


 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 األهداف السلوكية للصف الثاني ابتدائي

 عمر الطفل سبع سنوات
 

 :األهداف المعرفية
 -:أن تترسخ العقيدة اإلسالمية في نفس الطالب، المتعلقة بالمعارف التالية -1

 .اإليمان باهلل الواحد األحد الفرد الصمد -

 .توحيد اهلل عّز وجّل وعدم اإلشراك به -

 .أن كل ما في هذا الكون هو من خلق اهلل وحده ال شريك له -

إليةه فةي  أن يلتزم الطالب بطاعةة اهلل عةّز وجةّل، ويةبنس بقربةه، ويلجةب -
 .السراء والضراء، فله وحده حق العبادة والطاعة

أن يستنتج الطالب أن المسةلم عزيةز إذاس سةار علةي طريةق اإليمةان بالخةالق والسةعي  -2
 .إلي مرضاة اهلل عّز وجّل باإلعمار واإلصالح

أن يستشةة د الطالةةب بكيةةة كريمةةة تيكةةد عموميةةة رسةةالة اإلسةةالم وأّن ةةا جةةاءت للنةةاس  -3
م عليةةةةه السةةةةالم إلةةةةي خةةةةاتم النبيةةةةين محمةةةةد عليةةةةه أفضةةةةل الصةةةةالة كافةةةةة مةةةةن لةةةةدن  د

 .والتسليم

 .أن يّلم الطالب بكيفّية تغذية الروح والعقل والجسد معنوياس ومادياس  -4

أن يسةةةتخلل الطالةةةب أّن صةةةلة العبةةةد بربةةةه هةةةي فةةةي الصةةةالة، فةةة ّن صةةةلحت صةةةل   -5
 .سائر العمل

قةةان لينةةال رضةةي اهلل أن يطبةةق الطالةةب خطةةوات عمليةةة الوضةةوء وأركةةان الصةةالة ب ت -6
 . عّز وجّل، مع حرصه علي أدائ ا في أوقات ا المحددة دون تكاسل أو ت اون

 



أن يحلةةةل الطالةةةب كيفيةةةة خطةةةاب اهلل عةةةّز وجةةةّل، والتركيةةةز علةةةي ا يةةةة   مةةةالكم ال  -7
 .ترجون هلل وقار﴾

أن يصةةدر الطالةةب حكمةةاس علةةي أّن التصةةديق فقةةط بمةةا جةةاء بةةه اهلل عةةّز وجةةّل وبسةةنة  -8
أي أّن مصةةةادر المعةةةارف السةةةلوكية واإليمانيةةةة . ]  صةةةّلي اهلل عليةةةه وسةةةلمرسةةةول اهلل

 [.هي فقط من كتاب اهلل عّز وجّل، وسنة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم 

الةةذي ينفعةةه فةةي . ] أن يسةةتنتج الطالةةب أهمّيةةة العلةةم المحمةةود فةةي إعمةةار هةةذا الكةةون -9
 [.حياته اليومية من مقومات الحياة 

 .ب بعض العبر والعظات المستقاه من قصة نوح عليه السالمأن يوض  الطال -11

مسةةتقاة . ]أن يحلةةل الطالةةب كيفيةةة وسوسةةة إبلةةيس لؤيقةةاّ بةةالميمن ألّن يشةةرك بةةاهلل -11
 [.من قصة نوح عليه السالم

 .أن يطبق الطالب بعض قواعد األمر بالمعروف والن ي عن المنكر -12

ي اهلل عليةةةه وسةةةّلم للتعةةةرف أن ينةةةاقل الطالةةةب أهمّيةةةة دراسةةةة سةةةيرة رسةةةول اهلل صةةةلّ  -13
منةذ . ]علي شخصه الشريف، ليتخذ منه قدوة مطبقاس أقواله وأفعاله في حياته اليومية

 [والدته إلي وفاة جده

أن يمةةةةارس الطالةةةةب ذكةةةةر جمةةةةاعي مةةةةع أصةةةةحابه يوميةةةةاس، يرّددهةةةةا صةةةةباحاس أو فةةةةي  -14
 .الصف أو حين االصطفاف، خاسة التي تقيه وساوس الشيطان

 
 :ألهداف الوجدانيةا

دعةةاء اهلل عةةّز . ) أهمّيةةة محبةةة اهلل تعةةالي وأن يعظمةةه فةةي قلبةةهأن يستشةةعر الطالةةب  -1
  وهلل األسةةةماء الحسةةةني فةةةادعوه ب ةةةا﴾ .... وجةةةّل باسةةةمائه الحسةةةني وبقةةةراءة القةةةر ن

 [ 181: األعراف]

 .أن يبادر الطالب إلي تعظيم القر ن العظيم ألّنه كالم اهلل عّز وجلّ  -2

ثةةةق عالقةةةة الطالةةةب بةةةالقر ن الكةةةريم ألّنةةةه دسةةةتور الحيةةةاة، وأّنةةةه من ةةةا  كامةةةل أن تتو  -3
 .لجميع أمور حياته

 



أن يثمن الطالب سنة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم لالقتداء به في أقوالةه وأفعالةه  -4
 .في حياته اليومية

 .أن يحرل الطالب علي أداء الصلوات في أوقات ا المحددة دون تكاسل أو ت اون -5

ن يبرهن الطالب علةي احترامةه وتقةديره للقةر ن الكةريم، وذلةك عةن طريةق تطبيةق مةا أ -6
 .أمره اهلل له في حياته اليومية

 .أن يثابر الطالب باالستماّ إلي األذان وأن يبدي اهتماما لالستماّ إليه بوقار -7

 .أن يلتزم الطالب ببعض العبر والعظات من سيرة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم -8

 همّية البركة التي أحاطت رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلمأ]  -9

 أهمّية التربية في البيئة السليمة -11

 [.التواصل مع صلة األرحام  -11

 .أن يتجنب الطالب أنواّ اشرك باهلل، ليفوز برضي اهلل والجّنة -12

أن يعتز الطالب بالةدين االسةالمي لدعوتةه إلةي تحريةر اإلنسةان مةن العبوديةة لغيةر  -13
 .اهلل

 تم الطالب بقصة  دم عليه السةالم للتعةرف الحكمةة التةي مةن أجل ةا خلقةه اهلل أن ي -14
 .عّز وجلّ 

أن يوافق الطالب في المشاركة والتعاون مع رفاقه في مساعدة المحتةاجين والفقةراء  -15
 .والمساكين

 .أن يناقل الطالب كيف كّرم اهلل عّز وجّل اإلنسان -16

فةةي كةةل مةةا يريةةد وأن يسةةتعين بةةاهلل أن يةةيمن االلةةب بةةبن يسةةبل اهلل عةةّز وجةةّل وحةةده  -17
 .وحده ال شريك له، ألّنه ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 
 :األهداف السلوكّية

أن يةةةرّدد الطالةةةب بعةةةض األدعيةةةة التةةةي كةةةان يةةةدعو ب ةةةا رسةةةول اهلل صةةةّلي اهلل عليةةةه  -1
 [.األدعية الواردة بذكر اسماء اهلل الحسني]وسّلم 

 



 .أن ييدي الطالب مراحل الوضوء عمليا بس ولة ويسر -2

أن يتعود الطالب علي أداء الصالة بجميع أركان ا وشروط ا وفي أوقات ا المحددة،  -3
 .وجّل، مطمئناس وبدون أخطاءخاشعاس هلل عّز 

 .في سرد سيرة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم ألهله وأصحابه أن يبدّ الطالب -4

ألّن ]أن يةةةيدي الطالةةةب بعةةةض أحكةةةام القةةةر ن الكةةةريم فةةةي حياتةةةه اليوميةةةة، ويحفظ ةةةا  -5
ونشةةةجعه بةةةربط ا يةةةات القر نيةةةة بواقةةةع الحيةةةاة اليوميةةةة التةةةي [. القةةةر ن دسةةةتور حياتةةةه

 .يحيون ا

ن يميةةةةةل الطالةةةةةةب الرابةةةةةةة فةةةةةةي التعةةةةةةاون مةةةةةةع الجماعةةةةةةة لتحقيةةةةةةق حاجةةةةةةات الفقةةةةةةراء أ -6
 .والمساكين

 .أن يرسم ويكتب بعض الصور والعبارات الدالة علي عّزة اإلسالم -7

 .أن يجمع الطالب العبارات الدالة علي الشرك باهلل من قصة نوح عليه السالم -8

ة اهلل لةةه، حتةةي يعمةةةل أن ينمةةي لةةدط الطالةةب حةةةس مراقبةةة نفسةةه اسةةتنادا إلةةةي مراقبةة -9
 .الصال  ويجتنب الطال 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ألَساّسيٱلّثاني ٱلمقّررة للّصّف ٱلّدروس ٱ

 
 .إلسالمٱهلل ٱلّدين عند ٱإّن : ألولٱلّدرس ٱ

 
 لّسالم ٱآدم عليه : قّصة  
 (ألولٱلجزء ٱ)هلل تعالى ٱلكريم كالم ٱلقرآن ٱ: لّثانيٱلّدرس ٱ

 
 (لثانيٱلجزء ٱ)هلل تعالى ٱلكريم كالم ٱلقرآن ٱ: لّثالثٱلّدرس ٱ

                          
 لكريمٱلقرآن ٱلتعامل مع ٱمن آداب  :لّرابعٱلّدرس ٱ

                          
 (ألّولٱلجزء ٱ) -هلل عليه وسلّمٱصلّى -هلل ٱسيرة رسول : لخامسٱلّدرس ٱ

 
 ( لّثانيٱلجزء ٱ) -هلل عليه وسلّمٱصلّى -هلل ٱسيرة رسول : لّسادسٱلّدرس ٱ

                           
 (لّثالثٱلجزء ٱ) -هلل عليه وسلّمٱصلّى -هلل ٱسيرة رسول : لّسابعٱلّدرس ٱ

 
 (لّرابعٱلجزء ٱ) -هلل عليه وسلّمٱصلّى -هلل ٱسيرة رسول : لّثامنٱلّدرس ٱ

                         
 -هلل عليه وسلّمٱصلّى -هلل ٱسّنة رسول : لّتاسعٱلّدرس ٱ

 
 هلل تعالىٱذكر : لعاشرٱلّدرس ٱ

  
 لّدعاء ٱآداب : لحادي عشرٱلّدرس ٱ

 
 لحسنىٱهلل ٱأسماء : لّثاني عشرٱلّدرس ٱ

 
 لّطهارة   ٱ: لّثالث عشرٱلّدرس ٱ

     
 لوضوء ٱ: لّرابع عشرٱلّدرس ٱ

 



 
 لوضوءٱنواقض : لخامس عشرٱلّدرس ٱ

 
 ألذانٱ: لّسادس عشرٱلّدرس ٱ

 
الة  ٱشروط صّحة : لّسابع عشرٱلّدرس ٱ  لصَّ

 
 (ألّولٱلجزء ٱ)لّصالة وأهّمّيتها ٱأوقات : لّثامن عشرٱلّدرس ٱ

 
 (لّثانيٱلجزء ٱ)لّصالة وأهّمّيتها ٱأوقات : لّتاسع عشرٱلّدرس ٱ

 
 (ألّولٱلجزء ٱ)لّصالة ٱكيف نتعلّم : لعشرونٱلّدرس ٱ

                               
 (لّثانيٱلجزء ٱ) لّصالةٱكيف نتعلّم : لعشرونٱلواحد وٱلّدرس ٱ

 
 (لّثالثٱلجزء ٱ)لّصالة ٱكيف نتعلّم : لعشرونٱلّثاني وٱلّدرس ٱ

                                   
 لفجرٱتعلّم صالة : لعشرونٱلّثالث وٱلّدرس ٱ

 
 (لعشاءٱلعصر وٱلّظهر وٱ) لّرباعّية ٱلّصلوات ٱتعلّم : لعشرونٱلّرابع وٱلّدرس ٱ

 
 لمغربٱتعلّم صالة : لعشرونٱلخامس وٱلّدرس ٱ

 
 آلخرين ٱلّتعامل مع ٱأدب : لعشرونٱلّسادس وٱلّدرس ٱ

                                        
 إللهّي لإلنسان ٱلّتكريم ٱ: لعشرونٱلّسابع وٱلّدرس ٱ

 
 (ألّولٱلجزء ٱ) -لّسالمٱعليه -قّصة نوح : لعشرونٱلّثامن وٱلّدرس ٱ

 
 (لّثانيٱلجزء ٱ) -لّسالمٱعليه -قّصة نوح : نلعشروٱلّتاسع وٱلّدرس ٱ

 لّصالةٱ: لختامٱأنشودة                                    
 

 

 

 



 األهداف الخاصة لكل درس 
 : الدرس األول

 إن الدين عند اهلل اإلسالم
 

 : األهداف المعرفّية
 :م قادرًا على أن في نهاية هذا الدرس يصبح المتعلّ  

 . ّن الدين الذي جاء به جميع األنبياء والرسل هو اإلسالمأيذكر  -1

 .عمومية رسالة اإلسالم وأن ا جاءت للناس كافة نبط من ا ياتيست -2

 . يشرح بكلماته الخاصة معني اإلسالم ومعني الدين -3

 . يستنبط أهمية إتباّ الدين اإلسالمي في حياته اليومية -4

 .يفسر أهمية اتباّ سنة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم -5

  
 :األهداف الوجدانية

 :م قادرًا على أن في نهاية هذا الدرس يصبح المتعلّ 
  .ك لهاهلل وحده ال شري طيعيه بنّ ب يعتز -1

 . ول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلمبسنة رس يقتدي -2

 . يبدي إهتماماس بمعرفة هذا الدين -3

 .من عمل وخلقيلتزم بتطبيق ما أمرنا اهلل به  -4

 
 : األهداف السلوكّية

 :م قادرًا على أن في نهاية هذا الدرس يصبح المتعلّ 

 



 . ليا داب التي درس ا في السنة األو ( ويتذكر) سترجعي -1

 . وتعلم ا تطبيق جميع ا داب التي  سبقيلتزم ب -2

 .م بطاقة سبل التقرب من اهلل تعالييتمّ  -3

و فعل يقربنا إلي عداد كرتون يمثل كل  دب أفي إ عاون ضمن مجموعتهتيأن  -4
 .اهلل عّز وجلّ 

 .يبحث ويسبل عن معلومات دينية ت ّمه -5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 قصة آدم عليه السالم
 

 : األهداف المعرفّية
. ن يسةةترجع الطالةةب المعلومةةات التةةي ذكةةرت عةةن قصةةة  دم عليةةه السةةالمأ -1

 %[91كاملة من اير تجزئة وبدقة تصل إلي ]

إذا مةةةا راجةةةع ]. أن يفنةةةد الطالةةةب بعةةةض مظةةةاهر التكةةةريم اإلل ةةةي لؤنسةةةان -2
 %[85قصة  دم عليه السالم، وبنسبة صواب ال تقل عن 

كما وردت ]ن من ا التي خلق ألجل ا اإلنساأن يذكر الطالب بعض الحكم  -3
 : [في الكتاب المقرر، بحيث ال تقل عن أربع

  أن يكون خليفة يطبق من ج اهلل تعالي علي األرض. 

  أن يسمي  الء اهلل جل جالله وقدرته وعظمته. 

  أن يعطي الطالب أمثلة عن اإلصالح واإلعمار. 

  أن يترجم الطالب مف وم العبادة . 

ل أن يستنتج الطالب ِلَم إبليس عدوه -4 بعدما يطلعةه المعلّةم علةي ذلةك ]. األوَّ
 [بجملة واحدة فقط

إذا مةا ]. أن يتبين الطالب السبب في عدم سجود إبليس  دم عليه السةالم -5
 [اطلع علي قصة  دم عليه السالم بدون مساعدة أحد

. أن يعرب الطالب عن أهمية العودة إلي المسكن األصةلي أال وهةو الجنةة -6
تعلم ةةا فةةي الكتةةاب ن أوصةةاف الجنةةة التةةي بنةةاء علةةي مةةا تعةةرف عليةةه مةة]

 [وليالمقّرر للسنة أ
 :األهداف الوجدانية

 



في ضوء ذكر بعةض مةا ]. أن يعي الطالب أهمّية التكريم اإلل ي لؤنسان -1
 [أكرم اهلل عّز وجّل سّيدنا  دم عليه السالم

وذلةك بالحةديث ]. أن يعتز الطالب بما سخر اهلل لةه مةن جميةع المخلوقةات -2
 [م رفاقه عن بعض ما سخر اهلل عّز وجّل لؤنسانالشفوي أما

أن يحةةةةةب الطالةةةةةب ذاتةةةةةه مةةةةةن ايةةةةةر أنانيةةةةةة ألن اهلل كّرمةةةةةه علةةةةةي جميةةةةةع  -3
بقراءة ا يات  في ضوء الحكمة التي خلق من أجل ا اإلنسان]. المخلوقات

َرْت في قصة  دم عليه السالم  [التي ُقرِّ

إلصةالح واإلعمةار الطالب أهمية ممارسة من ج اهلل تعالي فةي ا أن يبرهن -4
وذلةك ]. وتطبيق ما أراده اهلل مّنةا للعةودة إلةي مسةكنه األول أال وهةي الجنةة

 [عن طريق إخبار زمالئه با يات الدالة علي ذلك

 
 :األهداف السلوكّية

ء ألن م مةن نسةل أن يربط الطالب بين حبه لنفسه وحبه لرفاقه دون استثنا -1
جميعةةاس خلقنةةا مةةن تةةراب فةةال  نةةاعنةةدما يعةةرف الطالةةب أنّ ] . دم عليةةه السةةالم

علي أقرانةه فيحةب ل ةم مةا يحةب لنفسةه وذلةك عةن يتكبر وال ينتابه الغرور 
 [طريق التعامل مع بعض م البعض

أن يتعةةةةاون الطالةةةةةب مةةةةةع الجميةةةةةع فةةةةةي مسةةةةةاعدة ا خةةةةةرين مطبقةةةةةين مبةةةةةدأ  -2
وذلةةةك عبةةةر المشةةةاركة فةةةي مسةةةاعدة ا خةةةرين عبةةةر ]. صةةةالح واإلعمةةةاراإل

 [راء والمساكينجميع التبرعات للفق

أن يتعةةةود الطالةةةب شةةةكر اهلل عةةةّز وجةةةّل دومةةةاس دون كلةةةل أوملةةةل لجميةةةع مةةةا  -3
 [بعد التعرف علي النعم التي سخره اهلل له]. سخره اهلل لنا

 



ولقد كّرمناا ﴿ :لؤنسان، قال تعةاليأن يعدد الطالب بعض التكريم اإلل ي  -4
اان  ال يبااا  و  َقناااهم مو فضاالناهم بنااي آدم وحملناااهم فااي الباار والبحاار ور

 : ومن ا[. 7: اإلسراء] ﴾على كثير مّمن خلقنا تفضيالً 

  تكريم الخالق لؤنسان وتفضيله علي كثير من مخلوقاته. 

   تكةةةةريم الخةةةةالق المةةةةنعم الحكةةةةيم لؤنسةةةةان بتةةةةوفير الةةةةنعم وتسةةةةخير
 فواجةةب اإلنسةةان ذكةةر نعةةم اهلل عليةةه وشةةكره علي ةةا]. المخلوقةةات لةةه

 [ياته الكونية لخدمتهرحمة اهلل باإلنسان في تسخير  -

  تكليف اإلنسان بم مة الخالفة في األرض. 

  فضل الخالق العظيم علي اإلنسان بتعليمه األسماء كل ا. 

  تكريم الخالق الحكيم  دم بدعوة المالئكة له بالسجود. 

قصةةةةة  دم عليةةةةه السةةةةالم مراجعةةةةة لكتةةةةاب الصةةةةف اإلبتةةةةدائي األول بجميةةةةع : مالحظااااة
 .  دروسه

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 الدرس الثاني والثالث والرابع
 القرآن الكريم كالم اهلل تعالى

َء األول ) َء الثاني  –الج َء الثالث –الج  (الج
 

 :األهداف المعرفّية
 :م قادرًا على أن في نهاية هذا الدرس يصبح المتعلّ   

يسةةتنتج أن القةةر ن الكةةريم هةةو كةةالم اهلل تعةةالي المعجةةز ُأوحةةي إلةةي سةةّيدنا  -1
 . اهلل عليه وسّلممحّمد صّلي 

يسةةةتنبط أهميةةةة . يكتشةةةف علةةةي أّن القةةةر ن الكةةةريم فيةةةه مةةةن ج لحياتةةةه كل ةةةا -2
 .تطبيق من ج القر ن في حياته اليومية لينال رضي اهلل ويفوز بالجنة

 . يستعرض بعض ما ورد في القر ن الكريم من من ا  حياته اليومّية -3

فةي  ه اليوميةةه مةن معرفةة فةي حياتةكةل مةا يحتاجة وجودِ يعطي أمثلة علي  -4
 . القر ن الكريم

 . يدلل علي أهمية تعلم القر ن الكريم في حياته اليومية -5

الكتةةةةةب  رخةةةةة أّن القةةةةر ن الكةةةةةريم هةةةةو  يستشةةةة د بكيةةةةةة قر نيةةةةة كريمةةةةةة تيكةةةةةد -6
 .السماوية

 . داب التالوة داب من  أربعةيذكر  -7

 :األهداف الوجدانّية
 :م قادرًا على أن في نهاية هذا الدرس يصبح المتعلّ   

 . كالم اهلل عّز وجلّ عظمة في قلبه  ستشعري -1

  .أّن القر ن الكريم كالم اهلل عّز وجلّ  ييمن -2

 



 . في القر ن الكريم من ج الشامل لجميع أمور حياتهال ييمن بوجود -3

االلتةزام بمةا جةاء فةي القةر ن الكةريم ألن فيةه سةعادتنا فةي الةدنيا  ةأهمي يَ عِ يَ  -4
 . وا خرة

 . بسلوكه وأعماله ن الكريماحترامه وتقديره للقر  ريبر  -5

 . يتذوق عذوبة ترتيل  يات الذكر الحكيم -6

 : األهداف السلوكّية
 :م قادرًا على أن في نهاية هذا الدرس يصبح المتعلّ   

حفظةةةةةاس وشةةةةةرحاس و  ةس يبةةةةةدي اإلسةةةةةتعداد لتوثيةةةةةق عالقتةةةةةه بةةةةةالقر ن الكةةةةةريم تةةةةةالو  -1
 . واستدالالس 

 .ميف ما اكتسبه من معارف دينية في سلوكه اليو ظو ي -2

 .كيات من القر ن الكريماالستش اد بم ارة  يكتسب -3

 . دقة  داب تالوة القر ن الكريمبم ارة و  يطبق -4

 . تدقيقاس ألحكام التالوةقاس يطبتجويداس وتتالوة القر ن الكريم  يمارس -5
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 الدرس الخامس
 سيرة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم

َء األول)  (الج
 

  :األهداف المعرفّية
أن يسةةةةتنتج الطالةةةةب أّن معرفتةةةةه لحيةةةةاة رسةةةةول اهلل صةةةةّلي اهلل عليةةةةه وسةةةةّلم  -1

وسيرته تدلنا علي شخصه الشريف وأخالقه وصفاته، وت دينا إلي الطريق 
بنةةةاءس علةةةي مةةةا تعلمةةةه مةةةن ]. الصةةةحي  للسةةةلوك السةةةوي فةةةي حياتنةةةا اليوميةةةة
 [دروسه المقّررة في الكتاب وبمساعدة المعلم له

فةي ضةوء دراسةته للةدروس ]. ية معرفة نسةبة الشةريفأن يعلل الطالب أهم -2
 [المقّررة في الكتاب باالعتماد علي نفسه فقط وبدون أخطاء

كمةا ]. أن يذكر الطالب حياة والديه وما كان عمل والده وأعمامه فةي مكةة -3
 [وردت في الكتاب المدرسي المقّرر وبدون أخطاء

يةةةة اهلل عةةةّز وجةةةّل أن يستشةةة د الطالةةةب بكيةةةة قر نيةةةة كريمةةةة دالةةةة علةةةي رعا -4
لرسةةول اهلل صةةّلي اهلل عليةةه وسةةّلم وكيةةف أمةةّده اهلل بمةةا يحتةةا  مةةن رعايةةة 

 [إذا ما طلب منه ذلك، وبدون مساعدة أحد، وبدقة تامة]. وعناية وتربية

أن يسةةةتنتج الطالةةةب الحكمةةةة مةةةن نشةةةبة رسةةةول اهلل صةةةّلي اهلل عليةةةه وسةةةّلم  -5
نسةةبة صةةواب ال تقةةل عةةن وذلةةك بروايةةة هةةذه القصةةة بدقةةة تامةةة وب]. يتيمةةاس 
85]% 

مراعيةةاس أحكةةام التجويةةد الصةةحيحة، ]. أن يتلةةو الطالةةب ايبةةاس سةةورة اإلنشةةراح -6
 [وبدقة متناهية

 



 

 : األهداف الوجدانية
عةن ]. أن يعي الطالب أهمية معرفة سيرة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسةّلم -1

 [ية سيرته صّلي اهلل عليه وسّلمطريق روا

شةبة رسةول اهلل صةةّلي اهلل عليةه وسةّلم كانةت برعايةةة أن يقةّدر الطالةب أن ن  -2
 [ويخاطب ب ا رفاقه إذا ما طلب منه ذلك]. اهلل، وحفظه وعنايته

أن يصغي الطالب إلي تالوة سةورة اإلنشةراح مجةّودة، مةع إخةرا  الحةروف  -3
 [وبدون مساعدة أحد]. من مخارج ا

 

 :األهداف السلوكية
فةي ضةوء دراسةته أن ]. تةرم مأن يتكّيف الطالب مع رفاقه في الصف ويح -1

ّن اإلنسان ليس له إال ما اكتسةب  هذا الدين ال يفرق بين الغني والفقير، وا 
 [من األعمال الصالحة

أن يتبادل الطالب الكالم مةع أقرانةه حةول سةيرة رسةول اهلل صةّلي اهلل عليةه  -2
 [موضحاس أهمية معرفة سيرته العطرة ألّنه خاتم النبيين والمرسلين]. وسّلم

بنةاءس علةي مةا ]. يقوم الطالب بحث أهله التواصل مع أرحامه واألقةربينأن  -3
 [تعلمه من الدروس المقّررة في السيرة إلي أهمية صلة األرحام

وذلةةةك ]. أن يعةةةّدد الطالةةةب أسةةةماء أرحامةةةه ويةةةذكر كيفّيةةةة التواصةةةل مع ةةةم -4
 [بكتابة أسمائ م مع كيفّية التواصل مع م

العربيةة موضةحاس علةي الخريطةة كةل أن يرسم الطالب خريطة شةبه الجزيةرة  -5
فةي ضةوء دراسةته ][. الشةام –الةيمن  –المدينةة  –مكةة : ]من الةدول التاليةة

 [لسيرة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم وباتقان تام

 



أن يبتكةر الطالةب طريقةة جديةدة فةةي سةرد سةيرة رسةول اهلل صةّلي اهلل عليةةه  -6
بةدون مسةاعدة مةن ]. نايةةوسّلم وكيف حبةاه اهلل عةّز وجةّل مةن الرعايةة والع

 [أحد، وبدون أخطاء
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الدرس السادس
 سيرة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم

َء ثانيال)  (ج
 

 : األهداف المعرفية
في عام . ]أن يذكر الطالب متي ولد رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم -1

إذا ما طلب منه ] [. في مكة المكرمة -ربيع األول  12في  -الفيل 
 [م وبدون أخطاءالمعل

ولد فيه رسول اهلل صّلي اهلل عليه  أن يشرح الطالب ِلَم سمي العام الذي -2
إذا ما اطلع علي سيرته من الدرس المقّرر وفي ثالث ]. وسّلم عام الفيل

 [دقائق علي األكثر

إذا ما طلب ]. أن يستش د الطالب ا ية الدالة علي قصة أصحاب الفيل -3
 [منه المعلم ذلك وبدقة تامة

أن يحلل الطالب سبب تسمية رسو اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم محمداس،  -4
بعد دراسته الدروس المقّررة في الكتاب وفي ]. وأهمية فرح أهله بوالدته

 [دقيقتين علي األكثر

إذا ما كلفه المعلم . ]أن يستنتج الطالب أهمية تربية األوالد في البادية -5
 [.بذلك وبدون أخطاء

سبب من إرضاّ حليمة السعدية لرسول اهلل صّلي أن يفسر الطالب ال -6
 [في ثالث فقرات علي األكثر]. اهلل عليه وسّلم

 



أن يكتب الطالب بلغته الخاصة البركة التي أحاطت رسول اهلل صّلي  -7
رضاعه في ديار بني سعد بحيث ال يزيد عن خمس . ]اهلل عليه وسّلم وا 

 [فقرات

 :األهداف الوجدانية
البركة التي احاطت رسول اهلل صّلي اهلل عليه أن يعي الطالب أهمية  -1

بناء علي إلمامه بقصة حليمة السعدية، وبدقة ال تقل عن ]. وسّلم
81]% 

أن يقّدر الطالب أن نشبة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم كانت برعاية  -2
 [عن طريق كتابة ثالث فقرات بين ذلك]. اهلل وحفظه

 .بة الطفلأن يدرك أهمية البيئة السليمة في نش -3

 :األهداف السلوكية
أن يتبادل الطالب الكالم مع أقرانه حول نشبة الرسول صّلي اهلل عليه  -1

 [في ضوء ما تعلمه من درسه المقّرر في الكتاب]. وسّلم

أن يروي الطالب البركة التي أثرت علي حليمة السعدية ألن ا مع ا رسول  -2
 (بدقة تامة). اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم

الطالب كيف رعي اهلل عّز وجّل رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم  أن يشرح -3
 [باسلوبه الخال]. وحفظه

 (بدقة تامة). أن يحفظ الطالب سورة الفيل -4

  
 

 

 

 



 السابعالدرس 
 سيرة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم

َء الثالث)  (الج
 

 :األهداف المعرفية
ّلم عنةةدما بلةةس السةةنوات السةةت أن يةةذكر الطالةةب سةةيرته صةةّلي اهلل عليةةه وسةة -1

فةي ضةوء ]. واألحداث التي جرت معه إلي حين وفاة والدته  منة بنت وهب
 [شرح المعلم ل ا

أن يسةةةتدل الطالةةةب أّن نشةةةبة رسةةةول اهلل صةةةّلي اهلل عليةةةه وسةةةّلم يتيمةةةاس في ةةةا  -2
 [إذا ما تحاور مع زمالئه في هذا الموضّو]. الكثير من الحكم اإلل ية

بعةةد ]. رد سةةيرته صةةّلي اهلل عليةةه وسةةّلم إلةةي أقرانةةه وأهلةةهأن يعيةةد الطالةةب سةة -3
 [شرح المعلم ل ا

 
 :األهداف الوجدانية

أن يقّدر الطالب أن نشبة رسول اهلل صةّلي اهلل عليةه وسةّلم كانةت برعايةة اهلل  -1
 [عن طريق طتابة ثالث جمل توض  ذلك]. وحفظه

 
 :األهداف السلوكية

هلل عّز وجّل لرسول اهلل صةّلي اهلل أن يعدد الطالب بعض من أهمية رعاية ا -1
 [كما ذكرت في الدرس المقّرر في الكتاب]. عليه وسّلم

 



أن يةةةروي الطالةةةب قصةةةة رسةةةول اهلل صةةةّلي اهلل عليةةةه وسةةةّلم مةةةع حاضةةةنته أم  -2
 [ببسلوبه الخال]. أيمن

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس الثامن
 

 سيرة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم
َء الرابع)  (الج

 
 :األهداف المعرفية

ن يقل الطالب حّب جّد رسول اهلل صةّلي اهلل عليةه وسةّلم ورعايتةه لةه بعةد أ -1
 [في ضوء شرح المعلمة للدرس]. وفاة والدته

 [ببسلوبه الخال]. أن يعدد الطالب بعض من رعاية جده له -2

أن يسةةتنتج الطالةةب إّن اهلل عةةّز وجةةّل عوضةةه عةةن حنةةان أّمةةه وأبيةةه برعايةةة  -3
 [نإذا ما قرأ الدرس بامعا]. جده له

إذا مةةةا قرأهةةةا بامعةةةان ]. أن يسةةةتنتج الطالةةةب مةةةا ترشةةةد إليةةةه سةةةورة الضةةةحي -4
 [وتدبر

 
 :األهداف الوجدانية

أن يعي الطالب أهمية رعاية اهلل عّز وجّل لرسول اهلل صّلي اهلل عليه وسةّلم  -1
 .ولحكمته البالغة وهي أن ييدبه اهلل تعالي

 
 :األهداف السلوكية

وجةّل رسةول اهلل صةّلي اهلل عليةه وسةّلم  أن يشرح الطالب كيف رعي اهلل عةزّ  -1
 .وحفظه وأّدبه

 



 .أن يحفظ سورة الضحي -2

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس التاسع
 سنة رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم

 
 :األهداف المعرفية

أن يحةةةدد الطالةةةب أّن مةةةا حةةةّدث بةةةه رسةةةول اهلل صةةةّلي اهلل عليةةةه وسةةةّلم أو  -1
 [في جملة واحدة فقط]. فعله هو وحّيا من عند اهلل تعالي

أن يحلةةل الطالةةب إن كانةةت أي معلومةةة فةةي حياتةةه اليوميةةة ايةةر موجةةودة  -2
. فةةةةي القةةةةر ن الكةةةةريم يجةةةةدها فةةةةي سةةةةنة رسةةةةول اهلل صةةةةّلي اهلل عليةةةةه وسةةةةّلم

 [رسول اهلل الدالة علي ذلك التي وردت بالنلبالرجّو إلي أحاديث ]

أن يحكم الطالةب أن مةا يقولةه رسةول اهلل صةّلي اهلل عليةه وسةّلم يجةب أن  -3
إذا ما اطلع علي األية القر نية الدالةة ] .ونطبقه في حياتنا اليومية نصدقه

 [علي ذلك

أن يستخر  الطالب بعةض مةا ذكةره رسةول اهلل صةّلي اهلل عليةه وسةّلم مةن  -4
إذا مةةا اطلةةع علةةي ا داب التةةي ] .سةةنة ونقةةوم بتطبيقةةه فةةي حياتنةةا اليوميةةة

 [ تعلم ا حين االستيقاظ والنوم وايرها من ا داب

طالةةةب أن االقتةةةداء بسةةةنة رسةةةول اهلل صةةةّلي اهلل عليةةةه وسةةةّلم ثبةةةت الأن يت -5
إذا مةةةةا اطلةةةةع علةةةةي اإلعجةةةةاز العلمةةةةي مةةةةن ] .صةةةةال  لكةةةةل زمةةةةان ومكةةةةان

 [أحاديثه صّلي اهلل عليه وسّلم

أن يسةةةتنتج الطالةةةب أنةةةه علينةةةا أن نقتةةةدي بسةةةنته صةةةّلي اهلل عليةةةه وسةةةّلم  -6
إذا ما راجع ا يةة ] .ليرضي اهلل عنا وينصرنا علي عدونا إبليس وأنصاره

 [القر نية الدالة علي ذلك

 



 
 :األهداف الوجدانية

أن يشةةةعر الطالةةةب أن حةةةب رسةةةول اهلل صةةةّلي اهلل عليةةةه وسةةةّلم هةةةو حبةةةه  -1
 .يحب ا ّل وأن يشعر براحة وطمبنينة ألنهالثاني بعد حّب اهلل عّز وج

أن يجزم الطالب بقلبه أّن ما أتي به الرسول محمد صّلي اهلل عليه وسةّلم  -2
بعةدما يطلةع علةي  يةات دالةة علةي ذلةك ] .هو الحق، وهو األجةدر باإلتبةاّ

وعلةةي أحاديةةث رسةةول اهلل صةةّلي اهلل عليةةه وسةةّلم التةةي تعلم ةةا فةةي دروسةةة 
 [ السابقة

أن يلتةةةةةزم الطالةةةةةب بسةةةةةنة رسةةةةةول اهلل صةةةةةّلي اهلل عليةةةةةه وسةةةةةّلم واألخةةةةةالق  -3
أحاديةث اإلسالمية الحميدة التي تعلم ةا، وذلةك عةن طريةق اسةتخراج ا مةن 
كمةةا ] .رسةةول اهلل صةة  اهلل عليةةه وسةةّلم وتطبيق ةةا فةةي الحيةةاة وبةةدون أخطةةاء

 [وردت في دروس ا داب التي تعلم ا في السنة األولي أساسي

 
 :األهداف السلوكية

 أن يستخر  الطالب عمال من سنة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم يطبقه  -1

لتةةي درسةة ا فةةي ض ا داب امراجعةةة بعةة]. فةةي حياتةةه اليوميةةة، ويحسةةن تطبيقةةه -2
 [صف األّول ابتدائي

 . أن يعمل الطالب جاهداس علي تطبيق ا داب والسنن التي درس ا سابقاس  -3

أن يعيد الطالب ترتيب ما درسةه مةن القةر ن الكةريم وأحاديةث رسةول اهلل صةّلي  -4
عةةةن  -عةةةن الطعةةةام : مثةةةال. ]اهلل عليةةةه وسةةةّلم التةةةي طبق ةةةا فةةةي حياتةةةه اليوميةةةة

 ....[.النومعن  –الشراب 

 



 الدرس العاشر
 

 ذكر اهلل تعالى
 

 :األهداف المعرفّية
إذا مةةا اطلةةع علةةي ]. أن يسةةتنتج الطالةةب أّن ذكةةر اهلل تعةةالي يحميةةه ويحفظةةه -1

 [هذا الموضّو

إذا مةا حفةظ ]. أن يحفظ الطالب بعض األذكةار التةي تقيةه وسوسةة الّشةيطان -2
 [األوراد التي وردت في الدروس السابقة

إذا مةا اطلةع علةي ا يةة ]. الطالب أّن اهلل يحب الذاكرين اهلل كثيةراس  أن يتثبت -3
 [الدالة علي ذلك

فةي ]. أن يستش د الطالب بكية قر نية دالة علةي أهميةة الةذكر، وأن اهلل يحبةه -4
 [ضوء قراءاته السابقة، بحيث ال تقل عن  يتين

 
 :األهداف الوجدانية

 [عدما يذكر اهلل عّز وجلّ ب]. أن يشعر الطالب بحبه هلل وحبُّ اهلل له -1

عةةةن طريةةةق كتابةةةة ثةةةالث ]. أن يقةةةّدر الطالةةةب أّنةةةه بةةةذكر اهلل تطمةةةئن القلةةةوب -2
 [جمل تدل علي ذلك األمر

 
 : األهداف السلوكية

 



أن يةةرّدد الطالةةب بعةةةض األذكةةار اليوميةةة، يرّددهةةةا صةةباحاس ومسةةاءس، خاصةةةة  -1
 ا في ارفتةه بعد كتابت ا علي الواح وتعليق]. التي تقيه من وسوسة الّشيطان
 [ليراها دائماس فال ينسي تردادها

أن يميةةل الطالةةب إلةةي كتابةةة بعةةض األذكةةار علةةي ورق مقةةوط، ليعلق ةةا فةةي  -2
 . ارفته تساعده علي حفظ بعض األذكار الم مة

اوس أن يةةةروي الطالةةةب قصةةةة تفيةةةد عةةةن أهميةةةة الةةةذكر فةةةي حفظةةةه مةةةن وس -3
 [ببسلوبه الخال ومن دون مساعدة أحد له] .الّشيطان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 عشر الدرس الحادي
 

 آداب الدعاء
 :األهداف المعرفيه

 [كما ورد في الدرس المقّرر]. أن يذكر الطالب معني الدعاء -1

مقارنت ةةا بةةبمر واقعةةي ]. أن يقةةارن الطالةةب بةةين معنةةي الةةدعاء ومعنةةي الةةذكر -2
 [بعد شرح المعلم لذلك كما ورد في الدرس المقّرر[ ]من الحياة

 [ببسلوبه الخال]. الب كتابة بعض  داب الدعاءأن يعيد الط -3

ببسةةلوبه الخةةال إذا مةةا ]. أن يكتةةب الطالةةب األوقةةات المسةةنون في ةةا الةةدعاء -4
 [طلب منه المعلم ذلك

كمةةةةا وردت فةةةةي ]. أن يعةةةةّدد الطالةةةةب األوقةةةةات التةةةةي يسةةةةتجاب في ةةةةا الةةةةدعاء -5
 [الدرس المقّرر، وبدون أخطاء

 
 :األهداف الوجدانية

 .قار حين الدعاء إلي اهلل عّز وجلّ أن يعي الطالب الو  -1

بعةةد ] .أن يشةةعر الطالةةب بخشةةّو واايةةة التةةذلل إلةةي اهلل وحةةده ال شةةريك لةةه -2
بت ال ألحد المشايخ  [سماعه لشريط دعاء وا 

 .أن يتذوق الطالب أهمية الدعاء في حياته اليومية -3

 
 :األهداف السلوكية

 



ع علةةي ذلةةك أن يتمةةرن الطالةةب علةةي م ةةارة الةةدعاء بالقلةةب واللسةةان  ويُ  -1 َشةةجِّ
 .ببّن اهلل وحده ال شريك له يستجيب دعاء المضطر إذا دعاه

سةةلو اهلل ملةة  طعةةامكم، )أن يطلةةب مةةن اهلل عةةّز وجةةّل كةةل مةةا يريةةده ويتمنةةاه  -2
 .موقنا باإلجابة ف ن اهلل عّز وجّل يجيب الدعاء( وشراك نعالك

تجاب أن يواطةةب الطالةةب الةةدعاء هلل عةةّز وجةةّل فةةي األوقةةات المسةةنونة المسةة -3
 .ل ا الدعاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 الدرس الثاني عشر
 أسماء اهلل الحسنى

 
 :األهداف المعرفّية

أن يسةةتنبط الطالةةب أنةةه إذا أراد خطةةاب اهلل عةةّز وجةةّل يخاطبةةه كمةةا أمرنةةا اهلل  -1
 [في ضوء شرح المعلم ذلك] .تعالي

بنةةاءس ] .يأن يةةدرك الطالةةب أن اهلل عةةّز وجةةّل أمرنةةا أن نةةدعوه ببسةةمائه الحسةةن -2
 [علي ما قرأ في درسه المقّرر

 .أن يتقن الطالب قراءة أواخر سورة الحشر -3

أن يربط الطالب أّن أسةماء اهلل الحسةني تةدلنا علةي عظمةة الخةالق عةّز وجةّل  -4
 [إذا ما طلب منه المعلم ذلك] .وصفاته

أن يسةةتنبط الطالةةب أنةةه حةةين يةةذكر أسةةماء اهلل عةةّز وجةةّل تةةيدي بةةه أن يتةةدبر  -5
لكريم فتجعله يتدر  أوالس بالتفكير وبعدها إلي التبمةل وبعةدها إلةي ذكةر القر ن ا

_ التبمةل _ التفكيةر. ]اهلل ويصل بعدها إلةي الخشةّو ثةم مناجةاة اهلل عةّز وجةلّ 
بالرجّو الي الدرس المقّرر، علي أن ال تكةون ]. [المناجاة_ الخشّو_ الذكر

 [أقل من أربع جمل دالة علي ذلك

إذا دعي اهلل عّز وجةّل باسةمائه الحسةني يكةون قويةاس فةال أن يربط الطالب إنه  -6
يخاف من أحد، وال يطلب شةيئاس مةن أحةد، وال يسةبل عةن شةيء مةن أحةد  إال 

 [إذا ما طبق ذلك في حياته اليومّية] .اهلل الحي القيوم

أن يسةةتنتج الطالةةب أنةةه يتقةةرب إلةةي اهلل تعةةالي باسةةمائه الحسةةني ويتعلةةق قلبةةه  -7
 [ إذا ما قرأ درسه المقّرر عدة مرات] .باهلل رّب العالمين

 



 
 :األهداف الوجدانيه

أن يعي الطالب أهمية الدعاء باسماء اهلل الحسني ليتقرب ب ا إلي اهلل عةّز  -1
 .وجّل فيشعر باهميت ا في حياته اليومية

 .أن يقدر الطالب أن مخاطبة اهلل عّز وجّل تكون كما أمر اهلل تعالي -2

اهلل عةّز وجةّل باسةماء اهلل الحسةني يسةتجيب  أن ييمن الطالب ببنه إن دعةا -3
 .اهلل دعايه

أن ي تم الطالب ذكر اسماء اهلل الحسةني ليتةدبر عظةيم خلةق اهلل عةّز وجةّل  -4
 .في ا فاق، ليصل إلي مناجاة اهلل عّز وجّل سراس بينه وبين اهلل عّز وجلّ 

 حالوة ذكر اسماء اهلل الحسةني عنةدما يطبق ةا فةي حياتةه أن يتذوق الطالب -5
 .اليومية

أن يشارك الطالب أقرانه بذكر اسماء اهلل التسع والتسعين جماعة وبصوت  -6
 .شجي، ليشعر بحالوة في قلبه

 
 :األهداف السلوكية

 [التسع والتسعين]أن يرّدد الطالب أسماء اهلل الحسني فيحفظ ا  -1

أن يةةةيدي الطالةةةب حفةةةظ أواخةةةر سةةةورة الحشةةةر مطبقةةةاس أحكةةةام التجويةةةد حةةةين  -2
 .التالوة

فظ الطالب بعض األدعية باسةماء اهلل الحسةني، كةان يةدعوها رسةول أن يح -3
اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم فيدعوها يومياس في حياته الخاصةة، مقتةدياس برسةول 

 .اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم

 



. أن يطبق بعض معاني اسماء اهلل الحسني علي ما يعلةم مةن  يةات الكةون -4
بةة علةي ومةا مةن داقةال تعةالي  . اق، الكةريم، الوهةابالمعطةي، الةرز : مثال

 ﴾األرض إال علي اهلل رزق ا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشرالدرس الثالث 
 

 ال هارة
 

 :األهداف المعرفّية
 [ببسلوبه الخال بعد شرح المعلم لذلك]. أن يحدد الطالب معني الط ارة -1

 [التي وردت في درسه المقّرر]. أن يذكر الطالب بعض أنواّ الط ارة -2

 (ليتقةةرب إلةةي اهلل)الثةةوب والمكةةان والجسةةد  أن يعلةةل الطالةةب أهميةةة ط ةةارة -3
 [إذا ما طلب منه المعلم ذلك]

وأن الةةةةذي ( تةةةةراب، مةةةةاء، روح)أن يعيةةةةد الطالةةةةب ترتيةةةةب تكةةةةوين اإلنسةةةةان  -4
طةةةةاهر الةةةةةنفس )سةةةةيعود إلةةةةي السةةةةكن بالجنةةةةة هةةةةةو هةةةةذا اإلنسةةةةان الطةةةةاهر 

 [ببسلوبه الخال بعد شرح المعلم لذلك](. والنفس

إذا ما اطلع علةي ]. أن يستنتج الطالب أن الوضوء باب من أبواب الط ارة -5
 [الدرس المقّرر لذلك

 [كما وردت في الدرس]. أن يستعرض الطالب بعض النجاسات المغلظة -6

إذا مةا شةارك ]. أن يتثبت الطالب أن الط ارة مدخل للتقةرب إلةي اهلل تعةالي -7
 [رفاقه في هذا النقال

وبةةين النظافةةة المعنويةةة ، نظافةةة الماديةةة أو الحسةةيةأن يقةةارن الطالةةب بةةين ال -8
 [بعد توضي  المعلم ل ما]( في دفتر التطبيقات. )معتمداس نفسه

 
 :األهداف الوجدانية

 



أن يعي الطالب أهمية ط ارة الروح والجسد للتقةرب إلةي اهلل تعةالي والعةودة  -1
 (.الجنة)إلي المسكن األول 

 .أن يقدر الطالب أهمية ط ارة البدن -2

 .يحّبذ الطالب ضرورة ط ارة الثوب أن -3

 
 :األهداف السلوكية

 .أن يمارس الطالب الط ارة من النجاسات في حياته اليومية باتقان -1

 .أن يناقل الطالب أهمية الوضوء والط ارة -2

 .أن يبرهن الطالب أهمية ط ارة الروح ألّن ا تقرّبنا إلي اهلل عّز وجلّ  -3

 .التط ير من ا أن يعيد الطالب أنواّ النجاسات وكيفية -4

أن يتعةةةةود الطالةةةةب المحافظةةةةة علةةةةي نظافةةةةة المكةةةةان والثةةةةوب والجسةةةةد مةةةةن  -5
 .النجاسات

تعةرض علةي لوحةة ). أن يعمل الطالب لوحة تبين ب ا أنواّ المياه الطةاهرة -6
 (.الحائط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشرالدرس الرابع 

 الوضوء
 

 :األهداف المعرفية
 [ورد في الدرس المقرر في الكتابكما ]. أن ُيَعرِّف الطالب معني الوضوء-1

 [في ضوء توضي  المعلم لذلك]. أن يوض  الطالب أركان الوضوء-2

، والنظافة من [الوضوء]أن يفرق الطالب بين الط ارة من الحدث األصغر -3
 [بدون مساعدة أحد، وبعد دراسته من الكتاب المقّرر]. النجاسة

الوثيقةةة بةةين الوضةةوء أن ينشةةيا الطالةةب عةةدداس مةةن الفقةةرات توضةة  العالقةةة -4
 [ببسلوبه الخال ومن دون مساعدة أحد]. الصحي  والصالة الصحيحة

أن يسةةةتدل الطالةةةب علةةةي أركةةةان الوضةةةوء مةةةن قةةةول اهلل تعةةةالي فةةةي سةةةورة -5
 [باالعتماد علي نفسه][. 6:ا ية: ]المائدة
 : األهداف الوجدانية

جسةةةده أن يعةةةي الطالةةةب أهمّيةةةة الوضةةةوء فةةةي حياتةةةه اليوميةةةة وأن ةةةا ط ةةةارة ل-1
فةةي ضةةوء ]. ولنفسةه مةةن األنجةاس وأن ةةا تقويةه علةةي طاعةة اهلل عةةّز وجةلّ 

 [توضي  المعّلم لذلك

وط ةةةارة ثوبةةةه وجسةةةده . أن يصةةةّمم الطالةةةب علةةةي المحافظةةةة علةةةي الوضةةةوء-2
 .والمكان من النجاسات

للقيةةةام ( الوضةةةوء)أن يقةةةّدر الطالةةةب أهميةةةة الط ةةةارة مةةةن الحةةةدث األصةةةغر -3
 –قةةةةةراءة القةةةةةر ن  –الصةةةةةالة : ]من ةةةةةابةةةةةبعض الطاعةةةةةات هلل عةةةةةّز وجةةةةةّل و 

 [عن طريق كتابة فقرة توض  هذه األهمية][. الدعاء

 



أن يبةةةدي الطالةةةب الرابةةةة فةةةي أداء خطةةةوات الوضةةةوء أمةةةام زمالئةةةه، إذا مةةةا -4
 [وبدون أخطاء]. طلب منه المعّلم ذلك

 
 :األهداف السلوكية

م فةةي كمةةا تعلّةة]. أن يحةةدد الطالةةب المكةةان المناسةةب للقيةةام بعمليةةة الوضةةوء-1
 [الدرس المقّرر لذلك

 .أن يعيد الطالب مراحل الوضوء التي قام ب ا معلمه أمامه-2

 .أن ييدي الطالب مراحل الوضوء عملياس بس ولة ويسر بعد انتظامه ب ا-3

أن يعدل الطالب من طريقة أداء زميله لخطوات الوضوء، إذا ما وجد لديه -4
رجةةالس كيفيةةة  طفةةالن يعلمةةان)أخطةاء فةةي التطبيةةق عةةن طريةةق تعلةةم قصةةة 

 (الوضوء

 .أن يذكر الطالب الدعاء حين االنت اء من الوضوء-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 عشرالدرس الخامس 
 نواقض الوضوء

 
 :األهداف المعرفية

 [كما وردت في مقرره]أن يعدد الطالب نواقض الوضوء  -1

إذا مةةا اشةةترك فةةي ]. أن يسةةتنبط الطالةةب أهميةةة معرفةةة نةةواقض الوضةةوء -2
 [ذا الموضّوحوار مع زمالئه حول ه

. أن يفةةرق الطالةةب بةةين نةةواقض الوضةةوء وبةةين الط ةةارة مةةن النجاسةةات -3
 [باإلعتماد علي نفسه، في ضوء ما تعلمه من المقّرر]

 
 :األهداف الوجدانية

أن يعةي الطالةةب أهميةة المحافظةةة علةي الوضةةوء ليتعةرف عليةةه رسةةول اهلل  -1
د سةرد قصةة بعة] (قصةة صةحبة الخيةر. )صّلي اهلل عليه وسّلم يوم القيامةة

 [صحبة الخير أمام زمالئه

 .أن يستشعر الطالةب أن نةواقض الوضةوء تخرجةه عةن االسةتعداد للصةالة -2
 [بعد إطالعه علي الدرس المقّرر]

 
 :األهداف السلوكية

بنةةاءس علةةي مةةا تعلمةةه مةةن ] .أن يعةةّدد الطالةةب نةةواقض الوضةةوء ويشةةرح ا -1
 [الدرس المقّرر

 



ئط وضةوء ويعلق ةا علةي لوحةة الحةاأن يرسم الطالب لوحة تبةّين نةواقض ال-2
بعةدما يطلةب منةه ] .يسةر وسة ولة لتساعده علي حفظ نةواقض الوضةوء،

 [المعلم فعل ذلك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عشرالدرس السادس 
 األذان

 
 :األهداف المعرفية

  ...(خلق السماء، البحر، ماء المطر)أن يصف الطالب بعض  الء اهلل -1

 [إذا ما طلب منه المعّلم ذلك]

ي عظمةةةةة الخةةةةالق فةةةةي خلةةةةق السةةةةموات واألرض ومةةةةا أن يةةةةدلل الطالةةةةب علةةةة-2
 [إذا ما تحاور مع أقرانه في هذا الموضّو] .بين ما

أن يتةةةةرجم الطالةةةةب هةةةةذه المعةةةةارف فةةةةي كيفيةةةةة صةةةةلته بةةةةاهلل العظةةةةيم الكبيةةةةر -3
 .المتعال

 .أن يربط الطالب ويقارن بين عالقته مع البشر وبين عالقته مع اهلل-4

 .وبين عالقته مع رفاقهأن يفرق الطالب بين عالقته مع اهلل -5

أن يتحقةةق الطالةةب مةةن أهميةةة الصةةلة بةةين العبةةد ورّبةةه وأن هةةذه الصةةلة يجةةب -6
 .أن يتعلم ا بفضل اهلل تعالي وليس بفضل أنفسنا

 . أن يطبق الطالب كيفية مخاطبة اهلل عّز وجلّ -7

 .أن يثبت الطالب أّن الصالة هي أعظم صلة بين العبد ورّبه-8

 .وكيفية أدائه أن يردد ايباس صيغة األذان-9

 
 :األهداف الوجدانية

أن يقّدر الطالب أن مخاطبته هلل اير مخاطبة البشر  مالكم ال ترجون هلل  -1
 .وقاراس﴾ فيكون عنده وقار حين يخاطب اهلل عّز وجلّ 

 



أن يتفاعةةل الطالةةب عنةةد سةةماّ األذان ويشةةعر باألمةةان واإليمةةان مةةع تةةرداد  -2
 .الدعاء

بحةةةةوار بينةةةةه وبةةةةين رفاقةةةةه مبينةةةةاس كيفيةةةةة أن ُيْقِبةةةةل الطالةةةةب علةةةةي المشةةةةاركة  -3
 .مخاطبة اهلل عّز وجلّ 

 .أن يتذوق الطالب عذوبة سماّ األذان في المساجد تعظيماس هلل -4

 .أن يعي الطالب إن سماّ األذان يطرد الشيطان  -5

أن ُيةةنظم الطالةةةب نةةةدوة يةةتّلم ب ةةةا كيةةةف يصةةةف عظمةةة الخةةةالق، مبينةةةاس ذلةةةك  -6
 . Power Pointبالصور المشاهدة عن طريق 

أن يبةةرهن الطالةةةب أن التفكةةر بكيةةةات اهلل عةةّز وجةةةّل تشةةعره بالوقةةةار هلل عةةةّز  -7
وجةةةةةّل، وتغةةةةةدط روحةةةةةه، فيشةةةةةغر باألمةةةةةان واإلطمئنةةةةةان بةةةةةبن اهلل سةةةةةيحفظه 

 .ويحميه
 : األهداف السلوكية

إذا مةا نظةر إلةي  الء ] .أن يكتشف الطالب أهمية التعرف علي عظمة اهلل -1
 [اهلل عّز وجلّ 

ي بعةةض الم ةةارات فةةي كيفيةةة مناجةةاة اهلل عةةّز وجةةّل أن يتةةدرب الطالةةب علةة -2
وذلةةك عةةن طريةةق ] (سةةماّ شةةريط إبت ةةال ينةةاجي بةةه اهلل عةةّز وجةةلّ ): مثةةال
  [المعّلم

 [بمساعدة األهل له] .أن يردد األذان، مع الدعاء ليتقن حفظه -3

 .أن يتمةةةةةرن الطالةةةةةب علةةةةةي كلمةةةةةات يصةةةةةةف ب ةةةةةا عظمةةةةةة اهلل عةةةةةّز وجةةةةةةلّ  -4
  [ريستخرج ا من نل الدرس المقرّ ]

 .أن يتعود ذكر اهلل عّز وجّل وشكره دوماس عند كل نعمة يتبمل ا -5

 



 عشر الدرس السابع
 

 شرو  صحة الصالة
 

 :األهداف المعرفية
أن يوضةةة  الطالةةةب أهميةةةة شةةةروط الصةةةالة الصةةةحيحة والمقبولةةةة عنةةةد اهلل  -1

 [بعدما يشرح ا له المعّلم] .تعالي

 :أن يذكر الطالب شروط صحة الصالة -2

 .معرفة دخول الوقت: األولالشرط 
 .الط ارة من الحدثين: الشرط الثاني
 .الط ارة من الخبث: الشرط الثالث
 .ستر العورة: الشرط الرابع

  وثيابك فط ر﴾ : لقوله تعالي( ط ارة الثوب والمكان والبدن)
 [من دون مساعدة أحد]. استقبال القبلة: الشرط الخامس

 :األهداف الوجدانية
أهميةةة ط ةارة الجسةةد والمكةان والةروح للتقةةرب إلةي اهلل عةةّز  أن يعةي الطالةب -1

إذا مةةا راجةةع قصةةة سةةّيدنا  دم عليةةه السةةالم، وكيةةف خلقةةه اهلل عةةّز ]. وجةةلّ 
 [وجّل من تراب وماء وروح

أن يدرك الطالب أهمية شروط صحة الصالة وط ةارة القلةب عةن األخةالق  -2
ببسةةلوبه الخةةال  بعةةد أن يةةذكرها] .الشةةريرة ومةةق القلةةب بةةاألخالق الحميةةدة

 [ فيستشعر بذلك في قلبه

 



 
 :األهداف السلوكية

بعةد مراجعت ةا مةع ] .أن يتقن الطالب حفظ شةروط صةحة الصةالة لتطبيق ةا -1
 [أقرانه

فةةي ] .أن يبتكةةر الطالةةب وسةةيلة توضةة  شةةروط صةةحة الصةةالة، أمةةام رفاقةةه -2
 [ضوء مساعدة معّلم التربية اإلسالمية في توضي  هذه الشروط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 الثامن عشر والتاسع عشرالدرس 
 

 أوقا  الصالة وأهميتها وفضل الصلوا  الخمس  
 

 :األهداف المعرفّية
فةةي ]. أن يعةةدد الطالةةب أوقةةات الصةةالة  أي األوقةةات المفروضةةة في ةةا الصةةالة -1

 [ضوء شرح المعلم

ال كانةةت قضةةاء  -2 أن يسةةتنتج الطالةةب أّن الصةةالة يجةةب أن ُتصةةلَّي فةةي وقت ةةا وا 
 [بعد اإلستدالل با ية التي تثبت ذلك] .ت الوقتبعد فوا

أن يتبّين الطالب أّن األذان هو الدليل علي دخول الوقت، وأن األجر والثواب  -3
 [بعد توضي  المعلم بذلك] .يحصالن للميذن والمستمع فيما يقوالنه

الصةةب ، الظ ةةر، : أن يسةةتعرض الطالةةب عةةدد ركعةةات كةةل فةةرض مةةن الصةةالة -4
 [إذا ما اطلع علي الدرس المقّرر لذلك] .شاءالعصر، المغرب، الع

بةالعودة إلةي ] .أن يستخلل الطالب معني الصالة وأهميت ا في حياته اليومية -5
 [الدرس المقّرر لذلك

أن يسةةتنتج الطالةةب أهميةةة أنةةه يشةةكر اهلل عةةّز وجةةّل علةةي نعمةةه الكثيةةرة عنةةدما  -6
 [إذا ما قرأ الدرس ب معان وتدبر] .يصلي هلل تعالي

الطالب بعةض نعةم اهلل عليةه ليعةرف أهميةة شةكر اهلل عةّز وجةّل علةي أن يعدد  -7
 [باسلوبه الخال بعد ما يشرح المعّلم الدرس المقّرر لذلك] .هذه النعم

 
 :األهداف الوجدانية

 



أن يستشعر الطالب أهمية األوقات التي فرضت في ا الصالة ألن ا صلة بةين  -1
 [بالتعبير الشفوي ألقرانه في الصف] .العبد وربه

أن يستشعر الطالب عظمة الخالق جّل وعال وأن الصالة هةي الصةلة لمناجةاة  -2
ليحصل علي الخشّو في القلب فيكةون تةبثير الخشةّو علةي جميةع . العبد لربه
 [ عن طريق كتابة أربع جمل تدل علي ذلك] .جوارحه

أن يةةتمعن الطالةةب فةةي بعةةض الكلمةةات الدالةةة علةةي بعةةض نعةةم اهلل عةةّز وجةةّل  -3
عةن طريةق الحةديث عةن نعمةة النظةر ] .لةي شةكر اهلل عةّز وجةلّ ليحث رفاقه ع
 [ونعمة الصحة

 
 :األهداف السلوكية

 [علي أن ال تنقل عن ثالث نعم]. أن يردد الطالب بعض نعم اهلل عليه -1

أن يسةةتعد الطالةةب لةةذكر أوقةةات الصةةالة وأعةةداد الركعةةات لكةةل صةةالة، حينمةةا  -2
 [من اير مساعدة أحد]. ُيسبل عن ا

أال وهةةي شةةكر اهلل تعةةالي علةةي نعمةةه )لةةب بةةذكر معنةةي الصةةالة، أن يقةةوم الطا -3
بعةدما يةدرب ] .أمام مجموعة من تةاركي الصةالة لحةث م علةي الصةالة( الجليلة

 [ علي كيفية األمر بالمعروف ببسلوب شّيق

أن يحكةةم الطالةةب بةةبن أهميةةة األمةةر بةةالمعروف والن ةةي عةةن المنكةةر م ةةم فةةي  -4
 [يعلم ا له المعّلمبناء علي قواعد ] .حياته اليومّية

ببسةةةلوب شةةةّيق ] .أن يباشةةةر الطالةةةب بالنصةةة  لزمالئةةةه فةةةي حةةةال احتةةةا  لةةةذلك -5
 [طيب

 

 



 
 (الجزء األول)كيف نتعلَّم الصالة : الدرس العشرون 

 (الجزء الثاني)كيف نتعلَّم الصالة : الواحد والعشرون        
 (الثالجزء الث)كيف نتعلَّم الصالة : والعشرون الثاني        

 .تعلُّم صالة الفجر: الثالث والعشرون        
 

 :األهداف المعرفّية
 .أن َيْعَلم الطالب إّن للصالة أربع هيئات تتكرر معنا في كل صالة -1

  القيام –أ 

 الركّو  –ب 

 السجود  –  

 الجلوس –د 
بعةد أن ]. أن يطبق الطالب بعد إتقان ال يئات األربةع كيةف يصةلي ركعةة كاملةة-2

 [من المعّلميتعلم ا 

 [بعد مشاهدة عيانية للمعّلم]. أن يطبق الطالب كيفية صالة الفجر ببركان ا-3

أن يةةةةةةرّدد الطالةةةةةةب األذكةةةةةةار ودعةةةةةةاء االسةةةةةةتفتاح والتحيةةةةةةات والتشةةةةةة د والصةةةةةةالة -4
 [ممكن أن ترّدد جماعياس ليتم حفظ ا]. اإلبراهيمية وأذكار الصالة

حه وسةعة فةي رزقةه وايرهةا أن يعلم الطالب أن الصالة نور وقوة في قلبه وجوار -5
ليحةةافظ علةةي أداءهةةا فةةي ]. مةةن األمةةور التةةي تسةةاعده فةةي حياتةةه الةةدنيا وا خةةرة

 [ أوقات ا

 



فةي ضةوء شةرح المعلةم ]. أن يحكم الطالب علي أهمية الصالة في تنظيم أوقاتةه-6
 [ لذلك

بعةد اطالعةه علةي ]. أن يستنتج الطالب مةدط أهميةة الصةالة فةي حياتةه اليوميةة-7
 [ر من اير مساعدة أحدالدرس المقرّ 

 
 :األهداف الوجدانية

وذلةةةةةك بعةةةةةد التعةةةةةرف علةةةةةي ]. أن يستشةةةةةعر الطالةةةةةب ببهميةةةةةة أركةةةةةان الصةةةةةالة -1
 [األحاديث الدالة علي أهميت ا

أن يشعر الطالب بعظمة الوقوف بةين يةدي اهلل عةّز وجةّل حةين يةيدي هيئةات  -2
، السةجود، الجلةوس]الصالة  الوقةوف فةي ضةوء معرفةة كيفيةة ][. القيام، الركّو

 [بوقار بين يدي اهلل عّز وجلّ 

 .أن ي تم الطالب بالمحافظة علي أوقات الصالة -3

فةةي حةةال أدط ] .أن يتةةذوق الطالةةب عذوبةةة المناجةةاة بةةين يةةدي اهلل عةةّز وجةةلّ  -4
 [الصالة لوحده

 [حث رفاقه علي إقامة الصالة] .أن ي تم الطالب بالدعوة إلي إقامة الصالة -5

 [بمساعدة المعّلم له] .ب علي ا األذكارأن ُينظِّم الطالب لوحات مكتو  -6
 :األهداف السلوكية

دعةةةاء االسةةةتفتاح، التشةةة د، . ]أن يتمةةةرن الطالةةةب علةةةي حفةةةظ أذكةةةار الصةةةالة -1
بمساعدة األهل للتبكد من حفظ هذه ] [.الصالة اإلبراهيمية، األذكار واألدعية

 [األذكار

 



عمليةةةاس فةةةي ] .أن يقةةةوم الطالةةةب بتطبيةةةق هيئةةةات الصةةةالة ويقةةةوم بعمل ةةةا فعليةةةاس  -2
 [المدرسة ومراجعة األهل للتبكد من تطبيق ا في المنزل

أن يميةةل الطالةةب لعمةةل وسةةيلة تعليميةةة توضةة  خطةةوات الصةةالة، فةةي ضةةوء  -3
إنشةةةاء مسةةةابقة ألجمةةةل ] .قيةةةام معلةةةم التربيةةةة اإلسةةةالمية بةةةبداء هةةةذه الخطةةةوات

 [ وسيلة وأن تكون جائزة قيمة لذلك

مية فةةةةي أداء الصةةةةالة بحركةةةةات تتسةةةةم أن يقلةةةةد الطالةةةةب معلةةةةم التربيةةةةة اإلسةةةةال -4
  .بالنظام والترتيب والخشّو بين يدي اهلل عّز وجلّ 

 . أن يحكم الطالب علي طريقة أداء رفاقه للصالة -5

 .أن ييدي الطالب صالة الجماعة ويحافظ علي ا -6

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  والعشرونالرابع  الدرس 
 الخامس والعشرون         

 
 الصلوا  الرباعية تعلم

 (والعصر والعشاء تعلم صالة الظهر)
 تعلم صالة المغرب: الدرس السادس والعشرون

 
 :األهداف المعرفّية

فةةةي ضةةةوء ]. أن يعلةةةم الطالةةةب فرضةةةية الصةةةالة وأهميت ةةةا فةةةي حياتةةةه اليومّيةةةة-1
 [المعّلم لذلك

بعةةد شةةرح المعلّةةم لةةذلك ]. أن يسةةتنتج الطالةةب أهميةةة المحافظةةة علةةي الصةةالة-2
 [من اير مساعدة أحد

أّن هنةةةةاك أمةةةةرين يجةةةةب أن نقةةةةوم بفعل مةةةةا لةةةةدرء وسوسةةةةة أن يتحقةةةةق الطالةةةةب -3
 :الشيطان

 تقان ا، والمحافظة علي ا، وعدم الت اون في ا  .إتمام الصالة، وا 

 الخشّو في الصالة. 

 .أن يصف الطالب كيفية صالة رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم-4

 .أن يذكر الطالب ما يقوله أثناء الصالة-5

 :الة ومن اأن يذكر الطالب بعض فوائد الص-6

 التقرب إلي اهلل. 

 الراحة النفسية والطمبنينة الروحية. 

 يتدرب اإلنسان علي حب النظام. 

 



 أن الصالة تعلم اإلنسان صفة الصدق واألمانة. 

 ببسةةةةلوبه الخةةةةال عةةةةن ] .أّن الصةةةةالة تن ةةةةي عةةةةن الفحشةةةةاء والمنكةةةةر
 [طريق كتابة قصة دالة علي ذلك

 
 :األهداف الوجدانية

 .ابة في التعبير عن شعوره حين يصليأن يبدي الطالب الر -1

 .أن يقبل الطالب علي تعليم رفاقه حب الصالة واتقان ا-2

أن يقّدر الطالب أّن الصالة نور تضيا لصاحب ا طريق الخيةر وتحجةزه عةن -3
 .طريق الّشر، وت ديه إلي العمل الصال 

 .أن يعي الطالب أّن الصالة نور له يوم القيامة-4

 
 :األهداف السلوكية

فةي  داء الصةلوات الرباعيةة مسةرحية ّلد الطالب معلم التربيةة اإلسةالمية أن يق-1
 .بحركات تتسم بالنظام والترتيب والخشّو بين يدي اهلل عّز وجلّ 

 .أن يتقن الطالب الصالة بجميع أركان ا-2

 .أن يتدرب الطالب علي م ارة الخشّو في الصالة هلل عّز وجلّ -3

للصةةةةالة الرباعيةةةةة عةةةةن طريةةةةق أن يحكةةةةم الطالةةةةب علةةةةي طريقةةةةة أداء رفاقةةةةه -4
 .المشاركة مع زمالئه

 .أن يصنع الطالب وسيلة تعليمية تتضمن تعليم خطوات الصلوات الرباعية-5

 



ي مبينةةس أن يج ز الطالب مع أستاذ التربية اإلسالمية للّصف الثاني اإلبتةدائ-6
، وكيف يمكن أن يعيل بسعادة وهةدوء بةال وراحةة أهمية الصالة في الحياة

، وكيف يمكن أن تكون نور له يوم القيامة في تبديت ا  .بخشّو

 .أن يتطّو طالب لكتابة موضّو عن أهمية الصالة يلقي ا أمام رفاقه-7

أن يبةةرهن الطالةةب أّن الصةةالة نةةور فةةي قلبةةه يجةةد في ةةا حةةالوة اإليمةةان ولةةّذة -8
المناجةةاة لرّبةةةه، ف ةةي نةةةور تمةةةن  الةةنفس الطمبنينةةةة والراحةةة، وتمةةةدها بةةةاألمن 

 .والسكينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 الدرس السادس والعشرون 
 

 آداب التعامل مع اآلخرين
 

 : األهداف المعرفية
 .أن يذكر الطالب  داب التعامل مع ا خرين-1

 .أن يعّدد الطالب هذه ا داب-2

 .احترام الكبير وتوقيره - أ

 .الرحمة واللطف بالصغير - ب

 .التكلم ببدب ولباقة - ت

 .عدم السخرية واالست زاء - ث

 .واالستعالءعدم التكبر  -  

 [بدون مساعدة أحد وببسلوبه الخال] .تقبل النصيحة من ا خرين  - ح
أن يسةةةتنتج الطالةةةب أن هةةةذه ا داب علمنةةةا إياهةةةا رسةةةول اهلل صةةةّلي اهلل عليةةةه -3

  [بعد توضي  المعلم الدرس المقّرر لذلك] .وسّلم

فةي ضةوء شةرح المعلةم ل ةذا ]. اإلسةالمأن يستنبط الطالب حكم النصيحة في -4
 [ ّالموضو 

إذا اشترك الطالب ] .أن يستش د الطالب بكيات دالة علي تطبيق هذه ا داب-5
 [في حوار مع أقرانه

( تربطه مع أداء الصالة)أن ييلف الطالب قصة قصيرة تبين صفات المسلم -6
 (ُتعطي جائزة ألجمل قصة وتوّز علي باقي رفاقه)

 



، إذا مةةا أن ينقةةد الطالةةب سةةلوك األشةةخال الةةذين سيسةةئون معاملةةة ا خةةرين-7
 .الحظ مثل هذه اإلساءة

 
 : األهداف الوجدانية

  .أن يعي الطالب أهمية تطبيق ا داب في حياته اليومية ليحبه ا خرون-1

 .أن يبدي الطالب الرابة في احترام ا خرين خاصة من هم أكبر منه سناس -2

 .أن يتطّو الطالب في تقديم المساعدة للمحتا  ولمن هم أصغر منه سناس -3

م الطالةب بةالقيم واألخةالق اإلسةالمية الحميةدة التةي َتَعلَّم ةا وذلةك عةن أن يلتز -4
 .طريق الحديث عن ا وتطبيق ا في الحياة

 
 :األهداف السلوكية

الصةةغار والكبةةار ]أن يتةةدرب الطالةةب علةةي م ةةارة حسةةن التعامةةل مةةع كةةل مةةن -1
 -1: وذلك عن طريق تنمية هذه الم ارة بعدة طرق من ةا][. واألهل والرفاق

 .م الكالم الطيبتعل

 . داب اإلستئذان -2

 .الشكر ل خر في حال تعاون معه-3

 .اإلصغاء  خر حين يتحدث معه-4

 

ليس مّنا من لم : "أن يناقل الطالب فيما بين م حديث رسول اهلل صّلي اهلل عليه وسّلم
 ". يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا

خةةرين مةةن سةةورة أن يةةرّدد الطالةةب ا يةةات الدالةةة علةةي ا داب للتعامةةل مةةع ا -3
 .الحجرات

 



لقائ ةةا أمةةام -4 أن يتبةةارط الطةةالب بكتابةةة قصةةة قصةةيرة مبنّيةةة لصةةفات المسةةلم وا 
 .الجميع

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدرس السابع والعشرون 
 تكريم الرحمن لإلنسان

 
 :األهداف المعرفية

أن يعلةةم الطالةةب ويشةةرح ويحلِّةةل قولةةه تعةةالي  ولقةةد كّرمنةةا بنةةي  دم وحملنةةاهم -1
م ِمةةَن الطيبةةات وفضةةلناهم علةةي كثيةةر مّمةةن خلقنةةا فةةي البةةر والبحةةر ورزقنةةاه

بمشةاركة المعلةم واألهةل فةي ذلةك بكتابةة موضةّو ] [.71:اإلسراء]تفضيال﴾ 
 [دال علي ذلك

أن يسةةترجع الطالةةب عظةةيم فضةةل اهلل علينةةا ونعمةةه الةةوفيرة ورعايتةةه الشةةاملة -2
 :                                      لبني اإلنسان

 .ه السالم ببحسن تقويممنذ خلق  دم علي - أ

 .تعليم  دم األسماء كل ا - ب

 .سجود المالئكة ألدم عليه السالم - ت

 .َجْعَلُه خليفة في إعمار األرض - ث

تسةةةةخيره جميةةةةع المخلوقةةةةات الكونيةةةةة فةةةةي البةةةةر   -  
 .والبحر والجّو لخدمته

 .إرسال الرسل له مبشرين ومنذرين وهادين  - ح

 .التََّكرُّم عليه بجنات النعيم  - خ
مةةن السةةنن الكونيةةة التةةي تحميةةه ويصةةل ب ةةا إلةةي مجتمةةع  أن يتحقةةق الطالةةب-3

 [بعد توضي  المعلم معني السنن الكونّية]. األفضل

 .أن يعلم الطالب أنه بالشكر تدوم النعم-4

 



 
 : األهداف الوجدانية

أن يشةةعر الطالةةب بةةالفخر والعةةّزة والكرامةةة علةةي مةةا أنعةةم اهلل عليةةه وأن إتبةةاّ -1
 .هدط اهلل يعطيه السعادة واألمان

ل ا طاعة هلل عّز وجّل فيما يبمرنا به-2  .أن يقّدر الطالب هذه النعم ويحوِّ

 :األهداف السلوكية
أن يحةةدد الطالةةب كيةةف يكةةون سةةعيداس، ومةةا هةةي األمةةور التةةي إذا قةةام بفعل ةةا -1

 .يحصل علي السعادة في الدنيا وا خرة

مةةا أن يميةةل الطالةةب للقيةةام بعمةةل يبةةين مةةن خاللةةه التكةةريم اإلل ةةي لؤنسةةان إ-2
عةةن طريةةق الرسةةم أو كتابةةة قصةةة أو القيةةام بعمةةل نةةدوة باإلسةةتعانة ببسةةتاذ 

 .التربية اإلسالمية، واللغة العربية وأستاذ الفنون

 .أن ينظم الطالب ندوة يبين في ا تكريم الرحمن لؤنسان-3

 .أن يداوم الطالب علي شكر اهلل العظيم-4
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الدرس الثامن والعشرون 
 والعشرون التاسع        

 
 وح عليه السالماقصة ن

 :األهداف المعرفية
أن يةةذكر الطالةةب أّنةةه أول مةةا وسةةوس بةةه الشةةيطان لؤنسةةان هةةو أن يشةةرك  بةةاهلل -1

 .تعالي

أن يةةةدرك الطالةةةب أن اهلل يحبةةةه ويحةةةب عبةةةاده لةةةذلك أرسةةةل الرسةةةل ل ةةةدايت م إلةةةي -2
 .طريق الصواب

 .أن يستنتج الطالب بعض أساليب وطرق الدعوة إلي اهلل-3

 .أن يفسر الطالب أهمية الدعوة إلي اهلل وما الغاية من ا-4

 .أن يستنبط الطالب معني الشرك باهلل وخطورته-5

 .أن يتبين الطالب أهمية الصبر في طريق الدعوة إلي اهلل-6

 .أن يقرأ الطالب سورة الكافرون-7

 .أن يتعلم معاني سورة الكافرون-8
 :األهداف الوجدانية

 .  لكم دينكم ولي دين﴾: ي قوله تعاليأن يستشعر الطالب بقلبه معن-1

 .أن يقدر الطالب رحمة اهلل علي البشر بارساله الرسل مبشرين ومنذرين-2

أن يةةةيمن الطالةةةب أن طريقةةةة اتبةةةاّ من ةةةا  اهلل تعةةةالي تعنةةةي اإلستسةةةالم هلل عةةةّز -3
 .وجلّ 

 
 :األهداف السلوكية

 



 .أن يمارس الطالب م ارة محاسبة النفس ومراقبت ا-1

علةةي عمةةل وسةةيلة تعليميةةة تحةةدد أنةةواّ الشةةرك بةةاهلل مسةةتخرجاس  أن يقبةةل الطالةةب-2
 .إياها من قصة نةوح عليه السالم

أن يتطّو الطالب لالشتراك فةي مسةرحية تبةين قصةة نةةوح عليةه السةالم مةع قومةة -3
 .وأهمية الدعوة إلي اهلل

أن يقلد الطالةب سةّيدنا نةةوح عليةه السةالم كمةا كةان يفعةل فةي الةدعوة إلةي اهلل عةن -4
 .ق مسرحيةطري

أن يرسةةةةم الطالةةةةب مةةةةن نسةةةةج خيالةةةةه سةةةةفينة نةةةةةوح عليةةةةه السةةةةالم مةةةةن المسةةةةلمين  -5
 .والحيوانات

أن يحكم الطالب علي أهمية اإليمان باهلل وحده ال شريك له والصبر علي مةن ج -6
 .اهلل وتطبيق ذلك

 
فةةي ن ايةةة العةةام الدراسةةي يحةةرل المعلةةم أن تكةةون جميةةع األهةةداف المرصةةودة ل ةةذا 

 .ققتالعام قد تح
 :وأهم هذه األهداف 

وحةةذار أن يصةةلي الطالةةب خوفةةا . الصةةالة فةةي أوقات ةةا باتقةةان وخشةةّو وطمبنينةةة -1
 .من األستاذ فيدخل الصالة من اير وضوء

يشةةعر الطالةةب بمحبةةة اهلل لةةه ومحبتةةه هةةو هلل ألن اهلل وحةةده المسةةتحق ألن نقةةول  -2
فةةي هةةذا الكةةون لةه سةةمعنا وأطعنةةا ألنةةه أكةةرم هةةذا اإلنسةةان بةةبن سةةخر لةةه كةةل مةةا 

يستحقُّ الشكُر والحمد علةي هةذه  وهو وحده ال شريك له. وأنعم عليه بنعم كثيرة
 .النعم

 

 



محافظة الطالب علي األذكار والدعاء والصالة والمناجاة : نتوقع في ن اية هذا العام
هلل عةةّز وجةةّل فنكةةون قةةد أالقنةةا بعةةض مةةداخل الّشةةيطان وهةةي تكملةةه لمةةا أخةةذه فةةي الصةةف 

 .األول اإلبتدائي
 
 
 

 

 


