
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 )التعريف بسورة العنكبوتموضوع الوحدة ( )األولى:( تخطيط تحضير دروس الوحدة)     تفسير أول متوسطالمادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  .مناقشة ما تم دراسته في الفصل الدراسي األول المكتسبات السابقة :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 سببالتسميةبسورةالعنكبوتتذكر  

 الفترةالتينزلتفيهاسورةالعنكبوتيحدد  

 أبرزموضوعاتسورةالعنكبوتيبين  

 بعضأوجهاإلعجازفيسورةالعنكبوتيبين  

 علىالثباتعلىالحقيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  التعريف بسورة العنكبوت

  سببالتسميةبسورةالعنكبوت

  الفترةالتينزلتفيهاسورةالعنكبوت

  موضوعاتالسورة

  
 

 سببالتسميةبسورةالعنكبوتاذكر  

 الفترةالتينزلتفيهاسورةالعنكبوتحدد  

 أبرزموضوعاتسورةالعنكبوتبين  

 بعضأوجهاإلعجازفيسورةالعنكبوتبين  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝ستنتاج  اال       ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  

  



 )االبتالء والفتنة) موضوع الوحدة (الثانية:( تخطيط تحضير دروس الوحدة)     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  .بهذا االسم وموضوعات السورةالعنكبوتسبب تسمية سورة  وضحالسابقة :المكتسبات 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 لكل درس  موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  ) ٧ -١(  تفسيرسورةالعنكبوت
  قراءة اآليات 

  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

******************************************  
  ) ١١ -٨(  تفسيرسورةالعنكبوت

  قراءة اآليات 
  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات لكل درس حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 ) الشرك وخطرهموضوع الوحدة () الثالثة:( تخطيط تحضير دروس الوحدة)     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  المكتسبات السابقة : اقرأ  اآليات قراءة صحيحة مع مراعاة األحكام التجويدية .     
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 لكل درس  موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  ) ٤٤ -٤١(  تفسيرسورةالعنكبوت
  موضوع اآليات - معاني المفردات - قراءة اآليات 

  الفوائد واالستنباطات -  شرح وتفسير اآليات
******************************************  

  ) ٤٦ -٤٥(  تفسيرسورةالعنكبوت
  موضوع اآليات - معاني المفردات - قراءة اآليات 

  الفوائد واالستنباطات -  شرح وتفسير اآليات
******************************************  

  ) ٤٩ -٤٧(  تفسيرسورةالعنكبوت
  موضوع اآليات - المفرداتمعاني  - قراءة اآليات 

  الفوائد واالستنباطات -  شرح وتفسير اآليات
******************************************  

  ) ٥٢ -٥٠(  تفسيرسورةالعنكبوت
  موضوع اآليات - معاني المفردات - قراءة اآليات 

  الفوائد واالستنباطات -  شرح وتفسير اآليات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات لكل درس حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

  الفوائدمناآلياتاستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )خرى أ      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  



 ) نعم الله تعالى على اإلنسان) موضوع الوحدة (الرابعة:( دروس الوحدة تخطيط تحضير)     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  المكتسبات السابقة : اقرأ  اآليات قراءة صحيحة مع مراعاة األحكام التجويدية .     
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 لكل درس  موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  ) ٤٩ -٦٤(  تفسيرسورةالعنكبوت

  معاني المفردات - قراءة اآليات 

  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات

  الفوائد واالستنباطات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات لكل درس حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

 الفوائدمناآلياتاستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 ) التعريف بسورة الروم) موضوع الوحدة (الخامسة:( تحضير دروس الوحدةتخطيط )     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  المكتسبات السابقة : اقرأ  اآليات قراءة صحيحة مع مراعاة األحكام التجويدية .     
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

أن يكون الطالب بإذن الله  إنه بانتهاء الوحدة يجب

  قادرا على أن :

 سببالتسميةبسورةالرومتذكر  

 الفترةالتينزلتفيهاسورةالروميحدد  

 أبرزموضوعاتسورةالروميبين  

 بعضأوجهاإلعجازفيسورةالروميبين  

 علىالثباتعلىالحقيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  التعريف بسورة الروم

  سببالتسميةبسورةالروم

  الفترةالتينزلتفيهاسورةالروم

  موضوعاتالسور

  
 

 الرومسببالتسميةبسورةاذكر  

 الرومالفترةالتينزلتفيهاسورةحدد  

 الرومأبرزموضوعاتسورةبين  

 الرومبعضأوجهاإلعجازفيسورةبين  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 ) قصة الروم) موضوع الوحدة (السادسة:( تخطيط تحضير دروس الوحدة)     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  ما سبب تسمية سورة الروم بهذا االسم ؟المكتسبات السابقة :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 لكل درس  موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  ) ٧ -١(  تفسيرسورةالروم
  قراءة اآليات 

  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

******************************************  
  ) ١٠ -٨(  تفسيرسورةالروم

  قراءة اآليات 
  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات لكل درس حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

 الفوائدمناآلياتاستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 )آيات الله الكونيةموضوع الوحدة () السابعة:( تخطيط تحضير دروس الوحدة)     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  المكتسبات السابقة : اقرأ  اآليات قراءة صحيحة مع مراعاة األحكام التجويدية .     
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 لكل درس  موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  ) ٢٣ -٢٠(  تفسيرسورةالروم
  قراءة اآليات 

  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

******************************************  
  ) ٢٧ -٢٤(  تفسيرسورةالروم

  قراءة اآليات 
  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات لكل درس حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

 الفوائدمناآلياتاستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 ) طبيعة النفس البشريةموضوع الوحدة () الثامنة:( تخطيط تحضير دروس الوحدة)     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  المكتسبات السابقة : اقرأ  اآليات قراءة صحيحة مع مراعاة األحكام التجويدية .     
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 لكل درس  موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  ) ٣٨ -٣٣(  تفسيرسورةالروم
  قراءة اآليات 

  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

******************************************  
  ) ٤١ -٣٩(  تفسيرسورةالروم

  قراءة اآليات 
  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات لكل درس حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

 الفوائدمناآلياتاستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 )التعريف بسورة لقمانموضوع الوحدة () التاسعة:( تخطيط تحضير دروس الوحدة)     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  المكتسبات السابقة : اقرأ  اآليات قراءة صحيحة مع مراعاة األحكام التجويدية .     
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 سببالتسميةبسورةلقمانتذكر  

 الفترةالتينزلتفيهاسورةلقمانيحدد  

 أبرزموضوعاتسورةلقمانيبين  

 بعضأوجهاإلعجازفيسورةلقمانيبين  

 علىالثباتعلىالحقيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  التعريف بسورة لقمان

  سببالتسمية

  زمننزواللسورة

  موضوعاتالسورة

  اإلعجازالعلميفيالسورة

  
 

 لقمانسببالتسميةبسورةاذكر  

 لقمانالفترةالتينزلتفيهاسورةحدد  

 لقمانأبرزموضوعاتسورةبين  

 لقمانبعضأوجهاإلعجازفيسورةبين  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )خرى أ      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 )االنشغال باللهو عن الطاعة) موضوع الوحدة (العاشرة:( تحضير دروس الوحدةتخطيط )     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  االسم ؟ما سبب تسمية سورة لقمان بهذا المكتسبات السابقة :
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 لكل درس  موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  ) ٧ - ١(تفسيرسورةلقمان 
  قراءة اآليات 

  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

******************************************  
  ) ١١ -٨(تفسيرسورةلقمان

  قراءة اآليات 
  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات لكل درس حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

 الفوائدمناآلياتاستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
      ⃝األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس  ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 

  .................... )أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات       ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني  

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 )وصايا لقمان) موضوع الوحدة (الحادية عشرة:( تخطيط تحضير دروس الوحدة)     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  المكتسبات السابقة : اقرأ  اآليات قراءة صحيحة مع مراعاة األحكام التجويدية .     
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 لكل درس  موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  )١٥ -١٢(تفسيرسورةلقمان
  قراءة اآليات 

  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

******************************************  
  )١٩ -١٦(تفسيرسورةلقمان

  قراءة اآليات 
  معاني المفردات
  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات
  الفوائد واالستنباطات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات لكل درس حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

 الفوائدمناآلياتاستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )أخرى       ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 )مفاتيح الغيب) موضوع الوحدة (الثانية عشرة:( تخطيط تحضير دروس الوحدة)     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  المكتسبات السابقة : اقرأ  اآليات قراءة صحيحة مع مراعاة األحكام التجويدية .     
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

إنه بانتهاء الوحدة يجب أن يكون الطالب بإذن الله 

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  )٣٤ -٣٣( تفسيرسورةلقمان

  قراءة اآليات 

  معاني المفردات

  موضوع اآليات

  شرح وتفسير اآليات

  الفوائد واالستنباطات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

 الفوائدمناآلياتاستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة         ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )خرى أ      ⃝التمييز بين المعلومات        ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  

  



 )قضايا عقدية) موضوع الوحدة (الثالثة عشرة:( تحضير دروس الوحدةتخطيط )     تفسير أول متوسط  المادة والصف : (  

  السابعة  السادسة  الخامسة  الرابعة  الثالثة   الثانية  األولى   الحصة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين  األحد  اليوم
                الفصل            التاريخ

  المكتسبات السابقة : اقرأ  اآليات قراءة صحيحة مع مراعاة األحكام التجويدية .     
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................ أخرى      ⃝  )       ( رقم نشاط       ⃝  تعليمي فلم عرض       ⃝  صور عرض       ⃝  صحيح مرجع من نص أو نبوي أو قرآني نص قراءة       ⃝  مشكلة طرح      ⃝  جاري حدث      ⃝  قصة      ⃝: التهيئة

  الوحدةأهداف 
  تحقيق أهداف الدرس من خالل.....

  أسئلة التقويم
  الطالبكتاب 

أن يكون الطالب بإذن الله  إنه بانتهاء الوحدة يجب

  قادرا على أن :

 اآلياتتالوةمتقنةيتلو  

 معانياللغوباتالجديدةيوضح  

 لكل درس  موضوعاآلياتيحدد  

 اآلياتتفسيراصحيحايفسر  

 الفوائدمناآلياتيستنبط 

 علىدراسةكتاباللهيحرص  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  يشارك  

  )٤ -١( تفسيرسورةالتغابن
  موضوع اآليات - المفرداتمعاني  - قراءة اآليات 

  الفوائد واالستنباطات -  شرح وتفسير اآليات
  )٨ - ٥(التغابنتفسيرسورة

  موضوع اآليات - معاني المفردات - قراءة اآليات 
  الفوائد واالستنباطات -  شرح وتفسير اآليات

  )١١ -٩( تفسيرسورةالتغابن
  موضوع اآليات - معاني المفردات - قراءة اآليات 
  الفوائد واالستنباطات -  اآليات شرح وتفسير

  )١٥ - ١٢( تفسيرسورةالتغابن
  موضوع اآليات - معاني المفردات - قراءة اآليات 

  الفوائد واالستنباطات -  شرح وتفسير اآليات
  )١٨ - ١٦( تفسيرسورةالتغابن

  موضوع اآليات - معاني المفردات - قراءة اآليات 
  الفوائد واالستنباطات -  شرح وتفسير اآليات

  
 

 آلياتتالوةمتقنةاتال  

 معانياللغوباتالجديدةوضح  

 موضوعاآليات لكل درس حدد  

 اآلياتتفسيراصحيحافسر  

 الفوائدمناآلياتاستنبط  

 تقويم ذاتي  

 في حل أنشطة وأسئلة الوحدة  شارك  

  

  .......................................................أخرى       ⃝حل المشكالت        ⃝لعب األدوار       ⃝الخرائط الذهنية       ⃝التواصل اللغوي       ⃝االستقصاء        ⃝التقويم البنائي        ⃝التعلم التعاوني        ⃝  :استراتيجيات التدريس

  :مهارات التفكير 
األصالة        ⃝المرونة         ⃝الطالقة        ⃝:  التفكير اإلبداعي ( ،   ............................. )   أخرى        ⃝االستنتاج         ⃝القياس         ⃝التصنيف         ⃝المالحظة         ⃝: عمليات العلم األساسية ( 
  .................... )أخرى       ⃝لتمييز بين المعلومات  ا      ⃝تحديد األولويات         ⃝:   التفكير الناقد ( ،   ................... )    أخرى       ⃝العصف الذهني        ⃝

  ..................أخرى       ⃝مراجع ودوريات         ⃝فلم تعليمي         ⃝لوحات ورسومات         ⃝صور         ⃝مجسمات         ⃝نماذج وعينات         ⃝جهاز تسجيل         ⃝أجهزة عرض          ⃝  :تقنيات التعلم 

  .................................أخرى       ⃝الواجبات المنزلية         ⃝األنشطة         ⃝التدريبات         ⃝المناقشة         ⃝المالحظة          ⃝االختبارات التحريرية        ⃝االختبارات الشفوية         ⃝  :أدوات التقويم 

  


