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 موضوع التاريختحضير وحدة تعليمّية في  نموذج

 المباركعيد األضحى   رسموضوع الدّ   

 
 ةمرشدة قطري  -كلري عمران  م الوحدةم/ مصمّ المعلّ  اسم

 ةمرشدة قطري  -رمي مطر 
 ش التاريخمفت   –د. قاسم دراوشة 

 سالمي  ز لتدريس موضوع الدين اإلالشيخ حممود عمري مرشد مرك  

 املرحلة اإلعدادي ة الفئة العمري ة 

 دقيقة 09 رسة الدّ مدّ  
  ةأهداف مضمونيّ  

 ة(ة ومعامل رئيسي  )أطر مضموني  
  ضحى.على قيم ومعايري ومفاهيم سلوكي ة خاص ة بعيد األ التلميذأن يتعر ف 
  االحتفال بعيد األضحى. من خالل احلدث الدين   التلميذأن يعرف 
  على أمهي ة مساعدة اآلخرين. التلميذأن يقف 
  موقًفا متفه ًما آلراء غريه وخواطره. التلميذأن ينم ي 
  على رموز العيد، والعادات االجتماعي ة واملفاهيم اخلاص ة  التلميذأن يتعر ف

 بالعيد.
  يني ة واالجتماعي ة، وعالقة هذه  التلميذأن يتعر ف على بعض ممي زات العيد الد 

 ة واألحاديث النبوي ة الشريفة.املمي زات باآليات القرآني  
 بواسطة استعمال وسائل وطرائق حموسبة. األهداف التعليمي ة املذكورة التلميذأن يذو ت 

، وثروة ةأساسيّ  مصطلحات 
 لغويّة

 –ةمك   –قرب الرسول  –احلجر األسود –بئر زمزم  –مسجد –صالة –أضحية –حج  
 صدقة. –املدينة املنو رة 

 استعمال الحوسبةالهدف من  
 (القيمة املضافة)

 .حمفِّز للتعل م 

 .وسيلة إيضاح 

  واالختالف.االستجابة للتمايز 

 .طريقة عرض املاد ة بشكل مفيد 
   عةالقدرة على احلصول على معلومات متنو. 

 : القدرة على البحث عن معلومات وتنظيمها وتقييمها.ر حاسوب  تنو    12مهارات القرن الـ 
 :تبادل الر سائل، إعالن، نشر وتوزيع، تصر ف واٍع وأخالقي   مهارات اتصال حموسبة. 
   عاءات، متييز املشكلة وإجياد ا  قرارات، نقد بن اء، اد  تفكري عليا: ات  ات اسرتاتيجي

 احللول.
   ة م باملشاركة والتعاون، الوصول إىل أهداف مشرتكة، مسؤولي  ة: التعل  مهارات اجتماعي
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 ة.ة ومجاعي  شخصي  
   ات تذك ر وتقييم م واسرتاتيجي  ات تعل  تعل م  ايت : القدرة على استعمال اسرتاتيجي

 التعل م. مسار
 .معاجل النصوصعارضة، مواقع على الش بكة،   مساعدة: ة تكنولوجيّ  وسائل  

   نرتنت(، اللوح الفع ال )الذكي (.إة )حاسوب، مسالط، شبكة عنكبوتي 

 ال مختبر حاسوب 

  االستجابة لالختالف والتمايز 

 

 

 رسمجرى الدّ 
 رسسير الدّ  

 وصف الفّعالّية
 رابط

 مهّمة محوسبة
 منالزّ 

 

أن جيمع معلومات عن  تلميذة بيتي ة مسبقة، إ  على كل  يبدأ الدرس مبهم   ؛ تمهيدةتتاحيّ ِاف 
عيد األضحى من حمر كات البحث، ويضع املاد ة ال يت قام جبمعها يف  أداة 

 .: شرائ  دوكس( )مثاًل  الصف   تعل م تعاوين  مشرتكة لكل  
 عرض شرائ  املهم ة البيتي ة. ل يتم  يف بداية الدرس األو  

 ‘د 51 رابط لمعروضة الدرس

 صلب الدرس 

 
  شرح

 (وتطبيق املصطلحات فهم)
  هي مدخل عن األعياد لدى يتم  عرض املقد مة وال يت

 الشعوب.
 الضغط على الرمز لتنزيل العارضة – (ةماد  ) عيد االضحى. 
  الضغط ملشاهدة  ث   ،ةالضغط لقراءة املاد  )ماد ة( صالة العيد

 فيلم.
   ماد ة( الضغط لقراءة املاد ة. احلج( 

 ‘د 51 

 :وتدريب تطبيق 

 (مجاعي  /فردي  )

 ات :الي  فع  

  .مشاهدة الفيلم املرفق بالضغط على الرابط 
  حل  األسئلة شفهيًّا.بعد مشاهدة الفيلم 
  مشس التداعيات: الضغط على ورقة التعليمات ث  حل  املهم ة

 على اللوح. 
   ورقة العمل الضغط حلل   :ضحىاألزات عيد ممي. 
  ة املوجودة ضمن املهم   الضغط حلل   ،"ضحىحنن واأل"قصيدة

 ‘د 51 

http://www.mindomo.com/view?m=caa3530bf0c34919a031fce4f1510968
http://www.mindomo.com/view?m=caa3530bf0c34919a031fce4f1510968
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 .(على اللوح يًّاأو كتاب اشفهيًّ  احلل  القصيدة )
 حمادثة إمجالي ة عن مضمون الدرس وعن الفع الي ات:  وإجمالتلخيص  

 ما ا أعجبك؟ 
 ما هي املعلومات اجلديدة ال يت اكتسبتها؟ 

  

 .ةة البيتي  ىل املهم  إالضغط للدخول  :ةة بيتي  مهم   ةوظيفة بيتيّ  
، من خالل " سي دنا إبراهيم"وهي  عبارة عن مهم ة إبداعي ة تعرب  عن قص ة 

 َرمسة. قص ة أو قصيدة أو

 ‘د 51 

 https://www.youtube.com/watch?v=inVEpOSJsb0 معلوماتيّ ثراء إ  
http://www.youtube.com/watch?v=TNyDW3rvFsg 
https://www.youtube.com/watch?v=1Te0h26BmHo 
 https://www.youtube.com/watch?v=swSpZwCU9lw  
https://www.youtube.com/watch?v=yOQAlxrGkhE 
http://www.amwaj.org.il/holidays/adha/.index.html 
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