
 

 

 . انصف ئنٗ يجًٕعبد رعبَٔيخانجبدرمغيى ط-  .       ثزحيخ اإلعالوانجبد  رحيخ انظ:التمهيد :النشاط األول 

                          . (يخهص  - َغًخ  - عبصًخ   )ألٕو ثجًع انكهًبد انزبنيخ جًعب صحيحب  :انُشبط انعالجي 

 .األيثهخ اآلريخ لشاءح يضجٕطخ ثبنشكم  انفمشح حلشأ انًعهىد- 

ِّ انكثيشِح عهيَك ؟*أرحُت انزأيَم في عًبِء انكٕيِذ ؟                                            *  أرشكًش هللاَ عهٗ َعً

 أعأل صييهزي عٍ حبل انًٓضح في انًثبنيٍ انغبثميٍ=

                     

  .أجيت شفٓيب ثبإلثجبد عهٗ انغإانيٍ انغبثميٍ    = 

   : طبيقالت:النشاط الثاني  

 .أجيت عٍ األعئهخ اآلريخ ثبإلثجبد ئجبثخ صحيحخ يضجٕطخ ثبنشكم ٔثخظ انشلعخ - 

                                               .نعم أعلم فىائد الشمس والقمر أرعهى فٕائذ انشًظ ٔانمًش ؟                                        * 

 نعم أعرف حكمة اهلل يف خلق الليل والنهارأرعشف حكًخ هللا في خهك انهيم ٔانُٓبس ؟                         * 

رحذدٌ انفعم يضجٕطب ثبنشكم ثخظ انشلعخ لجم دخٕل ًْضح ثى ,  األيثهخ اآلريخ لشاءح يضجٕطخ ثبنشكم ادلشأ انًزعهىد- 

 .االعزفٓبو عهيّ

 أُعطيكأُؤعطيك ٔرعطيُي ؟                       * أُْكشيكأُؤْكشيك ٔركشيُي ؟  *  

 أَرٕضأأأرٕضأ نهصالح ؟                              * أَُجئكأُؤَجئكى ثبنخيش ؟      * 

   ئرا              يعهٕيخ ْزِ نيغذ أفعبل       أئزا جئُذ أكشيزُي ؟*            ئَك                          أئُِك راْت ؟* 

 .رُبلش انًزعهًخ يجًٕعزٓب شفٓيب لي انزغييشاد انزي حذثذ في سعى انكهًبد انزي ثذأد ثًٓضح لطع ثعذ دخٕل ًْضح االعزفٓبو عهيٓب -

 .يذخم انًزعهى ًْضح االعزفٓبو عهٗ انكهًبد اآلريخ يشاعيب رغيش سعى ًْضح انمطع - 

  أَأُنمي ئنيكى انزكش ؟:                                                 أُنمي أَأُلذو نك َصيحخ ؟:      أُلذو 

  : مارسةامل:لنشاط الثالث  

  .رٕظف انًزعهًخ انكهًبد اآلريخ في جًم يفيذح ثعذ دخٕل ًْضح االعزفٓبو عهيٓب ثخظ انشلعخ يشاعيب سعى ًْضح انمطع *

َِْضلأأري ئنيك يغبء ؟                      :    آريأأَعجذ هلل رعبنٗ ؟                 :    أَْعُجُذ   أُؤَضل انحك ؟  :    أُ

 :ركزت انًزعهًخ انجًهخ اآلريخ يضجٕطخ ثبنشكم ثخظ انشلعخ *

   أحترصً على مظاهرِ قدرةِ اهللِ يف الكىنِ ؟                                           
 

 .رحبٔس انًزعهًخ صييهزٓب يغزخذيخ ًْضح االعزفٓبو يٍ خالل انغإال عٍ *

 أصسد عجبئت انذَيب انغجع ؟                                 (صيبسح عجبئت انذَيب انغجع  )    

  

سلى انحصخ انحصخ انصف  انزبسيخ انيٕو

      

      

انٕحذح انزعهيًيخ  انًبدح

 األٔنٗ
                                                                                           انًعيبس     انصفحخ انكفبيخ انُص

انهغخ 

 انعشثيخ

 يٍ عجبئت صُع

  هللا في انكٌٕ
سعى ًْضح انمطع عُذ 

 ارصبنٓب ثًٓضح االعزفٓبو 
 يغزخذو لٕاعذ اإليالء انصحيحخ   33  3-5/2

 يصبدس انزعهى ئعزشاريجيبد انزعهى َشبط رأصيم انميًخ انميًخ
 

 

       انذارب شٕ           انكزبة انًذسعي                   نٕحخ انذسط   

            يغجم          د           ثطبلب                   صفيحخ شفيفخ 

            انًعجى         أٔساق عًم                    انعشض جٓبص 

                                                                (                                                                                     )أخشٖ 

   
   
   

نعم أحب األمل فً سماء الكوٌت             *

 نعم أشكر هللا على نعمه الكثٌرة علٌك* 

 على رأي الكتاب 

  35تقٌم المتعلمة نفسها ص   (فً الكتاب) :النشاط الرابع التقييم  
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