


 الواجب التكويم الوسائل التعليمية )نشاط صفي( التطبيل عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

أُ ٌعذد اىطاىة   

 أسماُ اإلٌَاُ

  

اىطاىة   ٌعذدأُ 

 أسماُ اإلٌَاُ

 

 

أُ ٌعشف اىطاىة  

 اىَشاد تنيَح اإلٌَاُ

 

 

 

 

اىطاىة   ٌزمشأُ 

 أسماُ اإلسالً

 

 

 

 

 

 

ٕو ىقضاء  

 اىذاجح آداب ؟

                                                        تتذقق إٔذاف اىذسط ٍِ خاله:                 

أٍٖذ ىيذسط تَا ٗسد فً  

ٍقذٍح اىذسط تاىسؤاه عِ ٍشاتة 

 اىذٌِ ٗأستَع ىَشاسماخ اىطالب   

أسماُ أسأه اىطالب  ٍا  

ثٌ أتْاٗىٔ ٍع اىطالب  اإلٌَاُ 

 تاىششح ٗاىت٘ضٍخ  

أسأه اىطالب  ٍا ًٕ  

اىذٌِ ٍِٗ اىَشتثح اىثاٍّح ٍِ ٍشاتة 

خاله رىل ٌتعشف اىطالب  عيى 

 اىَشتثح اىثاٍّح ٍِ ٍشاتة اىذٌِ 

ٍِ خاله ٍشاسماخ  

اىطالب  أطية تذذٌذ اىَشتثح اىثاىثح 

 ٍِ ٍشاتة اىذٌِ ٍٗا اىَشاد تٖا  

اىَشاد أسأه اىطالب  :  

 ؟تنيَح اإلٌَاُ 

أتْاٗه األّشطح ٍع  

 اىطالب  

 

 

 

 

 

 

تاىتعاُٗ ٍع ٍجَ٘عتل 

 ؟اإلٌَاُ  أرمش أسماُ

 

 

أرمش أسماُ  •

 اإلسالً  ؟ 

  

أرمش اىَشاد تنيَح 

 اإلٌَاُ ؟  

 

 

 

أعذد أسماُ  •

 اإلٌَاُ ؟ 

 

 

 

 

 
 دو أّشطح اىذسط 

 

 

 

 توقيع املشزف:   توقيع قائد/ة الكشم:

 

  



 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

اىطاىة   ٌعشفأُ 

 ٍعْى اىشت٘تٍح

 
اىطاىة   ٌثٍِأُ 

 اىَشاد تاألىٍٕ٘ح

 
أُ ٌعشف اىطاىة  

 ٍعْى اإلٌَاُ تاهلل

 
اىطاىة  ٌعشف أُ 

ذ األسَاء ت٘دٍ

 ٗاىصفاخ

 
شاسك  اىطاىة  أُ ٌ

فً دو أّشطح 

 اىذسط

 

 

 

 

 

ٍِ اىزي خيقْا ٗخيق 

 جٍَع اىَخي٘قاخ؟

 

 تتذقق إٔذاف اىذسط ٍِ خاله:                                                                        

أٍٖذ ىيذسط تَا ٗسد فً ٍقذٍح اىذسط 

 ٍعْى اإلٌَاُ تاهللعِ 

ثٌ ؟ ٍعْى اىشت٘تٍح اىطالب  ٍا أسأه 

 أتْاٗىٔ ٍع اىطالب  تاىششح ٗاىت٘ضٍخ  

ٍِ خاله اىذذٌث اىَعشٗض أسأه 

ثٌ أتٍِ ىٌٖ ؟ اىَشاد تاألىٍٕ٘ح اىطالب  ٍا 

 اىَقص٘د تٔ 

ٍِ خاله ٍشاسماخ اىطالب  أطية 

 ت٘دٍذ األسَاء ٗاىصفاختذذٌذ 

 

 أتْاٗه األّشطح ٍع اىطالب  

 

 

 

 

 
تل تاىتعاُٗ ٍع ٍجَ٘ع

أعشف ت٘دٍذ األسَاء •

 ٗاىصفاخ ؟

 

 

أعشف ٍعْى  •

 اإلٌَاُ تاهلل ؟

 

 

أرمش ٍعْى  •

 اىشت٘تٍح  ؟ 

 

 

أتٍِ اىَشاد  •

 تاألىٍٕ٘ح  ؟

 

 

 

 

 

 

 دو أّشطح اىذسط

   توقيع املشزف:   توقيع قائد/ة الكشم:



 
 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

•  

عشف اىطاىة ٌأُ 

ٍعْى اإلٌَاُ 

 تاىَالئنح .

زمش ٌأُ  •

اىطاىة أعَاه 

 اىَالئنح .

ثٍِ ٌأُ  •

اىطاىة اىذىٍو 

٘ب اإلٌَاُ ٗج

 تاىَالئنح .

أُ ٌشاسك اىطاىة  

فً دو أّشطح 

 اىذسط

 

 

 

 

ٍا ٍعْى اإلٌَاُ 

 تاىَالئنح ؟

 

 تتذقق إٔذاف اىذسط ٍِ خاله :

أعشض أٍاً اىطالب  ٍِ خاله 

ٍعْى اإلٌَاُ اى٘سٍيح اىَتادح  

 تاىَالئنح

أتٍِ ىيطالب  ٍِ خاله اىششح 

 أعَاه اىَالئنحٗاىذ٘اس 

 

ٌَاُ اىذىٍو ٗج٘ب اإلأعشض  

أٍاً اىطالب  ثٌ أقً٘ تاىَالئنح 

 تقشاءج اىذىٍو ثٌ أطية تشدادٓ 

 

 تْاٗه ٍع اىطالب  أّشطح متابأ

 اىطاىة  

 

 

 

 

 
تاىتعاُٗ ٍع ٍجَ٘عتل 

أرمش دىٍو اإلٌَاُ 

 تاىَالئنح ؟

 

أعشف ٍعْى  •

 ىَالئنح ؟اإلٌَاُ تا

 

 

  

أرمش أعَاه  •

 اىَالئنح  ؟ 

 

 

 

أتٍِ  اىذىٍو  •

ٗج٘ب اإلٌَاُ 

 تاىَالئنح ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 دو أّشطح اىذسط

   توقيع املشزف:   توقيع قائد/ة الكشم:



 
 الواجب التكويم الوسائل التعليمية ي(التطبيل )نشاط صف عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

• 

 عشف اىطاىةٌأُ  

ٍعْى اإلٌَاُ 

 تاىنتة . 

زمش ٌأُ  •

اىطاىة اىنتة اىتً 

 أّضىٖا هللا .

ثٍِ ٌأُ  •

اىطاىة دىٍو ٗج٘ب 

 اإلٌَاُ تاىنتة .

أُ ٌشاسك اىطاىة  

فً دو أّشطح 

 اىذسط

 

 

 

 

 

 

 

ٍا اىنتاب اىزي أّضىٔ 

 هللا عيى دمحم ؟

 ىذسط ٍِ خاله :تتذقق إٔذاف ا

أعشض اٍاً اىطالب  ٍِ خاله 

ٍعْى اإلٌَاُ اى٘سٍيح اىَتادح  

 تاىنتة

ٌزمش اىنتة اىتً أطية ٍِ اىطالب  

 أّضىٖا هللا

 

أتٍِ ىيطالب  ٍِ خاله اىششح 

دىٍو ٗج٘ب اإلٌَاُ ٗاىذ٘اس 

 تاىنتة

دىٍو ٗج٘ب  أعشض اىذىٍو عيى

أٍاً اىطالب  ثٌ أقً٘ اإلٌَاُ تاىنتة 

 ٍو ثٌ أطية تشدادٓ تقشاءج اىذى

اتْاٗه ٍع اىطالب  ٍِ خاله اىششح 

 ٗاىذ٘اس  

 تْاٗه ٍع اىطالب  أّشطح متابأ

 اىطاىة

 

 

 

 

 
 تاىتعاُٗ ٍع ٍجَ٘عتل 

أرمش دىٍال عيى ٗج٘ب 

 اإلٌَاُ تاىنتة ؟

 

أعشف ٍعْى  

 اإلٌَاُ تاىنتة ؟ 

 
ارمش  اىنتة  

 اىتً أّضىٖا هللا  ؟ 

 

 

أتٍِ دىٍو  •

ٗج٘ب اإلٌَاُ تاىنتة  

 ؟

 

 

 

 

 

 

 دو أّشطح اىذسط

   توقيع املشزف:   توقيع قائد/ة الكشم:



 
 الواجب التكويم التعليميةالوسائل  التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

عشف اىطاىة ٌأُ 

ٍعْى اإلٌَاُ 

 تاىشسو .

زمش ٌأُ  •

اىطاىة دىٍو ٗج٘ب 

 اإلٌَاُ تٌٖ  .

ثٍِ ٌأُ  •

اىطاىة دىٍو مثشج 

 سسو هللا  .

 

أُ ٌشاسك اىطاىة  

فً دو اّشطح 

 اىذسط

 

 

 

 

 

ىَارا أسسو هللا ّ٘داً 

 ؟

 

 تتذقق إٔذاف اىذسط ٍِ خاله :

ٍعْى ٍا   أتذا تسؤاه اىطالب

 اإلٌَاُ تاىشسو

 

دىٍو ٗج٘ب اتْاٗه ٍع اىطالب  

 اإلٌَاُ تٌٖ  

 

 سسو هللا  أطية ٍِ اىطالب  تسٍَح 

 

اٍاً دىٍو مثشج سسو هللا  .أعشض 

اىطالب  ٗأطية ٍِ اىطالب  تشداد 

 اىذىٍو 

 

طالب  اىَشاسمح فً أطية ٍِ اى

ٍع تقذٌٌ دو أّشطح متاب اىطاىة 

 اىذعٌ اىالصً

 

 

 

 

 
 ُٗ ٍع ٍجَ٘عتلتاىتعا

 

 

أرمش دىٍو عيى ٗج٘ب  

 اإلٌَاُ تاىشسو ؟

 

 
 

أعشف ٍعْى اإلٌَاُ •

 تاىشسو  ؟ 

 

أرمش  دىٍو  •

 ٗج٘ب اإلٌَاُ تٌٖ  ؟

 

 

أتٍِ  دىٍو  •

 مثشج سسو هللا  ؟

 

 

 

 

 

 

 دو أّشطح اىذسط

   توقيع املشزف:   /ة الكشم:توقيع قائد



 
 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

عشف ٌأُ  •

اىطاىة ٍعْى 

 اإلٌَاُ تاىًٍ٘ اَخش

زمش ٌأُ  •

طاىة دىٍو ٗج٘ب اى

اإلٌَاُ تاىًٍ٘ اَخش  

. 

ثٍِ ٌأُ  •

اىطاىة ضشٗسج 

االستعذاد ىيًٍ٘ 

 االخش .

 

أُ ٌشاسك اىطاىة  

فً دو اّشطح 

 اىذسط

 

 

 تتذقق إٔذاف اىذسط ٍِ خاله :

أتذا تسؤاه اىطالب  ٍا  

 ٍعْى اإلٌَاُ تاىًٍ٘ اَخش

 

 اتْاٗه ٍع اىطالب  

 ضشٗسج االستعذاد ىيًٍ٘ االخش

 

 

دىٍو ٗج٘ب اإلٌَاُ تاىًٍ٘ أعشض 

أٍاً  اىطالب  ٗأطية ٍِ اَخش  

 اىطالب  تشداد اىذىٍو 

 

طالب  اىَشاسمح فً أطية ٍِ اى

اىطاىة  ٍع تقذٌٌ  دو أّشطح متاب

 اىذعٌ اىالصً

 

 

 

 

 
 تاىتعاُٗ ٍع ٍجَ٘عتل

 

 

أرمش دىٍو اإلٌَاُ تاىًٍ٘ 

 اَخش ؟

 

 

أعشف ٍعْى  •

 اإلٌَاُ تاىًٍ٘ اَخش؟ 

 

 
أرمش  دىٍو ٗج٘ب اإلٌَاُ •

 تاىًٍ٘ اَخش   ؟ 

 

 

أتٍِ  ضشٗسج •    

 االستعذاد ىيًٍ٘ االخش.  ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 دو أّشطح اىذسط

   توقيع املشزف:   توقيع قائد/ة الكشم:



 
 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

عشف اىطاىة ٌأُ  

ٍعْى اإلٌَاُ تاىقذس 

 خٍشٓ ٗششٓ .

 
زمش اىطاىة ٌأُ 

اُ دىٍو ٗج٘ب اإلٌَ

 تاىقذس خٍشٓ ٗششٓ .

 
ثٍِ اىطاىة ٌأُ •

ضشٗسج اىتسيٌٍ 

 ىقذس هللا  .

 
أُ ٌشاسك اىطاىة  

فً دو اّشطح 

 اىذسط

 

 تتذقق إٔذاف اىذسط ٍِ خاله :

ٍعْى أتذا تسؤاه اىطالب  ٍا 

 اإلٌَاُ تاىقذس خٍشٓ ٗششٓ

 
ٌٍ ضشٗسج اىتسياتْاٗه ٍع اىطالب  

 ىقذس هللا  .

 
دىٍو ٗج٘ب اإلٌَاُ تاىقذس أعشض 

أٍاً  اىطالب  ٗأطية خٍشٓ ٗششٓ 

 ٍِ اىطالب  تشداد اىذىٍو 

 
طالب  اىَشاسمح فً أطية ٍِ اى

اىطاىة ٍع تقذٌٌ  دو أّشطح متاب

 اىذعٌ اىالصً

 

 تاىتعاُٗ ٍع ٍجَ٘عتل 

 

 

أرمش دىٍو اإلٌَاُ تاىقذس 

 خٍشٓ ٗششٓ ؟

أعشف ٍعْى اإلٌَاُ •

 تاىقذس خٍشٓ ٗششٓ ؟

 

 
أرمش  دىٍو  •

ٗج٘ب اإلٌَاُ تاىقذس 

 خٍشٓ ٗششٓ ؟ 

 

 

 

 

أتٍِ ضشٗسج  •

 اىتسيٌٍ ىقذس هللا   ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 دو أّشطح اىذسط

   توقيع املشزف:   توقيع قائد/ة الكشم:



 
 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس ة )الرتكيز(التهيئ النتاجات التعلمية

تعشف ٌأُ  •

اىطاىة فضو 

 اإلدساُ

 

زمش ٌأُ  •

اىطاىة دىٍو 

 اإلدساُ 

 

 

أُ ٌشاسك اىطاىة  

فً دو اّشطح 

 اىذسط

 تتذقق إٔذاف اىذسط ٍِ خاله :

اىَشتثح أتذا تسؤاه اىطالب  ٍا ٕ٘ 

  اىثح ٍِ ٍشاتة اىذٌِ اىث

 
 فضو اإلدساُاتْاٗه ٍع اىطالب  

 

أٍاً  اىطالب  دىٍو اإلدساُ أعشض 

 ٗأطية ٍِ اىطالب  تشداد اىذىٍو 

 

 

طالب  اىَشاسمح فً أطية ٍِ اى

اىطاىة  ٍع تقذٌٌ  دو أّشطح متاب

 .اىذعٌ اىالصً

 

 تاىتعاُٗ ٍع ٍجَ٘عتل 

 

 

أرمش دىٍال عيى تعشٌف 

 اإلدساُ ؟

 

 

أرمش ٍعْى            

 اإلدساُ ؟ 

 

أرمش  فضو  •

 اإلدساُ؟

 

 

 

أرمش  دىٍو  •

 اإلدساُ ؟

 

 

 

 

 

 

 دو أّشطح اىذسط

   توقيع املشزف:   توقيع قائد/ة الكشم:

 


