

اإليكم لباساً يواري 

سواآتكم وريشاً...”.

-قوله تعالى:” ول� 

يبدين زينتهن اإل� ما 

ظهر منها وليضربن 

بخمرهن على 

جيوبهن”

قوله تعالى:” خذوا 

زينتكم عند كل 

مسجد...”.

١. اأن يعرف  

مفهوم اللباس 

الشرعي والزينة.

٢. اأن يوضح 

اأهمية اللباس.

3. اأن يبين 

شروط اللباس 

الشرعي.

٤. اأن 

يستنتج اأهمية 

الحجاب.

5. اأن يوضح 

اأحكام الزينة.

٦. اأن يلتزم 

اللباس 

الشرعي.

ي
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

جارة. -معرفة  ال�إ

-ال�ستدل�ل على مشروعية 

جارة. ال�إ

جارة  -المقارنة بين ال�إ

عارة. والهبة وال�إ

-استنتاج  حكمة مشروعية 

جارة. ال�إ

جارة. -توضيح اأحكام ال�إ

جارة. -بيان اأنواع ال�إ

-استخراج المعاني 

المستفادة من النصوص.

-الكتاب المقرر، السبورة، فيلم 

مناسب، لوحات مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

جارة  -شرح معنى ال�إ

ومشروعيتها وحكمة 

مشروعيتها.

جارة. -شرح اأحكام ال�إ

-مناقشة الطلاب في الفرق 

جارة الصحيحة  بين ال�إ

جارة الفاسدة.  وال�إ

جارة. -شرح طريق انتهاء ال�إ

-طرح ال�أسئلة وال�ستماع اإلى 

اإجابات الطلاب ومناقشتها.

-نشاط: -قارن بين ال�جارة 

والبيع .
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جارة. -معنى ال�إ
-لوحة يكتب عليها 
جارة  الفرق بين ال�إ

عارة. والهبة وال�إ
جارة. -اأحكام ال�إ
جارة. -اأنواع ال�إ

-لوحة يكتب عليها 
جارة  الفرق بين ال�إ

جارة  الصحيحة وال�إ
الفاسدة.

-حكمة مشروعية 
جارة. ال�إ

جارة. -طريق انتهاء ال�إ
-قوله تعالى:” يا 

اأبت استاأجره اإن خير 
من استاأجرت القوي 

ال�أمين”.
-قوله تعالى:” اإني 
اأريد اأن اأنكحك 
اإحدى ابنتي على 
اأن تاأجرني ثماني 

حجج...”.
حديث:” اأعطوا 

ال�أجير اأجره قبل اأن 
يجف عرقه”.

١. اأن يعرف 

جارة. مفهوم ال�إ

٢. اأن يبين 

جارة. حكم ال�إ

3. اأن يستنتج 

حكمة مشروعية 

جارة. ال�إ

٤. اأن يوضح 

جارة. اأحكام ال�إ

5. اأن يقارن 

جارة  بين ال�إ

والهبة.

٦. اأن يبين 

جارة. اأنواع ال�إ
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)وثيقة التربية الاسلامية(

 استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

تعريف اللقطة والعارية.

بيان حكم ال�لتقاط.

توضيح بعض اأحكام 

اللقطة.

بيان حكم العارية.

استنتاج حكمة مشروعية 

العارية.

تعداد شروط العارية.

توضيح اأحكام العارية.

 الوسائل : 

الســبورة،  المقــرر،  -الكتــاب 

ــة،  ــم يوضــح اأحــكام العاري فيل

عــرض خارطــة مفاهيميــة تبيــن 

بعــض اأحــكام اللقطــة.

-اســتخدام ال�أســلوب المناسب 

مــع التركيــز علــى دور الطــلاب 

ــي ال�ستكشــاف وال�ســتنباط  ف

وال�ســتنتاج والتحليــل.

-يوضــح المعلــم معنــى كل مــن 

اللقطة والعارية.

ــي  ــلاب ف ــم الط ــش المعل -يناق

ــة. حكمــة مشــروعية العاري

اأحــكام  المعلــم  -يشــرح 

. يــة ر لعا ا

ــا  ــوب عليه ــة مكت -عــرض ل�فت

ــة. شــروط العاري

-طــرح ال�أســئلة وال�ســتماع اإلى 

اإجابــات الطلاب.

لقطــة  حكــم  اأبيــن  -نشــاط: 

المكــي. الحــرم 
ية

عار
وال
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معنى اللقطة والعارية.
حكم ال�لتقاط.

بعض اأحكام اللقطة: 
)نوع اللقطة، ما 
يصنع باللقطة، 

ضمان اللقطة، تملك 
اللقطة(.

قوله تعالى:” وتعاونوا 
على البر والتقوى”. 

وقوله:” ويمنعون 
الماعون”.

حديث:” العارية 
مؤداة”.

حكمة مشروعية 
العارية.

فيلم فيديو يوضح 
اأحكام العارية.

لوحة يكتب عليها 
شروط العارية.

بعض اأحكام العارية 
)ما تصح اإعارته، 

يد المستعير، نفقة 
العارية، حدود 

ال�نتفاع بالعارية، 
انتهاء العارية...(.

اأن يعرف معنى 

اللقطة والعارية.

اأن يبين حكم 

ال�لتقاط.

اأن يبين 

الحكمة من 

مشروعيتهما.

 اأن يتعرف اإلى 

بعض اأحكام 

اللقطة.

اأن يوضح حكم 

العارية.

اأن يعدد شروط 

العارية.

اأن يتعرف اإلى 

بعض اأحكام 

العارية.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-صف شخصية 

سلام. العربي قبل ال�إ

سلام في  - ما اأثر ال�إ

العرب ؟ 

- اأذكر مجال�ت تميز 

شخصية المسلم.

استنتج اأثر تميز 

شخصية المسلم على 

الفرد والمجتمع.

مثل  على  شخصيات 

اسلامية مميزة 

-وصف شخصية العربي 

سلام. قبل ال�إ

سلام في  - بيان اأثر ال�إ

العرب.

- ذكر مجال�ت تميز 

شخصية المسلم.

استنتاج اأثر تميز شخصية 

المسلم على الفرد 

والمجتمع.

٤.ان يمثل على  

شخصيات اسلامية مميزة 

-الحوار و النقاش.

- اأسلوب التمثيل و لعب 

ال�أدوار من خلال سرد قصة 

الهجرة اإلى الحبشة.

- عرض شرائح لنماذج من 

مواقف شخصيات اإسلامية. 
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سلام  -العرب قبل ال�إ

سلام في  - اأثر ال�إ

العرب.

- مجال�ت تميز 

شخصية المسلم. 

- سمات شخصية 

المسلم. 

اأثر تميز شخصية 

المسلم على الفرد 

والمجتمع.

٤التمثيل  على  

شخصيات اسلامية 

مميزة 

١.اأن يصف 

شخصية العربي 

سلام. قبل ال�إ

٢. اأن يذكر 

صور  تميز 

شخصية 

المسلم.

3. اأن 

يستنتج اأثر 

تميز شخصية 

المسلم 

على الفرد 

والمجتمع.

٤.ان 

يمثل على  

شخصيات 

اإسلامية مميزة. 

ي
ام

سل
ال�

ر 
فك

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-عرف مفهوم 

الحضارة.

سلام  - وضح دور  ال�إ

في بناء الحضارة.

- وازن بين عوامل 

قوة الحضارة و عوامل 

زوالها.

- استنتج مرتكزات 

الحضارة و دعائمها.

-تعريف مفهوم الحضارة.

سلام في  - توضيح دور ال�إ

بناء الحضارة. 

- الموازنة بين عوامل قوة 

الحضارة و عوامل زوالها.

- استنتاج مرتكزات 

الحضارة و دعائمها.

-الحوار و النقاش.

- اأسلوب المجموعات ، 

تتناول المجموعة ال�أولى 

عوامل قوة الحضارة و الثانية 

عوامل زوالها.

- عرض شريط فيديو للحضارة 

أندلس. سلامية في ال� ال�إ
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-مفهوم الحضارة.

سلام في  - دور ال�إ

بناء الحضارة.

- عوامل قوة الحضارة 

و عوامل زوالها.

- مرتكزات الحضارة 

و دعائمها.

١.اأن يعّرف 

على  مفهوم 

الحضارة.

٢. اأن يستنتج 

مرتكزات 

الحضارة 

ودعائمها 

واأسسها.

3. اأن يوضح 

سلام في  دور  ال�إ

بناء الحضارة.

3. اأن يعدد 

بعضاً من 

خصائص 

الحضارة 

سلامية.  ال�إ

5. اأن يتعرف 

اإلى عوامل 

قوة الحضارة 

وزوالها.

٦. اأن يعتز 

بالحضارة 

سلامية. ال�إ
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)وثيقة التربية الاسلامية(

عرف مفهوم الدعوة 

-عدد مراحل الدعوة 

سلامية. ال�إ

- وضح اأسس منهج 

سلام. الدعوة في ال�إ

- اأذكر مزايا منهج 

سلام. الدعوة في ال�إ

- استنتج اأثر منهج 

سلام. الدعوة في ال�إ

مثل على شخصيات 

مشهورة بالدعوة 

تعريف الدعوة 

-تعداد مراحل الدعوة 

سلامية. ال�إ

- توضيح اأسس منهج 

سلامية. الدعوة ال�إ

- ذكر مزايا منهج الدعوة 

سلام. في ال�إ

- استنتاج اأثر منهج الدعوة 

سلام.   في ال�إ

-التمثيل على شخصيات 

دعوية 

آيات  -عرض شرائح ل�

قراآنية تتناول مراحل الدعوة 

سلامية و منهج الدعوة في  ال�إ

سلام. ال�إ

- الحوار و النقاش.

- التمثيل ولعب ال�أدوار. 
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مفهوم الدعوة في 

ال�سلام

-مراحل الدعوة 

سلامية.  ال�إ

- منهجية  الدعوة 

سلامية. ال�إ

- مزايا منهج الدعوة 

سلام. في ال�إ

- اأثر منهج الدعوة في 

سلام. ال�إ

١. يعرف 

مفهوم الدعوة 

سلامية.  ال�إ

٢. اأن يعدد 

مراحل الدعوة 

سلامية. ال�إ

3. اأن يوضح  

منهجية الدعوة 

سلام. في ال�إ

٤. اأن يذكر 

مزايا منهج 

الدعوة في 

سلام. ال�إ

5. اأن يستنتج 

اأثر منهج 

الدعوة في 

سلام.  ال�إ
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-عرف مفهوم الوفاء 

بالعهد.

- دلل على فرضية 

الوفاء بالعهد من 

الكتاب و السنة.

- استنتج موقف 

سلام من نقض  ال�إ

العهود.

- ما راأيك فيمن 

ينقض العهود ؟ 

- هل يجوز للمسلم 

اأن ينقض العهد ؟ 

-تعريف مفهوم الوفاء 

بالعهد. 

- التدليل على فرضية 

 الوفاء بالعهد.

سلام  - استنتاج موقف ال�إ

من نقض العهود و المواثيق 

- تقدير قيمة الوفاء بالعهد 

التمثيل  بشخصيات 

تحلت بالوفاء بالعهد. 

موقف الرسول ممن نقض 

العهد معه يهود بني قريظة 

وقريش في صلح الحديبية 

- تمثل قيمة الوفاء بالعهد 

سلوكيا.

-اأسلوب القصة.

أمثال. - ضرب ال�

- الحوار و النقاش.

آيات كريمة  - عرض شرائح ل�

و اأحاديث شريفة حول الوفاء 

بالعهد. 
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-مفهوم الوفاء بالعهد 

- الوفاء بالعهد في 

القراآن الكريم و السنة 

النبوية.

سلام من  موقف ال�إ

نقض العهود و 

المواثيق

- اأهمية الوفاء بالعهد 

- المؤمن وفّي بعهده 

ذكر شخصيات 

تحلت بالوفاء بالعهد. 

موقف الرسول ممن 

نقض العهد معه 

)يهود بني قريظة 

وقريش في صلح 

الحديبية (.

١.اأن يعرف الى  

مفهوم الوفاء 

بالعهد.

٢. اأن يدلل 

على فرضية 

الوفاء بالعهد 

من الكتاب و 

السنة.

3. اأن يستنتج 

سلام  موقف ال�إ

من نقض العهود 

و المواثيق.

٤. اأن يتبين 

اأهمية الوفاء 

بالعهد.

5. اأن يعّدد 

بعض صور الوفاء 

بالعهد.

٦. يسرد بلغته 

موقف الرسول 

ع  ممن نقض 

العهد معه.
7. يمثل 

لشخصيات 
تحلت بالوفاء 

بالعهد.
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٢       الصف التاسع  ال�أساسي: الجزء
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ارشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

معرفة المثل القراآني.

تعداد اأنواع المثل في 

القراآن.

بيان سمات المثل 

القراآني.

استنتاج ال�أهداف التربوية 

أمثال القراآنية. من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، الكتابة 

على السبورة ، طرح ال�أسئلة 

، الحوار 

ان
قر

 ال
ي

ل ف
مث

 ال
ل:

�و
 ال

س
در

ال

اأشكال تعليمية تشمل بعض 

ال�أسئلة على الدرس.

مفهوم المثل القراآني.

اأنواع المثل في القراآن.

 سمات المثل القراآني.

أمثال  ال�أهداف التربوية من ال�

القراآنية.

١. يعرف المثل 

القراآني.

٢. يوضح اأنواع المثل 

في القراآن.

3. يبين سمات المثل 

القراآني.

٤. يستنتج ال�أهداف 

أمثال  التربوية من ال�

القراآنية.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

استنتاج الغرض من قصة 

صاحب الجنتين.

مقارنة بين شخصية 

الرجل المؤمن والرجل 

الكافر.

استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :– 

النعم تدوم بالشكر وتزول 

بالمعاصي، اذكر اآية من 

كتاب الله تدلل على هذا 

المفهوم.
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السورة بالرسم العثماني.

اأشكال تعليمية تشمل بعض 

ال�أسئلة على الدرس.

آيات  المفردات الجديدة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا اإجماليا. شرح ال�

الغرض من قصة صاحب 

الجنتين.

شخصية الرجل المؤمن والرجل 

الكافر.

آيات  ١. يتلو ال�

الكريمة غيبا.

٢. يفسر المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

3. يستنتج الغرض 

من قصة صاحب 

الجنتين. 

آيات  ٤. يشرح ال�

شرحا اإجماليا.

يقارن بين شخصية 

الرجل المؤمن والرجل 

الكافر.

يستنتج العبر والعظات 

آيات  المستفادة من ال�

الكريمة.
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استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

تفسير المفردات 

آيات  الجديدة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  شرح ال�

اإجماليا.

ذكر المعجزات التي اأيد 

الله بها المسيح عيسى 

عليه السلام.

بيان الشبه بين خلق 

المسيح عيسى وخلق 

اآدم عليهما السلام.

توضيح موقف بني 

اإسرائيل من المسيح 

عيسى عليه السلام.

توضيح مظاهر قدرة الله 

سبحانه وتعالى.

استنباط الدروس والعبر 

آيات من ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، 

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :

آيات تمثيل لكمال  هذه ال�

قدرته،ونفوذ مشيئته، وتصوير 

سرعة حصول ما يريد بلا 

اإبطاء.

 اأذكر مواطن اأخرى من 

كتاب الله تعالى تدلل على 

هذا المعنى.
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السورة بالرسم العثماني.

اأشكال تعليمية تشمل بعض 

ال�أسئلة على الدرس.

آيات  المفردات الجديدة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا اإجماليا شرح ال�

المعجزات التي اأيد الله بها 

المسيح عيسى عليه السلام.

 الشبه بين خلق المسيح عيسى 

وخلق اآدم عليهما السلام.

موقف بني اإسرائيل من المسيح 

عيسى عليه السلام.

مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى.

العبر والعظات المستفادة من 

الدرس

آيات الكريمة  ١. يتلو ال�

غيبا.

٢. يفسر المفردات 

آيات  والتراكيب الواردة في ال�

الكريمة.

3. يذكر المعجزات 

التي اأيد الله بها 

المسيح عيسى عليه 

السلام.

٤.يبين الشبه بين 

خلق المسيح عيسى 

وخلق اآدم عليهما 

السلام.

5. يوضح موقف بني 

اإسرائيل من المسيح 

عيسى عليه السلام.

٦. يوضح مظاهر قدرة 

الله سبحانه وتعالى.

7. يستنبط العبر 

والعظات المستفادة 

من الدرس.
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اأعرف العبودية 

وال�ستخلاف.

آيات. اأتلو ال�

اأستخرج دل�ل�ت 

النصوص.

اأبين اأنواع 

العبودية.

اأستخرج شروط 

ال�ستخلاف من 

النصوص.

معرفة مفهوم العبودية 

وال�ستخلاف.

آيات المتعلقة  تلاوة ال�

بالعبودية وال�ستخلاف.

أنواع العبودية. التمثيل ل�

استخراج شروط 

ال�ستخلاف من 

النصوص.

اأن يخلص في العبودية 

لله تعالى.

 الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.لوحات 

جدارية. شفافيات. جهاز 

عرض. لوحات كرتونية.

ال�أساليب:  التركيز على دور 

الطلاب في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.العصف الذهني.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.اأنظمة 

لمجموعات.

ال�أنشطة : قضية للنقاش:من 

خلال قراءة قصة اآدم من 

التفسير. اأناقش قضية 

ال�ستخلاف بعد اإسكان اآدم 

وزوجه الجنة
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مفهوم العبودية 

وال�ستخلاف.

اأنواع العبودية 

اأمثلة على اأنواع العبودية

اأدلة من القراآن 

والسنة على العبودية 

وال�ستخلاف

شروط العبودية

كتابة اآية ) ل� اإكراه في 

الدين( ) وضرب لنا مثلا 

ونسي خلقه( 

الرد على افتراءات الكفار 

في ادعاء القران من اأهل 

الكتاب.

١. اأن يعرف 

مفهوم العبودية 

وال�ستخلاف

٢. اأن يعدد 

اأنواع العبودية 

وال�ستخلاف.

3. اأن يمثل لكل 

نوع من اأنواع 

العبودية. 

٤. اأن يدلل 

على العبودية 

وال�ستخلاف.

5. اأن 

يستخرج شروط 

ال�ستخلاف وثماره 

من النصوص 

القراآنية.

٦. اأن يتمثل 

العبودية  

وال�ستخلاف في 

حياته. 
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سل
ال�

ة 
يد

عق
ال
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اأعرف التكليف 

والمسؤولية

اأذكر دليلا من 

الكتاب والسنة 

على التكليف 

والمسؤولية

آيات التي  اأتو ال�

تشير اإلى التكليف

اأستنتج مساواة 

أنثى في  الذكر وال�

التكليف

اأعدد شروط 

التكليف

اأربط بين 

المسؤولية والجزاء

اأحرص على 

ال�لتزام بالدين

معرفة المسؤولية 

والتكليف.

يقراأ النصوص المتعلقة 

بالتكليف والمسؤولية

استنتاج المساواة بين 

أنثى من  الذكر وال�

النصوص.

القدرة على الربط بين 

الجزاء والتكليف.

الحرص على التزام الشرع 

في جميع التصرفات.

الوسائل :  

الكتاب ، السبورة.

لوحات جدارية. شفافيات. 

جهاز عرض.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور 

الطلاب في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.العصف الذهني.

الحوار والمناقشة.ال�أسلوب 

القصصي عند طرح ال�مثلة.

اأنظمة المجموعات.

ال�أنشطة :قضية نقاش

اأستنتج ال�أمور التي يحاسب 

نسان يوم القيامة  عليها ال�إ

من خلال حديث ) ل� تزول 

قدما عبد يوم القيامة حتي 

يساأل... (
ية

ؤول
س

لم
 وا

ف
الي

تك
 ال

 :
س

خام
 ال

س
در

ال

تعريف مفهوم المسؤولية 

والتكليف.

اأدلة التكليف والمسؤولية.

مساواة الذكر وال�نثى في 

التكليف والمسؤولية

شروط التكليف

ربط التكليف بالجزاء

١. اأن يعرف 
مفهوم التكليف 

والمسؤولية.
٢. اأن يدلل 

على المسؤولية 
والتكليف من 

الكتاب والسنة.
3. اأن يستنتج 
مساواة الرجل 

والمراأة في 
التكليف 

والمسؤولية.
٤. اأن يذكر 

شروط التكليف 
والمسؤولية.

5. يبين اأنواع 
المسؤولية.

٦. اأن يربط 
بين التكليف 

والمسؤولية وبين 
الحساب والجزاء.

7. اأن يحرص 
على التزام 

الشرع في جميع 
تصرفاته.
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ما  معنى التقليد 

ال�أمى

آيات  اأتلو ال�

التي تذم التقليد 

ال�أعمى

اأوضح صور التقليد 

ال�أعمى

آثار  اأستنتج ال�

المترتبة على 

التقليد ال�أعمى

اأعدد دوافع التقليد 

ال�أعمى

معرفة التقليد ال�أعمى

تلاوة النصوص المتعلقة 

بالتقليد ال�أعمى

توضيح صور التقليد 

ال�أعمى

ذم التقليد ال�أعمى

آثار السلبية  استنتاج ال�

على التقليد ال�أعمى

معرفة دوافع التقليد 

ال�أعمى

تجنب التقليد ال�أعمى.

الوسائل : 

الكتاب، السبورة.

لوحات جدارية.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اأناقش مع اأفراد مجموعتي 

بعض السلوكات السلبية 

الخاطئة الناتجة عن التقليد 

ال�أعمى في اللباس والهيئة، 

النمذجة والقدوة .

ى
عم

أ ل�
د ا

قلي
 لت

بذ
: ن

س
اد

س
 ال

س
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بيان معنى التقليد ال�أعمى

آيات  نصوص من ال�

وال�أحاديث التي تذم 

التقليد ال�أعمى.

اآثار التقليد ال�أعمى.

دوافع التقليد

١. اأن يعرف مفهوم 

التقليد ال�أعمى.

٢. اأن يميز بين اأنواع 

التقليد المشروع 

والمذموم.

آيات  3. اأن يتلو ال�

التي تذم التقليد 

ال�أعمى.

٤. يعدد دوافع 

انتشار التقليد 

ال�أعمى.

آثار  5. يستنتج ال�

السلبية للتقليد 

ال�أعمى.

٦. اأن يوضح 

مظاهر التقليد 

ال�أعمى.

7. اأن يوطن نفسه 

على نبذ التقليد 

ال�أعمى.
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سهاب  عدم ال�إ

والتطويل في 

الشرح، واختيار 

المناسب من 

المعلومات مما 

يقل ويدل، 

سواء كان في 

المصنفات اأو سير 

المصنفين. 

استخدام العبارات، 

وال�أساليب السهلة 

والمفهومة. 

ابين مدى اهتمام 

العلماء في تصنيف 

الحديث الشريف. 

اأعدد بعض المصادر 

التي األفت في 

الحديث. 

اوضح بعض سير 

العلماء الذين األفوا 

وصنفوا في الحديث 

ممن ذكرت 

مصنفاتهم في صلب 

الدرس.

معرفة بعض جهود 

العلماء في تصنيف 

الحديث.

ذكر بعض المصنفات 

في الحديث النبوي. 

تعداد المصادر التي 

ذكرت في الدرس.

توضيح بعض 

سير المؤلفين في 

المصنفات التي ذكرت 

في اأصل الدرس.

تقدير علماء الحديث.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف 

تمثيلي مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ال�ستعانة بالمكتبة، 

والوقوف على بعض 

المصنفات في الحديث. 

ث
دي

ح
 ال

ي
ت ف

نفا
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بعض جهود 

العلماء في تصنيف 

الحديث.

بعض المصادر التي 

األفت في الحديث 

النبوي. 

بعض سير العلماء 

الذين األفوا وصنفوا 

في الحديث ممن 

ذكرت مصنفاتهم في 

صلب الدرس.

نبذة عن كل مصدر 

مصنف.

نبذة عن كل مؤلِّف. 

يبين مدى اهتمام 

العلماء في تصنيف 

الحديث الشريف. 

١. يبين مدى اهتمام 

العلماء بتصنيف 

الحديث الشريف.

٢. يعدد بعض 

المصادر التي األفت 

في الحديث. 

3. يترجم لبعض 

العلماء الذين األفوا 

وصنفوا في الحديث 

الشريف.

٤. يبين مناهج العلماء 

في تصنيف الحديث 

الشريف.

5. يقدر مكانة علماء 

الحديث وجهودهم.

ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال



324 3٢43253٢5

)وثيقة التربية الاسلامية(

يختار من 

ال�أحاديث ما صّح 

منها.

احف الحديث غيبا.

اشرح الحديث شرحا 

اجماليا.

اوضح المعاني المستفادة 

من الحديث.

اأعرف اإلى مفهومي الحلال 

والحرام.

اعدد صوراً من ال�أمور 

الحلال في المجتمع.

اعدد صوراً من ال�أمور 

المحرمة في المجتمع.

استنتج اأهمية اتباع الحلال 

واجتناب الحرام على الفرد 

والمجتمع.

استنبط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية وتربوية 

وتوجيهية.

حفظالحديث غيبا.

شرح الحديث شرحا 

اجماليا.

توضيح المعاني المستفادة 

من الحديث.

التعرف اإلى مفهومي الحلال 

والحرام.

تعداد صوراً من ال�أمور 

الحلال في المجتمع.

تعداد صوراً من ال�أمور 

المحرمة في المجتمع.

استنتاج اأهمية اتباع الحلال 

واجتناب الحرام على الفرد 

والمجتمع.

استنباط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية وتربوية 

وتوجيهية.

الحرص على طلب الحلال 

وتجنب الحرام.

الوسائل :

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف 

تمثيلي مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اإطلاع الطالب من خلال 

المكتبة على بعض 

شروحات للحديث النبوي 

الشريف.

) 
ي

حد
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز داخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه وغريب 

األفاظه. 

 وذكر درجته ومصدره.

مفهوم الحلال 

والحرام.

صوراً من ال�أمور الحلال 

في المجتمع.

صوراً من ال�أمور 

المحرمة في المجتمع.

اأهمية اتباع الحلال 

واجتناب الحرام على 

الفرد والمجتمع.

ما يستفاد ويستنبط من 

الحديث، سواء اأكانت 

اأموراً فقهية اأم تربوية 

واإرشادية وتوجيهية.

الحث على طلب 

الحلال وتجنب الحرام 

١. يقراأ الحديث 

الشريف قراءة سليمة.

٢. يحفظ الحديث 

غيبا.

3. يتعرف على معاني 

التراكيب والمفردات 

الجديدة.

٤. يشرح الحيث 

شرحا اجماليا.

5. يعّرف مفهومي 

الحلال والحرام.

٦. يستنتج اأهمية 

اتباع الحلال واجتناب 

الحرام على الفرد 

والمجتمع.

7. يستنبط بعض 

المعاني المستفادة من 

الحديث الشريف.

8. يحرص على طلب 

الحلال واجتناب 

الحرام.
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يختار ن 

ال�أحاديث ما صّح 

منها.

يسترشد 

بال�أحاديث 

الحاّضة على 

نظافة البيئة، مثل 

حديث النهي 

عن التبول في 

الماء الراكد،وعدم 

ال�ختلاء في 

ال�أماكن المظللة

احفظ الحديث غيا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف مفهوم  البيئة.

اعدد صوراً من طرق 

المحافظة على البيئة 

في المجتمع.

استنتج اأهمية 

المحافظة على البيئة 

على الفرد والمجتمع.

استنبط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.

حفظ الحديث غيبا.

شرح الحديث شرحا 

اجماليا.

توضيح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

التعرف اإلى مفهوم  

البيئة.

تعداد صوراً من طرق 

المحافظة على البيئة 

في المجتمع.

استنتاج اأهمية 

المحافظة على البيئة 

على الفرد والمجتمع.

استنباط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية 

الحرص على المحافظة 

على البيئة.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف 

تمثيلي مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

اإطلاع الطالب من خلال 

المكتبة على بعض 

شروحات للحديث النبوي 

الشريف.

الدرس التاسع 

: )حديث 

عن البيئة(

)اإن قامت 

الساعة وبيد 

اأحدكم فسيلة 

فاستطاع األ� 

تقوم حتى 

يغرسها 

فليغرسها فله 

بذلك اأجر(

ال�أدب المفرد 

/صححه 

ال�ألباني في 

السلسلة 

الصحيحة 

)3٨/١(

)ما من مسلم 

يغرس غرسًا، 

اأو يزرع 

زرعًا؛ فياأكل 

منه طير، اأو 

اإنسان، اأو 

بهيمة اإل� 

كان له به 

صدقة( 

رواه البخاري

كتابة الحديث برسم 

شكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه وغريب 

األفاظه مفهوم البيئة 

صوراً من طرق 

المحافظة على البيئة 

في المجتمع.

اأهمية المحافظة 

على البيئة على الفرد 

والمجتمع.

ما يستفاد ويستنبط 

من الحديث، سواء 

اأكانت اأموراً فقهية 

اأم تربوية واإرشادية 

وتوجيهية.

الحث على المحافظة 

على البيئة

١. يقراأ الحديث قراءة 

سليمة.

٢. يحفظ الحديث 

غيبا.

3. يعّرف مفهوم  

البيئة. ٤. يشرح 

الحديث شرحا 

اإجماليا.

5. يستنتج اأهمية 

المحافظة على البيئة 

على الفرد والمجتمع.

٦. يعدد صوراً من 

طرق المحافظة على 

البيئة في المجتمع.
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علل  تسمية  غزوة مؤتة بهذا 

ال�سم 

حدد  مكان مؤته على الخريطة

اشرح  تخطيط النبي صلى الله 

عليه وسلم للغزوة

بين   وصية النبي صلى الله 

عليه وسلم للجيش واأمرائه

قارن  بين عدد وعدة  

المسلمين والروم في الغزوة

الحديث  عن اأحداث غزوة 

مؤتة

وضح كيف تولى   خالد بن 

الوليد قيادة  للجيش

استنبط  الدروس والعبر 

المستفادة  من الدرس

تعليل   سبب غزوة مؤتة

تحديد  مكان مؤته 

على الخريطة

شرح  تخطيط النبي 

صلى الله عليه وسلم 

للغزوة

بيان  وصية النبي صلى 

الله عليه وسلم للجيش 

واأمرائه

مقارنة  بين عدد وعدة  

المسلمين والروم في 

الغزوة

الحديث  عن اأحداث 

غزوة مؤتة

توضيح  كيف تولى   

خالد بن الوليد قيادة  

للجيش

استنباط الدروس والعبر 

المستفادة  من الدرس

تكلم عن قادة 

المسلمين في غزوة 

مؤتة من خلال 

كتب السيرة.

ؤته
 م

وة
غز

 :
شر

عا
 ال

س
در

ال

صورة توضيحية 

للغزوة.

-خريطة جغرافية 

ل�أحداث المعركة.

 سبب غزوة مؤتة

 مكان مؤته على 

الخريطة

 تخطيط النبي صلى 

الله عليه وسلم للغزوة

 وصية النبي صلى 

الله عليه وسلم 

للجيش واأمرائه

عدد وعدة  المسلمين 

والروم في الغزوة

 اأحداث غزوة مؤتة

 تولية  خالد بن الوليد 

قيادة  للجيش

الدروس والعبر 

المستفادة  من 

الدرس.

١. يبين  سبب غزوة 

مؤتة

٢. يشرح  تخطيط 

النبي صلى الله عليه 

وسلم للغزوة.

3. يبين وصية النبي 

صلى الله عليه وسلم 

للجيش واأمرائه.

٤. يقارن بين عدد 

وعدة  المسلمين والروم 

في الغزوة.

5. يتحدث عن 

اأحداث غزوة مؤتة.

٦. يوضح كيف تولى   

خالد بن الوليد قيادة  

للجيش.

7. يستنبط بعض 

الدروس والعبر 

المستفادة  من الدرس.

ية
بو

الن
رة 

سي
ال
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عرف بشخصية خالد بن الوليد 

اشرح  كيفية اإسلام خالد بن 

الوليد

مثل   على حنكة خالد بن 

الوليد العسكرية في الجاهلية 

سلام. وال�إ

اذكر مواقف تدل  على 

شجاعة خالد بن الوليد

علل  لقب خالد بن الوليد 

بسيف الله المسلول.

برهن على  السمع والطاعة في 

حياة خالد بن الوليد.

استنتج الدروس والعبر م

التعريف بشخصية خالد 

بن الوليد 

شرح  كيفية اإسلام 

خالد بن الوليد

التمثيل  على حنكة 

خالد بن الوليد 

العسكرية في الجاهلية 

سلام. وال�إ

ذكر مواقف تدل  على 

شجاعة خالد بن الوليد

تعليل  لقب خالد 

بن الوليد بسيف الله 

المسلول.

برهنة  السمع والطاعة 

في حياة خالد بن 

الوليد.

استنتاج الدروس والعبر 

من حياة خالد بن الوليد 

ال�قتداء بشخصية خالد 

ين الوليد

بين قيمة السمع 

والطاعة عند خالد 

بن الوليد بعد عزله 

عن قيادة الجيش 

من قبل عمر رضي 

الله عنهما
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صورة لفارس يشهر 

سيفه.

-التعريف بخالد بن 

الوليد- رضي الله 

عنه.

-اإسلام خالد بن 

الوليد

-حنكته العسكرية في 

سلام. الجاهلية وال�إ

-مواقف على 

شحاعته.

-السمع والطاعة في 

حياة خالد بن الوليد.

-الدروس والعبر من 

حياة خالد بن الوليد.

١. يعّرف  بشخصية 

خالد بن الوليد. 

٢. يسرد قصة اإسلام 

خالد بن الوليد.

3. يمثل على حنكة 

خالد بن الوليد 

العسكرية.

٤. يذكر مواقف تدل  

على شجاعة خالد بن 

الوليد

5. يعلل لقب خالد 

بن الوليد بسيف الله 

المسلول.

٦. يستدل على السمع 

والطاعة في حياة خالد 

بن الوليد.

7. يستنتج بعض 

الدروس والعبر من حياة 

خالد بن الوليد 

8. يقتدي في حياته 

بخالد بن الوليد.
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علل  سبب فتح مكة

حدد مكان مكة على الخريطة

اذكر تاريخ ووقت المعركة 

وضح سرية النبي صلى الله 

عليه وسلم للخروج للغزوة.

اشرح اأحداث فتح مكة.

بين  موقف الصحابة من اأبي 

سفيان.

اذكر اأعداد المسلمين في 

الغزوة.

مثل   على رحمة الرسول صلى 

الله عليه وسلم من خلال 

الغزوة.

استنبط  الدروس والعبر من 

الدرس

تعليل  سبب فتح مكة

تحديد مكان مكة على 

الخريطة

ذكر تاريخ ووقت 

المعركة.

توضيح سرية النبي صلى 

الله عليه وسلم للخروج 

للغزوة.

شرح اأحداث فتح مكة.

بيان  موقف الصحابة 

من اأبي سفيان.

ذكر اأعداد المسلمين 

في الغزوة.

التمثيل   على رحمة 

الرسول صلى الله عليه 

وسلم من خلال الغزوة.

استنباط الدروس والعبر 

من الدرس

تحدث عن تواضع 

النبي صلى الله 

عليه وسلم اأثناء 

دخوله مكة فاتحا

كة
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-خريطة جغرافية ل�أحداث 

المعركة

صورة حقيقة لمكة.

-سبب فتح مكة

-مكان مكة على 

الخريطة

سرية النبي صلى الله 

عليه وسلم للخروج 

للغزوة.

تاريخ المعركة 

-اأحداث فتح مكة.

-موقف الصحابة من 

اأبي سفيان.

-امثلة  رحمة الرسول 

صلى الله عليه وسلم.

من الغزوة 

-الدروس والعبر من 

الدرس

١. يبين سبب فتح 

مكة.

٢. يحدد تاريخ فتح 

المعركة.

3. تعليل اإخفاء وجهة 

النبي ع للفتح.

٤. يسرد قصة اأبي 

سفيان مع العباس س.

5. يذكر اأعداد 

المسلمين في الغزوة.

٦. يمثل  على رحمة 

الرسول ع من خلال 

الغزوة.

7. يستنبط بعض 

الدروس والعبر من 

الدرس.
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عرف مفهوم  اآل البيت

اذكر بعضا من اسماء  زوجات 

النبي صلى الله عليه وسلم 

عدد اسماء  اأبناء وبنات النبي 

صلى الله عليه وسلم 

مثل  بمواقف على تضحيات 

سلام اآل البيت في سبيل ال�إ

اشرح  اأخلاق وعبادات 

ومعاملات اآل البيت.

استنتج دور ال البيت في نشر 

ال�سلام وحمايته 

تحدث  واجبنا  تجاه اآل 

البيت

معرفة  مفهوم  اآل البيت

ذكر بعضا من اسماء  

زوجات النبي صلى الله 

عليه وسلم 

تعداد اسماء  اأبناء 

وبنات النبي صلى الله 

عليه وسلم 

التمثيل  بمواقف على 

تضحيات اآل البيت في 

سلام سبيل ال�إ

شرح  اأخلاق وعبادات 

ومعاملات اآل البيت.

استنتاج  دور ال 

البيت في نشر ال�سلام 

وحمايته 

الحديث عن   واجبنا  

تجاه اآل البيت

اكتب عن اأبرز ما 

تميز به ) فاطمة – 

الحسن(

ت
لبي

ل ا
آ : ا

ر 
ش

 ع
ث

ثال
 ال

س
در

ال

-اأشكال تعليمية 

تشمل بعض ال�أسئلة 

على الدرس.

-يتعرف الى مفهوم  

اآل البيت

يذكر بعضا من اسماء  

زوجات النبي صلى 

الله عليه وسلم 

يعدد اسماء  اأبناء 

وبنات النبي صلى 

الله عليه وسلم 

يمثل بمواقف على 

تضحيات اآل البيت 

سلام في سبيل ال�إ

يبين اأخلاق وعبادات 

ومعاملات اآل البيت

يستنتج دور ال البيت 

في نشر ال�سلام 

وحمايته 

١. يعرف مفهوم  اآل 

البيت النبوي الشريف.

٢. يذكر بعضا من 

اأسماء  زوجات النبي 

ع.

3. يعدد اسماء  اأبناء 

وبنات النبي ع  

٤. يمثل على 

تضحيات اآل البيت في 

سلام. سبيل ال�إ

5. يبين  اأخلاق 

وعبادات ومعاملات اآل 

البيت.

يحب اآل البيت 

ويجلهم.
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-التزام منهج التيسير 

في العرض.

-تبسيط الُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب على القراءة 

والكتابة لكل 

صف.

-التنويع في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية في 

الصورة وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، والتقليدي 

حسب الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في اأدوات 

التقويم.

-تعريف الوديعة.

-ال�ستدل�ل على 

مشروعية الوديعة.

-استنتاج حكمة مشروعية 

الوديعة.

-بيان اأحكام الوديعة.

-بيان حكم ال�تجار 

بالوديعة.

-المحافظة على الودائع.

-الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم مناسب، 

لوحات مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

-تعريف الوديعة. 

-عرض اأدلة على 

الوديعة.

-مناقشة الطلاب 

في حكمة مشروعية 

الوديعة.

-توضيح اأركان الوديعة 

واأحكامها.

-مناقشة الطلاب في 

اأهمية رد الوديعة اإلى 

اأهلها.

حرص النبي على تاخر 

علي في مكة وتاخرة 

عن الهجرة ماذا 

تستنتج من ذلك.

عة
ودي
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-تمهيد: قصة بقاء علي 

بن اأبي طالب في مكة لرد 

الودائع التي كانت عند 

النبي صلى الله عليه وسلم 

اإلى اأهلها.

-معنى الوديعة.

-اأدلة مشروعية الوديعة.

-حكمة مشروعية الوديعة.

-لوحة يكتب عليها اأركان 

الوديعة.

-اأحكام الوديعة.

-حكم ال�تجار بالوديعة.

-قوله تعالى:” اإن الله 

أمانات  ياأمركم اأن تؤدوا ال�

اإلى اأهلها...”.

أمانة اإلى  -حديث:” اأدِّ ال�

من ائتمنك ول� تخن من 

خانك”.

أمانات  -فيلم عن ال�

ووجوب اأدائها.

١- اأن يعّرف 

مفهوم الوديعة.

٢- اأن يدلل على 

مشروعية الوديعة.

3- اأن يستنتج 

حكمة مشروعية 

الوديعة.

٤- اأن يوضح 

اأحكام الوديعة.

5- اأن يبين حكم 

ال�تجار بالوديعة.

٦- اأن يحافظ 

على الوديعة.

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال
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استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع مراعاة 

التنوع في اأدوات التقويم.

-تعريف الرهن.

-ال�ستدل�ل على 

مشروعية الرهن.

-استنتاج حكمة 

مشروعية الرهن.

-بيان اأركان الرهن.

-تعداد شروط الرهن.

-بيان اأحكام الرهن.

-الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم 

مناسب، لوحات 

مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-تعريف الرهن. 

-عرض اأدلة على 

الرهن.

-شرح شروطالرهن.

-مناقشة الطلاب 

في حكمة مشروعية 

الرهن.

-توضيح اأركان 

الرهنواأحكامه.

-مناقشة الطلاب في 

حكم ال�ستفادة من 

الرهن.

-اناقش قضية انتفاع 

المرتهن بالرهن 

كال�رض مثلا  
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-معنى الرهن.

-اأدلة مشروعية الرهن.

-لوحة يكتب عليها اأركان 

الرهن.

-شروط الرهن.

-اأحكام الرهن.

-قوله تعالى:” واإن كنتم 

على سفر ولم تجدوا كاتباً 

فرهان مقبوضة”.

-حديث عائشة:” اشترى 

رسول الله صلى الله عليه 

وسلم من يهودي طعاماً 

ورهنه درعه”.

-فيلم عن حكم ال�ستفادة 

من الرهن.

١- اأن يعّرف 

مفهوم  الرهن.

٢- اأن يدلل على 

مشروعية الرهن.

3- اأن يستنتج 

حكمة مشروعية 

الرهن.

٤- اأن يبين اأركان 

الرهن.

5- اأن يعدد 

شروط الرهن.

٦-اأن يوضح 

بعض اأحكام 

الرهن.
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الحســن  القــرض 

بديــل الربــا.

استخدام اأدوا التقويم 
الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب الحاجة 
ل�ستخدامه مع مراعاة 

التنوع في اأدوات التقويم.

-تعريف القض 
الحسن.

-ال�ستدل�ل على 
مشروعية القرض 
الحسن وفضله.

-استنتاج حكمة 
مشروعية القرض 

الحسن.
سلام  -بيان حرص ال�إ
على اإمهال المقترض 

المعسر.
سلام  -تعليل حرص ال�إ
على القرض الحسن.

-القرض الحسن بديل 
الربا.

-لكتاب المقرر، 
السبورة، فيلم 

مناسب، لوحات 
مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل.

-تعريف القرض 
الحسن. 

-مناقشة الطلاب 
في اأهمية القرض 

الحسن.
-مناقشة الطلاب في 
ضرورة رد القرض في 

وقته المحدد.
-مناقشة الطلاب 

في مساألة المقترض 
المعسر عن السداد.

-طرح ال�أسئلة 
والمناقشة.

-نشاط: بالتعاون مع 
اأفراد مجموعتي اأقارن 

بين الربا والقرض 
الحسن.
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-معنى القرض السن.

-حكمة مشروعية القرض 

الحسن.

-ضرورة رد القرض في 

موعده.

-وجوب اإمهال المعسر.

-لوحة يكتب عليها حكمة 

مشروعية القرض الحسن.

-قوله تعالى:” واإن كان ذو 

عسرة فنظرة اإلى ميسرة”.

-قوله تعالى:” من ذا الذي 

يقرض الله قرضاً حسناً 

فيضاعفه له اأضعافاً كثيرة 

والله يقبض ويبسط واإليه 

ترجعون”. )البقرة: ٢٤5(.

-حديث:” ما من مسلم 

يقرض مسلماً مرتين اإل� كان 

كصدقتها مرة”.

-حديث:” من نفس عن 

مؤمن كربة من كرب الدنيا 

نفس الله عنه كربة من 

كرب يوم القيامة...”.

-فيلم عن فضل القرض 

الحسن. 

١- اأن يعّرف 

مفهوم القرض 

الحسن.

٢- اأن يدلل على 

القرض الحسن.

3- اأن يستنتج 

حكمة مشروعية 

القرض الحسن.

٤- اأن يبين حث 

سلام على  ال�إ

اإمهال المعسر.

5- اأن يعدد 

شروط القرض 

الحسن.

٦- اأن يتعرف 

على بعض اأحكام 

القرض الحسن.

7- اأن يلتزم رد 

القرض الحسن.
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-عرف مفهوم السيادة 

و السلطان.

- هات دليلا من 

الكتاب و السنة على 

اأن الحاكمية لله.

- عدد صفات 

السلطان المسلم.

- وازن بين واجبات 

السلطان و حقوقه.

- استنتج مكانة 

سلام. السلطان في ال�إ

-معرفة  مفهوم 

السيادة و السلطان.

- يدلل من الكتاب 

و السنة على اأن 

الحاكمية لله.

- تعداد صفات  

السلطان المسلم.

- الموازنة بين 

واجبات السلطان و 

حقوقه.

- التدليل من الكتاب 

و السنة على اأن 

الحاكمية لله.

- استنتاج مكانة 

سلام السلطان في ال�إ

-اأسلوب الحوار و 

المناقشة.

- التمثيل ولعب 

ال�أدوار.

- اأسلوب 

المجموعات.

- عرض شرائح 

تتضمن اآيات 

كريمة و اأحاديث 

شريفة عن نظام 

الحكم في 

سلام. ال�إ
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-مفهوم السيادة و 

السلطان.

دليل من القران والسنة 

على ان الحاكمية لله

-صفات السلطان المسلم

- واجبات السلطان و 

حقوقه.

- مكانة السلطان في 

سلام. ال�إ

١.اأن يعّرف 

مفهوم السيادة 

والحكم.

٢. اأن يدلل على 

اأن الحاكمية 

لله.

3. اأن يعدد 

صفات الحاكم 

المسلم.

٤. اأن يعدد 

واجبات الحاكم 

المسلم وحقوقه.

5. اأن يستنتج 

مكانة الحاكم 

سلام. في ال�إ

ق 
لا
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 و
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ال�
ر 
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ال
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نسان  اذكر  مكانة ال�إ

سلام ؟ في ال�إ

نسان  - عدد حقوق ال�إ

سلام. في ال�إ

- هات دليلا من 

الكتاب و السنة على 

سلام حقوق  مراعاة ال�إ

نسان. ال�إ

- وازن بين واجبات 

نسان و حقوقه في  ال�إ

سلام. ال�إ

- استنتج تميز ال�سلام 

عن  القوانين الوضعية 

الناظمة لحقوق 

نسان. ال�إ

نسان  -معرفة مكانة ال�إ

سلام. في ال�إ

- تعداد حقوق 

سلام. نسان في ال�إ ال�إ

- التدليل من الكتاب 

و السنة حقوق 

سلام. نسان في ال�إ ال�إ

- الموازنة بين واجبات 

نسان و حقوقه في  ال�إ

سلام. ال�إ

- استنتاج تميز 

ال�سلام عن  القوانين 

الوضعية الناظمة 

لحقوق

-اإسلوب الحوار و 

المناقشة.

- عرض شرائح 

تتضمن اآيات 

كريمة و اأحاديث 

شريفة عن مكانة 

نسان و حقوقه  ال�إ

سلام. في ال�إ

- اأسلوب التمثيل و 

لعب ال�أدوار.

- اأسلوب القصة.

- اأسلوب 

المجموعات

 :
شر

 ع
من

لثا
س ا

در
ال

ام
سل

ال�إ
ي 

ن ف
سا

ن ل�إ
ق ا

قو
ح

نسان في  -مكانة ال�إ

سلام. ال�إ

نسان في  - حقوق ال�إ

سلام. ال�إ

- نصوص شرعية على 

نسان في القراآن  حقوق ال�إ

و السنة.

نسان  - حقوق ال�إ

واجبات ال�نسان تجاه 

المجتمع 

سلام في تعزيز  - ريادة ال�إ

نسان حقوق ال�إ

١.اأن يعّرف 
مفهوم حقوق 
نسان في  ال�إ

سلام. ال�إ
٢. اأن يتعرف 

على مكانة 
نسان في  ال�إ

سلام. ال�إ
3. اأن يدلل من 
الكتاب و السنة 

على حقوق 
نسان في  ال�إ

سلام. ال�إ
٤. اأن يعدد 
بعض حقوق 
نسان في  ال�إ

سلام. ال�إ
5. اأن يوازن بين 
نسان  واجبات ال�إ

وحقوقه في 
سلام. ال�إ

5. اأن يبين 
سلام  سبق ال�إ

وتميزه عن 
القوانين الوضعية 
الناظمة لحقوق 

نسان.. ال�إ
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-عرف العزة  في 

سلام ؟ ال�إ

وضح مكانة المسلم 

في الشريعة

- هات دليل من 

الكتاب و السنة على 

عزة المسلم.

- استشهد بمواقف 

تاريخية على عزة 

المسلم 

استنتج اأثر  الشعور  

بالعزة على الفرد 

والمجتمع  

- ما موقفك من قيمة 

العزة ؟

- هل يجوز للمسلم اأن 

يقبل الدنية في دينه

-التعريف بمفهوم 

العزة المسلم في 

سلام. ال�إ

توضيح مكانة المسلم 

ف الشريعة 

- التدليل من القراآن 

و السنة على عزة 

المسلم.

ستشهاد بمواقف  - ال�إ

تاريخية على عزة 

المسلم.

استنتاج اأثر  الشعور 

بالعزة على الفرد 

والمجتمع

- تقدير قيمة العزة.

- تمثل قيمة العزة 

سلوكيا.

-الحوار و 

المناقشة.

- اأسلوب القصة.

- التمثيل ولعب 

ال�أدوار.

- عرض شريط 

فيديو يتناول عزة 

المسلم.  
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-مفهوم العزة  في 

سلام دين  سلام - ال�إ ال�إ

العزة.

- مواقف تاريخية على 

عزة المسلم. 

- المسلم عزيز بفطرته.

١.اأن يعرف 

مفهوم العزة في 

سلام. ال�إ

٢. اأن يفرق بين 

العزة والكبر.

3.اأن يدلل 

من الكتاب 

والسنة على عزة 

المسلم.

٤. اأن يمثل  

بمواقف تاريخية 

على عزة 

المسلم. 

5. اأن يستنتج 

اأثر العزة في حياة 

الفرد والمجتمع. 

٦. اأن يتمثل 

قيمة العزة 

سلوكياً.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

١       الصف العاشر ال�أساسي: الجزء
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)وثيقة التربية الاسلامية(

ت  ا د رشــا ا

وملاحظــات 

لــف للمؤ

التقويم

المخرجات نتاجات التعليم، 

والتعلم، والنتاجات التربوية.
الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

التفريق بين المعجزة والكرامة.

مقارنة بين معجزة القراآن الكريم 

أنبياء السابقين. ومعجزات ال�

تعداد وجوه ال�أعجاز القراآني.

طرح اأمثلة لكل وجه من وجوه 

عجاز القراآني. ال�إ

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، الكتابة 

على السبورة ، طرح ال�أسئلة 

، الحوار والمناقشة ، 

ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة : 

مقطع فيديو عن ال�عجاز 

.CD القراآني على

عجاز العلمي  موسوعة ال�إ

http:// على ال�نترنت

www.quصلى الله عليه 

an-m.comوسلم

يم
كر

 ال
ان

قر
 ال

جاز
اع

 :
ول

ال�
س 

در
ال

تعريف المعجزة.

مقارنة بين معجزة القراآن 

أنبياء  الكريم ومعجزات ال�

السابقين.

وجوه اإعجاز القراآن 

الكريم.

اأمثلة لكل وجه من وجوه 

ال�أعجاز القراآني.

التفريق بين 

المعجزة 

والكرامة.

الموازنة بين 

معجزة القراآن 

الكريم ومعجزات 

أنبياء السابقين. ال�

تعداد وجوه 

ال�أعجاز القراآني.

التمثيل لكل 

وجه من وجوه 

ال�أعجاز القراآني.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا صحيحا. تفسير ال�

التعرف اإلى سورة التوبة.

توضيح علاقة المسلمين 

بالمشركين.

تعليل اإعلان البراءة من المشركين. 

استنباط الدروس والعبر من 

آيات. ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :– 

احترام العهود والمواثيق من 

دل�ئل ايمان ما هي السورة 

التي صدرها الله بالحديث 

عن العهود والمواثيق.
)١
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السورة بالرسم العثماني

 تعريف عام بسورة التوبة.

اأهم موضوعات السورة.

اأصناف المعاهدين من 

المشركين. 

علان الرباني اإلى الناس  ال�إ

يوم النحر.

الوفاء بالعهود.

هداية الناس هي الهدف 

سلام. العام للاإ

المسلم يجير طالب 

ال�أمان.

آيات  تلاوة ال�

الكريمة تلاوة 

سليمة.

بيان معاني 

المفردات 

والتراكيب في 

آيات الكريمة. ال�

آيات  شرح ال�

شرحا اإجماليا.

توضيح علاقة 

المسلمين 

بالمشركين.

استنباط العبر 

المستفادة من 

آيات الكريمة. ال�

آيات  حفظ ال�

غيباً.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا صحيحا. تفسير ال�

بيان حكم الوفاء بالعهد.

تعداد مبررات قتال المشركين

بيان الحكمة من مشروعية القتال 

في سبيل الله.

استنباط الدروس والعبر من 

آيات. ال�

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل 

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، تبادل ال�أدوار ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة :

احترام العهود والمواثيق من 

دل�ئل ايمان ما هي السورة 

التي صدرها الله بالحديث 

عن العهود والمواثيق.
)٢

( 
بة

تو
 ال

ورة
س

 :
ث

ثال
 ال

س
در

ال

)١
6-

7(
ت 

آيا �
ال

السورة بالرسم العثماني.

الوفاء بالعهد صفة اأصيلة 

عند المسلمين.

مبررات قتال المشركين.

الحكمة من مشروعية 

القتال في سبيل الله.

قتال المشركين الناكثين 

للعهود.

اختبار المسلمين سنة 

ربانية.

آيات  تلاوة ال�

الكريمة تلاوة 

سليمة.

بيان معاني 

المفردات 

والتراكيب في 

آيات الكريمة. ال�

آيات  شرح ال�

شرحا اإجماليا.

تعداد مبررات 

قتال المشركين

استنباط العبر 

المستفادة من 

آيات الكريمة. ال�

آيات  حفظ ال�

غيباً.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا صحيحا. تفسير ال�

توضيح اأهمية عمارة المساجد.

بيان اأهمية الجهاد في 

سبيل الله.

شرح اأهمية الول�ء والبراء.

توضيح حب الله ورسوله في قلوب 

المؤمنين.

آيات نصرة  استنتاج من خلال ال�

الله لعباده المؤمنين.

آيات استنباط الدروس والعبر من ال�

.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، الكتابة 

على السبورة ، طرح ال�أسئلة 

، الحوار والمناقشة ، 

ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة : 

للمسجد دور هام في حياة 

المسلم دلل على ذلك من 

خلال عمل الرسول صلى 

الله عليه وسلم في المدينة 

المنورة.
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السورة بالرسم العثماني.

الحث على عمارة 

المساجد.

اأهمية الجهاد في سبيل 

الله.

الول�ء لله ورسوله والبراء 

من الكافرين.

النصر من عند الله تعالى 

لعباده المؤمنين.

آيات  تلاوة ال�

الكريمة تلاوة 

سليمة.

بيان معاني 

المفردات 

والتراكيب في 

آيات الكريمة. ال�

توضيح اأهمية 

عمارة المساجد.

بيان اأهمية 

الجهاد في

 سبيل الله.

شرح اأهمية الول�ء 

والبراء.

الحرص 

على موال�ة 

المسلمين.

آيات  حفظ ال�

غيباً.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات تفسيرا صحيحا. تفسير ال�

آيات. ذكر سبب نزول ال�

أنبياء  ضرورة ال�قتداء بال�

والمرسلين.

بيان خطورة معاونة الكفار 

المعادين.

مقارنة بين التعامل مع الكافر 

المعادي والكافر غير المادي.

استنباط الدروس والعبر من 

آيات. ال�

سورة  الوسائل:

 الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، الكتابة 

على السبورة ، طرح ال�أسئلة 

، الحوار والمناقشة ، 

ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة : 

 ١ارجع اإلى كتب التراجم 

واكتب ما ل� يقل عن 

خمسة اأسطر عن حياة 

الصحابي الجليل حاطب بن 

اأبي بلتعة.

٢ ارجع اإلى صحيح 

البخاري ٤/  59  رقم 

الحديث) 3٠٠9( واكتب 

الحديث الذي تحدث عن 

الصحابي الجليل حاطب بن 

اأبي بلتعة.
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السورة بالرسم العثماني.

آيات. سبب نزول ال�

النهي عن موال�ة 

الكافرين.

أنبياء  ال�قتداء بال�

والمرسلين.

الفرق في التعامل مع 

الكافر المعادي والكافر 

غير المادي.

دروس وعبر مما ترشد اإليه 

آيات. ال�

آيات  تلاوة ال�

الكريمة تلاوة 

سليمة.

بيان معاني 

المفردات 

والتراكيب في 

آيات الكريمة. ال�

آيات  شرح ال�

شرحا اإجماليا.

توضيح سبب 

آيات. نزول ال�

بيان خطورة 

معاونة الكفار 

المعتدين.

الموازنة بين 

التعامل مع 

الكافر المعادي 

والكافر غير 

المادي.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اأعرف القضاء 

والقدر.

آيات  اأتلو ال�

المتعلقة بالقدر.

اأستخرج 

دل�ل�ت 

النصوص.

يمان  اأبين دور ال�إ

في بالقدر اإلى 

العمل وال�أخذ 

بال�أسباب.

معرفة مفهوم القضاء والقدر.

آيات المتعلقة بالقضاء  تلاوة ال�

والقدر.

التمثيل للقضاء والقدر.

التوصل اإلى عدم التعارض 

يمان بالقدر وال�أخذ  بين ال�إ

بال�أسباب.

يؤمن بالقضاء والقدر.

 الوسائل : السبورة.لوحات 

جدارية. شفافيات. جهاز 

عرض. لوحات كرتونية.

ال�أساليب:  التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنتاج 

والتحليل.العصف الذهني.

الحوار والمناقشة.

ال�أسلوب القصصي.اأنظمة 

المجموعات.

ال�أنشطة : قضية للنقاش:

١ـ) يظن بعض الناس اأن 

القدر يعني ال�ستسلام 

والتواكل ( ناقش هذه 

العبارة.

يمان بالقضاء والقدر  ٢ـ ال�إ

نسان  ل� يلغي اإرادة ال�إ

ومسؤوليته. 
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مفهوم القضاء والقدر.

اآيات من القراآن والسنة 

يمان بالقدر. تدل على ال�إ

اأمثلة على القدر

علاقة القدر بال�أخذ 

بال�أسباب

اأمثلة من السيرة

قصة عمر والطاعون

يمان  تعريف ال�إ

بالقضاء والقدر

ال�ستدل�ل على 

يمان  وجوب ال�إ

بالقضاء والقدر. 

التمثيل على 

القضاء والقدر.

بيان اأن ال�أخذ 

بال�أسباب جزء 

يمان  مهم من ال�إ

بالقضاء والقدر.

يمان  تحقيق ال�إ

بالقضاء والقدر. دة
قي

لع
ا



342 34٢343343

)وثيقة التربية الاسلامية(

اأوضح اأثر 

يمان بالقدر  ال�إ

في تحرير العقل 

من ال�أوهام.

اأستدل على 

اإحاطة علم 

الله تعالى بكل 

شيء

اأربط بين 

يمان بالقدر  ال�إ

والشجاعة 

قدام. وال�إ

اأعلل رضا 

المؤمن 

بال�بتلاءات 

والمصائب.

يحرر عقله من الخرافات 

وال�أوهام.

يقراأ النصوص المتعلقة بسعة 

علم الله تعالى واإحاطته.

يؤمن بسعة علم الله تعالى.

يصبر على ال�بتلاءات 

والمصائب لنيل ال�أجر من الله 

تعالى.

قدام ل�  يؤمن باأن الشجاعة وال�إ

تتعارض مع القضاء والقدر

الوسائل :  

الكتاب ، السبورة.

لوحات جدارية. شفافيات. 

جهاز عرض.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

العصف الذهني.الحوار 

والمناقشة.ال�أسلوب 

القصصي عند طرح 

ال�مثلة.اأنظمة المجموعات.

ال�أنشطة :قضية نقاش

يعتقد بعض الناس اأن 

القضاء والقدر يعني اإجبار 

العباد على اأفعالهم.

اأناقش هذا الفهم.
 :

بع
سا

 ال
س

در
ال

)٢
( 

در
لق

 وا
اء

ض
لق

 با
ان

يم
ال�إ

أفعال الصادرة  اأقسام ال�

نسان. عن ال�إ

بيان مفهوم المسؤولية 

والتكليف.

اأدلة شرعية على اإحاطة 

علم الله تعالى بكل شيء

القدر وال�أوهام.

يمان بالقدر. اآثار ال�إ

موقف المؤمن من 

ال�بتلاءات والمصائب.

توضيح اأثر 

يمان بالقدر  ال�إ

في تحرير العقل 

من ال�أوهام 

والخرافات.

ال�ستدل�ل من 

القراآن والسنة 

على اإحاطة علم 

الله بكل شيء.

الربط بين 

يمان بالقضاء  ال�إ

والقدر والشجاعة 

قدام. وال�إ

تعليل رضا 

المؤمن وصبره 

على ال�بتلاءات 

والمصائب.
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ما  معنى الرزق، 

ال�أجل

آيات  اأتلو ال�

تلاوة سليمة

اأبين حكم 

السعي في 

طلب الرزق

اأستخرج المعاني 

المستفادة من 

النصوص

آثار  اأعدد ال�

المترتبة على اأن 

الرزق وال�أجل 

بيد الله تعالى.

معرفة مف

هوم الرزق وال�أجل

تلاوة النصوص تلاوة سليمة

ال�ستدل�ل على انفراد الله تعالى 

بالرزق وال�أجل.

استخراج المعاني المستفادة من 

النصوص.

آثار المترتبة على  تعداد ال�

يمان باأن الرزق وال�أجل بيد  ال�إ

الله تعالى.

الوسائل : 

الكتاب ، لسبورة.لوحات 

جدارية.مقطع فيديو..

ال�أساليب: استخدام 

ال�أسلوب المناسب مع 

التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل..طرح 

ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :قضايا نقاش

آية )ولنبلونكم  ١- نقراأ ال�

بشيء من الخوف 

والجوع...( ونربط ما ورد 

فيها من ابتلاءات بعقيدة 

القضاء والقدر .

٢- نقراأ المشهد من سورة 

المدثر ) ذرني ومن خلقت 

وحيدا...( ونناقش علاقة 

كثرة رزق الله للعبد ومحبته 

له.

ى
عال

ه ت
الل

د 
 بي

جل
أ ل�

 وا
زق

لر
: ا

من
لثا

س ا
در

ال

معنى الرزق وال�أجل

اأدلة شرعية على اأن الرزق 

وال�أجل بيد الله تعالى.

 السعي لطلب الرزق. 

آثار المترتبة على  ال�

يمان باأن الرزق  ال�إ

وال�أجل بيد الله.

يمان بال�أجل في  اأثر ال�إ

سلوك المسلم.

تعريف الرزق 

وال�أجل

ال�ستدل�ل على 

اأن الرزق وال�أجل 

بيد الله تعالى.

بيان حكم 

السعي في طلب 

الرزق.

آثار  تعداد ال�

المترتية على 

يمان باأن  ال�إ

الرزق وال�أجل 

بيد الله تعالى.

التيّقن اأن الرزق 

وال�أجل بيد الله 

تعالى.
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اقراأ  الحديث غيبا.

اشرح الحديث شرحا 

اجماليا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأيين فضائل بلاد الشام 

عموماً، وفلسطين على 

وجه الخصوص.

استنبط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.

حفظ الحديث غيبا.

شرح الحديث شرحا 

اجماليا.

توضيح المعاني المستفادة 

من الحديث.

بيان فضائل بلاد الشام 

عموماً، وفلسطين على وجه 

الخصوص.

استنباط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.

تقدير بلاد الشام 

وفلسطين.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

يرجع فيه الطالب اإلى 

المكتبة، وياأتي باسم كتابين 

من كتب شروح الحديث 

النبوي. 

ت 
 بي

ف
كنا

أ  وا
..

ن.
ري

اه
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ى
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ل� 
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ح
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لم
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: ف

سع
لتا

س ا
در
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.)
س

قد
لم

ا

كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث الشريف 

وبيان المعاني المستفادة 

منه وغريب األفاظه. 

 وذكر درجته ومصدره.

اأهم فضائل بيت 

المقدس.

ارتباط المسلمين ببيت 

المقدس في الجانب 

العقدي والحضاري 

والسياسي.

حفظ الحديث 

غيبا.

شرح الحديث 

شرحا اجماليا.

بيان فضائل بيت 

المقدس.

توضيح 

ال�رتباطات التي 

تربط المسلمين 

ببيت المقدس.

تقدير بيت 

المقدس.

ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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يختار من 

ال�أحاديث 

ما صّح 

منها. 

استخدام اأدوات 

التقويم المتنوعة. 

حفظ الحديث النبوي 

الشريف.

بيان معاني المفردات 

والتراكيب 

فهم الحديث فهماً 

اإجمالياً. 

تعداد ال�صناف الواردة في 

الحديث 

تعليل سبب ذكر هذه 

ال�صناف 

استنباط من الحديث 

الشريف  قضايا فقهيه 

وتربوية  

معرفة فضل هؤل�ء الناس 

الواردة صفاتهم في 

الحديث.

استخدام ال�أسلوب السهل 

ألفاظ  والعبارة السلسة وال�

البسيطة. 

ه(
ظل

ي 
ه ف

الل
م 

له
ظ

ة ي
بع

س
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 )
ث

دي
ح

( 
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ش
عا

 ال
س
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عرض  الحديث النبوي. 

على وسيلة مناسبة 

جمالي  المعنى ال�إ

للحديث.

شرح الحديث النبوي 

الشريف. 

ال�صناف الواردة في 

الحديث 

سبب ذكر هذه 

ال�صناف.

ذكر ما يستفاد من 

الحديث من قضايا واأمور 

فقهية وتربوية وتوجيهية.

حفظ الحديث 

الشريف غيبا.

بيان المعنى 

جمالي  ال�إ

للحديث.

تعداد ال�صناف 

الواردة في 

الحديث 

الشريف. 

تعليل سبب ذكر 

هذه ال�صناف 

في الحديث 

الشريف. 

استنباط قضايا 

فقهية وتربوية 

وتوجيهية.
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اقراأ الحديث غيبا.

اشرح الحديث شرحا 

اجماليا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف مفهوم

الظلم.

اعدد صور الظلم. 

ابين عواقب الظلم 

والظالمين. 

اأعرف مفهوم

الشح.

اعدد صور الشح. 

ابين عواقب الشح. 

استنبط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.

حفظ الحديث غيبا.

شرح الحديث شرحا 

اجماليا.

توضيح المعاني المستفادة 

من الحديث.

التعرف اإلى مفهوم الظلم.

تعداد صور الظلم. 

بيان عواقب الظلم 

والظالمين. 

التعرف اإلى مفهوم الشح.

تعداد صور الشح. 

بيان عواقب الشح. 

استنباط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.

الحرص على تجنب الظلم 

والشح.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

ال�ستعانة بـ)CD(، مثل 

CD تسونامي مثلاً اأو غيره 

).
..
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ال كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث الشريف 

وبيان المعاني المستفادة 

منه وغريب األفاظه وذكر 

درجته ومصدره.

مفهوم الظلم.

صور الظلم. 

عواقب الظلم والظالمين. 

مفهوم الشح.

صور الشح. 

عواقب الشح.

ذكر ما يستفاد من 

الحديث من قضايا واأمور 

فقهية وتربوية وتوجيهية.

حفظ الحديث 

غيبا.

شرح الحديث 

شرحا اجماليا.

التعرف اإلى 

مفهومي الظلم 

والشح.

تعداد صور من 

الظلم. 

بيان عواقب 

الظلم والظالمين.

 توضيح موقف 

المسلم من 

الظلم.

الحرص على 

تجنب الظلم 

والشح.
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اشرح  بب غزوة حنين

حديد مكان حنين 

على الخريطة

وضح  تهياأ النبي 

صلى الله عليه وسلم 

للخروج للغزوة

اذكر اأعداد المسلمين 

والكفار في الغزوة

علل   تسمية الغزوة 

بهذا ال�سم

عرف بشخصية  قائد 

غزوة حنين

مثل  على جراأة النبي 

صلى الله عليه وسلم 

بين  الحكمة من 

توزيع النبي صلى الله 

عليه وسلم للغنائم

استنبط  الدروس والعبر 

من الدرس

شرح  سبب غوة حنين

تحديد مكان حنين على 

الخريطة

توضيح  تهياأ النبي صلى 

الله عليه وسلم للخروج 

للغزوة

ذكر اأعداد المسلمين 

والكفار في الغزوة

تعليل  تسمية الغزوة بهذا 

ال�سم

التعريف  بقائد غزوة حنين

التمثيل   على جراأة النبي 

صلى الله عليه وسلم 

بيان  الحكمة من توزيع 

النبي صلى الله عليه وسلم 

للغنائم

استنباط  الدروس والعبر من 

الدرس

استنتج ال�أسباب التي اأدت 

اإلى هزيمة المسلمين من 

خلال سورة التوبة )٢٤-٢٦

هـ(
٨(

ن 
حني
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غز
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شر
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ثان
 ال

س
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سبب غزوة حنين

مكان حنين على 

الخريطة

استعداد المسلمين 

للخروج للغزوة.

اأعداد المسلمين والكفار 

في الغزوة

سبب تسمية الغزوة بهذا 

ال�سم

جراأة النبي صلى الله 

عليه وسلم وشجاعته.

الحكمة من توزيع النبي 

صلى الله عليه وسلم 

للغنائم.

ثبات المسلمين وتحقيق 

النصر.

الدروس والعبر من الدرس

بيان سبب غزوة 

حنين

تحديد مكان 

حنين على 

الخريطة

توضيح استعداد 

المسلمين 

للخروج للغزوة.

تمثيل  على جراأة 

النبي صلى الله 

عليه وسلم. 

بيان الحكمة من 

توزيع النبي صلى 

الله عليه وسلم 

للغنائم.

استنباط الدروس 

والعبر من الدرس

ية
بو

الن
رة 

سي
ال
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علل تسمية  غزوة 

تبوك بهذا ال�سم 

عين  مكان تبوك على 

الخريطة

وضح جهرية النبي 

صلى الله عليه وسلم 

للخروج للغزوة

قارن بين موقف 

المنافقين وموقف 

المؤمنين الصادقين من 

الغزوة

اذكر  اأعداد 

المسلمين والروم في 

الغزوة

استنبط  الدروس والعبر 

من الدرس

تعليل  سبب غزوة تبوك

تحديد مكان تبوك على 

الخريطة

توضيح  جهرية النبي صلى 

الله عليه وسلم للخروج 

للغزوة

مقارنة  بين موقف 

المنافقين وموقف المؤمنين 

الصادقين من الغزوة

ذكر  اأعداد المسلمين 

والروم في الغزوة

استنباط الدروس والعبر من 

الدرس

من خلال سورة التوبة 

)١١8( تحدث عن الثلاثة 

الذين خلفوا عن الغزوة.

هـ(
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-سبب غزوة تبوك

-مكان تبوك على 

الخريطة

استعداد المسلمين 

للخروج للغزوة.

مجريات الغزوة.

 موقف المنافقين وموقف 

المؤمنين الصادقين من 

الغزوة.

-مقارنة بين قوة المؤمنين 

واإعدادهم، وقوة الروم 

واإعدادهم.

نتائج الغزوة.

-الدروس والعبر من 

الدرس

بيان سبب غزوة 

تبوك.

تحديد مكان 

تبوك على 

الخريطة.

توضيح استعداد 

المسلمين 

للخروج للغزوة.

المقارنة بين 

موقف المنافقين 

وموقف المؤمنين 

الصادقين من 

الغزوة.

بيان اأهم نتائج 

الغزوة.

استنباط الدروس 

والعبر من الدرس
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علل  تسمية عام 

الوفود بهذا ال�سم

عدد  بعض اسماء 

الوفود التي قدمت 

على النبي صلى الله 

عليه وسلم

بين  مضامين الحوار 

بين الوفود والنبي صلى 

الله عليه وسلم

مثل   على اتساع 

رقعة الدولة ال�سلامية 

وعالميتها من خلال 

عام الوفود.

استنبط الدروس والعبر 

من الدرس

تعليل  سبب تسمية عام 

الوفود بهذا ال�سم

تعداد  بعض اسماء الوفود 

التي قدمت على النبي 

صلى الله عليه وسلم

بيان  مضامين الحوار بين 

الوفود والنبي صلى الله 

عليه وسلم

التمثيل  على اتساع رقعة 

الدولة ال�سلامية وعالميتها 

من خلال عام الوفود.

استنباط الدروس والعبر من 

الدرس

من خلال النظر في كتب 

السيرة اكتب اأسماء رؤساء 

الوفود التي قدمت على 

النبي صلى الله عليه وسلم

هـ(
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-سبب تسمية عام الوفود 

بهذا ال�سم

-اأهم الوفود التي قدمت 

على النبي صلى الله 

عليه وسلم

-مضامين الحوار بين 

الوفود والنبي صلى الله 

عليه وسلم.

-اتساع رقعة الدولة 

ال�سلامية وعالميتها من 

خلال عام الوفود.

كيف كان النبي يستقبل 

الوفود؟

-الدروس والعبر من 

الدرس

تعليل  سبب 

تسمية عام الوفود 

بهذا ال�سم.

تعداد بعض 

اسماء الوفود 

التي قدمت على 

النبي.

بيان مضامين 

الحوار بين الوفود 

والنبي صلى الله 

عليه وسلم.

التمثيل  على 

اتساع رقعة 

الدولة ال�سلامية 

وعالميتها من 

خلال عام 

الوفود.

بيان كيفية 

استقبال النبي 

عليه السلام 

للوفود.
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-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط 

الُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب 

على القراءة 

والكتابة لكل 

صف.

-التنويع 

في الصور 

المعروضة مع 

مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم.

-تعريف الفقه واأصوله.

-بيان الفرق بين الفقه 

وال�أصول.

-توضيح نشاأة الفقه 

واأصوله.

-بيان اأهمية الفقه واأصوله.

-بيان اأهمية الفقه في حياة 

المسلم.

-ذكر المذاهب الفقهية 

واإمام كل مذهب منها.

-التمثيل على القواعد 

ال�أصولية.

-الكتاب المقرر، السبورة، 
فيلم مناسب، لوحات 

مناسبة.
-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-يوضح المعلم معنى الفقه 

وال�أصول.. 
-مناقشة الطلاب في الفرق 

بين الفقه وال�أصول.
-توضيح اأهمية الفقه في 

حياة المسلم.
-كتابة المذاهب الفقهية 
أربعة ومؤسسيها على  ال�

السبورة.
-شرح طرق المذاهب في 
استنباط ال�أحكام الفقهية.
-نشاط ابين دور كل من 

الفقيه وال�صولي في النص 
القراني )حرمت عليكم 

الميتة والدم(.
فيلم عن نشاأة علم الفقه 

وال�أصول.
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-معنى الفقه.

-معنى اأصول الفقه.

-الفرق بين الفقه 

وال�أصول.

-نشاأة علم الفقه 

واأصوله.

-اأهمية الفقه في حياة 

المسلم.

-لوحة يكتب عليها 

المذاهب الفقهية 

واإمام كل مذهب 

منها.

-قوله تعالى:” فلول� 

نفر من كل فرقة منهم 

طائفة ليتفقهوا في 

الدين...”.

-حديث:” من يرد 

الله به خيراً يفقهه في 

الدين”.

-تعريف الفقه 

واأصوله.

-التفريق بين الفقه 

وال�أصول.

-بيان نشاأة علم 

الفقه واأصوله.

-توضيح اأهمية 

الفقه واأصوله.

-التعرف على 

المذاهب الفقهية.

-التمثيل على 

القواعد ال�أصولية.

ي
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم.

-تعريف الحكم الشرعي.

-بيان اأنواع الحكم 

الشرعي.

-ذكر اأنواع الحكم الشرعي 

التكليفي.

-التمثيل على اأنواع الحكم 

الشرعي التكليفي.

-ال�لتزام بال�أحكام الشرعية.

-الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب، لوحات 

مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-مناقشة الطلاب في اأنواع 

الحكم الشرعي التكليفي. 

-يطلب من الطلاب ذكر 

اأمثلة على اأنواع الحكم 

الشرعي التكليفي. 

نشاط :-اأمثل على كل من 

السبب والشرط والمانع.

-فيلم عن الحكم الشرعي 

واأنواعه.
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-معنى الحكم 

الشرعي.

-اأنواع الحكم 

الشرعي.

-اأنواع الحكم 

التكليفي)الواجب 

واأقسامه، المندوب، 

المباح، الحرام 

واأقسامه، المكروه(.

-لوحة يكتب عليها 

اأنواع الحكم الشرعي 

التكليفي.

-قوله تعالى:” فلا 

وربك ل� يؤمنون حتى 

يحكموك فيما شجر 

بينهم...”.

-تعريف مفهوم 

الحكم الشرعي.

-بيان اأنواع الحكم 

الشرعي.

-توضيح اأنواع 

الحكم الشرعي 

التكليفي.

-التمثيل على اأنواع 

الحكم الشرعي 

التكليفي.

-ال�لتزام بال�أحكام 

الشرعية.
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قوله تعالى:” 
كلوا من 
الطيبات 
واعملوا 
صالحاً.

علاقة ال�أكل 
الطيب بالعمل 

الصالح.

استخدام 
اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 
والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 
مع مراعاة التنوع 

في اأدوات ة 
التقويم.

-بيان اأهمية ال�أطعمة 
نسان. وال�أشربة في حياة ال�إ

-استنتاج الحكمة من 
تحريم بعض ال�أطعمة 

وال�أشربة.
-بيان اأضرار بعض ال�أطعمة 

وال�أشربة المحرمة.
-استخراج المعاني 

المستفادة من النصوص.
-الحرص على تجنب 

ال�أطعمة وال�أشربة المحرمة.

-الكتاب المقرر، السبورة، 
فيلم مناسب، لوحات مناسبة، 

صور.
- التركيز على دور الطلاب 
في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
-يوضح المعلم اأهمية ال�أطعمة 

وال�أشربة في حياة الناس. 
-مناقشة الطلاب في الحكمة 

من تحريم بعض ال�أطعمة 
وال�أشربة. 

-يطلب من الطلاب بيان 
اأضرار بعض ال�أطعمة وال�أشربة 

سلام.  التي حرمها ال�إ
-قضية نقاش: العلاقة من 

خلال النصوص بين ال�أكل 
الطيب والعمل الصالح واإجابة 
الدعاء.قوله تعالى:” كلوا من 

الطيبات واعملوا صالحاً”. 
قوله تعالى:” يا اأيها الرسل 

كلوا من الطيبات...”.
اناقش حكم استيراد اللحوم 

من الدول التي ليس لها 
كتاب سماوي 

لوحة يكتب عليها بعض اأنواع 
ال�أطعمة وال�أشربة المباحة.
-لوحة يكتب عليها بعض 

اأنواع ال�أشربة المحرمة
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-اأهمية الطعام 

والشراب في حياة 

نسان. ال�إ

- الحكمة من تحريم 

بعض ال�أطعمة 

وال�أشربة. 

-اأضرار ال�أطعمة 

وال�أشربة المحرمة.

-صور لبعض ال�أطعمة 

المحرمة.

-قوله تعالى:” يحل 

لهم الطيبات ويحرم 

عليهم الخبائث...”.

-قوله تعالى:” حرمت 

عليكم الميتة والدم 

ولحم الخنزير وما اأهل 

به لغير الله...”.

-فيلم عن حكمة 

الشارع في تحريم 

ال�أطعمة وال�أشربة 

الضارة.

-التعرف اإلى اأهمية 

ال�أطعمة وال�أشربة 

نسان. في حياة ال�إ

-اأن يستنتج 

الحكمة من تحريم 

بعض ال�أطعمة 

وال�أشربة.

-اأن يبين اأضرار 

ال�أطعمة وال�أشربة 

المحرمة.

-اأن يحرص على 

تجنب ال�أطعمة 

وال�أشربة المحرمة.
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وضح حكمة الله 

في خلق ازواج 

)الذكر وال�نثى (

بين مجال�ت 

المساواة بين الذكر 

وال�نثى.

تحدث عن 

مجال�ت التفاضل 

بين الذكر وال�نثى 

فسر مفهوم قوامة 

الرجل على المراأة.

استنتج ثمار المودة 

والرحمة في 

ال�ستقرار ال�سري.

اذكر اأمثلة على 

تكامل دور ال�نثى 

والذكر في الحياة.

توضيح  حكمة الله في 

خلق ازواج )الذكر وال�نثى (

بيان  مجال�ت المساواة 

بين الذكر وال�نثى.

يتحدث  عن مجال�ت 

التفاضل بين الذكر وال�نثى 

 مفهوم قوامة الرجل على 

المراأة.

استنتاج ثمار المودة 

والرحمة في ال�ستقرار 

ال�سري.

 التمثيل  على تكامل دور 

ال�نثى والذكر في الحياة

الحوار والسؤال  

تحليل النصوص 

ربط الدرس بالواقع 

ال�سئلة السابرة 

استخدام اسلوب العصف 

الذهني 

طرح المشكلات وايجاد 

حلول لها وفق الشريعة 

ضرب ال�مثلة 

عرض فيديو مناسب للدرس 

طرح موضوع للنقاش 

)ما زاد الله في قوة عاطفة 

المراأة  وانقص في قدراتها 

النفسية والعقلية ما هو ال� 

كمال بحقها وما زاد الله 

في قوة الرجل وشجاعة 

وانقص من قوة عاطفته هو 

كمال في حقه.(
 :

شر
 ع

من
لثا

س ا
در

ال

ة 
أ مرا

وال
ل 

رج
 ال

ين
ة ب

لاق
لع

م ا
ظي

تن

 

المساواة بين الرجل 

والمراأة. )ال�نسانية ,الَخلق 

,الكرامة, التكاليف 

الشرعية والمسؤولية 

الدينية ,الحقوق الشرعية  

,العقوبات ,العقود 

,والتصرفات.(

مجال�ت التفاضل بين 

الذكر وال�نثى )في البنية 

الجسدية ,والنفسية 

والوظيفية ,وقوامة ومسؤولية 

الرجل عن بيته  (

مفهوم قوامة الرجل على 

المراأة

التكامل بين دور الرجل 

والمراأة في الحياة.

توضيح حكمة الله 

في خلق ال�زواج 

)الذكر وال�نثى (

بيان مجال�ت 

المساواة بين الرجل 

والمراأة.

بيان مجال�ت 

التفاضل بين الرجل 

والمراأة. 

توضح مفهوم قوامة 

الرجل على المراأة.

التمثيل  على 

تكامل دور الرجل 

والمراأة.في الحياة.
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عرف مفهوم:  
- الوسطية  

-التطرف
 –الغلو.

- دلل من القران 
والسنة على ان 

ال�سلام دين وسطية 
واعتدال

- اأذكر مجال�ت
 - الوسطية في 

ال�سلام 
مثل على مظاهر 

الوسطية في ال�سلام 
- وضح اأهداف 

الوسطية في ال�سلام 
استنتج اأهمية 

الوسطية.
- بين  اأثر الوسطية 

في حماية المجتمع 
من الجريمة.

- اشرح دور الوسطية 
في حماية المجتمع 

وتحصينه  

معرفة  مفهوم الوسطية  
-التطرف –الغلو.

التدليل من القران والسنة 
على ان ال�سلام دين 

وسطية واعتدال
.ذكر مجال�ت الوسطية 

في ال�سلام.
يمثل على مظاهر الوسطية 

في ال�سلام.
توضيح اأهداف الوسطية 

في ال�سلام.
استنتاج اأهمية الوسطية 

بيان اأثر الوسطية في حماية 
المجتمع من الجريمة.
شرح دور الوسطية في 

حماية المجتمع وتحصينه  

الحوار والسؤال  
تحليل النصوص 

ربط الدرس بالواقع 
ال�سئلة السابرة 

استخدام اسلوب العصف 
الذهني 

طرح المشكلات وايجاد 
حلول لها وفق الشريعة 

ضرب ال�مثلة 
عرض فيديو مناسب للدرس
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مفهوم الوسطية والتطرف 

والغلو.

أدلة من القران والسنة  ال�

على ان ال�سلام دين 

وسطية واعتدال

اأهداف الوسطية في 

ال�سلام.

مجال�ت الوسطية في 

ال�سلام.

اأثر الوسطية في حماية 

المجتمع من الجريمة.

اأسباب التطرف.

علاج التطرف.

تعريف المفاهيم: 

الوسطية  -التطرف 

–الغلو.

ال�ستدل�ل من 

القران والسنة على 

ان ال�سلام دين 

وسطية واعتدال.

ذكر مجال�ت 

الوسطية في 

ال�سلام.

التمثيل على 

مظاهر الوسطية في 

ال�سلام.

بيان اأثر الوسطية 

في حماية المجتمع 

من الجريمة.  
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

مناقشة الطلبة في اسباب 

مشكلاتهم ومظاهرها 

واقتراح  الحلول مناسبة 

لها بما ينسجم مع احكام 

الشريعة ال�سلامية

الحوار والسؤال  

تحليل النصوص 

ربط الدرس بالواقع 

ال�سئلة السابرة 

استخدام اسلوب العصف 

الذهني 

طرح المشكلات وايجاد 

حلول لها وفق الشريعة 

ضرب ال�مثلة 

عرض فيديو مناسب للدرس
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طرح قضايا:

التدخين والمخدرات  

والجوكر. الفراغ

البطالة ,التسول 

التفكك ال�سري 

عدم التوافق وال�نسجام 

مع ال�سرة واسباب ذلك.

ال�حتلال وقمعه للشباب.

كبت حرية الراأي 

والتعبير )القمع الفكري 

والسياسي....(

ال�حباط من الحياة 

ال�كتئاب ,التشاؤم 

)امراض نفسية (.

قلة او عدم توفر المراكز 

والمؤسسات التي يعتني 

بالشباب.

بيان اأهمية مرحلة 

الشباب.

توضيح خصائص 

مرحلة الشباب.

التعرف اإلى 

بعض مشكلات 

الشباب في العصر 

الحديث.

اقتراح حلول 

تساعد في 

معالجة مشكلات 

الشباب.

تحليل النصوص 

الشرعية الواردة في 

الدرس.



356 356357357

)وثيقة التربية الاسلامية(

٢       الصف العاشر ال�أساسي: الجزء
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ارشادات 

للمؤلف
التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

معرفة سبب النزول.

ذكر صور سبب النزول

توضيح ُحكم القول في 

اأسباب النزول بالراأي 

وال�جتهاد.

استخلاص فوائد اأسباب 

النزول.

تعداد بعض من الكتب 

التي صنفت في علم 

سبب النزول.

تقدير جهود العلماء في 

علوم القراآن.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة : 
ول

نز
 ال

ب
سبا

أ : ا
ول

ال�
س 

در
ال

تعريف سبب النزول.

 صور اأسباب النزول.

حكم القول في اأسباب النزول 

بالراأي وال�جتهاد.

فوائد اأسباب النزول.

اأهم المصنفات في علم اأسباب 

النزول.

تعريف سبب النزول.

ذكر صور سبب النزول.

توضيح ُحكم القول في 

اأسباب النزول بالراأي 

وال�جتهاد.

بيان معرفة فوائد اأسباب 

النزول.

تعداد بعض الكتب التي 

صنفت في علم اسباب 

النزول.

احترام جهود العلماء في 

علوم القراآن.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

تفسير المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

بيان دور الدعاء في حياة 

المؤمن.

استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، تبادل ال�أدوار 

، ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة :– 

ارجع اإلى سورة اآل  

آيات)37-٤١(  عمران ال�

آيات  وقارن بين هذه ال�

آيات. وتلك ال�
ي:
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السورة بالرسم العثماني.

المفردات الجديدة في 

آيات الكريمة. ال�

تعريف عام بالسورة.

دور الدعاء في حياة 

المؤمن.

استجابة الدعاء.

صفات يحيى عليه 

السلام.

العبر والعظات المستفادة 

من الدرس.

آيات غيبا. حفظ ال�

تفسير معاني 

المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  شرح ال�

اإجمالياً.

بيان دور الدعاء في 

حياة المؤمن.

استنباط بعض العبر 

والعظات المستفادة 

من الدرس.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

تفسير المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

ال�ستدل�ل على عفاف 

السيدة مريم عليها السلام.

توضيح مظاهر قدرة الله 

سبحانه وتعالى.

استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، تبادل ال�أدوار 

، ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة:

ارجع اإلى القراآن واذكر 

موطنا اآخر لقصة مريم 

واأقارن بين الموقفين.
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السورة بالرسم العثماني.

المفردات الجديدة في 

آيات الكريمة. ال�

آيات شرحا  شرح ال�

تحليليا.

اأدلة على عفاف السيدة 

مريم عليها السلام.

 مظاهر قدرة الله سبحانه 

وتعالى.

ول�دة عيسى عليه السلام.

موقف قوم مريم عليها 

السلام.

العبر والعظات المستفادة 

من الدرس.

آيات غيبا. حفظ ال�

تفسير معاني 

المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  شرح ال�

اإجمالياً التدليل 

على عفاف السيدة 

مريم عليها السلام.

توضيح مظاهر 

قدرة الله سبحانه 

وتعالى.

استنباط بعض العبر 

والعظات المستفادة 

من الدرس.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة.

آيات غيبا. تسميع ال�

آيات تفسيرا  تفسير ال�

صحيحا.

تفسير المفردات الجديدة 

آيات الكريمة. في ال�

بيان عقيدة اأهل الكتاب 

في شاأن عيسى عليه 

السلام.

بيان اأدب اإبراهيم في 

أبيه. دعوته ل�

استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، مسجل.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة : 

ارجع اإلى نهاية سورة 

المائدة واأدون ما قاله الله 

عن عيسى عليه السلام.
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السورة بالرسم العثماني.

المفردات الجديدة في 

آيات الكريمة. ال�

آيات شرحا تحليليا شرح ال�

عقيدة المشككين في شاأن 

عيسى عليه السلام.

دعوة اإبراهيم عليه السلام 

أبيه. ل�

مقارنة بين طريقة اإبراهيم 

عليه السلام وطريقة والده 

في الخطاب.

رحيل اإبراهيم عليه السلام 

عن قومه.

العبر والعظات المستفادة 

من الدرس.

آيات غيبا. حفظ ال�

تفسير معاني 

المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  شرح ال�

اإجمالياً.

توضيح اأدب 

اإبراهيم عليه السلام 

في دعوته اأباه.

استنباط العبر 

والعظات المستفادة 

من الدرس.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 
التقويم باأنواعها 
)الموضوعية، 

النمطية 
التقليدية...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�
صحيحة.

آيات تفسيرا  تفسير ال�
صحيحا.

تفسير المفردات الجديدة 
آيات الكريمة. في ال�
وصف حال المؤمن 
والكافر يوم القيامة.

أنبياء عند  توضيح مكانة ال�
الله.

استنباط العبر والعظات 
المستفادة من الدرس.

يمان بقدرة الله على  ال�إ
البعث.

سورة الوسائل : 
الكتاب ، السبورة ، 

لوحة جدارية، 
ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 
)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 
طرح ال�أسئلة ، الحوار 
والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي. 
ال�أنشطة : 

 ١ارجع اإلى كتب 
التراجم واكتب ما ل� يقل 

عن خمسة اأسطر عن 
حياة الصحابي الجليل 
حاطب بن اأبي بلتعة.
٢ ارجع اإلى صحيح 

البخاري ٤/  59  رقم 
الحديث) 3٠٠9( 

واكتب الحديث الذي 
تحدث عن الصحابي 

الجليل حاطب بن اأبي 
بلتعة.
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السورة بالرسم العثماني.

 المفردات الجديدة في 

آيات الكريمة. ال�

آيات شرحا تحليليا شرح ال�

حال المؤمن والكافر يوم 

القيامة

أنبياء عند الله. مكانة ال�

التذكير بمناقب بعض 

أنبياء عليهم السلام. ال�

اأهمية السير على منهج 

أنبياء عليهم السلام. ال�

مصير منكري البعث يوم 

القيامة.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

سليمة.

تفسير معاني 

المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

آيات شرحا  شرح ال�

اإجمالياً وصف 

حال المؤمن 

والكافر يوم القيامة.

توضيح مكانة 

أنبياء عند الله. ال�

استنباط بعض العبر 

والعظات المستفادة 

من الدرس.

يمان بقدرة الله  ال�إ

على البعث.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

حديث 

ال�أعرابي 

الذي قال 

للرسول: والله 

ما تبعتك على 

هذا...

اأعرف التوكل 

والتواكل.

آيات  اأتلو ال�

بالتوكل.

اأستخرج دل�ل�ت 

النصوص.

اأفرق بين التوكل 

والتواكل.

اأوضح اأثر التوكل 

على حياة المسلم.

معرفة مفهوم التوكل 

والتواكل.

آيات المتعلقة  تلاوة ال�

بالتوكل

التفريق بين التوكل 

والتواكل.

الربط بين التوكل وال�أخذ 

بال�أسباب.

ربط اإيمانه بالتوكل على 

الله في كل شؤون حياته.

يتوكل على الله تعالى.

 الوسائل : السبورة.

لوحات جدارية. 

شفافيات. جهاز عرض. 

لوحات كرتونية.

ال�أساليب:  التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنتاج والتحليل.

العصف الذهني.الحوار 

والمناقشة.ال�أسلوب 

القصصي.اأنظمة 

المجموعات.

ال�أنشطة : قضية 

للنقاش:

من خلال اأحداث 

الهجرة النبوية اإلى يثرب 

اأوضح مواطن التوكل 

ومواضع ال�أخذ بال�أسباب 

فيها. 
ى  
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مفهوم التوكل والتواكل.

اأمثلة من سيرة النبي صلى 

الله عليه وسلم على مفهوم 

التوكل.

الفرق بين التوكل والتواكل.

الربط بين التوكل وال�أخذ 

بال�أسباب 

اأثر التوكل على الله تعالى 

في حياة المسلم.

تعريف التوكل 

والتواكل.

ال�ستدل�ل على 

التوكل من القراآن 

والسنة.

التفريق بين التوكل 

والتواكل.

الربط بين التوكل 

وال�أخذ بال�أسباب.

بيان اأثر كل من 

التوكل والتواكل 

على المسلم.

يمان بالله تعالى  ال�إ

الوكيل.

دة
قي

لع
ا
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اآيات ) مرج 

البحرين 

يلتقيان...( 

بصمات 

ال�أصابع.

) بلى قادرين 

على اأن 

نسوي بنانه( 

مراحل خلق 

نسان. ال�إ

النواة.

تحديد جنس 

نسان  ال�إ

وارتباطه 

بالذكر.

اأذكر اأنواع 

عجاز. ال�إ

اأبين معنى الحقيقة 

العلمية.

اأمثل على قدرة الله 

تعالى في الكون

اأدلل على كيفية 

تعظيم الله تعالى 

وشكره.

اأربط بين النص 

القراآني والحقيقة 

العلمية.

عجاز. معرفة اأنواع ال�إ

معرفة الحقيقة العلمية.

التمثيل على قدرة الله 

تعالى 

تعظيم الله تعالى.

الربط بين النص القراآني 

والحقيقة العلمية.

الكتاب ، السبورة.

لوحات جدارية. 

شفافيات. جهاز عرض.

ال�أساليب: 

اأربط بين دل�ل�ت 

النصوص والحقيقة 

العلمية فيما ياأتي:

اأ-) من نطفة اإذا تمنى(

ب-)نساؤكم حرث لكم(

ج. ) ومن كل شيء 

خلقنا زوجين(

رابط فيديو في ال�عجاز 

العلمي

https://www.

youtube.com/

watch?v=thCgyy2nZk
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آية والحقيقة  معنى ال�

والنظرية.

يمان فطري في النفس  ال�إ

نسانية. ال�إ

من اآيات الله تعالى في 

الكون )في النفس، في 

الخلق، في الكون(.

آية  تعريف ال�

والحقيقة والنظرية.

التمثيل للحقائق 

والنظريات.

يمان  توضيح اأن ال�إ

بالله تعالى فطري 

في النفس.

التدليل على عظمة 

الله تعالى ببعض 

آيات الكونية. ال�

تعداد اآثار العلم في 

آيات الكونية. ال�

تعظيم الله تعالى 

في الحياة.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

اأول من تسعر 

بهم النار يوم 

القيامة.

ما  معنى 

خلاص.  ال�إ

آيات تلاوة  اأتلو ال�

سليمة.

اأستدل من القراآن 

والسنة على 

اإخلاص العمل لله 

تعالى وحده.

اأستنتج اآثار 

خلاص. ال�إ

اأمثل على 

خلاص من سيرة  ال�إ

السلف الصالح.

خلاص. معرفة مفهوم ال�إ

تلاوة النصوص تلاوة سليمة

ال�ستدل�ل على اهمية 

خلاص. ال�إ

خلاص في العبادة لله  ال�إ

تعالى.

خلاص. استنتاج اآثار ال�إ

تمثل سيرة السلف الصالح 

خلاص. في ال�إ

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

لوحات جدارية.مقطع 

فيديو..

ال�أساليب: استخدام 

ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور 

الطلاب في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل..طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :قضايا نقاش

اأناقش مع اأفراد 

خلاص  مجموعتي اأثر ال�إ

على حركة الجماد من 

خلال حديث الثلاثة 

الذين لجاأوا اإلى الغار 

وساألوا الله تعالى بصالح 

اأعمالهم.
ص
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خلاص. مفهوم ال�إ

اأدلة شرعية على 

خلاص. ال�إ

حديث ) اإنما ال�أعمال 

بالنيات(

دل�ل�ت النصوص )فمن 

كان يرجو لقاء ربه 

فليعمل...(.

خلاص. اأهمية ال�إ

اأمثلة من سيرة السلف على 

خلاص. ال�إ

خلاص. من اآثار ال�إ

توضيح مفهوم 

خلاص. ال�إ

ال�ستدل�ل من 

القراآن والسنة على 

خلاص  ال�إ

بيان اأهمية 

خلاص في  ال�إ

العبادة.

استنتاج اآثار 

خلاص في  ال�إ

العمل.

التمثيل من سيرة 

السلف الصالح 

خلاص. على ال�إ

خلاص لله تعالى  ال�إ

في العمل. 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها

اأحفظ الحديث 

غيبا.

اأشرح الحديث 

شرحا اجماليا.

اأوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأتعرف اإلى مفهوم 

المسؤولية.

أمر  اأوضح فضل ال�

بالمعروف والنهي 

عن المنكر.

استنبط من 

الحديث الشريف 

اأموراً فقهية وتربوية 

وتوجيهية.

اأقدر المصلحة 

العامه.

حفظ الحديث غيبا.

شرح الحديث شرحا 

اجماليا.

توضيح المعاني المستفادة 

من الحديث.

التعرف اإلى مفهوم 

المسؤولية.

أمر  توضيح فضل ال�

بالمعروف والنهي عن 

المنكر.

استنباط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.

تقدير المصلحة العامه.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :
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 كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث الشريف 

وبيان المعاني المستفادة 

منه وغريب األفاظه. وذكر 

درجته ومصدره.

مسؤولية المسلم تجاه 

مجتمعه.

اأحكام فقهية وتوجيهات 

مهمة مستنبطة من 

الحديث الشريف.

 

حفظ الحديث 

الشريف غيبا.

توضيح معاني 

المفردات والتراكيب 

الواردة في الحديث 

الشريف.

بيان مسؤولية 

المسلم الحق تجاه 

المجتمع.

تعليل الحكمة من 

أمر بالمعروف  ال�

والنهي عن المنكر.

أمر  الحرص على ال�

بالمعروف والنهي 

عن المنكر.
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ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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اقراأ الحديث غيبا.

اشرح الحديث 

شرحا اجماليا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف مفهوم

المرابط.

اوضح فضل الرباط 

والمرابطين.

اذكر بعض بلدان 

يتصف اأهلها 

بالرباط. 

استنبط من 

الحديث الشريف 

اأموراً فقهية وتربوية 

وتوجيهية.

حفظ الحديث غيبا.

شرح الحديث شرحا 

اجماليا.

توضيح المعاني المستفادة 

من الحديث.

التعرف اإلى مفهوم المرابط 

توضيح فضل الرباط 

والمرابطين.

ذكر بعض بلدان يتصف 

اأهلها بالرباط. 

استنباط من الحديث 

الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.

تقدير المرابطين في سبيل 

الله.

الوسائل : 

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو)موقف تمثيلي 

مصور(..

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :

تكليف الطالب بنشاط، 

يعّرف فيه بعض المسلمين 

التي كانت تعّد في 

العصور السابقة اأنها ثغور، 

واأهلها مرابطون، كصقلية 

على سبيل المثال، 

أندلس... وهكذا. وال�

ث(
دي

ح
( 
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 ال
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( 

كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث الشريف 

وبيان المعاني المستفادة 

منه وغريب األفاظه وذكر 

درجته ومصدره.

مفهوم الرباط.

فضل الرباط والمرابطين.

فضائل الرباط في 

سلام. ال�إ

حكم الرباط.

حفظ الحديث 

الشريف غيبا.

شرح الحديث 

شرحا اجماليا.

توضيح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

التعرف اإلى مفهوم 

الرباط.

توضيح فضل الرباط 

والمرابطين.
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علل  تسمية حجة 

الوداع بهذا ال�سم

حدد تاريخ  توجه 

النبي صلى الله 

عليه وسلم لحجة 

الوداع

ارسم توضيحي  

يبين اأعمال الحج 

التي قام بها النبي 

صلى الله عليه 

وسلم 

استنبط دل�ل�ت 

خطبة الوداع.

استنتج العبر 

والعظات من حجة 

الوداع

تعليل  تسمية حجة 

الوداع بهذا ال�سم

ذكر تاريخ  توجه النبي 

صلى الله عليه وسلم 

لحجة الوداع

رسم توضيحي  يبين 

اأعمال الحج التي قام بها 

النبي صلى الله عليه وسلم 

معرفة  نص خطبة الوداع 

استنباط دل�ل�ت خطبة 

الوداع.

استنتاج العبر والعظات من 

حجة الوداع

من خلال النظر في خطبة 

حجة الوداع بين حرمة 

الدم المسلم.

ع
ودا

 ال
جة

ح
 :
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ح
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-تسمية حجة الوداع بهذا 

ال�سم

-تاريخ توجه النبي صلى 

الله عليه وسلم لحجة 

الوداع

-نص خطبة الوداع

- دل�ل�ت خطبة الوداع.

-العبر والعظات من حجة 

الوداع

تعليل تسمية حجة 

الوداع بهذا ال�سم

التعرف اإلى نص 

خطبة الوداع. 

استنباط دل�ل�ت 

خطبة الوداع.

استنتاج  العبر 

والعظات من حجة 

الوداع

ية
بو

الن
رة 

سي
ال
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بين مكانة 

النبيصلى الله عليه 

وسلم في قلوب 

اصحابه 

اذكر علامات  

اقتراب اأجل النبي 

صلى الله عليه 

وسلم

اشرح تفاصيل 

مرض النبي صلى 

الله عليه وسلم

وضح   لحظات 

احتضار النبي 

صلى الله عليه 

وسلم

صف حال  

الصحابة لحظة 

وصول خبر الوفاة 

تحدث عن طريقة 

تجهيز ودفن النبي 

صلى الله عليه 

وسلم.

في قلوب اصحابه بيان 

مكانة النبيصلى الله عليه 

وسلم

ذكر علامات  اقتراب 

اأجل النبي صلى الله عليه 

وسلم

شرح تفاصيل مرض النبي 

صلى الله عليه وسلم 

توضيح   لحظات احتضار 

النبي صلى الله عليه وسلم

وصف حال  الصحابة 

لحظة وصول خبر الوفاة 

الحديث عن طريقة تجهيز 

ودفن النبي صلى الله عليه 

وسلم

اذكر وصايا النبي   صلى 

الله عليه وسلمفي مرضه 

الذي مات فيه من خلال 

كتب السيرة.

ته
وفا

 و
لم

وس
ه 

علي
ه 

الل
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صل
ي 
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مكانة النبي صلى الله 

عليه وسلم في قلوب 

اصحابه 

اقتراب اأجل النبي صلى 

الله عليه وسلم

اشتداد مرض النبي صلى 

الله عليه وسلم

لحظات احتضار النبي 

صلى الله عليه وسلم

وصية النبي قبل احتضاره.

حزن  الصحابة لخبر 

الوفاة.

طريقة تجهيز ودفن النبي 

صلى الله عليه وسلم

بيان مكانة النبي 

صلى الله عليه 

وسلم في قلوب 

اصحابه 

ذكر علامات  

اقتراب اأجل النبي 

صلى الله عليه 

وسلم

شرح تفاصيل مرض 

النبي صلى الله 

عليه وسلم

توضيح وصية 

النبي صلى الله 

عليه وسلم لحظة 

ال�حتضار.

وصف حال 

الصحابة لحظة 

وصول خبر الوفاة.
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عرف الى

 مفهوم الخلافة.

بين مكانة الخليفة 

في ال�سلام 

دلل على مكانة 

الخليفة في 

ال�سلام  

وضح دور  

الخلافة في توحيد 

أمة ال�

عدد شروط اختيار 

الخليفة 

اشرح  كيفية 

تنصيب الخليفة

بين دل�ل�ت  

اختيار ابي بكر 

للخلافة

اشرح اأسباب 

سقوط الخلافة.

معرفة  الى مفهوم 

الخلافة.

بيان  مكانة الخليفة في 

ال�سلام 

التدليل  على مكانة 

الخليفة في ال�سلام 

توضيح دور  الخلافة في 

توحيد ال�أمة

تعداد شروط اختيار 

الخليفة 

شرح  كيفية تنصيب 

الخليفة

بيان دل�ل�ت  اختيار ابي 

بكر للخلافة

شرح اأسباب سقوط 

الخلافة.الخلافة.

اكتب عن مبداأ الشورى 

سلام. واأهميته في ال�إ

اكتب شروط الخليفة بعد 

الرجوع اإلى كتب السياسة 

الشرعية )السياسة الشرعية 

– ال�أحكام السلطانية
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- مفهوم الخلافة.

- مكانة الخليفة في 

سلام. ال�إ

- كيفية تنصيب الخليفة.

- اأهمية شروط الخليفة في 

سلام. ال�إ

- اأسباب سقوط الخلافة.

التعرف الى مفهوم 

الخلافة.

بيان مكانة الخليفة 

في ال�سلام. 

التدليل على 

مكانة الخليفة في 

ال�سلام. 

تعداد شروط اختيار 

الخليفة 

بيان كيفية تنصيب 

الخليفة.

شرح اأسباب سقوط 

الخلافة.

الحرص على العمل 

عادة الخلافة. ل�إ
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-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط الُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب على 

القراءة والكتابة 

لكل صف.

-التنويع في 

الصور المعروضة 

مع مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

-تعريف الحج والعمرة.

-ال�ستدل�ل على مشروعية 

الحج والعمرة.

-استنتاج حكمة مشروعية 

الحج.

-بيان حكم الحج 

والعمرة.

-تعداد شروط وجوب 

الحج.

-بيان وقت العمرة.

-ذكر اأركان العمرة.

تقان. -تبييق العمرة باإ

-الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب، لوحات 

مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يوضح المعلم معنى الحج 

والعمرة. 

-مناقشة الطلاب في الفرق 

بين الحج والعمرة. 

-مناقشة الطلاب في حكمة 

مشروعية الحج.

-شرح حكم الحج والعمرة. 

-شرح شروط وجوب الحج.

-عرض فيلم عن اأركان 

العمرة.

ناقش قول النبي صلى الله 

عليه وسلم

لعائشة ان جهاد المراة 

حجها.
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-تعريف الحج والعمرة.

-الفرق بين الحج والعمرة.

-حكم الحج والعمرة.

-لوحة يكتب عليها اأركان 

العمرة.

- اأعمال العمرة.

- وقت الحج والعمرة.

شروط وجوب الحج.

- حكمة مشروعية الحج 

والعمرة.

-التعرف الى مفهوم 

الحج والعمرة.

-توضيح شروط 

وجوب الحج 

والعمرة.

-استنتاج حكمة 

مشروعية الحج 

والعمرة.

-بيان حكم الحج 

والعمرة.

-تحديد وقت الحج 

والعمرة.

تقان. -اأداء العمرة باإ

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

-بيان اأنواع الحج..

-معرفة اأركان الحج.

-تعداد واجبات الحج.

-ذكر اأعمال يوم التروية 

اإلى يوم العيد.

-ذكر اأعمال اأيام منى.

تقان. -اأداء الحج باإ

مقارنة  بين الحج والعمرة 

من حيث الحكم ووقت 

ال�داء

-الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب، لوحات 

مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-خريطة مفاهيمية ل�أعمال 

الحج.

-يوضح المعلم اأنواع 

الحج. 

-عرض ل�فتة عليها اأركان 

الحج. 

-مناقشة الطلاب في 

واجبات الحج. 

-عرض ل�فتة عليها اأعمال 

يوم التروية اإلى يوم العيد.

-مناقشة الطلاب في 

اأعمال اأيام منى.
)٢
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-اأقسام اأعمال الحج.

- اأنواع الحج.

حرام للحج. - ال�إ

-اأعمال يوم التروية اإلى يوم 

العيد.

-اأعمال اأيام منى.

-حديث:” الحج عرفة”.

حرام  -بيان اأنواع ال�إ

بالحج.

-توضيح اأركان 

الحج وواجباته.

-التعرف اإلى اأعمال 

اليوم الثامن والتاسع 

والعاشر من ذي 

الحجة.

-تعداد اأعمال اأيام 

التشريق.

-اأداء مناسك الحج 

تقان. باإ
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استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي 

حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع 

مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

-تعريف الوصية.

-بيان الفرق بين الوصبة 

والهبة.

-ال�ستدل�ل على مشروعية 

الوصية.

-استنتاج حكمة مشروعية 

الوصية.

-بيان اأركان الوصية.

-تعداد شروط الوصية.

-معرفة اأحكام الوصية.

-بيان مبطلات الوصية.

-الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب، لوحات 

مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يوضح المعلم معنى 

الوصية.

-مناقشة الطلاب في الفرق 

بين الوصية والهبة.

-عرض اأدلة الوصية.

-مناقشة الطلاب في 

حكمة مشروعية الوصية. 

-عرض ل�فتة عليها اأركان 

الوصية.

-مناقشة الطلاب في 

شروط الوصية.

-شرح مقدار الوصية 

ومبطلاتها.

-طرح ال�أسئلة والمناقشة.
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-معنى الوصية.

-الفرق بين الوصية والهبة.

-اأدلة مشروعية الوصية.

-حكمة مشروعية الوصية.

-شروط الوصية.

-مقدار الوصية.

-مبطلات الوصية.

-فيديو قصير عن فضل 

الوصية.

-قوله تعالى:” يا اأيها 

الذين اآمنوا شهادة 

بينكم اإذا حضر اأحدكم 

الموت حين الوصية 

اثنان ذوا عدل منكم اأو 

اآخران من غيركم...” 

)المائدة:١٠٦(.

-حديث:” ما حق امرئ 

مسلم له شيء يوصي 

فيه يبيت فيه ليلتين اإل� 

ووصيته مكتوبة عنده”. 

)البخاري، ومسلم(.

-التعرف اإلى معنى 

الوصية.

-ال�ستدل�ل على 

مشروعية الوصية.

-بيان حكمة 

مشروعية الوصية.

-التفريق بين الوصية 

والهبة.

-توضيح مبطلات 

الوصية.

الحرص على 

الوصية في حياته.
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بّين مكانة المراأة 

سلام. في ال�إ

تعّرف اإلى قيمة 

المراأة، ودورها في 

تقّدم المجتمعات، 

وتطّورها.

دلل على وجوب 

مشاركة المراأة 

الرجَل في بناء 

المجتمع.

اذكر نماذج لنساء 

مسلمات خلّدهّن 

التاريخ.

معرفة مكانة المراأة في 

سلام. ال�إ

توضيح دور المراأة في 

تقّدم المجتمعات، 

وتطّورها.

ذكر اأمثلة على مشاركة 

المراأة الرجَل في بناء 

المجتمع.

نماذج لنساء مسلمات 

خلّدهّن التاريخ: 

الخنساء، لبنى القرطبية، 

اأَمُة الواحد ُسَتْيَتُة 

البغدادية.

الحوار والسؤال  

تحليل النصوص 

ربط الدرس بالواقع 

ال�سئلة السابرة 

استخدام اسلوب العصف 

الذهني 

طرح المشكلات وايجاد 

حلول لها وفق الشريعة 

ضرب ال�مثلة 

عرض فيديو مناسب 

للدرس
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سلام. مكانة المراأة في ال�إ

دور المراأة في تقّدم 

المجتمعات، وتطّورها.

مشاركة المراأة الرجَل في 

بناء المجتمع.

نماذج لنساء مسلمات 

خلّدهّن التاريخ.

بيان مكانة المراأة 

سلام. في ال�إ

التعرف اإلى قيمة 

المراأة، ودورها في 

تقّدم المجتمعات، 

وتطّورها.

ال�ستدل�ل على 

وجوب مشاركة 

المراأة الرجَل في 

بناء المجتمع.

ذكر نماذج لنساء 

مسلمات خلّدهّن 

التاريخ. وك
سل

وال
ق 

لا
خ

ال�
رو

فك
ال
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 عرف الى مفهوم 

المجتمع المسلم.

وضح خصائص 

المجتمع المسلم.

بين اأثر المجتمع 

على شخصية 

الفرد.

عدد حقوق الفرد 

على المجتمع.

استنتج واجب 

المسلم تجاه 

المجتمع.

شرح وسائل 

تحصين المجتمع 

من ال�نحرافات

يبن اأثر ال�يمان في 

حماية المجتمع 

وتحصينه.

استنتج خطورة 

تقليد الثقافة 

ال�جنبية 

معرفة  مفهوم المجتمع 

المسلم.

توضيح خصائص 

المجتمع المسلم.

بيان اأثر المجتمع على 

شخصية الفرد.

تعداد حقوق الفرد على 

المجتمع.

استنتاج واجب المسلم 

تجاه المجتمع.

شرح وسائل تحصين 

المجتمع.

بيان اأثر ال�يمان في 

حماية المجتمع وتحصينه 

استنتاج خطورة تقليد 

الثقافة ال�جنبية.

الحوار والسؤال  

تحليل النصوص ربط 

الدرس بالواقع.

استخدام اسلوب العصف 

الذهني.

طرح المشكلات وايجاد 

حلول لها وفق الشريعة 

ضرب ال�مثلة 

عرض فيديو مناسب 

للدرس

 :
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من
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مفهوم المجتمع المسلم.

خصائص المجتمع 

المسلم.

اأثر المجتمع على شخصية 

الفرد.

حقوق الفرد على 

المجتمع.

واجب المسلم تجاه 

المجتمع.

وسائل تحصين المجتمع 

من ال�نحرافات.

المحافظة على الهوية 

سلامية للمجتمع. ال�إ

التعرف الى مفهوم 

المجتمع المسلم.

توضيح خصائص 

المجتمع المسلم.

بيان اأثر المجتمع 

على شخصية الفرد. 

استنتاج واجب 

المسلم تجاه 

المجتمع.

شرح وسائل 

تحصين المجتمع 

من ال�نحرافات.

المحافظة على 

سلامية  الهوية ال�إ

للمجتمع.
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عرف مفهوم الحوار 

بين اهمية الحوار 

في حياة الفرد 

والشعوب 

وضح مكانه ومنزلة 

الحوار في الشريعة.

دلل على مشروعية 

الحوار 

عدد مجلات 

الحوار 

اشرح مزايا  الحوار 

الناجح)ال�يجابي 

(في

 الشريعة.

مثل على الحوار 

من القران الكريم.

استنتج اآداب 

الحوار 

معرفة مفهوم الحوار 

بيان اهمية الحوار في 

حياة الفرد والشعوب 

توضيح مكانه ومنزلة 

الحوار في الشريعة.

التدليل على مشروعية 

الحوار 

تعداد مجلات الحوار 

يشرح مزايا  الحوار 

الناجح)ال�يجابي (في

 الشريعة.

التمثيل  على الحوار من 

القران الكريم.

استنتاج اآداب الحوار 

تقدير اهمية الحوار 

تمثله قيمة الحوار سلوكيا

الحوار والسؤال  

تحليل النصوص 

ربط الدرس بالواقع 

ال�سئلة السابرة 

استخدام اسلوب العصف 

الذهني 

طرح المشكلات وايجاد 

حلول لها وفق الشريعة 

ضرب ال�مثلة 

عرض فيديو مناسب 

ام
سل

ال�إ
ي 

ر ف
حوا
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  مفهوم الحوار.

اهمية الحوار في حياة 

الفرد والشعوب. 

مكانه ومنزلة الحوار في 

الشريعة.

مشروعية الحوار في 

سلام.  ال�إ

اأهم اأنواع الحوار بين 

المسلمين وغيرهم.

امثلة  على الحوار من 

القران الكريم.

اآداب الحوار. 

التعرف الى مفهوم 

الحوار

بيان اهمية الحوار 

في حياة الفرد 

والشعوب 

ال�ستدل�ل على 

مشروعية الحوار.

بيان اأهم اأنواع 

الحوار بين 

المسلمين وغيرهم.

استنتاج اآداب 

الحوار. 

امتثال قيمة الحوار 

سلوكيا.



376 376377377
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١       الصف الحادي عشر ال�أساسي : الجزء
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اإرشادات 

للمؤلف
التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية، 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ( 

والتنوع فيها.

-معرفة علم التفسير.

-بيان اأهمية علم 

التفسير.

-تحديد مصادر علم 

التفسير.

-توضيح شروط 

المفسر.

-توضيح مراحل تدوين 

التفسير.

-بيان اأنواع التفسير.

-مقارنة بين تفسير 

القراآن الكريم في عهد 

النبي  صلى الله عليه 

وسلموعهد الصحابة.

-استشعار اأهمية علم 

التفسير.

الوسائل: 
الكتاب، السبورة، لوحة 

جدارية، نماذج من كتب 
التفسير المتوفرة.

ال�أساليب: 
استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 
على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل 
 )العصف الذهني(، 

الكتابة على السبورة ، طرح 
ال�أسئلة، الحوار والمناقشة، 

ال�أسلوب القصصي.
ال�أنشطة: 

١( الفرق بين التفسير 
والسفور. 

٢( فضل القراآن الكريم في 
حفظ اللغة العربية.

3( اأمثلة على التفسير 
العلمي للقراآن الكريم.

عه
نوا

أ  وا
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أو �
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س
در
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-صور ل�أشهر التفاسير.

-تعريف علم التفسير.

-اأهمية علم التفسير.

-مصادر علم التفسير.

-شروط المفسر.

-كيفية تدوين التفسير.

-اأنواع التفسير.

-تعريف علم التفسير.

-بيان اأهمية علم التفسير.

-تحديد مصادر علم 

التفسير.

-توضيح شروط المفسر.

-توضيح مراحل تدوين 

التفسير.

-بيان اأنواع التفسير.

-المقارنة بين تفسير 

القراآن الكريم في مراحله 

المتعددة.

-استشعار اأهمية علم 

التفسير.

مه
لو

وع
م 

ري
لك

ن ا
آ قرا

ال
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

آيات غيًبا. -تسميع ال�

-تفسير المفردات 

والتراكيب.

آيات  -تفسير ال�

الكريمة.

-تعليل تسمية سورة 

سراء بهذا ال�سم. ال�إ

-بيان مكانة المسجد 

ال�أقصى عند 

المسلمين.

-شرح فساد بني 

اإسرائيل من خلال 

آيات الكريمة ال�

-توضيح صفات عباد 

الله الفاتحين للمسجد 

ال�أقصى.

-استنباط الدروس والعبر 

من اآيات الدرس.

الوسائل: 

الكتاب، السبورة ، لوحة 

جدارية، جهاز حاسوب، 

وشاشة عرض، اأو تطبيق 

أندرويد. ال�

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني(، 

الكتابة على السبورة، طرح 

ال�أسئلة، الحوار والمناقشة، 

ال�أسلوب القصصي، التعلم 

النشط.

ال�أنشطة: 

سراء. تلخيص حادثة ال�إ
)١

٠(
ء 

سرا
ال�إ

رة 
سو
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ي

ثان
 ال

س
در

ال

ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-السورة بالرسم العثماني.

-المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

-بطاقة تعريف بالسورة.

آيات. بين يدي ال�

آيات شرًحا  -شرح ال�

اإجماليًّا:

سراء، رسالة  حادثة ال�إ

موسى، اإفساد بني 

اإسرائيل، غلبة بني 

اإسرائيل، القراآن يهدي 

للتي هي اأقوم.  

- العبر المستفادة من 

الدرس.

آيات الكريمة  -تلاوة ال�

تلاوة سليمة.

آيات الكريمة  -حفظ ال�

غيًبا.

-تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة في 

آيات الكريمة. ال�

-تعليل تسمية سورة 

سراء بهذا ال�سم. ال�إ

آيات الكريمة  -شرح ال�

شرًحا اإجماليًّا.

-بيان مكانة المسجد 

ال�أقصى عند المسلمين.

-شرح فساد بني اإسرائيل 

آيات  من خلال ال�

الكريمة.

-استنتاج صفات عباد 

الله الفاتحين للمسجد 

ال�أقصى.

-استنباط العبر والدروس 

المستفادة من الدرس.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي،..اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

آيات غيًبا. -تسميع ال�

-تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة في 

آيات الكريمة. ال�

آيات  -تفسير ال�

الكريمة.

-توضيح السنن 

ال�جتماعية من خلال 

آيات. ال�

-استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

-استشعار قدرة الله من 

آيات. خلال ال�

-مقارنة بين صفات 

الحروف.

الوسائل: 

 السبورة، لوحة جدارية، 

جهاز حاسوب، شاشة 

عرض، اأو تطبيق 

أندرويد. ال�

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني(، 

الكتابة على السبورة، طرح 

ال�أسئلة، الحوار والمناقشة، 

تبادل ال�أدوار، ال�أسلوب 

القصصي. 

ال�أنشطة:

اآيات تتحدث عن تعاقب 

الليل والنهار.

٢( العلاقة بين الترف 

فساد. وال�إ

)٢
٢-

١١
( 

راء
س

ال�إ
رة 

سو
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ث
ثال

 ال
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى العلمي.

-السورة بالرسم العثماني.

-المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

آيات شرًحا  -شرح ال�

اإجماليًّا:

من طبائع النفس، من 

مظاهر قدرة الله تعالى، 

الجزاء من جنس العمل، 

السنن ال�جتماعية، جزاء 

من يريد الدنيا ومن يريد 

ال�آخرة، الشرك سبب 

الخذل�ن.

-دروس وعبر.

-من صفات الحروف.

آيات الكريمة  -تلاوة ال�

تلاوة سليمة.

آيات الكريمة  -حفظ ال�

غيًبا.

-تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة في 

آيات الكريمة. ال�

آيات الكريمة  -شرح ال�

شرًحا اإجماليًّا.

عجاز  -بيان بعض وجوه ال�إ

آيات  العلمي في ال�

الكريمة.

-استنتاج كيف يكون 

الجزاء من جنس العمل.

-توضيح السنن ال�جتماعية 

آيات  من خلال ال�

الكريمة.

-استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

-استشعار قدرة الله من 

آيات الكريمة. خلال ال�

-بيان بعض صفات 

الحروف.
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استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

آيات غيًبا. -تسميع ال�

-تفسير المفردات 

والتراكيب.

آيات تفسيًرا  -تفسير ال�

صحيًحا.

-ال�ستدل�ل على بر 

الوالدين من خلال 

آيات. ال�

-بيان حقوق ذوي 

القربى

-بيان النواهي التي 

آيات  تضمنتها ال�

الكريمة.

-استنباط الدروس والعبر 

آيات. من ال�

الوسائل: 

السبورة، لوحة جدارية، 

جهاز حاسوب، شاشة 

عرض، اأو تطبيق 

أندرويد. ال�

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

 )العصف الذهني(، 

الكتابة على السبورة، طرح 

ال�أسئلة، الحوار والمناقشة، 

ال�أسلوب القصصي. 

ال�أنشطة:

تدوين الوصايا العشر 

أنعام  الواردة سورة ال�

آيات)١5١-١53(. ال�

سراف  الفرق بين ال�إ

والتبذير.

بيان الفرق بين قوله تعالى 

تعالى: ) من اإملاق، 

وخشية اإملاق(.

)3
٨-

٢3
( 

راء
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-السورة بالرسم العثماني.

ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

الدرس.

-المفردات والتراكيب في 

آيات الكريمة. ال�

آيات تفسيًرا  -تفسير ال�

حسان اإلى  اإجماليًّا: ال�إ

الوالدين، وذوي القربى، 

نفاق، النهي  القصد في ال�إ

أبناء، حرمة  عن قتل ال�

ال�عتداء على ال�أعراض 

وال�أنفس وال�أموال، العدل 

في الكيل والوزن، النهي 

عن الحكم على ال�أشياء 

بغير دليل. 

-تحريم الكبر.

-العبر والعظات المستفادة 

من الدرس.

آيات الكريمة  -تلاوة ال�

تلاوة سليمة.

آيات الكريمة  -حفظ ال�

غيًبا.

-تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة في 

آيات الكريمة. ال�

آيات الكريمة  -شرح ال�

شرًحا اإجماليًّا.

-ال�ستدل�ل على بر 

آيات  الوالدين من خلال ال�

الكريمة.

-بيان  حقوق ذوي القربى.

-بيان النواهي التي 

آيات الكريمة. تضمنتها ال�

-استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.
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استخدام اأدوات 

التقويم التقليدي 

والنوعي.

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-تفسير المفردات 

والتراكيب.

-اإتقان لفظ النون 

والميم المشددتين.

-تطبيق اأحكام النون 

الساكنة والتنوين اأثناء 

التلاوة.

الوسائل: 

لكتروني،  السبورة، الكتاب ال�إ

جهاز حاسوب، شاشة 

أندرويد. عرض، اأو تطبيق ال�

ال�أساليب: 

المناقشة والحوار، البناء 

على خبرات الطلبة السابقة، 

اعتماد اأسلوب الجزء من 

أمثلة واستنتاج  كل )عرض ال�

القاعدة من خلالها(، 

التدريب العملي.

س:
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-السورة بالرسم العثماني.

-خريطة مفاهيمية واأشكال 

ثراء المحتوى  تعليمية ل�إ

التعليمي.

-المفردات والتراكيب في 

آيات الكريمة. ال�

-النون والميم المشددتان.

-اأحكام النون الساكنة 

والتنوين.

-اأمثلة تطبيقية.

آيات الكريمة  -تلاوة ال�

تلاوة سليمة.

-تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة في 

آيات الكريمة. ال�

-بيان اأحكام النون والميم 

المشددتين.

-استخراج اأحكام النون 

الساكنة والتنوين.

استخدام اأدوات 
التقويم التقليدي 

والنوعي.

آيات تلاوة  -تلاوة ال�
سليمة.

-تفسير المفردات 
والتراكيب.

-اإتقان لفظ النون 
والميم المشددتين.

-تطبيق اأحكام الميم 
الساكنة اأثناء التلاوة.

الوسائل: 
السبورة، الكتاب 
لكتروني، جهاز  ال�إ

حاسوب، شاشة عرض، اأو 
أندرويد. تطبيق ال�

ال�أساليب: 
المناقشة والحوار، البناء 

على خبرات الطلبة 
السابقة، اعتماد اأسلوب 

الجزء من كل )عرض 
أمثلة واستنتاج القاعدة  ال�
من خلالها(، التدريب 

العملي.
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-خريطة مفاهيمية واأشكال 
ثراء المحتوى  تعليمية ل�إ

التعليمي.
-السورة بالرسم العثماني.

-المفردات والتراكيب 
آيات  الواردة في ال�

الكريمة.
-اأحكام الميم الساكنة 

والتنوين.
-اأمثلة تطبيقية.

آيات الكريمة  -تلاوة ال�
تلاوة سليمة.

-تفسير المفردات 
والتراكيب الواردة في 

آيات الكريمة. ال�
-استخراج اأحكام الميم 

الساكنة.



382 3٨٢3833٨3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-معرفة مفهوم العقيدة  

سلامية السمحة. ال�إ

-بيان اأهم خصائص 

العقيدة السمحة.

-توضيح مظاهر العقيدة 

السمحة.

-التمثيل على سماحة 

العقيدة.

الوسائل: 

السبورة، شفافيات. 

جهاز عرض، الكتاب 

لكتروني. ال�إ

ال�أساليب:  

التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنتاج والتحليل. 

)العصف الذهني(، 

الحوار والمناقشة ، 

ال�أسلوب القصصي، 

اأنظمة المجموعات، توزيع 

المهمات.

ال�أنشطة: 

-كتابة حادثة حول 

سماحة المسلمين في 

تعاملهم مع غيرهم.
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سلامية  -مفهوم العقيدة ال�إ

السمحة.

-اأهم خصائص العقيدة 

السمحة.

-مظاهر العقيدة السمحة.

سلامية  -تعريف العقيدة ال�إ

السمحة.

-تعداد خصائص العقيدة 

السمحة.

-تعداد مظاهر العقيدة 

السمحة.

-ال�ستدل�ل على مظاهر 

العقيدة السمحة.

-التمثيل على مظاهر 

العقيدة السمحة.

-توضيح سماحة العقيدة 

في تعاملها مع اأهل 

الكتاب

-ال�عتزاز بسماحة العقيدة 

سلامية. ال�إ ية
ام

سل
ال�إ

ة 
يد

عق
ال



384 3٨43853٨5

)وثيقة التربية الاسلامية(

شارة اإلى  ال�إ

مكانة الول�ء 

والبراء في 

سلام. ال�إ

قصة نبي 

الله اإبراهيم.

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...

اإلخ(، والتنوع 

فيها، ومحاكمة 

بعض المواقف، 

واإصدار راأي 

فيها.

-معرفة حقيقة الول�ء 

والبراء.

-ال�ستدل�ل على عقيدة 

الول�ء والبراء.

-استنتاج واجب المسلم 

تجاه عقيدة الول�ء 

والبراء.

-موال�ة المؤمنين والتبرؤ 

من الكفر واأهله.

الوسائل:

الكتاب، السبورة، لوحات 

جدارية، شفافيات، 

جهاز عرض، الكتاب 

لكتروني. ال�إ

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز على 

دور الطلاب في البحث 

وال�ستقصاء وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني(، 

الحوار والمناقشة، 

ال�أسلوب القصصي عند 

طرح ال�مثلة، اأنظمة 

المجموعات.

ال�أنشطة:

المعنى المستفاد من 

آية: ) وما لكم ل�  ال�

تقاتلون في سبيل الله 

والمستضعفين....الخ(.
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-تعريف الول�ء والبراء.

أدلة الشرعية على الول�ء  ال�

والبراء.

-واجب المسلم تجاه 

عقيدة الول�ء والبراء.

-اآثار عقيدة الول�ء والبراء.

-التعريف بمصطلح عقيدة 

الول�ء والبراء.  

-التدليل على عقيدة الول�ء 

والبراء. 

-موال�ة  المؤمنين والتبرؤ 

من الكفر واأهله.

يمان  -استنتاج اآثار ال�إ

بعقيدة الول�ء والبراء على 

الفرد وال�أمة.



384 3٨43853٨5

)وثيقة التربية الاسلامية(

شارة اإلى  ال�إ

آيات في  ال�

سورة الروم.

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-معرفة العلاقة بين العلم 

يمان. وال�إ

-ال�ستدل�ل بالعقل على 

وجود الله تعالى.

-التمثيل على وجود الله 

ببعض الحقائق العلمية 

الواردة في القراآن الكريم.

-توظيف المنهج القراآني 

في البحث عن الحقائق 

العلمية.

-عرض مقاطع من 

اأفلام تدلل على عظمة 

الخالق كالتنوع الحيوي، 

والظواهر الطبيعية، 

والمجرات...اإلخ.

الوسائل: 

الكتاب، السبورة، لوحات 

جدارية، مقطع فيديو، 

لكتروني، جمع  الكتاب ال�إ

الصور.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.. 

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة:

١( استنتاج العلاقة بين 

ما اأورده العلم الحديث 

ومدى انسجامه مع ما ورد 

في القراآن الكريم.

٢(كتابة اآيتين فيهما دعوة 

ل�ستعمال العقل.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-العلاقة بين العلم 

يمان. وال�إ

أدلة عقلية على وجود  -ال�

الله تعالى.

-بعض الحقائق العلمية في 

القراآن الكريم: )دورة الماء 

في الطبيعة، اأطوار خلق 

نسان في رحم ال�أم(. ال�إ

-المنهج القراآني في 

البحث عن الحقائق 

العلمية.

-ذكر العلاقة بين العلم 

يمان. وال�إ

أدلة العقلية  -تعداد بعض ال�

على وجود الله تعالى.

-التمثيل على وجود الله 

أدلة العلمية.  تعالى بال�

-استنتاج المعنى المستفاد 

من النصوص الشرعية 

الدالة على بعض الحقائق 

العلمية.

-استخدام المنهج العلمي 

من خلال بحثهم في 

الحقائق العلمية.

-بيان المنهج القراآني 

في البحث عن الحقائق 

العلمية.



386 3٨63873٨7

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

والنمطية والتقليدية، 

والتقويم النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-التمييز بين السنة 

والحديث.

-اإدراك منزلة السنة من 

القراآن الكريم وحاجته 

اإليها. 

-استنتاج حجية السنة 

وكونها اأحد مصادر 

التشريع.

-توضيح علاقة السنة 

بالقراآن.

-اإدراك واجبه نحو 

السنة.

الوسائل: 

الكتاب، السبورة، 

بعض كتب السنة 

المتوفرة في المكتبة، 

شفافيات، عرض 

بوربوينت.

ال�أساليب: 

استخدام اأسلوب 

المناقشة والحوار، 

ونظام المجموعات، 

والمعلم الصغير،...

اإلخ.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

ال�أنشطة:

١( صفات النبي 

عليه السلام الواردة 

في سورة ال�أحزاب.

٢( واجب المسلم 

نحو السنة. 
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-معنى السنة.

-الفرق بين السنة 

والحديث.

-منزلة السنة من القراآن.

-حجية السنة وكونها اأحد 

سلامي. مصادر التشريع ال�إ

-السنة مبينة للقراآن الكريم.

-تعريف السنّة. 

-التفريق بين السنة 

والحديث. 

-بيان منزلة السنة من 

القراآن الكريم.

أدلة على حجية  -بيان ال�

السنة.

-توضيح علاقة السنة 

بالقراآن.

-تحديد واجبهم نحو 

السنة.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

والنمطية والتقليدية، 

والتقويم النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-حفظ الحديث غيًبا.
-شرح الحديث شرًحا 

اجماليًّا.
-تفسير التراكيب الواردة 
في الحديث الشريف.
-التعرف اإلى مفهوم 

الرقابة الذاتية.
-استنتاج اأهمية الرقابة 

الذاتية.
-ال�ستدل�ل على 

مشروعية الرقابة الذاتية 
من القراآن والسنة.

-التمثيل على الرقابة 
الذاتية من سير 

الصالحين.
-تعداد صور من الرقابة 

الذاتية.
استنباط من الحديث 
الشريف اأموراً فقهية 

وتربوية وتوجيهية.
-الحرص على الرقابة 

الذاتية في الحياة.

الوسائل: 

الكتاب، السبورة، 

شفافيات، الكتاب 

لكتروني، عرض  ال�إ

بوربوينت.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة:

١(تفسير قوله تعالى: 

)حتى اإذا ما جاءوها 

شهد عليهم سمعهم 

واأبصارهم...اإلخ( 

)فصلت: ٢٠(.

 الدرس 

الحادي 

عشر: الرقابة 

الذاتية 

)حديث 

()عن 

اأبي برزة 

ال�أسلمي 

رضي الله 

عنه قال: 

قال رسول 

الله صلى 

الله عليه 

وسلم: ل� 

تزول قدما

 عبد يوم 

القيامة حتى 

يساأل عن 

عمره فيما 

اأفناه، وعن 

علمه فيم 

فعل، وعن 

ماله من اأين 

اكتسبه وفيم 

اأنفقه، وعن 

جسمه فيما 

اأفناه( )سنن 

الترمذي(

ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

-تفسير التراكيب الواردة في 

الحديث الشريف.

-ترجمة راوي الحديث.

-شرح الحديث الشريف: 

مفهوم الرقابة الذاتية، اأهمية 

الرقابة الذاتية، مشروعية 

الرقابة الذاتية، اأمثلة على 

الرقابة الذاتية من سير 

الصالحين، من صور من 

الرقابة الذاتية.

-حفظ الحديث الشريف 

غيًبا.

-التعريف براوي الحديث 

الشريف. 

-تفسير المفردات والتراكيب 

الواردة في الحديث 

الشريف.

-شرح الحديث الشريف 

شرًحا اإجماليًّا.

-استنتاج اأهمية الرقابة 

الذاتية على الفرد 

والمجتمع.

-التعريف بمفهوم الرقابة 

الذاتية.

-التمثيل على الرقابة الذاتية 

من سير الصالحين.

-تعداد صور من الرقابة 

الذاتية.

-استنباط اأمور فقهية وتربوية 

وتوجيهية من الحديث 

الشريف.

-الحرص على الرقابة الذاتية 

في حياتهم.



388 3٨٨3893٨٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

والنمطية والتقليدية، 

والتقويم النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها

-حفظ الحديث غيًبا.

-شرح الحديث شرًحا 

اجماليًّا.

-توضيح معنى 

البشريات.

يمان وال�عتقاد  -ال�إ

الجازم بتحقق بشريات 

النصر.

-استنباط الدروس 

والعبرة المستفادة من 

الحديث الشريف.

الوسائل: 

الكتاب، السبورة، 

شفافيات، الكتاب 

لكتروني، عرض  ال�إ

بوربوينت.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة:

كتابة بعض 

ال�أحاديث التي بشر 

بها الرسول صلى الله 

عليه وسلم المسلمين 

بالنصر.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

-شرح الحديث الشريف 

وبيان المعاني المستفادة 

منه.

تعريف مفهوم بشريات 

النصر.

-الدروس والعبر المستفادة 

من الحديث الشريف.

-حفظ الحديث الشريف 

غيًبا.

-شرح الحديث  الشريف 

شرًحا اإجماليًّا.

-تعريف مفهوم بشريات 

النصر.

-تعزيز عقيدة نصر الله 

لعباده المؤمنين.

-استنتاج بشريات النصر 

الواردة في الحديث 

الشريف.

-استنباط الدروس 

المستفادة من الحديث 

الشريف.



388 3٨٨3893٨٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-التدليل  على اأهمية 

التربية والتعليم من 

خلال سيرة النبي 

صلى الله عليه 

وسلم.

-توضيح  اأساليب 

النبي صلى الله عليه 

وسلم في التربية.

-بيان منهج الرسول 

صلى الله عليه 

وسلم في التعامل مع 

المتعلمين.

التمثيل  على 

اأساليب ومنهج النبي 

في التربية. 

-استنتاج اأثر التربية 

السليمة على 

المسلم.

-ال�قتداء بالنبي 

صلى الله عليه وسلم 

في التربية.

الوسائل:

لكتروني،  الكتاب ال�إ

السبورة، شفافيات، بعض 

كتب السيرة.

ال�أساليب:

اأسلوب القصة، توزيع 

المهام على المجموعات، 

المعلم الصغير.

ال�أنشطة:

١(استنتاج الدروس 

التربوية من قصة اأصحاب 

ال�أخدود، وقصة الرجل 

الذي قتل مئة نفس.

٢( بيان ال�أسلوب التربوي 

في حديث جرير بن عبد 

الله البجلي.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-اأهمية التربية والتعليم 

من خلال سيرة النبي 

صلى الله عليه وسلم.

-اأساليب النبي صلى الله 

عليه وسلم في التربية.

-منهج الرسول صلى الله 

عليه وسلم في التعامل 

مع المتعلمين.

-اأثر التربية السليمة على 

المسلم.

-التدليل على اأهمية 

التربية والتعليم من 

خلال سيرة النبي صلى 

الله عليه وسلم.

-توضيح اأساليب النبي 

صلى الله عليه وسلم 

في التربية.

-بيان منهج الرسول 

صلى الله عليه 

وسلم في التعامل مع 

المتعلمين.

-التمثيل على اأساليب 

النبي صلى الله عليه 

وسلم ومنهجه في 

التربية. 

-استنتاج  دور التربية 

الصحيحة في حياة 

الفرد والمجتمع.

جم
ترا

وال
ر 

سي
ال



390 3٩٠3913٩١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

دلل من القراآن 

والسنة على مكانة 

الصحابة الكرام 

عدد  مجلات 

ال�قتداء بالصحابة 

الكرام 

مثل  على 

مجال�ت ال�قتداء 

بالصحابة.

-معرفة مفهوم القدوة 

الحسنة

-توضيح  اأهمية 

القدوة الحسنة في 

حياة ال�أمة.

-التدليل  من القراآن 

والسنة على مكانة 

الصحابة الكرام. 

-تعداد  مجلات 

ال�قتداء بالصحابة 

الكرام. 

-التمثيل  على 

 مجال�ت 

-ال�قتداء بالصحابة 

الكرام.

-تقدير  الصحابة 

الكرام. 

-ال�قتداء  بالصحابة 

الكرام.

الوسائل:

لكتروني،  الكتاب ال�إ

السبورة، شفافيات، بعض 

كتب السيرة.

ال�أساليب:

اأسلوب القصة، توزيع 

المهام على المجموعات، 

المعلم الصغير.

ال�أنشطة:

سبب قول النبي صلى الله 

عليه وسلم في حق عثمان 

رضي الله عنه: )ما ضر 

عثمان ما عمل بعد اليوم(.

ر:
ش

 ع
بع

لرا
س ا

در
ال

رام
لك

ة ا
حاب

ص
بال

ء 
دا

�قت
ال

ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-القدوة الحسنة.

-اأهمية القدوة الحسنة 

في حياة ال�أمة.

-مكانة الصحابة الكرام 

-مجال�ت ال�قتداء: 

الحب، العلم، التضحية 

الفداء.

-تعريف مفهوم  القدوة 

الحسنة.

-توضيح اأهمية القدوة 

الحسنة في حياة ال�أمة.

-التدليل من القراآن 

والسنة على مكانة 

الصحابة الكرام. 

-تعداد مجال�ت 

ال�قتداء بالصحابة 

الكرام. 

-التمثيل على مجال�ت 

ال�قتداء بالصحابة 

الكرام.

-تقدير الصحابة الكرام.

-ال�قتداء بالصحابة 

الكرام.

ال�قتداء  بالصحابة 

الكرام.



390 3٩٠3913٩١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-بيان  مكانة العلماء 
سلام. في ال�إ

-التمثيل  على 
شخصيات 

نابغة  من علماء 
المسلمين.
-التعريف   

بشخصية كل من: 
)الشافعي – ابن 

حجر العسقلاني – 
حفص(.

-توضيح  ما 
يميز كلا من: 

)الشافعي – ابن 
حجر العسقلاني – 
حفص( عن غيرهم 

من العلماء.
-شرح   دور كل 

من )الشافعي – ابن 
حجر العسقلاني 

– حفص( في نشر 
العلم.

-استنباط الدروس 
والعبر من سيرة 

العلماء

الوسائل:

لكتروني،  -الكتاب ال�إ

السبورة، عرض بوربوينت، 

شفافيات، اأفلام تعليمية.

ال�أساليب:

السرد التاريخي، الحوار 

والمناقشة، العمل التعاوني 

من خلال المجموعات.

ال�أنشطة:

مام  ١(كتابة نبذة عن ال�إ

اأبي حنيفة.

٢(كتابة اأسماء القراء 

السبعة.

ن 
مي

سل
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ش
 ع

س
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حف

 و
ي،

لان
سق

لع
ر ا

ج
ح

ن 
واب

 ،
ي

فع
شا

)ال

ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-مكانة العلم و العلماء 

سلام. في ال�إ

-التعريف بشخصية كل 

من: )الشافعي – ابن 

حجر العسقلاني – 

حفص(.

-اأبرز ما يميزهم.

-اآثارهم العلمية.

-دورهم في نشر العلم.

-الدروس والعبر من 

سيرهم.

-بيان مكانة العلماء  

سلام.  في ال�إ

-التمثيل على 

شخصيات نابغة  من 

علماء المسلمين.

-التعريف  بشخصية 

كل من:  )الشافعي، 

وابن حجر العسقلاني، 

وحفص(.

-توضيح  ما يميز كلًّا 

من: )الشافعي، وابن 

حجر العسقلاني، 

وحفص( عن غيرهم 

من العلماء.

-شرح  دور كل من:  

)الشافعي، وابن حجر 

العسقلاني، وحفص( 

في نشر العلم.

-استنباط الدروس 

المستفادة.



392 3٩٢3933٩3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 
الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب الحاجة 
ل�ستخدامه مع مراعاة 

التنوع في اأدوات التقويم.

-تعريف الزواج.
-بيان حكم الزواج.

-استنتاج حكمة مشروعية 
الزواج.

-التعرف على اأسس اختيار 
الزوجة.

-تعريف الخطبة والتعرف 
على اأحكامها.

-استنتاج حكمة مشروعية 
الخطبة.

-التفريق بين الخطبة 
والزواج.

الوسائل:
-الكتاب المقرر، السبورة، 
عقد زواج، فيلم مناسب.

ال�أساليب:
-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج وحل 
المشكلات، والمناقشة 

والحوار.
ال�أنشطة:

مناقشة اأسباب العزوف عن 
الزواج في المجتمعات 

المعاصرة.

 :
شر

 ع
س

اد
س

 ال
س

در
ال

ج
زوا

ال

ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

الدرس.

-معنى الزواج.

-حكم الزواج.

-حكمة مشروعية الزواج.

-اأسس اختيار الزوجة.

-الخطبة واأحكامها.

-حكمة مشروعية الخطبة.

-الفرق بين الزواج 

والخطبة.

-تعريف الزواج.

-بيان ُحْكم الزواج.

- استنتاج حكمة مشروعية 

الزواج.

-ذكر اأسس اختيار الزوجة.

-تعريف الخطبة.

-بيان ُحْكم الخطبة.

-استنتاج ِحكمة مشروعية 

الخطبة.

-التفريق بين الِخطبة 

والزواج.

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال



392 3٩٢3933٩3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع مراعاة 

التنوع في اأدوات التقويم.

-تعريف المحرمات من 
النساء.

-اإدراك حكمة التحريم.
-تعداد اأنواع المحرمات 

من النساء.
-تعداد اأسباب التحريم.

أدلة  -ال�ستدل�ل بال�
الشرعية على تحريم بعض 

النساء.
-بيان حكم الزواج من 
المحرمات من النساء.

الوسائل:
لكتروني،   -الكتاب ال�إ

السبورة، خرائط مفاهيمية، 
شفافيات، قانون ال�أحوال 

الشخصية الفلسطيني.
ال�أساليب:

-استخدام ال�أسلوب 
المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 
ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج وحل 
المشكلات.

ال�أنشطة:
١(بيان الحكمة من 

أبناء  تخصيص زوجات ال�
المحرم نكاحهن بقوله 

تعالى: )الذين من 
اأصلابكم(. )النساء: ٢3(

٢( بيان الرضاع الذي 
يحرم به التحريم.
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ش
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بع
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ح

لم
ا

ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ
الدرس.

-معنى المحرمات من 
النساء.

-حكمة تحريم الزواج من 
بعض النساء.

-اأنواع المحرمات من 
النساء.

اأسباب تحريم الزواج من 
بعض النساء.

-حكم الزواج من المحرمات 
من النساء.

-بيان المقصود بالمحرمات 

من النساء.

-تعداد اأسباب التحريم.

-بيان حكمة تحريم الزواج 

من بعض النساء.

-ذكر اأنواع المحرمات.

-التدليل على تحريم 

الزواج من بعض النساء.

-بيان حكم الزواج من 

المحارم.



394 3٩43953٩5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع مراعاة 

التنوع في اأدوات التقويم.

-تعريف الزواج المدني.

-بيان نشاأة الزواج المدني.

-خصائص الزواج المدني.

-تعداد اأسباب ومبررات 

الدعوة اإلى الزواج 

المدني.

سلام من  -بيان موقف ال�إ

الزواج المدني.

-التعرف على كيفية اإجراء 

الزواج بين المسلمين 

المقيمين في الغرب.

سلام في  -التزام منهج ال�إ

الزواج.

-الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الوسائل:

ألكتروني،  الكتاب ال�

السبورة، شفافيات، عرض 

بوربوينت.

ال�أساليب:

المناقشة والحوار، البحث 

وال�ستكشاف، حل 

المشكلات.

ال�أنشطة:

كتابة تقرير يوضح موقف 

سلام من الزواج العرفي  ال�إ

وزواج المسيار.

ي
دن

لم
ج ا

زوا
 ال

 :
شر

 ع
من

لثا
س ا

در
ال

ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

الدرس.

-معنى الزواج المدني.

-نشاأة الزواج المدني.

-الفرق بين الزواج المدني 

والزواج الشرعي.

-اأسباب ومبررات الدعوة 

اإلى الزواج المدني.

سلامية  -موقف الشريعة ال�إ

من الزواج المدني.

-تعريف الزواج المدني.

-بيان نشاأة الزواج المدني.

-التفريق بين الزواج 

المدني والزواج الشرعي.

-تعداد اأسباب الدعوة اإلى 

الزواج المدني ومبرراتها.

-بيان موقف الشريعة 

سلامية من الزواج  ال�إ

المدني.

-ال�لتزام بالمنهج  الشرعي 

في الزواج.



394 3٩43953٩5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب الحاجة 

ل�ستخدامه مع مراعاة 

التنوع في اأدوات التقويم.

-تعريف الميراث.

-تعداد اأدلة شرعية على 

الميراث.

-بيان حكمة مشروعية 

الميراث.

-ذكر مميزات الميراث في 

سلام. ال�إ

-تعداد اأسباب الميراث.

-تعداد شروط الميراث في 

سلام. ال�إ

-توضيح موانع الميراث.

-استخلاص حكمة 

التفاضل بين الذكر 

أنثى في بعض مسائل  وال�

الميراث.

سلام  -التزام تشريعات ال�إ

في الميراث.

الوسائل:

لكتروني،  -الكتاب ال�إ

السبورة، برامج لحساب 

المواريث، لوحات تبين 

ال�أنصبة الشرعية.

ال�أساليب:

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز على  

المناقشة والحوار، وحل 

المشكلات، والبحث 

وال�ستكشاف.

ال�أنشطة:

مناقشة سبب حرمان المراأة 

من الميراث في بعض 

المجتمعات وال�أسر. ث
يرا

لم
: ا

شر
 ع

سع
لتا

س ا
در

ال

- خريطة مفاهيمية واأشكال 

ثراء المحتوى  تعليمية ل�إ

التعليمي.

-معنى الميراث.

-اأدلة الميراث.

-حكمة مشروعية الميراث.

-مميزات الميراث في 

سلام. ال�إ

-اأسباب الميراث في 

سلام. ال�إ

-شروط الميراث.

-موانع الميراث.

-تعريف الميراث.

-التدليل على مشروعية 

الميراث.

-استنتاج حكمة مشروعية 

الميراث.

-توضيح ميزات الميراث.

-تعداد اأسباب الميراث.

-تعداد شروط الميراث.

-توضيح موانع الميراث.

-استخلاص حكمة 

التفاضل بين الذكر 

أنثى في بعض مسائل  وال�

الميراث.

-ال�لتزام بتشريعات 

الميراث.



396 3٩63973٩7

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-ذكر اأسس اقامة 

المجتمع المسلم.

-بيان صفات المجتمع 

المسلم.

-معرفة مفهوم العدالة 

ال�جتماعية.

-التدليل من القراآن 

والسنة على مشروعية 

العدالة ال�جتماعية.

-بيان اأسس العدالة 

ال�جتماعية في 

سلام. ال�إ

-بيان اأساليب تحقيق 

العدالة ال�جتماعية في 

سلام. ال�إ

-استنتاج اأثر العدالة 

ال�جتماعية في حياة 

الفرد والمجتمع.

-تقدير قيمة العدالة في 

سلام. ال�إ

-تمثل العدالة 

ال�جتماعية في السلوك.

الوسائل:

اأفلام تعليمية، عرض 

بوربوينت، الكتاب 

لكتروني، السبورة. ال�إ

ال�أساليب:

المناقشة والحوار، العصف 

الذهني، حل المشكلات، 

أمثلة. ضرب ال�

ال�أنشطة:

١(بيان الفرق بين العدالة 

والمساواة.

٢(استنتاج العدالة 

ال�جتماعية التي اأرساها 

النبي صلى الله عليه وسلم 

في غزوة بدر حينما قدم 

اأقاربه في مواجهة ال�أعداء.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-اأسس اإقامة المجتمع 

المسلم.

-صفات المجتمع 

المسلم.

-مفهوم العدالة 

ال�جتماعية.

-ادلة  من القران والسنة 

على مشروعية العدالة 

ال�جتماعية.

-اأسس العدالة ال�جتماعية 

سلام. في ال�إ

-اأساليب تحقيق العدالة 

سلام. ال�جتماعية في ال�إ

-اأثر العدالة ال�جتماعية في 

حياة الفرد والمجتمع.

-ذكر اأسس اإقامة المجتمع 

المسلم.

-بيان صفات المجتمع 

المسلم.

-تعريف العدالة 

ال�جتماعية.

-التدليل من القراآن والسنة 

على مشروعية العدالة 

ال�جتماعية.

-بيان اأسس العدالة 

سلام. ال�جتماعية في ال�إ

-التمثيل على اأساليب 

تحقيق العدالة ال�جتماعية  

سلام. في ال�إ

-استنتاج اأثر العدالة 

ال�جتماعية في حياة الفرد 

والمجتمع.

-تقدير قيمة العدالة 

سلام. ال�جتماعية  في ال�إ

-تمثُّل العدالة ال�جتماعية 

سلوكيًّا.  

وك
سل

وال
ق 

لا
خ

أ ل�
روا

فك
ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-معرفة مفهومي السلم 

سلام. والحرب في ال�إ

-التدليل من القراآن 

والسنة على مشروعة 

السلم والحرب في 

سلام. ال�إ

- تعداد ضوابط الحرب 

سلام. في ال�إ

سلام  - بيان موقف ال�إ

من ال�أسرى. 

-مناقشة مقولة اأن 

سلام قد انتشر بحد  ال�إ

السيف.

الوسائل:

لكتروني،  الكتاب ال�إ

الشفافيات، السبورة، عرض 

بوربوينت، اأفلام تعليمية.

ال�أساليب:

الحوار والمناقشة، تحليل 

النصوص، السرد التاريخي، 

أمثلة. ضرب ال�

ال�أنشطة:

كتابة مقالة للمقارنة 

بين معاملة ال�أسرى 

سلامية  في الحضارة ال�إ

ومعاملتهم في الدول غير 

سلامية حديًثا. ال�إ
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-مفهوم السلم والحرب في 

سلام. ال�إ

- مشروعة السلم والحرب 

سلام. في ال�إ

-ضوابط الحرب في 

سلام. ال�إ

سلام من  -موقف ال�إ

ال�أسرى.

سلام بحد  -هل انتشر ال�إ

السيف؟

-تعريف مفهومي السلم 

سلام. والحرب في ال�إ

-التدليل على مشروعة 

السلم والحرب في 

سلام. ال�إ

-الموازنة بين حكمة دعوة 

سلام للسلم ومسوغات  ال�إ

سلام. فرضية الجهاد في ال�إ

-مناقشة ضوابط الحرب 

سلام. وقوانينه في ال�إ

سلام  -استنتاج موقف ال�إ

من ال�أسرى.

سلام  -تفنيد ادعاء اأعداء ال�إ

سلام قد انتشر  باأن ال�إ

بالسيف.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-معرفة مفهوم 

ال�ختلاف. 

-بيان اأقسام ال�ختلاف 

في الشريعة.

- تعداد بعض اأسباب 

ال�ختلاف المحمود 

والمذموم.

-ذكر بعض اآداب 

ال�ختلاف المقبول.

 

الوسائل:

لكتروني،  الكتاب ال�إ

الشفافيات، السبورة، عرض 

بوربوينت، اأفلام تعليمية.

ال�أساليب:

الحوار والمناقشة، تحليل 

أمثلة،  النصوص، ضرب ال�

حل المشكلات، العصف 

الذهني.

ال�أنشطة:

مقارنة بين اإيجابيات 

ال�ختلاف المقبول 

وسلبيات ال�ختلاف 

المذموم.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-مفهوم ال�ختلاف.

- اأقسام ال�ختلاف في 

الشريعة.

-من اأسباب ال�ختلاف 

المحمود.

-من اأسباب ال�ختلاف 

المذموم.

-اآداب ال�ختلاف 

المقبول.

-تعريف مفهوم ال�ختلاف.

-بيان اأقسام ال�ختلاف في 

الشريعة.

-شرح تحذير النبي 

صلى الله عليه وسلم من 

ال�ختلاف المذموم.

-تعداد اأسباب ال�ختلاف.

-المقارنة بين اإيجابيات 

ال�ختلاف المحمود 

وسلبيات ال�ختلاف 

المذموم.

-توضيح اآداب ال�ختلاف 

المحمود.

-التمثيل بصور من مراعاة 

اآداب ال�ختلاف في عصر 

النبي صلى الله عليه وسلم 

والصحابة الكرام.

-تقدير اآداب الحديث 

والحوار وال�ختلاف.

-تمثل اأدب ال�ختلاف في 

حياتهم اليومية.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

٢       الصف الحادي عشر ال�أساسي: الجزء



400 4٠٠4014٠١

)وثيقة التربية الاسلامية(

اإرشادات 

للمؤلف
التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

آيات غيًبا. -تسميع ال�

آيات تفسيًرا  -تفسير ال�

صحيًحا.

تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة في 

آيات الكريمة. ال�

التعرف اإلى سورة النور.

-استنباط ال�أحكام 

الشرعية الواردة في 

آيات. ال�

-بيان ضوابط اإقامة 

الحدود.

-استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

الوسائل: 
لكتروني،  الكتاب ال�إ
السبورة، شفافيات، 

جهاز عرض، اأو تطبيق 
أندرويد. ال�

ال�أساليب: 
استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 
على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل 
)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 
ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، ال�أسلوب القصصي.
ال�أنشطة:

١(كتابة تقرير عن حكم 
الزاني المتزوج.

٢(مناقشة المخاطر المترتبة 
على الخوض في اأعراض 

الناس.
3(سبب نزول اآيات 

الملاعنة.
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س ا
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-السورة بالرسم 

العثماني.

-تعريف بسورة النور.

-المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

آيات شرًحا  -شرح ال�

اإجماليًّا: حد الزنى، 

حد القذف، الملاعنة، 

ال�أحكام الشرعية الواردة 

آيات الكريمة،  في ال�

ضوابط اإقامة الحدود.

-العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

آيات الكريمة تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

آيات الكريمةغيًبا. -حفظ ال�

-التعريف بسورة النور.

-تفسير المفردات والتراكيب 

آيات الكريمة. في ال�

آيات الكريمة  -شرح ال�

شرًحا اإجماليًّا.

-استنباط ال�أحكام الشرعية 

آيات الكريمة. الواردة في ال�

-بيان ضوابط اإقامة 

الحدود.

-استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس. مه
لو

وع
م 

ري
لك

ن ا
آ قرا

ال



400 4٠٠4014٠١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

سليمة.

آيات غيًبا. تسميع ال�

تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة  في 

آيات الكريمة. ال�

بيان سبب نزول 

آيات. ال�

آيات تفسيًرا  تفسير ال�

صحيًحا.

المقارنة بين صفات 

المؤمنين وصفات 

المنافقين كما وردت 

آيات الكريمة. في ال�

استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

الوسائل: 

لكتروني، السبورة،  الكتاب ال�إ

شفافيات، جهاز عرض، اأو 

أندرويد. تطبيق ال�

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور الطلاب 

في ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، الكتابة 

على السبورة ، طرح ال�أسئلة 

، الحوار والمناقشة ، 

ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة:

١(كتابة ثلاثة من مظاهر 

النفاق العملي.

٢(بيان الوجه البياني من 

تقديم القلوب على المرض 

في قوله تعالى: )اأفي قلوبهم 

مرض...اإلخ(.

3(كتابة ثلاث اآيات تتضمن 

مد صلة صغرى وثلاث 

اآيات اأخرى تتضمن مد صلة 

كبرى.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

السورة بالرسم العثماني.

-المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

آيات. -سبب نزول ال�

آيات شرًحا  -شرح ال�

اإجماليًّا: صفات 

المنافقين، 

صفات المؤمنين.

-العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

-مد الصلة.

آيات الكريمة تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

آيات الكريم غيًبا. -حفظ ال�

-تفسير المفردات والتراكيب 

آيات الكريمة. الواردة في ال�

آيات  - بيان سبب نزول ال�

الكريمة.

آيات الكريمة  -شرح ال�

شرًحا اإجماليًّا.

-المقارنة بين صفات 

المؤمنين وصفات المنافقين 

آيات  كما وردت في ال�

الكريمة.

-استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

-التعريف بمد الصلة.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

سليمة.

آيات غيًبا.  تسميع ال�

تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة في 

آيات الكريمة. ال�

آيات تفسيًرا  تفسير ال�

صحيًحا.

توضيح موقف 

المنافقين من الخروج 

اإلى الجهاد.

ال�ستدل�ل من خلال 

آيات على عوامل  ال�

ال�ستخلاف في 

ال�أرض.

استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

-تعريف اللحن وبيان 

حكمه.

الوسائل: 

لكتروني،  الكتاب ال�إ

السبورة، شفافيات، 

جهاز عرض، اأو تطبيق 

أندرويد، مقطع من فلم  ال�

الرسالة.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة:

١(مقارنة بين موقف المؤمن 

وبين موقف المنافق من 

الجهاد.

٢(المعنى الوارد في قوله 

تعالى: )واذكروا اإذا اأنتم 

قليل مستضعفون في 

ال�أرض...اإلخ(.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

السورة بالرسم العثماني.

المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

آيات شرًحا  شرح ال�

اإجماليًّا:

موقف المنافقين من 

الخروج اإلى الجهاد، 

عوامل ال�ستخلاف في 

ال�أرض.

-العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

-مفهوم اللحن.

-حكم اللحن.

آيات الكريمة تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

آيات الكريمة  -حفظ ال�

غيًبا.

-تفسير المفردات والتراكيب 

آيات الكريمة. الواردة في ال�

آيات الكريمة  -شرح ال�

شرًحا اإجماليًّا.

-توضح موقف المنافقين 

من الخروج للجهاد.

-ال�ستدل�ل من خلال 

آيات الكريمة على عوامل  ال�

ال�ستخلاف في ال�أرض.

-استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

-المقارنة بين اللَّحن الجلي 

والخفي في قراءة القراآن 

الكريم.



402 4٠٢4034٠3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

آيات تلاوة  تلاوة ال�

سليمة.

تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة  في 

آيات الكريمة. ال�

آيات تفسيًرا  تفسير ال�

صحيًحا.

توضيح اآداب التعامل 

مع النبي صلى الله 

عليه وسلم.

التدليل على حرمة اأذية 

المؤمنين من خلال 

آيات. ال�

التعرف على ضوابط 

سلامي. الزي ال�إ

استنتاج جزاء 

المنافقين.

استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

الوسائل: 

لكتروني،  الكتاب ال�إ

السبورة، شفافيات، 

جهاز عرض، اأو تطبيق 

أندرويد. ال�

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، طرح 

ال�أسئلة ، الحوار والمناقشة 

، ال�أسلوب القصصي.

ال�أنشطة:

فك. تلخيص حادثة ال�إ
)6
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

السورة بالرسم العثماني.

المفردات والتراكيب 

آيات  الواردة في ال�

الكريمة.

آيات شرًحا  شرح ال�

تحليليًّا: الصلاة على 

النبي صلى الله عليه 

وسلم، عقوبة من يؤذي 

الله ورسوله والمؤمنين، 

حشمة المراأة المؤمنة، 

جزاء المنافقين.

العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

-صفات الحروف: 

الصفات التي لها ضد، 

والصفات التي ليس لها 

ضد.

آيات الكريمة تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-تفسير المفردات والتراكيب 

آيات الكريمة. الواردة في ال�

آيات الكريمة  -شرح ال�

شرًحا تحليليًّا.

-استنتاج اآداب التعامل 

مع النبي صلى الله عليه 

وسلم.

-ال�ستدل�ل من خلال 

آيات الكريمة على حرمة  ال�

اإلحاق ال�أذى بالمؤمنين.

-استنباط العبر والعظات 

المستفادة من الدرس.

-توضيح صفات الحروف 

أداء للقراآن  لتحقيق حسن ال�

الكريم.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-معرفة مفهوم الدليل 

النقلي والدليل العقلي.

أدلة النقلية على  -معرفة ال�

نبوة محمد صلى الله 

عليه وسلم.

آيات تلاوة  -تلاوة ال�

سليمة.

-ال�ستدل�ل العقلي على 

نبوة محمد صلى الله 

عليه وسلم.

سرد بعض ال�أحداث.

تعظيم النبي   صلى الله 

عليه وسلم وال�قتداء به.

الوسائل:

السبورة، لوحات جدارية، 

شفافيات، جهاز عرض، 

لوحات كرتونية.

ال�أساليب:  

التركيز على دور 

الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنتاج 

والتحليل،العصف 

الذهني، الحوار 

والمناقشة، ال�أسلوب 

القصصي، اأنظمة 

المجموعات.

ال�أنشطة: 

عجاز  ذكر مثالين على ال�إ

العلمي في القراآن الكريم. 
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-اأشكال تعليمية 

ثراء المحتوى  ل�إ

التعليمي.

-مفهوم الدليل النقلي 

والدليل العقلي.

-اأدلة نقلية على نبوة 

محمد صلى الله 

عليه وسلم.

اأدلة عقلية على 

نبوة محمد صلى 

الله عليه وسلم: 

سلام الحجر على 

النبي صلى الله 

عليه وسلم، انشقاق 

القمر...اإلخ.

-التعريف بمفهومي كل 

من الدليل النقلي والدليل 

العقلي.

-ال�ستدل�ل من القراآن 

والسنة على نبوة محمد 

صلى الله عليه وسلم.

أدلة العقلية   - تعداد بعض ال�

على نبوة محمد صلى الله 

عليه وسلم

-سرد بعض ال�أحداث التي 

واكبت بعثة النبي صلى 

الله عليه وسلم وتدل على 

نبوته.

يمان برسالة النبي  -ال�إ

محمد صلى الله عليه 

وسلم.

-ال�قتداء بالنبي محمد 

صلى الله عليه وسلم.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-معرفة مفهوم القراآن 

الكريم.

-معرفة اأسماء الكتب 

السماوية.

-ال�ستدل�ل على هيمنة 

القراآن الكريم على الكتب 

السابقة.

-معرفة موقف الكفار من 

القراآن الكريم.

-معرفة بعض صور 

ال�عتداء على القراآن 

والتقصير في حقه.

-معرفة واجبه تجاه القراآن 

الكريم.

-تعظيم القراآن الكريم 

والدفاع عنه والعمل بما 

جاء فيه.

الوسائل:  

الكتاب، السبورة، لوحات 

جدارية، شفافيات، جهاز 

عرض، نسخ من الكتب 

السماوية المتوفرة.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج، وحل 

المشكلات،  والتحليل 

والعصف الذهني، والحوار 

والمناقشة.

ال�أنشطة:

كتابة نبذة عن التوراة 

نجيل بالرجوع اإلى  وال�إ

كتاب موريس بوكاي 

نجيل والقراآن  )التوراة وال�إ

والعلم(.
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-اأشكال تعليمية 

ثراء المحتوى  ل�إ

التعليمي.

يمان بالكتب  -ال�إ

نجيل،  يشمل: )ال�إ

التوراة...اإلخ(.

-تعريف الكتب 

السماوية.

-اأسماء الكتب 

السماوية وتعريفها.

-مميزات القراآن 

الكريم.

-موقف الكفار من 

القراآن الكريم.

-من صور ال�عتداء 

على القراآن الكريم.

-واجب المؤمنين 

تجاه القراآن الكريم.

-التعريف بالقراآن الكريم 

والكتب السماوية السابقة.

-ذكر اأسماء بعض الكتب 

السماوية.

-ال�ستدل�ل على هيمنة 

القراآن الكريم على باقي 

الكتب السماوية.

-بيان موقف الكفار من 

القراآن الكريم.

-ذكر بعض صور ال�عتداء 

والتقصير في حق القراآن 

الكريم.

-تعظيم القراآن الكريم 

بتلاوته وال�لتزام بما جاء 

فيه.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-معرفة المقصود بعلامات 

الساعة.

-معرفة اأنواع علامات 

الساعة.

-ال�ستدل�ل على علامات 

الساعة الصغرى والكبرى 

من القراآن والسنة.

آثار المترتبة  -استنتاج ال�

يمان بعلامات  على ال�إ

الساعة.

-المبادرة  بالتوبة.

الوسائل: 

الكتاب، السبورة، لوحات 

جدارية، شفافيات، عرض 

بوربوينت.

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف  وال�ستنتاج 

والتحليل، والحوار 

والمناقشة.

ال�أنشطة:

١(ذكر علامات اأخرى 

من علامات الساعة 

الصغرى.

٢(اأ- كتابة حديث نبوي 

عن نزول عيسى عليه 

السلام.

ب-ذكر علامتين من 

العلامات ال�أخرى الكبرى 

للساعة.
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-اأشكال تعليمية 

ثراء المحتوى  ل�إ

التعليمي.

-المقصود من 

علامات الساعة.

-اأنواع علامات 

الساعة: )صغرى 

وكبرى(.

أدلة على علامات  -ال�

الساعة.

آثار المترتبة على  -ال�

يمان بعلامات  ال�إ

الساعة.

-توضيح المقصود 

بعلامات الساعة.

-ذكر نوعي علامات 

الساعة.

-ال�ستدل�ل على علامات 

الساعة الكبرى من القراآن 

والسنة.

آثار المترتبة  -استنتاج ال�

على ظهور علامات 

الساعة.

-توضيح بعض علامات 

الساعة الصغرى. 

-بيان بعض علامات 

الساعة الكبرى.

-المبادرة  بالتوبة 

وال�ستعداد لليوم ال�آخر.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-حفظ الحديث غيًبا.

-توضيح معاني المردات 

والتراكيب الواردة في 

الحديث.

-التعرف على راوي 

الحديث.

-شرح الحديث شرًحا 

اجماليًّا.

-التعرف اإلى العبر 

والدروس المستفادة من 

الحديث الشريف.

الوسائل: 

لكتروني،  الكتاب ال�إ

السبورة، جهاز حاسوب، 

شاشة عرض، مقطع 

فيديو...اإلخ

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل، 

وحل المشكلا، والحوار 

والمناقشة.

ال�أنشطة:

١(كتابة تفسير قوله تعالى: 

)يريد الله بكم اليسر ول� 

يريد بكم العسر(. )البقرة: 

)١85

٢(ذكر حديث عن النبي 

عليه السلام استعمل فيه 

ضرب المثل.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

-معاني المفردات 

والتراكيب.

-رواي الحديث.

-شرح الحديث الشريف: 

أدلة على يسر الدين  ال�

سلامي، مظاهر التيسير  ال�إ

سلامية،  في الشريعة ال�إ

ال�أعذار التي تجلب 

التيسير، تعليل النهي عن 

التشدد.

-العبر والدروس المستفادة 

من الحديث الشريف.

-حفظ الحديث الشريف 

غيًبا.

-التعريف براوي الحديث 

الشريف.

-تفسير المفردات 

والتراكيب الواردة في 

الحديث الشريف.

-شرح الحديث الشريف 

شرًحا اإجماليًّا.

-التمثيل على مظاهر 

سلامي  يسر الدين ال�إ

وسماحته.

-بيان اأهمية التيسير على 

الناس.

-تعليل النهي عن 

التشدد.

-التعرف اإلى العبر 

والدروس المستفادة من 

الحديث الشريف.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

-حفظ الحديث غيًبا.

-التعرف اإلى معاني 

المفردات الواردة في 

الحديث الشريف. 

-التعرف على راوي 

الحديث الشريف.

-شرح الحديث شرًحا 

اإجماليًّا.

-معرفة الدروس والعبر 

المستفادة من الحديث 

الشريف.

الوسائل: 

لكتروني،  الكتاب ال�إ

السبورة، جهاز حاسوب، 

شاشة عرض، مقطع 

فيديو...اإلخ

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل، 

وحل المشكلا، والحوار 

والمناقشة.

ال�أنشطة:

كتابة صفحة واحدة 

يقارن فيها بين اأثر كل من 

البطانة والبطانة الفاسدة 

على ال�أمة.
 :
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-كتابة الحديث برسم 

مشكول ومميز وداخل 

مستطيل مظلل.

-راوي الحديث.

-معاني المفردات الواردة 

في الحديث الشريف.

-شرح الحديث الشريف 

شرًحا اإجماليًّا: صفات 

البطانة الصالحة 

وواجباتها، واجب الحاكم 

تجاه البطانة الصالحة، 

صفات البطانة الفاسدة، 

واجب الحكام تجاه 

البطانة الفاسدة.

-الدروس والعبر المستفادة 

من الحديث الشريف.

-حفظ الحديث الشريف 

غيًبا.

-شرح الحديث الشريف 

شرًحا اإجماليًّا.

-تفسير المفردات الواردة 

في الحديث الشريف.

-التعريف بمفهوم 

البطانة.

-استنباط اأهمية البطانة 

الصالحة، وخطورة بطانة 

السوء.

-استنباط الدروس الفقهية 

والتربوية من الحديث 

الشريف.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، والنمطية 

والتقليدية، والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-حفظ الحديث غيًبا.

-معرفة مناسبة الحديث.

شرح الحديث شرًحا 

اإجماليًّا: )حرمة الدماء 

وال�أموال وال�أعراض(.

-التعرف اإلى ما يرشد 

اإليه الحديث الشريف.

-استنباط اأمور فقهية 

وتربوية.

الوسائل: 

لكتروني،  الكتاب ال�إ

السبورة، جهاز حاسوب، 

شاشة عرض، مقطع 

فيديو...اإلخ

ال�أساليب: 

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل، 

وحل المشكلا، والحوار 

والمناقشة.

ال�أنشطة:

١(ذكر ال�أشهر الهجرية مع 

بيان الحرم منها.

٢(بيان مدى وجود ظاهرة 

ال�عتداء على ال�أنفس 

وال�أموال وال�أعراض في 

مجتمعنا.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

-مناسبة الحديث 

الشريف.

-شرح الحديث 

الشريف شرًحا اإجماليًّا: 

حرمة الدماء وال�أموال 

وال�أعراض.

-ما يرشد اإليه الحديث 

الشريف.

-حفظ الحديث الشريف 

غيًبا.

-شرح الحديث الشريف 

شرًحا اإجماليًّا.

-توضيح المعاني 

المستفادة من الحديث 

الشريف.

-استنتاج مفهوم حرمة 

المسلم.

-بيان ما للمسلم وما 

عليه من حقوق في 

نفسه وماله وعرضه.

-استنتاج خطورة ال�عتداء 

على حرمات المسلمين.

-استنباط اأمور فقهية 

وتربوية وتوجيهية من 

الحديث الشريف.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

والنمطية والتقليدية، 

والتقويم النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-التعريف بالشخصيات 

الواردة في الدرس.

بيان  دور كل منها في 

سلام خدمة ال�إ

-توضيح معالم التضحية 

والفداء في حياتهم.

-استنباط الدروس والعبر 

المستفادة من الدرس.

الحديث عن  اأخلاق 

وعبادات ومعاملات 

)اأسامة بن زيد – عبد 

الله بن الزبير

– عبد الله بن عمر – 

عبد الله بن مسعود(

استنباط  الدروس والعبر 

من سيرتهم

الوسائل:

الكتاب، السبورة، 

عرض بوربوينت، 

مقاطع من اأفلام 

تعليمية.

-ال�أساليب:

الحوار والمناقشة، 

والسرد التاريخي، 

والعصف الذهني، 

وتحليل المواقف 

والشخصيات.

-ال�أنشطة:

ذكر اآخر من 

توفي من الصحابة  

الكرام.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-التعريف باأسامة بن زيد 

– عبد الله بن الزبير – 

عبد الله بن عمر – عبد 

الله بن مسعود- رضي 

الله عنهم.(

-بعض صفاتهم، ودورهم 

سلام. في خدمة ال�إ

-دروس وعبر.

-التعريف  بشخصية كل 

من )اأسامة بن زيد، وعبد 

الله بن الزبير، وعبد الله 

بن عمر، وعبد الله بن 

مسعود رضي الله عنهم(

-ذكر ما يميز كلًّا من 

هؤل�ء الصحابة عن 

غيرهم.

-بيان دور كل من هؤل�ء 

الصحابة في خدمة 

سلام. ال�إ

-توضيح  معالم التضحية 

والفداء في حياة هؤل�ء 

الصحابة.

-التحدث عن اأخلاقهم 

وعباداتهم.

-استنباط الدروس والعبر 

من سيرتهم.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

والنمطية والتقليدية، 

والتقويم النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-بيان  مكانة المراأة في 

سلام ال�إ

-معرفة شخصية كل من 

زينب بنت محمد – حفصة 

بنت عمر – خولة بنت ثعلبة 

-اأم معبد(

-ذكر ما يميز كلًّا من )زينب 

بنت محمد – حفصة بنت 

عمر – خولة بنت ثعلبة 

-اأم معبد( عن غيرهم من 

الصحابة

-الحديث عن دور كل من 

زينب بنت محمد – حفصة 

بنت عمر – خولة بنت ثعلبة 

سلام -اأم معبد( في خدمة ال�إ

-توضيح  معالم التضحية 

والفداء في حياتهم

-بيان  اأخلاق وعبادات 

ومعاملات )زينب بنت 

محمد 

– حفصة بنت عمر – خولة 

بنت ثعلبة -اأم معبد(

-استنباط  الدروس والعبر من 

سيرتهم

الوسائل:

الكتاب، السبورة، 

عرض بوربوينت، 

مقاطع من اأفلام 

تعليمية.

-ال�أساليب:

الحوار والمناقشة، 

والسرد التاريخي، 

والعصف الذهني، 

وتحليل المواقف 

والشخصيات.

-ال�أنشطة:

١(سبب حفظ 

الصحف عند 

حفصة.

٢(سبب زواج 

النبي صلى الله 

عليه وسلم من 

حفصة.

3(وصف اأم معبد 

للنبي صلى الله 

عليه وسلم.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

سلام. -مكانة المراأة في ال�إ

التعريف بشخصية كل 

من زينب بنت محمد – 

حفصة بنت عمر – خولة 

بنت ثعلبة -اأم معبد(

-ميزات  كل من )زينب 

بنت محمد – حفصة بنت 

عمر – خولة بنت ثعلبة 

-اأم معبد( عن غيرهم من 

الصحابة

-دور كل من زينب بنت 

محمد – حفصة بنت 

عمر – خولة بنت ثعلبة -اأم 

سلام. معبد( في خدمة ال�إ

-معالم التضحية والفداء في 

حياتهن.

-اأخلاق وعبادات 

ومعاملات )زينب بنت 

محمد – حفصة بنت 

عمر – خولة بنت ثعلبة -اأم 

معبد(

 -الدروس والعبر من 

سيرتهن.

-بيان مكانة المراأة في 
سلام. ال�إ

-التعريف  بشخصية كل: 
من زينب بنت محمد 
صلى الله عليه وسلم، 

وحفصة بنت عمر ، وخولة 
بنت ثعلبة، واأم معبد رضي 

الله عنهن(
-ذكر ما يميز كلا من: 

)زينب بنت محمد صلى 
الله عليه وسلم، وحفصة 
بنت عمر، وخولة بنت 
ثعلبة، واأم معبد( عن 

غيرهن من الصحابيات.
-التحدث عن دور كل 

من: )زينب بنت محمد 
صلى الله عليه وسلم، 

وحفصة بنت عمر، وخولة 
بنت ثعلبة، واأم معبد( في 

سلام. خدمة ال�إ
-بيان اأخلاق وعبادات 

ومعاملات:  )زينب بنت 
محمد صلى الله عليه 

وسلم، وحفصة بنت عمر، 
وخولة بنت ثعلبة، واأم 

معبد(
-استنباط الدروس والعبر من 
سيرة الصحابيات المترجم 

لهن.



412 4١٢4134١3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات التقويم 

باأنواعها )الموضوعية، 

والنمطية والتقليدية، 

والتقويم النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-التعرف على بعض 

علماء فلسطين.

-تعريف بالشخصيات 

الواردة في الدرس.

-توضيح ما يميز 

الشخصيات المذكور 

عن غيرهم من العلماء.

بيان  دور كل منهم في 

نشر العلم.

-استنباط الدروس والعبر 

من سيرة العلماء.

الوسائل:

الكتاب، السبورة، 

عرض بوربوينت، 

مقاطع من اأفلام 

تعليمية.

-ال�أساليب:

الحوار والمناقشة، 

والسرد التاريخي، 

والعصف الذهني، 

وتحليل المواقف 

والشخصيات.

ال�أنشطة:

١(كتابة نبذة 

مام  عن حياة ال�إ

الطبري.

٢(ذكر ثلاثة من 

علماء المذهب 

الحنبلي عاشوا في 

فلسطين.
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المحتوى التعليمي.

 -من علماء فلسطين:

تعريف بشخصية كل  

من )الطبراني - ابن قدامة 

المقدسي – الفاضل عبد 

الرحيم البيساني(.

-اكثرما يميز كلا من 

)الطبراني - ابن قدامة 

المقدسي – الفاضل عبد 

الرحيم البيساني( عن 

غيرهم من العلماء.

-دور كل من )الطبراني 

- ابن قدامة المقدسي 

– الفاضل عبد الرحيم 

البيساني( في نشر العلم.

-الدروس والعبر من سيرة 

العلماء.

-ذكر بعض من علماء 

فلسطين.

-التعريف بشخصية 

كل من: )الطبراني، 

وابن قدامة المقدسي، 

والقاضي الفاضل عبد 

الرحيم البيساني(.

-بيان دور كل من: 

)الطبراني، ةابن قدامة 

المقدسي، والقاضي 

الفاضل عبد الرحيم 

البيساني( في نشر العلم.

-توضيح اأكثر ما يميز 

كلًّا من: )الطبراني، 

وابن قدامة المقدسي، 

والقاضي الفاضل عبد 

الرحيم البيساني( عن 

غيرهم من العلماء.

-استنباط الدروس والعبر 

من سير هؤل�ء العلماء.



412 4١٢4134١3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-تعريف الطلاق.

-ال�ستدل�ل على 

مشروعية الطلاق.

-اإدراك حكمة 

مشروعية الطلاق.

-بيان حكم 

الطلاق.

-ذكر شروط 

الطلاق.

-بيان اأنواع الطلاق.

الوسائل:

الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب، دراسات 

واإحصائيات، عرض 

مشكلات من الحياة.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف، وال�ستنباط، 

وال�ستنتاج والتحليل، وحل 

المشكلات وكتابة التقارير.

ال�أنشطة:

بيان الحكم الشرعي في 

لجوء بعض الرجال اإلى 

عدم طلاق زوجته حتى 

تتنازل عن جميع حقوقها.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-تمهيد قصير حول عناية 

سلام بال�أسرة وحرصه  ال�إ

على عدم تفككها.

-معنى الطلاق.

-مشروعية الطلاق.

-حكمة مشروعية الطلاق.

-حكم الطلاق.

-شروط الطلاق.

-اأنواع الطلاق.

-تعريف الطلاق.

-ال�ستدل�ل على 

مشروعية الطلاق.

-بيان ُحكم الطلاق.

-توضيح حكمة مشروعية 

الطلاق.

-ذكر شروط الطلاق.

-بيان اأنواع الطلاق.

آثار  -استخلاص ال�

المترتبة على وقوع 

الطلاق.

ي
ام
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ال�إ

ه 
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ال



414 4١44154١5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-تعريف الجريمة 

والعقوبة.

-بيان طرق محاربة 

الجريمة في 

سلام. ال�إ

-التدليل على 

مشروعية العقوبة.

-استنتاج حكمة 

مشروعية العقوبة.

-ذكر اأنواع العقوبة.

-توضيح ضوابط 

اإقامة العقوبة.

الوسائل:

الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب، دراسات 

واإحصائيات، عرض 

مشكلات من الحياة.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف، وال�ستنباط، 

وال�ستنتاج والتحليل، وحل 

المشكلات وكتابة التقارير.

ال�أنشطة:

١(بيان السبب الذي جعل 

عمر بن الخطاب يوقف 

حد السرقة عام الرمادة.

٢(بيان دور عقوبة القصاص 

في الحد من ظاهرة الثاأمر.
ام
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-معنى الجريمة.

-طرق محاربة الجريمة.

-مفهوم العقوبة.

-مشروعية العقوبة.

-حكمة مشروعية العقوبة.

-اأنواع العقوبة.

-ضوابط اإقامة العقوبة.

-تعريف كل من الجريمة 

والعقوبة.

-بيان طرق محاربة 

سلام. الجريمة في ال�إ

- ال�ستدل�ل على 

مشروعية العقوبة.

-استنتاج حكمة 

مشروعية العقوبة.

-بيان اأنواع العقوبة.

-توضيح ضوابط اإقامة 

سلام. العقوبة في ال�إ



414 4١44154١5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-تعريف القضاء.

-ذكر اأدلة على 

مشروعية القضاء.

-استنتاج حكمة 

مشروعية القضاء.

-تعداد شروط 

القاضي.

-معرفة متى يعزل 

القاضي.

-استخراج المعاني 

المستفادة من 

النصوص.

الوسائل:

الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب، دراسات 

واإحصائيات، عرض 

مشكلات من الحياة.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف، وال�ستنباط، 

وال�ستنتاج والتحليل، وحل 

المشكلات وكتابة التقارير.

ال�أنشطة:

١(مقارنة بين القضاء 

فتاء. وال�إ

٢(بيان وجه التشابه بين 

القضاء والتحكيم.

3(شرح حديث: القضاة 

ثلاثة...اإلخ(.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-معنى القضاء.

-اأدلة مشروعية القضاء.

-حكمة مشروعية القضاء.

-شروط القاضي.

-عزل القاضي.

-تعريف مفهوم القضاء.

-ال�ستدل�ل على 

مشروعية القضاء.

-استنتاج حكمة 

مشروعية القضاء. 

-تعداد شروط القاضي. 

-بيان متى يعزل القاضي.

-استخراج المعاني 

المستفادة من النصوص.



416 4١64174١7

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-اإدراك اأهمية 

التداوي في 

سلام. ال�إ

-بيان مشروعية 

التداوي في 

سلام. ال�إ

-تعريف زراعة 

ال�أعضاء.

-بيان حكم 

ووضوابط نقل وزراعة 

ال�أعضاء.

-تعريف عمليات 

التجميل.

-ذكر اأنواع عمليات 

التجميل.

-بيان اأحكام 

وضوابط عمليات 

التجميل.

الوسائل:

الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب، عرض 

مشكلات من الحياة.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف، وال�ستنباط، 

وال�ستنتاج والتحليل، وحل 

المشكلات وكتابة التقارير.

ال�أنشطة:

١(تلخيص حكم التبرع 

بال�أعضاء بعد الوفاة.

٢(كتابة تقرير عن مخاطر 

عمليات التجميل.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي.

-اأهمية التداوي ومشروعيته 

سلام. في ال�إ

-مفهوم زراعة ال�أعضاء.

-حكم زراعة ال�أعضاء.

-ضوابط نقل  ال�أعضاء 

وزراعتها.

-مفهوم عمليات التجميل.

-اأنواع عمليات التجميل.

-حكم وضوابط العمليات 

التجميلية.

-ال�ستدل�ل على 

مشروعيته التداوي في 

سلام. ال�إ

-تعريف مفهوم زراعة 

ال�أعضاء.

-بيان اأحكام وضوابط 

نقل ال�أعضاء وزراعتها 

نسان. في ال�إ

-تعريف مفهوم عمليات 

التجميل. 

-بيان اأنواع عمليات 

التجميل.

-توضيح اأحكام وضوابط 

عمليات التجميل.



416 4١64174١7

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-معرفة  مفهوم ال�عتماد 

على النفس

-شرح وتعليل اأن 

ال�عتماد على النفس 

ضرورة اإسلامية.

-التدليل على مشروعية 

ال�عتماد على النفس.

-توضيح اأهمية ال�عتماد 

على النفس.

آباء  -شرح دور ال�

وال�أمهات والمربين في 

غرس ال�عتماد على 

النفس.

-استنتاج اأثر ال�عتماد 

على الني على حياة 

الفرد والمجتمع

-سرد قصة ال�أنصاري 

واأمره بال�حتطاب.

الوسائل:

الكتاب المقرر،  السبورة، 

عرض بوربوينت، فلم 

تعليمي، شفافيات.

ال�أساليب:

الحوار والمناقشة، وحل 

المشكلات، والعصف 

أمثلة. الذهني، وضرب ال�

ال�أنشطة:

كتابة تقرير عن عمل 

تطوعي في المدرسة اأو 

البلدة.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي. 

-مفهوم ال�عتماد على 

النفس.

-بيان اأن ال�عتماد على 

النفس ضرورة اإسلامية 

أدلة على مشروعية  -ال�

ال�عتماد على النفس.

-اأهمية ال�عتماد على 

النفس.

آباء وال�أمهات  -دور ال�

والمربين في غرس 

ال�عتماد على النفس.

اأثر ال�عتماد على النفس 

على حياة الفرد والمجتمع

-قصة وعبرة.

-تعريف مفهوم ال�عتماد 

على النفس.

-تعليل اأن ال�عتماد على 

النفس ضرورة.  

-ال�ستدل�ل على مشروعية 

ال�عتماد على النفس.

آباء وال�أمهات  -شرح دور ال�

والمربين في غرس ال�عتماد 

على النفس عند الناشئة.

-سرد قصة ال�نصاري واأمره 

بال�حتطاب.

-استنتاج اأثر ال�عتماد على 

النفس على حياة  الفرد 

والمجتمع.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

والنمطية 

والتقليدية، 

والتقويم 

النوعي...اإلخ(، 

والتنوع فيها.

-معرفة مفهومي 
التواصل ومواقع التواصل 

ال�جتماعي. 
-ذكر ميزات وخصائص 

مواقع التواصل 
ال�جتماعي 

يجابي  - التوظيف ال�إ
لمواقع التواصل 

ال�جتماعي. 
-التمثيل على التوظيف 

يجابي لمواقع  ال�إ
التواصل ال�جتماعي.

-استنتاج سلبيات مواقع 
التواصل ال�جتماعي.

أدلة على  -ذكر بعض ال�
نسان محاسب  اأن ال�إ

على اأقواله.
-مقارنة   بين  اأثرر 
يجابي  التوظيف ال�إ
والتوظيف السلبي 

لمواقع التواصل 
ال�جتماعي. 

-تقدير التوظيف 
يجابي لمواقع  ال�إ

التواصل ال�جتماعي.

الوسائل:

الكتاب المقرر، السبورة، 

عرض بوربوينت، عرض 

صور واأفلام يظهر فيها 

التغير الذي طراأ على حياة 

الناس قديًما وحديًثا.

ال�أساليب: 

استخدام اأسلوب العصف 

الذهني، 

وطرح المشكلات واإيجاد 

الحلول لها، 

أمثلة، واإبراز القيم  وضرب ال�

يجابية وتعزيزها.  ال�إ

ال�أنشطة:

وضع حلول عملية للحد 

من ظاهرة قضاء البعض 

ساعات طويلة في استخدام 

مواقع التواصل ال�جتماعي.
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ثراء  -اأشكال تعليمية ل�إ

المحتوى التعليمي. 

-مفهوم التواصل 

ال�جتماعي 

-ميزات وخصائص مواقع 

التواصل ال�جتماعي 

يجابي  -اآلية التوظيف ال�إ

لمواقع التواصل 

ال�جتماعي 

-اآلية  التوظيف السلبي 

لمواقع التواصل 

ال�جتماعي 

-المقارنة بين  التوظيف 

يجابي والتوظيف  ال�إ

السلبي لمواقع التواصل 

ال�جتماعي. 

-المسؤولية عن الكلمة.

أدلة على اأن العبد  -ال�

محاسب على كلامه.

-تقدير التوظيف 

يجابي لمواقع التواصل  ال�إ

ال�جتماعي.

-تعريف مفهومي التواصل 

ال�جتماعي ومواقع التواصل 

ال�جتماعي.

-بيان مزايا   التواصل 

ال�جتماعي. 

-توضيح اآلية التوظيف 

يجابي لمواقع التواصل  ال�إ

ال�جتماعي. 

-التمثيل على   التوظيف 

السلبي لمواقع التواصل 

ال�جتماعي. 

-المقارنة  بين التوظيف 

يجابي والتوظيف  ال�إ

السلبي لمواقع التواصل 

ال�جتماعي. 

-تعزيز مبداأ المسؤولية 

الدنيوية وال�أخروية عن 

الكلمة.

-ال�ستدل�ل على اأن البعد 

محاسب على ما يصدر 

منه من كلام.

يجابي  تقدير التوظيف ال�إ

لمواقع التواصل ال�جتماعي 

وال�لتزام به. 



418 4١٨4194١٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

١٢       الصف الثاني عشر 



420 4٢٠4214٢١

)وثيقة التربية الاسلامية(

ارشادات 

وملاحظات 

للمؤلف

التقويم

المخرجات نتاجات 

التعليم، والتعلم، 

والنتاجات التربوية.

)ما يتوقع اأن يحققه 

الطالب(

الوسائل وال�أساليب 

وال�أنشطة
المحتوى المدخلات ال�أهداف المجال

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها

بيان اهمية القران والسنة

بيان المقصود بمنهج 

التعامل مع القران والسنة 

النبوية.

ذكر ال�سس الواجب 

مراعاتها في التعامل مع 

القران والسنة

معرفة مفهوم سبب النزول

التمثيل  على كل اساس

توضيح ضوابط ال�خذ 

بتفسير الصحابة.

بيان المقصود بالعبرة بعموم 

اللفظ ل� بخصوص السبب

الوسائل :

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.
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اهمية القران والسنة

مصطلح منهج التعامل 

ال�سس الواجب مراعاتها 

في التعامل مع القران 

والسنة

مفهوم سبب النزول

امثلة على كل اساس  

على كل اساس

ضوابط ال�خذ بتفسير 

الصحابة.

 قاعدة العبرة بعموم اللفظ 

ل� بخصوص السبب

يبين اهمية القران والسنة

يذكر ال�سس الواجب 

مراعاتها في التعامل مع 

القران والسنة

يتعرف الى مفهوم سبب 

النزول

يمثل   على كل اساسم 

من ال�سس

يوضيح ضوابط ال�خذ 

بتفسير الصحابة.

يبين  المقصود بالعبرة 

بعموم اللفظ ل� بخصوص 

السبب مه
لو

وع
م 

ري
لك

ن ا
آ قرا

ال



420 4٢٠4214٢١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

تفسير  ما فيها من معاني 

استنباط ما في ال�يات من 

دروس وفوائد

استشعار  دور ال�نسان 

كخليفة لله في ال�رض

الحرص على المسارعة في 

التوبة بالتوبة.

الوسائل :

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة :

سورة البقرة )3٠37(كرم 

الله عز وجل اآدم عليه 

السلام اأذكر موطنا اآخر 

يذكر الله فيه هذه المكرمة
)3

7-
3٠

( 
رة

بق
 ال

ورة
س

 :
ي

ثان
 ال

س
در

ال

السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر ما فيها من معاني 

يستنبط ما في ال�يات من 

دروس وفوائد

يستشعر دور ال�نسان 

كخليفة لله في ال�رض

يحرص على المسارعة في 

التوبة 



422 4٢٢4234٢3

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات تلاوة جهرية  تلاوة ال�

صحيحة

آيات غيبا تسميع ال�

تفسير  ما فيها من معاني 

استنباط ما في ال�يات من 

دروس وفوائد

امتثال قيم المنهج التربةي 

للقران الكريم في حياتهم.

الوسائل :

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة :

سورة البقرة )١5١-١57(

ارجع اإلى نهاية سورة التوبة 

ودون ما تحدث به ربنا عز 

وجل عن نبينا صلى الله 

عليه وسلم
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السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر ما فيها من معاني 

يستنبط ما في ال�يات من 

دروس وفوائد

يتمثل قيم المنهج التربوي 

للقران الكريم في حياته



422 4٢٢4234٢3

)وثيقة التربية الاسلامية(

آيات  اتلوا  ال�

الكريمة.

فسر المفردات 

الجديدة 

آيات  في ال�

الكريمة.

اشرح 

آيات شرحا  ال�

اإجماليا.

وضح هيمنة 

القراآن الكريم 

على الكتب 

السابقة.

بين وجوب 

التحاكم وفق 

شرع الله.

استنبط العبر 

والعظات 

المستفادة من 

الدرس

آيات الكريمة. تلاوة ال�

آيات  ذكر سبب نزول ال�

الكريمة.

بيان ما فيها من معان

استنباط ما فيها من فوائد

توضيح المقصود بهيمنة 

القران الكريم على الكتب 

السماوية السابقة 

الحرص  على التحاكم 

لشرع الله في امور حياتهم

الوسائل :

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة :

سورة المائدة )٤85٠(

ارجع اإلى قول الله من 

سورة النساء اآية)٦5( 

وبين موقف المسلم تجاه 

التحاكم اإلى الشرع.

ه 
الل

ع 
شر

ى 
 ال

كم
حا

الت
ر 

سي
تف

 )
5٠

-4
٨(

ة 
ئد

ما
 ال

ورة
س

 :
ع 

راب
 ال

س
در

ال

معاني  المفردات الجديدة

آيات شرحا  يشرح ال�

اإجماليا.

هيمنة القراآن الكريم على 

الكتب السابقة.

ي وجوب التحاكم وفق 

شرع الله.

العبر والعظات المستفادة 

من الدرس.

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات  يذكر سبب نزول ال�

الكريمة.

يبين ما فيها من معان

يستنبط ما فيها من فوائد

يوضح المقصود بهيمنة 

القران الكريم على الكتب 

السماوية السابقة 

يحرص على التحاكم 

لشرع الله في امور حياتهم 



424 4٢44254٢5

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام اأدوات 

التقويم باأنواعها 

)الموضوعية، 

النمطية 

التقليدية...

اإلخ(، والتنوع 

فيها.

آيات الكريمة. تلاوة  ال�

آيات غيبا. حفظ ال�

تفسير ما فيها من معان 

استنباط ما فيها من 

دروس وفوائد 

يتصنيف اأهل الكتاب 

حسب علاقتهم 

بالمسلمين 

ذكر دعائم وحدة 

المسلمين 

الوسائل :

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة:

سورة ال عمران )١٠٠-

)١٠5

ال�عتصام بحبل الله 

وتوحيد الصف المسلم اأمر 

واجب.

دلل على ذلك بحديث 

للنبي صلى الله عليه وسلم

س:
خام

 ال
س

در
ال

ى 
عال

ه ت
الل

م ب
صا

عت
ال�

 )
١٠

5-
١٠

٠(
ن 

مرا
 ع

ال
رة 

سو

السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل بعض 

ال�أسئلة على الدرس.

آيات الكريمة. يتلو ال�

آيات غيبا. يحفظ ال�

يفسر ما فيها من معان 

يستنبط ما فيها من دروس 

وفوائد 

يصنف اأهل الكتاب 

حسب علاقتهم 

بالمسلمين 

يذكر دعائم وحدة 

المسلمين 



424 4٢44254٢5

)وثيقة التربية الاسلامية(

آيات الكريمة  تلاوة  ال�

تلاوة سليمة 

بيان  ما فيها من معان

استنتاج  بعض العبر 

المستفادة 

استشعار حكمة الله 

في قضائه وقدره

تقدير  فضل العلم 

وال�جتهاد في التعلم 

أمر  الحرص  على ال�

بالمعروف والنهي عن 

المنكر.

الوسائل :

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة :

سورة الكهف )٦٠8٢(

احترام المعلم وال�ستجابة 

أوامره من ال�آداب التي  ل�

يتحلى بها طالب العلم 

دلل على ذلك من خلال 

السنة النبوية.
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السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل بعض 

ال�أسئلة على الدرس.

آيات الكريمة تلاوة  يتلو ال�

سليمة 

يبين ما فيها من معان

يستنتج بعض العبر 

المستفادة 

يستشعر حكمة الله في 

قضائه وقدره

يقدر فضل العلم 

وال�جتهاد في التعلم 

أمر  يحرص على ال�

بالمعروف والنهي عن 

المنكر.



426 4٢64274٢7

)وثيقة التربية الاسلامية(

تعريف سنن الله في 

المجتمعات

بيان  اأهمية سنن الله 

في المجتمعات

ال�ستدل�ل  على السنن 

من القران الكريم

الوسائل :

الكتاب ، السبورة ، لوحة 

جدارية، مسجل.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور 

الطلاب في ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل )العصف الذهني( 

، الكتابة على السبورة 

، طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة ، ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة :
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ه ف
الل

ن 
سن

تعريف سنن الله في 

المجتمعات

اهمية هذه السنن

نصوص من القران الكريم 

على السنن

تعليل عدم محاباة سنن الله 

سلامية. للمجتمعات ال�إ

يعرف سنن الله في 

المجتمعات

يبين اأهمية سنن الله في 

المجتمعات

يدلل على السنن من 

القران الكريم

اتل  ال�يات وفق 
احكام التجويد

بين  معاني 
المفردات 
والتراكيب

عرف المفاهيم   
التالية -----

استخرج احكام 
التجويد الواردة 

في الدرس
مثل  على 

ال�حكام

تلاوة ال�يات تلاوة سليمة 
توضيح معاني المفردات 

والتراكيب
التفريق بين المدود  

ذكر اأحكام المد بسبب 
الهمز 

أنواع المدود  التمثيل  ل�
الواردة في الدرس 

استخراج اأنواع المدود 
بسبب الهمزة الواردة في 

ال�يات الكريمة  
الخشوع  عند سماع 

القران الكريم

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل 

)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 

طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة
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السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل بعض 

ال�أسئلة على الدرس.

يتلو ال�يات تلاوة سليمة 
يوضح معاني المفردات 

والتراكيب
يفرق بين المدود  

يذكر اأحكام المد بسبب 
الهمز 

يمثل ل�نواع المدود الواردة 
في الدرس 

يستخرج انواع المدود 
بسبب الهمزة الواردة في 

ال�يات الكريمة  
يخشع عند سماع القران 

الكريم.



426 4٢64274٢7

)وثيقة التربية الاسلامية(

اتل  ال�يات وفق 
احكام التجويد

بين  معاني 
المفردات 
والتراكيب

عرف المفاهيم   
التالية -----

استخرج احكام 
التجويد الواردة 

في الدرس
مثل  على 

ال�حكام

تلاوة ال�يات تلاوة 
سليمة 

 توضيحمعاني 
المفردات والتراكيب

التمييز بين انواع 
السكون 

ذكر احكام المد 
بسبب السكون 

استتخراج اأنواع المد 
بسبب السكون الواردة 

في اآيات الدرس

ال�أساليب:
استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 
على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل 
)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 
طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة م 
هي
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ة ا
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السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل بعض 

ال�أسئلة على الدرس.

يتلو ال�يات تلاوة سليمة 

يوضح معاني المفردات 

والتراكيب

يميز بين انواع السكون 

يذكر احكام المد بسبب 

السكون 

يستخرج اأنواع المد 

بسبب السكون الواردة في 

اآيات الدرس.

اتل  ال�يات وفق 
احكام التجويد

بين  معاني 
المفردات 
والتراكيب

عرف المفاهيم   
التالية استخرج 
احكام التجويد 

الواردة في الدرس
مثل  على 

ال�حكام

تلاوة  ال�يات تلاوة 
سليمة 

توضيح معاني 
المفردات والتراكيب

يتعريف التفخيم 
والترقيق  

التمييز بين الحروف 
المفخمة والحروف 

المرققة 

  ال�أساليب:
استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 
على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 
وال�ستنتاج والتحليل 
)العصف الذهني( ، 

الكتابة على السبورة ، 
طرح ال�أسئلة ، الحوار 

والمناقشة م 
هي

برا
ة اإ
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شر

عا
 ال

س
در

ال

وة
لا

( ت
5٢

-3
5(

السورة بالرسم العثماني

اأشكال تعليمية تشمل بعض 

ال�أسئلة على الدرس.

يتلو ال�يات تلاوة سليمة 

يوضح معاني المفردات 

والتراكيب

يعرف التفخيم والترقيق  

يميز بين الحروف 

المفخمة والحروف المرققة 

.
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)وثيقة التربية الاسلامية(

قضية 

العقيدة من 

اأكبر قضايا 

سلام  ال�إ

لكثرة 

عداء. ال�إ

اأعدد حقائق 

يمان. ال�إ

اأعلل اهتمام 

القراآن بقضية 

العقيدة.

اأوضح منهج 

القراآن في ترسيخ 

يمان من  ال�إ

خلال الفطرة.

اأستخرج المعاني 

المستفادة من 

النصوص.

اأوضح اعتبار 

الدنيا دار عمل 

ل� دار جزاء.

ذكر ال�ساليب التي 

ارتكز عليها منهج 

القران في ترسيخ 

حقائق ال�يمان.

توضيح منهج القران 

في مخاطبة العقل.

بيان منهج القرام 

في مخاطبة القلب 

والفطرة.

ذكر بعض حقائق 

ال�يمان التي جاء بها 

الخطاب مباشرا.

تحديد ميادين النظر 

التي وجه القران الكريم 

ال�نسان للتفكر فيها 

تمثل منهج القران 

الكريم في ترسيخ 

حقاءق ال�يمان في 

الحياة

الوسائل : السبورة.لوحات 

جدارية. شفافيات. جهاز 

عرض. لوحات كرتونية.

ال�أساليب:  التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنتاج 

والتحليل واستخراج 

المعاني المستفادة من 

النصوص ودل�ل�تها.

العصف الذهني.الحوار 

والمناقشة.ال�أسلوب 

القصصي.

ال�أنشطة : قضية للنقاش

ر:
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يمان. حقائق ال�إ

اهتمام القراآن بقضية 

العقيدة.

منهج القراآن في ترسيخ 

يمان. ال�إ

الدنيا دار عمل ل� دار جزاء.

يذكر ال�ساليب التي ارتكز 

عليها منهج القران في 

ترسيخ حقائق ال�يمان.

يوضح منهج القران في 

مخاطبة العقل.

يبين منهج القرام في 

مخاطبة القلب والفطرة.

يذكر بعض حقائق ال�يمان 

التي جاء بها الخطاب 

مباشرا.

يحدد ميادين النظر 

التي وجه القران الكريم 

ال�نسان للتفكر فيها.

يمثل على  منهج القران 

الكريم في ترسيخ حقاءق 

ال�يمان في

ية
ام

سل
ال�

ة 
يد

عق
ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

نصوص 

) األم يعلم 

باأن الله 

يرى(

يمان. اأعرف ال�إ

اأستنتج اآثار 

يمان في حياة  ال�إ

البشر اأستدل 

على استشعار 

المؤمن رقابة الله 

تعالى.

اأستخرج المعاني 

المستفادة من 

النصوص.

يمان  اأوضح اأثرال�إ

على المجتمع.

يمان  اأبين اأثرال�إ

في ترسيخ حقائق 

ال�أخلاق.

دلل على اثر 

ال�يمان على 

المجتمع من 

القراآن والسنة

تعريف ال�يمان

توضيح اأثر ال�يمان في 

حياة الفرد

بيان اآثار ال�يمان في 

حياة المجتمع

ال�ستدل�ل من القران 

على اأثر ال�يمان على 

المجتمع

استشعار رقابة الله 

تعالى في السر والعلن

الوسائل :

الكتاب ، السبورة.

لوحات جدارية. 

شفافيات. جهاز عرض.

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

استخراج المعاني 

المستفادة من النصوص.

دل�ل�ت النصوص.

العصف الذهني.الحوار 

والمناقشة.ال�أسلوب 

القصصي عند طرح 

ال�مثلة.

اأنظمة المجموعات.
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الطماأنينة وال�ستقامة.

التفاؤل وال�أمل.

اآية ) الذين اآمنوا ولم يلبسوا 

اإيمانهم بظلم....(

العدل ، العزة، ال�ستقامة 

على ال�أخلاق.

نصوص ) والله ل� 

يؤمن.....(

استخراج المعاني المستفادة 

من النصوص.

يعريف ال�يمان

يوضيح اأثر ال�يمان في 

حياة الفرد

يبين اآثار ال�يمان في حياة 

المجتمع

يستدل من القران على اأثر 

ال�يمان على المجتمع

يستشعر  رقابة الله تعالى 

في السر والعلن
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)وثيقة التربية الاسلامية(

)من كان 

يرجو لقاء 

ربه فليعمل 

عملا 

صالحا 

)....

اأبين المقصود 

من الشرك.

اأمثل على اأنواع 

الشرك.

اأوضح اأول شرك 

وقع في ال�أرض.

اأبين كيفية 

دخول الشرك 

اإلى اأرض 

الجزيرة.

اأوضح مفهوم 

الشرك الخفي.

اأعلل كون 

الشرك من اأعظم 

الظلم.

تعريف الشرك 

تلخيص بداية الشرك 

تاريخيا 

بيان اأنواع الشرك 

التمثيل لكل نوع من 

اأنواع الشرك

بيان مظاهر الشرك 

بنوعيه

ال�خلاص لله تعالى في 

اأعمالهم واقوالهم.

الوسائل : الكتاب، 

السبورة.لوحات جدارية.

مقطع فيديو..

ال�أساليب: استخدام 

ال�أسلوب المناسب 

مع التركيز على دور 

الطلاب في ال�ستكشاف  

وال�ستنتاج والتحليل..

استخراج المعاني 

المستفادة من النصوص. 

التعليل ودل�ل�ت 

النصوص.

طرح ال�أسئلة.الحوار 

والمناقشة. ر:
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تعريف الشرك.

اأنواع الشرك.

قصة نوح وود وسواع ويغوث 

ويعوق..

عمرو بن لحي الخزاعي.

نبي الله اإبراهيم.

الكواكب والنجوم وال�أصنام 

وال�أشجار.

الرياء

الشرك ظلم عظيم.

يعرف الشرك 

يلخص بداية الشرك 

تاريخيا 

يبين اأنواع الشرك 

يمثل على لكل نوع من 

اأنواع الشرك

يبين مظاهر الشرك بنوعيه

يخلص  لله تعالى في 

اأعمالهم واقوالهم
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

العبارات السهلة.

اختيار الحديث 

الصحيح.

اأبين جهود العلماء 

في الحفاظ على 

السنة النبوية بشكل 

عام.

اوضح جهود 

العلماء في القرن 

ال�أول.

اذكر جهود العلماء 

في القرن الثاني.

اشرح جهود العلماء 

في القرن الثالث.

اأعرف الصحاح 

وبعض كتب السنن 

التي دّونت في 

الحديثالشريف.

.

تتبع مراحل اهتمام 

العلماء بالسنة النبوية 

تعريف مصطلح تدوين 

السنة 

ذكر جهود العلماء في 

القرن الثاني الهجري 

شرح  جهود العلماء في 

القرن الثالث  الهجري 

التفريق بين كنب 

الصحاح والمسانيد 

والسنن

تقدير جهود العلماء 

في حفظ السنة النبوية 

الشريقة 

الوسائل :

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة

نشاط: يرجع اإلى 

طلاع الطلبة  المكتبة؛ ل�إ

على بعض المصنفات 

التي دّونت في 

الحديث.
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جهود العلماء في 

الحفاظ علىالسنة 

النبوية بشكل عام.

جهود العلماء في 

الحفاظ على السنة 

النبوية في القرن 

ال�أول.

جهود العلماء في 

الحفاظ على السنة 

النبوية في القرن 

الثاني.

جهود العلماء في 

الحفاظ على السنة 

النبوية في القرن 

الثالث.

الصحاح وبعض كتب 

السنن التي دّونت في 

الحديث الشريف.

يتتبع  مراحل اهتمام 

العلماء بالسنة النبوية 

يعرف مصطلح تدوين 

السنة 

يذكر جهود العلماء 

في القرن الثاني 

الهجري 

يشرح  جهود العلماء 

في القرن الثالث  

الهجري 

يفرق بين كنب 

الصحاح والمسانيد 

والسنن

يقدر  جهود العلماء 

في حفظ السنة 

النبوية الشريقة ف
ري

ش
 ال

ي
بو

الن
ث 

دي
ح

ال
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)وثيقة التربية الاسلامية(

احفظ الحديث 

غيبا.

اشرح الديث شرحا 

اجماليا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف مفهوم 

التفقه.

اأوضح اأهمية الفقه 

سلامي. ال�إ

اأبين فضل التفقه 

في الدين.

استنبط من 

الحديث الشريف 

اأموراً فقهية وتربوية 

وتوجيهية.

حفظ الحديثين غيبا 

ذكر المقصود بالتفقه في 

الدين 

بيان فضل التفقه في 

الدين

توضيح حكم التفقه في 

الدين 

المقارنة بين فرض العين 

وفرض الكفاية 

استنتاج اآثثار عدم التفقه 

في الدين 

الحرص على التفقه في 

الدين 

الوسائل :

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :
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كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه وغريب 

األفاظهوذكر درجته 

ومصدره.

مفهوم التفقه.

اأهمية الفقه 

سلامي. ال�إ

فضل التفقه في 

الدين.

ما يستفاد ويستنبط 

من الحديث، سواء 

اأكانت اأموراً فقهية 

اأم تربوية واإرشادية 

وتوجيهية.

.يحفظ الحديثين 

غيبا 

يذكر المقصود 

بالتفقه في الدين 

يبين فضل التفقه في 

الدين

يوضح حكم التفقه 

في الدين 

يقارن بين فرض العين 

وفرض الكفاية 

يستنتج اآثثار عدم 

التفقه في الدين 

يحرص على التفقه 

في الدين 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

احفظ الحديث 

غيبا.

اشرح الديث شرحا 

اجماليا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعدد ال�أعمال التي 

ل� ينقطع ثوابها، 

كما وردت في 

الحديث.

استنبط من 

الحديث الشريف 

اأموراً فقهية وتربوية 

وتوجيهية.

حفظ الحديث الشريف 

غيبا 

استنباط ال�عمال التي ل� 

ينقطع ثوابها من خلال 

الحديث الشريف

التمثيل لكل عمل من 

ال�عمال التي ل� ينقطع 

ثوابها 

بيان فضل الصدقة 

الجارية 

الحرص على تطبيق 

بعض ال�عمال التي ل� 

ينقطع ثوابها 

الوسائل :

الكتاب ، السبورة

مقطع فيديو..

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :
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كتابة الحديث برسم 

مشكولومتميز وداخل 

مستطيل مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه وغريب 

األفاظهوذكر درجته 

ومصدره.

ال�أعمال التي ل� 

ينقطع ثوابها، كما 

وردت في الحديث.

ما يستفاد ويستنبط 

من الحديث، سواء 

اأكانت اأموراً فقهية 

اأم تربوية واإرشادية 

وتوجيهية.

يحفظ الحديث 

الشريف غيبا 

يستنبط ال�عمال 

التي ل� ينقطع ثوابها 

من خلال الحديث 

الشريف

يمثل لكل عمل من 

ال�عمال التي ل� 

ينقطع ثوابها 

يبين  فضل الصدقة 

الجارية 

يحرص على تطبيق 

بعض ال�عمال التي 

ل� ينقطع ثوابها 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

احفظ الحديث 

غيبا.

اشرح الحديث 

شرحا اجماليا.

اوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديث.

اأعرف مفهوم 

البدعة.

اأوضح صور من 

البدع المحرمة.

اأبين حكم البدع 

سلام. في ال�إ

استنتج ال�أمور التي 

ل� تدخل في البدع 

المحرمة.

استنبط من 

الحديث الشريف 

اأموراً فقهية وتربوية 

وتوجيهية.

حفظ الحديثين الشريفين 

غيبا 

توضيح المعاني 

المستفادة من الحديثين 

الشريفين 

 التعريف بالبدعة 

توضيح صور من البدع 

المحرمة 

بيان حكم البدع في 

ال�سلام 

استنتاج ال�مور التي 

ل� تدخل في البدع 

المحرمة 

اجتناب صور البدع 

المختلفة في حياتهم.

الوسائل :

الكتاب ، السبورة.

مقطع فيديو..

ال�أساليب:

استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

الكتابة على السبورة.

طرح ال�أسئلة.

الحوار والمناقشة.

ال�أنشطة :
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بد

 ال
ن 

 م
ام

سل
ال�إ

ف 
موق

 

كتابة الحديث برسم 

مشكول ومتميز 

وداخل مستطيل 

مظلل.

شرح الحديث 

الشريف وبيان المعاني 

المستفادة منه وغريب 

األفاظهوذكر درجته 

ومصدره.

مفهوم البدعة.

صور من البدع 

المحرمة.

حكم البدع في 

سلام. ال�إ

ال�أمور التي ل� تدخل 

في البدع المحرمة.

ما يستفاد ويستنبط 

من الحديث، سواء 

اأكانت اأموراً فقهية 

اأم تربوية واإرشادية 

وتوجيهية.

يحفظ الحديثين 

الشريفين غيبا 

يوضح المعاني 

المستفادة من 

الحديثين الشريفين 

يعرف البدعة 

يوضح صور من 

البدع المحرمة 

يبين حكم البدع في 

ال�سلام 

يستنتج ال�مور التي 

ل� تدخل في البدع 

المحرمة 

يجتنب صور البدع 

المختلفة في حياتهم



434 434435435

)وثيقة التربية الاسلامية(

عرف  مفهوم 

القدوة

دلل بنصوص من

القران على سمو و 

رفعة اخلاق النبي

التمثيل  بمواقف 

من حياة النبي 

صلى الله عليه 

وسلم على اأخلاقه 

الكريمة

سرد  مواقف  من 

حياة النبي صلى 

الله عليه وسلم تدل 

على حسن عبادته

توضيح  حسن 

تعامل النبي مع 

ال�خرين.

استنتاج اأثر  سيرة 

النبي العطرة في 

نشر الدين

ذكر مواقف من سيرة 

الرسول في جوانب 

مختلفة من الحياة 

تعليل بعض المواقف من 

سيرة الرسول 

التعرف الى موقف بعض  

الصحابة  الكرام 

استنتاج بعض الدروس 

والعبر

الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم مناسب.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف 

وال�ستنباط وال�ستنتاج 

والتحليل.

ر:
ش

 ع
من

لثا
س ا

در
ال

ول
رس

 ال
رة

سي
ن 

 م
ف

ااق
مو

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

مفهوم القدوة

نصوص القران على 

سمو و رفعة اخلاق 

النبي

يامثلة على  مواقف 

من حياة النبي صلى 

الله عليه وسلم على 

اأخلاقه الكريمة

مواقف  من حياة 

النبي صلى الله عليه 

وسلم تدل على 

حسن عبادته

حسن تعامل النبي مع 

ال�خرين.

اأثر  سيرة النبي العطرة 

في نشر الدي

يذكر مواقف من 

سيرة الرسول في 

جوانب مختلفة من 

الحياة 

يعلل  بعض المواقف 

من سيرة الرسول 

يتعرف الى موقف 

بعض  الصحابة  

الكرام 

 يستنتج بعض 

الدروس والعبر

جم
ترا

وال
ر 

سي
اال



436 436437437

)وثيقة التربية الاسلامية(

يبين  مكانة 

الصحابة

التدليل من القراآن 

والسنة على مكانة 

الصحابة الكرام

يعرف  بشخصية 

)عائشة(

يبين  ما يميز 

عائشة( عن غيرها 

من الصحابة

يوضح )عائشة( في 

سلام خدمة ال�إ

يمثل  على معالم 

التضحية والفداء 

في حياتهم

يستنبط  الدروس 

والعبر من سيرتهم

بيان مكانة الصحابة 

رضوان الله عليهم 

ال�ستدل�ل من القران 

والسنة على مكانة 

الصحابة 

التعريف لشخصية عائشة 

بيان ميزات عائشة 

\توضيح دورها في خدمة 

ال�سلام 

التمثيل للتضحية والفداء 

في حياتها 

استنباط بعض الدروس 

والعبر من سيرتها.

ر 
ش

 ع
سع

لتا
س ا

در
ال

ين
ؤمن

لم
م ا

شةا
عائ

 –
له

 ال
ول

رس
ة 

حاب
ص

ن 
م

-اأشكال تعليمية 

تشمل بعض ال�أسئلة 

على الدرس.

- مكانة الصحابة

التدليل من القراآن 

والسنة على مكانة 

الصحابة الكرام

تعريف  بشخصية – 

عائشة(

ميزات  عائشة( عن 

غيرها من الصحابة

دور عائشة( في 

سلام خدمة ال�إ

معالم التضحية 

والفداء في حياتهم

الدروس والعبر من 

سيرتهم

يبين مكانة الصحابة 

رضوان الله عليهم 

يستدل من القران 

والسنة على مكانة 

الصحابة 

يعرف بشخصية 

عائشة 

يبين ميزات عائشة 

\يوضح دورها في 

خدمة ال�سلام 

يمثل  للتضحية 

والفداء في حياتها 

يستنبط  بعض 

الدروس والعبر من 

سيرتها



436 436437437

)وثيقة التربية الاسلامية(

عرف بشخصية  

) صلاح الدين 

ال�يوبي(

وضح اهم  ما 

يميز صلاح الدين 

ال�يوبي( عن غيره 

من القيادات.

بين دور صلاح 

الدين ال�يوبي( في 

نشر العلم.

اشرح  دور صلاح 

الدين ال�يوبي( في 

الجهاد 

والتحريض عليه.

استنبط الدروس 

والعبر من سيرته

التعريف بالقائد صلاح 

الدين ال�يوبي نسبا ونشاة 

بيان اهم صفات صلاح 

الدين ال�يوبي 

ذكر دور صلاح الدين 

في نشر العلم 

توضيح دور صلاح الدين 

في الجهاد  

ال�عتزاز بالقادة ال�فذاذ 

في تاريخ المسلمين 

ادراك واجبهم  تجاه 

القدس 

الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم مناسب.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

 :
ون
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ال
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ح
لا

ص
ت 

صيا
خ

ش

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

-التعريف بشخصيته 

- اهم  ما يميز– 

صلاح الدين 

ال�يوبي( عن غيره من 

القيادات.

ودوره في نشر العلم.

-دوره في الجهاد.

-الدروس والعبر من 

سيرته

يعرف  بالقائد صلاح 

الدين ال�يوبي نسبا 

ونشاة 

يبين اهم صفات 

صلاح الدين ال�يوبي 

يذكر دور صلاح 

الدين في نشر العلم 

يوضح  دور صلاح 

الدين في الجهاد  

ايعتز  بالقادة ال�فذاذ 

في تاريخ المسلمين 

يدركوا واجبهم  تجاه 

القدس 



438 43٨43943٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

عرف بشخصية  

)العز بن عبد 

السلام(

وضح اهم  ما 

يميز )العز بن عبد 

السلام  عن غيره  

من القيادات.

بين دور )العز بن 

عبد السلام في 

نشر العلم.

اشرح  دور )العز 

بن عبد السلام( 

في الجهاد 

والتحريض عليه.

استنبط الدروس 

والعبر من سيرتهم

التعريف بالعالم العز بن 

عبد السلام نشاة ونسبا 

بيان اهم صفات العالم 

العز بن عبد السلام 

ذكر دور العز بن عبد 

السلام في نشر العلم 

توضيح دور العز بن عبد 

السلام في الجهاد 

تقدير دور العلماء في 

اصلاح حال ال�مة

الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم مناسب.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

ن:
رو

ش
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ي ا
اد

ح
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در
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سل
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 )ا

ت
صيا

خ
ش

اأشكال تعليمية تشمل 

بعض ال�أسئلة على 

الدرس.

-التعريف بشخصية(

- اهم  ما يميز )العز 

بن عبد السلام  عن 

غيره من القيادات.

ودوره في نشر العلم.

-دوره في الجهاد.

-الدروس والعبر من 

سيرتهم.

يعرف  بالعالم العز 

بن عبد السلام نشاة 

ونسبا 

يبين  اهم صفات 

العالم العز بن عبد 

السلام 

يذكر  دور العز بن 

عبد السلام في نشر 

العلم 

يوضح  دور العز 

بن عبد السلام في 

الجهاد 

تيقدر دور العلماء في 

اصلاح حال ال�مة



438 43٨43943٩

)وثيقة التربية الاسلامية(

-التزام منهج 

التيسير في 

العرض.

-تبسيط الُجمل، 

ومراعاة قدرات 

الطالب على 

القراءة والكتابة 

لكل صف.

-التنويع في 

الصور المعروضة 

مع مراعاة الواقعية 

في الصورة 

وصلاحيتها 

في التعبير عن 

المقصود.

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم.

تعريف مصطلح الجهاد 

تعليل عدم مشروعية 

القتال في العهد المكي 

استخلاص  حكم 

مشروعية الجهاد 

بيان فضل الجهاد في 

ال�سلام 

التعريف ببعض اأحكامه 

ذكر ضوابطه 

الرد على بعض الشبهات 

التي اأثيرت حول الجهاد

-الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم مناسب.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يوضح المعلم معنى 

الجهاد.

-مناقشة الطلاب في 

حكم الجهاد.

-مناقشة الطلاب في 

فضل الجهاد.

-الطلب من الطلاب 

بيان اأنواع الجهاد.

-شرح اأهداف الجهاد 

سلام. في ال�إ

-طرح ال�أسئلة حول 

ضوابط الجهاد 

وال�ستماع اإلى اإجابات 

الطلاب.

 :
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قه

ف

-معنى الجهاد.

-حكمة مشروعية 

الجهاد.

-حكم الجهاد.

-اأنواع الجهاد.

-فيلم يبين فضل 

الجهاد.

-فيلم يبين اأهداف 

سلام. الجهاد في ال�إ

-لوحة يكتب عليها 

اأهداف الجهاد.

-ضوابط الجهاد في 

سلام. ال�إ

-قوله تعالى:” وجاهدوا 

في الله حق جهاده هو 

اجتباكم...”.

-قوله تعالى:” يا اأيها 

الذين اآمنوا اإن تنصروا 

الله ينصركم ويثبت 

اأقدامكم”.

-حديث:” من مات 

ولم يغز ولم يحدث 

نفسه بالغزو مات على 

شعبة من النفاق”.

يعرف  مصطلح 

الجهاد 

يعلل عدم مشروعية 

القتال في العهد 

المكي 

يستخلص   حكم 

مشروعية الجهاد 

يبين  فضل الجهاد 

في ال�سلام 

يعرف ببعض اأحكامه 

يذكر  ضوابطه 

يرد على بعض 

الشبهات التي اأثيرت 

حول الجهاد

.

ي
ام

سل
ال�إ

ه 
فق

ال



440 44٠44144١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم

تعريف مصطلحي اليمين 

والنذر 

التدليل على مشروعية 

كل منهما 

بيان اأقسام اليمين 

توضيح ال�أحكام المتعلقة 

أيمان والنذور بال�

-الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم مناسب، 

لوحات مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-تعريف اليمين.

-مناقشة الطلاب في 

اأنواع اليمين وحكم كل 

نوع منها.

-شرح معنى النذر 

وحكمة مشروعيته.

-توضيح اأحكام النذر.

-طرح ال�أسئلة 

والمناقشة.

نعلل كراهية ال�سلام 

للنذر المشروط.

ن:
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ش
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ما
أي ل�

ا

-معنى اليمين.

-حكمة مشروعية 

اليمين.

-اأحكام اليمين.

-كفارة اليمين.

-لوحة يكتب عليها 

اأنواع اليمين.

-قوله تعالى:« ل� 

يؤاخذكم الله باللغو في 

اأيمانكم...«

-حديث:« اإني والله اإن 

شاء الله ل� اأحلف على 

يمين فاأرى غيرها خيراً 

منها اإل� اأتيت الذي هو 

خير وتحللتها”.

-قوله تعالى:” ول� 

تجعلوا الله عرضة 

أيمانكم”. ل�

-فيلم قصير عن اأحكام 

اليمين.

-معنى النذر.

-لوحة يكتب عليها 

حكمة مشروعية النذر.

فيلم قصير عن اأحكام 

النذر.

.يعرف  مصطلحي 

اليمين والنذر 

يدلل على مشروعية 

كل منهما 

يبين  اأقسام اليمين 

يوضح  ال�أحكام 

أيمان  المتعلقة بال�

والنذور



440 44٠44144١

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات

تعريف مصطلح الربا 

بيان حكم الربا 

استخلاص اأضرار الربا

 

التمثيل على اأنواع الربا

بيان عقوبة التعامل بالربا 

الحرص على تجنب 

التعامل بالربا

-الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم مناسب.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يوضح المعلم معنى 

الربا.

-يعرض المعلم اأدلة على 

تحريم الربا.

-مناقشة الطلاب في 

حكمة تحريم الربا.

-شرح اأنواع الربا وذكر 

اأمثلة.

-بيان عقوبة التعامل 

بالربا.

-طرح ال�أسئلة حول 

ضوابط الجهاد 

وال�ستماع اإلى اإجابات 

الطلاب.

ن:
رو

ش
لع

 وا
بع

لرا
س ا

در
ال

ربا
ال

-تعريف الربا.

-حكم الربا واأدلته.

-حكمة تحريم الربا.

-لوحة يكتب عليها 

اأنواع الربا مع ضرب 

أمثلة. ال�

-قوله تعالى:” 

يمحق الله الربا ويربي 

الصدقات”.

-قوله تعالى:” الذين 

ياأكلون الربا ل� يقومون 

اإل� كما يقوم الذي 

يتخبطه الشيطان من 

المس...”.

-حديث:” درهم 

ربا اأشد عند الله 

من ست وثلاثين 

زنية..”.

-فيلم يبين عقوبة 

التعامل بالربا”

يعرف  مصطلح الربا 

يبين  حكم الربا 

يستخلص  اأضرار 

الربا

 

يمثل على اأنواع الربا

يبين  عقوبة التعامل 

بالربا 

يحرص على تجنب 

التعامل بالربا



442 44٢443443

)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم.

التقويم.

تعريف بيع المرابحة 

والتاأمين 

ذكر صور المرابحة 

ال�ستدل�ل على مشروعية 

بيع المرابحة والتاأمين 

ال�سلامي.

التمثيل لصور بيع 

المرابحة 

 بيان اأركان عقد التامين 

ال�ستدل�ل على تحريم 

التاأمين التجاري.

ذكر اأطراف شركة التاأمين 

بصورتها الشرعية 

التفريق بين التاأمين 

التجاري والتاأمين 

ال�سلامي

-الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم مناسب.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يوضح المعلم معنى 

التاأمين ونشاأته.

-مناقشة الطلاب في 

اأنواع التاأمين.

-شرح حكم التاأمين 

التجاري.

-شرح مفهوم التاأمين 

التكافلي، ومشروعيته.

-عرض لوحة يكتب 

عليها حكمة مشروعية 

التاأمين التكافلي.

-طرح ال�أسئلة 

وال�ستماع اإلى اإجابات 

الطلاب.
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-معنى التاأمين.

-نشاأة التاأمين.

-اأقسام التاأمين.

-حكم التاأمين 

التجاري.

-مفهوم التاأمين 

التكافلي.

-اأدلة مشروعية التاأمين 

التكافلي.

-حكمة مشروعية 

التاأمين التكافلي.

-فيلم قصير عن 

التاأمين التكافلي.

-قوله تعالى:” وتعاونوا 

على البر والتقوى”.

-حديث ال�أشعريين

يعرف  بيع المرابحة 

والتاأمين 

يذكر صور المرابحة 

يستدل  على 

مشروعية بيع 

المرابحة والتاأمين 

ال�سلامي.

يمثل لصور بيع 

المرابحة 

يبين اأركان عقد 

التامين 

ال�ستدل�ل على 

تحريم التاأمين 

التجاري.

يذكر اأطراف شركة 

التاأمين بصورتها 

الشرعية 

يفرق بين التاأمين 

التجاري والتاأمين 

ال�سلامي
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع في 

اأدوات التقويم.

.توضيح المقصود 

بمصطلحات / 

الجنين , تنظيم النسل 

وتحديده,ال�خصاب 

الصناعي , وال�جهاض.

ذكر شروط اباحة تنظيم 

النسل 

التفريق بين تحديد النسل 

وتنظيمه 

توضيح حكم تحديد 

النسل وتنظيمه 

  

ذكر شروط اباحة 

ال�خصاب الصناعي 

بيان حكم ال�خصاب 

الصناعي 

توضيح حكم ال�جهاض

-الكتاب المقرر، السبورة، 

فيلم مناسب.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.

-يوضح المعلم معنى 

الجنين ومراحل تخلقه.

-يشرح المعلم معنى 

جهاض واأنواعه. ال�إ

-مناقشة الطلاب في 

جهاض. حكم ال�إ

-شرح معنى تحديد 

النسل وتنظيمه، ومناقشة 

الطلاب في الفرق بين 

المصطلحين.

-توضيح حكم تحديد 

النسل وتنظيمه.

-مناقشة الطلاب في 

حكم زراعة ال�أجنة.

-عرض لوحة يكتب عليها 

شروط زراعة ال�أجنة.

-طرح ال�أسئلة وال�ستماع 

اإلى اإجابات الطلاب.
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-تمهيد: اهتمام 
سلام بالذرية. ال�إ

-معنى الجنين ومراحل 
تخلقه.

جهاض. -مفهوم ال�إ
جهاض. -اأنواع ال�إ
جهاض. -حكم ال�إ

-معنى تحديد النسل 
وتنظيمه.

-لوحة يكتب عليها 
الفرق بين تحديد 

النسل وتنظيمه.
-حكم تحديد 

النسل.
-معنى زراعة ال�أجنة.
-حكم زراعة ال�أجنة 

وشروطه.
-فيلم قصير عن حكم 

جهاض. ال�إ
-فيلم قصير عن 

حكم تحديد النسل 
وتنظيمه.

-فيلم قصير عن حكم 
زراعة ال�أجنة وشروطه.

يوضح  المقصود 
بمصطلحات 

/ الجنين , 
تنظيم النسل 

وتحديده,ال�خصاب 
الصناعي , 
وال�جهاض.

يذكر شروط اباحة 
تنظيم النسل 

التفريق بين تحديد 
النسل وتنظيمه 

يوضح  حكم تحديد 
النسل وتنظيمه 

  
يذكر شروط اباحة 

ال�خصاب الصناعي 

يبين حكم 
ال�خصاب الصناعي 

يوضح حكم 
ال�جهاض
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)وثيقة التربية الاسلامية(

استخدام 

اأدوات التقويم 

الحقيقي)الواقعي(، 

والتقليدي حسب 

الحاجة ل�ستخدامه 

مع مراعاة التنوع 

في اأدوات التقويم.

تعريف الفرقة المذهب 

الضروريات الحاجيات 

التحسينات 

تصنيف الفرق من خلال 

ل�حاديث الشريفة 

بيان حال�ت الحكم 

على الفرق بالضلال 

وصف الفرق الناجية.

التمثيل للفرق الضاله 

توضيح بعض اأسباب 

ال�ختلاف الفقهي.

ذكر بعض ال�مثلة 

للخلافات الفقهيه

-الكتاب المقرر، 

السبورة، فيلم مناسب، 

لوحات مناسبة.

-استخدام ال�أسلوب 

المناسب مع التركيز 

على دور الطلاب في 

ال�ستكشاف وال�ستنباط 

وال�ستنتاج والتحليل.
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تعريف الفرقة 

المذهب الضروريات 

الحاجيات 

التحسينات 

صفات   الفرق من 

خلال ل�حاديث 

الشريفة 

 حال�ت الحكم على 

الفرق بالضلال 

وصف الفرق الناجية 

يمثل للفرق الضاله 

بعض اأسباب 

ال�ختلاف الفقهي

ال�مثلة للخلافات 

الفقهيه 

يعرف  الفرقة 

المذهب الضروريات 

الحاجيات 

التحسينات 

يصنف  الفرق من 

خلال ل�حاديث 

الشريفة 

يبن حال�ت الحكم 

على الفرق بالضلال 

يصف الفرق الناجية 

يمثل للفرق الضاله 

يوضح بعض اأسباب 

ال�ختلاف الفقهي.

يذكر بعض ال�مثلة 

للخلافات الفقهية
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)وثيقة التربية الاسلامية(

صف حال المراأة 

قبل ال�سلام

وضح نظرة ال�سلام 

للمراأة.

اذكر مظاهر تكريم 

المراأة في ال�سلام

دلل بنصوص القران 

والسنة على مظاهر 

تكريم المراأة

اشرح حقوق المراأة  

في ال�سلام

عدد المجال�ت 

التي كرمت بها 

المراة في ال�سلام 

مثل على دور 

المراأة في المجتمع 

المسلم.

ال�ســـلام  نظرة  توضيـــح 

ة  ا للمر

تكريـــم  مظاهـــر  ذكـــر   

للمـــراأة. ال�ســـلام 

وصف حال المراأة بعيدا 

ال�سلام  عن 

بنصـــوص  ال�ســـتدل�ل 

علـــى  والســـنة  القـــران 

المـــراأة  تكريـــم  مظاهـــر 

التـــي  لـــلاأدوار  التمثيـــل 

قامـــت بهـــا المـــراأة فـــي 

المســـلم  المجتمـــع 

ال�سلام  اســـتنتاج ســـبق 

الدوليـــة  للمنظمـــات 

تكريـــم  فـــي  المعاصـــرة 

ة  اأ لمر ا

المــراأة  دور  تقديــر 

يمهــا تكر و

الحوار والسؤال

تحليل النصوص

ربط الدرس بالواقع

ال�سئلة السابرة

استخدام اسلوب 

العصف الذهني

طرح المشكلات 

وايجاد حلول لها وفق 

الشريعة

ضرب ال�مثلة

عرض فيديو مناسب 

للدرس
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. وصف حال المراأة 

قبل ال�سلام

نظرة ال�سلام للمراأة.

مظاهر تكريم المراأة 

في ال�سلام

نصوص القران والسنة 

على مظاهر تكريم 

المراأة

حقوق المراأة  في 

ال�سلام

المجال�ت التي 

كرمت بها المراة في 

ال�سلام.

امثلة على دور المراأة 

في المجتمع المسلم

يوضح  نظرة ال�سلام 

للمراة 

 يذكر مظاهر تكريم 

ال�سلام للمراأة.

يصف حال المراأة 

بعيدا عن ال�سلام 

يستدل  بنصوص 

القران والسنة على 

مظاهر تكريم المراأة 

يمثل  للاأدوار التي 

قامت بها المراأة في 

المجتمع المسلم 

يستنتج سبق ال�سلام 

للمنظمات الدولية 

المعاصرة في تكريم 

المراأة 

يقدر دور المراأة 

وتكريمها

وك
سل

وال
ق 

لا
خ

ال�
 و

كر
لف

ا



446 446447447

)وثيقة التربية الاسلامية(

عرف مفهوم 

العولمة.

وضح موقف 

ال�سلام من 

العولمة

بين مظاهر 

العولمة.

فرق بين العولمة 

وعالمية ال�سلام

استنتج اثار 

العولمة على 

الفرد والمجتمع.

تعريف مصطلح 

العولمة

توضيح موقف 

ال�سلام من العولمة

بيان مظاهر العولمه

التفريق بين العولمة 

وعالمية ال�سلام

استنتاج اآثار 

العولمة على الفرد 

والمجتمع

الحوار والسؤال

تحليل النصوص

ربط الدرس بالواقع

ال�سئلة السابرة

استخدام اسلوب 

العصف الذهني

طرح المشكلات وايجاد 

حلول لها وفق الشريعة

ضرب ال�مثلة

عرض فيديو مناسب 

للدرس

مفهــوم العولمــة. موقــف 

ال�ســلام مــن العولمــة.

ــرق  مظاهــر العولمــة. الف

وعالميــة  العولمــة  بيــن 

العولمــة  اثــار  ال�ســلام 

علــى الفــرد والمجتمــع.
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يعرف مصطلح 

العولمة

يوضح موقف ال�سلام 

من العولمة

يبين مظاهر العولمه

يفرق بين العولمة 

وعالمية ال�سلام

يستنتج  اآثار العولمة 

على الفرد والمجتمع

عرف مفهوم العولمة. 

وضح موقف ال�سلام 

من العولمة.

بين مظاهر العولمة.

فرق بين العولمة 

وعالمية ال�سلام.

استنتج اثار العولمة 

على الفرد والمجتمع 
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)وثيقة التربية الاسلامية(

عرف مفهوم 

القيم الفاضلة في 

ال�سلام

مثل على بعض 

القيم الفاضلة في 

المجتمع.

دلل بنص قراني 

على حكم التحلي 

بال�أخلاق الفاضلة

وضح دور 

المجتمع في التربية 

على ال�خلاق 

الفاضلة.

استنتج اثر التحلي 

بالقيم الفاضلة 

على حياة الفرد 

والمجتمع.

مثل بشخصيات 

تاريخية تميزت 

بقيمها الفاضلة..

تعريف مصطلح القيم 

الفاضلة في ال�سلام 

ال�ستدل�ل بنص قراني 

على حكم التحلي 

بال�خلاق الفاضلة 

التمثيل على بعض القيم 

الفاضلة في المجتمع 

توضيح دور المجتمع 

في التربية على ال�خلاق 

الفاضلة 

استنتاج اأثر التحلي 

بالقيم الفاضلة على حياة 

الفرد والمجتمع 

التمثيل بشخصيات 

تاريخية تميزت بقيمها 

الفاضلة

الحوار والسؤال

تحليل النصوص

ربط الدرس بالواقع

ال�سئلة السابرة

استخدام اسلوب 

العصف الذهني

طرح المشكلات 

وايجاد حلول لها وفق 

الشريعة

ضرب ال�مثلة

عرض فيديو مناسب 

للدرس
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مفهوم القيم الفاضلة 

في ال�سلام

امثلة على بعض القيم 

الفاضلة في المجتمع 

يدلل بنص قراني 

على حكم التحلي 

بال�أخلاق الفاضلة

يوضح دور المجتمع 

في التربية على 

ال�خلاق الفاضلة

يستنتج اثر التحلي 

بالقيم الفاضلة على 

حياة الفرد والمجتمع 

يمثل بشخصيات 

تاريخية تميزت 

بقيمها الفاضلة.

يقدر القيم الفاضلة 

في الحياة

يتمثل القيم الفاضلة 

في حياته اليومية.

يعرف مصطلح القيم 

الفاضلة في ال�سلام 

يستدل بنص قراني 

على حكم التحلي 

بال�خلاق الفاضلة 

يمثل على بعض 

القيم الفاضلة في 

المجتمع 

يوضح  دور المجتمع 

في التربية على 

ال�خلاق الفاضلة 

يستنتج اأثر التحلي 

بالقيم الفاضلة على 

حياة الفرد والمجتمع 

يمثل بشخصيات 

تاريخية تميزت 

بقيمها الفاضلة
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