
    الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 :  التمهٌــــــــد 

 .ٌذكر المتعلم مولفاً شاهده أو لام به ٌدل على المعاملة الحسنة ـ 

 :أسلـوب األداء   

 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 

 . المتعلمون لراءة الموضوع النموذجٌة  للمعلم عن طرٌك الكتاب المدرسً ٌتابعـ 

 .(لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض  ) المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ٌمرأ ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ..النص من المستفادة المٌم ـ حدد

 ............................................................................................................

 . ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ لرسوله هللا علمه ما ـ اذكر

 ............................................................................................................

 .ألصحابه ل ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ الرسو علمها التً األشٌاء بعض ـ ٌعدد

 ............................................................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ ـ متى ٌشعر اإلنسان باألذى النفسً ؟ 

 ب ـ ما الصفة التً اشتهر بها النبً بٌن لومه ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ الرأ الفمرة األولى من الموضوع مراعٌاً السرعة المناسبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ ٌكتب المتعلم الملخص السبوري فً دفتره بدلة ووضوح 

 

 

    النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع 1: نشاط    3 ، 2 ، 1األهداف  

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 1الفــــهـــــــم واالستيعاب 

 مصادر التعلم        أوراق عملجهاز العرض  مسجل  بطالات  صفٌحة شفٌفة  الداتا شو  الكتاب المدرسً     لوحة الدرس  

 أنشطة التعلم

 نشاط كتابي

 نشاط عالجي

 نشاط إثرائي



    الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 :  التمهٌــــــــد 

 .ٌعلل المتعلم مجًء الناس من البادٌة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ـ 

 :أسلـوب األداء   

 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 

 . المتعلمون لراءة الموضوع النموذجٌة  للمعلم عن طرٌك الكتاب المدرسً ٌتابعـ 

 .(لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض  ) المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ٌمرأ ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)البادٌة ألهل للخدم ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  الرسول معاملة حسن على ٌدلل ـ 

............................................................................................................ 

 .)الجسدي واإلٌذاء النفسً اإلٌذاء( : من بكل الممصود وضحـ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 .اآلخرٌن مع التعامل فً أخاللٌة ضوابط ـ صػ

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أ ـ كٌف كان ٌعامل الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ أهل البادٌة ؟ 

 ب ـ لماذا كان أصحاب الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ٌغضبون من بعض أهل البادٌة ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ الرأ الفمرة الثانٌة من الموضوع مراعٌاً السرعة المناسبة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ اكتب جملة تنصح فٌها زمالءن بالتزام المعاملة الحسنة مع اآلخرٌن 

    النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع 1: نشاط  

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 2الفــــهـــــــم واالستيعاب 

 مصادر التعلم        أوراق عملجهاز العرض  مسجل  بطالات  صفٌحة شفٌفة  الداتا شو  الكتاب المدرسً     لوحة الدرس  

 أنشطة التعلم

  6 ، 5 ، 4األهداف  

 نشاط كتابي

 نشاط عالجي

 نشاط إثرائي



    الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 :  التمهٌــــــــد 

 .فً جملة من إنشائه   (الطٌبة  )ٌوظف المتعلم كلمة ـ 

 :أسلـوب األداء   

 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 

 . المتعلمون لراءة الكلمات والمترادفات المعروضة علٌهم ٌتابعـ 

 .(لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض  ) المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ٌمرأ ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فً الجملتٌن التالٌتٌن (مشاعر  ) كلمة معنى حددـ 

 (: ..............مشاعر معناها  ).              ـ تزداد مشاعر الفرح والسرور فً األسرة بنجاح األبناء 

 (: ..............مشاعر معناها  ).                                               ـ أدى الحجاج مشاعر الحج 

 .معناها توضح جملة فً   (إٌذاء  ) كلمة وظفـ 

.............................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فً الجملتٌن التالٌتٌن (إشارة  ) كلمة معنى حددـ 

 (: ..............إشارة معناها  ).              ـ إشارة المرور وسٌلة من وسائل تنظٌم السٌر 

 (: ..............إشارة معناها  ).                                      ـ كل لبٌب باإلشارة ٌفهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .فً جملة من إنشائن  (الخٌر  )ـ وظف كلمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .وأعد كتابتها بخط منسك  (النبً  )ـ اختر جملة من النص تتضمن كلمة 

 

 

    النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع 1: نشاط  

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 1الثروة اللغوية  

 مصادر التعلم        أوراق عملجهاز العرض  مسجل  بطالات  صفٌحة شفٌفة  الداتا شو  الكتاب المدرسً     لوحة الدرس  

 أنشطة التعلم

  2 ، 1األهداف  

 نشاط كتابي

 نشاط عالجي

 نشاط إثرائي



    الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 :  التمهٌــــــــد 

   .(مشاعره  )ٌحدد المتعلم مفرد كلمة ـ 

 :أسلـوب األداء   

 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 

 . المتعلمون لراءة الكلمات والمترادفات المعروضة علٌهم ٌتابعـ 

 .(لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض  ) المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ٌمرأ ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: مترادف كل كلمة من الكلمات التالٌة  حددـ 

 (ممصد ـ ٌنصت ـ نظٌر ـ رفك  )

 رفك نظٌر ٌنصت ممصد الكلمة

     مترادفها

:  ـ هات ما ٌأتً 

 (أجسام ـ إخوة ـ بسطاء  )مفرد كل من 

 بسطاء إخوة أجسام الكلمة

    مفردها

 

 (جرح ـ مظهر  ـ أمة  )ب ـ جمع كل من 

 أمة مظهر   جرح الكلمة

    جمعها

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .(النبً  )ـ هات جمع كلمة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ـ ٌكتب المتعلم الملخص السبوري فً دفتره بدلة ووضوح 

    النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع 1: نشاط  

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 2الثروة اللغوية  

 مصادر التعلم        أوراق عملجهاز العرض  مسجل  بطالات  صفٌحة شفٌفة  الداتا شو  الكتاب المدرسً     لوحة الدرس  

 أنشطة التعلم

  4 ، 3األهداف  

 نشاط كتابي

 نشاط عالجي



    الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 :  التمهٌــــــــد 

 .ٌفرق المتعلم بٌن التعبٌر الخٌالً والتعبٌر الحمٌمً فٌما ٌمدم له من تعبٌرات  ـ 

 :أسلـوب األداء   

 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 

 . المتعلمون تصنٌف ما ٌمدم لهم من تعبٌرات إلى خٌالٌة أو حمٌمٌة ٌتابعـ 

 .(لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض  ) المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ٌمرأ ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التعبٌر الخٌالً والتعبٌر الحمٌمً فً كل تعبٌر مما ٌأتً  ـ حدد

 (: ................. تعبٌر  ).                ـ الكلمة السٌئة تجرح المشاعر 

 (: ................. تعبٌر  ).                         ـ إٌذاء الناس شر كبٌر 

 .ـ حول التعبٌر الخٌالً التالً إلى تعبٌر حمٌمً

. كان الرسول ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ ٌعامل خدمه كخٌمة تظلهم

 .......................................................................................................

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .أمام كل تعبٌر مما ٌأتً (خٌالً ، حمٌمً  )ـ اكتب 

 (: .............. تعبٌر  ).                                  ـ الفمٌر البسٌط كتاب مفتوح 

 (: .............. تعبٌر  ).             ـ ٌجٌب الرسول برفك على سائلٌه من البسطاء 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ما الفرق بٌن التعبٌر الحمٌمً والتعبٌر الخٌالً ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ـ اكتب من الموضوع تعبٌراً أعجبن بخط واضح 

 

    النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع 1: نشاط  

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول التذوق الفني

 مصادر التعلم        أوراق عملجهاز العرض  مسجل  بطالات  صفٌحة شفٌفة  الداتا شو  الكتاب المدرسً     لوحة الدرس  

 أنشطة التعلم

  2 ، 1األهداف  

 نشاط كتابي

 نشاط عالجي

 نشاط إثرائي



    الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 :  التمهٌــــــــد 

 .ٌفرق المتعلم بٌن أسلوب التعجب وأسلوب االستفهام فٌما ٌمدم له من أسالٌبـ 

 :أسلـوب األداء   

 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 

 . المتعلمون تصنٌف  ما ٌمدم لهم من أسالٌب إلى استفهام أو تعجب ٌتابعـ 

 .(لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض  ) المتعلمون الدرس من مصادر متعددة ٌمرأ ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :التعبٌر عن التالً  فً التعجب أسلوب ـ استخدم

.             ........................................................................ ـ جمال الربٌع 

 ........................................................................               ـ كرم النبً    

: أمام كل تعبٌر مما ٌأتً  (نهً أو نفً  )اكتب ـ 

 (: .......................... أسلوب  ).                 ـ ال تؤخر عمل الٌوم إلى الغد 

 (: .......................... أسلوب  ).           ـ ال تتأخر الفتاة عن مساعدة والدتها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .(ال  )ـ صػ أسلوب نهً  وآخر للنفً  مستخدماً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ما الفرق بٌن أسلوب النهً وأسلوب النفً ؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ـ اكتب من الموضوع أسلوباً للنفً أو النهً بخط واضح

 

 

 

    النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع 1: نشاط  

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول السالمة اللغوية

 مصادر التعلم        أوراق عملجهاز العرض  مسجل  بطالات  صفٌحة شفٌفة  الداتا شو  الكتاب المدرسً     لوحة الدرس  

 أنشطة التعلم

  2 ، 1األهداف  

 نشاط كتابي

 نشاط عالجي

 نشاط إثرائي



    الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 :  التمهٌــــــــد 

 .ٌذكر المتعلم أداوت االستفهامـ 

 :أسلـوب األداء   

 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 

 . المتعلمون لراءة األمثلة المعروضة علٌهم ٌتابعـ 

 .(لوحة الدرس ـ الكتاب المدرسً ـ جهاز العرض  ) المتعلمون األمثلة من مصادر متعددة ٌمرأ ـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :.النافٌة )ال( باستخدام وأخرى الناهٌة) ال (باستخدام جمال ـ صػ

.             ........................................................................ ـ ال الناهٌة 

 ........................................................................            ـ ال النافٌة    

 .أداة استفهام مناسبة فً كل فراغ مما ٌأتً ـ استخدم

تعامل أصدلاءن فً الفصل ؟             ........... ـ 

تتمنى أن تكون فً المستمبل ؟ ........... ـ 

 تحب والدٌن ؟........... ـ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ـ صػ سؤاالً مناسباً لإلجابة التالٌة 

 .ـ أذهب إلى المدرسة بالسٌارة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .................. ، ................. ، ................. ـ من أدوات االستفهام  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ـ اكتب الملخص السبوري فً دفترن بدلة ووضوح

 

    النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع 1: نشاط  

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 2 السالمة اللغوية

 مصادر التعلم        أوراق عملجهاز العرض  مسجل  بطالات  صفٌحة شفٌفة  الداتا شو  الكتاب المدرسً     لوحة الدرس  

 أنشطة التعلم

  4 ، 3األهداف  

 نشاط كتابي

 نشاط عالجي

 نشاط إثرائي



    الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 :  التمهٌــــــــد 
  .ٌصف مشهداً رآه  أو لام به ٌدل على حسن معاملة اآلخرٌنـ 
 :أسلـوب األداء   
 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 
 . المتعلمون توضٌح أسس كتابة الرسالة  ٌتابعـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ تحدث فً دلٌمتٌن أمام زمالئن عن صفات النبً ـ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .تنصحه فٌها بمعاملة اآلخرٌن معاملة حسنة مترابطة جمل ثمانً من إلى صدٌمن رسالة  ـ اكتب

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

 

 

 

  2 ، 1األهداف   1: نشاط  

 

    النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 1التعبير 

 مصادر التعلم        أوراق عملجهاز العرض  مسجل  بطالات  صفٌحة شفٌفة  الداتا شو  الكتاب المدرسً     لوحة الدرس  

 أنشطة التعلم

 



    الٌوم

    الصف

    الحصة

 

 

 

    

 :  التمهٌــــــــد 
  .ٌصف مشهداً رآه  أو لام به ٌدل على حسن معاملة اآلخرٌنـ 
 :أسلـوب األداء   
 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 
 . المتعلمون توضٌح أسس كتابة الرسالة  ٌتابعـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ـ تحدث فً دلٌمتٌن أمام زمالئن عن صفات النبً ـ ملسو هيلع هللا ىلص 

 .تصف فٌها نبٌنا الكرٌم فً معاملته مع اآلخرٌن  مترابطة جمل ثمانً من إلى صدٌمن رسالة  ـ اكتب

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

................................................................................................................. 

 

 

 

 

  2 ، 1األهداف   1: نشاط  

 

    النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع

) 

 المــــوضـــوع

 التـــناول 2التعبير 

 مصادر التعلم        أوراق عملجهاز العرض  مسجل  بطالات  صفٌحة شفٌفة  الداتا شو  الكتاب المدرسً     لوحة الدرس  

 أنشطة التعلم

 



    الٌوم

    الصف

    الحصة
 

 

 

    

 

 :  التمهٌــــــــد 

 .   النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع المتعلم إلى موضوع ٌستمعـ 

 . المتعلم الغرض الرئٌسً من الموضوعٌحددـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التـــناول المشروع 

 مسجل   بطالات     صفٌحة شفٌفة    الداتا شو   الكتاب    لوحة الدرس  

 السبورة  مولف تمثٌلً  بطالات  ألالم ملونة  أوراق عمل جهاز العرض 

     

      

مصادر 

 التعلم

 1: نشاط   األهداف      النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع المــــوضـــوع

 :أسلـوب األداء 

 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 

 . المتعلمون فً ذكر بعض المخترعات الحدٌثة ٌتعاونـ 

 .  المتعلمون ما جمعوه من معلومات بصوت واضح ٌمرأ ـ 

 

 أنشطة التعلم

 .ـ ٌمدم المتعلم مشروعاً عن اختراع علمً

 .ـ ٌستخدم األوراق واأللالم والصور فً بناء مشروعه 

 .ـ ٌكتب نصاً ٌتكون من ثالث فمرات حول موضوع المشروع 

 .ـ ٌراعً فً مشروعه لواعد الرسم الكتابً وصحة الرسم الهجائً والسالمة اللغوٌة 

 .ـ ٌحدد الهدف من توجٌهات المعلم وتعلٌمات زمالئه 

 .ـ ٌطرح بعض األسئلة على زمالئه حول ما تضمنه المشروع 

 .ٌمرأ المتعلم موضوع المشروع بصوت واضح  :ـ نشاط عالجي 

 . ٌحدد من المشروع جمالً فعلٌة :ـ نشاط إثرائي  

 . ٌكتب فمرات المشروع بخط منسك وواضح :ـ نشاط كتابي   

 

 



    الٌوم

    الصف

    الحصة
 

 

 

    

 

 :  التمهٌــــــــد 

 .   النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع المتعلم إلى موضوع ٌستمعـ 

 . المتعلم الغرض الرئٌسً من الموضوعٌحددـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :أسلـوب األداء 

 . المتعلمون إلى مجموعات تعاونٌة بتوجٌه من المعلم ٌتوزعـ 

 . المتعلمون فً ذكر بعض المخترعات الحدٌثة ٌتعاونـ 

 .  المتعلمون ما جمعوه من معلومات بصوت واضح ٌمرأ ـ 

 

 أنشطة التعلم

 .ـ ٌجٌب المتعلم لما ٌستمع إلٌه من أسئلة تتعلك بالمشروع  

 .ـ ٌوظف األدوات المتاحة كاأللالم والصور فً توضٌح مضمون المشروع 

 .ـ ٌكتب نصاً ٌتكون من ثالث فمرات حول موضوع المشروع 

 .ـ ٌراعً فً مشروعه لواعد الرسم الكتابً وصحة الرسم الهجائً والسالمة اللغوٌة 

 .ـ ٌحدد الهدف من توجٌهات المعلم وتعلٌمات زمالئه 

 .ـ ٌطرح بعض األسئلة على زمالئه حول ما تضمنه المشروع 

 .ٌحدد أهم النماط التً تناولها الموضوع  :ـ نشاط عالجي 

  .(ماضٌاً أو مضارعاً أو أمر  ) ٌحدد من المشروع فعالً :ـ نشاط إثرائي  

 . ٌكتب فمرات المشروع بخط منسك وواضح :ـ نشاط كتابي   

 

 

 التـــناول 2المشروع 

 مسجل   بطالات     صفٌحة شفٌفة    الداتا شو   الكتاب    لوحة الدرس  

 السبورة  مولف تمثٌلً  بطالات  ألالم ملونة  أوراق عمل جهاز العرض 

     

      

مصادر 

 التعلم

 1: نشاط   األهداف      النبي دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وخلك التواضع المــــوضـــوع


