تم التحميل من موقع األوائل

الصف  /المستوى :الثامن
الدرس االول –الدرس السادس

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

 تتلو االايت ادلقررة من سورة االسراء تالوة سليمة .-تبني موضوعات سورة االسراء مع الدليل .

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :التربٌة االسالمٌة
الفصل الدراسً  :االول 8102/8102
عدد الدروس 6:
عددالحصص01:
الـصـفـحــــــــات  82 :صفحة
الفترة الزمنٌة  :من  /2 /2 :إى/ 01 / 0 : ٚ
الـمـــــــواد
والتجهٌزات
(مصــــــــــادر
التعلم )
الكتاااااااااااااااااااااااااااااااااا

-حتفظ احلديث النبوي غيبا "حالوة االميان "

المدرســـــــً

-تعدد اركان االميان .

القــــــــــااااااااااااااااـران

 -تفسر مفهوم قيام الليل مع الدليل .

الكرٌم

 تتلو االايت ادلقررة من سورة احلجر مع الضبط .-تع رررا مف رراىي

التق ررو ,واالمي رران  ,فجاس رروا ررالل

الداير  ,مهزة الوصل .
 -تذكر مثار التقو على ادلسل .

جهــاااااااااااااااااااااااااااااااـاز
الحاســــــو

الــتــقـــــــــوٌــــم

استراتٌجٌا
ت
التـــدرٌـــ
س

االستراتٌجٌا
ت

األدوات

التدرٌس

المالحظة و

سلم التقدٌر

أنشطـــة مرافقة

 -أشعرابلرضر ر ر ر ر ر ر ررا

االداء
المباشر
قوائم الرصد اطتترازاض ادنتتاً عن
التفكٌر الناقد القلم والورقة االختبارات اىتتتتتتتتر ٗج ٍتتتتتتتتِ
 التحدايتط٘رج اىذجز
االستقصاء مراجعة الذات الشفوٌة
التعلم فً

والكتابٌة

مجموعات

سجل وصف

ومن خالل

سٌر العمل

النشاط

المسجــــــــل
كت التفسٌر

ٍعيٍ٘اخ عاٍح عِ اىطيثح:
اعداد اىَعيَ/ِٞاىَعيَاخ:

التأمل الذاتً
حول الوحدة

ٍدٝز اىَدرطح/االطٌ ٗاىر٘قٞع:

اىرارٝخ:

مقرتحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراتالتحسني

تم التحميل من موقع األوائل
اىَشزف اىرزت٘/ٛاالطٌ ٗاىر٘قٞع:

اىرارٝخ:
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ذــذــيــٞـــو ٍـذـرــــــ٘ٙ
اىــَـثــذــــــس  :ذزتٞح اط ٍٞح
اىدرص االٗه اى ٚاىدرص اىظادص
الـمـفــاهــٌــم
والمصطلحات

الحقائق والتعمٌمات

االحكام واالدلة

اىظتتت٘ر اىَظتتتثذاخ ذظَ ٚط٘رج االطتزا تظت٘رج تْت" ٜقو آٍْد تاهلل شٌ اطرقٌ
امصتتتز ّفٞتتتزا دتتت ٗج اطزائٞو
"
االَٝتتتتتتتاُ َٕتتتتتتتشج طتتتتتتت٘رج االطتتتتتتتزا ٍتتتتتتتِ طتتتتتتت٘ر
"الٝؤٍِ اددمٌ درٝ ٚذة
اى٘صتتتتتو اىذجتتتتتز اىَظثذاخ .
اىرق٘ ٙقٞاً اىيٞو ارمتتتتاُ االَٝتتتتاُ ذعْتتتت ٜاىرصتتتتدٝ
الخٍ ٔٞا ىْفظٔ "
اىجاسً .
ج٘ف اىيٞو .
االَٝتتتتتاُ قتتتتت٘ه تاىيظتتتتتاُ ٗعَتتتتتو " .......ذق٘ ٙهللا ٗدظِ
تاىج٘ارح.
اىاي "
ذظٖتتتز دتتت ٗج االَٝتتتاُ تتتٍ ٜذثتتتح
" ذرجا  ٚجْ٘تٌٖ عِ
ٗطاعح هللا ٗرط٘ىٔ .
اىَضاجع "

اىـصــف  :الثامن
اىصفذاخ  72 :عدداىدرٗص 6:
القٌم واالتجاهات
الــنـتــاجــات
الـمهـارات
الـتـعـلـمـٌـــة
 ذعزف اىَفإ ٌٞاى٘اردجذفظز طثة ذظَٞح ط٘رجاالطزا تظ٘رج تْٜ
اطزآئٞو
 ذدرك إَٞحاىرق٘ٙ ذعدد االٍ٘ر اىَعْٞح عيٚقٞاً اىيٞو .
 ذذزص عي ٚذ ٗجٗذعظ ٌٞمراب هللا .

 دة هللا ٗرط٘ىٍِٔ ذَاً االَٝاُ
 اىذزص عيٚاعَاه اىرق٘ٙ
 اىذزص عيٚاخرٞار االصدقا
ٍِ إو اىطاعح
ٗاالَٝاُ .
 اطرشعارش٘ابقٞاً اىيٞو ٗاجزٓ
اىعظٌٞ

مراتح اتذاز ٗذقارٝز
 اطرْراض ٍا ذزشتد اىٞتٔاالٝاخ
 ٝذفع تعض االدىحٝ -ذفع االٝاخ غٞثا

تم التحميل من موقع األوائل
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الصف  /المستوى  :اىصاٍِ
الدرس السابع الى الدرس الثالث عشر

الفصل الدراسً  :االول
الـصـفـحــــــــات  38:صفحة
الفترة الزمنٌة  :من  01/0:إى00/ 0 : ٚ

الــــمـبـحــــث  :التربٌة االسالمٌة
عدد الحصص  08:حصه
عدد الدروس 2:

تم التحميل من موقع األوائل

الــتــقـــــــــوٌــــم

استراتٌجٌات
التـــدرٌـــس االستراتٌجٌ
ات

الـمـــــــواد
والتجهٌزات
(مصــــــــــادر
التعلم )
الكتاااااااااااااااااااااااااااااااا

التدرٌس

المالحظة و

 -حتفظ حديث يرضى لك ثالاث ويكره ثالاث .

المدرســـــــً

المباشر

االداء

-تعرا ابلصحايب ايب ىريره .

القاااااااران الكااااااارٌم

التفكٌر الناقد

القلم

 -تتعرا واجب ادلسل جتاه السنة النبوية .

جهــاااااااااااااااااااااااااااااـاز

االستقصاء

والورقة

الشفوٌة

التعلم فً

مراجعة

مجموعات

الذات

والكتابٌة
 جمموعة من االالرطة -مقرتحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراتاخلارجية
سجل وصف
التحسني

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

 -تتقن الطالبة تالوة ادلقررمن سورة احلجر

 تتبني موضوعات ادلقرر مرن سرورة االسرراء مرع اتقرانتالوهتا .
 تدرك كيف يكون البدء هبمزة الوصل لالمساء . -تتعرا قصة صاحل عليو السالم مع الدروس والعرب

الحاســــــو

ومن خالل

أنشطـــة مرافقة
األدوات
سلم التقدٌر

قوائم الرصد ح ر ررل اال ر ررطة الكت ر ررا
االختبارات ادلدرسي

سٌر العمل

النشاط

ٍعيٍ٘اخ عاٍح عِ اىطيثح:
اعداد اىَعيَ/ِٞاىَعيَاخ:
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ٍدٝز اىَدرطح/االطٌ ٗاىر٘قٞع:
اىَشزف اىرزت٘/ٛاالطٌ ٗاىر٘قٞع:

اىرارٝخ:
اىرارٝخ:

التأمل الذاتً
حول الوحدة

 أشعرابلرضر ر ر ر ر ر ر رراعن
 -التحدايت

تم التحميل من موقع األوائل

ذــذــيــٞـــو ٍـذـرــــــ٘ٙ
اىــَـثــذــــــس  :ذزتٞح اط ٍٞح
اىدرص اىظاتع اى ٚاىدرص اىصاىس عشز
الـمـفــاهــٌــم
والمصطلحات
شَ٘د َذّ٘ا اٝتح
اىيٞتتتتو تذثتتتتو هللا
اىظتتتتتْح اىْث٘ٝتتتتتح
اىرتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدِٗٝ
اىرصْٞف

الحقائق والتعمٌمات

االحكام واالدلة

اىـصــف  :اىصاٍِ
اىصفذاخ  37 :عدد اىدرٗص2:
القٌم
الــنـتــاجــات الـتـعـلـمـٌـــة
واالتجاهات

اذقتتتتاُ مٞفٞتتتتح اىثتتتتد تَٖتتتتشج "مف ٚتاىَز مذتااُ ٝذدز تنو ٍا
اى٘صو .
ٝظَع "
 اذقتتتاُ ذتتت ٗج اىَطيتتت٘ب ٍتتتِ " امرة ٘اىذّٛفظ ٜتٞدٓ ٍا ٝازض
ط٘رج اىذجز .
ٍْٔ اال اىذ "
 االعرثتتتتار ٍتتتتِ قصتتتتح اىْثتتتتٗ " ٜال ذجعو ٝدكٍغي٘ىح اى ٚعْقل "
صاىخ عي ٔٞاىظ ً

اىْث٘ٝح  ٜاىعصز اىذدٝس .

 -ذعيو اىْٖ ٜعِ مصزج اىظؤاه

 -ذقدٝز دٗر عيَا اىَظيَٜ ِٞ

 -ذفظز ٍفًٖ٘ ذدٗ ِٝاىظْح

دفع اىظْح .

الـمهـارات

 ذعزف تزٗاج االدادٝس ذذفع االدادٝس غٞثا اىذزص عيٚذرقِ اىر ٗج تاالدناً اىر ٜاخذذٖا االقردا تاىظْحاىْث٘ٝح
 ذذمز ص٘ر اضاعح اىَاه . -ذذمز ٍظإز االٕرَاً تاىظْح

 اىذزص عيٚاالعَاه اىرٚ
ٝذثٖا هللا جيٚ
ٗع .
 طْح هللا ذعاىّٚ ٜصز اّثٞائٔ

مراتح اتذاز ٗذقارٝز اطتتتترْراض ٍتتتتا ذزشتتتتد اىٞتتتتٔاالدادٝس
 ٝذفع تعض االدىحٝذفع االدادٝس غٞثا
اطرازاض ادناً اىر ٗج ٍتِاىظ٘رج
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تم التحميل من موقع األوائل

الصف  /المستوى  :اىصاٍِ
الدرس الرابع عشرالى العشرون

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :التربٌة االسالمٌة
الفصل الدراسً  :االول
عدد الحصص08:
عدد الدروس2:
الـصـفـحــــــــات  31:صفحة
الفترة الزمنٌة  :من  00/0 :إى08/0 : ٚ
الــتــقـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

الـمـــــــواد استراتٌجٌات
والتجهٌزات التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

(مصــــــــــاد
ر التعلم )
 تتعرا مفهوم واركان البيع . حتفظ حديث الكسب احلالل . تتقن تالوة ادلقررمن سورة الكهف ابالحكام تفسر معىن حسن اخللق ,االغتسال ,ادلد . حترص على تالوة القرآن الكرمي مراعية احكام التالوةتستنتج ارتباط اال الق ابالميان واثرهحتفظ االايت ادلقررة من سورة االسراء-تدرك مظاىر عدل هللا تعاىل من الل سورة االسراء

أنشطـــة مرافقة
األدوات

الكتااااااااااااااااااااااا

التدرٌس

المالحظ

سلم التقدٌر

المدرسً

المباشر

ةو

قوائم الرصد

الكتاااااااااااااااااااااااا

التفكٌر الناقد

االداء

االختبارات

والمراجااااااااااااااع

االستقصاء

القلم

الخارجٌة

التعلم فً

والورقة والكتابٌة

مجموعات

مراجعة سجل وصف

ومن خالل

الذات

الشفوٌة

سٌر العمل

النشاط

ٍعيٍ٘اخ عاٍح عِ اىطيثح:
اعداد اىَعيَ/ِٞاىَعيَاخ:

ٍدٝز اىَدرطح/االطٌ ٗاىر٘قٞع:

اىرارٝخ:

التأمل الذاتً
حول الوحدة

 -أشعرابلرضر ر ر ر ر ر ر ررا

تررالوة سررورة الكهررف يف
عن
االذاعة
قراء احلديث ابالذاعة  -التحدايت
اس ر ر ر ر ر ر ررت ر احك ر ر ر ر ر ر ررام
تالوةم ررن اعر ر الس ررور
ادل تارة
مقرتحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رراتالتحسني

تم التحميل من موقع األوائل
اىَشزف اىرزت٘/ٛاالطٌ ٗاىر٘قٞع:

اىرارٝخ:
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ذــذــيــٞـــو ٍـذـرــــــ٘ٙ
اىــَـثــذــــــس  :ذزتٞح اط ٍٞح
الدرس الرابع عشرالى العشرون
الـمـفــاهــٌــم
والمصطلحات
اىثٞتتتتتع اشتتتتتعس
اغثز ٍْش٘را
اىشٍْتتتتآ طتتتتائزٓ
 ٜعْقٔ
ٗال ذتتتتتشر ٗاسرج
ٗسر اخزٙ
ذذَو اىنو
ذنظة اىَعدًٗ
ذعتتتتتتتتت ِٞعيتتتتتتتتتٚ
ّ٘ائة اىذ
االغرظاه اىَد

الـصـفـحــــــــات  31:صفحة

الحقائق والتعمٌمات

االحكام واالدلة

اىـصــف  :اىصاٍِ
عدد الدروس2:
القٌم واالتجاهات
الــنـتــاجــات
الـتـعـلـمـٌـــة

الٝنتتُ٘ اىثٞتتع صتتذٞذا اال ارا ذتت٘ زخ "اٝامٌ ٗمصزج اىذيف ٝ -عتتتزف اىَفتتتإ ٌٞاىثٞتتتعاشعس اغثز ٍْش٘را
 ٜاىثٞع ...
شزٗطٔ .
اىشٍْآ طائزٓ  ٜعْقٔ
"ٗادو هللا اىثٞع
ٗال ذشر ٗاسرج ٗسر اخزٙ
ٗدزً اىزتا
 االط ً ىٞض شزطا ىصذح اىثٞع ."اُ هللا ذعاى ٚطٞة ال ذذَو اىنو
 اىنظة د ه شزط الطرجاتح اىدع٘جذنظة اىَعدًٗ
ٝقثو اال طٞثا ...
 ذفٌٖ ٍ٘جثاخ ٗمٞفٞح اىغظو ٍتتتِ عتتتده هللا ذعتتتاى ٚاُ متتتو اّظتتتاُ "ٗال ذشرٗ ٗاسرج ذرقِ ادا اىَدٗسر اخز" ٙ
ٍظؤٗه عِ عَئ .
 ذدرك ٍظإز دظِ اىاي"...اُ هللا ٝثغض
...اىصثز اىشنز اىعف٘ ...
اىفادش اىثذ" ٛ
 دظِ اىاي ٍِ مَاه االَٝاُ ."اغظي٘ٓ تَا ٗطدر
"

دظِ اىاي ٍعاىْفض ٗاىعثاد
 اىثعد عِ مصزجاىذيف خاصح ٜ
اىثٞع
 اىثعد عِ امواىذزاً

الـمهـارات
مراتح اتذاز ٗذقارٝز
 اطتتتترْراض ٍتتتتا ذزشتتتتد اىٞتتتتٔاىدرٗص ٍِ اىعثز
 ٝذفتتتع تعتتتض االدىتتتح ٍتتتِاىقزاُ ٍِٗ اىظْح اىْث٘ٝح
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تم التحميل من موقع األوائل

الــــخــــطـــــة الـــفـــصـــلـــٌــــــــــــة
الــــمـبـحــــث  :التربٌة االسالمٌة
الفصل الدراسً  :االول
الصف  /المستوى  :اىصاٍِ
الـصـفـحــــــــات  33:صفحة عدد الدروس 6:عدد الحصص01:
الدرس الحادي والعشرون الى السادس والعشرون
الفترة الزمنٌة  :من  08/0 :إلى  :نهاٌة الفصل

تم التحميل من موقع األوائل

الــتــقـــــــــوٌــــم

الــنـــتـــــــاجـــــــــــــات

-تتقن التالوة ابالحكام لسورة الكهف.

الـمـــــــواد
والتجهٌزات
(مصـــــــــادر التعلم
)
-الكتا المدرسً

 تر رردرك معر ررىن وحك ر ر اللر ررور مر ررن ر ررالل س ر ر ة  -رجال حول الرسول القرآن الكرٌماحلبيب ادلصطفى .
 الحاسو-تتعرا احكام وكيفية الرىن ,الدين,االستعارة.

تتعرا س ة الصحايب عبداللرمحن ان عوا .تتعرا اقسام وااواع ادلد وتتقن اداء ادلد.. تدرك امهية تفريج الكر على ادلسلمني . -حتفظ حديث (تفريج الكر ).

استراتٌجٌات
التـــدرٌـــس االستراتٌجٌات

أنشطـــة مرافقة
األدوات

التدرٌس

المالحظة

سلم التقدٌر

المباشر

و االداء

قوائم الرصد

التفكٌر الناقد

القلم

االختبارات

االستقصاء

والورقة

الشفوٌة

التعلم فً

مراجعة

والكتابٌة

مجموعات

الذات

ومن خالل

سجل وصف
سٌر العمل

النشاط

ٍعيٍ٘اخ عاٍح عِ اىطيثح:
اعداد اىَعيَ/ِٞاىَعيَاخ:
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ٍدٝز اىَدرطح/االطٌ ٗاىر٘قٞع:
اىَشزف اىرزت٘/ٛاالطٌ ٗاىر٘قٞع:

اىرارٝخ:
اىرارٝخ:

التأمل الذاتً
حول الوحدة

 -أشعرابلرضر ر ر ر ر ر ر ررا

 اوراق عمررل يف س ر ةعن
النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 -التحدايت

 اسر ر ررت را احكر ر ررامال ر ر ر ررتالوة م ر ر ر ررن س ر ر ر ررورة -مقرتحر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررات
الكهف....
التحسني

تم التحميل من موقع األوائل

ذـذــيــٞـــو ٍـذـرــــــ٘ٙ
اىـصــف  :اىصاٍِ
اىــَـثــذــــــس  :ذزتٞح اط ٍٞح
الـصـفـحــــــــات  33:صفحة عدد الدروس6:
الدرس الحادي والعشرون الى السادس والعشرون
القٌم واالتجاهات
الــنـتــاجــات
الـتـعـلـمـٌـــة
االحكام واالدلة
الحقائق والتعمٌمات
الـمـفــاهــٌــم
والمصطلحات
"ٍا رأٝد اددا امصز
اىشتتتتت٘ر ٙاىتتتتتتد- ِٝاىش٘رٍ ٙثدأ اط ٍٍٜشاٗرج الصذاتٔ ٍِ
اىتتتتتتتتتزِٕ اىَتتتتتتتتتد
 اىدٗ ِٝاىزِٕ ىتٔ شتزٗط ٗادنتاًرط٘ه هللا صي ٚهللا
اىَْفصو ٗاىَرصو
عيٗ ٔٞطيٌ "
االطرعارج اىنزتح شزع. ٔٞ
"ٍطو اىغْ ٜظيٌ "
ّفض ٍعظز
اىظتتتع ٜتتت ٜداجتتتح االختتتز ِٝىتتتٔ"ٗ...هللا  ٜعُ٘
اىعثد ٍا ماُ اىعثد ٜ
ضو عظ. ٌٞ
عُ٘ اخ... ٔٞ
 االٕرَاً تاذقاّاىَد اشْا اىر ٗج ." يرعزٕا اخرٖا ٍِ
ج تٞثٖا"

 -ذرعزف اىَصطيذاخ

 -ذذزص عيٚ

ٗاىَفإ ٌٞاى٘اردج

ٍظاعدج

 -ذذفع اىذدٝس ٗاالدىح

االخز. ِٝ

اى٘اردج  ٜاىدرٗص.
 ذرقِ اىر ٗج عيٚاالدناً .

 اجادج ذ ٗجاىقزاُ اىنزٌٝ
ٗذطثٞ
االدناً
 ذَْٞح شع٘راىش٘رٜ ٙ
دٞاذْا

الـمهـارات
مراتح اتذاز ٗذقارٝز
عِ إَٞح اىش٘رٙ
 اطتتتترْراض ٍتتتتا ذزشتتتتد اىٞتتتتٔاىدرٗص ٍِ اىعثز
 ٝذفتتتع تعتتتض االدىتتتح ٍتتتِاىقزاُ ٍِٗ اىظْح اىْث٘ٝح
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