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نىع  الىحدة الكفاية مكىنات الكفاية المادة المحتىي الهدف

 التعلم

٠حذد ٔرائط إوشاَ  -

 اٌض١ف

٠غشد اٌحذ١٠س -  

 إوشاَ اٌض١ف

 أخالق

التالوة السليمة للسور القرآنية في 
خشوع 

يتلو للسور القرآنية ويتمثل 
معانيها 

 ِٕٙعٟ 2

ني والقيم اإلسالمية في توظيف المعا
: موقف سلوكية دالة على اآلداب

في البيت  -
المدرسة  - -

توظيف المعاني والقيم 
اإلسالمية في موقف 

. سلوكية موافقة لها

٠رٍٛ اٌغٛسج واٍِح  -

ذالٚج ع١ٍّح ٚفٟ 

 خشٛع

٠غرعٍٟ اٌّؼٕٝ  -

 االظّاٌٟ ٌٍغٛسج

. ٘ـ  عٛسج االٔشماق

عاني والمفاهيم التدليل على الم  - لشآٟٔ
اعتمادا على التأمل والتفكير  اإلسالمية

باإلفصاح عن عقيدة اإليمان بالرسل  -

التدليل على المعاني : 2ك
والمفاهيم اإلسالمية 

واإلفصاح عن عقيدة 
اإليمان باهلل والرسل 

. والكتب السماوية

أداء الصالة وفق أحكامه  أداء الفرائض وفق 
أحكامها 

:السند  

.ػ١ذ اإلضحٝ ٔضي ػ١ٍٕا خاٌٟ ٚصٚظرٗ ٚتٕرٗ عٍّٝ ض١ٛفا فشحثأا تُٙ ٚفشحٕا ٌمذُِٚٙ ٚأػذدخ ٌُٙ أِٟ ػشاء فاخشا ١ٌٍح  

.ٚفٟ اٌغٙشج أخز خاٌٟ ٠حذشٕا ػٓ ح١اج تؼض اٌشعً وغ١ذٔا ِحّذ ٚع١ذٔا ِٛعٝ ٚع١ذٔا ػ١غٝ ِٚا أٔضي ػ١ٍُٙ ِٓ اٌىرة   

َّ تٕا اٌصالج فؤػعثد تمذسذٗ اٌفائمح ػٍٝ ٌُٚ ٠طً تٕا اٌحذ٠س حرٝ ٔٛدٞ ٌصالج اٌؼشاء فما َ خاٌٟ ٚتؼذِا ذٛضؤ اٌع١ّغ ٚأ

.ذالٚج عٛسج اٌفاذحح ٚعٛسج اإلٔشماق ٚحغٓ ذع٠ٛذٖ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ   

ٌّٚا لض١د اٌصالج أِشٔا أتٟ تاٌز٘اب ٌّشاظؼح دسٚعٕا ٌىٕٟ طٍثد ِٕٗ أْ أتمٝ ٌٍرّرغ تحذ٠س خاٌٟ اٌش١ك فماي ٌٟ 

ّٟ تاٌعّذ فٟ اٌذسا>> خاٌٟ ُّ ٠ا تٕ <<عح أ٘  

 

:التفاعل  

 نشاط المعلم نشاط المتعلم

٠حذد اٌشخص١اخ -  

اعرمثاي اٌض١ٛف ٚاٌرشح١ة تُٙ  -  

إوشاَ اٌض١ٛف -  

 

اٌشخص١اخ اٌشئ١غ١ح٠غرذسض اٌرال١ِز إٌٝ اورشاف  -  

٠غرحصُٙ ػٍٝ ذؼذاد األػّاي اٌرٟ لاِد تٙا اٌؼائٍح  -

 ػٕذ لذَٚ اٌض١ٛف ، ػٍٝ ِا ٠ذي رٌه؟

٠طاٌة تؤتذاء اٌشأٞ فٟ ٌفٟ ٘زٖ األػّاي -  

٠فغح اٌّعاي ٌٍرٛاصً اٌحش -  

٠طاٌة تزوش أػّاي أخشٜ ذثشص إوشاَ اٌض١ف -  

:اإلستنتاج  

 ِٓ ٚاظثٕا أحرشاَ اٌض١ف ٚإوشاِٗ ٚٚذٍث١ح حاظ١اذٗ ِٚؼاٍِرٗ تٍطف ١ٌٚٓ ٚسفك ٚذٛاضغ

ٖ ٚاٌض١ف ٘ٛ اٌمش٠ة أٚ اٌصذ٠ك أٚ اٌغش٠ة اٌزٞ ٠ٕضي فٟ ت١د غ١ش   

ٚإوشاَ اٌض١ف ٘ٛ ِماتٍرٗ تاٌثشش ٚاٌغشٚس ٚاٌعٍٛط ِؼٗ ٚاٌرحذز إ١ٌٗ تىً ٌطف ٚأدب ٚاحرشاِٛذمذ٠ُ أحغٓ طؼاَ إ١ٌٗ * 

.ِشاسورٗ فٟ ذٕاٌٚٗ ٚاٌّثاٌغح فٟ إوشاِٗٚ  

.ٚال ٠عٛص ٌالٔغاْ أْ ٠ؼثظ فٟ ٚظٗ ض١فٗ أٚ ٠ظٙش اًٌٍّ ٚاٌغآِح إرا طاي اٌثماء ػٕذٖ  

:الدعم  
د سٚاٖ ِغٍُ ٚاٌثخاسٞ<ٚا١ٌَٛ ا٢خش ف١ٍىشَ ض١فٗ ِٓ واْ ٠ؤِٓ تاهلل   

:وضعيات التعلم اآللي  

أِاَ اٌغٍٛن اٌّالئُ إلوشاَ اٌض١ف× أضغ اٌؼالِح   

أطٍة ِٓ اٌض١ف أْ ٠ضٚسٔا شا١ٔح ٚإْ واْ ِماِٗ ًِّ -   

أدخً إٌٝ غشفرٟ دْٚ أْ أعٍُ ػٍٝ ض١ف ػٕذٔا ألْ اتٕٗ خاصّٕٟ -   

ذٗألذَ ٌٍض١ف ٘ذ٠ح ػٕذ ِغادس -   



 

 أستظ تغُٙ 

 

أذشن اٌض١ف ٚحذٖ ٚأر٘ة ٌّشاظؼح دسٚعٟ                                                                        

 ِٓ ٚاظثٟ ٔحٛ اٌض١ف                                         أذعذز ػٓ غالء اٌّؼ١شح أِاَ اٌض١ف 

أتاٌغ فٟ إوشاَ اٌض١ف ٚإْ واْ شم١ال                                                                       

 

 

.أذُّ إٌص تّا ذشاٖ ِٕاعثا ِٓ إوشاَ اٌض١ف: التقييم  

  ............صاسٔا ض١ف ٚوٕد ٚح١ذا فٟ اٌث١د


