
  :الجذاذة  )1(البروجسورة :  الموضوع  القرآن الكریم:التزكیة : التربیة اإلسالمیة  3:ىالمستو
    .تدبرھا ، و استثمار ھدیھاو،  ، و فھم معانیھا ،و حفظھا)1(البروجسورة  ترتیل :األھداف
    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   18: األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
 الزلزلةاآلیات من سورة   .یطالب   المتعلمون باستظھار اآلیات السابقة 

  

وضعیة 
  االنطالق

االنطالق و التساؤل  یتعرف المتعلمون  وضعیة
  .الوارد فیھا

  45 :الصفحة"  أتساءل"فقرة  
  

  التسمیع
  

قراءة نموذجیة اآلیات القرآنیة  المقررة على 

  .مسامع المتعلمین مع  مراعاة قواعد التجوید

 )1(البروجسورة 
  

یطالب   المتعلمون بتالوة اآلیات مراعین    الترتیل

  قواعد التجوید ،وفق أحكام التالوة

فھم معاني 
  الكلمات

الكلمات  الواردة بعض یطالب المتعلمون بشرح 

  .في النص القرآني المقرر للحصة

   :شرح المفردات التالیة

 
   "أبني قیمي"من خالل انجاز أنشطة فقرة   البناء القیم

یتوصل المتعلمون إلى تعرف القیم المستفادة 
  .من النص القرآني المقرر للحصة

  45:الصفحة" أبني قیمي"فقرة 

یتوصل   "أوظف ما استفدتھ "من خالل فقرة   االستنتاج
  .المتعلمون الى اإلجمالي لآلیات

  46:الصفحة" أوظف ما استفدتھ "فقرة 

تثبیت قراءة 
  اآلیات مرتلة

یستمع المتعلمون الى قراءة اآلیات مرتلة من 
و یستمعون  طرف األستاذ و یرددون معھ ،

لقراءات زمالئھم محاولین تصحیح األخطاء 
تحت إشراف األستاذ، و االستماع لمن یحسن 
  .قراءتھا خارج القسم و القراءة بھا في الصالة

 )1(البروجسورة 
  

  الحصة الثانیة
مطالبة بعض المتعلمین استظھار اآلیات   التمھید

  .المقررة في الحصة

 )1(البروجسورة 
  

تقویم ودعم 

   التعلمات

أقوم و "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 .، و تصحیحھا جماعیا ثم فردیا" أدعم تعلماتي

 46:الصفحة" أقوم و أدعم تعلماتي"فقرة 

التشبع و 

   .االلتزام بالقیم

أتشبع "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 " .بقیم اآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا

  46: الصفحة" . أتشبع بقیم الآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا"فقرة 

المبادرة 
والتأثیر في 

  المحیط

ھدي السورة من خالل انجاز  المعلمیناستثمار
  "أبادر و أؤثر في محیطي"أنشطة  فقرة 

  46:الصفحة"أبادر و أؤثر في محیطي"فقرة 

على أحد  یحفظ المتعلمون اآلیات و یستظھرونھا  التھیؤ
  .أقاربھم

  )1(البروجسورة 



  :الجذاذة  )2(البروجسورة :  الموضوع  القرآن الكریم:التزكیة : التربیة اإلسالمیة  3:ىالمستو
    .تدبرھا ، و استثمار ھدیھاو،  ، و فھم معانیھا ،و حفظھا)2(البروجسورة  ترتیل :األھداف
    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   19: األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
 )1(البروجاآلیات من سورة   .یطالب   المتعلمون باستظھار اآلیات السابقة 

  

وضعیة 
  االنطالق

االنطالق و التساؤل  یتعرف المتعلمون  وضعیة
  .الوارد فیھا

  48 :الصفحة"  أتساءل"فقرة  
  

  التسمیع
  

قراءة نموذجیة اآلیات القرآنیة  المقررة على 

  .مسامع المتعلمین مع  مراعاة قواعد التجوید

 )2(البروجسورة 
  

یطالب   المتعلمون بتالوة اآلیات مراعین    الترتیل

  قواعد التجوید ،وفق أحكام التالوة

فھم معاني 
  الكلمات

الكلمات  الواردة بعض یطالب المتعلمون بشرح 

  .في النص القرآني المقرر للحصة

   :شرح المفردات التالیة

 
   "أبني قیمي"من خالل انجاز أنشطة فقرة   البناء القیم

یتوصل المتعلمون إلى تعرف القیم المستفادة 
  .من النص القرآني المقرر للحصة

  48:الصفحة" أبني قیمي"فقرة 

یتوصل   "أوظف ما استفدتھ "من خالل فقرة   االستنتاج
  .المتعلمون الى اإلجمالي لآلیات

  49:الصفحة" أوظف ما استفدتھ "فقرة 

تثبیت قراءة 
  اآلیات مرتلة

یستمع المتعلمون الى قراءة اآلیات مرتلة من 
و یستمعون  طرف األستاذ و یرددون معھ ،

لقراءات زمالئھم محاولین تصحیح األخطاء 
تحت إشراف األستاذ، و االستماع لمن یحسن 
  .قراءتھا خارج القسم و القراءة بھا في الصالة

 )2(البروجسورة 
  

  الحصة الثانیة
مطالبة بعض المتعلمین استظھار اآلیات   التمھید

  .المقررة في الحصة

 )2(البروجسورة 
  

تقویم ودعم 

   التعلمات

أقوم و "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 .، و تصحیحھا جماعیا ثم فردیا" أدعم تعلماتي

 49:الصفحة" أقوم و أدعم تعلماتي"فقرة 

التشبع و 

   .االلتزام بالقیم

أتشبع "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 " .بقیم اآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا

  49: الصفحة" . أتشبع بقیم الآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا"فقرة 

المبادرة 
والتأثیر في 

  المحیط

ھدي السورة من خالل انجاز  المعلمیناستثمار
  "أبادر و أؤثر في محیطي"أنشطة  فقرة 

  49:الصفحة"أبادر و أؤثر في محیطي"فقرة 

على أحد  یحفظ المتعلمون اآلیات و یستظھرونھا  التھیؤ
  .أقاربھم

  )2(البروجسورة 



  :الجذاذة  الكوثرسورة :  الموضوع  القرآن الكریم:التزكیة : التربیة اإلسالمیة  3:ىالمستو
    .تدبرھا ، و استثمار ھدیھاو،  ، و فھم معانیھا ،و حفظھاالكوثرسورة  ترتیل :األھداف
    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   20: األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
 )2(البروجاآلیات من سورة   .یطالب   المتعلمون باستظھار اآلیات السابقة 

  

وضعیة 
  االنطالق

یتعرف المتعلمون  وضعیة االنطالق و التساؤل 
  .الوارد فیھا

  51 :الصفحة"  أتساءل"فقرة  
  

  التسمیع
  

قراءة نموذجیة اآلیات القرآنیة  المقررة على 

  .مسامع المتعلمین مع  مراعاة قواعد التجوید

 الكوثرسورة 
  

یطالب   المتعلمون بتالوة اآلیات مراعین    الترتیل

  قواعد التجوید ،وفق أحكام التالوة

فھم معاني 
  الكلمات

الكلمات  الواردة بعض یطالب المتعلمون بشرح 

  .في النص القرآني المقرر للحصة

   :شرح المفردات التالیة

 
   "أبني قیمي"من خالل انجاز أنشطة فقرة   البناء القیم

یتوصل المتعلمون إلى تعرف القیم المستفادة 
  .من النص القرآني المقرر للحصة

  51:الصفحة "أبني قیمي"فقرة 

یتوصل   "أوظف ما استفدتھ "من خالل فقرة   االستنتاج
  .المتعلمون الى اإلجمالي لآلیات

  51:الصفحة" أوظف ما استفدتھ "فقرة 

تثبیت قراءة 
  اآلیات مرتلة

یستمع المتعلمون الى قراءة اآلیات مرتلة من 
و یستمعون  طرف األستاذ و یرددون معھ ،

لقراءات زمالئھم محاولین تصحیح األخطاء 
تحت إشراف األستاذ، و االستماع لمن یحسن 
  .قراءتھا خارج القسم و القراءة بھا في الصالة

 الكوثرسورة 
  

  الحصة الثانیة
مطالبة بعض المتعلمین استظھار اآلیات   التمھید

  .المقررة في الحصة

 الكوثرسورة 
  

تقویم ودعم 

   التعلمات

أقوم و "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 .، و تصحیحھا جماعیا ثم فردیا" أدعم تعلماتي

 52:الصفحة" أقوم و أدعم تعلماتي"فقرة 

التشبع و 

   .االلتزام بالقیم

أتشبع "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 " .بقیم اآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا

  52: الصفحة" . أتشبع بقیم الآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا"فقرة 

المبادرة 
والتأثیر في 

  المحیط

ھدي السورة من خالل انجاز  المعلمیناستثمار
  "أبادر و أؤثر في محیطي"أنشطة  فقرة 

  52:الصفحة"أبادر و أؤثر في محیطي"فقرة 

على أحد  یحفظ المتعلمون اآلیات و یستظھرونھا  التھیؤ
  .أقاربھم

  الكوثرسورة 



  :الجذاذة  )1(اإلنسانسورة :  الموضوع  القرآن الكریم:التزكیة : التربیة اإلسالمیة  3:ىالمستو
    .تدبرھا ، و استثمار ھدیھاو،  ، و فھم معانیھا ،و حفظھا)1(اإلنسانسورة  ترتیل :األھداف
    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   23: األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
 الكوثراآلیات من سورة   .یطالب   المتعلمون باستظھار اآلیات السابقة 

  

وضعیة 
  االنطالق

االنطالق و التساؤل  یتعرف المتعلمون  وضعیة
  .الوارد فیھا

  61 :الصفحة"  أتساءل"فقرة  
  

  التسمیع
  

قراءة نموذجیة اآلیات القرآنیة  المقررة على 

  .مسامع المتعلمین مع  مراعاة قواعد التجوید

 )1(اإلنسانسورة 
  

یطالب   المتعلمون بتالوة اآلیات مراعین    الترتیل

  قواعد التجوید ،وفق أحكام التالوة

فھم معاني 
  الكلمات

الكلمات  الواردة بعض یطالب المتعلمون بشرح 

  .في النص القرآني المقرر للحصة

   :شرح المفردات التالیة

 
   "أبني قیمي"من خالل انجاز أنشطة فقرة   البناء القیم

یتوصل المتعلمون إلى تعرف القیم المستفادة 
  .من النص القرآني المقرر للحصة

  61:الصفحة" أبني قیمي"فقرة 

یتوصل   "أوظف ما استفدتھ "من خالل فقرة   االستنتاج
  .المتعلمون الى اإلجمالي لآلیات

  61:الصفحة" أوظف ما استفدتھ "فقرة 

تثبیت قراءة 
  اآلیات مرتلة

یستمع المتعلمون الى قراءة اآلیات مرتلة من 
و یستمعون  طرف األستاذ و یرددون معھ ،

لقراءات زمالئھم محاولین تصحیح األخطاء 
تحت إشراف األستاذ، و االستماع لمن یحسن 
  .قراءتھا خارج القسم و القراءة بھا في الصالة

 )1(اإلنسانسورة 
  

  الحصة الثانیة
مطالبة بعض المتعلمین استظھار اآلیات   التمھید

  .المقررة في الحصة

 )1(اإلنسانسورة 
  

تقویم ودعم 

   التعلمات

أقوم و "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 .، و تصحیحھا جماعیا ثم فردیا" أدعم تعلماتي

 61:الصفحة" أقوم و أدعم تعلماتي"فقرة 

التشبع و 

   .االلتزام بالقیم

أتشبع "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 " .بقیم اآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا

  61: الصفحة" . أتشبع بقیم الآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا"فقرة 

المبادرة 
والتأثیر في 

  المحیط

ھدي السورة من خالل انجاز  المعلمیناستثمار
  "أبادر و أؤثر في محیطي"أنشطة  فقرة 

  61:الصفحة"أبادر و أؤثر في محیطي"فقرة 

على أحد  یحفظ المتعلمون اآلیات و یستظھرونھا  التھیؤ
  .أقاربھم

  )1(اإلنسانسورة 



  :الجذاذة  )2(اإلنسانسورة :  الموضوع  القرآن الكریم:التزكیة : التربیة اإلسالمیة  3:ىالمستو
    .تدبرھا ، و استثمار ھدیھاو،  ، و فھم معانیھا ،و حفظھا)2(اإلنسانسورة  ترتیل :األھداف
    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   24: األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
 )1(اإلنساناآلیات من سورة   .یطالب   المتعلمون باستظھار اآلیات السابقة 

  

وضعیة 
  االنطالق

االنطالق و التساؤل  یتعرف المتعلمون  وضعیة
  .الوارد فیھا

  64 :الصفحة"  أتساءل"فقرة  
  

  التسمیع
  

قراءة نموذجیة اآلیات القرآنیة  المقررة على 

  .مسامع المتعلمین مع  مراعاة قواعد التجوید

 )2(اإلنسانسورة 
  

یطالب   المتعلمون بتالوة اآلیات مراعین    الترتیل

  قواعد التجوید ،وفق أحكام التالوة

فھم معاني 
  الكلمات

الكلمات  الواردة بعض یطالب المتعلمون بشرح 

  .في النص القرآني المقرر للحصة

   :شرح المفردات التالیة

 
   "أبني قیمي"من خالل انجاز أنشطة فقرة   البناء القیم

یتوصل المتعلمون إلى تعرف القیم المستفادة 
  .من النص القرآني المقرر للحصة

  64:الصفحة" أبني قیمي"فقرة 

یتوصل   "أوظف ما استفدتھ "من خالل فقرة   االستنتاج
  .المتعلمون الى اإلجمالي لآلیات

  64:الصفحة" أوظف ما استفدتھ "فقرة 

تثبیت قراءة 
  اآلیات مرتلة

یستمع المتعلمون الى قراءة اآلیات مرتلة من 
و یستمعون  طرف األستاذ و یرددون معھ ،

لقراءات زمالئھم محاولین تصحیح األخطاء 
تحت إشراف األستاذ، و االستماع لمن یحسن 
  .قراءتھا خارج القسم و القراءة بھا في الصالة

 )2(اإلنسانسورة 
  

  الحصة الثانیة
مطالبة بعض المتعلمین استظھار اآلیات   التمھید

  .المقررة في الحصة

 )2(اإلنسانسورة 
  

تقویم ودعم 

   التعلمات

أقوم و "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 .، و تصحیحھا جماعیا ثم فردیا" أدعم تعلماتي

 64:الصفحة" أقوم و أدعم تعلماتي"فقرة 

التشبع و 

   .االلتزام بالقیم

أتشبع "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 " .بقیم اآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا

  64: الصفحة" . أتشبع بقیم الآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا"فقرة 

المبادرة 
والتأثیر في 

  المحیط

ھدي السورة من خالل انجاز  المعلمیناستثمار
  "أبادر و أؤثر في محیطي"أنشطة  فقرة 

  64:الصفحة"أبادر و أؤثر في محیطي"فقرة 

على أحد  یحفظ المتعلمون اآلیات و یستظھرونھا  التھیؤ
  .أقاربھم

  )2(اإلنسانسورة 



   

  :الجذاذة  )3(اإلنسانسورة :  الموضوع  القرآن الكریم:التزكیة : التربیة اإلسالمیة  3:ىالمستو
    .تدبرھا ، و استثمار ھدیھاو،  ، و فھم معانیھا ،و حفظھا)3(اإلنسانسورة  ترتیل :األھداف
    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   25: األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
 )2(اإلنساناآلیات من سورة   .یطالب   المتعلمون باستظھار اآلیات السابقة 

  

وضعیة 
  االنطالق

االنطالق و التساؤل  یتعرف المتعلمون  وضعیة
  .الوارد فیھا

  66 :الصفحة"  أتساءل"فقرة  
  

  التسمیع
  

قراءة نموذجیة اآلیات القرآنیة  المقررة على 

  .مسامع المتعلمین مع  مراعاة قواعد التجوید

 )3(اإلنسانسورة 
  

یطالب   المتعلمون بتالوة اآلیات مراعین    الترتیل

  قواعد التجوید ،وفق أحكام التالوة

فھم معاني 
  الكلمات

الكلمات  الواردة بعض یطالب المتعلمون بشرح 

  .في النص القرآني المقرر للحصة

   :شرح المفردات التالیة

 
   "أبني قیمي"من خالل انجاز أنشطة فقرة   البناء القیم

یتوصل المتعلمون إلى تعرف القیم المستفادة 
  .من النص القرآني المقرر للحصة

  66:الصفحة "أبني قیمي"فقرة 

یتوصل   "أوظف ما استفدتھ "من خالل فقرة   االستنتاج
  .المتعلمون الى اإلجمالي لآلیات

  67:الصفحة" أوظف ما استفدتھ "فقرة 

تثبیت قراءة 
  اآلیات مرتلة

یستمع المتعلمون الى قراءة اآلیات مرتلة من 
و یستمعون  طرف األستاذ و یرددون معھ ،

لقراءات زمالئھم محاولین تصحیح األخطاء 
تحت إشراف األستاذ، و االستماع لمن یحسن 
  .قراءتھا خارج القسم و القراءة بھا في الصالة

 )3(اإلنسانسورة 
  

  الحصة الثانیة
مطالبة بعض المتعلمین استظھار اآلیات   التمھید

  .المقررة في الحصة

 )3(اإلنسانسورة 
  

تقویم ودعم 

   التعلمات

أقوم و "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 .، و تصحیحھا جماعیا ثم فردیا" أدعم تعلماتي

 67:الصفحة" أقوم و أدعم تعلماتي"فقرة 

التشبع و 

   .االلتزام بالقیم

أتشبع "مطالبة المتعلمین بانجاز أنشطة فقرة 
 " .بقیم اآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا

  67: الصفحة" . أتشبع بقیم الآلیات و ألتزم بتوجیھاتھا"فقرة 

المبادرة 
والتأثیر في 

  المحیط

ھدي السورة من خالل انجاز  المعلمیناستثمار
  "أبادر و أؤثر في محیطي"أنشطة  فقرة 

  67:الصفحة"أبادر و أؤثر في محیطي"فقرة 

على أحد  یحفظ المتعلمون اآلیات و یستظھرونھا  التھیؤ
  .أقاربھم

  )3(اإلنسانسورة 



  

   

:الجذاذة  شروط الصالة: الموضوع  - التربیة اإلسالمیة–االستجابة  3:المستوى  

    .شروط الصالة ، و اكتشاف اختاللھا في وضعیة معینةتعرف   :الھدف
20 :األسبوع     :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل  

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
 ألفاظ األذان واإلقامة درس   التذكیر بالدرس السابق لالستجابة

.  
القراءة و 
  المناقشة

و بعد قراءتھا و اإلجابة عن " أقرأ و أناقش "   من خالل األسناد الوارد في فقرة   
الواردة في الفقرة یتوصل المتعلمون الى معرفة شرط من شروط الصالة أال وھو األسئلة 

  .استقبال  القبلة و الكشف عن اختاللھ

  54 :الصفحة" أقرأ و أناقش "فقرة  
  

التعرف و 
  التمییز

  54ص " أتعرف و أمیز" فقرة  .شروط الصالةلتعرف  تعرف " أتعرف و أمیز"المطالبة بانجاز أنشطة فقرة 

  :یتوصل من خالل الفقرة السابقة الى االستنتاج التالي  االستنتاج 

  

  55:الصفحة" ستنتج و أتذكرأ"فقرة 

الكشف عن اختالل شرط لتدرب على  "  أتدرب"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین  التدرب
 .من شروط الصالة

 55:الصفحة" أقوم تعلماتي"فقرة 

  الحصة الثانیة
  مكتسبات المتعلمین من الحصة السابقة  .التذكیر بالحصیلة السابقة باستظھار  ألفاظ األذان واإلقامة - 1  التمھید

و دعم تقویم 

   التعلمات

لتصحیح وضعیة اختل فیھا  "أصحح و أتعلم"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین
 . شرط من شروط الصالة

 55: الصفحة" " أصحح و أتعلم "فقرة 

  "أستخرج القیم و التزم بھا"استخراج القیم من اآلیة الوارد في فقرة   التوسع
  .و التعھد بااللتزام بھا

: الصفحة" أستخرج القیم و التزم بھا"فقرة 
55  

  " أردد و أحفظ" الوارد في فقرة  النشیدیررد المتعلمون   التردید و الحفظ

  
  

  55:الصفحة "أردد و أحفظ"فقرة 



 

  

   

:الجذاذة  الصالة فرائض: الموضوع  - التربیة اإلسالمیة–االستجابة  3:المستوى  

    .فرائض الصالة ، و اكتشاف عدم االتیان بھا في وضعیة معینةتعرف   :الھدف
25 :األسبوع     :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل  

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
 شروط الصالة  درس   التذكیر بالدرس السابق لالستجابة

.  
القراءة و 
  المناقشة

و بعد قراءتھا و اإلجابة عن " أقرأ و أناقش "   من خالل األسناد الوارد في فقرة   
فرائض الصالة ، و اكتشاف تعرف  األسئلة الواردة في الفقرة یتوصل المتعلمون الى 

  .عدم االتیان بھا في وضعیة معینة

  68 :الصفحة" أقرأ و أناقش "فقرة  
  

التعرف و 
  التمییز

  68ص " أتعرف و أمیز" فقرة  .فرائض الصالةلتعرف  تعرف " أتعرف و أمیز"المطالبة بانجاز أنشطة فقرة 

  :التاليیتوصل من خالل الفقرة السابقة الى االستنتاج   االستنتاج 

  

  68:الصفحة" ستنتج و أتذكرأ"فقرة 

 69:الصفحة" أقوم تعلماتي"فقرة  .ترتیب فرائض الصالةلتدرب على  "  أتدرب"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین  التدرب

  الحصة الثانیة
  مكتسبات المتعلمین من الحصة السابقة  .التذكیر بالحصیلة السابقة باستظھار  ألفاظ األذان واإلقامة - 2  التمھید

و دعم تقویم 

   التعلمات

لتصحیح وضعیة لم یؤتى فیھا  "أصحح و أتعلم"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین
 .بفرض من فرائض الصالة

 69: الصفحة" " أصحح و أتعلم "فقرة 

  "التزم بھاأستخرج القیم و "استخراج القیم من اآلیة الوارد في فقرة   التوسع
  .و التعھد بااللتزام بھا

: الصفحة" أستخرج القیم و التزم بھا"فقرة 
69  

  " أردد و أحفظ" الوارد في فقرة  النشیدیررد المتعلمون   التردید و الحفظ

  
  

  69:الصفحة "أردد و أحفظ"فقرة 



 

  

   

الرسول : الموضوع  -التربیة اإلسالمیة–قتداءاال  3 :المستوى
صلى هللا علیھ وسلم 

  .یؤلف بین قومھ

  :الجذاذة

تعرف قصة الحجر األسود ، ودور الرسول صلى هللا علیھ وسلم في التألیف بین قومھ، و   :األھداف
  .حكایة أحداث من ھذه القصة

  

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   24: األسبوع
  

  التعلم محتوى  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل
  األولــــــــــى: الحـصــــــة

  التمھید
  

الرسول صلى هللا علیھ وسلم  درس  .التذكیر بالدرس السابق لالقتداء
 .األمین

.  

القراءة و 
  التعلم

و  "أقرأ و أتعلم من سیرة الرسول صلى هللا علیھ وسلم "من خالل السند الوارد في فقرة   

قصة بعد قراءتھ و اإلجابة عن األسئلة الواردة في الفقرة یتوصل المتعلمون الى معرفة 
الحجر األسود ، ودور الرسول صلى هللا علیھ وسلم في التألیف بین 

  .قومھ

أقرأ و أتعلم من سیرة الرسول صلى "فقرة 

  65:الصفحة "هللا علیھ وسلم 

یتعرف المتعلمون على " الرسول صلى هللا علیھ وسلمأتعرف صفات  "من خالل فقرة     التعرف

صلى  الصفات  الرسول صلى هللا علیھ وسلم التي جعلت قومھ یختارونھ، و كیف تمكن 
  .هللا علیھ وسلم من التألیف بینھم

أتعرف صفات  الرسول صلى هللا "فقرة 

  65:الصفحة" علیھ وسلم 

یحكي المتعلمون عن مواقف " أتأسى بالرسول صلى هللا علیھ وسلم"خالل فقرة  من   التأسي
 .مماثلة تعرضوا لھا عن التألیف بین الناس

أتأسى بالرسول صلى هللا علیھ "فقرة 

 65:الصفحة" وسلم

  :قیادة المتعلمین لتوصل الى االستنتاج  االستنتاج

  

  الحصة الثانیة
مكتسبات المتعلمین من الحصة   .التذكیر بالحصیلة السابقة -3  التمھید

  السابقة
 65:الصفحة"  أقوم تعلماتي"فقرة  ." أقوم تعلماتي"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین   تقویم التعلمات

االلتزام بقیم 
  الدرس

  "التزم بقیم الدرس"مطالبة المتعلمین باستخراج قیم الدرس من خالل  فقرة 
  .التعھد بااللتزام بھاو 

  65:الصفحة"التزم بقیم الدرس"فقرة 

التردید و 
  الحفظ

  " أردد و أحفظ" وارد في فقرة الیررد المتعلمون النشید 

  
  

  65:الصفحة "أردد و أحفظ"فقرة 



 

  

   

الرسول : الموضوع  -التربیة اإلسالمیة–قتداءاال  3:المستوى
صلى هللا علیھ وسلم 

  .األمین

  :الجذاذة

    .تعرف صفة األمانة التي تمیز بھا الرسول صلى هللا علیھ وسلم ، و التعبیر عن االلتزام بھا   :األھداف
: األسبوع

19  
    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل 

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
 درس  .التذكیر بالدرس السابق لالقتداء

.  

القراءة و 
  التعلم

أقرأ و أتعلم من سیرة الرسول صلى هللا علیھ "من خالل السندین الواردین في فقرة   
و بعد قراءتھما و اإلجابة عن األسئلة الواردة في الفقرة یتوصل المتعلمون الى " وسلم 

الرسول صلى هللا علیھ وسلم، و بیان  صفة األمانة التي تمیز بھا معرفة 
  .مظاھرھا و عواقب الخیانة

أقرأ و أتعلم من سیرة الرسول صلى "فقرة 

  50:الصفحة "هللا علیھ وسلم 

یتعرف المتعلمون على  "أتعرف صفات  الرسول صلى هللا علیھ وسلم"من خالل فقرة     التعرف
  .ثمرة صفة األمانة لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم و بیان مظاھرھا 

أتعرف صفات  الرسول صلى هللا "فقرة 

  50:الصفحة" علیھ وسلم 
و ما توصل لھ في درس العقیدة هللا " أتأسى بالرسول صلى هللا علیھ وسلم"من خالل فقرة    التأسي

 .یتمكن المتعلمون من نصح محیطھم بتجنب الخیانة و التزام األمانة الرقیب الشھید ،
أتأسى بالرسول صلى هللا علیھ "فقرة 

 50:الصفحة" وسلم

  :قیادة المتعلمین لتوصل الى االستنتاج  االستنتاج

  

  الحصة الثانیة
 مكتسبات المتعلمین من الحصة  .التذكیر بالحصیلة السابقة -4  التمھید

  السابقة
 50:الصفحة"  أقوم تعلماتي"فقرة  ." أقوم تعلماتي"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین   تقویم التعلمات

االلتزام بقیم 
  الدرس

  "التزم بقیم الدرس"مطالبة المتعلمین باستخراج قیم الدرس من خالل  فقرة 
  .و التعھد بااللتزام بھا

  50:الصفحة"التزم بقیم الدرس"فقرة 

التردید و 
  الحفظ

  " أردد و أحفظ" وارد في فقرة ال یررد المتعلمون الحدیث النبوي الشریف

  
  

  50:الصفحة "أردد و أحفظ"فقرة 



 

  

   

أثبت على : الموضوع  - التربیة اإلسالمیة–الحكمة   3:المستوى
  قصة الغالم المؤمن:الحق

:الجذاذة  

    .، وما یستفاد منھا من فضل الثبات على الحق، و االلتزام بھذه القیمةقصة أصحاب األخدود تعرف   :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   21:األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
  درس  .  .التذكیر بالدرس السابق للحكمة

و بعد قراءتھ و اإلجابة عن األسئلة الواردة "  أفكر"فقرة   من خالل السند الوارد في     النفكیر
قصة أصحاب األخدود ، وما یستفاد منھا من تعرف  في الفقرة یتوصل المتعلمون الى 

  .، من خالل سرد صفات الغالم فضل الثبات على الحق

  57:الصفحة"  أفكر"فقرة  
  

  :بناء القیم
و  القراءة- 1

  التدبر

یتدبر المتعلمون مصیر من ظلم "  أقرأ و أتدبر"بعد قراءة السندین الواردین فقرة 
  .الثابتین على الحق ة حاربھم أال و ھو جھنم و العیاذ با�

  57ص " أقرأ و أتدبر"فقرة  " فقرة

الستنتاج العبرة من قصة أصحاب   "  أستنتج"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین  االستنتاج- 2
 .األخدود في الثبات على الحق

 57:الصفحة "أستنتج "فقرة 

تبني مواقف 

  إیجابیة

الختیار مواقف ایجابیة   " أتبنى الموقف الیجابي"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین
 .تجاه الثبات على الحق

 58:الصفحة "أتبنى الموقف اإلیجابي "فقرة 

  الثانیةالحصة 
  مكتسبات المتعلمین من الحصة السابقة  التذكیر بالحصیلة السابقة - 5  التمھید

 58:الصفحة" "  أقوم تعلماتي  "فقرة  ." أقوم تعلماتي"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین   تقویم التعلمات

المبادرة و 
  اإلیثار

  58:الصفحة "أبادر و أؤثر "فقرة   .لتوسع أكثر  "أبادر و أؤثر "فقرة مطالبة المتعلمین بانجاز 

  " أردد و أحفظ" في فقرة  ةالوارد اآلیةیررد المتعلمون   التردید و الحفظ

  
  

  58:الصفحة "أردد و أحفظ"فقرة 



 

  

   

:الجذاذة  أعفو عمن ظلمني: الموضوع  - التربیة اإلسالمیة–الحكمة   3:المستوى  

    .معنى العفو، و تمییزه عن الضعف، و االستشھاد بحدیث نبوي في الموضوعتعرف   :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   26:األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
  درس  .  .التذكیر بالدرس السابق للحكمة

و بعد قراءتھ  یتعرف المتعلمون ثمرة العفو "  أفكر"فقرة   من خالل السند الوارد في     النفكیر
  .من خالل سیرة المصطفى صلى هللا علیھ وسلم

  72:الصفحة"  أفكر"فقرة  
  

  :بناء القیم
القراءة و - 1

  التدبر

  72ص " أقرأ و أتدبر"فقرة  " فقرة  .یتدبر المتعلمون فضل العفو "  أقرأ و أتدبر"بعد قراءة السندین الواردین فقرة 

معنى العفو، و تمییزه عن تعرف ل  "  أستنتج"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین  االستنتاج- 2
 .الضعف

 72:الصفحة "أستنتج "فقرة 

تبني مواقف 

  إیجابیة

لتمییزالعفو عن    " أتبنى الموقف الیجابي"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین
 .الضعف

 "أتبنى الموقف اإلیجابي "فقرة 

 72:الصفحة

  الحصة الثانیة
  مكتسبات المتعلمین من الحصة السابقة  التذكیر بالحصیلة السابقة - 6  التمھید

 73:الصفحة" "  أقوم تعلماتي  "فقرة  ." أقوم تعلماتي"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین   تقویم التعلمات

المبادرة و 
  اإلیثار

  73:الصفحة "أبادر و أؤثر "فقرة   .لتوسع أكثر  "أبادر و أؤثر "فقرة مطالبة المتعلمین بانجاز 

  " أردد و أحفظ" في فقرة  ةالوارد اآلیةیررد المتعلمون   التردید و الحفظ

  
  

  73:الصفحة "أردد و أحفظ"فقرة 



 

  

   

:الجذاذة  أنصر المظلوم :الموضوع  -التربیة اإلسالمیة–القسط  3:المستوى  

    .معنى الظلم ، و اتخاذ مواقف لنصرة المظلومتعرف   :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   21:األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
  "أصدق في قولي"درس  .  .التذكیر بالدرس السابق للقسط

القراءة 
  والمناقشة

و بعد قراءتھ و اإلجابة عن األسئلة " أقرأ و أناقش "من خالل السند الوارد في فقرة   
الظلم الذي لحق الجمل و كیف انتصر تعرف  الواردة في الفقرة یتوصل المتعلمون الى 

  .الرسول صلى هللا علیھ و سلم للجمل المظلوم

  55 :الصفحة" و أناقش  أقرأ"فقرة  
  

تعرف الحقوق 
  و تمییزھا

معنى الظلم ، و بیان تعرف ل"  الحقوق و أمیزھاأتعرف "المطالبة بانجاز أنشطة فقرة 
  .مواقف لنصرة المظلوم

ص " الحقوق و أمیزھاأتعرف "فقرة "  فقرة
55  

التخاذ مواقف لنصرة    " أحدد موقفي وأختار"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین  اتخاذ المواقف
 .المظلوم

 56:الصفحة"  أحدد موقفي وأختار "فقرة 

  الحصة الثانیة
  مكتسبات المتعلمین من الحصة السابقة  التذكیر بالحصیلة السابقة - 7  التمھید

 56:الصفحة" "  أقوم تعلماتي  "فقرة  ." أقوم تعلماتي"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین   تقویم التعلمات

" أستخرج القیم و التزم بھا"فقرة   .لتوسع أكثر  "أدافع عن الحقوق و أبادر"فقرة مطالبة المتعلمین بانجاز   التوسع
  56:الصفحة

  " أردد و أحفظ" الوارد في فقرة  الحدیث الشریفیررد المتعلمون   التردید و الحفظ

  
  

  56:الصفحة "أردد و أحفظ"فقرة 



  .تصحیحھا جماعیاو 76مطالبة المتعلمین بإنجاز األنشطة المقترحة  أسفلھ و الواردة في الكتاب الصفحة  

  التربیة اإلسالمیة–  3:المستوى
-  

  :الموضوع
 

:الجذاذة  

    .توظیف المكتسبات لحل وضعیة تقویمیة  :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   28األسبوع



  .و تصحیحھا جماعیا77مطالبة المتعلمین بإنجاز األنشطة المقترحة  أسفلھ و الواردة في الكتاب الصفحة  

  التربیة اإلسالمیة–  3:المستوى
-  

  :الموضوع

 

:الجذاذة  

    .توظیف المكتسبات لحل وضعیة تقویمیة  :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   29األسبوع



  .و تصحیحھا جماعیا78مطالبة المتعلمین بإنجاز األنشطة المقترحة  أسفلھ و الواردة في الكتاب الصفحة  

  التربیة اإلسالمیة–  3:المستوى
-  

  :الموضوع

 

:الجذاذة  

    .لحل وضعیة تقویمیةتوظیف المكتسبات   :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   30األسبوع



  .و تصحیحھا جماعیا79مطالبة المتعلمین بإنجاز األنشطة المقترحة  أسفلھ و الواردة في الكتاب الصفحة  

  التربیة اإلسالمیة–  3:المستوى

-  

  :الموضوع

 

:الجذاذة  

    .توظیف المكتسبات لحل وضعیة تقویمیة  :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   31األسبوع



  .و تصحیحھا جماعیا80و الواردة في الكتاب الصفحة   مطالبة المتعلمین بإنجاز األنشطة المقترحة  أسفلھ

 

  

  :الموضوع  -  التربیة اإلسالمیة–  3:المستوى
 

:الجذاذة  

    .توظیف المكتسبات لحل وضعیة تقویمیة  :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   31األسبوع



 

  .و تصحیحھا جماعیا  75:مطالبة المتعلمین بإنجاز األنشطة المقترحة  أسفلھ و الواردة في الكتاب الصفحة

 

 

  :الموضوع  القرآن الكریم  التربیة اإلسالمیة–  3:المستوى
 

:الجذاذة  

    .التعبیر عن ترامي بالقیم المستفاتدة من السور –. دعم  السور حفظا و تالوة و ترتیال و فھما  :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   



 

 

  

   

  :الجذاذة  أتسامح و ال أظلم: الموضوع  -التربیة اإلسالمیة–القسط  3:المستوى

    .معنى التسامح ، و تمییز التسامح في مواقف معینة، و حكایة مواقف طبقت فیھا فیمة التسامحتعرف  :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   26:األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
  التمھید

  
  "أنصر المظلوم " درس  .  .السابق للقسطالتذكیر بالدرس 

القراءة 
  والمناقشة

و بعد قراءتھ و اإلجابة عن األسئلة " أقرأ و أناقش "من خالل السند الوارد في فقرة   
معنى التسامح و الحقوق التي تتعلق بھ و تعرف  الواردة في الفقرة یتوصل المتعلمون الى 

  .ما یتعارض مع ھذه القیمة

  70 :الصفحة" و أناقش  أقرأ"فقرة  
  

تعرف الحقوق 
  و تمییزھا

معنى التسامح في تعرف ل"  الحقوق و أمیزھاأتعرف "المطالبة بانجاز أنشطة فقرة 
  .اإلسالم، و تمییز التسامح في مواقف معینة

" الحقوق و أمیزھاأتعرف "فقرة "  فقرة
  70ص 

قبول مواقف تھم  لتوضیح "  أحدد موقفي وأختار"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین  اتخاذ المواقف
 .التسامح و رفض مواقف تخالف قیمتھ

 71:الصفحة"  أحدد موقفي وأختار "فقرة 

  الحصة الثانیة
  مكتسبات المتعلمین من الحصة السابقة  التذكیر بالحصیلة السابقة - 8  التمھید

معنى التسامح ، و تمییز تعرف ل ،" تعلماتيأقوم "بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین   تقویم التعلمات
 .التسامح في مواقف معینة، و حكایة مواقف طبقت فیھا فیمة التسامح

 71:الصفحة" "  أقوم تعلماتي  "فقرة 

" أستخرج القیم و التزم بھا"فقرة   .لتوسع أكثر  "أدافع عن الحقوق و أبادر"فقرة مطالبة المتعلمین بانجاز   التوسع
  71:الصفحة

  " أردد و أحفظ" في فقرة  ةالوارد اآلیةیررد المتعلمون   التردید و الحفظ

  
  

  71:الصفحة "أردد و أحفظ"فقرة 



 

 

   

:الجذاذة  أصدق في قولي: الموضوع  -التربیة اإلسالمیة–القسط  3:المستوى  

    .معنى الصدق و معنى الكذب و التعبیر عن مواقف مرتبطة بھماتعرف   :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   15:األسبوع

  
  محتوى التعلم  األنشطة التعلیمیة التعلمیة  المراحل

  األولــــــــــى: الحـصــــــة
وضعیة 
  االنطالق

" أناقش  أالحظ الصورتین ثم"فقرة    . وضعیة االنطالق ، قراءتھا و فھمھا یتعرف المتعلمون 
  39: :الصفحة

  
معنى الصدق تعرف ل  38ص " الحقوق و أمیزھاأتعرف "المطالبة بانجاز أنشطة فقرة   التعلماتبناء 

  و معنى الكذب و التعبیر عن مواقف مرتبطة بھما
ص " الحقوق و أمیزھاأتعرف "فقرة "  فقرة
39  

للتعبیر عن مواقف   "  أحدد موقفي وأختار"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین  التدرب
 .مرتبطة بالصدق و الكذب

 39:الصفحة"  أحدد موقفي وأختار "فقرة 

  الحصة الثانیة
  مكتسبات المتعلمین من الحصة السابقة  التذكیر بالحصیلة السابقة - 9  التمھید

و دعم تقویم 

   التعلمات

 40:الصفحة" "  تعلماتيأقوم   "فقرة  ." أقوم تعلماتي"بانجاز أنشطة فقرة  مطالبة المتعلمین

 "أدافع عن الحقوق و أبادر"فقرة مطالبة المتعلمین بكتابة العبارة على بطاقة و تع  التوسع
  .لتوسع أكثر 

" أستخرج القیم و التزم بھا"فقرة 
  40:الصفحة

  40ص " أردد و أحفظ" الوارد في فقرة  الحدیث الشریفیررد المتعلمون   التردید و الحفظ
  

  40:الصفحة "أحفظ أردد و"فقرة 



  74األنشطة المقترحة في الكتاب الصفحة  

:الجذاذة  تقویم ودعم: الموضوع  -التربیة اإلسالمیة–  3:المستوى  

    .تقویم االمكتسبات و دعمھا  :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   27:األسبوع



  81األنشطة المقترحة في الكتاب الصفحة  

 

 

  

:الجذاذة  تقویم ودعم: الموضوع  -التربیة اإلسالمیة–  3:المستوى  

    .تقویم االمكتسبات و دعمھا  :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل   32:األسبوع



 

 59األنشطة المقترحة في الكتاب الصفحة  

 

:الجذاذة  تقویم ودعم: الموضوع  -التربیة اإلسالمیة–  3:المستوى  

    .تقویم االمكتسبات و دعمھا  :الھدف

    :المدة  .ب المتعلماكت: الوسائل    22:األسبوع






