مدرسة ليوا الدولية  -للبنات

اسم المعلمة  /لبانة
الصف  :الثامن
المادة  :التربية اإلسالمية

العام الدراسي 2019-2018
الفصل الدراسي األول

موضوع الوحدة

موضوع
الوحدة /
مكوناتها
األساسية

تهيئة
الطالبات :

المخرجات /األهداف

األنشطة

أتلو السور القرآنيةالقصيرة تالوة صحيحة

التطبيقالتحدثاالستنتاجالعملالفردي
العملالتعاوني
-الربط

 أستذكر أحكام النونالساكنة

مراجعة
ألحكام التجويد  -أطبّق أحكام النون

الساكنة تطبيقا ً عمليا ً
يستنتج الطالب األفكار
المتنوعة و المتركزة على
مفهوم ال ُمواطنة و االنتماء
حيث يتم ربط المواد
ببعضها لتعزيز الهوية
الوطنية و العمل بها بشتّى
المجاالت

الوحدة األولى

صدق
الرسول
الكريم سورة
يس
االسبوع الثاني
والثالث (-9
)20

 أسمع اآليات الكريمةمراعية أحكام التالوة
الصحيحة
 أفسر معاني المفرداتالقرآنية
 أبين المعنى اإلجماليلآليات الكريمة
تبين الطالبة أثر صدق
تعامل حكام دولة االمارات

االنشطة
فردية
أنشطة
ثنائية
أنشطة
جماعية
الربط
الفهم
والتطبيق

المصادر

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

المفردات
والمصطلحات

القيم

ماهو سبب
وضع احكام
التجويد
اإلظهار
اإلدغام
اإلخفاء

أحصيناه
السبورة الذكية
أوراق عمل-
مشهد فيديو-

أسئلة التحدي
الخاصة بالوحدات
الدراسية

أغالالً
إمام مبين

التالوة
الصحيحة
للقرآن
الكريم

ما داللة ورود
صفة الرحمة
بعد صفة العزة

أتجنب
رفقاء
السوء
ألتزم
بتعاليم
القرآن

الكفاءات

التقييم

الحواروالمناقشة -المشاركة
حل المشكالت الصفيةاالسئلةالتعليم الذاتيالشفوية
البحثأوراقواالكتشاف
العمل
 التعليمتأملباألقران
الطالب
-المحاكاة

ورقة عمل
التعليمتقييم ثنائي
التعاوني
الحواروالمناقشة االسئلة
الشفوية
المخططاتالمفاهيمية
التفكيراالبداعي
-القصة

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

أبحث في شبكةالمعلومات عن
اهتمام دولة
اإلمارات باالقرآن
الكريم

لعب األدوار-التعليم باألقران

مع شعبهم في بناء الهوية
الوظنية

الوحدة األولى

الوحدة األولى

الوحدة األولى

أحكام المد
األصلي
االسبوع
الرابع
والخامس
()30-23
األعمال
بالنيات

 أوضح مفهوم المدوحروفه
 أميز بين أقسام المد أطبق أحكام المد بشكلصحيح
أن تحدد الطالبة أثر إنشاء
مراكز لتحفيظ القران على
الهوية الوطنية لإلمارات
 -تسمع الحديث الشريف

االسبوع االول
()4-1

 أبين داللة الحديثالشريف
 تعكس الطالبة فهما عميقالتاريخ اإلمارات العربية
المتحدة وحضارتها قديما
وحديثا

الكسب
الطيب
االسبوع

 أقرأ الحديث قراءةسليمة معبرة
 أبين العالقة بين الكسبالطيب وقبول العمل

 أنشطةفردية
 أنشطةثنائية
أنشطة
جماعية

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي
السبورةالصفية
السبورة الذكية-جهاز التابلت

االستماعالبحثالمخططات
التطبيقالتحدثاالستنتاجالتعليمباللعب
العملالفردي
العملالتعاوني
الربط-التامل

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

التأملالمقارنةاالبتكار-القراءة

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي

المد
المط والزيادة
المد الطبيعي

النيات
لدنيا يصيبها
الهجرة

الكسب
أشعث

ما الوسائل التي
يمكن أن تعينني
على تجويد
قراءتي للقرآن
الكريم

أتلو يوميا ً
وردا ً من
القرآن
الكريم

ما عالقة حديث
المستظلين بظل
الرحمن
بموضوع هذا
الدرس

أحرص
على كل
مايرضي
هللا تعالى
في حياتي

اكتب أكبر عدد
ممكن من
االمور التي
تعين المسلم

أتحرى
الحالل في
كل
أموري

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

المخططات
المفاهيمية
التفكير -

االسئلة
الشفوية
االختبارالبعدي

أصمم جدوالً
لحفظ القرآن
الكريم وأوزعه
على زميالتي

أصمم نشرة
تثقيفية أعرف
بها صديقاتي
بأهمية
اإلخالص
بالعمل

أكتب عن دور
دولتي الحبيبة
في نشر الوعي
لدى الشعب

الثاني
والثالث (-7
)18

الوحدة الثانية

أصحاب
القرية
()31-21

التقرب إلى هللا
()15-4
الوحدة الثانية

 يتعرف مفهوم المواطنةالصالحة واالنتماء لدولة
اإلمارات العربية المتحدة

 أسمع اآليات الكريمةمراعيا ً أحكام التالوة
الصحيحة
 أفسر معاني المفرداتالقرآنية
تظهر الطالبة تميزا بااللمام
بعادات وتقاليد دولة
اإلمارات

أس ّمع الحديث الشريفمراعيا ً قواعد القراءة
السليمة المعبرة
 أبين منزلة المؤمنينالمتقين عند هللا تعالى
تعكس الطالبة فهمها
لحضارة دولة اإلمارات

المعبرة
ترتيلالقران
الكريم
تنظيمالمفاهيم
والبحث

السبورةالصفية
السبورة الذكية-جهاز التابلت

المخططات
التطبيقالتحدثاالستنتاجالتعليمباللعب
العملالفردي
العملالتعاوني
الربط-التامل

الحاسوب
السبورة الذكيةأوراق عمل-مشهد فيديو

التأملالمقارنةاالبتكارالقراءةالمعبرة
ترتيلالقران
الكريم
تنظيمالمفاهيم
والبحث

أغبر

على الكسب
الطيب الحالل

باستمرار

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

االسئلة
الشفوية
االختبارالبعدي
أوراقالعمل
المشاركةالصفية

أبحث عن
وسائل نشر
الوعي بين
أبناء الشعب
اإلماراتي التي
تتبعها دولة
اإلمارات

التعليم التعاوني
أحافظ
حل المشكالت
على
الحوار
صلواتي
جماعة في والمناقشة
المحاكاة
المسجد
التفكير
االبداعي
التعليم باالقران
التفكير
االبداعي

االسئلة
الشفوية
االختبارالبعدي
أوراقالعمل
المشاركةالصفية

أكتب اقتراحات
عن كيفية تمثيل
وطني وديني
في األخالق
وكيفية التقرب
إلى هللا بالنوافل
والفرائض التي
تعود على
المجتمع بالخير
والسعادة

الطيبات

تطيرنا
لنرجمنّكم

ماذا سيحدث لنا
في حال عدم
توفر سبل العلم
والهداية

فعززنا

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي
السبورةالصفية
السبورة الذكية-جهاز التابلت

أوراقاالبداعي
العمل
القصة-
لعب األدوار- -المشاركة
التعليم باألقران -الصفية
المحاكاة-
التعليمباالكتشاف

باهمية الكسب
الحالل والبعد
عن الكسب
الحرام

وليا ً
النوافل
عادى لي
استعاذني

كيف يدافع هللا
عن الذين آمنوا

أتفاءل
بالخير
دائما ً

الصلوات ذات
األسباب
()22-18

االمتحانات النهائية
االمتحانات النهائية

أبين مفهوم كل من صالة
الكسوف واالستخارة
واالستسقاء
استنبط الحكمة من
مشروعية هذه السنن
أعبر عن فوائد الرجوع
إلى هللا تعالى في كل حين
أوضح كيفية أداء هذه
الصلوات
تظهر الطالبة تميزا بااللمام
بعادات وتقاليد دولة
اإلمارات

االستماعالبحثالمخططات
التطبيقالتحدثاالستنتاجالتعليمباللعب
العملالفردي
العملالتعاوني
الربط-التامل

فيديوأوراق عملالكتابالمدرسي
السبورةالصفية
السبورة الذكية-جهاز التابلت

استخارة
كسوف
خسوف
اساسقاء

ما الحكمة من
جعل هللا
صلوات
مخصوصة لهذه
الظواهر؟

أحافظ
على أداء
النوافل

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

االسئلة
الشفوية
االختبارالبعدي
أوراقالعمل
المشاركةالصفية

اكتب نشرة عن
كيفية أداء
صالة الكسوف
وصالة
االستخارة
وأنشرها في
مواقع التواصل
االجتماعي

