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

 
      :الحاريخ                      :اليوم  الحصة  )      (    (          م /عالشػبة )     شر      ثاوي غال ف

 م 7102/     /

ِت  ةالحص    ُّ  الوحذة  الثالثت رشغىوان الذ    اإلاىهج الىبىي في الّسعاًِت الّصّخ

 هيئة الحافسةالت    الغراء ثم مىاكؼت الطالب عسض فُدًى عً  د 5

 في الخُاة. 
ُ
ت ُّ ، ؤلاًجاب ، الخىافم الّداخليُّ

ً
ِت،الاطخدداُد، الصخت الىفظُت، ًسبعىن حجسا ُّ  ةالمفاهيم الجديد  الصخت، الّسعاًت الّصّخ

 

 
 
 غملية الح

 
 ػلمػليم و الح

  منالز  
 
  رشخطوات الذ    قييمالح

 
 ػلمهواثج الح

الخـت 

 ألاولى

ب الخطأ. - .1  اإلاالخظت واإلاخابعت ، جـٍى

ت. .2 ُّ  وضح مفهىم الصخت ، والّسعاًت الّصّخ

عدد أطباب اهدؼاز ألامساض في عـسها  .3

الخالي زغم الخلدم الري أخسشه ؤلاوظان في 

ّبِ 
ّ
 علىم الط

 ؟عدد ثالثت مً ثماز خظً الظً  .4

دسؾ على طسح بعض  .1 دفص  ًيخلل ئلى ألاطئلت ثمًبدأ اإلاعلم بالتهُئت ٍو طسح مثير الخفكير،، ٍو زغبت مدخل الدزض أبادز ألحعلم، ، ٍو

، ثم ًكلف اإلاعلم كل  161ثم ًخم جكلُف الطالب باللساءة الراجُت لفلسة مفهىم السعاًت الصخُت ؾ : واضخت باحابتالطالب 

عصش ، ثم عسض الفلسة على ػاػت العسض.   مجمىعت باإلحابت علي فلسة اطخيبط ، اإلاعلم ًلىم َو

مت،  .2 عصش هالوة همىذحُت لآلث الكٍس  بخالوة اإلاجُدًً. اإلاعلم َو

والسعاًت  الصخت،معنى فضىل الطالب خىل  حظاؤالث جثير  ًطسح اإلاعلماللُمت اإلالـىدة الثلت بالىفع، اطتراجُجُت ألاطئلت الظابسة:  .3

مت اإلالـىد خالل آلاًتالطلبت مً الصخُت ثم ًىضح  .  الكٍس  باإلاإمً اللىّيِ

ً الىخائج التي جىؿل له الطالب ، أطئلت العـف الرهني عً أهمُت الصخت في خُاة اإلاجخمع والفسد على اإلاجم .4 ىعاث ، ثم جدٍو

.
ً
ا و  مادًا ص اإلاؼازكت معىٍى  وحعٍص

جىضُذ مفهىم  .1

 الّصّخُت وزعاًتها.

ًبين أهمُت  .2

الصخت في خُاة 

 الفسد واإلاجخمع.

الخـت 

 الثاهُت

ت. .1  خدد ملىماث الصخت في الظىت الىبٍى

 عسف  مفهىم الاطخدداد، البِئت اإلادُطت. .2

 

ثم الاطخماع لىخائج التي  واإلاالخظت، ثم اإلاخابعت، 167- 162 اإلاجمىعاث ؾعلى  جىشَع اإلالىماثًخم الخعلم الخعاووي: اطتراجُجُت  .1

م الىخائج   والىلاغ،ثم الخىاز  اإلاجمىعاث،جىؿلذ له   وجلٍى

ًددد ملّىماث  .3

الّصّخت في الظىت 

ت.   الىبٍى

 

الخـت 

 الثالثت

 .ما معنى خطىاث الؼُطان؟ .1

العفى والـفذ مً خُث كازن بين  .2

 .الدؼابه والاخخالف

أطخمع إلاؼازكت  الىفظُت تفي الصخ الىبيمداوز الصخت الىفظُت بعد اللساءة الراجُت لفلسة مىهج ًكلف الطالب باطخخساج  .1

م البىائي مً خالل فلسة أبين ؾ   .  161الطالب الخلٍى

 سة ، ما واحبك اججاه هره الىعم ؟ اطخمع ،أعصش، أسجل هخائج . ألاطئلت الظاب 0- 2

ٌظخيخج مداوز – 4

 الّصّخت الىفظُت.
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اذكس ثالثت مً فضائل أم اإلاإمىين  .3

 عائؼت 

كدؼف العالكاث بُن داإلاعلم، ًدد باػسافمىظم اإلافاهُم،  .2 ها ثم ًيخلل ئلى ممهماث مدددة مً أوؼطت الطالب اإلافاهُم ٍو

 والخامع،  والسابع الثالثالطالب: مثل 
صختي  على أخسؾ  5

 هلل حعالى.ػكسا 
 طرائق التدريس  .العسض ،الخعلم الراحيخعاووي، ىاز واإلاىاكؼت، اللـت، الخعلم الالاطتراجُجُاث: الخ

ت، حهاش العسض، الكمبُىجس، الاهترهذ، ؤلاذاعت اإلادزطُت، مجلت الخائط، مىكع وشازة التربُت  الوسائل المستخدمةو   األنشطة الكخاب، طبىزة ئلكتروهُت أو حداٍز

 مهارات القرن الواحد و العشرين خل اإلاؼكالث -اخترام آلاخس،  الخعاون الظلم الاحخماعي،  الدظامذ، ،الهادف الخىاز   -

 اإلاواد ألاخرى الربط مؼ  ، والالتزام بها أهمُت اللىاهينالدزاطاث الاحخماعُت:  .بين العفى والـفذ الفسق في اإلاعنىاللغت العسبُت:  -

 مفاهيم الحىمية اإلاضحذامة .، الخعاٌؽ اإلادظامذحىاهبه الخُاة بما فيها البِئتمجخمع الفضُلت بكل  -

 اإلاضؤولية -اإلاواطىة   .، اخترام ملام ولي ألامس والخفاظ على هُبخهجطبم العلىبت  الجهت التي ًلسزها ولي ألامس ) الخاكم ( -

ة   ألاوشطة الالصفي 
 
 كليفات/ الح

 إكمال جذول أقيم راجي.         -

 حفظ آلايات الكريمة. -

 مالحظات اإلاػلم

-  

 


