
المناهج موقع    almanahj.com 
 
 

.هــــ 5  م ــــــــــــــــــة والحػليــــــــــــــــــــــــوزارة التربي  الىعاق :  

 اإلاىاهج و الحقييمقطاع 

 مىاهج الصفوف الػلياإدارة 

 اإلادزطت : للتعليم الثانوي المنيعي

 اطم اإلاعلم : عبد الظالم خظً حساز

 

 

 
 
ةرصة الذ  الخط  للص   -التربية ؤلاصالمية  -ة ة إلااد  اليومي   ي 

 
      :الحاريخ                      :اليوم غام / محقذم   ( الحصة  )      (الشػبة )     شر غالحادي  ف

/     /7102 

ٌِ هللا  ةالحص     الوحذة  الثالثت رشغىوان الذ   32 - 32طىزة ألاخصاب  -  الاكخداء بسطى

 هيئة الحافسةالت    فيما شاهدوهمىاكشت العالب ثم  غصوة ألاخصابعسض فيديى عً  د 5

 ةالمفاهيم الجديد  .اللدوة، الّطدق، اللدوة الحظىت، 

 

 
 
 غملية الح

 
 ػلمػليم و الح

  منالز  
 
  رشخطوات الذ    قييمالح

 
 ػلمهواثج الح

الحطت 

 ألاولى

 اإلاالخظت واإلاخابعت ، جطىيب الخعأ. - .2

 فظس معاوي اإلافسداث الخاليت. .3

 اطخخدم في حملت اإلافسداث الخاليت. .4

 

زغبت مدخل الدزض أبادز ألحعلم، ، ويعسح مثير الخفىير،، ويدفص  يبدأ اإلاعلم بالتهيئت ويدسص على ظسح بعض ألاطئلت  ثم ييخلل ئلى .2

 .ييخلل ئلى جالوة آلاياثثم ، باحابت واضحتالعالب 

 بخالوة اإلاجيديً. اإلاعلم ويعصش هالوة همىذحيت لآلث الىسيمت،  .3

ويشجع العالب على ييلف العالب باطخخساج اإلافسداث الطعبت ثم يعسخها للمىاكشت واطخخساج اإلاعنى، ويدون اإلاعاوي الجديدة  .4

 ذلً.

، ويمىً للعالب جدويً اإلاعاوي التي يدخاحها في ئدازان اإلاعنىليي يظاعد العالب على  هال أمثلتبعسح يمىً حعصيص اإلافسداث الجديدة  .5

 ."مالخظاحي"

 ألاطىة الحظىتمعنى فضٌى العالب خٌى  حظاؤالث جثير  يعسح اإلاعلم ألاطىة الحظىتالليمت اإلالطىدة اطتراجيجيت ألاطئلت الظابسة:  .6

 : مجاالث الاكخداء بسطٌى هللافيخعاون العلبت ليفىسوا بأهبر عدد ممىً مً  وأطبابها ثم ييخلل ئلى ألاوشعت

 

ظمع آلاياث ي .2

مساعيا الىسيمت 

 أخيام الخالوة

فظس معاوي ي .3

مفسداث آلاياث 

 .الىسيمت

الحطت 

 الثاهيت

ٌ  الاكخداء مجاالث مً ثالثت عدد .2  .هللا بسطى

 خدد ضفاث اللائد الىاجح. .3

 

، ثم ألاطئلت الظابسة ، يظخمع اإلاعلم إلاشازهت العالب  241الحىاز ييلف اإلاعلم العالب بلساءة فلسة ألاطىة الحظىت ص اطتراجيجيت  .2

 –مجاالث الاكخداء بسطٌى هللا مً خالٌ اليشاط يظخيخج العالب الخعلم الخعاووي: الخعصيص والخغريت الساحعت، ثم الخلىيم البىائي .

 علم إلاشازهت اإلاجمىعاث، ثم الخغريت الساحعت ، والخلىيم البىائي مً خالٌ شاشت العسض. أجأمل وأطخيبغ، ثم يظخمع اإلا

 ثم بها، جخأس ى أن جدب التي اللائد ضفاث لخدديد العالب يخعاون  ثم‘الحظىت ألاطىة أثس الىسيمت آلاياث خالٌ مً العلبت يظخيخج .3

 .البىائي الخلىيم ثم اإلاشازواث، أعصش 

مجاالث يظخيخج  .4

الاكخداء بالسطٌى 

  . 
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الحطت 

 الثالثت

 .ما معنى خعىاث الشيعان؟ .1

كازن بين العفى والطفذ مً خيث  .3

 .الدشابه والاخخالف

اذهس ثالثت مً فضائل أم اإلاإمىين  .3

 عائشت 

 ويعصش اإلاعلم بخالوة اإلاجيديً. 32 - 34 هالوة همىذحيت لآلث الىسيمت .2

الطعبت ثم يعسخها للمىاكشت واطخخساج اإلاعنى، ويدون اإلاعاوي الجديدة ويشجع العالب على ييلف العالب باطخخساج اإلافسداث  .3

 ذلً.

، ويمىً اطخخدام (أوع بً الىضس زض ي هللا عىهكطت ) الطدقمعنى للىضٌى ئلى ، الطدقالليمت اإلالطىدة: أطلىب اللطت،  .4

ثم  ضفت الطدق واإلاىافم( وشاط اطخيخج ) .مىه الحىمتوالىضٌى ئلى اإلاعنى و  أثىاء اللطت لصيادة الترهيز  ةألاطئلت الظابس 

 الخعصيص والخلىيم البىائي

 أزجب وأضف  و أخدد مً خالٌ اإلاجمىعاث / الخعلم الثىائي (  ثم الخلىيم البىائي الترهيز على مهازة الخدليل، مً خالٌ اليشاط  .5

ثم   244ثم  ألاطئلت الظابسة ، ثم جيليف اإلاجمىعاث باألوشعت ص  ،ييلف اإلاعلم العالب بلساءة فلسة الطدق طلىن و عمل  .6

 باشسافم اإلافاهيم، يظيظخمع اإلاعلم إلاشازهت اإلاجمىعاث الخعصيص والخلىيم مً خالٌ الحىاز ثم الخلىيم الخخامي مً خالٌ جى

 والسابع الثالثشعت العالب: مثل ها ثم ييخلل ئلى ممهماث مدددة مً أوالعالب اإلافاهيم ويىدشف العالكاث بين داإلاعلم، يدد

 والخامع، 

يبين الدالالث الىازدة في  2

 آلاياث الىسيمت.

أخسص على الليم التي   3

 جضّمىتها آلاياث الىسيمت.

 طرائق التدريس  .العسض ،الخعلم الراحيخعاووي، ىاز واإلاىاكشت، اللطت، الخعلم الالاطتراجيجياث: الح

 الوسائل المستخدمةو   األنشطة حدازيت، حهاش العسض، الىمبيىجس، الاهترهذ، ؤلاذاعت اإلادزطيت، مجلت الحائغ، مىكع وشازة التربيتالىخاب، طبىزة ئلىتروهيت أو 

 مهارات القرن الواحد و العشرين خل اإلاشىالث -اخترام آلاخس، الطبر، الطدق ،اللدوة الحظىت  ،الهادف الحىاز   -

 اإلاواد ألاخرى الربط مؼ  ، والالتزام بها أهميت اللىاهينالدزاطاث الاحخماعيت:  .أهىاع الطدقبين  الفسق في اإلاعنىاللغت العسبيت:  -

 مفاهيم الحىمية اإلاضحذامة .، الخعايش اإلادظامذمجخمع الفضيلت بيل حىاهبه الحياة بما فيها البيئت -

 اإلاضؤولية -اإلاواطىة   ألاخالق الحميدة مً اللدوة والطدق والطبر.جعبم  -

ة   ألاوشطة الالصفي 
 
 كليفات/ الح

 إكمال جذول أقيم راجي.         -

 حفظ آلايات الكريمة. -

 مالحظات اإلاػلم

-  

 


