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 ذو الوجههين (   – 2  – 1) صفات المنافقين   أخالق نهى اإلسالم عنها        العنوان      رقم الوحدة

 أخرى  اول متوسط  :  الصف

  التاريخ :    اليوم :
 (   ذو الوجههين – 2  – 1صفات المنافقين  )     أخالق نهى اإلسالم عنها    الكبرى:الفكرة 

 نواتج التعلم للوحدة
 في نهاية الوحدة يكون الطالب قادراً على أن:    الرئيسة:األهداف 

                                                                                                                                                                                                                                        تعرف ترجمة رواة األحاديث الشريفة التي وردت بالوحدة.  -1  
                                                                                       .                                                                                                                            لمستفادة من األحاديث الشريفتذكر أهم الدروس والعبر ا    -2
                                                                                                                                                                                                            .     فردات الصعبة التي وردت باألحاديث الشريفةتوضح معاني الم  - 3
                                                                     .                                                                                                                                الخيانة( –إخالف الوعد    –حذر من صفات المنافقين الواردة وهي: )الكذب ت- - 4
                                                                                                                                  .                                                                                                                              تبين المراد بالنفاق وأنواعه  -   - 5
  تحذر من صفات ذي الوجهين.   - 6

                                                                                                                                                                                                                                                          .  توضح لما يكره الناس المنافق - 7
                                                                                                                                                                 .  توضح وجه الشبه بين ذي الوجهيين والمنافقين   -9     . األسلوب األمثل في التعامل مع ذو الوجههين    -8

 األسئلة األساسية األفهام الثابتة
                                                           أن:سيفهم الطالب 

  –إخالف الوعد   –صفات المنافقين الواردة وهي: )الكذب  * 
 الخيانة( 

 وتعريف كل من النفاق     الوجهين.صفات ذي  •

   وتعريف ذو الوجهيين وأنواع النفاق . •

 األسلوب األمثل في التعامل مع ذو الوجههين  •

 لماذا يكره الناس المنافق؟ السؤال األول:    
؟                                                                                    ما نوع النفاق الذي بين النبي صلى هللا عليه وسلم خصاله في الحديثالسؤال الثاني: 
                                                        ؟                                                        ذو الوجههين   –: ماتعريف كل من النفاق السؤال الثالث 
 : مااالثر الذي يبقيه ذو الوجههين على األصدقاء واالصحاب ؟ السؤال الرابع 

 ؟  األسلوب األمثل في التعامل مع ذو الوجههينما السؤال الخامس :  
 ؟   الشبه بين ذي الوجهيين والمنافقين  وجهالسؤال السادس : ما 

 المهارات المعارف
 سيعرف الطالب: 

إخالف   –صفات المنافقين الواردة وهي: )الكذب    •
 الخيانة(  –الوعد  

    صفات ذي الوجهين.  •

                       ذو الوجههين  –تعريف كل من النفاق  •
على األصدقاء   األثر الذي يبقيه ذو الوجههين * 

 حاب واالص

 على:  –بإذن هللا  -سيكون الطالب قادرين  
 .  الخيانة(  –إخالف الوعد  –الحذر من صفات المنافقين الواردة وهي: )الكذب  •
    الحذر من صفات ذي الوجهين.   •

 الحذر األثر الذي يبقيه ذو الوجههين على األصدقاء واالصحاب  .  •
 البعد عن النفاق وذو الوجههين .   •

 
 

 استمارة التخطيط العكسي لمقررات العلوم الشرعية 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

 بنات –الشؤون التعليمية 
 إدارة اإلشراف التربوي 

 قسم العلوم الشرعية 



 

 

 البراهين واألدلة على تحقيق نواتج التعلم 

     . صفات المنافقين   عنعمل مطويه     •
 أنواع النفاق   توضح فيها  خريطه مفاهيم  •

 خبرات التعليم والتعلم

 ما يقوم به الطالب: ما يقوم به المعلم :

بعرض بعض مددخدل وتمهيدد إلثدارة انتبداه الطدالبدات   •
  األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة .   

إبراز األفكدار واإلفهدام البداقيدة للوحددة بتقدديم األسددددئلدة   •
األسداسدية مع مناقشدة المهمات األدائية التي تعمل على  

 تحقيق هذه األهداف واإلفهام .

 ده عرض بعض االستراتيجيات في دروس الوح •

 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة انتباه الطالبات           
 

   التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة
 

 خرايط مفاهيم مع حل بعض االستراتيجيات التي تعرض  
 

 
 االستنتاج    ▢المقارنة  ▢  تصنيفال ▢ الوصف  ▢  المالحظة   ▢  التذكر  ▢  :مهارات التفكير األساسي* 
 األصالة  ▢المرونة    ▢الطالقة   ▢ :مهارات التفكير اإلبداعي* 
   التمييز بين الموضوعات ذات الصلة وغير ذات الصلة  ▢ات ضاكتشاف األخطاء والتناق  ▢النظرة الشمولية  ▢التمييز بين اآلراء والحقائق  ▢التحليل   ▢ :مهارات التفكير الناقد* 
 تقييم ▢ كيبتر ▢تحليل   ▢تطبيق   ▢فهم   ▢معرفة  ▢ : المستوى المعرفي لألسئلة* 
 ات الستبعالق ▢تدريس األقران   ▢البنائي ويم التق  ▢حل المشكالت  ▢ العصف الذهني  ▢تمثيل األدوار  ▢التدريس التبادلي  ▢التعلم التعاوني  ▢ االستراتيجيات:* 
 الخرائط الذهنية أو المفاهيم  ▢الذكاءات المتعددة  ▢ 

 صفية. علم من معارف ومهارات وقيم من خالل ممارسة األنشطة الصفية والال تبه المس كل ما يكت التعليم:نواتج 
 تدور حوله الوحدة التدريبية ويمكن ان تظهر في األفكار الرئيسية للوحدة او المفاهيم العامة للوحدة   ي المحور الجوهري الذ الكبرى:الفكرة 
 مع الربط بينها في الوحدة الواحدة.  العميقةهي المعارف  الثابتة:األفهام 

 االدائية.هي أساليب التقويم والمهمات  واألدلة:البراهين 
     التفاعلية.خبرات التعلم والتعليم: هي التفاعل بين المتعلم والبيئة والطالب والمعلمين وكذلك التفاعل مع التطبيقات والبرامج 

 
 
 
 

  
  

 
 



 

 

 
         

  
   خلق الحياء  (  -) أعمال القلوب         القلبالحياء وعمل  /    العنوان    رقم الوحدة

 أخرى  األول المتوسط :  الصف

  التاريخ :    اليوم :

 خلق الحياء  (    -) أعمال القلوب        القلبالحياء وعمل    الفكرة الكبرى:
 نواتج التعلم للوحدة

       في نهاية الوحدة يكون الطالب قادراً على أن:  األهداف الرئيسة: 
                                                                                                                                                                                                                                تعرف ترجمة رواة األحاديث الشريفة التي وردت بالوحدة.  -1
                                                                                                                                                                                                    المستفادة من األحاديث الشريفتذكر أهم الدروس والعبر    -2
                                                                                                                                                                                                                        تي وردت باألحاديث الشريفةتوضح معاني المفردات الصعبة ال - 3

 وضح معنى الحياء مع تخلق بخلق الحياء ت - -5     عمل القلب.تدرك فضل    -- 4
 تدرك منزلة الحياء من الدين.- 7          تحرص على ستر العورات   -6

 تبين مايعين على التخلق بخلق الحياء   -8

 تفارن بين الحياء والخجل   -9

   الحياء في الدنيا واالخرةتذكر تمرات خلق  - 11     تحدد عورة كل من الرجل والمراة  -10

 األسئلة األساسية األفهام الثابتة
 اقسام االعمال  وعالمه القلب السليم      سيفهم الطالب أن:
 فضل عمل القلب.                        
 خلق الحياء.   
                                            منزلة الحياء من الدين. 

.                                    مايعين على التخلق بخلق الحياء
    تمرات خلق الحياء في الدنيا واالخرة

 

                                                                                                                                      وماعالمات القلب السليم ؟     األعمال ؟ما اقسام السؤال األول: 

                                                                                    ؟ عرفي الحياء ؟ مع ذكر منزله الحياء من الدينالسؤال الثاني :  

؟                                                                                      على التخلق بخلق الحياءيعين ماالذي  السؤال الثالث :
 ؟  ماحدود عوره كل من الرجل والمراةالسؤال الرابع : 

 المهارات المعارف
                                                                                  سيعرف الطالب:

                                     خلق الحياء و   فضل عمل القلب.* 
                                                                 منزلة الحياء من الدين. * 
                                                               ق بخلق الحياءمايعين على التخل* 
                                  تمرات خلق الحياء في الدنيا واالخرة  *_
    عورة كل من الرجل والمراة* 

 على:  –بإذن هللا  -سيكون الطالب قادرين  
 إدراك فضل عمل القلب.  

 . تمرات التخلق بخلق الحياء
                                                                                               اتالحرص على ستر العور              إدراك منزلة الحياء من الدين.
 راة  عورة كل من الرجل والم           خلق الحياء في الدنيا واالخرة

 استمارة التخطيط العكسي لمقررات العلوم الشرعية 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

 بنات –الشؤون التعليمية 
 اإلشراف التربوي إدارة 

 قسم العلوم الشرعية 



 

 

 
 البراهين واألدلة على تحقيق نواتج التعلم 

 
 الحياء. بخلق التخلق ثمرات  عن مطويه  عمل
 عمل خرائط مفاهيم عن اقسام االعمال   

 المدرسي . انشطه الكتاب  حل 
 

 خبرات التعليم والتعلم

 ما يقوم به الطالب: ما يقوم به المعلم :

o   بعرض بعض األسددددئلدة  مدددخددل وتمهيددد إلثددارة انتبدداه الطددالبددات
 واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة 

o   عرض المعرفددة والمهددارة والخبرة التعليميددة المراد إكسددددددابهددا
للطدالبدات بترتيدب الكتداب لهدا بقصدددددد تحقيقهدا واحددة تلو األخر   

 المناسبة وذلك حسب إستراتيجية التدريس 

o الوحدة.ختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك ت 

 الوحدة. بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع انتباه الطالبات   •

      .مفاهيم خرائط  أو ذهنية  خرائط رسم  في المشاركة •

 واالجابة عن األسئلة االنشطه التفاعل مع  •

                                                                         

 االستنتاج    ▢المقارنة   ▢  التصنيف ▢ الوصف  ▢  المالحظة   ▢  التذكر   ▢ * مهارات التفكير األساسي: 
 األصالة  ▢المرونة  ▢الطالقة  ▢* مهارات التفكير اإلبداعي: 

 التمييز بين الموضوعات ذات الصلة وغير ذات الصلة    ▢اكتشاف األخطاء والتناقضات   ▢النظرة الشمولية  ▢التمييز بين اآلراء والحقائق  ▢التحليل   ▢* مهارات التفكير الناقد: 
 تقييم  ▢تركيب  ▢تحليل   ▢تطبيق  ▢فهم    ▢معرفة   ▢لمعرفي لألسئلة: * المستوى ا

 القبعات الست ▢تدريس األقران  ▢البنائي التقويم   ▢حل المشكالت   ▢ العصف الذهني  ▢تمثيل األدوار  ▢التدريس التبادلي   ▢التعلم التعاوني  ▢ * االستراتيجيات:
 الخرائط الذهنية أو المفاهيم  ▢الذكاءات المتعددة  ▢ 

 صفية. علم من معارف ومهارات وقيم من خالل ممارسة األنشطة الصفية والال تبه المس كل ما يكت التعليم:نواتج 
 تدور حوله الوحدة التدريبية ويمكن ان تظهر في األفكار الرئيسية للوحدة او المفاهيم العامة للوحدة   ي المحور الجوهري الذ الكبرى:الفكرة 
 مع الربط بينها في الوحدة الواحدة.  العميقةهي المعارف  الثابتة:األفهام 

 االدائية.هي أساليب التقويم والمهمات  واألدلة:البراهين 
     التفاعلية.ين المتعلم والبيئة والطالب والمعلمين وكذلك التفاعل مع التطبيقات والبرامج خبرات التعلم والتعليم: هي التفاعل ب

 
 

  
 
 

 

 



 

 

 
 

 
 
 

         
  

 الصحبة وحسن الخلق    العنوان رقم الوحدة 
 أخر    :  الصف
  التاريخ :    اليوم :

 الصحبة وحسن الخلق    الفكرة الكبر :
 نواتج التعلم للوحدة 

   بعد دراسة هذه الوحدة أن: الطالبةيتوقع من  
 تعرف ترجمة رواة األحاديث الشريفة التي وردت بالوحدة.  •
 . تذكر أهم الدروس والعبر المستفادة من األحاديث الشريفة •
 توضح معاني المفردات الصعبة التي وردت باألحاديث الشريفة.  •

 تتحلي باألخالق الحسنة.  •

 . ئتحذر من آثار الجليس السي •

 لصالحين ومصاحبتهم. تحرص على مجالسة ا •
 تحذر من أصحاب السوء.  •

 تقدر قيمة الخالق الحسنة وتسعى الكتسابها.  •

 تحرص على التمسك باألخالق الحسنة واجتناب األخالق السيئة.  •
 األسئلة األساسية األفهام الثابتة

 سيفهم الطالب أن:    
 الجليس له أثر على من يجالسه في شخصيته وسلوكه وأعماله.  

من ثََمرات حسن الخلق في الدنيا: أن يجعل لك محبة وقبوالً عند   
 الناس. 

 بيني أثر الجليس على جليسه.   :   2سبيني مظاهر عناية واهتمام اإلسالم باألخالق الفاضلة.              :   1س
 عددي ثمرات حسن الخلق في الدنيا.    : 4س ما وجه الشبه بين الجليس الصالح وحامل المسك؟             :    3س
 بيني قوة تأثير الجليس.    :  6سكيف يتعامل الناس مع من يتصف بالثرثرة والتشدق؟              :   5س
 ألعمال التي تجعلك من أقرب الناس مجلساً إلى أقرب الناس؟ ما ا   : 8س عددي صفات الجليس الصالح وجليس السوء.                :   7س  

 المهارات المعارف
 سيعرف الطالب:

     .حسن الخلق   -         أثر الصحبة.
        عظم اجر حسن الخلق

 على  –بإذن هللا  -سيكون الطالب قادرين  
 النبوية رضي هللا عنهم. اكتساب مجموعة من المعلومات عن حياة الصحابة رواة األحاديث   

 اثر الجليس الصالح والجليس السئ         _   ثمرات الخلق الحس  -     توضيح معاني األحاديث النبوية وإرشاداتها

 استمارة التخطيط العكسي لمقررات العلوم الشرعية 

 المملكة العربية السعودية

 وزارة التعليم
 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 

 بنات –الشؤون التعليمية 
 إدارة اإلشراف التربوي 

 الشرعية قسم العلوم 



 

 

 البراهين واألدلة على تحقيق نواتج التعلم 
 

 . ثمرات الخلق الحسن في الدنيا واالخرة  مطويه   عمل
 عن اثر الجليس  غي الدنيا واالخره   خرئطه مفاهيم 

 حل انشطه  الكتاب المدرسي 
 

 خبرات التعليم والتعلم
 ما يقوم به الطالب: ما يقوم به المعلم :

بعرض بعض األسئلة واألنشطة  مدخل وتمهيد إلثارة انتباه الطالبات  
عرض األسئلة األساسية واإلفهام  ه   و  المتعلقة بموضوع الوحدة  

الباقية عن طريق عرض المفردات والخبرات التعليمية لدروس الوحدة  
ماذا أريد أن أعرف   –عن طريق جدول التعلم وإستراتيجية )ماذا أعرف 

وهات عن  عرض فيدي وعرض بعض االستراتيجيات     ماذا تعلمت -
                                                                                والجليس الصالح والسئ   –حسن الخلق 

   الوحدختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات في تلك ت

 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضوع الوحدة. انتباه الطالبات   •

 
 . مفاهيم  خرائط في المشاركة •

 
 واالجابة عن األسئلة االنشطه التفاعل مع      •

 
 
 
 
 
 

 االستنتاج    ▢المقارنة   ▢  التصنيف ▢ الوصف  ▢  المالحظة   ▢  التذكر  ▢ * مهارات التفكير األساسي: 
 األصالة  ▢المرونة    ▢الطالقة   ▢* مهارات التفكير اإلبداعي: 

 التمييز بين الموضوعات ذات الصلة وغير ذات الصلة    ▢اكتشاف األخطاء والتناقضات  ▢النظرة الشمولية   ▢التمييز بين اآلراء والحقائق   ▢التحليل   ▢* مهارات التفكير الناقد: 
 تقييم   ▢تركيب  ▢تحليل  ▢تطبيق  ▢فهم   ▢معرفة  ▢* المستوى المعرفي لألسئلة: 

 القبعات الست ▢تدريس األقران  ▢البنائي التقويم  ▢حل المشكالت   ▢ العصف الذهني   ▢تمثيل األدوار  ▢التدريس التبادلي    ▢التعلم التعاوني  ▢ االستراتيجيات:* 
 الخرائط الذهنية أو المفاهيم  ▢الذكاءات المتعددة  ▢ 

 صفية. علم من معارف ومهارات وقيم من خالل ممارسة األنشطة الصفية والال تبه المس كل ما يكت التعليم:نواتج 
 تدور حوله الوحدة التدريبية ويمكن ان تظهر في األفكار الرئيسية للوحدة او المفاهيم العامة للوحدة   ي المحور الجوهري الذ الكبرى:الفكرة 
 دة الواحدة. مع الربط بينها في الوح العميقةهي المعارف  الثابتة:األفهام 

 االدائية.هي أساليب التقويم والمهمات  واألدلة:البراهين 
 التفاعلية. خبرات التعلم والتعليم: هي التفاعل بين المتعلم والبيئة والطالب والمعلمين وكذلك التفاعل مع التطبيقات والبرامج 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 


