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 . رؾقٞق اى٘الء هلل ٗؽدٓ ، ٗععو األعَبه خبىصخ ى٘عٖٔ ٍٗطزقَٞخ عيٚ شرعٔ فٜ مبفخ ع٘اّجٖبٍزبثعخ  
دعمممممٌ اىعقٞمممممدح ايضممممممٍٞخ اىزمممممٜ رطمممممزقٌٞ ثٖمممممب ّومممممرح اىابىجمممممخ رىمممممٚ اىنمممممُ٘ ٗايّطمممممبُ ٗاىؾٞمممممبح فمممممٜ اىمممممدّٞب ٗاٟخمممممرح ، ٗرسٗٝمممممدٕب ثبىَ مممممبٌٕٞ  

 . ً قبدرحً عيٚ اىدع٘ح رىٞٔ ٗاىدفبع عْٔاألضبضٞخ ٗاىضقبفخ ايضمٍٞخ اىزٜ رغعيٖب ٍعزسحً ثبيضم
 . رَنِٞ االّزَبء اىؾٜ رىٚ أٍخ ايضمً اىؾبٍيخ ىراٝخ اىز٘ؽٞد  
رؾقٞممممممق اى٘فممممممبء ىيمممممم٘لِ ايضمممممممٍٜ اىعممممممبً ٗىيمممممم٘لِ اى ممممممبذ   اىََينممممممخ اىعرثٞممممممخ اىطممممممع٘دٝخ   ثَممممممب ٝ٘افممممممق ٕمممممم ٓ اىطممممممِ ٍممممممِ رطممممممبً فممممممٜ  

 . األفق ٗرايع رىٚ اىعيٞبء ، ٗق٘ح فٜ اىغطٌ
اد اىابىجممممممخ ، ٗاضممممممزعدادارٖب اىَ زي ممممممخ اىزممممممٜ روٖممممممر فممممممٜ ٕمممممم ٓ اى زممممممرح ، ٗر٘عٖٖٞممممممب ٗفممممممق ٍممممممب ْٝبضممممممجٖب ٍٗممممممب ٝؾقممممممق إٔممممممدا  رعٖممممممد قممممممدر 

 .اىزرثٞخ ايضمٍٞخ فٜ ٍ ٍٖٖ٘ب اىعبً 
رَْٞمممممممخ اىز نٞمممممممر اىعيَمممممممٜ ىمممممممدٙ اىابىجمممممممخ، ٗرعَٞمممممممق رٗػ اىجؾمممممممش ٗاىزغرٝمممممممت ٗاىززجمممممممع اىَْٖغمممممممٜ، ٗاضمممممممز داً اىَراعمممممممع، ٗاىزعممممممم٘د عيمممممممٚ  

 . اىطيَٞخلرق اىدراضخ 
رربؽمممممممخ اى ر مممممممخ أٍمممممممبً اىابىجمممممممبد اىقمممممممبدرح ، ٗرعمممممممدادِٕ ىَ٘ا ممممممميخ اىدراضمممممممخ ثَطمممممممز٘ٝبرٖب اىَ زي مممممممخ فمممممممٜ اىَعبٕمممممممد اىعيٞمممممممب ٗاىنيٞمممممممبد  

 . اىغبٍعٞخ ، فٜ ٍ زيف اىز صصبد
 . رٖٞئخ ضبئر اىابىجبد ىيعَو فٜ ٍٞبدِٝ اىؾٞبح ثَطز٘ٙ الئق 
مد فمممممٜ اىَرؽيمممممخ األٗىمممممٚ ٍمممممِ اىزعيمممممٌٞ ٗاىقٞمممممبً ثبىَٖمممممبً اىدْٝٞمممممخ ٗاألعَمممممبه ر مممممرٝظ عمممممدد ٍمممممِ اىَممممملٕمد ٍطمممممينٞبً ٗفْٞمممممبً ىطمممممد ؽبعمممممخ اىمممممج 

 . اى ْٞخ ٍِ  زراعٞخ ٗرغبرٝخ ٗ ْبعٞخ   ٗغٞرٕب
 . رؾقٞق اى٘عٜ األضرٛ ىجْبء أضرح رضمٍٞخ ضيَٞخ 
 . رعداد اىابىجبد ىيغٖبد فٜ ضجٞو هللا رٗؽٞبً ٗثدّٞبً  
ى نرٝممممممخ ٗاالّ عبىٞممممممخ ٍٗطممممممبعدرٌٖ عيممممممٚ اعزٞممممممبز ٕمممممم ٓ اى زممممممرح اىؾرعممممممخ ٍممممممِ رعبٝممممممخ اىلممممممجبة عيممممممٚ أضممممممبش ايضمممممممً، ٗعمممممممط ٍلممممممنمرٌٖ ا 

 .ؽٞبرٌٖ ثْغبػ ٗضمً

رمطمممممبثِٖ فاممممممٞيخ اىَابىعممممممخ اىْبفعممممممخ ٗاىرغجممممممخ فمممممٜ االزدٝممممممبد ٍممممممِ اىعيممممممٌ اىْممممممبفع ٗاىعَممممممو اىصمممممبىؼ ٗاضممممممز مه أٗقممممممبد اى ممممممرا  عيممممممٚ ٗعممممممٔ  

 . ٍ ٞد رسدٕر ثٔ ش صٞخ اى رد ٗأؽ٘اه اىَغزَع
 . اى ٛ ر٘اعٔ ثٔ اىابىجخ األفنبر اىّٖداٍخ ٗاالرغبٕبد اىَايّيخرنِ٘ٝ اى٘عٜ ايٝغبثٜ  

  ةىالثانووةةىالثانووةاألهدافىالعامةىللمرحلاألهدافىالعامةىللمرحل
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 .ابىجبدغرش أ ٘ه اىعقٞدح ايضمٍٞخ اىصؾٞؾخ فٜ ّ ٘ش اى 

رأمٞد ٍب دىذ عيٞٔ اى ارح اىجلرٝخ ٍمِ ايقمرار ثبىرث٘ثٞمخ ٗاى٘ؽداّٞمخ هلل، مَمب رمده عيمٚ اىمل اٟٝمبد  

 اىلرعٞخ ٗاىنّ٘ٞخ.

 ال شرٝل ىٔ ٗرخمذ اىعجبدح ىٔ. رؾقٞق اىعج٘دٝخ هلل ٗؽدٓ 

 ّعٌ هللا فٜ اىْ ص ٗاىنُ٘ ٗدالىزٖب عيٚ اىز٘ؽٞد. ابىجبدٍعرفخ اى 

 .ابىجبدغرش ٍؾجخ هللا عس ٗعو ٗرعوَٞٔ ٗلبعزٔ فٜ ّ ٘ش اى 

 .ابىجبدٗر٘قٞرٓ ٗلبعزٔ فٜ ّ ٘ش اى  غرش اىَؾجخ اىلرعٞخ ىيرض٘ه 

 غرش ٍؾجخ اىدِٝ ايضمٍٜ ٗاالعزساز ثٔ. 

 قزداء ثٌٖ.اىلرعٞخ ىيطيف اىصبىؼ ٗررثٞزٌٖ عيٚ اال غرش اىَؾجخ 

 ٍرارت اىدِٝ، ٗثعض أّ٘اع اىلرك ٗاىن ر ٗاىْ بق، ٗأؽ٘اه اىًٞ٘ اٟخر. ابىجبدٍعرفخ اى 

 

 

ىىالتوحودالتوحودىىاألهدافىالعامةىلمادةاألهدافىالعامةىلمادة
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 الدروس التنريخ األسبوع الدروس التنريخ األسبوع الدروس التنريخ األسبوع

 األٗه
5/11/1435 

3/11/1435 

 اىعقٞدح ٗإَٔٞزٖب 

  ٍْٖظ إٔو خصبئص

اىطْخ ٗاىغَبعخ 

 ٗ  برٌٖ

 اىطبثع
2/1/1436 

6/1/1436 

 شٖبدح أُ ال رىٔ رال هللا 

  شٖبدح أُ ٍؾَداً رض٘ه

 هللا  

اىضبىش 

 علر

11/2/1436 

21/2/1436 

 األضَبء ٗاىص بد 

  ق٘اعد فٜ أضَبء هللا

 رعبىٚ

 اىضبّٜ
13/11/1435 

11/11/1435 
  االّؾرا  عِ اىعقٞدح

 اىطيَٞخ
 اىضبٍِ

3/1/1436 

14/1/1436 
  ٜعقبئد األٌٍ اىابىخ ف

 ٍعج٘د ارٌٖ  

اىراثع 

 علر

24/2/1436 

22/2/1436 

  ايىؾبد فٜ أضَبء هللا

 عس ٗعو

  ق٘اعد فٜ   بد هللا

 رعبىٚ

 اىضبىش
22/11/1435 

24/11/1435 

 اىرث٘ثٞخ ر٘ؽٞد 

  ٍْٖظ اىقرآُ فٜ رصجبد

ٗع٘د اى بىق 

 ٗٗؽداّٞزٔ  

 اىزبضع
11/1/1436 

22/1/1436 
 ضمًّ٘اقض اي 

اى بٍص 

 علر

1/3/1436 

5/3/1436 

  أٍضيخ ىجعض   بد هللا

 رعبىٚ ٍٗعبّٖٞب

  صَراد ايَٝبُ أضَبء

 هللا ٗ  برٔ ٗأصبرٕب

 اىراثع
21/11/1435 

2/12/1435 
  االّؾرا  عِ ر٘ؽٞد

 اىرث٘ثٞخ 
 اىعبشر

25/1/1436 

23/1/1436 

  اىعجبدح 

 شرٗل قج٘ه اىعجبدح 

اىطبدش 

 علر

2/3/1436 

12/3/1436 
 ٕت اى رق اىابىخ ٍ ا

 فٜ أضَبء هللا ٗ  برٔ

 اى بٍص
12/12/1435 

22/12/1435 
  ًر٘ؽٞد اىرث٘ثٞخ ٍطزيس

 ىز٘ؽٞد األىٕ٘ٞخ

اىؾبدٛ 

 علر

3/2/1436 

1/2/1436 

  أرمبُ اىعج٘دٝخ

 اىصؾٞؾخ

 اىرعبء 

ع اىطبث

 علر

15/3/1436 

االختبنرات  13/3/1436
 الوهنئية

 اىطبدش
25/12/1435 

23/12/1435 
 ٕ٘ٞخر٘ؽٞد األى 

اىضبّٜ 

 علر

12/2/1436 

14/2/1436 

  ٘ اى 

 اىز٘مو 

اىضبٍِ 

 علر

22/3/1436 

26/3/1436 

 

 الدراسي العنم المستوى المندة الصػ

 هـ3416/  3415 األول التوحيد األول الانوو 
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 هـ 3416/  3415للعنم  التقويم الدراسي

 اىـَٞمدٛ اىـزبرٝخ اىٖغـرٛ اىـزبرٝخ اىَ٘ضـ٘ع

 ً 2214/  2/ 31 ٕـ1435/  11/  5األؽد  ثداٝخ اىدراضخ ىي صو اىدراضٜ األٗه

 23/3/2214ً ٕـ22/11/1435اىضمصبء  رعبزح اىًٞ٘ اى٘لْٜ

 22/3/2214ً ٕـ4/12/1435ّٖبٝخ دٗاً األؽد  ثداٝخ رعبزح عٞد األضؾٚ

 ً 2214/ 12/ 12 ٕـ12/1435/ 12األؽد  ثداٝخ اىدراضخ ثعد أعبزٓ عٞد األضؾٚ

 ً 2215/  1/  4 ٕـ1436/ 13/3األؽد  ثداٝخ اخزجبر اى صو اىدراضٜ األٗه

 ً 2215/  1/  15 ٕـ24/3/1436ّٖبٝخ دٗاً ًٝ٘ اى َٞص  اىعبًثداٝخ رعبزح ٍْزصف 

 ً 2215/  1/  25 ٕـ1436/ 4/ 5األؽد  ثداٝخ اىدراضخ ىي صو اىدراضٜ اىضبّٜ

 ً 2215 / 3/  13 ٕـ1436/  5/ 22ّٖبٝخ دٗاً اى َٞص  ثداٝخ رعبزح ٍْزصف اى صو اىدراضٜ اىضبّٜ

 23/3/2215ً ٕـ3/6/1436األؽد  بّٜثداٝخ اىدراضخ ثعد رعبزح ٍْزصف اى صو اىض

 24/5/2215ً ٕـ3/2/1436األؽد  ثداٝخ اخزجبراد اى صو اىضبّٜ

 ً 2215/  6/  4 ٕـ11/2/1436ّٖبٝخ دٗاً اى َٞص  ثداٝخ رعبزح ّٖبٝخ اىعبً

 ً 2215/  2/  23 ٕـ1436/  11/ 2األؽد  ٕـ 1431/ 1436ثداٝخ اىعبً اىدراضٜ 

 أضبثٞع اىدراضخ ٗأضج٘عٜ االخزجبراد  رلَو ٗاؽدا أضج٘عبً + ٍٝ٘ب   12  اىدراضٜ األٗه عدد أضبثٞع اىدراضخ ىي صو

 أضبثٞع اىدراضخ ٗأضج٘عٜ االخزجبراد  رلَو أضج٘عبً   12  عدد أضبثٞع اىدراضخ ىي صو اىدراضٜ اىضبّٜ

 اد االخزجبر ٗأٝبً اىدراضخأٝبً  رلَو ٍٝ٘بً   121  عدد أٝبً اىدراضخ اى عيٞخ ىي صيِٞ

 رعبزاد   4  عدد ايعبزاد أصْبء اىعبً اىدراضٜ

 ٍٝ٘بً   12  عدد أٝبً رعبزح عٞد األضؾٚ

 أٝبً   3  عدد أٝبً رعبزح ٍْزصف اىعبً اىدراضٜ

 أٝبً   3  عدد أٝبً رعبزح ٍْزصف اى صو اىضبّٜ
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 التوقيع عووان الدرس الحصة الصػ التنريخ اليوم

     هـ41/   /    األحد

     هـ41/   /    االثنين

     هـ41/   /    الثالثاء

     هـ41/   /    األربعاء

     هـ41/   /    الخميس

 

 

 

 

 

 مندة التوحيد تحضير مسرد

 المندة: ةمعلم
 

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

 المدرسة: ةمدير
 

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

 :ةالتربوي ةالمشرف
 

............................... 
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  الطنلبة الطنلبة تعرػأن  

 معوى العقيدة لغة 
 
  الطنلبة الطنلبة تعرػأن  

 معوى العقيدة شرعن 
 
  الطنلبة  تشرحأن  

 أهمية العقيدة .  الطنلبة
 
 الطنلبة تستخرجأن  

مصندر العقيدة الصحيحة  
 . 

  الطنلبة  تتحدثأن  
عن موهج السلػ  الطنلبة

في االستدالل بنلقرآن 
والسوة على العقيدة 

 الصحيحة  . 
 

ومحنورتهم فيمن يلي :  الطنلبنتيقوم المعلم بمونقشة 
مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء بإحكنم العقيدة لغة : *

وقوة , يقنل : اعتقدت كذا : أ  عقدت عليه القلب , 
   والعقيدة : من يدين به اإلوسنن .

هي اإليمنن بنهلل ومالئكته وكتبه ورسله  العقيدة شرعن:
واليوم اآلخر , واإليمنن بنلقدر خيره وشره ومن يتبع ذلك 

علمية  –من الغيبينت واوابت الدين وأحكنمه القطعية 
 التي يجب اإليمنن بهن . –كنوت أو عملية 
العقيدة الصحيحة هي األسنس الذ   – 3 أهمية العقيدة:

 الدين كله . يقوم عليه
سالمة العقيدة شرط لقبول األعمنل عود هللا فال تصح  – 2

األعمنل إال بسالمة العقيدة كمن قنل تعنلى : ) فمن كنن 
 يرجوا لقنء ربه فليعمل صلحن وال يشرك بعبندة ربه أحدا ( 

تستمد العقيدة الصحيحة من  مصندر العقيدة الصحيحة  
صلى هللا عليه  –القرآن الكريم ومن صح عن الرسول 

 ألن العقيدة توقيفية .......................   –وسلم 
موهج السلػ في االستدالل بنلقرآن والسوة على العقيدة 

 الصحيحة 
يتلخص موهج السلػ في االستدالل بنلقرآن والسوة على 

 العقيدة بمن يلي 
 تفسير القرآن بنلسوة    -2تفسير القرآن بنلقرآن  – 3

 قرآُ ٗاىطْخ ثي خ اىعرةر طٞر اى – 3

 
 معوى العقيدة لغة ؟  عرفي 

 
 

معوى العقيدة شرعن   عرفي 
 ؟

 
 اشرح  أهمية العقيدة ؟ 

 
 

من   مصندر العقيدة  
 الصحيحة  ؟

 
موهج السلػ في  عن تحدث 

االستدالل بنلقرآن والسوة على 
 العقيدة الصحيحة  ؟

 
 

موهج السلػ  وضحي .3
في االستدالل بنلقرآن 

 والسوة ؟
ط قبول األعمنل من شر .2

 ؟
 ممن وستمد عقيدتون ؟ .1

 
    

 

  

 

  مالحظنت (( 31صفحة ))  4+  1+  2+  3السؤال   الواجب

 

  اليوم العقيدة وأهميتهن الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنتمونقشة  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووةسبورة + لوحة ورقية + + ال الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 
 

 الطنلبررة تعرررػأن  
خصررررنئص   الطنلبررررة

أهررررررررررررل السرررررررررررروة 
 والجمنعة  

 
 

 الطنلبررة تعرررػأن  
األصرررررول  الطنلبرررررة

الاالاررررة لرررردى أهررررل 
 السوة

 
 

  رزؾدسأُ  

 اىابىجخ  اىابىجخ

 بد إٔو عِ   

   اىطْخ ٗاىغَبعخ

 
ومحرنورتهم فيمرن يلري :  الطنلبرنتيقوم المعلم بمونقشرة 

 :    خصنئص  أهل السوة والجمنعة*
حر  التعظريم ال   تعظيم كتنب هللا وسوة رسروله  – 3

مجرد دعوى كمرن هري حرنل أهرل األهرواء وتقرديمهن فري 
 االستدالل بهمن على أقوال الونس وأعمنلهم 

وإتبنعره فري موهجره بنطورن  رسول لزوم هر  ال – 2
وظررنهرا لقولرره تعررنلى : ) لقررد كررنن لكررم فرري رسررول هللا 

 أسوة حسوة (.
إتبررررنع سرررربيل السررررنبقين األولررررين مررررن الخلفررررنء  – 1

الراشدين وعنمرة المهرنجرين واألوصرنر لمرن خصرهم هللا 
 به من العلم والفقه .

 
 :  صفنت أهل السوة والجمنعة

االتفررررن  علررررى الحرررر  االجتمررررنع علررررى السرررروة و – 3 
والتعرررنون علرررى البرررر والتقررروى وقرررد أامرررر هرررذا وجرررود 
اإلجمررنع فأهررل السرروة يزوررون بهررذه األصررول الاالاررة ) 

 الكتنب و السوة واإلجمنع (. 
القينم بواجب األمر بنلمعروػ والوهي عن الموكرر  – 2

كمن وصفهم هللا بذلك في قوله ) كوتم خير أمرة أخرجرت 
 وتوهون عن الموكر (للونس تأمرون بنلمعروػ 

 
 

اشرح خصنئص  أهل  
 السوة والجمنعة ؟

 
 

األصول الاالث  اذكر  
 المعروفين لدى أهل السوة 

 
 

تحدث عن  صفنت أهل  
 ؟  السوة والجمنعة

 

 

 
األصول  اذكر  .3

الاالث المعروفين 
 لدى أهل السوة 

 
 
خصنئص    اذكر  .2

أهل السوة 
   والجمنعة

 

 
من هم أهل السوة  .1

 والجمنعة ؟
  

 

  مالحظنت   (( 22صفحة ))  1+  2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم خصنئص موهج أهل السوة والجمنعة وصفنتهم الدرس

  التنريخ حوارية حول موضوع درسون الجديد  مونقشة الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 الطنلبررة تعرررػأن  
وشرررررررررأة  الطنلبرررررررررة

االوحررررررررراػ عررررررررن 
 العقيدة السليمة

 
 

 الطنلبرررة تفسررررأن  
أسرررربنب االوحررررراػ 
عرررررررررررن العقيررررررررررردة 

 الصحيحة.
 
 

 الطنلبررررة تبررررينأن  
وترررررنئج االوحرررررراػ 
عرررررررررررن العقيررررررررررردة 

 الصحيحة..

فَٞب ٝيٜ :  ٍٗؾبٗررٌٖ اىابىجبدٝقً٘ اىَعيٌ ثَْبقلخ 

: مبُ اىْبش ٍْ  عٖد آدً عيٞٔ اىطمً عيٚ   ّلأرٔ*

اى ارح ٗاىز٘ؽٞد عدح قرُٗ صٌ ؽدس االّؾرا  فأٗىَب 

ؽدس اىلرك ٗاالّؾرا  عِ اىعقٞدح فٜ قً٘ ّ٘ػ عيٞٔ 

فنبُ ٕ٘ أٗه اىرضو قبه رعبىٚ :   رّب أٗؽْٞب رىٞل  اىطمً 

مَب أٗؽْٞب رىٚ ّ٘ػ ٗاىْجِٞٞ ٍِ ثعدٓ   

 ..................رىخ.......
 

 أسبنب االوحراػ عن العقيدة الصحيحة: 
 الجهل بنلعقيدة الصحيحة .  - 3
االفترا  والتونزع والبدع وكارة المحدانت في الدين  – 2
. 
الغلو بأوواعه : وموه الغلو في األولينء والصرنلحين  – 1
 . 
 اىزقيٞد األعَٚ . – 4
 

 وتنئج االوحراػ عن العقيدة الصحيحة:
أّٔ ٍٖينخ ٗضٞبع فٜ اىدّٞب ٗخطبرح ٗع اة فٜ  – 1

 اٟخرح .  
أن الفرررررررد يكررررررون فريسررررررة ل وهررررررنم والشرررررركوك  – 2

 والوسنوس 
 أن المجتمع يفقد مقومنت الحينة السعيدة . – 1
 أّٔ أعوٌ ضجت الفزراق األٍخ ٗفليٖب ٕٗ٘اّٖب . -4

 
أتحدث عن وشأة االوحراػ  

 عن العقيدة السليمة؟
 
 

االوحراػ  من هي أسبنب 
 عن العقيدة الصحيحة ؟

 
 

أبين وتنئج االوحراػ عن  
 العقيدة الصحيحة ؟

 

 

 

متى بدأ االوحراػ  .3
عن عقيدة التوحيد 

 الصحيحة ؟ 
 
من الوتيجة التي  .2

تترتب على 
االفترا  والتونزع 

 في الدين ؟
 

وتنئج  اذكر  .1
االوحراػ عن دين 

 هللا ؟ 
 

 

  مالحظنت (( 21صفحة ))  1+   2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم االوحراػ عن العقيدة السليمة الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ لوحة ورقية +  + السبورة الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 
 الطنلبرررررررررة تعررررررررررػأن  

سبل التوقي من  الطنلبة
 االوحراػ في العقيدة.

 
 
  الطنلبررررررررة توضررررررررحأن  

جهرررررررررررررود  الطنلبرررررررررررررة
المصررررلحين فرررري بيررررنن 
العقيررررررررردة الصرررررررررحيحة 

 والدفنع عوهن :
 
 

 الطنلبررررررررة تسررررررررتدلأن  
بنلومرررررنذج مرررررن جهرررررود 
أئمرررررة السررررروة وأعرررررالم 
الهدى فري بيرنن العقيردة 
الصحيحة والدفنع عوهن 

   ورد من يخنلفهن  .

 
ومحرررنورتهم فيمرررن يلررري :  الطنلبرررنتيقررروم المعلرررم بمونقشرررة 

  سبل التوقي من االوحراػ في العقيدة:*
الرجروع إلررى كتررنب هللا وسرروة رسرروله صررلى هللا عليرره  – 3

 وسلم . 
عقيررردة السرررلػ  –العونيرررة بتعلررريم العقيررردة الصرررحيحة  – 2

 ت .من مصندرهن الوقية في مختلػ المجنال –الصنلح 
 الرجوع إلى العلمنء الراسخين وتلقي الدين عوهم. – 1
قٞبً اىعيَبء ٗاى٘الح ٗاىَصيؾِٞ ٍِ أثْبء األٍخ ثجٞبُ  – 4

 عقٞدح اىطيف اىصبىؼ ٗرد ضمالد اىَْؾرفِٞ عْٖب  .
 

عٖ٘د اىَصيؾِٞ فٜ ثٞبُ اىعقٞدح اىصؾٞؾخ ٗاىدفبع عْٖب 

ٝغدد ىٖب ٍِ رؽَخ هللا ضجؾبّٔ ىٖ ٓ األٍخ فٜ مو ؽِٞ ٍِ :

دْٖٝب ألّٔ ٍِ ل٘ه اىسٍِ ٗاىجعد عِ آصبر اىْج٘ح ٝؾصو 

 مضٞر ٍِ االّؾرا  ٗٝ  ٜ مضٞر ٍِ اىطِْ .  
 

جهود أئمة السوة وأعالم الهدى في بينن العقيدة الصحيحة 
 والدفنع عوهن ورد من يخنلفهن  :

لمن حدات الردة بعد موت رسرول هللا صرلى هللا عليره وسرلم 
كر الصدي  رضي هللا عوه فوقرػ وقفتره قيض هللا لعن أبو ب

الحنزمة المشرهورة التري كسرر هللا بهرن موجرة الرردة وأعرز 
 هللا بهن الدين . 

 

 
اشرح سبل التوقي من  

 االوحراػ في العقيدة؟
 
 
وضح جهود المصلحين في أ 

بينن العقيدة الصحيحة 
 والدفنع عوهن ؟

 
استدل ببعض الومنذج من  

جهود أئمة السوة وأعالم 
في بينن العقيدة  الهدى

الصحيحة والدفنع عوهن ورد 
 من يخنلفهن  ؟

 

 

كيػ يمكن للمسلم أن  .3

يحمي وفسه من 

 االوحراػ العقد  ؟

 

 من المراد بنلمجددين ؟ .2

 

 من فنئدة المجددين ؟  .1

 

  مالحظنت    (( 21صفحة ))  الواجب

 

  اليوم تنبع االوحراػ عن العقيدة السليمة الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 
  طنلبرةال وضحت أن 

 المصررررلحين جهررررود
 لعقيرررردةا بيررررنن فرررري

 والرردفنع الصررحيحة
  عوهن

 

 طنلبررةال سررتدلت أن 
 جهرود من بنلومنذج

 وأعرالم السروة أئمة
 بيررررنن فرررري الهرررردى
 الصرررحيحة العقيررردة
 ورد عوهررن والرردفنع

 .  يخنلفهن من

ٍٗؾبٗررٌٖ فَٞب ٝيٜ :  ابىجبدثَْبقلخ اى َعيَخاى رقً٘

 :  ّلأرٔ*

 ابىجبداى ىؾش ٗاىل اىَ٘ض٘ع ؽ٘ه إْٜ عصف رعراء

 فٜ اىَصيؾِٞ عٖ٘د  صٌ:  اى ِٕ ٗرْلٞط لبرمخاىَ عيٚ

 هللا رؽَخ ٍِ: عْٖب ٗاىدفبع اىصؾٞؾخ اىعقٞدح ثٞبُ

 ألّٔ دْٖٝب ىٖب ٝغدد ٍِ ؽِٞ مو فٜ األٍخ ىٖ ٓ ضجؾبّٔ

 ٍِ مضٞر ٝؾصو اىْج٘ح آصبر عِ ٗاىجعد اىسٍِ ل٘ه ٍِ

 .   اىطِْ ٍِ مضٞر ٗٝ  ٜ االّؾرا 

 

 اىعقٞدح ٞبُث فٜ اىٖدٙ ٗأعمً اىطْخ أئَخ عٖ٘د

 :  ٝ بى ٖب ٍب ٗرد عْٖب ٗاىدفبع اىصؾٞؾخ

 عيٞٔ هللا  يٚ هللا رض٘ه ٍ٘د ثعد اىردح ؽدصذ ىَبش: 

 ف٘قف عْٔ هللا رضٜ اىصدٝق ثنر أث٘ ىعب هللا قٞض ٗضيٌ

 اىردح ٍ٘عخ ثٖب هللا مطر اىزٜ اىَلٖ٘رح اىؾبزٍخ ٗق زٔ

 .     اىدِٝ ثٖب هللا ٗأعس

 
 المصلحين جهود أوضح  

 الصحيحة العقيدة ننبي في
 ؟ عوهن والدفنع

 
 من الومنذج ببعض استدل 

 وأعالم السوة أئمة جهود

 العقيدة بينن في الهدى

 عوهن والدفنع الصحيحة

 ؟  يخنلفهن من ورد

 

 

 التوقي سبل أشرح .4
 في االوحراػ من

 العقيدة؟

 

  مالحظنت (( 21صفحة ))  1+   2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم عوهن والدفنع الصحيحة العقيدة بينن في المصلحين جهود الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية طنلبنت......   ام مونقشة ال  طنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع ال التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  طنلبةكتنب ال   الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 

 الطنلبررة تعرررػأن  
التوحيررررررررررد لغررررررررررة 

 عن.وشر
 الطنلبرررة  تعرررددأن  

 أوواع التوحيد  .
  تتحرررررررررررررررررررردثأن  

عن توحيرد   الطنلبة
 الربوبية  

  الطنلبة توضحأن  
أن الورررررررررررررررررررررررررنس 
مفطررررررورون علررررررى 

 التوحيد  . 
  الطنلبررة  تشرررحأن  

ربوبيررررة هللا تعررررنلى 
للمخلوقررررررررررررررررررررررنت 

 واوقيندهن له .

 
ومحرررنورتهم فيمرررن يلررري :  الطنلبرررنتيقررروم المعلرررم بمونقشرررة 

 فراداإلالتوحيد لغة : *
هرررو اعتقرررند تفررررد هللا تعرررنلى بنلربوبيرررة التوحيررد شررررعن  : 

 واأللوهية و من له من األسمنء والصفنت .
 
 

توحيررررد  – 2توحيررررد الربوبيررررة   – 3 أوررررواع التوحيررررد  :
 1األلوهية 

 توحيد األسمنء والصفنت   – 
هرررو إفرررراد هللا تعرررنلى بأفعنلررره كرررنلخل  توحيرررد الربوبيرررة  : 
 رز  . والملك والتدبير وال

 
 

خلررررر  هللا الخلررررر   الورررررنس مفطرررررورون علرررررى التوحيرررررد  :
مفطورين على التوحيد ومعرفة الررب الخرنل  سربحنوه كمرن 
قنل تعنلى : ) قل من بيده ملكوت كل شيء وهرو يجيرر وال 
يجنر عليه إن كوتم تعلمون سيقولون هلل قل فأوى تسحرون 

 ) 
 
 

عَٞع  رُ رث٘ثٞخ هللا رعبىٚ ىيَ ي٘قبد ٗاّقٞبدٕب ىٔ :

اىَ ي٘قبد ٗاىع٘اىٌ ٍْقبدح هلل خبضعخ ىطيابّٔ رغرٛ ٗفق 

ررادرٔ ٗل٘ع أٍرٓ ال ٝطزعصٚ عيٞٔ ٍْٖب شٜء رقً٘ 

   ث٘ظبئ ٖب ٗرلدٛ ّزبئغٖب ثْوبً دقٞق  .

 

 التوحيد لغة وشرع؟ أعرػ 
 

 عدد أوواع التوحيد  ؟أ 
 

تحدث عن توحيد الربوبية أ 
 ؟

 
وضح أن الونس مفطورون أ 

 على التوحيد  ؟
 
شرػ رث٘ثٞخ هللا رعبىٚ أ 

 ىٔ ؟ىيَ ي٘قبد ٗاّقٞبدٕب 

 

 
 

من معوى التوحيد لغة  .3
 ؟
كيػ أن  وضحي .2

الونس مفطورون 
 على التوحيد ؟

عدد أوواع التوحيد   .1
 ؟

 

 

  مالحظنت   (( 11صفحة ))  الواجب

 

  اليوم بيةتوحيد الربو الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم وى والعرضالمحت التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 
 

 الطنلبرررررررة تعررررررررػأن  
مررررروهج القررررررآن فررررري 
إابرررنت وجرررود الخرررنل  

 ووحداويته  .
 
 

  الطنلبررررررة  تشرررررررحأن  
االسرررتدالل برررنلمخلو  

 على الخنل   . 
 

  الطنلبررررررة توضررررررحأن  
االسررررررتدالل بتسررررررخير 
المخلوقررررررررررررررنت ألداء 
وظنئفهررررررررن والقيررررررررنم 

 بخصنئصهن  . 
 

 ومحنورتهم فيمن يلي : * الطنلبنتيقوم المعلم بمونقشة 
 :   موهج القرآن في إابنت وجود الخنل  ووحداويته

ٍع اى ارح اىطيَٞخ ٗاىعق٘ه ٕ٘ اىَْٖظ اى ٛ ٝز٘افق 

اىصؾٞؾخ ٗاىل ثإقبٍخ اىجرإِٞ اىصؾٞؾخ اىزٜ رقزْع ثٖب 

 اىعق٘ه ٗرطيٌ ثٖب اى صً٘  ٍِٗ اىل .
 
 

 االستدالل بنلمخلو  على الخنل   : 
من المعلروم بنلضررورة أن الحرندث البرد لره مرن محردث 
وهذه قضية ضرورية معلومة بنلفطرة يدركهن كرل احرد 

لصررحراء حيررث يقررول ) البعرررة ترردل حتررى الراعرري فرري ا
على البعير وأار األقردام يردل علرى المسرير فسرمنء ذات 
أبراج وأرض ذات فجنج أال تدل على اللطيرػ الخبيرر ( 

 . 
 
 

االسررررتدالل بتسررررخير المخلوقررررنت ألداء وظنئفهررررن والقيررررنم 
 :  بخصنئصهن

ىٞص ْٕبك ٍ ي٘ق ٝطزعصٜ َٗٝزْع عِ أداء ٍَٖزٔ فٜ  

ؽِٞ ضأىٔ  –ده ثٔ ٍ٘ضٚ عيٞٔ اىطمً اىنُ٘ ٕٗ ا ٍب اضز

فرعُ٘   قبه فَِ رثنَب ٝب ٍ٘ضٚ قبه رثْب اى ٛ أعاٚ مو 

 شٜء خيقٔ صٌ ٕدٙ   أٛ رثْب خيق عَٞع اىَ ي٘قبد  

 
 

ع 
رػ موهج القرآن في ع

إابنت وجود الخنل  
 ووحداويته  ؟

 
 

ا 
شرح االستدالل بنلمخلو  

 على الخنل   ؟
 

 
و 

االستدالل بتسخير  ضحي
قنت ألداء وظنئفهن المخلو

 والقينم بخصنئصهن  ؟
 

من المراد بنلعبنرة  .3
التنلية : " إن 

الحندث البد له من 
 محدث " ؟

من موهج القرآن  .2
في إابنت وجود 

 هللا ؟
 

 

 

  مالحظنت (( 13صفحة ))  1+  2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم موهج القرآن في إابنت وجود الخنل  ووحداويته   الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتالسنب  مع  مراجعه الدرس التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 
 
 

 اىابىجممممخ رعممممر أُ  
االّؾرا  عِ ر٘ؽٞمد 

 اىرث٘ثٞخ  .
 
 

  اىابىجمممخ ر٘ضمممؼأُ  
 ايىؾبد ٗايّنبر  .

 

 

  اىابىجخ  رلرػأُ  

 ايشراك .

 
 
  

 
 ومحنورتهم فيمن يلي : * الطنلبنتيقوم المعلم بمونقشة 

: قد يوحرػ الونس عمن   االوحراػ عن توحيد الربوبية
فطرررره هللا عليررره مرررن التوحيرررد بسررربب التربيرررة الفنسررردة 
والبيئرة الملحردة فيقرع فرري الضرالل واالوحرراػ كمرن قررنل 

) من من مولود إال يولد  –صلى هللا عليه وسلم –وبي ال
 على الفطرة فأبواه يهوداوه أو يوصراوه أو يمجسنوه ( 

 
 

وأشهر من تجنهله وتظنهره بإوكنر  اإللحند واإلوكنر :
الرب تعنلى فرعون الذ  قنل ) أون ربكم األعلى ( وقد 
كنن مستيقون في البنطن بربوبية هللا وحده كمن قنل له 

ى عليه السالم ) قنل لقد علمت من أوزل هؤالء إال موس
رب السموات واألرض بصنئر وإوي ألظوك ين فرعون 

 مابورا ( 
 

 

ايشراك  فٜ ر٘ؽٞد اىرث٘ثٞخ ٕ٘ ّطجخ شٜء : ايشراك

ٍِ أفعبه هللا رعبىٚ رىٚ اىَ ي٘ق مبعزقبد خبىق ٍع هللا 

اٗ رازق اٗ ٍدثر ٝلبرك هللا رعبىٚ فَٞب ٝ زص ثٔ ٍِ 

 فعبه .األ

 
 

أّعرػ االوحراػ عن  
 توحيد الربوبية  ؟

 
 

أوضح اإللحند واإلوكنر   
 ؟

 
 أشرح اإلشراك ؟ 

 

 

 

من المسؤل عن  .3

تغيير الفطرة التي 

فطر هللا الونس 

 عليهن ؟

 

من أشهر الموكرين  .2

 للربوبية في العبند ؟

 

 من أوواع الشرك ؟ .1

   

 

  مالحظنت (( 15صفحة ))  1+  2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم االوحراػ عن توحيد الربوبية الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتلسنب  مع مراجعه الدرس ا التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 

  

  الطنلبة  تشرحأن  
استلزام توحيد 
الربوبية لتوحيد 

 اإللوهية .
 
 

أن  الطنلبة تعيأن  
توحيد األلوهية 
مرتبط بتوحيد 

 الربوبية . 
 
 

أن  الطنلبة تدركأن  
توحيد الربوبية ال 
يجزئ عن توحيد 

  األلوهسية

 ومحنورتهم فيمن يلي : * الطنلبنتيقوم المعلم بمونقشة 
 
ن من أقر بتوحيد الربوبية هلل فنعترػ بأوره ال خرنل  إ – 3

وال راز  وال مرردبر للكررون إال هللا عررز وجررل لزمرره أن يقررر 
وهررذا هررو توحيررد  بأورره ال يسررتح  العبررندة إال هللا سرربحنوه :

فنإللره معورنه المعبرود  –هري العبرندة  اإللوهيرةفإن  اإللوهية
 فال يعبد إال هللا وال يدعى إال هو  . 

 
 
 اإللوهيررةن الطريرر  الفطررر  والعقلرري إلابررنت توحيررد إ – 2

فرإن اإلوسرنن يتعلر  أوال  االستدالل عليره بتوحيرد الربوبيرة 
بمن خلقه ام يوتقل بعرد ذلرك إلرى الوسرنئل التري تقربره إليره 
وترضيه عوره وتوار  الصرلة بيوره وبيوره فتوحيرد الربوبيرة 

ين من أجل ذلك احتج هللا على المشرك اإللوهيةبنب لتوحيد 
 بهذه الطريقة وأمر رسوله أن يحتج عليهم بهن  . 

 

رُ اىعجد ال ٝنُ٘ ٍ٘ؽدا ثَغرد اعزرافٔ ثز٘ؽٞد  – 3

اال فبُ  ٗ ٗٝعَو ثٔ   ايىٕ٘ٞخاىرث٘ثٞخ ؽزٚ ٝقر ثز٘ؽٞد 

اىَلرمِٞ مبّ٘ا ٍقرِٝ ثز٘ؽٞد اىرث٘ثٞخ ٗىٌ ٝدخيٌٖ اىل 

ُٗ ٗقبريٌٖ رض٘ه هللا  يٚ هللا عيٞٔ ٗضيٌ ٌٕٗ ٝقر ايضمً

ثأُ هللا ٕ٘ اى بىق اىرازق اىَؾٜٞ اىََٞذ مَب فٜ ق٘ىٔ 

 رعبىٚ   ٗىئِ ضأىزٌٖ ٍِ خيقٌٖ ىٞق٘ىِ هللا فأّٚ ٝلفنُ٘  

 

 

اشرػ اضزيساً ر٘ؽٞد  

اىرث٘ثٞخ ىز٘ؽٞد 

 األىٕ٘ٞخ ؟

 

اررجبل ر٘ؽٞد  ٗضؾٜ 

األىٕ٘ٞخ ثز٘ؽٞد 

 اىرث٘ثٞخ ؟

 

 

ٕو ٝنز ٚ ثز٘ؽٞد  

اىرث٘ثٞخ ٗٝطز ْٚ عِ 

 ؟ ر٘ؽٞد األىٕ٘ٞخ

 

 

اشرػ اضزيساً  .1

ر٘ؽٞد اىرث٘ثٞخ 

 ىز٘ؽٞد األىٕ٘ٞخ ؟

 

اررجبل  ٗضؾٜ .2

ر٘ؽٞد األىٕ٘ٞخ 

 ثز٘ؽٞد اىرث٘ثٞخ ؟

 

 

هل يكتفى بتوحيد  .1
الربوبية ويستغوى 
 عن توحيد األلوهية

 

  مالحظنت (( 44صفحة ))  1+  2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد األلوهية الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 

 
 الطنلبررة تعرررػأن  

 توحيد األلوهية  . 
 
 
 

  اىابىجخ  رلرػأُ  

٘ؽٞد إَٔٞخ ر

 األىٕ٘ٞخ  .

 

 

 

ومحرررنورتهم فيمرررن يلررري :  الطنلبرررنتيقررروم المعلرررم بمونقشرررة 

: هرو التعبرد هلل وحرده بأفعرنل العبرند التري  توحيد األلوهيرة*

يفعلووهن على وجه التقرب إليره سربحنوه , كنلردعنء والورذر 

 والوحر والرجنء والخوػ ......................

أللوهية وصػ هلل تعرنلى وسمى توحيد األلوهية  بذلك ألن ا

دل على اسمه تعرنلى ) هللا ( فرنهلل ذو األلوهيرة أ  المعبرود 

محبة وتعظيمرن .ويقرنل توحيرد العبرندة بنعتبرنر أن العبوديرة 

وصرػ للعبرد مرن حيرث عورره عليره أن يعبرد هللا مخلصرن فرري 

 ذلك

 

 

 :توحيد األلوهيةأهمية 

 إوه أول دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم .  -3

 إوه واجب على المكلػ . – 2

 إن السعندة في الدوين متوقفة على العلم بنهلل تعنلى . – 1

رُ ر٘ؽٞد هللا ثبىعجبدح ٕ٘ األضبش اى ٛ رجْٚ عيٞٔ  – 4

 عَٞع اىعَبه .

 

 

 ر٘ؽٞد األىٕ٘ٞخ  ؟ عرفٜ 

 

 

اشرػ إَٔٞخ ر٘ؽٞد  

 األىٕ٘ٞخ  ؟

 

 

 
للتوحيد أوواع  .3

 اذكرهمن ؟
 
هل يجوز الوذر  .2

من لغير هللا ؟ و
حكم من يفعل 

 ذلك ؟
 

من أول دعوة  .1
جنءت بهن الرسل 

 ؟
 
.  

 

  مالحظنت ((45صفحة )) 4+  1+  2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم توحيد األلوهية   الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتالسنب  مع مراجعه الدرس  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي اػ السلوكيةاألهد



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 

 الطنلبررة تعرررػأن  
معوررى شررهندة أن ال 

 إله إال هللا  .
 
 

  الطنلبة توضحأن  
أركنن شرهندة ان ال 

 إله إال هللا . 
 
 
 

 الطنلبرررة  تعرررددأن  
شرررررروط ال إلررررره إال 

 هللا .
 

 

معوررى ومحررنورتهم فيمررن يلرري : * الطنلبررنتوم المعلررم بمونقشررة يقرر

.ال معبرررود بحررر  إال هللا أ  االعتقرررند   شرررهندة أن ال إلررره إال هللا

 واإلقرار اوه ال يستح  العبندة إال هللا والتزام ذلك والعمل به . 
  وقد فسرت هذه الكلمة بتفسيرات بنطلة وونقصة  :

  وهذا تفسير ونقص . أن معونهن : ال معبود إال هللا –ا 
 أن معونهن : ال خنل  إال هللا وهذا تفسير ونقص . –ب 
أن معونهن : ال حنكمية إال هللا وهذا أيضرن جرزء مرن معونهرن  –ج 
 . 
 
 
 

 .  أركنن شهندة ان ال إله إال هللا
 الركن األول : الوفي ) ال إله ( يبطل الشرك بجميع أوواعه .

هللا ( يابررت التوحيررد وأورره ال يسررتح  الررركن الاررنوي اإلابررنت ) إال 
 العبندة إال هللا .

 
 
 

 العلم المونفي للجهل  . -3:  شروط ال إله إال هللا
 اليقين المونفي للشك. – 2
 –  5االّقٞبد اىَْبفٜ ىيزرك. – 4اىقج٘ه اىَْبفٜ ىيرد.     – 3

             اىصدق اىَْبفٜ ىين ة         – 6ايخمذ اىَْبفٜ ىيلرك              

    اىَؾجخ اىَْبفٞخ ىادٕب ٕٜٗ اىج ابء – 1

 
 
 

معوى شهندة أن ال  نم 
 إله إال هللا ؟

 
 
 

وضح أركنن شهندة ان أ 
 ال إله إال هللا ؟

 
 
 

عدد شرٗل ال رىٔ رال أ 

 هللا ؟

 
 

معوى شهندة  اذكر  .3
 أال إله إال هللا ؟

من شروط ال إله إال  .2
 هللا ؟

أركنن ال إله  اذكر  .1
 ؟إال هللا 

 

 

  مالحظنت   ((53صفحة )) 4+  1+  2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم شهندة أن ال إله إال هللا الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 
 

 الطنلبررررررة تعرررررررػأن  
معورررررررى شرررررررهندة أن 
 محمدا رسول هللا . 

 . 
 

  الطنلبرررررة توضرررررحأن  
لررررررروازم شرررررررهندة أن 
 محمدا رسول هللا .  

 
 

 

 
ومحرررنورتهم فيمرررن يلررري :  الطنلبرررنتالمعلرررم بمونقشرررة يقررروم 

و اإلقرررار بنطوررن هرر معوررى شررهندة أن محمرردا رسررول هللا :*
وظنهرا أوره عبرد هللا ورسروله إلرى الورنس كنفرة واوره خرنتم 

 األوبينء والمرسلين  .
: همرن وصرفنن يوفيرنن اإلفرراط  وقولون ) عبد هللا ورسوله (

والتفريط في حقه صرلى هللا عليره وسرلم وهرو أكمرل الخلر  
 في هنتين الصفتين الشريفتين . 

أ  أوه بشر مخلو  ممن  -المملوك العنبدومعوى العبد هون : 
 خل  موه البشر.

ومعوى الرسول المبعوث إلرى الورنس كنفرة بنلردعوة إلرى هللا 
بشيرا وورذيرا قرنل تعرنلى : ) ومرن أرسرلونك إال كنفرة للورنس 

 بشيرا ووذيرا (
 
 

 من لوازم شهندة أن محمدا رسول هللا :  
أشررد مررن محبررة  صررلى هللا عليرره وسررلممحبررة الرسررول  – 3

 منل والولد والوالد والونس أجمعين .الوفس وال
المتنبعة له بأن يعمل بمن جنء بره مرن الحر  , ويتررك  – 2

 من وهى عوه من البنطل .
 تصديقه فيمن أخبر به من الغيوب . – 1
تقديم قوله على قول كل أحد والعمرل بسروته ومجنوبرة  – 4

 من عداهن من البدع والمحدانت
بىزساً ضْزٔ ٗاعزْبة ٍب أال ٝعجد هللا رال ثَب شرع ث – 5

 ٝ بى ٖب .

 
 

معوى شهندة  اذكر  
 أن محمدا رسول هللا ؟ 

 . 
 
 

لوازم شهندة  وضحي 
   أن محمدا رسول هللا؟

 

 

 

في الشهندة وفي  .3

 وضحيوإابنت . 

 ذلك ؟

 

 من معوى العبد ؟ .2

 

من لوازم حب  .3

الوبي على 

 المسلم ؟

 

  مالحظنت   (( 56))   1+  2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم رسول هللا   شهندة أن محمدا   الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووةلسبورة + لوحة ورقية + + ا الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 
 

  الطنلبررة  تتحرردثأن  
عررررررن عقنئررررررد األمررررررم 
الضنلة في معبود اتهم  

. 
 

  اىابىجخأُ ٝ مر   

اىرد عيٚ ٕ ٓ اىعقبئد 

 اىجبليخ   .
  

 

 
ذهررب ومحررنورتهم فيمررن يلرري : * الطنلبررنتيقرروم المعلررم بمونقشررة 

بعض المشرركين إلرى أن معبروداتهم تملرك بعرض التصررفنت فري 
ن فرري عبررندة هررذه المعبررودات الكررون وقررد تالعررب بهررم الشرريطن

فطنئفرررة دعرررنهم إلرررى عبندتهرررن مرررن جهرررة تعظررريم المررروتى الرررذين 
 صوروا تلك األصونم على صورهم كقوم ووح ................

فمرروهم مررن يررزعم أن هررذه األصررونم تماررل أشررينء عنئبررة قررنل  – 3
ابن القيم : وضع الصوم عومن كنن في األصرل علرى شركل معبرود 

 ........عنئب .............
وموهم من يزعم أن هؤالء األموات يشرفعون لهرم عورد هللا  –ب 

فرري قضررنء حرروائجهم ويقولررون ) مررن وعبرردهم إال ليقربوررن إلررى هللا 
 زلفى (

    كمن موهم من تصور في معبوده أوه ولد هللا .....................
 
 
 

 لقد رد هللا على هذه العقنئد البنطلة جميعن فمن ذلك من يلي :
الرررد علررى عبرردة األصررونم بقولررة تعررنلى ) أفرررءيتم اللررت و  –أ  

 العزى و مونة الانلاة األخرى ( .
الرد على من عبد الكواكب والشمس والقمر بقوله ) ومرن  –ب 

 ءايته الليل والوهنر والشمس والقمر ............(
اىرد عيٚ ٍِ اىَمئنخ ٗاىَطٞؼ عيٌٖٞ اىطمً ؽِٞ زعَ٘ا  –ط 

  ، ثق٘ىٔ رعبىٚ   ٍٗب ار   هللا ٍِ ٗىد  أٌّٖ ٗىد هللا

 
 

تحدث عن عقنئد األمم 
 الضنلة في معبود اتهم 

 
 
 

الرد على هذه  اذكر  
 ؟العقنئد البنطلة  

 

 

 
 

من أسبنب عبندة  .3

 الونس ل صونم ؟ 

كيػ رد هللا على  .2

من يعبدون األصونم 

 ؟

اعتقند  وضحي .1

الكفرة في المالئكة 

 ؟

 
 

  مالحظنت   (( 51صفحة ))   2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم عقنئد األمم الضنلة في معبود اتهم   الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 

 تعرررررررررررررررررررػأن  
معوررررررى  الطنلبررررررة

 وواقض اإلسالم .
 
 
 

أن يرررررررررررررررررررررذكر   
ورواقض    الطنلبة
 اإلسالم.

 

 

 
المرراد ومحرنورتهم فيمرن يلري : * الطنلبرنتيقوم المعلرم بمونقشرة 
مررن يخرررج برره الشررخص مررن اإلسررالم بعررد أن بوررواقض اإلسررالم : 

 كنن داخال فيه  .
 

 ن :وواقض اإلسالم.: وهي كايرة من أشهره
إوكنر الربوبية أو أ  شيء من خصنئصهن أو ادعنء شريء  – 3

 موهن .
 االستوكنػ : وهو االستكبنر عن عبندة هللا تعنلى . – 2
الشرك في عبندة هللا : برأن يصررػ شريئن مرن العبرندة لغيرر  – 1

 هللا .
جحد شيء ممن أابته هللا تعرنلى لوفسره أو أابتره لره رسروله  – 4

 صلى هللا عليه وسلم .
تكذيب الرسول رسوله صلى هللا عليه وسلم في شيء ممرن  – 5

 جنء به .
اعتقند عردم كمرنل الردين الرذ  جرنء الرسرول رسروله صرلى  – 6

 هللا عليه وسلم .......
االسررررتهزاء بررررنهلل تعررررنلى أو بررررنلقرآن الكررررريم أو بنلرررردين  – 3

............... 
 مظنهرة المشركين ومعنووتهم على المسلمين  – 2
اعتقند أوه يجوز ألحد الخرروج عرن شرريعة محمرد رسروله  – 9

 صلى هللا عليه وسلم أو اعتقند أوه ال يجب عليه إتبنعه .
 اإلعراض الكلي عن دين هللا تعنلى .  – 34
مررن أبغررض شرريئن ممررن جررنء برره الرسررول رسرروله صررلى هللا  - 33

 عليه وسلم.
اىطؾر ٍْٗٔ اىصر  ٗاىعاف فَِ فعئ أٗ رضٜ ثٔ فقد  – 12

 م ر .

 
 

رػ معوى وواقض أع 
 اإلسالم ؟

 
 

وواقض   اذكر  
 .؟ماإلسال

 
 

 

لمنذا يعد  .3

االستوكنػ من 

 وواقض اإلسالم ؟

 

من حكم من استهزأ  .2

بشعيرة من شعنئر 

 اإلسالم ؟

 

من حكم من أبغض  .1

حكمن  من األحكنم 

 ولو قنم به ؟

 

  مالحظنت   (( 63))  1+  2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم وواقض اإلسالم الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  صلالف -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

    

 
 

 
 اىابىجمخ رعر اُ  

 .  ٍعْٚ اىعجبدح ى خ
 
 

 اىابىجمخ رعر أُ  
 ٍعْٚ اىعجبدح شرعب   

 
 

 اىابىجخ رجِٞأُ  

أّ٘اع اىعجبدح 

  ٗشَ٘ىٖب .

 
 ومحنورتهم فيمن يلي : * الطنلبنتيقوم المعلم بمونقشة 
 معوى العبندة لغة  : 

التذلل والخضروع وموره طرير  معبرد أ  : مرذلل قرد وطوتره 
 األقدام  . 

لكرل مرن يحبره هللا  اسرم جرنمع مرنوعمعوى العبرندة شررعن   : 
ويرضنه من األقوال واألعمنل الظنهرة والبنطورة . والعبرندة 
هي التي خل  هللا الخل  من أجلهن قرنل تعرنلى ) ومرن خلقرت 
الجن واإلوس إال ليعبدون من أريد موهم من رز  ومرن أريرد 

 أن يطعمون إن هللا هو الرزا  ذو القوة المتين (  
 
 

ندة لهررن أوررواع كايرررة وهرري العبررأوررواع العبررندة وشررمولهن :
موقسمة على القلب واللسنن والجوارح .فمن عبندات القلب 
الرجرررنء لرحمتررره والخررروػ مرررن عذابررره والمحبرررة والرعبرررة 
والرهبة  ....ومن عبندات اللسنن الذكر والتسبيح والتهليل 

 وتالوة القرآن والتكبير والحمد والشكر بنللسنن .
ومن عبرندة الجروارح الصرالة والزكرنة والحرج والجهرند فري 
سبيل هللا واألمر بنلمعروػ والوهري عرن الموكرر واإلحسرنن 

 إلى األقنرب واليتنمى والمسنكين وابن السبيل . 
 

 

:اىعجبدح رلَو مو أّ٘اع اىابعبد اىوبٕرح ٗاىجبلْخ  شَ٘ىٖب

فٜ اىقيت ٗعيٚ اىيطبُ ٗاىغ٘ارػ فٖٜ شبٍيخ ىنو رصرفبد 

 اىَلٍِ راا ّ٘ٙ ثٖب اىقرثخ

 
 

ّعرػ معوى العبندة لغة  أ 
 ؟

 
 
 

ّعرػ معوى العبندة أ 
 شرعن   ؟

 
 
 
 

بين أوواع العبندة أ 
 وشمولهن ؟

 
 

الفر  بين  اذكر  .3

العبندة لغة وشرعن  

 ؟

أوواع العبندة  اذكر  .2

 ؟

العبندة بنلقلب أم  .3

بنللسنن أم 

بنلجوارح أم كلهم 

 معن  ؟

 

  مالحظنت (( 64صفحة ))  4+  1+ 2+  3السؤال  الواجب

 

  اليوم العبندة الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض قويم الوهنئيالت األهداػ السلوكية
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 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

 

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

أ ُ رعر   اىابىجخ  شرٗل 

 قج٘ه اىعجبد

أُ ر مر اىابىجخ  اىلرل 

 األٗه 

أُ رلرػ اىابىجخ  اىلرل 

 اىضبّٜ 

أُ رلرػ اىابىجخ  ق٘ه اثِ 

  رَٞٞخ

لعدة  نفي مفردات بعد تقسيم الطنلبنتمونقشة 
 فس فيمن بيوهنمجموعنت تتون

 ٝلزرل ىقج٘ه اىعجبدح شرلبُ :  

 اىلرل األٗه : اُ رنُ٘ خبىصخ هلل رعبىٚ .

اىلرل اىضبّٜ : أُ رنُ٘  ٘اثب عيٚ ضْخ اىرض٘ه  يٚ 

هللا عيٞٔ ٗضيٌ اىلرل األٗه : ٕ٘ ٍقزاٚ ال غئ رال هلل 

 فإُ ٍقزابٕب رخمذ اىعجبدح هلل  ٗعدً ايشراك ثٔ  .

اٚ شٖبدح أُ ٍؾَدا رض٘ه هللا اىلرل اىضبّٜ : ٕ٘ ٍقز

فإُ ٍقزابٕب ٗع٘ة لبعخ اىرض٘ه ٗارجبع شرعٔ ٗررك 

    اىجدع 
 

قبه شٞخ ايضمً اثِ رَٞٞخ رؽَٔ هللا : ٗ عَبع اىدِٝ 

أ مُ : أال ٝعجد رال هللا ، ٗ ال ٝعجدٓ رال ثَب شرع ، ال ٝعجد 

ٗ اىل رؾقٞق اىلٖبدرِٞ ، شٖبدح أُ ال رىٔ رال هللا ثبىجدع ،

أُ ال ّعجد  :ٗ شٖبدح أُ ٍؾَداً رض٘ه هللا ، ف ٜ األٗىٚ ، 

رال رٝبٓ ، ٗ فٜ اىضبّٞخ : أُ ٍؾَداً ٕ٘ رض٘ىٔ اىَجيغ عْٔ 

فعيْٞب أُ ّصدق خجرٓ ٗ ّاٞع أٍرٓ ٗ قد ثِٞ ىْب ٍب ّعجد 

هللا ثٔ ٗ ّٖبّب عِ ٍؾدصبد األٍ٘ر ، ٗ أخجرّب أّٖب ضمىخ 

مو ٍؾدصخ ثدعخ  ٗ رٝبمٌ ٗ ٍؾدصبد األٍ٘ر فإُ :قبه اىْجٜ

 ٗ مو ثدعخ ضمىخ

 طش٠مخ إٌّبلشخ  : 

 ً٘ ٌمجٛي اٌؼًّ ششٚط   

 ِب اٌّشاد ثبإلخالص ؟   -

  أوزت ثؼذ رٌه ػٕبطش اٌذسط

ػٍٝ اٌغجٛسح.ٚأثذأ ششػ اٌؼٕبطش 

ٚاؽذ ثؼذ األخش ١ٌغًٙ فُٙ 

اٌّٛضٛع ثأوٍّٗ ٚاعز١ؼبثٗ 

اعز١ؼبثبً ع١ذاً خبطخ ششٚط اٌمجٛي 

 : ٌألػّبي ثبٌشىً اٌزبٌٟ

  اششؽٟ اٌشعُ اٌزبٌٟ  ؟ 

  

نلبرنت طرح هرذه األسرئلة علرى الط
  واسررتقبنل اإلجنبررنت وتصررويبهن :
 عرفٜ شرٗل قج٘ه اىعجبدح

 

 اىلرل األٗه   ٛاامر

 

 

 اشرؽٜ اىلرل اىضبّٜ 

 

 

 

 

  اشرؽٜ ق٘ه اثِ رَٞٞخ

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم  شرٗل قج٘ه اىعجبدح  الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -صة الح أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية
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فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 ي  من يلي :الدرس تحق

أُ رعر   اىابىجخ   ٍعْٚ أرمبُ 

 اىعج٘دٝخ اىصؾٞؾخ . 

أُ رعر   اىابىجخ   ٍعْٚ 

 اىسّدقخ ٗاىَرعئخ ٗاىؾرٗرٝخ  

 أُ رلرػ اىابىجخ   اىَؾجخ . 

أُ ٝزؾدس  اىابىجمخ   عمِ أّم٘اع 

 اىَؾجخ

اىابىجممخ   عمٍممبد  رطممز رطأُ  

 اىَؾجخ  .

أُ رلرػ اىابىجخ   األضجبة 

 هللا رعبىٚ  . اىغبىجخ ىَؾجخ

أُ رعزس اىابىجخ  ثَؾجزٖب هلل 

  ضجؾبّٔ

لعردة مجموعرنت تتورنفس  نفي مفردات بعد تقسريم الطنلبنتمونقشة 
 فيمن بيوهن 

اىؾممت ٗاى مم٘  ٗاىرعممبء ٗالثممد فممٜ أرمممبُ اىعج٘دٝممخ اىصممؾٞؾخ  : 

    ائ ى ىاىعجمممممبدح ٍمممممِ اعزَمممممبع ٕممممم ٓ األٍمممممم٘ر  .  

 32األّجٞبء: چ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ ەئ ائ

ٍِ عجد هللا ثبىؾت ٗؽدٓ فٖم٘ اّمدٝق ٍٗمِ عجمدٓ  اىطيف :قبه ثعض 

ثبىرعبء ٗؽدٓ فٖ٘ ٍرعمٜ ٍٗمِ عجمدٓ ثمبى ٘  ٗؽمدٓ فٖم٘ ؽمرٗرٛ 

 ٍِٗ عجدٓ ثبىؾت ٗاى ٘  ٗاىرعبء فٖ٘ ٍلٍِ ٍ٘ؽد  .

 أ و األعَبه ميٖب ٕ٘ اىَؾجخ فبيّطبُ ال ٝعَو رال ٍب ٝؾت  اىَؾجخ :

ب ٝؾجمٔ هللا ٍمِ األعَمبه ٍؾجمخ ٍم –ٍؾجمخ هللا رعمبىٚ  اّ٘اع اىَؾجخ :  

اىَؾجممممخ اىاجٞعٞممممخ   –اىَؾجممممخ اىلممممرمٞخ  –ٗاألقمممم٘اه ٗاألشمممم بذ 

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

 عمٍبد ٍؾجخ هللا :

رقممدٌٝ  ٍممب ٝؾجممٔ هللا ٗرضمم٘ىٔ  مميٚ هللا عيٞممٔ ٗضمميٌ ٍممِ األعَممبه  –

اى ىممخ  –ررجممبع اىرضمم٘ه فَٞممب عممبء ثممٔ ٗرممرك ٍممب ّٖممٚ عْممٔ   -...... 

 –اىغٖبد فمٜ ضمجٞو هللا  –ٗاىعسح عيٚ اىنبفرِٝ  ٗاى ا٘ع ىيَلٍِْٞ

 األضجبة اىغبىجخ ىَؾجخ هللا رعبىٚ  :عدً اى ٘  ٍِ ىً٘ اىمئَِٞ 

رٝضبر ٍب  –دٗاً امر هللا  –اىزقرة رىٚ هللا ثبىْ٘افو  –قراءح اىقرآُ 

اىزعجد  –اّنطبر اىقيت ثِٞ ٝدٛ هللا  –اىزأٍو فٜ ّعٌ هللا  –ٝؾجٔ هللا 

االثزعبد عِ مو ضجت  –ٍغبىطخ إٔو اى ٞر  –ايىٖٜ  هلل ٗقذ اىْسٗه

 ث١ٓ اٌمٍت ٚث١ٓ هللا ِٓ اٌشٛاغً .  ٝؾ٘ه

  ؽٛي اٌخٍك ٚ عجت خٍك هللا ٌإلٔغبْ   اٌطبٌجبد  ِٕبلشخ

. 

  ٌٍؼجٛد٠خ أسوبْ ؟ ً٘ 

 : ؽٛاس٠خ ؽٛي  ِب ِؼٕٝ ٘زٖ اٌّظطٍؾبد 

ٟ٘ وٍّخ أػغ١ّخ رؼٕٟ إٌفبق ٚ اٌخشٚط ِٓ  اٌضٔذلخ : 

 اٌذ٠ٓ

ُ٘ اٌز٠ٓ ٠خشعْٛ اٌؼًّ ػٓ ِغّٝ  اٌّشعئخ :ٚ 

 . اإل٠ّبْ

: ٚطف ٌٍخٛاسط األ١ٌٚٓ اٌز٠ٓ لبرٍُٙ  ٚ اٌؾشٚس٠خ

ػٍٟ ٚ اٌظؾبثخ سضٟ هللا ػُٕٙ ٔغجخ إٌٝ ؽشٚساء 

ػُٕٙ اٌغٍٛ ٚ رىف١ش  ػشفِٟىبْ لشة اٌىٛفخ ٚ لذ 

 . ِشرىت اٌىج١شح ٚ اٌخشٚط ػٍٝ األئّخ

 ٞالَ اثٓ ر١ّ١خ ٚ لبي ش١خ اإلعلٛي اثٓ ر١ّ١خ )  فغش

سؽّٗ هللا : فذ٠ٓ هللا ػجبدرٗ ٚ طبػزٗ ٚ اٌخضٛع ٌٗ ، ٚ 

اٌؼجبدح أطً ِؼٕب٘ب اٌزي أ٠ضبً : ٠مبي طش٠ك ِؼجذ إرا 

وبْ ِزٌالً لذ ٚطئزٗ األلذاَ ، ٌىٓ اٌؼجبدح اٌّأِٛس ثٙب 

رزضّٓ ِؼٕٝ اٌزي ٚ ِؼٕٝ اٌؾت ، فٟٙ رزضّٓ غب٠خ 

إلٔغبْ ِغ  اٌزي هلل رؼبٌٝ ثغب٠خ اٌؾت ٌٗ ، ٚ ِٓ خضغ

ثغضٗ ٌٗ ال ٠ىْٛ ػبثذاً ٌٗ ، ٚ ٌٛ أؽت ش١ئبً ٚ ٌُ 

   .٠خضغ ٌٗ ٌُ ٠ىٓ ػبثذاً ٌٗ 

 

  ِغ ِغّٛػزٙب فٟ اٌفظً ػٓ ثؼض  اٌطبٌجخ رزؾبٚس

  . األعجبة اٌغبٌجخ ٌّؾجخ هللا غ١ش ِب روش

نلبرنت طرح هذه األسئلة على الط 

 واسررتقبنل اإلجنبررنت وتصررويبهن :

عرفمممممممٜ ٍعْمممممممٚ أرممممممممبُ 

 خ اىصؾٞؾخ اىعج٘دٝ

عرفٜ ٍعْٚ اىسّدقخ 

 ٗاىَرعئخ ٗاىؾرٗرٝخ  

 اشرؽٜ اىَؾجخ . 

 رؾدصٜ عِ أّ٘اع اىَؾجخ

اضز رعٜ  عمٍبد اىَؾجخ  

. 

اشرؽٜ األضجبة اىغبىجخ 

 .  ىَؾجخ هللا رعبىٚ

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  ليوما أرمبُ اىعج٘دٝخ اىصؾٞؾخ الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

بء أُ رعر   اىابىجخ  ٍعْٜ اىرع

. 

أُ ر طممر  اىابىجممخ  اى ممرق ثمممِٞ 

 اىرعبء ٗاىزَْٜ .

 

 

 أُ رجِٞ اىابىجخ  أّ٘اع اىرعبء .

  

 

 

 

لعدة مجموعنت  نفي مفردات بعد تقسيم الطنلبنتمونقشة 
 تتونفس فيمن بيوهن 

ايع رىٞٔ ٗؽطِ : اىضقخ ثغ٘د اىرة رعبىٚ ٗاىزٍعْٜ اىرعبء

أشرفٖب اىوِ ثٔ .ٗاىرعبء ٍِ أعو أعَبه اىقيت ٗأعمٕب ٗ

ٗعيٞٔ ٗعيٚ اىؾت ٗاى ٘  ٍدار اىطٞر رىٚ هللا ٗقد ٍدػ هللا 

  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ ۇئ  وئرعبىٚ إئ ٗأصْٚ عيٌٖٞ فقبه 

 چ   جئ  ىئ  ىئ  ىئ         ېئ     ېئ  ېئ   ۈئ

   21األؽساة: 

اى رق ثْٞٔ ٗثِٞ اىزَْٜ أُ اىزَْٜ اى رق ثِٞ اىرعبء ٗاىزَْٜ: 

غد ٗاالعزٖبد ٝنُ٘ ٍع اىنطو ٗال ٝطيل ثصبؽجٔ لرٝق اى

ٗاى د ثبىطجبة ٗأٍب اىرعبء فٞنُ٘ ٍع اىج ه ٗؽطِ اىز٘مو 

    حج  يث   ىث    مث جث  يت عيٚ هللا ٗاى   ثبىطجبة 
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رعبء ٍِ ٝعَو ثابعخ هللا عيٚ ّ٘ر ٍِ هللا  – 1أّ٘اع اىرعبء:

 فٖ٘ راط ىض٘اثٔ .  

ْٖب فٖ٘ راط ىَ  رح هللا رعبىٚ ٍِ أاّت اّ٘ثب صٌ ربة ٍ – 2

 ٗع ٘ٓ ٗرؽطبّٔ . 

ٍِ ٝزَبدٙ فٜ اىز رٝط ٗاى ابٝب ٝرع٘ رؽَخ هللا ثم عَو  – 3

 فٖ ا ٕ٘ اى رٗر ٗاىزَْٜ ٗاىرعبء اىنباة .

 ؽةةٛي رؼش٠ةةف  طش٠مةةخ إٌّبلشةةخ :

 اٌشعبء   .

 صةةةُ أعةةةزخذَ طش٠مةةةخ االعةةةزٕزبط   :

فةةةةٟ ث١ةةةةبْ اٌفةةةةشق ثةةةة١ٓ اٌشعةةةةبء ٚ 

ؽبد٠ةةةةةش اٌزّٕةةةةةٟ . فةةةةةٟ ضةةةةةٛء األ

 إٌزب١ٌخ : 

ٚ ػةةٓ عةةبثش لةةبي : عةةّؼذ سعةةٛي 

ال  : هللا ٠مةةٛي لجةةً ِٛرةةٗ ثةةضالس

٠ّٛرٓ أؽذوُ إال ٚ ٘ٛ ٠ؾغٓ اٌظٓ 

ٚ فةةةٟ ؽةةةذ٠ش أثةةةٟ ٘ش٠ةةةشح  ثةةةبهلل 

 اٌظؾ١ؼ ػٕٗ : ٠مٛي هللا ػض ٚ عً

أٔب ػٕذ ظٓ ػجذٞ ثةٟ فٍة١ظٓ ثةٟ  :

  )ِب شبء

 

 لبسْ  ث١ٓ أٔٛاع  طش٠مخ إٌّبلشخ :

 اٌشعبء .

نلبنت ألسئلة على الططرح هذه ا 
 واستقبنل اإلجنبنت وتصويبهن :

 عرفٜ ٍعْٜ اىرعبء .

 

 

 

اى رق ثِٞ اىرعبء   فطرٛ

 ٗاىزَْٜ .

 

 

 

 

 

 

 أّ٘اع اىرعبء . ٜ ثْٞ

  
 

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم الرجنء الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   لطنلبنتامراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 تقويمال المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

 

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

 

 اىابىجخ  اى ٘ .  رعر أُ 

 

 

 

 

٘اع ٘ضمممممممؼ اىابىجمممممممخ  أّمممممممرأُ 

 اى ٘  
  

لعرردة  نفرري مفررردات بعررد تقسرريم الطنلبررنتمونقشررة 
اٌخةةٛ:  اٌخةةٛ: :مجموعررنت تتوررنفس فيمررن بيوهررن 

ٚاٌخشةة١خ ِةةٓ هللا ِةةٓ أفضةةً ِمبِةةبد اٌةةذ٠ٓ ٚ عٍٙةةب 

  ٚ٘ٛ ِٓ أٔٛاع اٌؼجبدح ف١غت إخالطٗ هلل رؼبٌٝ 

خةةٛ: اٌؼجةةبدح ٚاٌزةةزًٌ ٚاٌزؼظةة١ُ  – 1أٔةةٛاع اٌخةةٛ::

ؼةبٌٝ فّةٓ طةشفٗ ٚاٌخضٛع ٚ٘زا ٠غت طةشفٗ هلل ر

 ٌغ١ش هللا فٙٛ ِششن. 

اٌخةةٛ: اٌةةزٞ ٠ةةىدٞ إٌةةٝ رةةشن ٚاعةةت اٚ فؼةةً  – 2

  ېئِؾةشَ ثةذْٚ ػةزس شةةشػٟ فٙةزا اٌخةٛ: ِؾةةشَ 

ی  ی  ٠  ١        ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ

  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ

   خب  حب

اٌخٛ: اٌطج١ؼٟ ٚ٘ةٛ اٌخةٛ: ِّةب ٠ضةش ػةبدح  – 3

وةةةبٌخٛ: ِةةةٓ اٌؼةةةذٚ اٚ ِةةةٓ ؽ١ةةةٛاْ ِفزةةةشط ٚ٘ةةةزا 

  ٠ٕبفٟ اإل٠ّبْإٌٛع ال

 ؽٛي رؼش٠ف اٌخٛ:  . طش٠مخ إٌّبلشخ : 

صُ أعزخذَ طش٠مخ اإلٌمبء  :ِٓ لٛي اٌغ١ٛطٟ ؽٛي 

  اٌزشاد: ث١ٓ اٌخٛ: ٚ اٌخش١خ  .

لبػذح فٟ األٌفبظ اٌزٟ ٠ظٓ ثٙب اٌزشاد: ٚ ١ٌغذ ِٕٗ 

: ِٓ رٌه اٌخٛ: ٚ اٌخش١خ ال ٠ىبد اٌٍغٛٞ ٠فشق 

ٟ٘ أشذ  ث١ّٕٙب ٚ ال شه أْ اٌخش١خ أػٍٝ ِٕٗ ٚ

اٌخٛ: فإٔٙب ِأخٛرح ِٓ لٌُٛٙ شغشح خش١خ أٞ 

٠بثغخ ٚ ٘ٛ فٛاد ثبٌى١ٍخ ، ٚ اٌخٛ: ِٓ ٔبلخ خٛفبء 

 أٞ ثٙب داء ٚ ٘ٛ ٔمض ٚ ١ٌظ ثفٛاد ،

 ثبٌطش٠مخ االعزٕزبع١خ : 

 لبسٟٔ ث١ٓ اٌخٛ: اٌطج١ؼٟ اٌؾم١مٟ ٚ اٌّٟٛ٘

 أٔٛاع اٌخٛ:    ػذد  -

 

ّب إرا اإلٔغبْ إرا خب: ِٓ أٞ شٟء ٘شة ِٕٗ ث١ٕ

 . خب: ِٓ هللا ٘شة إ١ٌٗ : ث١ِّٓ فٟ ٔظشن عجت رٌه

  
نلبررنت طرررح هررذه األسررئلة علررى الط

 واستقبنل اإلجنبنت وتصويبهن :
 

 عرفٜ اى ٘ . 

 

 

 

 أّ٘اع اى ٘   ٜٗضؾ
 

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم الخوػ الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنتنقشة ......   ام مو  الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

أُ رعر   اىابىجخ   اىز٘مو 

 ى خ.  

أُ رعر   اىابىجخ  ٍعْٚ 

 اىز٘مو شرعب .  

اىابىجخ  أّ٘اع  رعددأُ 

 اىز٘مو.  

٘ضؼ اىابىجخ  ٍب ٝغت رأُ 

 االّزجبٓ ىٔ فٜ اىز٘مو 

أُ رجِٞ اىابىجخ  ّ٘عٜ 

 اىز٘مو عيٚ غٞر هللا 

اىابىجخ  عيٚ هللا فٜ  رز٘موأُ 

  مو أٍ٘رٕب

لعردة مجموعرنت  نفي مفرردات بعرد تقسريم الطنلبنتمونقشة 
:االػزّبد ٚاٌزفةة٠ٛض  ِؼٕةةٝ اٌزٛوةةً ٌغةةخنفس فيمررن بيوهررن تتورر

 ٚ٘ٛ ِٓ ػًّ اٌمٍت 

: طةذق اػزّةبد اٌمٍةت ػٍةٝ هللا ٚاٌضمةخ ثةٗ  ِؼٕٝ اٌزٛوً ششػب

 فٟ عٍت اٌخ١ش ٚدفغ اٌضش ِغ فؼً األعجبة  

اٌزٛوً ػٍٝ هللا ٚ٘ٛ : اػزمبد اٌؼجذ ثأْ األِش  1.:أٔٛاع اٌزٛوً

ٌُ ٠شأ ٌُ ٠ىةٓ ٚأةٗ ٘ةٛ إٌةبفغ وٍٗ هلل ٚاْ ِب شبء هللا وبْ ِٚب 

 اٌّؼطٟ اٌّبٔغ   

 ِّٚب ٠غذس اٌزٕج١ٗ ػ١ٍٗ فٟ ِٛضٛع اٌزٛوً اٌّٛس اٌزب١ٌخ:

  اٌزٛوً ػٍٝ هللا ِٓ أثشص طفبد اٌّى١ِٕٓ -

اٌؼاللةةةخ ثةةة١ٓ اٌزٛوةةةً ٚاألخةةةز ثبألعةةةجبة : اٌزٛوةةةً ػٍةةةٝ هللا -

  عجؾبٔٗ ال ٠ٕبفٟ األخز ثبألعجبة

 ىٓ رؾم١ك اٌؼجبدح إال ثبٌزٛوً .ؽبعخ اٌؼجبد إٌٝ اٌزٛوً :ال ٠ّ

 اٌزٛوً ػٍٝ غ١ش هللا ٚ٘ٛ ٔٛػب ْ  : – 2

اٌزٛوً فٟ األِٛس اٌزةٟ ال ٠مةذس ػ١ٍٙةب إال هللا وبٌزٛوةً ػٍةٝ  -

األٚصبْ ٚ األِةٛاد ٚ عةبئش اٌّخٍٛلةبد فةٟ رؾم١ةك إٌظةش أٚ 

 . اٌؾفع أٚ اٌشصق أٚ اٌشفبػخ ٚ ٔؾٛ٘ب فٙزا ششن أوجش

؛ وّةةٓ رزٛوةةً ػٍةةٝ أ١ِةةش أٚ  اٌزٛوةةً فةةٟ األعةةجبة اٌظةةب٘شح -

عٍطبْ أٚ أٞ شخض ؽٟ لبدس ف١ّب ألذسٖ هللا رؼبٌٝ ػ١ٍةٗ ِةٓ 

  سصق أٚ دفغ أرٜ ٚ ٔؾٛ رٌه ، فٙٛ ٔٛع ِٓ اٌششن األطغش

   ٗطش٠مخ إٌّبلشخ :ؽٛي اٌزٛوً ٚ رؼش٠ف 

 ث١ٓ اٌزٛوً ٚ اٌزٛاوً ؟  ق ِب اٌفش

ٔزؾبٚس فٟ سعً ل١ً ٌٗ ٌّةبرا ال رؼّةً ٚ رزىغةت ٚ 

اٌشصق ؟ لبي أٔب ِزٛوً ػٍٝ هللا ٚ عٛ: رجؾش ػٓ 

 . ٠أر١ٕٟ سصلٟ ٚ ٌٛ ٌُ أػًّ

 :  صُ أعزخذَ طش٠مخ االعزٕزبط  

٘ةةبعش إٌجةةٟ ِةةٓ ِىةةخ إٌةةٝ اٌّذ٠ٕةةخ ٚ لةةذ ظٙةةش فةةٟ 

٘غشرٗ ِٛالف وض١شح رةذي ػٍةٝ رٛوٍةٗ ػٍةٝ هللا ِةغ 

  .األخز ثبألعجبة اروش٘ب 

 ِب ػاللخ اإل٠ّبْ ثبٌزٛوً ؟ 

 ٌٍٍزأوذ ِٓ لُٙ اٌذسط : صُ ٠زُ اإلعبثخ ػٍٝ ِب ٠ ٟ 

  . ث١ٕٟ ؽىُ ِب ٠ٍٟ ِغ اٌذ١ًٌ ٚ اٌزؼ١ًٍ

اٌزٛوً ػٍٝ هللا فٟ إٌظش ػٍٝ  -أ 

  . األػذاء

اٌزٛوً ػٍٝ ١ِذ فٟ أْ ٠شصلٗ  أٚ  -ة 

  الداً 

 سعً ٠مٛي : ٌٓ أعٛع ٚ ٚاٌذٞ ِزىفً ثشصلٟ -ط 

.  

سعً ٚوً  خش فٟ أْ ٠مجض ِبٌٗ ِٓ  -د 

 . ؽمٛق ػٕذ شخض  خش

نلبرنت ذه األسرئلة علرى الططرح هر 
 واسرررتقبنل اإلجنبرررنت وتصرررويبهن :

 عرفٜ اىز٘مو ى خ.  

 عرفٜ ٍعْٚ اىز٘مو شرعب .  

 أّ٘اع اىز٘مو.   ٛعدد

 

ٗضؾٜ ٍمب ٝغمت االّزجمبٓ ىمٔ 

 فٜ اىز٘مو 

 

 

ّ٘عٜ اىز٘مو عيٚ  ٜثْٞ

   غٞر هللا

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم التوكل الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   تالطنلبنمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

أُ رعممر   اىابىجممخ  ٍعْممٚ 

 ر٘ؽٞد األضَبء ٗاىص بد .

أُ رمممم مر اىابىجممممخ  األدىممممخ 

عيٚ رصجبد ر٘ؽٞد األضمَبء 

 ٗاىص بد .

أُ رلممرػ  اىابىجممخ  ٍممْٖظ 

اىطممممميف ٗلمممممرٝقزٌٖ فمممممٜ 

 أضَبء هللا ٗ  برٔ  .

٘ضؼ اىابىجمخ  لرٝقمخ رأُ 

اىطممممميف فمممممٜ أضمممممَبء هللا 

 ٗ  برٔ

ب قبىٔ أُ رلرػ اىابىجخ  ٍ

 ايٍبً اىلبفعٜ

لعرردة مجموعررنت  نفرري مفررردات بعررد تقسرريم الطنلبررنتمونقشررة 
 تتونفس فيمن بيوهن 

ايَٝممبُ ثَممب ٗ ممف هللا ثممٔ  -: ٍعْممٚ ر٘ؽٞممد األضممَبء ٗاىصمم بد

ّ طٔ فٜ مزبثٔ أٗ ٗ  ٔ ثمٔ رضم٘ىٔ  ميٚ هللا عيٞمٔ ٗضميٌ ٍمِ 

 األضَبء اىؾطْٚ ٗاىص بد اىعيٚ عيٚ اى٘عٔ اىمئق ثٔ 

بء هللا ٗ  برٔ ٍِ اى ٞت اى ٛ ال َٝنمِ ىنّطمبُ ٍعرفزمٔ ٗأضَ-

 رال عِ لرٝق اى٘ؽٜ ألّٔ ال أؽد اعيٌ ثبهلل ٍِ هللا .

األدىخ فٜ اىنزبة  األدىخ عيٚ رصجبد ر٘ؽٞد األضَبء ٗاىص بد:

  ٗاىطْخ عيٚ أضَبء هللا ٗ  برٔ مضٞرح 

ٍْٖظ :   ٍْٖظ اىطيف ٗلرٝقزٌٖ فٜ أضَبء هللا ٗ  برٔ

ألضَبء ٗاىص بد ايَٝبُ اىنبٍو ثغَٞع أضَبء هللا اىطيف فٜ ا

ٗ  برٔ اى٘اردح فٜ اىنزبة ٗاىطْخ عيٚ اىؾقٞقخ ٗاىزطيٌٞ ىٖب 

 مَب عبءد عيٚ اى٘عٔ اىمئق ثبهلل عس ٗ عو 

أٍب لرٝقخ اىطيف فٜ أضَبء هللا ٗ   برٔ فٖٜ رصجبد ٍب أصجزٔ 

 هللا ىْ طٔ فٜ مزبثٔ أٗ عيٚ ىطبُ رض٘ىٔ ٍِ غٞر رؾرٝف ٗ ال

رعاٞو ٗ ٍِ غٞر رنٞٞف ٗ ال رَضٞو ٗ ّ ٜ ٍب ّ بٓ هللا عِ 

ّ طٔ فٜ مزبثٔ أٗ عيٚ ىطبُ رض٘ىٔ ٍع اعزقبد أّٔ رعبىٚ ٍْسٓ 

 . عِ مو عٞت ٗ ّقص

ٗ قبه ايٍبً اىلبفعٜ رؽَٔ هللا :   آٍْذ ثبهلل ٗ ثَب عبء عِ 

هللا عيٚ ٍراد هللا ٗ آٍْذ ثرض٘ه هللا ٗ ثَب عبء عِ رض٘ه هللا 

 )  اد رض٘ه هللاعيٚ ٍر

 اٌطبٌجةةةبد  :ٚ٘ةةةٟ أْ رمةةةَٛ  طش٠مةةةخ إٌّبلشةةةخ 

ثّٕبلشةةةةخ اٌّٛضةةةةٛع ٠ٚغةةةةشٞ رجةةةةبدي ا٢ساء 

 اٌّخزٍفخ ٌذٜ اٌز١ٍّزاد 

 ِب ٟ٘ ألغبَ اٌزٛؽ١ذ  ؟ 

  : صُ أعزخذَ طش٠مخ اإلٌمبء 

 رالٚح ا٠٢بد اٌمش ١ٔخ رالٚح خبشؼخ .

  ٍٝأوزت ثؼذ رٌه ػٕبطش اٌذسط ػ

طٍؾبد وّب اٌغجٛسح.ٚأثذأ ششػ ثؼض اٌّظ

 : ٍٟ٠ 
 

نلبررنت طرررح هررذه األسررئلة علررى الط
  واسرررتقبنل اإلجنبرررنت وتصرررويبهن :

عرفٜ ٍعْٚ ر٘ؽٞد األضمَبء 

 ٗاىص بد 

األدىمممخ عيمممٚ رصجمممبد  ٛااممممر

 ر٘ؽٞد األضَبء ٗاىص بد .

  

اشمممممرؽٜ  ٍمممممْٖظ اىطممممميف 

ٗلممممرٝقزٌٖ فممممٜ أضممممَبء هللا 

 ٗ  برٔ  .

 

لرٝقمخ اىطميف فمٜ   ٗضمؾٜ

 أضَبء هللا ٗ  برٔ 

 

 

شرؽٜ ٍب قبىٔ ايٍبً ا

 اىلبفعٜ

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم والصفنتتوحيد األسمنء  الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

لٛاػةةةذ   خاٌطبٌجةةة رؼةةةذدأْ 

 أعّبء هللا رؼبٌٝ   

 

اٌمبػذح   اٌطبٌجخ رزوشأْ 

األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ ِٓ لٛاػذ 

 أعّبء هللا رؼبٌٝ   .

 

اٌمبػذح   اٌطبٌجخ رششػأْ 

اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ ِٓ لٛاػذ 

 أعّبء هللا 

 

ثأعّبء   اٌطبٌجخ رؼزضأْ 

  هللا رؼبٌٝ

 أضَبء هللا رعبىٚ ميٖب ؽطْٚ:   اٌمبػذح األٌٚٝ 

ٙب ِزضّٕخ ٌظفبد وبٍِةخ ال ٔمةض ف١ٙةب ٚرٌه ألٔ

  ثٛعٗ ِٓ اٌٛعٖٛ ٚثبٌغخ فٟ اٌؾغٓ غب٠زٗ 

أعةّبء هللا رؼةبٌٝ إْ دٌةذ ػٍةٝ اٌمبػذح اٌضب١ٔةخ   : 

صجةٛد  – 1ٚطف ِزؼةذ رضةّٕذ صةالس أِةٛس  : 

صجةٛد اٌظةفخ اٌزةٟ  – 2رٌه االعُ هلل ػةض ٚعةً  

صجةةةٛد  – 3رضةةةّٕٙب رٌةةةه االعةةةُ هلل ػةةةض ٚعةةةً 

 ػٍٝ رٌه .  ؽىّٙب ِٚمزضب٘ب ِضبي

: أعّبء هللا رٛل١ف١خ فال ٠غةّٝ هللا   اٌمبػذح اٌضبٌضخ 

إال ثّب عّٝ ثٗ ٔفغٗ أٚ عّبٖ ثٗ سعٛي هللا طٍٝ 

 هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ .

أعّبء هللا غ١ش ِؾظٛسح ثؼذد   اٌمبػذح اٌشاثؼخ :

 ِؼٍَٛ ٚال ٠ؼٍُ ػذد٘ب إال هللا ػض ٚعً .

ٚاٌذ١ًٌ ؽذ٠ش اثٓ ِغؼٛد سضٟ هللا ػٕٗ لبي 

 ............ إٌجٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُلبي 

 ؽةةةٛي أعةةةّبء هللا  طش٠مةةةخ إٌّبلشةةةخ:

 اٌؾغٕٝ ٚ ِؾبٌٚخ رؼذاد٘ب .

ِب اٌّشاد ثبٌؾغٓ فٟ أعةّبء : صُ ٔغأي 

هللا وٍٙةةب ؟ ِةةغ روةةش خّغةةخ أِضٍةةخ ػٍةةٝ 

 . أعّبء هللا رؼبٌٝ

  : صُ أعزخذَ طش٠مخ االعزٕزبط 

ِب ِؼٕٝ وْٛ أعةّبء هللا رٛل١ف١ةخ ؟ ِةغ 

 . األِضٍخ ػٍٝ رٌه روش ثؼض

 

 : اٌطش٠مخ اٌم١بع١خ : ثبٌغىاي 

ً٘ أعّبء هللا ِؾظٛسح ثؼذد ِؼٍَٛ ؟ 

 ٚ ٌّبرا ؟

ق٘اعممممد أضممممَبء هللا  ٛعممممدد 

 رعبىٚ   . 

اىقبعدح األٗىٚ  ٛاامر

ٗاىضبّٞخ ٍِ ق٘اعد أضَبء 

 هللا رعبىٚ   

 

اىضبىضخ  اىقبعدح اشرؽٜ

ٗاىراثعخ ٍِ ق٘اعد أضَبء 

  هللا رعبىٚ   .

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم   تعنلى هللا أسمنء في قواعد الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووةورقية + + السبورة + لوحة  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم العرضالمحتوى و التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية
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 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 :الدرس تحقي  من يلي 

اىَراد    اىابىجخ  رعر أُ 

ثبيىؾبد فٜ أضَبء هللا عس ٗعو 

 . 

  

أّ٘اع ايىؾبد    اىابىجخ ر مرأُ 

 فٜ أضَبء هللا عس ٗعو . 

 

ؽنٌ ايىؾبد    اىابىجخ رلرػأُ 

 فٜ أضَبء هللا عس ٗعو . 

 

 عيٚ اىَيؾدِٝ   اىابىجخْنر رأُ 

لعدة  نفي مفردات بعد تقسيم الطنلبنتمونقشة 
  ت تتونفس فيمن بيوهنمجموعن

: ايىؾبد فٜ أضَبء  اىَراد ثبيىؾبد فٜ أضَبء هللا عس ٗعو

اىَٞو فٖٞب عِ اىؾق اى ٛ ٕ٘ ٍراد هللا ثٖب  هللا ٕ٘ 

. 

  -: أّ٘اع ايىؾبد فٜ أضَبء هللا عس ٗعو

أْ ٠ٕىش٘ب اٚ ٠ٕىش ش١ئب ِٕٙب أٚ ِّب دٌذ ػ١ٍٗ  – 1

 ِٓ اٌظفبد ٚاٌّؼبٟٔ ........

داٌخ ػٍٝ طفبد رّبصً طفبد  أْ ٠غؼٍٙب –2

 اٌّخٍٛل١ٓ وّب ٠فؼً اٌّّضٍخ .

اْ ٠غّٟ هللا رؼبٌٝ ثّب ٌُ ٠غُ ثٗ ٔفغٗ وزغ١ّخ  -3

 إٌظبسٜ ٌٗ ) األة ( .

أْ ٠شزك ِٓ أعّبء ٌٍّؼجٛداد اٌجبطٍخ وّب فؼً  – 4

 اٌّششوْٛ 

  

االىؾبد فٜ -. :  ؽنٌ ايىؾبد فٜ أضَبء هللا عس ٗعو

ق٘ال عيٚ هللا ث ٞر عيٌ  أضَبء هللا ٍؾرً ألُ فٞٔ

  ٗهللا ر٘عد اىَيؾدِٝ فٜ أضَبئٔ 

 طش٠مخ إٌّبلشخ : 

  ِب اٌّشاد ثبإلٌؾبد فٟ أعّبء هللا ؟ 

  ِب أٔةٛاع اإلٌؾةبد فةٟ أعةّبء هللا رؼةبٌٝ ِشرجًةب ٌٙةب

 ػٍٝ ؽغت أوضش٘ب ١ِالً ػٓ اٌؾك ؟

  ٟصُ أعزخذَ طش٠مخ اإلٌمبء :  ؽٛي ؽىُ اإلٌؾبد ف

 أعّبء هللا رؼبٌٝ .

ؽىُ اإلٌؾبد فٟ أعّبء هللا رؼبٌٝ ؟ ِغ اٌزؼ١ًٍ ٚ ِب 

 .اٌذ١ًٌ 

 : ثطش٠مخ االعزٕزبط 

 اٌزبٌٟ :   ٠89زُ إوّبي إٌشبط اٌفشدٞ طفؾخ 

 

 

 

 

 

 

 

  أوزت ثؼذ رٌه ػٕبطش اٌذسط ػٍٝ اٌغجٛسح.ٚأثذأ

ششػ اٌؼٕبطش ٚاؽذ ثؼذ األخش ١ٌغًٙ فُٙ 

 اٌّٛضٛع ثأوٍّٗ ٚاعز١ؼبثٗ اعز١ؼبثبً ع١ذاً. 

نلبنت األسئلة على الط طرح هذه
  واستقبنل اإلجنبنت وتصويبهن :

اىَراد ثبيىؾبد فٜ أضَبء  عرفٜ

 هللا عس ٗعو .  

أّ٘اع ايىؾبد فٜ أضَبء   ٛاامر

 هللا عس ٗعو . 

 

ؽنٌ ايىؾبد فٜ أضَبء  اشرؽٜ

 هللا عس ٗعو . 

 

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم   وجل عز هللا أسمنء في اإللحند الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  طنلبةالكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

ق٘اعممد فممٜ    اىابىجممخ رلممرػأُ 

   بد هللا   . 

 

 

 

 

أقطممبً  مم بد   اىابىجممخ رمم مرأُ 

  هللا

ىعدح ٍغَ٘عبد  ِفٜ ٍ رداد ثعد رقطَٞ اىابىجبدٍْبقلخ 

 َٞب ثْٖٞبرزْبفص ف

  ٗ هلل اىَضو  قبه رعبىٚ فٖٞب   بد هللا رعبىٚ   بد مَبه ال ّقص 

  .ٗ اىَضو األعيٚ ٕ٘ اى٘ ف األعيٚ ٗ األمَو  األعيٚ  

، ألُ مو اضٌ ٝلزق ٍْٔ   خ ،  ثبة اىص بد أٗضع ٍِ ثبة األضَبء

ٗ ىٞص مو   خ ٝلزق  . " اىعيٌ " ٍضبه : " اىعيٌٞ " ٝلزق ٍْٔ   خ

ٌٌ م ص خ " اىنمً " ٗ " ايرادح " ٗ " اىٞد " ال ٝلزق ٍْٖب ٍْٖب اض

  . اضٌ

عيٚ عٖخ اىز صٞو فم ٝضجذ هلل    بد هللا ر٘قٞ ٞخ ال ٍغبه ىيعقو فٖٞب

ٍِ اىص بد رال ٍب ده اىنزبة ٗ اىطْخ عيٚ صج٘رٔ قبه ايٍبً أؽَد رؽَٔ 

هللا :   ال ٝ٘ ف هللا رال ثَب ٗ ف ثٔ ّ طٔ أٗ ٗ  ٔ ثٔ رض٘ىٔ ال 

  غبٗز اىقرآُ ٗ اىؾدٝشٝز

مَب قبه ايٍبً ّص٘ذ اىص بد ٍعيٍ٘خ اىَعْٚ ٗ ٍغٖ٘ىخ اىنٞ ٞخ 

ٍبىل رؽَٔ هللا ىَب ضئو عِ مٞ ٞخ االضز٘اء قبه : االضز٘اء غٞر 

  . ٍغٖ٘ه ٗ اىنٞف غٞر ٍعق٘ه ٗ ايَٝبُ ثٔ ٗاعت ٗ اىطلاه عْٔ ثدعخ

 :  بد هللا رْقطٌ رىٚ قطَِٞ 

  : اارٞخ

ٌ ٝسه ٍزص بً ثٖب مبىعيٌ ٗ اىقدرح ٗ اىطَع ٗ اىجصر ٗ اىعسح ٗ اىزٜ ى : ٗ ٕٜ

  . اىعي٘ ٗ ٍْٖب اىص بد اى جرٝخ مبى٘عٔ ٗ اىٞدِٝ ٗ اىعِْٞٞ

اىزممٜ رزعيممق ثَلممٞئزٔ أٛ ٝ عيٖممب ضممجؾبّٔ راا شممبء  : ٗ ٕممٜ  : فعيٞممخ -2

  . مبىْسٗه رىٚ اىطَبء اىدّٞب

ٔ ثبعزجممبر أ مئ  مم خٌ ٗ قمد رنمُ٘  مم خ اارٞمخ فعيٞمخ ثبعزجممبرِٝ ممبىنمً فإّم

اارٞخٌ ؛ ألُ هللا رعبىٚ ىٌ ٝسه ٗ ال ٝساه ٍزنيَبً ، ٗ ثبعزجبر آؽمبد اىنممً  م خ 

  : فعيٞخ ألُ اىنمً ٝزعيق ثَلٞئزٔ ٝزنيٌ ٍزٚ شبء ثَب شبء مَب قبه رعبىٚ
 

 طش٠مخ ؽٛاس٠خ : 

خًّغب ِةٓ اٌظةفبد اٌضبثزةخ هلل   اروش

 . عً ٚ ػال

 طش٠مخ االعزٕجبط١خ : 

ِٓ لٛي اإلِةبَ ِبٌةه لٛاػةذ اعزٕجظ 

فٟ ِٕٙظ أً٘ اٌغةٕخ ٚ اٌغّبػةخ فةٟ 

 . األعّبء ٚ اٌظفبد

 ثبٌطش٠مخ االعزٕزبع١خ 

اٌظةةفبد اٌزار١ةةخ ٚ اٌظةةفبد  ػةةش:أ

 . اٌفؼ١ٍخ راوشاً اٌفشق ث١ّٕٙب

 

  : ثطش٠مخ االعزٕزبط 

 ٠101زُ إوّبي إٌشبط  طفؾخ 

 :   اٌزبٌٟ

 

نلبررنت طرررح هررذه األسررئلة علررى الط
 إلجنبرررنت وتصرررويبهن :واسرررتقبنل ا

 ق٘اعد فٜ   بد هللا  اشرؽٜ

 

 أقطبً   بد هللا ٛاامر

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم قواعد في صفنت هللا تعنلى الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    سنئل المقترحةالو

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

أٍضيممخ ىممجعض   اىابىجممخ رمم مرأُ 

   بد هللا رعبىٚ ٍٗعبّٖٞب   

   خ اىؾٞبح.   اىابىجخ ر مرأُ 

 

   خ اىعيٌ.  اىابىجخ لرػرأُ 

 

عِ   خ   اىابىجخزؾدس   رأُ 

 اىقدرح.

 

   خ ايرادح.   اىابىجخ ر مرأُ 

 

   خ اىطَع.  اىابىجخ رلرػأُ 

 

 

عِ   خ   اىابىجخزؾدس   رأُ 

 اىجصر .

لعدة  نفي مفردات بعد تقسيم الطنلبنتمونقشة 
 مجموعنت تتونفس فيمن بيوهن 

 59بْ: اٌفشل      خ اىؾٞبح : ٗدىٞيٖب

 

 اٌؾشش:     : ٗدىٞيٖب    خ اىعيٌ

 

       20اٌجمشح:       : ٗدىٞيٖب  خ اىقدرح

 9اٌطبسق: 

 

   ٠92ظ:      : ٗدىٞيٖب   خ ايرادح.

 

     11اٌشٛسٜ:   : ٗدىٞيٖب   خ اىطَع.

 

   218 - 219اٌشؼشاء:   : ٗدىٞيٖب  خ اىجصر

إرا ػةةضَ شةةخض ػٍةةٝ طش٠مةةخ ؽٛاس٠ةةخ : 

أْ هللا ٠شاٖ ٚ ٠ؼٍةُ ِةب  ١زوشفؼً ِؼظ١خ ف

 ؟١زوش ٠فىش ف١ٗ فّبرا ٠ف١ذٖ ٘زا اٌ

ِٓ خالي ا٠٢ةبد  ِةب  ثطش٠مخ اعزمشائ١خ :

 . اٌظفبد اٌزٟ رذي ػ١ٍٙب هلل عجؾبٔٗ   

دٌٍةةٟ ػٍةةةٝ اٌظةةفبد اٌزب١ٌةةةخ ِةةٓ اٌمةةةش ْ 

 اٌىش٠ُ 

 

ؽةةةةةً إٌشةةةةةبط ثبٌطش٠مةةةةةخ االعةةةةةزٕزبع١خ : 

 111طفؾخ 

 

 

نلبررنت طرررح هررذه األسررئلة علررى الط
  بنل اإلجنبرررنت وتصرررويبهن :واسرررتق

أٍضيممخ ىممجعض  مم بد هللا  ٛاامممر

 رعبىٚ ٍٗعبّٖٞب   

   خ اىؾٞبح.  ٛاامر

   خ اىعيٌ. اشرؽٜ

 عِ   خ اىقدرح.  رؾدصٜ

 

   خ ايرادح.  ٛاامر

   خ اىطَع. اشرؽٜ

 

 . عِ   خ اىجصر  رؾدصٜ

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم     ومعنويهن تعنلى هللا صفنت لبعض أمالة الدرس

  التنريخ شة حواريةحول موضوع درسون الجديد  مونق الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

أٍضيمخ ىمجعض   اىابىجخ ر مرأُ 

   بد هللا رعبىٚ ٍٗعبّٖٞب   

   خ اىعي٘ .   اىابىجخ ر مرأُ 

 مممممم خ   اىابىجممممممخ رلممممممرػأُ 

 اى٘عٔ .

عمممممِ   اىابىجمممممخزؾمممممدس   رأُ 

   خ اىٞدِٝ .

   خ اىنمً.    اىابىجخ ر مرأُ 

 

 مممممم خ   اىابىجممممممخ رلممممممرػأُ 

 اىَعٞخ.

 

 

عمِ  م خ   اىابىجخزؾدس  رأُ 

 .  االضز٘اء عيٚ اىعرظ

لعرردة  نفرري مفررردات بعررد تقسرريم طنلبررنتالمونقشررة 
 مجموعنت تتونفس فيمن بيوهن

    255اٌجمشح:     : ٗدىٞيٖباىعي٘  خ 

 

 ٥5اٌشؽّٓ:     : ٗدىٞيٖب  خ اى٘عٔ

 

 64اٌّبئذح:        : ٗدىٞيٖب  خ اىٞدِٝ

 

 9٥إٌغبء:   : ٗدىٞيٖب   خ اىنمً.

 

 : ٗرْقطٌ رىٚ قطَِٞ    خ اىَعٞخ.

 

 4اٌؾذ٠ذ:    ع اىَ ي٘قبد .ٍعٞخ عبٍخ ىغَٞ – 1

 

 129إٌؾً:   ٍعٞخ خب خ ثبىَلٍِْٞ .  – 2

 

 :   خ االضز٘اء عيٚ اىعرظ

ِةةةةب اٌظةةةةفبد اٌزةةةةٟ طش٠مةةةةخ ؽٛاس٠ةةةةخ : 

 أخزٔب٘ب فٟ اٌؾظخ اٌّبض١خ  ؟

اروةةةش ألغةةةبَ اٌؼٍةةةٛ هلل عةةةً ٚ ػةةةال ِةةةغ 

 . اٌزٛض١ؼ

 

ِةةب ِؼٕةةٝ اعةةزٛاء هللا ػٍةةٝ ػششةةٗ ؟ ِةةغ 

 . اٌذ١ًٌ

ػٍةةٝ ػششةةٗ ؟ ِةةغ  ِةةب ِؼٕةةٝ اعةةزٛاء هللا

 . اٌذ١ًٌ

ِٓ خالي ا٠٢ةبد  ِةب  ثطش٠مخ اعزمشائ١خ :

 . اٌظفبد اٌزٟ رذي ػ١ٍٙب هلل عجؾبٔٗ   

ػٍةةةٝ اٌظةةةفبد اٌزب١ٌةةةخ ِةةةٓ اٌمةةةش ْ   دٌةةةً

 اٌىش٠ُ 

ؽةةةةةً إٌشةةةةةبط ثبٌطش٠مةةةةةخ االعةةةةةزٕزبع١خ : 

 111طفؾخ 

 

نلبرنت طرح هرذه األسرئلة علرى الط 
 واسرررتقبنل اإلجنبرررنت وتصرررويبهن :

ىممجعض  مم بد هللا  أٍضيممخ ٛاامممر

 رعبىٚ ٍٗعبّٖٞب   

   خ اىعي٘ .  ٛاامر

   خ اى٘عٔ . اشرؽٜ

 عِ   خ اىٞدِٝ .  رؾدصٜ

   خ اىنمً.  ٛاامر

 

   خ اىَعٞخ. اشرؽٜ

 

عِ   خ االضز٘اء عيٚ  رؾدصٜ

 اىعرظ  .

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم     ومعنويهن تعنلى هللا صفنت لبعض أمالة: تنبع الدرس

  التنريخ وضوع درسون الجديد  مونقشة حواريةحول م الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي لسلوكيةاألهداػ ا



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

صَمممممراد    اىابىجمممممخطمممممزْزظ رأُ 

 برٔ ايَٝممممبُ ثأضممممَبء هللا ٗ مممم

 ٗآصبرٕب 

 

 

 

 

 

ٗؽممممممدح    اىابىجممممممخي ممممممص رأُ 

 األضَبء ٗ اىص بد   

 

لعدة مجموعنت  نفي مفردات بعد تقسيم الطنلبنتمونقشة 
 تتونفس فيمن بيوهن 

اىعيٌ ثأضَبء هللا رعبىٚ ٗ   برٔ ٗ أفعبىمٔ أشمر  اىعيمً٘ ٗ 

أعمٕب ٗ أّ عٖب ٗ ٍْمبفع اىمل ٗ صَرارمٔ مضٞمرح ٗعوَٞمخ ٗ 

  : عيٞيخ ٍِ إَٖٔب

أُ اىعيمٌ ثأضمَبء هللا ٗ م برٔ ٕم٘ اىطمجٞو ىَعرفمخ هللا  – 1

 ؽق اىَعرفخ .

أُ اىعيٌ ثٖب ٕ٘ األضبش اى ٛ ٝقً٘ عيٞٔ عيٌ اىز٘ؽٞد  – 2

. 

ٗرمممدثر ٍعبّٖٞمممب ٕممم٘  أُ اىعيمممٌ ثأضمممَبء هللا ٗ ممم برٔ   - 3

 اىدافع رىٚ رعوٌٞ هللا رعبىٚ ٗرقدٝطٔ .

 ٗدعبئٔ. ٕٜ اى٘ضٞيخ ىعجبدرٔ أُ أضَبء هللا ٗ  برٔ - 4

اىعيممٌ ثأضممَبء هللا ٗ مم برٔ ٝزؾقممق ثممٔ ايَٝممبُ ٗٝسٝممد  - 5

 ٗٝق٘ٙ .

اىَطمميٌ أُ ٍممِ أؽصممٚ هلل رطممعخ ٗرطممعِٞ  عممر راا  – 6

 اضَب دخو اىغْخ  

مو اضٌ ٍِ أضَبء هللا رعبىٚ ٝده دالىخ عبٍخ عيٚ  – 1

عوَخ هللا ٗمَبىٔ ٗدالىخ خب خ ٗأصرا خبذ عيٚ مو ٍب 

 . ٝؾزبعٔ اى يق

 -:  بلشخطش٠مخ إٌّ

أصةةش اإل٠ّةةبْ ثأعةةّبء هللا ٚ طةةفبرٗ   ثةة١ِّٓأ 

 . فٟ ؽ١بره اٌّؼبطشح

 

  

 ٟو١ف ٠ض٠ذ اإل٠ّبْ ثأعّبء هللا   ٚضؾ

 رؼبٌٝ إ٠ّبْ اٌّشء اٌّغٍُ ؟

  أعّبء هللا ٚ طفبرٗ اٌزٟ إرا اروش

اعزشؼش٘ب اٌّىِٓ ؽٍّزٗ ػٍٝ اٌزٛثخ ٚ 

 . االعزغفبس

 

 

 

ٚؽذح األعّبء ٚ  خطبٌجرٍخض وً 

 . ٔمبط ِؾذدح اٌظفبد فٟ

نلبررنت طرررح هررذه األسررئلة علررى الط
   واستقبنل اإلجنبنت وتصويبهن :

 

صَممممممراد ايَٝممممممبُ   ٜاضممممممزْزغ

 ثأضَبء هللا ٗ  برٔ ٗآصبرٓ

 

 

 

 

ٗؽمممممممدح األضمممممممَبء ٗ ٜ ى صممممممم

 اىص بد   

 

 

  مالحظنت حل أسئلة الكتنب المدرسي الواجب

 

  اليوم    وآانرهن وصفنته هللا بأسمنء اإليمنن امرات الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنتم مونقشة ......   ا  الطنلبنتمراجعه الدرس السنب  مع  التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية



 التوحيد / المندة                                    ول انوو األ/  الصػ                                    األول/  الفصل الدراسي  

 المدرسة ةمدير                                                                ةالتربوي ةالمشرف                                                                 المندة : ةمعلم

 
 

 

 
 

   

فرري وهنيررة  الطنلبررنتيتوقررع مررن 
 الدرس تحقي  من يلي :

 اىَلجٖخ   .   اىابىجخ  رعر أُ 

اىممممممرد عيممممممٚ   اىابىجممممممخ رمممممم مرأُ 

 اىَلجٖخ  . 

 اىَعايخ   .   اىابىجخ  رعر أُ 

 

 أ ْب  اىَعايخ   اىابىجخ رعددأُ 

 

اىممممممرد عيممممممٚ   ىجممممممخاىاب رمممممم مرأُ 

 اىَعايخ   . 

 

 

لرٝق إٔو اىطْخ   اىابىجخيزسً رأُ 

ٗاىغَبعممخ فممٜ اىزعبٍممو ٍممع  مم بد 

   هللا ضجؾبّٔ

ىعدح ٍغَ٘عبد  ِفٜ ٍ رداد ثعد رقطَٞ اىابىجبدٍْبقلخ 

.ٕممٌ اىمم ِٝ ٝلممجُٖ٘ هللا ث يقممٔ   اىَلممجٖخرزْممبفص فَٞممب ثْٖٞممب 

 ٗٝعزقدُٗ رُ   برٔ اٗ ثعاٖب ٍضو   بد اىَ ي٘قِٞ . 

أُ هللا ضمجؾبّٔ ٗرعمبىٚ ّ مٚ عمِ ّ طمٔ  – 1:   اىرد عيمٚ اىَلمجٖخ 

  فٜ مزبثٔ 

أُ ٍممِ شممجٔ  مم بد هللا ثصمم بد خيقممٔ ىممٌ ٝنممِ عبثممدا هلل عيممٚ  – 2

 اىؾقٞقخ  ...........

 أُ ٍِ شجٔ هللا ث يقٔ ٗقع فٜ اىن ر . – 3

: ٌٕ اى ِٝ ّ ٘ا عِ هللا ٍب ٗ ف ثٔ ّ طٔ أٗ ٗ  ٔ ثٔ  اىَعايخ

  يٚ هللا عيٞٔ ٗضيٌ . رض٘ه هللا

  : ٗ ٌٕ عيٚ أ ْب 

  . اى ِٝ ْٝ ُ٘ األضَبء ٗ اىص بد 

  . اى ِٝ ٝضجزُ٘ األضَبء ٍغردح عِ ٍعبّٖٞب ٗ ْٝ ُ٘ اىص بد 

  . اى ِٝ ٝضجزُ٘ األضَبء ٗ ثعض اىص بد ٗ ْٝ ُ٘ ثعاٖب اٟخر 

أُ ٕ ٓ اىص بد عبءد ثإصجبرٖب ّص٘ذ  – 1:   اىرد عيٚ اىَعايخ

 .اىنزبة ٗاىطْخ 

 أُ اى ٛ ىٞص ىٔ   بد مَبه ال ٝصيؼ أُ ٝنُ٘ رىٖب . – 2

أُ اىطيف اىصبىؼ اعَع٘ا عيٚ رصجبد اىص بد ٗىٌ ٝ زي ٘ا  – 3

 .فٖٞب 

أّٔ ٝيسً ٍِ ّ ٜ اىص بد ّ ٜ ٗع٘د هللا ألُ مو ٍ٘ع٘د ٝيسً  – 4

 أُ رنُ٘ ىٔ   بد .

 اىعجبد رثٌٖ ٗٝدعّ٘ٔ . رعر أُ ٕ ٓ األضَبء ٗاىص بد ثٖب  – 5

أُ  ر  ممً هللا ٗممً رض٘ىٔ  يٚ هللا عيٞٔ ٗضيٌ عِ  – 6

 ظبٕرٓ رىٚ ٍعْٚ ٝ بى ٔ ............

  ٟطش٠مةةخ ؽٛاس٠ةةخ : ِةةب اٌّةةزا٘ت اٌضةةبٌخ فةة

 اٌزفى١ش فٟ أعّبء هللا ٚطفبرٗ   ؟

 

  و١ةةف رةةشد ػٍةةٝ اٌّشةةجٙخ ؟ ٚ سرةةت اٌةةشدٚد

 . ػٍٝ ؽغت لٛرٙب فٟ ٔظشن

 

  طش٠مخ اعزٕزبع١خ : 

 ؟ِب اٌّشاد ثبٌّؼطٍخ   

و١ف رةشد ػٍةٝ اٌّؼطٍةخ ؟ ٚ سرةت اٌةشدٚد ػٍةٝ 

 . ؽغت لٛرٙب فٟ ٔظشن

ث١ٓ اٌّشجٙخ ٚ اٌّؼطٍخ ِٓ ؽ١ش ِةٕٙغُٙ   بسْل

 .فٟ األعّبء ٚ اٌظفبد 

ِةةةٓ خةةةالي األشةةةىبي اٌزٛضةةة١ؾ١خ ٠ةةةزُ رٍخةةة١ض 

 اٌذسط فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ ػٍٝ اٌغجٛسح  : 
 

نلبنت طرح هذه األسئلة على الط
  : واستقبنل اإلجنبنت وتصويبهن

 اىَلجٖخ   . عرفٜ

 

 اىرد عيٚ اىَلجٖخ  .   اامر

 

 اىَعايخ   . عرفٜ

 

 أ ْب  اىَعايخ   عدد

 

 

 ػطٍخ   . اىرد عيٚ اىٌ اامر
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  اليوم    وصفنته هللا أسمنء في الضنلة الفر  مذاهب الدرس

  التنريخ حول موضوع درسون الجديد  مونقشة حوارية الطنلبنت......   ام مونقشة   الطنلبنتمع مراجعه الدرس السنب   التمهيد

  الفصل -الحصة  أقالم ملووة+ السبورة + لوحة ورقية +  الطنلبةكتنب    الوسنئل المقترحة

 التقويم المحتوى والعرض التقويم الوهنئي األهداػ السلوكية


