معلم المادة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الصادق صلى الله عليه وسلم

ق النب ٍّي صلى الله عليه وسلم
صد ُ

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

عصف ذهني باستخدام تطبيق ) (tin tapلمراجعة صفات النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله التي تم دراستها في الفصل اﻻول واﻻسرع اجابة تتجه نحو الكنز
يقترح أحد التمهيدات التالية:
أوﻻ :بداية الدرس بقصة قصة رقمية بعنوان )الراعي الكذاب والذئب(  -محمد الزيلعي  /دبلوم مصادر صباحي أما ان تحكى او تعرض مقطع فيديو ،ومن خﻼل
تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )التلخيص( أو )المﻼحظات الﻼصقة( على المقطع والحوار والنقاش مع الطﻼب عن القصص يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
ثانيا ً :عرض المقطع التالي الصدق  -فيلم قصير ومن خﻼل تفعيل الطﻼب للمﻼحظة النشطة وتلخيص المقطع ومناقشة المعلم حول الدرس يصل الطﻼب الي
موضوع الدرس

الهدف
١

٢

الزمن

أن يذكر الطالب صفات النبي صلى الله عليه
وسلم التي أثنت بها خديجة عليه عند رؤيته
جبريل
أن يحدد الطالب اﻵية التي نزلت على النبي
فصعد على الصفا وأخذ ينادي قومه ويحذرهم.

تشخيصي
5
تشخيصي

5
النوع

٥

أن يشرح الطالب قول النبي صلى الله عليه
وسلم )نعم ولكن ﻻ أقول إﻻ حقًا(
أن يلخص الطالب ثمرات الصدق

٦

5
ختامي
7

ختامي

السؤال

٤

أن يذكر الطالب اسم السورة التي نزلت في
أبي لهب لشتمه للرسول صلى الله عليه وسلم

5
تكويني

)أبشر فوالله ﻻ يخزيك الله أبدا فوالله
إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث
وتقري الضيف ،وتعين على نوائب
الحق( الصفات السابقة وصفت بها
النبي صلى الله عليه وسلم زوجته:
تعالى)وأَنذ ِْر
عندما أنزل الله قوله
َ
ِيرتَكَ ْاﻷ َ ْق َر ِبينَ (على الرسول
َ
عش َ
دعى قريشَا وقال أرأيتكم لو أخبرتكم
أن خيﻼ بالوادي تريد أن تغير عليكم
أكنتم مصدقي.....فقال أبو لهب:
عندما شثم أبو لهب النبي صلى الله
عليه وسلم وقال )تبًا لك سائر القوم
ألهذا جمعتنا( أنزل الله توبيخا له في
القرآن في سورة:
أنزل الله تعالى في أبي لهب عندما
شتم النبي صلى الله عليه وسلم
سورة.........

صواب
وخطأ

سمعت أحد الفضﻼء وهو يتحدث عن
ثمرات الصدق حيث ذكر أهم تلك
الثمرات:

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني



تحفي ز الط ﻼب عل ى تولي د اﻷفك ار اﻹبداعي ة
ح ول موض وع مع ين ،ومناقش تهم ف ي اﻷفك ار
المطروح ة م ن اج ل تقييمه ا وتص نيفها إل ى
أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.
يقت رح العص ف ال ذهني الش جري وممك ن ان
تغل ف ش جرة العص ف للط ﻼب وتك ون ج اهزة
لعدة استخدامات.

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

السورة التي أنزلها الله في
أبي لهب عندما شتم النبي
صلى الله عليه وسلم هي
سورة المسد
من ثمرات الصدق النجاة
واﻷمن في الدنيا واﻵخرة

صواب
وخطأ



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.
إكمال شجرة العصف الذهني بثمرات
الصدق.












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

روابط خارجية
النوع
MP3

MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

)تبا لك سائر اليوم ألهذا
جمعتنا( قائل العبارة السابقة
هو عدو الله أبو جهل

دور المتعلم




اختيارات
من متعدد
النوع

٣

تكويني

وصفت خديجة رضي الله عنها النبي
صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه
الوحي بصفات:

اختيارات
من متعدد

النص

اﻷهداف

أن يستنبط الطالب اسم قائل العبارة )تبًا لك
سائر اليوم ألهذا جمعتنا(

التقويم

10

التكاليف المنزلية
وصفت خديجة رضي الله
عنها النبي صلى الله عليه
وسلم عندما نزل عليه الوحي
بصفات:
من صفات النبي صلى الله
عليه وسلم التي وصفتها به
خديجة عندما نزل عليه
الوحي أنه يصدق الحديث
ويصل الرحم.
قائل العبارة )تبًا لك سائر
اليوم ألهذا جمعتنا( هو عدو
الله:

تفسير سورة المسد لﻸطفال )كرتون اسﻼمي(
حياة النبي محمد مختصرة لﻸطفال  -صدق النبي
تعاليم اسﻼمية لﻸطفال الصدق
الصدق منجاة نشيد الصدق منجاة
عظم منزلة الصدق  -العﻼمة عبد العزيز بن باز رحمه الله
منازل السائرين )الصدق(  - ٩الشيخ د محمد بن علي الشنقيطي
د .العريفي صفه عظيمه يحبهاالله ورسوله الصدق واهله..
الحلقة #) ٢٢هل_يستويان( الشيخ نبيل العوضي )الصدق والكذب(
الصدق مع الله ـ مؤثرـ الشيخ صالح المغامسي قصة اليهودي

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الصادق صلى الله عليه وسلم

منزلة الصدق.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة ما سبق عن طريق عمل مسابقة اﻷسرع إجابة بتطبيق ) (tin tapويتم اختيار الطﻼب بتطبيق اﻵيباد )الروليت( أو تطبيق ) Lucky
 ،(Rouletteوتكون اﻷسئلة المطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة .ومن الممكن تفعيل استراتيجية )شجرة المعرفة( ،أو استراتيجية
)العبارات الملخصة لنتائج( أو )نموذج فرير( أو )خرائط المفاهيم( أو )البطاقات المروحية( أو )صندوق اﻻسئلة(.
يختار المعلم من اﻻستراتيجيات ما يناسب درسه وطﻼبه
عرض مقطع من المقاطع التالية:
اﻻول :حياة النبي محمد مختصرة لﻸطفال  -صدق النبي حياة النبي محمد مختصرة لﻸطفال  -صدق النبي صلى الله عليه وسلم
الثاني :يتحدث عن الصدق .كرتون احكام الصدق.
الثالث :يتحدث عن الكذب تعاليم اسﻼمية لﻸطفال الصدق.
ومن خﻼل ادارة الحوار وتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( أو )التلخيص( يصل الطالب الي الدرس.

الزمن

الهدف

أن يستنبط الطالب بعضا من ثمرات
الصدق من قول النبي صلى الله عليه
وسلم )إن الصدق يهدي إلى البر....
أن يكتب الطالب أمثلة من انشائه للصدق
والكذب في اﻷقوال واﻷفعال

6

٥

النوع

٤

تشخيصي

تكويني

تكويني

6

ختامي

السؤال

اﻷهداف

٣

أن يفرق الطالب بين البر والفجور من
حيث المعنى

6

تشخيصي

معنى )الصدق يهدي إلى البر،
والبر يهدي الي الجنة (،وبذلك
يكون .........سببًا لدخول الجنة
الصديق اسم يدل على المبالغة
في.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية


اﻻستراتيجيات

 تحديد أوجه الشبه
واﻻختﻼف







صواب
وخطأ
صواب
وخطأ






تحديد أوجه الشبه
واﻻختﻼف بأنفسهم ،أو
وفقا ً لتوجيه المعلم
وصياغة التعميمات .في
ضوء نتائج المقارنة.
تنظيم المفاهيم في شكل
يبرز العﻼقة بينها.
حل تدريبات متنوعة عن
المفهوم.

)اسم جامع لكل شر(
المصطلح المناسب للمعنى
السابق هو:
من ثمرات الصدق أنه
يؤدي إلى قبول الناس
لقول صاحبه وأخباره
ﻻ يؤثر الصدق على
سمعة صاحبه

الوسائل التعليمة











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

تق ديم تلميح ات داعم ة لمس اعدة الط ﻼب عل ى تحدي د أوج ه
الشبه واﻻختﻼفات بين البر والفجور
تحديد معايير للمقارنة.
وتوفير )أو تعليم الطﻼب كيفية إنشاء( المخططات الرس ومية
لوصف العناصر ومقارنتها.
إتاحة الفرصة للطﻼب لتطبيق ما تعلموه على مهمة جديدة.
يرسم منظم بي اني عل ى الس بورة الذكي ة ويط رح أس ئلة عل ى
الطﻼب تحفيزي ة ﻹيج اد أو اوج ه الش به واﻻخ تﻼف ب ين الب ر
والفجور.
من الممكن تزويدهم بمنظم استراتيجية )فن( للعمل عليها.

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد

النوع

٢

أن يشرح الطالب قول النبي صلى الله
ص ْدقَ يَ ْهدِي إِلَى ا ْل ِب ِ ّر
عليه وسلم )"إِنّ ال ِ ّ
َوإِنّ ا ْلبِ ﱠر يَ ْهدِي إِلَى ال َجنﱠ ِة"......

15

التقويم
يدل قول النبي صلى الله عليه
وسلم قال )إن الصدق يهدي إلى
البر ...على منزلة.........
معنى قول النبي صلى الله عليه
وسلم )إن الصدق يهدي إلى
البر( :إن الصدق في القول
و .........يجعل أعمال صاحبه
أعمال خير وبر وطاعة
البر يؤدي بصاحبه إلى.........

صواب
وخطأ

النص

١

أن يُثبت الطالب منزلة الصدق بدليل من
السنة المطهرة

8

التكاليف المنزلية
الذي يﻼزم الصدق في
القول والعمل يسمى عند
الله صاد ًقا
الذي يﻼزم الصدق في
أقواله وأفعاله يُكتب عند
الله:

موسوعة اﻻخﻼق الدرر السنية
الصدق ....حديث ان الصدق يهدي الي البر...بصوت رائع قراءة
 80شرح رياض الصالحين  -الحديث ) (٥٤إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنةملتقى هذه أخﻼقنا| محاضرة للشيخ  /سعيد بن مسفر )عليكم بالصدق(
23شرح رياض الصالحين  /باب الصدق/الصدق يهدي إلى البر -دع مايريبك  /بن عثيمين قراءة جميبةمرتلة
الشيخ محمد ابن عثيمين مراتب الصدق
الصدق ومنزلته للعﻼمة عبد العزيز ابن باز رحمه الله

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي اﻷمين صلى الله عليه وسلم

النبي اﻷمين صلى الله عليه وسلم

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التمهيد

تنبيه :هذا الدرس يُعطى على حصتين.
اراجع ما سبق عن طريق اﻷسرع إجابة بتطبيق اﻵيباد ) (gamebuzerا لضغط على الزر مباشرة ،وتكون اﻷسئلة المطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في
المراجعة ،ومن الممكن المراجعة باستراتيجية )شجرة المعرفة( أو )نموذج فراير( أو )البطاقات المروحية( أو )ساعي البريد(.
التمهيد اﻻول :اﻻمانة اﻻمانة
التمهيد الثاني :عرض مقطع محفطة النقود.
التمهيد الثالث :عرض مقطع قصة عن الغش.
التمهيد الرابع :عملية عصف ذهني لصفات النبي صلى الله عليه وسلم ،إعطاء مثال ،اختيار الطﻼب للصفة التي توافق المثال.
ومن خﻼل ادارة الحوار والنقاش مع الطﻼب وتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( أو )التلخيص( يصل الطالب الي عنوان الدرس.
من الممكن اختيار أكثر من تمهيد حسب الحاجة.
كما يمكن تفعيل استراتيجية ) (٥Wومن خﻼل طرح اﻻسئلة وتفعيل مقطع أو اثنين حسب حاجة الطﻼب يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
مﻼحظة :ينفع هذا الدرس ليكون درس تطبيقي.

الزمن

الهدف

التقويم

5

أن يوضح الطالب حكم اﻷمانة
١

٢

5
النوع

٥

أن يحدد الطالب أعظم أمانة أداها النبي صلى
الله عليه وسلم بعد بعثته

8

أن يستدل الطالب بنص شرعي من السنة على
شهادة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم
بتبليغ الرسالة

6

٦

السؤال

٤

أن يعلل الطالب بقاء علي بن أبي طالب في
مكة خمسة أيام بعد هجرة الرسول إلى المدينة

5

تكويني

بقي علي رضي الله عنه في مكة
عندما عزم الرسول صلى الله عليه
وسلم الهجرة .........ليال بأيامها
تبليغ دين الله هي :أعظم.........
أداها النبي صلى الله عليه وسلم

تكويني

ختامي

شهد الصحابة للرسول صلى الله
عليه وسلم بأداء أعظم أمانة
فقالوا :نشهد أنك قد بلغت وأديت
ونصحت وكان ذلك يوم.........

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية


اﻻستراتيجيات

 التدريس التبادلي



اختيارات
من متعدد
صواب
وخطأ
صواب
وخطأ






الوسائل التعليمة

التعبير عن رأيه وطرح تساؤﻻته وتبرير إجاباته
ودحض اﻵراء المخالفة بالحجج والمبررات
العلمية
ويكون نشطا ً يتحمل مسؤولية تعلمه ،ويطبق ما
تعلمه في سياقات متنوعة.
يستعين الطالب بالوسائل المعينة له مما قدمه
المعلم واشير اليه في دور المعلم في تصميم
المواقف اﻻنشطة وربط خبراتهم السابقة
بخبراتهم الجديدة وتصويب الخطأ منها بناء على
ما تم تعلمه.












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

من صور أمانة النبي صلى
الله عليه وسلم بعد البعثة
عندما حكموه قريش في
حادثة وضع الحجر اﻷسود
الذي وضع الحجر اﻷسود
مكانه بعد تساقط الكعبة
وإعادة بنائها هو:
كلف الرسول صل الله عليه
وسلم علي بن أبي طالب
للبقاء في مكة لرد اﻻمانات
أعظم أمانة أداها النبي صلى
الله عليه وسلم هي تبليغ
دين الله

دور المتعلم

تقس يم الط ﻼب ال ى مجموع ات غي ر متجانس ة،
وتش خيص ق دراتهم ومه اراتهم ،ومراقب ة عم ل
المجموعات والتأكد من فعالي ة اﻻس تراتيجيات،
م ع تعزي ز اﻻجاب ات الص حيحة وتع ديل وتق ويم
المواقف الخاطئة.
يط رح اس ئلة ع الط ﻼب بتطبي ق )بليك رز( او
)ادم ودو( عل ى اﻻيب اد مس تنداً عل ى م ا س بق
مش اهدته م ن مق اطع للفي ديو وم ن خ ﻼل
النقاش .كما يمكن ان يحضر المعلم قصص من
أمان ة النب ي ص لى الل ه علي ه وس لم قب ل وبع د
البعث ة معين ة للط ﻼب ف ي ه ذه المرحل ة م ن
الدرس.

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد

من نماذج اتصاف النبي
صلى الله عليه وسلم باﻷمانة
قبل البعثة:

النوع

اﻷهداف

أن يعلل الطالب تسمية النبي صلى الله عليه
وسلم باﻷمين قبل البعثة

10
تشخيصي

اختيارات
من متعدد

النص

٣

اﻷمانة خلق رفيع أوجبه اﻹسﻼم
واتصف به الرسول صلى الله عليه
وسلم قبل البعثة وبعدها وحكم
اﻷمانة.........
من صور أمانة النبي صلى الله عليه
وسلم قبل البعثة عندما حكَموه
قريش في حادثة وضع .........في
مكانه
كانت قريش تضع ودائعها قبل البعثة
وبعدها عند.........

تشخيصي
أن يكتب الكالب صو ًرا من أمانة النبي صلى
الله عليه وسلم

التكاليف المنزلية
رأيت صديقك خالد يعيد
لفارس نقوده التي سقطت
منه يدل تصرف خالد على

الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة في اﻷ َمانَة ) (١الدرر السنية
ﱠ
أمانته صلى الله عليه وسلم موقع الكلم الطيب
واجب اﻷمة نحو النبي موقع الشيخ بن جبرين
خلق النبي صلى الله عليه وسلم بن جبرين
أمانه النبى محمد صلى الله عليه وسلم
حياء وأمانة النبي ﷺ  /الشيخ علي عبدالخالق القرني )محاضرة ريّا البشام في حياء وأمانة خير اﻷنام(
ما تفسير قوله تعالى )إنا عرضنا اﻷمانة اﻵية(؟ فتوى ابن عثيمين

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي اﻷمين صلى الله عليه وسلم

من ثمرات اﻷمانة.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

اراجع ما سبق عن طريق اﻷسرع إجابة ويتم اختيار الطﻼب بتطبيق اﻵيباد )الروليت( ،وتكون اﻷسئلة المطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة وكما يمكن
تفعيل استراتيجية )البطاقات المروحية( أو )أرسل سؤاﻻ( لتدريب الطﻼب على صياغة اﻻسئلة الصحيحة.
يقترح أحد التمهيدات التالية:
اﻻول :عرض مقطع قصص إسﻼمية لﻸطفال التاجر اﻷمين.
ثانيا ً :عرض مقطع قصة اﻷمانة.
ثالثا ً :ذكر القصة في الكتاب وتفعيل استراتيجية )استمع ،اقرأ ،ناقش(.
وبعد مشاهدة المقطع ،وكتابة الطﻼب مﻼحظاتهم على المقطع ،يتم النقاش مع الطﻼب حول ما شاهدوه في المقطع حتى اصل بهم الي موضوع الدرس.

الهدف
١

٢

أن يُفصل الطالب المفردات الواردة في قول
اس ي ُِري ُد أَدَا َءهَا(...
الرسول ) َمنْ أَ َخذَ أ َ ْم َوا َل النﱠ ِ
ً
تفصيﻼ وافيًا

12
تشخيصي

أن يكتب الطالب أمثلة من إنشائه ﻹتﻼف الله
لمن أخذ أموال الناس يريد إتﻼفها

6

أن يستنبط الطالب الفوائد الواردة في قول
النبي صلى الله عليه وسلم )) َمنْ أ َ َخذَ أَ ْم َوا َل
ع ْنه ُ َو َمنْ أَ َخذَ
اس ي ُِري ُد أَدَا َءهَا أَدﱠى اللﱠهُ َ
النﱠ ِ
ي ُِري ُد إِتْ َﻼفَهَا أَتْلَفَهُ اللﱠهُ(

8

تشخيصي

معنى يريد إتﻼفها أي اقترض وهو
ﻻ .........إعادة المال لصاحبه

صواب
وخطأ

الصحابي الذي طلب من
الرسول صلى الله عليه وسلم
أن يدعو ﻷمه أن تدخل في
اﻹسﻼم هو أبو هريرة رضي
الله عنه
صلﱠى
يِ َ
يستفاد من قول النﱠبِ ّ
سلﱠ َم قَا َلَ ) :منْ
اللﱠهُ َ
علَ ْي ِه َو َ
اس ي ُِري ُد أَدَا َءهَا
أَ َخذَ أَ ْم َوا َل النﱠ ِ
ع ْنه ُ َو َمنْ أَ َخذَ ي ُِري ُد
أَدﱠى اللﱠهُ َ
إِتْ َﻼفَهَا أَتْلَفَهُ اللﱠهُ( ما يلي :أن
من أسباب سعة الرزق
اﻷمانة والنية الصالحة في
أخذ أموال الناس
من ثمرات اﻷمانة

تشخيصي
النوع

السؤال

7

٤

٥

المصطلح الدال على توفيق الله
وإعانته للمسلم لسداد دينه هو:

صواب
وخطأ

من صور إتﻼف الله لمال من يأخذ
أموال الناس وﻻ يريد أداءها
كثرة .........في الدنيا

النوع

أن يذكر الطالب ثمرات اﻷمانة الواردة في
الحديث

التقويم
معنى يريد أداها أي اقترض وهو
يريد .........المال لصاحبه

صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

٣

الزمن

التكاليف المنزلية
اقترض مازن من محمد مبلغ
عشرة آﻻف ريال فإن الله
يعينه على أدائها إذا نوى
مازن الصدقة بهذا المال
من صور إتﻼف المال في
الدنيا كثرة اقراض الناس

صواب
وخطأ

تكويني

أن يترجم الطالب لراوي الحديث أبي هريرة
رضي الله عنه باختصار

6

من ثمرات اﻷمانة المالية
بركة.........

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

 فكر ،زاوج ،شارك

اﻻستراتيجيات







دور المتعلم

تقس يم الط ﻼب إل ى مج اميع ص غيرة
رباعية.
ش رح خط وات تنفي ذ اﻻس تراتيجية
لدى الطﻼب.
ط رح س ؤال أو مس ألة أو مش كلة
تستثير تفكير الطﻼب.
متابعة الطﻼب في أثناء الحل للتعرف
على طريقة تفكيرهم.
مناقش ة الط ﻼب وتزوي دهم بالتغذي ة
الراجعة المناسبة بعد تقديم حلولهم.

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم







الوسائل التعليمة

يفكر كل طالب فرد ًيا في اﻹجابة عن السؤال 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

اختيارات
من متعدد

قصص اﻻطفال التربوية | قصة :اﻻمانة
115شرح رياض الصالحين /باب اﻷمر بأداء اﻷمانة /أية المنافق ثﻼث /بن عثيمينالموسوعة الشاملة
فتح الباري شرح صحيح البخاري للحديث
شرح عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نصيحة للتجار موقع بن باز
الشيخ محمد ابن عثيمين شرح بلوغ المرام من أدلة اﻷحكام البيوع ٢١

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الحليم صلى الله عليه وسلم

حلم النبي صلى الله عليه وسلم.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

اراجع ما سبق عن طريق اﻷسرع إجابة ويتم اختيار الطﻼب بتطبيق اﻵيباد )الروليت( أو برنامج )) (StudentCalloutالقرعة( ،وتكون اﻷسئلة المطروحة من
الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة) .ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية((.
يقترح التمهيدات التالية:
اﻻول :عرض قصة عن الغضب قصة عن الغضب.
الثاني :عرض مقطع ﻻ تغضب حتى ﻻ تندم.
الثالث :مشهد تمثيلي مجموعة من الطﻼب تدور أحداثه عن قصة فيه اغضب وحلم.
الرابع :عرض صور ﻷشخاص غاضبين ،ومن خﻼلها يدار الحوار حتى يصل الي عكس الغضب وهو الحلم وعدم التسرع.
ومن خﻼل ادارة الحوار والنقاش مع الطﻼب وتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( يصل الطالب الي عنوان الدرس.
من الممكن اختيار أكثر من تمهيد حسب الحاجة.

الزمن

الهدف

التقويم

10

أن يسرد الطالب قصصًا من حلم الرسول
صلى الله عليه وسلم
١

5
تشخيصي
النوع

٣

السؤال

أن يوضح الطالب المقصود بالحلم

صواب
وخطأ
النوع

6

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 ِ

صواب
وخطأ

تكويني

٤

أن يحدد الطالب أكثر الناس حل ًما على
مدى الزمان

5

٥

أن يستنبط الطالب أثر حلم النبي صلى
الله عليه وسلم من خﻼل القصص
المطروحة

7

تكويني
ختامي

حكم اﻷكل باليد اليسرى.........
)معنى كل بيمينك( أي استخدم
يدك .........في اﻷكل

اختيارات
من متعدد

اﻻستراتيجيات

 التدريس التبادلي



تقس يم الط ﻼب ال ى مجموع ات غي ر
متجانس ة ،وتش خيص ق دراتهم
ومه اراتهم ،ومراقب ة عم ل
المجموع ات والتأك د م ن فعالي ة
اﻻس تراتيجيات ،م ع تعزي ز اﻻجاب ات
الص حيحة وتع ديل وتق ويم المواق ف
الخاطئة.
يط رح اس ئلة ع الط ﻼب بتطبي ق
)بليك رز( او )ادم ودو( عل ى اﻻيب اد
مس تندا ً عل ى م ا س بق مش اهدته م ن
مقاطع للفيديو ومن خﻼل النقاش.

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

الوسائل التعليمة

يُساهم الطالب في تصميم المواقف واﻷنشطة
التعليمية مع المعلم بربط المعرفة السابقة
بالمعرفة الجديدة وتلخيص ما قرأه وتحديد
الفقرات المهمة .مناقشة المعلم فيما ﻻ يعرفه
والقدرة على استنتاج وتطبيق معلومات جديدة
عن الموضوع .القدرة على التنبؤ بكل ما هو
جديد.
التعبير عن رأيه وطرح تساؤﻻته وتبرير إجاباته
ودحض اﻵراء المخالفة بالحجج والمبررات
العلمية ،يكون نشطا ً يتحمل مسؤولية تعلمه،
ويطبق ما تعلمه في سياقات متنوعة.












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

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة



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
حكم اﻷكل باليد المني:
اﻷكل من أماكن اﻵخرين
يدل على:

دور المتعلم




صواب
وخطأ
اختيارات
من متعدد

دور المعلم

اﻻستراتيجية

النص

اﻷهداف

٢

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

تشخيصي

أن يبين الطالب موقف الرسول صلى الله
عليه وسلم من اﻷعرابي الذي جذب
رداءه

التكاليف المنزلية

نماذج من حلم النبي موقع الدرر السنية
في ُخلُق النبي صلى الله عليه وسلم
214شرح رياض الصالحين /باب الحلم واﻹناة/يسروا وﻻ تعسروا-من يحرم الرفق-ﻻ تغضب /بنعثيمين
حلم النبي صلى الله علية وسلم للشيخ عائض القرني
موقع الكلمة الطيبة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الحليم صلى الله عليه وسلم

فائدة الرفق.

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 اﻵيباد
)الروليت( أو برنامج )) (StudentCalloutالقرعة( ،وتكون اﻷسئلة المطروحة من الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة) .ومن الممكن
تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية(.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :اﻻستماع الي اﻵيات التالية آيات عن الرفق وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وسؤال الطﻼب عما تدور عنه يصل الطﻼب من خﻼل
الحوار الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض المقطع الرجل الصالح والكلب .وبعد عرض المقطع وتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات الﻼصقة( او استراتيجية
)التلخيص( ومن خﻼل الحوار والنقاش وتفعيل استراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثالث :عرض مقطع ما كان الرفق في شيء اﻻ زانه وبعد عرض المقطع وتفعيل الطﻼب للمﻼحظة النشطة وادارة الحوار من المعلم
مفعﻼً استراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب الي عنوان الدرس.
الهدف
١

أن يوضح الطالب معاني المفردات
الواردة في قول النبي صلى الله عليه
وسلم )إن الرفق ﻻ يكون في شيء إﻻ
زانه(...
أن يستنبط الطالب الفوائد الواردة في
قول الرسول صلى الله عليه وسلم)إن
الرفق ﻷي كون في شيء إﻻ زانه(..

10
تشخيصي
10
تشخيصي
النوع

السؤال

٣

٤

تكويني

أن يترجم الطالب ﻷم المؤمنين عائشة
رضي الله عنها

10
ختامي

دل قول النبي صلى الله عليه
وسلم )إن الرفق ﻻ يكون في
شيء إﻻ زانه وﻻ ينزع من شيء
إﻻ شانه( على أن أثر الرفق
جميل وصاحبه.........
تدل عﻼمة اﻻستفهام إلى أن
المقارنة في الجدول التالي بين
الرفق وضده وهو.........

صواب
وخطأ

الصورة التالية تمثل مكان وفاة
النبي صلى الله عليه وسلم
ومكان دفنه وهو حجرة أم
المؤمنين .........رضي الله عنها

دور المعلم

اﻻستراتيجية


اﻻستراتيجيات

 تحديد أوجه الشبه
واﻻختﻼف



اختيارات
من متعدد



تحديد أوجه الشبه واﻻختﻼف
بأنفسهم )بين اثار العنف واثار
الرفق( ،أو وفقا ً لتوجيه المعلم
)حسب ما يزودهم به من
توجيهات او منظمات( وصياغة
التعميمات .في ضوء نتائج
المقارنة.

)ما كان في شيء إﻻ
شانه( أثره قبيح وصاحبه
مبغض عند الله وعند
الناس تتحدث العبارة
السابقة عن:
أم المؤمنين وزوج النبي
صلى الله عليه وسلم
وأحب نسائه إليه هي:

الوسائل التعليمة











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

تقديم تلميحات داعمة لمساعدة الطﻼب عل ى
تحديد أوجه الشبه واﻻختﻼفات؛ مثل :اختيار
اثن ين م ن المص طلحات ذات الص لة ،أو
المف اهيم ،أو المش كﻼت ،وتحدي د مع ايير
للمقارن ة ،وت وفير )أو تعل يم الط ﻼب كيفي ة
إنشاء مخططات المقارنة بين اثر الرفق واثر
العن ف( المخطط ات الرس ومية لوص ف
العناصر ومقارنتها.
إتاح ة الفرص ة للط ﻼب لتطبي ق م ا تعلم وه
على مهمة جديدة.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

10

أن يقارن الطالب بين أثر الرفق وأثر
العنف

التقويم
الرفق هو اﻷخذ باﻷيسر واﻷسهل
في القول والفعل وهو
ضد.........

اختيارات
من متعدد

النص

اﻷهداف

٢

الزمن

التكاليف المنزلية
)اﻷخذ باﻷيسر واﻷسهل
في القول والفعل(
المصطلح المناسب للمعنى
السابق هو:
إذا نزع الرفق من العمل
فإن العمل يكون قبيحًا
سيئا

شرح الحديث موقع الجامع للحديث النبوي
ما كان الرفق في شيء إﻻ زانه  -الشيخ صالح المغامسي
ابن عثيمين  -الرفق واللين في الدعوة
215يسروا وﻻ تعسروا __من يحرم الرفق __ﻻ تغضب ابن عثيمن 551شرح رياض الصالحين ) (٦٣٣إن الله رفيق ) (٦٣٤إن الله رفيق يحب الرفق ) (٦٣٥إن الرفق ﻻ يكونالرفق واللين  -للشيخ عايد الشمري
الرفق ﻻ يكون في شيء إﻻ زانه-الشيح محمد العريفي

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

كرم النبي صلى الله عليه وسلم.

الفصل الدراسي
الثاني

التاريخ

عدد الحصص
٢

التمهيد

تنبيه :هذا الدرس يعطى على حصتين ..ويرشح ان يكون تطبيقي.
مراجعة الدرس السابق عن طريق عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻵيباد )الروليت( أو تطبيق
)) (StudentCalloutالقرعة( ،وتكون اﻷسئلة المطروحة منن الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة .ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات
المروحية( أو )صندوق اﻻسئلة(.
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 يأيها اﻹنسان ما غرك بربك الكريم صوت تخشع له الجبال للشيخ منصور السالمي أو "يا أيها اﻻنسان ما غرك بربك الكريم"
ش ياسر الدوسري يبدع أيما إبداع في س اﻻنفطار ليلة  ٢٩رمضان  ١٤٣٦وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وسؤال الطﻼب عن اسم الله المذكور في اﻵيات ،وماهي
الصفة التي يحملها اﻻسم ،وهل هذه الصفة توجد عند الناس ،ومن أكرم الناس ،وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض المقطع مقطع مؤثر عن الكرم ،وتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظة الناقدة( أو )المﻼحظات الﻼصقة( أو )التلخيص( وبعد تدوين الطﻼب
ومناقشتهم من قبل المعلم وتفعيل استراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب الي موضوع الدرس.

الزمن

الهدف
أن يذكر الطالب صورا من كرم النبي
صلى الله عليه وسلم

١

اﻷهداف

٤

النوع

أن يُفرق الطالب بين الكرم واﻹسراف

8

السؤال

أن يحدد الطالب الباعث الحقيقي للكرم

5

تكويني

)كثرة العطاء والجود والسخاء(
المصطلح المناسب للمعنى
السابق هو:
الكرم هو كثرة .........والجود
والسخاء

صواب
وخطأ

كان .........أكمل الناس أخﻼقًا
وأكثرهم كر ًما

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 تحديد أوجه الشبه واﻻختﻼف





الكرم وضع المال في
موضعه واﻹسراف هدر
المال في الملذات
والشهوات

صواب
وخطأ



تحديد أوجه الشبه واﻻختﻼف بأنفسهم
)الكرم واﻻسراف( ،أو وفقا ً لتوجيه المعلم
)حسب ما يزودهم به من توجيهات او
منظمات( وصياغة التعميمات .في ضوء
نتائج المقارنة.

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

تق ديم تلميح ات داعم ة لمس اعدة الط ﻼب
على تحديد أوجه الشبه واﻻختﻼفات؛ مث ل:
اختيار اثنين من المص طلحات ذات الص لة،
أو المفاهيم ،أو المشكﻼت ،وتحدي د مع ايير
للمقارن ة ،وت وفير )أو تعل يم الط ﻼب كيفي ة
إنش اء مخطط ات المقارن ة ب ين أث ر الك رم
واﻻس راف( المخطط ات الرس ومية لوص ف
العناصر ومقارنتها.
إتاح ة الفرص ة للط ﻼب لتطبي ق م ا تعلم وه
على مهمة جديدة.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

أن يوضح الطالب المقصود بــ)الكرم(

تشخيصي

من صور كرم النبي صلى الله
عليه وسلم أنه أعطى الرجل الذي
سأله غن ًما بين.........

صواب
وخطأ

النص

٣

تشخيصي
6

٢

التقويم

20

التكاليف المنزلية
من صور كرم النبي صلى
الله عليه وسلم نثره للمال
في المسجد وتوزيعه
كامﻼ
الباعث الحقيقي للكرم هو
بغية اﻷجر من الله تعالى
والحياء
الكرم يؤدي إلى هدر المال

مايتعلق بكرم النبي في موقع الشيخ خالد بن عثمان بن سبت
كرم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة المسجد النبوي
ابن عثيمين  -كرم الرسول صلى الله عليه وسلم
كرمه صلى الله عليه وسلم  -الشيخ الدكتور عائض القرني
لفتات في كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم-الشيخ الشنقيطي

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الكريم صلى الله عليه وسلم

أهمية الكرم.

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 تطبيقق اﻵيباد )الروليت( أوو تطبيق )(StudentCallout
)القرعة( ،وتكونن اﻷسئلة المطروحة منن الطﻼب ﻹشراكهم في المراجعة .ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapواسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :مراجعة الدرس السابق عن طريق اسئلة المعرفة ) (٥Wومن خﻼل المراجعة والحوار مع الطﻼب والسؤال عن من يجب علينا إكرامهم ،يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :اﻻستماع الي اﻵيات التالية ســورة الـذاريـات اﻷيـة )) ٢٤احمد الحذيفي(( بعد اﻻستماع الي اﻵيات وسؤال الطﻼب اسم النبي المذكور في اﻵيات ،وكيف كان استقباله
لضيفة ،وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.

الهدف
١

الزمن

أن يُفصل الطالب معاني المفردات الواردة في
قول النبي صلى الله عليه وسلم)من كان
يؤمن بالله واليوم اﻵخر فليكرم جاره(...
أن يبين الطالب حكم إكرام الجار

٥

النوع

أن يترجم الطالب لراوي الحديث أبي شريح
العدوي

8

٤

تشخيصي

تكويني

السؤال

أن يكتب الطالب أمثلة من إنشائه للكرم

8

أراد سالم إكرام ضيفه وأراد عبدالله
إكرام جاره .....أرشدهم إلى بعض
صور الكرم
أقام ماهر عند مازن خمسة أيام حكم
إكرامه.........

اختيارات
من متعدد
اختيارات
من متعدد

الصحابي خويلد بن عمرو الخزاعي
يكنى بأبي .........العدوي

اختيارات
من متعدد

تشخيصي

تكويني

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 اﻻستقصاء






اط ﻼع الط ﻼب عل ى الموض وعات الت ي يناس بها
اﻻستقص اء )حك م اك رام الض يف ،والتفص يل ف ي احك ام
اك رام الض يف ،راوي الح ديث ،اﻻمثل ة م ن انش اء
الطﻼب عن الكرم(.
حث الطﻼب على اختيار ما يناسبهم.
تدريب الطﻼب على مراحل كتابة اﻻستقصاء.
تخص يص ج زء م ن الحص ة لك ل مرحل ة لتوض يحها
وممارستها.
تزويد الطﻼب بمراجع لﻼستقص اء )اﻻيب ادات وال دخول
عل ى تطبي ق ادم ودو لتلخ يص م ن مق اطع الفي ديو أو
الدخول الي ال دربوكس وتحمي ل الكت ب منه ا أو تطبي ق
) (I bookوذلك للبحث عن موضوع اﻻستقراء(.

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

الوسائل التعليمة

من خﻼل دخول الطﻼب الي موقع اللجنة
الدائمة لﻺفتاء ،والبحث عن الفتاوي التي
تدور عن حكم اكرام الضيف والتفصيل في
حكمه ،وراوي الحديث ،وامثلة من انشاء
الطالب عن الكرم ،أو موقع الشيخ الدكتور
صالح الفوزان في نفس الموضوع ،او
موقع الشيخ ابن عثيمين او بن باز في
نفس الموضوع ،،وكذلك يمكن للطالب
اﻻستعانة بمقاطع الفيديو التي سبق
ارسالها عبر تطبيق )ادمودو( ،كما يمكنه
من اﻻستعانة من الملفات والروابط التي
تم ارساله عبر قروب الطﻼب أو عبر
مشاركة الملفات في قوقل درايف أو عبر
الدربوكس.












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

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

زاركم ضيف قادم من منطقة
أخرى متى يكون إكرامه
واجبا

دور المتعلم




النوع

٣

ً
تفصيﻼ
أن يُفصل الطالب حكم إكرام الضيف
فقهيًا

من صور إكرام الجار اﻹحسان إليه
وكف .........عنه

صواب
وخطأ

إذا أقام الضيف ثﻼثة أيام
لدى ال ُمضيف فإن إكرامه
واجب
من صور إكرام الضيف بذل
المال له إذا كان محتاجا
وإطعامه
صحابي أسلم يوم الفتح وكان
يحمل ألوية بني كعب هو:

اليوم اﻵخر هو يوم:

5
8

اختيارات
من متعدد

النص

اﻷهداف

٢

التقويم

10

التكاليف المنزلية
حكم إكرام الضيف ثﻼثة أيام:

حديث أبي هريرة) :من كان يؤمن بالله واليوم اﻵخر فليقل خيرا ً أو ليصمت (...شروح الحديث ﻻبن
عثمين وغيرة
47بلوغ المرام – ابن عثيمين –شرح حديث أبي هريرة من كان يؤمن بالله واليوم اﻷخر فﻼ يؤذي جاره
من كان يؤمن بالله واليوم اﻵخر فليكرم جارة
من كان يؤمن بالله واليوم اﻵخر فليحسن إلى جاره
الموسوعة الشاملة شرح رياض الصالحين شرح ابن عثيمين
إكرام الضيف  } -من كان يؤمن بالله واليوم اﻵخر فليكرم ضيفه { الشيخ د .عبد الرزاق البدر
اداب الضيافة موقع الشيخ الفوزان

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الشجاع صلى الله عليه وسلم

شجاعة النبي ﷺ

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن )أسال ،أسال ،بدل( والتي تشمل اشراك افصل كامل.
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻵيباد )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 tapواسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :اﻻستماع الي اﻵيات التالية القارئ أحمد العجمي سورة اﻷنفال اﻵية  ٤٥وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وسوال الطﻼب عن معنى كلمة أثبتوا ،وماهي الصفة
التي تشير اليها اﻵيات ،وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wيصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.
الثاني :اﻻستماع الي اﻵيات التالية ماتيسر من سورة اﻷنفال) (٢١-١٥للشيخ محمد اللحيدان وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وسوال الطﻼب عن معنى كلمة تولوهم،
وماهي الصفة التي تشير اليها اﻵيات ،وبتفعيل استراتيجية ) ((٥Wيصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس )يمكن عرض اﻵيات اﻻولى والثانية
والربط بينها(.

الزمن

الهدف
أن يوضح الطالب المراد بالشجاعة

5

أن يحدد الطالب اﻷمور التي يستمد منها القلب
الشجاعة

8

أن يستدل الطالب بالنصوص الشرعية على
شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم

10

١

٢

التقويم

تشخيصي

النوع

السؤال

اﻷهداف

تكويني

يستنبط الطالب مدلول قول علي رضي الله
عنه)كنا يوم بدر نلوذ برسول الله صلى الله
عليه وسلم..

أن يفرق الطالب بين الشجاعة والتهور

5
تكويني

9
ختامي

٥

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني





صواب
وخطأ





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.
تصميم شجرة العصف الذهني ،أو اﻻستعانة
بشجرة تم إعدادها مسبقا ً

من اﻷمور المعينة على
الشجاعة :الصبر وحسن
الظن

حدث نقاش بين فارس
ومصعب حول الشجاعة فقال
فارس أن قيادة السيارة
بسرعة عالية تعد من صور
الشجاعة

الوسائل التعليمة











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

صواب
وخطأ

من اﻷمور التي تعين على
الشجاعة:

دور المتعلم

تحفيز الطﻼب على توليد اﻷفكار اﻹبداعية حول
موض وع مع ين ،ومناقش تهم ف ي اﻷفك ار
المطروح ة م ن اج ل تقييمه ا وتص نيفها إل ى
أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.
يقت رح العص ف ال ذهني الش جري ،أم ا ان تع د
ش جرة العص ف مس بقا ً للط ﻼب ،أو يص مم
الطﻼب شجرة العصف.

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد

النوع

فزع أهل المدينة ذات ليلة ،فانطلَق
( ِ
ي-
الناس قِبَل الصوت ،فاستقبَلهم النب ﱡ
صلى الله عليه وسلم  -قد سبق
الناس إلى الصوت وهو يقول)) :لن
َ
ت ُراعوا ،لن ت ُراعوا (..،يدل الموقف
السابق على:
يدل قول علي بن أبي طالب  -رضي
الله عنه" :كنا يوم بدر نَلوذ بالنبي
وهو أقربنا إلى العدو ،وكان  -صلى
الله عليه وسلم  -من أشد الناس
سا على .........النبي صلى
يومئ ٍذ بأ ً
الله عليه وسلم
)اﻹقدام على اﻷمر من غير مباﻻة
ودون النظر إلى العواقب( المصطلح
المناسب للمعنى السابق هو:

صواب
وخطأ

النص

٤

)ثبات القلب واستقراره عند
المخاوف( المصطلح المناسب للمعنى
السابق هو.........
أكثر الناس صبرا وثباتا وأشجع
الناس هو.........

تشخيصي

٣

التكاليف المنزلية
الشجاعة هي اﻹقدام على
اﻷمور وكثرة التدريب
وفرض السلطة
الشجاعة هي:

صور من شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم اسﻼم ويب
نماذج من شجاعة النﱠبي صلى الله عليه وسلم الدرر السنية
اﻷحاديث الصحيحة فى شجاعه النبى عليه السﻼم موقع صحيح السنة النبوية
احاديث وشروحها عن شجاعة النبي موقع الشيخ خالد بن عثمان بن سبت
بوابة الحرمين ..يكتب في البحث في الدروس )شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم(
شجاعة النبي السيرة المحمدية  ٢٢عائض القرني  YouTube 23د
شجاعة رسول الله في الحروب )الشيخ علي القرني(
#08شجاعة النبي  -هيا نعش #رمضان ٥ ٧د

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الشجاع صلى الله عليه وسلم

فضل المؤمن القوي.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة الدرس السابق عن طريق استراتيجية نماذج كيجن )أسال ،أسال ،بدل( والتي تشمل اشراك افصل كامل.
عمل مسابقة بين مجموعات الفصل ويتم اختيار الطالب الذي يجيب عن طريق تطبيق اﻵيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة( ،وتكونن 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 القارئ سعد الغامدي سورة هود اﻵية  ٦٦وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وسؤال الطﻼب عن الصفة التي وصف الله بها نفسه في نهاية اﻵيات،
وبتفعيل استراتيجية ) (٥Wأو نماذج كيجن )المشاركة الثنائية المؤقتة( يصل الطﻼب من خﻼل الحوار والنقاش بينهم الي موضوع الدرس.
الثاني :اﻻستماع الي اﻵيات التالية ما تيسر من سورة اﻷنفال ) (٢١-١٥للشيخ محمد اللحيدان وبعد اﻻستماع الي اﻵيات وسؤال الطﻼب عن معنى كلمة تولوهم ،وماهي الصفة
التي تشير اليها اﻵيات ،وترمز الي ماذا ،وماحكم الفرار من المعركة؟ ويدل على ماذا؟ وبتفعيل استراتيجية ) ((٥Wيصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس )يمكن
عرض اﻵيات اﻻولى والثانية والربط بينها(.

الهدف
١

٢

13
10

تشخيصي

تشخيصي

النوع

أن يعلل الطالب كراهة قول )لو أني فعلت كذا
لكان كذا(

6

أن يستنبط الطالب صفات المؤمن القوي

6

٥

السؤال

اﻷهداف

5
تكويني

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

صواب
وخطأ

يشرع قول أكار النوم مع
أذكار المساء

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

صواب
وخطأ

معنى باسمك اللهم أموت
وأحيا أي)بذكر اسمك ياالله
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

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

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 فكر ،زاوج ،شارك ،ناقش





تقسيم الطﻼب إلى مجاميع صغيرة رباعية.
ش رح خط وات تنفي ذ اﻻس تراتيجية ل دى
الطﻼب.
ط رح س ؤال أو مس ألة أو مش كلة تس تثير
تفكير الطﻼب) ،.حكم قول قدر الله وم ا ش اء
فعل ،كراهية قول لو أنى فعلت كذا(.
متابعة الط ﻼب ف ي أثن اء الح ل للتع رف عل ى
طريقة تفكيرهم.
مناقش ة الط ﻼب وتزوي دهم بالتغذي ة الراجع ة
المناسبة بعد تقديم حلولهم.

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد
صواب
وخطأ

دور المتعلم





النوع

٤

أن يشرح الطالب المعاني الواردة في قول
النبي صلى الله عليه وسلم)المؤمن القوي
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف..
أن يستنبط الطالب الفوائد الواردة في قول
النبي صلى الله عليه وسلم)المؤمن القوي
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف
أن يبين الطالب حكم قول)قدر الله وما شاء
فقعل(إذا لم يحصل لﻺنسان مراده

التقويم
معنى قول )باسمك اللهم أموت وأحيا(
أي:

اختيارات
من متعدد

النص

٣

الزمن

التكاليف المنزلية
متى يشرع قول أذكار النوم







الوسائل التعليمة

يفكر كل طالب فرديًا في اﻹجابة عن السؤال )حكم
قول قدر الله وما شاء فعل ،كراهية قول لو أنى
فعلت كذا(
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

شرح العﻼمة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
موقع الرئاسة العامة للبحوث واﻻفتاء
حديث :المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف شرح ﻻبن عثيمين
شرح حديث " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف " الجزء ...١الشيخ الدكتور  /خالد السبت١٠ .د
شرح حديث " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف " الجزء ....٢الشيخ الدكتور  /خالد السبت ٨د
72شرح رياض الصالحين  /باب المجاهدة  /المؤمن القوي خير واحب إلى الله تعالى  /بن عثيمينشرح الحديث من موقع الشيخ سعد بن تركي الخثﻼن

احرص على ماينفعك ملتقى اهل الحديث

معلم المادة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم

رحمة النبي ﷺ.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التمهيد

تنبيه :هذا الدرس يعطى على حصتين ،ومن الممكن ان يفعل كدرس تطبيقي.
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 اﻵيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة( ،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 tapواسرع مجموعة هي التي تحصل على الكنز.
كما يمكن المراجعة باختيار 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 اﻻسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :اﻻستماع الي المقطع اﻵيات وماارسلناك اﻻ رحمة للعالمين ومقطع اﻵيات سورة التوبة-آية  ١٢٨ومن خﻼل تفعيل الطﻼب )اﻻستماع النشط( وتفعيل المعلم الي استراتيجية
) (٥Wوالسؤال حول الصفة التي وصف بها النبي ﷺ في اﻵيات يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض المقطع التالي الرجل الصالح والكلب .وبعد مشاهدة المقطع ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات( أو )التلخيص الناقد( أو )الفرق المستمعة( أو )مثلث
اﻻستماع( وتفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو من خﻼل اﻻسئلة المباشرة المتعددة حسب احتياج الطﻼب يصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.

الهدف
١

الزمن

أن يستدل الطالب على رحمة النبي صلى الله
عليه وسلم بالصبيان
أن يمثل الطالب لرحمة النبي صلى الله عليه
وسلم بالعمال والخدم

التقويم

6
تشخيصي
8
تشخيصي

٢

اﻷهداف

٥

النوع

ختامي

السؤال

أن يستدل الطالب بنص شرعي على أثر
التراحم بين المسلمين

7

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم





تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة ﻷه داف
الدرس )صور من رحمة النبي محمد ﷺ(.
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 مكتسباته من ال درس) .تك ون
كتقويم ختامي للدرس(.

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

اختيارات
من متعدد

من صور رحمة النبي صلى
الله عليه وسلم بالطيور
قوله:
التراحم يقوي الترابط
واﻷخوة بين المسلمين ويزيل
الحسد والبغض
يدل قول النبي )مثل المومنين
في توادهم وتراحمهم (..على
أن التراحم بين المؤمنين
يقوي الترابط واﻷخوة فيما
بينهم

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ





الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها،
وحل تدريبات متنوعة عن المفهوم )صور من
رحمة النبي محمد ﷺ(.
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

اختيارات
من متعدد

مما درست في مقرر الحديث
حدد الموقف الذي يدل على
رحمة النبي بالخدم والعمال

دور المتعلم




النوع

٤

أن يشرح الطالب أثر التراحم بين المسلمين
من خﻼل النصوص المعطاه

8

تكويني

يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم -
صﻼَ ِة َوأَنَا أ ُ ِري ُد
"إِنِّي َﻷ َ ْد ُخ ُل فِي ال ﱠ
يِ ،فَأَتَج ﱠَو ُز
س َم ُع بُكَا َء ال ﱠ
ِإ َطالَتَهَا ،فَأ َ ْ
ص ِب ّ
صﻼَتِي( على:
فِي َ
يدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم
صﻼَ ِة َوأَنَا أ ُ ِري ُد
 "إِنِّي َﻷ َ ْد ُخ ُل فِي ال ﱠيِ ،فَأَتَج ﱠَو ُز
س َم ُع بُكَا َء ال ﱠ
إِ َطالَتَهَا ،فَأ َ ْ
صبِ ّ
صﻼَتِي ..على .........صلى الله
فِي َ
عليه وسلم
يدل قول النبي صلى الله عليه
وسلم)))اعلم أبا مسعود أنﱠ اللهَ أق َد ُر
عليك منك على هذا الغﻼم(( على
يدل قول الرسول صلى الله عليه
وسلم)اتقوا الله في البهائم المعجمة(
على .........بالبهائم
استنكر النبي صلى الله عليه وسلم
حرق الصحابة لقرية .........وقال
)إنه ﻻينبغي أن يعذب بالنار إﻻ رب
النار(

اختيارات
من متعدد

النص

٣

أن يذكر الطالب صو ًرا من رحمته صلى الله
عليه وسلم بالبهائم

8

تكويني

التكاليف المنزلية
من النصوص الدالة على
رحمة النبي صلي الله عليه
وسلم قوله:

خطبة الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي رحمةً بأمته ۩ د.عائض القرني ۩
۩ محاضرة مشاهد من رحمة الرسول _ الشيخ عائض القرنى ۩ ساعة
كمال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورقته  -الحلقة التاسعة عشر  -مواقف من بيت النبوة
مظاهر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم موقع السكينة
صاحب القلب الرحيم موقع الشيخ المنجد خطبة
قصة الحمامة الورقاء ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم | د عائض القرني قصة ٢
نماذج من رحمة ال ﱠنبي صلى الله عليه وسلم الدرر السنية

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الرحيم صلى الله عليه وسلم

فضل الرحمة.

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 اﻵيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة( ،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 tapواسرع 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 اﻻسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو.
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل مراجعة الدرس السابق بأحد طرق المراجعة السابقة ويفضل ان تكون ترفيهية تعليمية باعتماد أحد نماذج كيجن في المراجعة مثل )انتشر ،جد شريك ،شارك( أو
)أرفع يدك ،جد شريك( أو )اسال ،اسال ،بدل( على ان تكون اﻻسئلة معدة من المعلم في هذه اﻻستراتيجيات وموظفة للتمهيد للدرس ،كما يمكن ان تكون المراجعة والربط باستخدام
تطبيق )الوجه للوجه( أو )ماذا فوق راسي( على ان يتم اختيار الطﻼب عن طريق تطبيق )البصمة(.
الثاني :عرض المقطع التالي الراحمون يرحمهم الرحمن  -ارحموا من في اﻷرض يرحمكم من في السماء وبعد مشاهدة المقطع ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات(
أو )التلخيص الناقد( أو )الفرق المستمعة( أو )مثلث اﻻستماع( وتفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو من خﻼل اﻻسئلة المباشرة المتعددة حسب احتياج الطﻼب يصل الطﻼب من
خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.

الهدف
١

٢

أن يوضح الطالب حكم صلة الرحم من قول
النبي)الرحم شجنة من الرحمن...ومن قطعها
قطعه الله(
أن يستنبط الطالب الفوائد الواردة في قول
النبي)الراحمون يرحمهم الرحمن(....

7
10

٥

تكويني

معنى )شجنة من الرحمن( أي.........
من اسم الله الرحمن

صواب
وخطأ

يستحب صلة الرحم ﻷنها
شجنة من الرحمن

النوع

أن يترجم الطالب لراوي الحديث عبد الله بن
عمرو

7

تشخيصي

المصطلح المرادف لكلمة اﻷقارب في
الشرع هو.........

صواب
وخطأ

السؤال

أن يستنبط الطالب العﻼقة بين الرحمة وصلة
الرحم

8

تشخيصي

من ترك صلة الرحم فإن الله يبعده
عن.........

تكويني

النوع

٤

أن يُعرف الطالب معاني المفردات الوارد في
قول النبي )الراحمون يرحمهم الرحمن(..

15

التقويم
الراحمون هم المتصفون
بصفة.........

صواب
وخطأ

من وصل .........فإن الله يرحمه
ويزيده من فضله

النص

اﻷهداف

٣

الزمن

التكاليف المنزلية
معنى)ارحموا من في
اﻷرض( أي الرحمة الخاصة
بالمؤمنين والموحدين
قاطع الرحم منقطع من رحمة
الله تعالى

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ

الصحابي الذي قال عنه النبي
صلى الله عليه وسلم)نعم
أهل البيت عبدالله وأبو
عبدالله وأم عبدالله( هو
عبدالله بن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

دور المتعلم


 خرائط المفاهيم

اﻻستراتيجيات






تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة ﻻه 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



الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها ،وحل
تدريبات متنوعة عن المفهوم )راوي الجديث(.
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( 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
النوع
MP3
MP3

معلم المادة



من وصل رحمه فإن الله
يرحمه ويزيده من فضله

أحاديث عن )صلة الرحم ،والوعيد لقاطعها( قال صلى الله عليه وسلم :الواصل الذي إذا قطعت رحمه
وصلها
الرحم من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته
ان الراحمين يرحمهم الله خطبة جميلة للشيخ الفاضل عائض القرني ١٠
الراحمون ...يرحمهم الله!
الراحمون  -اليوم  - ٧السبت | التكية العتيق ساعة
الرحمن العريفي
الراحمون يرحمهم ّ
ّ
تفسير حديث :ارحموا من في اﻷرض يرحمك من في السماء اسﻼم او ن ﻻين

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي صلى الله عليه وسلم
حيا ُء
ّ

حياء 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 اﻵيباد )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 اﻻسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل عرض صورة من الصور المدرجة في الوسائل والتي تتحدث عن الحياء وتفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )العين الفصيحة( والمعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )اسئلة
المعرفة( أو اﻻسئلة المباشرة للطﻼب حول الخلق المذكور في الصورة ومن خﻼل اﻻسئلة يصل الطﻼب لموضوع الدرس.
الثاني :عرض المقطع التالي قصص تربوية اسﻼمية لﻸطفال  -الحياء وبعد مشاهدة المقطع ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات( أو )التلخيص الناقد( أو )الفرق
المستمعة( أو )مثلث اﻻستماع( وتفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو من خﻼل اﻻسئلة المباشرة المتعددة حسب احتياج الطﻼب يصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.

الزمن

الهدف

أن يستدل الطالب على حياء النبي صلى الله
عليه وسلم

7

٤

٥

٦

أن يكتب الطالب بعض اﻷمور التي تساعد
على الحياء

8

أن يبين الطالب هدي النبي صلى الله عليه
وسلم إذا رأى شيئا يكرهه

5

من صور .........النبي صلى الله
عليه وسلم أنه ﻻ يؤذي أحد بــكﻼم
من سب أو شتم أو بذاءة
يدل قول أنس رضي الله عنه )لم يكن
النبي صلى الله عليه وسلم سبابًا وﻻ
فحاشًا وﻻ لعانا( على شدة.........
النبي صلى الله عليه وسلم
سمعت أحد الطﻼب وهو يلعن اﻵخر،
وجهت له نصيحة وبينت له أن اللعن
والسب والشتم يخالف صفة.........
يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم
)ما بال أقوام يقولون كذا وكذا(على
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
شديد.........

صواب
وخطأ

الحياء والخجل كلمتان
مترادفتان تعطي نفس المعنى

اختيارات
من متعدد

أي من اﻵتي يعد من صور
الحياء

تكويني
النوع

اﻷهداف

٣

تشخيصي

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا
كره شيئ ًا عرف ذلك في.........

صواب
وخطأ

الحياء يجمل اﻹنسان ويجعله
يرغب في فعل الخير

تكويني

السؤال

أن يذكر الطالب صو ًرا من حياء النبي صلى
الله عليه وسلم

7

٢

تشخيصي

ختامي

ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني



اختيارات
من متعدد
صواب
وخطأ





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.

الوسائل التعليمة











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

أي من اﻵتي ﻻ يعد من صور
حياء النبي صلى الله عليه
وسلم:
ترك السب والشتم واللعن من
اﻷمور التي تساعد على
الحياء

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 صوراً م ن حي اء النب ي ﷺ 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
باﻹجابات الصحيحة فقط(

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

أن يفرق الطالب بين الخجل والحياء

6

١

التقويم
الحياء صفة تحث على فعل الحسن
وترك.........

اختيارات
من متعدد

النص

أن يُعرف الطالب الحياء

7

التكاليف المنزلية
صفة تحث على فعل الحسن
وترك القبيح هي صفة:

ي ِ صلى الله عليه وسلم الدرر السنية
نماذج مِ ن حياء ال ﱠنب ّ
الحياء موقع الشيخ خالد بن عثمان بن سبت
كتاب :الشمائل المحمدية )نسخة منقحة( موقع نداء اﻻيمان
الحياء موقع الشيخ المنجد تفصيل عن الحياء
اﻷحاديث الصحيحة فى الحياء موقع صحيح السنة النبوية
كان رسول الله اشد حياء ابن عثيمن
محاضرة ريّا البشام في حياء وأمانة خير اﻷنام || جديد الشيخ علي القرني
خلق الحياء للشيخ نبيل العوضي

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي صلى الله عليه وسلم
حيا ُء
ّ

فضل الحياء.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة 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 اﻵيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(،أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة
المطروحة منن قبل الطﻼب ﻹشراكهم فيي المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapواسرع 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 اﻻسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل مراجعة الدرس السابق بأحد طرق المراجعة السابقة وربط الدرس الجديد بالدرس السابق عن طريق تفعيل اﻻستراتيجية السابقة الذكر في المراجعة.
الثاني :عرض المقطع التالي قصة حياء د.عبدالمحسن اﻷحمد وبعد مشاهدة المقطع ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات( أو )التلخيص الناقد( أو )الفرق المستمعة(
أو )مثلث اﻻستماع( وتفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو من خﻼل اﻻسئلة المباشرة المتعددة حسب احتياج الطﻼب يصل الطﻼب من خﻼل الحواررالي موضوع الدرس.

الهدف

أن يستنبط الطالب الفوائد الواردة في
قول النبي صلى الله عليه وسلم )الحياء
ﻵياتي إﻻ بخير(
أن يشرح الطالب عﻼقة الحياء باﻹيمان

10

اﻷهداف

8

اختيارات
من متعدد

أي من اﻵتي ﻻيعد من
صور الحياء؟

تشخيصي

النوع

أن يستنبط الطالب ثمرات الحياء من قول
الرسول صلى الله عليه وسلم)الحياء
ﻵياتي إﻻ بخير(
أن يترجم الطالب لراوي الحديث عمران
بن حصين رضي الله عنه

الحياء شعبة من شعب.........

صواب
وخطأ

تكويني

تكويني
ختامي

الصحابي الذي كان يحمل راية
خزاعة يوم الفتح هو عمران
بن .........الخزاعي رضي الله
عنه
صحابي جليل حمل راية خزاعة
يوم الفتح وكان مجاب الدعوة
هو:
كان الحسن البصري يحلف)ماقدم
عليهم البصرة خير لهم من:

دور المعلم

اﻻستراتيجية

 خرائط المفاهيم

اﻻستراتيجيات






اختيارات
من متعدد

من ثمرات الحياء في
اﻵخرة






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

المواد التعليمية المساندة

النوع
MP3
MP3

معلم المادة

اختيارات
من متعدد

من ثمرات الحياء في
الدنيا:

دور المتعلم

تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة
ﻷهداف الدرس )راوي الحديث(.
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
ال درس يلخ ص فيه ا الطال ب مكتس باته م ن
الدرس).تكون كتقويم ختامي للدرس(.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

8

الحياء خلق يبعث على فعل
الحسن وترك.........

صواب
وخطأ

النص

٥

تشخيصي

6

٣

٤

التقويم

السؤال

أن يُعرف الطالب معاني
المفردات)الحياء/ﻵياتي إﻻ بخير(

6

١
٢

الزمن

التكاليف المنزلية
الحياء شعبة من شعب
اﻹيمان يمنع من المعاصي
وﻻ يزيد في الطاعة
اﻹيمان يزيد بالحياء
وينقص بالسب واللعن

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف رحمه الله تعالى
آمنة اﻻمة  ٦٢عمران بن الحصين
خطبه عن الحياء ﻵياتي اﻻ بخير موقع منار اﻹسﻼم
233شرح رياض الصالحين  /باب الحياء-الوفاء بالعهد  /كان رسول الله صلى الله عليه وسلم /بنعثيمين
20شرح الحديث العشرون الحياء من اﻹيمان للشيخ محمد بن عثيمينالحياء شعبة من اﻹيمان ما معنى الحياء؟ وهل هذا حديث؟  -العﻼمة عبد العزيز بن باز رحمه الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم } :الحياء من اﻹيمان { والحياء ﻻ يأتى إﻻ بخير ..البدر ١٩

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الصبور صلى الله عليه وسلم

صبر النبي ﷺ.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

تنبيه :هذا الدرس يعطى على حصتين ،ومن الممكن ان يكون درس تطبيقي
مراجعة 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 اﻵيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(،أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة المطروحة منن قبل
الطﻼبب ﻹشراكهم فيي المراجعة.
ومن الممكن تفعيل استراتيجية )الكرسي الساخن( أو )البطاقات المروحية( أو )البطاقات الملونة(.
كما يمكن ان تكون المراجعة على تطبيق ) (tiny tapواسرع 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 اﻻسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :من خﻼل عرض اﻵيات آيات الصبر ومن خﻼل تفعيل الطﻼب لمهارة )اﻻستماع النشط( أو )التلخيص( أو )الفرق المستمعة( وتفعيل المعلم ﻻسئلة ) (٥Wاو استراتيجية )أقلب ورقك( والتي تحوي
اسئلة معدة من قبل المعلم وبعد الحوار والمناقشة حول المقطع والصفة التي تحدثت عنهااﻵيات وماذكر في اﻵيات من مواقف تعالج بهذه الصفة وتفعيل )اسئلة المعرفة( حسب حاجة كل معلم ووطﻼبه
يصل الطﻼب الي موضوع الدرس..
الثاني :عرض المقطع التالي قيم تربوية )الصبر( وبعد مشاهدة المقطع ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات( أو )التلخيص الناقد( أو )الفرق المستمعة( أو )مثلث اﻻستماع( وتفعيل المعلم
ﻻستراتيجية ) (٥Wاو من خﻼل اﻻسئلة المباشرة المتعددة حسب احتياج الطﻼب يصل الطﻼب من خﻼل الحوار الي موضوع الدرس.

الزمن

الهدف
ُعرف الطالب الصبر
أن ي َ

5

أن يذكر الطالب نماذج من صبر النبي صلى
الله عليه وسلم قبل الهجرة

10

١

التقويم
تشخيصي

تشخيصي

٢

اﻷهداف

النوع

أن يمثل الطالب لﻸمور التي تحتاج إلى صبر

السؤال

٤

أن يستدل الطالب على صبر النبي صلى الله
عليه وسلم

7
تكويني
6
ختامي

٥

يدل قول عتبة بن غزوان رضي الله
عنه )كنت سابع سبعة مع رسول الله
مالنا طعام إﻻ ورق الشجر
على .........النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه
مما يدل على صبر النبي صلى الله
عليه وسلم وشدة تحمله ما أصابه في
غزوة .........عندما شج وجهه
وكسرت سنه

صواب
وخطأ

عدو الله الذي تجرأ على
الرسول صلى الله عليه وسلم
وخنقه خنقًا شديدًا هو أبو
لهب

صواب
وخطأ

الذي دافع عن النبي صلى
الله عليه وسلم عندما خنقه
عقبة بن أبي معيط وهو
يصلي هو ابن عمه علي بن
أبي طالب رضي الله عنه
آذت قريش النبي صلى الله
عليه وسلم قبل الهجرة
وانقطع آذاها له بعد هجرته
للمدينة
كسرت سن النبي صلى الله
عليه وسلم وجرح وجهه في
غزوة بدر

اشتد الوجع على النبي صلى الله
عليه وسلم في مرض .........فكان
صابرا محتبَا
ً

صواب
وخطأ

ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
أن المسلم إذا أصابه أذى فصبر فإن
الله يحات عنه .........كما تحات
ورق الشجر

صواب
وخطأ

دور المعلم

اﻻستراتيجية

دور المتعلم


 خرائط المفاهيم

اﻻستراتيجيات






تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة ﻷه داف
الدرس )نماذج من صبر النبي ﷺ(.
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





الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها ،وحل
تدريبات متنوعة عن المفهوم )نماذج من صبر النبي
ﷺ(.
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

٣

تكويني

)عدم الجزع عند المصائب( المصطلح
السابق للمعنى السابق هو:.........

صواب
وخطأ

النص

أن يشرح الطالب نماذج من صبر النبي صلى
الله عليه وسلم بعد الهجرة

12

التكاليف المنزلية
الزهد هو عدم الجزع عند
المصائب

نماذج من صبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم موقع الددرر السنية
صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على اﻷذى الشيخ المنجد صوتي وتفريغ كتابي
صبر النبي صلى الله وعليه وسلم محاضرة صوتية عبد المحسن اﻷحمد شامل
صبر رسول الله  -الشيخ علي القرني – كامﻼً
الشيخ ابن عثيمين :من صبر النبي عليه الصﻼة والسﻼم في الدعوة إلى الله
صبر النبي صلى الله عليه وسلم
صبر النبي ۩ الشيخ عائض القرني
قصص عن الصبر  ---الشيخ محمد العريفي

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي الصبور صلى الله عليه وسلم

فضل الصبر.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

مراجعة 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 اﻵيباد )الروليت( أو تطبيق )) (Student Calloutالقرعة(،أو )البصمة( وتكون اﻷسئلة
المطروحة من قبل الطﻼب ﻹشراكهم فيي 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(.
كذلك ممكن ان تكون المراجعة من خﻼل استراتيجية )صندوق الحظ( الذي تكون اسئلته من الطﻼب وتكون الجوائز في نفس الصندوق.
ومن الممكن عن طريق اﻻسئلة المباشرة للطﻼب وتقيمهم مباشرة عن طريق تطبيق تيتشر كيك او كﻼس دوجو أو )(idoceo
يقترح التمهيد بأحد التمهيدات التالية:
اﻻول :عرض المقطع التالي الذي يحكي قصة عجبا ﻷمر المؤمن إن أمره كله خير ومن خﻼل تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )التلخيص( أو مخطط )القصة( أو )اﻻستماع الناشط( ومن
خﻼل لتفعيل المعلم ﻷسئلة المعرفة أو ) (٥Wيصل بالحوار مع الطﻼب من خﻼل اﻻستنتاج الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض المقطع التالي عجبا ﻷمر المؤمن إن أمره كله له خير ،ما أجمل الصبر وأحسن عاقبته ! وبعد مشاهدة المقطع ،ومن خﻼل تفعيل الطﻼب ﻻستراتيجية )المﻼحظات( أو
)التلخيص الناقد( أو )الفرق المستمعة( أو )مثلث اﻻستماع( وتفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو من خﻼل اﻻسئلة المباشرة

الهدف
١

٢

الزمن

7

تشخيصي

الذي يكون في الضراء ساخط غير
صابر هو.........

صواب
وخطأ

تشخيصي

يعتبر المرض والفقر من .........التي
تصيب المسلم

صواب
وخطأ

المؤمن في السراء يشكر الله على
النعم وﻻ يستعملها في.........

صواب
وخطأ

من الفوائد المستنبطة من
المؤمن إِنﱠ
ﻷمر
حديث( َ
ع َجبًا ِ
ِ
ير( أن اﻻيمان
أ ْم َره ُكلﱠهُ لهُ َخ ٌ
سبب للطمأنينة وحسن
التصرف.
معنى عجبًا ﻷمر المؤمن أي
أن حال المؤمن يستحق
التعجب ﻷنه في:
السراء التي تصيب
من أمثلة
َ
المسلم:

6
تكويني

٣
النوع

السؤال

٥

السراءشرا على
أن يوضح الطالب كيفية كون
ً
الكافر والمنافق

5

٦

أن يكتب الطالب أمثلة لما يجب فعله عند
نزول المصيبة

5

النوع

٤

أن يوضح الطالب الواجب على المؤمن تجاه
النعم

5

تكويني

المؤمن في حال الضراء يرضى
بــ.........

اختيارات
من متعدد

ختامي

الذي يرضى بالقضاء والقدر في
الضراء هو.........

اختيارات
من متعدد

ختامي

أبو يحيى هو صحيب بن.........
الرومي رضي الله عنه

اختيارات
من متعدد

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 خرائط المفاهيم





تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة ﻷه داف
الدرس )راوي الحديث(.
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





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

حال المؤمن في السراء:

دور المتعلم




النص

اﻷهداف

أن يوضح الطالب معاني المفردات الواردة في
قول النبي صلى الله عليه وسلم ))عجبًا ﻷمر
المؤمن).....
أن يستنبط الطالب الفوائد الواردة في قول
النبي صلى الله عليه وسلم )عجبًا ﻷمر
المؤمن(....
أن يترجم الطالب لراوي الحديث صهيب بن
سنان رضي الله عنه

التقويم

7

التكاليف المنزلية
حال المؤمن يستحق التعجب
ﻷنه في صبر في جميع
أحواله
حال المؤمن يتقلب بين الخير
والشر

قصص الصحابة صهيب الرومي رضى الله عنه الشيخ محمود المصري
ابتسم مع النبي وهو يمزح مع صهيب بن سنان
شرح الحديث:عجبا ﻷمر المؤمن إن أمره كله خيرابن عثيمن
حديث العصر ) (٢٧عجبا ﻷمر المؤمن بن مصلح
014من يتصبر يصبره الله  -وعجبا ﻷمر المؤمن  -وكربالخيرة فيما اختاره الله لك  -الشيخ :محمد المنجد
الصبر الدرر السنية

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي صلى الله عليه وسلم
تواض ُع
ّ

تواضع 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 اﻵيباد )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 اﻻسئلة 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 أحمد العجمي سورة القلم اﻵية  ٤أو أيه سورة القلم ماهر المعيقلي )يقف المعلم عند اﻻية الرابعة في المقطع الثاني( ومناقشة الطﻼب حول
اﻵية وما تحدثت عن من خﻼل اﻻسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو اسئلة المعرفة يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض اﻵيات القارئ سعد الغامدي سورة الشعراء اﻵية  ٢١٥وبعد اﻻستماع للمقطع ،ومن خﻼل ومناقشة الطﻼب حول اﻵية وما تحدثت عمن خﻼل اﻻسئلة المباشرة أو من
خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو اسئلة المعرفة يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.

الزمن

الهدف

التقويم

5

أن يمثل الطالب للتواضع
١

اﻷهداف

٦

أن يوضح الطالب أثر تواضع النبي صلى الله عليه
وسلم في قبول الناس لدعوته

7

من صور تواضع النبي صلى الله عليه
وسلم أنه كان .........نعله

تشخيصي
5

النوع

٥

أن يعلل الطالب عدم معرفة الغريب للرسول صلى
سا بين أصحابه
الله عليه وسلم إذا كان جال ً

9

تكويني

السؤال

٤

أن يشرح الطالب مايفعله النبي صلى الله عليه وسلم
عند زيارته لﻸنصار

تشخيصي

يدل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم
لنفسه في بيته والقيام بشؤونه الخاصة
على .........صلى الله عليه وسلم

4
تكويني
5
ختامي
5

أن يفرق الطالب بين التواضع والكبر

ختامي

٧

من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه
كان ﻻ يترفع عن السﻼم على.........

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 أمثل ة
عن التواض ع 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
الصحيحة فقط(

المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب وخطأ

من صور التواضع مع الناس
احترامهم حسب مراكزهم
ووظائفهم

اختيارات من
متعدد

خدمة النفس ولين الجانب تعد من
أمثلة:
من أمثلة التواضع:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر
على صبيان اﻷنصار يسلم عليهم ويمسح
بــ.........
من أثر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم
قبول.........

اختيارات من
متعدد

كان النبي صلى الله عليه وسلم
يخصف نعله ويخيط ثوبه وهذا
دليل على:

أشد الناس تواضعًا هو النبي صلى الله
عليه وسلم كان لتواضعه أثر كبير في
قبول.........

اختيارات من
متعدد

كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا مر على صبيان اﻷنصار فإنه:

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

صواب وخطأ

كان لتواضع النبي صلى الله
عليه وسلم أثر كبير في قبول
دعوته

اختيارات من
متعدد

دور المعلم

اﻻستراتيجية

النوع

٣

أن يستدل الطالب على تواضع النبي صلى الله عليه
وسلم في منزله

تشخيصي

رأيت أحدهم وهو يحتقر الناس ويترفع
عنهم فنصحته وبينت له أن ذلك ليس
من.........

صواب وخطأ

النص

٢

صورا لتواضع النبي صلى الله عليه
أن يذكر الطااب
ً
وسلم

التكاليف المنزلية
كان النبي صلى الله عليه وسلم
إذا زار اﻷنصار يسلم على
صبيانهم ويدعو لهم

ي ِ صلى الله عليه وسلم الدرر السنية
نماذج مِن تواضع ال ﱠنب ّ
تواضع النبي صل الله عليه وسلم  -عائض القرني  -السيرة المحمدية الـ١٢
تواضع النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ صالح المغامسي
تواضعه صلى الله عليه وسلم  -الشيخ الدكتور عائض القرني
فضل وعظمة وتواضع النبي صلي الله عليه وسلم
اجمل قصة للشيخ محمد العريفي عن التواضع
تواضع ليرفع الله قدرك  -الدكتور /سعد العتيق  -مقاطع دعوية عن رسول الله  ٣قصص
التواضع كنز ﻻيفنى

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
حديث

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الخامس

النبي صلى الله عليه وسلم
تواض ُع
ّ

فضل التواضع.

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
١

التمهيد

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 اﻵيباد )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 tapواسرع 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 اﻻسئلة 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 اﻹسراء اﻵية  ٣٧وبعد اﻻستماع لﻶيات ومناقشة الطﻼب حول اﻵية وما تحدثت عنه من صفة ترتبط بالوحدة ومن
خﻼل اﻻسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو اسئلة المعرفة يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.
الثاني :عرض اﻵية سورة الفرقان آيه  ٦٣أو القارئ أحمد العجمي سورة الفرقان اﻵية  ٦٣وبعد اﻻستماع لﻶيات ،ومن خﻼل ومناقشة الطﻼب حول اﻵية وما تحدثت عنه من خﻼل
اﻻسئلة المباشرة أو من خﻼل تفعيل المعلم ﻻستراتيجية ) (٥Wاو )اسئلة المعرفة( يصل الطﻼب الي موضوع الدرس.

الهدف
١

الزمن

التقويم

10

أن يُوضح الطالب معاني المفردات الواردة في
قول النبي صلى الله عليه وسلم )ما نقصت
صدقة من مال(
أن يبين الطالب أثر الصدقة على المال

تشخيصي

6

6

أن يستدل الطالب من السنة على فضل
التواضع

٥

النوع

6

تكويني

ختامي

السؤال

أن يستنبط الطالب الفوائد الواردة في قول
النبي صلى الله عليه وسلم )ما نقصت صدقة
من مال(...
أن يوضح الطالب أثر التواضع في التعامل مع
الناس

اﻻستراتيجية

 خرائط المفاهيم

اﻻستراتيجيات






المواد التعليمية المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

التواضع يؤدي إلى حب
الناس وعلو المنزلة في
الدارين
أي من اﻵتي يعد من ثمرات
إخراج الصدقة من المال

منزلة الصدقة والتواضع والعفو عند
الله.........
من النصوص الدالة على فضل
التواضع قول النبي صلى الله عليه
وسلم:

اختيارات
من متعدد

من فوائد التواضع

دور المتعلم




الوسائل التعليمة

تنظيم المفاهيم في شكل يبرز العﻼقة بينها ،وحل تدريبات
متنوعة عن المفهوم )فوائد 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

صواب
وخطأ

من صور التواضع ترك
العجب وقبول الحق وعدم
رده

اختيارات
من متعدد

دور المعلم
تزوي د الط ﻼب بخريط ة مص ممة ج اهزة
ﻷهداف الدرس )فوائد 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(.

النوع

٤

7

تكويني

معنى مانقصت صدقة من مال أي:أن
الله يبارك المال الذي أخرج
صاحبه.........
معنى)وما زاد الله عبدًا بعفو إﻻ عزً ا(
أي أن من عرف بالصفح والعفو عن
الناس فإن الله .........منزلته في
الدنيا واﻵخرة
الصدقة ﻻ .........المال بل تزيده

صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

٢

٣

تشخيصي

التكاليف المنزلية
العفو والصفح يؤدي إلى علو
المنزلة في الدنيا واﻵخرة

أفضل وقت تكون الصدقة خير من غيرها/ابن عثيمين
هل في إظهار الصدقة حرمان من اﻷجر؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
ابن عثيمين أفضل الصدقة
حكم الصدقة على الكافر الشيخ ابن عثيمين رحمه
حكم الصدقة على الميت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
لقاء اليوم )ماتواضع أحد لله إﻻ رفعه( اﻹثنين  ١٤٣٨-٥-٢٣اللهم بك اصبحنا
 492شرح رياض الصالحين  -حديث ) (٥٥٦ما نقصت صدقة من مال ﻻبن عثيمين492شرح رياض الصالحين حديث  ٥٥٦ما نقصت صدقة من مال
شرح الحديث من فتح المنعم

المشرف التربوي

قائد المدرسة

