تم التحميل من موقع األوائل

نــمــــــوذج تــحــلــٌـــل مـحـتــــــوى
عنوان الوحدة ) ) 9 -1
الـصــف  :السابع االســاســـً
الــمـبــحــــــث  :الـتربٌة االسالمٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمهـارات
المٌم واالتجاهات
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
االحكام
الحمائك
الـمـفــاهــٌــم
والمصطلحات
واالدلة
والتعمٌمات
 1ـ ٌبٌن معانً المفردات والتراكٌب الواردة فً الدروس والسور
عالمات الولف ـ ضبط المصحف ــ مخارج
2ـ ٌتعرف على سبب ضبط المرأن الكرٌم
المؤمن المعطاء هووووووووووو وضووووووووووع الحروف
عالموووات تسووواعد مخرج اللسان 3ـ ٌبٌن كٌف اعتنى العلماء بالمرآن الكرٌم
العمل الطٌب
4ـ ٌستنتج صفات المؤمن المعطاء
مخارج الحروف علووووووووى لووووووووراءة مخرج
5ـ ٌعرف ان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بذل حٌاته فً الدعوة إلى هللا تعالى ونشر
مخرج الصى
المووووووران بشووووووكل الخٌشوم
مخرج الحلك اإلسالم
سلٌم
اللسان
مخرج الجوف 6ـ ٌتعرف على مخارج الحروف
اركان االسالم
7ـ ٌتعرف على مخارج حروف الصى اللسان
 من عالماتاركان االٌمان
مخرج
8ـ ٌتلو االٌات الكرٌمة من سورة ٌس ( ) 44 – 1
الولف:
االحسان
الشفتان
تالوة سلٌمة ومراعٌا احكام التالوة والتجوٌد
مـ وتعنً لزوم
شطأه
9ـ ٌعدد اركان االٌمان  ،اركان االسالم
الولف
أزره
 حروفمخرج الصى 14ـ ٌستنتج اثر االحسان على سلون المسلم
ال وتعنً ال
استوى على
11ـ ٌذكر صفات الرسول ملسو هيلع هللا ىلص والمؤمنٌن الواردة فً
ٌجوز الولف
سوله
اللسان
آٌة  29من سورة الفتح
صلى وتعنً
مخرج الٌاء
 -1الماف
12ـ ٌتعرف على الجزاء الذي أعده هللا تعالى لعباده الصالحٌن
جواز الولف
الجوفٌة
 -2الكاف
13ـ ٌتعرف على مخارج حروف وسط اللسان
والوصل أولى
مخرج وسط
14ـ ٌعدد األعمال التً لام بها النبً ملسو هيلع هللا ىلص بعد الهجرة
للى تعنً جواز
اللسان
ـ حروف
15ـ ٌذكر أثر المؤاخاة بٌن المهاجرٌن واألنصار
الوصل والولف
المهاجرٌن
مخرج وسط
16ـ ٌبٌن حكم تأخٌر الصالة عن ولتها
أولى
االنصار
اللسان
17ـ ٌمٌز بٌن الحاالت المؤدٌة إلى تأخٌر الصالة بعذر أو بغٌر عذر
المؤاخاة
 -1الشٌن
الوثٌمة
 -2الجٌم
سوق المدٌنة
 -3الٌاء
لضاء الصالة

 ٌحرص علىتالوة المرأن الكرٌم
تالوة سلٌمة

كتابة ابحاث وتمارٌر

 ٌحرص علىالكسب الحالل
وٌبتعد عن الكسب
الحرام

 استنتاج ما ترشد الٌهاالٌات

 ٌستشعر مرالبةهللا تعالى له فً كل
أعماله

 ٌحفظ االٌات غٌبا ٌمتدي بالنبًعلٌه الصالة
والسالم والصحابة
الكرام

ٌطبك احكام التالوة
والتجوٌد

 ٌؤدي الصالة فًولتها
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نــمــــــوذج تــحــلــٌـــل مـحـتــــــوى
عنوان الوحدة ) ) 18 -14
الـصــف  :السابع االســاســـً
الــمـبــحــــــث  :الـتربٌة االسالمٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمهـارات
المٌم واالتجاهات
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
االحكام
الحمائك
الـمـفــاهــٌــم
واالدلة
والتعمٌمات
والمصطلحات
 ٌحرص علىـ الفوز والنجاة ــ ادخال النون  1ــ ٌبٌن معانً المفردات والتراكٌب الواردة فً الدروس والسور
االحسان
تالوة المرأن الكرٌم كتابة ابحاث وتمارٌر
السوووووووووواكنة او 2ـ ٌمرأ غٌبا ً الحدٌث النبوي الشرٌف ( االحسان الى البنات )
مكانة المرأة فً لمن آمن باهلل
تالوة سلٌمة
تعالى وال عبرة التنووووووٌن فوووووً 3ـ ٌبٌن كٌفٌة التعامل مع البنات واالحسان الٌهن
االسالم
لنسب أو لرابة حوورف االدغووام 4ـ ٌتعرف على مظاهر تكرٌم االسالم للمرأة
تكرٌم المرأة
 ٌحرص علىبعوووودها بحٌووووث 5ـ ٌمارن بٌن مكانة المرأة فً االسالم ولبل االسالم
فً ذلن
حموق المرأة
 استنتاج ما ترشد الٌهالكسب الحالل
ٌصووووووووووووووووٌران 6ـ ٌتلو االٌات الكرٌمة من سورة ٌس ( ) 83 – 21
االدغام
وٌبتعد عن الكسب االٌات
حرفووووا واحوووودا تالوة سلٌمة ومراعٌا احكام التالوة والتجوٌد
ـ االٌمان باهلل
الشفوي
الحرام
تعالى سبب فً مشووووووووووووووووووووددا 7ـ ٌتعرف على اسباب تحذٌر اإلسالم من االنحراف والضالل
كووووووووووووووووالحرف 8ـ ٌستنتج إن لتل األبرٌاء وتشرٌدهم والحرق والتدمٌر للممتلكات
الفوز بالجنة
االدغام بغنة
 ٌحرص على نشر ٌ -حفظ بعض االدلةٌشوه الفطرة السلٌمة التً فطر هللا تعالى الناس علٌها
الثانً
والنجاة من
االدغام بغٌر
لٌم اإلسالم
9ـ ٌتعرف على لصة سٌدنا نوح علٌه السالم
عذاب هللا تعالى واالدغام
غنة
الفاضلة
14ـ ٌستنتج الدروس والعبر من لصة نوح علٌه السالم
نوعان بغنة
االنحراف
 ٌحفظ االٌات غٌبا11ـ ٌستنتج الحكمة من مشروعٌة صالة المسبوق
وغٌر غنة
 العمل بروحالضالل
 ٌمتدي باالنبٌاء12ـ ٌبٌن كٌف تؤدى صالة المسبوق صالة المسبوق
الفرٌك تطبٌك
استغشوا
والرسل علٌهم
13ـ ٌتعرف على اثار العمل بروح الفرٌك
عملً لمبدأ
اصروا
ٌطبك احكام التالوة
الصالة والسالم
ٌ -14عطً امثلة من الحٌاة تدل على العمل بروح الفرٌك
التعاون والتكافل
والتجوٌد
15ـ ٌذكر موالف من حٌاة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
صالة المسبوق الذي دعا إلٌه
 األخذ باألسباب( التخطٌط )
اإلسالم
روح الفرٌك
لتحمٌك األهداف
16ـ ٌتعرف على اهمٌة الشورى فً االسالم
التخطٌط
الشورى

معلومات عامة عن الطلبة :

مدٌر المدرسة /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
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نــمــــــوذج تــحــلــٌـــل مـحـتــــــوى
عنوان الوحدة ) ) 27 -19
الـصــف  :السابع االســاســـً
الــمـبــحــــــث  :الـتربٌة االسالمٌة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمهـارات
المٌم واالتجاهات
االحكام واالدلة الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
الحمائك
الـمـفــاهــٌــم
والمصطلحات
والتعمٌمات
 1ـ ٌبٌن معانً المفردات والتراكٌب الواردة فً الدروس والسور
ـووو االٌموووان بوووواهلل ــ االظهار
كفالة الٌتٌم
االظهار الحلمً تعوووووووالى ٌوووووووزداد الحلمً اخراج 2ـ ٌتعرف على جزاء كافل الٌتٌم
بالطاعات
االلالب
النون والتنوٌن 3ـ ٌبٌن كٌف ٌعتنً كافل الٌتٌم بالٌتٌم
من مخرجه
وجلت
4ـ ٌستنتج أثر كفالة الٌتٌم على الفرد والمجتمع
درجات ٌتوكلون  -العمل عنصر بٌنا واضحا اذا
جاء بعد النون 5ـ ٌتلو االٌات الكرٌمة من سورة الشورى ( ) 53 – 1
أساسً فً
النفمة
او التنوٌن احد تالوة سلٌمة ومراعٌا احكام التالوة والتجوٌد
اإلنتاج مما
الرزق
ٌؤدي إلى تمدم حروف االظهار 6ـ ٌتلو االٌات الكرٌمة من سورة االنفال (  ) 4 – 1غٌبا ً
العمل فً
األمة فً جمٌع  -االلالب هو
االسالم
7ـ ٌفسر االٌات الكرٌمة الواردة فً سورة االنفال ( ) 4 – 1
نطك النون
مجاالت الحٌاة
المتوكل
8ـ ٌتعرف على العاللة التً تربط النفمة والرزق
الساكنة او
المتواكل
9ـ ٌتعرف على اهمٌة العمل
 صور اإلسالم التنوٌن مٌماالتسول
14ـ ٌمٌز بٌن االعمال المشروعة واالعمال غٌر المشروعة
مع وجود الغنة
التسول بأبشع
العمرة
اذا جاء بعدها 11ـ ٌتعرف على اثار التسول على الفرد والمجتمع
الصور ٌوم
12ـ ٌبٌن مولف االسالم من ظاهرة التسول
حرف الباء
المٌامة؛ حٌث
13ـ ٌتعرف على حكم العمرة واركانها
ـ االخفاء هو
ٌأتً المتسول
نطك النون
ٌوم المٌامة
14ـ ٌعدد فضائل العمرة
ولٌس فً وجهه الساكنة او
15ـ ٌتعرف على سٌرة الصحابً الجلٌل خباب بن االرت
التنوٌن بٌن
لطعة لحم.
رضً هللا عنه
االظهار
16ـ ٌذكر صفات الصحابً خباب بن االرت رضً هللا عنه
واالدغام دون
تشدٌد

 ٌحرص علىتالوة المرأن الكرٌم
تالوة سلٌمة
 ٌشجع والدٌهعلى كفالة الٌتٌم
 ٌتوكل على هللافً جمٌع امور
حٌاته بعد االخذ
باالسباب
 ٌمتدي بالنبًعلٌه الصالة
والسالم والصحابة
الكرام

 استنتاج ما ترشد الٌهاالٌات

ٌ -حفظ بعض االدلة

ٌ -حفظ االٌات غٌبا

ٌطبك احكام التالوة
والتجوٌد

 ٌؤدي الصالة فًولتها

معلومات عامة عن الطلبة :

مدٌر المدرسة /االسم و التولٌع :

التارٌخ :
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