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 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( نتاجات التعلميةال

أُ ٝرمس اىطاىة 

 فؼو آٝح اىنسظٜ

أُ ٝؼدد اىطاىة 

األٗقاخ اىرٜ ٝعِ 

فٖٞا قساءج آٝح 

 اىنسظٜ

أُ ٝؽرز اىطاىة 

 آٝح اىنسظٜ  ٝرمس 

 
 

ه آٝح   ٍا فغ

 اىنسظٜ ؟

 ض ٍِ خاله:ذرؽقق إٔداف اىدز •

 أتدأ تطسغ اىعؤاه اىراىٜ ػيٚ اىطالب :

 ؟فؼو آٝح اىنسظٜ ٍا ٕ٘ 

 فؼو آٝح اىنسظٜأّاقش اىطالب ؼ٘ه 

أتِٞ ىيطالب ٍِ خاله اىشسغ ٗاىؽ٘از ؼنٌ اظرقثاه 

 اىقثيح أٗ اظردتازٕا ػْد قؼاء اىؽاظح

ٍِ خاله اى٘ظٞيح اىَراؼح أػسع أٍاً  اىطالب ى٘ؼح 

 اءج آٝح اىنسظٜاألٗقاخ اىرٜ ٝعِ فٖٞا قس

 أزاػٜ ٍشازمح ظَٞغ اىطالب فٜ اىؽ٘از ٗاألّشطح

 

 تاىرؼاُٗ ٍغ ٍعَ٘ػرل

 أظة :

 

أذمس فؼو آٝح اىنسظٜ 

 ٍِ ذامسذٜ ؟ 
 

 

 

 

أذمس آٝح اىنسظٜ  

 ؟ 

 

أػدد األٗقاخ اىرٜ 

ٝعِ فٖٞا قساءج 

 ظٜ؟ آٝح اىنس

 

 
أتِٞ فؼو آٝح 

 اىنسظٜ ؟

 

 

 

 

 

 
ؼو اىْشاؽ 

اىَظاؼة 

 ىيدزض ؟
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 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

 

اىة أُ ٝؼسف اىط

أُ اىــــدػاء ال 

 ٝنُ٘ إال هلل  

أُ ٝؼسف اىطاىة  

أُ اىدػاء ػثادج 

 ٗؽاػح

تٌ أُ ٝرمس اىطاىة 

 ٝدػ٘ زتٔ

أُ ٝثِٞ اىطاىة  

 آداب اىدػاء

أُ ٝشازك اىطاىة 

فٜ ؼو أّشطح 

 اىدزض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍا إَٔٞح اىدػاء ؟

  

 ذرؽقق إٔداف اىدزض ٍِ خاله :

 أٍاً اىطالب ٗأؽية تٌ ٝدػ٘ زتٔأػسع  

 اىطالب تٖا  أدػٞح ٝدػ٘ 

ٍِ اىــــدػاء أّرقو تاىطالب إىٚ ذؼسٝف  

شٌ أؽية اىَقازّح تِٞ  ٗذسدٝدٓخاله ػسع اىرؼسٝف 

 اىــــدػاء أّ٘اع 

؟شٌ آداب اىدػاء أظأه اىطالب : ٍا ٕٜ  

 اظرَغ ىَشازماذٌٖ 

أذْاٗه ٍغ اىطالب ٍِ خاله اىشسغ ٗاىؽ٘از  

 آداب اىدػاء

 

 ء ػثادج ٗؽاػحأُ اىدػاأتِٞ ىيطالب 

 

 

 تاىرؼاُٗ ٍغ ٍعَ٘ػرل 

 أظة :

 

 

 

أذمس دػاء ٍأش٘زا ػِ 

 ؟   ملسو هيلع هللا ىلصاىْثٜ 

 

 

أتِٞ مٞف ٝنُ٘  •

اىدػاء ػثادج 

 ٗؽاػح ؟ 

 

أتِٞ تٌ  

 أدػ٘ زتٜ ؟ 

 

 

أذمس  

 آداب اىدػاء  ؟

 

 

 

 

 

 

ؼو اىْشاؽ 

ؼة اىَظا

 ىيدزض ؟

   توقيع املشزف:   الكشم:قائدتوقيع 
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 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

أُ ٝرؼسف اىطاىة 

 أشناه اىَصاغ .

 
أُ ٝؼدد اىطاىة 

 غآداب اىَصا

  

أُ ٝعرده اىطاىة 

خط٘زج اىَصاغ فٜ 

 شٞئ ٍِ أٍ٘ز اىدِٝ

 

  

أُ ٝشازك اىطاىة 

فٜ ؼو اّشطح 

 اىدزض

  

 

 

 

 

 

 

 

أػؾ ٍصاالً ٍِ ٍصاغ 

 اىْثٜ ؟

 

 ذرؽقق إٔداف اىدزض ٍِ خاله :

ٍِ خاله ٗظٞيح اىؼسع اىَراؼح  

أػسع أٍاً  اىطالب اىْشاؽ اىَقاتو ٗأؽية 

 أشناه اىَصاغذ٘ػٞػ 

 
سغ ٗاىؽ٘از أتِٞ ىيطالب ٍِ خاله اىش 

 آداب اىَصاغ

 
خط٘زج اىَصاغ فٜ أػسع اىدىٞو ػيٚ  

 شٞئ ٍِ أٍ٘ز اىدِٝ

 

  

أؽية ٍِ اىطالب اىَشازمح فٜ ؼو  

أّشطح مراتٜ اىطاىة ٗاىْشاؽ ٍغ ذقدٌٝ اىدػٌ 

 اىالشً

 

 

 تاىرؼاُٗ ٍغ ٍعَ٘ػرل 

 أظة :

 

 

أذمس ٍِ ذامسذٜ تؼغ 

 آداب اىَصاغ ؟

 

 

 

 

 

أٍصو ىشنو  •

 ٍِ ٍصاغ زظ٘ه هللا ؟ 

 

أذمس آداب  •

 اىَصاغ  ؟ 

 

 

 

أتِٞ   •

خط٘زج اىَصغ فٜ 

 أٍ٘ز اىدِٝ ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

ؼو اىْشاؽ 

اىَظاؼة 

 ىيدزض ؟
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 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

أُ ٝرؼسف اىطاىة 

إَٔٞح اىرفعػ ىيداخو 

 فٜ اىَعاىط

 

 

أُ ٝعرده اىطاىة 

ػسٗزج اإلّظاخ 

 ىيَرؽدز

 

أُ ٝعرْرط اىطاىة 

 أّ٘اع اىَعاىط

 
زك اىطاىة أُ ٝشا

فٜ ؼو اّشطح 

 اىدزض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍرٚ ّيعأ ىيرٌَٞ      

 ؟

 

 ذرؽقق إٔداف اىدزض ٍِ خاله :

 

إَٔٞح  ٍِ خاله ػسع ى٘ؼح اىظ٘ز اىرٜ ذ٘ػػ 

ٍغ ٍراتؼرٜ ٗذؼيٞقٜ ػيٚ اىرفعػ ىيداخو فٜ اىَعاىط 

 ٍشازماخ اىطالب 

 

ػسٗزج اإلّظاخ ىيَرؽدز أػسع اىدىٞو ػيٚ  

 اىدىٞو ٍِ اىطالب ٗاؼدا تؼد اٟخس ٗأؽية 

 

ٍِ خاله ٍا ظثق أؽية ٍِ اىطالب اىَشازمح فٜ  

 أّ٘اع اىَعاىطاظرْراض 

 

أؽية ٍِ اىطالب اىَشازمح فٜ ؼو أّشطح مراتٜ  

 اىطاىة ٗاىْشاؽ ٍغ ذقدٌٝ اىدػٌ اىالشً

 

 

 

 تاىرؼاُٗ ٍغ ٍعَ٘ػرل 

 أظة :

 

 

 

 

أٗػػ أّ٘اع اىَعاىط •

 ؟

 

أػسف آداب 

 اىَعاىط ؟

 

أذمس إَٔٞح 

اىرفعػ ىيداخو 

 فٜ اىَعاىط  ؟ 

 

 

 

 

أتِٞ ػسٗزج 

اإلّظاخ 

 ىيَرؽدز ؟

 

 

 

 

 

 

   توقيع املشزف:   الكشم:قائدتوقيع 

almanahj.com/sa



 
 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

  

أُ ٝؼدد اىطاىة 

 آداب اىنالً

 

 رمس اىطاىةٝأُ •

ٗاظثٔ ذعآ ّؼَح 

 اىيعاُ 

 

 ؼدد اىطاىةٝأُ •

 تؼؼاً ٍِ األذماز  

 ٘ػػ اىطاىةٝأُ • 

سع فٖٞا ٍ٘اؽْاً ذش

 اىظالج ػيٚ اىْثٜ .

 ثِٞ اىطاىةٝأُ •

مٞف ٝعيٌ اىَعيٌ 

 ٍِ ىعأّ.

 

 

 

 

 

 

 
مٞف ٝعيٌ اىَعيَُ٘ 

ٍِ ىعاُ اىَعيٌ ٗٝدٓ 

 ؟

 

 ذرؽقق إٔداف اىدزض ٍِ خاله :

أػسع اٍاً اىطالب ٍِ خاله اى٘ظٞيح اىَراؼح  

 آداب اىنالً

 
ٝرمس ٗاظثٔ ذعآ أُ اىطاىة أذٞػ اىفسطح أٍاً  

 ّؼَح اىيعاُ

 
ٍ٘اؽْاً  أتِٞ ىيطالب ٍِ خاله اىشسغ ٗاىؽ٘از 

 ذشسع فٖٞا اىظالج ػيٚ اىْثٜ

 

أؽية ٍِ اىطالب اىَشازمح فٜ ؼو أّشطح  

 مراتٜ اىطاىة ٗاىْشاؽ ٍغ ذقدٌٝ اىدػٌ اىالشً

 

 

 تاىرؼاُٗ ٍغ ٍعَ٘ػرل 

 أظة :

 

 

أتِٞ مٞف ٝعيٌ اىَعيٌ •

 ٍِ ىعأّ؟
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 الواجب التكويم التعليميةالوسائل  التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

  

أُ ٝؼدد اىطاىة 

 آداب اىيثاض

 

 ؼدد اىطاىةٝأُ 

 آداب اىيثاض

أُ ٝؽسص اىطاىة 

ػسٗزج االترؼاد 

ػِ اىَالتط 

 اىَؽسٍح

 

ٍِ  ؽرز اىطاىةٝأُ 

 اإلظثاه فٜ ٍالتعٔ

 

 

 

 

 

 ٍا آداب اىيثاض ؟ 

 

 ذرؽقق إٔداف اىدزض ٍِ خاله :

اىَراؼح أػسع اٍاً اىطالب ٍِ خاله اى٘ظٞيح  

 اىؽاالخ اىرٜ ٝشسع فٖٞا اىرٌَٞ

 
أذٞػ اىفسطح أٍاً اىطالب ىيرَصٞو ىنو ؼاىح   

 ٍِ ٕرٓ اىؽاالخ  

 
أتِٞ ىيطالب ٍِ خاله اىشسغ ٗاىؽ٘از ٍدٙ ٍا  

َٝراش تٔ اىدِٝ اإلظالٍٜ ٍِ ذٞعٞس ٗإػطاء زخض ٗقد 

 اىؽاظح 

 

أؽية ٍِ اىطالب اىَشازمح فٜ ؼو أّشطح  

 ٍغ ذقدٌٝ اىدػٌ اىالشً مراتٜ اىطاىة ٗاىْشاؽ

 

 

 تاىرؼاُٗ ٍغ ٍعَ٘ػرل 

 أظة :

 

 

أذمس ٍِ ذامسذٜ آداب 

 اىيثاض ؟
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 الواجب التكويم الوسائل التعليمية التطبيل )نشاط صفي( عزض الدرس التهيئة )الرتكيز( النتاجات التعلمية

 

  

ؼسف اىطاىة ٝأُ •

ػسٗزج اىًْ٘ 

 ٗاالظرٞقاظ ٍثنساً .

 
ىة رمس اىطاٝأُ •

دػاء االظرٞقاظ ٍِ 

 اىًْ٘ .

 
ثِٞ اىطاىة ٝأُ •

ػسٗزج اىَؽافظح 

 ػيٚ اىعَاػح .

 

 

 

 

 

أتِٞ ٍا اىرٛ ٝعة  

 ػيٞل فؼئ فٜ اىًٞ٘؟

 

 ذرؽقق إٔداف اىدزض ٍِ خاله :

ٝؼسع اىَؼيٌ اىدىٞو ػيٚ ٍناّح اىظالج أٍاً  

اىطالب ٍِٗ خاله ذىل ٝعرده اىطالب ػيٚ ٍناّح 

 اىظالج 

 

ب ؼنٌ ذازك اىظالج ٍِ خاله أّاقش ٍغ اىطال 

ػسع ؼدٝس ))اىؼٖد اىرٛ تْْٞا ٗتٌْٖٞ اىظالج فَِ 

 ذسمٖا فقد مفس ((

 

 

أذْاٗه ٍغ اىطالب ٍِ خاله اىشسغ ٗاىؽ٘از  

 ٗظ٘ب اىظالج فٜ اىَعاظد 

  

 

أؽية ٍِ اىطالب اىَشازمح فٜ ؼو أّشطح  

 مراتٜ اىطاىة ٗاىْشاؽ ٍغ ذقدٌٝ اىدػٌ اىالشً

 

 

 ػرل تاىرؼاُٗ ٍغ ٍعَ٘

 أظة :

 

 

 أمرة خطرٜ اىٍٞ٘ٞح ؟
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