مدرسة ليوا الدولية  -للبنات

اسم المعلمة  /والء
الصف  :الخامس
المادة  :التربية اإلسالمية

العام الدراسي 2019-2018
الفصل الدراسي األول

موضوع الوحدة

موضوع الوحدة  /مكوناتها
األساسية

تهيئة الطالبات والتذكيربفضل
التالوة
واالستعداد الستقبال رأس السنة
الهجرية

المخرجات /األهداف

 -استنتج فضائل تالوةالقرآن الكريم
 أبين أهمية الهجرة النبويةالشريفة
 أتحدث عن الهجرةالنبوية الشريفة وأذكر أهم
أحداثها

التطبيقالتحدثاالستنتاجالعملالفردي
العملالتعاوني
-الربط

 أتلو اآليات الكريمة معمراعاة أحكام التالوة
الصحيحة
 أفسر معاني المفرداتالقرآنية
 أبين المعنى اإلجماليلآليات الكريمة

االنشطة
فردية
أنشطة
ثنائية
أنشطة
جماعية
الربط
الفهم
والتطبيق

.ان يدرك اهمية االستماع
للقصص واحداث الهوية
الوطنية من خالل االنشطة
والتطبيقات المدرسية

الوحدة األولى

(سنة هجرية جديدة )

سورة االنفطار

األنشطة

.ان يدرك اهمية االستماع
للقصص واحداث الهوية
الوطنية من خالل االنشطة
والتطبيقات المدرسية

المصادر

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

السبورة الذكية-
أوراق عمل-
مشهد فيديو-

المفردات
والمصطلحات

اإلظهار
اإلدغام
اإلخفاء

انفطرت
انتثرت
بعثرت

أسئلة التحدي
الخاصة بالوحدات
الدراسية

ماذا سيحدث لو
هجر جميع
المسلمين القرآن
الكريم

ما سبب افتتاح
السورة ب إذا
برأيك ؟

القيم

التالوة
الصحيحة
للقرآن
الكريم

أجتهد في
أن أعدل
سلوكي
إرضا ًء هلل
تعالى

الكفاءات

حل المشكالتالتعليم الذاتيالبحثواالكتشاف
 التعليمباألقران

التعليمالتعاوني
الحواروالمناقشة
المخططاتالمفاهيمية
التفكيراالبداعي
القصةلعب األدوار-التعليم باألقران

التقييم

األنشطة
الالمنهجية
اإلثرائية
المعززة للهوية
الوطنية

المناقشةوالحوار

أبحث في شبكةالمعلومات عن
اهتمام دولة
اإلمارات باالقرآن
الكريم

االسئلةالشفوية
 التقييمالذاتي
 -التطبيق

 أبحث عناهتمام دولة
اإلمارات بالتاريخ
الهجري

االختبارات
الذهنية
تقييم ثنائي
االسئلة
الشفوية
والبنائية

أبحث عن
المسابقات التي
اطلقتها دولة
اإلمارات
وأكتب عنها
تقريرا ً

الوحدة األولى

المفلس الحقيقي

أقرأ الحديث الشريف مراعية
قواعد القراءة السليمة المعبرة
 أتفهم معنى الحديث الشريفمجمالً
 أحدد األعمال التي تكونسببا في إفالس اإلنسان يوم
القيامة
 .1يربط المفهومات ر
التاثية
الوطنية بواقع حياته من
خالل أنشطة صفية
والالصفية

الوحدة األولى

أحب العمل إلى هللا

 أقرأ الحديث الشريفمراعية قواعد القراءة
السليمة المعبرة
 استنتج ثمرات المداومةعلى العمل الصالح
 أعدد األسباب المعينةعلى المداومة على العمل
الصالح

 .1يربط المفهومات ر
التاثية
الوطنية بواقع حياته من
خالل أنشطة صفية
والالصفية

الوحدة األولى

سورة التكوير

 أقرأ اآليات الكريمةمراعية أحكام التالوة
الصحيحة
 أفسر معاني المفرداتالقرآنية
 -أبين المعنى اإلجمالي

 أنشطةفردية
 أنشطةثنائية
أنشطة
جماعية

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي
السبورةالصفية
السبورة الذكية-جهاز التابلت

االستماعالبحثالمخططات
التطبيقالتحدثاالستنتاجالتعليمباللعب
العملالفردي
العملالتعاوني
الربط-التامل

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

التأملالمقارنةاالبتكارالقراءةالمعبرة
-ترتيل

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي
السبورةالصفية

المفلس

كيف أكثر من
حسناتي ؟

متاع
قذف

أحفظ
لساني
ويدي من
إيذاء
اآلخرين

المخططات
المفاهيمية
التفكير -
االبداعي
القصة-
لعب األدوار-
التعليم باألقران-
المحاكاة-
التعليمباالكتشاف

أطيع
والدي
وأحسن
إليهما
باستمرار

المخططات -
المفاهيمية
التفكير -
االبداعي
القصة-
لعب األدوار-
التعليم باألقران-
المحاكاة-
التعليمباالكتشاف

أقتدي
بالرسول
صلى هللا
عليه وسلم
في أقوالي
وأخالقي

المخططات
المفاهيمية
التفكير -
االبداعي
القصة-
لعب األدوار-

سفك

أدومه
وإن قل

الشمس كورت
النجوم انكدرت

ما ذا يحدث لو
استمر العبد في
عمل صالح يجد
فيه مشقة

أرد بالحجة
العقلية على من
يدّعي العلم
بموعد قيام
الساعة

االختبارالبعدي

أكتب في خمسة
أسطر عبارات
أبين فيها أن
دولة اإلمارات
دولة بناء
حضارة
اإلنسان

االسئلة
الشفوية
المشاركةالصفية

أختار شخصية
إماراتية
معروفة
وتميزت بكثرة
العمل الصالح
وأتحدث عنها

المناقشةوالحوار

االسئلة
الشفوية
االختبارالبعدي
أوراقالعمل

أضع خطة
وأقدمها
لزمالئي عن
كيفية الدراسة
المنظمة
الحصل على

لآليات الكريمة
.1ان يظهر اهتماما بقراءة
وفهم النصوص المصورة
واالفالم المرتبطة بحضارة
ابوظب
وتاري خ امارة
ي

الوحدة األولى

صالة الجماعة

 أوضح أحكام صالةالجماعة وصالة المسبوق
 أطبق صالة الجماعةوصالة المسبوق
.1ان يظهر اهتماما بقراءة
وفهم النصوص المصورة
واالفالم المرتبطة بحضارة
ابوظب
وتاري خ امارة
ي

الوحدة الثانية

اإلسراء والمعراج

 أبين حقيقة اإلسراءوالمعراج
 أستنبط الحكمة من حادثةاإلسراء والمعراج
 أحدد ما شاهده الرسولصلى هللا عليه وسلم في
حادثة اإلسراء والمعراج
.1ان يعمل عىل انجاز
ر
مشوعات مدرسية من
مجتوى ملف المواطنة
الصالحة اثناء ايام الهوية
الوطنية واالنشطة
المدرسية

القران
الكريم
تنظيمالمفاهيم
والبحث

السبورة الذكية-جهاز التابلت

االستماعالبحثالمخططات
التطبيقالتحدثاالستنتاجالتعليمباللعب
العملالفردي
العملالتعاوني
الربطالقصةالمخططات
التطبيقالتحدثاالستنتاجالتعليمباللعب
العملالفردي
العملالتعاوني
الربط-التامل

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

وأفعالي

سنة مؤكدة
حضرا ً
تحط

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

اإلسراء
المعراج
البراق
سدرة المنتهى

شاهدت أحد
زمالءك يصلي
منفردا ً أثناء
إقامة الصالة
ما موقفك ؟

ما داللة فرضية
الصالة ليلة
اإلسراء
والمعراج في
السماوات العال

أتعاون مع
زمالئي
في تعلم
أحكام
الصالة

االمحافظة
على
الصلوات
في أوقاتها

التعليم باألقران- -المشاركة
الصفية
المحاكاة-
التعليمباالكتشاف
التعاون
التفكير
االبداعي
التعليم باالقران

التعليم التعاوني
حل المشكالت
الحوار
والمناقشة
المحاكاة
التفكير
االبداعي
التعليم باالقران
التفكير
االبداعي

العلم النافع لي
ولوطني

تقييم ذاتي
اوراق
عمل
تقييم
االقران
االسئلة
الشفوية

باالشتراك مع
زمالئي أقوم
بإعداد نشرة
تثقيفية عن
فوائد صالة
الجماعة التي
تعزز التالحم
بين أبناء المجتم
اإلماراتي
واقرؤها أمام
زمالئي

االسئلة
الشفوية
االختبارالبعدي
أوراقالعمل
المشاركةالصفية

أقوم بزيارة
جماعية إلى
وكالة الفضاء
اإلماراتية ثم
أوثق بالصور
عن الوكالة
يحتوي على
التعريف
بالوكالة
وأهداف
تأسيسها
وأعرضها على
زميالتي

الوحدة الثانية

تالوة سورة عبس

 -أتلو اآليات الكريمةمراعية أحكام التالوة
الصحيحة
 أفسر معاني المفرداتالقرآنية
 أبين المعنى اإلجماليلآليات الكريمة
.1ان يعمل عىل انجاز
ر
مشوعات مدرسية من
مجتوى ملف المواطنة
الصالحة اثناء ايام الهوية
الوطنية واالنشطة
المدرسية

االمتحانات
النهائية
االمتحانات
النهائية

التأملالمقارنةاالبتكارالقراءةالمعبرة
ترتيلالقران
الكريم
تنظيمالمفاهيم
والبحث

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي
السبورةالصفية
السبورة الذكية-جهاز التابلت

عبس
يزكى
يدريك

لماذا اإلسالم
واإليمان
وااللتزام هو
الطريق
الصحيح
الغيره؟

أحب
وطني
وأعتز
بإنجازاته
العظيمة

التعليم التعاوني
حل المشكالت
الحوار
والمناقشة
المحاكاة
التفكير
االبداعي
التعليم باالقران
التفكير
االبداعي

االسئلة
الشفوية
االختبارالبعدي
أوراقالعمل
المشاركةالصفية

أعد تقريرا ً عن
اهتمام دولة
اإلمارات بذوي
االحتياجات
الخاصة
وأقرؤها أمام
زميالتي

