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أھداف التعلیم في المملكة

لدىالمرغوبةوالقیمواالتجاھاتالمفیدةوالمھاراتوالمعارفالصحیحةاإلسالمیةالعقیدةغرس-1

فيوعاملینعنھامدافعینبعقیدتھمواعینالحیاة،فيلدورھمفاھمیننساءأورجاالً-لیشبواالطالب

ضوئھا لخیر الدنیا واآلخرة معا .

التنمیةخططیخدمبماوثقافیاواجتماعیااقتصادیاالمجتمعلتطویرالالزمةالبشریةالكوادرتوفیر-2

.الطموحة في المملكة ویدفع ھذه الخطط من نجاح إلى نجاح

مفیداكافیاتعلیماتعلیمھخاللمنالفردمصلحةیبتغيفھو،معاوالجماعةالفردمصلحةعلىالحرص-3

األفراد لتطویر المجتمع بصورتین:لذاتھ ، كما یبتغي مصلحة الجماعة باإلفادة مما یتعلمھ

والتنمیة  .أ ) مباشرة: وذلك من خالل اإلسھام في اإلنتاج

، ونشر الوعيب ) غیر مباشرة: وذلك من خالل القضاء على األمیة

حیاة واعیة مستنیرةلدى جمیع أبناء األمة بشكل یضمن لھم

ودورا أكثر فاعلیة في بناء مجتمعاتھم.



أھداف تعلیم المرحلة المتوسطة

وتنمیةوتصرفاتھا،لسلوكھاضابطةوجعلھاالطالبةنفسفياإلسالمیةالعقیدةتمكین-1
محبة هللا وتقواه وخشیتھ في قلبھ.

األساسیةوالمبادئالعامةباألصولتلمحتىلسنھا،المالئمةوالمعارفبالخبراتتزویدھا-2
للثقافة والعلوم.

تشویقھا إلى البحث عن المعرفة، وتعویدھا التأمل العلمي.-3
وتعھدھا بالتوجیھ والتھذیب.تنمیة القدرات العقلیة والمھارات المختلفة لدى الطالبة،-4
التبعة،وتقدیروالتعاون،اإلخاءیسودھاالتياإلسالمیةاالجتماعیةالحیاةعلىتربیتھا-5

وتحمل المسؤولیة.
واإلخالص لوالة أمرھا.تدریبھا على خدمھ مجتمعھا ووطنھا، وتنمیة روح النصح-6
العزةطریقفيالسیرواستئنافإلیھاتنتميالتيالمسلمةأمتھاأمجادالستعادةھمتھاحفز-7

والمجد.
النافعة،األعمالفيفراغھاواستثمارالمفیدة،القراءةفيبوقتھااالنتفاعتعویدھا-8

وتصریف نشاطھا بما یجعل شخصیتھا اإلسالمیة مزدھرة قویة.
والمذاھبالمضللة،اإلشاعاتتواجھكیف–سنھبقدر–لتعرفالطالبةوعيتقویة-9

الھدامة، والمبادئ الدخیلة.
إعدادھا لما یلي ھذه المرحلة من مراحل الحیاة.-10



األھداف العامة للتربیة اإلسالمیة

التخلق بأخالق القرآن الكریم والعمل بھ واالنقیاد ألحكامھ.-1

اإلیمان بنبوة محمد صلى هللا علیھ وسلم وإتباع ھدیھ.-2

بالعقیدة الصحیحة.تنمیة الناحیة الدینیة والروحیة لدى الطالبات وتبصیرھن-3

تعریفھن بحقیقة دینھن حتى تنمو مشاعرھن لحب الخیر والصالح.-4

والإفراطغیرمنالفطریةالدوافعتنمیةمعالفاسدةاألھواءمقاومةعلىالنفسترویض-5

تفریط.

تنظیم عالقة المسلم برّبھ وذلك بمعرفة العقائد والعبادات.-6

مّطلعهللاأنلعلمھتعالىبا�مّتصلالمسلمقلبألنوذلكالعلیاالمثلقوامھاشخصیةإنشاء-7

منلھاهللاقّدرماإلىبنفسھاوتسمووسكناتھاتحّركاتھاجمیعفيهللاتراقبفھيخفایاھا.على

الكمال .

ربط جمیع العلوم األخرى بالقرآن الكریم.-8



)ھـ1442(الدراسي-العامالثانيالدراسيالفصل-)المتوسطالثالث(للصفالحدیث)(مادةمنھجتوزیع

األسبو
األسبوھـ8/6/1442الخمیسھـ4/6/1442األحدع

ھـ15/6/1442الخمیسھـ11/6/1442األحدع

الدرس األول: )إیاكم والجلوس في الطرقات، قالوا: یا1
تابع الدرس األول: )إیاكم والجلوس في الطرقات، قالوا:2رسول هللا ما.(

یا رسول هللا ما.(

األسبو
األسبوھـ22/6/1442الخمیسھـ18/6/1442األحدع

ھـ29/6/1442الخمیسھـ25/6/1442األحدع

الدرس الثاني: )ال یشیر أحدكم على أخیھ بالسالح؛ فإنھ3
الدرس الثالث : )ال یدخل الجنة من كان في قلبھ مثقال4ال یدري.(

ذرة من كبر...(

األسبو
األسبوھـ6/7/1442الخمیسھـ2/7/1442األحدع

ھـ13/7/1442الخمیسھـ9/7/1442األحدع

تابع الدرس الثالث: )أن رجالً أكل عند رسول هللا5
الدرس الرابع : )سألت رسول هللا عن نظر الفجاءة؟6بشمالھ فقال :..(

فأمرني أن...(

األسبو
األسبوھـ20/7/1442الخمیسھـ16/7/1442األحدع

ھـ27/7/1442الخمیسھـ23/7/1442األحدع

الدرس الخامس : )ال یزني الزاني حین یزني وھو7
الدرس السادس  : )ما من مسلم یغرس غرًسا أو یزرع8مؤمن وال یسرق حین..(

زرًعا فیأكل منھ...( )كان زكریا نجاًرا...(

األسبو
األسبوھـ5/8/1442الخمیسھـ1/8/1442األحدع

ھـ12/8/1442الخمیسھـ8/8/1442األحدع

الدرس السابع : )من كان یؤمن با� والیوم اآلخر فال9
فالتابع الدرس السابع : )من كان یؤمن با� والیوم اآلخر10یؤذي جاره...(

یؤذي جاره...(

األسبو
األسبوھـ19/8/1442الخمیسھـ15/8/1442األحدع

ھـ26/8/1442الخمیسھـ22/8/1442األحدع

الدرس الثامن : )جاء رجل إلى رسول هللا فقال : یا11
تابع الثامن  : )جاء رجل إلى رسول هللا فقال : یا رسول12رسول هللا من...

هللا من...

األسبو
األسبوھـ3/9/1442الخمیسھـ29/8/1442األحدع

ھـ10/9/1442الخمیسھـ6/9/1442األحدع

الدرس التاسع   : )ال یكون ألحد ثالث بنات، أو ثالث13
14أخوات،فیحسن...

الدرس العاشر  : )كل مسكر حرام، إن على هللا عز وجل
عھًدا لمن...( )قالت األعراب: یا رسول هللا أال نتداوى؟

قال: نعم...

األسبو
األسبوھـ17/9/1442الخمیسھـ13/9/1442األحدع

ھـ8/10/1442الخمیسھـ6/10/1442الثالثاءع

الدرس الحادي عشر : ()الفطرة خمس أو خمس من الفطرة15
مراجعة عامة16الختان واالستحداد...

ھـ22/10/1442الخمیسھـ11/10/1442األحداألسبوع

م17/01/2021-ھـ04/06/1442الثانيالدراسيللفصلللطالبالدراسةبدایة
م29/04/2021-ھـ17/09/1442الفطرعیدإجازةبدایة
م23/05/2021-ھـ06/10/1442الفطرعیدبعدالدراسةبدایة
م31/05/2021-ھـ11/10/1442الثانيالدراسيالفصلاختباربدایة
م03/06/2021-ھـ22/10/1442العامنھایةإجازةبدایة

17
االختبارات18





الثانيالدراسات اإلسالمیة – الصف الثالث المتوسط – الفصل الدراسي
العنوان / أخالق نھى عنھا اإلسالمرقم الوحدة / الدرس: األولى

أخرى:القسم: الحدیثالصف: الثالث المتوسط
الفكرة الكبرى:

أخالق نھى عنھا اإلسالم
نواتج التعلم للوحدة

یتوقع من الطالبة أن:
oتقرأ األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oتبین معاني الكلمات الجدیدة
oتتعرف على رواة األحادیث
oتوضح معاني األحادیث وإرشاداتھا

األسئلة األساسیة:األفھام الثابتة:

ستفھم المتعلمات:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

عرفي برواة األحادیث .السؤال األول:

أكتب ثالثة من معاني وإرشاداتالسؤال الثاني:

األحادیث .

المھاراتالمعارف

ستعرف الطالبة:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

ستكون الطالبة قادرة على:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم:
المھمات األدائیة:

أدائیة:یقسم طالب الصف الى مجموعتین وكل مجموعة تكلف بمھمة
المھمة األدائیة الثانیةالمھمة األدائیة األولى



*أن تحضر الطالبات قصة توضح الجلوس في*عمل أبحاث من االنترنت عن التشبھ المذموم .
الطرقات .

أدلة أخرى:
- التذكیر األكادیمي – المفكرات -نقاشات الزمیالت - اختبارات قصیرة - اختبارات طویلة

اإلنجاز .األسئلة الفجائیة - تقویم األقران – المطویات - ملف



خبرات التعلیم والتعلم:
دور الطالبةدور المعلمة

oبعرضالطالباتانتباهإلثارةوتمھیدمدخل
بموضوعالمتعلقةواألنشطةاألسئلةبعض

الوحدة .
oبتقدیمللوحدةالباقیةواإلفھاماألفكارإبراز

األدائیةالمھماتمناقشةمعاألساسیةاألسئلة
التي تعمل على تحقیق ھذه األھداف واإلفھام .

oالتعلیمیةوالخبرةوالمھارةالمعرفةعرض
بقصدلھاالكتاببترتیبللطالباتإكسابھاالمراد

حسبوذلكاألخرىتلوواحدةتحقیقھا
إستراتیجیة التدریس المناسبة  وھي كالتالي :

oتعاونیةمجموعاتشكلعلىالعملخاللمن
بنهللاعبدعن,الشریفالحدیثعرضوبعد
هللاصلىهللارسولأن(عنھماهللارضيعمر
منأطلب،)القزععننھىوسلمعلیھ

الطالبات توضیح حكم الكبر .
oمعانيعنبوینتبورعرضللطالباتأقدم

قراءةالطالباتمنأطلب،وإرشاداتھااألحادیث
وردتالتيالمعلوماتومناقشةجیداًالعرض

األحادیثمعانيلتحدیدمنھنمحاولةفيفیھ
وإرشاداتھا مع توضیح الھدف منھ ومبرراتھ.

oبرواةالتعریفعنمطویةللطالباتأقدم
المطویةقراءةالطالباتمناطلب،األحادیث
تحلیلعلىتعتمدمركزةعملیةبطریقة

إستیعابخاللمنبھاوردتالتيالمعلومات
والفرعیةالرئیسةالعناوینبینالعالقات
برواةالتعریفعنشاملبمفھومللخروج

األحادیث .
oترویععنمعلوماتجمعالطالباتمنأطلب

بشبكةاالستعانةخاللمنذلكویتمالمسلم
أقدمالمدرسة،مكتبةخاللمنأواالنترنت
الصغیركتیبمقالشكلفيالمعلوماتالطالبات

یزید عن عشرین سطراً.
oأخالقعنقصیرةمقالةكتابةالطالباتمنأطلب

منالھدفتوضیحمعاإلسالمعنھانھىوسلوك
كتابة المقالة ومبرراتھا.

o. توزیع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فیھا
oتختتم الوحدة بتقییم ذاتي للطالبات في تلك

الوحدة .

انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة●
المتعلقة بموضوع الوحدة.

التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة●

المشاركة في رسم خرائط ذھنیة أو خرائط مفاھیم.●

حل أوراق العمل●

عمل مطویات●

توضیح الھدف من كتابة القصة ومبرراتھا●



العنوان / عفة المؤمنرقم الوحدة / الدرس: الثانیة
أخرى:القسم: الحدیثالصف: الثالث المتوسط

الفكرة الكبرى:
عفة المؤمن

نواتج التعلم للوحدة
یتوقع من الطالبة أن:

oتقرأ األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oتبین معاني الكلمات الجدیدة
oتتعرف على رواة األحادیث
oتوضح معاني األحادیث وإرشاداتھا

األسئلة األساسیة:األفھام الثابتة:

ستفھم المتعلمات:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث

oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

عرفي برواة األحادیث .السؤال األول:

.بیني أھمیة غض البصرالسؤال الثاني:

المھاراتالمعارف

ستعرف الطالبة:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

ستكون الطالبة قادرة على:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم:
المھمات األدائیة:

أدائیة:یقسم طالب الصف الى مجموعتین وكل مجموعة تكلف بمھمة
المھمة األدائیة الثانیةالمھمة األدائیة األولى

*أن تحضر الطالبات قصة توضح حفظ الفرج .*عمل أبحاث من االنترنت عن غض البصر .



أدلة أخرى:
- التذكیر األكادیمي – المفكرات -نقاشات الزمیالت - اختبارات قصیرة - اختبارات طویلة

اإلنجاز .األسئلة الفجائیة - تقویم األقران – المطویات - ملف



خبرات التعلیم والتعلم:
دور الطالبةدور المعلمة

oبعرضالطالباتانتباهإلثارةوتمھیدمدخل
بموضوعالمتعلقةواألنشطةاألسئلةبعض

الوحدة .
oبتقدیمللوحدةالباقیةواإلفھاماألفكارإبراز

األدائیةالمھماتمناقشةمعاألساسیةاألسئلة
التي تعمل على تحقیق ھذه األھداف واإلفھام .

oالتعلیمیةوالخبرةوالمھارةالمعرفةعرض
بقصدلھاالكتاببترتیبللطالباتإكسابھاالمراد

حسبوذلكاألخرىتلوواحدةتحقیقھا
إستراتیجیة التدریس المناسبة  وھي كالتالي :

oتعاونیةمجموعاتشكلعلىالعملخاللمن
عبدبنجریرعن,الشریفالحدیثعرضوبعد

وسلمعلیھهللاصلىهللارسولسألت(:قالهللا
،)بصريأصرفأنفأمرني؟الفجأةنظرھن

الناتجةالسیئةاآلثارتوضیحالطالباتمنأطلب
عن تتبع عورات الناس .

oمعانيعنبوینتبورعرضللطالباتأقدم
قراءةالطالباتمنأطلب،وإرشاداتھااألحادیث
وردتالتيالمعلوماتومناقشةجیداًالعرض

األحادیثمعانيلتحدیدمنھنمحاولةفيفیھ
وإرشاداتھا مع توضیح الھدف منھ ومبرراتھ.

oبرواةالتعریفعنمطویةللطالباتأقدم
المطویةقراءةالطالباتمناطلب،األحادیث
تحلیلعلىتعتمدمركزةعملیةبطریقة

إستیعابخاللمنبھاوردتالتيالمعلومات
والفرعیةالرئیسةالعناوینبینالعالقات
برواةالتعریفعنشاملبمفھومللخروج

األحادیث .
oغضعنمعلوماتجمعالطالباتمنأطلب

االستعانةخاللمنذلكویتمالفرجوحفظالبصر
المدرسة،مكتبةخاللمنأواالنترنتبشبكة

كتیبمقالشكلفيالمعلوماتالطالباتأقدم
صغیر ال یزید عن عشرین سطراً.

oعفةعنقصیرةمقالةكتابةالطالباتمنأطلب
المقالةكتابةمنالھدفتوضیحمعالمؤمن

ومبرراتھا.
o. توزیع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فیھا
oتختتم الوحدة بتقییم ذاتي للطالبات في تلك

الوحدة .

انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة●
المتعلقة بموضوع الوحدة.

التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة●

المشاركة في رسم خرائط ذھنیة أو خرائط مفاھیم.●

حل أوراق العمل●

عمل مطویات●

توضیح الھدف من كتابة القصة ومبرراتھا●



العنوان / عنایة اإلسالم بالعمل المھنيرقم الوحدة / الدرس: الثالثة
أخرى:القسم: الحدیثالصف: الثالث المتوسط

الفكرة الكبرى:
عنایة اإلسالم بالعمل المھني

نواتج التعلم للوحدة
یتوقع من الطالبة أن:

oتقرأ األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oتبین معاني الكلمات الجدیدة
oتتعرف على رواة األحادیث
oتوضح معاني األحادیث وإرشاداتھا

األسئلة األساسیة:األفھام الثابتة:

ستفھم المتعلمات:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث

oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

عرفي برواة األحادیث .السؤال األول:

أكتب ثالثة من معاني وإرشاداتالسؤال الثاني:

األحادیث .

المھاراتالمعارف

ستعرف الطالبة:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

ستكون الطالبة قادرة على:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم:
المھمات األدائیة:

أدائیة:یقسم طالب الصف الى مجموعتین وكل مجموعة تكلف بمھمة
المھمة األدائیة الثانیةالمھمة األدائیة األولى

الزراعةفضلعناالنترنتمنأبحاث*عمل
والنجارة .

*أن تحضر الطالبات قصة توضح فضل الصدق في
التجارة .



أدلة أخرى:
- التذكیر األكادیمي – المفكرات -نقاشات الزمیالت - اختبارات قصیرة - اختبارات طویلة

اإلنجاز .األسئلة الفجائیة - تقویم األقران – المطویات - ملف

خبرات التعلیم والتعلم:
دور الطالبةدور المعلمة

oبعرضالطالباتانتباهإلثارةوتمھیدمدخل
بموضوعالمتعلقةواألنشطةاألسئلةبعض

الوحدة .
oبتقدیمللوحدةالباقیةواإلفھاماألفكارإبراز

األدائیةالمھماتمناقشةمعاألساسیةاألسئلة
التي تعمل على تحقیق ھذه األھداف واإلفھام .

oالتعلیمیةوالخبرةوالمھارةالمعرفةعرض
بقصدلھاالكتاببترتیبللطالباتإكسابھاالمراد

حسبوذلكاألخرىتلوواحدةتحقیقھا
إستراتیجیة التدریس المناسبة  وھي كالتالي :

oتعاونیةمجموعاتشكلعلىالعملخاللمن
هللاصلىقال,الشریفالحدیثعرضوبعد
منأطلب،)نجارازكریاء(كان:وسلمعلیھ

الطالبات توضیح فضل الصدق في التجارة .
oمعانيعنبوینتبورعرضللطالباتأقدم

قراءةالطالباتمنأطلب،وإرشاداتھااألحادیث
وردتالتيالمعلوماتومناقشةجیداًالعرض

األحادیثمعانيلتحدیدمنھنمحاولةفيفیھ
وإرشاداتھا مع توضیح الھدف منھ ومبرراتھ.

oبرواةالتعریفعنمطویةللطالباتأقدم
المطویةقراءةالطالباتمناطلب،األحادیث
تحلیلعلىتعتمدمركزةعملیةبطریقة

إستیعابخاللمنبھاوردتالتيالمعلومات
والفرعیةالرئیسةالعناوینبینالعالقات
برواةالتعریفعنشاملبمفھومللخروج

األحادیث .
oفضلعنمعلوماتجمعالطالباتمنأطلب

بشبكةاالستعانةخاللمنذلكویتمالعمل
أقدمالمدرسة،مكتبةخاللمنأواالنترنت

انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة●
المتعلقة بموضوع الوحدة.

التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة●

المشاركة في رسم خرائط ذھنیة أو خرائط مفاھیم.●

حل أوراق العمل●

عمل مطویات●

توضیح الھدف من كتابة القصة ومبرراتھا●



الصغیركتیبمقالشكلفيالمعلوماتالطالبات
یزید عن عشرین سطراً.

oعنایةعنقصیرةمقالةكتابةالطالباتمنأطلب
منالھدفتوضیحمعالمھنيبالعملاإلسالم

كتابة المقالة ومبرراتھا.
o. توزیع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فیھا
oتختتم الوحدة بتقییم ذاتي للطالبات في تلك

الوحدة .



العنوان / مكانة المرأة في اإلسالمرقم الوحدة / الدرس: الرابعة
أخرى:القسم: الحدیثالصف: الثالث المتوسط

الفكرة الكبرى:
مكانة المرأة في اإلسالم
نواتج التعلم للوحدة

یتوقع من الطالبة أن:
oتقرأ األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oتبین معاني الكلمات الجدیدة
oتتعرف على رواة األحادیث
oتوضح معاني األحادیث وإرشاداتھا

األسئلة األساسیة:األفھام الثابتة:

ستفھم المتعلمات:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث

oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

عرفي برواة األحادیث .السؤال األول:

أكتب ثالثة من معاني وإرشاداتالسؤال الثاني:

األحادیث .

المھاراتالمعارف

ستعرف الطالبة:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

ستكون الطالبة قادرة على:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم:
المھمات األدائیة:

أدائیة:یقسم طالب الصف الى مجموعتین وكل مجموعة تكلف بمھمة
المھمة األدائیة الثانیةالمھمة األدائیة األولى

*أن تحضر الطالبات قصة توضح مكانة األم .*عمل أبحاث من االنترنت عن حقوق الزوجة .



أدلة أخرى:
- التذكیر األكادیمي – المفكرات -نقاشات الزمیالت - اختبارات قصیرة - اختبارات طویلة

اإلنجاز .األسئلة الفجائیة - تقویم األقران – المطویات - ملف



خبرات التعلیم والتعلم:
دور الطالبةدور المعلمة

oبعرضالطالباتانتباهإلثارةوتمھیدمدخل
بموضوعالمتعلقةواألنشطةاألسئلةبعض

الوحدة .
oبتقدیمللوحدةالباقیةواإلفھاماألفكارإبراز

األدائیةالمھماتمناقشةمعاألساسیةاألسئلة
التي تعمل على تحقیق ھذه األھداف واإلفھام .

oالتعلیمیةوالخبرةوالمھارةالمعرفةعرض
بقصدلھاالكتاببترتیبللطالباتإكسابھاالمراد

حسبوذلكاألخرىتلوواحدةتحقیقھا
إستراتیجیة التدریس المناسبة  وھي كالتالي :

oتعاونیةمجموعاتشكلعلىالعملخاللمن
هللاصلىقال,الشریفالحدیثعرضوبعد
خیركموأناألھلھخیركم(خیركم:وسلمعلیھ

تربیةفضلتوضیحالطالباتمنأطلب،)ألھلي
البنات واألخوات .

oمعانيعنبوینتبورعرضللطالباتأقدم
قراءةالطالباتمنأطلب،وإرشاداتھااألحادیث
وردتالتيالمعلوماتومناقشةجیداًالعرض

األحادیثمعانيلتحدیدمنھنمحاولةفيفیھ
وإرشاداتھا مع توضیح الھدف منھ ومبرراتھ.

oبرواةالتعریفعنمطویةللطالباتأقدم
المطویةقراءةالطالباتمناطلب،األحادیث
تحلیلعلىتعتمدمركزةعملیةبطریقة

إستیعابخاللمنبھاوردتالتيالمعلومات
والفرعیةالرئیسةالعناوینبینالعالقات
برواةالتعریفعنشاملبمفھومللخروج

األحادیث .
oحقوقعنمعلوماتجمعالطالباتمنأطلب

االستعانةخاللمنذلكویتماألمومكانةالزوجة
المدرسة،مكتبةخاللمنأواالنترنتبشبكة

كتیبمقالشكلفيالمعلوماتالطالباتأقدم
صغیر ال یزید عن عشرین سطراً.

oمكانةعنقصیرةمقالةكتابةالطالباتمنأطلب
كتابةمنالھدفتوضیحمعاإلسالمفيالمرأة

المقالة ومبرراتھا.
o. توزیع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فیھا
oتختتم الوحدة بتقییم ذاتي للطالبات في تلك

الوحدة .

انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة●
المتعلقة بموضوع الوحدة.

التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة●

المشاركة في رسم خرائط ذھنیة أو خرائط مفاھیم.●

حل أوراق العمل●

عمل مطویات●

توضیح الھدف من كتابة القصة ومبرراتھا●



العنوان / عنایة اإلسالم بالصحةرقم الوحدة / الدرس: الخامسة
أخرى:القسم: الحدیثالصف: الثالث المتوسط

الفكرة الكبرى:
عنایة اإلسالم بالصحة
نواتج التعلم للوحدة

یتوقع من الطالبة أن:
oتقرأ األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oتبین معاني الكلمات الجدیدة
oتتعرف على رواة األحادیث
oتوضح معاني األحادیث وإرشاداتھا

األسئلة األساسیة:األفھام الثابتة:

ستفھم المتعلمات:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث

oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

عرفي برواة األحادیث .السؤال األول:

أكتب ثالثة من معاني وإرشاداتالسؤال الثاني:

األحادیث .

المھاراتالمعارف

ستعرف الطالبة:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

ستكون الطالبة قادرة على:
oقراءة األحادیث قراءة صحیحة متقنة
oمعاني الكلمات الجدیدة
oالتعریف برواة األحادیث
oمعاني األحادیث وإرشاداتھا

البراھین واألدلة على تحقق نواتج التعلم:
المھمات األدائیة:

أدائیة:یقسم طالب الصف الى مجموعتین وكل مجموعة تكلف بمھمة
المھمة األدائیة الثانیةالمھمة األدائیة األولى

بالتداوياألمرعناالنترنتمنأبحاث*عمل
*أن تحضر الطالبات قصة توضح خصال الفطرة .وتحریم تعریض النفس للخطر .



أدلة أخرى:
- التذكیر األكادیمي – المفكرات -نقاشات الزمیالت - اختبارات قصیرة - اختبارات طویلة

اإلنجاز .األسئلة الفجائیة - تقویم األقران – المطویات - ملف



خبرات التعلیم والتعلم:
دور الطالبةدور المعلمة

oبعرضالطالباتانتباهإلثارةوتمھیدمدخل
بموضوعالمتعلقةواألنشطةاألسئلةبعض

الوحدة .
oبتقدیمللوحدةالباقیةواإلفھاماألفكارإبراز

األدائیةالمھماتمناقشةمعاألساسیةاألسئلة
التي تعمل على تحقیق ھذه األھداف واإلفھام .

oالتعلیمیةوالخبرةوالمھارةالمعرفةعرض
بقصدلھاالكتاببترتیبللطالباتإكسابھاالمراد

حسبوذلكاألخرىتلوواحدةتحقیقھا
إستراتیجیة التدریس المناسبة  وھي كالتالي :

oمعانيعنبوینتبورعرضللطالباتأقدم
قراءةالطالباتمنأطلب،وإرشاداتھااألحادیث
وردتالتيالمعلوماتومناقشةجیداًالعرض

األحادیثمعانيلتحدیدمنھنمحاولةفيفیھ
وإرشاداتھا مع توضیح الھدف منھ ومبرراتھ.

oبرواةالتعریفعنمطویةللطالباتأقدم
المطویةقراءةالطالباتمناطلب،األحادیث
تحلیلعلىتعتمدمركزةعملیةبطریقة

إستیعابخاللمنبھاوردتالتيالمعلومات
والفرعیةالرئیسةالعناوینبینالعالقات
برواةالتعریفعنشاملبمفھومللخروج

األحادیث .
oحقوقعنمعلوماتجمعالطالباتمنأطلب

االستعانةخاللمنذلكویتماألمومكانةالزوجة
المدرسة،مكتبةخاللمنأواالنترنتبشبكة

كتیبمقالشكلفيالمعلوماتالطالباتأقدم
صغیر ال یزید عن عشرین سطراً.

oمكانةعنقصیرةمقالةكتابةالطالباتمنأطلب
كتابةمنالھدفتوضیحمعاإلسالمفيالمرأة

المقالة ومبرراتھا.
o. توزیع أوراق العمل ومناقشة المجموعات فیھا
oتختتم الوحدة بتقییم ذاتي للطالبات في تلك

الوحدة .

انتباه الطالبات بعرض بعض األسئلة واألنشطة●
المتعلقة بموضوع الوحدة.

التفاعل مع النشاط واالجابة عن األسئلة●

المشاركة في رسم خرائط ذھنیة أو خرائط مفاھیم.●

حل أوراق العمل●

عمل مطویات●

توضیح الھدف من كتابة القصة ومبرراتھا●


