
 

 

 
         

  
 (   2( و )   1نتائج التوحيد في الدنيا واالخرة  )     العنوان رقم الوحدة 

 أخرى   : الصف

  التاريخ :     اليوم :

 (  2( و )  1نتائج التوحيد في الدنيا واالخرة  )      الكبرى:الفكرة 
 نواتج التعلم للوحدة 

 الرئسيه :  األهداف 
 أن: في نهاية الوحدة يكون الطالب قادراً على 

 توضح حال الناس بغير التوحيد - 
 عدد نتائج التوحيد في حياة االنسان  ت -
 نتائج ذكر هللا على الفرد وصالح القلب  ستنبط ت -
   بين نتائج التوحيد في مجتمع الصحابة رضي هللا عنهم ت - 
                                                                                                                                                                                                                                     نتائج التوحيد في الدنيا ) على حياتنا االجتماعية (تعدد  - 
 وضح نتائج التوحيد في االخرة  ت –
 ارن بين نتائج التوحيد في االخرة ونتائجه في الدنيا تق - 
 

 األسئلة األساسية  األفهام الثابتة 
 حال الناس بغير التوحيد  :سيفهم الطالب 

 نتائج التوحيد في حياة االنسان    -
 نتائج ذكر هللا على الفرد وصالح القلب   -
 نتائج التوحيد في مجتمع الصحابة رضي هللا عنهم    - 
                                                                                                                                                                                 نتائج التوحيد في الدنيا ) على حياتنا االجتماعية (                                                       - 
 نتائج التوحيد في االخرة    –
 نيا ارن بين نتائج التوحيد في االخرة ونتائجه في الدتق - 
 

 ما نتائج التوحيد في حياة االنسان  ؟  – 1س 
 ما نتائج ذكر هللا على الفرد وصالح القلب ؟  - 2س 
 ما نتائج التوحيد في مجتمع الصحابة رضي هللا عنهم  ؟  - 3س   
                                                                                                                                                            نتائج التوحيد في الدنيا ) على حياتنا االجتماعية (  ؟                                                                           ما   - 4س  

 ما نتائج التوحيد في االخرة ؟    – 5س 
 ؟ قارني  بين نتائج التوحيد في االخرة ونتائجه في الدنيا   - 6س  

 

 المهارات المعارف
 سيعرف الطالب: 

 نتائج التوحيد في حياة االنسان 
 نتائج ذكر هللا على الفرد وصالح القلب    -
 نتائج التوحيد في مجتمع الصحابة رضي هللا عنهم     - 
                                                                                                                            حياتنا االجتماعية (                                                                                                           نتائج التوحيد في الدنيا ) على   - 
 ج التوحيد في االخرة نتائ  –
 ارن بين نتائج التوحيد في االخرة ونتائجه في الدنيا تق - 

 على:  –بإذن هللا  -سيكون الطالب قادرين  
 نتائج التوحيد في حياة االنسان 

 نتائج ذكر هللا على الفرد وصالح القلب    -
 نتائج التوحيد في مجتمع الصحابة رضي هللا عنهم     - 
                                                                                                                                                يد في الدنيا ) على حياتنا االجتماعية (                                                                                        نتائج التوح  - 
 نتائج التوحيد في االخرة   –
 ارن بين نتائج التوحيد في االخرة ونتائجه في اتق - 

 استمارة التخطيط العكسي لمقررات العلوم الشرعية 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 
 بنات –الشؤون التعليمية 

 إدارة اإلشراف التربوي 

 قسم العلوم الشرعية 



 

 

 
 

 

 البراهين واألدلة على تحقيق نواتج التعلم 
 

 نتائج التوحيد في حياة االنسان   عنخرئطة مفاهيم   عمل
 نتائج التوحيد في االخرة  عمل مطويه عن 

 القدرة على حل أسئلة التقويم  بالكتاب المدرسي  
 
 

 خبرات التعليم والتعلم 

 ما يقوم به الطالب:  ما يقوم به المعلم : 
 

بعرض بعض األسددددئلدة  مدددخددل وتمهيددد انددارة انتبددا  الطددالبددات  
إبراز األفكدار واافهدام واألنشددددطدة المتعلقدة بموضددددو  الوحددة       

الباقية للوحدة بتقديم األسدئلة األسداسدية مع مناقشدة المهمات األدائية التي 
عرض األسددئلة األسدداسددية     تعمل على تحقيق هذ  األهداف واافهام  

واافهدام البداقيدة عن قريق عرض المفردات والابرات التعليميدة  
)ماذا أعرف  لدروس الوحدة عن قريق جدول التعلم وإسددتراتيجية  

كذالك مناقشددده الطالبات بجميع   ماذا تعلمت( -ماذا أريد أن أعرف  –
 االستراتيجيات مع االستنتاج منهم وحل االنشطه  

 
 
 

 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضو  الوحدة       انتبا  الطالبات     
  

       التفاعل مع النشاق واالجابة عن األسئلة            
 مفاهيم  خرائط أو  ذهنية  خرائط  رسم في المشاركة          

 
 
 
 
 
 
 

 االستنتاج    3▢المقارنة 3  ▢   تصنيفال ▢ الوصف   ▢  المالحظة 3  ▢  التذكر  3▢   :مهارات التفكير األساسي* 
 األصالة   ▢المرونة  3  ▢الطالقة 3  ▢  :مهارات التفكير اإلبداعي* 
  التمييز بين الموضوعات ذات الصلة وغير ذات الصلة  ▢ات ضاكتشاف األخطاء والتناق   ▢النظرة الشمولية   ▢التمييز بين اآلراء والحقائق  ▢التحليل 3  ▢ :مهارات التفكير الناقد* 
 تقييم ▢  كيبتر ▢تحليل  ▢تطبيق  ▢فهم   ▢معرفة   ▢ :المستوى المعرفي لألسئلة* 
 ات الست بعالق  ▢تدريس األقران   ▢البنائي ويم التق 3▢حل المشكالت   3▢  العصف الذهني 3  ▢تمثيل األدوار  3  ▢التدريس التبادلي 3  ▢التعلم التعاوني 3  ▢ االستراتيجيات:* 
 لخرائط الذهنية أو المفاهيم3ا  ▢الذكاءات المتعددة   ▢  

 صفية.علم من معارف ومهارات وقيم من خالل ممارسة األنشطة الصفية والال تبه المسكل ما يكت التعليم:نواتج 
 تدور حوله الوحدة التدريبية ويمكن ان تظهر في األفكار الرئيسية للوحدة او المفاهيم العامة للوحدة   يالمحور الجوهري الذ الكبرى:الفكرة 
 دة الواحدة. مع الربط بينها في الوح العميقةهي المعارف  الثابتة:األفهام 

 االدائية. هي أساليب التقويم والمهمات  واألدلة:البراهين 
 التفاعلية.خبرات التعلم والتعليم: هي التفاعل بين المتعلم والبيئة والطالب والمعلمين وكذلك التفاعل مع التطبيقات والبرامج 



 

 

  
 
 
 

         
  

 والمحبة  (    -العبادات الباقنة ) العبادة   :  العنوان رقم الوحدة 

 أخرى   : الصف

  التاريخ :     اليوم :

 والمحبة  (   -العبادات الباقنة ) العبادة     الفكرة الكبرى:
 نواتج التعلم للوحدة 

 األهداف الرئيسة:   
   في نهاية الوحدة يكون الطالب قادراً على أن:

 توضح معنى العبادة  -
 ذكر امثلة على العبادات بأنواعها  ت -
 ستنبط حكم صرف كل العبادات هلل تعالى  ت -
 بين شروق قبول العبادة   ت - 
                                                                                                                                                                                                                                  أركان العبادة                                                                                                               تعدد  - 
 وعال   توضح أسباب محبة المسلم لربه جل –
 تذكر نالث نعم تستوجب حبنا هلل تعالى   - 
 توضح نمرة تقديم محبة هللا ورسوله           - أنوا  المحبة      تعدد  -
 تعدد عالمات صدق المحبة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم   -

 األسئلة األساسية  األفهام الثابتة 
   سيفهم الطالب أن:

 توضح معنى العبادة   
 ذكر امثلة على العبادات بأنواعها ت -
 ستنبط حكم صرف كل العبادات هلل تعالى  ت -
 بين شروق قبول العبادة   ت - 
                                                                                                                                                                                                                                أركان العبادة                                                                                                                تعدد  - 
 وعال توضح أسباب محبة المسلم لربه جل  –
 تذكر نالث نعم تستوجب حبنا هلل تعالى  - 
 توضح نمرة تقديم محبة هللا ورسوله           -تعدد أنوا  المحبة       -
 م تعدد عالمات صدق المحبة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسل -
 
 
 

 امثلة على العبادات بأنواعها  اذكري  -1س  
 ما حكم صرف كل العبادات هلل تعالى   - 2س
 بيني  شروق قبول العبادة    - 3س 

                                                                                                                                                                                                                                      عددي أركان العبادة                                                                                                            – 4س  
 وضحي أسباب محبة المسلم لربه جل وعال   –5س 

 تعالى  اذكري نالث نعم تستوجب حبنا هلل  -  6س 
 وضحي نمرة تقديم محبة هللا ورسوله        - 8عددي أنوا  المحبة       س   – 7س  
 عددي عالمات صدق المحبة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم  – 9س  
 
 
 
 

 استمارة التخطيط العكسي لمقررات العلوم الشرعية 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اإلدارة العامة 
 بنات –الشؤون التعليمية 

 إدارة اإلشراف التربوي 

 قسم العلوم الشرعية 



 

 

  المعارف
 

 
 المهارات

 سيعرف الطالب: 
 معنى العبادة     
 امثلة على العبادات بأنواعها    -
 حكم صرف كل العبادات هلل تعالى   -
 شروق قبول العبادة    - 
                                                                                                                                                                                                                               أركان العبادة                                                                                                                 - 
 أسباب محبة المسلم لربه جل وعال  –
 تذكر نالث نعم تستوجب حبنا هلل تعالى   - 
 نمرة تقديم محبة هللا ورسوله           -أنوا  المحبة        -
 عالمات صدق المحبة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسلم  -
 
 

 معرفة :    على: –بإذن هللا   -سيكون الطالب قادرين 
 معنى العبادة     
 امثلة على العبادات بأنواعها    -
 حكم صرف كل العبادات هلل تعالى  -
 شروق قبول العبادة    - 
                                                                                                                                                                                                                                أركان العبادة                                                                                                                 - 
 أسباب محبة المسلم لربه جل وعال   –
 تذكر نالث نعم تستوجب حبنا هلل تعالى  - 
 نمرة تقديم محبة هللا ورسوله          -أنوا  المحبة       -
 عالمات صدق المحبة هلل ورسوله صلى هللا عليه وسل  -
 
 

 البراهين واألدلة على تحقيق نواتج التعلم

 
  أنوا  المحبه  عنخرئطة مفاهيم    عمل

   شروق قبول العبادة عمل مطويه عن 
 القدرة على حل أسئلة التقويم  بالكتاب المدرسي 

 خبرات التعليم والتعلم

 ما يقوم به الطالب:  ما يقوم به المعلم : 

بعرض بعض األسددددئلة واألنشددددطة المتعلقة مدخل وتمهيدد انارة انتبدا  الطالبات  
إبراز األفكدار واافهدام البداقيدة للوحددة بتقدديم األسددددئلدة بموضددددو  الوحددة        

األسدددداسددددية مع مناقشددددة المهمات األدائية التي تعمل على تحقيق هذ  األهداف 
عرض األسدئلة األسداسدية واافهام الباقية عن قريق عرض المفردات   واافهام  

)مداذا والابرات التعليميدة لددروس الوحددة عن قريق جددول التعلم وإسددددتراتيجيدة  
 ت ماذا تعلم -ماذا أريد أن أعرف  –أعرف 

 

 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضو  الوحدة       انتبا  الطالبات     
  

       التفاعل مع النشاق واالجابة عن األسئلة            
 يم مفاه خرائط أو  ذهنية خرائط رسم في المشاركة         

 االستنتاج 3 ▢لمقارنة  3ا  ▢  التصنيف ▢  الوصف  ▢  المالحظة  ▢ التذكر 3 ▢  * مهارات التفكير األساسي: 
 األصالة  ▢المرونة  3  ▢الطالقة   3▢* مهارات التفكير اإلبداعي: 

 التمييز بين الموضوعات ذات الصلة وغير ذات الصلة    ▢اكتشاف األخطاء والتناقضات   ▢النظرة الشمولية  ▢التمييز بين اآلراء والحقائق  ▢التحليل  3  ▢* مهارات التفكير الناقد: 
 تقييم 3▢تركيب  3▢تحليل   ▢تطبيق   3▢فهم  3  ▢معرفة 3  ▢* المستوى المعرفي لألسئلة:  

 القبعات الست  ▢تدريس األقران  ▢البنائي التقويم 3  ▢حل المشكالت   3▢  العصف الذهني  ▢تمثيل األدوار  ▢لتدريس التبادلي 3ا  ▢لتعلم التعاوني  3ا ▢ * االستراتيجيات:
 الخرائط الذهنية أو المفاهيم3 ▢الذكاءات المتعددة   ▢ 

 صفية.علم من معارف ومهارات وقيم من خالل ممارسة األنشطة الصفية والال تبه المسكل ما يكت التعليم:نواتج 
 تدور حوله الوحدة التدريبية ويمكن ان تظهر في األفكار الرئيسية للوحدة او المفاهيم العامة للوحدة   يالمحور الجوهري الذ الكبرى:الفكرة 
 مع الربط بينها في الوحدة الواحدة.  العميقةهي المعارف  الثابتة:األفهام 

 االدائية. هي أساليب التقويم والمهمات  واألدلة:البراهين 
 التفاعلية.لتعليم: هي التفاعل بين المتعلم والبيئة والطالب والمعلمين وكذلك التفاعل مع التطبيقات والبرامج خبرات التعلم وا



 

 

  
 
 
 

         
  

   الشرك ) خطر الشرك _ الحذر من الشرك  (:   العنوان رقم الوحدة 

 أخرى   :  الصف

  التاريخ :    اليوم :

 الشرك ) خطر الشرك _ الحذر من الشرك  (      الفكرة الكبرى:
 للوحدةنواتج التعلم 

 األهداف الرئيسة:    
   في نهاية الوحدة يكون الطالب قادراً على أن:

 مااعظم الذنوب   تبين  -1
 وضح معنى الظلم                    ت   -2
  أنوا  الظلم عدد ت -3
 تذكر جزاء من مات وهو مشرك   -4
 تعدد اربع فروق بين الشرك وغير  من الذنوب   -5
 تستنتج مراتب المشركين والعصاة   -6
 تدلل على الحذر من الشرك   -7
 تستنبط نمرة المعرفة بوقو  الشرك في هذ  االمه  -8

 األسئلة األساسية األفهام الثابتة
                                                                                            سيفهم الطالب أن:

 مااعظم الذنوب   
 معنى الظلم                    

                                                    جزاء من مات وهو مشرك   --    أنوا  الظلم 
ب                                                                ذنوفروق بين الشرك وغير  من ال 

 مراتب المشركين والعصاة  
 نمرة المعرفة بوقو  الشرك في هذ  االمه 

 مااعظم الذنوب  - 1س
 ما معنى الظلم                     - 2س 

   ما أنوا  الظلم  3س  
                                                                                                                                                                ما  جزاء من مات وهو مشرك  – 4س 
                                                                                                ماالفرق بين الشرك وغير  من الذنوب                                                           - 5س 
 ما مراتب المشركين والعصاة   – 6س 
 ما الدليل على الحذر من الشرك  – 7س
 ما  نمرة المعرفة بوقو  الشرك في هذ  االمه  -8س 

 المهارات المعارف
 جزاء من مات مشرك     -  ظلمأنوا  ال  -الذنوب    عظم ا سيعرف الطالب:

 الفرق بين الشرك وغير  من الذنوب  -مراتب المشركين  
 جزاء من مات مشرك     -أنوا  الظلم   -عظم الذنوب    معرفة :  ا     على: –بإذن هللا  -سيكون الطالب قادرين  

 الفرق بين الشرك وغير  من الذن   -مراتب المشركين  

 استمارة التخطيط العكسي لمقررات العلوم الشرعية 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 
 بنات –الشؤون التعليمية 

 إدارة اإلشراف التربوي 

 العلوم الشرعية قسم 



 

 

 
 

 
 

 البراهين واألدلة على تحقيق نواتج التعلم 
 

 أنوا  الظلم   عنخرئطة مفاهيم   عمل
 عمل مطويه عن مراتب المشركين والعصاة  

 القدرة على حل أسئلة التقويم  بالكتاب المدرسي 
 

 خبرات التعليم والتعلم 

 الطالب: ما يقوم به  ما يقوم به المعلم : 

(  أقدم األسئلة األساسية وأناقش المهمات األدائية عرفي الشرك ) 
 (   الشركالاتامية للوحدة )

يتم تقديم المصطلحات األساسية عند حاجة األنشطة التعليمية لها  
جناب   –الظلم  –المحرمات  ––والمهمات األدائية )الشرك 

 التوحيد   (   
، تشاهد الطالبات العرض بتركيز وانتبا  ،  الشركعن عرض فيديو  

مع   أنوا  الشرك،ومن نم يقمن بمناقشته في محاولة منهن لتوضيح 
 وقرح اسئله  من مشاهدة العرض  توضيح الهدف

 عمل مطويه عن أنوا  الشرك  أقلب من الطالبات  
 أختتم الوحدة بتقييم ذاتي للطالبات  
 

 
 

 بعرض بعض األسئلة واألنشطة المتعلقة بموضو  الوحدة  انتبا  الطالبات 
 

        مفاهيم خرائطفي  المشاركة       

 مطويه عن أنوا  الظلم (  أداء مهام ) عمل       

 
 
 

 االستنتاج    3▢المقارنة   3▢   التصنيف ▢  الوصف  ▢  المالحظة 3 ▢  التذكر 3 ▢  * مهارات التفكير األساسي: 
 األصالة  ▢المرونة   ▢لطالقة  ا 3▢* مهارات التفكير اإلبداعي:  

 التمييز بين الموضوعات ذات الصلة وغير ذات الصلة   ▢اكتشاف األخطاء والتناقضات   ▢النظرة الشمولية   ▢التمييز بين اآلراء والحقائق  ▢التحليل   3▢* مهارات التفكير الناقد: 
 تقييم ▢تركيب   ▢تحليل  ▢تطبيق  ▢فهم   ▢معرفة   ▢* المستوى المعرفي لألسئلة: 
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 العنوان رقم الوحدة 

 أخرى   :  الصف

  التاريخ :    اليوم :

 الفكرة الكبرى:
 نواتج التعلم للوحدة

 األهداف الرئيسة:    
 في نهاية الوحدة يكون الطالب قادراً على أن: 

 
 

 األسئلة األساسية األفهام الثابتة
 سيفهم الطالب أن:

 

 المهارات المعارف
 سيعرف الطالب:

 
 

 على:  –بإذن هللا  -سيكون الطالب قادرين 
 
 
 
 

 استمارة التخطيط العكسي لمقررات العلوم الشرعية 

 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم

 اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 
 بنات –الشؤون التعليمية 
 التربوي إدارة اإلشراف 

 قسم العلوم الشرعية 



 

 

 
 

 البراهين واألدلة على تحقيق نواتج التعلم 
 
 

 
 
 
 
 

 خبرات التعليم والتعلم

 ما يقوم به الطالب: ما يقوم به المعلم :
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