مولع األوائل
الفصل الدراسً  :األول
الصف  /المستوى  :الرابع األساسً
الفترة الزمنٌة  :من  2018 / 9 / 2إلى / 9 / 03
عدد الدروس  7عدد الصفحات 12:
المبحث  :التربٌة اإلسالمٌة
أنشطة مرافمة
الـــــــــــتــــــــموٌـــــــــم
استراتٌجٌات
المواد و
النتاجات
الدرس
التدرٌس
التجهٌزات
األدوات
االستراتٌجٌات
( مصادر التعلم )
التدريس المباشر
المصحف
 توضح الممصود باالستعاذة والبسملة.سلم تمدٌر
االستعاذة والبسملة
مالحظةاألداء
الشرٌف
 تشرح أهمٌة البسملة واالستعاذة .لفظً
العمل
حل اسئلة التموٌم
التعاوني
 ٌبٌن بعض آداب طالب العلمآداب طالب العلم
الكتاب المدرسً
 ٌتؤدب بآداب طالب العلم .سورة الملم()21-2
االنشطة البنائٌة فً
األشرطة CD +
الدروس.
 ٌتلو اآلٌات الممررة من سورة الملم تالوةالتعلم من خالل
كتب التفسٌر
تطبٌمٌة.
النشاط
لائمة رصد
الرسم المرآنً
الملم و الورلة
المختلفة
انشطة االثرائٌة فً
 توضح الممصود بالرسم المرآنً والرسمالتفكٌر النالد
الدروس.
االمالئً.
والرسم االمالئً
 تعط امثلة على الرسم المرانً والرسمالمشاركة باالذاعة
االمالئً .
الصباحٌة
كتب التجوٌد
سورة النبؤ()21-2
المختلفة
 ٌتلو سورة النبؤ تالوة سلٌمة . ٌوضح لدرة هللا عزوجل فً الكون .عمد دورات تالوة
 تتلو اآلٌات الممررة من سورة الملم تالوةبالتعاون مع مراكز
تطبٌمٌة .
تحفٌظ المرآن الكرٌم
سورة الملم (-27
 تعدد أركان االٌمان .)00
 توضح الممصود باالٌمان باهلل عزوجل -تبٌن حكم االٌمان باهلل عزوجل .

2018
التؤمل الذاتً حول
الوحدة
أشعر بالرضا عن:

التحدٌات :

ممترحات للتحسٌن :

االٌمان باهلل تعالى.
معلومات عامه عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:

مدير المدرسة /االسم والتوقيع:
المشرف التربوي  /االسم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:
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تحليل محتوى رابع التربية االسالمية
الحمائك

األفكار

المفاهٌم والمصطلحات

-االستعاذه لها صٌغ

المٌم واالتجاهات


االستعاذة والبسملة

متعدده.

 االخالص سبب لبولاالعمال عند هللا عزوجل .

آداب طالب العلم

 -البسملة والبسملة

الرسم المرآنً

من اداب تالوة المران .

كتاب الوحً لاموا بجمع
المران الكرٌم ونسخه

والرسم االمالئً



اركان االٌمان



البسملة فً بداٌة االعمالتمنع حظ الشٌطان.

تم التحميل من موقع االوئل

ٌستشعر الطالب عظمة

األنشطة واألسئلة


األنشطة
الواردة فً
الكتاب



أوراق العمل

المرآن الكرٌم


ٌلتزم بما ورد فً اآلٌات
الكرٌمة من أوامر وٌبتعد




ٌإمن باهلل تعالى

ٌتلواالٌات الوارده فً الدروس تالوة
صحٌحة .
-تحفظ االحادٌث الوارده فً الدروس.

عما ورد من نواهً
ٌتؤدب بآداب التالوة

المهارات االدائٌة



تمارٌر و أبحاث

تكتب االلفاظ المرانٌة بالرسم االمالئً
والرسم المرانً .
-

تحفظ االٌات

ٌحرص على التسمٌة فً
بداٌة كل عمل.

ٌلتزم باداب طالب العلم.
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تم التحمٌل من مولع األوائل
المبحث  :التربٌة اإلسالمٌة الدروس 1:
الدرس

حدٌث (من آداب
المسلم )
تالوة سورة

الصف  /المستوى  :الرابع األساسً
عدد الصفحات  13 :عددالحصص21:
المواد و
التجهٌزات
( مصادر التعلم
)

النتاجات

 ٌوضح حك المسلم على المسلم . -تبٌن آداب زٌارة المرٌض .

المصحف
الشرٌف
الكتاب
المدرسً
األشرطة +
CD

 -تتلو اآلٌات الممررة من سورة الملم تالوة تطبٌمٌة .

الملم)30 -(00
الصحابً الجلٌل

 تبٌن دور عمر بن الخطاب فً الدعوة االسالمٌة.ٌ -مدر دور الصحابة فً نصرة اإلسالم .

الفصل الدراسً  :األول
الفترة الزمنٌة  :من 2018 / 23 / 2
استراتٌجٌات
التدرٌس

الـــــــــــتــــــــموٌـــــــــم
االستراتٌجٌات

إلى 2018 / 23 / 19

أنشطة مرافمة

األدوات

التؤمل الذاتً
حول الوحدة
أشعر بالرضا
عن:

التدريس
المباشر
العمل
التعاوني

تمارٌر وأبحاث حول
مواضٌع الوحدة

مالحظة
األداء

سلم تمدٌر
لفظً

االنشطة البنائٌة فً
الدروس.
التحدٌات :

الملم و الورلة

عمر بن الخطاب.
سورة النبؤ()03-27

 ٌتلو سورة النبؤ تالوة سلٌمة .ٌ -وضح لدرة هللا عزوجل فً الكون .

كتاب فمه السنة

سورة الملم()21-33

معلومات عامه عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:

التعلم من خالل
النشاط
لائمة رصد

 توضح صفات الصدٌك الصالح . توضح معانً المفردات والتراكٌب الواردة فً الدرس .الصدٌك الصالح

انشطة االثرائٌة فً
الدروس.

رٌاض
الصالحٌن
كتب التجوٌد
المختلفة

المشاركة باالذاعة
الصباحٌة

التفكٌر النالد

مدير المدرسة /االسم والتوقيع:
المشرف التربوي  /االسم والتوقيع:

ممترحات
للتحسٌن :

التاريخ:
التاريخ:
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المبحث  :التربٌة اإلسالمٌة عددالدروس 1

الصف  /المستوى  :الرابع األساسً
عدد الصفحات 23 :

الرلم

النتاجات

سورة الحالة(-2

 -تتلو اآلٌات الممررة من سورة الحالة تالوة تطبٌمٌة .

)21
اسم هللا الغفور

 ٌبٌن معنى اسم هللا  :الغفور. -تبٌن ممدرة هللا وعفوه عن عباده .

المواد و التجهٌزات
( مصادر التعلم )

الفصل الدراسً  :األول
الفترة الزمنٌة  :من 2018 / 22 / 2

استراتٌجٌات
التدرٌس

الـــــــــــتــــــــموٌـــــــــم
االستراتٌجٌات

األدوات

الكتاب المدرسً

التدريس
المباشر

مالحظةاألداء

موسوعة الحدٌث

عددي\\

سورة

  -تتلو اآلٌات الممررة من سورة ()13-20الحالةتالوة تطبٌمٌة .

كتب السٌرة
النبوٌة

الحالة()13-20
سورة النبؤ(-02
)33
حدٌث صلة الرحم

كتب التجوٌد

االنشطة البنائٌة فً
الدروس.

التؤمل الذاتً
حول الوحدة
أشعر بالرضا
عن:

لائمة رصد
العمل
التعاوني

انشطة االثرائٌة فً
الدروس.

مراجعة الذات

 ٌبٌن سبب مماطعة لرٌش لبنً هاشم .المماطعة

أنشطة مرافمة

سلم تمدٌر

الشرٌف CD
 -تمدر ثبات المسلمٌن فً المماطعة .

إلى 2018 / 22 / 03

التحدٌات :

التعلم من خالل
النشاط

المشاركة باالذاعة
الصباحٌة

التفكٌر النالد

المختلفة
تمارٌر وأبحاث حول
مواضٌع الدروس

 ٌتلو االٌات منسورة النبؤ تالوة سلٌمة . ٌوضح لدرة هللا عزوجل فً الكون . -تبٌن مصٌر الكفار ٌوم المٌامة.

ممترحات
للتحسٌن :

 تحفظ حدٌث صلة الرحم .تبٌن ثمرات صلة الرحم .تعرف براوي الحدٌث الشرٌف .

معلومات عامه عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:

مدير المدرسة /االسم والتوقيع:
المشرف التربوي  /االسم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:
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الحمائك

 -هللا خالك كل شًء.

المفاهٌم والمصطلحات

اسم هللا الغفور

األفكار
ٌستحب الدعاء للمرٌض

ٌ -متدي بالنبً علٌه السالم فً أداء

عند زٌارته.

الحموق للمسلم.

لالستغفار صٌغ متعدده

األنشطة الواردة فً
الكتاب
أوراق العمل

 ٌتلواالٌات من سورة الحالة تالوةصحٌحة .
ٌ -حفظ حدٌث حك المسلم على المسلم.

ٌ -لتزم بما ورد فً اآلٌات الكرٌمة من

أهلن هللا االمم السابمة التً
لو تإمن باهلل عزوجل.

المماطعة

 من أسماء هللا الحسنىالغفور.

حدٌث صلة الرحم

-انكار البعث سبب دخول

أوامر وٌبتعد عما ورد من نواهً

النار

 ٌحرص على االستغفار النه سببلغفران الذنوب

ثبات المسلمٌن فً
المماطعة

 من ثمرات االستغفارمغفرة الذنوب.

المٌم واالتجاهات

األنشطة واألسئلة

المهارات االدائٌة

الحالة
المإتفكات

ٌإمن باهلل وبالٌوم اآلخر

تمارٌر و أبحاث

االنشطة االثرائٌة فً
الدروس .

ٌ -حفظ االٌات من سورة النبؤ.

ٌحفظ دعاء زٌارة المرٌض
ٌحفظ بنود المماطعة

ٌتجنب المعاصً.

كواعب أترابا
ٌمف الى جانب المظلوم وٌدافع عنه .
دهالا

تمدر دور المسلمٌن فً الثبات على
المماطعة وتمسكهم بدٌنهم
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الصف  /المستوى  :الرابع األساسً
المبحث  :التربٌة اإلسالمٌة الدروس :
الرلم

سورة الحالة
()07-12

النتاجات

 تتلو اآلٌات الممررة من سورة ()07-12الحالة تالوةصحٌحة .

المواد و التجهٌزات
( مصادر التعلم )
الكتاب المدرسً

الفصل الدراسً  :األول
الفترة الزمنٌة  :من 2018 / 21 / 2
استراتٌجٌات
التدرٌس
التدريس
المباشر

الـــــــــــتــــــــموٌـــــــــم
االستراتٌجٌا
ت
مالحظة
األداء

فضل المسجد فً

 -تشرح دورالمساجد فً الدعوة الى هللا عزوجل .

االسالم.

-تذكر أهم المساجد الثالث الحرام وااللصى والنبوي

سورة الطارق

تتلو سورة الطارق تالوة سلٌمه .
 -تشرح المفردات والتراكٌب الواردة فً السورة.

األدوات

الحالة()21-03

أشعر بالرضا
عن:

سلم تمدٌر

كتب الفمه المختلفة
العمل
األشرطة و المسجل التعاوني
 CDالمرآن الكرٌم

التعلم من خالل
النشاط

االنشطة البنائٌة
فً الدروس.
الملم و
الورلة

لائمة رصد
التحدٌات :
لائمة شطب
انشطة االثرائٌة فً
الدروس.

التفكٌر النالد

 -تبٌن لدرة هللا تعالى وعظمته فً الكون.

سورة

أنشطة مرافمة

التؤمل الذاتً
حول الوحدة

حل اسئلة التموٌم
 -تبٌن فضل المساجد فً االسالم .

صالة الجمعة

إلى 2018 / 21 / 03

 توضح الممصود بصالة الجمعة .تبٌن اداب صالة الجمعة .تشرح فضل صالة الجمعة .
 تتلو اآلٌات الممررة من سورة ()221-03الحالة تالوةتطبٌمٌة .

المشاركة باالذاعة
الصباحٌة

ممترحات
للتحسٌن :

 تبٌن سبب هجرة المسلمٌن الى الحبشة .الهجرة الى

-توضح مولف لرٌش من هجرةالمسلمٌن الى الحبشة.

الحبشة

-تبٌن خط سٌر المسلمٌن الى الحبشة.

معلومات عامه عن الطلبة:
اعداد المعلمين/المعلمات:

مدير المدرسة /االسم والتوقيع:
المشرف التربوي  /االسم والتوقيع:

التاريخ:
التاريخ:
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تحليل محتوى رابع التربية االسالمية
الحمائك

المفاهٌم
والمصطلحات

األفكار

المٌم واالتجاهات

األنشطة واألسئلة

 ٌحرص على الصالة فً المسجد. صالة الجماعة أفضل منصالة الفرد بسبع وعشرٌن
درجة.

سلطانٌه

المساجد أحب بماع االرض الى
عزوجل هللا .

أوامر وٌبتعد عما ورد من نواهٌه .

غسلٌن
عمارة المسجد
 المران الكرٌم كتاب حكوهداٌة .

لالستغفار صٌغ متعدده

البعث

األنشطة الواردة فً
الكتاب
أوراق العمل

تمارٌر و أبحاث
انكار البعث سبب دخول النار من فضائل ٌوم الجمعة لراءةسورة الكهف .واالكثار من
الصالة على النبً صلى هللا

 صالة الجمعة لها فضلعظٌم عند هللا عزوجل .

 ٌستشعر عظمة هللا تعالى فٌخلكالكون واالنسان.

النجم الثالب
ذات الصدع

 من ثمرات االستغفارمغفرة الذنوب.

 ٌتلواالٌات من سورة الحالة تالوةصحٌحة .

ا وتى
ٌ -لتزم بما ورد فً اآلٌات الكرٌمة من

علٌه وسلم .
أول هجرة للصحابة كانت

المهارات االدائٌة

ٌ -حفظ حدٌث حك المسلم على المسلم.

ٌ -حفظ االٌات من سورة النبؤ.

ٌحفظ دعاء زٌارة المرٌض

ٌإمن باهلل وبالٌوم اآلخر

ٌعظم كتاب هللا عزوجل
ٌحافظ على أداء صالة الجمعة فً
المسجد .

االنشطة االثرائٌة فً
الدروس .
ٌحفظ بنود المماطعة

ٌحرص على الصالة على التبً علٌه
السالم ٌوم الجمعة.

الهجرة الى الحبشة .

7

الحمائك

المفاهٌم
والمصطلحات

األفكار
ٌستحب الدعاء للمرٌض

 هللا خالك كل شًء.الماء التحٌة لها اجر
ثالثون حسنة

 اخفى هللا عزوجلموعد ٌوم المٌامة .

عٌادة المرٌض

عند زٌارته.

تشمٌت العاطس

لمب عمر بن الخطاب

التموٌم الهجري

بالفاروق لعدله .

الفاروق
غسالا

انكار البعث سبب دخولالنار

حمٌما
سنستدرجهم .
لٌزلمونن
الصدٌك الصالح

المٌم واالتجاهات
-

ٌمتدي بالنبً علٌه السالم فً أداء الحموق

األنشطة واألسئلة


للمسلم.
-

ٌلتزم بما ورد فً اآلٌات الكرٌمة من أوامر



المهارات االدائٌة

األنشطة الواردة فً
الكتاب

 ٌتلواالٌات من سورة الملمتالوة صحٌحة .
 ٌحفظ حدٌث حك المسلمعلى المسلم.

أوراق العمل

وٌبتعد عما ورد من نواهً
-

ٌلبً دعوة اخٌه المسلم

-

تمدر دور عمر بن الخطاب فً نصرة االسالم
.

ٌإمن باهلل وبالٌوم اآلخرر



تمارٌر و أبحاث
 ٌحفظ االٌات من سورةالنبؤ.

االنشطة االثرائٌة فً الدروس .
ٌحفظ دعاء زٌارة المرٌض

ٌتجنب المعاصً.
ٌنصح
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