
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  

 .almanahj.com/sawww   :لموقع المناهج السعودية  القناة الرسمية
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 الصف الثاني الثانوي األدبي

 الصف الثالث الثانوي العلمي

 الصف الثالث الثانوي األدبي
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 األول الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 الطهارة والنظافة

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  – أقالم ملونة–الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

  

   الطالبأن يعرف 

 الطهارة وحكمها

   الطالبأن يعرف 

 االستنجاء واالستجمار 

 

   أن  الطالبأن يعرف

الوضوء وإزالة 

 جاسة من الطهارةالن

   أن يعرف الطالب

 . أهمية النظافة

 

التهيئة 
 والتمهيد  

يمهد  

للوحدة 

بعرض 

الصورة في 

الصفحة 

( من 11)

كتاب 

الطالب  

ومناقشة 

الطالب 

أي حول 

شيء 

نستخدم هذه 

األشياء؟واال

ستماع 

 إلجاباتهم 

تمييز مع  

اإلجابة 

الجيدة 

والثناء 

 .عليها 

 

 التقويم

  الطالبالطالبطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::واستقبال اإلجابات وتصويبهاواستقبال اإلجابات وتصويبها

عرف الطهارة واذكر  

 حكمها

 

عرف االستنجاء  

 واالستجمار

 

 متى نتوضأ؟ 

 

 

 ما أهمية النظافة؟ 

 

 

 المحتوى العلمي

 
ي   يَاءَ  َهِذهِ  أَُسمِّ  األَش 

 
تَاجُ  يَاءِ  لَِهِذهِ  أَح   :فِي   األَش 

 النَّظَافَةِ و الطََّهاَرةِ 

 
 هللا أََمَرنَا َواِجبَةُ  الطََّهاَرةُ 

 .بَِها

  :تعالى قوله والدليل

 )فَطَهِّر   َوثِيَابَكَ  (

 
الَمي ِدي نُنُا نَا اإلس  ُعو   إلَى يَد 

 .النَّظَافَةِ 

 طريقة التدريس 

مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  

حيث من ، الدرس أمام  الطالب  من خالل عروض البوربوينت 

الطهارة وحكمها فهي ب  على: خالل العرض  يتعرف    الطال

 واجبة أمرنا هللا تعالى بها 

تعريف االستنجاء)تنظيف  أبين    للطالب  من خالل الشرح :ثم 

مخرج البول والغائط بالماء حتى تزول النجاسة( واالستجمار 

)تنظيف مخرج البول والغائط باألحجار أو المناديل حتى تزول 

 خروج من الخالءالنجاسة( ثم أذكر دعاء الدخول وال

كيف أن الوضوء وإزالة النجاسة  ثم أناقش    الطالب  حول  :

من الطهارة  فيجب علينا الوضوء بالماء الطهور قبل الصالة  

ويجب إزالة النجاسة عن البدن والمالبس ومكان الصالة وأهمية 

النظافة فديننا اإلسالم يدعونا إلى النظافة فنحن ننظف ثيابنا كلما 

 قلم أظفارنا كلما طالتاتسخت ون

  أدعية الدخول والخروج من الخالءأقرأ ثم 

ألنتقل بعد ذلك إلى  قراءة صحيحة  عيةو يقر ا  الطالب األد

 التقويم لحله من خالل التعاون فيما بينهم .
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الثاني الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 التقويم

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  سائل التعليميةالمواد والو

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

درس تحقيق ما درس تحقيق ما نهاية النهاية ال

  يلي :يلي :

 

   الطالبأن يرتب 

األفعال بعد قضاء 

 الحاجة

 

   دائرة  الطالبأن يضع

 على األشياء النجسة .

 

   الطالبأن يصل 

العبارة في العمود ) أ 

( بما يناسبها في 

 العمود ) ب(

 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

أسال  

الطالب : 

من يمنكم 

يعطينا مثاال 

على أشياء 

طاهرة 

ومثاال آخر 

على أشياء 

 نجسة ؟

 التقويم

  الطالبالطالبطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::يبهايبهاواستقبال اإلجابات وتصوواستقبال اإلجابات وتصو

رتب األفعال بعد قضاء 

الحاجة

 

ضع دائرة على األشياء 

النجسة

 

صل العبارة في العمود ) أ ( بما 

  يناسبها في العمود ) ب(

 

 

 

 المحتوى العلمي

 
 
الَِيةَ  األَْفَعالَ  أَُرتِّبُ  -1  :التَّ
 :الَحاَجة   َقَضاء   َبْعدَ 

 أستنجئ -أتوضأ  –ي أصل
 
 األَْشَياءِ  َعلَى َدائَِرة   أََضعُ  2

ِجَسةِ   :النَّ
 الَغائ ط   - اللَُّعاب   - الَعَرق   - الَبْول  

 
 )أ( الَعُمْودِ  فِيْ  ِعَباَرة   ُكلَّ  ِصلُ  3
 :)ب( الَعُمْودِ  ِمنْ  ُيَناِسُبَها بِماَ 
 

 

 طريقة التدريس 

ت بعد تقسيمهم لعدة ت بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردامناقشة الطالب في المفردا

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
بطريقة المناقشة يتم استرجاع ما درسه التالميذ في الحصة السابقة ثم 

 ننتقل إلى حل التقويم في الكتاب المدرسي كما يلي :

 .أستنتجي(–أتوضأ  -)أصلي األفعال بعد قضاء الحاجة الطالبيرتب 

 ائرة على األشياء النجسةد الطالبيضع 

 

 الغائط ( –اللعاب  –العرق  –) البول 

 ( بين العبارة في العمود ) أ ( بما يناسبها في العمود ) ب الطالبيصل 
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الثالث الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 التقويم

      الفصل -الحصة يالثان الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

 

   الطالبأن يضع 

 إشارة 

   صح ( على (

الصورة 

 الصحيحة.

   الطالبأن يكتب 

 .الجمل التي أمامه

   الطالبأن يرتب 

الكلمات لتكون 

 جملة مفيدة.
 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

 

أقوم  

بمراجعة 

سريعة 

للدرس 

لالنتقال إلى 

 حل التقويم

 

 التقويم

  الطالبالطالبطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::واستقبال اإلجابات وتصويبهاواستقبال اإلجابات وتصويبها

ضع إشارة )صح ( على 

 الصورة الصحيحة .

 
 

 

 اكتب الجمل التالية .

 
 

 

رتب الكلمات لتكون جملة 

مفيدة

. 
 

 المحتوى العلمي

 َعلَى  إَشاَرةَ  أََضعُ  4

َرةِ  و  ِحي َحةِ ا الصُّ  :لصَّ

 

 طريقة التدريس 

مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
رس  ومتابعة حل التقويم تذكير الطالب بما فات من الد

 بالشكل التالي :

 إشارة ) صح ( على الصورة الصحيحة . الطالبيضع 

 
 الجمل التالية: الطالبيكتب 

 
 لتكون جملة مفيدة:الكلمات  الطالبيرتب 

 جسمي ( –طهارة  –ومالبسي  –أحرص  –) على 
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الرابع الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 لمستهدفة ا
 مراجعة الوحدة

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 المواد والوسائل التعليمية
 

 الواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :
 

   أن يسترجع الطالب

 تعريف االستنجاء

 

   أن يسترجع الطالب

 تعريف االستجمار 

 

   أن يسترجع الطالب

أذكار الدخول 

 الخالء والخروج من

 

 

 

تهيئة ال
 والتمهيد  

 

 

 

كيف نزيل  

 النجاسة ؟

ما األشياء  

التي يجب 

أن نحافظ 

على 

 طهارتها ؟

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
 عرف االستنجاء 

 

 عرف االستجمار  

 

 

ما أذكار الدخول  

 والخروج من الخالء

 

 

 

 المحتوى العلمي

اااا    أََنااااا ُ  أ َن   ْساااال   مْخااااَر َ  م 

 َوالَغاااااااائ ط  ب الَمااااااااء   الَباااااااْول  

ْولَ  َحَتى َجاَسة   َتز   .النَّ

الَعَمممممممممملُ  َهمممممممممذا ُيَسممممممممممَّى

)  )استِْنَجاء 

 

اااا    أََنااااا ُ  أ َن   ْساااال   مْخااااَر َ  م 

 َوالَغااااائ ط ب اجَْحَجااااار   الَبااااْول  

ْيااااال   أَوْ  اااااى الَمَناَد  ْوَل َتاااااز   َحتَّ

َجاَسة    .النَّ

الَعَمممممممممملُ  َهمممممممممذا ُيَسممممممممممَّى

 )استِْجَمارا (

 طريقة التدريس 
مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  عات تتنافس فيما بينهم :عات تتنافس فيما بينهم :مجمومجمو
بعد االنتهاء من الدروس السابقة في وحدة الطهارة والنظافة وقيام 
الطالب بحل التقويم أقوم بعمل مراجعة لما تم أخذه في هذه الوحدة 

 وفق الفقرات الرئيسية مثل :
 تعريف االستجمار:و تعريف االستنجاء:

 
أذكار الدخول والخروج من استذكار 

الخالء
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الخامس الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 ستهدفة الم
 الوضوء

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :
 

   أن يذكر الطالب ماذا

عليه أن يفعل قبل 

 الصالة

   أن يدلل الطالب على

 فضل الوضوء

   أن يعرف الطالب

 الوضوء وفضله .

   الطالب عن أن يتكلم

 صفة الوضوء

   أن يطبق الطالب

 لوضوء عمليا 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

يمهد للوحدة  

بعرض 

السؤال و 

الحديث في 

الصفحة 

( من 19)

كتاب الطالب 

واالستماع 

ابة إلج

الطالب  مع 

تمييز اإلجابة 

الجيدة 

والثناء عليها 

ومناقشة 

الطالب 

حول 

 الحديث 

 

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::وتصويبهاوتصويبها  اإلجاباتاإلجابات
 

 ماذا تفعل قبل الصالة ؟ 

 

 دلل على فضل  الوضوء 

 

 اشرح صفة الوضوء 

 

 طبق الوضوء عمليا 

 

 

 المحتوى العلمي

 الُوضْوءُ 
 َقْبلَ  أَْفَعل أَنْ  َيِجبُ  َماَذا

الَةِ   الصَّ
أَ  َمنْ  :  َقالَ  َر  َكَما َتَوضَّ أ م 

رَ  َكَما َوَصلىَّ  ف رَ  أ م  َُ  له  َما غ  نْ  َتَقدَّ  م 
 َذْنب ه .

 صفة الوضوء
ُ  »: أَق ول   1  .« للا   ب ْس
ل   2 ات   َثالَثَ  َكفَّيَّ  أَغس   .َمرَّ
ق   أََتَمْضَمض   3  َثالثَ  َوأَْسَتْنش 

ات    .َمرَّ
ل   4 ات   َثالثَ  َوجهي أَْغس   .َمرَّ
ل   5 نْ  َيَديَّ  أَْغس   اجََصابع   أََطَرا  م 
ات   َثالثَ  المرَفَقْين   إ لَى  .َمرَّ
ن يَّ  معَ  رأَْسي   أَمْسح 6  مَرةَّ  أذ 

 .َواح َدة  
ل  أَغْ  7 ْجلَيَّ  س   َثالثَ  اْلكْعَبين   إلَى ر 

ات    .َمرَّ
 :أَقُولُ  الُوُضْوءِ  ِمنْ  االْنتَِهاءِ  بَعدَ 

لَ  للا  َوْحَده   إلَّ  إلَهَ  لَ  )أَْشَهد  أنْ 
ْيكَ  َدا   أَنَّ  لَه  َوأَْشَهد   َشر  ه   م َحمَّ  َعْبد 

ْله (  وَرَسو 

 طريقة التدريس 

مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
 

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس 

حيث من خالل العرض  ، أمام  الطالب  من خالل عروض البوربوينت 

و على فضل  ماذا عليه أن يفعل قبل الصالةيتعرف    الطالب  على: 

ضأ كما أمر الوضوء فأقرأ قول الرسول صلى هللا عليه وسلم) من تو

 وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه(

الوضوء وفضله حيث أجعل  أبين    للطالب  من خالل الشرح :ثم 

 الطالب يستخرجون فضل الوضوء من الحديث السابق 

صفة الوضوء) وهو قول بسم هللا وغسل  ثم أناقش    الطالب  حول  :

ت أيضا وغسل الكفين ثالث مرات والمضمضة واالستنشاق ثالث مرا

الوجه واليدين إلى المرفقين ثالث مرات ومسح الرأس مع األذن مرة 

وغسل الرجلين إلى الكعبين ثالث مرات( حيث أقود الطالب إلى مكان 

 الوضوء ليطبقوا ذلك عمليا
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 السادس الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه ــادةالمــ

 المستهدفة 
 التقويم

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسلواجب : ا

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

   أن يرتب الطالب أفعال

الوضوء بوضع الرقم 

 المناسب

   أن يحدد الطالب

موضع المرفق والكعب 

بوضع دائرة حوله 

ويكتب اسمه تحت 

 الصورة

   أن يلون الطالب الجملة 

   أقول بعد االنتهاء من(

 الوضوء ..(

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

أقوم  

بمراجعة 

سريعة 

للدرس 

إلى لالنتقال 

 حل التقويم

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
رتب أفعال الوضوء بوضع الرقم 

المناسب

حدد موضع المرفق والكعب بوضع 
دائرة حوله واكتب اسمه تحت 

الصورة

 

لون الجملة 

 

 

 

 لمحتوى العلميا

 

َقمِ  بَِوْضعِ  الُوُضْوءِ  أَْفَعالَ  أُرَتبِّ   الرَّ
 :الُمَناِسبِ 

 

 طريقة التدريس 

مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
سابقة ثم بطريقة المناقشة يتم استرجاع ما درسه التالميذ في الحصة ال

ننتقل إلى حل التقويم في الكتاب المدرسي كما يلي : يرتب الطالب أفعال 
 :الوضوء بوضع الرقم المناسب

 
يحدد الطالب موضع المرفق والكعب بوضع دائرة حوله ويكتب اسمه 

 تحت الصورة

 
 يلون الطالب الجملة 
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 السابع الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 مراجعة لما سبق

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 المواد والوسائل التعليمية
 

 الواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

   أن يسترجع الطالب

ماذا يجب أن يفعل قبل 

 الصالة

 

    أن يسترجع الطالب

 صفة الوضوء

 

   أن يسترجع الطالب  ما

قول بعد االنتهاء من ي

 الوضوء

 

 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

 

هل الوضوء  

من الطهارة 

 ؟

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
ماذا يجب أن تفعل قبل  

 الصالة ؟

 

 اذكر صفة الوضوء 

 

ماذا تقول بعد االنتهاء  

 من الوضوء؟

 

 

 المحتوى العلمي

 الُوضْوءُ 
الَةِ  َقْبلَ  أَْفَعل أَنْ  َيِجبُ  َماَذا  الصَّ

أَ  ) َمنْ  : َقالَ   َكَما َتَوضَّ
َر َوَصلىَّ  رَ  َكَما أ م  ف رَ  أ م  له   غ 

َُ  َما نْ  َتَقدَّ  َذْنب ه  ( م 

 
ُ  »: أَق ول   .1  .« للا   ب ْس
ل   .2 ات   َثالَثَ  َكفَّيَّ  أَغس   .َمرَّ
ق   أََتَمْضَمض   .3  َثالثَ  َوأَْسَتْنش 

ات    .َمرَّ
ل   .4 ات   َثالثَ  َوجهي أَْغس   .َمرَّ
ل   .5 نْ  َيَديَّ  أَْغس   أََطَرا  م 

 َثالثَ  اْلمرَفَقْين   اجََصابع  إ لَى
ات    .َمرَّ

ن يَّ  معَ  رأَْسي   أَمْسح .6  مَرةَّ  أذ 
َدة    .َواح 

ل   .7 ْجلَيَّ  أَْغس   اْلكْعَبين   إلَى ر 
ات  مَ  َثالثَ   .رَّ

 

 طريقة التدريس 
 

مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
بعد االنتهاء من الدروس السابقة في وحدة الوضوء وقيام 
الطالب بحل التقويم أقوم بعمل مراجعة لما تم أخذه في هذه 

أن يفعل قبل ماذا يجب  الوحدة وفق الفقرات الرئيسية مثل :
 الصالة

من قول بسم هللا وغسل الكفين   يسترجع الطالب  صفة الوضوء

ثالث مرات والمضمضة واالستنشاق ثالث مرات وغسل الوجه 

وغسل اليدين حتى أطراف األصابع إلى المرفقين ومسح الرأس 

 ومنه األذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين 

  يسترجع الطالب  ما يقول بعد االنتهاء من الوضوء
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الثامن الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 الصلوات المفروضة

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

في في يتوقع من الطالب يتوقع من الطالب 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

   أن يذكر الطالب تعريف

 الصالة

   أن يعرف الطالب

 الصلوات المفروضة

   أن يوضح الطالب كم

عدد ركعات كل صالة 

 مفروضة

   أن يبين الطالب أن

المحافظة على 

الصلوات المفروضة 

 سبب لدخول الجنة 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

يمهد للوحدة  

بعرض السؤال 

كم مرة تسمع 

األذان في 

اليوم والليلة ؟ 

في الصفحة 

( من 25)

كتاب الطالب 

واالستماع 

إلجابة الطالب  

مع تمييز 

اإلجابة 

الجيدة 

والثناء 

 عليها.

 

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
 عرف الصالة 

عدد الصلوات  

 المفروضة 

 كم عدد ركعات كل صالة 

 مفروضة ؟

 

بين كيف تكون  

المحافظة على الصلوات 

المفروضة سبب لدخول 

 الجنة 

 

 

 

 المحتوى العلمي

 

وضةَ  الصلََّوات  فيِ  المفَر 

 صلََواَت خَمس   يل ةَ واَللَّ  الي َوم

  :هيَ 

 
 

لِهِ  للِ  طَاَعة   أَُصلِّي   أَنَا  َوَرُسو 

. 

لََواتِ  َعلَى المحافظة  الصَّ

لِ  المفروضة َسبَبُ   لُِدُخو 

 .الَجنَّةِ 
 

 طريقة التدريس 

مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
 

قق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  تتح

حيث من ، الدرس أمام  الطالب  من خالل عروض البوربوينت 

تعريف الصالة و خالل العرض  يتعرف    الطالب  على: 

الصلوات المفروضة فهي الركن الثاني من أركان اإلسالم بعد 

 الشهادتين والصلوات المفروضة خمس في اليوم والليلة

كم عدد ركعات كل صالة  أبين    للطالب  من خالل الشرح :م ث

مفروضة ) الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر والعشاء أربع 

 ركعات والمغرب ثالث ركعات(

كيف أن المحافظة على الصلوات  ثم أناقش    الطالب  حول  :

المفروضة سبب لدخول الجنة  فنحن نصلي طاعة هلل ورسوله 

 وسلم ومحافظتنا على الصالة سبب لدخولنا الجنةصلى هللا عليه 
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي فالص

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 التاسع الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 التقويم

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 روض البورع –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :
 

   أن يقرأ الطالب الحديث

م ويكمل أركان اإلسال

 الخمسة

   أن يضع الطالب إشارة

صح تحت  العدد 

 الصحيح 

 

   أن يضع الطالب دائرة

 حول اإلجابة الصحيحة 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

من يذكرنا  

بأركان 

 اإلسالم ؟

 

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
اقرأ الحديث وأكمل أركان اإلسالم 

 الخمسة

 

ضع إشارة صح تحت  العدد 

 الصحيح

 

ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة 

 أبدأ كل يوم بصالة :

 الظهر       الفجر 

 

 

 

 المحتوى العلمي

 

أَ  ،َ أقَر  لِ  الحَديِث  َكانَ  وأَُكم   أَر 

الَمِ  َسِة؟ اإلس   الَخم 

 الشَّهَاَدتَان   -

- ............. 

َكاة   -   الزَّ

ْوم   -   الصَّ

 الَحج   -

 الَعَددِ  حت  تَ ( ) إَشاَرةَ  أَضعَ 

ِحي حِ   .الصَّ

لََواتِ  َعَددُ  َضةِ  الصَّ  :ُهوَ  الَمف ُرو 

7 9 5 

 طريقة التدريس 
مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
بطريقة المناقشة يتم استرجاع ما درسه التالميذ في الحصة السابقة ثم 

حل التقويم في الكتاب المدرسي كما يلي :يقرأ الطالب ننتقل إلى 

) قال الرسول صلى هللا عليه وسلم : بني اإلسالم على خمس : الحديث 

شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء 

 ويكمل أركان اإلسالم الخمسةالزكاة وصوم رمضان وحج البيت( 

 

 :تحت  العدد الصحيح يضع الطالب إشارة صح 

 

 :يضع الطالب دائرة حول اإلجابة الصحيحة

 أبدأ كل يوم بصالة :

 الظهر       الفجر 
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 العاشر الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 مراجعة ما سبق 

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  يميةالمواد والوسائل التعل

 حفظ الدرس  الواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

 

   أن يسترجع الطالب

 تعريف الصالة

   أن يسترجع الطالب

 الصلوات الخمسة 

 

    أن يسترجع الطالب

عدد ركعات كل صالة 

 منها 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

 

عرف  

 الصالة ؟

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
 

 عرف الصالة  

 

 ما الصلوات الخمسة ؟ 

 

 

 

كم عدد ركعات كل صالة  

 منها ؟

 

 

 المحتوى العلمي

 

وضةَ  الصلََّوات  فيِ  المفَر 

 صلََواَت خَمس   واَللَّيل ةَ  الي َوم

  :هيَ 

 
 

لِهِ  للِ  طَاَعة   أَُصلِّي   أَنَا  َوَرُسو 

. 

لََواتِ  َعلَى المحافظة  الصَّ

لِ لِ  المفروضة َسبَبُ   ُدُخو 

 .الَجنَّةِ 
 

 

 طريقة التدريس 
مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
 

 الصلوات المفروضةبعد االنتهاء من الدروس السابقة في وحدة 
وقيام الطالب بحل التقويم أقوم بعمل مراجعة لما تم أخذه في 

تعريف يسترجع الطالب  :فق الفقرات الرئيسية مثلهذه الوحدة و
 الصالة

 
 الصلوات الخمسة  يسترجع الطالب
 عدد ركعات كل صالة منها  يسترجع الطالب
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الحادي عشر                الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 -2-1صفة الصالة  

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا
يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

قيق ما قيق ما نهاية الدرس تحنهاية الدرس تح

  يلي :يلي :

 
   أن يبين الطالب لماذا يؤدي

المسلمون الصالة على 

 صفة واحدة

   أن يوضح الطالب ما يقول

 في تكبيرة اإلحرام

   أن يقرأ الطالب دعاء

 االستفتاح

   أن يذكر الطالب الركوع

 وما يقال فيه 

   أن يتعلم الطالب السجود

 وما يقال فيه

   أن يطبق الطالب ما تعلمه

 من صفة الصالة

 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

يمهد  

للوحدة 

بعرض 

 السؤال :

لماذا يؤدي  

المسلمون 

الصالة على 

صفة واحدة 

 ؟

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::ويبهاويبهااإلجابات وتصاإلجابات وتص
 

لماذا يؤدي المسلمون  

 الصالة على صفة واحدة؟

 

ما ذا تقول في تكبيرة  

 اإلحرام؟

 اذكر دعاء االستفتاح 

ماذا نقول في الركوع  

 والسجود ؟

طبق ما تعلمته من صفة  

 الصالة

 

 محتوى العلميال

 ( 2 – 1صفة الصالة ) 
ْونَ  ْسل م  ْونَ  الم  الََة علىَ  ي َؤدُّ  الصَّ
َفة    واح َدة   ص 

ُسْولُ  َقالَ   َكَماَ  َصلُّْوا»:  الرَّ
 «أَُصلِّيْ  رأَْيُتُمْونِيْ 

 صفة الصالة
 .الق ْبلَةَ  أَْسَتْقب ل   .1

ُ   َتْكب يَرةَ  أ َكب ر   .2 ( )للّا   :َقائ ال   اإلْحرا  .أَْكَبر 
 على الي ّسرى علَى الي ّمَنى َيدي َضع  أَ  .3

 .َصّدري
َعاءَ  أَْقَرأ   .4 ْبَحاَنكَ  د  َُّ  الْسَتْفتاَح  )س   اللَّه 

َك، َك، َوَتَعالَى َوب َحْمد   َوَتَباََرَك اْسم 
َك، َك( إلَهَ  ولَ  َجدُّ  .َغْير 

َُّ  أَْقَرأ   .5 َّ  أَْقَرأ   اَْلفاتحة ث  ا نَ  أَْحَف    مم   م 
ُ   اْلق ْرآن   ي  .اْلَكر 

، أ َكب ر   .6 ْبَحانَ ) :َوأََقول   وأْرَكع   َرب يَ  س 
  ُ ي ات   َثالثَ .(اْلَع    َمرَّ

نَ  أَْرَفع   .7 ، م  وع 
عَ ) :َوأََقول   الّرك   للّا   َسم 

َده ، ل َمنْ  َنا حم   .(اْلَحْمد   َولَكَ  َربَّ
، أ َكب ر   .8 ْبَحانَ  :َوأَقول   َوأْسجد   َرّبيَ  )س 

ات   َثالثَ .اجَْعلَى(  َمرَّ
ل  أَْعتَ  .9 ( َقائ ال  )للّا   د   ف ي َوأَق ول   .أَْكَبر 

ل وس   ْجَدَتين َبْينَ  اْلج   اغف رْ  َرب  ( :السَّ
 ).ل ي اغف ر َرب   ل ي،

ْبَحانَ )  :َوأقول   َثاَني ة، َوأْسجد   أ َكب ر   .10  س 
ات   َثالثَ . ( اجْعلَى َرب يَ   َمرَّ

 طريقة التدريس 
مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  ::  مجموعات تتنافس فيما بينهممجموعات تتنافس فيما بينهم
 

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس 

حيث من خالل العرض  ، أمام  الطالب  من خالل عروض البوربوينت 

) صالة على صفة واحدةدي المسلمون اللماذا يؤيتعرف    الطالب  

 فأقرأ قوله صلى هللا عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي(

ما يقول في تكبيرة اإلحرام  ) هللا  خالل الشرح : أبين    للطالب  منثم 

أكبر( و دعاء االستفتاح) سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 

 جدك وال إله غيرك(

الركوع وما يقال فيه ) سبحان ربي  ثم أناقش    الطالب  حول  :

العظيم ثالث مرات( و السجود وما يقال فيه) سبحان ربي األعلى ثالث 

 مرات(

  أقرأ  األدلةثم 

ألنتقل بعد ذلك إلى التقويم لحله  و يقر ا  الطالب األدلة  قراءة صحيحة

 من خالل التعاون فيما بينهم .

 

almanahj.com/sa



 

 

                                                                                                                                 
 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الثاني عشر الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 4-3صفة الصالة 

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :
   أن يذكر الطالب ما يقول

عندما يقوم للركعة 

 الثانية 

  د أن يقرأ الطالب التشه

 األول 

   أن يقرأ الطالب التشهد

األخير ويصلي على 

النبي صلى هللا عليه 

 وسلم 

   أن يسلم الطالب عن

 يمينه ويساره 

   أن يطبق الطالب ما

 تعلمه من صفة الصالة

 

التهيئة 
 والتمهيد  

يمهد  

للوحدة 

بعرض 

 السؤال :

ماذا تفعل  

في الكوع 

؟ماذا تفعل 

بعد الرفع 

 من الركوع؟

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
 

اذكر ما تقول عندما  

 تقوم للركعة الثانية 

 

 هد األول اقرأ التش 

اقرأ التشهد األخير وصل  

على النبي صلى هللا 

 عليه وسلم 

 سلم عن يمينك ويسارك 

طبق ما تعلمته من صفة  

 الصالة

 

 

 

 المحتوى العلمي

 ( 4 – 3صفة الصالة ) 
 صفة الصالةتابع 
11.   ُ ان َية  ال ل ْلَرْكَعة   أََقو  ) للّا  : َقائ ال   ثَّ

 َفَعْلت ه   َما ف يَها مْثل َوأَْفَعل   أَْكَبر  (
ْكَعة   ف ي  اَجَولىَ  الرَّ
ْكَعة بعد أَْجل س   .12 ان َية   الرَّ  ل لتَّشُّهد   الثَّ

ل  وأقول  هلل التحيَّات   :اجَوَّ
، والصلوات   ُ   والطيبات  ال السَّ

َها عليك ب يُّ  أيُّ  للا   َوَرْحَمة   النَّ
ُ   َوَبَرَكات ه ، ال  َعلَْيَنا َوَعلَى السَّ
َباد   ا للا   ع   أَنْ  أَْشَهد   .ي حْلنَ  الصَّ
َدا   أَنَّ  َوأَْشَهد   للاَ، إلَّ  إلَه لَ  َحمَّ  م 

ه   ْول ه َعْبد   َوَرس 
ة   ف يْ  أَْفَعل   .13 ْثل َصالت ي َبق يَّ  َما م 

اب َقَتْين   ف ي َفَعْلت ه   ْكعَتْين  السَّ  الرَّ
ر  وأَقْ   الفاتحة ق راَءة   َعلى َتص 
 وأقرأ   َصالَت ي آخ ر   ف ي أَْجل س   .14

 َوأَصل ي َعلَى اَجَخ يَر، التَّشهُّدَ 
 . الَنَّبي  

15.   ُ ِ   َعنْ  أ َسل  : َقائ ال   َيمْينْي
«  ُ الَ ُْ  السَّ «  للا   َوَرْحَمة   َعلَيك 

يْ   .َكذل كَ  َوَعْن َيَسار 

 طريقة التدريس 

فردات بعد تقسيمهم لعدة فردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في الممناقشة الطالب في الم

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
 

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  

حيث من ، الدرس أمام  الطالب  من خالل عروض البوربوينت 

ما يقول عندما يقوم خالل العرض  يتعرف    الطالب  على: 

علته في الركعة للركعة الثانية ) حيث أقول هللا أكبر وأفعل ما ف

األولى ( و التشهد األول فأقرؤه على الطالب حتى يحفظوه ) 

التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك أيها النبي ورحمة 

هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين أشهد أن ال 

 إله إال هللا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله(

التشهد األخير والصالة  ل الشرح :أبين    للطالب  من خالثم 

على النبي صلى هللا عليه وسلم :اللهم صل على محمد وعلى آ ل 

محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى 

آل إبراهيم إنك حميد مجيد( ويكون ذلك كله من خالل التطبيق 

 العملي للصالة في المسجد 
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس ربعاءاأل الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الثالث عشر الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 مبطالت الصالة

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

 

   أن يعدد الطالب األمور

 التي تبطل الصالة

 

 

 

 

   أن يذكر الطالب مم

 ينتقض الوضوء

 

 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

يمهد  

للدرس 

بعرض 

 السؤال :

هل تبطل  

لصالة ا

؟ماذا تفعل 

إذا بطلت 

 ؟كصالت

 التقويم

طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى طرررررررررح األسررررررررئلة علررررررررى 

واسرررررررررررررتقبال واسرررررررررررررتقبال   الطرررررررررررررالبالطرررررررررررررالب

  ::اإلجابات وتصويبهااإلجابات وتصويبها
 

عدد األمور التي تبطل  

 الصالة

 

 

 

 اذكر مم ينتقض الوضوء 

 

 

 المحتوى العلمي

 

. 

 

 طريقة التدريس 

مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

  مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :
 

ت  التالية :أعرض  تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءا

حيث من ، الدرس أمام  الطالب  من خالل عروض البوربوينت 

 األمور التي تبطل الصالة خالل العرض  يتعرف    الطالب  على:

فأكون مجموعات تعاونية وأكلف هذه المجموعات أن تكتب كل 

منها نواقض الصالة وأعطيهم خمس دقائق إلنجاز هذه المهمة 

خرج قائدا من كل مجموعة ليقرأ ما اتفقت وبعد االنتهاء منها أ

الصالة تنتقض   عليه مجموعته ثم أكتبها على السبورة كالتالي:

: بانتقاض الوضوء واألكل والشرب والكالم والضحك والحركة 

 الكثيرة 

فأكون  مم ينتقض الوضوء أبين    للطالب  من خالل الشرح :ثم 

كتب كل منها مجموعات تعاونية وأكلف هذه المجموعات أن ت

نواقض الوضوء وأعطيهم خمس دقائق إلنجاز هذه المهمة وبعد 

االنتهاء منها أخرج قائدا من كل مجموعة ليقرأ ما اتفقت عليه 

مجموعته ثم أكتبها على السبورة كالتالي:  فالوضوء ينتقض 

 بالبول والغائط والريح
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الرابع عشر الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 حل التقويم

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –ة السبور –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

 

   أن يصل الطالب كل

عبارة في ) أ( ما 

 يناسبها من )ب(

   أن يختار الطالب الكلمة

الصحيحة ويكتبها في 

 المكان المناسب

 

   أن يصنف الطالب

الصلوات التي فيها 

تشهدان في مجموعة 

احد والتي فيها تشهد و

 في مجموعة

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

 

أقوم  

بمراجعة 

سريعة 

للدرس 

قال لحل لالنت

 التقويم 

 التقويم

  الطرررالبالطرررالبطررررح األسرررئلة علرررى طررررح األسرررئلة علرررى 

واسررررررررررررررتقبال اإلجابررررررررررررررات واسررررررررررررررتقبال اإلجابررررررررررررررات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
صل كل عبارة في ) أ( ما يناسبها من 

 )ب(

 

اختر الكلمة الصحيحة واكتبها في 

المكان 

المناسب

 

صنف الصلوات التي فيها تشهدان في 

مجموعة والتي فيها تشهد واحد في 

مجموعة

 

 

 

 المحتوى العلمي

 

 

 طريقة التدريس 
مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة 

 مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :

بطريقة المناقشة يتم استرجاع ما درسه التالميذ في الحصة السابقة ثم 
اب المدرسي كما يلي :يصل الطالب كل ننتقل إلى حل التقويم في الكت

 عبارة في ) أ( ما يناسبها من )ب(

 
يختار الطالب الكلمة الصحيحة ويكتبها في المكان 

المناسب

 
يصنف الطالب الصلوات التي فيها تشهدان في مجموعة والتي فيها 

تشهد واحد في 
مجموعة
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 :  المدرسة قائد   : معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الخامس عشر الدرس  

المهارة       التاريخ الفقه المــــادة

 المستهدفة 
 حل التقويم

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور –السبورة  –أقالم ملونة –الكتاب المدرسي  التعليميةالمواد والوسائل 

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

  الطالب أن يمأل 

 الفراغات في التحيات

 

   : أن يكتب الطالب

يجب علي إعادة 

الصالة إذا بطلت بأحد 

 مبطالت الصالة 

 

   أن يمأل الطالب

الفراغات في  الجلسة 

 األخيرة من الصالة

 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

أسأل  

الطالب عن 

معنى 

التحيات 

وأين يؤديها 

 المصلي ؟

 

 التقويم

  البالبالطالططرح األسئلة على طرح األسئلة على 

واستقبال اإلجابات واستقبال اإلجابات 

  ::وتصويبهاوتصويبها
امأل الفراغات في 

التحيات

 

اكتب: يجب علي إعادة 

الة إذا بطلت بأحد الص

 مبطالت الصالة

امأل الفراغات في  الجلسة 

األخيرة من 

الصالة

 

 

 المحتوى العلمي

لُ   :التَّالِيَة الفََراَغاتِ  أم 

لِسُ  دَ  أَج  َعةِ  بَع  ك   للتََّشهُّدِ  الثَّانِيَةِ  الرَّ

لُ األول   :َوأقُو 

 .............و للِ  التَِّحيَّاتُ  -أ

 َعلَي كَ السالم  َوالطَّيِّباَُت،

 .............النَّبِيُّ  أَيَُّها

 السالم َوبََرَكاتُهُ،

 ِعبَادِ  َوَعلى .............

َهدُ  .الصالحين هللاِ   أَن   أَش 

 ............. إالَّ  إلَهَ ال 

َهدُ   أَنَّ  َوأَش 

هُ .............  عبَد 

 .وَرَسُول هُ 

ءُ  يَن تقِضُ  -ب  .... ب الُوُضو 

 .... أَو ....  أَو

 
 إَذا ةَالِ  الصَّ  إَعاَدةُ  َعلَيَّ  يَِجبُ 

الَةِ  ُمب ِطالَتِ  بِأَِحدِ  بَطَلَت    .الصَّ

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

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

 طريقة التدريس 

لعدة لعدة   ممفي المفردات بعد تقسيمهفي المفردات بعد تقسيمه  الطالبالطالبمناقشة مناقشة 

  ::  مممجموعات تتنافس فيما بينهمجموعات تتنافس فيما بينه
 

بطريقة المناقشة يتم استرجاع ما درسه التالميذ في الحصة السابقة ثم 
ننتقل إلى حل التقويم في الكتاب المدرسي كما يلي : يمأل الطالب 

الفراغات في 
التحيات

 تب الطالب : يجب علي إعادة الصالة إذا بطلت بأحد مبطالت الصالة يك
يمأل الطالب الفراغات في  الجلسة األخيرة من 

الصالة
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