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 (                خريطة منهج: مادة ) الفقه  الشافعي 
 للصف األول اإلعدادي        الفصل الدراسي الثانى 

 

 األهداف  محتوى المنهج المحتوى 
 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  استراتيجيات التعليم والتعلم  مصادر التعلم  

 

 )أحكام العبادات( 
 

  هيئات الصالة ـ  
 
 

ماتخالف فيه المرأة الرجل   -
 في الصالة  

 
 

 مبطالت الصالة ـ  
 
 
 
 
 

 فصل في سجود السهو  -
 
 
 

األوفات التي تكره فيها   -
 الصالة 

 في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن : 
 يذكر هيئات الصالة ـ 1

 يدرك الحكمة من فعل هذه الهيئات
 يشرح كيفية االفتراش فى الجلسات في الصالة 

ــ ــــــــــ  ــــــ
يوضح المواضع التي تخالف فيها المرأة الرجل  

 في الصالة .
يدرك الحكمة من عدم رفع الصوت بالنسبة 

 للمرأة 
يقارن بين الرجل والمرأة في الصالة من حيث 

 الوقوف والركوع والسجود. 
ــ   ــــــــــــــــ

 يذكر مبطالت الصالة  
يعتز بتيسير الشريعة اإلسالمية في مجال 

 العبادات 
 يشرح حكم العجز في القيام في الصالة. 

ــ   ــــــــــــــــ
 يعرف السهو لغة وشرعا 

 يدرك الحكمة من سجود السهو 
 يشرح حكم السهو  ومحله. 

ــ   ـــــــــــــــ
 يبين األوقات التي تكره فيها الصالة 

 يدرك فضيلة الوقت  
 يحدد وقت صالة العصر إنتهاءا  

 الكتاب المدرسي
خريطة 
 توضيحيه 

فيديو تعليمي 
 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 ـ ضرب األمثال 
 ـالحوار والمناقشة
 ـ العصف الذهني
 ـ التعلم التعا ونى 

 ـ لعب األدوار 
 ـ التعلم الذاتي

 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -

 خفض اليد  -
 من أكون؟  -

 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن  -

 جدول التعلم  -

ـ تكليف الطالب 
بالبحث عن أدلة 
على ذلك من 
 القرآن الكريم 

 ـ لوحات تعليمية 
 إذاعة مدرسية  

 مطويات 
 ـ

ـ   دفتر تحضير  
 الدروس 

 ـ  كراسات الطالب
ـ  األنشطة  

 بالكتاب والتدريبات 
 ـ  اللوحات 

 ـ  بطاقات المالحظة 

 صالة الجماعة  
 يعرف صالة الجماعة 

 يدرك فضل صالة الجماعة 
 يعدد األعذار المبيحة لترك صالة الجماعة 
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 تابع صالة الجماعة  

 حكم المسبوق 
 االقتداء باإلمام 

 يوضح حكم صالة المسبوق 
 الكتاب المدرسي يدرك الحكمة من عدم جواز االقتداء بالمذياع  

خريطة 
 توضيحيه 

فيديو تعليمي 
 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم
 ـ ضرب األمثال 

 ـالحوار والمناقشة
 ـ العصف الذهني
 ـ التعلم التعا ونى 

 ـ لعب األدوار 
 ـ التعلم الذاتي

 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -

 خفض اليد  -
 من أكون؟  -

 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن  -

 جدول التعلم  -
 ـ ضرب األمثال 

 

ـ تكليف الطالب 
بالبحث عن أدلة 
على ذلك من 
 القرآن الكريم 

 ـ لوحات تعليمية 
 إذاعة مدرسية  

 مطويات 
 ـ

ـ   دفتر تحضير  
 الدروس 

 الطالبـ  كراسات 
ـ  األنشطة  

 والتدريبات بالكتاب 
 ـ  اللوحات 

 ـ  بطاقات المالحظة 
 

 فصل في 
 قصر الصالة   

 
 
 

 جمع الصالة 
 

 
 

 يعرف القصر لغة وشرعا  
 يدرك الحكمة من مشروعية قصر الصالة 

 يعدد شروط قصر الصالة 
 

 يبين معنى الجمع بين الصالتين  
 يعتز بتشريعات اإلسالم في مجال العبادات  

يشرح شروط الجمع بين الصالتين تقديما  
 وتأخيرأ 

 يبين حكم الجمع بالمطر  

 

 فصل 
 في صالة الجمعة

 
 
 
 

 أركان الخطبيتين 
 
 
 

 سنن الجمعة  

 يذكر حكم صالة الجمعة  
 يدرك الحكمة من مشروعية صالة الجمعة  

 يدلل على مشروعية صالة الجمعة  
يقارن بين شروط وجوب الجمعة  وشروط 

 صحتها . 
 

 يذكر أركان الخطبتين   
 يستشعر الحكمة من ذكر حمد هلل في الخطبتين 

 يعدد شروط الخطبتين . 
 

 يذكر سنن الجمعة تفصيال 
 يدرك الحكمة من اإلنصات وقت الخطبة 

 ل على استحباب قراءة الكهف يوم الجمعة  يدل

 الكتاب المدرسي
خريطة 
 توضيحيه 

فيديو تعليمي 
 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

ـ تكليف الطالب 
بالبحث عن أدلة 
على ذلك من 
 القرآن الكريم 

 ـ لوحات تعليمية 
 إذاعة مدرسية  

 مطويات 
 ـ 

ـ   دفتر تحضير  
 الدروس 

 كراسات الطالبـ  
ـ  األنشطة  

 والتدريبات بالكتاب 
 ـ  اللوحات 

 ـ  بطاقات المالحظة 
 ـ    

 

 صالة العيدين 
 
 
 

 النتكبير في العيدين 

 يذكر المراد من العيدين 
 يستشعر الحكمة من صالة العيدين 

 يحدد وقت صالة العيدين  
 يشرح كيفية صالة العيدين  
 يذكر صيغة التكبير للعيدين  

 يدرك الحكمة من التكبير للعيدين 
 يحدد وقت التكبير للعيدين 
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 فصل في  
 مايتعلق بالميت 

 
 
 

 دفن الميت 
 
 

 البكاء على الميت 
 
 
 

 التعزية 

 يذكر مايلزم على المكلف في شأن الميت  
يدرك الحكمة من غسل وكفن والصالة على  

 الميت ودفنة 
 يدلل على غسل الميت من السنة النبوية 

 يشرح كيفية الصالة على الميت  
 يشرح حكم دفن الميت

 يقارن بين اللحد والشق من حيث األفضلية 
 

 يذكر حكم البكاء على الميت 
 يدرك الحكمة من ترك البكاء على الميت 

 يدلل على تحريم شق الثياب ولطم الخدود  
 

 يذكر المراد بالتعزية 
 يبين حكم التعزية  

 يدرك الحكمة من التعزية  
 يحدد مدة التعزية  

 يشرح حكم تكرار التعزية 

 الكتاب المدرسي
خريطة 
 توضيحيه 

فيديو تعليمي 
 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 والمناقشةـالحوار 
 ـ العصف الذهني
 ـ التعلم التعا ونى 

 ـ لعب األدوار 
 ـ التعلم الذاتي

 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -

 خفض اليد  -
 من أكون؟  -

 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن  -

 جدول التعلم  -
 ـ ضرب األمثال 

ـ تكليف الطالب 
بالبحث عن أدلة 
على ذلك من 

 لقرآن الكريم ا
 ـ لوحات تعليمية 
 إذاعة مدرسية  

 مطويات 

ـ   دفتر تحضير  
 الدروس 

 ـ  كراسات الطالب
ـ  األنشطة  

 والتدريبات بالكتاب 
 ـ  اللوحات 

 ـ  بطاقات المالحظة 

 

 
ـ  الزكاة ) مقصودها ـ موجباتها ـ  

 أنواعها (
 
 

ـ  الصيام ) تعريفه ـ شروطه ـ 
 مشروعيته ـ اإلعتكا ف (

 
 

الحج  ) مقصوده ـ شروطه ـ  ـ  
 أركانه ـ مواقيته ( 

 

 في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن : 
ـ يوضح المقصود ببعض العبادات مثل )  1

 الزكاة والصوم والحج  ( 
ـ يدرك احكام العبادات وشروطها وموجباتها  2

 ومحظوراتها 
 ـ يستشعر قيمة العبادات من صوم وزكاه وحج 3

 دة الخاصة بالعبادات ـ يحفظ النصوص الوار4
 ـ  يقدر أهمية العبادات5

 ـ يطبق بعض العبادات وأركانها6
 يقارن بين أنواع الحج 

 
 

 الكتاب المدرسي
خريطة 
 توضيحيه 

فيديو تعليمي 
 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

ـ تكليف الطالب 
بالبحث عن أدلة 
على ذلك من 
 القرآن الكريم 
 ة ـ لوحات تعليمي

 إذاعة مدرسية  
 مطويات 

 ـ

ـ   دفتر تحضير  
 الدروس 

 ـ  كراسات الطالب
ـ  األنشطة  

 والتدريبات بالكتاب 
 ـ  اللوحات 

 ـ  بطاقات المالحظة 

     



 
 

 األزهر الشريف
 منطقة كفر الشيخ األزهرية 

 إدارة بيال األزهرية
 معهد  

4 
 

 

الزكاة ) مقصودها ـ موجباتها ـ  
 أنواعها (

 
 

ـ  الصيام ) تعريفه ـ شروطه ـ 
 مشروعيته ـ اإلعتكا ف (

 
 

شروطه ـ  ـ  الحج  ) مقصوده ـ 
 أركانه ـ مواقيته ( 

 

 في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن : 
ـ يوضح المقصود ببعض العبادات مثل ) الزكاة 1

 والصوم والحج  ( 
ـ يدرك احكام العبادات وشروطها وموجباتها  2

 ومحظوراتها 
 ـ يستشعر قيمة العبادات من صوم وزكاه وحج 3

 ات ـ يحفظ النصوص الواردة الخاصة بالعباد4
 ـ  يقدر أهمية العبادات5

 ـ يطبق بعض العبادات وأركانها6
 يقارن بين أنواع الحج 

 
 

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 

تكليف الطالب ـ 
بالبحث عن أدلة 
على ذلك من 
 القرآن الكريم 

 ـ لوحات تعليمية 
 إذاعة مدرسية  

 مطويات 
 ـ

ـ   دفتر تحضير  
 الدروس 

 ـ  كراسات الطالب
ـ  األنشطة والتدريبات  

 بالكتاب 
 ـ  اللوحات 

 ـ  بطاقات المالحظة 

 شيخ المعهد/                    المادة                                                           موجه المادة                                                  معلم         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 األزهر الشريف
 منطقة كفر الشيخ األزهرية 

 إدارة بيال األزهرية
 معهد  

5 
 

 خريطة منهج مادة )الفقه الشافعي (
 الدراسى الثانى الصف الثاني اإلعدادى              الفصل 

                                 المجال : المعامالت                                      
 المعيار : أحكام المعامالت المباحة شرعا ومدى حاجة الناس إليها        

 المحتوى 
 األهداف   محتوى المنهج

 
استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم  

 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1  
 المعامالت في اإلسالم وآدابها 

 
. 

 الهبة  / اللقطة / الوديعة  
 الوصية / اإليصاء  

 

 في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن : 
 

ـ يشرح المقصود بالمعامالت في شريعة اإلسالم  
 . 

لمعامالت ) الهبة ـ اللقطة ـ  اـ يوضح مفاهيم 
 الوصية ـ اإليصاء (الوديعة ـ 

ـ يعبر في خمسة أسطر عن حاجة الناس 
 للمعامالت . 

ـ يستشعر تيسير الشريعة اإلسالمية في إقرارها  
 للمعامالت المباحة 

 . يبين مايجوز وماال يجوز في كل معاملة .  
 عد عن المعامالت المنهي عنها .تـ يب
 

يوضح معنى النكاح ، الخطبة ، الصداق ، 
   والوليمة  

 يوضح حكم كال من الصداق وقبول الوليمة 
ـ يقدر أهمية األسرة ودورها فى المجتمع  

 اإلسالمى  
 يدرك النتائج المترتبة على الخلع 

 يقارن بين الخلع والطالق  
 

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 ـ  الحوار والمناقشة   

 ـ  العصف الذهني  
 ـ  التعلم باألقران  

 ـ  لعب األدوار  
 ـ  التعلم الذاتي

 ـ  العصف الذهني 
 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -
 خفض اليد   -
 من أكون؟  -
 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن   -
 جدول التعلم  -

 
الطالب بالبحث تكليف ـ  

عن أدلة على ذلك من 
 القرآن الكريم 

 ـ لوحات تعليمية 
 إذاعة مدرسية  

 مطويات 
 ـ

ـ  أنشطة الكتاب 
 المدرسي

  
 

دفتر تحضير  
 الدروس 

 ـ  أوراق  اختبارات
 كراسات الطالب  -
 كراسة أنشطة  -

 ـ بطاقات المالحظة
 ـ المطويات

األسرة : ) النكاح / الخطبة /   2
 الصداق / الوليمة  

 
 

3  
 الخلع / الطالق الرجعة  /

 شيخ المعهد/                    المادة                                                           موجه المادة                                                  معلم         
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 (                خريطة منهج: مادة ) الفقه  الشافعي 
 الدراسي الثاني للصف الثالث اإلعدادي         الفصل 

 المجال :فقه المعامالت                       
 المعيار : المعامالت المباحة شرعا وآدابها في اإلسالم        

 الوحدة  
 األهداف   محتوى المنهج

 

 مصادر التعلم  
استراتيجيات التعليم 

 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1  
 

ـ أحكام الصيد . 
 الذبائح.الضحايا.االطعمة.

ـ أحكام الفرائض )اصحاب 
- الحجب-السدس-الثلث-الثلثين

 العصبات( 
 

في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن  
: 

 الذكاة    الصيد كال من ـ يعرف: 
 يوضح أحكام الصيد والذبائح  

 
ـ يناقش أحكام الفرائض )اصحاب 

 العصبات( -الحجب-السدس-الثلث-الثلثين
 
 ميز بين أحكام العقيقة و النذر المباحي

 يوضح شروط العقيقة  وسننها 
 يذكر الفرق بين أنواع النذر  

 يدلل على وجوب الوفاء بالنذر  
 
 يعرف كال من األقضية والشهادات  -

 يعدد شروط تولى القضاء  
 يدرك خطورة تولى القضاء وأهميته  

 ط الشاهد يشرح شرو
 يستبط األحكام الفقهية المتعلقة بالقضاء  

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 
فيديو تعليمي 

 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

  
 

 ـ  الحوار والمناقشة 
 ـ  العصف الذهني  
 ـ  التعلم باألقران  

 ـ  لعب األدوار  
 ـ  التعلم الذاتي

 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -
 خفض اليد   -
 من أكون؟  -
  خرائط المفاهيم . -

 الذهنية   –المعرفية 
 الكرسي الساخن   -
 جدول التعلم  -

 
 
 لوحات توضيحية   
 

ـ  بطاقات ومطويات 
 للعبادات

 فيديو تعليمي 
 

 ـ  أنشطة الكتاب المدرسي

 
 

 دفتر تحضير الدروس 
 ـ  أوراق  اختبارات

 كراسات الطالب  -
 كراسة أنشطة  -

 ـ بطاقات المالحظة
 ـ المطويات

2  
 النذر المباح.-ـ أحكام العقيقة

 
 

3  
- الشهادات-ـ أحكام األقضية
 شروط الشاهد. 

 خطاب القطب شيخ المعهد/                   المادة                                                           موجه المادة                                                  معلم         
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 (                خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )الحديث

 الدراسي الثانى للصف األول اإلعدادي  الفصل 
        

 الوحدة  
 األهداف   محتوى المنهج

 
استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم  

 والتعلم 
االنشطة  
 أدلة وشواهد التعليمية

 ـ شكر نعمة هللا تعالي 1 1
 ـ النبي في بيته2
 
 
 

 في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن : 

 عرف على رواة االحاديث تي (1

 يذكر معاني المفردات  (2

 يشرح المعنى العام للحديث  (3

 يوضح ما يرشد إليه الحديث  (4

 يدرك فضل نعم هللا علينا  (5

 يعرف على اخالق النبى )ص(   (6

 يسينتج قيمة العمل  (7

 يلتزم باداب الطعام والشراب  (8

   (يسينتج قيمة السنة النبوية8

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

 ب الخارجية والمراجعالكت
 المعلم

 ـ ضرب األمثال 
 ـالحوار والمناقشة
 ـ العصف الذهني
 ـ التعلم التعا ونى 

 ـ لعب األدوار 
 ـ التعلم الذاتي
 o xاستراتيجية 

األكواب المقلوبة   -
. 
 أعواد المثلجات . -
 خفض اليد  -
 من أكون؟  -
خرائط المفاهيم   -
 الذهنية.
 الكرسي الساخن  -
 التعلم جدول  -

ــ كتابة بحث عن 
قيمة العمل فى 

 االسالم 
ـ لوحات  
وبطاقات  
 ارشاديه

ـ التعليق على 
بعض العادات  
السيئة اثناء 
 تناول الطعام 

 مطويات 
 
 

ـ   دفتر تحضير  
 الدروس 

 ـ  كراسات الطالب
ـ  األنشطة  

 والتدريبات بالكتاب 
 ـ  اللوحات 

 ـ  بطاقات المالحظة 
 مطويات  -

 النبي علي من حوله ـ رحمة 3 2
 ـ علي كل مسلم صدقة4
 ـ اإلسالم دين العمل 5
 ـ من اداب الطعام 6
 
 
 

3 
 ـ ثواب ال ينقطع7
 ـ من أبواب الخير8
 

  خطاب القطبشيخ المعهد/                   المادة                                                           موجه المادة                                                  معلم         
 
 

 
 
 
 



 
 

 األزهر الشريف
 منطقة كفر الشيخ األزهرية 

 إدارة بيال األزهرية
 معهد  
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 (                خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )الحديث

 الفصل الدراسى الثانى        الصف الثاني اإلعدادى       
 الوحدة  

 األهداف   محتوى المنهج
 

استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم  
 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

 ـ اليد العليا خير من اليد السفلي 1 1
 ـ الرحمة بالحيوان سبب المغفرة 2
 
 
 

 في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن : 

 على رواة األحاديث عرف تيـ  

 يذكر معاني المفردات الواردة فى األحاديث 

 ـ يشرح المعنى العام للحديث   

 ـ يوضح ما يرشد إليه الحديث

 ـ يدرك فضل نعم هللا علينا  

 يدرك فضل التكافل االجتماعي  

 عرف على أخالق النبي )ص( في بيتهتـ ي

 تج قيمة العمل  تنـ يس

 يدرك فضل تالوة القرأن الكريم ـ 

 يدرك الحكمة من المصائب واالبتالءات ـ

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 
فيديو تعليمي 

 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 ـ  الحوار والمناقشة   

 ـ  العصف الذهني  
 ـ  التعلم باألقران  

 ـ  لعب األدوار  
 ـ  التعلم الذاتي

 العصف الذهني ـ  
 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -
 خفض اليد   -
 من أكون؟  -
خرائط المفاهيم   -
 الذهنية.
 الكرسي الساخن   -
 جدول التعلم  -

 
 ـ  لوحات توضيحي 

 ـ  بطاقات  
 ـ  أنشطة الكتاب 
 ـ مشاهد مسرحية 

  مطويات 

  
 دفتر تحضير الدروس 

 ـ  أوراق  اختبارات
 كراسات الطالب  -
 كراسة أنشطة  -

 ـ بطاقات المالحظة
 ـ المطويات

ـ فيديوهات تمثيلية  
 للطالبات 

2  
 ـ النبي )ص( رحمة للعالمين 3
 ـ فضل التكامل اإلجتماعي4
 ـ رفق النبي ورأفته بأصحابه 5
ـ إحالل الحالل وتحريم الحرام 6

 يدخل الجنة  
 
 

3  
 
 ـ فضل اإلجتماع علي تالوة القران 7
 ـ المصائب كفارة للخطايا 8

 شيخ المعهد/                    المادة                                                           موجه المادة                                                  معلم         
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 إدارة بيال األزهرية
 معهد  
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 (                صول دين فرع  )الحديثأ خريطة منهج: مادة
 ي الدراسي الثانللصف الثالث اإلعدادي         الفصل 

 الوحدة  
 األهداف   محتوى المنهج

استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم  
 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1  
ـ الدعوة الي الهدى او 1

ـ فضل الصدق  2الضالل 
 والعفو والتواضع  

 

 في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن : 
 يذكر معاني المفردات الواردة فى الحديث  

 يدرك أهمية الدعوة إلى الهدى  
 والعفو والتواضع  

 يستنبط الدروس الواردة فى الحديث 
 
 فضل صلة الرحم   درك ـ ي

 يشرح الحديث بأسلوبه 
 يذكر معنى إماطة األذى  ـ 

 يدرك أهمية اماطة االذى  
 يستنبط الدروس المستفادة  

 

 ـ يحفظ االحاديث الشريفة بعد فهم معانيها 
 معانى المفردات الواردة فى االحاديث يفسر ـ 

 ـ يشرح المعنى العام لالحاديث 

 ـ يسينتج ما يرشد إليه االحاديث
 ـ يقدر أهمية السنة النبوية  

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 
فيديو تعليمي 

 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 ـ  الحوار والمناقشة   

 ـ  العصف الذهني  
 ـ  التعلم باألقران  

 ـ  لعب األدوار  
 ـ  التعلم الذاتي

 ـ  العصف الذهني 
 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -
 خفض اليد   -
 من أكون؟  -
خرائط المفاهيم   -
 الذهنية .
 الكرسي الساخن   -
 جدول التعلم  -

  -الجرة  –التبادلي 

 
 ـ لوحات توضيحية 

 ـ  بطاقات ومطويات 
ـ مشاهد تمثيلية  

 للطالبات 
ـ  أنشطة الكتاب 

 المدرسي
 اإلذاعة المدرسية  

 
ـ دفتر تحضير 

 الدروس 
ـ  أوراق   
 اختبارات 

 كراسات الطالب  -
 كراسة أنشطة  -

ـ بطاقات  
 المالحظة

 ـ المطويات
 
 

ـ فضيلة صلة الرحم  3 2
 وحرمة العقوق

ـ  فضل الرزق ونبذ  4
 العنف

ـ اماطة االذى من   5
 اسباب المغفرة 

 
 ـ الرفق بالحيوان  6 3

ـ صفة النبى )ص(  7
 وحسن خلقه  

 ـ المرء مع من أحب8 

 شيخ المعهد/                    المادة                                                           موجه المادة                                                  معلم         
 
 
 
 



 
 

 األزهر الشريف
 منطقة كفر الشيخ األزهرية 

 إدارة بيال األزهرية
 معهد  
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 (                خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )التوحيد 
 الدراسي الثانى للصف األول اإلعدادي        الفصل 

     
 الوحدة  

 األهداف   محتوى المنهج
 

استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم 
 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1  
 ـ من الصفات السلبية  : 

 ـ القيام بالنفس  4
 ـ صفة الوحدانية 5
 ثالثا : ـ صفات المعاني منها :  

 ـ صفة القدرة  1
 
 

ينبغي  على الطالب أن  في نهاية المقرر 
: 

 يعرف الصفات الواجبة هلل تعالى   -

األدلة العقلية والنقلية    يكتب قائمة من ـ 
 تعالي    هلل  صفات الكمال  علي وجوب

ـ يدرك حكم أضداد هذه الصفات السلبية 
 هلل تعالي  

 ـ يعدد أمثلة علي الجائزات بحقه 
 ـ يستشعر تنزيه هللا تعالي 

  تعالي بالدليل  هللا حدانية ـ يستشعر و
يدرك األثار المترتبة على اإليمان 

 بأسماء هللا وصفاته  

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 ـ ضرب األمثال 

 ـالحوار والمناقشة
 ـ العصف الذهني
 ـ التعلم التعا ونى 

 ـ لعب األدوار 
 الذاتيـ التعلم 

 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -
 خفض اليد   -
 من أكون؟  -
  خرائط المفاهيم . -

 المعرفية 
 الكرسي الساخن   -
 جدول التعلم  -

 –التبادلي 
 األقران 

 
ـ  جمع دالئل من  

القرآن الكريم عن  
هلل  الصفات الواجبة 

 تعالئ  
 ـ لوحات تعليمية 
 ـ انشطة الكتاب  

 
 ـ   دفتر تحضير الدروس 

 ـ  كراسات الطالب 
ـ  األنشطة والتدريبات  

 بالكتاب 
 ـ  اللوحات  

 ـ  بطاقات المالحظة 
 ـ  ادلة القرآن الكريم 

 ـ صفة اإلرادة2   2 
ـ صفة 4ـ صفة الحياة     3

 السمع  
 ـ صفة البصر   5
 
 

3  
 ـ صفة العلم 6 

 ـ صفة الكالم 7
 ـ الجائز في حقه تعالي 
 ـ المستحيل في حق هللا 

ـ األثار المترتبة علي اإليمان 
 بأسماء 

 هللا تعالي وصفاته

 شيخ المعهد/                    المادة                                                           موجه المادة                                                  معلم         
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 (                خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )التوحيد 
 الدراسى الثانى الصف الثاني اإلعدادى              الفصل 

 األهداف   محتوى المنهج الوحدة 
 

استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم 
 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1  
ـ المستحيل في حق 

 الرسل إجماال وتفصيال 
ـ الجائز في حق الرسل  

 عليهم السالم  
 
 
 

 في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن : 
 ما يستحيل علي الرسل إجماال يذكر ـ 

ـ يدلل بالنقل والعقل علي استحالة الصفات 
 ال يجب ان يتصف بها الرسل التي 

 
 
 
  
  يدرك الحكمة من ارسال الرسل ـ 

 ـ يعرف معنى المعجزة 
 يعدد أنواع المعجزات الخارقة  

 يستشعر الحكمة من تأييد الرسل بالمعجزات 
 ـ يعدد معجزات النبي

 
 

لقرأن مايدل على رسالة سيدنا يذكر من ا
 محمد وعمومها  

 يدرك ثمرة اإليمان بالنبوات  
 

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

  
 ـ  الحوار والمناقشة 

 ـ  العصف الذهني  
 ـ  التعلم باألقران  

 ـ  لعب األدوار  
 الذاتيـ  التعلم 

 ـ  العصف الذهني 
 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -
 خفض اليد   -
 من أكون؟  -
 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن   -
 جدول التعلم  -

 
 ـ  لوحات توضيحية 

 
ـ يكتب أدلة من القرآن 

والسنة حول حق الرسل 
 والمستحيل   ئزفي الجا

 
ـ  أنشطة الكتاب 

 سيالمدر
 مقاالت 

  
 دفتر تحضير الدروس 

 ـ  أوراق  اختبارات
 كراسات الطالب  -
 كراسة أنشطة  -

 ـ بطاقات المالحظة
ـ كتابات الطالب واألدلة 

 المجمعة  
2  

 حكم إرسال الرسل 
ـ المعجزة حتي نهاية 

 المعجزات الحسية
 
 

3  
ـ رسالة سيدنا محمد 

 )ص(  
وعمومها إلي آخر ) ثمرة 

 اإليمان بالنبوات( 

 شيخ المعهد/                    المادة                                                           موجه المادة                                                  معلم         
 

 
 
 



 
 

 األزهر الشريف
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 إدارة بيال األزهرية
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 (                خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )التوحيد 
 الدراسي الثاني للصف الثالث اإلعدادي         الفصل 

         

 األهداف  محتوى المنهج الوحدة 
 

 مصادر التعلم 
استراتيجيات التعليم 

 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1 
 
 

 ـ المالئكة  
 

 في نهاية المقرر ينبغي  على الطالب أن : 
  صفات المالئكة يذكرـ 

 يدلل على وجوب اإليمان بالمالئكة  
 
 يوضح حقيقة الجن   

 يدرك الحكمة من خلق الجن 
 يدلل على وجود الجن  

 التصوف معنى ـ يعرف 
 ـ يعدد أصول التصوف إجماال وتفصيال  

 ـ يذكر أنواع الذكر ويفرق بينهم 
 
 

 يوضح معنى اإلسراف  
ـ يقارن بين الفرق الثالثة التي حفظت دين  

 األمة  
 شعر حالوة التصوف ـ يست

 

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 ـ  الحوار والمناقشة   

 ـ  العصف الذهني  
 ـ  التعلم باألقران  

 ـ  لعب األدوار  
 ـ  التعلم الذاتي

 ـ  العصف الذهني 
 ـ المحاكاه 

 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -
 خفض اليد   -
 من أكون؟  -
 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن   -
 جدول التعلم  -

 
 

 ـ  لوحات توضيحية  
 

 ـ  بطاقات  
 

 ـ  أنشطة الكتاب 
 أسئلة شفهية  

 
 ـ دفتر تحضير الدروس 

 ـ  أوراق  اختبارات
 كراسات الطالب  -
 كراسة أنشطة  -

 ـ بطاقات المالحظة
 ـ المطويات

2 

 
 ـ الجن 

 أصول التصوف 
ـ الرضا ـ وهو قوله 

 ) الدنيا واآلخرة  
 
 

3 

 
ـ من أول األصل  

الخامس من 
 التصوف وهو :  ـ

ـ عدم اإلسراف في  
نهاية األصل العاشر 
الذي ينتهي قوله : 
علي وفق ما بينه 

 الفريقان المتقدمان  
 

 شيخ المعهد/                    المادة                                                           موجه المادة                                                  معلم         
 
 



 
 

 األزهر الشريف
 منطقة كفر الشيخ األزهرية 

 إدارة بيال األزهرية
 معهد  
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 ( خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )السيرة
 للصف   الثالث اإلعدادي        الفصل الدراسي الثانى 

     
 

 األهداف  محتوى المنهج الوحدة 
االنشطة   استراتيجيات التعليم والتعلم  مصادر التعلم  

 أدلة وشواهد التعليمية

1 
 

 ـ غزوة تبوك 
 

 في نهاية المقرر ينبغي على الطالب أن :
 

 ـ يدرك أسباب غزوة تبوك 
 عرف علي نتائج غزوة تبوك تـ ي

ـ يستنبط الدروس المستفادة من 
 الغزوات

 يذكر أسباب حجة الوداع 
 يدرك الحكمة من تعاليم الناس الحج 
يستنبط األحكام الفقهية  المتعلقة 

 بالدرس 
 ـ يستخرج شمائل الرسول

ـ يقدر قيمة تحمل  الرسول للمشتاق فى 
 سبيل هللا

ـ يستشعر أخالقيات النبي واالقتداء به  
 )ص( 
 

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 
فيديو تعليمي 

 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 ـ  ضرب األمثال

 ـالحوار والمناقشة
 ـ العصف الذهني
 ـ التعلم التعا ونى 

 ـ لعب األدوار 
 ـ التعلم الذاتي

 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -

 خفض اليد  -
 من أكون؟  -

 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن  -

 جدول التعلم  -

 
ـ حل انشطة  

 الكتاب 
ـ لوحات  
 تعليمية

 ـ مجسم للكعبة
مطويات عن 
 أخالق النبي 

 ـ

 
ـ   دفتر تحضير  

 الدروس 
 ـ  كراسات الطالب

ـ  األنشطة  
والتدريبات 

 بالكتاب 
 ـ  اللوحات 
ـ  بطاقات  
 المالحظة

2 
 

 ـ حجة الوداع
 ـ وفاة الرسول )ص( 

 

3 

 
ـ شمائل الرسول )ص( 

 وأخالقه
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 ( خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )السيرة
 الثانى الصف الثاني اإلعدادى              الفصل الدراسى 

   المجال :   السيرة النبوية       
 المعيار : تقدير أهمية الوفاء بالعهود واالنتماء للوطن         

 األهداف  محتوى المنهج الوحدة 
استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم  

 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1  
 ـ جالء بني النضير

في نهاية المقرر ينبغي  
 الطالب أن : على 

 
عرف علي أسباب تـ ي

 الغزوات
يدرك النتائج المترتبة 

 عليها 
ـ يبرهن باألدلة القرانية 
 علي خيانة اليهود للعهود 
ـ يستشعر قيمة الوفاء 

 بالعهد وعدم الخيانة
 ـ يقدر قيمة االنتماء للوطن 

 

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

 الخارجية والمراجعالكتب 
 المعلم

 
 ـ  الحوار والمناقشة
 ـ  العصف الذهني 
 ـ  التعلم باألقران 
 ـ  لعب األدوار 
 ـ  التعلم الذاتي

 الجرة  -التبادلي ـ  
 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -

 خفض اليد  -
 من أكون؟  -

 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن  -

 التعلم جدول  -
 تنال القمر  -

 
 ـ  لوحات توضيحية
ـ تكليف الطالب 

باالستشهاد من القران 
الكريم عن مواقف خيانة 

 اليهود 
 ـ  بطاقات ومطويات 
ـ  أنشطة الكتاب 

 المدرسي

 
 ـ دفتر تحضير الدروس 

 كراسات الطالب -
 كراسة أنشطة -

 ـ بطاقات المالحظة
 ـ المطويات

 ـ  أسئلة شفوية 
 الكتاب المدرسة ـ أسئلة 

 ـ إختبارات تحصيلية 
 

 ـ غزة الخندق  2
 ـ

 غزوة بني قريظة 3
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 خريطة منهج مادةأصول دين فرع   )السيرة (                 
 للصف األول اإلعدادي         الفصل الدراسي الثاني

         

 األهداف  محتوى المنهج الوحدة 
استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم  

 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1 
 

ـ  الهجرة األولي إلي  
 الحبشة

نهاية المقرر ينبغي  على  في  ـ
 الطالب أن : 

 
ـ يدرك أسباب هجرة المسلمين 

 الى الحبشة   من مكة
عرف علي أحداث عام تـ ي

الحزن ومدي معاناة النبي 
 وإحتسابه وصبره 

ـ يستشعر قيمة الصبر علي 
 االبتالء واألذي

 
 

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 
فيديو تعليمي 

 توضيحي 
 المكتبة 

الخارجية الكتب 
 والمراجع

 المعلم

 
 ـ  الحوار والمناقشة
 ـ  العصف الذهني 
 ـ  التعلم باألقران 
 ـ  لعب األدوار 
 ـ  التعلم الذاتي

 الجرة  -التبادلي ـ  
 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -

 خفض اليد  -
 من أكون؟  -

 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن  -

 التعلم جدول  -
 تنال القمر 

 
 ـ  لوحات توضيحية

 ـ  أنشطة الكتاب المدرسي
ـ نشر قيمة الصبر في 

 برنامج اإلذاعة 

 
 ـ دفتر تحضير الدروس 

 ـ  أوراق  اختبارات
 كراسات الطالب -

 كراسة أنشطة -
 ـ بطاقات المالحظة

 ـ المطويات
 ـ فيديو لإلذاعة المدرسية

2 
الهجرة الثانية إلي 

 الحبشة
 

3 
 ـ عام الحزن 

 ـ خروجه إلي الطائف
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 خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )التفسير( 
 الثانى الصف الثالث اإلعدادي        الفصل الدراسي 

        
 نواتج التعلم  محتوى المنهج  الوحدة 

 مصادر التعلم  
استراتيجيات التعليم 

 والتعلم  
 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  

1  
 ـ من صفات عباد الرحمن  

 

في نهاية المقرر ينبغي على الطالب   
 أن
يذكر معاني الكلمات الوارده في -

 األيات 
 يدرك فضل قيام الليل 

 يعدد صفات عباد الرحمن  -
 ـ يعرف اداب المجالس

 ـ يدرك أهمية التثبت  في األخبار 
ـ يستشعر خطورة حرمة مال الغير 

 وقتل النفس  
ـ يميز بين السلوكيات الحميدة  
 والسلوكيات المذمومة للمسلم 

علي حسن ـ يقدر حرص اإلسالم  
 المعاملة يربطـ

ـ يبين االجتهاد في استنباط القواعد  
العامة من القرآن الكريم والسنة 

 النبوية "
 
 

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 ـالحوار والمناقشة
 ـ العصف الذهني
 ـ التعلم التعا ونى 

 التعلم الذاتيـ 
 ـ التعلم باألقران 

 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات  -
 خفض اليد   -
 من أكون؟  -
خرائط المفاهيم   -

 .جدول التعلم 
 الكرسي الساخن   -

 
 ـ  لوحات توضيحية 
ـ االستماع إلي أداء  
 الطالب في القراءة  

 ـ  بطاقات ومطويات 
ـ  أنشطة الكتاب 

 المدرسي
ـ تكليف الطالب بجمع 

األحاديث النبوية 
 المرتبطة باأليات 

 
ـ   دفتر تحضير  

 الدروس 
 ـ  كراسات الطالب 

ـ  األنشطة والتدريبات  
 بالكتاب 

 ـ  اللوحات  
 ـ  بطاقات المالحظة 
التسجيالت السمعية  

 اليات القران 
 

2  
 ـ مجادلة اهل الكتاب 

 ـ وجوب التثبيت من األخبار
 
 

ـ سلوكيات مذمومة نهى عنها  3
 االسالم  

 ـ من اداب المجا لس
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 خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )التفسير( 
 الدراسى الثانى الصف الثاني  اإلعدادى              الفصل 

        

 األهداف  محتوى المنهج الوحدة 
استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم  

 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1 
 

 ـ القرآن وعظمة التنزيل
 
 

 على الطالب أن: في نهاية المقرر ينبغي 
 المفردات الواردة في األيات ذكر ـ ـ ي

 لأليات ـ يوضح المعني اإلجمالي 
 ـ يستشعر عظمة القرآن الكريم أوصافه 

 

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 ـ  الحوار والمناقشة
 ـ  العصف الذهني 
 ـ  التعلم باألقران 
 ـ  التعلم الذاتي

 التبادلي.ـ  
 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة  -
 اد المثلجات .أعو -

 خفض اليد  -
 من أكون؟  -

 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن  -

 جدول التعلم  -

 
ـ  لوحات 
 توضيحية 

ـ  بطاقات  
 ومطويات 

ـ  أنشطة الكتاب 
 المدرسي

 
ـ دفتر تحضير 

 الدروس 
 ـ  أوراق  اختبارات

 كراسات الطالب -
 كراسة أنشطة -

 ـ بطاقات المالحظة
 ـ المطويات

2 

 
 الرحمة المهداة ـ 

 ـ من وصايا لقمان الحكيم إلبنه 
 
 
 
 

 المفردات الواردة في األياتذكر ـ ي
 ـ يوضح المعني اإلجمالي لأليات 
 يدرك الحكمة من إرسال الرسل .

 يستنبط الدروس المستفادة 
ـ يسينتج الدروس المستفادة من وصايا  

 لقمان إلبنه
 
 

3 
 ـ أوصاف القرآن الكريم 

التفاضل عند هللا بالتقوي والعمل ـ 
 الصالح 

 

 المفردات الواردة في األياتذكر ـ ي
 ـ يوضح المعني اإلجمالي لأليات 

 يعدد أوصاف القرأن الكريم  -

ـ يدرك انه ال تفاضل بين البشر أمام هللا إال  
 بالعمل الصالح

 يستنبط الدروس المستفادة 
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 خريطة منهج: مادةأصول دين فرع  )التفسير( 

 للصف األول اإلعدادي         الفصل الدراسي الثاني
         

 األهداف  محتوى المنهج الوحدة 
 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  استراتيجيات التعليم والتعلم  مصادر التعلم  

1 
 

 ـ ثبات الداعي إلي هللا
 

 أن على الطالب  ينبغي درسفي نهاية ال
 يعرف المفردات الواردة في األيات ـ ـ 

 ـ يوضح المعني اإلجمالي لأليات 
 الدعوة إلى هللا  ـ يدرك فضل 

 
 

 ـ يفرق بين قول الحق وقول الباطل
 يدرك فضل بر الوالدين  

ـ يستشعر اليقين بوجوب استقامة الفرد في 
 عود عليه من هذه اإلستقامة يما  و المجتمع

 
 

 يذكر معاني المفردات الوراده في األيات  -
 يشرح المعنى اإلجمالي لأليات 

 يدرك عظمة النبي صلى هللا عليه وسلم   -

يعتز بتعاليم ومبادئ اإلسالم فى مجال   -
 معاملة األخرين   

 يستنبط الدروس المستفادة   -

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 
فيديو تعليمي 

 توضيحي 
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 والمناقشةـ  الحوار 

 ـ  العصف الذهني 
 ـ  التعلم باألقران 
 ـ  لعب األدوار 
 ـ  التعلم الذاتي

 ـ  العصف الذهني 
 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -

 خفض اليد  -
 من أكون؟  -

 خرائط المفاهيم .  -
 الكرسي الساخن  -

 جدول التعلم 
 

 
 ـ  لوحات توضيحية

ـ مقال عن بر 
 الوالدين فضله

 ـ  بطاقات ومطويات 
ـ  أنشطة الكتاب 

 المدرسي
 

 
دفتر تحضير  

 الدروس 
 ـ  أوراق  اختبارات

 كراسات الطالب -
 كراسة أنشطة -

 ـ بطاقات المالحظة
 ـ المطويات
 ـ المقاالت

2 

 
 

 ـ مثل كلمة الحق والباطل 
 ـ وجوب بر الوالدين 

ـ اإلستقامة وأثرها في 
 والمجتمع حياة الفرد 

 

3 

 
 تعظيم قدر النبي

 عالقة المسلم باألخر 
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 خريطة منهج): مادة الثقافة اإلسالمية ( 
 الصف الثالث اإلعدادي      الفصل الدراسي الثاني                                                                               

 

 األهداف  محتوى المنهج الوحدة 
استراتيجيات التعليم  مصادر التعلم  

 أدلة وشواهد االنشطة التعليمية  والتعلم 

1 
 

 ا نهايتهـ من : األمانة إلي 
 

ـ  في نهاية المقرر ينبغي على الطالب 
 أن

يعرف معنى  كال من األمانة  ، الرحمة ، 
 العدل والظلم ، الحلم .
 يعدد أنواع األمانات

 يدلل على األمانة من الكتاب والسنة
 ـ يتمسك بصفات  المسلمين

 ـ يتربي علي التعاليم اإلسالمية 
ابتعادها  ـ يقتنع بقواعد اإلسالم وعدم 

 عن القيم الروحية لإلسالم
 ـ ينمي روح الوالء لالسالم واالعتزاز به

ـ يقدر دور االسالم في مواجهة  
 التحديات 

ـ تنشر بعض الصفات التي يجب ان  
 حلي بها الؤمن تيي

 الكتاب المدرسي
 خريطة توضيحيه 

 فيديو تعليمي توضيحي
 المكتبة 

الكتب الخارجية 
 والمراجع

 المعلم

 
 والمناقشةـ الحوار 

 ـ العصف الذهني
 ـ التعلم التعا ونى 
 ـ التعلم الذاتي
 ـ لعب األدوار 

 o xاستراتيجية 

 األكواب المقلوبة .  -
 أعواد المثلجات . -

 خفض اليد  -
 من أكون؟  -

خرائط المفاهيم . جدول   -
 التعلم 

 الكرسي الساخن  -
 جدول التعلم 

 

 
تقديم أمثلة 
 توضيحية 

المشاركة في تمثيل  
 األدوار

 أسئلة شفهية  
 مطويات عن الحلم  

 والرحمة 
 والعدل 

 

 
ـ   دفتر تحضير  

 الدروس 
 ـ  كراسات الطالب
 ـ  بطاقات المالحظة 
 ـ اوراق االختبار

 

2 

 
ـ من : الرحمة   إلي  العدل 

 والظلم 
 
 

3 
ـ من : الحلم     إلي  إسبال  

 الثوب وإعفاء اللحية
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