
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 مـسـرد  إعــداد   الـــــدروس
 

 الـتوقـيــــــع الـمــوضــــــوع الــــمـــــادة الـحـصـــــــة الـصـــف  و الـشـعبـة التاريخ اليوم

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 

 الزمن  المعينات  األنشطة طريقة التدريس ومهارات الدرس األهداف  المحتوى 

لماذا تطول األظافر كتاب  
 13الطالبة ص 

 

 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

أن تذذذذكر التذم ذذذذر أ ذذذرار    -
 األظافر الطو ذة.

أن تحذذذاا التذم ذذذذر  طذذذوا    -
 تقذ م األظافر.

أن تحذذذ ط التذم ذذذذر المقذذذص   -
 المناسب لألظافر.

أن تنذذذاال التذم ذذذذر ال ذذذور   -
 التال ة.

 

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر المالحظة 

) 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

رح المعذمة لذطالبا  سبب طول تش
األظافر وأنها تنمي باستمرار تفع ل  

 .  1نشاط رام 
 

تو ح المعذمة لذطالبا  مساوئ 
األظافر الطو ذة من تراكم األوساخ 

 .  2تحتها تسبب األمراض تفع ل نشاط 
 

تب ن المعذمة لذطالبا  أن األظافر 
الطو ذة ت الف السنة النبو ة وتحثهن  

األظافر باستمرار لتطب ق  عذى تقذ م 
 السنة ولحما ة أنفسهن من األمراض

 عرض صور الدرس 

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

أح طي المقص المناسب  
ألظافرك كتاب الطالبة ص  

14 

 

التذم ذذذر عذذذى تقذذذ م  أن تذذاوام   -
األظذذذذافر والمحافظذذذذة عذ هذذذذا 

 ونظافتها.
أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل    -

 ال ا ة بالارس.
 

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تحث المعذمة الطالبا  عذى شكر هللا 
األظافر عذى نعمه الكث رر ومنها نعمة 

وتو ح لهن ك ف ة الحفاظ عذ ها بتناول  
األطعمة المف ار وتنظ فها وتحذرهن من 
طول األظافر فهو  منع و ول الماء 

 والهواء إلى األظافر

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص   3:  الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي        الثاني:  ال ف تقذ م األظافر: المو وع  حتي وسالمت  : الوحار 

 ااائق (  5)   أباأ ارسي بتمه ا بس ط ثم استنتج عنوان الارس عن طر ق الحوار والمنااشة المقامة والته ئة :  •

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10 -ا  5)   15-14ص    2-1رام  



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 الزمن  المعينات  األنشطة طريقة التدريس ومهارات الدرس األهداف  المحتوى 

لماذا نقص أطراف الشعر  
 19كتاب الطالبة ص 

 

نهايععة يتوقععم مععن الطاليععة فعع  
 الدرس أن :

 
أن تعذذاا التذم ذذذر مذذا نحتذذا     -

 إل ه لتنظ ف الشعر والعنا ة به
أن ت تذذذار التذم ذذذذر ال ذذذورر   -

 .ال ح حة مما  ذي
أن تج ب التذم ذر عذى النشاط     -

 المو ح.
أن تحذذاا التذم ذذذر مذذا   ذذر   -

 بالشعر.
 

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر المالحظة 

) 

 أسذوب المنااشة والحوار * 

 * محا رر وإلقاء

 

تعرض المعذمة عذى الطالبا   ور  
الكتاب المارسي وتنااشها في حذقة  
لذمنااشة وتو ح لهن أهم ة غسل 

الشعر وتنظ فه وتب ن لهن فائار الطعام  
 ال حي وفائار الحناء . 

 
تو ح المعذمة لذطالبا  أن جمال 

الشعر بنظافته وترت به ول س بنعومته 
وبتناول الطعام ال حي المف ا  

وترشاهن إلى لف الشعر بفوطة بعا  
االستحمام عار ااائق مع اص أطراف  

 الشعر كل فترر

 عرض صور الدرس 

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

لماذا  غسل الشعر في ال  ف  
أكثر من الشتاء كتاب الطالبة  

 20ص 

 

أن تعتنييا تلتيذةيينظ فن شعييا  ييع  ش   -

 وتلذحشع ا عيى جذشله.
أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل    -

 ال ا ة بالارس.
 

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تسأل المعذمة الطالبا  عن  طر 
المجفف الكهربائي وتطذب منهن البحث  

المارسة وعذى شبكة في مكتبة 
 اإلنترن  عن أ طاره

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص   3:  الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي        الثاني:  ال ف ترت ب الشعر: المو وع  حتي وسالمت  : الوحار 

 ااائق (  5)  هللا عذ ها هلل عذ نا نعم ال تح ى وال تعا والشعر نعمة من نعم هللا فاحماي  المقامة والته ئة :  •

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10 -ا  5)   22-21ص    2-1رام  



  

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 الزمن  المعينات  األنشطة طريقة التدريس ومهارات الدرس األهداف  المحتوى 

لماذا من ال روري وجوا  
اورر م اه في كل ب   ؟ كتاب 

 26الطالبة ص 
 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تسذذذتنتج التذم ذذذذر فائذذذار      -

 اورر الم اه.
أن تحاا التذم ذر آااب ا ذاء      -

 الحاجة.
أن تج ذذذذب التذم ذذذذذر عذذذذذى    -

 النشاط المو ح.
أن تقوم التذم ذر بحل النشذاط      -

 المو ح.

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر المالحظة 

) 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

تو ح المعذمة لذطالبا  أن اورا   
لق اء الحاجة بها لذلك  الم اه وجا  

كان من ال روري وجواها في كل  
 ب  . 
 

تكتب المعذمة عذى السبورر اعاء ا ول 
اورر الم اه وتطذب من الطالبا  

تسج ذه وترا اه وذكره الواحار تذو 
األ رى ) الذهم إني أعوذ بك من ال بث  

 وال بائث( 
 

 عرض صور الدرس 

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

ا تاري الاعاء المناسب  
 28لذ ورر كتاب الطالبة ص 

 
 

أن تستشيييييع  تلتيذةييييينظ ف  ذةيييييا    -

 تلن شعا.
أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل    -

 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تسج ل  تعرض المعذمة عذى الطالبا  
 و ح آااب ا اء الحاجة وتطذب من  
إحاى الطالبا  تمث ل هذه اآلااب أمام  

 1الف ذتفع ل نشاط رام 

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص   3:  الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي        الثاني:  ال ف آااب ا اء الحاجة: المو وع  حتي وسالمت  : الوحار 

 ااائق (  5)    و ع لنا الرسول بعض اآلااب واألاع ة ال ا ة بق اء الحاجة ال با من ممارستها والحفاظ عذ هاالمقامة والته ئة :   •

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا  5)   29-28ص     3  –2-1رام  



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 الزمن  المعينات  األنشطة طريقة التدريس ومهارات الدرس األهداف  المحتوى 

من آااب ركوب الس ارر كتاب 
 33الطالبة ص 

 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تذذذون التذم ذذذر األمذذاكن       -

 التي تحتوي عذى الاوائر.
أن تحاا التذم ذر آااب ركذوب     -

 الس ارر.
أن تج ب التذم ذر عذى النشاط     -

 المو ح.
أن تقوم التذم ذر بحل النشذاط      -

 المو ح.

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر المالحظة 

) 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 ر وإلقاء* محا ر

 

تكتب المعذمة اعاء الركوب وتراا مع 
الطالبا  حتى  حفظنه ثم تطذب منهن 

ذكره عنا ركوب أي اابة     ) س ارر ،  
طائرر ، اطار ....... ( وهو سبحان  
الذي س ر لنا هذا وما كنا له مقرن ن  

 وإنا إلى ربنا لمنقذبون . 
 
 
 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

حزام األمان  ثب  الراكب في 
المقعا ومن النتائج المترتبة  

 33عذى ذلك ص 

 
 

أن تذتذذذزم التذم ذذذذر بذذذ ااب     -
 ركوب الس ارر.

أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل    -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تعرض المعذمة عذى الطالبا  مجموعة  
من ال ور وتو ح أهم ة حزام األمان 
لذسائق والركاب في م تذف الظروف 

وتطذب منهن التعذ ق عذى ال ور  
 1وتفع ل النشاط رام 

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص  3:  الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي        الثاني :  ال ف  آااب ركوب الس ارر والنزول منها : المو وع  حتي وسالمت  : الوحار 

 ااائق (  5)    ما أعظم هذا الا ن الشامل  ولي اإلسالم كل شيء اهتماما كب را حتى أاق األمور فستعرض آلااب ركوب الس ارر والنزول منهاالمقامة والته ئة :  •

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا  5)   35-34ص     3  –2-1رام  



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وجدت. وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن  /المرفقات 

 

 

 الزمن  المعينات  األنشطة التدريس ومهارات الدرسطريقة  األهداف  المحتوى 

اإلشارر ال وئ ة تساعا عذى  
 39تنظ م ... ص

 
 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تو ذذح التذم ذذذر أهم ذذة      -

 اإلشارر ال وئ ة.
أن تقذذوم التذم ذذذر بحذذل النشذذاط  -

 المو ح.
أن تمثذذل التذم ذذذر آااب عبذذور  -

 فناء المارسة.الشارع في 
أن تقوم التذم ذر بحل النشذاط      -

 المو ح.

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر المالحظة 

) 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

تعرض المعذمة نماذ  لإلشارا  
ال وئ ة لتتعرف عذ ها الطالبا  وعذى 

 . طر قة عمل هذه اإلشارا 
 

مجموعة من تطذب المعذمة من 
الطالبا  إعااا نماذ  لإلشارا  
ال وئ ة ال ا ة بالس ارا  ومن 

مجموعة أ رى إعااا نماذ  لإلشارا   
ال وئ ة ال ا ة بالمشار مع تفع ل  

 1نشاط رام 
 
 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

اعبري الطر ق عناما تكون 
 39بالذون ص اإلشارر  

 

أن تحرص التذم ذر عذى إتبذاع   -
اإلشذذارر ال ذذوئ ة عنذذا عبذذور 

 الطر ق.
أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل    -

 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تعرض المعذمة عذى الطالبا   ور  
المشار وك ف ة  تو ح منطقة عبور 

اتباع اإلشارا  ال وئ ة ومالوالتها 
 لعبور الشارع بسالم

 صور الكتاب 

 

40  
 دقيقة 

 ح ص   3:  الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي       الثاني:  ال ف عبور الشارع       : المو وع  حتي وسالمت  : الوحار 

 ااائق (  5)  تعبر ن الشارع ؟ما لون اإلشارر عناما المقامة والته ئة : 

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا  5)   41:39ص     3  –2-1رام  



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت. وفيها يتم ارفاق أي  /المرفقات 

 

 الزمن  المعينات  األنشطة طريقة التدريس ومهارات الدرس األهداف  المحتوى 

 46لذعب فوائا منها ص

 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تحاا التذم ذر أهم فوائا         -

 الذعب.
أن تذذذكر التذم ذذذر رأ هذذا فذذي   -

 ال ورر.
أن تسذذذتنتج التذم ذذذذر بعذذذض   -

 األ طار في أماكن الذعب.
أن تقوم التذم ذر بحل النشذاط      -

 المو ح.

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر المالحظة 

) 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

تطذب المعذمة من الطالبا  البحث في  
 . المكتبة عن معنى الذعب ال حي المف ا

 
لذعب الج ا فوائا منها تنش ط الاورر  
الامو ة ونمو الجسم بشكل  ح ح  
التعذم والتسذ ة بشكل أف ل وكسب  
 اااا  أكثر عنا ممارسة الذعب 

 الجماعي 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

هناك أ طار في أماكن الذعب  
 47اذكر ها ص

 

أن تبتعا التذم ذر عن األلعاب      -
 التي اا تسبب  طر.

أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل    -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

توجه المعذمة الطالبا  االبتعاا عن 
األ طار التي اا توجا في أماكن الذعب  

الم اه التي اا تسبب انزالق الفرا  مثل 
أو م اار النار أو األاوا  الحاار مع  

 2تفع ل نشاط رام 

 صور الكتاب 

 

40  
 دقيقة 

 ح ص  3:  الزمن المتواع والفعذي االبتاائي       الثاني :  ال ف  األ طار أثناء الذعب     : المو وع  حتي وسالمت  : الوحار 

 ااائق (  5) ؟  أف ل أنواع الذعب عناكن ما المقامة والته ئة : 

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا  5)   48:46ص     3  –2-1رام  



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 

 الزمن  المعينات  األنشطة طريقة التدريس ومهارات الدرس األهداف  المحتوى 

الجرح اطع في ....   ر  منه 
 52.... ص

 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تذكر التذم ذذر بعذض مذن      -

 أسباب اإل ابة بالجروح.
أن تقوم التذم ذذر بحذل النشذاط     -

 المو ح.
أن تعذذذاا التذم ذذذذر ال طذذذوا    -

 الواجب الق ام بها لتذتئم الجروح.
أن تقوم التذم ذر بحل النشذاط      -

 المو ح.

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر المالحظة 

) 

 المنااشة والحوار * أسذوب 

 * محا رر وإلقاء

 

من  الل الكتاب المارسي تو ح  
المعذمة تعر ف الجرح وهو اطع في 

 الجذا   ر  منه الام
 

تو ح المعذمة لذطالبا  األسباب 
الم تذفة لجروح مثل الجرح بسبب ألة  
حاار أو  امة كهرب ة أو لمس جسم  

 سا ن أو الواوع عذى األرض 
 

 رة + السيو  عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

اذكري أسبابا أ رى لإل ابة  
 52بالجروح ص

 

أن تتذذارب التذم ذذذر اسذذتعمال   -
 األول ة.  اإلسعافأاوا   

أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل    -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تشرح المعذمة لذطالبا  ما هي 
الجرثومة هي كائن اا ق جاا  وجا في  

مكان الجرح و ذوثه و سبب التهابه 
وتطذب منهن البحث في المكتبة 

لذتعرف عذى بعض أنواع الجراث م  
 وطرق الواا ة منها وعالجها

 

 صور الكتاب 

 

40  
 دقيقة 

 ح ص  3: الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي       الثاني :  ال ف  الجروح            : المو وع  حتي وسالمت  : الوحار 

 ااائق (  5)  ؟ الحما هلل وال الر والسالم عذى س انا محما بن عبا هللا أشرف المرسذ ن والنب  ن وعذى زوجاته أمها  المسذم نالمقامة والته ئة : 

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا  5)   54:53ص     3  –2-1رام  



 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 األهداف  المحتوى 
التدريس ومهارات  طريقة 

 الدرس 
 الزمن  المعينات  األنشطة

ال  ام إمساك عن ....  
و......وسائر المفطرا  من  

 59الفجر إلى .... ص

 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تذكر التذم ذر ف ل شهر      -

 .رم ان
أن تقوم التذم ذر بحل النشذاط     -

 المو ح.
أن تذذذذراا التذم ذذذذذر اعذذذذاء   -

 اإلفطار.
أن تج ذذذذب التذم ذذذذذر عذذذذذى   -

 النشاط المو ح.
 

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر  

 المالحظة ( 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

تكتب المعذمة أشهر السنة بالترت ب  
وتو ح لذطالبا  أن  عذى السبورر 

شهر رم ان هو الشهر التاسع أي  
بعا شعبان وابل شوال وهو أحب  

 الشهور إلى هللا 
 

ف ه نزل القرآن عذى   ر األنام وهو 
أحب األشهر إلى هللا   وم ف ه 

المسذمون وت فا ف ه الش اط ن وتغذق  
 أبواب النار 

 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

من األعمال المستحبة في  
 61رم ان ص

 

أن تستشذذعر التذم ذذذر بعظمذذة   -
 واار شهر رم ان.

أن تحل التذم ذر وراة العمذل     -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

ال  ام وهو تشرح المعذمة معنى 
اإلمساك عن الطعام والشراب وسائر  
المفطرا  من الفجر إلى المغرب مع 

 1تفع ل نشاط رام 
 

 صور الكتاب 

 

40  
 دقيقة 

 ح ص  3: الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي       الثاني :  ال ف  شهر رم ان               : المو وع  مناسبات : الوحار 

 ااائق (  5) شهر رم ان أف ل شهور السنة وأحبها إلى هللا ف ه نزل القرآن وف ه ل ذة   ر من ألف شهرالمقامة والته ئة : 

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا  5)   62:60ص     3  –2-1رام  



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 خارج الكتاب إن وجدت. وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل  /المرفقات 

 

 األهداف  المحتوى 
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس 
 الزمن  المعينات  األنشطة

 كم  وما في األسبوع  
 أتي أسبوع المرور.... كل 

 68عام ص 

 
 

الطاليععة فعع  نهايععة يتوقععم مععن 
 الدرس أن :

 
أن تو ذذح التذم ذذذر أهذذااف    -

 .أسبوع المرور
قوم التذم ذر بحل النشذاط أن ت    -

 المو ح.
أن تذكر التذم ذر مهذام رجذل     -

 .المرور
أن تتعذذذرف التذم ذذذذر عذذذذى   -

 لعالما .معاني هذه ا

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر  

 المالحظة ( 

 المنااشة والحوار * أسذوب 

 * محا رر وإلقاء

 

تو ح المعذمة لذطالبا  أن المرور 
هو تنظ م مرور الناس والس ارا  في  
الشوارع وله إشارا  واواعا واوان ن  

  جب احترامها
 

أ ام و أتي أسبوع   7تعذم أن األسبوع 
  7المرور مرر كل عام و ستمر لمار 

 أ ام
 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

ا تاري شعارا مناسبا ألسبوع 
 69المرور ص

رجل المرور له مهام منها  
 69ص 

 

أن تذتذذذزم التذم ذذذذر بقواعذذذا   -
 المرور.

أن تحل التذم ذر وراة العمذل     -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

 هاف أسبوع المرور إلى التوع ة 
المرور ة العامة عنا الناس وذلك من 
 الل مالول شعاره الذي  تغ ر كل 
عام ل ش ر إلى الجزئ ة المراا توع ة 

الناس إل ها مما تقوم الن ائح  
 الل المطو ا  والمعذوما  من 

 تفع ل نشاط واإلعالنا  وغ رها
 1رام 
 

 الكتاب صور 

 

40  
 دقيقة 

 ح ص   3:  الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي       الثاني:  ال ف أسبوع المرور               : المو وع  مناسبات : الوحار 

 ااائق (  5)   ب لكل شيء حتى الس ر في الشوارع  الحن ف إلى النظام في كل شيء كما و ع اواعا وآاااالسالمي اعا الا ن المقامة والته ئة : 

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا  5)   62:60ص     3  –2-1رام  



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 األهداف  المحتوى 
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس 
 الزمن  المعينات  األنشطة

 77ماذا تعني لك ال حة ص

 
 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تو ذذح التذم ذذذر أهم ذذة    -

 هتمام بال حة.اإل
أن تكتب التذم ذر تذار    ذوم     -

 ال حة العالمي.
أن تج ذذذذب التذم ذذذذذر عذذذذذى   -

 النشاط المو ح.
أن تب ن التذم ذذر أهذااف  ذوم     -

 ال حة العالمي.
 

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر  

 المالحظة ( 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

تو ح المعذمة معنى ال حة وتحث  
  عذى االهتمام بها بتناول الطالبا

الغذاء ال حي والنوم المر ح والمشي  
والجذوس بطر قة  ح حة واستشارر  
الطب ب فمن  هتم ب حته  قي نفسه  

 بإذن هللا الكث ر من األمراض 
 

تو ح المعذمة أم  وم ال حة العالمي 
 وافق السابع من أبر ل كل عام في  

جم ع أنحاء العالم مع تفع ل نشاط رام  
1 
 

 + السيورة   رض صور الدرسع

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

 
شاركي معذمتك في عمل ناور  
ومنشورا  عن  وم ال حة  

 80العالمي ص
 

أن تستشذذعر التذم ذذذر بأهم ذذة   -
أن   -المحافظذذة عذذذى ال ذذحة.

تحذذذل التذم ذذذذر وراذذذة العمذذذل 
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

  لالهتمام هو  وم ترفع ف ه شعار  اعو  
بمشكذة  ح ة والمراا التوع ة لهذه  

المشكذة وأسبابها والواا ة منها وطرق 
عالجها وهو  وم موحا في العالم  

 أجمع
 

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص   3:  الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي       الثاني :  ال ف   وم ال حة العالمي             :  المو وع  مناسبات : الوحار 

 ااائق (  5)   ب لكل شيء حتى الس ر في الشوارع  الحن ف إلى النظام في كل شيء كما و ع اواعا وآاااالسالمي اعا الا ن المقامة والته ئة : 

 الكتاب  ر طة ذهن ة + حل تطب قا   المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا  5)   79:77ص     3  –2-1رام  



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 األهداف  المحتوى 
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس 
 الزمن  المعينات  األنشطة

ماذا تعرف ن عن أسبوع  
 83الشجرر ص

 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تو ح التذم ذر ما  هاف      -

 إل ه  وم الشجرر.
أن تحذذاا التذم ذذذر مذذا نحتذذا    -

 إل ه في الزراعة.
أن ترتذذب التذم ذذذر  طذذوا    -

 عمذ ة الزراعة.
أن ت ذذذذف التذم ذذذذذر ك ذذذذف   -

نعتنذذذذي بشذذذذجرر المنذذذذزل أو 
 المارسة.

 

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر  

 المالحظة ( 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

تو ح المعذمة لذطالبا  أن ألشجار  
هي نباتا  ومزروعا  كب رر لها 

جذور وس قان وغ ون وأوراق منها 
  تم ز ولها ظل ما  تم ز ومنها ما ال
 

تطذب المعذمة من الطالبا  عن بحث  
عن أسبوع الشجرر في المكتبة وعن 
طر ق شبكة اإلنترن  ومنااشة ما 

 تو ذنا إل ه 
 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

 84ه ا نزرع ص 

 88أذكر فوائا الشجرر ص 
 

أن تت قن التذم ذر مذن عظمذة     -
  ذق هللا عزوجل.

أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل   -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تو ح المعذمة أن هللا عز وجل  نب   
 األشجار الكب رر من بذور  غ رر

 

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص  3:  الزمن المتواع والفعذي االبتاائي       الثاني:  ال ف أسبوع الشجرر              : المو وع  مناسبات : الوحار 

 ااائق (  5) " حا ث شر ف ما من مسذم  غرس غرسا أو  زرع زرعا ف أكل منه ط ر أو إنسان أو به مة إال كان له به  ااة"المقامة والته ئة :  

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا  5)   87:85ص     3  –2-1رام  



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 األهداف  المحتوى 
التدريس ومهارات  طريقة 

 الدرس 
 الزمن  المعينات  األنشطة

اا ت طر األم لذ رو  من  
 المنزل ألسباب منها  

ك ف أت رف إذا  رج   
 96أمي من المنزل ص 

 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تذذذذكر التذم ذذذذر أسذذذباب   -

  رو  األم من المنزل.
أن تحذذذاا التذم ذذذذر الت ذذذرف  -

 رو  مذن األم مذن السذ م عنا  
 المنزل.

أن تبذذذذ ن التذم ذذذذذر نت جذذذذة   -
الت رف السذ م إذا  رج  األم 

 من المنزل.
أن تم ذذز التذم ذذذر الت ذذرف   -

ال ذذاطع عنذذا  ذذرو  مذذن األم 
 من المنزل.

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر  

 المالحظة ( 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

أن هناك أسباب عا ار  تو ح المعذمة 
تستاعي  رو  األم من المنزل مثل : 
الذهاب إلى العمل والتسوق وز ارر  
األاارب والذهاب إلى المستشفى 
وغ رها وأح انا كث رر ال تستط ع 

 ا طحاب األطفال
 

تو ح المعذمة لذطالبا  أن هناك 
ت رفا   جب عذ هن فعذها عنا غ اب  

األم عن المنزل مثل تنف ذ توج ها  
الكبار واالهتمام باإل ور ال غار 
والذعب الهاائ المف ا وممارسة 

الهوا ا  المف ذة وكتاب الواجبا   
 ............ 

 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

 
 97الت رف ال اطع ص

 

أن تحذذذرص التذم ذذذذر عذذذذى   -
 إر اء الوالا ن وطاعتهما.

أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل   -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تطذب المعذمة من الطالبا  ذكر بعض 
الت رفا  ال اطئة مثل : ال رو  إلى  

والعبث في المنزل وإثارر الشارع 
الفو ى وإبالغ الغرباء بغ اب األم  

والذعب باألاوا  ال طرر  
 ................. 

 

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص  3: الزمن المتواع والفعذي االبتاائي       الثاني:  ال ف ك ف أت رف إذا  رج  أمي من المنزل ؟      : المو وع  ش   تي : الوحار 

 ااائق (  5)  أن  ا تها الفتار غاا ستكون ن األم المرب ة المؤابة ف جب أن تكون سذ مة الت رف ف تم ز السذوك السذ م من ال اطع لتتجنبي األ طاءالمقامة والته ئة : 

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا   5)   100:98ص     3  –2-1رام  



 مكتبة ابن س نا بجار  

2520999 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 

 األهداف  المحتوى 
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس 
 الزمن  المعينات  األنشطة

 105السذ م صالت رف  

 
 
 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تذكر التذم ذذر مذا  حتذا       -

 إل ه المر ض.
أن ت ف التذم ذذر الت ذرف     -

السذذذذ م إذا مذذذرض أحذذذا فذذذي 
 المنزل.

أن تسذذذتنتج التذم ذذذذر نتذذذائج   -
الت رف السذ م إذا مرض أحذا 

 في المنزل.
أن تذذذكر التذم ذذذر الت ذذرف   -

ال ذذاطع إذا مذذرض أحذذا فذذي 
 المنزل.

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر  

 المالحظة ( 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

تو ح المعذمة لذطالبا  أن هناك 
معا ة وأمراض غ ر معا ة أمراض 

من أمثذة األمراض المعا ة أغذب  
 األمراض الجذا ة والزكام والح بة

 
في حالة مرض أحا في المنزل  جب  
الت رف بحذر لتجنب ازعاجه أو 

 العاوى منه و تمثل ذلك في : 
 مساعاته وتجنب إزعاجه 

 عام است اام أاواته 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

 
 106ص الت رف ال اطع 

 

ان تحسن التذم ذذر الت ذرف     -
 إذا مرض أحا في المنزل.

أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل   -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تتحسن  عنا سذوك هذا السذوك السذ م 
حالة المر ض و حس بالحب األسري  
 وعام انتقال العاوى لآل ر ن بإذن هللا 

 

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص  3: الزمن المتواع والفعذي االبتاائي       الثاني:  ال ف ك ف أت رف إذا مرض أحا في المنزل ؟      : المو وع  ش   تي : الوحار 

 ااائق (  5) هلل حماا كث را ط با هللا هو القوي الغني وتحن ال عفاء الفقراء إل ه نحتاجه في كل وا  و شتا االحت ا  في وا  األزما  الحما المقامة والته ئة : 

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
ا    10 -ا  5)  111:107ص     3  –2-1رام  

  ) 



 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 األهداف  المحتوى 
طريقة التدريس ومهارات  

 الدرس 
 الزمن  المعينات  األنشطة

 116الت رف السذ م ص 

 
 
 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تج ذذذب التذم ذذذذر عذذذذن     -

 النشاط التالي.
أن ت ف التذم ذر الت ذرف      -

 السذ م إذا تبقى نقوا.
أن تحذذذذاا التذم ذذذذذر نتذذذذائج    -

 الت رف السذ م إذا تبقى نقوا.
أن تستنتج التذم ذذر الت ذرف    -

 ال اطع إذا تبقى نقوا.
 

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر  

 المالحظة ( 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

تعرض المعذمة عذى الطالبا  بعض 
فئا  النقوا وتسمي كل فئة منها مع  

 1تفع ل نشاط رام 
 

تو ح المعذمة لذطالبا  أن  جب  
إا ال جزء من الم روف في 

الح الة ولو اذ ل وذلك لت اق بجزء  
منه وشراء األش اء ال رور ة 

 حتا  من األهل  وإاراض من
 واأل اااء وإعطاء الفقراء 

 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن  عرض 

 

40  
 دقيقة 

 
 117ص الت رف ال اطع 

 

أن تتحذذذذى التذم ذذذذر ب ذذذفة    -
 .اإلسرافوعام    االا ار

أن تحل التذم ذذر وراذة العمذل   -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 العمذي* الب ان 

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

لذت رف السذ م نتائج ج ار في الان ا  
واأل رر مثل تعو ا النفس عذى 

اإلا ار وعام الحاجة لآل ر ن وتوفر 
مبذغ من المال وكسب حب الفقراء 

 واعاؤهم 
 

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص  3: الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي       الثاني :  ال ف  ك ف أت رف إذا بقي معي نقوا ؟      : المو وع  ش   تي : الوحار 

 ااائق (  5)  ما أعظم هذا الا ن الوسط في كل شيء الذي ال تشا ا ف ه وال أهال ال تبذ ر وال شح ف ه ا ن الوسط  أمرنا بالوسط ة المقامة والته ئة : 

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا   5)    118:115ص   2-1رام  



 مكتبة ابن س نا بجار  

2520999 

 

 

 

 

 الغلق  

 التعيينات والتكليفات 
  

 وفيها يتم ارفاق أي أنشطة أو أوراق عمل خارج الكتاب إن وجدت.  /المرفقات 

 

 األهداف  المحتوى 
التدريس ومهارات  طريقة 

 الدرس 
 الزمن  المعينات  األنشطة

 126من عالما  ال جل ص

تجنبي ال جل في الموااف  
 127التال ة ص
 

يتوقععم مععن الطاليععة فعع  نهايععة 
 الدرس أن :

 
أن تم ذذذز التذم ذذذذر الت ذذذرف    -

السذذذذ م عنذذذا مقابذذذذة اآل ذذذر ن 
 ونتائجه.

أن تبذذذ ن التذم ذذذذر الت ذذذرف   -
ال ذذذاطع عنذذذا مقابذذذذة اآل ذذذر ن 

 ونتائجه.
أن تعذذذذاا التذم ذذذذذر عالمذذذذا    -

 ال جل.
أن تب ن التذم ذر الموااذف التذي     -

  جب تجنب ف ها ال جل.

 * ال رائط المعرف ة 

* اراسة  ورر )مهارر  

 المالحظة ( 

 * أسذوب المنااشة والحوار 

 * محا رر وإلقاء

 

تطذب المعذمة من مجموعة من 
الطالبا  الق ام بأااء أاوار تمث ذ ة أمام  
الف ل مجموعة من ال  وف تزور 

إحاى ال ا قا  الطالبا  وتعذق عذى  
 ت رفاتهن 

 
 

 + السيورة   عرض صور الدرس

. 

  ور الكتاب  –بوربو ن عرض 

 

40  
 دقيقة 

 

 بذذذذذ اابأن تذتذذذذذزم التذم ذذذذذذر   -
 االسالم في التعامل مع اال ر ن.

أن تحذذل التذم ذذذر وراذذة العمذذل  -
 ال ا ة بالارس.

 * الع ف الذهني

 * الب ان العمذي

 * تمث ل األاوار 

 وراة عمل 

 االكتشاف واالستق اء   * 

 

تعرض المعذمة عذى الطالبا  فذم   
مسجل  و ح ك ف ة الت رف السذ م  
عنا مقابذة اآل ر ن مع التعذ ق عذ ه  

 وإبراز ما  ذي : 
نباأ لهم بالسالم    -االبتسام لآل ر ن   -

 والم افحة 
 نشاركهم بالذعب     -

 صور الكتاب 

 
40  
 دقيقة 

 ح ص  3:  الزمن المتواع والفعذي  االبتاائي       الثاني :   ال ف ك ف أت رف عنا مقابذة األ ر ن ؟      : المو وع  ش   تي : الوحار 

 ااائق (  5)   الح اء من اإل مان كما أن رأس مكارم األ الق الح اء ولكن هناك فرق ب ن الح اء وال جل المقامة والته ئة : 

  ر طة ذهن ة + حل تطب قا  الكتاب  المراجم ال ل المعذمة     –اسم المواع والرابط انترن   
 ا  (   10  -ا   5)    127:126ص   2-1رام  


