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كم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا ىذا التحضير أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا وموافقتنا وأن ال تنشروه على صفحات نسأل 
 االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في التحضير.

 .ال نحل لكم بيع ىذا التحضير وكل محتوياتو 

 .ال نحل لكم االستفادة من ىذا التحضير إذا لم تدفع ثمنو 

 لمكتبات أو األشخاص بيع ىذا التحضير وال نحل لهم ثمنو بدون علمنا.ال نحل ل 
  (( َوَمْن يَ تَِّق اللََّو َيْجَعْل َلُو َمْخَرجاً، َويَ ْرزُْقُو ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ )) تذكر قولو تعالى 

 إذا لم تحاسبونا في الدنيا. لن نسامحكم في اآلخرة

 أخوكم / فواز محمد الحربي

5006930550 

 دوار الجواد األبيض  –جدة  –المركز الرئيسي 

 

 5006930550/ فواز الحربي للخدمات التعليمية تلفون المكتب / أ 

 /WWW.MTA.SAمؤسسة التحاضير الحديثة          



 أهدافىالتطلومىفيىالمملكظ

 

 

 

فابَِٕٞ ىاذٗسٌٕ فاٜ اىذٞابح   أٗ ّغاب  -ىَشغ٘ثاخ ىاذٙ اىباالة ىٞااج٘ا س ابالا غشط اىؼقٞذح اإلعالٍٞخ اىصذٞذخ ٗاىَؼبسف ٗاىَٖبساد اىَفٞذح ٗاالتجبٕابد ٗاىقاٌٞ ا -1

 . اىذّٞب ٗاٟخشح ٍؼب ٗاػِٞ ثؼقٞذتٌٖ ٍذافؼِٞ ػْٖب ٗػبٍيِٞ فٜ ض٘ئٖب ىخٞش

  . اىخبظ ٍِ ّجبح إىٚ ّجبح ٕزٓاقتصبدٝب ٗا تَبػٞب ٗثقبفٞب ثَب ٝخذً خبظ اىتَْٞخ اىبَ٘دخ فٜ اىََينخ ٗٝذفغ  ت٘فٞش اىن٘ادس اىجاشٝخ اىالصٍخ ىتب٘ٝش اىَجتَغ -2

ثبإلفابدح ٍَاب ٝتؼيَأ  ٍصيذخ اىفشد ٍِ خاله تؼيَٞٔ تؼيَٞب مبفٞاب ٍفٞاذا ىزاتأ   مَاب ٝجتغاٜ ٍصايذخ اىجَبػاخ اىذشص ػيٚ ٍصيذخ اىفشد ٗاىجَبػخ ٍؼب   فٖ٘ ٝجتغٜ -3

   :األفشاد ىتب٘ٝش اىَجتَغ ثص٘ستِٞ

 . اإلّتااااااااااااااااااااااب  ٗاىتَْٞااااااااااااااااااااااخ خاااااااااااااااااااااااله اإلعااااااااااااااااااااااٖبً فااااااااااااااااااااااٜ  أ ( ٍجبشااااااااااااااااااااااشح   ٗرىاااااااااااااااااااااال ٍااااااااااااااااااااااِ          

 األٍٞخ   ّٗاش اى٘ػٜ  ة ( غٞش ٍجبششح   ٗرىل ٍِ خاله اىقضب  ػيٚ    

 ىذٙ  َٞغ أثْب  األٍخ ثانو ٝضَِ ىٌٖ دٞبح ٗاػٞخ ٍغتْٞشح                

 ٗدٗسا أمثش فبػيٞخ فٜ ثْب  ٍجتَؼبتٌٖ .                 

 
 

 

 



 أهدافىتطلومىالمرحلظىاالبتدائوظ     

 
 .ٍتنبٍيخ  فٜ خيقٖب  ٗ غَٖب  ٗػقيٖب  ٗىغتٖب  ٗاّتَبئٖب إىٚ أٍخ اإلعالً ط اىؼقٞذح اإلعالٍٞخ اىصذٞذخ فٜ ّفغٞٔ اىبفيخ ٗسػبٝتٖب ثتشثٞخ  إعالٍٞخغش -1
  .تذسٝت اىببىجبد ػيٚ إقبٍخ اىصالح  ٗاألخز ثآداة اىغي٘ك ٗاىفضبئو  -2

  .  اىؼذدٝخ  ٗاىَٖبساد اىذشمٞخ ٝخ ٗاىَٖبسحتَْٞخ اىَٖبساد األعبعٞخ اىَختيفخ ٗخبصخ اىَٖبسح اىيغ٘ -3

   .تضٗٝذ اىببىجخ ثبىقذس اىَْبعت ٍِ اىَؼيٍ٘بد فٜ ٍختيف اىَ٘ض٘ػبد  -4
    .اعتخذاً اىَِّْؼٌ  ٗتْفغ ّفغٖب ٗثٞئتٖب تؼشٝف اىببىجخ ثْؼٌ هللا ػيٖٞب فٜ ّفغٖب  ٗفٜ ثٞئتٖب اال تَبػٞخ ٗاىجغشافٞخ ىتذغِ  -5
     ىذِٖٝ .  ذ ّابطِٖ االثتنبسٛ  ٗتَْٞخ تقذٝش اىؼَو اىٞذٗٛتشثٞخ رٗقِٖ اىجذٝؼٜ  ٗتؼٖ  -6
ٗخصابئ  اىَشدياخ اىتاٜ تَاش ثٖاب   ٗغاشط دات ٗطْٖاب    تَْٞاخ ٗػاٜ اىببىجاخ ىتاذسك ٍاب ػيٖٞاب ٍاِ اى٘ا جابد ٍٗبىٖاب ٍاِ اىذقا٘د    فاٜ داذٗد عأِّْ -7

   .ٗاإلخالص ى٘الح أٍشٕب 
   ػيٚ االعتفبدح ٍِ أٗقبد اىفشاؽ . ْبفغ ٗاىؼَو اىصبىخ ٗتذسٝجِٖت٘ىٞذ اىشغجخ ىذٛ اىببىجبد فٜ االصدٝبد ٍِ اىؼيٌ اى -8
 .إػذاد اىببىجخ ىَب ٝيٜ ٕزٓ اىَشديخ ٍِ ٍشادو دٞبتٖب -9

 



 االهدافىالطامظىللتربوظىاإلدالموظى

ى
 

 اىتخيق ثؤخالد اىقشآُ اىنشٌٝ ٗاىؼَو ثٔ ٗاالّقٞبد ألدنبٍٔ .  -1

 ٕذٝٔ .اإلَٝبُ ثْج٘ح ٍذَذ صيٚ هللا ػيٞٔ ٗعيٌ ٗإتجبع  -2

 تَْٞخ اىْبدٞخ اىذْٝٞخ ٗاىشٗدٞخ ىذٙ اىببىجبد ٗتجصٞشِٕ ثبىؼقٞذح اىصذٞذخ. -3

 تؼشٝفِٖ ثذقٞقخ دِْٖٝ دتٚ تَْ٘ ٍابػشِٕ ىذت اىخٞش ٗاىصالح. -4

 تشٗٝض اىْفظ ػيٚ ٍقبٍٗخ األٕ٘ا  اىفبعذح ٍغ تَْٞخ اىذٗافغ اىفبشٝخ ٍِ غٞش إفشاط ٗال تفشٝظ. -5

 شفخ اىؼقبئذ ٗاىؼجبداد.تْظٌٞ ػالقخ اىَغيٌ ثشثّٔ ٗرىل ثَؼ -6

تذّشمبتٖااب  إّاااب  شخصااٞخ ق٘اٍٖااب اىَثااو اىؼيٞااب ٗرىاال ألُ قياات اىَغاايٌ ٍتّصااو ثاابط تؼاابىٚ ىؼيَاأ أُ هللا ٍبّيااغ ػيااٚ خفبٝبٕااب. فٖااٜ تشاقاات هللا فااٜ  َٞااغ -7

 ٗعنْبتٖب ٗتغَ٘ ثْفغٖب إىٚ ٍب قّذس هللا ىٖب ٍِ اىنَبه .

 سثظ  َٞغ اىؼيً٘ األخشٙ ثبىقشآُ اىنشٌٝ .   -8
 

 

 

    



 أهدافىتدروسىمادةىالتوحود  

 

 ثٞبُ اختصبص هللا ثذق اىتاشٝغ.  -1

 اىَذبفظخ ػيٚ ٍجبدئ اىذِٝ ٗتؼبىَٞٔ. -2

 ٍذبسثخ األفنبس اىٖذٍخ. -3

 تَْٞخ دت اىؼجبدح فٜ اىْفظ الػتجبسٕب ٗعٞيخ ٕبٍخ ىتق٘ٝخ اىصيخ ثِٞ اىؼجذ ٗسثٔ. -4

 ً ٗاػتْبقٔ ثق٘ح ٗاقتذاس. تذقٞق اىؼج٘دٝخ اىخبىصخ ط تؼبىٚ ٗدذٓ ٗاالػتضاص ثبإلعال -5

 اىتْفٞش ٍِ اىاشك ٗاىَؼبصٜ ٗاإلَٝبُ ٗاىشضب  ثبىقضب  ٗاىقذس ٗاىت٘مو ػيٚ هللا ٗاعتثَبس اىَغئ٘ىٞخ ثِٞ ٝذٛ هللا اىخض٘ع اىابٍو ط. -6

 إشجبع اىذب خ إىٚ اىَؼشفخ اىذْٝٞخ.   -7

 إلّغبُ ثبجٞؼتٔ االّغبّٞٔ فقظ.تنِ٘ٝ اإلّغبُ اىصبىخ ثغض اىْظش ػِ ىّ٘ٔ ٗ ْغٔ ٗٗطْٔ فبإلعالً ٝخبطت ا -8

 تؼ٘ٝذ اىببىجبد ػيٚ االقتذا  ثبىشع٘ه فٜ  َٞغ أق٘اىٔ ٗأػَبىٔ.  -9



 

 (ىالثالثىابتدائيى)ى(ىىىىللصف(توحودالدراداتىاإلدالموظى))ىتوزوعىمنكجىمادة

 األسبوع
 التارٌخ

 إلى من مالحظات الدروس
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 صوم رمضان هـ11/5/1441 الخمٌس هـ0/5/1441 االحد 1

 هـ11/5/1441 الخمٌس هـ16/5/1441 االثنٌن 1
 حج بٌت هللا الحرام

 االحد اجازة مطولة

  الحرامحج بٌت هللا هـ16/5/1441 الخمٌس هـ11/5/1441 االحد 4

 أركان اإلٌمان هـ1/6/1441 الخمٌس هـ11/5/1441 االحد 5

 هـ11/6/1441هـ حتى 1/6/1441إجازة منتصف الفصل  من  هـ11/6/1441 الخمٌس هـ1/6/1441 الخمٌس 

 أركان اإلٌمان هـ10/6/1441 الخمٌس هـ11/6/1441 االحد 6

 ٌمانأركان اإل هـ14/6/1441 الخمٌس هـ11/6/1441 االحد 0

 هـ11/6/1441 الثالثاء هـ10/6/1441 االحد 0
 اإلٌمان باهلل تعالى

 األربعاء والخمٌس إجازة مطوله
 اإلٌمان باهلل تعالى هـ1/0/1441 الخمٌس هـ5/0/1441 االحد 1

 اإلٌمان بالمالئكة هـ16/0/1441 الخمٌس هـ11/0/1441 االحد 11

 هــ11/0/1441 الثالثاء هـ11/0/1441 االحد 11
 اإلٌمان بالمالئكة

 األربعاء والخمٌس إجازة مطوله

 هـ11/0/1441 الخمٌس هـ16/0/1441 االحد 11
 االختبارات

 هـ0/0/1441 الخمٌس هـ1/0/1441 االحد 11

 



 

ىموضوعىالدرس
أركانىىالثانوظالوحدةى

ىصومىرمضانىىاإلدالمىى:
ىالخموسىاألربطا ىثا الثالىاإلثنونىاألحدىالوومىالتوحودىالمادة

فوائ   د  -دلي   ل وج   وم ال    وم    -معن   ى ال    وم    ىالمفرداتىالجدودة
 ال يام

ىىىىىىالتاروخ

ىىىىىىالحصظىاالبتدائيالثالثىىالصف
ى○○○○○○○ىأدالوبىوطرقىالتدروس

 ؟  ما ىي فوائد ال يام  سىالتمكود
 

 تقوومىالكدف التطلمىوىىإجرا اتىالتطلوم المحتوىىوعرضىالدرسى األهدافىالدلوكوظ

 
 
تحدد الطالبة الركن الرابع من أن 

 أركان اإلسالم  
 

 تبين الطالبة  معنى ال وم  أن 
 
   
  
تستدل الطالبة على وجوم أن 

 ال وم 
 
 

 تعدد الطالبة فوائد ال وم أن 
 

في حل انشطة  الطالبة تشاركأن 
  الدرس

ى

 مطنىىالصومىىىى:
ىىتقربا إلى اهلل تعالىالطعام والشرام وغيرىما من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروم الشمس  ترك

ى

ىدلولىوجوبىالصومىىى
  لذين من قبلكم لعلكم تتقون  ( قال تعالى )يأيها الذين آمنوا كتب عليكم ال يام كما كتب على ا

ى

 فضل الصوم:
من صام رمضان إٌمانا واحتسابا غفر له ما صلى هللا علٌه وسلم قال: قال رسول هلل 
 تقدم من ذنبه،

 

 

 
 :تتحقق أىداف الدرس من خالل 

  أب    دا بس    ؤال الطالب    ات م    ا ى    و ال    ركن
 الرابع  من أركان اإلسالم 

 
  اتن     اول م     ع الطالب     ات تعري       ال     ركن

الرابع من أركان اإلسالم  ) ص وم رمض ان 
) 

 
 

  أع   رل دلي   ل ال    وم  أم   ام  الطالب   ات
 وأطلب من الطالبات ترداد الدليل 

 
 

  أناقش الطالبات حول فوائد ال وم 

 

  أطلب من الطالبات المش اركة ف ي ح ل
أنشطة كت ابي الطالب ة والنش اع م ع تق ديم 

 الدعم الالزم 

 

 
 

الركن الرابع من حددي 
  ؟سالم أركان اإل

 
  ؟معنى ال وم بيني 

 
على وجوم  استدلي 
  ؟ ال وم
 

 ؟فوائد ال وم  عددي
 
 

في حل انشطة شاركي 
 ؟ الدرس

 حل أسئلة الكتامىالواجبىالمنزلي تقويم الدرس بالكتامىالتقوومىالختامي
 



 

ىموضوعىالدرس
الوحدةىالثانوظىأركانى

ىحجىبوتىاللهىالحرامىىاإلدالمىى:
ىالخموسىاألربطا ىالثالثا ىاإلثنونىاألحدىالوومىالتوحودىالمادة

فوائ    د  -   الح     دلي    ل وج    وم  -    الح     معن    ى ىالمفرداتىالجدودة
 الح 

ىىىىىىالتاروخ
ىىىىىىالحصظىالثالثىاالبتدائيىالصف

ى○○○○○○○ىأدالوبىوطرقىالتدروس
 ؟   الح  فضل ما ىو سىالتمكود

 

 تقوومىالكدف التطلمىوىىإجرا اتىالتطلوم المحتوىىوعرضىالدرسى األهدافىالدلوكوظ

تبين الطالبة معنى ح  بيت اهلل أن 

 الحرام  

أن توضح الطالبة مكان بيت اهلل 

 الحرام  

أن تستدل الطالبة على وجوم 

 الح  

 أن تذكر التلميذة فضل الح 

 

في حل انشطة  الطالبة تشاركأن 

  الدرس

 معنى حج بٌت هللا الحرام
 هللا التوجه الى مكة المكرمة فً اشهر الحج ألداء المناسك تقربا الى

 
 :الحجوجوب على دلٌل ال

َه َسبٌَاًل  قول هللا تعالى:" ٌْ َت َمَن اْسَتَطاَع إَلَ ٌْ اَس َحجُّ اْلَب َ َعلَى النه  ".َوهلَله
 

  الحج عبادة ٌجب فٌها اإلخالص هلل تعالى والمتابعة لسنة النبً صلى هللا علٌه
 .وسلم

 
 :الحجفضل 

الحج صلى هللا علٌه وسلم: الرسول  الحج المبرور جزاؤه دخول الجنة، والدلٌل قول
 المبرور لٌس له جزاء اال الحنة

 
 

 

 
 :تتحقق أىداف الدرس من خالل 

  أب    دا بس    ؤال الطالب    ات م    ا ى    و ال    ركن
 الرابع  من أركان اإلسالم 

 
  اتن     اول م     ع الطالب     ات تعري       ال     ركن

ح    بي   ت الخ  امس م   ن أرك  ان اإلس   الم )
 الحرام (اهلل 

 
 

  أع   رل دلي   ل الح       أم   ام  الطالب    ات
 وأطلب من الطالبات ترداد الدليل 

 
 

   أناقش الطالبات حول فضل الح 

 

  أطلب من الطالبات المش اركة ف ي ح ل
أنشطة كت ابي الطالب ة والنش اع م ع تق ديم 

 الدعم الالزم 

 

 
 

بيني معنى ح  بيت اهلل 
 الحرام  

وضحي مكان بيت اهلل 
 الحرام  

 

 

أذكري دليل على وجوم 
 الح 
 

 ما ىو فضل الح 
 

في حل انشطة شاركي 
 ؟ الدرس

 حل أسئلة الكتامىالواجبىالمنزلي تقويم الدرس بالكتامىالتقوومىالختامي
 



 

الوحدة األولى: أركان اإلٌمان   موضوع الدرس
  ٌمانأركان اإل:

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد الٌوم التوحٌد المادة

المكتسبات والمفردات 
 الجدٌدة

دلٌااال األركاااان  –أركاااان اإلٌماااان الساااتة  
   الستة  

      التارٌخ
      الحصة الثالث االبتدائً الصف

 أخرى............○التعلم التعاونً  ○التعلم  الذاتً   ○الخرائط الذهنٌة  ○الذهنً   العصف○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أسالٌب وطرق التدرٌس
 ما هً أركان اإلسالم ؟    س التمهٌد

 

 تقوٌم الهدف إجراءات التعلٌم  و التعلم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالبة ( األهداف السلوكٌة
 

ٌمان  أن تعدد الطالبة أركان اإلإ
 الستة     

 
أن ترتب الطالبة األركان الستة  

 حسب أولوٌتها  
 

 
أن تعرف الطالبة بكل ركن من 

 األركان الستة   
 
 

أن تدلل الطالبة على األركان 
 الستة لإلٌمان   

طالبة فً حل أن تشارك ال
 أنشطة الدرس

 أهمٌة معرفة أركان اإلٌمان :
 أنها القواعد واألسس التى بنً علٌها الدٌن  - 1
 أنها أعظم الواجبات التى ٌجب على المسلم تعلمها  - 1
 أنها األعمال الصالحة ال تقبل عند هللا إال بعد اإلٌمات بها . - 1

 الدلٌل على أركان اإلٌمان الستة    :
ًِّ َعْن ع    بَ اَب أَنه َجْبَرٌلَ َجاَء إَلَى النه َفَسأَلَه  َعَن اإْلٌََماَن َفَقالَ  َمَر ْبَن اْلَخطه

لََه » صلى هللا علٌه وسلم :  س  ت بََه َور  اإَْلٌََمان  أَْن ت ْؤَمَن بَاهللَ َوَمالَئََكتََه َوك 
َه (  َرَه َوَشرِّ ٌْ ْوَم اآلَخَر َوبَاْلَقَدَر َخ ٌَ  َواْل

 
  اإلٌمان باهلل  : كن األولالر

  اإلٌمان بالمالئكة   : الركن الثانً
  اإلٌمان بالكتب  : الركن الثالث

  اإلٌمان بالرسل   : الركن الرابع 
  اإلٌمان بالٌوم اآلخر  : الركن الخامس
  اإلٌمان بالقدر  : الركن السادس

                                          تتحقق أهداف الدرس من خالل:                               
  أمهد للدرس بما ورد فً مقدمة الدرس بسؤال

 الطالبات السؤال التالً : 
  ما هً أركان اإلسالم الخمسة ؟ 

أساااتمع إلجاباااات الطالباااات وأطلاااب تااادوٌنها فاااً 
 الفراغات 

  أعرض أمام الطالبات حادٌث عمار بان الخطااب
 الذي ٌبٌن أركان اإلٌمان الستة 

 
  من خالل الحدٌث المعروض أسأل الطالباات ماا

 هو الركن األول  ثم أبٌن لهن المقصود به 
 

 

  ماااان خااااالل الحاااادٌث المعااااروض أطلااااب ماااان
 الطالبات تحدٌد الركن الثانً  من أركان اإلٌمان

 

  مااان خاااالل مشااااركات الطالباااات أطلاااب تحدٌاااد
الااركن الثالااث والرابااع والخااامس والسااادس ماان 

 أركان اإلٌمان 
 

 لب من الطالبات ترداد الدلٌل  أط 
 أتناول األنشطة مع الطالبات  

 

عددي أركان اإلٌمان الستة 
 ؟     

 
 

رتبً األركان الستة  حسب 
 أولوٌتها ؟ 

 
 
 

عرفً بكل ركن من 
 لإلٌمان ؟األركان الستة   

 

دللً على األركان الستة 
 لإلٌمان؟   

شارك فً حل أنشطة 
 الدرس !

 حل أسئلة الكتاب الواجب المنزلً تقوٌم الدرس بالكتاب  التقوٌم الختامً
 



 

الوحدة األولى: أركان اإلٌمان:   موضوع الدرس
 اإلٌمان باهلل تعالً:

 الخميس بعاءاألر الثالثاء اإلثنين األحد الٌوم التوحٌد المادة

المكتسبات والمفردات 
 الجدٌدة

معنى  -الركن األول من أركان اإلٌمان
الدلٌل على اإلٌمان  –اإلٌمان باهلل 

 باهلل 

      التارٌخ

      الحصة الثالث االبتدائً الصف

 أخرى............○التعلم التعاونً  ○التعلم  الذاتً   ○ة  الخرائط الذهنٌ○العصف الذهنً  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أسالٌب وطرق التدرٌس
 من الذي خلقنا وخلق جمٌع المخلوقات   ؟ من الذي رزقنا وٌرزق الطٌر فً السماء ؟  س التمهٌد

 

 تقوٌم الهدف إجراءات التعلٌم  و التعلم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالبة ( األهداف السلوكٌة
 

 
 

معنى اإلٌمان أن تبٌن الطالبة 
 باهلل      

 
 
 

أن تتعرف الطالبة على معنى 
 الربوبٌة    

 

 
 

أن توضح الطالبة معنى 
 األلوهٌة  

 
أن تذكر الطالبة المراد 
 باألسماء والصفات    

أن تستدل الطالبة على اإلٌمان 
 باهلل     

 
أن تشارك الطالبة فً حل 

 أنشطة الدرس 

 
 إلٌمان باهلل تعالى ا الركن األول من أركان اإلٌمان:

 إفراد هللا تعالى بالربوبٌة واأللوهٌة واألسماء والصفات  َمْعَنى اإْلٌََماَن بَاهللَ 
ن تعرٌف اإلٌمان باهلل تعالى أنواع التوحٌد الثالثة، وبٌانها فٌما أنواع التوحٌد:  تضمه

 ٌلً
لرازق والمدبر هو الخالق ا وحده  هو العلم واإلقرار بأن هللا أوال توحٌد الربوبٌة:

 بأنه ال خالق إال هللا، وال   ٌحًٌ الموتى إال هللا اإلقرارمثل:  لجمٌع المخلوقات
وهو صرف جمٌع أنواع العبادة هلل وحده ال شرٌك له : معنً إفراد اله باأللوهٌة ثانٌا 
...... 
لقرآن إثبات أسماء هللا وصفاته كما ورد فً ااألسماء والصفات: ب معنً إفراد هللاثالثا 

 الكرٌم والسنة النبوٌة 
 أسماء هللا الحسنى ...... أما األسماء فالمراد بها :
 : صفات هللا الحسنى ....... أما الصفات فالمراد بها

 الدلٌل على أنواع التوحٌد الثالثة  

 
 االٌمان باهلل تعالى فوائد

 حصول األمن والهداٌة .......
 آلخرة .............الحٌاة الطٌبة والسعادة فى الدنٌا وا

 دخول الجنة ووالنجاة من النار ........

 تتحقق أهداف الدرس من خالل :
  أعرض أمام الطالبات من خالل الوساٌلة

 المتاحة  
 الركن األول من أر كان اإلٌمان 

  أبٌن للطالبات من خالل الشرح والحاوار
 المقصود باإلٌمان باهلل    

 
 

 

 راد أتناااااول مااااع الطالبااااات  بٌااااان الماااا
 بالربوبٌة  

 

 أعرض بالوسٌلة المتاحة أماام الطالباات 
 المراد باأللوهٌة 

 

  أبٌن للطالبات من خالل الشرح والحاوار
 المراد بكل من األسماء والصفات 

 

  من خالل عرض الدلٌل من القارآن علاى
الركن األول ٌستدلن الطالبات على وجوب 

 اإلٌمان باهلل 
 

  مناقشة حل األسئلة مع الطالبات 

 
 بٌنً معنى اإلٌمان باهلل ؟ 

      
 

 ما معنى  الربوبٌة ؟   
 
 

  وضحً معنى األلوهٌة ؟ 

 
اذكري المراد باألسماء 

 والصفات ؟   
 استدلً على اإلٌمان باهلل ؟

      
شارك  فً حل أنشطة 

 الدرس ؟

 حل أسئلة الكتاب الواجب المنزلً تقوٌم الدرس بالكتاب  التقوٌم الختامً
 



 

الوحدة األولى: أركان اإلٌمان:   وع الدرسموض
 اإلٌمان بالمالئكة  :

 الخميس األربعاء الثالثاء اإلثنين األحد الٌوم التوحٌد المادة

المكتسبات والمفردات 
 الجدٌدة

األعمااال  اْلَعَظٌَمااَة  -َمْعَنااى اإْلٌََماااَن بَاْلَمالَئََكااةَ 
اإلٌماان الادلٌل علاى وجاوب  -لَْلَمالَئََكَة اْلَكاَرامَ 

 بالمالئكة

      التارٌخ

      الحصة الثالث االبتدائً الصف

 أخرى............○التعلم التعاونً  ○التعلم  الذاتً   ○الخرائط الذهنٌة  ○العصف الذهنً  ○االكتشاف واالستقصاء  ○حل المشكالت  ○ أسالٌب وطرق التدرٌس
 ؟  ما أسماء المالئكة ؟ وما هً أعمالهم   س التمهٌد

 

 تقوٌم الهدف إجراءات التعلٌم  و التعلم المحتوى وعرض الدرس ) كتاب الطالبة ( األهداف السلوكٌة
 

أن تبٌن الطالبة المراد  
 بالمالئكة 

 
 

 

أن توضح الطالبة  معنى 
 اإلٌمان بالمالئكة 

 
أن تستدل الطالبة على وجوب 

 اإلٌمان بالمالئكة
 

أن تعدد الطالبة األعمال  
 ٌَمَة لَْلَمالَئََكَة اْلَكَرامَ اْلَعظَ 

 
 

أن تشارك الطالبة فً حل 
 أنشطة الدرس 

 
 اإْلٌََماَن بَاْلَمالَئََكَة 

 تمهٌد:
هذا ما سنعرفه فً هذا الدرس ان  -ما اعمال المالئكة؟  -ما معنى االٌمان بالمالئكة؟ 

 شاء هللا تعالى
 المراد بالمالئكة :

 ٌعصون هللا ما امرهم وٌفعلون ما ٌؤمرون  مخلوقات عظٌمة خلقها اله من نور ال
 : َمْعَنى اإْلٌََماَن بَاْلَمالَئََكةَ 

وَد اْلَمالَئََكَة اْلَكَراَم، َوبََما َعلَْمَنا َمْن أَْسَمائََهْم َوَصَفاتََهْم َوأَْفَعالََهْم،  ج   التصدٌق واالقرار بَو 
 : كثٌرون ال ٌحصٌهم اال هللا ومنهمعدد المالئكة

 اسرافٌل علٌه السالم – 1مٌكائٌل علٌه السالم  – 1ل علٌه السالم جبرٌ – 1
 الدلٌل على وجوب اإلٌمان بالمالئكة:

َ َوَمآلئََكتََه  لٌّ آَمَن بَاهللإ ْؤَمن وَن ك  َه َواْلم  بِّ َه َمن ره ٌْ ول  بََما أ نَزلَ إَلَ س  قوله تعالى : )آَمَن الره
لََه ( س  ت بََه َور   َوك 
 :اْلَعَظٌَمَة لَْلَمالَئََكَة اْلَكَرامَ  َوَمَن األعمال 

 النزول بالوحً وهو عمل جبرٌل علٌه السالم. 1
 كتابة األعمال وهو عمل الحفظة علٌهم السالم. 1

 فوائد اإلٌمان بالمالئكة
 العلم بعظمة هللا تعالً الن عظمة المخلوق دلٌل على عظمة الخالق -1
 حفظ بنى آدمشكر هللا تعالً على تسخٌر المالئكة ل -1

 

 تتحقق أهداف الدرس من خالل :
  أعاارض امااام الطالبااات ماان خااالل الوسااٌلة

 المتاحة  أركان اإلٌمان   
  أطلب من الطالبات تحدٌد الركن الثانً  مان

 أركان اإلٌمان   
 
  أبااٌن للطالبااات ماان خااالل الشاارح والحااوار

معنااااى  المااااراد بالمالئكااااة ومعنااااى اإْلٌََماااااَن 
 بَاْلَمالَئََكةَ 

 
 عااااارض الااااادلٌل علاااااى وجاااااوب اإلٌماااااان أ

بالمالئكاة أمااام الطالبااات وأردد الاادلٌل وأطلااب 
من الطالبات ترداد الدلٌل واحده بعد اآلخرى  

 

  اتنااااول ماااع الطالباااات مااان خاااالل الشااارح
  والحوار 

 األعمال  اْلَعَظٌَمَة لَْلَمالَئََكَة اْلَكَراَم 
 

 
 

  مناقشة حل األسئلة مع الطالبات 

 

 بالمالئكة ؟ بٌنً المراد 
 

وضحً  معنى اإلٌمان 
 بالمالئكة 

استدلً على وجوب 
 اإلٌمان بالمالئكة

 
عددي األعمال  اْلَعَظٌَمَة 

 لَْلَمالَئََكَة اْلَكَرامَ 
 

شاركً فً حل أنشطة 
 الدرس

 حل أسئلة الكتاب  الواجب المنزلً تقوٌم الدرس بالكتاب  التقوٌم الختامً
 


