
 المستوى االول

  للوضوء الصالحة المیاه المتعلم
  . للوضوء

 ....األسئلة -الشرح -السبورة

  للوضوء أستعد

 التعلمیة

 خرجت الوضوء فأحسن توضأ من{:  سلم و علیھ

 ؟ فوائده وما ؟ یتم بماذا و

 أن الحدیث نص في جاء فكما الطھور بالماء

 الذنوب صغائر جسمنا من تتساقط الوضوء أحسنا

 . الخطایا و الذنوب

 إنجاز طریق عن الدرس لموضوع داعمة و 

  ☼ والخبائث

  لھ الطاھر الماء بإعداد للضوء بالتھیئ ذلك و الدرس

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
المتعلم یتعرف أن
للوضوء یستعد أن

  :الوسائل
 السبورة

أستعد

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  :إثارة اھتمام المتعلمین حول الموضوع من خالل أسئلة مثل 

  ماذا تفعل استعدادا للصالة ؟

 

  : السبورة على كتابتھ بعد التالي النص

علیھ هللا صلى هللا رسول قال:  قال علیھ هللا رضي عفان 

  }  جسده

و,  الوضوء معنى حول حوارا األستاذ یدیر النص فھم أسئلة

بالماء تتم مائیة طھارة الوضوء أن النص فھم خالل من المتعلمون

أحسنا و توضأنا فكلما الخطایا و اآلثام عنك بھ وجل عز هللا 

الذنوب من كثیرا عنا بھا تعالى هللا لیكفر إتقانھا یلزمنا عبادة

  الثانیــــــة الحـصــــــة

  األولى السابق الحصة في راج بما  المتعلمین المدرس
 ؟ الوضوء فوائد ما ؟ الوضوء یتم بما ؟ الوضوء

 تقویمیة أنشطة استثمار خالل من التالمیذ تعلمھ ما على 

  . شفھیا السبورة

  : للوضوء الصالحة المیاه أمام) ×( عالمة المتعلمون

  ○ الزھرة ماء○                  البحر ماء○              

  : الصحیحة الوضعیة أمام) ×( عالمة المتعلمون

والخبائث الخبث من بك أعوذ إني اللھم:  أقول المرحاض إلى

  ☼ اللھم غفرانك:  أقول المرحاض من

  ☼ للوضوء الصنبور

 ☼ اإلیمان

الدرس لموضوع االستجابة و االلتزام وجوب إلى المتعلمین
 .  أجره و ثوابھ 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

  االستجابة: المدخل

  2 :الوحدة

   9 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 االنطالق وضعیة

إثارة اھتمام المتعلمین حول الموضوع من خالل أسئلة مثل *

ماذا تفعل استعدادا للصالة ؟

 بماذا تتوضأ ؟

  النص تقدیم
  فھم

 مناقشة و 

النص األستاذ یقرأ*

 بن عثمان عن

جسده من خطایاه

أسئلة من انطالقا

 استنتاج

المتعلمون یستنتج*

 یكفر الوضوء

عبادة فالوضوء لذا

 وترسیخ بناء
المدرس یذكر*
الوضوء ھو ما

  توظیف
 استثمار و 

 األستاذ یقف* 

السبورة على تمارین

المتعلمون یضع

○               العذب الماء

المتعلمون یضع

إلى الدخول قبل

من الخروج عند

الصنبور أستعمل

اإلیمان من النظافة

 التزام
المتعلمین األستاذ یدفع

 لنیل إتقانھ و 




