
مطمئناً وارزق أهله من البلد آمنا  هذااللهم اجعل
ًء مطمئناً سخاالبلد آمنا  هذااللهم اجعلالثمرات،

رخاًء وسائر بالد المسلمين

مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات

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



مدرسة خديجة الكبرى اإلعدادية للبنات



<iframe src="https://app.sli.do/event/ghHHmyT5VouFa3RYEYKbSW/embed/polls/03f4a462-3686-41ed-9944-6a609fce3a7c" 
width="300" height="400"></iframe>

%50حماس نص ونص 

حماسِك نسبةما هي 
!لحصة اليوم ؟

الثقافة التكنولوجية



قوانين الحصة عن بعد



ماذا لو

أنك تعيشين وحدك 

ومنعزلة عن الناس 

كيف سيكون شعورك؟



الجزء الثاني    -التربية اإلسالمية

الصف األول اإلعدادي    

الفصل الدراس ي الثاني       

داقة الصَّ



أهداف الدرس

:ة يتوقع منك في نهاية الدرس أن تكون قادرا على/عزيزي الطالب

.داقةتوضيح مفهوم الصَّ 
1

وحقوقهديق الصالحصفات الصَّ استنتاج 2

التربية اإلسالمية/ الصداقة

مناقشة سلبيات وإيجابيات الصداقة اإلفتراضية 3

تحليل مشكلة الصداقة اإلفتراضية من خالل املشكلة املطروحة
4
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.من سورة الحجرات13آية

التربية اإلسالمية/ الصداقة

تمهيد



استراتيجية الصف املقلوب
:عزيزتي الطالبة

ه من خالل النشاط األول الذي  تم ارسال
 على صفحة 

ً
ي من تحققالبادليتسابقا

صحة إجابتك اثناء عرض الشرائح 
:التالية



نشاط

ِّف الصَّ .. ة /عزيزي الطالب
.داقة بأسلوبك الخاصعر 

التربية اإلسالمية/ الصداقةاإلجابة

الصداقة

:داقة هيالصَّ 

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

.....................................
عالقة بين اثنين أو أكثر من : داقة هيالصَّ 

الناس، تؤدي إلى تآلف القلوب، وتقارب 
.النفوس، والتعاون في الحياة

ْرَواُح ُجُنو ): قال عليه الصالة والسالم
َ
ٌد األ
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.رواه البخاري ومسلم(اخ

داقةمفهوم الصَّ 



https://ar.padlet.com/850119006/4863f0j31zn0zplr

:  طالبتي المبدعة

افتحي الرابط التالي وأقرئي 

م مفهوم الصداقة عند الفالسفة ث

.أكتبي التعريف الذي اعجبك

ولماذا اعجبك؟

https://ar.padlet.com/850119006/4863f0j31zn0zplr




.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

.أتقيد بالوقت المطلوب لحل االسئلة

.التزم المصداقية والشفافية في استعراض النتيجة

التقييم الذاتي سبيل

لقياس مدى فهمِك 

واستعدادِك لالختبارات 

الحقيقية

الثقافة التكنولوجية

أسماء محمد الصادقي:اعداد محتوى التقييم من قبل الطالبة 

https://wordwall.net/play/30361/954/784

https://wordwall.net/play/6582/256/637
https://wordwall.net/play/6582/256/637
https://wordwall.net/play/30361/954/784




صفات 3فكري في احدى صديقاتك المقربات ثم اكتبي : 2س

صفات تكرهيها في صديقتك  بدون 3تحبيها في صديقتك و

.ذكر اسم صديقتك 

لنذهب معا  الى صفحة البادليت وأقيم زميلتي وذلك بوضع نجوم تحت إجابتها اذا اعجبتني

https://ar.padlet.com/850119006/4863f0j31zn0zplr

https://ar.padlet.com/to_20101/hx6ka7se2f2o
https://ar.padlet.com/850119006/4863f0j31zn0zplr


اإلجابةنشاطديق الصالحصفات الصَّ 

ة /تعلمعزيزي امل
اكتب أهم الصفات 
الحسنة التي تحب أن 

.تكون في صديقك

التربية اإلسالمية/ الصداقة

الصدق املودة واملحبة

التقوى 
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. من سورة الزخرف67آليةا(ت



اإلجابةنشاطديق الصالحصفات الصَّ 

ة /عزيزي املتعلم
  
ِّ
في أحد ر فك

أصدقائك املقربين
ثم اكتب أجمل 

التي الحسنةصفاته
.تحبها

التربية اإلسالمية/ الصداقة

نموذج 
إجابة

متعاون 

أمين 

نصوح

مجتهد

فييتفقدني
عباداتي



التربية اإلسالمية/ الصداقة داقةحقوق وآداب الصَّ 

ديقين أحمد وبدر ثم أجب على السؤال..ة /عزيزي املتعلم .تأمل الحوار اآلتي بين الصَّ

يا صديقي؟اليومالسالم عليكم، كيف حالك: بدر
.وعليكم السالم ورحمة هللا وبركاته، أنا بخير يا صديقي، أصبحت أفضل اليوم بفضل هللا تعالى: أحمد
.هلل أوال وآخرا يا صديقي، سأزورك اليوم ألشرح لك درس الرياضيات الذي فاتكالحمد: بدر

.نعم، أشكرك يا أحمد: أحمد
.فقد كنت مشغوال مع والديواالطمئنان على صحتك، ال تؤاخذني يا أحمد بسبب تأخري في االتصال بك : بدر

.اال بأس يا بدر فأنت أخ وصديق حميم وكما قيل التمس ألخيك سبعين عذرً : أحمد

نشاط



الموهوبات الجميالت

أسماء محمد الصادقي:الطالبة 

حصة هاني: الطالبة

الريادة والمبادرة



د .اقةاستنتجي من خالل الحوار السابق أهم حقوق وآداب الصَّ

؟أمل؟ولماذاهل اعجبك تصرف 

ما رأيك في الحوار السابق؟



التربية اإلسالمية/ الصداقة داقةحقوق وآداب الصَّ 

.داقةأهم حقوق وآداب الصَّ الحوار السابقاستنتج من خالل

املبادرة إلى -3
ديق .خدمة الصَّ

ديق-4 .املحافظة على أسرار الصَّ

اإلجابة

التجاوز عن -2
ديق .أخطاء الصَّ

االطمئنان على -1
.ديقأحوال الصَّ 

هل تعرف حقوقا أو 
آدابا أخرى؟ 



من صاحب الرسول صلى هللا عليه 

وسلم؟

اثناء هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم و بين مكة والمدينة كان أبو بكر

شي الصديق يراقب بشّدة، وفي حيٍن يمشي أمام النبي، وفي حيٍن آخر يم

ر خلفه مراقباً تحّسباً ألّي طارئ، وعندما وصلوا الغار لم يسمح أبو بك

كما : )أن يدخل قبله حتى ال يتأذّى، فقال له-صلى هللا عليه وسلم-للنبي 

ه، فإن كانت فيه دابةٌ أصاب ( .تْني قبلكأنت حتى أُدِخَل يدي فأُحسَّه وأقصَّ

فين تأملي ذاتيا المواقف التي أمامك ثم اكتبي تعليق ال يتجاوز سطرين تص

.فيها صداقة الرسول صلى هللا عليه وسلم وابو بكر الصديق



.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

.أتقيد بالوقت المطلوب لحل االسئلة

.التزم المصداقية والشفافية في استعراض النتيجة

تقييم ذاتي
(ورقة عمل)

فردي تحريري

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=%D8%A7%D9%88%D9%84%20%D8%A7%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=nfcxdx8dxn&sr=n&ms=uz&l=xv
&i=udxxnfx&r=uz&db=2&f=dzddztdx&cd=plekmnm6nmllmyxnmmlemxg5ngnngznmxg

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=%D8%A7%D9%88%D9%84 %D8%A7%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=nfcxdx8dxn&sr=n&ms=uz&l=xv&i=udxxnfx&r=uz&db=2&f=dzddztdx&cd=plekmnm6nmllmyxnmmlemxg5ngnngznmxg




ماذا توحي لك الصورة التالية



.أقرأ السؤال بتروي

ارفع يدي للمناقشة وال افتح المايك قبل السماح بذلك

أحاول عدم اإلطالة اثناء المشاركة واترك فرصة لغيري

احترم رأي زميلتي

مناقشة وحوار



نستنبط سلبيات وإيجابيات الصداقة اإلفتراضية

السلبياتاإليجابيات

التعرف على عادات 

وتقاليد وثقافات 

الشعوب األخرى



تساهم في ( صداقة وسائل التواصل االجتماعي)هل تري أن الصداقة اإلفتراضية : س

التعارف على ثقافات الشعوب األخرى؟ ام أن سلبياتها أكثر من إيجابياتها ؟

نستنبط سلبيات وإيجابيات الصداقة اإلفتراضية 3

اُس ِإَّن  َيا أاي ُّهاا الن  )قال تعاىل 
ٍر  لاْقنااُكم مِ ن ذاكا أُنثاى  وا خا

عااراُفوا واق ابااِئلا لِت ا واجاعاْلنااُكْم ُشُعوبً 
 ِإن  أاْكراماُكْم ِعندا ا

ْم   َّللِ  أاتْ قااكُ ۚ 
بِ  (13)ٌي ِإن  اَّلل ا عاِليٌم خا

سورة الحجرات 



صديق الفيس بوك واالنستقرام )صديق العالم االفتراضي"برأيك هل ممكن أن يحل 

محل الصديق الحقيقي؟ ولماذا؟( والسناب شات وغيرها من مواقع التواصل االجتماعي 

الصديق االلكتروني محل الصديق الحقيقيال يمكن أن يحل 

سيكون منحصرا  في هذا المجال للتواصل معه " ميدياالسوشل"ألن صديق 

".بينما الصديق الحقيقي سيكون دائما  في قلب الواقع والحياة الشخصية



ماذا تستنتجي من خالل الصورة التالية

!ولكن... نعم للتكنولوجيا

توخى الحذر والتكن ضحية االحتيال



تقييم الهدف

.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

.أتقيد بالوقت المطلوب لحل االسئلة

.التزم المصداقية والشفافية في استعراض النتيجة

التقييم الذاتي سبيل

لقياس مدى فهمِك 

واستعدادِك لالختبارات 

الحقيقية

https://wordwall.net/play/30335/274/464

https://wordwall.net/play/6586/535/243
https://wordwall.net/play/6586/535/243
https://wordwall.net/play/30335/274/464




باستخدام استراتيجية عظام السمكة حللي المشكلة التالية 

ة لوسائل التواصل االجتماعي جانب إيجابي ووسيلة ناجحة  لتحقيق غايات نبيل

تخدم اإلنسان والمجتمعات اإلنسانية ولكن معظم ما يحدث حاليا  في ساحات 

التواصل االجتماعي ال يخدم األنسان  بالشكل الالئق والمطلوب وبالتالي 

.ها انتشرت الصداقة اإلفتراضية واليخفى علينا أن سلبياتها أكثر من إيجابيات



(مجموعات مايكروسوفت تيمز)عمل جماعي

.تلتزم الطالبة بمحاولة حل السؤال أوال  

.تييمزتتشارك المجموعة اإلجابة عبر مجموعات مايكروسوفت 

(.دقائق فقط3)تتقيد المجموعة بالوقت المطلوب لحل النشاط 

.تختار المجموعة طالبة واحدة فقط  للكتابة وعرض اإلجابة

الشريحة التالية التي تحتوي على أسئلة النشاطفي النهاية صوري



ماهي المشكلة؟

حللي أسباب المشكلة

.اقترحي حلول للمشكلة

ماذا سيحدث اذا اعتمدنا هذه الحلول ؟

باستخدام استراتيجية حل المشكالت عالجي المشكلة التالية

https://www.liveworksheets.com/2-cv840086da

https://www.liveworksheets.com/2-cv840086da


تقييم الهدف

.أقرأ السؤال بتروي

.أُجيب على السؤال بنفسي ودون مساعدة

.أتقيد بالوقت المطلوب لحل االسئلة

.التزم المصداقية والشفافية في استعراض النتيجة

https://forms.office.com/r/f74GY9cW9K

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUMlhWWTVFTElPWDZJTEVKQ041SEM2UVEwVC4u
https://forms.office.com/r/f74GY9cW9K
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUN0RIUjNBT0VEWFA5NkQ5U0UzTUJHVjlFSCQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUN0RIUjNBT0VEWFA5NkQ5U0UzTUJHVjlFSCQlQCNjPTEu




:عزيزتي الطالبة
-ميةافتحي البوابة التعلي

االختبارات القصيرة 
وقومي بحل النشاط 
3الختامي في خالل 

دقائق

البوابة التعليمية-االختبارات القصيرة 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOFEyVUpOUjBERU5GUkdXNzcxUjFSRzVSRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOFEyVUpOUjBERU5GUkdXNzcxUjFSRzVSRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOFEyVUpOUjBERU5GUkdXNzcxUjFSRzVSRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOFEyVUpOUjBERU5GUkdXNzcxUjFSRzVSRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOFEyVUpOUjBERU5GUkdXNzcxUjFSRzVSRi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOFEyVUpOUjBERU5GUkdXNzcxUjFSRzVSRi4u


https://forms.offi
ce.com/Pages/Res
ponsePage.aspx?i
d=ndUbPaHEy020
vxQ0e63HThVVoa
aNHlhKnldXvFWG
nsJUOUY5MllYWE
RKOUpXT0dUUTI2
REZOWU85MiQlQ

CNjPTEu

رابط النشاط

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOUY5MllYWERKOUpXT0dUUTI2REZOWU85MiQlQCNjPTEu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOFEyVUpOUjBERU5GUkdXNzcxUjFSRzVSRi4u


صممي الفته إلكترونية عن الصداقة

ترسل المشاركات على حساب المعلمة الخاص ببرنامج التيمز

الصداقةاعدي فيديو تفاعلي معبر عن 

الصداقةاكتبي شعر عن 

الصداقةأرسمي رسمة معبرة عن 

اختاري 

ما يناسبك



التربية اإلسالمية/ الصداقة

ة/انتهى الدرس عزيزي املتعلم
نرجو لك دوام التوفيق والنجاح 

رابط تقييم 

الحصة من قبل 

الطالبات

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=
ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJU
OFI1MkpYNE00UjlBSkFPWFlONVJJWUQ5TCQlQCNjPTEu

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ndUbPaHEy020vxQ0e63HThVVoaaNHlhKnldXvFWGnsJUOFI1MkpYNE00UjlBSkFPWFlONVJJWUQ5TCQlQCNjPTEu


التربية اإلسالمية/ الصداقة..إجابة النشاط الختامي..نشاط ختامي

د يقمن حقوق الصَّ ديقمن صفات الصَّ 

:أكمل الخريطة املفاهيمية اآلتية باإلجابات املناسبة

داقة هي :الصَّ

التقوى 

 ِ
دقالص 

.ديقاالطمئنان على أحوال الصَّ 

ديق املبادرة إلى خدمة الصَّ

ديق التجاوز عن أخطاء الصَّ

عالقة بين اثنين أو أكثر من 
الناس، تؤدي إلى تآلف 

القلوب، وتقارب النفوس، 

.والتعاون في الحياة


