
( 2عدد الحصص : )                                                              الكتب السماوٌة             1 الدرس :   

التارٌخ :           :الٌوم                                                                   )        ( الصف     : الرابع األساسً 

                                             بطاقات الركان االٌمان ، كتاب ، سبورة الوسائل  :   

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي   

 المالحظات التقوٌم األسالٌب واألنشطة األهداف

 أن ٌعدد أركان اإلٌمان وأركان اإلسالم
المقدمة : حوار حول أركان اإلٌمان 

ٌذكر اسم وأركان اإلسالم ، ومن ثم 
 نبٌنا واسم الكتاب الذي أنزل علٌه.

 طرح أسئلة متعددة منها 

  

أن ٌذكر أسماء الكتب السماوٌة التً ذكرت فً 
 القرآن الكرٌم .

ٌعدد الطالب أسماء الكتب التً ذكرت 
بالقرآن الكرٌم وٌكتبها على السبورة 
ومن ثم ٌتعرف على اسم النبً والقوم 

الذي انزل علٌه هذا الكتاب بعد 
 عرض اسماء الكتب واألنبٌاء 

 ما هً أركان الإلٌمان 

أن ٌعدد اسماء األنبٌاء واألقوام الذٌن أنزلت 
 علٌهم اآلٌات

ٌتوضح للطالبة أهمٌة الكتب السماوٌة 
والهدف من نزولها على األنبٌاء ومن 
ثم ٌالحظ الفرق بٌن الكتب السماوٌة 

 والقرآن الكرٌم. 

 ما اسماء الكتب السماوٌة 

 أن ٌبٌن الهدف من دعوة األنبٌاء جمٌع

عرض اآلٌة وقراءتها لتوضٌح ذلك 
قال تعالى :) ءأمن الرسول بما ( ثم 

الكتب السماوٌة ركن من توضٌح أن 
أركان األٌمان ال ٌصح إٌمان المسلم 

 إال بها

 علو من أنزل كتاب الزبور ، القرآن 

أن ٌوضح الفرق بٌن دعوة الرسول ودعوة 
 األنبٌاء

 إلى ماذا دعت الكتب السماوٌة   

 أن ٌؤمن أن القرآن الكرٌم محفوظ عند هللا

طرح أسئلة لم أنزل هللا القرآن ومتى 
أنزله على سٌدنا محمد وأن جمٌع 
الكتب أنزلت فً شهر رمضان 

ومحفوظة عند هللا تعالى وصالحة لكل 
 زمان ومكان 

 تعزٌز اإلٌجابات 

أن ٌتعرف أن جمٌع الكتب أنزلت فً شهر 
 رمضان

    

   ٌكلف الطالب بقراءة الدرس أن ٌقرأ الدرس قراءة جهرٌة

 تصحٌح األسئلة  ومن ثم اإلجابة على األسئلة   أن ٌجٌب على أسئلة الدرس  



( 2عدد الحصص : )                                                                                المعجزات  2 الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                           قصص لالنبٌاء ، بطاقات ، كتاب ، سبورة الوسائل  :     

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  

 

 

 المالحظات التقوٌم األسالٌب واألنشطة األهداف

 أن ٌذكر معجزة سٌدنا محمد الكبرى
التمهٌد عرض بطاقات ألسماء 
األنبٌاء واسماء الكتب ثم ٌقوم 

 بترتٌبها على اللوحة .
 مراقبة اجابات الطلبة 

  

أن ٌبٌن أهمٌة األنبٌاء فً نشر الدعوة 
 اإلسالمٌة 

ٌذكر سبب نزول سٌدنا محمد وافرق 
 بٌنه وبٌن باقً األنبٌاء 

  

 أن ٌبٌن مدى صدق األنبٌاء فً نشر الدعوة  
ٌتعرف على أهمٌة تصدٌق األنبٌاء 

واإلٌمان بالكتب ومدى تحملهم األذى 
 فً نشر الدعوة اإلسالمٌة 

 طرح أسئلة مختلفة 

 أن ٌتعرف معنى المعجزة 

ٌتعرف معنى المعجزة وأهمٌة نزولها 
وأنها داللة على صدق رسالتهم 

ولتكون وسٌلة اقناع لمن لم ٌؤمنوا 
 بوجود هللا  

 تعداد معجزات األنبٌاء   

 أن ٌتعرف الهدف من هذه المعجزات .
ٌذكر بعض معجزات الرسل التً  

أنزلت ومنها : معجزة سٌدنا صالح 
 خرج الناقة من الصخر

  

 ٌذكر معجزات بعض األنبٌاءأن 

معجزة موسى العصا التً تحولت 
 أفعى 

  

معجزة عٌسى صنع من الطٌن هٌئة 
 طٌر 

وسٌدنا محمد انشقاق القمر ، وتكثٌر 
الطعام القلٌل ، ونبع الماء من بٌن 

 اصابعه 

 أن ٌقرأ الدرس 
ٌكلف الطالب بقراءة الدرس لتثبٌت 

 المفاهٌم 

 مراقبة قراءة الطالبات تصحٌح الحل  

 ومن ثم حل األسئلة وتصحٌحها   أن ٌجٌب على األسئلة  
  



( 2عدد الحصص : )                                                                           سورة الغاشٌة  3الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                                                              مسجل ، بطاقات للمعانً ، كتاب ، سبورة  الوسائل  :   

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  

 

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة  األهداف 

أن ٌذكر اسم النبً الذي أنزل علٌه القرآن 
 الكرٌم 

ٌذكر الطالب اسم كتابنا واسم 
 النبً الذي انزل علٌه 

    

أن ٌستمع لسورة الغاشٌة من المسجل أو 
 المعلم .

ٌتعرف اهمٌة القرآن ونزوله ومن 
ثم ٌستمع إلى السورة القرآنٌة من 

 المسجل 
   إػبدح لشاءح ا٠٢خ 

 أن ٌتلو اآلٌات الكرٌمة 
ٌقوم الطالب بتالوة اآلٌة الكرٌمة 

 مراعٌا الحركات 
    

 أن ٌتعرف بعض المعانً الواردة 
ٌقوم المعلم بتفسٌر المعانً 

الغاشٌة ، ناصبة ، آنٌة ، ضرٌع ، 
 نمارق 

    

 أن تبٌن ما ترشد إلٌه اآلٌات

ٌتوضح للطالب المعنى العام لآلٌة 
تصنٌف الناس ٌوم القٌامة أشقٌاء 

الذٌن لم ٌتبعوا كالم هللا ، 
وجزاءهم نار جهنم شرابهم ماء  

شدٌد الحرارة ، طعامهم من 
اء من آمنوا بكالم األشواك، سعد

هللا، جزاءهم جنات النعٌم ال 
ٌسمعون فٌها كالما سٌئا ٌتنعمون 
بماء الجنة ، ٌنامون على فرش 

 ناعمة 

   ِشاجؼخ ِؿّْٛ ا٠٢خ ٚاٌّؼبٟٔ 

ان ٌجٌب الطالب على أسئلة الدرس اجابة 
 تامة المعنى  

القٌام بقراءة األسئلة واإلجابة 
 علٌها  

    

 أن ٌحفظ الطالب اآلٌة غٌبا 
تسمٌع اآلٌة للطلبة فً الحصة 

 الثانٌة بعد مراجعتهم بالمضمون 
   رس١ّغ ا٠٢خ غ١جب 



( 2عدد الحصص : )                                                                  سورة الغاشٌة           4  الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                            مسجل ، بطاقات للمعانً ، كتاب ، سبورة الوسائل  :    

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة  األهداف 

أن ٌذكر ما ترشد إلٌه اآلٌة األولى 
 لسورة الغاشٌة

مراجعتهم بمضمون السورة 
السابقة وٌتلو بعض الطلبة 

 السورة غٌبا 
    

أن ٌستمع لسورة الغاشٌة من المسجل أو 
 المعلم .

ٌستمع إلى السورة من خالل 
 المسجل 

    

   رؼض٠ض اجبثبد اٌطبٌت  ٌعٌد الطالب القراءة عدة مرات  أن ٌتلو اآلٌات الكرٌمة 

 أن ٌتعرف بعض المعانً الواردة 
ٌوضح التفكر فً خلق هللا فً 
كل من اإلبل ، السماء ، الجبال 

 األرض

    

   ِشاجؼخ ثّؿّْٛ ا٠٢خ ٚاٌّؼبٟٔ  تذكٌر الرسول بالخٌر  أن ٌستنتج ما ترشد إلٌه اآلٌة

 أن ٌستنبط العبرة من السورة 
أن هللا هو الذي ٌحاسب الناس 

 على أعمالهم ٌوم القٌامة 
    

ٌكلف الطالب بحل األسئلة شفوٌا  أن ٌجٌب على األسئلة 
ثم على الكتاب وفً الحصة 

 الثانٌة مراجعة وتسمٌع 
    

 أن ٌتلواآلٌة غٌبا 
   رس١ّغ ا٠٢خ غ١جب 

 

 

:مالحظات مدٌر المدرسة   

:مالحظات المشرف التربوي  



( 2عدد الحصص : )                                                                          صالة الجماعة  5  الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                            بطاقات ، فلم ، صور ، كتاب ، سبورة  الوسائل  :   

 

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة  األهداف 

 أن ٌعدد أركان اإلسالم 
المقدمة : مراجعة بأركان اإلٌمان 

وٌعدد أركان اإلسالم وأهمٌة الصالة 
 بحٌث ٌتعرف أن الصالة عمود الدٌن 

   ِب ٟ٘ أسوبْ اإلسالَ ٚاسوبْ اإل٠ّبْ 

 أن ٌذكر عدد الصلوات فً الٌوم الواحد
مناقشة حول عدد الصلوات التً 

ٌؤدٌها المسلم كل ٌوم وأهمٌة  تأدٌتها 
 فً الموعد المحدد

   وُ ػذد اٌػٍٛاد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّسٍُ 

 أن ٌذكر األماكن التً تؤدى فٌها الصلوات 
عرض صور للمصلٌن واألماكن التً 

 تؤدى فٌها الصلوات 
    

 أن ٌتعرف على صالة الجماعة 
ٌبٌن أٌن ٌقوم المسلم صالة الجماعة 

 وفضل الصالة بالجامع 
   ِب فؿً غالح اٌجّبػخ ػٍٝ غالح اٌفشد

 أن ٌتعرف فضائل صالة الجماعة 
تزٌد الحسنات بالصالة الواحدة سبع 

 وعشرٌن صالة 
    

أن ٌبٌن الفرق بٌن صالة الجماعة وصالة 
 الجمعة

ٌتعرف على الفرق بٌن صالة الجمعة 
 وصالة الجماعة 

    

 أن ٌقرأ الدرس قراءة جهرٌة 

ٌكلف المعلم الطلبة بقراءة الدرس 
 ِشالجخ لشاءح اٌطٍجخ  للتركٌز 

  

   بعض المفاهٌم الواردة 

     ٌشاهد صورا للصالة  أن ٌشاهد صورا لصالة الجماعة 

 أن ٌجٌب على أسئلة النص 
ومن ثم ٌقرأ األسئلة واإلجابة علٌها 

 إجابة تامة 
   رػذ١خ اإلجبثبد 

     ومن ثم ٌصحح المعلم اإلجابات   

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  

 



( 2عدد الحصص : )                                                                           الصلوات المسنونة  6   الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                              بطاقات ، صور ، كتاب ، سبورة الوسائل  :  

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة  األهداف 

 ان ٌعدد الصلوات الخمس 
المقدمة : مراجعة بأركان اإلسالم 
وعدد الصلوات التً ٌقوم بها كل 

 ٌوم 
   وُ غالح ٠ػٍٟ اٌّسٍُ ؟ـشح أسئٍخ  

 أن ٌتعرف فرائض الصالة والسنن
ٌذكر عدد ركعات السنة فً كل 

 صالة 
   وُ ػذد سوؼبد وً غالح 

 ان ٌوضح المقصود بالصلوات المسنونة 
ٌتعرف الطالب على المقصود 

 بالصلوات المسنونة 
    

 أن ٌذكر بعض الصلوات المسنونة 
ٌعدد أسماء بعض الصلوات 

 المسنونة 
    

 أن ٌبٌن أهمٌة الصلوات المسنونة 
ٌوضح أهمٌة هذه الصالة وسبب 

 قٌام المسلم بها 
   ِب ا١ّ٘خ اٌػٍٛاد اٌّسٕٛٔخ 

 أن ٌطٌق الطلبة بعض الصلوات المسنونة 
ٌقوم الطالب بتطبٌق بعض 

 الصلوات المسنونة 
    

 أن ٌقرا الدرس قراءة جهرٌة 
ٌقرأ الطالب الدرس لتثبٌت بعض 

 المفاهٌم 

   ِشالجخ لشاءح اٌطٍجخ 

 أن ٌجٌب على أسئلة النص 
ٌقرأ الطالب اسئلة الدرس وٌجٌب 

 علٌها 

   رػذ١خ اٌذً 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  

 



( 2عدد الحصص : )                                                                       مبطالت الصالة  7    الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                          صور لصالة ، كتاب ، سبورة ، بطاقات الركان االسالم  الوسائل  :     

 المالحظات  التقوٌم  األسالٌب واألنشطة  األهداف 

 أن ٌذكر الطالب مواعٌد الصلوات الخمس 
المقدمة : مراجعة بأركان اإلسالم 

وعدد الصلوات التً ٌقوم بها كل ٌوم 
 ومواعٌدها 

    

 ان ٌتعرف المقصود بمبطالت الصالة 
مناقشةحول المقصود مبطالت 

 الصالة 
   ِب اٌّمػٛد ثّجطالد اٌػالح 

 أن ٌعدد بعض مبطالت الصالة 

ٌتعرف على بعض األمور التً تبطل 
الصالة ومنها : تناول الطعام 

والشراب ، الحركة الزائدة ، الكالم ، 
 ترك بعض الفرائض 

   ِب ٟ٘ اسجبة ِجطالد اٌػالح 

أن ٌتعرف على أهمٌة تادٌة الصالة فً 
 مواعٌدها 

توضٌح أهمٌة تأدٌة الصالة فً 
 مواعٌدها 

   ٌُ ٠مَٛ اٌّسٍُ ثزؤد٠خ اٌػالح فٟ ِٛػذ٘ب 

 أن ٌقرأ الدرس قراءة جهرٌة 
عرض الدرس وقراءته وتثبٌت 

 المفاهٌم 
   رؼض٠ض لشاءح اٌطٍجخ 

 أن ٌجٌب على أسئلة الدرس 
ٌجٌب على أسئلة الدرس شفوٌا ثم 

 على الكتاب 
   رػذ١خ اٌذً 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

المشرف التربوي:مالحظات   



( 2عدد الحصص : )                                                                                  التٌمم  8   الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                              فلم عن الوضوء ، صور ، كتاب ، سبورة الوسائل  :  

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠ؼذد ِجطالد اٌػالح 
اٌّمذِخ : ـشح أسئٍخ ػٓ ِجطالد 

 اٌػالح ٚأ١ّ٘خ اٌػالح ٌإلٔسبْ 
    

       أْ ٠زؼشف اٌّمػٛد ثبٌز١ُّ 

 أْ ٠زوش أسجبة اٌز١ُّ
٠زؼشف اٌّمػٛد ثبٌز١ُّ ٚ٘ٛ 

اسزخذاَ اٌزشاة ػٓ اٌّبء ٌؼذَ رٛفشٖ 

 فٟ اٌّىبْ اٌّزٛاجذ ف١ٗ 
   ِشالجخ إجبثبد اٌطٍجخ  

 أْ ٠ج١ٓ و١ف١خ اٌز١ُّ 

ثذ١ش ٠زؼشف ػٍٝ ـش٠مخ اٌز١ُّ 

ٟٚ٘: اْ ٠ؿشة اٌّسٍُ ٠ذ٠ٗ ثبٌزشاة 

ؾشثخ ٚادذح صُ ِسخ اٌٛجٗ ٚاٌىف١ٓ 

 ف١ػجخ ـب٘شا صُ ٠ؤدٞ اٌػالح 

    

   صّض١ً ـش٠مخ اٌز١ُّ    أْ ٠طجك اٌز١ُّ ػ١ٍّب 

       أْ ٠مشأ اٌذسط لشاءح جٙش٠خ ِؼجشح 

 أْ ٠ج١ت ػٍٝ أسئٍخ اٌذسط 
ٚثؼذ رٌه ٠مَٛ ثمشاءح اٌذسط ٌزضج١ذ 

ثؼؽ اٌّفب١ُ٘ ِٚٓ صُ اإلٔزمبي إٌٝ 

 لشاءح ا٤سئٍخ حدٍٙب 

   ِب اٌٙذف ِٓ اٌز١ُّ 

   رػذ١خ اٌذً 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  

 



( 2عدد الحصص : )                                                                        فضائل القرآن 9     الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                               قرآن ، لوحة لبعض االٌات ، كتاب ، سبورة الوسائل  : 

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠ؼذد اٌىزت اٌسّب٠ٚخ 
اٌّمذِخ : ٠ؼذد اٌطبٌت اٌىزت اٌسّب٠ٚخ 

٠ٚزؼشف ػٍٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚث١بْ 

اٌفشق ث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌىزت اٌسّب٠ٚخ 

 ا٤خشٜ 

    

     أْ ٠زؼشف ػٍٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

 أْ ٠زوش ثؼؽ فؿبئً اٌمشآْ اٌىش٠ُ 
٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ فؿبئً اٌمشآْ 

 اٌىش٠ُ ٚأٔٗ اٌطف١غ ٠َٛ اٌم١بِخ 
    

أْ ٠ذفظ ثؼؽ ا٠٢بد اٌزٟ رج١ٓ فؿً رؼٍُ 

 اٌمشآْ 
٠سزّغ إٌٝ ثؼؽ ا٠٢بد اٌزٟ رٛؾخ 

 فؿً اٌمشآْ اٌىش٠ُ 
   ـشح أسئٍخ رطًّ ِؿّْٛ اٌذسط 

أْ ٠ؼًٍ دشظ اٌشسٛي ػٍٝ رٛؾ١خ فؿبئً 

 اٌمشآْ
رٛؾ١خ دشظ اٌشسٛي ػٍٝ دفظ 

 اٌمشآْ ٚدجت اٌّس١ٍّٓ ػٍٝ دفظٗ 
اٌمشآْ رس١ّغ ثؼؽ ا٠٢بد اٌزٟ رٛؾخ فؿً 

 اٌىش٠ُ 
  

 أْ ٠ذبفظ ػٍٝ رالٚح اٌمشآْ اٌىش٠ُ 
١ّ٘٤خ رٌه ٚاْ ِٓ ٠مشأٖ ٠ىْٛ ضف١ؼب 

 ٌٗ ٠َٛ اٌم١بِخ 
    

أْ ٠ؼشف أْ أػظُ اٌؼجبداد ػٕذ هللا رالٚح 

 اٌمشآْ 
ٚأْ أػظُ اٌؼجبداد ػٕذ هللا ٟ٘ لشاءح 

 ٚدفظ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 
    

 أْ ٠زؼشف ِؼٕٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  

٠زٛؾخ ٌٍطٍجخ ِؼٕٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 

ٚأٔٗ والَ هللا ِٚؼجضح اٌشسٛي 

٠ٚىزست اٌّسٍُ ِٕٗ ا٤خالق ٠ٚزؼٍُ 

رٕظ١ُ اٌذ١بح ١ًٔٚ ِٓ ٠مشأٖ أجشا 

 ػظ١ّب 

    

 أْ ٠زؼشف أ١ّ٘خ ٚجٛد دٚس اٌمشآْ اٌىش٠ُ 
رٛؾ١خ أ١ّ٘خ ٚجٛد دٚس ٌزذف١ظ 

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٌٕطشٖ ٚرؼ١ٍّٗ 
    

 أْ ٠مشأ اٌذسط لشاءح جٙش٠خ 
ػشؼ اٌذسط لشاءرٗ ِٚٓ صُ ث١بْ ِب 

 جبء ثٗ ِٓ أفىٍش ٚل١ُ 
    

 أْ ٠ج١ت ػٍٝ أسئٍخ إٌع 
٠مشا ا٤سئٍخ ِٚٓ صُ اإلجبثخ ػ١ٍٙب 

 إجبثخ ربِخ اٌّؼٕٝ 
   رػذ١خ اٌذً 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

 مالحظات المشرف التربوي

 



( 2عدد الحصص : )                                                                        1سورة الفجر  11   الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                                                                        مسجل ، كتاب ، سبورة    الوسائل  :  

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  اٌٛسبئً ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠ؼذد أسّبء ثؼؽ ا٤ٔج١بء 

اٌّمذِخ : ٠زوش اٌطبٌت أسّبء 

 ثؼؽ ا٤ٔج١بء 
    

ٚأسّبء اٌىزت اٌسّب٠ٚخ اٌزٟ 

 أٔضٌذ ػ١ٍُٙ 
   على من أنزل القرآن الكرٌم  

 أْ ٠سزّغ ٌسٛسح اٌفجش 
٠سزّغ اٌطٍجخ إٌٝ سٛسح اٌفجش 

 ( ِٓ اٌّسجً 1)
    

 أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد اٌىش٠ّخ 
ِٚٓ صُ ٠مَٛ اٌطٍجخ ثزالٚرٙب ػذح 

 ِشاد ١ٌزُ ارمبٔٙب 
 اعادة قراءة اآلٌة  

 
  

 أْ ٠زؼشف ثؼؽ اٌّؼبٟٔ 
رؼش٠ف اٌطبٌت ثّؼبٟٔ ا٠٢خ : 

ػطش ٚاٌطفغ ، ٚاٌٛرش، ٌزٞ ١ٌٚبي 

 دجش ، ا٤ٚربد
    

 أْ ٠ج١ٓ ِجًّ ِؼٕٝ ا٠٢خ 
٠زؼشف ِب رشضذ إ١ٌٗ ا٠٢بد 

ٚاٌؼجشح ِٓ ٔضٌٚٙب ٚأْ هللا ألسُ 

 ثبٌفجش ٚا١ٌٍبي اٌؼطش ٚثب١ًٌٍ 
    

 أْ ٠سزٕجف ثؼؽ اٌذسٚط ِٓ ا٠٢خ 

ٚث١بْ سجت اٌمسُ ٌٍٕبط ثؿشٚسح 

اإل٠ّبْ ثٛجٛد هللا، ٚأْ هللا أٚلغ 

اٌؼزاة ثّٓ وفش ٌُٚ ٠ؤِٓ 

 ثٛجٛدٖ 

    

٠زؼشف ػٍٝ ا٤لٛاَ اٌزٟ روشد : 

لَٛ ػبد ، لَٛ غبٌخ ، لَٛ 

فشػْٛ ٠ٚزج١ٓ أْ هللا ضذ٠ذ 

 اٌؼمبة ٚ٘ٛ اٌشل١ت ػٍٝ ػجبدٖ 

   ما اسم األقوام التً ذكرت فً الدرس  

 أْ ٠ج١ت ػٍٝ ا٤سئٍخ 
اٌشجٛع ثؼذ رٌه إٌٝ إػبدح لشاءح 

ا٠٢خ ٚرىشاس٘ب ١ٌزُ دفظٙب ِٚٓ 

صُ دً ا٤سئٍخ ٚثؼذ رٌه رس١ّغ 

 ا٠٢خ غ١جب فٟ اٌذػخ اٌضب١ٔخ 

   تصحٌح الحل  

   تسمٌع اآلٌة غٌبا   أْ ٠ذفظ ا٠٢خ اٌمشآ١ٔخ 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  

 

 



( 2عدد الحصص : )                                                                      2سورة الفجر  11    الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                              سجل ، كتاب ، سبورة مالوسائل  :  

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  اٌٛسبىً ٚا٤سب١ٌت  ا٤٘ذاف 

 (1أْ ٠زٍٛ سٛسح اٌفجش )
اٌّمذِخ : ٠ىٍف ثؼؽ اٌطٍجخ 

ثزالٚح ا٠٢خ ا٤ٌٚٝ، ِٚٓ صُ ٠ج١ٓ 

 ِؼٕٝ ا٠٢خ اإلجّبٌٟ 

    

     أْ ٠ج١ٓ اٌّؼٕٝ اإلجّبٌٟ ٠٣ٌخ 

 أْ ٠سزّغ إٌٝ ا٠٢خ اٌضب١ٔخ 
ػشؼ ا٠٢خ اٌضب١ٔخ ِٚٓ صُ ٠سزّغ 

 إٌٝ رالٚرٙب ِٓ اٌّسجً 
   مراقبة قراءة الطالبات  

 أْ ٠زؼشف ِؼبٟٔ اٌّفشداد 
٠زؼشف ِؼبٟٔ اٌّفشداد : اثزالٖ ، 

 فؤوشِٗ ٚٔؼّٗ اٌزشاس ، دجب جّب 
   ما معنى ابتاله ، فأكرمه  

 أْ ٠ج١ٓ اٌّؼٕٝ اإلجّبٌٟ ٠٣ٌخ 
رٛؾ١خ اٌّؼٕٝ اإلجّبٌٟ ٠٣ٌخ : 

٠خزجش هللا إٌبط ثسؼخ اٌشصق، رَ 

 هللا اٌىفبس اٌز٠ٓ ال٠ىشِْٛ ا١ٌز١ُ 
    

أْ ٠ٛؾخ ِػ١ش اٌىبفش ٚاٌّؤِٓ ٠َٛ 

 اٌم١بِخ 

ٔذَ اٌىفبس ٠َٛ اٌم١بِخ ػٍٝ أػّبٌُٙ 

 ٚفٛص اٌّؤِٓ ػٍٝ أػٍّٗ 
   ما مصٌر كل من المؤمن والكافر ٌوم القٌامة  

رٛؾ١خ ِػ١ش اٌىبفش ثُ لذِٗ فٟ 

 د١ٔبٖ ِٚػ١ش اٌّؤِٓ 
    

 أْ ٠ج١ت ػٍٝ أسئٍخ اٌزم٠ُٛ 
ػشؼ ا٤سئٍخ ِٚٓ صُ اإلجبثخ 

 ػ١ٍٙب ضف٠ٛب صُ ػٍٝ اٌىزبة 
    

 أْ ٠ذفظ ا٠٢خ غ١جب 

٠زذسة اٌطبٌت ػٍٝ دفظٙب ِٓ 

 خالي رىشاس ا٠٢بد 
    

ِٚٓ صُ رس١ّؼٙب غ١جب فٟ اٌذػخ 

 اٌضب١ٔخ 
   تسمٌع اآلٌة غٌبا  

 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

 مالحظات المشرف التربوي

: 



( 2عدد الحصص : )                                                                      حب الرسول       12 الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                            بطاقات ، كتاب ، سبورة الوسائل  :    

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  اا٤٘ذاف 

 أْ ٠زوش اسُ اٌشسٛي ػ١ٍٗ اٌسالَ 
ِٕبلطخ ثؤسّبء ا٤ٔج١بء ٚاسُ ٔج١ٕب 

 ػ١ٍٗ اٌسالَ 
    

 أْ ٠ؼذد غفبد اٌشسٛي ػ١ٍٗ اٌسالَ
رٛص٠غ ثطبلبد ٌجؼؽ اٌػفبد صُ 

 ٠مَٛ ثزػ١ٕف  
   ما صفات الرسول علٌه السالم  

     اٌػفبد اٌزٟ ٠ّزبص ثٙب اٌشسٛي  أْ ٠ج١ٓ ػالِبد دت اٌّؤِٓ ٌشسٛي هللا 

 أْ ٠ٛؾخ سجت دت إٌبط ٌٍشسٛي 
٠زؼشف أْ هللا أدت اٌشسٛي ٚجؼٍٗ 

 أوًّ إٌبط خٍمب 
    

 أْ ٠مزذٞ ثزػشفبرٗ ثبٌشسٛي ػ١ٍٗ اٌسالَ 
٠ٛؾخ ثؼؽ ػالِبد دت اٌّؤِٓ 

 ٌشسٛي هللا 
    

أْ ٠زوش ثؼؽ ا٤دبد٠ش اٌزٟ رذش ػٍٝ دت 

 اٌشسٛي  
ٚاٌسجت فٟ رٌه ٠ج١ٓ و١ف ٔمزذٞ 

 ثبٌشسٛي ٚرػشفبرٗ 
   تسمٌع الحدٌث من قبل الطلبة  

٠مشأ اٌذسط لشاءح جٙش٠خ صُ ِٕبلطخ  أْ ٠مشأ اٌذسط لشاءح ِؼجشح 

ثؼؽ اٌمؿب٠ب اٌزٟ سجك ضشدٙب ِٚٓ 

 صُ لشاءح ا٤سئٍخ ٚاإلجبثخ ػ١ٍٙب 

   مراقبة قراءة الطلبة  

   تصحٌح الحل   أْ ٠ج١ت ػٍٝ أسئٍخ إٌع 

 

 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  



( 2عدد الحصص : )                                                                      احفظ لسانً  13      الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                            لوحة للحدٌث الشرٌف ، كتاب ، سبورة الوسائل  :    

 

 اٌّالدظبد  ٠ُ اٌزمٛ ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠ؼذد غفبد اٌشسٛي 
ِٕبلطخ غفبد اٌشسٛي ٚأ١ّ٘خ 

 االلزؿبء ثؤػّبٌٗ ٚغفبرٗ 

   كٌف ٌمكن أن نقتدي بالرسول  

     أْ ٠ٛؾخ و١ف ٔمزذٞ ثبٌشسٛي 

 أْ ٠مشأ اٌذذ٠ش اٌّؼشٚؼ 
ػشؼ اٌذذ٠ش إٌجٛٞ لشاءرٗ ِٚٓ 

 صُ ِٕبلطزٗ 
    

 أْ ٠ج١ٓ أ١ّ٘خ دفظ اٌٍسبْ ِٓ وً سٛء 
ٚرفس١ش ِؼٕبٖ  ٚأ١ّ٘خ لٛي اٌخ١ش 

 ٚاٌػذق 
   لماذا علٌنا حفظ اللسان  

أْ ٠زوش ِػ١ش وً ِٓ دفظ ٌسبٔٗ ِٓ وً 

 سٛء 
ٚاالثزؼبد ػٓ لٛي اٌىزة ٚضزّبْ 

 ا٢خش٠ٓ 
    

 أْ ٠زؼشف ِسبٚء ا١ٌّّٕخ ٚلٛي اٌطش 

ٚأْ ِػ١ش وً ِٓ ٠زػف ثب١ٌّّٕخ 

ٌٓ ٠ٕجٛ ِٓ ػزاة هللا ٚاْ االٔسبْ 

ِسؤٚي ػٓ رػشفبرٗ ٚاْ اٌٍسبْ 

ٔؼّخ ِٓ اٌٍغ ػ١ٍٕب أْ ٔذبفظ 

 ٚٔذشظ ػٍٝ ِب ٔمٌٛٗ 

 ما مصٌر من ٌتحدث عن اآلخرٌن بسوء  

 
  

 أْ ٠مشأ اٌذسط لشاءح جٙش٠خ 
٠مشأ اٌذسط ٠ٕٚبلص اٌمؿب٠ب اٌزٟ 

 روشد 
    

   تصحٌح الحل   ِٚٓ صُ اإلجبثخ ػٍٝ ا٤سئٍخ  أْ ٠ج١ت ػٍٝ ا٤سئٍخ 

 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  

 



( 2عدد الحصص : )                                                                       حب الصحابة  14    الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                              قصة لصحابة ، كتاب ، سبورة ، بطاقات الوسائل  :  

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

أْ ٠زوش اسُ اٌػذبثٟ اٌزٞ  ٔبَ فٟ فشاش 

 إٌجٟ

اٌّمذِخ سشد لػخ اٌٙجشح ِٚٓ ٔبَ 

ثفشاش إٌجٟ ٚو١ف سّٟ أثٛ ثىش 

ثبٌػذ٠ك ِٚٛالف ثؼؽ اٌػذبثخ 

 ِٓ اٌذػٛح ٚدفبػُٙ ػٓ إٌجٟ

   ما اسم الصحابً الذي نام فً فراش سٌدنا محمد  

 اْ ٠زؼشف اٌّمػٛد ثبٌػذبثٟ 

٠زؼشف ِؼٕٝ اٌػذبثٟ ٚ٘ٛ ِٓ 

ٚلف ثجبٔت اٌذػٛح اإلسال١ِخ 

ٚؾذٝ ثىً ضٟء ِٓ أجً ٔطش٘ب 

ٚرذًّ ا٤رٜ ٠ٛؾخ ثؼذ رٌه أ١ّ٘خ 

ادزشاَ اٌػذبثخ ٚاالثزؼبد ػٓ ضزُّٙ 

ٚأْ وً ِٓ ٌمٟ ِؤِٕب ِٚبد ػٍٝ 

اإلسالَ ٠ؼزجش ِٓ اٌػذبثخ ُِٕٚٙ 

 اٌخٍفبء اٌشاضذ٠ٓ 

 

 

 

٠زؼشف اسّبء اٌػذبثخ ٚػشؾُٙ 

 ثطبلبد ػٍٝ 

 

 ٠ؼذد اٌخٍفبء اٌشاضذ٠ٓ 

 

 ٠ج١ٓ سجت ِذجخ إٌبط ٌٍػذبثخ 

كٌف وقف الصحابة مع سٌدنا محمد فً نشر  

 الدعوة 
  

   اذكر اسماء بعض الصحابة   أْ ٠ؼذد أسّبء ثؼؽ اٌػذبثخ 

أْ ٠ج١ٓ اٌّٛالف اٌزٟ ؾذٝ ثٙب اٌػذبثخ ِٓ 

 إػالء وٍّخ هللا 
    

 
    

   لماذا نحب الصحابة   أْ ٠زؼشف أسّبء اٌخٍفبء اٌشاضذ٠ٓ 

     أْ ٠ج١ٓ سجت دجٕب ٌٍػذبثخ 

     ٠مشأ اٌذسط ٌزضج١ذ ثؼؽ اٌّفب١ُ٘   أْ ٠مشأ اٌذسط 

   تصحٌح الحل   ِٚٓ صُ اإلجبثخ ػٍٝ ا٤سئٍخ  أْ ٠ج١ت ػٍٝ ا٤سئٍخ 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  

 



( 2عدد الحصص : )                                                                      اعمال الخٌر  15       الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                             فلم لعمل الخٌر ، كتاب ، سبورة    الوسائل  :

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠ؼذد ثؼؽ اػّبي اٌخ١ش 
ػشؼ لػع ِخزٍفخ ٠ىْٛ ف١ٙب 

 ػًّ اٌخ١ش ٚاؾذب 
    

أْ ٠طب٘ذ ثؼؽ اٌّٛالف اٌزٟ رذش ػٍٝ ػًّ 

 اٌخ١ش 

ِٚٓ صُ فزخ ثبة إٌمبش ٌٍّٛالف اٌزٟ 

ػشؾذ ٚأصش٘ب ػٍٝ ا٤ضخبظ ، 

 اٌؼبئٍخ ، اٌّجزّغ 
   ماذا ٌجزي هللا من ٌعمل خٌرا  

 أْ ٠سشد لػػب ِٓ اٌٛالغ ف١ٙب ػًّ خ١ش 
٠زوش ِٛالف ػذ٠ذح ضب٘ذ٘ب أٚ لبَ ثٙب 

 ٌّسبػذح اٌغ١ش ٚو١ف وبْ ضؼٛسٖ 
    

أْ ٠مشأ ثؼؽ اٌّٛالف ٠ٚفىش ثطش٠مخ 

 ِسبػذرُٙ 

ٛص٠غ ثطبلبد وزجذ ػ١ٍٙب ثؼؽ ر

اٌّٛالف صُ ٠زؼبٚٔٛا فٟ و١ف١خ رمذ٠ُ 

 اٌّسبػذح ٌُٙ 

   كٌف ٌمكن ان نساعد اآلخرٌن  

     أْ ٠فىش ثذٍٛي ٌجؼؽ اٌمؿب٠ب اإلجزّبػ١خ 

       أْ ٠زؼشف ػٍٝ إ٠جبث١بد ػًّ اٌخ١ش 

       أْ ٠ؼذد غفبد اٌّجزّغ اٌّزؼبْٚ 

أْ ٠فىش اٌطبٌت ثمؿ١خ ثبٌّذسسخ اٌػف 

 ٠ٚزؼبٚٔٛا فٟ دٍٙب 

ـشح ِطىٍخ أٚ ٔمع ِب فٟ غف 

اٌّذسسخ أٚ ـبٌت ثذبجخ إٌٝ ِسبػذح  

ٚإػطبء فشغخ ٌُٙ إل٠جبد دٍٛي ٌٙب 

 ٚرطج١مٙب ػٍٝ أسؼ اٌٛالغ

   مراقبة اجابات الطلبة وتعزٌزها  

ػًّ غٕذٚق ٌٛؾغ ثؼؽ اٌزجشػبد 

ٚػًّ ثؼؽ ا٤ػّبي اٌخ١ش٠خ ثٙزا 

 اٌّجٍغ 
    

 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  



( 2عدد الحصص : )                                                                  عمر بن الخطاب  16     الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                            قصة عمر بن الخطاب ، كتاب ، سبورة الوسائل  :    

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠ؼذد أسّبء اٌخٍفبء اٌشاضذ٠ٓ 
اٌّمذِخ ، ٠ؼذد اٌطبٌت أسّبء اٌخٍفبء 

 اٌشاضذ٠ٓ
من الذي تولى امور المسلمٌن بعد وفاة سٌدنا  

 محمد 
  

 أْ ٠زؼشف ضخػ١خ ػّش 
٠زؼشف غفبد ػّش ِٚٛالفٗ ثبٌذفبع 

 ػٓ اإلسالَ  
    

أْ ٠زوش ثؼؽ اٌمػع اٌزٟ رج١ٓ فؿبئً 

 س١ذٔب ػّش ثٓ اٌخطبة 
٠سزّغ ٌمػخ س١ذٔب ػّش ػٕذ سّبػٗ 

اٌذٛاس اٌزٞ داس ث١ٓ اٌفزبح ٚٚاٌذرٙب 

فٟ غص اٌٍجٓ ٚا٤ـفبي اٌج١بع 

ٚو١ف وبْ ٠خزفٟ ١ٌزؼشف ٌٝ 

لػع إٌبط ٚرمذ٠ُ اٌّسبػذح ٌُٙ 

 ٚسثف ٘زٖ اٌمػع ثبٌٛالغ 

   عدد صفات سٌدنا عمر  

   لم سمً عمر بالفاروق   أْ ٠ؼذد غفبد س١ذٔب ػّش 

     ٠زؼشف و١ف رُ إسالَ ػّش  أْ ٠سزّغ ٌمػخ إسالَ س١ذٔب ػّش 

 أْ ٠زؼشف سجت رس١ّزٗ ثبٌفبسٚق 
ِٚٛلفٗ ِٓ اٌذفبع ػٓ اإلسالَ ٚسجت 

 رس١ّزٗ ثبٌفبسٚق
    

 أْ ٠مشأ اٌذسط 
٠مشأ اٌذسط ِٚٓ صُ اإلجبثخ ػٍٝ 

 ا٤سئٍخ 

   مراقبة اجابات الطلبة  

   تصحٌح الحل   أْ ٠ج١ت ػٍٝ ا٤سئٍخ 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

 مالحظات المشرف التربوي

 

 



( 2عدد الحصص : )                                                                  العفو و التسامح  17     الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                              فلم عن التسامح ،دمى ، الكتاب ، السبورة الوسائل  :  

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

أْ ٠زوش سأ٠ٗ فٟ ثؼؽ اٌمؿب٠ب اٌزٟ س١طشدٙب 

 اٌّؼٍُ  

ػشؼ ثؼؽ اٌمػع اٌزٟ ٠جذٚ 

اٌزسبِخ ف١ٙب ٚاؾذب ٚا٤صش اٌزٞ 

 ٠زشوٗ ػٍٝ اٌّجزّغ
    

 أْ ٠زؼشف اٌّمػٛد ثبٌؼفٛ ٚاٌزسبِخ
٠زؼشف ثؼذ رٌه ػٍٝ اٌّمػٛد 

 ثبٌزسبِخ 
   ما المقصود بالتسامح  

أْ س١زّغ ٌجؼؽ اٌّٛالف اٌزٟ سبِخ إٌجٟ ثٙب 

 اٌّطشو١ٓ  

٠سزّغ إٌٝ اٌمػع اٌزٟ رؼشؼ ٌٙب 

س١ذٔب ِذّذ أصٕبء اٌذػٛح ٚو١ف سبِخ 

 اٌّطشو١ٓ ٚلذ فزخ ِىخ 
    

 أْ ٠زؼشف أ١ّ٘خ اٌزسبِخ 
ث١بْ أ١ّ٘خ اٌزسبِخ ٚأصشٖ ػٍٝ 

 اٌّجزّغ 
   لماذا على المسلم ان ٌسامح الغٌر  

اٌّٛالف اٌزٟ سبِخ ثٙب ِشد أْ ٠زوش ثؼؽ 

 ِؼٗ فٟ د١برٗ
اػطبء فشغخ ٌٍطٍجخ ثؼشؼ ِٛالف 

 سبِخ اٌجؼؽ ف١ٙب 
    

أْ ٠ج١ٓ ل١ّخ ِٓ أػفٝ ٚسبِخ ا٢خش٠ٓ ػٕذ 

 هللا 
     ٚو١ف ٠مبثً هللا ِٓ أػفٝ ٚسبِخ 

 أْ ٠مشأ اٌذسط 
٠مشأ اٌذسط ١ٌج١ٓ اٌّٛالف اٌزٟ ٠ظٙش 

 ف١ٙب اٌزسبِخ 
   مراقبة قراءة الطلبة  

     ٠ج١ت ػٍٝ ا٤سئٍخ   أْ ٠ج١ت ػٍٝ ا٤سئٍخ 

  
رٛص٠غ ثطبلبد ػ١ٍٙب ِٛالف ِخزٍفخ 

 ٚسٛف رىْٛ سدٚد اٌفؼً ػ١ٍٙب 
    

     ٚفزخ ثبة إٌمبش ِؼُٙ   

     صُ ٠ىزت ٔزبئج اٌزسبِخ ث١ٓ ا٤فشاد  

 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

 مالحظات المشرف التربوي

 

 



( 2عدد الحصص : )                                                                    عثمان بن عفان  18   الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                                                         كتاب ،السبورة،اللوحة الوبرٌة .   بطاقات ،الالوسائل  :    

             

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠زؼشف ضخػ١خ ػضّبْ ثٓ ػفبْ 
اٌّمذِخ ، ٠سزّغ ٌمػخ د١بح س١ذٔب 

 ػضّبْ 
    

 فؿبئً ػضّبْ سؾٟ هللا ػٕٗأْ ٠زوش ثؼؽ 
٠ٚسزٕزج غفبرٗ ٚأُ٘ أػّبٌٗ ٚثُ وبْ 

 ٠ؼًّ 
   ما اهم فضائل سٌدنا عثمان  

أْ ٠ج١ٓ ِىبٔخ ػضّبْ ػٕذ س١ذٔب ِذّذ 

ٚاٌطش٠مخ اٌزٟ أسٍُ ثٙب ٚصٚاجٗ ِٓ اثٕخ 

 اٌشسٛي 
   ما مكانة سٌدنا عثمان عند سٌدنا محمد    

أْ ٠سزٕجف ثؼؽ اٌذسٚط ٚاٌؼجش ِٓ د١بح 

 ػضّبْ ثٓ ػفبْ 

٠زؼشف ػٍٝ اٌخٍفبء اٌشاضذ٠ٓ ٚأْ 

دذُ٘ ٚأٔٗ اضزشٜ ثئش أس١ذٔب ػضّبْ 

سِٚخ ِٓ ا١ٌٙٛد ٚأٚلفٗ ٌٍّس١ٍّٓ 

فجطشٖ اٌشسٛي ثبٌجٕخ ٚ ٠زؼشف ػٍٝ 

و١ف رُ لزٍٗ ِٓ اٌؼػبح داخً ث١زٗ 

 د١ش رشن أصشا ػٍٝ ٔطش اٌذػٛح 

    

 أْ ٠مشأ اٌذسط لشاءح ِؼجشح 
٠مشأ اٌذسط ِٚٓ صُ ٠ج١ت ػٍٝ 

 ا٤سئٍخ 

   مراقبة اجابات الطلبة  

     أْ ٠ج١ت ػٍٝ أسئٍخ اٌذسط 

 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

:مالحظات المشرف التربوي  

 

 



 

( 2عدد الحصص : )                                                                      علً بن ابً طالب  19 الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                              بطاقات ،الكتاب ،السبورة،اللوحة الوبرٌة .الوسائل  :  

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

أْ ٠زوش ِٓ ٔبَ ثفشاش س١ذٔب ِذّذ ػٕذ 

 اٌٙجشح 

اٌّمذِخ ٠ىٍف اٌطبٌت ثسشد لػخ 

اٌٙجشح ِٚٓ ٔبَ ثفشاش س١ذٔب 

ِذّذٚو١ف رُ اسالِٗ ِٚٓ اٌزٞ 

   لم سمً علً بن ابً طالب ب كرم هللا وجهه   سػبٖ ٚ٘ٛ غغ١شا ػشؼ ثطبلبد 

 أْ ٠زؼشف غفبد ػٍٟ سؾٟ هللا ػٕٗ 

٠زؼشف ِٓ خالٌٙب ػٍٝ غفبد 

 س١ذٔب ػٍٟ 

    

     أْ ٠زؼشف سجت رس١ّزٗ ثؼٍٟ وشَ هللا ٚجٙٗ

أْ ٠ج١ٓ ِٛالفٗ اٌجط١ٌٛخ فٟ فزخ خ١جش 

ِٚٓ صُ ٠زؼشف ػٍٝ ا٤ػّبي اٌزٟ  ٚاٌخٕذق 

لبَ ثٙب ٚاالٔزػبساد اٌزٟ دممٙب فٟ 

   مراقبة اجابات الطلبة   غضٚح اٌخٕذق ٚفزخ دػْٛ خ١جش 

   من هم المبشرٌن بالجنة   ٚأٗ ِٓ اٌز٠ٓ ثطشُ٘ هللا ثبٌجٕخ  أْ ٠زوش أسّبء اٌؼطشح اٌّجطش٠ٓ ثبٌجٕخ 

     ٠مشأ اٌذسط ٌزضج١ذ اٌّفب١ُ٘  أْ ٠مشأ اٌذسط 

   تصحٌح الحل   ِٚٓ صُ اإلجبثخ ػٍٝ ا٤سئٍخ  أْ ٠ج١ت ػٍٝ ا٤سئٍخ 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

 :مالحظات المشرف التربوي

 

 



( 2عدد الحصص : )                                                                       صوم رمضان  21    الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                             صور ،جهاز العرض ، لوحة الركان االسالم ،الكتاب ،السبورة ،طباشٌر الوسائل  :   

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠ؼذد أسوبْ اإلسالَ 
اٌّمذِخ رٛص٠غ ثطبلبد ػٍٝ 

 اٌّجّٛػبد 
   ما هً اركان اإلسالم  

 أْ ٠زوش ِزٝ ٠ػَٛ إٌبط سِؿبْ 
رؿّٓ أسوبْ اإل٠ّبْ ٚأسوبْ 

 اإلسالَ 
    

 أْ ٠زؼشف ِؼٕٝ اٌػَٛ 
٠ٚمَٛ ثزػ١ٕفٙب ـشح أسئٍخ : ِزٝ 

٠مَٛ اٌّسٍُ ثبٌػَٛ؟ٌّٚبرا ؟ صُ 

 ٠زؼشف ِؼٕٝ اٌػَٛ 
   ما هو الصوم  

 أْ ٠ذفظ أ٠خ اٌػَٛ 
٠ٚزٍٛ ا٠٢خ اٌزٟ رذش ػٍٝ اٌػَٛ 

 ٚاٌذىّخ ِٓ 
    

 أْ ٠ج١ٓ دىُ اٌػَٛ 
فشؼ اٌػَٛ ٚفؿبئٍٗ ثذ١ش ٔغشط 

 ثبٌطبٌت 
   ما فوائد الصوم  

 أْ ٠زوش فؿبئً اٌػَٛ 
 أ١ّ٘خ اٌػَٛ ٚغ١بَ ٘زا اٌطٙش 

    

     أْ ٠ذشظ ػٍٝ غَٛ سِؿبْ 

 أْ ٠زوش اٌؼبداد اٌّزجؼخ فٟ سِؿبْ 
٠سشد لػػب ػٓ اإلِٛس اٌزٟ ٠مَٛ 

ثٙب ٘ٛ ٚػبئٍزٗ فٟ ٘زا اٌطٙش 

 ٚاٌؼبداد اٌّزجؼخ ، ٠مشأ اٌذسط 
    

   تصحٌح الحل   ٠ٚج١ت ػٍٝ ا٤سئٍخ  أْ ٠ج١ت ػٍٝ ا٤سئٍخ 

 

 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

 :مالحظات المشرف التربوي

 

 



( 2عدد الحصص : )                                                                        سورة عبس  21    الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                                                                مسجل ، الكتاب ،السبورة ، الطباشٌر    الوسائل  :   

       

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠زؼشف آداة اٌزالٚح 
اٌّمذِخ : ٠زؼشف آداة رالٚح اٌمشآْ 

 ٚفؿً لشءارٗ
    

 أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد 
٠سزّغ ٠٣ٌخ ِٓ خالي اٌّسجً ِٚٓ 

صُ ٠ىشس ِٓ خٍف اٌػٛد ٚثؼذ٘ب 

 ٠مَٛ ثمشاءرٙب
   االستماع إلى تالوة الطلبة  

رفس١ش اٌّؼبٟٔ ٠ٚزؼشف سجت ٔضٚي  أْ ٠ذفظ ِؼبٟٔ ثؼؽ اٌّفشداد 

ا٠٢خ اٌىش٠ّخ ِٚب رشضذ إ١ٌٗ ا٠٢خ 

 ٚاٌؼجشح ِٓ ٔضٌٚٙب 

   مراقبة اجابات الطلبة  

     أْ ٠زؼشف ِب رشضذ إ١ٌٗ ا٠٢خ 

 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

 : مالحظات المشرف التربوي

 

 

 

 



( 2عدد الحصص : )                                                                      سورة االنشقاق  22     درس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                                                                لطباشٌر    مسجل ، الكتاب ،السبورة ، االوسائل  :   

       

 

 

:مالحظات مدٌر المدرسة   

 : مالحظات المشرف التربوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠زؼشف آداة اٌزالٚح 
اٌّمذِخ :اسزؼذاد اٌطٍجخ رؼش٠فُٙ ثآداة 

ا٢سزّبع ٚرالٚح ٚإرا لشأ ػ١ٍىُ 

 اٌمشآْ......
   مراقبة اجابات الطلبة  

     ٚرالٚح ٚإرا لشأ ػ١ٍىُ اٌمشآْ...... أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد 

 أْ ٠ذفظ اٌّؼبٟٔ 
فزخ اٌّسجً ١ٌسزّغ اٌطٍجخ ٌزالٚح 

 ٌٚفظ وٍّبد ا٠٢خ 

مسجل ، بطاقات للمعانً ،  اعادة تالوة اآلٌة  

                                      كتاب ، سبورة  
     

  

     ٠ىشس ِٓ خٍف اٌط١خ اٌزٞ ٠زٍٛ ا٠٢خ  أْ ٠زؼشف ِب رشضذ إ١ٌٗ ا٠٢خ 

  
صُ ٠ؼ١ذ لشاءرٙب ٚثؼذ رٌه ٠زؼشف 

 ِؼٕٝ اٌّفشداد ِٚب رشضذ إ١ٌٗ ٠٢خ 
    



 

( 2عدد الحصص : )                                                                            المطففٌن   23    الدرس :  

التارٌخ :           :الٌوم                          الصف     : الرابع األساسً  )        (                                         

                                              مسجل ، الكتاب ،السبورة ، الطباشٌر الوسائل  :  

 

 اٌّالدظبد  اٌزم٠ُٛ  ا٤سب١ٌت ٚا٤ٔططخ  ا٤٘ذاف 

 أْ ٠زؼشف آداة اٌزالٚح 
اٌّمذِخ : اسزؼذاد اٌطٍجخ ٚرؼش٠فُٙ 

 ثآداة 
    

 أْ ٠زٍٛ ا٠٢بد 
االسزّبع ٚرالٚح ٚإرا لشأ ػ١ٍىُ 

....... 
    

 أْ ٠ذفظ اٌّؼبٟٔ 
اسزّبع اٌطٍجخ إٌٝ رالٚح ا٠٢خ ِٚٓ 

صُ رىشاس٘ب الرمبْ اٌمشاءح ٠ىٍف 

 اٌطبٌت ثزالٚرٙب ِغ اٌزج٠ٛذ 
    

 أْ ٠زؼشف ِب رشضذ إ١ٌٗ ا٠٢بد 
ِٚٓ صُ رفس١ش اٌّؼبٟٔ ٚرٛؾ١خ ِب 

 رشضذ إ١ٌٗ ا٠٢بد 
    

 

 

 مالحظات مدٌر المدرسة :

 : مالحظات المشرف التربوي

 


