مدرسة ليوا الدولية  -للبنات

اسم المعلمة  /لبانة
الصف  :السابع
المادة  :التربية اإلسالمية

العام الدراسي 2017-2018
الفصل الدراسي األول

موضوع الوحدة

موضوع الوحدة /
مكوناتها األساسية

تهيئة الطالبات :
مراجعة ألحكام
التجويد
االسبوع االول

المخرجات /األهداف

أتلو السورة القرآنية تالوةصحيحة
 أستذكر أحكام النونالساكنة
 أطبّق أحكام النونالساكنة تطبيقا ً عمليا ً
 يستنتج الطالب األفكارالمتنوعة و المتركزة على
مفهوم ال ُمواطنة و االنتماء

وهو معكم أين ما كنتم
البعث والنشور
األسبوع الثاني
والثالث()20-9

 أسمع اآليات الكريمةمراعية أحكام التالوة
الصحيحة
 أفسر معاني المفرداتالقرآنية
 أبين المعنى اإلجماليلآليات الكريمة
 تعتمد الطالبة علىالبحث واالستقصاء
والتفكير الناقد في التعامل
مع الهوية الوطنية

األنشطة

التطبيقالتحدثاالستنتاجالعملالفردي
العملالتعاوني
-الربط

االنشطة
فردية
أنشطة
ثنائية
أنشطة
جماعية
الربط
الفهم
والتطبيق

المصادر

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

السبورة الذكية-
أوراق عمل-
مشهد فيديو-

المفردات
والمصطلحات

أسئلة التحدي
الخاصة بالوحدات
الدراسية

القيم

ماهو سبب
وضع احكام
التجويد
اإلظهار
اإلدغام
اإلخفاء

المجيد
رجع
بعيد
ما ينقص

التالوة
الصحيحة
للقرآن
الكريم

استنتجي
الحكمة من ذكر
الكتاب الحفيظ
مع أن علم هللا
سبحانه وتعالى
كاف

اإليمان
بأن هللا
قادر على
البعث
والنشور

الكفاءات

التقييم

الحواروالمناقشة -المشاركة
حل المشكالت الصفيةاالسئلةالتعليم الذاتيالشفوية
أوراقالعمل
تأملالطالب

ورقة عمل
التعليمتقييم ثنائي
التعاوني
الحواروالمناقشة االسئلة
الشفوية
المخططاتالمفاهيمية
التفكيراالبداعي
القصةلعب األدوار-التعليم باألقران

األنشطة
الالمنهجية
اإلثرائية
المعززة للهوية
الوطنية
أضع خطة
ألحفظ القرآن
الكريم واتقنه
ألمثل وطني
اإلمارات
العربية المتحدة
في المسابقات
الدولية

أصمم مطوية
أنصح فيها
اآلخرين
بالمحافظة على
نعم هللا في
اإلمارات
وأوزعها في
المدرسة

وهو معكم أين ما كنتم

المستظلون في ظل
الرحمن
االسبوع
الرابع()27-23

وهو معكم أين ما كنتم

من بشائر المصلين
االسبوع االول
()4-30

أسمع الحديث الشريف
مراعية قواعد القراءة
السليمة المعبرة
 أوضح ابواب الفوز بظلهللا تعالى يوم القيامة

 أنشطةفردية
 أنشطةثنائية
أنشطة
جماعية

 أستنتج اثر التقوى فيحياة الفرد والمجتمع
تصمم الطالبة شعارات
خاصة بالتسامح والتعايش
واالنفتاح على اآلخرين
لتعكس أفكارهم
االستماع أسمع الحديث الشريفالبحث أوضح فضائل المشي إلى -المخططات
المساجد
التطبيق تعكس الطالبة فهمهاالتحدثلحضارة دولة اإلمارات
االستنتاجالتعليمباللعب
العملالفردي
العملالتعاوني
الربط-التامل

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي
السبورةالصفية
السبورة الذكية-جهاز التابلت

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

إمام

ما اثر عدل

القيام

 دعته ذات منصبفاضت عيناه

الحاكم على
المجتمع

الترغيب
بااللتزام
الديني

بشر
المشائين
الظلم
بالنور التام

ما عالقة حديث
المستظلين بظل
الرحمن
بموضوع هذا
الدرس

تقوى هللا
عز وجل
أساس كل
عمل
صالح

االسئلة
المخططات
الشفوية
المفاهيمية
االختبارالتفكير -
البعدي
االبداعي
أوراقالقصة-
لعب األدوار -العمل
التعليم باألقران- -المشاركة
الصفية
المحاكاة-
التعليمباالكتشاف

المخططات  -االسئلة
الشفوية
المفاهيمية
االختبارالتفكير -
البعدي
االبداعي
أوراقالقصة-
لعب األدوار -العمل
التعليم باألقران- -المشاركة
الصفية
المحاكاة-
التعليمباالكتشاف

أبحث عن
أخالق المؤمنين
 ،وأكتبها في
قائمة  ،وأحدد
منها الصفات
التي أحب
االتصاف بها

أكتب مع
زميالتي الئحة
باألعمال التي
تجعل مني
ومنهن
مواطنات
صالحات

وهو معكم أين ما كنتم

مراقبة هللا تعالى
االسبوع الثاني
والثالث()18-7

وهو معكم أين ما كنتم

سنن الفطرة
االسبوع الرابع
والخامس (-21
)31

وهو بكل
شيء عليم

الخالق العليم
االبوع الثاني
والثالث ()11-4

 أبين مفهوم مراقبة هللاتعالى
 أحدد فوائد مراقبة هللاتعالى
 أوضح األسباب المعينةعلى مراقبة هللا تعالى
يتعاون من خالل العروض
التمثلية البسيطة لتطبيق
جزء من المفاهيم المرتبطة
بالمباردة والعمل التطوعي
من خالل بعض
المسرحيات التيتعكس قيما
هامة

 أشرح مفهوم سنن الفطرة أصنف سنن الفطرةتصمم الطالبة منشورات
وملصقات تتعلق بالصحة
العامة

 أسمع اآليات الكريمةمراعيا ً أحكام التالوة

التأملالمقارنةاالبتكارالقراءةالمعبرة
ترتيلالقران
الكريم
تنظيمالمفاهيم
والبحث

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي
السبورةالصفية
السبورة الذكية-جهاز التابلت

االستماعالبحثالمخططات
التطبيقالتحدثاالستنتاجالتعليمباللعب
العملالفردي
العملالتعاوني
الربطالقصةالمخططات
التطبيق-التحدث

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

مفهوم المراقبة

 البراجم– انتقاص
 -حلق العانة

الحاسوب
السبورة الذكية-أوراق عمل

حبل الوريد
المتلقيان

الشعور
بمراقبة
هللا تعالى
في السر
والعلن

االسئلة
المخططات
الشفوية
المفاهيمية
االختبارالتفكير -
البعدي
االبداعي
أوراقالقصة-
لعب األدوار -العمل
التعليم باألقران- -المشاركة
الصفية
المحاكاة-
التعليمباالكتشاف

أعد مع
زميالتي نشرة
تثقيفية عن
كيفية الشعور
بمراقبة هللا
تعالى في
الحفاظ على
مرافق الدولة
وصيانتها

اكتب أكبر عدد
ممكن من
االمور التي
تعين المسلم
على استشعار
مراقبة هللا
تعالى

كيف تتوقعين
أن يكون حال
المسلم لو لم
يتبع سنن
الفطرة
المذكورة في
الحديث

التجمل
والمداومة
على
النظافة
الشخصية

التعاون
التفكير
االبداعي
التعليم باالقران

تقييم ذاتي
اوراق
عمل
تقييم
االقران
االسئلة
الشفوية

أكتب في جمل
كيف يمكن أن
يكون الغنسان
نظيفا ً وينشر
هذه الثقافة في
أنحاء المجتمع
اإلماراتي

ما الفرق بين
الوعد والوعيد

الحرص
على
الطهارة

التعليم التعاوني
حل المشكالت
الحوار

االسئلة
الشفوية
-االختبار

أتحدث باللغة
المحكية أمام
زميالتي كيف

االستنتاجالصحيحة
التعليمباللعب
 أفسر معاني المفرداتالعملالقرآنية
الفردي
يتعرف مفهوم المواطنة .
العملالصالحة واالنتماء لدولة
التعاوني
اإلمارات العربية المتحدة
بشكل أكثر توسعا من خالل -الربط
التاملالمشاركة في االنشطة
المدرسية
وهو بكل شيء عليم

التوبة فرصة العمر -أس ّمع الحديث الشريف
مراعيا ً قواعد القراءة
االسبوع الرابع
السليمة المعبرة
والخامس (-18
)25
 أستنتج شروط التوبةالنصوح
أوضح األمور التي تعين
على التوبة

تصمم الطالبة شعارات
خاصة بالتسامح
والتعايش واالنفتاح عىل
اآلخرين لتعكس أفكارهم
االمتحانات النهائية
االمتحانات النهائية

التأمل
المقارنةاالبتكارالقراءةالمعبرة
ترتيلالقران
الكريم
تنظيمالمفاهيم
والبحث

مشهد فيديوقعيد
رقيب

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي
السبورةالصفية
السبورة الذكية-جهاز التابلت

يبسط
يتوب

ما داللة توبة
الرسول صلى
هللا عليه وسلم
واستغفاره في
اليوم مائة مرة

الصبر
على
مصائب
الحياة،
المداومة
على
الصالة

والمناقشة
المحاكاة
التفكير
االبداعي
التعليم باالقران
التفكير
االبداعي

البعدي
أوراقالعمل
المشاركةالصفية

أعمل الخير
لمجتمعي
واهلي ووطني
ألساهم في
إعماره

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

االسئلة
الشفوية
االختبارالبعدي
أوراقالعمل
المشاركةالصفية

أكتب عن فوائد
التوبة وأثرها
على المجتمع
اإلماراتي

