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هللا ٚرمٛاٖ  رّى١ٓ اٌؼم١ذح ا٦ع١ِ٩خ فٟ ٔفظ اٌطبٌت ٚعؼٍٙب مبثطخ ٌغٍٛوٗ ٚرقشفبرٗ ، ٚر١ّٕخ ِؾجخ .1

 . ٚخؾ١زٗ فٟ لٍجٗ

 ا٤عبع١خ ٌٍضمبفخ اٌّجبدةٌغٕٗ، ؽزٝ ٠ٍُ ثب٤فٛي اٌؼبِخ ٚ  رض٠ٚذ اٌطبٌت ثبٌخجشاد ٚاٌّؼبسف ا٩ٌّئّخ .2

  . ٚاٌؼٍَٛ

  . رؾ٠ٛك اٌطبٌت ٌٍجؾش ػٓ اٌّؼشفخ ٚرؼ٠ٛذٖ اٌزؤًِ ٚاٌززجغ اٌؼٍّٟ .3

  . ثبٌزٛع١ٗ ٚاٌزٙز٠ت ر١ّٕخ اٌمذساد اٌؼم١ٍخ ٚاٌّٙبساد اٌّخزٍفخ ٌذٜ اٌطبٌت ٚرؼٙذ٘ب .4

ً  رشث١خ اٌطبٌت ػٍٝ اٌؾ١بح ا٨عزّبػ١خ ا٦ع١ِ٩خ اٌزٟ .5 ّّ ٠غٛد٘ب ا٦خبء ٚاٌزؼبْٚ ٚرمذ٠ش اٌزجؼخ ٚرؾ

  . اٌّغئ١ٌٚخ

  . خذِخ ِغزّؼٗ ٚٚهٕٗ ٚر١ّٕخ سٚػ إٌقؼ ٚ ا٦خ٩ؿ ٨ٌٛح أِشٖ رذس٠ت اٌطبٌت ػٍٝ .6

 ٨عزؼبدح أِغبد أِزٗ اٌّغٍّخ اٌزٟ ٠ٕزّٟ ا١ٌٙب ٚاعزئٕبف اٌغ١ش فٟ هش٠ك اٌؼضح ٚاٌّغذ ؽفض ّ٘خ اٌطبٌت .7

 .ا٤ػّبي إٌبفؼخ ٌذ٠ٕٗ ِٚغزّؼٗ  رؼ٠ٛذ اٌطبٌت ا٨ٔزفبع ثٛلزٗ فٟ اٌمشاءح اٌّف١ذح ٚاعزضّبس فشاغٗ فٟ .8

 ح اٌذخ١ًاٌّجبدةٚاٌّزا٘ت اٌٙذاِخ ٚ  رم٠ٛخ ٚػٟ اٌطبٌت ١ٌؼشف ثمذس عٕٗ و١ف ٠ٛاعٗ ا٦ؽبػبد اٌّنٍٍخ .9

 . ِٓ ِشاؽً اٌؾ١بح اػذاد اٌطبٌت ٌّب ٠ٍٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ .10

  األهداف العامة للمرحلة المتوسطةاألهداف العامة للمرحلة المتوسطة



 
 

 

 

 
. أٌ تسٓى دساست انحذٚث فٙ تًُٛت انثشٔة انهغٕٚت نذٖ انطالب    سٕاء فٙ انهفظ أٔ انًؼُٗ أٔ االسهٕب   .1

. أٌ تسٓى دساست انحذٚث انششٚف فٙ تًُٛت انٕاصع انذُٚٙ نذٖ انطالب     .2

 أٌ تمذس انطالب انجٕٓد انؼظًٛت ٔانمًٛت انتٙ بزنٓا أسالفُا يٍ سٔاٚت انحذٚث فٙ سبٛم انتحش٘ يٍ صذلّ ٔصحتّ ٔفٙ سبٛم  .3

.  جًؼّ ٔتذُّٔٚ ٔحفظّ نألجٛال انماديت يصذسا أصٛال َٔبؼا سالٛا نهششٚؼت االساليٛت 

 أٌ تتذسب انطالب ػهٗ كٛفٛت استُتاج األحكاو ٔانمٕاػذ يٍ األحادٚث انُبٕٚت   .4

ْٕٔ انسُت انًطٓشة ٔأٌ ٚأخزٌ ػُّ حمٛمت دُٚٓى  .   أٌ ٚتصم انطالب اتصاال يباششا بانًُبغ انثاَٙ يٍ يُبؼٙ انششٚؼت اإلساليٛت .5

. ٔٚمفٕا ػهٗ تششٚؼاتّ انخهمٛت ٔاالجتًاػٛت ٔااللتصادٚت انتٙ تٓذف إنٗ تطٕٚش انفشد ٔانًجتًغ 

نمذ كاٌ   }لال تؼانٗ .  أٌ ٚمتذ٘ انطالب    بشخصٛت انشسٕل صهٗ هللا ػهّٛ ٔسهى ، ٔأٌ ٚجؼهٍ يٍ حٛاتّ يثاال ٚحتزَّٔ فٙ حٛاتٓى  .6

.  {نكى فٙ سسٕل هللا أسٕة حسُت نًٍ كاٌ ٚشجٕ هللا ٔانٕٛو اٜخش ٔركش هللا كثٛشا 

 أٌ تتكٌٕ نذٖ انطالب  انمذسة ػهٗ تًٛٛض األحادٚث انًكزٔبت ٔانًٕضٕػت ، أٔ ػهٗ األلم ٚحسٌٕ بشئ يٍ انشك تجاِ األحادٚث  .7

. ٔٚتشددٌٔ فٙ لبٕنٓا ٔانؼًم بٓا حتٗ ٚستٕثمٌٕ يٍ صحتٓا بانطشق انًُاسبت نٓى ٔانتٙ ٚششذٌٔ إنٛٓا خالل دساستٓى 

. أٌ ٚهى انطالب بانفشٔق بٍٛ انحذٚث انششٚف ٔانمشآٌ انكشٚى حتٗ تتًٛض طبٛؼت كم يًُٓا ػٍ اٜخش  -1

ٔأٌ ٚؼشفٍ أَّ يصذس ثاٌ  . أٔ ػهٗ يٕضؼت يٍ انذٍٚ اإلساليٙ . أٌ ٚمف انطالب  ػهٗ يكاَت انحذٚث انششٚف يٍ انمشآٌ انكشٚى  -2

ٔأَّ  ٚتُأل  حٛاة ‘ باالضافت إنٗ أَّ يُبغ ْذاٚت ٔإسشاد ٔتٕجّٛ ‘ نهتششٚغ اإلساليٙ بؼذ انمشاٌ ٔأَّ يفصم الجًانّ ٔشاسح نّ 

انًسهًٍٛ انٕالؼٛت ٚتفصٛم أكثش فُٛظى نٓى بٕٛػٓى ٔتجاستٓى ٔأسفاسْى ٔحشٔبٓى ٔيؼايالتٓى يغ جٛشآٍَ يٍ انذٔل  ٔاألفشاد ٔ 

انخ .... اصٔاجٍٓ  ٔأحتفاالتٍٓ

 أٌ ٚتؼشف انطالب ػهٗ األحادٚث انُبٕٚت يٍ حٛث طبٛؼتٓا ٔإَٔػٓا ٔيصذسْا ٔانطشٚمت انتٙ اتبؼٓا انًسهًٌٕ فٙ سٔاٚتٓا  .8

. ٔتذُٔٚٓا ٔانًحافظت   ػهٛٓا ٔاالستٛثاق يُٓا ٔكزنك يا ٚتؼهك  بذسجتّ أٔ ستبتٓا يٍ حٛث انتأكذ يُٓا 

 
 

 

األهداف العامة لمادة الحديث األهداف العامة لمادة الحديث 
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    هـ 14/   /   الخميس 
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: المشرف التربوي 
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٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ اٌذسط 

 :أْ

 

 ٠غزٕجو ِّٙخ اٌشعً ػ١ٍُٙ - 1  

. اٌغ٩َ

٠غزٕجو اٌقٛسح اٌزّض١ٍ١خ فٟ - 2

. اٌؾذ٠ض١ٓ

 ِٛلف إٌبط ِٓ دػٛح ٠ٓ٠ت- 3

. اٌشعً ػ١ٍُٙ اٌغ٩َ

.  ٠زوش اٌؾمٛق اٌٛاعجخ ٌٍٕجٟ - 4

 اٌقفخ اٌزٟ اؽزٙش ثٙب ٠ٓ ٠ت- 5

 . ا٤ؽؼشٞأثٛ ٘ش٠شح ٚأثٛ ِٛعٝ 

 ٠مبسْ ث١ٓ ِٓ أهبع اٌشعٛي - 6

. ٚث١ٓ ِٓ ػقبٖ

 ٠غزٕزظ فبئذر١ٓ ِٓ فٛائذ - 7

. اٌؾذ٠ض١ٓ

َُ ؽفمخ إٌجٟ ػٍٝ 8-  ٠غزؾؼش ِػظَ

. أِزٗ

 

  دلبئك( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 

ثؼشك فٛسح ٌغف١ٕخ ٚعو   

أِٛاط، صُ ِطبٌجخ اٌط٩ة ثبٌزؼ١ٍك 

ػ١ٍٙب، ٚسثو رٌه ثؤْ ا٨ِزضبي 

٤ٚاِشٖ 

أٚ اٌز١ّٙذ . ٚهبػزٗ عج١ً ٌٍٕغبح

ثزوش لقخ رذي ػٍٝ ؽفمخ إٌجٟ 

فٟ ٘ذا٠زٗ إٌبِط ٚدػٛرُٙ 

٠٧ٌّبْ 

 ومقخ خشٚعٗ ٌذػٛح أً٘ اٌطبئف

، أٚ دػٛرٗ ٌٍغ٩َ ا١ٌٙٛدٞ اٌزٞ 

   .وبْ فٟ ِشك اٌّٛد
 

 

 

 هش٠مخ إٌّبلؾخ ٚاٌؾٛاس 

 

   دل١مخ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

٘زا اٌّٛمٛع هش٠مخ   فٟ رذس٠ظعؤعزخذَ  

هٍت  ِٓ اٌط٩ة وزبثخ أإٌّبلؾخ، ٚرٌه ثؤْ 

ف١زٕبلؾْٛ   أعئٍخٚ أػذ أعئٍخ ؽٛي اٌذسط، 

فٟ اعبثزٙب، ٚوٍّب وبٔذ ا٤عئٍخ ؽ١ّمخ 

ِٚض١شح ٌزفى١ش اٌط٩ة وبْ رٌه أدػٝ ٌزفبػً 

. اٌطبٌت ِؾبسوزٗ

ِٚٓ ا٤ِٛس اٌّف١ذح فٟ ا٠نبػ اٌقٛسح 

 اٌّضً أث١ٓاٌزّض١ٍ١خ فٟ اٌؾذ٠ض١ٓ أْ 

ٚد٨ٌزٗ ػٍٝ  اٌّنشٚة ِٓ ؽ١ش أسوبٔٗ

 .اٌخطش

اعزغ٩ي اٌغجٛسح فٟ وزبثخ أوجش لذس ِٓ 

اٌفٛائذ ٚاٌزطج١مبد، ِٚٓ رٌه ػشك أِضٍخ 

ٚاسرفغ لذسٖ  ٌّٓ اعزغبة ٌٍشعٛي فٕغب

وج٩ي ٚص٠ذ ثٓ ؽبسصخ ٚػّبس ، ٚأخشٜ ٌّٓ 

وزة فٍٙه وؤثٟ ٌٙت ٚأثٟ عًٙ ٚا١ٌٌٛذ ثٓ 

 .اٌّغ١شح

ِٓ اٌّف١ذ فٟ اِزضبي اٌطبٌت ٌّؼبٟٔ اٌؾذ٠ض١ٓ 

ُ وً هبٌت اعزّبسح خبفخ ثٗ ٠ؾذد  ّّ أْ ٠ق

  .ٌٙذٞ إٌجٟ  ف١ٙب ِذٜ ِزبثؼزٗ
 

 

 دلبئك ( 10 ) اٌزم٠ُٛ ٠غزغشق 

 

 ِّٙخ اٌشعً ػ١ٍُٙ اعزٕجو- 1 

. اٌغ٩َ

 اٌقٛسح اٌزّض١ٍ١خ فٟ اعزٕجو- 2

. اٌؾذ٠ض١ٓ

 

 ِٛلف إٌبط ِٓ دػٛح ٠ٓة- 3

. اٌشعً ػ١ٍُٙ اٌغ٩َ

 

. روش اٌؾمٛق اٌٛاعجخ ٌٍٕجٟ ا - 4

 

 اٌقفخ اٌزٟ اؽزٙش ثٙب ٠ٓ ة- 5

 ا٤ؽؼشٞأثٛ ٘ش٠شح ٚأثٛ ِٛعٝ 

 .

 

 لبسْ ث١ٓ ِٓ أهبع اٌشعٛي - 6

. ٚث١ٓ ِٓ ػقبٖ

 

 فبئذر١ٓ ِٓ فٛائذ اعزٕزظ - 7

. اٌؾذ٠ض١ٓ

  

 

: إٌؾبه ا٤ٚي 

 

 أ١ّ٘خ هبػخ ْٞأة

 .اٌشعٛي 

روش أْ ٕ٘بن ص٩صخ أ

ٚص٩ص١ٓ ِٛمؼبً ٚسد 

 .اٌشعٛي  ف١ٙب هبػخ

هٍت ِٓ اٌط٩ة أ

روش ثؼل ٘زٖ 

 اٌّٛامغ ِٓ

 .ا٠٢بد اٌزٟ ٠ؾفظٙب

ؽ١ً اٌط٩ة أ

ٌٍشعٛع اٌٝ اٌّؼغُ 

أٚ اٌؾبعت 

٨عزخشاط اٌّض٠ذ 

 .ِٓ ا٠٢بد ٚرذ٠ٕٚٙب

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 
 

  الٌوم ا٤ٚي :اٌذسط  : اٌٛؽذح ا٤ٌٚٝ ػٕب٠خ اٌشعٛي ثؤِزٗ الدرس

َّ اٌشعً. ؽذح ؽفمخ اٌشعٛي ػٍٝ أِزٗ.  ِٓ فّذق اٌشعٛي ٚارّجغ أِشٖ فمذ ٔغب- « .اٌّذٌغخ »ِفَٙٛ -  «  .إٌز٠ش اٌؼش٠بْ »ِفَٙٛ  المعارف   التارٌخ .إٌزاسح اؽذٜ ِٙب

ػشك ؽشائؼ أٚ ؽفبف١بد ٠ج١ٓ ف١ٙب ٚعبئً ا٦ٔزاس، أؽبد٠ش - 3.    اٌىٍّبد- رشعّخ اٌشاٚٞ :   ثطبلبد ٠ُىزت ف١ٙب -  2.      ٌٛؽخ ٠ُىزت ف١ٙب اٌؾذ٠ش الوسائل المقترحة

 -.رذي ػٍٝ ٚعٛة هبػخ اٌشعٛي ػ١ٍٗ اٌق٩ح ٚاٌغ٩َ،ا٤ٔؾطخ
  الفصل- الحصة 

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

: اٌذسط أْ

 

 ٠ّؼشف ِؼٕٝ ا٨عزٕغبء 2-

. افط٩ؽبً 

 

.  ٠ؼذد آداة لنبء اٌؾبعخ3-

 ٠زوش ففبد اٌقؾبثٟ 4-

. اٌغ١ًٍ عٍّبْ 

 

 ٠غزٕجو ؽم١مخ ؽّٛي 5-

اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ ٌغٛأت 

. اٌؾ١بح

 

 

 ٠ؾزشَ اٌج١ذ اٌؾشاَ 6-

 .٠ٚؼظّٗ

 دلبئك ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 

اٌز١ّٙذ ٌٍذسط ثمقخ وّب 

ػشمذ فٟ وزبة اٌطبٌت، أٚ 

ثطشػ أعئٍخ ؽٛي ػٕب٠خ إٌجٟ 

: ثؤِزٗ، ثؤْ ٠مبي

ِٓ ػٍّٕب و١ف ٔؼجذ هللا؟ ِٓ 

ػٍّٕب آداة اٌطؼبَ؟ ِٓ 

ؽزٝ ٠مشس اٌّؼٍُ ؽم١مخ ...ػٍّٕب

أْ إٌجٟ ػٍُ 

. أِزٗ وً ؽٟء 

اخزش أٞ اٌؼٕب٠ٚٓ اٌزب١ٌخ ألشة 

ٌّٛمٛع اٌؾذ٠ش ٠ٚزٛافك ِغ 

ِٛمٛع اٌٛؽذح ٚاوزجٗ فٟ 

: أػٍٝ اٌقفؾخ

ؽشؿ - آداة لنبء اٌؾبعخ 

أؽىبَ - إٌجٟ ػٍٝ رؼ١ٍُ أِزٗ 

. ا٨عزٕغبء

هش٠مخ ا٨عزمشائ١خ  ٚ اٌؾٛاس ٚ 

 إٌّبلؾخ 

   دل١مخ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

ٚرٌه ثطشػ أِضٍخ ػٓ ا٨عزٕغبء   

رؼش٠ف  ف١غزٕجو اٌط٩ة ِٓ خ٩ٌٙب

. ا٨عزٕغبء ٚآداثٗ

 هش٠مخ إٌّبلؾخ، ثؤْ ٠نغ ارجبع٠ّٚىٓ 

ػذ وزٌه أاٌط٩ة أعئٍخ ؽٛي اٌذسط، ٚ

ٚاٌؾٛاس ٚػشك  أعئٍخ ٌٍّٕبلؾخ

لقـ ِٓ ٚالغ اٌط٩ة، ثؾ١ش ٠زُ 

رذ٠ٚٓ ٔزبئظ اٌؾٛاس ػٍٝ اٌغجٛسح أٚ 

. أٚ اٌجطبلبد ِٓ خ٩ي اٌؾفبف١بد

ػشك ؽشائؼ اٌجٛسث٠ٕٛذ أأصٕبء اٌذسط 

ٚمؼ ف١ٙب آداة لنبء اٌؾبعخ ِذػّبً ٤

ؽىّخ ا٦ع٩َ ِٓ   ثب٤دٌخ ٚث١بْٞو٩َ

رٌه، ِغ اثشاص وّبي اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ 

. ثؾ١ش عبءد ؽبٍِخ ٌؾئْٚ ا٦ٔغبْ

ؽبسن اٌط٩ة فٟ ؽً ِب ٠ؾىً ػ١ٍُٙ أ

ِٓ اٌفشاغبد ٚرذ٠ٚٓ رٌه ػٍٝ 

اعزٕجبه  اٌغجٛسح، ٚرؾف١ضُ٘ ػٍٝ

  .اٌفٛائذ ِٓ اٌؾذ٠ش

 

 ( 10 ) اٌزم٠ُٛ ٠غزغشق 

 دلبئك

 

ػشف ِؼٕٝ ا٨عزٕغبء 

 .افط٩ؽبً 

 

 .ػذد آداة لنبء اٌؾبعخ

 

اروش ففبد اٌقؾبثٟ 

 .اٌغ١ًٍ عٍّبْ 

 

اعزٕجو ؽم١مخ ؽّٛي 

اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ 

 .ٌغٛأت اٌؾ١بح
  

 

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

 دل١مخ ( 15 )

اٌزؤو١ذ ػٍٝ ػٕب٠خ - 

اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ 

 ثؾ١بح ا٦ٔغبْ

ٚا٘زّبِٙب ثؤدق ا٤ِٛس 

. فٟ ؽ١برٗ

. ٠مشأ اٌط٩ة إٌؾبه- 

٠ّضً اٌط٩ة ٌىً - 

ػًّ وّب ٘ٛ ِطٍٛة 

ث١بْ  فٟ إٌؾبه ِغ

. صّشح رٌه اٌؼًّ

ٔبلؼ اٌط٩ة ف١ّب أ- 

رٛفٍٛا ا١ٌٗ ٦مبفخ 

ثؼل 

ا٤ِٛس اٌزٟ ٠شٜ 

فؾ١ؼ دامبفزٙب أٚ 

. ِؼٍِٛخ

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم اٌضبٟٔ :اٌذسط  اٌٛؽذح ا٤ٌٚٝ ػٕب٠خ اٌشعٛي ثؤِزٗ الدرس

  التارٌخ .ا٦ع٩َ ٠ذػٛ اٌٝ إٌظبفخ ٚإٌضا٘خ.ؽّٛي ا٦ع٩َ ٚوّبٌٗ                     .ؽشؿ إٌجٟ ػٍٝ رؼ١ٍُ إٌبط اٌخ١ش.  ِفَٙٛ ا٨عزٕغبء المعارف

: -  ؽفبف١بد ٠ىزت ف١ٙب اٌطبٌت3.    -أعئٍخ. - اٌشاٚٞ.   - اٌّقطٍؾبد. - اٌىٍّبد:   - ثطبلبد ٠ىزت ػ١ٍٙب-  2.      ٌٛؽخ ٠ىزت ػ١ٍٙب ٔـ اٌؾذ٠ش1 الوسائل المقترحة

 .أؽبد٠ش. - آ٠بد.  - أٔؾطخ.- آداة لنبء اٌؾبعخ:  -  ؽشائؼ ٠ٛمؼ ف١ٙب4.  -ِبرا ٠ٕٛٞ أْ ٠فؼً.  - ِبرا رؼٍُ. - اٌفٛائذ

  الفصل- الحصة 

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

 :اٌذسط أْ

 
ِشاد ِٓ ِؼبٟٔ ٠ٛمؼ اي -1

 اٌذسعبد، اٌشثبه )اٌىٍّبد 

 .(اعجبؽ , 

٠ذسن ؽشؿ إٌجٟ ػٍٝ  -2

 .ِغفشح هللا ٤ِزٗ

د ثؼل اٌٛعبئً اٌزٟ  -3  ٠ؼذِّ

 .رىفّش اٌزٔٛة

 . ٠غزؾؼش أ١ّ٘خ اٌق٩ح -4

٠زؾٍّٝ ثآداة اٌّؾٟ اٌٝ   -5

 .اٌق٩ح

فزٌىُ »: ٠ؾشػ لٌٛٗ  -6

 «.اٌشثبه 

٠ٛمؼ عجت وضشح سٚا٠خ - -7

 .أثٟ ٘ش٠شح ٌٍؾذ٠ش

٠غزٕزظ ص٩صبً ِٓ فٛائذ  -8

. اٌؾذ٠ش

 

 

 

 

 دلبئك ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 

 ِٓ عؼخ سؽّخ هللا اْ

 ٔبػض ٚعً أْ عؼً ي

هشائك وض١شح ارا ػٍّٙب 

اٌؼجذ وفّشد ػٕٗ رٔٛثٗ 

دسعزٗ ٚرٌه وّب  ٚسفؼذ

 .فٟ اٌؾذ٠ش

 

 

 هش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٚٔٝ  
 

 ( 20 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

  دل١مخ

 ثّٕبلؾخ اٌط٩ة ػٓ ثؼل أثذا

ا٤خطبء اٌزٟ رمغ ُِٕٙ ٚأْ 

ا٤ػّبي اٌقبٌؾخ رىفش٘ب، ٚسثطٙب 

 ثمقخ

  

 اٌفقً اٌٝ ص٩س ِغّٛػبد ألغُ

رزوش ا٤ٌٚٝ اٌزٔٛة 

ٚاٌّؼبفٟ اٌزٟ ٠ىضش اٌٛلٛع ف١ٙب 

خقٛفبً اٌقغبئش، ٚرزوش 

اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ اٌّىفّشاد، ٚرزوش 

 .اٌضبٌضخ اٌفنبئً

 

 ( 7 ) اٌزم٠ُٛ ٠غزغشق 

 دلبئك
 

ٚمؼ اٌّشاد ِٓ ِؼبٟٔ  -1

اٌذسعبد،  )اٌىٍّبد 

 .(اعجبؽ , اٌشثبه 

ٚمؼ ؽشؿ إٌجٟ ػٍٝ - 2

 .ِغفشح هللا ٤ِزٗ

د ثؼل اٌٛعبئً اٌزٟ رىفّش 3-  ػذِّ

 .اٌزٔٛة

 .و١ف ٔغزؾؼش أ١ّ٘خ اٌق٩ح- 4-

٠زؾٍّٝ ثآداة اٌّؾٟ اٌٝ - 5

 .اٌق٩ح

فزٌىُ اٌشثبه »: اؽشػ لٌٛٗ -6

.» 

ٚمؼ عجت وضشح سٚا٠خ أثٟ  -7

 .٘ش٠شح ٌٍؾذ٠ش

 ص٩صبً ِٓ فٛائذ  اعزٕزظ-8

اٌؾذ٠ش 

 

: إٌؾبه ا٤ٚي 

دل١مخ  ( 13 )

 

 ٠ج١ٓ ٌُٙ أْ ا-

ٌؼجبساد رىْٛ عٍّخ ا

ِف١ذح رؼزجش لبػذح 

ؽشػ١خ ٠مبط 

. ػ١ٍٙب

أٚمؼ ٌُٙ و١ف١خ - 

 فٟ اٌزؤ١ٌف ساٌزفىٟ

. ث١ٓ اٌىٍّبد

رشل١ُ اٌىٍّبد - 

 صُ رشل١ُ اٌّزٕبعمخ

اٌمبػذح ٚرٛم١ؾٙب 

ٚسثطٙب ثؾ١بح 

 .ٌطبٌتا

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم  اٌضبٌش :اٌذسط  اٌٛؽذح ا٤ٌٚٝ ػٕب٠خ اٌشعٛي ثؤِزٗ الدرس
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  الفصل- الحصة ػشك ثطش٠مخ اٌؾشائؼ ثٛسث٠ٕٛذ - 4.    ثطبلبد فغ١شح ٠ىزت ػ١ٍٙب  ِىفّشاد اٌزٔٛة3.    - ؽفبف١بد ٠ىزت ػ١ٍٙب فٛائذ  اٌؾذ٠ش2. -ٌٛؽخ ِىزٛة ف١ٙب اٌؾذ٠ش الوسائل المقترحة

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

: ٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ اٌذسط أْ

د ص٩صبً ِٓ َِٔؼُ هللا ػ١ٍٗ . ٠ؼذِّ

 ٠ٛمؼ اٌّشاد ِٓ وٍّخ 2-

). رّٛسِذ لذِبٖ، ػبة، لو(

ف اٌؾىش فٟ ا٨فط٩ػ3- .  ٠ؼشِّ

.  ؽم١مخ اٌؾىش٠ٓ ٠ت4-

 ٠غزؼًّ عٛاسؽٗ فٟ ؽىش هللا 5-

ثب٨عزٙبد فٟ اٌطبػخ ٚاٌجؼذ 

. ػٓ اٌّؼق١خ

.  ٠زوش ٘ذٞ إٌجٟ فٟ اٌطؼب6َ-

.  ٠مزذٞ ثبٌشعٛي فٟ ؽىشٖ هلل7-

 ٠مذس ٔؼّخ اٌطؼبَ ٠ٚؾّذ هللا 8-

. ٠ٚؾىشٖ ػ١ٍٙب

َّ اٌطؼب9َ- .  ٠نشة ِضب١ٌٓ ػٍٝ ر

د اٌّفبعذ اٌّزشرجخ ػٍٝ 10-  ٠ؼذِّ

. ػ١ت اٌطؼبَ

 ٠زوش ١ِضر١ٓ ِٓ ِضا٠ب 11-

. اٌّغ١شح ثٓ ؽؼجخ 

 

  دلبئك( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 

 
اٌز١ّٙذ ٌٍذسط ثمقخ وّب ػشمذ 

فٟ وزبة اٌطبٌت، أٚ ثطشػ أعئٍخ 

: ؽٛي ػٕب٠خ إٌجٟ ثؤِزٗ، ثؤْ ٠مبي

 

لٍّبً ٚأخز  ٌٛ أ٘ذ٠ذ ٤ؽذ ص٩ِئه

٠ىزت ثٗ ِب ٠غٟء ا١ٌه ٠ٚؼجش ثٗ فٟ 

أٚساله فًٙ  ٠ُؼّذ فؼٍٗ ؽىشاً ٌه ػٍٝ 

 ٘ذ٠زه؟

ْٓ أوضش ِٓ اٌزٔٛة َِ  ً٘ ٠ؼذ 

 ٚاٌّؼبفٟ ِغ رٛاٌٟ ٔؼُ هللا ػ١ٍٗ

 ؽبوشاً؟

ٌمذ وبْ لذٚرُٕب ِؾٌّذ أوضش إٌبط 

اػزشافب ثٕؼُ هللا ٚؽىشاً هلل ػ١ٍٙب 

 ٚرغخ١ش٘ب فٟ

ِشمبرٗ، ِٚٓ رٌه ِب ٚس 

-  اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ 
   دل١مخ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

٠مزشػ رذس٠ظ اٌؾذ٠ش ثطش٠مخ اٌزؼٍُ 

اٌزؼبٟٚٔ، ٚرٌه ثزمغ١ُ اٌفقً اٌٝ ص٩س 

ِغّٛػبد، رزوش ا٤ٌٚٝ 

فٟ : أِضٍخ ٌٕؼُ هللا فٟ ِغب٨د ِخزٍفخ

إٌفظ، ٚاٌىْٛ، ٚا٤لذاس، ٚا٤ٚاِش، 

، ٚرزوش اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ ...

ؽم١مخ اٌؾىش، ٚو١ف١خ ؽىش هللا ػٍٝ 

ِؾّذ ٚداٚد ، : ٔؼّٗ، ٚأِضٍخ ٌٍؾبوش٠ٓ

ٚرزوش اٌضبٌضخ آصبس 

ؽىش إٌؼُ ٚآصبس وفش إٌؼُ، صُ ٠زُ 

رٛم١ؼ ّٔٛرط ٌؾىش إٌؼُ ػٓ هش٠ك 

د ا٤ٌٚٝ  رَ ػ١ت اٌطؼبَ ثؾ١ش رؼذِّ

اٌّفبعذ اٌّزشرجخ ػٍٝ ػ١ت اٌطؼبَ، 

َّ اٌطؼبَ ٚأِضٍخ  د اٌضب١ٔخ فٛس ر ٚرؼذِّ

د اٌضبٌضخ ا٢داة اٌّغزؾجخ  ػ١ٍٗ، ٚرؼذِّ

 ٌّٓ لذَ ٌٗ هؼبَ 

 ( 10 ) اٌزم٠ُٛ ٠غزغشق 

 دلبئك
د ص٩صبً ِٓ َِٔؼُ هللا ػ١ٍٗ- 1 . ػذِّ

 ٠ٛمؼ اٌّشاد ِٓ وٍّخ 2-

). رّٛسِذ لذِبٖ، ػبة، لو(

ف اٌؾىش فٟ ا٨فط٩ػ- 3- . ػشِّ

.  ؽم١مخ اٌؾىشٚمؼ 4-

عٛاسػ فٟ ايعزؼًّ ْ و١ف- 5-

ؽىش هللا  

. روش ٘ذٞ إٌجٟ فٟ اٌطؼبَا - 6

لزذٞ ثبٌشعٛي فٟ و١ف ْ –7-

. ؽىشٖ هلل

ؽّذ ْلذس ٔؼّخ اٌطؼبَ ٚو١ف ْ- 8

. ؽىشٖ ػ١ٍٙبْهللا ٚ

َّ اٌطؼبَامشة- 9 .  ِضب١ٌٓ ػٍٝ ر

د اٌّفبعذ اٌّزشرجخ ػٍٝ  -10 ػذِّ

. ػ١ت اٌطؼبَ

وش ١ِضر١ٓ ِٓ ِضا٠ب ا- 11ا

  .اٌّغ١شح ثٓ ؽؼجخ 

 

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

دل١مخ  ( 15 )
 

اؽنبس اٌطبٌت 

اٌّقؾف ٚفزؾٗ ػٍٝ 

. اٌغٛسح اٌّطٍٛثخ

) إٌؾً(لشاءح عٛسح - 

ً ِٓ لِجًَ  ِّ ثزّّؼٓ ٚرؤ

. اٌطبٌت

اٌجؾش ػٓ اعُ إٌجٟ - 

اٌزٞ أصٕٝ هللا ػ١ٍٗ 

. ٚوبْ ؽبوشا ٌٗ

٠غزخشط اٌطبٌت ا٠٢خ - 

. صُ ٠غغٍٙب

٠زٍٛ ا٠٢خ صُ ٠غزٕجو - 

عجت ٚفف هللا 

 اٚرؼبٌٝ ٌٙزعجؾبٔٗ 

 إٌجٟ ثؤٔٗ ؽبوش

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم  اٌشاثغ :اٌذسط  :اٌقجش ٚاٌؾىش: اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ  الدرس
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: -  ؽفبف١بد ٠ىزت ف١ٙب اٌطبٌت3.    -أعئٍخ. - اٌشاٚٞ.   - اٌّقطٍؾبد. - اٌىٍّبد:   - ثطبلبد ٠ىزت ػ١ٍٙب-  2.      ٌٛؽخ ٠ىزت ػ١ٍٙب ٔـ اٌؾذ٠ش1 الوسائل المقترحة

 .أؽبد٠ش. - آ٠بد.  - أٔؾطخ.- آداة لنبء اٌؾبعخ:  -  ؽشائؼ ٠ٛمؼ ف١ٙب4.  -ِبرا ٠ٕٛٞ أْ ٠فؼً.  - ِبرا رؼٍُ. - اٌفٛائذ

  الفصل- الحصة 

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

: اٌذسط أْ
 

٠ٛمؼ اٌّشاد ِٓ وٍّبد - 1

 (ٌٛلزٙب، اٌغٙبد، اٌق٩ح)

. ٠ج١ٓ أؽت ا٤ػّبي اٌٝ هللا- 2

٠غزٕجو ا٠٢خ اٌزٟ رذي ػٍٝ - 3

ٚػ١ذ ِٓ ٠ئخش اٌق٩ح ػٓ 

. ٚلزٙب

. ٠ج١ٓ فنً اٌق٩ح ٌٛلزٙب- 4

٠شرت ا٤ػّبي ؽغت - 5

. أفن١ٍزٙب

٠ج١ٓ فنً اٌغٙبد فٟ عج١ً - 6

. هللا

٠زوش ثؼل ؽمٛق - 7

. اٌٛاٌذ٠ٓ

٠غزٕزظ ػ٩لخ اٌق٩ح - 8

. ٚاٌجش ٚاٌغٙبد ثبٌقجش

 

  دلبئك( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 
 

 وبْ اٌقؾبثخ ِٓ أػٍٝ إٌبط

خ، ٚأوضشُ٘ سغجخ فٟ رؾق١ً  ّّ ٘

 اٌّشارت

اٌؼب١ٌخ اٌزٟ رؾزبط اٌٝ فجش 

ِٚٓ رٌه ؽشفُٙ  ِٚغب٘ذح،

اٌشعٛي ػٓ أٞ   عئاي ػٍٝ

 ا٤ػّبي أفنً؟ وّب فٟ

: اٌؾذ٠ش اٌزبٌٟ

هش٠مخ ا٨عزمشائ١خ  ٚ اٌؾٛاس ٚ 

 إٌّبلؾخ 
   دل١مخ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

ٚرٌه ثطشػ أِضٍخ ػٓ ا٨عزٕغبء   

رؼش٠ف  ف١غزٕجو اٌط٩ة ِٓ خ٩ٌٙب

. ا٨عزٕغبء ٚآداثٗ

 هش٠مخ إٌّبلؾخ، ثؤْ ٠نغ ارجبع٠ّٚىٓ 

ػذ وزٌه أاٌط٩ة أعئٍخ ؽٛي اٌذسط، ٚ

ٚاٌؾٛاس ٚػشك  أعئٍخ ٌٍّٕبلؾخ

لقـ ِٓ ٚالغ اٌط٩ة، ثؾ١ش ٠زُ 

رذ٠ٚٓ ٔزبئظ اٌؾٛاس ػٍٝ اٌغجٛسح أٚ 

. أٚ اٌجطبلبد ِٓ خ٩ي اٌؾفبف١بد

ػشك ؽشائؼ اٌجٛسث٠ٕٛذ أأصٕبء اٌذسط 

ٚمؼ ف١ٙب آداة لنبء اٌؾبعخ ِذػّبً ٤

ؽىّخ ا٦ع٩َ ِٓ   ثب٤دٌخ ٚث١بْٞو٩َ

رٌه، ِغ اثشاص وّبي اٌؾش٠ؼخ ا٦ع١ِ٩خ 

. ثؾ١ش عبءد ؽبٍِخ ٌؾئْٚ ا٦ٔغبْ

ؽبسن اٌط٩ة فٟ ؽً ِب ٠ؾىً ػ١ٍُٙ أ

ِٓ اٌفشاغبد ٚرذ٠ٚٓ رٌه ػٍٝ 

اعزٕجبه  اٌغجٛسح، ٚرؾف١ضُ٘ ػٍٝ

 .اٌفٛائذ ِٓ اٌؾذ٠ش

 ( 10 ) اٌزم٠ُٛ ٠غزغشق 

دلبئك 

 
ٚمؼ اٌّشاد ِٓ وٍّبد - 1

 (ٌٛلزٙب، اٌغٙبد، اٌق٩ح)

 .ث١ٓ أؽت ا٤ػّبي اٌٝ هللا- 2

اعزٕجو ا٠٢خ اٌزٟ رذي - 3

ػٍٝ ٚػ١ذ ِٓ ٠ئخش اٌق٩ح 

 .ػٓ ٚلزٙب

 .ث١ٓ فنً اٌق٩ح ٌٛلزٙب- 4

سرت ا٤ػّبي ؽغت - 5

 .أفن١ٍزٙب

ث١ٓ فنً اٌغٙبد فٟ عج١ً -6

 .هللا

اروش ثؼل ؽمٛق - 7

 .اٌٛاٌذ٠ٓ

 ػ٩لخ اٌق٩ح اعزٕزظ- 8

  .ٚاٌجش ٚاٌغٙبد ثبٌقجش

 

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

دل١مخ  ( 15 )

 

٠مشأ اٌطبٌت 

اٌّفب١ُ٘ 

اٌّؼشٚمخ فٟ 

. خبسهخ اٌّفب١ُ٘

٠فىش اٌطبٌت فٟ - 

أِضٍخ رزٕبعت ِغ 

. وً ٔٛع

٠غغً اٌط٩ة - 

ا٤ِضٍخ فٟ ا٤ِبوٓ 

 .اٌّخققخ ٌٙب

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 
 

  الٌوم  اٌخبِظ:اٌذسط  :اٌقجش ٚاٌؾىش: اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ  الدرس

  التارٌخ .اٌق٩ح ٚاٌجش ٚاٌغٙبد أِٛس ِزىشسح رؾزبط اٌٝ فجش                          .اٌغٙبد رسٚح عٕبَ ا٦ع٩َ.  رفبمً ا٤ػّبي«   .اٌغٙبد »ِفَٙٛ  المعارف

  الفصل- الحصة ؽفبف١بد ٌىزبثخ ا٠٢بد ٚا٤ؽبد٠ش اٌّزؼٍمخ ثبٌّٛمٛع –.    ثطبلبد ٌىزبثخ اٌىٍّبد2.  - ٌٛؽخ ِىزٛة ف١ٙب اٌؾذ٠ش1- الوسائل المقترحة

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

 

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

 :اٌذسط أْ
 

٠ج١ٓ صٛاة اٌقجش ػٍٝ  -1

 .اٌّق١جخ

٠زوش ا٤دػ١خ اٌزٟ رمبي  -2

 .ػٕذ اٌّق١جخ

 .٠غزٕجو فٛائذ اٌقجش -3

٠ٛمؼ ػبلجخ اٌغخو  -4

 .ٚاٌنغش ػٕذ ٌّقبئت

٠غزٕزظ فبئذر١ٓ ِٓ  -5

 .فٛائذ اٌؾذ٠ش

٠قجش ٠ٚؾزغت ا٤عش  -6

 .ػٕذ اٌّق١جخ

 دلبئك ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 
دخً ؽجبة ِٓ لش٠ؼ ػٍٝ أَ 

سمٟ هللا  اٌّئ١ِٕٓ ػبئؾخ

ػٕٙب ٟٚ٘ ثّٕٝ ُٚ٘ 

ِب ٠نؾىىُ؟ : فمبٌذ ٠نؾىْٛ،

ػٍٝ هُُٕت  ف٩ْ عمو: لبٌٛا

 اٌخ١ّخ فىبدد ػٕمٗ أٚ ػ١ٕٗ أْ

٨ رنؾىٛا، صُ : رز٘ت، فمبٌذ

   --سٚد ٌُٙ

 اٌؾذ٠ش 

 

 ِبرا ٠فؼً ِٓ أف١ت ثّق١جخ ؟

ْ ِٓ اعبثزه ػٕٛأبً ٌٍذسط  ِّٛ َو

ٍٗ فٟ أػٍٝ اٌقفؾخ  َٚعغِّ

هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٚٔٝ  ٚ اٌؾٛاس ٚ 

 إٌّبلؾخ 

 دل١مخ  ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

 ٌٍذسط ثمقخ وّب ػشمذ فٟ أِٙذ

وزبة اٌطبٌت، ٠ّٚىٓ أْ ٠ّٙذ ثزوش ٔؼُ 

ػشك ؽش٠و  هللا ػٍٝ ا٦ٔغبْ، ِغ

ػٓ ص٠بسح ِش٠ل أٚ رؼض٠خ (ف١ذ٠ٛ 

، أٚ ػٓ هش٠ك هشػ )اٌخ...... ِقبة 

اٌٝ ِٛمٛع  أعئٍخ ِٚٓ خ٩ٌٙب ٠زٛفً

: اٌذسط، أٚ رّض١ً دٚس ٠ّضً ف١ٗ هبٌجبْ 

أؽذّ٘ب أفبثزٗ ِق١جخ ، ٚا٢خش ٠مَٛ 

. ثذٚس اٌّؼضٞ ٌٗ

 ثزمغ١ُ اٌقف اٌٝ ِغّٛػبد ألَٛ،  

 ِزغبٔغخ، رج١ٓ اٌّغّٛػخ ا٤ٌٚٝ

ا٤ِٛس اٌزٟ رمبثً ثٙب اٌّقبئت ِٚب 

٠ؼ١ٓ ػ١ٍٙب، ٚرج١ٓ اٌّغّٛػخ اٌضب١ٔخ 

ا٤دػ١خ اٌّؤصٛسح اٌزٟ رمبي ػٕذ 

ٚرج١ٓ اٌّغّٛػخ اٌضبٌضخ فٛائذ  اٌّق١جخ،

 .اٌقجش

 

 ( 10 )٠غزغشق اٌزم٠ُٛ  

 دلبئك

ث١ٓ صٛاة اٌقجش ػٍٝ - 1 

. اٌّق١جخ

روش ا٤دػ١خ اٌزٟ أ  - 2-

. رمبي ػٕذ اٌّق١جخ

.  فٛائذ اٌقجشاعزٕجو 3-

ٚمؼ ػبلجخ اٌغخو -  4-

. ٚاٌنغش ػٕذ اٌّقبئت

 عزٕزظ فبئذر١ٓ ِٓ - 5-

. فٛائذ اٌؾذ٠ش

فجش ٠ٚؾزغت و١ف د 6-

  .ا٤عش ػٕذ اٌّق١جخ

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

دل١مخ  ( 15 )
 

هٍت ِٓ اٌط٩ة أ

لشاءح إٌؾبه 

. ثزّؼٓ

هٍت ُِٕٙ ؽً أصُ - 

إٌؾبه  

ٔبلؼ اٌط٩ة أصُ - 

فٟ اخز١بسارُٙ ِٓ 

: ػذح عٙبد

 دٚافؼُٙ ٌزٌه (أ

. اٌمشاس

 عشػزُٙ فٟ (ة

. ارخبر اٌمشاس

 ٔزبئظ ٘زا (ط

 ..اٌمشاس
 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم اٌغبدط:اٌذسط  :اٌقجش ٚاٌؾىش: اٌٛؽذح اٌضب١ٔخ  الدرس

اٌزٔٛة ٚاٌّؼبفٟ ِٓ أعجبة ٚلٛع اٌج٩ء، ٚاٌزٛثخ ٚا٨عزغفبس .-. ؽم١مخ اٌقجش رمزنٟ ا٨ؽزغبة ٚا٨ِزٕبع ػٓ اٌغضع.  ػظُ ا٤عش ِغ ػظُ اٌج٩ء المعارف

 ػبلجخ اٌقجش-- ِٓ أعجبة سفغ اٌج٩ء  

  التارٌخ

. - اٌفٛائذ. - ِبرا رؼٍُ: -  ؽفبف١بد ٠ىزت ف١ٙب اٌطبٌت3. -أعئٍخ.  - اٌشاٚٞ. - اٌىٍّبد: -  ثطبلبد ٠ىزت ػ١ٍٙب2. -ٌٛؽخ ٠ىزت ػ١ٍٙب ٔـ اٌؾذ٠ش- الوسائل المقترحة

 .ِٓ فجش اٌغٍف ِٚآصشُ٘ فٟ رٌه                  - ؿ�ؿ �ق . - أؽبد٠ش. - آ٠بد:  -  ؽشائؼ  ٚمؼ ف١ٙب4. -ِبرا ٠ٕٜٛ أْ ٠فؼً. ػٕٛاْ اٌذسط

  الفصل- الحصة 

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

 

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

 :اٌذسط أْ
 

اٌطٙٛس، )٠ج١ِّٓ اٌّشاد ة  -1

 .(ؽطش، ا٠٦ّبْ

ف اٌؾّذ ٚاٌزغج١ؼ  -2 ٠ُؼشِّ

 .ٚا١ٌّضاْ

 .٠ج١ِّٓ فنً اٌؾّذ اٌزغج١ؼ -3

٠غزؾؼش عؼخ سؽّخ هللا  -4

 .ٚػظ١ُ صٛاثٗ

٠ؼذِّد ص٩صخ ِٓ ا٤روبس اٌزٟ  -5

 .ٚسد ف١ٙب اٌزغج١ؼ اٌزؾ١ّذ

٠غزٕزظ ص٩صخ ِٓ اسؽبداد  -6

 .اٌؾذ٠ش

٠ؼذِّد فنبئً أثٟ ِبٌه  -7

 .ا٤ؽؼشٞ 

 دلبئك ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 

ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ  ى : اي هللا رؼبٌٝق

  ې  ې  ى  ى  چ چ چ

ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  

 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   

 ٥: الحج

 ؽبي اٌّغٍُ ِغ اٌزِّوش وؾبي اْ

ا٤سك اٌغبفّخ ِغ اٌّطش، فبرا أفبة 

 ا١ٌّزخ ؽ١ذ اٌغبفّخ اٌّطُش ا٤سكَ 

ٚاخنّشد ٚأٔجزذ اٌؼؾت اٌىض١ش، 

 فزضّش ٚوزٌه اٌمٍٛة رؾ١ب ثبٌزوش

سعٛي : ا٨عزمبِخ ػٍٝ اٌطبػخ، لبي

ِضً اٌزٞ ٠زوش سثٗ ٚاٌزٞ ٨ »: هللا 

ًُ اٌؾٟ ٚا١ٌّذ سثٗ ٠زوش ضَ َِ  1(» .

 

 

هش٠مخ ٚ اٌؾٛاس ٚ إٌّبلؾخ  

 
 ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

 دل١مخ 

 

أهشػ عئاي ػٓ ِٛامغ اٌؾّذ 

 ٚاٌزغج١ؼ فٟ

 .اٌق٩ح أٚ فٟ أروبس ا١ٌَٛ ٚا١ٌٍٍخ

رمجً اعبثبد اٌط٩ة فٟ اخز١بس 

ِٛمٛع اٌؾذ٠ش ٚاوّبي اٌفشاغبد 

ٚثب٦ِىبْ رذ٠ٚٓ أفنً ا٦عبثبد 

 .ػٍٝ اٌغجٛسح

ٚمؾٙب أاػٟ ثؼل اٌّفب١ُ٘ ٚأ س

: ٌط٩ثٗ

ٚأوذ ػٍٝ فنً اٌزوش اٌزٟ رٕبعت 

 اٌّشؽٍخ اٌؼّش٠خ

 ( 10 )٠غزغشق اٌزم٠ُٛ  

 دلبئك

اٌطٙٛس، (ث١ِّٓ اٌّشاد ة - 1

 .)ؽطش، ا٠٦ّبْ

ف اٌؾّذ ٚاٌزغج١ؼ -2  ُػشِّ

 .ٚا١ٌّضاْ

ث١ِّٓ فنً اٌؾّذ - 3

 .ٚاٌزغج١ؼ

و١ف ٔغزؾؼش عؼخ سؽّخ -4-

 .هللا ٚػظ١ُ صٛاثٗ

ػذِّد ص٩صخ ِٓ ا٤روبس - 5-

اٌزٟ ٚسد ف١ٙب اٌزغج١ؼ 

 .ٚاٌزؾ١ّذ

أ٠غزٕزظ ص٩صخ ِٓ -6-

 .اسؽبداد اٌؾذ٠ش

ػذِّد فنبئً أثٟ ِبٌه - 7

 .ا٤ؽؼشٞ 

. . 

 

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

دل١مخ  ( 15 )

 

٠مشأ أهٍت أْ -

 .اٌط٩ة اٌغٛس

  اٌط٩ة٠غزخشط-

ِٓ اٌغٛس ا٠٢بد 

اٌزٟ رذي ػٍٝ 

 .اٌؾّذ ٚاٌزغج١ؼ

 وً  اٌطبٌت٠غغً-

آ٠خ فٟ اٌّىبْ 

اٌّخقـ 

ٚسلّٙب ٚاعُ 

 .اٌغٛسح

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم  اٌغبثغ:اٌذسط :ا٤روبس : اٌٛؽذح اٌضبٌضخ  الدرس

  التارٌخ .اٌزغج١ؼ عجت فٟ صمً ا١ٌّضاْ ٠َٛ اٌم١بِخ. اٌطٙبسح ِٓ خقبي ا٠٦ّبْ           - « .ا١ٌّضاْ », « .اٌزغج١ؼ », « .اٌؾّذ », « .اٌطٙٛس »ِفَٙٛ  المعارف

  الفصل- الحصة  . ؽفبف١بد ٌؼشك ا٤ٔؾطخ3.  -ثطبلبد فغ١شح ٠ىزت ف١ٙب  ِؼبٟٔ اٌّفشداد- 2. ٌٛؽخ ف١ٙب ٔـ اٌؾذ٠ش- الوسائل المقترحة

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

 :اٌذسط أْ

ِب ٌم١ذ ِٓ (٠ج١ِّٓ اٌّشاد ة- 1

 .)ػمشة ٌذغزٕٟ

 ٠ؾبفع ػٍٝ ا٤روبس اٌقجبؽ١خ 2-

 .ٚاٌّغبئ١خ

:  ٠ؾشػ ِؼٕٝ لٛي اٌشعٛي 3-

 أػٛر ثىٍّبد هللا اٌزبِبد»

 «.ِٓ َؽشِّ ِب خٍك 

 ٠نشة ِضب١ٌٓ ػٍٝ أعجبة 4-

 .اٌٛلب٠خ اٌّبد٠خ

 ٠مزشػ ؽ٨ًٍٛ ٌّؾىٍخ ٔغ١بْ 5-

 .ا٤روبس

 . ٠غزٕجو ألغبَ اٌزوش6-

 ٠ج١ِّٓ ا٤ٚلبد اٌّؾشٚػخ 7-

 .٥ٌروبس

أثٟ ( ١ّ٠ِّض فنبئً اٌشٚاح 8-

  .)٘ش٠شح، ػضّبْ ثٓ ػفبْ

 دلبئك ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 
 ِبرا رمٛي ػٕذِب رشوت اٌغ١بسح؟

ِبرا رمٛي ػٕذِب رشٜ ِب ٠ؼغجه 

 ِٓ ِخٍٛلبد هللا؟

ِبرا رفؼً ؽ١ّٕب رؾب٘ذ ٔؼُ هللا 

 ٚرؾؼش ثٛفشرٙب ػ١ٍه؟

اْ اٌؾّذ ٚاٌزغج١ؼ ٌّٙب فنً 

 وج١ش ِٚىبٔخ ػظ١ّخ

. ٌٚزمشأ ٘زا اٌؾذ٠ش ٌزؼشف رٌه

 

ّٞ اٌؼٕب٠ٚٓ ا٢ر١خ ألشة  اخزش أ

ٌّٛمٛع اٌؾذ٠ش، ٚاوزجٗ فٟ 

 :أػٍٝ اٌقفؾخ

- فنً اٌٛمٛء ٚأ١ّ٘زٗ  (

- اصجبد ا١ٌّضاْ ٠َٛ اٌم١بِخ 

 )فنً اٌزغج١ؼ ٚاٌزؾ١ّذ

 هش٠مخ ا٨عزٕجبه١خ 
 دل١مخ  ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

 ٌٍذسط ثبعزخذاَ ػشك ؽش٠و ف١ذ٠ٛ أِٙذ

ػٓ ا٤خطبس اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب ا٦ٔغبْ فٟ 

ٚأعجبة اٌٛلب٠خ  إٌّضي أٚ فٟ اٌطش٠ك،

 .ِٕٙب

 الطالب فً ذلك، واستخالص أن أناقش
اإلنسان ال بد أن ٌأخذ بالوسائل الشرعٌة 

 .كما ٌأخذ بالوسائل المادٌة
 الطرٌقة االستنباطٌة فً تدرٌس هذه وأتبع

 : الخطوات التالٌةبإتباعاألحادٌث، وذلك 
كتابة األحادٌث على لوحة أو عرضها - 

الداتا (بجهاز عرض فوق الرأس أو جهاز 
 .)شو
طلب ذكر مجموعة من أسباب الوقاٌة أ- 

ومن ثم استنباط انقسامها إلى شرعٌة 
 .ومادٌة

طلب التأمل فً مجموعة من األذكار أ- 
المؤقتة والمطلقة وطلب استنباط التفرٌق 

 .بٌنها حسب التوقٌت واإلطالق

 ( 10 )٠غزغشق اٌزم٠ُٛ  

دلبئك 

 
ِب ٌم١ذ (ث١ِّٓ اٌّشاد ة  -1

 .)ِٓ ػمشة ٌذغزٕٟ

ؽبفع ػٍٝ ا٤روبس  -2

 .اٌقجبؽ١خ ٚاٌّغبئ١خ

 ِؼٕٝ لٛي اٌشعٛي اؽشػ -3

أػٛر ثىٍّبد هللا »: 

 اٌزبِبد

 «.ِٓ َؽشِّ ِب خٍك 

 ِضب١ٌٓ ػٍٝ أعجبة امشة - 4-

 .اٌٛلب٠خ اٌّبد٠خ

لزشػ ؽ٨ًٍٛ ٌّؾىٍخ ٔغ١بْ أ

 .ا٤روبس

 . ألغبَ اٌزوشاعزٕجو- 6

ث١ِّٓ ا٤ٚلبد اٌّؾشٚػخ - 7

 .٥ٌروبس

 

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

دل١مخ  ( 15 )

 

لغُ اٌفقً اٌٝ أ-

 .ِغّٛػز١ٓ

رمَٛ اٌّغّٛػخ - 

ا٤ٌٚٝ ثؾفع أروبس 

 .اٌقجبػ

رمَٛ اٌّغّٛػخ - 

اٌضب١ٔخ ثؾفع أروبس 

 .اٌّغبء

 دسعبد ٚأمغ- 

ٌزم١١ُ عٛدح 

 .اٌؾفع

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم اٌضبِٓ:اٌذسط :ا٤روبس : اٌٛؽذح اٌضبٌضخ  الدرس

وش اٌّم١ذ. ِفَٙٛ اٌزِّوش اٌّطٍك المعارف   التارٌخ ثش .ػٍُ هللا ػض ٚعً ِؾ١و ثىً ؽٟء. ا٤روبس اٌؾشػ١خ ؽقٓ ٌمبئٍٙب     - .ارخبر ا٤عجبة ٨ ٠ٕبفٟ اٌزٛوً. ِفَٙٛ اٌزِّ

 .)ػشك ف١ٍُ    ػٓ ا٤خطبس اٌزٟ ٠زؼشك ٌٙب ا٦ٔغبْ- 3 ثطبلبد فغ١شح ٌىزبثخ اٌىٍّبد 2. -ٌٛؽخ ٠ىزت ػ١ٍٙب ا٤ؽبد٠ش الوسائل المقترحة

  ؽفبف١بد 5ٞ-« .سؽّٗ هللا »ػجذ اٌشؽّٓ سأفذ اٌجبؽب / ٌٍذوزٛس )ؽش٠و ػضّبْ اثٓ ػفبْ، أثٟ ٘ش٠شح:  أؽشهخ رغغ4ً١-

  الفصل- الحصة 

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

 

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

 :اٌذسط أْ
 

رٛثٛا )٠ج١ٓ اٌّشاد ِٓ . -1

. (اٌٝ هللا

 . ٠ؼشف اٌزٛثخ افط٩ؽبً - 2

 ٠ؼذد ؽشٚه اٌزٛثخ 3-

. اٌقؾ١ؾخ

٠ؼطٟ ِضب٨ً ػٍٝ ف١غخ - 4

 .اعزغفبسٖ 

 .٠زوش ع١ذ ا٨عزغفبس- 5

 .٠ج١ٓ ؽبعخ ا٦ٔغبْ ٌٍزٛثخ- 6

 ٠ذاَٚ ػٍٝ اٌزٛثخ - 7

 .ٚا٨عزغفبس

 

 دلبئك ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 
ًٍ ٘شثذ ِٕٗ  رقٛس فشػ سع

 ساؽٍزٗ، ٚػ١ٍٙب هؼبِٗ ٚؽشاثٗ،

فٟ فؾشاء ١ٌظ ثٙب هؼبَ ٨ٚ 

 ساة، فطٍجٙب ؽزٝ ؽك�ػ

ػ١ٍٗ، صُ ٚعذ٘ب ثؼذ أْ أػ١بٖ 

 أِب ٚهللاِ يُ ! اٌزؼت ٚاٌغٙذ؟

أؽذُّ فشؽبً ثزٛثخ ػجذٖ ِٓ اٌشعً 

 .ثشاؽٍزٗ
س أٞ االشأ اٌؾذ٠ش اٌغبثك ٚاخذ

اٌؼٕب٠ٚٓ اٌزب١ٌخ أٔغت ٌّٛمٛع 

 :اٌؾذ٠ش، ٚاوزجٗ فٟ أػٍٝ اٌقفؾخ

فنً - أ١ّ٘خ اٌزٛثخ ٚا٨عزغفبس 

. ؽشٚه اٌزٛثخ- وضشح روش هللا 
 

 

هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٚٔٝ  ٚ 

 اٌؾٛاس ٚ إٌّبلؾخ 
 دل١مخ  ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

ِٙذ ٌٍذسط ثّب عبء فٟ وزبة اٌطبٌت، أ

٠ّٚىٓ ي هشػ رغبإ٨د ؽٛي أعّبء هللا 

 ػض ٚعً ٚففبرٗ

اٌّشرجطخ ثّٛمٛع اٌزٛثخ ِٚغفشح اٌزٔٛة، 

-اٌشؽ١ُ – اٌشؽّٓ – اٌغفٛس – وبٌزٛاة 

 ِٕٚبعجخ ِمبثٍخ رٌه......

ثىضشح اٌزٛثخ اٌزٟ ٟ٘ ِٓ اٌزؼجذ هلل ثزٍه 

رجغ اٌطش٠مخ أ  .ا٤عّبء ٚاٌقفبد

ا٨عزٕزبع١خ ِٓ خ٩ي اعزٕزبط اٌط٩ة 

 :ٌؼ٩لبد اٌزٛثخ، ثؼذ ِؼشفخ ؽشٚهٙب ٟٚ٘

 .ػ٩لخ اٌزٛثخ ثؼفٛ هللا ٚعؼخ سؽّزٗ- 

 .ػ٩لخ اٌزٛثخ ثبٌقؾجخ- 

 .ػ٩لخ اٌزٛثخ ثؾبي اٌزبئت لجٍٙب ٚثؼذ٘ب- 

ػ٩لخ اٌزٛثخ ثب٨لزشاة ِٓ ِغججبد – 

 ..اٌزٔت

 ( 10 )٠غزغشق اٌزم٠ُٛ  

دلبئك 

 

ث١ٓ اٌّشاد ِٓ   - 1 

 .(رٛثٛا اٌٝ هللا)

ػشف اٌزٛثخ - 2

 .افط٩ؽبً 

ػذد ؽشٚه اٌزٛثخ - 3

 .اٌقؾ١ؾخ

 ِضب٨ً ػٍٝ امشة- 4-

 .ف١غخ اعزغفبسٖ 

 .روش ع١ذ ا٨عزغفبسا- 5

ث١ٓ ؽبعخ ا٦ٔغبْ - 6

 .ٌٍزٛثخ

 . 

 

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

 دل١مخ ( 15 )
 

لغُ اٌقف اٌٝ أ- 

 .ِغّٛػبد ِزغبٔغخ

رمَٛ وً ِغّٛػخ - 

 ثبعزٕجبه اٌفٛائذ ِٓ

 إٌقٛؿ

 .ٚرغغ١ٍٙب

خزبس أفنً ِب وزت أ- 

ِٓ اٌفٛائذ ٠ٚمَٛ 

 اٌط٩ة

ثٛمؼٗ فٟ ِٕؾٛساد 

وٕٛص (رؾذ ِغّٝ 

ِٓ صُ (ا٨عزغفبس

رٛص٠ؼٙب ػٍٝ ه٩ة 

 .اٌّذسعخ

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم  اٌزبعغ:ٌذسط : ا٤روبس : اٌٛؽذح اٌضبٌضخ  الدرس

هللا غفٛس سؽ١ُ ؽذ٠ذ اٌفشػ . اٌزٛثخ اٌقؾ١ؾخ ٟ٘ اٌزٟ  رؾممذ ؽشٚهٙب اٌشعٛي ٘ٛ اٌمذٚح فٟ روشٖ  ٚاعزغفبسٖ ٚػجبدرٗ هلل رؼبٌٝ. ِفَٙٛ اٌزٛثخ المعارف

 ا٨عزغفبس عجت فٟ دفغ اٌؼزاة . ثزٛثخ ػجبدٖ

  التارٌخ

ِبرا : -  ؽفبف١بد ٠ىزت ف١ٙب اٌطبٌت3. -ِقطٍؾبد. - أعئٍخ. - ػٕٛاْ اٌذسط. - اٌىٍّبد: -  ثطبلبد ٠ىزت ػ١ٍٙب2. -ٌٛؽخ ٠ىزت ػ١ٍٙب ٔـ اٌؾذ٠ش الوسائل المقترحة

خبسهخ ِفب١ُ٘ ِٓ ِىفشاد . - ؽبي اٌشعٛي ِغ ا٨عزغفبس– . آ٠بد: -  ؽشائؼ ٠ٛمؼ ف١ٙب4. -ِبرا ٠ٕٛٞ أْ ٠فؼً.- فنبئً اٌشاٚٞ. - اٌفٛائذ. - رؼٍُ

 ؽبي اٌقؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ. - اٌزٔٛة فٟ اٌذ١ٔب

  الفصل- الحصة 

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

: اٌذسط أْ
ثؤثٟ أَٔذ (٠ج١ِّٓ اٌّشاد ة  -1

،َُّ  ٚأِٟ، دثش وً ف٩ح، اٌٍٙ

 .)اٌغ٩َ، اٌغ٩ي

. ٠ؼّشف اٌزوش ٚ اٌؼجبدح -2

ق ث١ٓ اٌؾىش ٚاٌزوش -3  .٠فشِّ

٠ج١ِّٓ و١ف١خ ؽىش هللا ػٍٝ  -4

 .إٌؼّخ

د ص٩صخ ِٓ ا٤روبس اٌٛاسدح  -5 ٠ؼذِّ

 .ثؼذ اٌق٩ح

٠نشة أِضٍخ ػٍٝ اؽغبْ  -6

 .اٌؼجبدح

٠نشة أِضٍخ ػٍٝ ػذَ اؽغبْ  -7

 .اٌؼجبدح

٠غزؾؼش ؽبعخ اٌؼجذ اٌٝ ػْٛ  -8

 .سثٗ

 .٠ٛاظت ػٍٝ اٌزوش ثؼذ اٌق٩ح -9

٠غزٕزظ اسؽبد٠ٓ اص١ٕٓ ِٓ  -10

 .اسؽبداد اٌؾذ٠ض١ٓ

أثٟ )١ّ٠ِّض فنبئً اٌشٚاح  -11

 ٘ش٠شح، ِؼبر ثٓ عجً، أٔظ ثٓ

 .(ِبٌه، إٌؼّبْ ثٓ ثؾ١ش

 دلبئك ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 

اعُ عبِغ ٌىً ِب ٠ؾجٗ : اٌؼجبدح 

هللا ٠ٚشمبٖ ِٓ ا٤لٛاي 

 .ٚا٤ػّبي اٌظب٘شح ٚاٌجبهٕخ

رّغ١ذ هللا رؼبٌٝ ٚرمذ٠غٗ : اٌّزوش

ٚرغج١ؾٗ ٚر١ٍٍٙٗ ٚاٌضٕبء ػ١ٍٗ 

 .ثغ١ّغ ِؾبِذٖ ٚر٩ٚح وزبثٗ

. 

ّٞ اٌؼجبساد ا٢ر١خ أٔغت ٌزىْٛ  اخزش أ

ٔٗ فٟ أػٍٝ اٌقفؾخ ّٚ  :ػٕٛأبً ٌٍذسط صُ د

ؽغٓ - عٛاِغ اٌذػبء - اٌّزوش ثؼذ اٌق٩ح (

 .)اٌؼجبدح

 

هش٠مخ ٚ اٌؾٛاس ٚ إٌّبلؾخ  

 
 ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

 دل١مخ 

ق ف١ٗ أ ِّٛ ِّٙذ ٌٍذسط ثز١ّٙذ ٠ؾ ِ

ر٘ت أً٘ »اٌط٩ة ِضً لقخ ؽذ٠ش 

 أٚ لقخ( )« )1اٌذصٛس ثب٤عٛس 

أثٟ ٘ش٠شح ػٕذِب وبْ ؽبسعبً 

 ()....٤ِٛاي اٌقذلخ فؤربٖ اٌؾ١طبْ

2(. 

رَّجغ فٟ رذس٠ظ اٌؾذ٠ض١ٓ هش٠مخ ٚأ

 .اٌؾٛاس ٚإٌّبلؾخ

 اعشاء ِٕبفغخ ث١ٓ اٌط٩ة أأهٍت

فٟ اخز١بس ِٛمٛع اٌؾذ٠ض١ٓ 

ٚاوّبي اٌفشاغبد ٚثب٦ِىبْ رذ٠ٚٓ 

 . ا٨عبثبد ػٍٝ اٌغجٛسح أفنً

 ( 10 )٠غزغشق اٌزم٠ُٛ  

دلبئك 

 
ثؤثٟ أَٔذ (١٠ِّٓ اٌّشاد ة  -1

ٚأِٟ، دثش وً ف٩ح، 

، َُّ  اٌٍٙ

 .)اٌغ٩َ، اٌغ٩ي

 .ػّشف اٌزوش ٚ اٌؼجبدح -2

ق ث١ٓ اٌؾىش ٚاٌزوش -3  .فشِّ

ث١ِّٓ و١ف١خ ؽىش هللا ػٍٝ  -4

 .إٌؼّخ

د ص٩صخ ِٓ ا٤روبس اٌٛاسدح - 5 ػذِّ

 .ثؼذ اٌق٩ح

امشة أِضٍخ ػٍٝ اؽغبْ - 6

 .اٌؼجبدح

امشة أِضٍخ ػٍٝ ػذَ - 7

 .اؽغبْ اٌؼجبدح

اعزٕزظ اسؽبد٠ٓ اص١ٕٓ ِٓ - 10-

 .اسؽبداد اٌؾذ٠ض١ٓ

 

 

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

 دل١مخ ( 15 )

 

ؽذد ِقذساً ِٕبعجبً أ

٥ٌروبس أٚ ٠ٛصع 

ػٍٝ  ِفىشح ا٤روبس

 .اٌط٩ة

ٚمؼ ٌُٙ أْ ػٍٝ أ

وً هبٌت رغغ١ً 

إٌمبه اٌّٛعٛدح فٟ 

 .اٌؾمً

ٔبلؼ اٌط٩ة ف١ّب أ- 

عغٍٖٛ ِٓ ٔمبه 

 ؽٛي فنبئً اٌزوش

ٚأ١ّ٘زٗ ِغ اٌزٛع١ٗ 

 .ٚا٦سؽبد ٌُٙ

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم اٌؼبؽش:اٌذسط :ا٤روبس : اٌٛؽذح اٌضبٌضخ  الدرس

  التارٌخ .اٌزِّوش ٚاٌؾىش:  اٌذ٠ٓ ِجٕٟ ػٍٝ لبػذر١ٓ ّ٘ب--. ِفَٙٛ ؽغٓ اٌؼجبدح . ِفَٙٛ اٌزِّوش. ِفَٙٛ اٌؼجبدح المعارف

  الفصل- الحصة  - اٌفشاغبد فٟ اٌزٛع١ٙبد ٚؽً ا٤ٔؾطخ:  ؽفبف١بد ٠ىزت ف١ٙب اٌطبٌت3. -. -اٌىٍّبد: -  ثطبلبد ٠ىزت ػ١ٍٙب2. -ٌٛؽخ ٠ىزت ػ١ٍٙب ٔـ اٌؾذ٠ش الوسائل المقترحة

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

 

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

 :اٌذسط أْ
 

د ص٩صخ ِٓ ا٤روبس اٌٛاسدح - 1 ٠ؼذِّ

 .ثؼذ اٌق٩ح

٠نشة أِضٍخ ػٍٝ اؽغبْ - 2

 .اٌؼجبدح

٠نشة أِضٍخ ػٍٝ ػذَ اؽغبْ -  7

 .اٌؼجبدح

٠غزؾؼش ؽبعخ اٌؼجذ اٌٝ ػْٛ -  3

 .سثٗ

 .٠ٛاظت ػٍٝ اٌزوش ثؼذ اٌق٩ح-  4

٠غزٕزظ اسؽبد٠ٓ اص١ٕٓ ِٓ - 5-

 .اسؽبداد اٌؾذ٠ض١ٓ

أثٟ (١ّ٠ِّض فنبئً اٌشٚاح - 6

 ٘ش٠شح، ِؼبر ثٓ عجً، أٔظ ثٓ

 . )ِبٌه، إٌؼّبْ ثٓ ثؾ١ش

دلبئك  ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 
اعُ عبِغ ٌىً ِب ٠ؾجٗ : اٌؼجبدح 

هللا ٠ٚشمبٖ ِٓ ا٤لٛاي 

 .ٚا٤ػّبي اٌظب٘شح ٚاٌجبهٕخ

رّغ١ذ هللا رؼبٌٝ ٚرمذ٠غٗ : اٌّزوش

ٚرغج١ؾٗ ٚر١ٍٍٙٗ ٚاٌضٕبء ػ١ٍٗ 

 .ثغ١ّغ ِؾبِذٖ ٚر٩ٚح وزبثٗ

. 

ّٞ اٌؼجبساد ا٢ر١خ أٔغت  اخزبس أ

ٔٗ فٟ  ّٚ ٌزىْٛ ػٕٛأبً ٌٍذسط صُ أد

 :أػٍٝ اٌقفؾخ

- عٛاِغ اٌذػبء - اٌّزوش ثؼذ اٌق٩ح )

 .(ؽغٓ اٌؼجبدح

 

هش٠مخ ٚ اٌؾٛاس ٚ إٌّبلؾخ  

 
 ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

 دل١مخ 

ق ف١ٗ  ِّٛ ِّٙذ ٌٍذسط ثز١ّٙذ ٠ؾ أِ

ر٘ت أً٘ »اٌط٩ة ِضً لقخ ؽذ٠ش 

 أٚ لقخ( )« )1اٌذصٛس ثب٤عٛس 

أثٟ ٘ش٠شح ػٕذِب وبْ ؽبسعبً 

 ))....٤ِٛاي اٌقذلخ فؤربٖ اٌؾ١طبْ

2). 

ٚأرَّجغ فٟ رذس٠ظ اٌؾذ٠ض١ٓ هش٠مخ 

 .اٌؾٛاس ٚإٌّبلؾخ

أأهٍت اعشاء ِٕبفغخ ث١ٓ اٌط٩ة 

فٟ اخز١بس ِٛمٛع اٌؾذ٠ض١ٓ 

ٚاوّبي اٌفشاغبد ٚثب٦ِىبْ رذ٠ٚٓ 

 .أفنً ا٨عبثبد ػٍٝ اٌغجٛسح 

 

 ( 10 )٠غزغشق اٌزم٠ُٛ  

دلبئك 

 

ػذِّد ص٩صخ ِٓ ا٤روبس - 1

 .اٌٛاسدح ثؼذ اٌق٩ح

امشة أِضٍخ ػٍٝ اؽغبْ - 2

 .اٌؼجبدح

امشة أِضٍخ ػٍٝ ػذَ - 3

 .اؽغبْ اٌؼجبدح

اعزٕزظ اسؽبد٠ٓ اص١ٕٓ - 4-

 .ِٓ اسؽبداد اٌؾذ٠ض١ٓ

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

دل١مخ  ( 15 )

 
لغُ اٌط٩ة اٌٝ أ

هٍت أِغّٛػبد ٚ

 ِٓ وً ِغّٛػخ

وزبثخ أثشص أخطبء 

 .اٌط٩ة فٟ اٌق٩ح

٠ّىٓ رخق١ـ وً - 

ِغّٛػخ ثٕٛع ِٓ 

 :ا٤خطبء

 أخطبء لجً 1-

 .اٌق٩ح

 أخطبء أصٕبء 2-

 .اٌق٩ح

 أخطبء ثؼذ 3-

 اٌق٩ح

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم اٌؼبؽش :ربثغ اٌذسط :ا٤روبس   : اٌٛؽذح اٌضبٌضخ  الدرس

  التارٌخ اٌقؾبثخ ٌُٙ ِىبٔخ ػظ١ّخ ػٕذ اٌشعٛي--. ِفَٙٛ ؽغٓ اٌؼجبدح . ِفَٙٛ اٌزِّوش. ِفَٙٛ اٌؼجبدح المعارف

  الفصل- الحصة  - اٌفشاغبد فٟ اٌزٛع١ٙبد ٚؽً ا٤ٔؾطخ:  ؽفبف١بد ٠ىزت ف١ٙب اٌطبٌت3. -. -اٌىٍّبد: -  ثطبلبد ٠ىزت ػ١ٍٙب2. -ٌٛؽخ ٠ىزت ػ١ٍٙب ٔـ اٌؾذ٠ش الوسائل المقترحة

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

 :اٌذسط أْ
١ّ٠ض ا٤فذلبء اٌقبٌؾ١ٓ - 1

 .٠ٚؾجُٙ

٠ج١ٓ أصش اٌغ١ٍظ اٌقبٌؼ - 2

 . ٠ؼذد صّشاد ِؾجخ اٌقبٌؾ١ٓ- 3

. ٠غزذي ػٍٝ ؽذح رؤص١ش اٌغ١ٍظ- 4

 ٠ٛمؼ ففبد اٌغ١ٍظ 5- 5

. اٌغٛء

 ٠غزٕجو اٌقٛسح اٌزّض١ٍ١خ فٟ - 6

 .اٌؾذ٠ش

 ٠فشق ث١ٓ اٌغ١ٍظ اٌقبٌؼ - 7

 .ٚاٌغ١ٍظ اٌغٛء

 ٠زوش ِب ر١ّض ثٗ أثٛ ِٛعٝ - 8

 .ا٤ؽؼشٞ 

 ٠مبسْ ث١ٓ ا٢صبس اٌّزشرجخ ػٍٝ - 9

 ِغبٌغخ اٌغ١ٍظ اٌقبٌؼ

 .ٚاٌغ١ٍظ اٌغٛء

 

 ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 

دلبئك 

 
 .)س ػ١ٍهِؾجّزه ٣ٌخش٠ٓ ٌٙب أس(

 حد اٌؼ٩لخ ة ث١ٓ اٌؼجبسأٚط

 اٌغبثمخ ٚث١ٓ

: اٌؾذ٠ش اٌزبٌٟ

 

و١ف رفٛص ثقؾجخ ا٤ٔج١بء 

 ٚاٌؼٍّبء ٚاٌقبٌؾ١ٓ فٟ اٌغٕخ؟

ِب سأ٠ه فٟ ِٕبعجخ ٘زا اٌؼٕٛاْ 

 ٌٍؾذ٠ش؟

ٔٗ فٟ  ّٚ الزشػ ػٕٛأبً آخش صُ د

 :أػٍٝ اٌقفؾخ

 هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٚٔٝ  ٚ اٌؾٛاس ٚ إٌّبلؾخ 

 دل١مخ  ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 
سثطٗ ثّٓ ٠غٍظ ثغٛاس  ةلذَ اٌز١ّٙذ ِٓ ٚالغ اٌؾ١بحأ

اٌشائؾخ  اٌشٚائؼ اٌىش٠ٙخ أٚ ِٓ ٠ذخً ػٍٝ ِىبْ ه١ت

ِبرا ٠غذ فٟ ٔفغٗ، ٠ّٚىٓ أْ ٠ؼشك اٌى١ش ٚاٌجخٛس 

 ٚثؼل أٔٛاع اٌؼطٛس أِبَ اٌط٩ة، ِٕٚٙب ٠ٕطٍك فٟ

رق٠ٛش أصش٘ب فٟ إٌفظ ٚفٟ ا٩ٌّثظ، عٛاء أوبٔذ 

وش٠ٙخ أَ ه١جخ، صُ ٠شثطٙب ثؼذ رٌه ثبٌقؾجخ أٚ 

فبْ أصش اٌقؾجخ ع١ٕفز اٌٝ اٌقبؽت ؽبء أَ  اٌقذ٠ك

أثٝ، وّب رٕفز ٘زٖ اٌشائؾخ اٌٝ ِٓ ٠ىْٛ لش٠جبً ِٕٙب، صُ 

 .ثبٌٕؾبه ا٨فززبؽٟ ؽٛي أصش اٌّؾجخ   ثذأأ

 إٌّبلؾخ ٚاٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ، ٚرٌه فٟ رق١ُّ ارجبع ألَٛ

أٔؾطخ رؼب١ٔٚخ ػٓ أصش اٌغ١ٍظ اٌقبٌؼ ٚاٌغ١ٍظ 

ثؾ١ش ٠مغُ اٌقف اٌٝ ِغّٛػبد ِزغبٔغخ،  اٌغٛء،

رزوش ِغّٛػخ أصش اٌغ١ٍظ اٌقبٌؼ فٟ اٌذ١ٔب، 

رزوش أصشٖ فٟ ا٢خشح، ِٚغّٛػخ صبٌضخ  ِٚغّٛػخ صب١ٔخ

رزوش أصش اٌغ١ٍظ اٌغٛء فٟ اٌذ١ٔب، ِٚغّٛػخ ساثؼخ 

 .رزوش أصشٖ فٟ ا٢خشح

روش لقـ رج١ٓ ٚفبء اٌقبؽت ومقخ أثٟ ثىش فبؽت 

ثٓ ػٛف  ْػجذ اٌشؽُسعٛي ، ٚلقخ ػضّبْ ثٓ ػفبْ 

ِٓ أفؾبة أثٟ ثىش ، ٚرؾ٠ٛك اٌط٩ة ٌٍغٕخ ثزوش 

اٌّٛفٍخ اٌٝ رٌه  فٛس إٌؼ١ُ ف١ٙب، ٚأْ ِٓ اٌطشق

 ...ِؾجخ اٌشعٛي ِٚؾجخ اٌقبٌؾ١ٓ

 ( 10 )٠غزغشق اٌزم٠ُٛ  

 دلبئك
  

١ِض ا٤فذلبء اٌقبٌؾ١ٓ - 1

 .٠ٚؾجُٙ

 ث١ٓ أصش اٌغ١ٍظ اٌقبٌؼ- 2

 .ػذد صّشاد ِؾجخ اٌقبٌؾ١ٓ- 3

اعزذي ػٍٝ ؽذح رؤص١ش - 4

 .اٌغ١ٍظ

 .ٚمؼ ففبد اٌغ١ٍظ اٌغٛء- 5

 

فشق ث١ٓ اٌغ١ٍظ اٌقبٌؼ -  7

 .ٚاٌغ١ٍظ اٌغٛء

اروش ِب ر١ّض ثٗ أثٛ ِٛعٝ - 8

 .ا٤ؽؼشٞ 

لبسْ ث١ٓ ا٢صبس اٌّزشرجخ -  9

 ػٍٝ ِغبٌغخ اٌغ١ٍظ اٌقبٌؼ 

 .ٚاٌغ١ٍظ اٌغٛء

 

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

دل١مخ  ( 15 )

 
لغُ اٌفقً اٌٝ أ -

 .ِغّٛػز١ٓ

هٍت ِٓ اٌّغّٛػخ أ

ا٤ٌٚٝ روش أعجبة 

 ا٨سرجبه ثبٌقؾجخ

 .اٌغ١ِّئخ

هٍت ِٓ اٌّغّٛػخ أ

اٌضب١ٔخ روش ٚعبئً 

 .اٌزخٍُّـ ِٕٙب

ٔبلؼ اٌط٩ة أ -

ٍٛا  ف١ّب رٛفَّ

 ا١ٌٗ

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

 

  الٌوم  ػؾشاٌؾبدٞ : اٌذسط  اٌقؾجخ ٚؽغٓ اٌخٍك  : اٌٛؽذح اٌشاثؼخ   الدرس

 اٌّؾجخ اٌقؾ١ؾخ رمزنٟ اٌّزبثؼخ. ِؾجخ اٌشعٛي هش٠ك ٠ٛفً اٌٝ اٌغٕخ       - .رؼذد أمشاس ِغبٌغخ أفذلبء اٌغٛء.رؼذد ِٕبفغ ِغبٌغخ اٌقبؽ١ٓ المعارف

 اٌّؾجخ ٌٙب رؤص١ش ػٍٝ اٌؾخـ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح. ٚاٌّٛافمخ

  التارٌخ

 3-أعئٍخ ٌٍّٕبلؾخ . - ِؼبٟٔ اٌىٍّبد. - فنبئً أثٟ ِٛعٝ ا٤ؽؼشٞ. - ػٕٛاْ اٌذسط: -  ثطبلبد ٠ىزت ػ١ٍٙب2. - ٌٛؽخ ٠ىزت ػ١ٍٙب ٔـ اٌؾذ٠ش1 الوسائل المقترحة

أِضٍخ ػٍٝ . - خش٠طخ ِفب١ُ٘ ٤صش اٌغ١ٍظ. - صّشاد ِؾجخ اٌقبٌؾ١ٓ. - ا٠٢بد ٚا٤ؽبد٠ش اٌذاٌخ ػٍٝ ِٛمٛع اٌذسط: - ػشك ؽشائؼ ٠ٛمؼ ف١ٙب

ِبرا : -  ؽفبف١بد ٠ىزت ف١ٙب اٌطبٌت5. -أٚ فٛس) اٌّغه ، اٌى١ش( ػ١ٕبد ِٓ 4. -ػ٩ِبد ِؾجخ إٌجٟ . - اٌغ١ٍظ اٌقبٌؼ ٚاٌغ١ٍظ اٌغٛء ِٓ اٌٛالغ

 ِبرا ٠ٕٛٞ أْ ٠فؼً ثؼذ دساعزٗ ٌٙزا. - فٛائذ اٌؾذ٠ش. - رؼٍُ

  الفصل- الحصة 

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة



 

 

     

 

٠ُزٛلغ ِٓ اٌطبٌت ثؼذ ٔٙب٠خ 

: اٌذسط أْ

 
اٌّزؾذل١ٓ ٚ »٠ج١ٓ اٌّشاد ِٓ - 1

 «.اٌّزف١ٙم١ٓ 

 .٠ؼّذد ثؼل ا٤خ٩ق اٌؾغٕخ- 2

 .٠ؼّذد ثؼل ا٤خ٩ق اٌغ١ئخ- 3

 .٠ؾزس ِٓ ا٤خ٩ق اٌغ١ئخ- 4

 ٠غزٕجو عضاء ِٓ رخٍّك ثبٌخٍك - 5

 .اٌؾغٓ

. ٠ج١ٓ اٌّشاد ثبٌقبئُ اٌمبئُ-6-

أثٟ صؼٍجخ » ٠زوش فنبئً - 7

 «.اٌخؾٕٟ 

أثؼذوُ ِٕٟ »:  ٠ؾشػ لٌٛٗ -8

اٌضشصبسْٚ ٚاٌّزف١ٙمْٛ 

 ٚاٌّزؾّذلْٛ

دلبئك  ( 5)ٚلذ اٌز١ّٙذ ػٓ 

 
ِٚقبؽجزٗ لشة ِٓ اٌشعٛي اي

ٚفخش  فٟ اٌغٕخ ؽشف ػظ١ُ

 وج١ش، ٠غؼٝ ا١ٌٗ ٠ٚزّّٕبٖ

 .وً ِئِٓ

 أ٨ رؾت ِقبؽجخ إٌجٟ

 فٟ اٌغٕخ؟

 أ٨ رؾت أْ رىْٛ ثّٕضٌخ ِٓ

 .٠مَٛ ا١ًٌٍ ٠ٚقَٛ إٌٙبس

 الشأ اٌؾذ٠ض١ٓ ا٢ر١١ٓ ٌزؼشف

 . و١ف رؾقً ػٍٝ رٌه

اعزفذ ِٓ اٌىٍّبد ا٢ر١خ ٌق١بغخ ػٕٛاْ 

ِٕبعت ٌّٛمٛع اٌؾذ٠ش، صُ اوزجٗ فٟ 

 :أػٍٝ اٌقفؾخ

 ).اٌؾغٓ- اٌخٍك - اٌمج١ؼ (

 هش٠مخ اٌزؼ١ٍُ اٌزؼبٚٔٝ  

 ( 15 )٠غزغشق ػشك اٌّؾزٜٛ 

 دل١مخ 

فٟ ) اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ( هش٠مخ ارجبع

لغُ اٌط٩ة اٌٝ ص٩س أاٌزذس٠ظ، 

 رزوش: ِغّٛػبد، ا٤ٌٚٝ

أِضٍخ ٥ٌخ٩ق اٌؾغٕخ، 

رزوش أِضٍخ ٥ٌخ٩ق :ٚاٌضب١ٔخ

اٌغ١ئخ، ٚرزوش اٌضبٌضخ آصبس اٌزؼبًِ 

. ثبٌخٍك اٌؾغٓ فٟ اٌذ١ٔب ٚا٢خشح

اٌزشغ١ت فٟ اٌمشة ِٓ إٌجٟ فٟ 

ا٢خشح، أٚ ثزوش ثؼل اٌمقـ 

اٌخٍك اٌؾغٓ فٟ  اٌزٟ رج١ٓ آصبس

: اٌزؼبًِ ث١ٓ إٌبط، ِٚٓ رٌه

دخٛي وض١ش ِٓ اٌج٩د فٟ ا٦ع٩َ 

ثغجت ِب ؽب٘ذٖٚ ِٓ رؼبًِ اٌزغبس 

 .اٌّغ١ٍّٓ

 

 ( 10 )٠غزغشق اٌزم٠ُٛ  

 دلبئك

 

اٌّزؾذل١ٓ ٚ »ث١ٓ اٌّشاد ِٓ - 1

 «.اٌّزف١ٙم١ٓ 

 .ػّذد ثؼل ا٤خ٩ق اٌؾغٕخ- 2

 .ػّذد ثؼل ا٤خ٩ق اٌغ١ئخ- 3

 .ؽزس ِٓ ا٤خ٩ق اٌغ١ئخ- 4

اعزٕجو عضاء ِٓ رخٍّك - 5

 .ثبٌخٍك اٌؾغٓ

 .ث١ٓ اٌّشاد ثبٌقبئُ اٌمبئُ-6-

أثٟ صؼٍجخ »أروش فنبئً - 7

 «.اٌخؾٕٟ 

أثؼذوُ ِٕٟ »:  لٌٛٗ اؽشػ- 8

اٌضشصبسْٚ ٚاٌّزف١ٙمْٛ 

 ٚاٌّزؾّذلْٛ

 

 :إٌؾبه ا٤ٚي 

دل١مخ  ( 15 )

 
ػشك اٌّؾبوً اٌزٟ أ- 

رٕغُ ػٓ اعزخذاَ اٌٙٛارف 

 اٌّؾٌّٛخ

 .ٚا٦ٔزشٔذ ٚغ١شّ٘ب

٠مَٛ اٌط٩ة ثزوش ٚعبئً - 

اعزخذاَ اٌغٛاي فٟ اٌذػٛح 

 .ٚفٍخ ا٤سؽبَ اٌٝ هللا

ٚصع اٌّؾبوً اٌّؼشٚمخ أ-

ػٍٝ اٌط٩ة ٠٦غبد اٌؾٍٛي 

 .إٌّبعجخ ٌٙب

هٍت ِٓ اٌط٩ة الزشاػ أ- 

 .اٌؾٍٛي إٌّبعجخ

ػشك ثؼل اٌؾٍٛي أ- 

 . ِغ اٌط٩ة٘بٔبلؼأٚ

 

  مالحظات حل التقوٌم بالكتاب المدرسً صفحة  الواجب

 

  الٌوم  اٌضبٟٔ ػؾش : اٌذسط  اٌقؾجخ ٚؽغٓ اٌخٍك  : اٌٛؽذح اٌشاثؼخ   الدرس

 «.اٌضشصبسْٚ »ِفَٙٛ « .اٌّزف١ٙمْٛ »ِفَٙٛ « .اٌّزؾذلْٛ »ِفَٙٛ  المعارف

.  ؽغٓ اٌخٍك عجت فٟ ِؾجخ إٌجٟ ٚاٌمشة ِٕٗ فٟ اٌغٕخ

  التارٌخ

ِبرا : -  ؽفبف١بد ٠ىزت ف١ٙب اٌطبٌت3. -ِقطٍؾبد. - أعئٍخ. - ػٕٛاْ اٌذسط. - اٌىٍّبد: -  ثطبلبد ٠ىزت ػ١ٍٙب2. -ٌٛؽخ ٠ىزت ػ١ٍٙب ٔـ اٌؾذ٠ش الوسائل المقترحة

خبسهخ ِفب١ُ٘ ِٓ ِىفشاد . - ؽبي اٌشعٛي ِغ ا٨عزغفبس– . آ٠بد: -  ؽشائؼ ٠ٛمؼ ف١ٙب4. -ِبرا ٠ٕٛٞ أْ ٠فؼً.- فنبئً اٌشاٚٞ. - اٌفٛائذ. - رؼٍُ

 ؽبي اٌقؾبثخ ٚاٌزبثؼ١ٓ. - اٌزٔٛة فٟ اٌذ١ٔب

  الفصل- الحصة 

 التمهٌد التقوٌم (العرض  )طرٌقة التدرٌس  األنشطة األهداف السلوكٌة
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