
مطمئناً وارزق أهله من البلد آمنا  هذااللهم اجعل
اًء مطمئناً سخالبلد آمنا  هذااللهم اجعلالثمرات،

رخاًء وسائر بالد المسلمين

مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات

د  المحميإيمان.ا:المدرسةمديرة / الجودرأنوار.ا:المساعدةالمديرة / الجودرشيخة.أ:األولىالمعلمة /  كريب إيمان.ا:المادةمعلمة 





<iframe src="https://app.sli.do/event/ghHHmyT5VouFa3RYEYKbSW/embed/polls/03f4a462-
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%50حماس نص ونص 

حماسِك نسبةما هي 
!لحصة اليوم ؟

الثقافة التكنولوجية

د  المحميإيمان.ا:المدرسةمديرة / الجودرأنوار.ا:المساعدةالمديرة / الجودرشيخة.أ:األولىالمعلمة /  كريب إيمان.ا:المادةمعلمة 



قوانين الحصة عن بعد



ماهو التصرف الذي اعجبك؟ ولماذا؟

تفكير ناقد

تفكير ناقد

فردي 

على خاصية 

الشات



واكل وكل والت  الت 



:ا هداف  الدرس 

.صحيحعرف الطالبة التوكل والتواكل بشكل تأن . 1

تالفأوجه الشبه واالخبين التوكل والتواكل من حيثةالطالبتقارن أن .  2

.ة النبيالطالبة الشواهد الدالة على التوكل على هللا من سيرأن تستنبط. 3

.تالطالبة ثالثة حلول لمشكلة التواكل عند بعض الطالباأن تقترح. 3



:  موقف أول 
مزارع يبذل جهده  يحرث أرضه،  •

يزرعها ويسقيها ويزّودها بالسماد

: النتيجة
ل على الثمار  الكثيرة وحصال

.الوفيروالربح

:   موقف ثان
ىيبذل فريق كرة القدم جهودهم بالتدريب عل•

ي فنون كرة القدم ، ويقضون األيام الطويلة ف•
.التدريبات الشاقة

: النتيجة
.تحقيق الفوز على منافسيهم

فكري ثم اجيبي
المواطنة المحلية chatعلى 

والعالمية 



االعتماد على هللا تعالى

،النتائجتحقيقفي

.باألسبابخذاأل

االعتماد على هللا تعالى في

دها التي يريتحقيق النتائج 

.األخذ باألسباب، المسلم

استراتيجية الصف المقلوب على صفحة البادليت

واكل وكل والت  هوم كل من  الت 
مف 

https://ar.padlet.com/to_20101/t48v9u6qdkdt
https://ar.padlet.com/to_20101/kpxnobiz81cc


االعتماد على هللا تعالى

،النتائجتحقيقفي

.باألسبابخذاأل

االعتماد على هللا تعالى في

دها التي يريتحقيق النتائج 

.األخذ باألسباب، المسلم

واكل وكل والت  هوم كل من  الت 
ا  ـ مف 



=األخذ باألسباب +اإلعتماد على هللا 

=األخذ باألسباب -اإلعتماد على هللا 

توكل

تواكل

فردي 

على خاصية 

الشات



.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

.أتقيد بالوقت المطلوب لحل التدريب

.التزم المصداقية والشفافية في استعراض النتيجة

التقييم الذاتي سبيل 

لقياس مدى فهمِك 

واستعدادِك لالختبارات 

الحقيقية

https://wordwall.net/ar/resource/29088302

https://wordwall.net/ar/resource/29088302




المعلمة الصغيرة

واكل وكل والت  هوم كل من  الت 
مف 

https://app.animaker.com/animo/LkbXz5eGJj3M1LKM/

https://app.animaker.com/animo/LkbXz5eGJj3M1LKM/
https://app.animaker.com/animo/LkbXz5eGJj3M1LKM/
https://app.animaker.com/animo/LkbXz5eGJj3M1LKM/


قارني بين التوكل والتواكل من حيث أوجه التشابه وأوجه االختالف: باستخدام استراتيجية شكل فن

مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات

المحميدإيمان.ا:المدرسةمديرة /  الجودرأنوار.ا:المساعدةالمديرة / الجودرشيخة.أ:األولىالمعلمة / كريب إيمان.ا:المادةمعلمة 

التوكل

ىاالعتماد على هللا تعال

بعد تحقيق النتائج،في

خذ باألسباباأل

التواكل

ى االعتماد على هللا تعال

لتي في تحقيق النتائج ا

يريدها المسلم، 

.األخذ باألسباب

أوجه االختالف
وجه التشابه

أوجه االختالف

التواكل التوكل

االعتماد 

على هللا 

تعالى 
باألسباباألخذخذ باألسباباأل

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&n=%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D8%B1%
D9%8A%D8%A8&g=%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A&s=%D8
%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&t=9s
g4v1jkikt&sr=n&ms=uz&l=mt&i=udcfuoz&r=yt&db=2&f=dzddzddu&cd=p4pb9y7qcoczlvzxnkexjgiz5ngnngnnxxg

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&n=%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86 %D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A8&g=%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A&s=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&t=9sg4v1jkikt&sr=n&ms=uz&l=mt&i=udcfuoz&r=yt&db=2&f=dzddzddu&cd=p4pb9y7qcoczlvzxnkexjgiz5ngnngnnxxg


https://www.liveworksheets.com/c?a=s&n=%D8%A7%D9
%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%83%D8%B1%D9
%8A%D8%A8&g=%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D8%A5
%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A&s=%D8%AA
%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88%20%D8%A5%D8%B3
%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&t=9sg4v1jki

kt&sr=n&ms=uz&l=rv&i=udcfdzz&r=ud&db=2&f=dzddzddu
&cd=p4pb9y7qcoczlsyxnkenggxn5ngnngnnxxg

التمكين الرقمي

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&n=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86 %D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A8&g=%D8%A3%D9%88%D9%84 %D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A&s=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%88 %D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&t=9sg4v1jkikt&sr=n&ms=uz&l=rv&i=udcfdzz&r=ud&db=2&f=dzddzddu&cd=p4pb9y7qcoczlsyxnkenggxn5ngnngnnxxg




أن يبيت مكانه في فراشه عندما أحاطأمر ابن عمه علي بن أبي طالب 

.المشركون ببيته وحاولوا قتله، ثم توكل على هللا في أن يحميه

1الموق ف  

صلى هللامواقف من سيرة الرسول

تدل على توكله على هللاعليه وسلم

ازمولوالراحلةأعد،بكرأبيصاحبهمعالهجرةبرحلةالبدءقرروعندما

أخبارقلونبالطعامبتزويدهمالتقومعنها،هللارضيأسماءمعواتفقاالسفر،

.هماعنالمشركينعيونيعميأنفيهللاعلىتوكلثمإليهما،المشركين

الطريقيضل  الحتىالمدينة،إلىالطريقعلىيدلّهمكةأهلمندليالاستأجر

فيهللاعلىتوكلثمعليه،الطلبخفّ حتىثورغارفيواختبآصاحبه،مع

.وبطشهمالمشركينكيدمنسالًماالمنورةالمدينةيصلأن

2الموق ف  

3الموق ف  

:وكله على هللاالتالية ثم اكتبي العبارات الدالة على تصلى هللا عليه وسلمتأملي في مواقف النبي 

عندما أحاطيبيت مكانه في فراشه أن علي بن أبي طالب أمر ابن عمه

.، ثم توكل على هللا في أن يحميهالمشركون ببيته وحاولوا قتله

ازمولوالراحلةأعد،بكرأبيصاحبهمعالهجرةبرحلةالبدءقرروعندما

أخبارقلونبالطعامبتزويدهمالتقومعنها،هللارضيأسماءمعواتفقا،السفر

.هماعنالمشركينعيونيعميأنفيهللاعلىتوكلثمإليهما،المشركين

الطريقيضل  الحتىالمدينة،إلىالطريقعلىيدلّهمكةأهلمندليالاستأجر

.هللاعلىتوكلثمعليه،الطلبخفّ حتىثورغارفيواختبآصاحبه،مع

.وبطشهمالمشركينكيدمنسالًماالمنورةالمدينةيصلأنفي

فردي 

شفوي



ي   ب 
ل للن  ال رج  لم ق 

س
ه و ي  »: صلي اله علن 

ب  اق  رسل ن 
وكلا ُ ت  «وا 

ال  وكل» : ق  لها وت 
.«اعق 

ب   :السب 

...............

1:نشاط تعلمي 

ه   ج  ي 
ب  :الن 

...............
لهاا

وكلعق  ه  وت  اق  ه  علي الن  محاف ظ 
ال

فردي 

على خاصية 

الشات





مثال
ةالريادة والمبادر



التفكير الناقدالقيادة وصنع القرار



باستخدام استراتيجية حل المشكالت عالجي المشكلة السابقة

نشاط حل المشكالت

ماهي المشكلة؟

أسباب المشكلة

اقترحي حلول للمشكلة

ما رأيك في الحوار السابق؟

هل اعجبك تصرف هيا؟ولماذا؟

فردي 

على خاصية 

الشات



مثال

.تلتزم الطالبة بمحاولة حل السؤال أوال  

.تتشارك المجموعة اإلجابة عبر خاصية الشات

( .دقائق فقط3_تتقيد المجموعة بالوقت المطلوب لحل التدريب

.فقط لعرض لإلجابةتختار المجموعة طالبة واحدة 

المجموعة على خاصية الشاتاستجابةارسلي في النهاية



https://www.liveworksheets.com/c?
a=s&n=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D
8%A7%D9%86%20%D9%83%D8%B1
%D9%8A%D8%A8&g=%D8%AA%D8%
B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9%20%D
8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9
%85%D9%8A%D8%A9&s=1&t=9sg4v
1jkikt&sr=n&ms=uz&l=fy&i=udcftof&
r=pj&db=2&f=dzddzddt&cd=p4pb9y7
qcoczleixnkezjehq5ngnngnnzxg

جماعي

التيمزمجموعات 

https://www.liveworksheets.com/2-fy1245385pj

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&n=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86 %D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A8&g=%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9&s=1&t=9sg4v1jkikt&sr=n&ms=uz&l=fy&i=udcftof&r=pj&db=2&f=dzddzddt&cd=p4pb9y7qcoczleixnkezjehq5ngnngnnzxg
https://www.liveworksheets.com/2-fy1245385pj




.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

التقييم سبيل لقياس

مدى فهمِك 

واستعدادِك لالختبارات 

الحقيقية

ارسل كود النشاط لزميلتي اذا احتاجته

ارسل رابط الكاهوت  لزميلتي اذا احتاجته

على الطالبة التي التستطيع المشاركة على الكاهوت
كتابة اجابتها على الشات

https://kahoot.it/

https://kahoot.it/challenge/09315949?ch
allenge-id=d2efa4f6-97e1-4a5a-a373-

2e5cabceecbf_1645339139130

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=eb8f9449-cd9e-4229-b202-0d40bce9ab8d
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=eb8f9449-cd9e-4229-b202-0d40bce9ab8d
https://kahoot.it/challenge/09315949?challenge-id=d2efa4f6-97e1-4a5a-a373-2e5cabceecbf_1645339139130


2030الرؤية اإلقتصادية 

عالميا  سةالمنافإلىإقليميا  الريادةمنالبحريناقتصادتحويل

اآلمن اإلستعمالابحثي في هذا الموضوع مع مراعاة 

يره واكتبيه بخطك الجميل ثم قومي بتصوللتكنولوجيا 

التيمزووضعه في ملفك الخاص على قناة 



ميةمناقشة العبارة التالية على البوابة التعلي



.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

التقييم سبيل لقياس

مدى فهمِك 

واستعدادِك لالختبارات 

الحقيقية

النشاط لزميلتي اذا احتاجتهارسل كود

الكاهوت  لزميلتي اذا احتاجتهارسل رابط

على الطالبة التي التستطيع المشاركة على الفورم
كتابة اجابتها على الشات



https://forms.office.com
/Pages/ResponsePage.as
px?id=ndUbPaHEy020vx
Q0e63HThVVoaaNHlhKn
ldXvFWGnsJUNkZUT1lZQ
UpCQkgzNjk5S0NGNVR

OR1E5OS4u

رابط النشاط

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUNkZUT1lZQUpCQkgzNjk5S0NGNVROR1E5OS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOFEyVUpOUjBERU5GUkdXNzcxUjFSRzVSRi4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&route=OfficeHome&lang=ar-SA#FormId=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUMlhZTU40WkhNTko2N0lJUTcxUE80OVNYMS4u
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&route=OfficeHome&lang=ar-SA#FormId=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUMlhZTU40WkhNTko2N0lJUTcxUE80OVNYMS4u


.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

.أتقيد بالوقت المطلوب لحل التدريب

.التزم المصداقية والشفافية في استعراض النتيجة

:تذكري غاليتي

يقيةالتقييم الذاتي سبيل لقياس مدى فهمِك واستعدادِك لالختبارات الحق



:ـ التوكل هو1

االعتماد على هللا تعالى في تحقيق النتائج بعد أخذ السبب

:ـ التواكل  هو2

دها المسلم التواكل على هللا هو االعتماد على هللا تعالى في تحقيق النتائج التي يري

.دون األخذ باألسباب 

:ـ يطلق على االعمال التي ينبغي القيام بها قبل التوكل على هللا 3

.اتخاد األسباب 

:لكل منعلى هللا تعالىلوازم التوكل الصحيحـ 4

\احترام األساتذة \االلتزام بالحضور وعم الغياب \المطالعة\االجتهاد: الطالب

..... الدعاء

..االعتماد على هللا \االبتعاد عن بيع المحرمات\عدم الغش \األمانة \الصدق :التاجر

https://ww
w.liveworksh
eets.com/2-
bo618370ac

التمكين الرقمي

https://www.liveworksheets.com/2-bo618370ac

