
وزارة التربية والتعليم

اإلدارة التربويّة

قسم التعليم االبتدائيّ 

تمعوحدة التربية للحياة في المج

فِذكرى المولد النبوّي الشري

كرامة عراقيّ -إعداد

تربية للحياة الِقيَميّة في وحدة التماعيّةجالمرشدة القطريّة للتربية اال

بتدائيّ قسم التعليم اال-بالمجتمع



 عييموإنّك لعلى ُخلُق  



ةنيرة شموليّ 
قيم وأخالق تذويت-عامّ •

ة حميدة نستمّدها من السير

.النبويّة

:حول الوحدة
الجيلمواصفات•

أهداف الوحدة•

األفكار المركزيّة•

الصفّ 

الثالث والرابع

الصفّ 

الخامس 

والسادس

الصّف 

األّول والثاني

فتتاحيّةا

ينا االستماع إلى أغنية محّمد نب* 

وإجراء حوار

فعّاليّة شجرة العائلة•

سير الدرس
ُمسابقة -1إمكانيّة •

السيرة النبويّة

عام الفيل -2إمكانيّة •

والمولد النبوّي 

معرفة، مهارات،

ة قيم اجتماعيّ 

إجمال
صفات الرسول عن •

يّة طريق أغنية وفعّال

.وحوار

نيرة شموليّة

سير الدرس

بويّة فعّاليّات حول السيرة الن* 

.لألطفال

فتتاحيّةا
قتداءِحوارات حول اال•

بصفات الرسول صلّى هللا

.عليه وسلّم

إجمال

صفات الرسول •

.وقصص مواجهة

اطرفعّاليّة شمس الخو•

فتتاحيّةا
ة سيرة حياة الرسول وفعّاليّ •

تعبيريّة

سير الدرس

ُمسابقات محوسبة •

ة حول السيرة النبويّ 

.وحياة الرسول

إجمال
سيّة عن فعّاليّة صفّيّة ومدر•

ي صفات الرسول والقيم الت

.تعلّمناها

اليّةحوار وفعّ -قرآنيّةآبات•



عامّ 
لى الصيغة الُمباشرة إّن التعّمق بشتّى المضامين والتفاصيل الُمتعلّقة بالسيرة النبويّة يكشف التلميذ ع

.في البرنامج االجتماعّي الِقيَميّ ويذّوتهاالكتساب القيم واألخالق الُمثلى التي يتعلّمها 

ات والمعرفة تتمحور هذه الوحدات بتسليط الضوء على السيرة النبويّة التي تهدف إلثراء التالميذ بالمعلوم

ه ودوِرِه في حول حياة الرسول محمد صلّى هللا عليه وسلّم كما تتطّرق لصفات الرسول وتأثيره على مجتمع

.بناء مجتمع صالح يرتكز على القيم الساميّة واألخالق الحميدة

السيرة النبويّة وذكرى عنجتماعيّ نضع بين أيديكم ُمقتََرحات لفعّاليّات ودروس بمنيومة التعلّم العاطفّي اال

سيّدنا محّمد ،اقدوتنالتي تُثري التالميذ بالمواعي والقيم التي يتعلّمها الفرد من ، المولد النبوّي الشريف

.صلّى هللا عليه وسلّم، نتمنّى أن تكون لكم َعونًا وَسنًَدا

،كرامة عراقيّ 

بتدائيّ قسم التعليم اال-الِقيَميّة في وحدة التربية للحياة بالمجتمعتماعيّةجالمرشدة القطريّة للتربية اال

نيرة شموليّة



ذكرى المولد النبوّي الشريف•

الموضوع

.كشف التالميذ على قصص في حياة الرسول صلّى هللا عليه وسلّم•

.بصفات ومواقف الرسولقتداءالِقيَم السامية من خالل االتذويت•

األفكار المركزيّة

سادس-أّول •

لطبقة الجي

اكتساب المعرفة والمعلومات حول السيرة النبويّة.

الِقيم الُمستَنبَطة من حياة الرسول محّمد صلّى هللا عليه وسلّمتذويت.

بصفات الرسول صلّى هللا عليه وسلّمقتداءاال.

 جتماعيّ خل االات تُسلّط الضوء على قيمة المسؤوليّة والعطاء والتعاون والتدااليّ بفعّ المشاركة.

االهداف

نيرة شموليّة



 ّإبداعيّ وإنتاجتفكير-ةذهني

 ّسلوك اجتماعيّ ، ضمن مجموعةإدراك شخصيّ -بيشخصي

 ّدرة اإلحساس بالق،ضبط المشاعر،ةأخذ مبادرة ذاتيّ -شخصي

ة على اإلنتاج الذاتيّ 
 قة والمسابالعمل اإلبداعيّ ،العروضاتتوظيف أحاسيس في

.  كافل الت-حتراماال–المسؤوليّة –ة الُمشاركة االجتماعيّ -العطاء 
قيم

توسيع مجال المعرفة حول السيرة النبويّة

التعّرف إلى صفات ومميّزات الرسول

الِقيم الحياتيّة الُمجتمعيّةتذويت

معرفة

مهارات

نيرة شموليّة



الصّف األّول والثاني



تفصيل يّةحسّ -تجربة عاطفيّة

يجلس التالميذ بشكل دائرّي،

:  د نبيناستماع إلى أغنية محمّ ار بعد االة وحونقوم بإجراء مناقشثّم 

؟ما هو موضوع األغنية•

.معّددوا أفراد عائلة الرسول محّمد صلّى هللا عليه وسلّ •

ئلة أمام التالميذ بطاقات بأسماء أفراد عا،على األرض،نضع•

.الرسول ونطلب من كّل تلميذ أن يأخذ بطاقة

:نقرأ األسماء معًا، ثّم تقوم المعلّمة بطرح أسئلة•

من هو عّم الرسول؟-

.كّل من يحمل اسم عّم الرسول يرفعه عاليًا

ما اسم أّم الرسول؟ ما اسم ُمرضعة الرسول؟ : ثم تسأل

.وكّل من يحمل اإلجابة الصحيحة يرفعها عاليًا

:نتشارك بشجرة العائلة للرسول الكريم

ى هللا نرسم على لوحة كبيرة شجرة العائلة للرسول محّمد صلّ * 

ِه بالمكان سم بحوزتِ تلميذ بإلصاق االعليه وسلّم ثّم يقوم كلّ 

.الُمناسب على الشجرة

د نبينامحمّ : االستماع إلى أغنية 

ركات ستماع بحيقوم التالميذ بتحريك اليدين أثناء اال

.تتالَءم مع األغنية

افتتاحيّة

https://www.youtube.com/watch?v=dNdM6XvK8do&t=20s


تفصيل تدّرب وُمصطلحات
-إمكانيّة أ

.تقوم المعلّمة بفصل الغرفة إلى قسمين بواسطة خيط فاصل

ينقسم التالميذ إلى فريقَين،

ة اإلجابة ثّم تقوم المعلّمة بعرض الُمسابقة، الفريق الذي يتمّكن من معرف

.أسرع يكسب نقاط

:إدارة حوار

:األسئلة بعد الُمسابقة يجلس كافّة التالميذ بشكل دائرّي، وتُطَرح أمامهم

كيف شعرتم أثناء الُمسابقة؟•

نبويّة؟ هل تعتقدون أنّه من المهّم لكم أن تكتسبوا المعرفة عن السيرة ال•

لماذا؟

.اذكروا خمس معلومات تعرفونها عن الرسول صلّى هللا عليه وسلّم•

-إمكانيّة ب

سلّم وتتطّرق تسرد المعلّمة للتالميذ قّصة مولد النبّي محّمد صلّى هللا عليه و

.لعام الفيل

عارضة مولد الرسول

.بصوت  واحدويقرأوهاثّم تعرض لهم سورة الفيل ليستمعوا لها 

.لأو شخصيّات من عام الفيايأخذ كّل تلميذ ورقة ويرسم عليها  أحداثً 

ه يُشارك كّل تلميذ رسمته أمام المجموعة ويتحّدث عن ما رسمه وما كان ل

.ة مولد النبّي محّمد صلّى هللا عليه وسلّممميًّزا في قصّ 

-إمكانيّة أ

عرض ُمسابقة معلومات عاّمة عن الرسول الكريم

.محّمد صلّى هللا عليه وسلّم

تعليم السيرة النبويّة

-إمكانيّة ب

قّصة عام الفيل

ثّم االستماع لسورة الفيل وقراءتها

سورة الفيل

سير الدرس

https://docs.google.com/presentation/d/1RJQbTpzWrm_xKDHfffDLMom3Y__yxW9M/edit?usp=sharing&ouid=105808726277950337097&rtpof=true&sd=true
https://www.youtube.com/watch?v=SQYE53v7yzg
https://www.youtube.com/watch?v=s7vpc5X7USE


تفصيل تطبيق سلوكيّ 

-إمكانيّة ب

.يجلس التالميذ بشكل دائريّ 

.تقوم المعلّمة بإجراء ِحوار عاّم عن صفات الرسول الكريم

عليك رسولي صالتي وسالمي: باإلمكان أيًضا ُمشاهدة 

ل صلّى ثّم يأخذ كّل تلميذ بطاقة جاهزة عليها صفة من صفات الرسو

.هللا عليه وسلّم

التالميذ يرفع كّل تلميذ الصفة عاليًا ويقرأها ويرّددها وراءه باقي

.بصوت جماعيّ 

ي استلمها على ثّم يصنع كّل تلميذ لنفسه تاًجا ويُلِصق الصفة الت

.التاج ويقوم بتزيينه كما يرغب

.توضع بوسط الغرفة سلّة تشمل أسماء جميع التالميذ

سم المن السلّة بشكل عشوائّي ويعطي ااسمً ايسحب أّول تلميذ 

:سم يقف أمام المجموعة ويقولصاحب اال. لصاحبه

"______، تعلّمُت من الرسول أن أكون _______أنا "

لمجتمع الصفة ليّةويذكر الصفة التي على تاجه، يتحّدث عن أهمّ 

.به، وهكذاويعطيه لصاحاالُمحيط، ثّم يتقّدم للسلّة ويسحب اسمً 

-أمكانيّة أ•

.فعّاليّة فنيّة عن المولد النبوّي الشريف

-إمكانيّة ب

ِحوار عاّم واستخالص ِعبَر

إجمال

https://www.youtube.com/watch?v=lr1TvNQ1uoM
https://www.youtube.com/watch?v=xPhSZr2JaKk


الصّف الثالث والرابع



تفصيل يّةحسّ -تجربة عاطفيّة

-1إمكانيّة 

-ستماع إلى األغنيةبعد اال

:حوار عاّم مع تالميذ الصفّ 

ماذا علّمنا رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم؟•

ما هي صفات الرسول الكريم؟•

أّي الصفات تحّب أن تقتدَي بها وتطبّقها؟•

ق عالية؟هل بإمكانك التحّدث عن مواقف تصّرفَت فيها بأخال•

-2إمكانيّة 

-1إمكانيّة -

:  ستماع إلى أغنية اال-

عليك رسولي صالتي وسالمي-

-2إمكانيّة -

 عليه كيف تعبّر عن حبّك لرسول هللا صلّى هللا-

وسلّم؟

ماذا تفعل وكيف تفّكر؟-

افتتاحيّة

https://www.youtube.com/watch?v=lr1TvNQ1uoM


تفصيل تدّرب وُمصطلحات

:يتقّسم الصّف إلى ثالث مجموعات

كبيرة مصطلحات ومعلومات برستولةكتابة على -1المجموعة 

.عاّمة من حياة الرسول

ة كبيربرستولةعلى يّةرسم جدول بطريقة فنّ –2المجموعة 

.يكتبون فيه صفات الرسول

يرة أسماء كببرستولةجميلة على يّةكتابة بطريقة فنّ -3المجموعة 

.أقارب الرسول الذين عاش معهم في مراحل حياته الُمتعّددة

.على اللوح في الصفّ برستوالتيتّم تعليق الثالث 

.أو أكثر للتحّدث باسم المجموعةكّل مجموعة تختار ممثاّلً 

ها أمام يجلس التالميذ بشكل دائرّي وتستعرض كّل مجموعة منتوج

.التالميذ بالمجموعة الكبيرة

عرض قّصة مولد الرسول محّمد صلّى هللا

:عليه وسلّم

السيرة النبويّة لألطفال

سير الدرس

https://www.youtube.com/watch?v=sLYEkZ7LMUQ


تفصيل تطبيق سلوكيّ 
.ُمشاهدة فيلم عن صفات الرسول وقِيَم نتعلّمها

:بشكل فرديّ 

تعلّمها من يكتب كّل تلميذ شمس الخواطر على ورقة عن الِقيم التي ن

.النبّي محّمد صلّى هللا عليه وسلّم

:بمجموعات

بة القيم قّسم الصّف إلى مجموعات، يتشارك أفراد المجموعة بكتاني

مع تزيين كبيرة ُمشتركةبرستولةالتي كتبوها بشكل فردّي على 

.وتلوين

:لكّل الصفّ 

ل عن على اللوح ويخرج ممثّ البرستولةتقوم كّل مجموعة بإلصاق 

.المجموعة ليستعرض الُمنتَج أمام الصفّ 

:حوار عامّ 

كيف تسهم هذه القيم ببناء مجتمع صالح وسليم؟•

تمعك؟كيف ترى نفسك عندما تتحلّى باألخالق الحميدة في مج•

كيف تشعر عندما تكون صادقًا أمينًا ؟•

كيف تشعر عندما تُساعد اآلخرين؟•

ول ُمشاهدة قصص ووضعيّات عن صفات الرس•

-والقيم واألخالق التي نتعلّمها منه

صفات الرسول وقيم سامية

شمس الخواطر•

إجمال

https://www.youtube.com/watch?v=9T5Hi5LZvR0


الصّف الخامس والسادس



تفصيل يّةحسّ -تجربة عاطفيّة

.يجلس التالميذ بشكل دائريّ 

لّما سمعوا يتّم توزيع البطاقات على التالميذ بشكل عشوائّي، ك

ر كّل تلميذ البطاقة لزميِلِه ويستمّرو ن بتناقل البطاقات األغنية يمّرِ

ة التي وقعت حتّى تتوقّف األغنية، كّل تلميذ يقرأ بصمت البطاق

ما بينهم اقات فيالبطليتناقلوابين يديه، حتّى يتّم تشغيل األغنية 

.ي يده وهكذامّرة أخرى ثّم تتوقّف األغنية ليقرأ التلميذ البطاقة ف

:بشكل فرديّ 

يجلس فيه ليأخذ كّل تلميذ ورقة فيها سؤال، يختار موقع بالصفّ 

.ويُجيب عن السؤال المطروح

:ُمشاركة 

.شارك التالميذ ما كتبوه أمام المجموعة الكبيرةيُ 

بطاقات تتطّرق لسيرة حياة الرسول

-محّمد صلّى هللا عليه وسلّم

سيرة حياة الرسول

.توزيع البطاقات للتالميذ

ذ عدد التالميوفقيجب توفير بطاقات )

(.حتّى لو كانت ُمتكّررة

ى عن الذكرثّم توزيع سؤال تعبيريّ 

.الجليلة

رابط السؤال

افتتاحيّة

https://docs.google.com/document/d/1jLu5h8Yc7lDU0PEE-Vjxv6qeZkxpNmtc/edit?usp=sharing&ouid=105808726277950337097&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1y30BZgVwksjP_611Xq42pxjriqUxi8uU/edit?usp=sharing&ouid=105808726277950337097&rtpof=true&sd=true


تفصيل تدّرب وُمصطلحات

عرض محوسب لُمسابقات وأسئلة عاّمة عن  سيرة حياة

.الرسول محّمد صلّى هللا عليه وسلّم

.يختار التالميذ بمشاركة المعلّمة طريقة جمع النقاط

:نقاط للنقاش

، ريّ من الُمسابقات يجلس التالميذ بشكل دائتهاءنبعد اال

:وتُطَرح أمامهم األسئلة التالية

ىمحّمد صلّ ما هي الِقيَم التي نتعلّمها ونكتسبها من النبيّ •

هللا عليه وسلّم؟

ما هي الصفات التي تميّز الرسول الكريم؟•

يم؟كيف تسهم هذه الصفات في بناء مجتمع منّظم وسل•

محّمد صلّى أّي صفات تحّب أن تكتسبها لنفسك من النبيّ •

هللا عليه وسلّم؟

ات مجموعة فعّاليّات محوسبة وُمسابق

يف بمجال المعرفة عن المولد النبوّي الشر

.سلّمد صلّى هللا عليه ووحياة الرسول محمّ 

:الرابط

.اليّات عن المولد النبويّ فعّ 

سير الدرس

https://wordwall.net/he-il/community/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A


تفصيل تطبيق سلوكيّ 

-1إمكانيّة 

.ريمصفات الرسول الكيُشاهد التالميذ فيديو عن -1

أخذ مجموعة تيتقّسم التالميذ إلى مجوعتين، كلّ -2

، مجموعة تكتب صفات ةوصغيرةكبيرةبرستول

وتزيين، الرسول محّمد صلّى هللا عليه وسلّم مع تلوين

من والمجموعة األخرى تكتب الِقيّم التي تعلّمناها

.رسولنا الكريم مع تلوين وتزيين

ممثّل عن كّل مجموعة يستعرض الُمنتَج أمام-3

.الصفّ 

أثناء االستراحة، يخرج التالميذ مع الُمنتجات-4

ذ ويتفّرقون في ساحة المدرسة بين كافّة تالمي

.نامحّمد نبي:  المدرسة ويرفعونها عاِليًا مع أغنية
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.صفات الرسولُمشاهدة فيديو عن •

ى هللا عليه ة عن صفات الرسول صلّ فعّاليّة فنّيّ •

ول وسلّم وعن الِقيم التي تعلّمناها من الرس

.الكريم

درسة مع استعراض الُمنتَج الفنّّي في ساحة الم•

أغنية

.محّمد نبينا•

إجمال

https://www.youtube.com/watch?v=IGKuPz0kCZQ
https://www.youtube.com/watch?v=TSj2mLnqR-c
https://www.youtube.com/watch?v=IGKuPz0kCZQ
https://www.youtube.com/watch?v=TSj2mLnqR-c


تفصيل تطبيق سلوكيّ 
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:لكّل الصفّ 

.استعراض اآليات بالرابط وقراَءتها أمام الصفّ 

:حوار عامّ 

عن ماذا تتحّدث اآليات الكريمة؟•

ما هي القيم المذكورة باآليات؟•

ثال؟كيف ترى الرسول صلّى هللا عليه وسلّم قدوة وم•

كيف تمثّلت القيم الساميّة برسولنا الكريم؟ •

(لوالتكافجتماعيّةكالعطاء والمسؤولية والُمشاركة اال) 

:مجموعات

كتبها يتفّرق الصّف إلى مجموعات، كّل مجموعة تأخذ آية وت

.كبيرةبرستولةكبير وبتنسيق جميل على بخطّ 

.ةعلى جدران الصّف والمدرسالبرستوالتيتّم تعليق 
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آيات قرآنيّة عن الرسول الكريم

حوار عاّم وفعّاليّة فنّيّة

إجمال

https://docs.google.com/document/d/1pdWddz5b3LHkN33BCfBSKKO10Ey70c8l/edit?usp=sharing&ouid=105808726277950337097&rtpof=true&sd=true

