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 : المنٌر فً التربٌة اإلسالمٌة    الكتاب المدرسي

 

 

:  ومقاصده أحكامه الصيام" الــدرس األول :

 "القضاء والكفارة _ صيام التطوع

 

 : أهداف الدرس

 وشروطه أركانه و, الصبام مفهوم التلمٌذ إدراك •

 .ومبطالته

 .ٌمٌز بٌن الصٌام الواجب وصٌام التطوع أن •

مراحل 
 الدرس

القدرات 
 المستهدفـــة

األنشطــــــة التعليميـــــة 
 التعلميـــــــــة

 التقويــــم الوسائل الطرائق المضمــــــــون العلمـــــــــــــــــي
 طة األستــــــاذأنش

أنشطة 
 التلميـــــذ

تقويم 
 تشخيصي

التذكٌر 
بالدرس 
 السابق

ه أسئلة حول ٌوجت
 الدرس السابق

 علىاإلجابة 
 أسئلة األستاذ

  ؟كامهحوما هً أ ؟ الصٌام ما هو -
 ذكر بعض مبطالت الصٌام.أ -

 

 حوارٌة
دفاتر 
 التالمٌذ

 المشاركة
 الفعالة

 للتالمٌذ

وضعية 
 مشكلة

 التالمٌذ قدرة
على تحدٌد 
إشكالٌة 
 الوضعٌة

 طرح مدخال إشكالٌا
 د إشكالٌةٌحدت

 الوضعٌة 

قالت أسماء لصدٌقتها عائشة: هل قضٌت األربعة أٌام 
 التً علٌك فً رمضان الماضً  بسبب الحٌض؟

 الصوم! عائشة: كما ال نقضً الصالة فكذلكردت 

إلقاءٌه 
 حوارٌة

 السبورة

 قدرة مدى
 التالمٌذ

 افاكتش على
 الجدٌد الدرس

 

قراءة 
 النصوص

تدرب على ال
حسن 

اإلنصات 
والقراءة 
 السلٌمة

ٌقرأ قراءة نموذجٌة 
وٌصحح قراءات 

 التالمٌذ

ٌقرأ النصوص 
قراءة سلٌمة 
 مع تصحٌح
 األخطاء

 .البقرة سورة من 381 اآلٌة -

 
 إلقاءٌه

الكتاب 
 المدرسً

 قدرة مدى
 التالمٌذ

 القراءة على
 السلٌمة

توثيق 
 صالنصو

تعرف على ال
 السورة

فً  اإلعداد ةراقبم
عن والسؤال  دفاترال

 السورة

 سورة ٌوثق
 البقرة

 .سبق تعرٌفها:  البقرة سورة -

 

 حوارٌة
 

 الكتاب
 المدرسً

 توصل
 التالمٌذإلى

 السور توثٌق

شرح 
 المفردات

 على تعرفال
معانً 
 الكلمات 

 

تكلٌف التالمٌذ 
بتحدٌد الكلمات 

 الصعبة
 

شرح الكلمات 
سب ورودها ح

 فً النص 

 ال ٌقدرون على صومه كالشٌخ الهرم.:   ٌطٌقونه
 إطعام مسكٌن عن كل ٌوم.:  فدٌة     

 

 حوارٌة
 استكشافٌة

 السبورة
 الكتاب و

 المدرسً

 تمكن مدى
 التالمٌذ

 فً البحث من
 التفسٌر كتب

استخراج 
 المضامين

على تعرف ال
مضامٌن 
 النصوص

 من جملة ٌطرح
 من استنبط : األسئلة

 األمر الكرٌمة اآلٌة
 اإلالهً؟

ٌجٌب عن 
األسئلة اعتمادا 

اإلعداد على 
 المنزلً

بٌانه تعالى أصحاب األعذار المرخص لهم باإلفطار  -
 .فً رمضان وماٌجب علٌهم

 حوارٌة
 استكشافٌة

 السبورة
 الكتاب و

 المدرسً

 قدرة مدى
 التالمٌذ

 علىاستخالص
 مضامٌن

  النصوص

 مدخل اإلقتداء



 التحليل
 و

 المناقشة

قدرة التلمٌذ 
تحلٌل العلى 

 والمناقشة

 على التالمٌذ ٌساعد
 تحلٌل المحور من

 جملة طرح خالل
 الموجهة األسئلة من

 :النصوص حول

 هللا أمر بماذا -

 تعالى؟
ماهو مفهوم  -
 ؟ قضاء والكفارةال

ما هو صٌام التطوع 
 ؟

 وماهً فضائله؟

 عن ٌجٌب
 األسئلة

  فً  ناقشٌ و
 الموضوع

 
 مفهوم القضاء والكفارة وموجباتهما: ر األولالمحو

 الكفارة القضاء

 هو رد ما أفطرهلقضاء:ا
 اإلنسان فً رمضان

: ٌجب القضاء على 
      المسافر بشروطه 

الحائض  –المرٌض  –
)الحامل  –والنفساء 

والمرضع وإن أفطرتا 
خوفا على نفسٌهما 

 ٌضاف للقضاء الفدٌة(...
والكبٌر والمرٌض 
 العاجز الفقٌر ٌسقط

 عنهم القضاء والفدٌة,
والغنً منهم ٌسقط عنه 

  القضاء وتجب الفدٌة

من وهً عبادة زجرٌة ل
تعمد انتهاك حرمة 

رمضان بفطر أو جماع 
فإنه باإلضافة للقضاء 
 تلزمه الكفارة وهً: 

عتق رقبة مسلمة فإن  -
 لم ٌجد 

فصٌام شهرٌن  -
 متتابعٌن فإن لم ٌستطع

 فإطعام ستٌنا مسكٌنا - 
ع الكفارة دلٌل وفً أنوا

 على رحمة اإلسالم...
 

 صٌام التطوع ر الثانً:المحو

 فضائله أنواعه  تعرٌفه

هو الصٌام 
الذي ٌؤدٌه 

المسلم 
نافلة تقربا 

إلى هللا 
ولٌس 

 واجبا علٌه
 

صوم ستة  -
 أٌام من شوال

صوم تسعة  -
أٌام من ذي 

 الحجة
صوم ٌوع  -

عرفة لغٌر 
 الحاج

صٌام األٌام  -
 البٌض

ٌوم صوم  -
اإلثنٌن 

 والخمٌس
صٌام ٌوم  -

 عاشوراء
صوم ٌوم  -

 وفطر ٌوم

 الصٌام جنة ووقاٌة -
 نٌل محبة هللا -
        مغفرة الذنوب  -

 والخطاٌا
 نٌل األجر والثواب -
 دخول الجنة من باب  -

 الرٌان
للصائم عند فطره  -

 دعوة ال ترد
عن أبً سعٌد الخدري 

 رضً هللا عنه قال:
هللا صلى  سمعت النبً

َمْن )علٌه وسلم ٌقول:
ْوماً ِفً َسِبٌِل هللِا  ٌَ َصاَم 
اِر  َد هللاُ َوْجَهُه َعْن النَّ َبعَّ

 (َخِرٌفاً  َسْبِعٌنَ 
 "أخرجه البخاري" 

 

 

حوارٌة 
 استنتاجٌة

 السبورة
 الكتاب و

 المدرسً

 فهم مدى
 واستٌعاب

 محاور
 الدرس
 على والعمل

 استثمارها
 فً وتوظٌفها

 الواقع



 
 

 
 يم تقو

 التعلمات

 
 

 ...أسئلة التقوٌم اإلجمالً : ٌطرح األستاذ جملة أسئلة مركزة وهادفة حول الدرس, للوقوف على ثغرات النشاط, والسعً إلى تسدٌدها وإصالحها

تحديد 
 الحاجات
)اإلعداد 
 القبلي(

ٌتعلم ذاتٌا 
وٌستعد 

 للدرس المقبل

ٌمد التالمٌذ بأسئلة 
 اإلعداد القبلً

 المطلوبكتابة 
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 إلقائٌة

 الكتاب
       المدرسً

 دفتر و
 التحضٌر

كتابة التالمٌذ 
ألسئلة 

 اإلعداد القبلً

 

 




