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 السابع السادسة الخامسة الرابع الثالثة الثانية األولى 

        األحد

        االثنين

        الثالثاء

        األربعاء

        الخميس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إدارة تعليم منطقة ...........

 

 مدرسة ..................

 
 العام الدراسي الفصل الدراسي المادة الصف

 هـ 1441/  1440 األول الفقه والسلوك الثالث االبتدائي

 

   معلم املادةمعلم املادةمعلم املادة
   املدرسةاملدرسةاملدرسة   قائدقائدقائد   

............... 
 ............... 
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 مسرد تحضير مادة الفقه
 

 

 التوقيع عنوان الدرس الحصة الصف التاريخ اليوم

 األحد
/      /

 هـ14
    

 الثنينا
/      /

 هـ14
    

 الثالثاء
/      /

 هـ14
    

 األربعاء
/      /

 هـ14
    

 الخميس
/      /

 هـ14
    

 

 

 

 المدرسة قائد المشرف التربوي معلم المادة

........................................................ ........................................................ ........................................................ 
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 آداب قضاء الحاجة  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة

االستجمار -أماكن يحرم قضاء الحاجة فيها .-آداب دخول الخالء والخروج منه . 
ن يحرم أماك –أداب قضاء الحاجة  –دعاء دخول المسجد والخروج منه واالستنجاء )

جوز االستجمار بها وغيرها يحرم االستنجاء واالستجمار أشياء –قضاء الحاجة فيها 
 االالستجمار بها

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 
  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :

 .الحاجة قضاء آداب يطبق   
 .فيها الحاجة قضاء يحرم التي األماكن يذكر  
 .منه الخروج ودعاء الخالء دخول دعاء يحفظ 
 .االستجمار ومعنى االستنجاء معنى يبين 

  . العامة المرافق في الحاجة قضاء يتجنب 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 منا اياه ومنها كيفية قضاء الحاجة اإلسالم ما ترك شيئا إال وعل

 سيفهم المتعلمون أن :

آداب قضاء الحاجة منها الدخول لحمام باليسرى وأقول اللهم إني  -

 أعوذ بك من الخبث والخبائث وأخرج باليمنى وأقول غفرانك.

معالجة األخطاء مثل قضاء الحاجة في أماكن يحرم فيها مثل الماء  -

 الجري وظل الناس وطريقهم.

 ف أدخل الحمام ماذا أقول عند دخول الخالء وعند الخروج ؟كي: س

 . عدد األماكن التي يحرم قضاء الحاجة فيها : س

 ما الحكمة من تحريم قضاء الحاجة في هذه األماكن ؟ : س

 عرف االستنجاء وكيف يتم ؟: س

 عرف االستجمار وكيف يتم ؟: س

 ؟ ما هي شروط االقتصار على االستجمار  س

  لرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟لرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات االمعرفة والمهارات ا
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

 . آداب دخول الخالء والخروج منه 

 . أماكن يحرم قضاء الحاجة فيها 

 .االستجمار واالستنجاء 

 آداب قضاء الحاجة.في مجال  وقيم اتجاهات اكتساب 

 . ه آداب دخول الخالء والخروج منتعرف  

 . المقصود باالستجمارتعرف  

 .  تعرف المقصود باالستنجاء 

 . تكوينن اتجاه ايجابي في االقتداء بالرسول صلى هللا عليه وسلم 

 

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  قصة كتابة. 
 . بحث في آداب اإلسالم في قضاء الحاجة 
  الحاجة . قضاءملصق عمل 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير االت فجائية قصيرة .              * النشاط المنزلي .                    * اختبارا 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 
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 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 خبرة (األنشطة التعليمية التعلمية )ال
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

بعض الصور لمكة المكرمة قديما وحديثا  بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

آداب قضاء لمعرفة خبراتهم السابقة ماذا تعرف  وكذلك بطرح سؤال على الطالب 

 الحاجة

ئلة األساسية مع مناقشة المهمات إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األس 

 األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها  

) بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي

ويتم مخالل معرفة الخبرة السابقة للطالب من  ( 2آداب قضاء الحاجة  -1اجة آداب قضاء الح

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  –خالل جدول يوزع على الطالب ماذا اعرف 

)  تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس 

علم لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز الم خبرة تعليمة(

 المطلوبة .

توزع على الطالب بروشور كملخص سبوري للموضوع كامال ويقرأ الطالب هذا  

البروشور ومناقشة الطالب فيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز المعلم للتأكد من 

 اتقان الخبرة المطلوبة.

مفرادت الدرس  للتأكيد على عمل بحث لكل مجموعة  من المجموعات حول مفردة من  

العمل بروح الفريق أو المجموعة ثم تبادل هذه األبحاث لقراءتها بين المجموعات 

 والمناقشة فيها مع توجيه المعلم لهم.

تقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها  

 كامال .ومتابعة المعلم لهم للوصول التقان الموضوع 

مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على  

المجموعات األخرى ويقوم المعلم بمساعدة طالب متميز بالتحكيم بين المجموعات 

 ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من التنافس بين الطالب .

ل الطالب أنفسهم بالتبادل فيما بينهم عقد اختبار للوحدة ويتم فيه التصحيح من قب 

 وتوجيه المعلم لهم للتدريب على التقويم الذاتي  .

 ملصق -. بحث يطلب من الطالب كتابة قصةقي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

كة في * المشار

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

خرائط ال

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط  القصة

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

كن  الربط ولم ي القصة

بين عناصره على 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  ةالقصة 

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 لقصةافي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

 وابتعد قصةلفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  قصةالفي كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
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 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف آداب قضاء الحاجة اسم الوحدة

ا
: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم

 

 تتمثل مهمتك في : -

 . قصةكتابة  -1                   

 آداب قضاء الحاجة.عن بحث عمل  -2                    

 .  اإلسالم دين علمنا كل شيء 

 . كيفية دخول الخالء والخروج منه 

 . االستجمار 

 االستنجاء . 

 . أماكن يحرم قضاء الحاجة فيها 

 . الكتاب( –مكتبة المدرسة أو البيت أو المسجد  –ت مصادر البحث) االنترن 

 الهدف هـ

  -بحثتنفيذ  – قصةأن تكتب مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 .  البحثالقصة وتنفيذ وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 تنفيذ القصة والبحث . 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 البحثالقصة و األلمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 والتمهيد .مدخل ال 

   عرض األفكار الباقية

 واألسئلة األساسية.

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.

 ناقشته.توزيع البروشور وم 

 . تنفيذ البحث ومناقشته 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.

 . اختبار وتقويم ذاتي 

  بحثخاتمة الوحدة ) عمل-  

 (قصةكتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 

 مادة :معلم ال

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

 

 

 
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 )توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية(
 

 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14 /        /                التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14       /        /          التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  لمدرسةاقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  صةالح  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 تاريخال هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 إزالة النجاسة  العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
من النجاسات التي يجب التطهر منها البول أنواع النجاسات )

 ( والثوب ومكان الصالة  أطهر منها البدن –والغائط 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :

 . النجاسات أنواع بعض ذكر 

 .الصالة إرادة عند عنها النجاسة إزالة يجب التي األشياء يعدد   

 يفية إزالة النجاسات.يتدرب على ك 

 . يبادر بإزالة النجاسة حال وجودها في ثوبه أو بدنه أو مكان صالته 

 يحفظ دليل الطهرة والنظافة من القرآن الكريم . 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 .    النظافة من اإليمان وهللا يحب التوابين ويحب المتطهرين

 سيفهم المتعلمون أن :

 النجاسات مثل البول والغائط تجب إزالتها. -

هللا يحب التوابين ويحب المتطهرين فطهر بدنك وثوبك  -

 زمكان صالتك .

معالجة األخطاء مثل الصالة في ثوب أو مكان غير  -

 طاهروكذلك الخطأ في طريقة إزالة النجاسة .

 ..................أكمل من النجاسات ................و....: س

 ة من ..........و.............و...........ساعندما أصلي يجب إزالة النج: س

 كيف أزال الرسول نجاسة األعرابي من المسجد ؟ : س

  أذكر دليل وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب .:  س

 . ما دليل إزالةالنجاسة من موضع الصالة ؟ : س

 

  التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية المعرفة والمهارات الرئيسية 
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

 . أنواع النجاسات 

 .عندما أصلي أزيل النجاسة عن البدن والثوب وموضع الصالة 

 .حب الطهارة وبغض النجاسةفي مجال  وقيم اتجاهات اكتساب 

 . أنواع النجاساتتعرف  

 . سة منه ما يجب إزالة النجاتعرف  

 النبي صلى هللا عليه وسلم ب االقتداء تكوين اتجاه ايجابي على حب 

 .حفظ دليل الطهارة  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  قصةكتابة. 
 بحث عن إزالة النجاسة.   . 
  أنواع النجاسات وكيفية إزالتهاملصق عمل  . 

 ئيسيةالمحكات الر
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

       . كاديمي         * المفكراتالتذكير اال*         النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
 سيقوم المتعلمون

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

بعض الصور لمكة المكرمة قديما وحديثا  بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

 إزالة النجاسةلمعرفة خبراتهم السابقة ماذا تعرف  وكذلك بطرح سؤال على الطالب 

مهمات إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة ال 

 األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها  

) بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي

ويتم مخالل معرفة الخبرة السابقة  ( د الصالةما يجب الطهارة منه عن –أنواع النجاسات 

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  –للطالب من خالل جدول يوزع على الطالب ماذا اعرف 

تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس )  

ت وتثبيت الخبرة خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلم لهذه اإليجابا

 المطلوبة .

توزع على الطالب بروشور كملخص سبوري للموضوع كامال ويقرأ الطالب هذا  

البروشور ومناقشة الطالب فيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز المعلم للتأكد من 

 اتقان الخبرة المطلوبة.

أكيد على عمل بحث لكل مجموعة  من المجموعات حول مفردة من مفرادت الدرس  للت 

العمل بروح الفريق أو المجموعة ثم تبادل هذه األبحاث لقراءتها بين المجموعات 

 والمناقشة فيها مع توجيه المعلم لهم.

تقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها  

 ومتابعة المعلم لهم للوصول التقان الموضوع كامال .

ن المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على مسابقة بي 

المجموعات األخرى ويقوم المعلم بمساعدة طالب متميز بالتحكيم بين المجموعات 

 ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من التنافس بين الطالب .

التبادل فيما بينهم عقد اختبار للوحدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالب أنفسهم ب 

 وتوجيه المعلم لهم للتدريب على التقويم الذاتي  .

 ملصق . –بحث  –يطلب من الطالب كتابة قصة قي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

ط رسم خرائ

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

عناصره على بين 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  لقصةفي كتابة ا

 مباشرعن االسلوب ال

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االبتدائي الثالث الصف  إزالة النجاسة اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 . األعرابي الذي بال في المسجد أو غيرها قصة كتابة  -1                   

 :  اإلسالم دين الطهارةعمل بحث عن  -2                    

 .  والسنة المطهرة القرآن الكريم الطهارة في  

 . أنواع النجاسات 

 . ما يجب التطهر منه عند الصالة 

 . فضل الطهارة 

 لنبي صلى هللا عليه وسلم .االقتداء باحبة م 

 . الكتاب( –مكتبة المدرسة أو البيت أو المسجد  –مصادر البحث) االنترنت  

 الهدف هـ

  - بحث تنفيذ  –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 المتعة للقارئ .وسلسة وتحقق الفائدة و,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 تنفيذ القصة والبحث  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 . تنفيذ القصة والبحث 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 البحث و القصة األلمام بجوانب. 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 والتمهيد .مدخل ال 

   عرض األفكار الباقية

 واألسئلة األساسية.

 تقسيم المجموعات وتوزيع 

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.

 .توزيع البروشور ومناقشته 

 . تنفيذ البحث ومناقشته 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.

 . اختبار وتقويم ذاتي 

  بحثخاتمة الوحدة ) عمل-  

 (قصةكتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 معلم المادة :

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

 

 

 
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 )توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية(
 

 

 

 
 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 اريخالت

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14    /        /             التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/         /                التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  رسالد  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةئدقا  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 يخالتار هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 التيمم العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
مسح الوجه  مالتيمحاالت يصح فيها التيمم .)-.  دليل التيمم-صفة التيمم . 

والكفين بالصعيد الطاهر بعد النية وقول بسم هللا وهناك حاالت يصح فيها 
 التيمم.منها عدم وجود الماء أو الضرر من استخدامه ...

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  ةةاألهداف الرسمياألهداف الرسمي

 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :

 . التيمم لصفة يستدل                                         2- . التيمم يصف 

 .الصحيح التيمم يتيمم 

  . التيمم فيها يشرع التي الحاالت بعض يبين 

 يدرك يسر الشريعة اإلسالمية . 

 عمة العافية وذلك بمعرفة أحوال المرضى.يقدر ن -7 يحافظ على نعمة الماء ويقتصد فيها . 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 .من يسر اإلسالم التيمم وهو مسح الوجه والكفين بالصعيد الطاهر ) التراب (

 سيفهم المتعلمون أن :

 .سم هللاصفة التيمم وهو مسح الوجه والكفين بالتراب بعد النية وقول ب -1

 .دليل التيمم من القر, الكريم ) فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا -2

 حاالت يجوز فيه التيمم منها عدم وجود الماء -3

 معالجة األخطاء في صفة التيمم وحاالته. -4

 التيمم هو ......................................:أكمل  س

 ما هي صفة التيمم ؟: س

 لكريم؟دليل التيمم من القرآن اما  : س

 عدد الحاالت التي يصح فيها التيمم.: س

 إال بالتراب الطاهر ( ألون ) ال  تيمم س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

  صفة التيمم. 

 . دليل التيمم 

 . حاالت يصح فيها التيمم 

 . في مجال حب النبي صلى هللا عليه وسلم  وقيم اتجاهات اكتساب 

 . إجماالالنبي صلى هللا عليه وسلم  فضائل تعرف  

 صلى هللا عليه وسلم . المقصود بأنه خليل هللا تعرف  

 تكوين اتجاه ايجابي على حب النبي صلى هللا عليه وسلم  . 

 . على أفضاله بيان من سيرة النبي  

 .النبي صلى هللا عليه وسلم يحفظ الدليل على أوصاف 

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  قصة كتابة.. 
  في اإلسالم في التيمم . بحث عن يسر 
  عن التيمم .ملصق عمل 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

 كتاب المدرسي القدرة على حل أسئلة التدريبات بال. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *              . كاديمي         * المفكراتالتذكير االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

               . تقويم ذاتي                 * اختبارات طويلة .                        * المالحظات         كتابة تلخيص * 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

الصور لمكة المكرمة قديما وحديثا  بعض بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

 التيمم.لمعرفة خبراتهم السابقة ماذا تعرف  وكذلك بطرح سؤال على الطالب 

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات  

 األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

الخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها عرض المعرفة والمهارة و 

) بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي

ويتم مخالل معرفة الخبرة السابقة للطالب من خالل  ( حاالت يجوز فيها التيمم –صفة التيمم 

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  –جدول يوزع على الطالب ماذا اعرف 

تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس )  

خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلم لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة 

 المطلوبة .

ا توزع على الطالب بروشور كملخص سبوري للموضوع كامال ويقرأ الطالب هذ 

البروشور ومناقشة الطالب فيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز المعلم للتأكد من 

 اتقان الخبرة المطلوبة.

عمل بحث لكل مجموعة  من المجموعات حول مفردة من مفرادت الدرس  للتأكيد على  

العمل بروح الفريق أو المجموعة ثم تبادل هذه األبحاث لقراءتها بين المجموعات 

 ة فيها مع توجيه المعلم لهم.والمناقش

تقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها  

 ومتابعة المعلم لهم للوصول التقان الموضوع كامال .

مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على  

ة طالب متميز بالتحكيم بين المجموعات المجموعات األخرى ويقوم المعلم بمساعد

 ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من التنافس بين الطالب .

عقد اختبار للوحدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالب أنفسهم بالتبادل فيما بينهم  

 وتوجيه المعلم لهم للتدريب على التقويم الذاتي  .

 ملصق . –بحث  –كتابة قصة يطلب من الطالب قي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –عاوني ت

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 القوةوبنفس 

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  لقصةفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

بعض من فقت 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف التيمم اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة.كتابة  -1                   

 : في التيمميسر اإلسالم عمل بحث عن  -2                    

 .  اإلسالم يسر ال عسر فيه ) فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا .... 

 .  صفة التيمم 

 .  حاالت يجوز فيها التيمم 

 . صور ة توضح خطوات التيمم  

 . الكتاب( –مكتبة المدرسة أو البيت أو المسجد  –مصادر البحث) االنترنت  

 الهدف هـ

  - بحثتنفيذ  –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 تنفيذ القصة والبحث  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 . تنفيذ القصة والبحث 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 البحث القصة و األلمام بجوانب. 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل صةالح التاريخ اليوم

 والتمهيد .مدخل ال 

   عرض األفكار الباقية

 واألسئلة األساسية.

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.

 .توزيع البروشور ومناقشته 

 . تنفيذ البحث ومناقشته 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.

 ر وتقويم ذاتي .اختبا 

  بحثخاتمة الوحدة ) عمل-  

 (قصةكتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 معلم المادة :

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

 

 

 
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 )توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية(
 

 

 

 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  حصةال  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14  /        /               التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14       //                  التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/             /            التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  ومالي  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صالة  مكانة ال العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة

حكم ترك الصالة . -ترتيب الصالة بين أركان اإلسالم .-الصالة أعظم األعمال. 

الصالة أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتين وأفضل . الصالة في المسجد)

  في المساجد الصالة –حكم ترك الصالة  -األعمال بعدها

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة  

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية

 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :

 .الصالة ترك حكم يذكر 

 .القيامةيوم  اإلنسان عليه يحاسب عمل أول يذكر   

 ..الدين من الصالة مكانة يستشعر  

 نة الصالة في اإلسالم .يدرك مكا 

 جماعة . يحافظ على أداء الصالة في 

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 الصالة أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتين وأفضل األعمال فلنحافظ عليها .

 سيفهم المتعلمون أن :

 اإلسالم ...الصالة أعظم األعمال بعد الشهادتين ) بني  -1
 ترتيب الصالة بين أركان اإلسالم أول ما يحاسب عليه المسلم. -2

 حكم ترك الصالة المفروضة محرم وكبيرة من الكبائر. -3

 أداء الصالة بالمسجد أفضل من البيت -4

  معالجة األخطاء مثل الصالة في البيت دائما يكون بالعلم -5

 م الخمسة .أكمل الصالة هي الركن .............من أركان اإلسال:  س

 أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ........................ : س

 حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم الدال على كفر ترك الصالةأذكر  : س

 أيهما أفضل صالة المسلم في بيته أم في مسجده.:  س

 أكمل الحديث )) مروا أوالدكم بالصالة ..................:  س

  ات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟ات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارالمعرفة والمهار
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

 .الصالة أعظم األعمال 

 . ترتيب الصالة بين أركان اإلسالم 

 . حكم ترك الصالة 

 . الصالة في المسجد 

 .مكانة الصالةفي مجال  وقيم اتجاهات اكتساب 

 .كان اإلسالم مكنانة الصالة بين أر تعرف 

 . حكم ترك الصالة والدليل على ما أقولتعرف  

 الصالة والمحافة عليها.تكوين اتجاه ايجابي على حب  

 .أفضلية الصالة بالمسجدتعرف  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  قصةكتابة. 
  بحث 
  الصالة ومكانتها.ملصق عن عمل 

 حكات الرئيسيةالم
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

 كاديمي         * المفكراتالتذكير اال.              *  النشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
لمتعلمون سيقوم ا

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

بعض الصور لمكة المكرمة قديما وحديثا  بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

 مكانة الصالةلمعرفة خبراتهم السابقة ماذا تعرف  وكذلك بطرح سؤال على الطالب 

اقشة المهمات إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع من 

 األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها  

) بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي

الصالة في  –حكم ترك الصالة  –الة بين أركان الصالة ترتيب الص –الصالة أعظم األعمال 

ويتم مخالل معرفة الخبرة السابقة للطالب من خالل جدول يوزع على الطالب ماذا  (المسجد

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  –اعرف 

تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس )  

تم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلم لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة خبرة تعليمة( وي

 المطلوبة .

توزع على الطالب بروشور كملخص سبوري للموضوع كامال ويقرأ الطالب هذا  

البروشور ومناقشة الطالب فيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز المعلم للتأكد من 

 اتقان الخبرة المطلوبة.

عة  من المجموعات حول مفردة من مفرادت الدرس  للتأكيد على عمل بحث لكل مجمو 

العمل بروح الفريق أو المجموعة ثم تبادل هذه األبحاث لقراءتها بين المجموعات 

 والمناقشة فيها مع توجيه المعلم لهم.

تقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها  

 علم لهم للوصول التقان الموضوع كامال .ومتابعة الم

مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على  

المجموعات األخرى ويقوم المعلم بمساعدة طالب متميز بالتحكيم بين المجموعات 

 ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من التنافس بين الطالب .

للوحدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالب أنفسهم بالتبادل فيما بينهم  عقد اختبار 

 وتوجيه المعلم لهم للتدريب على التقويم الذاتي  .

 ملصق . –بحث  –يطلب من الطالب كتابة قصة قي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 لنشاط.وا

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 عات.المجمو

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 لقوةواحدة من ا

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

سلوب المشوق اختار األ

وابتعد  لقصةفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف  صالة مكانة ال اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 .قصة كتابة  -1                   

 الصالة ومكانتها في اإلسالم .عمل بحث عن  -2                    

 .   الصالة في القرآن والسنة  

 . هي أفضل األعمال 

 . حكم ترك الصالة  

 .  الصالة في المسجد  

 . فروض الخمسةصور لل 

 . الكتاب( –مكتبة المدرسة أو البيت أو المسجد  –مصادر البحث) االنترنت  

 الهدف هـ

  -تنفيذ بحث   –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب ت : أن

 تنفيذ القصة والبحث  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 . تنفيذ القصة والبحث 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 القصة و األلمام بجوانب . 

  متعةمشوقه ومإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 والتمهيد .مدخل ال 

   عرض األفكار الباقية

 واألسئلة األساسية.

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 خبرات الوحدة.مفردات و

 .توزيع البروشور ومناقشته 

 . تنفيذ البحث ومناقشته 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.

 . اختبار وتقويم ذاتي 

  بحثخاتمة الوحدة ) عمل-  

 (قصةكتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 ـه14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

 

 

 
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 ات عدد حصص الوحدة الدراسية()توزيع إثب
 

 

 

 

 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  ماليو

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  حصةال  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14       /        /          التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/            /             التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  لدرسا  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  مدرسةالقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شروط الصالة    العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 –ستر العورة -الوضوء  –العقل  –التمييز  –اإلسالم  الصالة )شروط 

 (النية  –استقبال القبلة  –دخول الوقت 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :

 .الصالة شروط يعدد   

 .الخمس الصلوات أوقات يحدد  

 .بها التلفظ وحكم , النية محل يذكر 

 .الرجل وعورة , المرأة عورة يحدد 

 يراقب هللا تعالى فال يدخل الصالة إال بوضوء.  - .شروط الصالة من بشرط أخل من حكم يبين 

 يحافظ على ستر العورة في الصالة وفي غيرها . -يدرك أهمية الوقت .             

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 .   فرائض اإلسالم تأديتها بشروط واجبة لصحتها من أعظم  الصالة

 سيفهم المتعلمون أن :

للصالة شروط منها اإلسالم والتمييز والعاقل والوضوءوستر  -

 . والنية  العورة وإزالة النجاسة ودخول الوقت واستقبال القبلة

ر صحيح أو كعالجة األخطاء في الصالة  كالصالة والوضوء غي -

 نجاسة على ثوبه أو الصالة قبل دخول الوقت .

 شروط الصالة ...........و.................... :أكمل من س

قال الرسول صلى هللا عليه وسلم )) رفع القلم عن ثالثة وذكر منهم : س

يعقل ((أستخرج من الحديث من : الصغير حتى يكبر والمجنون حتى 

 التجب عليهم الصالة ؟

ورة الرجل في الصالة ............وعورة المرأة في الصالة أكمل ع : س

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

 : اذكر دليل شرط النية في الصالة ..................... س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

 ستر العورة  –الوضوء  –التمييز  –العقل  –) اإلسالم الة شروط الص– 

 النية ( –استقبال القبلة  –دخول الوقت  –إزالة النجاسة 

 الصالة وآدائهافي مجال حب  وقيم اتجاهات اكتساب 

 . شروط الصالةتعرف  

 . دليل شروط الصالة من القرآن أو السنة وحفظهتعرف  

 النبي صلى هللا عليه وسلم  .اءاالقتدتكوين اتجاه ايجابي على حب  

 

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  قصة كتابة.  . 
 بحث عن شروط الصالة 
  شروط الصالة ملصق عن عمل. 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  المدرسي القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *              . كاديمي         * المفكراتالتذكير االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

                    . تقويم ذاتي                 * اختبارات طويلة .                        * المالحظات    كتابة تلخيص * 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

ر لمكة المكرمة قديما وحديثا بعض الصو بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

 شروط الصالة لمعرفة خبراتهم السابقة ماذا تعرف  وكذلك بطرح سؤال على الطالب 

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات  

 األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

الخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها عرض المعرفة والمهارة و 

) بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي

ويتم مخالل معرفة الخبرة السابقة للطالب من خالل  ( 2شروط الصالة  -1شروط الصالة 

  ماذاتعلمت ( . -د ان أعرف اذا أري –جدول يوزع على الطالب ماذا اعرف 

تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس )  

خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلم لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة 

 المطلوبة .

توزع على الطالب بروشور كملخص سبوري للموضوع كامال ويقرأ الطالب هذا  

شور ومناقشة الطالب فيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز المعلم للتأكد من البرو

 اتقان الخبرة المطلوبة.

عمل بحث لكل مجموعة  من المجموعات حول مفردة من مفرادت الدرس  للتأكيد على  

العمل بروح الفريق أو المجموعة ثم تبادل هذه األبحاث لقراءتها بين المجموعات 

 مع توجيه المعلم لهم.والمناقشة فيها 

تقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها  

 ومتابعة المعلم لهم للوصول التقان الموضوع كامال .

مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على  

متميز بالتحكيم بين المجموعات المجموعات األخرى ويقوم المعلم بمساعدة طالب 

 ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من التنافس بين الطالب .

عقد اختبار للوحدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالب أنفسهم بالتبادل فيما بينهم  

 وتوجيه المعلم لهم للتدريب على التقويم الذاتي  .

 مطوية -بحث –صة يطلب من الطالب كتابة ققي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

ريقة ط –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
عناصر  استوف بعض

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 ألسلوب ا
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  لقصةفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 حوالاأل

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائي الثالث الصف شروط الصالة اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 .قصة كتابة  -1                   

 شروط الصالة .عمل بحث  -2                    

 .   ة الصالة مكان 

 . شروط الصالة  

 . أخطاء تقع في الصالة وعالجها 

 . صور تدعم الموضع 

 . شروط الصالةحديث شريف وأية  

 . الكتاب( –مكتبة المدرسة أو البيت أو المسجد  –مصادر البحث) االنترنت  

 الهدف هـ

  - بحثتنفيذ  –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 تنفيذ القصة والبحث  .وظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 نفيذ القصة والبحث .ت 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 البحث القصة و األلمام بجوانب . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 والتمهيدمدخل ال . 

   عرض األفكار الباقية

 واألسئلة األساسية.

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.

 .توزيع البروشور ومناقشته 

 . تنفيذ البحث ومناقشته 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.

 . اختبار وتقويم ذاتي 

 بحثل خاتمة الوحدة ) عم-  

 (قصةكتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 معلم المادة :

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

 

 

 
 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 )توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية(
 

 

 

 

 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  مدرسةالقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  ماليو  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/           /              التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  رسالد

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةائدق  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آداب  دخول المسجد    العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
 -دعاء دخول المسجد زدعاء الخروج منه . -آداب المسجد . -فضل الصالة . 

 ما أفعله بالمسجد قبل إقامة الصالة .-المحافظة على نظافة المسجد. 

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  غوبةغوبة: تحديد نتائج التعلم المر: تحديد نتائج التعلم المر  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :

 .المساجد يحترم 

 .في المسجد مراعاتها ينبغي التي اآلداب بعض يطبق 

 .منه الخروج ودعاء المسجد دخول دعاء يحفظ 

 .في المسجد تأديتها يشرع التي األعمال بعض يذكر 

 يحرص على دعاء دخول السجد ودعاء الخروج منه . 

 يتجنب التشويش على المصلين  والقارئين . -يحافظ على نظافة المسجد .             

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:

 المسجد من األماكن المقدسة في ديننا لها آداب في المحافظة علها .

 سيفهم المتعلمون أن :

 لى هللا .المسجد  أنها أحسن البالد إ -1

وااللتزام بالسكينة  للمساجد آداب منها دعاء دخول وخروج منه -2

 والحفاظ على نظافته .والخشوع 

معالجة األخطاء مثل العبث بالمسجد والتشويش على المصلين  -3

 والدخول للمسجد باليسرى والخروج باليمنى .

 ما دعاء دخول المسجد والخروج منه.؟: س

 إقامة الصالة ؟ ماذا أفعل إذا دخلت المسجد قبل: س

 ؟ عدد طرق للمحافظة على المسجد : س

 كيف يتم عدم التشويش على المصلين في المسجد :  س

 ماذا  تنوي أن تفعل بعد دراسة هذه الوحدة ؟ س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

 صالة .فضل ال 

 . آداب المسجد 

 . دعاء دخول المسجد زدعاء الخروج منه 

  .المحافظة على نظافة المسجد 

 . ما أفعله بالمسجد قبل إقامة الصالة 

 الصالة وشروطها في مجال  وقيم اتجاهات اكتساب 

 .فضل الصالة  تعرف 

 . آداب الصالة والتدريب عليهاتعرف  

 نظافة وآداب المسجدالمحافظة على تكوين اتجاه ايجابي على حب  

 .التدريب على آداء السنن قبل إقامة الصالة  

  : تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين واألدلة على تحقق نواتج التعلم  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  قصةكتابة. 
 بحث آداب دخول  المسجد والخروج منه 
  مطوية عن آداب دخول المسجد والخروج منهعمل  . 

 المحكات الرئيسية
 تقدمة في االختبارات .تحقيق درجات م 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *              . كاديمي         * المفكراتالتذكير االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 

 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

علم بما سيقوم الم

 يأتي

بعض الصور لمكة المكرمة قديما وحديثا  بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

آداب دخول لمعرفة خبراتهم السابقة ماذا تعرف  وكذلك بطرح سؤال على الطالب 

 المسجد

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات  

 لتي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .األدائية ا

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها  

) بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي

المحافظة على نظافة  –ه دعاء دخول المسجد والخروج من –آداب المسجد  –فضل الصالة 

ويتم مخالل معرفة الخبرة السابقة للطالب من خالل جدول يوزع على الطالب ماذا  (  المسجد

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  –اعرف 

تقسيم الطالب لعدة مجموعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس )  

ز المعلم لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزي

 المطلوبة .

توزع على الطالب بروشور كملخص سبوري للموضوع كامال ويقرأ الطالب هذا  

البروشور ومناقشة الطالب فيه بطرح اسئلة على المجموعات وتعزيز المعلم للتأكد من 

 اتقان الخبرة المطلوبة.

ة من مفرادت الدرس  للتأكيد على عمل بحث لكل مجموعة  من المجموعات حول مفرد 

العمل بروح الفريق أو المجموعة ثم تبادل هذه األبحاث لقراءتها بين المجموعات 

 والمناقشة فيها مع توجيه المعلم لهم.

تقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذهنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها  

 وضوع كامال .ومتابعة المعلم لهم للوصول التقان الم

مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على  

المجموعات األخرى ويقوم المعلم بمساعدة طالب متميز بالتحكيم بين المجموعات 

 ويمكن أن تعقد بعد الفصول األخرى من الصف لخلق جو من التنافس بين الطالب .

من قبل الطالب أنفسهم بالتبادل فيما بينهم عقد اختبار للوحدة ويتم فيه التصحيح  

 وتوجيه المعلم لهم للتدريب على التقويم الذاتي  .

 .بحث-  يطلب من الطالب كتابة قصةقي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 * عمل مطوية .

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

كة في * المشار

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

* قراءة نموذجية 

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

خرائط ال

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

استوف اغلب عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

كن  الربط ولم ي القصة

بين عناصره على 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

اختار األسلوب المباشر 

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

 وابتعد لقصةفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

اشتمل جميع  

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
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 : مشرف التربويال
.............................. 

 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ياالبتدائ الثالث الصف  آداب  دخول المسجد   اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة.كتابة  -1                   

 :  ملصق آداب دخول المسجدعمل  -2                    

 صور طبيعية لدخول المسجد والدعاء الذي يقال عندها. 

 صور طبيعية للخروج من المسجد والدعاء الذي يقال عندها . 

 صورة خاطئة داخل المسجد . 

 صحيحة النتظار الصالة داخل المسجد.  صور 

 الهدف هـ

  -  ملصقتنفيذ  –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 .  لملصقتنفيذ القصة واوظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 ملصقتنفيذ القصة وال. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 ملصقالالقصة و األلمام بجوانب  . 

  مشوقه وممتعةإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 

 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 والتمهيد .مدخل ال 

   عرض األفكار الباقية

 واألسئلة األساسية.

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 مفردات وخبرات الوحدة.

 .توزيع البروشور ومناقشته 

 . تنفيذ البحث ومناقشته 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.

 . اختبار وتقويم ذاتي 

  بحثخاتمة الوحدة ) عمل-  

 (قصةكتابة  –

 

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14  /  /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 معلم المادة :

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

 

 

 
 



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 )توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية(
 

 

 

 

 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14    /        /             التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةائدق

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  رسةالمدقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/               /          التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 يخالتار هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  سةالمدرقائد



 

 األول / الفصل الدراسي     فقه وسلوك/  المادة االبتدائي ثالثال/   الصف
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 صالة الجماعة    العنوان
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

      التاريخ

 ملخص الوحدة
حكم صالة  –فضل صالة الجماعة عن الصالة الفذ بسبع وعشرين درجة 

   الجماعة واجب على الرجال  .

  الفصل -الحصة 

  الفترة الزمنية

 

  : تحديد نتائج التعلم المرغوبة: تحديد نتائج التعلم المرغوبة  11الخطوة الخطوة 

  األهداف الرسميةاألهداف الرسمية
 يتوقع من الطالب في نهاية هذه الوحدة أن :

 . الجماعة صالة فضل يذكر  

 .الجماعة صالة حكم يبين 

 المسجد. في الجماعة صالة على يواظب 

 .  يستشعر فضل صالة الجماعة فيحرص عليها  

 يحرص على النوم مبكرا  الداء صالة الفجر في التعرف في المسجد . 

 يقدر أهمية الجماعة في التعرف على الجيران وتقوية الروابط بينهم .   

 األسئلة األساسية األفكار الكبرى ) األفهام الباقية (

 الفكرة الكبرى:
 . وعشرين درجة نحافظ على الصالة الجماعة ألنها تحافظ على صالة الفذ بسبع 

 سيفهم المتعلمون أن :

 صالة الجماعة تزيد على صالة الفذ بسبع وعشرين درجة. -1

 صالة الجماعة في المسجد واجب على الرجال. -2

تعديل األخطاء في الصالة مثل استمرار الصالة في البيتوترك  -3

 المسجد.

 أذكر فضل صالة الجماعة ؟: س

 الفرد بـ.............. أكمل الحديث )) صالة الجماعة أفضل من صالة: س

 ؟ ما حكم صالة الجماعة في المسجد  : س

 أذكر دليل وجوب صالة الجماعة بالمسجد.:  س

 ماذا  تنوي أن تفعل بعد دراسة هذه الوحدة ؟ س

  المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟المعرفة والمهارات الرئيسية التي سيكتسبها المتعلمون بعد تعلم الوحدة ؟
 سيكون المتعلمون قادرين على سيعرف المتعلمون

 1- . فضل  صالة الجماعة 

 2- . حكم صالة الجماعة 

 في جماعة المسجد.في مجال الصالة  وقيم اتجاهات اكتساب 

 . تعرف فضل الصالة  

 .فضل صالة الجماعةتعرف  

 صالة الجماعةتكوين اتجاه ايجابي على حب المحافظة على  

 . تعرف حكم صالة الجماعة والدليل عليه  

  األدلة على تحقق نواتج التعلماألدلة على تحقق نواتج التعلم: تحديد البراهين و: تحديد البراهين و  22الخطوة الخطوة 

 المهمة األدائية
  قصةكتابة. 
  صالة الجماعةبحث آداب 
  صالة الجماعةمطوية عن عمل  . 

 المحكات الرئيسية
 . تحقيق درجات متقدمة في االختبارات 

  القدرة على حل أسئلة التدريبات بالكتاب المدرسي. 

   متميز (  –كفء  –نام  -يتم من خالل جدول المتابعة المعد ) مبتدئ 

 أدلة أخرى

 من خالل األدلة التالية : -

  *              . كاديمي         * المفكراتالتذكير االالنشاط المنزلي .                    * اختبارات فجائية قصيرة 

 تقويم ذاتي                 كتابة تلخيص .                       * اختبارات طويلة .                        * المالحظات * 
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 خبرات التعليم والتعلمخبرات التعليم والتعلم: :   33الخطوة الخطوة 

 األنشطة التعليمية التعلمية )الخبرة (
سيقوم المتعلمون 

 بما يأتي

سيقوم المعلم بما 

 يأتي

بعض الصور لمكة المكرمة قديما وحديثا  بعرضمدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالب  

 صالة الجماعةمعرفة خبراتهم السابقة ماذا تعرف ل وكذلك بطرح سؤال على الطالب 

إبراز األفكار واألفهام الباقية للوحدة بتقديم األسئلة األساسية مع مناقشة المهمات  

 األدائية التي تعمل على تحقيق هذه األهداف واألفهام .

عرض المعرفة والمهارة والخبرة التعليمية المراد اكسابها للطالب بترتيب الكتاب لها  

) بقصد تحقيقها واحدة تلو األخرى وذلك حسب استراتيجية التدريس المناسبة  وهي كالتالي

ويتم مخالل معرفة الخبرة السابقة للطالب من  (  حكم صالة الجماعة  –فضل صالة الجماعة 

  ماذاتعلمت ( . -اذا أريد ان أعرف  –خالل جدول يوزع على الطالب ماذا اعرف 

وعات يطرح على كل مجموعة مفردة من مفردات الدرس ) تقسيم الطالب لعدة مجم 

خبرة تعليمة( ويتم مناقشة المجموعات وتعزيز المعلم لهذه اإليجابات وتثبيت الخبرة 

 المطلوبة .

توزع على الطالب بروشور كملخص سبوري للموضوع كامال ويقرأ الطالب هذا  

وتعزيز المعلم للتأكد من البروشور ومناقشة الطالب فيه بطرح اسئلة على المجموعات 

 اتقان الخبرة المطلوبة.

عمل بحث لكل مجموعة  من المجموعات حول مفردة من مفرادت الدرس  للتأكيد على  

العمل بروح الفريق أو المجموعة ثم تبادل هذه األبحاث لقراءتها بين المجموعات 

 والمناقشة فيها مع توجيه المعلم لهم.

هنية حول الموضوع يعدها المعلم ويقوم الطالب بتعبئتها تقديم خرائط مفاهيم وخرائط ذ 

 ومتابعة المعلم لهم للوصول التقان الموضوع كامال .

مسابقة بين المجموعات على أن تعد كل مجموعة اسئلة خاصة تطرحها على  

المجموعات األخرى ويقوم المعلم بمساعدة طالب متميز بالتحكيم بين المجموعات 

 لفصول األخرى من الصف لخلق جو من التنافس بين الطالب .ويمكن أن تعقد بعد ا

عقد اختبار للوحدة ويتم فيه التصحيح من قبل الطالب أنفسهم بالتبادل فيما بينهم  

 وتوجيه المعلم لهم للتدريب على التقويم الذاتي  .

 .بحث-يطلب من الطالب كتابة قصة  قي نهاية  

المناقشة * 

 والحوار.

 * كتابة البحث .

 عمل مطوية .* 

 * كتابة قصة.

* تنفيذ نشاطات 

كتابي الطالب 

 والنشاط.

* حل أوراق 

 العمل.

* المشاركة في 

رسم خرائط 

ذهنية أو خرائط 

 مفاهيم .

* جمع 

 المعلومات

 

 يقدم التمهيد .

* يحدد 

استراتيجية 

التدريس) تعلم 

طريقة  –تعاوني 

تعلم نشط  –إلقائية 

حوار ومناقشة  –

 تفكير ناقد  –

قراءة نموذجية  *

 للنصوص.

 * التعزيز المناسب

* تقسيم 

 المجموعات.

*إعداد أورق 

 العمل.

*إعداد 

الخرائط 

الذهنية 

وخرائط 

 المفاهيم

 

 متميز كفء نام   مبتدئ التوقعات
الشواهد واألدلة 

 ومجموع النقاط

 قصة عناصر 
استوف بعض عناصر 

وافتقد الى الربط القصة 

 بين عناصره

اصر استوف اغلب عن

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على درجة 

 واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

ولم يكن  الربط  القصة

بين عناصره على 

 درجة واحدة من القوة

استوف جميع عناصر 

وكان  الربط  القصة ة

بين جميع العناصر 

 وبنفس القوة

 

 األسلوب 
اختار األسلوب المباشر 

 القصةفي كتابة 

سلوب المباشر اختار األ

مع لقصة في كتابة ا

 نوع من التشويق

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد  لقصةفي كتابة ا

 عن االسلوب المباشر

اختار األسلوب المشوق 

وابتعد القصة في كتابة 

 عن المباشرة
 

 المحتوى

اشتمل جانب واحد 

فقت بعض من 

 األحوال

اشتمل على اغلب 

 األحوال

اشتمل جميع 

 األحوال

جميع  اشتمل 

األحوال مع التدعيم 

 بدالئل
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 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 

 معلم المادة :

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

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 االبتدائيالثالث  الصف   صالة الجماعة  اسم الوحدة

: 
ية
ائ
ألد
 ا
مة
ه
لم
ا

 

 تتمثل مهمتك في : -

 قصة.كتابة  -1                   

 :  بحث عن صالة الجماعة عمل  -2                    

 .لصالة الجماعة في الحرمين الشريفينصور طبيعية  

 . صالة الجماعة   فضل 

 . حكم الصالة الجماعة  

 صور صحيحة النتظار الصالة داخل المسجد.  

 الهدف هـ

  -  بحثتنفيذ  –أن تكتب قصة مهمتك :   

 توظيف الدروس اللغوية الهدف : 

 وسلسة وتحقق الفائدة والمتعة للقارئ .,  شيقةبطريقة  هاأن تطرحالمشكلة والتحدي :

 الدور د

 .كاتب أنت : 

 .  بحثتنفيذ القصة والوظيفتك : 

 طالب المدرسة أو المجتمع الجمهور ج

 العلمي المقررسياق السياق الذي تجد نفسك فيه هو :  الموقف م

 ا

الناتج 

واألداء 

 والغرض

 بحثتنفيذ القصة وال. 

 ع

معايير 

ومحكات 

 النجاح

 بحثالقصة وال األلمام بجوانب . 

  متعةمشوقه ومإجرائة بطريقة. 

 الشمولية . 

 الجانب اللغوي . 
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 جدول تنظيم التدريس

 المكون

 ) الموضوع (
 التوقيع الفصل الحصة التاريخ اليوم

 والتمهيد .مدخل ال 

   عرض األفكار الباقية

 واألسئلة األساسية.

  تقسيم المجموعات وتوزيع

جدول التعلم ومناقشة في 

 خبرات الوحدة.مفردات و

 .توزيع البروشور ومناقشته 

 . تنفيذ البحث ومناقشته 

  خرائط المفاهيم والخرائط

 الذهنية 

  مسابقة المجموعات

 والفصول.

 . اختبار وتقويم ذاتي 

  بحثخاتمة الوحدة ) عمل-  

 (قصةكتابة  –

 

 هـ14/    /
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 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

 هـ14/    /

   

 

 : المشرف التربوي
.............................. 

 

 : المدرسةقائد
.............................. 

 

 معلم المادة :

.............................. 
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 )توزيع إثبات عدد حصص الوحدة الدراسية(
 
 

 

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14      /        /           التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/           /              التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  لدرسا  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم

 هـ14/        /                 التاريخ هـ14/        /                 اريخالت هـ14/        /                 التاريخ

  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد

  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم  الحصة  اليوم
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  الدرس  الدرس  الدرس

  المدرسةقائد  المدرسةقائد  المدرسةقائد


