
 راء واملعراجدرس اإلس /ةير وحدة السيرة النبويّ نموذج تحض

 
رس

 .اإلسراء واملعراج  موضوع الد 

 

م اسم املعلم/ مصمّ 

 .الوحدة

 

نموذج الوحدة مراجعة 

)بدون املحوسبة 

 الفعاليات(

 أسماء الشيخ خليل

 
 
 

 محمود عمري.أ.  -

 د. سفيان كبها. -

 

ة  للصفين الخامس والسادس. –ملرحلة االبتدائّية ا الفئة العمري 

 

رس
ة الد   دقيقة 90 مد 

 

  :أهداف مضمونية

ة ومعالم أطر مضمونيّ )

 رئيسية(

 ل.على أحداث املناسبة بشكل مفصّ  ف التلميذأن يتعرّ  -1

2- 
ّ
  ة التي مرّ املهّم  عن املواقع التلميذم أن يتعل

ّ
ى هللا عليه بها الرسول صل

 
ّ
 الرحلة.ثناء م أوسل

  التلميذعرف أن ي-3
ّ
 واملعراج.ة الشرعّية لإلسراء األدل

 سراء واملعراج.ال  ّي مفهومبين  التلميذ يفّرق أن -4

ى هللا عليه ة الرحلة بالنسبة للرسول أهميّ  التلميذأن يستنتج -5
ّ
صل

م 
ّ
 وسل

ّ
 ة.وللمسلمين كاف

 ات املحوسبة.اليّ في املناقشة والفعّ  التلميذأن يشارك -6

 ثناء قيامه في الفعاليات.سبة أاستعمال البرامج املحو  التلميذأن يتقن -7

 على أداء الصالة. التلميذ أن يحرص -8
 

 

مصطلحات أساسية، 

ة  .وثروة لغوي 

النار  -ة الجنّ  -معجزة  -وات السبع السم   -راق الب   -املعراج  -سراء ال 

 –ة الصخرة قبّ  -ن عرش الرحم   -البيت املعمور  -سدرة املنتهى  -

 جبريل عليه السالم. -عام الحزن  -املسجد القبلّي 

)القيمة  الهدف 

املضافة( من استعمال 

 الحوسبة

  .تدريس هذه املناسبة املباركة تطوير طرق  -1

سراء أحداث ال  ف على أهّم إثارة اهتمامهم في التعرّ و  تالميذتشويق ال -2

 .واملعراج

 .خصوًصا في عالم الحوسبة ّيةقدرات الطالبالبراز إ -3

 

  ـ21 مهارات القرن ال
 

)    سراء واملعراجئل تعليمية محوسبة في عرض درس ال استعمال وسا-1

 .ات محوسبة (اليّ فعّ  -مهمة محوسبة  -عارضة محوسبة 

 سراء واملعراج.بالبحث في مواقع مختارة عن ال  ام التالميذيق.2 



 .موضوع الدرسات محوسبة عن اليات ومهّم فعّ -3

 مات كانت بشكل تدريجي حفزت التالميذطريقة عرض املعلو .4

 لبحث بمصادر متنوعة.اثارت لديهم التشويق و ألالستنتاج والتحليل و 
 

 

   البيئة املحوسبة
ّ
  -م حاسوب للمعل

ّ
  سالط.م   - حاسوب داخل الصف

 

االستجابة لالختالف 

 والتمايز

 .العمل ضمن مجموعات-1

 .ةراعت الفروقات الفرديّ  ةات متنوعّ اليّ والفعّ سئلة األ -2

 مشاركتهم وانتباههم.   حسب  تقييم التالميذ -3

 
 ي حلقة .أبعض دون انقطاع بربط حلقات املوضوع بعضها  يجب ةضافيّ إمالحظات  

 

ّ

ّ  



رس
 مجرى الد 

 

رس
  سير الد 

ة الي   وصف الفع 

 رابط

 \ملصدر 

ة  مهم 

 محوسبة

 الز من

 

 

فتتاحّية؛  ا 

 تمهيد

  أحجية ضمن برنامجعرض "voki "ى وعل

 .حجيةاأل حّل  الطالب

 شمس التداعي  كتابة التالميذمن  ثّم نطلب

سراء ، وكتابة ما يعرفونه عن ال على الدفتر

 واملعراج

 كتابة  
ّ
وح مع شمس التداعي على الل

لكي يكتبها  التالميذ ذكرهااملعلومات التي 

الذين وجدوا صعوبة في حل هذه  التالميذ

  .املهمة

 األحجية

15 

 دقيقة

صلب 

 الدرس

 شرح

فهم وتطبيق )

 املصطلحات(

سراء من ال عرض آية السراء من سورة ال 

youtubeن يستمع التالميذ لآلية الكريمة ، وبعد أ

 ية تالوة صحيحة.لتالوة ال هم ختار بعضن
 

 سراءل ية اآ

 دقائق 5

 

 

 

 

 

 

    

 دقيقة20

عن  power pointعرض شرائح على برنامج ال 

سراء واملعراج من خالل ة ال املوضوع تشرح قصّ 

 األمر الذي حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم،

عندما يستمعون الى  سوف يثير مشاعر التالميذ

 سراء واملعراج كما قصّ ة ال قصّ 
ّ
ى هللا ها الرسول صل

 
ّ
  .معليه وسل

عارضة 

 محوسبة

  

   .شرح معنى املعراج

  .ل في السموات السبعحداث املعراج بشكل مفصّ أ

تطبيق 

 وتدريب:

فردي / )   

 جماعي(

التالميذ على حادثة السراء واملعراج ف ن تعرّ بعد أ

ة محوسبة مهّم ب نقوم ، للمسلمين وأهمّيتها بالنسبة

 جماعيّ 
ّ

 والتي" الزابتشن" على برنامج ة داخل الصف

 خاللها  من  سيقوم التالميذ
ّ
موه بتطبيق ما تعل

 قة.بطريقة ممتعة وشيّ 

 إلى مجموعات، كّل بتقس نقوم مالحظة:
ّ

يم الصف

ة مهّم 

 محوسبة

20 

 دقيقة

http://www.voki.com/pickup.php?scid=11433068&height=267&width=200
http://www.voki.com/pickup.php?scid=11433068&height=267&width=200
https://www.youtube.com/watch?v=a4KhbhtSQWY
https://docs.google.com/presentation/d/1FHdnMZlw1FnjZUBXglGIwJlheG-MGuUYtL4zpZlOoi8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1FHdnMZlw1FnjZUBXglGIwJlheG-MGuUYtL4zpZlOoi8/edit?usp=sharing
http://zapt.io/tkpyce7v
http://zapt.io/tkpyce7v


 

رس
  سير الد 

ة الي   وصف الفع 

 رابط

 \ملصدر 

ة  مهم 

 محوسبة

 الز من

 

 الحاسوب املخصّ تي الى مجموعة تأ
ّ

 وحّل  ص للصف

علن عن ن، ن تنتهي جميع املجموعاتأة، وبعد املهّم 

جابات بأكبر عدد من ال  املجموعة التي أجابت

 .الصحيحة

                 

 

 تلخيص

 

 ن
ّ
املباركة من مناه عن املعجزة قوم بتلخيص ما تعل

 (.)عمل فردّي  خالل ورقة عمل شاملة عن املوضوع

 ورقة عمل

ملخص االسراء 

 واملعراج

25 

 دقيقة

ة   مهمة محوسبة على برنامج اللوح االلكتروني -1 وظيفة بيتي 

lionlit حلها في البيت على التالميذ. 

 على كل تلميذ حفظ آية السراء. -2

 

ة نسبة من العالمة الفصلية \مالحظة: يحّدد املعلم 

 على هذه الوظيفة.

 

 5  مهمة بيتية

   دقائق

 

 لالعبة محوسبة وتمارين على   إثراء
ّ
 .كترونّي لوح الل

 

 

 تمارين

لعبة من 

سيربح 

 املليون 

موقع التربية 

-االسالمية

 "د"الرينة

 

  مادة -1 املصادر 
ّ
 .صةملخ

 لوح الكترونّي. -2

 .لم قصيريف -3

 voki فعالية -4

 .وراق عملأ -5

 .لعبة محوسبة -6

 .عرض شرائح-7

قائمة 

 املصادر

 

 

https://docs.google.com/document/d/1duRvfzRVZ7PF9vb1O51YLqavRORqeO1M8rfNIkYr0Qk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1duRvfzRVZ7PF9vb1O51YLqavRORqeO1M8rfNIkYr0Qk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QOQB978snNbejS1hNmULQE9BwOxk3ys0n_VUz2VUQ7Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1QOQB978snNbejS1hNmULQE9BwOxk3ys0n_VUz2VUQ7Q/edit?usp=sharing
http://linoit.com/users/asmaaretal4/canvases/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://linoit.com/users/asmaaretal4/canvases/%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE%20%D8%AE%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%20%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
http://linoit.com/users/asmaaretal4/canvases/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://linoit.com/users/asmaaretal4/canvases/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
https://docs.google.com/presentation/d/18FWsnCAZl2h7wiR6zj5jHj3vj358hjQz0lFPfQSoAR8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18FWsnCAZl2h7wiR6zj5jHj3vj358hjQz0lFPfQSoAR8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18FWsnCAZl2h7wiR6zj5jHj3vj358hjQz0lFPfQSoAR8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18FWsnCAZl2h7wiR6zj5jHj3vj358hjQz0lFPfQSoAR8/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/a/rd.tzafonet.org.il/deen/
https://sites.google.com/a/rd.tzafonet.org.il/deen/
https://sites.google.com/a/rd.tzafonet.org.il/deen/
https://docs.google.com/document/d/1fMb4nErmkmF4tdqGEzAwk8Gb28ZVttiGwwp5NSMDVIc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1fMb4nErmkmF4tdqGEzAwk8Gb28ZVttiGwwp5NSMDVIc/edit?usp=sharing

