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 Directorate-General For Jubail Project                                              العامة للهيئة الملكية بالجبيلاإلدارة   

 الخدمات التعليميةإدارة        
  المتوسطة ..............مدرسة     

 التقويم األنشطة والوسائل التعليمية األهداف الموضوع الحصة الصف اليوم والتاريخ

   

جهاد الخلفاء 
 الراشدين

 )حرب المرتدين(
)فتح العراق 

 وفارس(
 

 

 
 

 

أن يعلل الطالب إرتداد أبناء 

 القبائل عن اإلسالم.

 

 

أن يعلل الطالب موقف أبوبكر 

 الصديق من المرتدين.

 

لفترة التي تم من أن يذكر الطالب ا

خاللها فرض المسلمون السيطرة 

 على العراق وبالد فارس.

 

 
 التمهيد : مناقشة ما سبق دراسته وربطه بالدرس الحالي .

 
من خالل المناقشة والعرض استنتج من الطالب أسباب  -

 إرتداد أبناء القبائل عن اإلسالم . 

 

 

 
من خالل المناقشة والعرض استنتج من الطالب موقف  -

 بوبكر الحازم من المرتدين. أ

 

 

 
من خالل المناقشة والعرض استنتج من الطالب  الفترة التي  -

تم من خاللها فرض المسلمون السيطرة على العراق وبالد 
 فارس.

 
 

 

 

إرتداد أبناء   /علل -
 القبائل عن اإلسالم ؟ 

 

 

الطالب موقف   /علل -
أبوبكر الصديق من 

 المرتدين.؟ 

 

 

 
ماهي الفترة  /علل -

لتي  من خاللها ا
فرض المسلمون 

السيطرة على العراق 
 .وبالد فارس
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تابع جهاد 
 الخلفاء الراشدين

 
 

 )فتح بالد العراق(
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 أن يذكر الطالب قائد  -

 المسلمين في معركة 
 القادسية.

 
 أن يبين الطالب السنة  -

 التي تم بها فتح المدائن. -

 
 

 أن يعلل الطالب تسمية -

 معركة نهاوند 

 )بفتح الفتوح(
 

 
 التمهيد : مناقشة ما سبق دراسته وربطه بالدرس الحالي .

 
من خالل المناقشة والعررض أذكرر للطرالب أسرم قائرد المسرلمين  •

 ة. في معركة القادسية و السنة التي وقعت بها المعرك

 

 

 

من خالل المناقشة والحوار أبين للطالب السنة التي تم بها فرت    •

 المدائن. 

 

من خالل المناقشة والحروار أبرين للطرالب سربب تسرمية معركرة  •

 نهاوند بفت  الفتوح. 

 .حل تمارين كتاب النشاط

 
 
 
 

من هو قائد المسلمين س/  
 في معركة القادسية.؟

 

 

 

 

 
في أي سنة تم فت   س / 

ن.؟ المدائ  
 

 

تسمية معركة  /علل  س/
 نهاوند بفت  الفتوح.؟
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جهاد الخلفاء 
 الراشدين 

 
)فت  بالد 
 الشام(

 
 
 
 
 
 

 
 

 

علررررى الطالررررب  يحررررددأن  •

الخريطة دول بالد الشرام 

 الحالية .

الطالررررررررب يسررررررررتنتج أن  •

الجهررود الترري بررذلت فرري 

 فت  بالد الشام .

 

يحرررردد الطالررررب أهررررم أن  •

 الفتوحات في بالد الشام

 

 

 
 سبق دراسته وربطه بالدرس الحالي التمهيد : مناقشة ما 

 

 

اعرض خريطة لدول شبه الجزيرة العربية ، ثم اطلب  -
 من الطالب تحديد دول بالد الشام الحالية عليها .

 
والحررروار اسرررتنتج مرررن الطالرررب مرررن خرررالل المناقشرررة  -

 الجهود التي بذلت في فت  بالد الشام .

 

 

اطلب من الطالب تحديرد اتجراا الجيرول التري انطلقرت  -

 من المدينة على الخريطة .

 

 

 حل تمارين كتاب النشاط.

 
 
 
 

حدد على الخريطة  /س
 دول بالد الشام الحالية؟ 

 

 
من خالل الخريطة س/ 

استنتج الجهود التي 

فت  بالد بذلت في 

  الشام .

حدد على الخريطة س/ 

 اتجاا الجيول .

  

  

 

 التقويم األنشطة والوسائل التعليمية األهداف الموضوع الحصة الصف التاريخو اليوم 
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جهاد الخلفاء 
 الراشدين

 
 )كتاب النشاط(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
قياس التحصيل العلمي عند 

 الطالب

 

 بداية الحصة.  •

 من الطالب.  أكون عدة مجموعات •

من خالل قراءة النشاط أعطي الطالب الوقت  •
المخصص لحل النشاط بعد ذلك اطلب من أحد 

المجموعات إعطاء الحل بعد ذلك أعزز إجابة الطالب 
 وهكذا. 

 في آخر عشرة دقائق تصحي  كتاب النشاط.

 
 
 

 

 التقويم ميةاألنشطة والوسائل التعلي األهداف الموضوع الحصة الصف اليوم والتاريخ
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أعمال الخلفاء 
 الراشدين.

 

 
 

 

أن يبرررين الطالرررب أنررروا   •

 الدواووين. 

أن يعلرررل الطالرررب و ررر   •

 التاريخ الهجري. 

 

أن يعلرررل الطالرررب إنشررراء  •

اإلسررررررررررطول البحررررررررررري 

 اإلسالمي.

 

 

 التمهيد : مناقشة ما سبق دراسته وربطه بالدرس الحالي .

 
 

ا  من خالل المناقشة والعرض أبين الطالب أنو -
 الدواووين. 

 
مرررن خرررالل المناقشرررة والحررروار أبرررين للطالرررب و ررر   -

 التاريخ الهجري. 

 

مرررن خرررالل المناقشرررة والحررروار أبرررين للطالرررب  إنشررراء  -

 اإلسطول البحري اإلسالمي.

 حل كتاب النشاط
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

عدد أنوا   /س -
 الدواووين .؟ 

 

علرررل:  و ررر   /س -

 التاريخ الهجري.؟ 

  

إنشاء اإلسطول  /س
 إلسالمي.؟البحري ا
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