
 روابط مجموعات المناهج السعودية 

عمل واختبارات كل ما يحتاجه الطالب في جميع الصفوف من أوراق 

:ومذكرات, يجده هنا في الروابط التالية ألفضل مواقع المناهج السعودية  
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 :  المدرسة قائد :  معلم المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 دين اإلسالم وأركانه الدرس  

المهارة       التاريخ التوحيد          المــــادة

 المستهدفة 
 اإلسالم ديني

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور بوينت –كبرة لوحات م المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

 

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

  أن يعرف الطالب

 اإلسالم

 

 أن يحل الطالب النشاط 

 

 الطالب األسئلة  أن يحل 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

 

ما الدين  

الذي 

جاءنا به 

نبينا صلى 

هللا عليه 

 وسلم ؟

 التقويم

  الطالبالطالبطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::واستقبال اإلجابات وتصويبهاواستقبال اإلجابات وتصويبها

 عرف اإلسالم 

اربط كل عبارة  حل النشاط 

ي من العمود)أ( بما يناسبها ف

 العمود )ب(

االستسالم هلل             

 بالطاعة

االنقياد له         من الشرك  

 وأهله

 البراءة                بالتوحيد 

اإلسالم هو :   حل األسئلة 

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

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

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

 

 

 

 المحتوى العلمي

 ديني اإلسالم

 اإلسالم هو :

له  واالنقياد بالتوحيد، هلل االسالم

الشرك  من والبراءة بالطاعة،

 . وأهله

 

 

 طريقة التدريس 

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

 مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  

حيث من ، الدرس أمام  الطالب  من خالل عروض البوربوينت 

الم وتعريفه كالتالي: اإلس خالل العرض  يتعرف    الطالب  على:

هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة والبراءة من 

 الشرك وأهله

 ثم أبين للطالب من خالل الشرح طريقة حل النشاط كالتالي:

حيث أكلف الطالب بعد أن يتم تكوين مجموعات تعاونية أكلف كل 

مجموعة أن تربط كل عبارة من العمود)أ( بما يناسبها في 

لعمود )ب(وبعد أن ينتهي الطالب أقوم بتصحيح الكتب وأثني ا

 على المجموعة الفائزة

األسئلة:حيث يتعاون الطالب من خالل ثم أناقش    الطالب حول 

المجموعات السابقة نفسها في كتابة تعريف اإلسالم في الكتب 

كالتالي : هو االستسالم هلل بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة 

الشرك وأهله ثم أقوم بجمع الكتب وتصحيحها  والبراءة من

 وأثني على جميع الطالب .
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 :  المدرسة قائد :  معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 دين اإلسالم وأركانه الدرس  

المهارة       التاريخ التوحيد          المــــادة

 المستهدفة 
 الدين الحق

      لالفص -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور بوينت –لوحات مكبرة  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

  أن يتعرف الطالب أن

ين دين اإلسالم هو الد

 الحق

 

  أن يذكر الطالب الدليل

على أن اإلسالم هو 

 الدين الحق

 

  أن يحل الطالب النشاط

 واألسئلة

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 التقويم

  الطالبالطالبطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::واستقبال اإلجابات وتصويبهاواستقبال اإلجابات وتصويبها

جميع األديان مقبولة  هل 

 عند هللا تعالى ؟

ما الدليل على أن  

 اإلسالم هو الدين الحق

أكمل : كل دين غير ....  

 باطل 

الدليل على أن هللا ال يقبل  

غير اإلسالم دينا قوله 

 تعالى :

) ومن يبتغ غير  

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

)...... 

 

 

 

 المحتوى العلمي

اإلسالم هو الدين 

 الحق

 غير دين كل 
 .باطل اإلسالم

 أقبل ال مسلم أنا 
 ديًنا اإلسالم غير

. 

 

 طريقة التدريس 

ة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة ة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مناقشمناقش

 مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس 
حيث من خالل العرض  ، أمام  الطالب  من خالل عروض البوربوينت 

أن دين اإلسالم هو الدين الحق فالرسول صلى  يتعرف    الطالب  على:
وسلم أخبرنا بان كل دين غير اإلسالم باطل والمسلم ال يقبل هللا عليه 

 غير اإلسالم دينا كما أمره هللا تعالى بذلك

ثم أبين للطالب من خالل الشرح الدليل على أن اإلسالم هو الدين الحق 
وهو قوله تعالى ) ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في 

لطالب قراءة الدليل عدة مرات ثم اآلخرة من الخاسرين( وأطلب من ا
 أخرج بعض الطالب لقراءة الدليل وأطلب منهم حفظه .

النشاط واألسئلة حيث أكلفهم بحفظ الدعاء )  م أناقش    الطالب حول

يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك( ثم أكلفهم من خالل مجموعاتهم 

كل دين غير .... أكمل :  التعاونية أن يتعاونوا في حل األسئلة التالية:

 باطل 

 الدليل على أن هللا ال يقبل غير اإلسالم دينا قوله تعالى :

 ) ومن يبتغ غير ....................................(
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 :  المدرسة قائد :  معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 دين اإلسالم وأركانه الدرس  

المهارة       التاريخ التوحيد          المــــادة

 المستهدفة 
 أركان اإلسالم

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور بوينت –لوحات مكبرة  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

  أن يعدد الطالب أركان

 اإلسالم

 

 

  أن يذكر الطالب الدليل

 على األركان

 

 أن يحل الطالب األسئلة 

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

ما أركان  

 الم ؟اإلس

 التقويم

  الطالبالطالبطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::واستقبال اإلجابات وتصويبهاواستقبال اإلجابات وتصويبها

 عدد أركان اإلسالم 

 

 اذكر الدليل على األركان 

 

 

حل األسئلة أركان  

اإلسالم هي : شهادة أن 

ال إله إال هللا وأن محمدا 

رسول هللا 

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

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

. 

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

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

.. 

 المحتوى العلمي

 اإلسالماركان 

 إله ال أن شهادة 

 وأن هللا إال

 رسول محمًدا

 .هللا

 الصالة إقام. 

 لزكاةا إيتاء. 

 رمضان صوم. 

 البيت حج. 

 طريقة التدريس 

ناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة ناقشة الطالب في المفردات بعد تقسيمهم لعدة مم

 مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس 

حيث من خالل العرض  ، أمام  الطالب  من خالل عروض البوربوينت 

أركان اإلسالم حيث أقوم بقراءتها وكتابتها  يتعرف    الطالب  على:

سبورة كالتالي: شهادة أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا على ال

وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وأكرر قراءة 

 هذه األركان حتى يألفها الطالب وأطلب منهم حفظها 

ثم أبين للطالب من خالل الشرح الدليل على األركان وهو قوله صلى 

هللا عليه وسلم) بني اإلسالم على خمس : شهادة أن ال إله إال هللا وأن 

محمدا رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج ( 

وأطلب من الطالب قراءة الدليل عدة مرات ثم أخرج بعض الطالب 

 دليل وأطلب منهم حفظه .لقراءة ال

األسئلة حيث أكلف الطالب أن يكملوا  ثم أناقش    الطالب حول

الفراغات التالية: أركان اإلسالم هي : شهادة أن ال إله إال هللا وأن 

 محمدا رسول هللا .........................................................
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 :  المدرسة قائد :  معلم المادة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 األول الدرس  

المهارة       التاريخ دالتوحي          المــــادة

 المستهدفة 
 أحب اإلسالم 

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور بوينت –لوحات مكبرة  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

  يحب الطالب دينه أن

 وهو اإلسالم .

  أن يعدد الطالب أركان

 اإلسالم .

  أن يوضح الطالب

كيفية تحقيق أركان 

 اإلسالم عمليا .

  أن يذكر الطالب صور

صحيحة تدلل على حب 

اإلسالم من خالل 

 حياته اليومية.

 

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

 

اإلسالمي   

ديني وأنا 

أحبه أعدد 

أركان 

 اإلسالم .

 التقويم

  الطالبالطالبطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::واستقبال اإلجابات وتصويبهاواستقبال اإلجابات وتصويبها

 

ما المقصود بحب  

 ؟ اإلسالم

 أعدد أركان اإلسالم . 

أكمل : من دالئل حب  

اإلسالم النطق 

بـ...........وإقامة 

يتاء ................وإ

....................وصوم 

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

 وحج ................ 

 المحتوى العلمي

 أحب اإلسالم

 وأركانه هي :ديني 

 الشهادتان  -

 إقامة الصالة  -

 إيتاء الزكاة -

 صوم رمضان -

 حج البيت  -

 

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

 مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  

حيث ، من خالل عروض البوربوينت   الدرس أمام  الطالب

المقصود بحب من خالل العرض  يتعرف    الطالب  على: 

الدين وهو اإلسالم ويدلل على ذلك تنفيذ أركانه من 

الشهادتين وإقامة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 

 وحج البيت 

 ثم أبين للطالب من خالل الشرح الدليل حب اإلسالم وأركانه 

 حب اإلسالم من عقيدة المسلم  الطالب حول  ثم أناقش   

ثم أقرأ الدليل بصوت عال ثم أطلب من الطالب ترديده عشر 

مرات مع بعضهم البعض ثم أخرج عددا منهم لالستماع 

 لحفظهم للتعريف وأثني عليهم 
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 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 الخامس الدرس  

المهارة       التاريخ التوحيد          المــــادة

 المستهدفة 
 نبيي محمد صلى هللا عليه وسلم

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور بوينت –لوحات مكبرة  المواد والوسائل التعليمية

 حفظ الدرسالواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

  أن يتعرف الطالب من

 علمنا دين اإلسالم

 

  أن يبين الطالب لم

أرسله هللا إلى جميع 

 الناس

 

  أن يحل الطالب األسئلة

 والنشاط

التهيئة 
 والتمهيد 

 
 
 

ما اسم  

النبي 

الذي 

له هللا أرس

لدعوة 

الناس 

لعبادة هللا 

 ؟ وحده

 

 التقويم

  الطالبالطالبطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::واستقبال اإلجابات وتصويبهاواستقبال اإلجابات وتصويبها

 من علمنا دين اإلسالم ؟ 

 

هللا إلى جميع لم أرسله  

 الناس؟

ماذا نقول عندما نسمع  

 اسم الرسول؟

أكمل الفراغ :من أطاع  

الرسول صلى هللا عليه 

وسلم دخل .... ومن 

عصى .... صلى هللا 

 عليه وسلم دخل النار

 

 

 

 المحتوى العلمي

 نبي محمد 

 ندي علّمنا من
 اإلسالم؟

 هللا عبد بن محمد نبيِّي
 المطلب  عبد بن

 جميع إلى هللا أرسله
 الناس

 عبادة إلى ليدعوهم
 وترك وحده هللا

 .غيره عبادة
 دخل أطاعه فمن
 عصاه ومن الجنة

 .النار دخل
 

 طريقة التدريس 

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

 مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :

تتحقق أهداف الدرس من خالل اإلجراءات  التالية :أعرض  الدرس 
حيث من خالل العرض  ، روض البوربوينت أمام  الطالب  من خالل ع
من علمنا دين اإلسالم فهو نبينا  محمد بن  يتعرف    الطالب  على:

 عبد هللا بن عبد المطلب صلى هللا عليه وسلم 

لم أرسله هللا إلى جميع الناس فقد ثم أبين للطالب من خالل الشرح 
دة غيره فمن أرسله هللا تعالى ليدعوهم إلى عبادة هللا وحده وترك عبا

 أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار 

حيث أسأل الطالب ماذا نقول  األسئلة والنشاط ثم أناقش    الطالب حول

عندما نسمع اسم الرسول صلى هللا عليه وسلم وأتلقى اإلجابات من 

عدد من الطالب ثم أكتب اإلجابة على السبورة وهي صلى هللا عليه 

م أكلف الطالب بالتعاون لحل األسئلة من وسلم وأطلب منهم حفظها ث

خالل الربط بين كل عبارة من العمود )أ( بما يناسبها في العمود )ب( 

ثم يكمل الطالب الفراغ من أطاع الرسول صلى هللا عليه وسلم دخل .... 

 ومن عصى .... صلى هللا عليه وسلم دخل النار
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 :  المدرسة قائد :  معلم المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد ومالي

 

 السادس الدرس  

المهارة       التاريخ التوحيد          المــــادة

 المستهدفة 
 محمد صلى هللا عليه وسلم عبد هللا ورسوله

      الفصل -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 لبور بوينتعروض ا –لوحات مكبرة  المواد والوسائل التعليمية

 الواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :

  أن يبين الطالب من هو

 أفضل البشر

  أن يبين الطالب من هو

 أخر الرسل

  أن يأتي الطالب بدليل

على أن الرسول صلى 

هللا عليه وسلم هو أخر 

 الرسل

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

 

من نبيك ؟  

وما المر 

الذي أمره 

هللا تعالى 

بتبليغه 

 للناس ؟

 

 التقويم

  الطالبالطالبطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::واستقبال اإلجابات وتصويبهاواستقبال اإلجابات وتصويبها

 ؟ أول األنبياءمن  

 

 

 

 ؟ أفضل األنبياءمن  

  لمحتوى العلميا

 

 

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

 نهم :نهم :مجموعات تتنافس فيما بيمجموعات تتنافس فيما بي

بعد االنتهاء من الدروس السابقة في وقيام الطالب بحل التقويم 
أقوم بعمل مراجعة لما تم أخذه في هذه الوحدة وفق الفقرات 

  يسترجع الطالب  من علمنا دين اإلسالم ؟ الرئيسية مثل :

 

 

  يسترجع الطالب محمد صلى هللا عليه وسلم عبد هللا ورسوله 
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 :  المدرسة قائد :  معلم المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األول االبتدائي الصف

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليوم

 

 سول صلى هللا عليه وسلم ورسالتهر الدرس  

المهارة       التاريخ التوحيد          المــــادة

 المستهدفة 
 أحب رسول هللا 

      فصلال -الحصة الثاني الفصل الدراسي 

 عروض البور بوينت –لوحات مكبرة  المواد والوسائل التعليمية

 الواجب : 

 ألهداف السلوكيةا

يتوقع من الطالب في يتوقع من الطالب في 

نهاية الدرس تحقيق ما نهاية الدرس تحقيق ما 

  يلي :يلي :
 

  أن يبين الطالب حبه

للرسول صلى هللا عليه 

 وسلم

  أن يصدق الطالب

الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم

  أن يطيع الطالب

الرسول صلى هللا عليه 

 وسلم

التهيئة 
 والتمهيد  

 

 

 

من نبيك ؟  

وما المر 

الذي أمره 

هللا تعالى 

يغه بتبل

 للناس ؟

 

 التقويم

  ببالطالالطالطرح األسئلة على طرح األسئلة على 

 ::واستقبال اإلجابات وتصويبهاواستقبال اإلجابات وتصويبها

ما الواجب عليك تجاه  

 ؟النبي 

 

 

 

ما الدليل على وجوب  

 ؟طاعة النبي 

  المحتوى العلمي

 

 

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

 مجموعات تتنافس فيما بينهم :مجموعات تتنافس فيما بينهم :

الطالب بحل التقويم  بعد االنتهاء من الدروس السابقة في وقيام
أقوم بعمل مراجعة لما تم أخذه في هذه الوحدة وفق الفقرات 

  يسترجع الطالب  من علمنا دين اإلسالم ؟ الرئيسية مثل :

 

 يسترجع الطالب محمد صلى هللا عليه وسلم عبد هللا ورسوله 
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