รายวิชาอัลฮะดีษ
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สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ
มาตรฐาน ฮด๑ เข้าใจ ความหมาย ความสาคัญ สามารถท่องจาอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักคาสอน
อัลฮะดีษและนาไปปฏิบัติในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ระดับชั้น
ตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
อต ๑ ๑. บอกความหมาย ความสาคัญ ๑. ความหมายและความสาคัญของอัลฮะดีษ
ของ อัลฮะดีษ
๒. อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับ...
๒.๑ การศึกษา
๒. อ่านและท่องจาอัลฮะดีษที่
ِ َ(طَل
)ضـةٌ علىكلِّمسـلم
กาหนด
َ ْب الْعـْل ِم فَ ِري
ُ
๓. เห็นคุณค่าและปฏิบัติตามหลัก
 حسن: ابن ماجو
๒.๒ ความสะอาด
คาสอน จากอัลฮะดีษที่กาหนด
ِ َ(الُطُّهور َشـطْر ا ِإل ْْي
ان) مسلم
ُ
ُ
๒.๓ ความอดทน
ِ حتَّىالشَّو،(مامنمصيبةتصيباملسلِمإالَّكفَّراللهبِهاعنو
ِ
)كةيُشا ُكها
ُ ُ َ َ ُ
متفق عليو
๒.๔ จริยธรรมที่ดี
ِِ
)َخـالَ ِق
ْ (إََِّّنَابُعثْتُِلََُتِّ َم َمـ َكا ِرَم األ
 صحيح: مالك
๒.๕ การให้สลาม
)ـالمبَـْيـنَ ُك ْم
َّ وىتَ َحابـَْبتُ ْم؟أَفْ ُشو
َ َ(أ ََوالأ َُدلُّ ُك ْم َعل
ُ ىش ْيءإِذَافَـ َع ْلتُ ُم
َ االس
مسلم

๒.๖ บุคลิกภาพที่น่ายกย่อง
)(إن ِم ْن ُح ْس ِن إِ ْسـالَِم الْ َم ْرِء تَـ ْرُكوُ َما الَ يـَ ْعنِ ِيو
صحيح: ابن حبان
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คาอธิบายรายวิชา
สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ
สาระการเรียนรู้ อัลฮะดีษ
รหัส ฮด๑๑๙๐๑

รายวิชาพื้นฐาน
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบติดาอียะฮฺ)ชั้นปีที่ ๑
เวลา ๔๐ ชั่วโมง/ปี

ศึกษา อธิบาย บอกความสาคัญและเห็ นคุณค่าของความหมายและความสาคัญของอัลฮะดีษอัล ฮะดีษที่
เกี่ยวกับ

ِ َطَل
- การศึกษา) حسن:كل مسلم (ابن ماجو
ِّ ضةٌ على
َ ْب الْع ْل ِم فَ ِري
ُ
ِ
- ความสะอาด)الطُّ ُهور َشطُْر ا ِإل ْْيَان (مسلم
ِ  ح ََّّت الشَّو،ما ِمن مصيبة تصيب املسلِم االَّ كفَّر اهلل ِِبا عْنو
- ความอดทน)كة يُ َشا ُكها (متفق عليو
َ َُ َ ُ َ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
- จริยธรรมที่ดี) صحيح: َخ َالق (مالك
ْ ت ألََُتِّ َم َم َكا ِرَم األ
ُ ْإََِّّناَ بُعث
- การให้สลามالم بـَْيـنَ ُك ْم
َّ أ ََوال أ َُدلُّ ُك ْم َعلَى َش ْيء إِ َذا فَـ َع ْلتَ ُموهُ َحتَابـَْبتُ ْم؟ أَفْ ُشوا
َ الس
- บุคลิกภาพที่น่ายกย่อง) صحيح: إِن ِم ْن ُح ْس ِن إِ ْس َالِم الْ َم ْرِء تَـ ْرُكوُ َما َال يـَ ْعنِْي ِو (ابن حبان
โดยใช้กระบวนการอ่าน เขียน ท่องจา การสังเกตเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการอัลฮะดีษ เห็นคุณค่า
และปฏิบัติตามหลักคาสอนอัลฮะดีษได้อย่างถูกต้อง
ตัวชี้วัด
มฐ.๑ ฮด ๑/๑,๑/๒,๑/๓.
รวม ๓ ตัวชี้วัด

๒

๓

๔

๑๐-๑๕

๑๖-๒๑

ความอดทน

ความสะอาด

การศึกษา

หน่วย
ชื่อเรื่อง
การเรียนรู้
๑
ความหมายและ
ความสาคัญ
ของอัลฮะดีษ

๔-๙

๑-๓

สัปดาห์ที่

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
มฐ.ฮด ๑
อต ๑/๑
อต ๑/๒
อต ๑/๓
มฐ.ฮด ๑
อต ๑/๑
อต ๑/๒
อต ๑/๓
มฐ.ฮด ๑
อต ๑/๑
อต ๑/๒
อต ๑/๓
มฐ.ฮด ๑
อต ๑/๑
อต ๑/๒
อต ๑/๓
สาระการเรียนรู้

สาระสาคัญ/
ความคิดรวบยอด
อัลฮะดีษเป็นหลักคา
สอนของอิสลาม

อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับความอดทน
การอดทนจะได้ รั บ
ِ การอภัยโทษบาป
َّمامنمصيبةتصيبُاملسلِ َمإال
ِ حتَّىالشَّو،كفَّراللهبِهاعنو
كةيُشا ُك َها
ُ ُ َ
)(متفق عليو

อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับความสะอาด
ความสะอาดเป็นส่วน
ِ َ الُطُّهور َشـطْر ا ِإل ْْيหนึ่งของอีมาน
)ان (مسلم
ُ
ُ

๖

๖

๖

๓

เวลาเรียน/ปี

สาระการเรียนรู้ อัลฮะดีษ
เวลา๔๐ ชั่วโมง/ ปี

การศึ ก ษาในศาสนา
ِ َ طَلเป็นสิ่งสาคัญที่จะต้อง
ضـةٌ علىكلِّمسـلم
َ ْب الْعـ ْل ِم فَ ِري
ُ
) حسن:  (ابن ماجوศึกษาทั้งชายและหญิง

อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับการศึกษา

ความหมายและความสาคัญของอัลฮะดีษ

รหัสฮด ๑๑๙๐๑
ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) ชั้นปีที่ ๑

โครงสร้างรายวิชา

๑๐

๑๐

๑๐

น้าหนัก
คะแนน
๑๐

ผังความคิด

ท่องจา

ผังความคิด

ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด
ท่องจา
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๖

๗

๓๔-๓๘

บุคลิกภาพ
ที่น่ายกย่อง

การให้สลาม

หน่วย
ชื่อเรื่อง
การเรียนรู้
๕
จริยธรรมที่ดี

๒๘-๓๓

๒๒-๒๗

สัปดาห์ที่
อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับจริยธรรมที่ดี
ِِ
َخـالَ ِق
ْ إََِّّنَابُعثْتُِلََُتِّ َم َمـ َكا ِرَم األ
) صحيح: (مالك

สาระการเรียนรู้

๑๐

๗๐
๓๐
๑๐๐

๓๘
๒
๔๐

๑๐

น้าหนัก
คะแนน
๑๐

๕

สาระสาคัญ/
เวลาเรียน/ปี
ความคิดรวบยอด
จริ ย ธรรมที่ดี เ ป็น เสา
๖
ห ลั ก ข อ ง ศ า ส น า
อิ ส ลามเพื่ อ เป็ น แบบ
ของครอบครั ว และ
สังคม
การให้ ส ลามสามารถ
๖
ความสร้า งความเป็ น
มิตรที่ดีต่อกัน

มฐ.ฮด ๑
อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับการให้สลาม
อต ๑/๑
وىتَ َحابـَْبتُ ْم؟أَفْ ُشواال
َ َأ ََوالأ َُدلُّ ُك ْم َعل
ُ ىش ْيءإِذَافَـ َع ْلتُ ُم
อต ๑/๒
)ـالمبَـْيـنَ ُك ْم (مسلم
َ َّس
อต ๑/๓
มฐ.ฮด ๑
อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่น่ายกย่อง บุ ค ลิ ก ภาพที่ น่ า ยก
อต ๑/๑
 إن ِم ْن ُح ْس ِن إِ ْسـالَِم الْ َم ْرِء تَـ ْرُكوُ َما الَ يـَ ْعنِ ِيوย่องจะต้องไม่ทาในสิ่ง
อต ๑/๒
)صحيح:  (ابن حبانที่ไม่มีประโยชน์
อต ๑/๓
ระหว่างเรียน
ปลายปี
รวม

มาตรฐาน/
ตัวชี้วัด
มฐ.ฮด ๑
อต ๑/๑
อต ๑/๒
อต ๑/๓

ท่องจา

บทบาทสมมุติ

ภาระงาน/
ชิ้นงานรวบยอด
ท่องจา
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๑
สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ชื่อเรื่องความหมายและความสําคัญของอัลฮะดีษ เวลา ๓ ชั่วโมง
๑. สาระสําคัญ
อัลฮะดีษเปน,หลักคําสอนของอิสลาม
๒. มาตรฐานการเรียนรู
ฮด ๑ เขาใจ ความหมาย ความสําคัญ สามารถทองจําอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักคําสอนอัลฮะดีษและนําไป
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๓. ตัวขีว้ ัด
อต ๑/๑ บอกความหมาย ความสําคัญของอิลฮะดีษ
อต ๑/๒ อานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนด
อต ๑/๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนด
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ สามารถบอกความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษได
๔.๒ สามารถอานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔.๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔. สาระการเรียนรู
๔. ความหมายและความสําคัญของอัลฮะดีษ
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ (เรื่องความหมายของอัลฮะดีษ)
ชั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮฺ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในแตละวัน
ชั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษใหผูเรียนฟง
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กันฝกอานเปนกลุม และเปนรายบุคคล
ชั้นสรุป
๔. ผูเรียนรวมกันสรุปอัลฮะดีษในความหมายอัลฮะดีษ
๖. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
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ชั่วโมงที่ ๒ (เรื่องอธิบายความสําคัญอัลฮะดีษ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในแตละวัน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนพากันเขาหองสมุดเพื่อศึกษาความสําคัญของอัลฮะดีษ
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานอัลฮะดีษพรอมๆกัน
ขั้นสรุป
๔. ผูเรียนรวมทบทวนความรูที่ไดเรียนมา
๖. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๓(ทบทวนและสงภาระงานของอัลฮะดีษ)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอ,นเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในแตละวัน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนฟงอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องเห็นคุณคาและพรอมปฏิบัติในหลักดําสอนอัลฮะดีษใน
ชีวิตประจําวัน
ขั้นสรุป
๔. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องการศึกษาพรอมกัน
๖. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑วิธีการ
- การสังเกตพฤติกรรม
- การประเมินผลการทองจํา
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลการทองจํา
๘. แหลงเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
๘.๑ แบบเรียนอัลฮะดีษ
๘.๒ ใบความรู
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๙. ภาระงาน/ชิน้ งานรวบยอด
๙.๑ การทองจํา
การประเมินการทองจํา
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ด (๓)
พอใช (๒)
๑. ความจํา
จําถูกตองทุกคํา จําถูกตองเปน
จําถูกตองเปน
บางสวนผิดไมเกิน บางสวนผิดไมเกิน
๒ คํา
๓ คํา
อานไดลื่นไหล แต
๒. ความคลองแคลว อานไดลื่นไหล มี อานไดลื่นไหล
มีติดขัดบาง ทําให
จังหวะจะโคนซวน มีจังหวะจะโคน
ซวนให ติดตาม
การฟงเรื่องสะดุด
ใหติดตามอยาง
รวดเร็ว
๓. นํ้าเสียง
ซัดเจนถูกตองทุก คํา ซัดเจนถูกตองแค ซัดเจนถูกตองแค
บางสวน ประมาณ บางสวนประมาณ
๒ คํา
๓ คํา

ประเด็นการประเมิน

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ -๑๖
๙. - ๑๒
๔- ๘
๑- ๓
เกณฑการผาน ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป

ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

ดีมาก
ดี
พอใช
ปรับปรุง

ปรับปรุง (๑)
ความจําไมถูกตอง

แกะเปนคํา ๆ
ตะกุกตะกัก

ไมซัดเจน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๒
สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ
หนวยการเรียนรูที่ ๒ ชื่อเรื่อง การศึกษา

ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๑
เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. สาระสําคัญ
การศึกษาในศาสนาเปนสิ่งสําคัญที่จะตองศึกษาทั้งชายและหญิง
๒. มาตรฐานการเรียนรู
ฮด ๑ เขาใจ ความหมาย ความสําคัญ สามารถทองจําอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักคําสอนอัลฮะดีษและนําไป
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๓. คัวชี้วัด
อต ๑/๑ บอกความหมาย ความสําคัญ'ของอิลฮะดีษ
อต ๑/๒ อานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนด
อต ๑/๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนด

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ สามารถบอกความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษได
๔.๒ สามารถอานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔.๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับการศึกษา
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๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ - ๒ (ความหมายและความสําคัญของอัลฮะดีษที่เกี่ยวกับการศึกษา)
ชั้นนํา
๑. อานดุอาอ!กอ,นเรียนและอาน'ชูเราะฮอัล'ฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการศึกษา
ชั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายความหมาย ความสําคัญอัลฮะดีษเรื่องการศึกษาใหผูเรียนฟง
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กัน'ฝกอานเปนกลุม และเปนรายบุคคล
๕. ผูสอนใหผูเรียนเขียนอัลฮะดีษและความหมายเรื่องการศึกษาลงในสมุด
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ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมกันสรุปอัลฮะดีษเรื่องการศึกษา
๗. ผูสอนใหผูเรียนทําการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องการศึกษา
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๓-๔ (เรื่องอานและทองจําอัลฮะดีษเรื่องการศึกษา)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอกอนเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการศึกษา
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานและทองจําอัลฮะดีษพรอมๆกัน
๕. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมละ กลุมละ ๔. คน ใหเวลากลุมละ ๕. นาทีเพื่อใหสมาซิกในกลุมรวมกันทองอัลฮะ
ดีษเรื่องความอดทน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องการศึกษาพรอมบอกความหมายและทุกคนมาทองจําตอหนาผูสอน
๗. ผูสอนใหผูเรียนทาการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องการศึกษาพรอมบอกความหมาย ๕. ครั้ง พรอมทองจํา
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๕ (หลักคําสอนในอัลฮะดีษเรื่องการศึกษา)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอ!กอ,นเรียนและอาน'ชูเราะฮอัล'ฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงขีวิตในแตละวัน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนฟงอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องเห็นคุณคาและพรอมปฏิบัติในหลักคําสอนอัลฮะดีษ
ใน ขีวิตประจําวัน
๕. ผูสอนฟงความคิดเห็นของผูเรียนในเรื่องการศึกษาในขั้นเรียนและกับเพื่อนๆในหองเรียน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องการศึกษาพรอมกัน
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
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ชัว่ โมงที่ ๖ (ทบทวนและสงภาระงานเรื่องการศึกษา)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในแตละวัน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมละ กลุมละ ๕ คน ใหเวลากลุมละ ๒๐ นาทีจัดทําแผนผังเบนภาระงานเปนรายกลุม
ขั้นสรุป
๕. ผูเรียนรวมกันอธิบายความสําคัญของอัลฮะดีษ
๖. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆ กัน
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การประเมินผลการทองจํา
- ประเมินการจัดทําแผนผัง
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบประเมินผลการทองจํา
- แบบบันทึกการใหคะแนน
๘. แหลงเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
๘.๑ แบบเรียนอัลฮะดีษ
๘.๒ ใบความรู
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๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด
๙.๑ ผังความคิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

ดี(๓.)
พอใช (๒)
ออกแบบแผนความ
๑. ออกแบบแผนที่ความคิด ออกแบบแผนความ
คิดได ดีและสรางสรรค คิดได ดี
ไดดี
เขียนไดครบถวน
๒. เขี ยนไดครบถวน/
เขี ยนไดครบถวน
ครอบคลุมตอเนื่องตั้งแต แตไม ตอเนื่องเล็กนอย
ครอบคลุม
ตนจนจบ
ใชภาษาสื่อสารในภาษา ใชภาษาสื่อสารไดดีแตมี
๓. ใชภาษาสื่อสารไดดี
เขียนไดดีทําใหเชาใจสิ่ง บกพรองในบางประเด็น
ที่สื่อสารอยางซัดเจน
นํา เสนอผลงานไดดีมีความ นาเสนอผลงานไดดีแตไม
๔. นํา เสนอผลงานไดดี
ครบถวนทุกประเด็น ครบ สมบูรณ
สมบูรณตั้งแตตนจนจบ
๔. ทํางานไดทันเวลา
ทํางานไดทันเวลากําหนด ทํางานเกินเวลาเล็กนอย
เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๐-๑๕
ระดับ ดี
๖-๙
ระดับ พอใช
๑-๔
ระดับ ปรับปรุง
เกณฑการผาน ไดระดับ “พอใช”

ปรับปรุง (๑)
ออกแบบแผน ความคิด
ไมดี
เขี ยนไมครบถวน และไม
ตอเนื่อง
ใชภาษาสื่อสารไมซัดเจน

นําเสนอผลงานไมดี

ทํางานเกินเวลา
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๓
สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๓ ชื่อเรื่อง ความสะอาด
เวลา ๖ ชั่วโมง
๑. สาระสําคัญ
ความสะอาดเปนสวนหนึ่งของอีมาน
๒. มาตรฐานการเรียนรู
ฮด ๑ เขาใจ ความหมาย ความสําคัญ สามารถทองจําอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักคําสอนอัลฮะดีษและนําไป
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๓. ตัวชี้วัด
อต ๑/๑ บอกความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษ
อต ๑/๒ อานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนด
อต ๑/๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนด
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ สามารถบอกความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษได
๔.๒ สามารถอานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔.๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับความสะอาด
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ - ๒ (ความหมายและความสําคัญของอัลฮะดีษที่เกี่ยวกับความสะอาด)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอ,นเรียนและอาน ชูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความสะอาด
ขั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายความหมาย ความสําคัญอัลฮะดีษเรื่องความสะอาดใหผูเรียนฟง
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กันฝกอานเปนกลุม และเปนรายบุคคล
๕. ผูสอนใหผูเรียนเขียนอัลฮะดีษและความหมายเรื่องความสะอาดลงในสมุด
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมกันสรุปอัลฮะดีษเรื่องความสะอาด
๗. ผูสอนใหผูเรียนทาการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องความสะอาด
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
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ชั่วโมงที่ ๓-๔ (เรื่องอานและทองจําอัลฮะดีษเรื่องความสะอาด)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความสะอาด
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานและทองจําอัลฮะดีษพรอมๆกัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุม กลุมละ ๔. คน ใหเวลากลุมละ ๔ นาทีเพื่อใหสมาซิกในกลุมรวมกันทองอัลฮะดีษ
เรื่องความสะอาด
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องความสะอาดพรอมบอกความหมายและทุกคนมาทองจําตอหนาผูสอน
๗. ผูสอนใหผูเรียนทาการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องอดทนพรอมบอกความหมาย ๔. ครั้ง พรอม
ทองจํา
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องหลักคําสอนในอัลฮะดีษเรื่องความสะอาด)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอ,นเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. และผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความสะอาด
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนฟงอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องเห็นคุณคาและพรอมปฏิบัติในหลักคําสอนอัลฮะดีษใน
ชีวิตประจําวัน
๔. ผูสอนฟงความคิดเห็นของผูเรียนในเรื่องความสะอาดในขั้นเรียนและกับเพื่อนๆในหองเรียน ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องความสะอาดพรอมกัน
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่องทบทวนและสงภาระงานเรื่องความสะอาด)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอกอนเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในแตละวัน
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ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนทองจําอัลฮะดีษเพื่อเปนภาระงานของผูเรียน ขั้นสรุป
๕. ผูเรียนรวมกันอธิบายความสําคัญของอัลฮะดีษ ๖. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรี
พรอมๆ กัน
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๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การสังเกตพฤติกรรม
- การประเมินผลการทองจํา
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลการทองจํา
๘. แหลงเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
๘.๑ แบบเรียนอัลฮะดีษ
๘.๒ ใบความรู
๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด
- การทองจํา
การประเมินการทองจํา
ประเด็นการประเมิน
๑. ความจํา

ดีมาก (๕)
จําถูกตองทุกคํา

เกณฑการใหคะแนน
ด (๓)
พอใซ (๒)
ปรับปรุง (๑)
จําถูกตอง เปน
จําถูกตอง เปน บ ความจําไมถูกตอง
บางสวนผิดไมเกิน างสวนผิดไมเกิน
๒ คํา
๓ คํา
อานไดลื่นไหล
อานไดลื่นไหล
แกะเปนคํา ๆ
มีจังหวะจะโคนซวน แตมีติดซัดบางทําให ตะกุกตะกัก
ใหติดตาม
การฟงเรื่องสะดุด

๒. ความคลองแคลว อานไดลื่นไหล
มีจังหวะจะโคน
ซวนใหติดตาม
อยาง รวดเร็ว
๓.นํ้าเสียง
ซัดเจนถูกตองทุก คํา ซัดเจนถูกตองแค
บางสวน ประมาณ
๒ คํา

ซัดเจนถูกตองแค
บางสวนประมาณ
๓ คํา

ไมซัดเจน
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เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ -๑๖ ระดับ ดมาก
๙- ๑๒ ระดับ ดี
๔- ๘ ระดับ พอใช
๓- ๑ ระดับ ปรับปรุง
เกณฑการผาน ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔
สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๔ ชื่อเรื่องความอดทน
เวลา ๖ ชั่วโมง
๑. สาระสําคัญ
การอดทนจะไดรับการอภัยโทษบาป
๒. มาตรฐานการเรียนรู
ฮด ๑ เขาใจ ความหมาย ความสําคัญ สามารถทองจําอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักคําสอนอัลฮะดีษและนําไป
ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๓. คัวชี้วัด
อต ๑/๑ บอกความหมาย ความสําคัญของอิลฮะดีษ
อต ๑/๒ อานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนด
อต ๑/๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนด

๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ สามารถบอกความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษได
๔.๒ สามารถอานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔.๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔. สาระการเรียนรู
๔.๑ อัลฮะดีษที่เกี่ยวกับความอดทน
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ - ๒ (เรื่องความหมายและความสําคัญของอัลฮะดีษความอดทน)
ชั้นนํา
๑. อานดุอาอ!กอ,นเรียนและอานชูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความอดทน
ชั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายความหมาย ความสําคัญอัลฮะดีษเรื่องความอดทนใหผูเรียนฟง
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กัน'ฝกอานเปนกลุม และเปนรายบุคคล
๕. ผูสอนใหผูเรียนเชียนอัลฮะดีษและความหมายเรื่องความอดทนลงในสมุด
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ชั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมกันสรุปอัลฮะดีษเรื่องความอดทน
๗. ผูสอนใหผูเรียนทําการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องความอดทน
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๓-๔ (เรื่องอานและทองจําอัลฮะดีษเรื่องความอดทน)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอ!กอ,นเรียนและอาน'ชูเราะฮอัล'ฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความอดทน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานและทองจําอัลฮะดีษพรอมๆกัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมละ กลุมละ ๔. คน ใหเวลากลุมละ ๔. นาทีเพื่อใหสมาซิกในกลุมรวมกันทอง อัลฮะ
ดีษเรื่องความอดทน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องความอดทนพรอมบอกความหมายและทุกคนมาทองจําตอหนาผูสอน
๗. ผูสอนใหผูเรียนทาการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องอดทนพรอมบอกความหมาย ๔. ครั้ง พรอมทองจํา
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๕(เรื่องหลักคําสอนในอัลฮะดีษเรื่องความอดทน)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานชูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับความอดทน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนฟงอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องเห็นคุณคาและพรอมปฏิบัติในหลักคําสอนอัลฮะดีษใน
ชีวิตประจําวัน
๔. ผูสอนฟงความคิดเห็นของผูเรียนในเรื่องความอดทนในขั้นเรียนและกับเพื่อนๆในหองเรียน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องความอดทนพรอมกัน
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
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ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่องทบทวนและสงภาระงานเรื่องความอดทน)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอาน'ชูเราะฮอัล'ฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน ๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ
การดํารงชีวิตในแตละวัน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน ๔. ผูสอนให
ผูเรียนแบงกลุมละ กลุมละ ๕. คน ใหเวลากลุมละ ๒๐ นาทีจัดทําแผนผังเปนภาระงานเปนราย กลุม
ขั้นสรุป
๕. ผูเรียนรวมกันอธิบายความสําคัญของอัลฮะดีษ
๖. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆ กัน
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การประเมินผลการทองจํา
- ประเมินการจัดทํา แผนผัง
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบประเมินผลการทองจํา
- แบบบันทึกการใหคะแนน
๘. แหลงเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
๘.๑ แบบเรียนอัลฮะดีษ
๘.๒ ใบความรู
๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด
๙.๑ ผังมโนทัศน
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การประเมินการเขียนแผนผังความคิด
ประเด็นการประเมิน

เกณฑการใหคะแนน

ดี (๓)
๑. ออกแบบแผนที่ความคิด ออกแบบแผนความ
คิดได ดีและสรางสรรค
ไดดี
๒. เชียนไดครบถวน/
เชียนไดครบถวน
ครอบคลุมตอเนื่องตั้งแต
ครอบคลุม
ตนจนจบ
๓. ใชภาษาสื่อสารไดดี
ใชภาษาสื่อสารในภาษา
เชียนไดดีทําใหเชาใจสิ่ง
ที่สื่อสารอยางซัดเจน
นาเสนอผลงานไดดีมีความ
๔. นาเสนอผลงานไดดี
ครบถวนทุกประเด็น ครบ
สมบูรณตั้งแตตนจนจบ
๕. ทํางานไดทันเวลา
ทํางานไดทันเวลากําหนด

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๐-๑๕
๖-๙
๑-๔
เกณฑการผาน ไดระดับ “พอใช”

ระดับ ดี
ระดับ พอใช
ระดับ ปรับปรุง

พอใช (๒)
ออกแบบแผนความ
คิดไดดี
เชียนไดครบถวน แตไม
ตอเนื่องเล็กนอย

ปรับปรุง (๑)
ออกแบบแผน ความคิด
ไมดี

ใชภาษาสื่อสารไดดีแตมี
บกพรองในบางประเด็น

ใชภาษาสื่อสารไมซัดเจน

นาเสนอผลงานไดดี
แตไม สมบูรณ

นาเสนอผลงานไมดี

เชียนไมครบถวน และไม
ตอเนื่อง

ทํางานเกินเวลาเล็กนอย ทํางานเกินเวลา
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สาระที ๒ อัลฮะดีษ

หนวยการเรียนรูที ๔ ชื่อเรื่องจริยธรรมทีดี
แผนการจัดการเรียนรูที่ ๔

สาระที ๒ อัลฮะดีษ
แผนการจัดการเรียนรูทหน
ี่ ๔ วยการเรียนรูที ๔ ชื่อเรื่องจริยธรรมทีดี
ระดั
ระดั
บอิบสอิลามศึ
สลามศึ
กษาตอนต
กษาตอนต
น น(อิอิ((อิ
บติบดติาอิ
ดาอิ
ยะฮฺ
ยะฮฺ) ชื) ่นชืป่นทปี ท๑ี ๑เวลา
เวลา๖ ๖ชั่วชัโมง
่วโมง
๑.๑.สาระสํ
สาระสํ
าคัาญคัญ
มาตรฐานการเรี
ยนรู
๒.๒.มาตรฐานการเรี
ยนรู
 
ฮดฮด๑ ๑เขาใจ ความหมาย ความสําคัญ สามารถทองจําอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักคําสอนอัลฮะดีษและนําไป
ปฏิปฏิ
บัตบิใัตนการดํ
ิในการดํ
าเนิาเนิ
นชีนวชีิตวประจํ
ิตประจํ
าวัานวัน
๓.๓.ตัวตัชีวว้ ชีัดว้ ัด
อตอต๑/๑
๑/๑บอกความหมาย
บอกความหมายความสํ
ความสํ
าคัาญคัญ
ของอิ
ของอิ
ลฮะดี
ลฮะดี
ษษ
อตอต๑/๒
๑/๒อาอนและท
านและท
องจํ
องจํ
าอัาลอัฮะดี
ลฮะดี
ษทีษ่กทีํา่กหนด
ําหนด
อตอต๑/๓.
๑/๓.เห็เห็
นคุนณคุณ
คาคและปฏิ
าและปฏิ
บัตบิตัตามหลั
ิตามหลั
กคํกาคํสอนจากอั
าสอนจากอั
ลฮะดี
ลฮะดี
ษทีษ่กทีํา่กหนด
ําหนด
๔.๔.จุดจุประสงค
ดประสงค
การเรี
การเรี
ยนรู
ยนรู
 
๔.๑
๔.๑สามารถบอกความหมาย
สามารถบอกความหมายความสํ
ความสํ
าคัาญคัญ
ของอั
ของอั
ลฮะดี
ลฮะดี
ษได
ษได
๔.๒
๔.๒สามารถอ
สามารถอ
านและท
านและท
องจํ
องจํ
าอัาลอัฮะดี
ลฮะดี
ษทีษ่กทีํา่กหนดได
ําหนดได
๔.๓.
๔.๓.เห็เห็
นคุนณคุณ
คาคและปฏิ
าและปฏิ
บัตบิตัตามหลั
ิตามหลั
กคํกาคํสอนจากอั
าสอนจากอั
ลฮะดี
ลฮะดี
ษทีษ่กทีํา่กหนดได
ําหนดได
๔.๔.สาระการเรี
สาระการเรี
ยนรู
ยนรู
 
๔.๑
๔.๑อิลอิฮะดี
ลฮะดี
ษทีษ่เทีกี่เยกีวกั
่ยวกั
บจริ
บจริ
ยธรรม
ธรรมที
ยธรรมที
่ดทีี ่ดี
๖.๖.กิจกิกรรมการเรี
จกรรมการเรี
ยนรู
ยนรู
 
ชั่วชัโมงที
่วโมงที๑ ๑- ๒(เรื
- ๒(
๒(เรื
เรื่องความหมายและความสํ
่องความหมายและความสํ
าคัาญคัญ
ของอั
ของอั
ลฮะดี
ลฮะดี
ษจริ
ษจริ
ยธรรมที
ยธรรมที
ดี)ดี)
ขั้นขันํ้นานํา
านดุ
อาอฺ
อ,นเรี
ยนและอ
ยนและอ
านชู
านชู
เราะฮอั
เราะฮอั
ลฟาตี
ลฟาตีฮะฮ
ฮะฮพรพรอมๆ
อมๆกันกัน
๑.๑.อาอนดุ
อาอฺ
กอก,นเรี
๒.๒.ผูสผูอนและผู
สอนและผู
เรีเยรีนร
ยนร
วมกั
วมกั
นสนทนาเกี
นสนทนาเกี
่ยวกั
่ยวกั
บจริ
บจริ
ยธรรมที
ยธรรมที
่ดี ่ดี
ขั้นขัสอน
้นสอน
๓.๓.ผูสผูอนอธิ
สอนอธิ
บายความหมาย
บายความหมายความสํ
ความสํ
าคัาญคัญ
อัลอัฮะดี
ลฮะดี
ษเรืษเรื
่องจริ
่องจริ
ยธรรมที
ยธรรมที
่ดีใ่ดหีใผหูเผรีูเยรีนนฟ
ยนฟ
งฟง
๔.๔.ผูสผูอนให
สอนให
ผูเผรีูเยรีนอ
ยนอ
านตามผู
านตามผู
สอนพร
สอนพร
อมๆ
อมๆกันกั'ฝนฝ'ฝ'กอกาอนเป
านเปนกลุ
นกลุม มและเป
และเปนรายบุ
นรายบุคคล
คคล
๕.๕.ผูสผูอนให
สอนให
ผูเผรีูเยรีนเขี
ยนเขี
ยนอั
ยนอั
ลฮะดี
ลฮะดี
ษและความหมายเรื
ษและความหมายเรื
่องจริ
่องจริ
ยธรรมที
ยธรรมที
่ดีล่ดงในสมุ
ีลงในสมุ
ด ดขั้นขัสรุ
้นสรุป ป
๖.๖.ผูเผูรีเยรีนร
ยนร
วมกั
วมกั
นสรุ
นสรุ
ปอัปลลฮะดี
อัฮะดี
ลฮะดี
ษเรืษเรื
่องความอดทน
่องความอดทน
๗.๗.ผูสผูอนให
สอนให
ผูเผรีูเยรีนทํ
ยนทํ
าการบ
าการบ
านโดยการคั
านโดยการคั
ดอัดลอัฮะดี
ลฮะดี
ษเรืษเรื
่องจริ
่องจริ
ยธรรม
ยธรรม
๘.๘.ผูเผูรีเยรีนร
ยนร
วมกั
วมกั
นอนาอนดุ
านดุ
อาอฺ
อาอฺ
หหลัลัหงลัเรีงเรี
ยนและชู
ยนและชู
เราะฮอั
เราะฮอั
ลอัลศอัรีศพรีรพอรมๆกั
อมๆกั
นน

23
ชั่วโมงที่ ๓-๔ (เรื่องอานและ,ทองจําอัลฮะดีษเรื่องจริยธรรมที่ดี)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานชูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน ๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่ดี
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน ๔. ผูสอนให
ผูเรียนอานและทองจําอัลฮะดีษพรอมๆกัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมละ กลุมละ ๔ คน ใหเวลากลุมละ ๔ นาทีเพื่อใหสมาซิกในกลุมรวมกันทอง อัลฮะ
ดีษเรื่องความอดทน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องจริยธรรมที่ดีพรอมบอกความหมายและทุกคนมาทองจําตอหนาผูสอน ๗.
ผูสอนใหผูเรียนทําการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องจริยธรรมที่ดีพรอมบอกความหมาย ๔. ครั้ง พรอม
ทองจํา
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและชูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องหลักคําสอนในอัลฮะดีษเรื่องจริยธรรมที่ดี)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานชูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน ๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับ
จริยธรรมที่ดี
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน ๔. ผูสอนให
ผูเรียนฟงอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องเห็นคุณคาและพรอมปฏิบติในหลักคําสอนอัลฮะดีษ ในชีวิตประจําวัน
๔. ผูสอนฟงความคิดเห็นของผูเรียนในเรื่องจริยธรรมที่ดีในขั้นเรียนและกับเพื่อนๆในหองเรียน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องจริยธรรมที่ดีพรอมกัน
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่องทบทวนและสงภาระงานเรื่องจริยธรรมที่ดี)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอาน'ชูเราะฮอัล'ฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน ๒.
ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในแตละวัน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนทองจําอัลฮะดีษเพื่อเปนภาระงานของผูเรียน
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ขั้นสรุป
๔. ผูเรียนรวมกันอธิบายความสําคัญของอัลฮะดีษ
๖. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆ กัน
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การสังเกตพฤติกรรม
- การประเมินผลการทองจํา
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลการทองจํา
๘. แหลงเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
๘.๑ แบบเรียนอัลฮะดีษ
๘.๒ ใบความรู
๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด
๙.๑ ทองจําอัลฮะดีษ
การประเมินการทองจํา
เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ด (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
๑. ความจํา
จําถูกตองทุกดํา จําถูกตอง เปน
จําถูกตอง เปน
ความจําไม
บางสวนผิดไมเกิน ๒ ดํา บางสวนผิดไมเกิน ๓ ดํา ถูกตอง
๒. ความคลองแคสว อานไดลื่นไหล มี อานไดลื่นไหล มีจังหวะ อานไดลื่นไหล แต
แกะเปนดํา ๆ
จังหวะจะโคน จะโคน
มีติดขัดบาง ทําให
ตะกุกตะกัก

ประเด็นการประเมิน

๓. นํ้าเสียง

ซวนใหติดตาม
อยางรวดเร็ว
ซัดเจนถูกตอง
ทุกคํา

ซวนใหติดตาม

การฟงเรื่องสะดุด

ไมซัดเจน
ซัดเจนถูกตองแค
ซัดเจนถูกตองแค
บางสวน ประมาณ ๒ คํา บางสวนประมาณ ๓ คํา
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เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ -๑๖ ระดับ ดีมาก
๙ - ๑๒ ระดับ ดี
๔- ๘ ระดับ พอใช
๑- ๓ ระดับ ปรับปรุง เกณฑการ
ผาน ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๖
สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ

ระดับอิสลามศึกษาตอนตน (อิบติดาอิยะฮฺ) ชั้นปที่ ๑

หนวยการเรียนรูที่ ๖ ชื่อเรื่อง การใหสลาม

เวลา ๖ ชั่วโมง

๑. สาระสําคัญ
การใหสลามสามารถความสรางความเปนมิตรที่ดีตอกัน
๒. มาตรฐานการเรียนรู
ฮด ๑ เชาใจ ความหมาย ความสําคัญ สามารถทองจําอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักคําสอนอัลฮะดีษและ
นําไป ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๓. ตัวชี้วัด
อต ๑/๑ บอกความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษ
อต ๑/๒ อานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนด
อต ๑/๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนด
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ สามารถบอกความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษได
๔.๒ สามารถอานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔.๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔. สาระการเรียนรู
- อิสฮะดีษที่เกี่ยวกับการใหสลาม
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ - ๒ (เรื่องความหมายอัลฮะดีษการใหสลาม)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานชูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ
พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการใหสลาม
ขั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายความหมาย ความสําคัญอัลฮะดีษเรื่องการใหสลามใหผูเรียนฟง
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตามผูสอนพรอมๆ กันฝกอานเปนกลุม และเปนรายบุคคล
๔. ผูสอนใหผูเรียนเขียนอัลฮะดีษและความหมายเรื่องการใหสลามลงในสมุด
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ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมกันสรุปอัลฮะดีษเรื่องการใหสลาม
๗. ผูสอนใหผูเรียนทําการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องการใหสลาม
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๓-๔ (เรื่องอานและทองจําอัลฮะดีษเรื่องการใหสลาม)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺ!กอ,นเรียนและอาน'ชูเราะฮอัล'ฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน ๒. ผูสอนและ
ผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการใหสลาม
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมา
พรอมๆ กัน ๔. ผูสอนใหผูเรียนอานและทองจําอัลฮะดีษพรอมๆกัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมละ กลุมละ ๔. คน ใหเวลากลุมละ ๔. นาทีเพื่อใหสมาซิกในกลุมรวมกัน
ทองอัลฮะ ดีษเรื่องความอดทน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องการใหสลามพรอมบอกความหมายและทุกคนมาทองจําตอหนา
ผูสอน ๗. ผูสอนใหผูเรียนทาการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องการใหสลามพรอมบอกความหมาย ๔.
ครั้ง พรอม ทองจํา
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องหลักคําสอนในอัลฮะดีษเรื่องการใหสลาม)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺ!กอ,นเรียนและอาน'ชูเราะฮอัล'ฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการใหสลาม
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ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนฟงอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องเห็นคุณคาและพรอมปฏิบัติในหลักคําสอนอัลฮะดีษใน
ชีวิตประจําวัน
๕. ผูสอนฟงความคิดเห็นของผูเรียนในเรื่องการใหสลามในชั้นเรียนและกับเพื่อนๆในหองเรียน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องการใหสลามพรอมกัน
๗. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและชูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๖ (เรื่องทบทวนและสงภาระงานเรื่องจริยธรรมที่ดี)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานชูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในแตละวัน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมละ กลุมละ ๔. คน ใหแตละกลุมแสดงบทบาทสมมุติ
ขั้นสรุป
๕. ผูเรียนรวมกันอธิบายความสําคัญของอัลฮะดีษ
๖. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและชูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆ กัน
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การประเมินผลการทองจํา
- ประเมินการแสดง
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบประเมินผลการทองจํา
- แบบบันทึกการใหคะแนน
๘. แหลงเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
๘.๑ แบบเรียนอัลฮะดีษ
๘.๒ ใบความรู
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๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด๙.๑ บทบาทสมมุติ การประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ
ประเมิน
๑.การออกเสียง

ดีมาก (๔)
ออกเสียงไดถูกตอง
ซัดเจน
๒. ลําดับขั้นตอน พูดไมวกวนมีลําดับ
ที่จะพูด
ขั้นตอนในการพูด
๓. การใช นํ้าเสียง พูดเสียงดังซัดเจน
นํ้าเสียงเปนธรรมชาติ
๔. ความตรง
ประเด็น

พูดตรงประเด็น
ไมออมคอม

๕. บุคลิกทาทาง แสดงทาทาง
ประกอบการพูดได
อยางแนบเนียน
เปนธรรมชาติ

ดี (๓)
ออกเสียงไดถูกตอง
แตมีบางคําที่ไมซัดเจน
พูดไมวกวนแตไมมีลําดับ
ขั้นตอนในการพูด
พูดเสียงดังซัดเจนแต
นํ้าเสียงไมเปนธรรมชาติ
พูดคอนชางตรงประเด็น
แตออมดอมบางสวน
แสดงทาทาง ประกอบการ
พูดได แนบเนียน
แตไมเปนธรรมชาตินัก

เกณฑการตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๖ - ๒๐
ระดับ ดีมาก
๑๑ – ๑๔
ระดับ ดี
๖.-๑๐
ระดับ พอใช
๐-๕.
ระดับ ปรับปรุง
เกณฑการผาน ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป

พอใช (๒)
ออกเสียงไดถูกตอง
แตมีไมซัดเจน
พูดวกวนไมมีลําดับ
ขั้นตอนในการพูด
พูดเสียงดัง แตไม ซัด
เจนนํ้าเสียงไม
เปนธรรมชาติ
พูดคอนชางตรง
ประเด็นแตออมดอม
เปนสวนใหญ
แสดงทาทาง
ประกอบการพูดได
ไมแนบเนียน และ
ไมเปน ธรรมชาติ

ควรปรับปรุง (๑)
ออกเสียงไมถูกตอง และ
ไมซัดเจน
ไมพูด
พูดเสียงเบาและไม
ซัดเจนนํ้าเสียงไมเปน
ธรรมชาติ
พูดไมตรงประเด็น
ออมคอม

ไมมีการแสดงทาทาง
ประกอบการพูด
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แผนการจัดการเรียนรูที่ ๗
สาระที่ ๒ อัลฮะดีษ
ระดับอิสลามศึกษาตอนตน(อิบติดาอิยะฮฺ)ชั้นปที่ ๑
หนวยการเรียนรูที่ ๗ ชื่อเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยอง
เวลา ๕ ชั่วโมง
๑. สาระสําคัญ
บุคลิกภาพที่นายกยองจะตองไมทําในสิ่งที่ไมมีประโยชน
๒. มาตรฐานการเรียนรู
ฮด ๑ เขาใจ ความหมาย ความสําคัญ สามารถทองจําอัลฮะดีษโดยยึดมั่นในหลักคําสอนอัลฮะดีษ
และนําไป ปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน
๓. คัวชี้'วัด
อต ๑/๑ บอกความหมาย ความสําคัญของอิลฮะดีษ
อต ๑/๒ อานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนด
อต ๑/๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนด
๔. จุดประสงคการเรียนรู
๔.๑ สามารถบอกความหมาย ความสําคัญของอัลฮะดีษได
๔.๒ สามารถอานและทองจําอัลฮะดีษที่กําหนดได
๔.๓ เห็นคุณคาและปฏิบัติตามหลักคําสอนจากอัลฮะดีษที่กําหนดได
๕. สาระการเรียนรู
๔.๑ บุคลิกภาพที่นายกยองจะตองไมทําในสิ่งที่ไมมีประโยชน
๖. กิจกรรมการเรียนรู
ชั่วโมงที่ ๑ - ๒ (เรื่องความหมายความออัลฮะดีษบุคลิกภาพที่นายกยอง)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺ!กอ,นเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่นายกยอง
ขั้นสอน
๓. ผูสอนอธิบายความหมาย ความสําคัญอัลฮะดีษเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยองใหผูเรียนฟง
๔. ผูสอนใหผูเรียนอานตามพรอมๆ กัน'ฝกอานเปนกลุม และเปนรายบุคคล
๔. ผูสอนใหผูเรียนเขียนอัลฮะดีษและความหมายเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยองลงในสมุด
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ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมกันสรุปอัลฮะดีษเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยอง
๗. ผูสอนใหผูเรียนทําการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยอง
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและซูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๓(เรื่องอานและทองจําอัลฮะดีษเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยอง)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺ!กอ,นเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่นายกยอง
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผาน
มาพรอมๆ กัน ๔. ผูสอนใหผูเรียนอานและทองจําอัลฮะดีษพรอมๆกัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนแบงกลุมละ กลุมละ ๔. คน ใหเวลากลุมละ ๔. นาทีเพื่อใหสมาชิกในกลุมรวมกัน
ทอง อัลฮะดีษเรื่องความอดทน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยองพรอมบอกความหมายและทุกคนมา
ทองจําตอหนา ผูสอน
๗. ผูสอนใหผูเรียนทําการบานโดยการคัดอัลฮะดีษเรื่องการใหสลามพรอมบอกความหมาย ๔. ครั้ง
พรอม ทองจํา
๘. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและชูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
ชั่วโมงที่ ๔ (เรื่องหลักคําสอนในอัลฮะดีษเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยอง)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺ.กอนเรียนและอานซูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน ๒. ผูสอนและผูเรียน
รวมกันสนทนาเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยอง
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนพรอมสงการบานและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ
กัน ๔. ผูสอนใหผูเรียนฟงอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องเห็นคุณคาและพรอมปฏิบติในหลักคํา
สอนอัลฮะดีษใน ชีวิตประจําวัน
๔. ผูสอนฟงความคิดเห็นของผูเรียนในเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยองในขั้นเรียนและกับเพื่อนๆใน
หองเรียน
ขั้นสรุป
๖. ผูเรียนรวมทองจําอัลฮะดีษเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยองพรอมกัน ๗. ผูเรียนรวมกันอานดุ
อาอฺหลังเรียนและชูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆกัน
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ชั่วโมงที่ ๕ (เรื่องทบทวนและสงภาระงานเรื่องบุคลิกภาพที่นายกยอง)
ขั้นนํา
๑. อานดุอาอฺกอนเรียนและอานชูเราะฮอัลฟาตีฮะฮ พรอมๆ กัน
๒. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสนทนาเกี่ยวกับการดํารงชีวิตในแตละวัน
ขั้นสอน
๓. ผูสอนและผูเรียนทบทวนบทเรียนและอานอัลฮะดีษที่ผานมาพรอมๆ กัน
๔. ผูสอนใหผูเรียนทองจําอัลฮะดีษเพื่อเปนภาระงานของผูเรียน
ขั้นสรุป
๕. ผูเรียนรวมกันอธิบายความสําคัญของอัลฮะดีษ
๖. ผูเรียนรวมกันอานดุอาอฺหลังเรียนและชูเราะฮอัลอัศรีพรอมๆ กัน
๗. การวัดและประเมินผล
๗.๑ วิธีการ
- การสังเกตพฤติกรรม
- การประเมินผลการทองจํา
๗.๒ เครื่องมือ
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม
- แบบประเมินผลการทองจํา
๘. แหลงเรียนรู/สื่อและอุปกรณ
๘.๑ แบบเรียนอั ลฮะดีษ
๘.๒ ใบ ความรู

๙. ภาระงาน/ชิ้นงานรวบยอด
๙.๑ การทองจํา
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การประเมินการทองจํา
ประเด็นการประเมิน
๑.ความจํา

เกณฑการใหคะแนน
ดีมาก (๔)
ด (๓)
พอใช (๒)
ปรับปรุง (๑)
จําถูกตองทุกคํา จําถูกตอง เปน
จําถูกตอง เปน บางสวน ความจําไม
บางสวนผิดไมเกิน ๒ คํา ผิดไมเกิน ๓ คํา
ถูกตอง

๒. ความคลองแคลว อานไดลื่นไหล มี
จังหวะจะโคน
ซวนใหติดตาม
อยางรวดเร็ว
๓.นํ้าเสียง
ซัดเจนถูกตอง
ทุกคํา
การตัดสิน/ระดับคุณภาพ
๑๓ -๑๖
ระดับดีมาก
๙ - ๑๒
ระดับ ดี
๔-๘
ระดับ พอใช
๑-๓
ระดับ ปรับปรุง
เกณฑการผาน ไดระดับ “พอใช” ขึ้นไป

อานไดลื่นไหล มีจังหวะ อานไดลื่นไหล แต มีติด แกะเปนคํา ๆ
จะโคน
ซัดบาง ทําให การฟง ตะกุกตะกัก
ซวนใหติดตาม
เรื่องสะดุด
ไมซัดเจน
ซัดเจนถูกตองแค
ซัดเจนถูกตองแค
บางสวนประมาณ ๒ คํา บางสวนประมาณ ๓ คํา

