معلم المادة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الفصل الدراسي

حديث

الرابع

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في
منزله

اهتمام النبي  بالنظافة

الثاني

التاريخ

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة ماتم دراسته عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل الدراسي اﻻول عن طريق تفعيل اﻻلعاب التربوية ومن خﻼل قذف
)الكرة( يتم اختيار كل طالب سيذكر فكرة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم او عن طريق )الروليت(.
أعرض مقطعين للطﻼب:
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو نظيفا

الهدف

٢

التقويم

7

أن يتعرف الطالب على
عناية النبي بالنظافة
أن يبين الطالب عناية
النبي بنظافة جسده

١

أعرف عناية النبي
بالنظافة .
 أذكر عناية النبي
بنظافة جسده

تشخيصي
8
تشخيصي

اﻷهداف

النوع

ختامي

٤

السؤال

7

دور المعلم

اﻻستراتيجية



اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج ،شارك






ش رح اﻻس تراتيجية للط ﻼب قب ل
التطبيق.
وتقسيم اﻷدوار بين الطﻼب.
وطرح سؤاﻻ يرتبط بال درس أو مش كلة
ذات نهاية مفتوحة]وصف تعام ل النب ي
صلى الله عليه وسلم مع أهلة[.
وتقديم تغذية راجعة للطﻼب.






المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

 عناية النبي
بنظافة ....

اختيارات
من متعدد

عناية النبي
بنظافة ...
 عناية النبي
نظافة فمه
و ....بعد
اﻷكل .

صواب
وخطأ

دور المتعلم
يعطى الطالب وقته للتفكير بشكل
فردي في]وصف تعامل النبي
صلى الله عليه وسلم مع أهلة[
ثم يوجه لمشاركة زميله في
الفكرة ثم يتشاركان مع
المجموعة في اﻻفكار
ثم المناقشة واختيار اﻻصوب مع
تقديم التغذية الراجعة.
مشاركة المجموعة بعد ذلك

الوسائل التعليمة
 كتاب الطالب /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

النوع

أن يبين الطالب عناية النبي
بنظافة ثوبه
أن يبين الطالب عناية النبي
بنظافة فمه ويديه بعد اﻷكل

7

تكويني

أذكر عناية النبي
بنظافة ثوبه
 أذكر عناية النبي
نظافة فمه ويديه
بعد اﻷكل .

صواب
وخطأ

النص

٣

الزمن

التكاليف المنزلية
كان النبي صلى الله عليه
وسلم يبدو...

إسﻼم ويب تعمل النبي مع اهله وخدمة فتوى سؤال
حسن معاملة النبي ﻷهله وأصحابه اسﻼم ويب
حقوق الخدم في اﻹسﻼم طرق اﻹسﻼم
حديث خدمة رسول الله موقع الجامع للحديث النبوي
شرح الحديث المكتبة اﻹسﻼمية
صورة من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته..الشيخ محمد العريفي  HDمحاضرة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في منزله

حسن التعامل مع اﻻهل

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس الماضي لربطة بالدرس الجديد وبالوحدة ككل :باستخدام تطبيق) (tin tapوالذي تم تصميم مسابقة لمراجعةة الدرس
الماضي واﻻسرع اجابة تتجة نحو الكنز.
ثانيا ً :عرض أحد المقاطع التالية
أوﻻً :مشهد تمثيلي عن بر الوالدين.مشهد تمثيلي عن بر الوالدين
ثانيا ً :بر الوالدين )كرتون( .باسم وبر الوالدين * كرتون اسﻼمي تربوي تعليمي
ومن خﻼل ادارة الحوار والنقاش والمقارنة بين المقطعين ،وربطها بديننا الحنيفيصل المعلم إلى موضوع الدرس.
الزمن

الهدف

٤
٥
٦

أن يشرح الطالب المقصود بقول عائشة
رضي الله عنها)كان يكون في مهنة
أهله(
أن يترجم الطالب ﻷم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها
أن يستنبط الطالب مدلول قول عائشة
رضي الله عنها)فإذا سمع اﻷذان خرج(

تكويني
النوع

اﻷهداف

٣

أن يكتب الطالب أمثلة تدل على حسن
تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع
أهله

8

تشخيصي

6
8
5

السؤال

٢

أن يعلل الطالب وجوب معاملة اﻷهل
بالحسنى

7

تشخيصي

تكويني
ختامي
ختامي

)كان محبا ﻷهله يعاملهم بالرفق
ويﻼطفهم ويساعدهم ويعلمهم
ويرشدهم( هو:
ولدت عائشة رضي الله عنها
بعد.........

اختيارات
من متعدد

اشتهرت عائشة رضي الله عنها
ب .........وقوة الحفظ

اختيارات
من متعدد

دور المعلم

اﻻستراتيجية


اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم










تنظيم المفاهيم في شكل يبرز
العﻼقة بينها ،وحل تدريبات
متنوعة عن المفهوم.
تصميم خريطة ذهنية لراوية
الحديث السيدة " عائشة
رضى الله عنها" تشمل
)اسمها ،وكنيتها ،فضلها،
منزلتها عند رسول الله صلى
الله عليه وسلم ،وفاتها(.

عائشة رضي الله عنها
هي أم المؤمنين وابنة:

الوسائل التعليمة
 كتاب الطالب /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

المواد التعليمية المساندة

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

مساعدة الطالب على تكوين المفاهيم ذات المعنى
عن طريق إشراكهم في عمليات التجريب النشط،
ومساعدتهم على تذكر المعارف في ش كل مع ين،
وربط المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم.
تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة ﻻمثل ة
عن الصدق والكذب في القول والعمل.
او اعط اء الطال ب فرص ة لتص ميم خريطت ه
الخاص ة بنفس ه.م ن الممك ن اﻻس تعانة ببرن امج
) ( Free mind،Inspirationلتص مم خريطت ه
الخاصة.
من الممكن تص ميم خريط ة مف اهيم يلخ ص فيه ا
الطالب مكتسباته من الحصة.

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

كان النبي محمد صلى
الله عليه وسلم محبا
ﻷهله يعاملهم بالرفق
ويﻼطفهم ويساعدهم
خير الناس ﻷهله هو من
يكون حسن التعامل مع
أهله مؤديا لحقوقهم
أي من اﻵتي يعد من أهل
اﻻنسان؟

صواب
وخطأ

النوع

6

التقويم
من قول الرسول صلى الله عليه
وسلم)خيركم خيركم ﻷهله(معنى
)خيركم أي................. #.
)الوالدين والزوجة واﻷوﻻد
واﻷخوة واﻷخوات( يطلق عليهم
مصطلح.........
لتعامل الرسول صل الله عليه
وسلم ﻻهله الحسن
مثاله..................

صواب
وخطأ

النص

١

أن يوضح الطالب معنى قول النبي صلى
الله عليه وسلم)خيركم خيركم ﻷهله(

التكاليف المنزلية
خير الناس ﻷهله هو من
يكون حسن التعامل مع
أهله مؤديا لحقوقهم
يعد الجار القريب من أهل
اﻹنسان

أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للشيخ محمد العريفي
شخصيات وعبر ◄ السيدة )عائشة( رضي )الله( عنها ◄ الشيخ )نبيل العوضي(
قصة النبي مع زوجاته قصة رائعة قصة للبداية التمرة
محاضرة خيركم خيركم ﻷهله | الشيخ سعد العتيق
المقصود بحديث خيركم خيركم ﻷهله _ الشيخ الركبان فتوى
دروس الشيخ محمود جنيد | الدرس الخامس| القسم اﻷول | شرح حديث | كان صلى الله عليه وسلم في
مهنة أهله

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الفصل الدراسي

حديث

الرابع

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في
منزله

العناية بنظافة الجسم

الثاني

التاريخ

عدد الحصص
١

التمهيد

أوﻻً:
مراجعة الدرس الماضي لربطة بالدرس الجديد وبالوحدة ككل :باستخدام تطبيق) (tin tapوالذي تم تصميم مسابقة لمراجعةة الدرس
الماضي واﻻسرع اجابة تتجة نحو الكنز.
ثانيا ً :عرض أحد المقاطع التالية:
كيف كانت عناية بنظافة الجسم صلى الله عليه وسلم .
الزمن

الهدف

٢

أن يبين الطالب معنى
فليغتسل

٣

أن يذكر الطالب نسب عبد
الله بن عمر

التقويم
تشخيصي

7
تشخيصي

8
النوع

أن يبين الطالب لماذا
تستحب النظافة عند
أداء العبادة .

٥

7
تكويني

6

السؤال

تكويني

 أعرف معنى من
جاء منكم يوم
الجمعة ؟
 أعرف معنى
فليغتسل ؟

أذكر لماذا
تستحب النظافة
عند أداء العبادة


ختامي

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج ،شارك



شرح اﻻستراتيجية للطﻼب قبل التطبيق.
وتقسيم اﻷدوار بين الطﻼب.
طرح سؤاﻻ يرتبط بالدرس أو مش كلة ذات
نهاية مفتوحة.
وتقديم تغذية راجعة للطﻼب.

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم



معنى من جاء
منكم يوم
الجمعة ..



معنى فليغتسل
..



عبد الله بن
عمر هو . ..



تستحب
النظافة عند
أداء العبادة

صواب
وخطأ

الوسائل التعليمة

التفكير بشكل فردي في مشكلةذات
نهاية مفتوحةو يعطى الطالب وقته
للتفكير ثم يوجه لمشاركة زميله في
الفكرة ثم يتشاركا مع المجموعة في
اﻻفكار ثم المناقشة واختيار اﻻصوب
مع تقديم التغذية الراجعة












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم






اختيارات
من متعدد

 أعرف عبد الله
بن عمر .


دور المعلم

اﻻستراتيجية

صواب
وخطأ

النوع

أن يبين الطالب لماذا
تستحب النظافة عند أداء
العبادة

٤

 أعرف معاني
الحديث ؟

5

النص

اﻷهداف

١

أن يشرح الطالب معنى من
جاء منكم يوم الجمعة

التكاليف المنزلية
صواب
 أكمل من
وخطأ
معاني الحديث
؟

قصة أنس بن مالك
العثيمين  /قصة أنس بن مالك والحجاج ،موعظة وحكمة ونصيحة
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الخدم واﻷجراء د .محمد العريفي
 558شرح رياض الصالحين  -حديث  - ٦٤٤ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده وﻻ امرأة وﻻ خادماالشيخ محمد العريفي يتحدث عن حقوق الخادمه

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

الرابع

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه

موضوع الدرس
طيب رائحة النبي

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

تنبيه :هذا الدرس يُعطى على حصتين.
اراجع ما سبق عن طر يق اﻷسرع إجابة ويتم اختيار الطﻼب بتطبيق اﻷيباد )الروليت( ،وتكون اﻷسئلةالمطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة).ومن الممكن
تفعيل استراتيجية الكرسي الساخن(.
التمهيد بأحدى التمهيدات التالية:
ما صفة رائحة النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن خﻼل ادارة الحوار والنقاش مع الطﻼبوتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( يصل الطالب الي عنوان الدرس.

الهدف

تشخيصي

النوع

أن يذكر الطالب نسب عبد
الله بن عمر
أن يبين الطالب لماذا
تستحب النظافة عند أداء
العبادة .
أن يبين الطالب اهتمام النبي
بالطيب

تشخيصي

السؤال

اﻷهداف

7

 أعرف اهتمام
النبي بالطيب ؟

النوع

٥

8

أعرف طيب رائحة
جسده وعرقه

 أعرف ذمه
للروائح الكريهة

تكويني

 أذكر عناية النبي
نظافة أسنانه
وشعره

تكويني

صواب
وخطأ

 معنى طيب
رائحة النبي
...

صواب
وخطأ

طيب رائحة
يكون يظهر
......

صواب
وخطأ

 اهتمام النبي
بالطيب..

النص

٤

 أعرف طيب
رائحة النبي ؟

تشخيصي

أن يتحدث الطالب عن
طيب رائحة جسده
وعرقه

٢

التقويم

7

أن يتحدث الطالب عن
طيب رائحة النبي .

١

٣

الزمن

التكاليف المنزلية

صواب
وخطأ

 ذمه للروائح
الكريهة..

اختيارات
من متعدد

 عناية النبي
نظافة في
أسنانه و...

:

دور المعلم

اﻻستراتيجية

دور المتعلم

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج،
شارك




ش رح اﻻس تراتيجية للط ﻼب قب ل التطبي ق،
وتقسيم اﻷدوار بين الطﻼب ،وطرح سؤاﻻ
ي رتبط بال درس أو مش كلة ذات نهاي ة
مفتوحة ،وتقديم تغذية راجعة للطﻼب.

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم



الوسائل التعليمة

التفكير بشكل فردي في )دعاء النبي صلى الله عليه
وسلم ﻷهل البيت إذا أكل عندهم(
و يعطى الطالب وقته للتفكير ثم يوجه لمشاركة زميله
في الفكرة ثم يتشاركا مع المجموعة في اﻻفكار ثم
المناقشة واختيار اﻻصوب مع تقديم التغذية الراجعة












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

:

اﻷطعمة واﻻشربة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها موقع المنجد
آداب الشراب
السنة تناول الشراب على ثﻼثة أنفاس
الكلم الطيب آداب الطعام والشراب
حكم النفخ بالطعام الحار الشيخ د عبدالعزيز الفوزان طبيا ً

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه

صفة لباس النبي 

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

تنبيه :هذا الدرس يُعطى على حصتين.
اراجع ما سبق عن طر يق اﻷسرع إجابة ويتم اختيار الطﻼب بتطبيق اﻷيباد )الروليت( ،وتكون اﻷسئلةالمطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة).ومن الممكن
تفعيل استراتيجية الكرسي الساخن(.
التمهيد بأحدى التمهيدات التالية:
ما صفة لباس النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن خﻼل ادارة الحوار والنقاش مع الطﻼبوتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( يصل الطالب الي عنوان الدرس.

الزم
ن

الهدف

التقويم


7

أن يشرح الطالب كيف
كان لباس الرسول
ثلى الله عليه وسلم ؟

تشخيصي

١

اﻷهداف

النوع

السؤال

٣

تشخيصي

 - أذكر عﻼم ضحك
النبي عندما سحب
اﻷعرابي ثوبه ..

7

النبي يفضلها

النوع

أن يبين الطالب تواضع
النبي صلى الله عليه
وسلم في لباسه .
 أن يبين الطالب كيف
كان اﻷلوان التي كان

صواب
وخطأ

أذكر أوصاف لباس
النبي . ؟ناس ؟لون
فى صفاهم وقدراتهم
وفضلهم عند الله لكذب،
وقد وصفوا لنا النبى كما
شاهدوه فلنقرأ حديث
البراء وهو يصف
النبى...

أذكر ما يدل على تواضع
النبي

تشخيصي



النص

٢

8

التكاليف المنزلية

صواب
وخطأ

أذكر أوصاف
لباس النبي 
.؟ناس ؟لون فى
صفاهم وقدراتهم
وفضلهم عند الله
لكذب ،وقد
وصفوا لنا النبى
كما شاهدوه
فلنقرأ حديث
البراء وهو يصف
النبى...

أذكر ما يدل على
تواضع النبي
 - أذكر عﻼم
ضحك النبي
عندما سحب
اﻷعرابي ثوبه

صواب
وخطأ

..

دور المعلم

اﻻستراتيجية

دور المتعلم

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج،
شارك




ش رح اﻻس تراتيجية للط ﻼب قب ل التطبي ق،
وتقسيم اﻷدوار بين الطﻼب ،وطرح سؤاﻻ
ي رتبط بال درس أو مش كلة ذات نهاي ة
مفتوحة ،وتقديم تغذية راجعة للطﻼب.

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

التفكير بشكل فردي في )دعاء النبي صلى الله عليه
وسلم ﻷهل البيت إذا أكل عندهم(
و يعطى الطالب وقته للتفكير ثم يوجه لمشاركة زميله
في الفكرة ثم يتشاركا مع المجموعة في اﻻفكار ثم
المناقشة واختيار اﻻصوب مع تقديم التغذية الراجعة












روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة



الوسائل التعليمة
كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

اﻷطعمة واﻻشربة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها موقع المنجد
آداب الشراب
السنة تناول الشراب على ثﻼثة أنفاس
الكلم الطيب آداب الطعام والشراب
حكم النفخ بالطعام الحار الشيخ د عبدالعزيز الفوزان طبيا ً

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

الرابع

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه

موضوع الدرس
من أحكام اللباس 

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

تنبيه :هذا الدرس يُعطى على حصتين.
اراجع ما سبق عن طر يق اﻷسرع إجابة ويتم اختيار الطﻼب بتطبيق اﻷيباد )الروليت( ،وتكون اﻷسئلةالمطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة).ومن الممكن
تفعيل استراتيجية الكرسي الساخن(.
التمهيد بأحدى التمهيدات التالية:
ما أحكام لباس النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن خﻼل ادارة الحوار والنقاش مع الطﻼبو تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( يصل الطالب الي عنوان الدرس.

الزمن

الهدف

التقويم

١

تشخيصي

اﻷهداف

النوع

السؤال

7

أن يذكر الطالب أثر التشبه
السيء
أن يتحدث الطالب عن عبد
.
الله بن عباس

تشخيصي

تكويني

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج،
شارك



المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

 الحديث
-٢أعرف معنى
اللعن......
أعرف أثر
التشبه السيئ .
من هو عبد الله
بن عباس.

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ



الوسائل التعليمة

التفكير بشكل فردي في )دعاء النبي صلى الله عليه
وسلم ﻷهل البيت إذا أكل عندهم(
و يعطى الطالب وقته للتفكير ثم يوجه لمشاركة زميله
في الفكرة ثم يتشاركا مع المجموعة في اﻻفكار ثم
المناقشة واختيار اﻻصوب مع تقديم التغذية الراجعة












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

 من معاني
الحديث
-٢ أعرف
معنى
اللعن...

دور المتعلم


ش رح اﻻس تراتيجية للط ﻼب قب ل التطبي ق،
وتقسيم اﻷدوار بين الطﻼب ،وطرح سؤاﻻ
ي رتبط بال درس أو مش كلة ذات نهاي ة
مفتوحة ،وتقديم تغذية راجعة للطﻼب.

النوع

تشخيصي

 أذكر الحديث
-٢أعرف معنى
اللعن......
أعرف أثر التشبه
السيئ .
أذكر من هو عبد الله
بن عباس.

صواب
وخطأ

النص

٤

8

 أن يشرح الطالبمعاني الحديث .

٢

٣

 أذكر الحديث
-٢ أعرف معنى
اللعن...

7

أن يقرأ الطالب أحكام لباس
النبي

التكاليف المنزلية

اﻷطعمة واﻻشربة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها موقع المنجد
آداب الشراب
السنة تناول الشراب على ثﻼثة أنفاس
الكلم الطيب آداب الطعام والشراب
حكم النفخ بالطعام الحار الشيخ د عبدالعزيز الفوزان طبيا ً

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وشرابه

كيفية لبس النبي 

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

تنبيه :هذا الدرس يُعطى على حصتين.
اراجع ما سبق عن طر يق اﻷسرع إجابة ويتم اختيار الطﻼب بتطبيق اﻷيباد )الروليت( ،وتكون اﻷسئلةالمطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة).ومن الممكن
تفعيل استراتيجية الكرسي الساخن(.
التمهيد
لبس النبي النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن خﻼل ادارة الحوار والنقاش مع الطﻼبوتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( يصل الطالب الي عنوان الدرس.

الهدف

تشخيصي

اﻷهداف

النوع

السؤال

أن يبين الطالب عناية النبي
بنظافة أسنانه وشعره

أذكر بماذا يبدأ النبي
إذا لبس ثوبه

صواب
وخطأ

أذكر بماذا يبدأ النبي
إذا لبس نعله

صواب
وخطأ

أذكر بماذا يبدأ
النبي إذا لبس
ثوبه
أذكر بماذا يبدأ
النبي إذا لبس
نعله
أذكر بماذا يدعوا
النبي إذا لبس
ثوبا جدي
أذكر عناية النبي
نظافة أسنانه
وشعره

تكويني

أذكر بماذا يدعوا النبي
إذا لبس ثوبا جدي

تكويني

أذكر عناية النبي نظافة
أسنانه وشعره

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج،
شارك



المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد



الوسائل التعليمة

التفكير بشكل فردي في )دعاء النبي صلى الله عليه
وسلم ﻷهل البيت إذا أكل عندهم(
و يعطى الطالب وقته للتفكير ثم يوجه لمشاركة زميله
في الفكرة ثم يتشاركا مع المجموعة في اﻻفكار ثم
المناقشة واختيار اﻻصوب مع تقديم التغذية الراجعة












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم


ش رح اﻻس تراتيجية للط ﻼب قب ل التطبي ق،
وتقسيم اﻷدوار بين الطﻼب ،وطرح سؤاﻻ
ي رتبط بال درس أو مش كلة ذات نهاي ة
مفتوحة ،وتقديم تغذية راجعة للطﻼب.

النوع

أن يحدد الطالب بماذا يدعوا
النبي إذا لبس ثوبا جديدا
فمه ويديه بعد اﻷكل .

تشخيصي

أعرف كيفية
لبس النبي ؟

النص

أن يذكر الطالب بماذا يبدأ النبي
إذا لبس نعله .

٤

٥

8

7

صواب
وخطأ

أعرف كيفية لبس
النبي ؟

تشخيصي

أن يذكر الطالب بماذا يبدأ
النبي إذا لبس ثوبه ؟

٢

التقويم

7

أن يبين الطالب كيفية لبس
النبي

١

٣

الزمن

التكاليف المنزلية

اﻷطعمة واﻻشربة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها موقع المنجد
آداب الشراب
السنة تناول الشراب على ثﻼثة أنفاس
الكلم الطيب آداب الطعام والشراب
حكم النفخ بالطعام الحار الشيخ د عبدالعزيز الفوزان طبيا ً

المشرف التربوي

قائد المدرسة

الصف

المادة
حديث

الوحدة
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم

الرابع

موضوع الدرس

الفصل الدراسي
الثاني

التيامن

التاريخ

عدد الحصص
١

التمهيد

تنبيه :هذا الدرس يُعطى على حصتين.
اراجع ما سبق عن طر يق اﻷسرع إجابة ويتم اختيار الطﻼب بتطبيق اﻷيباد )الروليت( ،وتكون اﻷسئلةالمطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة).ومن الممكن
تفعيل استراتيجية الكرسي الساخن(.
التمهيد بأحدى التمهيدات التالية:
ما المقصود بالتيامن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم .
ومن خﻼل ادارة الحوار والنقاش مع الطﻼبوتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( يصل الطالب الي عنوان الدرس.

الزمن

الهدف
١

التقويم

 أعرف طيب
رائحة النبي ؟

7

أن يستخدم الطالب معنى
التيمن ما استطاع في شأنه
كله .

تشخيصي

8

أن يبين الطالب معنى
طهوره .

أعرف طيب رائحة
جسده وعرقه

تشخيصي
النوع

السؤال

٣

أن يشرح الطالب على معنى
ترجله و تنعله

تشخيصي

٤

أن يذكر الطالب أمور أخرى كان
.
النبي يبدأ بها باليمين .

تكويني

 أعرف اهتمام
النبي بالطيب ؟
 أعرف ذمه
للروائح الكريهة

.
دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج،
شارك



المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

 اهتمام النبي
بالطيب..

صواب
وخطأ

 ذمه للروائح
الكريهة..



الوسائل التعليمة

التفكير بشكل فردي في )دعاء النبي صلى الله عليه
وسلم ﻷهل البيت إذا أكل عندهم(
و يعطى الطالب وقته للتفكير ثم يوجه لمشاركة زميله
في الفكرة ثم يتشاركا مع المجموعة في اﻻفكار ثم
المناقشة واختيار اﻻصوب مع تقديم التغذية الراجعة












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

أعرف معنى
التيمن ما استطاع
في شأنه
كله......

دور المتعلم


ش رح اﻻس تراتيجية للط ﻼب قب ل التطبي ق،
وتقسيم اﻷدوار بين الطﻼب ،وطرح سؤاﻻ
ي رتبط بال درس أو مش كلة ذات نهاي ة
مفتوحة ،وتقديم تغذية راجعة للطﻼب.

 أعرف معاني
الحديث...

النوع

7

صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

٢

التكاليف المنزلية

اﻷطعمة واﻻشربة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتناولها موقع المنجد
آداب الشراب
السنة تناول الشراب على ثﻼثة أنفاس
الكلم الطيب آداب الطعام والشراب
حكم النفخ بالطعام الحار الشيخ د عبدالعزيز الفوزان طبيا ً

المشرف التربوي

قائد المدرسة

الصف

المادة
حديث

الوحدة
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم

الرابع

موضوع الدرس

الفصل الدراسي
الثاني

من آداب الطعام.

التاريخ

عدد الحصص
٢

التمهيد

اراجع ما سبق عن طر يق استراتيجية )البطاقات المروحية( وذلك لربط الدرس السابق بالدرس الجديد ومعرفة خبرات الطﻼب السابقة عن الدرس .التمهيد بأحد
الطرق التالية:
اﻻول :عرض مقطع أخطاء في الطعام والشراب .ثانيا ً :عرض مقطع آداب اﻻكل
ثالثا ً :عرض صور لجاعة من الناس تجلس الي طعام تأكله .رابعا َ :من خﻼل مراجعة الدرس السابق عن طريق )البطاقات المروحية( أو )الكرسي الساخن( أو
)خرئطة المفاهيم( يتم مناقشة الطﻼب وربطهم بالدرس الجديد.
من خﻼل مناقشة الطﻼب وإدارة الحوار وتفعيل الطﻼب للمﻼحظات الﻼصقة اثناء متابعة الفديو يتم الوصول الي موضوع الدرس وربطة بالدرس السابق وبالوحدة

الهدف
١

الزمن

أن يُفصل الطالب معاني المفردات
الواردة في قول عمر بن أبي سلمة :كنت
غﻼ ًما في حجر رسول الله صلى الله
عليه وسلم ،وكانت يدي تطيش في
الصحفة).....
أن يوضح الطالب حكم اﻷكل باليد
اليسرى

التقويم

10

6

اﻷهداف

أن يطبق الطالب طريقة اﻷكل الصحيحة
كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم
عمليًا أما م أقرانه

النوع

٦

أن يترجم الطالب لراوي الحديث عمر بن
أبي سلمة

5

تكويني

السؤال

٥

أن يرتب الطالب آداب العام كما وردت
في حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله
عنهما قال :كنت غﻼ ًما في حجر رسول
الله صلى الله عليه وسلم ،وكانت يدي
تطيش في الصحفة....
أن يعلل الطالب أمر النبي صلى الله عليه
أن يأكل المسلم مما يليه من الطعام.

6

تكويني

6
ختامي
6

ختامي

الصحابي الذي كان يأكل مع
النبي صلى الله عليه وسلم
فأوصاه النبي وقال يا غﻼم سم
الله هو عمر بن أبي.........
المخزومي رضي الله عنه
)سم الله( أي قل.........
معنى ِ

 تمثيل اﻷدوار

اﻻستراتيجيات





حكم اﻷكل باليد اليسرى.........

اختيارات
من متعدد

اﻷكل من أماكن اﻵخرين يدل
على:

اختيارات
من متعدد

)معنى كل بيمينك(أي استخدم
يدك .........في اﻷكل

اختيارات
من متعدد

رأيت أحد الطﻼب وهو
يأكل باليد اليسرى فبينت
له أن حكم اﻷكل باليد
اليسرى:
اﻷكل من أماكن اﻵخرين
يدل على:



الوسائل التعليمة

ﻻبد من التزام كل طالب بالدور
المحدد له ،وأن يتكيف مع أفراد
مجموعته التي اختير ضمنها،
وأن يؤدي دوره على أكمل وجه
حتى تضمن نتائج إيجابية
لمجموعه.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية

المواد التعليمية
المساندة

النوع
MP3
MP3

معلم المادة

دور المتعلم

يوض ح المعل م قواع د اللعب ة ،ويرت ب المجموع ات
وتحديد أدوار اٍلط ﻼب ،وتق ديم المس اعدة والت دخل ف ي
الوقت المناسب ،وتقويم مدى فعالية اللعب ف ي تحقي ق
اﻷهداف التي رسمها.
يقسم المعلم اﻻدوار بين الطﻼب ،البعض ينفذ الطريق ة
الصحيحة كم ا ورد ع ن النب ي ص لى الل ه علي ه وس لم،
والمجموعة اﻻخرى تطبق طريقة مخالة.

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

حكم اﻷكل باليد المنى:

دور المعلم

اﻻستراتيجية

صواب
وخطأ

النوع

٤

تشخيصي

صواب
وخطأ

النص

٣

يدل قول عمر بن أبي سلمة
رضي الله عنه) ،فما زالت تلك
ُ
طعمتي بعد(

تشخيصي

٢

التكاليف المنزلية
وردت آداب الطعام مرتبة
في حديث الرسول صلى
الله عليه وسلم وهي على
التوالي)اﻷكل مما يلي
اﻻنسان/التسمية/اﻷكل
باليد اليمنى(
حث النبي صلى الله عليه
وسلم على اﻷكل مما يلي
اﻹنسان ﻷن اﻷكل من
أماكن اﻵخرين يدل على
الشراهة والنهم
عمر بن أبي سلمة
المخزومي رضي الله عنه
يعد النبي صلى الله عليه
وسلم عمه من الرضاع

شرح الحديث مكتبة الشيخ محمد بن عثيمين
اﻻعجاز التشريعي في التيامين
ياغﻼم سم الله وكل بيمينك  -الشيخ عائض القرني قصة الحديث
شرح اﻷربعين النووية | الحديث  | ١٩احفظ الله يحفظك | الشيخ حسن بخاري٠٧٫٠٣٫٢٠١٦.
 128شرح رياض الصالحين  -الحديث ) (٦٢الجزء اﻷول  -يا غﻼم إني أعلمك كلمات إحفظ اللهيحفظك ابن عثيمين

المشرف التربوي

قائد المدرسة

الصف

المادة
حديث

الوحدة
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم

الرابع

موضوع الدرس
التنفس في الشراب.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

اراجع ما سبق عن طريق استراتيجية )البطاقات المروحية( أو استراتيجية )الكرسي الساخن( على ان يتم اختيار من يجلس على
الكرسي بتطبيق )الروليت( وذلك لربط الدرس السابق بالجديد بالوحدة كاملة ومعرفة خبرات الطﻼب السابقة عن الدرس الجديد.
من الممكن البدء بأحد التمهيدات التالي:
اﻻول :تمثيل اﻻدوار ،وذلك بان يقوم طالب تم اﻻتفاق معه من قبل المعلم بتمثيل طريقة شرب غير صحيحة تتضمن ،التنفس في اﻻناء،
والشرب دفعة وأحدة ،والكﻼم اثناء الشرب.
ثانيا ً :عرض ) ٥٠ث( اﻻولى من مقطع ما يقال عند الشراب .ثم استكمال الباقي من المقطع بعد اﻻنتهاء من الدرس وقبل الغلق.
ومن خﻼل الحوار مع الطﻼب وإدارة النقاش ،وكتابة الطﻼب مﻼحظاتهم على المخالفات في المقطع ،يتم نتوصل لموضوع الدرس
ونربطه بالدرس السابق وبالوحدة كاملة.
الهدف
١

٢

أن يبن الطالب حكم التنفس داخل اﻹناء
أثناء الشرب
أن يوضح الطالب الخطوات الصحيحة
التي يتبعها من أراد التنفس أثناء الشرب

6
تشخيصي
10
تشخيصي

اﻷهداف

أن يترجم الطالب للصحابي الجليل أبي
قتادة اﻷنصاري رضي الله عنه

النوع

أن يحصر الطالب بعضًا من أضرار
التنفس داخل إناء الشرب

7

السؤال

أن يعلل الطالب نهي النبي صلى الله
للمسلم أن يتنفس في اﻹناء

7

تكويني

تكويني
7
ختامي

أي من اﻵتي يعد من أضرار
التنفس داخل اﻹناء أثناء الشرب؟
طلب منك معلمك حصر أضرار
التنفس في اﻹناء أثناء الشرب
باختصار فكتبت )استقذار الناس
ونقل .........وحصول اﻷضرار(
الصحابي الجليل أبو قتادة اسمه
الحارث بن .........اﻷنصاري
رضي الله عنه

دور المعلم

اﻻستراتيجية

 تمثيل اﻷدوار

اﻻستراتيجيات





صواب
وخطأ
اختيارات
من متعدد

نهى النبي صلى الله عليه
وسلم المسلم من أن
يتنفس داخل اﻹناء ﻷن
التنفس داخل اﻹناء:

اختيارات
من متعدد



الوسائل التعليمة

ﻻبد من التزام كل طالب بالدور
المحدد له ،وأن يتكيف مع
أفراد مجموعته التي اختير
ضمنها ،وأن يؤدي دوره على
أكمل وجه حتى تضمن نتائج
إيجابية لمجموعه.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية

المواد التعليمية
المساندة

النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

من أراد أن يتنفس وهو
يشرب فإنه يبعد الكأس
عن فمه ثم يعيده ثم
يتنفس ثم يشرب
من أضرار التنفس داخل
اﻹناء أثناء الشرب انشار
اﻷمراض
حكم التنفس في اﻹناء:

دور المتعلم

يوضح المعلم قواعد اللعبة ،ويرت ب المجموع ات
وتحديد أدوار اٍلطﻼب ،وتقديم المساعدة والتدخل
في الوق ت المناس ب ،وتق ويم م دى فعالي ة اللع ب
في تحقيق اﻷهداف التي رسمها.
يقس م المعل م اﻻدوار ب ين الط ﻼب ،ال بعض ينف ذ
الطرق ة الص حيحة ف ي ش رب الم اء ث ﻼث وع دم
الت نفس ف ي اﻻن اء ،واﻻخ ر ينف ذ الطريق ة
المخالفة.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٤

التقويم
رأيت أحد أصدقاؤك وهو يشرب
العصير ويتنفس داخل اﻹناء
بيينت له أن حكم التنفس داخل
اﻹناء.........
من أراد أن يتنفس وهو يشرب
فإنه يبعد الكأس عن .........ثم
يتنفس

صواب
وخطأ

النص

٣

٥

الزمن

التكاليف المنزلية
يحرم التنفس داخل اﻹناء
أثناء الشرب

النهي عن التنفس في اﻹناء هل يشمل من كان له كأس يخصه؟ فتوى المنجد
حكم التنفس في اﻷناء -بن عثيمين فتوى
حكم التنفس في اﻷناء -بن عثيمين
سنة مهجورة عدم النفخ في الطعام والشراب وﻻ يتنفس في اﻹناء الشيخ عبد المحسن العباد
سلسلة السنن المهجورة  -التنفس خارج اﻹناء ثﻼثا ً العريفي وشرح الطريقة
حكم النفخ بالطعام الحار الشيخ د عبدالعزيز الفوزان طبيا ً

المشرف التربوي

قائد المدرسة

الصف

المادة
حديث

الوحدة
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم

الرابع

موضوع الدرس
الحمد بعد الطعام والشراب.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أوو تطبيق
)) (StudentCalloutالقرعة( ،وتكون اﻷسئلة المطروحة منن الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة .ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات
المروحية(.
كما يمكن ان تتم المراجعة باستخدام استراتيجية )خرائط المفاهيم( تلخص طل مجموعة درس من دروس الوحدة ،او عن طريق استراتيجية )نموذج فراير( ويعبر
الطﻼب عن المفاهيم من خﻼل عباراتهم.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :سؤال الطﻼب عن طريق اﻷسئلة المباشرة الموجهة وعن طريق تفعيل استراتيجية ) (٥Wعن الدروس السابقة في الوحدة لربطها بالدرس الجديد )الدرس
عبارة عن جزء من آداب الطعام سبق اﻻشارة اليه(.
الثاني :عرض مجموعة صور لموائد الطعام واجتماع الناس عليها ،وعن طريق تفعيل استراتيجية )العصف الذهني الشجري( يذكر الطﻼب آداب الطعام التي يجب
العناية بها ومنها يصل الطﻼب الي موضوع الدرس) .الدرس عبارة عن جزء من آداب الطعام سبق اﻻشارة اليه(
الثالث :مشاهدة مقطع كيفيه اﻻكل على طريقة اﻹسﻼمية .تعليمي لﻸطفال والكبار وبعد مشاهدة المقطع ومناقشة الطﻼب حول ما ذكر من آداب سبق التطرق اليها
وبتفعيل المعلم لﻸسئلة السابرة وﻻستراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب الي موضوع الدرس.

الهدف
١

اﻷهداف

أن يترجم الطالب لراوي الحديث أنس بن
مالك رضي الله عنه

5
النوع

أن يُفصل الطالب القول في صيغ الحمد
بعد اﻷكل والشرب

تشخيصي

تشخيصي

مما درست من آداب الطعام
تعلمت أنه يشرع بعد الطعام
والشراب قول:

السؤال

٤

أن يستدل الطالب من القرآن على أن
رضا الله على العبد من أعظم ما يناله
المؤمن

12

من النصوص الدالة على أن رضا
الله عن العبد من أعظم الدرجات
التي ينالها المؤمن قوله تعالى:

قال أبو هريرة :ما رأيت أحداً
أشبه صﻼة برسول الله صلى الله
عليه وسلم من ابن أم سليم،
يعني:
قال عنه ابن سيرين)كان أحسن
الناس صﻼة في السفر والحضر(
هو:

10
تكويني
10

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية


اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم





يشرع قول الحمد لله:

اختيارات
من متعدد






الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها،
وحل تدريبات متنوعة عن المفهوم.
تصميم خريطة لكامل الدرس يلخص فيها
الطالب مكتسباته من الدرس وتكون بمثابة
التقويم الختامي للدرس،
بإمكان الطالب اﻻستعانة بما تم تزويده من
قبل المعلم من خرائط )سبق اﻻشارة اليها في
دور المعلم( وبإمكانه تصميم خريطته
الخاصة ،او اﻻستعانة بالتطبيق الذي سبق
اﻻشارة اليه.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية

المواد التعليمية
المساندة

النوع
MP3
MP3

معلم المادة

اختيارات
من متعدد

دور المتعلم

تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة
ﻷه داف ال درس )راوي الح ديث أن س ب ن
مالك رضي الله عنه(
او اعط اء الطال ب فرص ة لتص ميم خريطت ه
الخاصة بنفسه.
م ن الممك ن اﻻس تعانة ببرن امج
) ( Free mind،Inspirationلتص مم
خريطته الخاصة.
م ن الممك ن تص ميم خريط ة مف اهيم لكام ل
الدرس يلخ ص فيه ا الطال ب مكتس باته م ن
الدرس) .تكون كتقويم ختامي للدرس(

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد
النوع

٣

أن يُفصل الطالب المعاني الواردة في
قول النبي صلى الله عليه وسلم)إن الله
ليرضى عن العبد(....

التقويم
صواب
وخطأ

النص

٢

الزمن

التكاليف المنزلية
ﻻيجوز اﻻكتفاء بقول
)الحمد لله(فقط بعد اﻷكل
بل يشرع قول ا ْل َح ْم ُد ِللﱠ ِه
َربِّنَا َ
ﱠع
غي َْر َم ْك ِف ٍّ
ي َو َﻻ ُم َود ٍ
ست َ ْغنًى َر ﱠبنَا(.
َو َﻻ ُم ْ
من النصوص الدالة على
أن رضا الله عن العبد من
أعظم الدرجات التي ينالها
المؤمن قوله تعالى:
مما درست من آداب
الطعام تعلمت أنه يشرع
بعد الطعام والشراب قول:

سيرة أنس بن مالك رضي الله عنه الشيخ عائض القرني
الصحابية الرميصاء بنت ملحان ام انس بن مالك رضي الله عنها القوارير محمد العريفيYouTube
العثيمين  /قصة أنس بن مالك والحجاج ،موعظة وحكمة ونصيحة
الحلقة ) (١٢من برنامج قصة صحابي أنس بن مالك رضي الله عنه
التحميد في الكتاب والسنة
فضل قول الحمد لله بعد تناول الطعام العريفي

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الوحدة
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم

الصف
الرابع

موضوع الدرس
صفة نوم النبي صلى الله عليه وسلم

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )(StudentCallout
)القرعة( ،وتكون اﻷسئلة المطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة .ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
سا * َو َج َع ْل َنا النهار َم َعاشًا بعد اﻻستماع الي اﻵيات وسؤال الطﻼب عن اﻵيات اﻻوقات المذكورة فيها اﻵيات ،ومااذا يعمل
اﻻول :اﻻستماع الي اﻵيات التالية َو َج َع ْلنَا اللﱠ ْي َل ِلبَا ً
اﻻنسان؟فيها وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب من خﻼل الحوار اليي موضوع الدرس.
الثاني :يقترح عرض صور مختلفة ويترك للطﻼب التصويت من خﻼل معرفتهم القبلية ماهي الصفة الموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم.
الثالث :من خﻼل سؤال الطﻼب عن الكفية التي ينامون بها ،من اجل تشخيص الواقع وتغير السلوك بعد ذلك.
الرابع :اﻻستماع الي اﻵيات سورة النبأ  ١٦- ٦وديع اليمني وسؤال الطﻼب عن الحالة المذكورة في اﻵيات ويخلد فيها اﻻنسان من عناء اليوم بأسرة من خﻼل استراتيجية )الدقيقة
الوأحدة( من خﻼل اﻻسرع اجابة.

الهدف
١

٢

الزمن

أن يحدد الطالب فترة نوم النبي صلى الله
عليه وسلم

5

أن يُفصل الطالب اﻷحكام الفقهية المتعلقة
بالنوم

10
النوع

أن يستدل الطالب على زهد النبي صلى
الله عليه وسلم حتى في نومه

8
تكويني
5
ختامي

السؤال

أن يمثل الطالب ِل َما ينام عليه النبي صلى
الله عليه وسلم

تكويني

دور المعلم

اﻻستراتيجية

 خرائط المفاهيم

اﻻستراتيجيات






اختيارات
من متعدد

كان النبي صلى الله عليه
وسلم قبل أن ينام:

اختيارات
من متعدد

كان صلى الله عليه وسلم
ينام على:






الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها،
وحل تدريبات متنوعة عن المفهوم.
تصميم خريطة لكامل الدرس يلخص فيها
الطالب مكتسباته من الدرس وتكون بمثابة
التقويم الختامي للدرس،
بإمكان الطالب اﻻستعانة بما تم تزويده من قبل
المعلم من خرائط )سبق اﻻشارة اليها في دور
المعلم( وبإمكانه تصميم خريطته الخاصة ،او
اﻻستعانة بالتطبيق الذي سبق اﻻشارة اليه.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية

المواد التعليمية
المساندة

النوع
MP3
MP3

معلم المادة

اختيارات
من متعدد

دور المتعلم

تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة ﻷه داف
الدرس )اﻻحكام الفقهي ة المتعلق ة ب النوم ،م ا ك ان
ينام عليه النبي صلى الله عليه وسلم(
او اعطاء الطالب فرصة لتصميم خريطته الخاصة
بنفسه.
م ن الممك ن اﻻس تعانة ببرن امج )،Inspiration
 (Free mindلتصمم خريطته الخاصة.
من الممكن تص ميم خريط ة مف اهيم لكام ل ال درس
يلخص فيها الطالب مكتس باته م ن ال درس).تك ون
كتقويم ختامي للدرس(

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

كان النبي صلى الله عليه
وسلم ينام دائما على
الحصير
تأمل الصورة التالية وحدد
الحكم الفقهي
المتعلق بالنوم على البطن

النوع

٥

تشخيصي

ثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان الني صلى الله عليه
وسلم ينام أول الليل بعد
صﻼة.........
إذا أراد النبي صلى الله عليه
وسلم النوم فإنه .........ثم يذكر
الله حتى ينام
كان النبي ينصب ذراعه ويضع
رأسه على كفه إذا أراد أن ينام
قبل صﻼة الفجر وذلك خشية أن
يغلبه النوم فــ .........صﻼة
الفجر
من صور تواضع النبي صلى الله
عليه وسلم في نومه أنه كان ينام
على .........وقد رأى عمر رضي
الله عنه أثر ذلك في جنبه
ثبت أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان ينام على السرير تارة
وعلى اﻷرض تارة وعلى.........
تارة

صواب
وخطأ

كان الني صلى الله عليه
وسلم ينام وسط الليل بعد
صﻼة العشاء

النص

اﻷهداف

أن يشرح الطالب صفة نوم النبي صلى
الله عليه وسلم

12

٣

٤

التقويم
تشخيصي

التكاليف المنزلية

هدي النبي في النوم مجموعة فتاوي
اﻹعجاز العلمي في أحاديث النوم على الشق اﻷيمن موقع الشيخ الزنداني
فتوى عن نوم النبي بالتفصيل اسﻼم ويب
البرنامج اﻷمثل للنوم من الكتاب والسنة )إعجاز علمي ونفسى(
من السنن المهجورة ،،سنن ما قبل النوم  /محمد العريفي
حكم النوم على البطن -العثيمين رحمه الله-

المشرف التربوي

قائد المدرسة

الصف

المادة
حديث

الوحدة
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم

الرابع

موضوع الدرس

الفصل الدراسي
الثاني

اذكار النوم ١

التاريخ

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق ) Student
) (Calloutالقرعة( ،وتكون اﻷسئلة المطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة .ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :اﻻستماع الي اﻵيات التالية تﻼوة خاشعة من اواخر سورة آل عمران :القارئ تركي الرميح بعد اﻻستماع الي اﻵيات وسؤال الطﻼب عن اﻵيات واﻻوقات
المذكورة في اﻵيات وما يعمل فيها ،وعدم حصر الذكر فقط في اوقات الجلوس واليقظة وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wوربط الدرس بالدرس السابق يصل الطﻼب من
خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.
الثاني :يقترح مراجعة الدرس السابق وربطة بأسئلة سابرة وبتفعيل أسئلة المعرفة يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثالث :من خﻼل مشهد تمثيلي بين طالبين )خالي من المحاذير الشرعية( يكون حواره نفس حوار تمهيد الكتاب ص .٤٥
الرابع :عرض مقطع آداب النوم وبعد متابعة الطﻼب وتفعيلهم ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( أو )التلخيص الناقد( يصل الطﻼب بعد الحوار مع المعلم الي
موضوع الدرس.

الهدف
١

٢

أن يحدد الطالب الوقت الذي يشرع فيه
قول)الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا
وإليه النشور
أن يشرح الطالب هدي النبي صلى الله
عليه وسلم قبل النوم

5

تشخيصي

تشخيصي
10
النوع

السؤال

تكويني

5

أن يبين الطالب حكم الدعاء قبل النوم
٤

أن يحدد الطالب اﻵيات التي يسن
قراءتها قبل النوم

٥

سألك صديقك عن حكم قول
)باسمك اللهم أموت وأحيا( قبل
النوم فأجبته أن حكم ذلك:

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية


اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم





تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة
ﻷه داف ال درس )اﻵي ات الت ي يش رع
قراءتها عند النوم(
او اعطاء الطالب فرص ة لتص ميم خريطت ه
الخاصة بنفسه.
م ن الممك ن اﻻس تعانة ببرن امج
) (Free mind،Inspirationلتص مم
خريطته الخاصة.
من الممك ن تص ميم خريط ة مف اهيم لكام ل
الدرس يلخص فيها الطال ب مكتس باته م ن
الدرس).تكون كتقويم ختامي للدرس(

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

اختيارات
من متعدد

دور المتعلم





الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها ،وحل
تدريبات متنوعة عن المفهوم.
تصميم خريطة لكامل الدرس يلخص فيها الطالب
مكتسباته من الدرس وتكون بمثابة التقويم الختامي
للدرس،
بإمكان الطالب اﻻستعانة بما تم تزويده من قبل المعلم
من خرائط )سبق اﻻشارة اليها في دور المعلم(
وبإمكانه تصميم خريطته الخاصة ،او اﻻستعانة
بالتطبيق الذي سبق اﻻشارة اليه.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أراد أن ينام قال)باسمك اللهم
أموت وأحيا( وحكم ذلك.........

تكويني

8

يشرع قول)الحمد لله الذي أحيانا
بعد ما أماتنا وإليه النشور(
عند.........
حكم الدعاء قبل النوم:

صواب
وخطأ

النوع

اﻷهداف

أن يذكر الطالب اﻷذكار التي يشرع قولها
قبل النوم

8

التقويم
من السور التي يشرع قراءتها
عند النوم:

صواب
وخطأ

النص

٣

الزمن

التكاليف المنزلية
عند اﻻستيقاظ من النوم
يشرع قول)باسمك اللهم
أموت وأحيا(
كان النبي صلى الله عليه
وسلم إذا آوى إلى فراشه
قرأ اﻻخﻼص والمعوذات
كان النبي صلى الله عليه
وسلم يجمع كفيه كل ليلة
وينفث فيهما ويقرآ سورة
الملك
كان النبي صلى الله عليه
وسلم قبل نومه يقرأ
سورة البقرة كل ليلة
ويمسح بها رأسه
وجسده
أي من التالي يشرع قوله
عند النوم؟

38فتوى في اذكار النوم اﻻستيقاظ موقع اسﻼم ويب قسم الفتاوي
هل أذكار النوم المخصصة في نوم الليل فقط فتوى بن باز
دعاء عند اﻹستيقاظ من النوم فجأه )ﻻ يفوتك(
فضل الذكر والحث على بعض اﻷذكار  -العﻼمة عبد العزيز بن باز رحمه الله
صفة القراءة والنفث في اليدين – محمد بن عثيمين
وصايا مهمة قبل النوم -صالح المغامسي
موسوعة الكلم الطيب

المشرف التربوي

قائد المدرسة

الصف

المادة
حديث

الوحدة
أحوال النبي صلى الله عليه وسلم

الرابع

موضوع الدرس
اذكار النوم ٢

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )(StudentCallout
)القرعة( ،وتكون اﻷسئلة المطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة .ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :اﻻستماع الي اﻵيات التالية تﻼوة خاشعة من اواخر سورة آل عمران :القارئ تركي الرميح بعد اﻻستماع الي اﻵيات وسؤال الطﻼب عن اﻵيات واﻻوقات المذكورة في اﻵيات
وما يعمل فيها ،وعدم حصر الذكر فقط في اوقات الجلوس واليقظة وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wوربط الدرس بالدرس السابق يصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.
الثاني :يقترح مراجعة الدرس السابق وربطة بأسئلة سابرة وبتفعيل أسئلة المعرفة وتحديد نوع الذكر الذي يقال عند النوم واﻻستيقاظ من قبل الطﻼب يصل الطﻼب الي موضوع
الدرس.
الثالث :عرض مقطع آداب النوم وبعد متابعة الطﻼب وتفعيلهم ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( أو )التلخيص الناقد( يصل الطﻼب بعد الحوار مع المعلم الي موضوع الدرس.
الرابع :عرض مقطع من السنن المهجورة ،سنن ما قبل النوم  /محمد العريفي وبعد عرض المقطع وتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( او استراتيجية )التلخيص
الناقد( ومن خﻼل الحوار والنقاش حول ما ذكر من سنن النوم وتفعيل استراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب الي موضوع الدرس.

الهدف
١
٢

الزمن

أن يُفصل الطالب المفردات الواردة في
حديث )كان النبي إذا أوى إلى فراشه
قال :باسمك اللهم أموت وأحيا(..
أن يعلل الطالب تسمية النوم موتًا

10

تشخيصي

يسمى النوم موتا ﻷن النوم يشبه
الموت في أمور متعددة منها أنه:

صواب
وخطأ

)اﻹحياء والبعث من القبور بعد
الموت( المصطلح المناسب
للمعنى السابق هو:

صواب
وخطأ

النوع

السؤال

10

تكويني

يدل قول النبي صلى الله عليه
وسلم )الحمد لله الذي أحيانا بعد
إذ أماتنا وإليه النشور( على:
صاحب سر رسول الله صلى الله
عليه وسلم هو:

تكويني

8
ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم





تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة ﻷه داف
الدرس )راوي الحديث(
او اعط اء الطال ب فرص ة لتص ميم خريطت ه الخاص ة
بنفسه.
م ن الممك ن اﻻس تعانة ببرن امج )،Inspiration
 (Free mindلتصمم خريطته الخاصة.
م ن الممك ن تص ميم خريط ة مف اهيم لكام ل ال درس
يلخ ص فيه ا الطال ب مكتس باته م ن ال درس).تك ون
كتقويم ختامي للدرس(

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد
صواب
وخطأ





الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها،
وحل تدريبات متنوعة عن المفهوم.
تصميم خريطة لكامل الدرس يلخص فيها
الطالب مكتسباته من الدرس وتكون بمثابة
التقويم الختامي للدرس،
بإمكان الطالب اﻻستعانة بما تم تزويده من
قبل المعلم من خرائط )سبق اﻻشارة اليها في
دور المعلم( وبإمكانه تصميم خريطته
الخاصة ،او اﻻستعانة بالتطبيق الذي سبق
اﻻشارة اليه.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

معنى باسمك اللهم أموت
وأحيا أي)بذكر اسمك يا
الله أحيا وعليه أموت فأنا
عبدك في الحياة وعند
الموت(
يسمى النوم موتا ﻷن
النوم يشبه الموت في
أمور متعددة منها أنه:
الصحابي الذي أسر له
الرسول صلى الله عليه
وسلم بأسماء المنافقين
هو أبو بكر الصديق

دور المتعلم




يشرع قول أكار النوم مع
أذكار المساء

النوع

٥

أن يستنبط الطالب مدلول قول النبي
صلى الله عليه وسلم )الحمد الذي أحيانا
بعد إذ أماتنا وإليه النشور
أن يترجم الطالب لراوي الحديث حذيفة
بن اليمان رضي الله عنه

تشخيصي

معنى قول )باسمك اللهم أموت
وأحيا( أي:

7

٣

٤

التقويم

اختيارات
من متعدد

النص

اﻷهداف

أن يحدد الطالب الوقت المشروع لقول
أذكار النوم

5

التكاليف المنزلية
متى يشرع قول أذكار
النوم

حذيفة بن اليمان الشيخ العريفي
برنامج النجوم د .عائض القرني ح  ١٢حذيفة بن اليمان رضي الله عنه
شرح الحديث ﻻبن عثيمين في رياض الصالحين
حديث :أن رسول الله كان إذا أوى إلى فراشه...
ما جاء في الدعاء إذا آوى المسلم إلى فراشه موقع اﻻلوكة
المكتبة الشاملة ما يقال عند النوم من عمدة القاري شرح صحيح البخاري

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم

سﻼم النبي ﷺ

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن )أسال ،أسال ،بدل( والتي تشمل اشراك الفصل كامل.
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة( ،وتكونن
اﻷسئلة المطروحة من قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل سؤال الطﻼب عن بعض اسماء الجنة واستنتاج اﻻسم المذكور في اﻵيات التالية القارئ محمد ايوب سورة اﻷنعام اﻵية  ١٢٧وبعد اﻻستماع
وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.
الثاني :اﻻستماع الي اﻵيات التالية القارئ عبد الرحمن السديس سورة يونس اﻵية  ١٠وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وسؤال الطﻼب عن المكان الذي تتكلم عن
اﻵيات ،وماهي تحية أهلة ،وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wأو نماذج كيجن )المشاركة الثنائية المؤقتة( يصل الطﻼب من خﻼل الحوار والنقاش بينهم الي موضوع
الدرس.
)يمكن عرض اﻵيات اﻻولى والثانية والربط بينها(.
الثالث :اﻻستماع الي اﻵيات سورة الحشر )هو الله الذي ﻻ إله إﻻ هو( أحمد العجمي ومن خﻼل سؤال الطﻼب عن اسماء الله تعالى المذكورة في اﻵيات ،واﻻسم
الذي يحمل معنى تحية اﻻسﻼم وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wأو نماذج كيجن )المشاركة الثنائية المؤقتة( يصل الطﻼب من خﻼل الحوار والنقاش بينهم الي موضوع
الدرس..
الرابع :يقترح مشهد تمثيلي بين طالبين يدور حول دخول أحدهم الي الفصل وإطﻼق مجموعة من التحايا الصحية وترجيح اﻻفضل والشرعي وبتفعيل الطﻼب
ﻻستراتيجية )المﻼحظات( أو استراتيجية )التتابع الثنائي الدائري( نماذج كيجن في اﻻجابة على أسئلة المشهد يصل الطﻼب لموضوع الدرس.

الهدف
١

أن يحدد الطالب لفظ السﻼم الكامل الذي
كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم به

10

أن يشرح الطالب صفة سﻼم النبي صلى
الله عليه وسلم

10

التقويم
تشخيصي

تشخيصي
النوع

٤

أن يذكر الطالب المواضع التي يشرع
فيها السﻼم

9

السؤال

٣

أن يوضح الطالب اﻷجر المترتب على
السﻼم

8

تكويني

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني

يقت رح العص ف الش جري )ي زود المعل م
الط ﻼب بش جرة العص ف الخاص ة
بالمجموعات ،تجمع المواض ع الت ي يش رع
فيه ا الس ﻼم فيه ا حس ب معرف ة الط ﻼب،
تغربل اﻻجابات في شجرة العصف الخاصة
بالمعلم ويحتفظ باﻹجابات الصحيحة فقط

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد



لفظ السﻼم الكامل الذي
كان النبي صلى الله عليه
وسلم يسلم به هو:
لفظ السﻼم الذي كان
النبي صلى الله عليه
وسلم يسلم به هو)السﻼم
عليكم ورحمة الله(
كان النبي صلى الله عليه
وسلم يصافح أصحابه ثم
يسحب يده بعد المصافحة
الشكل الذي يمثل صفة
سﻼم النبي صلى الله
عليه وسلم هو:

الوسائل التعليمة

توليد أكبر عدد ممكن من اﻷفكار بشكل
تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل
المشكلة احترام أراء أقرانه وتقديرها،
واﻻستفادة من أفكارهم ،من خﻼل تطويرها
والبناء عليها.
تطبق اﻻستراتيجية من الطﻼب كما تم
اﻻشارة اليه في تلميح المعلم.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم




صواب
وخطأ
النوع

كان النبي صلى الله عليه وسلم
يبدأ من لقيه بـــ .........ولو كان
صبيًا
كان النبي صلى الله عليه وسلم
يرفه صوته بــ .........مالم يكن
هناك من يتضرر برفع الصوت
كالنائم
أجر من قال )السﻼم عليكم
ورحمة الله وبركاته(.........
حسنة
يمثل الشكل التالي بعضًا من
مواضع.........

اختيارات
من متعدد

النص

اﻷهداف

٢

الزمن

التكاليف المنزلية

كتاب السﻼم رياض الصالحين
باب كيفية السﻼم
أفضل صيغ إلقاء السﻼم ورده
فتاوى اللجنة الدائمة
لفظ )السﻼم( في القرآن الكريم اسﻼم ويب
من فضل وأحكام تحية اﻹسﻼم ملتقة اهل الحديث
لفظ )السﻼم( في القرآن الكريم

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم

استئذان النبي ﷺ.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن)أسال ،أسال ،بدل( أو )انتشر ،جد شريكا ً ،شارك( والتي تشمل اشراكك الفصل كامل بتعلم وترفيه.
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة( ،وتكونن اﻷسئلة المطروحة من
قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختبار قصير معد من قبل المجموعات وتتولى المجموعات تصحيحه كذلك.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :عرض المقطع التالي روح اﻵيات :من كمال اﻹيمان الحرص على اﻻستئذان وبعد مشاهدة المقطع وتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )التلخيص الناقد( أو )المﻼحظات الﻼصقة(
وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wمن قبل المعلم يصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض المقطع التالي من سورة النور || آداب اﻻستئذان || فيلم قصير وبعد مشاهدة المقطع وتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )التلخيص الناقد( أو )المﻼحظات الﻼصقة( وبتفعيل
استراتيجية ) (٥Wأو من خﻼل اﻷسئلة المباشرة من المعلم او من خﻼل استراتيجية )مفاتيح المعرفة( يصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.

الهدف
١

اﻷهداف

٤

10

النوع

أن يبين الطالب المواضع التي يشرع
فيها اﻻستئذان

7

تشخيصي
تكويني

كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أراد الدخول استأذن.........
مرات
من النصوص الدالة على طلب
اﻹذن عند الدخول:
حكم وقوف المستأذن بجانب
الباب وعدم وقوفه قبالة الباب:

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية


اﻻستراتيجيات

 الرؤوس المرقمة







صواب
وخطأ





يجب اﻻستئذان قبل
الدخول ثﻼث مرات
يستحب اﻻستئذان عند
الدخول إلى أحد البيوت

الوسائل التعليمة

يميز الرقم الخاص به ويقرأ السؤال أو
المسألة ،ويتشارك مع أعضاء مجموعته في
تقديم اﻷفكار والحلول مع تقديم المساعدة
لزمﻼئه واﻻستفسار منهم في حال عدم فهمه
لحلولهم المطروحة واﻻتفاق مع مجموعته
على الحل وطريقة تقديمه.
التأهب والجاهزية في طرح اﻹجابة المتفق
عليها ومناقشتها مع المعلم والمجموعات
اﻷخرى في حال تم اختيار رقمه لتمثيل
المجموعة.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية

المواد التعليمية
المساندة

النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

تقسيم الطﻼب إلى مجموع ات مؤلف ة م ن  ٤أعض اء
ويعطى كل عضو رقم من  ١إلى ٤
طرح سؤال أو مشكلة على جميع المجموعات
التحقق من أن كل طال ب أخ ذ فرص ته ف ي الممارس ة
والحل
التأكد من وصول كل عضو إلى فه م واس ع للمش كلة
والحل
تعي ين رق م عش وائي للمناقش ة ف ي جان ب مع ين م ن
إجابة السؤال
مناقش ة بقي ة أف راد المجموع ات وال ذين يحمل ون
الرقم نفسه في اﻷفكار اﻷخرى لﻺجابة على السؤال

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد
النوع

أن يثبت الطالب بالنصوص الشرعية
صفة استئذان الرسول صلى الله عليه
وسلم
أن يفصل الطالب اﻷحكام المتعلقة
باﻻستئذان

10

تشخيصي

صواب
وخطأ

النص

٣

أن يوضح الطالب كيفية استئذان النبي
صلى الله عليه وسلم

7

التقويم
كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أراد الدخول على أحد استأذن:

السؤال

٢

الزمن

التكاليف المنزلية
يجب على المستأذن
الوقوف بجانب الباب
وليس قبالة الباب
حكم ذكر الطارق ﻻسمه

هدي النبي في النوم مجموعة فتاوي
اﻹعجاز العلمي في أحاديث النوم على الشق اﻷيمن موقع الشيخ الزنداني
فتوى عن نوم النبي بالتفصيل اسﻼم ويب
البرنامج اﻷمثل للنوم من الكتاب والسنة )إعجاز علمي ونفسى(
من السنن المهجورة ،،سنن ما قبل النوم  /محمد العريفي
حكم النوم على البطن -العثيمين رحمه الله-

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم

فضل السﻼم.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن)أسال ،أسال ،بدل( أو )انتشر ،جد شريكا ً ،شارك( والتي تشمل اشراكك الفصل كامل بتعلم وترفيه
وفائدة.
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(،أو )البصمة(
وتكون اﻷسئلة المطروحة من قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختبار قصير معد من قبل ١لمجموعات وتتولى المجموعات تصحيحه كذلك.
كما يمكن مراجعة الوحدة السابقة عن طريق تطبيق )الوجه للوجه( ويختار الطﻼب عن طريق تطبيق )البصمة(.
ومن الممكن عن طريق اﻷسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل اﻻستماع لﻶيات القارئ ماهر المعيقلي سورة اﻷنعام اﻵية  ٥٤ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع النشط( ومن خﻼل تفعيل المعلم اﻷسئلة
المباشرة أو ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( حسب حاجة الطﻼب وطريقة الحوار يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض اﻵيات القارئ أحمد العجمي سورة النور اﻵية  ٢٧وبعد اﻻستماع لﻼيات ،ومن خﻼل ومناقشة الطﻼب حول اﻵية وما تحدثت عمن خﻼل اﻷسئلة
المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( أو من خﻼل تطبيق )الوجه للوجه( أو تطبيق )ماذا فوق راسي( يصل الطﻼب الي
موضوع الدرس.

الزمن

الهدف

اﻷهداف

تكويني
10

أن يترجم الطالب لراوي الحديث أبو
هريرة رضي الله عنه

٤

النوع

٣

تشخيصي

يكون السﻼم سببًا في دخول
الجنة وذلك ﻷن:

اختيارات
من متعدد

يكون السﻼم سببًا في
دخول الجنة وذلك ﻷن:

السؤال

أن يعلل الطالب سؤال النبي للصحابة في
قوله)أوﻻ أدلكم على شيء إذا فعلتموه
تحاببتم(..

7

تشخيصي

ختامي

في قول النبي )أوﻻ أدلكم على
شيء إذا فعلتموه تحاببتهم(..
استخدم صيغة .........حتى يثير
اﻻنتباه
أبو هريرة هو عبد الرحمن
بن .........الدوسي رضي الله
عنه

دور المعلم

اﻻستراتيجية

 خرائط المفاهيم

اﻻستراتيجيات






تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة
ﻷهداف الدرس )راوي الحديث(.
او اعطاء الطالب فرص ة لتص ميم خريطت ه
الخاصة بنفسه.
م ن الممك ن اﻻس تعانة ببرن امج
) ( Free mind،Inspirationلتص مم
خريطته الخاصة.
من الممك ن تص ميم خريط ة مف اهيم لكام ل
الدرس يلخص فيها الطال ب مكتس باته م ن
الدرس).تكون كتقويم ختامي للدرس(.

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ

أكثر الصحابة رواية
للحديث هو أبو بكر
الصديق رضي الله عنه

دور المتعلم





السﻼم سبب في وجود
المحبة بين المؤمنين

الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها ،وحل
تدريبات متنوعة عن المفهوم )راوي الحديث(.
تصميم خريطة لكامل الدرس يلخص فيها الطالب
مكتسباته من الدرس وتكون بمثابة التقويم الختامي
للدرس،
بإمكان الطالب اﻻستعانة بما تم تزويده من قبل المعلم
من خرائط )سبق اﻻشارة اليها في دور المعلم(
وبإمكانه تصميم خريطته الخاصة ،او اﻻستعانة
بالتطبيق الذي سبق اﻻشارة اليه.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

النوع

٢

أن يلخص الطالب كيفية كون السﻼم سببا
في دخول الجنة

10

التقويم
أوثق عرى اﻹيمان هو.........
في الله

اختيارات
من متعدد

النص

١

أن يُعِرف الطالب معاني المفردات
)تؤمنوا -تحابوا(

10

التكاليف المنزلية
من أركان اﻹيمان اﻹيمان
بــ:

شرح الحديث في جامع اﻷمم وشروحها
شرح النووي على مسلم
شرح الحديث المكتب الشاملة
وقفات من سورة النور) :آداب البيوت( موقع امام المسجد
فضل السﻼم واﻷمر بإفشائه – الشيخ عبد الرزاق البدر
فضل إفشاء السﻼم  -نبيل العوضي
أهمية إفشاء السﻼم للشيخ ابن عثيمين رحمه الله
الشيخ زيد البحري شرح حديث )ﻻ تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وﻻ تؤمنوا حتى تحابوا(..

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم

آداب اﻻستئذان.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن)أسال ،أسال ،بدل( أو )انتشر ،جد شريكا ً ،شارك( والتي تشمل اشراك الفصل كامل بتعلم وترفيه وفائدة.
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة
المطروحة من قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختبار قصير معد من قبل ١لمجموعات وتتولى المجموعات تصحيحه كذلك.
كما يمكن مراجعة الوحدة السابقة عن طريق تطبيق )الوجه للوجه( ويختار الطﻼب عن طريق تطبيق )البصمة(.
ومن الممكن عن طريق اﻷسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يتم التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل اﻻستماع لﻶيات روح اﻵيات  -اﻻستئذان  -يا أيها الذين آمنوا ﻻ تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع النشط( أو )التلخيص( ﻷحكام
اﻵيات ،أو )الفرق المستمعة( أو من خﻼل تفعيل المعلم اﻷسئلة المباشرة أو ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( حسب حاجة الطﻼب وطريقة الحوار يصل الطﻼب الي موضوع
الدرس.
الثاني :عرض المقطع يوميات مؤمن آداب اﻻستئذان وبعد مشاهدة المقطع ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )التفكير الناقد( أو )المﻼحظات( أو )أكتشف الخطأ( ومن خﻼل
اﻷسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( أو من خﻼل تطبيق )الوجه للوجه( أو تطبيق )ماذا فوق راسي( يصل الطﻼب الي موضوع
الدرس.

الهدف
١

٢

الزمن

أن يفسر الطالب معاني المفردات الواردة
في قول النبي صلى الله عليه وسلم
)اﻻستئذان ثﻼثَا فإن أذن لك وإﻻ فارجع(
أن يستنبط الطالب آداب اﻻستئذان من
حديث )اﻻستئذان ثﻼثَا(...

10
7

النوع

اﻷهداف

يكون اﻻستئذان ثﻼث مرات
ويكون بأحدي الوسائل التالية:

صواب
وخطأ

تشخيصي

تكويني

السؤال

٤

يشرع اﻻستئذان .........مرات

صواب
وخطأ

يشرع اﻻستئذان خمس
مرات وإن أذن له وإﻻ
فليرجع
يشرع اﻻستئذان أكثر من
ثﻼث مرات واﻹلحاح في
ذلك
إذا غلب على المستأذن
حال استئذانه أن أهل
الدار لم يسمعوه فإنه
ﻻبأس بأن يزيد على ثﻼث
مرات
من فوائد اﻻستئذان حفظ
حرمات المنازل

النوع

أن يترجم الطالب للصحابي الجليل أبو
موسى اﻷشعري رضي الله عنه

7

معنى اﻻستئذان هو طلب اﻹذن
بــ.........

اختيارات
من متعدد

عدد مرات اﻻستئذان
المشروعة:

الشكل الذي يمثل آداب اﻻستئذان
الصحيحة هو:

النص

أن يشرح الطالب الطريقة الصحيحة
لﻼستئذان

8

٣

التقويم
تشخيصي

التكاليف المنزلية

صواب
وخطأ

تكويني
أن يبين الطالب فوائد اﻻستئذان

٥

5

ختامي

يشرع للمستأذن أن يقف
يمين .........أو يساره

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني







الوسائل التعليمة

توليد أكبر عدد ممكن من اﻷفكار بشكل تلقائي
وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة
احترام أراء أقرانه وتقديرها ،واﻻستفادة من
أفكارهم ،من خﻼل تطويرها والبناء عليها.
تطبق اﻻستراتيجية من الطﻼب كما تم اﻻشارة
اليه في تلميح المعلم.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية

المواد التعليمية المساندة

النوع
MP3
MP3

معلم المادة

دور المتعلم

يقت رح العص ف الش جري )ي زود المعل م الط ﻼب
بش جرة العص ف الخاص ة بالمجموع ات ،وذل ك
ليجمع الطالب فوائد اﻻستئذان فيه ا حس ب معرف ة
الط ﻼب ،ث م تغرب ل اﻻجاب ات ف ي ش جرة العص ف
الخاص ة ب المعلم ويح تفظ باﻹجاب ات الص حيحة
فقط(

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

معنى حديث اﻻستئذان ثﻼث فإن أذن لك وإﻻ فارجع العﻼمة عبد العزيز بن باز رحمه الله فتوى
اﻻستئذان وآدابه ابن عثيمناﻹستئذان وآدابه } ْفليَ ْست َأ ْ ِذنُوا كَما است َأ ْ َذنَ الﱠذِينَ مِ ن قَ ْب ِل ِه ْم { د .عبدالرزاق البدر
الملتقى الفقهي عبدالعزيز الفوزان أحكام وآداب زيارة البيوت في اﻹسﻼم
الرئاسة العامة للبحوث العلمية واﻻفتاء حكم اﻻستئذان على البيوت تفسير آيات سورة النور
الشيخ عائض القرني  -مذكرات الصحابي أبو موسى اﻷشعري
قصة بطل || الحلقة ) || (١٧أبو موسى اﻷشعري رضي الله عنه
الحلقة ) (٧من برنامج قصة صحابي :أبو موسى اﻷشعري رضي الله عنه.

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم ه

صفة كﻼم النبي ﷺ.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن)أسال ،أسال ،بدل( أو )انتشر ،جد شريكا ً ،شارك( والتي تشمل اشراكك الفصل كامل بتعلم وترفيه وفائدة
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة
المطروحة من قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختبار قصير معد من قبل ١لمجموعات وتتولى المجموعات تصحيحه كذلك.
كما يمكن مراجعة الوحدة السابقة عن طريق تطبيق )الوجه للوجه( ويختار الطﻼب عن طريق تطبيق )البصمة(.
ومن الممكن عن طريق اﻷسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يتم التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل اﻻستماع لﻶيات القارئ أحمد العجمي سورة القلم اﻵية  ٤او سورة القلم ماهر المعيقلي المقطع الثاني يقف عند اﻵية  ٤ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع
النشط( أو من خﻼل تفعيل المعلم اﻷسئلة المباشرة أو ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( حسب حاجة الطﻼب وطريقة الحوار يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض اﻵيات القارئ عبد الرحمن السديس سورة الشورى اﻵية  ٥١وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وصفة الله تعالى المذكورة في اﻵيات ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة
)اﻻستماع النشط( أو استراتيجية )المﻼحظات( ومن خﻼل اﻷسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( أو من خﻼل تطبيق )الوجه للوجه(
يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.

الهدف
١

6

أن يعلل الطالب إعادة النبي صلى الله
عليه وسلم للكﻼم ثﻼثًا

النوع

8

تشخيصي
السؤال

٤

أن يذكر الطالب قصة تدل على إقرار
الناس بصدق الرسول صلى الله عليه
وسلم في كﻼمه
أن يوضح الطالب موقف النبي صلى الله
عليه وسلم من الكﻼم القبيح

10

تشخيصي

تكويني

كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أراد الدخول استأذن.........
مرات
من النصوص الدالة على طلب
اﻹذن عند الدخول:

اختيارات
من متعدد

حكم وقوف المستأذن بجانب
الباب وعدم وقوفه قبالة الباب:

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج ،شارك ،ناقش







المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ







كان النبي صلى الله عليه
وسلم يعرض عن الكﻼم
القبيح والسب والشتم
كان النبي صلى الله عليه
وسلم يعيد الكﻼم ثﻼثا
ليفهم منه

الوسائل التعليمة

يفكر كل طالب فرديًا في اﻹجابة عن السؤال )إعادة
النبي ﷺ الكﻼم ثﻼثا ً ،موقف بالنبي ﷺ من الكﻼم
البذي(
وتدوين اﻷفكار ذهنيا أو كتابيا ً في النموذج المعد أو
ورقة يعدها الطالب.
يتشارك كل طالبين معا ً في المجموعة في مناقشة
أفكارهما واﻻتفاق على نتيجة.
ثم يتشارك ويتناقش الفريق معا ً اﻷفكار والحلول.
يتفق الفريق على الحلول وطريقة عرضها أمام بقية
المجموعات.
يعرض أحد الطﻼب أفكار مجموعته على بقية الطﻼب
من خﻼل الحوار والنقاش.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3

MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم


تقس يم الط ﻼب إل ى مج اميع ص غيرة
رباعية.
ش رح خط وات تنفي ذ اﻻس تراتيجية ل دى
الطﻼب.
ط رح س ؤال أو مس ألة أو مش كلة تس تثير
تفكي ر الط ﻼب) .إع ادة النب ي ﷺ الك ﻼم
ثﻼثا موقف بالنبي ﷺ من الكﻼم البذي(.
متابعة الطﻼب في أثناء الحل للتعرف على
طريقة تفكيرهم.
مناقش ة الط ﻼب وتزوي دهم بالتغذي ة
الراجعة المناسبة بعدت قديم حلولهم.

النوع

٣

أن يُفصَل الطالب صفة كﻼم النبي صلى
الله عليه وسلم

14

التقويم
كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا أراد الدخول على أحد استأذن:

اختيارات
من متعدد

النص

اﻷهداف

٢

الزمن

التكاليف المنزلية
كان النبي صلى الله عليه
وسلم يعيد الكﻼم عند
الحاجة:
كان النبي صلى الله عليه
وسلم يتكلم بصوت:

صفة كﻼم النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن المخضوب
من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية
قصة الرسول عليه الصﻼة والسﻼم مع عتبة بن ربيعة
آداب الحديث وزارة الشؤن اﻹسﻼمية واﻻوقاف
كيف كان الرسول الكريم يمازح أصحابه....الشيخ العريفي
الشمائل المحمدية للترمذي ط إحياء التراث الشمائل المحمدية
صفة كﻼم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر الشيخ حسن بخاري
آداب الحوار في السيرة النبوية نبي الرحمة
جمال الحوار النبوي مع المخالف-آداب الحوار في السنة النبوية موقع السكينة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم

صفة استماع النبي ﷺ.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن)أسال ،أسال ،بدل( أو )انتشر ،جد شريكا ً ،شارك( والتي تشملل اشراكك الفصل كامل بتعلم وترفيه وفائدة
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة
المطروحة من قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختبار قصير معد من قبل ١لمجموعات وتتولى المجموعات تصحيحه كذلك.
كما يمكن مراجعة الوحدة السابقة عن طريق تطبيق )الوجه للوجه( ويختار الطﻼب عن طريق تطبيق )البصمة(.
ومن الممكن عن طريق اﻷسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يتم التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل اﻻستماع لﻶيات القارئ ماهر المعيقلي سورة النحل اﻵية  ٧٨وبعد اﻻستماع لﻶيات التي تتحدث عن نعم الله على اﻻنسان وتفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع
النشط(أو من خﻼل تفعيل المعلم اﻷسئلة المباشرة أو ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( حسب حاجة الطﻼب وطريقة الحوار يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض اﻵيات القارئ أحمد العجمي سورة المجادلة اﻵية  ١وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وصفة الله تعالى المذكورة في اﻵيات ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع
النشط( أو استراتيجية )المﻼحظات( ومن خﻼل اﻷسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( أو من خﻼل تطبيق )الوجه للوجه( يصل الطﻼب
الي موضوع الدرس.

الهدف
١

أن يلخص الطالب حسن استماع النبي
صلى الله عليه وسلم ﻷعدائه

12
تشخيصي

أن يستدل الطالب على حب سماع النبي
صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم

النوع

أن يحدد الطالب أعظم استماع يحبه
النبي صلى الله عليه وسلم

7

السؤال

أن يشرح الطالب صفة استماع النبي
صلى الله عليه وسلم ﻷصحابه

9

تشخيصي

تكويني
8
ختامي

من النصوص الدالة على حب
استماع النبي صلى الله عليه
وسلم للقرآن الكريم قوله صلى
الله عليه وسلم:

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم





تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة ﻷه داف
ال درس )ص فة اس تماع النب ي ﷺ ﻻعدائ ه م ن
الكفار والمنافقين ،استماع النبي ﷺ ﻻصحابة(.
او اعطاء الطالب فرصة لتصميم خريطته الخاصة
بنفسه.
م ن الممك ن اﻻس تعانة ببرن امج )،Inspiration
 (Free mindلتصمم خريطته الخاصة.
من الممكن تص ميم خريط ة مف اهيم لكام ل ال درس
يلخص فيها الطالب مكتس باته م ن ال درس).تك ون
كتقويم ختامي للدرس(.

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد

صواب
وخطأ





الصحابي الذي قال له
النبي صلى الله عليه
وسلم إقرأ علي من القرآن
هو:
كان النبي صلى الله عليه
وسلم يحسن اﻻستماع
ﻷصحابه دون أعدائه

الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها،
وحل تدريبات متنوعة عن المفهوم )صفة
استماع النبي ﷺ ﻻعدائه من الكفار
والمنافقين ،استماع النبيﷺ ﻻصحابة(.
تصميم خريطة لكامل الدرس يلخصفيها الطالب
مكتسباته من الدرس وتكون بمثابة التقويم
الختامي للدرس،
بإمكان الطالب اﻻستعانة بما تم تزويده من قبل
المعلم من خرائط )سبق اﻻشارة اليها في دور
المعلم( وبامكانه تصميم خريطته الخاصة ،او
اﻻستعانة بالتطبيق الذي سبق اﻻشارة اليه.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية

النوع
MP3
MP3

معلم المادة

اختيارات
من متعدد

كان النبي صلى الله عليه
وسلم يستمع لــ:

دور المتعلم




النوع

٣

التقويم
كان النبي صلى اللع عليه وسلم
يحسن اﻻستماع وﻻ يقطع على
أحد حديثه ومن ذلك موقفه مه
عدو الله:
أرسلت قريش .........بن ربيعة
ليكلم الرسول صلى الله عليه
وسلم في أمر الدين
كان أعظم استماع للنبي صلى
الله عليه وسلم هو استماعه
لــ.........

صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

٢

٤

الزمن

التكاليف المنزلية
كان النبي صلى الله عليه
وسلم يستمع ليهود
المدينة ويستمع للمنافقين

اﻷَذَن )بمعنى اﻻستماع( الدرر السنيةآداب الحوار في السنة النبوية موقع السكينة
آداب الحديث وزارة الشؤن اﻹسﻼمية واﻻوقاف
قصه النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن
|لنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم حسن اﻹستماع || الشيخ خالد عبدالكافي|HD
فن اﻻستماع  -غير حياتك  -عبدالله العبدالمنعم
مهارات اﻹنصات

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم

البعد عن الكﻼم السيء.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن)أسال ،أسال ،بدل( أو )انتشر ،جد شريكا ً ،شارك( والتي تشملل اشراكك الفصل كامل بتعلم وترفيه وفائدة
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة
المطروحة منن قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختبار قصير معد من قبل ١لمجموعات وتتولى المجموعات تصحيحه كذلك.
كما يمكن مراجعة الوحدة السابقة عن طريق تطبيق )الوجه للوجه( ويختار الطﻼب عن طريق تطبيق )البصمة(.
ومن الممكن عن طريق اﻷسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل اﻻستماع لﻶيات سورة ابراهيم من آية  ٢٤الى  ٣٠ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع النشط(أو )التلخيص( ومن خﻼل تفعيل المعلم اﻷسئلة المباشرة أو
ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( حسب حاجة الطﻼب وطريقة الحوار يصل الطﻼب بعد المقارنة بين نوعي الكﻼم المذكور في اﻵيات الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض اﻵيات القارئ ماهر المعيقلي سورة فاطر اﻵية  ١٠وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وتحديد القول الذي يصعد الي لله تعالى كذكر في اﻵيات ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب
لمهارة )اﻻستماع النشط( أو استراتيجية )المﻼحظات( ومن خﻼل اﻷسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( أو من خﻼل تطبيق )الوجه
للوجه( يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.

الهدف
١

الزمن

التقويم

8

أن يفسر الطالب معاني المفردات الوارد في
حديث)لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم
سبابًا وﻻ فحاشًا...
أن يفرق الطالب بين السب والفحش

تشخيصي

5

٢

معنى الفحش هو :كل .........من
القول أو الفعل

صواب
وخطأ

اللعن هو دعاء بــ .........من رحمة
الله

صواب
وخطأ

تشخيصي

النوع

٤

أن يترجم الطالب للصحابي الجليل أنس بن
مالك رضي الله عنه

6

٥

أن يترجم الطالب للصحابي الجليل عبدالله بن
عمرو رضي الله عنه

6

٦

أن يبين الطالب آثار انتشار السب واللعن بين
المسلمين

6

السؤال

أن يشرح الطالب قول النبي صلى الله عليه
وسلم )إن من خياركم أحسنكم أخﻼقًا(

ختامي

معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم
)إن من خياركم أحسنكم أخﻼقًا( أي
أن من ابتعد عن الكﻼم........ .يعد
من خير المسلمين
يعد اﻻبتعاد عن الكﻼم السيء من
حسن.........

اختيارات
من متعدد

حكم اللعن:

أنس بن مال عمل في .........النبي
صلى الله عليه وسلم

اختيارات
من متعدد

الشكل الذي يمثل الفرق بين
السب والفحش هو:

مما درست في مقرر الحديث بين آثار
انتشار السب واللعن في المجتمع
المسلم

اختيارات
من متعدد

صحابي جليل نشأ في خدمة
النبي صلى الله عليه وسلم
هو:

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني



يقت رح العص ف الش جري )ي زود المعل م
الط ﻼب بش جرة العص ف الخاص ة
بالمجموع ات ،وذل ك ليجم ع الطال ب اث ار
انتش ار الس ب واللع ن فيه ا حس ب معرف ة
الط ﻼب ،ث م تغرب ل اﻻجاب ات ف ي ش جرة
العص ف الخاص ةة ب المعلم ويح تفظ
باﻻجابات الصححة فقط(

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

دور المتعلم




الوسائل التعليمة

توليد أكبر عدد ممكن من اﻷفكار بشكل تلقائي وسريع
وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام أراء
أقرانه وتقديرها ،واﻻستفادة من أفكارهم ،من خﻼل
تطويرها والبناء عليها.
تطبق اﻻستراتيجية من الطﻼب كما تم اﻻشارة اليه في
تلميح المعلم.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

النوع

اﻷهداف

6
تكويني

اختيارات
من متعدد

النص

٣

التكاليف المنزلية
توفي أنس بن مالك في
البصرة وعمره أكثر من
 ١٠٠سنة
الصحابي الذي قال عنه
الرسول صلى الله عليه وسلم
)نعم أهل البيت عبدالله(...
هو عبدالله بن مسعود رضي
الله عنه
الذي يشتم اﻵخرين ويعيرهم
وينقص منهم يسمى:

أحاديث في فضل الحياء وحسن الخلق وطيب الكﻼم ...وذم الفحش وسوء الخلق
امرأة تلعن اﻷطفال الرئاسة العامة للبحوث العلمية واﻻفتاء
حكم السب والشتم وايزاء المسلمين باﻻلفاظ السيئه للشيخ عبدالعزيز الفوزان ٢٠١٥
كثرت السب واللعن  -الشيخ المختار الشنقيطي
نصيحة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لكثير اللعن
ما حكم لعن المؤمن؟ للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحيمه الله
6ما حكم لعن الوالدين وهل لذلك اللعن كفارة أو توبة
خطورة اللّعن  -الشيخ صالح المغامسي

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم

صفة ضحك النبي ﷺ.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن)أسال ،أسال ،بدل( أو )انتشر ،جد شريكا ً ،شارك( والتي تشمل اشراكك الفصل كامل بتعلم وترفيه وفائدة
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة
المطروحة من قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختبار قصير معد من قبل ١لمجموعات وتتولى المجموعات تصحيحه كذلك.
كما يمكن مراجعة الوحدة السابقة عن طريق تطبيق )الوجه للوجه( ويختار الطﻼب عن طريق تطبيق )البصمة(.
ومن الممكن عن طريق اﻷسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يتم التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل اﻻستماع لﻶيات القارئ عبد الرحمن السديس سورة عبس اﻵية  ٣٨والقارئ عبد الرحمن السديس سورة عبس اﻵية  ٣٩يقف المعلم عند كل مقطع ويعرضهم
متتالين ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع النشط(أو )التلخيص(من خﻼل تفعيل المعلم اﻷسئلة المباشرة أو ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( حسب حاجة الطﻼب
وطريقة الحوار يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض اﻵيات القارئ أحمد العجمي سورة النمل اﻵية  ١٨والقارئ أحمد العجمي سورة النمل اﻵية  ١٩بعد اﻻستماع الي اﻵيات وقصة النبي المذكور فيها ،ومن خﻼل تفعيل
الطﻼب لمهارة )اﻻستماع النشط( أو استراتيجية )المﻼحظات( ومن خﻼل اﻷسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( أو من خﻼل تطبيق
)الوجه للوجه( يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.

الهدف
١

٢

أن يصف الطالب صفة ضحك النبي صلى الله
عليه وسلم كم ثبتت في السنة

10

أن يستدل الطالب بالنصوص الشرعية على
صفة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم

9

التقويم
تشخيصي

تشخيصي

النوع

أن يحدد الطالب فوائد التبسم مع المسلمين

5

أن يستنبط الطالب مدلول قول النبي صلى الله
عليه وسلم)وتبسمك في وجه أخيك صدقة

7

٤

٥

تكويني

السؤال

أن يستنبط الطالب مدلول قول عائشة رضي
الله عنها)مارأيت رسول الله ًلى الله عليه
وسلم مستجمعًا ضاحكًا قط(..

درست في صفة ضحك النبي صلى
الله عليه وسلم أنه كان كثير.........

اختيارات
من متعدد

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
ضحك بانت .........من غير أن يرفع
بذلك صوت ًا

اختيارات
من متعدد

يدل قول عبد الله بن الحارث
رضي الله عنه)مارأيت أحدا
أكثر تبس ًما من الرسول صلى
الله عليه وسلم( على:
يدل قول عائشة رضي الله
عنها(ما رأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
مستجمعا ضاحكًا قط حتى
أرى منه لهاته)
بالتبسم ينال المسلمون اﻷجر
وتنتشر اﻷلفة والمحبة بينهم

النوع

اﻷهداف

6

كان النبي صلى الله عليه وسلم
ﻻيضحك إﻻ.........

اختيارات
من متعدد

يمثل الشكل التالي النصوص الدالة
على صفة .........النبي صلى الله
عليه وسلم
من فوائد تبسم المسلم في وجه أخيه
المسلم أنه يعد من أوجه.........

تكويني

النص

٣

الزمن

التكاليف المنزلية
يمثل الشكل التالي النصوص
الدالة على:

صواب
وخطأ
اختيارات
من متعدد

قال النبي صلى الله عليه
وسلم )وتبسمك في وجه
أخيك صدقة( يدل الحديث
السابق أن التبسم في وجه
المسلم من أوجه:

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني



يقت رح العص ف الش جري )ي زود المعل م
الط ﻼب بش جرة العص ف الخاص ة
بالمجموع ات ،وذل ك ليجم ع الطال ب فوائ د
التبس م م ع المس لمين فيه ا حس ب معرف ة
الط ﻼب ،ث م تغرب ل اﻻجاب ات ف ي ش جرة
العصف الخاصة بالمعلم ويحتفظ باﻹجابات
الصحيحة فقط(

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم



توليد أكبر عدد ممكن من اﻷفكار بشكل تلقائي وسريع
وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام أراء
أقرانه وتقديرها ،واﻻستفادة من أفكارهم ،من خﻼل
تطويرها والبناء عليها.
تطبق اﻻستراتيجية من الطﻼب كما تم اﻻشارة اليه في
تلميح المعلم.












روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

دور المتعلم


الوسائل التعليمة
كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم | الشمائل النبوية
الرجل الذي ناداه رسول الله ﷺ وقال له لقد ضحك الله م ّما فعلتم بضيفكم!
صفة ضحك وبكاء النبي ومزاحه مع أصحابه الدرر السنية
تبسم النبي  -ﷺ  -مع الصحابه
هنا ضحك النبي عليه الصﻼة والسﻼم  -محمد العريفي
آداب التبسم والضحك
ما حكم الكذب للضحك والمزاح ابن عثيمين
شرح العﻼمة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله مدونة فذكر

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم

صفة مزاح النبي ﷺ.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن)أسال ،أسال ،بدل( أو )انتشر ،جد شريكا ً ،شارك( والتي تشمل اشراك الفصل كامل بتعلم وترفيه وفائدة
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة
المطروحة من قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختبار قصير معد من قبل ١لمجموعات وتتولى المجموعات تصحيحه كذلك.
كما يمكن مراجعة الوحدة السابقة عن طريق تطبيق )الوجه للوجه( ويختار الطﻼب عن طريق تطبيق )البصمة(.
ومن الممكن عن طريق اﻷسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يتم التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :عرض اﻵيات حكم السخرية واﻻستهزاء باﻵخرين ومصير من يفعل ذلك د /عبدالباري الثبيتي سورة الحجرات آية  ١١بعد اﻻستماع الي اﻵيات ومن خﻼل الربط بين
اﻻستهزاء والمزاح ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع النشط( أو استراتيجية )المﻼحظات( ومن خﻼل اﻷسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو
)أسئلة المعرفة( أو من خﻼل تطبيق )الوجه للوجه( يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض اﻵيات ياسر الدوسري تﻼوة آية اﻻستهزاء بالله ورسوله بعد اﻻستماع الي اﻵيات ومن خﻼل الربط بين اﻻستهزاء بالدين والمزاح ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة
)اﻻستماع النشط( أو استراتيجية )المﻼحظات( ومن خﻼل اﻷسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( أو من خﻼل تطبيق )الوجه للوجه(
يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.

الهدف
١

الزمن

أن يتحدث الطالب عن صفة مزاح النبي صلى
الله عليه وسلم
أن يستدل الطالب على ممازحة النبي صلى
الله عليه وسلم لعامة الناس

التقويم

12
تشخيصي
7
تشخيصي

٢

اﻷهداف

النوع

السؤال

٥

أن يستنبط الطالب مدلول قول النبي صلى الله
عليه وسلم )ياأبا عمير ما فعل النغير(

أن يوضح الطالب ما يدل عليه مزاح النبي
صلى الله عليه وسلم مع عامة المسلمين

6
تكويني
6

ختامي

من النصوص الدالة على ممازحة
النبي صلى الله عليه وسلم ﻷصحابه
قوله للصحابي الذي طلبه مركبًا
يذهب به إلى الجهاد قوله:

صواب
وخطأ

يدل قول النبى صلى الله عليه وسلم
للصحابي الذي طلبه مركبًا ليذهب إلى
الجهاد" :إنا حاملوك على ولد الناقة
"على .........النبي صلى الله عليه
وسلم ﻷصحابه
يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم
ع َمي ٍْر َما فَعَ َل النﱡغَ ْي ُر(
)يَا أَبَا ُ
على .........النبي صلى الله عليه
وسلم للصغار
معنى )النغير( قول النبي صلى الله
ع َمي ٍْر َما فَعَ َل
عليه وسلم )يَا أَبَا ُ
النﱡغَي ُْر( هو:

دور المعلم

اﻻستراتيجية


اﻻستراتيجيات

 الرؤوس المرقمة







اختيارات
من متعدد

كان النبي صلى الله عليه
وسلم يمزح مع:

اختيارات
من متعدد

من المواقف التي تدل على
ممازحة النبي صلى الله عليه
وسلم للصغار قوله





الوسائل التعليمة

يميز الرقم الخاص به ويقرأ السؤال أو
المسألة ،ويتشارك مع أعضاء مجموعته في
تقديم اﻷفكار والحلول مع تقديم المساعدة
لزمﻼئه واﻻستفسار منهم في حال عدم فهمه
لحلولهم المطروحة واﻻتفاق مع مجموعته
على الحل وطريقة تقديمه.
التأهب والجاهزية في طرح اﻹجابة المتفق
عليها ومناقشتها مع المعلم والمجموعات
اﻷخرى في حال تم اختيار رقمه لتمثيل
المجموعة.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

المواد التعليمية
المساندة

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

تقسيم الطﻼب إلى مجموع ات مؤلف ة م ن  ٤أعض اء
ويعطى كل عضو رقم من  ١إلى ٤
طرح سؤال أو مشكلة على جميع المجموعات
التحقق من أن كل طال ب أخ ذ فرص ته ف ي الممارس ة
والحل
التأكد من وصول كل عضو إلى فه م واس ع للمش كلة
والحل
تعي ين رق م عش وائي للمناقش ة ف ي جان ب مع ين م ن
إجابة السؤال
مناقش ة بقي ة أف راد المجموع ات وال ذين يحمل ون
الرقم نفسه في اﻷفكار اﻷخرى لﻺجابة على السؤال

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٣

٤

تكويني

من النصوص الدالة على مزاح النبي
صلى الله عليه وسلم مع عامة
الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم:

صواب
وخطأ

النص

أن يمثل الطالب لممازحة النبي صلى الله عليه
وسلم للصغار

7

التكاليف المنزلية
كان مقام النبوة يمنع النبي
صلى الله عليه وسلم من
المزاح مع أصحابه رضوان
الله عليهم
يدل قول النبي صلى الله
عليه وسلم ﻷم خالد)سنة
سنة( عندما أتت للنبي صلى
الله عليه وسلم وعليها
قميص أصفر ...على مزاحه
مع الصغار
يدل مزاح النبي صلى الله
عليه وسلم مع أصحابه على
حسن تعامله معهم

كيف كان مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم ٢/١
كيف كان مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم ٢/٢
آداب مزاح النبي صلى الله عليه وسلم موسى حسن ميان ٢٧
نبيل العوضي برنامج فضائل _٦فضل حسن الخلق ومزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه
مزاح النبى صل الله عليه وسلم  -عائض القرني  -السيرة المحمدية

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

سﻼمه وكﻼمه ومزاحه صلى الله عليه وسلم

الصدق في المزاح.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن)أسال ،أسال ،بدل( أو )انتشر ،جد شريكا ً ،شارك( والتي تشمل اشراكك الفصل كامل بتعلم وترفيه وفائدة
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻷيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة
المطروحة منن قبل الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapوأسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختبار قصير معد من قبل ١لمجموعات وتتولى المجموعات تصحيحه كذلك.
كما يمكن مراجعة الوحدة السابقة عن طريق تطبيق )الوجه للوجه( ويختار الطﻼب عن طريق تطبيق )البصمة(.
ومن الممكن عن طريق اﻷسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يتم التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :عرض اﻵيات القارئ ماهر المعيقلي سورة النساء اﻵية  ٨٧بعد اﻻستماع الي اﻵيات واستنتاج الطﻼب لصفه الموجودة في اﻵيات ونسبتها الي الله ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب
لمهارة )اﻻستماع النشط( أو استراتيجية )المﻼحظات( ومن خﻼل اﻷسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )أسئلة المعرفة( للربط بين اﻵيات ومعانيها
يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض اﻵيات القارئ عبد الرحمن السديس سورة مريم اﻵية  ٤١ثــم آيــــة القارئ عبد الرحمن السديس سورة مريم اﻵية  ٥٤ثــم آيــــة القارئ عبد الرحمن السديس
سورة مريم اﻵية  ٥٦بعد اﻻستماع الي اﻵيات ومن خﻼل استنتاج الطﻼب للصفة المشتركة بين جميع الرسل المذكورين ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع النشط( أو
استراتيجية )المﻼحظات( ومن خﻼل اﻷسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )اسئلة

الزمن

الهدف

٥

أن يترجم الطالب للصحابي الجليل أبو هريرة
رضي الله عنه

7

اﻷهداف

تشخيصي
النوع

٤

أن يمثل الطالب لبعض المخالفات التي ترد في
المزاح

8

٣

ح.........
حكم الكذب في المزا ً

تكويني

السؤال

أن يوضح الطالب حكم السخرية في المزاح

6

٢

تشخيصي

أكثر الصحابة رواية للحديث هو:

 خرائط المفاهيم

اﻻستراتيجيات






تكويني

أكثر الصحابة رواية للحديث هو
أبو .........رضي الله عنه

ختامي

أي من اﻵتي يعد من النوافل التي
يحبها أبو هريرة رضي الله عنه؟

صواب
وخطأ

قد يشتمل المزاح على
السخريةوالتحقير لبعض
اﻷشخاص وهذا مكروه

دور المتعلم





الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها ،وحل
تدريبات متنوعة عن المفهوم )راوي الحديث(.
تصميم خريطة لكامل الدرس يلخصفيها الطالب
مكتسباته من الدرس وتكون بمثابة التقويم الختامي
للدرس،
بإمكان الطالب اﻻستعانة بما تم تزويده من قبل المعلم
من خرائط )سبق اﻻشارة اليها في دور المعلم(
وبامكانه تصميمم خريطته الخاصة ،او اﻻستعانة
بالتطبيق الذي سبق اﻻشارة اليه.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية

المواد التعليمية المساندة

النوع
MP3

MP3

معلم المادة

اختيارات
من متعدد

حكم الصدق في المزاح

صواب
وخطأ

تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة
ﻷهداف الدرس )راوي الحديث(.
او اعطاء الطالب فرص ة لتص ميم خريطت ه
الخاصة بنفسه.
م ن الممك ن اﻻس تعانة ببرن امج
) ( Free mind،Inspirationلتص مم
خريطته الخاصة.
من الممك ن تص ميم خريط ة مف اهيم لكام ل
الدرس يلخص فيها الطال ب مكتس باته م ن
الدرس).تكون كتقويم ختامي للدرس(.

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

يشترط في المداعبة أن تكون
مضحكة

قد يشتمل المزاح على كذب
واستهزاء وهذا مكروه

دور المعلم

اﻻستراتيجية

النوع

أن يبين الطالب حكم الكذب في المزاح

7

١

التقويم
ﻻ يشترط في المداعبة أن
تكون.........

اختيارات
من متعدد

النص

أن يوضح الطالب المراد ب )إنك تداعبا( في
حديث يارسول الله إنك تداعبنا)

7

التكاليف المنزلية
)المﻼطفة والممازحة(
تسمى:

أبو هريرة رضي الله عنه ۩ د.عائض القرني ۩
::أبو هريرة رضي الله عنه::
قصة ابو هريرة مع الشيطان فكاهي
إني ﻷمزح وﻻ أقول إﻻ حقا الرئاسة العامة للبحوث اﻹسﻼمية واﻻفتاء
مزاح النبى صل الله عليه وسلم  -عائض القرني  -السيرة المحمدية الـ٢٣
كيف كان مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم ٢/١
كيف كان مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم ٢/٢
نبيل العوضي برنامج فضائل _٦فضل حسن الخلق ومزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه
كيف كان مزاح الرسول صلى الله عليه وسلم ٢/١

المشرف التربوي

قائد المدرسة

