


الفصل الدراسي األول 1444 هـ

عدد الحصصالصف والمرحلةالتاريخموضوع الدرسالمادة

2التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول28/01/1444توحيد الربوبيةالدراسات اإلسالمية

التمهيد

عرض صور للداللة على عظم مخلوقات هللا وسؤال الطالب عن خالق هذه المخلوقات

أن يوضح الطالب معنى توحيد الربوبية .الهدف األول

3الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

العصف الذهنياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
يتبع فيها الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف

توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها، مع تأجيل تقويم األفكار لىمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من اجل تقييمها وتصنيفها إلى

أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام أراء أقرانه وتقديرها، واالستفادة

من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها. 

الوسائل التعليمية

الصور التعليميةاسم الوسيلة التعليمية

الصور تختصر الكثير من الكلمات، ويفضل العناية في اختيار الصورة المناسبة لمحتوى الدرس. الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم
 مع بداية وهو الذي يطلق عليه أحياناً التقويم المستمر ، ويعرف بأنه العملية التقويمية التي يقوم بها المعلم أثناء عملية التعلم ، وهو يبدأ

التعلم ويواكبه أثناء سير الحصة الدراسية

أسئلة الدرس

 صفحة 1 من 4
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نص السؤالنوع السؤال

توحيد الربوبية هو: اإلقرار بأن هللا تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه ومدبره.صواب وخطأ

عرف توحيد الربوبية.مقالي

من اعتقد أن غير هللا خالق أو رازق أو أنه يعلم الغيب فقد أشرك في:اختيارات من متعدد

أن يستدل الطالب على أن الكفار كانو يقرون بتوحيد الربوبية .الهدف الثانى

3الزمن المقترح

استداللمستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و
تقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم
التعبير عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، وإلقاء األسئلة، واإلجابة عن بعض التساؤالت، وعرض أفكاره، ويحصل على فرصة آمنة

للمحاولة والخطأ، والتعلّم من خطئه.

الوسائل التعليمية

الصور التعليميةاسم الوسيلة التعليمية

الصور تختصر الكثير من الكلمات، ويفضل العناية في اختيار الصورة المناسبة لمحتوى الدرس. الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم
ويقصد به العملية التقويمية التي يجري القيام بها في نهاية برنامج تعليمي ، يكون المفحوص قد أتم متطلباته في الوقت المحدد إلتمامها ،

والتقويم النهائي هو الذي يحدد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات الرئيسية لتعلم مقرر ما

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

 يقرون بتوحيد الربوبية.مقالي اذكر الدليل على أن الكفار كانوا

 صفحة 2 من 4
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اختيار من متعدد

حدد الداللة المناسبة من األيات التالية 

 سَأَلْتَهُم مَّن فَأَنَّٰى يُؤْفَكُوَن" وقال تعالى: " وَلَئِن   َُّ   لَيَقُولُنَّ   الشَّمَْس وَالْقَمََر وَاألَْرَْض وَسَخََّر   سَأَلْتَهُم مَّْن خَلََق السَّمَاوَاِت  قال هللا تعالى: " وَلَئِن
 الْحَمْدُ ِ َِّ بَْل أَكْثَرُهُْم َال يَعْقِلُوَن"  َُّ  قُِل   لَيَقُولُنَّ  مَوْتِهَا  األَْرَْض مِن بَعِْد نَّزََّل مَِن السَّمَاِء مَاًء فَأَحْيَا بِِه 

أن يشرح الطالب كيف نستدل بالمخلوقات على وجود هللا..الهدف الثالث

4الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

العصف الذهنياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
يتبع فيها الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف

توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها، مع تأجيل تقويم األفكار لىمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من اجل تقييمها وتصنيفها إلى

أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام أراء أقرانه وتقديرها، واالستفادة

من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها. 

الوسائل التعليمية

الصور التعليميةاسم الوسيلة التعليمية

الصور تختصر الكثير من الكلمات، ويفضل العناية في اختيار الصورة المناسبة لمحتوى الدرس. الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

يهدف التقويم التشخيصي إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم ،وهو بذلك يطلع المعلم والمتعلم على الدرجة التي أمكن
بها تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بالوحدات المتتابعة للمقرر. 

من خلق لنا الحيوانات والطيور والنباتات ؟

من أنعم علينا بالسمع والبصر ؟

عالم يدل الكون من حولنا بكل ما فيه من آيات وعجائب ؟

التكاليف المنزلية

حل نشاط رقم 2 بكتاب النشاط صفحة رقم 14التكاليف المنزلية

10زمن التكاليف المنزلية

األسئلة

نص السؤالنوع السؤال

 صفحة 3 من 4
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 يقرون بتوحيد الربوبية.مقالي اذكر الدليل على أن الكفار كانوا

إقرار الكفار بأن هللا خالق السموات واألرض دليل على أنهم يقرون بتوحيد:اختيارات من متعدد

توحيد الربوبية هو: اإلقرار بأن هللا تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه ومدبره.صواب وخطأ

جميع المسلمين يقرون بتوحيد الربوبية .صواب وخطأ

المخلوقات العظيمة كالشمس والقمر واألرض، تدل على أن لها خالقًا عظيمًا يستحق العبادة.صواب وخطأ

األخطاء الشائعة لدى الطالب

األخطاء الشائعة لدى المعلمين

اإلرشادات/ المالحظات

تنويع التعليم

المصادر

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https://ien.edu.sa تم إعداد الخطة باستخدام بوابة عين

 صفحة 4 من 4

https://ien.edu.sa


الفصل الدراسي األول 1444 هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الدراسات
اإلسالمية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل28/01/1444توحيد الربوبية
الدراسي األول

2

التمهيد

عرض صور للداللة على عظم مخلوقات اهللا وسؤال الطالب عن خالق هذه المخلوقات

.الهدف األول لربوبية  ى توحيد ا ن ع ب م ل ا ط ل ح ا ض و ن ي أ

3الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

الصور التعليمية

لثانى .الهدف ا لربوبية  ن الكفار كانو يقرون بتوحيد ا ى أ ل ب ع ل ا ط ل ل ا د ت س ن ي أ

3الزمن المقترح

مستوى الهدف استدالل 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

الوسائل التعليمية

الصور التعليمية

لثالث .الهدف ا . هللا ى وجود ا ل ف نستدل بالمخلوقات ع ي ب ك ل ا ط ل ح ا ر ش ن ي أ

4الزمن المقترح

مستوى الهدف تطبيق 

االستراتيجيات

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

الصور التعليمية

اإلرشادات/ المالحظات

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

 صفحة 1 من 2
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الفصل الدراسي األول 1444 هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الدراسات
اإلسالمية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل28/01/1444توحيد األلوهية
الدراسي األول

1

التمهيد

&

صور ألطفال يؤدون عبادات معينة ويتم سؤال الطالب عما يفعله الطالب ولمن يفعلونه

.الهدف األول ب توحيد األلوهية  ل ا ط ل ف ا ر ع ن ي أ

3الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

يتبع فيها الطالب أسلوبًا منظمًا من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار
، مع تأجيل تقويم األفكار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها

لمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من

اجل تقييمها وتصنيفها إلى أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة

، واالستفادة من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها.  احترام أراء أقرانه وتقديرها

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم
يهدف التقويم التشخيصي إلى اكتشاف نواحي القوة والضعف في تحصيل المتعلم ،وهو بذلك يطلع

المعلم والمتعلم على الدرجة التي أمكن بها تحقيق مخرجات التعلم الخاصة بالوحدات المتتابعة للمقرر. 

ة الدرس ل ئ س أ

 صفحة 1 من 4
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ص السؤالنوع السؤال ن

ال فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية.صواب وخطأ

إفراد اهللا بالعبادة هذا تعريف :اختيارات من متعدد

لثانى .الهدف ا ى توحيد األلوهية  ل ب ع ل ا ط ل ل ا ث م ن ي أ

6الزمن المقترح

استداللمستوى الهدف

االستراتيجيات

العصف الذهنياالستراتيجية

ف االستراتيجية ص و

يتبع فيها الطالب أسلوبًا منظمًا من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار
، مع تأجيل تقويم األفكار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها

لمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من

اجل تقييمها وتصنيفها إلى أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة

، واالستفادة من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها.  احترام أراء أقرانه وتقديرها

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

اذكر مثالًا على أفعال العباد التي يقع فيها الشرك.مقالي

من يدعو أهل القبور ليرزقوه أو يساعدوه فهذا مشرك باهللا ألنه يدعو غير اهللا .صواب وخطأ

لثالث .الهدف ا ى الطاغوت  ن ع ب م ل ا ط ل ح ا ض و ن ي أ

3الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

العصف الذهنياالستراتيجية

 صفحة 2 من 4
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ف االستراتيجية ص و

يتبع فيها الطالب أسلوبًا منظمًا من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار
، مع تأجيل تقويم األفكار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها

لمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من

اجل تقييمها وتصنيفها إلى أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة

، واالستفادة من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها.  احترام أراء أقرانه وتقديرها

الوسائل التعليمية

م الوسيلة س ا
التعليمية

العروض التقديمية

تتميز برامج العروض التقديمية بإمكانية إدراج الصور واألصوات مع إضافة مؤثرات حركية.الوسيلة التعليمية

المرفقات اإلضافية

ملف ملف 1

المواد التعليمية المساندة

التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

ويقصد به العملية التقويمية التي يجري القيام بها في نهاية برنامج تعليمي ، يكون المفحوص قد أتم
متطلباته في الوقت المحدد إلتمامها ، والتقويم النهائي هو الذي يحدد درجة تحقيق المتعلمين للمخرجات

الرئيسية لتعلم مقرر ما

ة الدرس ل ئ س أ

ص السؤالنوع السؤال ن

توحيد األلوهية هو: إفراد اهللا بالعبادة.صواب وخطأ

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

ن التكاليف المنزلية م 10ز

األسئلة

ص السؤالنوع السؤال ن

الطاغوت هو: كل ما عُبد مِن دون اهللا وهو راض.صواب وخطأ

ال فرق بين توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية.صواب وخطأ

من صلى لغير اهللا أو دعا غير اهللا أو سجد لغير اهللا فهذا قد أشرك في:اختيارات من متعدد

الطَّاغُوَت)، تدل هذه اآلية على:اختيارات من متعدد اللََّه وَاجْتَنِبُوا  أَِن اعْبُدُوا  أُمٍَّة رَّسُولًا  كُلِّ  وَلَقَْد بَعَثْنَا فِي  قال اهللا تعالى: (

اذكر مثالًا على أفعال العباد التي يقع فيها الشرك.مقالي

من يدعو أهل القبور ليرزقوه أو يساعدوه فهذا مشرك باهللا ألنه يدعو غير اهللا .صواب وخطأ

ب ال ط ل ى ا د األخطاء الشائعة ل

ى المعلمين د األخطاء الشائعة ل

 صفحة 3 من 4
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اإلرشادات/ المالحظات

تنويع التعليم

المصادر

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 4 من 4
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الفصل الدراسي األول 1444 هـ

المادة
موضوع
الدرس

لتاريخ ف والمرحلةا ص ل ا
عدد

الحصص

الدراسات
اإلسالمية

التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل28/01/1444توحيد األلوهية
الدراسي األول

1

التمهيد

&

صور ألطفال يؤدون عبادات معينة ويتم سؤال الطالب عما يفعله الطالب ولمن يفعلونه

.الهدف األول ب توحيد األلوهية  ل ا ط ل ف ا ر ع ن ي أ

3الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

العروض التقديمية

لثانى .الهدف ا ى توحيد األلوهية  ل ب ع ل ا ط ل ل ا ث م ن ي أ

6الزمن المقترح

مستوى الهدف استدالل 

االستراتيجيات

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

العروض التقديمية

لثالث .الهدف ا ى الطاغوت  ن ع ب م ل ا ط ل ح ا ض و ن ي أ

3الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

العروض التقديمية

اإلرشادات/ المالحظات

 صفحة 1 من 2



شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https: / /ien.edu.sa ة عين ب ا و م ب ا د خ ت س ا ة ب ط خ ل م إعداد ا ت

 صفحة 2 من 2

https://ien.edu.sa


الفصل الدراسي األول 1444 هـ

عدد الحصصالصف والمرحلةالتاريخموضوع الدرسالمادة

1التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول28/01/1444نسب النبي ملسو هيلع هللا ىلصالدراسات اإلسالمية

التمهيد

تعدد األسماء داللة على أهمية المسمى به .

كيف تأخذ هذه القاعدة من أسماء النبي عليه الصالة والسالم ؟

أن يذكر الطالب إ سم أبو النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم..الهدف األول

1الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و
تقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم
التعبير عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، وإلقاء األسئلة، واإلجابة عن بعض التساؤالت، وعرض أفكاره، ويحصل على فرصة آمنة

للمحاولة والخطأ، والتعلّم من خطئه.

العصف الذهنياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
يتبع فيها الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف

توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها، مع تأجيل تقويم األفكار إلىمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من اجل تقييمها وتصنيفها إلى

أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام آراء أقرانه وتقديرها، واالستفادة

من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها. 

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

 صفحة 1 من 10



المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

flashالنشاط

خطوات تكوين أشكال بالطباعة

htmlاختبار ذاتي

htmlظهور فن النسيج

التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

اذكر اسم الذي ربى النبي صلى هللا عليه وسلم في صغره.مقالي

مقالي
علل:

ما السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة؟

عبدهللا بن هاشم والد النبي صل هللا عليه وسلم توفي قبل والدته.صواب وخطأ

الذي كفل النبي صلى هللا عليه وسلمبعد وَفَاةِ جده عبدالمطلب حليمه السعديهصواب وخطأ  .1

أن يحدد الطالب اسم أم النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم.الهدف الثانى

1الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

العصف الذهنياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
يتبع فيها الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف

توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها، مع تأجيل تقويم األفكار إلىمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من اجل تقييمها وتصنيفها إلى

أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام آراء أقرانه وتقديرها، واالستفادة

من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها. 

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

 صفحة 2 من 10
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وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

flashالنشاط

خطوات تكوين أشكال بالطباعة

htmlاختبار ذاتي

htmlظهور فن النسيج

التقويم

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

إكمال الناقص
أكمل الفراغ التالي :

اسم النبي الذي تنتمي إليه قبيلة النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم   .........

للنبي مُحمٍد صلى هللا عليه وسلم اسم واحد.صواب وخطأ  .1

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

اذكر اسم الذي ربى النبي صلى هللا عليه وسلم في صغره.مقالي

مقالي
علل:

ما السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة؟

عبدهللا بن هاشم والد النبي صل هللا عليه وسلم توفي قبل والدته.صواب وخطأ

الذي كفل النبي صلى هللا عليه وسلمبعد وَفَاةِ جده عبدالمطلب حليمه السعديهصواب وخطأ  .1

أن يوضح الطالب من الذي سمى النبي صلى هللا عليه وسلم دمحماً .الهدف الثالث

1الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و
تقويم تحصيل الطالب.

 صفحة 3 من 10
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دور المتعلم
التعبير عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، وإلقاء األسئلة، واإلجابة عن بعض التساؤالت، وعرض أفكاره، ويحصل على فرصة آمنة

للمحاولة والخطأ، والتعلّم من خطئه.

العصف الذهنياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
يتبع فيها الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف

توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها، مع تأجيل تقويم األفكار إلىمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من اجل تقييمها وتصنيفها إلى

أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام آراء أقرانه وتقديرها، واالستفادة

من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها. 

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

flashالنشاط

خطوات تكوين أشكال بالطباعة

htmlاختبار ذاتي

htmlظهور فن النسيج

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

إكمال الناقص
أكمل الفراغ التالي :

اسم النبي الذي تنتمي إليه قبيلة النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم   .........

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

اذكر اسم الذي ربى النبي صلى هللا عليه وسلم في صغره.مقالي

مقالي
علل:

ما السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة؟

عبدهللا بن هاشم والد النبي صل هللا عليه وسلم توفي قبل والدته.صواب وخطأ

 صفحة 4 من 10

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/5722?lessonId=4193
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الذي كفل النبي صلى هللا عليه وسلمبعد وَفَاةِ جده عبدالمطلب حليمه السعديهصواب وخطأ  .1

أن يكتب الطالب اسم قبيلة النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم.الهدف الرابع

5الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

العصف الذهنياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
يتبع فيها الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف

توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها، مع تأجيل تقويم األفكار إلىمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من اجل تقييمها وتصنيفها إلى

أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام آراء أقرانه وتقديرها، واالستفادة

من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها. 

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

flashالنشاط

خطوات تكوين أشكال بالطباعة

htmlاختبار ذاتي

htmlظهور فن النسيج

التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

اذكر اسم الذي ربى النبي صلى هللا عليه وسلم في صغره.مقالي

مقالي
علل:

ما السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة؟

عبدهللا بن هاشم والد النبي صل هللا عليه وسلم توفي قبل والدته.صواب وخطأ

الذي كفل النبي صلى هللا عليه وسلمبعد وَفَاةِ جده عبدالمطلب حليمه السعديهصواب وخطأ  .1

 صفحة 5 من 10

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/5722?lessonId=4193
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3723?lessonId=4188
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أن يحدد الطالب من تولى تربية النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم في صغره.الهدف الخامس

3الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

دور المعلم

تزويد المتعلمين باإلرشادات الالزمة للعمل واختيار منسق كل مجموعة وبشكل دوري وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.
التأكد من تفاعل أفراد المجموعة مع توجيه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة.

ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضيح وتلخيص ما تعلمه الطالب مع تقويم أداء الطالب وتحديد الواجبات الصفية و
تقويم تحصيل الطالب.

دور المتعلم
التعبير عن رأيه بحرّيّة ودون خوف، وإلقاء األسئلة، واإلجابة عن بعض التساؤالت، وعرض أفكاره، ويحصل على فرصة آمنة

للمحاولة والخطأ، والتعلّم من خطئه.

العصف الذهنياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
يتبع فيها الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف

توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها، مع تأجيل تقويم األفكار إلىمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من اجل تقييمها وتصنيفها إلى

أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام آراء أقرانه وتقديرها، واالستفادة

من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها. 

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

اذكر اسم الذي ربى النبي صلى هللا عليه وسلم في صغره.مقالي

مقالي
علل:

ما السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة؟

عبدهللا بن هاشم والد النبي صل هللا عليه وسلم توفي قبل والدته.صواب وخطأ

الذي كفل النبي صلى هللا عليه وسلمبعد وَفَاةِ جده عبدالمطلب حليمه السعديهصواب وخطأ  .1

أن يعلل الطالب السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة.الهدف السادس

 صفحة 6 من 10



5الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

العصف الذهنياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
يتبع فيها الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف

توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها، مع تأجيل تقويم األفكار إلىمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من اجل تقييمها وتصنيفها إلى

أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام آراء أقرانه وتقديرها، واالستفادة

من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها. 

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

اذكر اسم الذي ربى النبي صلى هللا عليه وسلم في صغره.مقالي

مقالي
علل:

ما السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة؟

عبدهللا بن هاشم والد النبي صل هللا عليه وسلم توفي قبل والدته.صواب وخطأ

الذي كفل النبي صلى هللا عليه وسلمبعد وَفَاةِ جده عبدالمطلب حليمه السعديهصواب وخطأ  .1

أن يميز الطالب اسم النبي الذي تنتمي إليه قبيلة قريش.الهدف السابع

5الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

العصف الذهنياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
يتبع فيها الطالب أسلوباً منظماً من أساليب التفكير اإلبداعي، حيث تستثار فيه أذهانهم، استمطار األفكار حول مشكلة محددة، بهدف

توليد أكبر قدر ممكن من األفكار لحلها، مع تأجيل تقويم األفكار إلىمرحلة الحقة. 

دور المعلم
تحفيز الطالب على توليد األفكار اإلبداعية حول موضوع معين، ومناقشتهم في األفكار المطروحة من اجل تقييمها وتصنيفها إلى

أفكار أصيلة ومفيدة قابلة للتطبيق.

 صفحة 7 من 10



دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من األفكار بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن بواسطتها حل المشكلة احترام آراء أقرانه وتقديرها، واالستفادة

من أفكارهم، من خالل تطويرها والبناء عليها. 

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

flashالنشاط

خطوات تكوين أشكال بالطباعة

htmlاختبار ذاتي

htmlظهور فن النسيج

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

إكمال الناقص
أكمل الفراغ التالي :

اسم النبي الذي تنتمي إليه قبيلة النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم   .........

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

إكمال الناقص
أكمل الفراغ التالي :

اسم النبي الذي تنتمي إليه قبيلة النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم   .........

للنبي مُحمٍد صلى هللا عليه وسلم اسم واحد.صواب وخطأ  .1

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

اذكر اسم الذي ربى النبي صلى هللا عليه وسلم في صغره.مقالي

مقالي
علل:

ما السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة؟

 صفحة 8 من 10
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عبدهللا بن هاشم والد النبي صل هللا عليه وسلم توفي قبل والدته.صواب وخطأ

الذي كفل النبي صلى هللا عليه وسلمبعد وَفَاةِ جده عبدالمطلب حليمه السعديهصواب وخطأ  .1

أن يستنتج الطالب األدب الوارد عند ذكر اسم النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم.الهدف الثامن

2الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

التقويم

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

اذكر اسم الذي ربى النبي صلى هللا عليه وسلم في صغره.مقالي

مقالي
علل:

ما السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة؟

عبدهللا بن هاشم والد النبي صل هللا عليه وسلم توفي قبل والدته.صواب وخطأ

الذي كفل النبي صلى هللا عليه وسلمبعد وَفَاةِ جده عبدالمطلب حليمه السعديهصواب وخطأ  .1

التكاليف المنزلية

التعاون بين المنزل والمدرسة لعمل بحث بسيط عن أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم التكاليف المنزلية

10زمن التكاليف المنزلية

األسئلة

نص السؤالنوع السؤال

ما اسم ابوالنبي صلى هللا عليه وسلم؟مقالي

 النبي صلى هللا عليه وسلم؟ مقالي ما اسم والدة

قبيلة النبي صل هللا عليه وسلم هي قريشصواب وخطأ

 هو:اختيارات من متعدد الذي سمى النبي صلى هللا عليه وسلم دمحما

إكمال الناقص
أكمل الفراغ التالي :

اسم النبي الذي تنتمي إليه قبيلة النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم   .........

األدب الوارد عند ذكر النبي دمحم هوصواب وخطأ

للنبي مُحمٍد صلى هللا عليه وسلم اسم واحد.صواب وخطأ  .1

 صفحة 9 من 10



األخطاء الشائعة لدى الطالب

األخطاء الشائعة لدى المعلمين

اإلرشادات/ المالحظات

تنويع التعليم

المصادر

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https://ien.edu.sa تم إعداد الخطة باستخدام بوابة عين

 صفحة 10 من 10

https://ien.edu.sa


الفصل الدراسي األول 1444 هـ

عدد الحصصالصف والمرحلةالتاريخموضوع الدرسالمادة

1التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول28/01/1444نسب النبي ملسو هيلع هللا ىلصالدراسات اإلسالمية

التمهيد

تعدد األسماء داللة على أهمية المسمى به .

كيف تأخذ هذه القاعدة من أسماء النبي عليه الصالة والسالم ؟

أن يذكر الطالب إ سم أبو النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم..الهدف األول

1الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

أن يحدد الطالب اسم أم النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم.الهدف الثانى

1الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

أن يوضح الطالب من الذي سمى النبي صلى هللا عليه وسلم دمحماً .الهدف الثالث

1الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

أن يكتب الطالب اسم قبيلة النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم.الهدف الرابع

5الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

 صفحة 1 من 2



العصف الذهني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

أن يحدد الطالب من تولى تربية النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم في صغره.الهدف الخامس

3الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

أن يعلل الطالب السبب الذي جعل الناس تستوطن مكة المكرمة.الهدف السادس

5الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

أن يميز الطالب اسم النبي الذي تنتمي إليه قبيلة قريش.الهدف السابع

5الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

العصف الذهني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

أن يستنتج الطالب األدب الوارد عند ذكر اسم النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم.الهدف الثامن

2الزمن المقترح

مستوى الهدف تطبيق 

اإلرشادات/ المالحظات

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https://ien.edu.sa تم إعداد الخطة باستخدام بوابة عين

 صفحة 2 من 2
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الفصل الدراسي األول 1444 هـ

عدد الحصصالصف والمرحلةالتاريخموضوع الدرسالمادة

1التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول28/01/1444وصف جسم النبي ملسو هيلع هللا ىلصالدراسات اإلسالمية

التمهيد

لمعاني األسماء داللة، &ولتعدد األسماء للشي دالالت جميلة.

 يدل عليه تعدد أسماء النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم . ماذا

الدروس المرتبطة

عالقته بالدرسالمادةاسم الدرس

نسب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل
الدراسي األول-الدراسات اإلسالمية-دراسات إسالمية - الحديث

والسيرة-التعريف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص-نسب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
معرفة أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم

أن يبين الطالب لون بشرة النبي صلى هللا عليه وسلم (( دمحم ))الهدف األول

1الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات يقدم لهم نشاطات محددة وفيها أسماء النبي عليه الصالة والسالم .دور المعلم

بعد حوار ونقاش عن اسماء النبي عليه الصالة والسالم تقيد كل مجموعة هذه األسماء وتعرضها بقية المجموعة ومجموعات الصف.دور المتعلم

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

كان النبي صل هللا عليه وسلم  شديد سواد الشعر كثيف اللحية.صواب وخطأ

من رأى النبي صل هللا عليه وسلم يعرف أنه ال يكذب .صواب وخطأ

تكوينينوع التقويم

 صفحة 1 من 9

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/700


أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

النبي صل هللا عليه وسلم أحسن الناس وجها كان ......... مختلطا بحمرة.إكمال الناقص

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

 النبي صل هللا عليه وسلم مقالي مالون بشرة

ماوصف وجه النبي صل عليه وسلم ؟مقالي

كان النبي صل هللا عليه وسلم ضخم ِ اليدين والقدمين.صواب وخطأ

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

أن يصف الطالب معدل طول النبي صلى هللا عليه وسلمالهدف الثانى

3الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات يقدم لهم نشاطات محددة وفيها أسماء النبي عليه الصالة والسالم .دور المعلم

بعد حوار ونقاش عن اسماء النبي عليه الصالة والسالم تقيد كل مجموعة هذه األسماء وتعرضها بقية المجموعة ومجموعات الصف.دور المتعلم

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

htmlظهور فن النسيج

 صفحة 2 من 9
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التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

كان النبي صل هللا عليه وسلم  شديد سواد الشعر كثيف اللحية.صواب وخطأ

من رأى النبي صل هللا عليه وسلم يعرف أنه ال يكذب .صواب وخطأ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

النبي صل هللا عليه وسلم أحسن الناس وجها كان ......... مختلطا بحمرة.إكمال الناقص

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

 النبي صل هللا عليه وسلم مقالي مالون بشرة

ماوصف وجه النبي صل عليه وسلم ؟مقالي

كان النبي صل هللا عليه وسلم ضخم ِ اليدين والقدمين.صواب وخطأ

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

 لجسم النبي صلى هللا عليه وسلمالهدف الثالث أن يقدم الطالب وصفا مختصرا

1الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات يقدم لهم نشاطات محددة وفيها أسماء النبي عليه الصالة والسالم .دور المعلم

 صفحة 3 من 9



بعد حوار ونقاش عن اسماء النبي عليه الصالة والسالم تقيد كل مجموعة هذه األسماء وتعرضها بقية المجموعة ومجموعات الصف.دور المتعلم

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

كان النبي صل هللا عليه وسلم  شديد سواد الشعر كثيف اللحية.صواب وخطأ

من رأى النبي صل هللا عليه وسلم يعرف أنه ال يكذب .صواب وخطأ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

النبي صل هللا عليه وسلم أحسن الناس وجها كان ......... مختلطا بحمرة.إكمال الناقص

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

 النبي صل هللا عليه وسلم مقالي مالون بشرة

ماوصف وجه النبي صل عليه وسلم ؟مقالي

كان النبي صل هللا عليه وسلم ضخم ِ اليدين والقدمين.صواب وخطأ

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

أن يكتب الطالب وصف وجه النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم في الغضب والرضى.الهدف الرابع

5الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

 صفحة 4 من 9



االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات يقدم لهم نشاطات محددة وفيها أسماء النبي عليه الصالة والسالم .دور المعلم

بعد حوار ونقاش عن اسماء النبي عليه الصالة والسالم تقيد كل مجموعة هذه األسماء وتعرضها بقية المجموعة ومجموعات الصف.دور المتعلم

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

htmlظهور فن النسيج

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

كان النبي صل هللا عليه وسلم  شديد سواد الشعر كثيف اللحية.صواب وخطأ

من رأى النبي صل هللا عليه وسلم يعرف أنه ال يكذب .صواب وخطأ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

النبي صل هللا عليه وسلم أحسن الناس وجها كان ......... مختلطا بحمرة.إكمال الناقص

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال
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 النبي صل هللا عليه وسلم مقالي مالون بشرة

ماوصف وجه النبي صل عليه وسلم ؟مقالي

كان النبي صل هللا عليه وسلم ضخم ِ اليدين والقدمين.صواب وخطأ

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

أن يتحدث الطالب عن هيئة النبي دمحم صلى هللا عليه وسلمالهدف الخامس

5الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات يقدم لهم نشاطات محددة وفيها أسماء النبي عليه الصالة والسالم .دور المعلم

بعد حوار ونقاش عن اسماء النبي عليه الصالة والسالم تقيد كل مجموعة هذه األسماء وتعرضها بقية المجموعة ومجموعات الصف.دور المتعلم

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

كان النبي صل هللا عليه وسلم  شديد سواد الشعر كثيف اللحية.صواب وخطأ

من رأى النبي صل هللا عليه وسلم يعرف أنه ال يكذب .صواب وخطأ

تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

النبي صل هللا عليه وسلم أحسن الناس وجها كان ......... مختلطا بحمرة.إكمال الناقص

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

 صفحة 6 من 9



أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

 النبي صل هللا عليه وسلم مقالي مالون بشرة

ماوصف وجه النبي صل عليه وسلم ؟مقالي

كان النبي صل هللا عليه وسلم ضخم ِ اليدين والقدمين.صواب وخطأ

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

أن يصف الطالب هيئة شعر النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم.الهدف السادس

5الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التعلم التعاونياالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تقوم على تنمية روح الفريق بين الطالب مختلفي القدرات، وإلى تنمية المهارات االجتماعية، وتكوين االتجاه السليم نحو

المواد الدراسية.

بعد تقسيم الطالب إلى مجموعات يقدم لهم نشاطات محددة وفيها أسماء النبي عليه الصالة والسالم .دور المعلم

بعد حوار ونقاش عن اسماء النبي عليه الصالة والسالم تقيد كل مجموعة هذه األسماء وتعرضها بقية المجموعة ومجموعات الصف.دور المتعلم

الوسائل التعليمية

 الذكيةاسم الوسيلة التعليمية السبورة

شاشة عرض إلكترونية تتفاعل مع تطبيقات الحاسب المختلفة المخزنة على الحاسب أو الموجودة على االنترنت.الوسيلة التعليمية

المواد التعليمية المساندة

اإلثراءات

وصف اإلثراءنوع اإلثراءاسم اإلثراء

flashالنشاط

htmlظهور فن النسيج

التقويم

تشخيصينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

كان النبي صل هللا عليه وسلم  شديد سواد الشعر كثيف اللحية.صواب وخطأ

من رأى النبي صل هللا عليه وسلم يعرف أنه ال يكذب .صواب وخطأ

 صفحة 7 من 9

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/3723?lessonId=4188
https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/4371?lessonId=664


تكوينينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

رتب الجمل التالية لتحصل على جملة مفيدة:الترتيب

النبي صل هللا عليه وسلم أحسن الناس وجها كان ......... مختلطا بحمرة.إكمال الناقص

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

ختامينوع التقويم

أسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

 النبي صل هللا عليه وسلم مقالي مالون بشرة

ماوصف وجه النبي صل عليه وسلم ؟مقالي

كان النبي صل هللا عليه وسلم ضخم ِ اليدين والقدمين.صواب وخطأ

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

التكاليف المنزلية

نشر معاني أسماء النبي صلى هللا عليه بين المجتمع المحيط بهالتكاليف المنزلية

10زمن التكاليف المنزلية

األسئلة

نص السؤالنوع السؤال

 النبي صل هللا عليه وسلم مقالي مالون بشرة

ماوصف وجه النبي صل عليه وسلم ؟مقالي

كان النبي صل هللا عليه وسلم ضخم ِ اليدين والقدمين.صواب وخطأ

كان النبي صل هللا عليه وسلم  شديد سواد الشعر كثيف اللحية.صواب وخطأ

كان النبي صل هللا عليه وسلم :اختيار من متعدد

المواد المرتبطة

عالقته بالدرسالمادةاسم الدرس

نسب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل
الدراسي األول-الدراسات اإلسالمية-دراسات إسالمية - الحديث

والسيرة-التعريف بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص-نسب النبي ملسو هيلع هللا ىلص
معرفة أسماء النبي صلى هللا عليه وسلم

 صفحة 8 من 9

https://ibs.ien.edu.sa/#/lesson/700


األخطاء الشائعة لدى الطالب

األخطاء الشائعة لدى المعلمين

اإلرشادات/ المالحظات

تنويع التعليم

المصادر

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https://ien.edu.sa تم إعداد الخطة باستخدام بوابة عين

 صفحة 9 من 9

https://ien.edu.sa


الفصل الدراسي األول 1444 هـ

عدد الحصصالصف والمرحلةالتاريخموضوع الدرسالمادة

1التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول28/01/1444وصف جسم النبي ملسو هيلع هللا ىلصالدراسات اإلسالمية

التمهيد

لمعاني األسماء داللة، &ولتعدد األسماء للشي دالالت جميلة.

 يدل عليه تعدد أسماء النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم . ماذا

أن يبين الطالب لون بشرة النبي صلى هللا عليه وسلم (( دمحم ))الهدف األول

1الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

أن يصف الطالب معدل طول النبي صلى هللا عليه وسلمالهدف الثانى

3الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

 لجسم النبي صلى هللا عليه وسلمالهدف الثالث أن يقدم الطالب وصفا مختصرا

1الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

أن يكتب الطالب وصف وجه النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم في الغضب والرضى.الهدف الرابع

5الزمن المقترح

مستوى الهدف تطبيق 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

أن يتحدث الطالب عن هيئة النبي دمحم صلى هللا عليه وسلمالهدف الخامس

 صفحة 1 من 2



5الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

أن يصف الطالب هيئة شعر النبي دمحم صلى هللا عليه وسلم.الهدف السادس

5الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التعلم التعاوني

الوسائل التعليمية

 الذكية السبورة

اإلرشادات/ المالحظات

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https://ien.edu.sa تم إعداد الخطة باستخدام بوابة عين

 صفحة 2 من 2

https://ien.edu.sa


الفصل الدراسي األول 1444 هـ

عدد الحصصالصف والمرحلةالتاريخموضوع الدرسالمادة

1التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول28/01/1444نعمة الماءالدراسات اإلسالمية

التمهيد

قصة عن نعمة الماء

مثل قصة الفالح مع االطفال الذين يسرفون في الماء

&

أن يتحدث الطالب عن فضل نعمة الماءالهدف األول

10الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تستخدم أجل التعلم تعزيز تعلم الطالب ويتم توظيفه بهدف تكوين تصور واضح عن استيعاب كل طالب مما يمكن المعلمين

من تحديد كيفية مساعدة الطالب في عملية التعلم.

تحديد االحتياجات التعليمية للطالب، تقديم تغذية راجعة مناسبة وفورية للطالب، بناء استراتيجيات للتدريس المتمايز للطالب.دور المعلم

تحديد احتياجاته التعليمية والعمل على تعزيز نقاط قوته ومعالجة نقاط الضعف لديه.دور المتعلم

الوسائل التعليمية

المقاطع المرئيةاسم الوسيلة التعليمية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال المعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب
لمحتوى الدرس.

يعرض أمام الطالب مقطع فيديو تعليمي يوضح أهمية الماء في هذه الحياة .

المواد التعليمية المساندة

أن يذكر الطالب مواقف من فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم في المحافظة على الماء.الهدف الثانى

10الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

 صفحة 1 من 5



وصف االستراتيجية
استراتيجية تستخدم أجل التعلم تعزيز تعلم الطالب ويتم توظيفه بهدف تكوين تصور واضح عن استيعاب كل طالب مما يمكن المعلمين

من تحديد كيفية مساعدة الطالب في عملية التعلم.

تحديد االحتياجات التعليمية للطالب، تقديم تغذية راجعة مناسبة وفورية للطالب، بناء استراتيجيات للتدريس المتمايز للطالب.دور المعلم

تحديد احتياجاته التعليمية والعمل على تعزيز نقاط قوته ومعالجة نقاط الضعف لديه.دور المتعلم

الوسائل التعليمية

المقاطع المرئيةاسم الوسيلة التعليمية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال المعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب
لمحتوى الدرس.

يعرض أمام الطالب مقطع فيديو تعليمي يوضح أهمية الماء في هذه الحياة .

المواد التعليمية المساندة

التقويم

تشخيصينوع التقويم

قياس مدى اهتمام الطالب بالماء ومعرفة قيمته في الحياةأسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

من الوسائل التي تساعدنا على االقتصاد في استعمال الماء:اختيارات من متعدد

من الوسائل التي تساعد على االقتصاد في استعمال الماء ( الترشيد)، االكتفاء بمسح السيارات دون غسلها.صواب وخطأ

واجبنا تجاه نعمة الماء المحافظة عليها وشكر هللا سبحانه وتعالى.صواب وخطأ

واجبنا تجاه نعمة الماء:اختيار من متعدد

تكوينينوع التقويم

يتعرف على أدلة من القران والسنة على أهمية الماءأسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

من الوسائل التي تساعدنا على االقتصاد في استعمال الماء:اختيارات من متعدد

من الوسائل التي تساعد على االقتصاد في استعمال الماء ( الترشيد)، االكتفاء بمسح السيارات دون غسلها.صواب وخطأ

كان النبي صى هللا عليه وسلم يتوضأ بـــ ......... حتى ال يسرف في استخدام الماء.إكمال الناقص

ختامينوع التقويم

 الحياة مع حسن استخدامه لهأسلوب التقويم يكون لدى الطالب خلفية كاملة عن أهمية الماء في هذة

أسئلة الدرس

 صفحة 2 من 5



نص السؤالنوع السؤال

من الوسائل التي تساعدنا على االقتصاد في استعمال الماء:اختيارات من متعدد

من الوسائل التي تساعد على االقتصاد في استعمال الماء ( الترشيد)، االكتفاء بمسح السيارات دون غسلها.صواب وخطأ

كان النبي صى هللا عليه وسلم يتوضأ بـــ ......... حتى ال يسرف في استخدام الماء.إكمال الناقص

أن يوضح الطالب ما يجب علينا فعله تجاه نعمة الماء.الهدف الثالث

10الزمن المقترح

تطبيقمستوى الهدف

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تستخدم أجل التعلم تعزيز تعلم الطالب ويتم توظيفه بهدف تكوين تصور واضح عن استيعاب كل طالب مما يمكن المعلمين

من تحديد كيفية مساعدة الطالب في عملية التعلم.

تحديد االحتياجات التعليمية للطالب، تقديم تغذية راجعة مناسبة وفورية للطالب، بناء استراتيجيات للتدريس المتمايز للطالب.دور المعلم

تحديد احتياجاته التعليمية والعمل على تعزيز نقاط قوته ومعالجة نقاط الضعف لديه.دور المتعلم

الوسائل التعليمية

المقاطع المرئيةاسم الوسيلة التعليمية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال المعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب
لمحتوى الدرس.

يعرض أمام الطالب مقطع فيديو تعليمي يوضح أهمية الماء في هذه الحياة .

المواد التعليمية المساندة

التقويم

تشخيصينوع التقويم

قياس مدى اهتمام الطالب بالماء ومعرفة قيمته في الحياةأسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

من الوسائل التي تساعدنا على االقتصاد في استعمال الماء:اختيارات من متعدد

من الوسائل التي تساعد على االقتصاد في استعمال الماء ( الترشيد)، االكتفاء بمسح السيارات دون غسلها.صواب وخطأ

واجبنا تجاه نعمة الماء المحافظة عليها وشكر هللا سبحانه وتعالى.صواب وخطأ

واجبنا تجاه نعمة الماء:اختيار من متعدد

أن يعدد الطالب بعض الوسائل التي يتم من خاللها االقتصاد في استعمال الماءالهدف الرابع

 صفحة 3 من 5



15الزمن المقترح

فهممستوى الهدف

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلماالستراتيجية

وصف االستراتيجية
استراتيجية تستخدم أجل التعلم تعزيز تعلم الطالب ويتم توظيفه بهدف تكوين تصور واضح عن استيعاب كل طالب مما يمكن المعلمين

من تحديد كيفية مساعدة الطالب في عملية التعلم.

تحديد االحتياجات التعليمية للطالب، تقديم تغذية راجعة مناسبة وفورية للطالب، بناء استراتيجيات للتدريس المتمايز للطالب.دور المعلم

تحديد احتياجاته التعليمية والعمل على تعزيز نقاط قوته ومعالجة نقاط الضعف لديه.دور المتعلم

الوسائل التعليمية

المقاطع المرئيةاسم الوسيلة التعليمية

الوسيلة التعليمية

من الوسائل التي يمكن من خاللها إيصال المعلومة بسهولة من خالل إعداد أو اختيار مقطع مرئي مناسب
لمحتوى الدرس.

يعرض أمام الطالب مقطع فيديو تعليمي يوضح أهمية الماء في هذه الحياة .

المواد التعليمية المساندة

التقويم

تشخيصينوع التقويم

قياس مدى اهتمام الطالب بالماء ومعرفة قيمته في الحياةأسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

من الوسائل التي تساعدنا على االقتصاد في استعمال الماء:اختيارات من متعدد

من الوسائل التي تساعد على االقتصاد في استعمال الماء ( الترشيد)، االكتفاء بمسح السيارات دون غسلها.صواب وخطأ

واجبنا تجاه نعمة الماء المحافظة عليها وشكر هللا سبحانه وتعالى.صواب وخطأ

واجبنا تجاه نعمة الماء:اختيار من متعدد

تكوينينوع التقويم

يتعرف على أدلة من القران والسنة على أهمية الماءأسلوب التقويم

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

من الوسائل التي تساعدنا على االقتصاد في استعمال الماء:اختيارات من متعدد

من الوسائل التي تساعد على االقتصاد في استعمال الماء ( الترشيد)، االكتفاء بمسح السيارات دون غسلها.صواب وخطأ

 صفحة 4 من 5



كان النبي صى هللا عليه وسلم يتوضأ بـــ ......... حتى ال يسرف في استخدام الماء.إكمال الناقص

ختامينوع التقويم

 الحياة مع حسن استخدامه لهأسلوب التقويم يكون لدى الطالب خلفية كاملة عن أهمية الماء في هذة

أسئلة الدرس

نص السؤالنوع السؤال

من الوسائل التي تساعدنا على االقتصاد في استعمال الماء:اختيارات من متعدد

من الوسائل التي تساعد على االقتصاد في استعمال الماء ( الترشيد)، االكتفاء بمسح السيارات دون غسلها.صواب وخطأ

كان النبي صى هللا عليه وسلم يتوضأ بـــ ......... حتى ال يسرف في استخدام الماء.إكمال الناقص

التكاليف المنزلية

التكاليف المنزلية

10زمن التكاليف المنزلية

األخطاء الشائعة لدى الطالب

األخطاء الشائعة لدى المعلمين

اإلرشادات/ المالحظات

تنويع التعليم

المصادر

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https://ien.edu.sa تم إعداد الخطة باستخدام بوابة عين

 صفحة 5 من 5

https://ien.edu.sa


الفصل الدراسي األول 1444 هـ

عدد الحصصالصف والمرحلةالتاريخموضوع الدرسالمادة

1التعليم العام-المرحلة االبتدائية-الصف الرابع االبتدائي-الفصل الدراسي األول28/01/1444نعمة الماءالدراسات اإلسالمية

التمهيد

قصة عن نعمة الماء

مثل قصة الفالح مع االطفال الذين يسرفون في الماء

&

أن يتحدث الطالب عن فضل نعمة الماءالهدف األول

10الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلم

الوسائل التعليمية

المقاطع المرئية

أن يذكر الطالب مواقف من فعل الرسول صلى هللا عليه وسلم في المحافظة على الماء.الهدف الثانى

10الزمن المقترح

مستوى الهدف تطبيق 

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلم

الوسائل التعليمية

المقاطع المرئية

أن يوضح الطالب ما يجب علينا فعله تجاه نعمة الماء.الهدف الثالث

10الزمن المقترح

مستوى الهدف تطبيق 

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلم

الوسائل التعليمية

المقاطع المرئية

أن يعدد الطالب بعض الوسائل التي يتم من خاللها االقتصاد في استعمال الماءالهدف الرابع

15الزمن المقترح

مستوى الهدف فهم 

االستراتيجيات

التقويم من أجل التعلم

 صفحة 1 من 2



الوسائل التعليمية

المقاطع المرئية

اإلرشادات/ المالحظات

شركة تطوير للخدمات التعليميةاعداد

https://ien.edu.sa تم إعداد الخطة باستخدام بوابة عين

 صفحة 2 من 2
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