
 االولالمستوى 

   عملیا الوضوء المتعلم
  الوضوء أعضاء غسل

 ....األسئلة -الشرح -السبورة

  . عملیا أتوضأ

 التعلمیة

  :إثارة اھتمام المتعلمین حول موضوع الدرس من خالل المدخل التمھیدي لألستاذ 

  :یسمع األستاذ اآلیة الكریمة للمتعلمین بعد كتابتھا على السبورة

أیھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوھكم وأیدیَكم إلى المرافق 

  6سورة المائدة اآلیة 

  عماذا تتحدث اآلیة الكریمة  ؟ ما ھو الوضوء ؟  أذكر بعض المیاه الصالحة للوضوء؟

عباده المؤمنین بھ وبرسولھ صلى هللا علیھ وسلم لیأمرھم بالطھارة 

   إذا ھم أرادوا الصالة، ، وبَیََّن لھم الطھارة الصغرى، وھي الوضوء، 

 وانطالق������������ا م������������ن ھ������������ذه اآلی������������ة  س������������نتعرف عل������������ى مراح������������ل الوض������������وء عملی������������ا

 :جھ���������ة الیم���������ین ث���������م یق���������ول  ف���������ي البدای���������ة یأخ���������ذ األس���������تاذ إن���������اء م���������اء ویض���������عھ

یستنش�ق و  -4یتمضمض ث�الث م�رات   -3

یغسل یده الیمنى إلى المرفق ثالث مرات ثم یده الیس�رى 

یغسل الرجل الیمنى إل�ى  -8مرة واحدة  یمسح رأسھ و یرد مسحھ مع مسح األذنین

الكعب��ین ث��م الرج��ل الیس��رى إل��ى الكعب��ین ث��الث م��رات و أخی��را یق��ول أش��ھد أن ال إل��ھ إال هللا و أن محم��دا 

یتدرب المتعلمون على الوضوء عملیا أمام زمالئھم ویتذكرون أن اثقان الوضوء عبادة ینالون أجرھا 

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
المتعلم یتعرف أن
غسل یرتب أن

  :الوسائل
 السبورة

أتوضأ

  والثانیة األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

إثارة اھتمام المتعلمین حول موضوع الدرس من خالل المدخل التمھیدي لألستاذ 

 بماذا تتوضأ ؟ - للوضوء ؟   ماذا تفعل استعدادا 

یسمع األستاذ اآلیة الكریمة للمتعلمین بعد كتابتھا على السبورة

أیھا الذین آمنوا إذا قمتم إلى الصالة فاغسلوا وجوھكم وأیدیَكم إلى المرافق  یا( قال هللا تعالى

سورة المائدة اآلیة ) وامسحوا برؤوسكم  وأرجلكم إلى الكعبین

  :أطرح أسئلة اللتقاط مؤشرات الفھم، مثل

عماذا تتحدث اآلیة الكریمة  ؟ ما ھو الوضوء ؟  أذكر بعض المیاه الصالحة للوضوء؟

عباده المؤمنین بھ وبرسولھ صلى هللا علیھ وسلم لیأمرھم بالطھارة یبین األستاذ للمتعلمین أن هللا نادى 

إذا ھم أرادوا الصالة، ، وبَیََّن لھم الطھارة الصغرى، وھي الوضوء، 

وانطالق������������ا م������������ن ھ������������ذه اآلی������������ة  س������������نتعرف عل������������ى مراح������������ل الوض������������وء عملی������������ا

ف���������ي البدای���������ة یأخ���������ذ األس���������تاذ إن���������اء م���������اء ویض���������عھ

3یغسل الیدین إلى الكوعین – 2بسم هللا وینوي الوضوء  

یغسل یده الیمنى إلى المرفق ثالث مرات ثم یده الیس�رى  -6یغسل وجھھ ثالث مرات  -5. -یستنثر ثالثا 

یمسح رأسھ و یرد مسحھ مع مسح األذنین -7إلى المرفق ثالثا 

الكعب��ین ث��م الرج��ل الیس��رى إل��ى الكعب��ین ث��الث م��رات و أخی��را یق��ول أش��ھد أن ال إل��ھ إال هللا و أن محم��دا 

 

یتدرب المتعلمون على الوضوء عملیا أمام زمالئھم ویتذكرون أن اثقان الوضوء عبادة ینالون أجرھا 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

  االستجابة: المدخل

  3 :الوحدة

   14 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 وضعیة االنطالق
إثارة اھتمام المتعلمین حول موضوع الدرس من خالل المدخل التمھیدي لألستاذ *

ماذا تفعل استعدادا  -  

  تقدیم النص 

 فھمھ و مناقشتھ

یسمع األستاذ اآلیة الكریمة للمتعلمین بعد كتابتھا على السبورة

قال هللا تعالى

وامسحوا برؤوسكم  وأرجلكم إلى الكعبین

أطرح أسئلة اللتقاط مؤشرات الفھم، مثل*

عماذا تتحدث اآلیة الكریمة  ؟ ما ھو الوضوء ؟  أذكر بعض المیاه الصالحة للوضوء؟

یبین األستاذ للمتعلمین أن هللا نادى 

إذا ھم أرادوا الصالة، ، وبَیََّن لھم الطھارة الصغرى، وھي الوضوء، 

وانطالق������������ا م������������ن ھ������������ذه اآلی������������ة  س������������نتعرف عل������������ى مراح������������ل الوض������������وء عملی������������ا

ف���������ي البدای���������ة یأخ���������ذ األس���������تاذ إن���������اء م���������اء ویض���������عھ

بسم هللا وینوي الوضوء  – 1

یستنثر ثالثا 

إلى المرفق ثالثا 

الكعب��ین ث��م الرج��ل الیس��رى إل��ى الكعب��ین ث��الث م��رات و أخی��را یق��ول أش��ھد أن ال إل��ھ إال هللا و أن محم��دا 

 . رسول هللا 

یتدرب المتعلمون على الوضوء عملیا أمام زمالئھم ویتذكرون أن اثقان الوضوء عبادة ینالون أجرھا *  االستجابة 

 وثوابھا



 المستوى االول

   عملیا المتعلم
  . ویقومھا الوضوء أخطاء

 ....األسئلة - الشرح - -السبورة

  .عملیا أتوضأ

 التعلمیة

 } صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ

 و بماذا یتم ؟ 
وھو من أّول شروط  ،مائیة ذات غسل ومسح ألعضاء معینة 

قال رسول هللا صلّى هللا . الّصالة، ، وتحّدث القرآن الكریم عنھ، وتطّرقت إلیھ السّنة النبوّیة في عّدة أحادیٍث شریفة

ھناك عّدة خطوات یجب على المسلم أن یقوم بھا عند الوضوء، 

یقوم بغسل كّفیھ ". بسم هللا: "عندما یرید أن یتوّضأ علیھ أن ینوي بقلبھ الوضوء، ثّم یقول

یستنشق ثالث مّرات، وھو . یتمضمض ثالث مّراٍت أیضاً، وذلك عن طریق وضع الماء في فمھ، ثّم إخراجھ

منابت : الوجھ كامالً ثالث مّرات، وحدود الوجھ ھي

. یغسل الیدین إلى المرافق ثالث مّرات، ویبدأ بالیمین أّوالً 

لمیاه بین یغسل الّرجلین إلى الكعبین ثالث مرات، مع تخلیل ا

أشھد أّن ال إلھ إّال هللا وحده ال شریك لھ، وأّن محّمداً عبده 

  .وأتوضأ بالماء الصالح للوضوء وأقتصد فیھ

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
المتعلم یتوضأ أن
أخطاء یتعرف أن

  :الوسائل
 السبورة

أتوضأ

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  :إثارة اھتمام المتعلمین حول الموضوع من خالل أسئلة مثل 
  بماذا تتوضأ ؟        ماذا تفعل استعدادا للصالة ؟

  :التالي بعد كتابتھ على السبورة  الحدیث  یقرأ األستاذ نص
صالة أحدكم إذا أحدث حتى یتوضأ ال یقبل هللا {   :  هللا صلى هللا علیھ وسلم
                                       

و بماذا یتم ؟ , معنى الوضوء انطالقا من أسئلة فھم النص یدیر األستاذ حوارا حول 
مائیة ذات غسل ومسح ألعضاء معینة الوضوء في اإلسالم ّطھارة  أنیستنتج المتعلمون 

الّصالة، ، وتحّدث القرآن الكریم عنھ، وتطّرقت إلیھ السّنة النبوّیة في عّدة أحادیٍث شریفة

ھناك عّدة خطوات یجب على المسلم أن یقوم بھا عند الوضوء، . ،"ال تقبل صالةُ من أحدث حّتى یتوّضأ 

عندما یرید أن یتوّضأ علیھ أن ینوي بقلبھ الوضوء، ثّم یقول: آلتيوھي على الّترتیب كا

یتمضمض ثالث مّراٍت أیضاً، وذلك عن طریق وضع الماء في فمھ، ثّم إخراجھ

الوجھ كامالً ثالث مّرات، وحدود الوجھ ھيیغسل . یجذب الماء عن طریق الّنفس إلى األنف ثّم یستنثر الماء،

یغسل الیدین إلى المرافق ثالث مّرات، ویبدأ بالیمین أّوالً . شعر الّرأس إلى آخر الّذقن، ومن األذن إلى األذن األخرى

یغسل الّرجلین إلى الكعبین ثالث مرات، مع تخلیل ا. یمسح أذنیھ مّرًة واحدةً . یمسح رأسھ مّرًة واحدةً 

أشھد أّن ال إلھ إّال هللا وحده ال شریك لھ، وأّن محّمداً عبده :" بعد أن ینتھي من الوضوء علیھ أن یقول

  ".ورسولھ، اللھّم اجعلني من التّوابین، واجعلني من المتطّھرین 

  الثانیــــــة الحـصــــــة

  . ةراج في الحصة السابق یذكر المدرس المتعلمین  بما
 .یتوضأ المتعلمون عملیا في ساحة المدرسة

  : في المكان المناسب) ×(یضع المتعلمون عالمة 
     خطأ  ○ صحیح ○  أغسل وجھي ثالثا
  خطأ ○ صحیح ○ أمسح رأسي ثالثا

  خطأ  ○ صحیح ○ أغسل الرجلین إلى الركبتین ثالثا 
                     خطأ  ○ صحیح ○   أتمضمض ثالثا

  : یدفع األستاذ المتعلمین إلى وجوب االستجابة لموضوع الدرس
وأتوضأ بالماء الصالح للوضوء وأقتصد فیھ،أقتدي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

  االستجابة: المدخل

  4 :الوحدة

   20 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 وضعیة االنطالق
إثارة اھتمام المتعلمین حول الموضوع من خالل أسئلة مثل *

ماذا تفعل استعدادا للصالة ؟
 

  تقدیم النص
  فھم

 و مناقشة 

یقرأ األستاذ نص*
هللا صلى هللا علیھ وسلم لقال رسو

                                      
انطالقا من أسئلة فھم النص یدیر األستاذ حوارا حول 

 استنتاج

یستنتج المتعلمون *

الّصالة، ، وتحّدث القرآن الكریم عنھ، وتطّرقت إلیھ السّنة النبوّیة في عّدة أحادیٍث شریفة

ال تقبل صالةُ من أحدث حّتى یتوّضأ :" علیھ وسلّم

وھي على الّترتیب كا

یتمضمض ثالث مّراٍت أیضاً، وذلك عن طریق وضع الماء في فمھ، ثّم إخراجھ. ثالث مّرات

یجذب الماء عن طریق الّنفس إلى األنف ثّم یستنثر الماء،

شعر الّرأس إلى آخر الّذقن، ومن األذن إلى األذن األخرى

یمسح رأسھ مّرًة واحدةً 

بعد أن ینتھي من الوضوء علیھ أن یقول. األصابع

ورسولھ، اللھّم اجعلني من التّوابین، واجعلني من المتطّھرین 

 

 بناء وترسیخ
یذكر المدرس المتعلمین  بما*

یتوضأ المتعلمون عملیا في ساحة المدرسة

  توظیف
 و استثمار 

یضع المتعلمون عالمة 
أغسل وجھي ثالثا
أمسح رأسي ثالثا

أغسل الرجلین إلى الركبتین ثالثا 
أتمضمض ثالثا

 استجیب
یدفع األستاذ المتعلمین إلى وجوب االستجابة لموضوع الدرس

أقتدي برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم * 




