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 ١٤٣٩ - ١٤٣٨ه ـ
 ٢٠١٨ - ٢٠١٧م
حقوق التأليف والطبع والنشر محفوظة لوزارة التربية  -قطاع البحوث التربوية واملناهج
إدارة تطوير املناهج

الطبعة األولى  ٢٠١٨/٢٠١٧م

م

 ١المقدمة

الفهرس

 ٢المفاهيم األساسية للمنهج الوطني الكويتي المبني على الكفايات:
ً
أول :مفهوم المنهج .

ثان ًيا :مفهوم المنهج الوطني الجديد .
ثال ًثا :رؤية ورسالة وفلسفة المنهج الوطني.
راب ًعا:المبادئ التي بني عليها منهج الكويت الوطني .
خامسا :التعرف على مفهوم الكفايات وأنواعها:
ً
أنواع الكفايات
(الكفايات األساسية  -العامة  -الخاصة).
الكفايات العامة والخاصة للصف األول.
نموذج للكفايات العامة ،والخاصة للصف األول .
سادسا :المعايير بنوعيها .
ً
ساب ًعا :محتوى التعلم .
ثامنًا :المدى والتتابع.
جدول المدى والتتابع للكفايات العامة والخاصة للتربية اإلسالمية ()٥-١
تاس ًعا :أنشطة التعلم.
عاشرا :التقييم الصفي .
ً
غايات نسعى لتحقيقها في منهج التربية اإلسالمية .

 ٣األسس التي بني عليها كتب التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية:
ً
أول :خصائص المتعلم في المرحلة االبتدائية.
ثان ًيا :حاجات المتعلم في المرحلة االبتدائية.
ثال ًثا :مميزات المتعلم في المرحلة االبتدائية.
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م

الفهرس

 ٤مراعاة خصائص وحاجات المتعلمين في تلك المرحلة والتعامل معها بأساليب تربوية.
التخطيط بداية نجاح رحلة تعليمية:
ً
أول :الخطة السنو ّية

(الخطة السنوية لمحتوى التعلم للصف األول لمادة التربية اإلسالمية).
ثان ًيا :تخطيط وحدة تعلمية
(نموذج لتخطيط الوحدة الدراسية األولى للصف األول).
ثال ًثا :خطة إعداد الدرس.
خطوات اإلعداد الكتابي .
نصائح مهمة عند اإلعداد الكتابي  ( :أمثلة من اإلعداد الكتابي لدروس الوحدة األولى).

 ٥نموذج لإلعداد الكتايب.
حمتوى التعلم للوحدة األوىل .
املعايري املتوقع أن يكتسبها املتعلمون يف هناية الوحدة األوىل .
نواتج التعلم  :جمموعة املعارف واملهارات والقيم املكتسبة من الكفايات املكتسبة .
دروس الوحدة األوىل وما حيتويه كل درس من :
ً
أول  :الكفايات اخلاصة التي يمكن حتقيقها يف الدرس .
ثان ًيا  :حماور الدرس.
ثال ًثا  :األدلة املساندة للدرس .
راب ًعا  :خطوات تنفيذ الدرس .
خامسا :حل أنشطة الدرس.
ً
سادسا :حل أسئلة معلمي يسأل ونحن نجيب.
ً
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الفهرس

 ٦حمتوى التع َّلم للوحدة الثانية .
املعايري املتوقع أن يكتسبها املتعلمون يف هناية الوحدة الثانية .
نواتج التعلم  :جمموعة املعارف واملهارات والقيم املكتسبة من الكفايات املكتسبة .
دروس الوحدة األوىل وما حيتويه كل درس من :
ً
أول :الكفايات اخلاصة التي يمكن حتقيقها يف الدرس .
ثان ًيا  :حماور الدرس.
ثال ًثا  :األدلة املساندة للدرس .
راب ًعا  :خطوات تنفيذ الدرس .
خامسا  :حل أنشطة الدرس.
ً
سادسا  :حل أسئلة معلمي يسأل ونحن نجيب.
ً

 7حمتوى التعلم للوحدة الثالثة .
املعايري املتوقع أن يكتسبها املتعلمون يف هناية الوحدة الثالثة .
نواتج التعلم  :جمموعة املعارف واملهارات والقيم املكتسبة من الكفايات املكتسبة .
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١٥١

٢١٧

دروس الوحدة األوىل وما حيتويه كل درس من :
ً
أول :الكفايات اخلاصة التي يمكن حتقيقها يف الدرس .
ثان ًيا  :حماور الدرس.
ثال ًثا  :األدلة املساندة للدرس .
راب ًعا  :خطوات تنفيذ الدرس .
خامسا  :حل أنشطة الدرس.
ً
سادسا :حل أسئلة معلمي يسأل ونحن نجيب.
ً
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 7حمتوى التعلم للوحدة الرابعة .
املعايري املتوقع أن يكتسبها املتعلمون يف هناية الوحدة الرابعة.
نواتج التعلم  :جمموعة املعارف واملهارات والقيم املكتسبة من الكفايات املكتسبة .
دروس الوحدة األوىل وما حيتويه كل درس من :
ً
أول :الكفايات اخلاصة التي يمكن حتقيقها يف الدرس .
ثان ًيا  :حماور الدرس.
ثال ًثا  :األدلة املساندة للدرس .
راب ًعا  :خطوات تنفيذ الدرس .
خامسا :حل أنشطة الدرس.
ً
سادسا :حل أسئلة معلمي يسأل ونحن نجيب.
ً

 ٩إثراءات تربوية وفنية .
التعلم النشط بني النظرية والتطبيق.
مهارات التفكري.
مصطلحات تربوية.

 ١٠الكتب واملراجع .
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المقدمة
الحمد لله رب العالمين ،والصالة والسالم على سيد المرسلين نبينا محمد ^ وعلى آله
وصحبه أجمعين.
وبعد،،،،
فبين أيديكم أيها المعلمون والمربون دليل للمعلم لكتب المرحلة االبتدائية في مادة التربية
اإلسالمية ،الذي يعتبر بمثابة مرشد يستند عليه المعلم في عملية التعليم ،ليوجهه إلى األساليب
المتنوعة في التعليم وطرق التعليم الحديثة ،التي تجعل المتعلم محور ًا للعملية التعليمية ،ويوجه
المعلم إلى كيفية معرفة ما يناسب المتعلم لتطوير شخصيته وصقل مهاراته ومواهبه وتنمية
قدراته ،وتعزيز القيم التي تنمي شخصيته الدينية واالجتماعية وتهذيبها ،بحيث يتمكن من
مواجهة المواقف الحياتية المتنوعة ،والتكيف معها إيجاب ًّيا.
إن سلسلة كتب المرحلة االبتدائية تربط المعارف السابقة للمتعلم بالمعطيات الجديدة ،وهي
مبنية على نظرية الكفايات التي هي منظومة من المعارف والمعلومات والمهارات واالتجاهات
والقيم التي يحتاج المتعلمون اكتسابها.
وقد احتوى دليل المعلم ما يعين المعلم في رحلة عمليته التعليمية والتي تناولنا من خالله
المحاور اآلتية:
● التعريف بالمنهج الوطني.
● التخطيط بأنواعه.
● خطوات تنفيذ دروس المنهج.
● نماذج للتخطيط (السنوي والوحدة والدروس).
● حل أنشطة الكتاب وأسئلة الدروس والوحدة وأوراق العمل.
● مالحق مفيدة تخدم المعلم ،منها المهارات وإستراتيجيات التعلم.
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دليل المعلم يبين دور المعلم في المنهج بطرح التعلم كمهمات وظيفية شمولية ليهتم
بمكونات المتعلم الشخصية على المستوى العقلي والوجداني والحركي ،من خالل البناء
المتدرج للمعارف ،ودوره تفعيل أنشطة تع ُّلمية تستوعب كل قدرات وإمكانات المتعلمين
ضمن فرق العمل ،ويهتم باكتساب المتعلم العادات التعلمية األساسية واالهتمام ببناء المواقف
اإليجابية نحو التعلم ،وبذلك ستساهم أيها المعلم في زيادة وعي المتعلم بإمكانياته ،حتى تصبح
لديه الفرصة لتطوير شخصيته بكافة أبعادها ،وتيسر له مواجهة مختلف الصعوبات التي تطرأ في
محيطه ،وتساعده على تقويم مدى اكتسابه للكفاية موضوع التعلم ،وتكون أيها المعلم خاللها
وموجها ووسي ًطا بين المعرفة والمتعلم من خالل إبداعك في طرائق التدريس الحديثة
مدر ًبا
ً
ّ
والمتنوعة ،كما يستلزم من إدارة المدرسة التعاون معك في توفير بيئات التعلم المتنوعة المطلوبة
لتنفيذ الدروس وتطوير كفايات المتعلم بتنوع طرق التدريس ،كما يستلزم من ولي األمر أن يكون
قري ًبا ومتاب ًعا ومشاركًا وإيجاب ًّيا معك في عملية النمو المعرفي والوجداني والمهاري البنه.
كيف نحقق هدفنا في بناء المواطن الصالح المسؤول؟ إال من خالل دليل حافل بأفكار تربوية،
وإستراتيجيات للتعلم النشط تساعد المتعلمين على تحمل مسؤولية تعلمهم من خالل تقدير
بعضا ،والعمل بروح الجماعة والفريق الواحد وتقبل الرأي اآلخر ،مما
أنفسهم ،واحترام بعضهم ً
جوا صح ًّيا مناس ًبا للتعلم ،واالستزادة من العلم إلى ما بعد السنوات الدراسية ،حينئذ
يهيئ لهم ًّ
نستطيع وبجدارة أن نطلق على التعليم مسمى االستثمار االجتماعي.
ختا ًما ،نسأل ال َّله تعالى أن ُيسدّ د خطاكم ويوفقكم ويعينكم على ما هو صالح ألبنائنا المتعلمين
والمجتمع ،وآخر دعوانا أن الحمد ل َّله رب العالمين.

المؤلفون
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المفاهيم األساسية للمنهج الوطني الكويتي المبني على الكفايات
يجب عليك أيها المعلم أن تتطلع على بعض األساسيات المهمة في المنهج الوطني الكويتي منها:

ً
أول :مفهوم المنهج.

المنهج نظام يحتوي على مجموعة من الخبرات وفرص التع ّلم التي يتم تصميمها وتنفيذها
بهدف تنمية وتطوير النشء والشباب خالل عملية تعليمهم.

ثان ًيا :مفهوم المنهج الوطني الجديد.

يرتكز المنهج الكويتي الوطني ،كمعظم المناهج الحديثة حول العالم ،على الكفايات المتوقع
من المتعلمين التي تتراوح أعمارهم بين ( 18 - 3سنة) اكتسابها عند االنتهاء من برنامج أنشطة
التع ّلم ،ففي المنهج القائم على الكفايات ،يتم تحقيق أهداف التعليم من خالل التطور التدريجي
لنظام متماسك من الكفايات.

ثال ًثا :رؤية ورسالة وفلسفة المنهج الوطني.
الرؤية

ُبنيت رؤية المنهج الوطني الكويتي على رؤية ُمستقبلية للدولة ع َّبر عنها سمو أمير الكويت
حفظة الله .يأتي هذا المنهج الجديد ليؤكد هذه الرؤية من خالل التعليم وتطوير موارد بشرية
جديدة جاهزة لدعم تطور الكويت لتصبح قيادة مالية دولية وبيئة ومركز أعمال وعاصمة للنفط
جذابة للعالم .تضمن هذه الرؤيا استدامة رفاهية شعب الكويت .لذلك وجب على المنهج الجديد
تحضير المواطن للعمل الجاد والدؤوب ليحقق رؤية الوطن عن طريق اكتساب كلي للكفايات
المطلوبة لتفي باحتياجات دولة الكويت ،وكي يتمكن من مواجهة تحديات العولمة واالقتصاد
المبني على المعرفة والعصر الرقمي.
11

الرسالة

بضوء رؤية الكويت المستقبلية تساهم رسالة المنهج الوطني الكويتي في تعليم الجيل الجديد
ليكتسب الكفايات الرئيسية بشكل كامل والتي تحتاج إليها الدولة لتصبح قوة مالية وتجارية في
عالمنا اليوم .ومن ناحية الحفاظ على اإلسالم والعروبة والقيم الكويتية الوطنية لعشرين وثالثين
سنة قادمة ،يجب علينا تعليم مواطنينا محبة واحترام وطنهم وعاداتهم وتقاليدهم وهويتهم
الوطنية ،وفي ذات الوقت نعلمهم االنفتاح الكتساب هويات متعددة كمواطني الكويت والخليج
والمنطقة العربية والعالم بأسره.

الفلسفة التي ُبني المنهج عليها:

المعقدة الذي يتحلى باحترام حقيقي لإلسالم
●	تطوير اإلنسان بمنظار الشمولية والشخصية ُ
والوطن والقيم اإلنسانية بشكل عامُ ،ملتزم بالتنمية الذاتية وتحقيق رفاهية المجتمع.
●	تحسين «التعليم من أجل الجميع» والتركيز على «االندماج» كدعائم أساسية للمنهج
الوطني« ،ال وجود لتعليم نوعي بدون مراعاة مبدأ الشمولية».
كمتطلب سابق
●	االستمرارية واالتساق في غرس منظور «التعلم مدى الحياة» بشكل جيد ُ
ُمقدس من إجراءات التعلم مقارنة بإجراءات ومجريات التعليم.
المستدامة في العصر الرقمي ،وفي
●	تبني مبادئ فلسفة اقتصاد التعلم والمعرفة ،والتنمية ُ
ذات الوقت تثقيف المتعلمين على أهمية الحفاظ على القيم الوطنية والعادات والتقاليد
والتراث  -وجميع ما سبق يؤدي إلى منهج وطني نوعي.
موجها أساس ًّيا
●	تعزيز التكامل الحقيقي على مستوى مواضيع المعرفة المختلفة واعتباره
ً
حال ًّيا في تطوير المنهج وعمليات التعليم والتعلم عالم ًّيا.
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راب ًعا :المبادئ التي بني عليها منهج الكويت الوطني
● مبادئ تتعلق بالمنهج كنظام شامل منها:

 .1يعكس المنهج الوطني رؤية ورسالة التعليم في الكويت.
 .2يحفز المنهج الوطني التفكير النقدي واإلبداع لدى المتعلمين.
	.3يهتم بالخصائص العمرية للمتعلمين وربطها بمبادئ علم النفس التطوري وعلم
التعلم.
	.4يدعم جميع شرائح المتعلمين الكتشاف قدراتهم ،وإتاحة الفرص الستخراج
طاقاتهم وتوظيفها بما يفيد المجتمع.
 .5يعكس القيم االجتماعية والثقافية للكويت.

● مبادئ تتعلق بعملية التعلم منها:

 .1يلجأ المنهج الوطني إلى أنماط تعلم مختلفة وبمستويات مختلفة.
 .2وجود االستقصاء الدائم وبذل الجهود واالنضباط الذاتي.
	.3يبدأ التعليم من المعارف السابقة لدى المتعلمين بهدف االنخراط في الحياة
االجتماعية.
 .4يطور العالقات والقدرات ويساهم في اكتساب المعرفة وبناء القيم والمهارات.
 .5يحدث التعليم من خالل الدراسة الفردية واألنشطة الجماعية.

● مبادئ تتعلق بعملية التعليم منها:

 .1المنهج الوطني يساهم في توليد دافعية التعليم ،وتعزيزها لدى المتعلمين.
	.2يجب على المعلمين خلق الفرص التعليمية المختلفة لتسهيل وتحقيق غايات التعلم.
	.3التعليم ال ينحصر على مادة دون األخرى وإنما الترابط بين المواد سبب لتعلم
نشط.
	.4ال يقتصر التعليم على المعرفة فقط وإنما نقل سلوكيات واتجاهات وقيم.
 .5إنجاز مهام ُمع َّقدة ،مثل :حل المشكالت ،إعداد المشاريع ،إعداد التقارير.
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● مبادئ تتعلق بتقويم إنجازات المتعلمين منها:

 .1التقويم يعد ضرور ًّيا في عملية المناهج وممارسة فعالة في الصف الدراسي.
	.2التقويم يكون على معايير المنهج لدى المتعلمين ويوضح ما هو متوقع تحقيقه في
نهاية مستوياتهم التعليمية.
 .3تتضمن مجموعة واسعة ومتنوعة من طرائق التقويم الحديثة في التعليم.
 .4توفر معلومات عن جودة تحصيل المتعلمين لألطراف التربوية الفاعلة.
 .5تقود المتعلمين إلى التقويم الذاتي المالئم وإلى التحسين المستمر ألدائهم.

خامسا :التعرف على مفهوم الكفايات وأنواعها:
ً

الكفايات :منظومة من المعارف ،والمهارات ،واالتجاهات والقيم التي سيكتسبها جميع
المتعلمين في نظام التعليم ،والتي تسهم في تحقيق وتنمية الذات ،فض ً
ال عن المساهمة في
اندماجهم في المجتمع واالنخراط في العمل في المستقبل.

أنواع الكفايات:
 .1الكفايات األساسية:

تمثل مجموعة (نظم) من المعارف ،والمهارات ،والقيم ،واالتجاهات ،والمعتقدات،
والسمات الشخصية  /االجتماعية التي يجب على جميع المتعلمين اكتسابها عند نهاية مرحلة
التعليم الثانوي ،أي في نهاية الصف الثاني عشر.
لذلك يتم تحقيق هذه الكفايات وتطويرها من خالل المساهمة المشتركة والمتزامنة بين جميع
المواد الدراسية التي يدرسها المتعلمون خالل مراحل الدراسة.

 .2الكفايات العامة:

يتم تحديد الكفايات العامة لكل مادة دراسية منفردة ،حيث تحدد المعارف العامة المتعلقة
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بالمادة ،والمهارات واالتجاهات والقيم المحددة في النتائج المتوقع من المتعلمين اكتسابها
عند إكمالهم الصف الثاني عشر ،وعند االنتهاء من دراسة مادة معينة.
تمثل الكفايات العامة العمود الفقري للمنهج كونها تعكس األبعاد األساسية التي تطورها
المادة لدى المتعلمين خالل عملية التعلم .بالمقارنة مع الكفايات األساس ،فالكفايات العامة
مختصة بالمادة.

 .3الكفايات الخاصة:

أقسام فرعية من الكفايات العامة المحددة أعاله ،وتمثل حلقة أدنى من الكفايات العامة،
ويقصد بها المراحل التفصيلية الكامنة في تطوير الكفايات العامة المتعلقة بمادة دراسية معينة
وكل صف دراسي.

يتم تنظيم وتطوير الكفايات الخاصة في المنهج وفق ًا ألربعة مجاالت:

● مجال الحقائق (أي مجموعة من المعارف والحقائق والمعلومات المتنوعة المتعلقة
بالمادة).
● مجال العمليات (أي مجموعة من المهارات واإلستراتيجيات المتنوعة والمتعلقة بالمادة).
● مجال االتجاهات واالستجابات الشخصية واالجتماعية (الميول والقيم والمعتقدات) التي
تحركها المعارف والمهارات المكتسبة في مادة التربية اإلسالمية.
● مجال االرتباط (أي مجموعة من المهارات واإلستراتيجيات المندمجة أو التي تتكامل مع
بقية المواد الدراسية لتحقيق كفاية خاصة لدى المتعلم).
(مالحظة تم دمج مجال العمليات مع مجال االرتباط في كفاية واحدة
في مادتي الدراسات القرآنية والتربية اإلسالمية)
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الكفايات العامة والخاصة للصف األول
الكفايات العامة

الكفايات الخاصة

 -1فهم وتطبيق مجال الحقائق
قواعد إسالمية / 1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان
قدراته الشخصية
وأخالقية
مجال العمليات واالرتباط
محددة في
السلوك اليومي/ 2.1 .تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج
المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات
 / 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.

مجال الحقائق
 / 1.2التعرف عىل مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها يف حميطه الفردي واالجتامعي.

 -2اكتشاف
بأسلوب
مجال العمليات واالرتباط
نشط اخلربات
 / 2.2املشاركة يف العبادات واألحداث واملناسبات بصورة مناسبة مع أرسته ومدرسته
واملواقف
بالتعاون مع اآلخرين
احلياتية اليومية
مجال االتجاهات
املستوحاة
من التعاليم /3.2إظهار االهتامم ببعض العبادات واملناسبات اإلسالمية يف حياة األرسة واملجتمع
اإلسالمية.
مجال الحقائق
 / 1.3فهم عنارص التنوع يف اجلامعات املختلفة..

 -3حتقيق
التعاون يف
مجال العمليات واالرتباط
عالقاته مع
أقرانه واآلخرين / 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين يف حميطه داخل وخارج املدرسة بالتعاون مع اآلخرين
يف بيئة ودية وفق مجال االتجاهات
القيم اإلسالمية / 3.3 .إظهار االهتامم بالتعاون اإلجيايب مع املجموعات األخرى يف حميطه..
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نموذج للكفايات العامة والخاصة للصف األول
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سادسا :المعايير بنوعيها.
ً

عند تصميم المنهج حسب المواضيع المختلفة ،يؤخذ بعين االعتبار المعايير.
المعيار :مستوى الجودة والنوعية التي يجب إحرازها من قبل جزء معين من النظام التعليمي.
ومن منطلق تطوير المنهج وإجراءاته في دولة الكويت ،ويشير المنهج الوطني الكويتي إلى
نوعين من المعايير:
معايير األداء
معايير المنهج
● مستوى اجلودة التي ينبغي الوصول إليها من قبل املتعلمني يف ● مستوى اجلودة التي ينبغي الوصول إليها من قبل
املتعلمني يف حتقيق الكفايات العامة قبل هناية كل
حتقيق الكفايات اخلاصة يف هناية كل صف.
مرحلة دراسية.
● تصف معايري املنهج مدى تقدُّ م املتعلمني يف عملية التعلم.
أساسا لكافة أنواع االختبارات
األداء
معايري
تعد
●
ً
الصفي البنائي والنهائي
أساسا ألنواع التقييم ّ
● تعد ً
واالمتحانات الوطنية.

معايير األداء المتوقع تحقيقها في نهاية الصف الخامس:
رقم
1
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الكفاية العامة

معايير األداء في نهاية الصف الخامس

(  ) 1فــهــم وتطبيق قــواعــد بنهاية الصف الخامس ،سيتمكن المتعلمون الذين طوروا كفاياتهم لـفهم وتطبيق
إسالمية وأخالقية محددة في القواعد اإلسالمية واألخالقية في سلوكهم اليومي من القدرة على :
●معرفة الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية.
السلوك اليومي .
●شرح جوانب محددة من معتقده اإلسالمي.
●االلتزام بالطاعات والعبادات والسلوكيات اإلسالمية اليومية.
●أداء الوضوء والصالة بصورة سليمة ،والتمثل بالسلوكيات اإلسالمية
الصحيحة.
●إعطاء إجابات مقنعة نابعة من فكر سليم متوافق مع معتقداته اإلسالمية.
●تمييز السلوكيات الصحيحة المستمدة من األخالقيات اإلسالمية عن
السلوكيات غير الصحيحة.
●تطبيق سلوكيات أخالقية متنوعة مستوحاة من السنة النبوية من خالل
احتكاكه مع اآلخرين.
●الربط بين السلوكيات اليومية والقيم اإلسالمية المستمدة من السيرة النبوية.
●ممارسة سلوكيات أخالقية متنوعة مستوحاة من السنة النبوية.
●االقتداء بنهج الرسول-صلى الله عليه وسلم  -اعتقا ًدا وسلوكًا.
●إظهار اهتمامه بفضائل القرآن الكريم وبالغته.
●استخالص بعض العبر والمواعظ من القصص القرآنية وأحداث السيرة
النبوية وتطبيقها في حياته اليومية.

2

2

( )2اكتشاف بأسلوب نشط بنهاية الصف الخامس ،سيتمكن المتعلمون الذين طوروا كفاياتهم الكتشاف
الخبرات والمواقف الحياتية بأسلوب نشط الخبرات والمواقف الحياتية اليومية المستوحاة من التعاليم
اليومية المستوحاة من التعاليم اإلسالمية من القدرة على:
●التعرف على مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها على الفرد والمجتمع.
اإلسالمية.
●التفاعل بإيجابية مع األحداث والمناسبات في المجتمع وفق منظور العقيدة
اإلسالمية.
●تحديد األهداف من األحداث والمناسبات اإلسالمية والوطنية مبينًا أثرها
على الفرد والمجتمع.
●تنمية التفكير السليم واتخاذ القرارات المناسبة .
●بيان فضائل العبادات وأثرها على الفرد والمجتمع.
●التفاعل مع مسئولياته وواجباته بجدية وإتقان.

( )3تحقيق التعاون في عالقاته بنهاية الصف الخامس ،سيتمكن المتعلمون الذين طوروا كفاياتهم لتحقيق
مع أقرانه واآلخرين في بيئة التعاون في عالقتهم مع أقرانهم واآلخرين في بيئة ودية وف ًقا للقيم اإلسالمية
من القدرة على:
ودية وفق القيم اإلسالمية.
●تحمل المسؤوليات في المجموعات المختلفة مع فهم عناصر التنوع.
●تعزيز روح االنتماء إلى الجماعة في العمل الجماعي.
●النقد اإليجابي للمواقف الحياتية.
●توظيف مهاراته وقدراته الشخصية في تعزيز روح التعاون مع المجموعات
األخرى في بيئة ودية وفقا للقيم اإلسالمية.
●إظهار دور الجماعات التعاونية في بناء الشخصية اإلسالمية اإليجابية
●استنباط الفضائل والقيم اإلسالمية من خالل األحداث التاريخية اإلسالمية
والوطنية
●االهتمام بالتواصل الفعال مع المجموعات األخرى في مجتمعه.
●توضيح أثر التعاون في حياته اليومية.
●االقتداء بالرسول -صلى الله عليه وسلم  -وصحابته في ممارساته وسلوكياته
مع اآلخرين.

ساب ًعا :محتوى التعلم

يمكن أن يشيرمحتوى التعلم الى:
● مفاهيم ،مبادئ ،حقائق من مثل:
اإليمان بالله تعالى ،اإليمان بالوحي ،المسؤولية ،احترام آراء وثقافات اآلخرين ،عدم التمييز،
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معتقدات وتعاليم دينية ،مناسبات دينية ،سيرة النبي ^ ،شخصيات إسالمية ،قصص حياتية من
السيرة ،النصوص الشرعية.

● اإلجراءات والقوانين من مثل:

تالوة النصوص ،الحوار والمناقشة ،أداء الصالة والوضوء ،الحفظ الجيد ،اإلصغاء النشط،
فهم النصوص الشرعية ،البحث في السيرة ،العمل التعاوني ،تقبل اآلخرين ،المشاركة الفعالة،
التعلم النشط وإستراتيجياته،التأمل والتفكر ،القراءة والترديد ،االستنتاج والتحليل ،اختيار
الصديق ،التخطيط المناسب.

● االتجاهات والقيم واألعراف من مثل:

القيم اإلسالمية منها حب أركان العقيدة ،االقتداء بالرسول ^ وصحابته الكرام ،العادات
والتقاليد الموافقة للشرع ،السمات الشخصية واالجتماعية الناجحة ،التقدير للممتلكات العامة،
المحافظة على النظام ،طاعة ولي األمر)...

ثامنًا :المدى والتتابع

يمثل المدى والتتابع مفهوم تدرج الكفايات الخاصة وتتابعها خالل سنوات التعليم من الصف
األول حتى الثاني عشر.
ملحوظة  :يرمز للكفايات برموز رقمية ،فالرقم األول يدل على الكفاية العامة ،والرقم الثاني
يدل على الكفاية الخاصة منها.
مثال )2.3( :ويعني الكفاية الخاصة الثانية من الكفاية العامة الثالثة.
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جدول المدى والتتابع للكفايات العامة والخاصة
للتربية اإلسالمية ()5 - 1
الكفايات
العامة

الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة
للصف 5
للصف 4
للصف 3
للصف 2
للصف 1

مجال الحقائق
مجال الحقائق
مجال الحقائق
مجال الحقائق
مجال الحقائق
( )1فهم
 1.1تكوين فكر  1.1استخالص
وتطبيق قواعد  1.1التعرف عىل  1.1رشح جوانب  1.1التعبري عن
سليم متوافق مع بعض جوانب
تعلقه باجلوانب
حمددة للعقيدة
بعض اجلوانب
إسالمية
املعتقد اإلسالمي .العقيدة من األدلة
األساسية يف
اإلسالمية
وأخالقية حمددة األساسية يف
والشواهد املستمدة
العقيدة اإلسالمية
يف السلوك العقيدة اإلسالمية
من الكتاب
حسب قدراته
مع األخذ باحلسبان
اليومي
والسنة.
الشخصية.
قدراته الشخصية.
مجال العمليات مجال العمليات مجال العمليات مجال العمليات مجال العمليات
واالرتباط
واالرتباط
واالرتباط
واالرتباط
واالرتباط
 2.1تطبيق
 2.1تطبيق الدعوة  2.1التطبيق
 2.1تطبيق تعاليم  2.1ممارسة
العميل ملا يستفاد
املبادئ األخالقية الدين اإلسالمي سلوكيات أخالقية إىل ممارسة القيم
اإلسالمية من خالل يف مواقف حياتية متنوعةمستوحاة األخالقية بالتعاون من سرية الرسول
مواقف حياتية
^ والقصص
متعددة يف جمتمعه من السنة النبوية مع اآلخرين.
القرآنية بالتعاون
بالتعاون مع
يومية داخل وخارج بالتعاون مع
مع اآلخرين.
اآلخرين
املدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
اآلخرين.

مجال االتجاهات مجال االتجاهات مجال االتجاهات مجال االتجاهات مجال االتجاهات
 3.1إظهار
 3.1تعزيز
 3.1االلتزام
 3.1متييز
 3.1إظهار
االهتامم يف التعرف
سلوكياته اقتداء
بمامرسة
االهتامم باجلوانب السلوكيات
بنهج الرسول ^ عىل أثر العقيدة
السلوكيات
السلوكية للمسلم واألخالقيات
اعتقا ًدا وسلوكًا .اإلسالمية يف
واألخالقيات
املستمدة من األدلة اإلسالمية عن
سلوكه اليومي.
اإلسالمية يف حياته
السلوكيات غري
الرشعية.
اليومية.
الصحيحة من
خالل مواقف
حياتية متنوعة.
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الكفايات
العامة

الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة
للصف 5
للصف 4
للصف 3
للصف 2
للصف 1

( )2اكتشاف
مجال الحقائق
بأسلوب
 1.2التعرف عىل
نشط اخلربات مبادئ وأركان
واملواقف اإلسالم وأثرها
احلياتية اليومية يف حميطه الفردي
املستوحاة واالجتامعي.
من التعاليم
مجال العمليات
اإلسالمية
واالرتباط
 2.2املشاركة
يف العبادات
واألحداث
واملناسبات بصورة
مناسبة مع أرسته
ومدرسته بالتعاون
مع اآلخرين.

مجال الحقائق
مجال الحقائق
مجال الحقائق
مجال الحقائق
 1.2اكتشاف دور  1.2استنتاج أثر
 1.2توضيح أمهية  1.2حتديد أثر
األركان واملبادئ األركان واملبادئ العبادات والتعاليم االلتزام بالتعاليم
اإلسالمية يف
اإلسالمية يف حياة اإلسالمية يف حميط يف ترابط العامل
احلياة.
األفراد واجلامعات األفراد واجلامعات .اإلسالمي.
مجال العمليات

واالرتباط
2.2املشاركة
بفاعلية يف
املناسبات
واألحداث
اإلسالمية وفق
املنظور اإلسالمي
بالتعاون مع
اآلخرين.

مجال العمليات

مجال العمليات

واالرتباط
واالرتباط
 2.2تطبيق
 2.2التجاوب
الفعال بمشاركة السنن النبوية
خالل املشاركة
حميطه املجتمعي
يف األحداث
يف األحداث
واملناسبات
واملناسبات
بالتعاون مع
اإلسالمية
والوطنية بالتعاون اآلخرين.
مع اآلخرين.

مجال العمليات

واالرتباط
 2.2التفاعل
اإلجيايب يف
املناسبات الدينية
والوطنية بحامس
بالتعاون مع
اآلخرين.

مجال االتجاهات مجال االتجاهات مجال االتجاهات مجال االتجاهات مجال االتجاهات
 3.2االعتزاز
 3.2تقدير
 3.2االهتامم
 3.2االعتزاز
 3.2إظهار
بالقيم اإلسالمية املسئوليات
بالعبادات
باألحداث
االهتامم ببعض
املستمدة من
الرشعية املكلف
واملناسبات الدينية واألحداث
العبادات
واملناسبات الوطنية سرية الرسول^ هبا وأداؤها بجدية
والوطنية يف
واملناسبات
وصحابته يف
وإتقان.
اإلسالمية يف حياة املجتمع اإلسالمي والتفاعل معها
سلوكياهتم
ملتزم ًا هبويته
األرسة واملجتمع
خالل األحداث
اإلسالمية.
واملناسبات الوطنية
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الكفايات
العامة
( )3حتقيق
التعاون
يف عالقاته
مع أقرانه
واآلخرين يف
بيئة ودية وفق
القيم اإلسالمية

الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة الكفايات اخلاصة
للصف 5
للصف 4
للصف 3
للصف 2
للصف 1

مجال الحقائق
مجال الحقائق
مجال الحقائق
 1.3فهم عنارص  1.3وصف الفرق  1.3إدراك قيمة
احرتام الفروقات
التنوع يف اجلامعات بني جمموعته
املختلفة.
بني أفراد املجتمع
واملجموعات
األخرى.

مجال العمليات

واالرتباط
 2.3التعاون مع
أقرانه والراشدين
يف حميطه داخل
وخارج املدرسة
بالتعاون مع
اآلخرين.

مجال العمليات

مجال العمليات

مجال الحقائق
مجال الحقائق
 1.3اكتشاف أثر  1.3استنتاج
القيم والفضائل
االلتزام بالقيم
اإلسالمية يف تطوير اإلسالمية املستمدة
عمل جمموعته التي من األحداث
التارخيية.
ينتمي إليها.
مجال العمليات

واالرتباط
واالرتباط
واالرتباط
 2.3املسامهة يف
 3.2ممارسة
 3.2املشاركة
مع جمموعته التي مسئولياته املحددة حتقيق التعاون
بني األفراد
ينتمي إليها يف بيئة داخل املجموعة
واملجموعات
التي ينتمي إليها
ودية وفق القيم
يف حياته اليومية
اإلسالمية بالتعاون بالتعاون مع
بالتعاون مع
اآلخرين.
مع اآلخرين.
اآلخرين

مجال العمليات

واالرتباط
 2.3توظيف
مهاراته وقدراته
الشخصية يف تعزيز
روح التعاون
مع املجموعات
بالتعاون مع
اآلخرين.

مجال االتجاهات مجال االتجاهات مجال االتجاهات مجال االتجاهات مجال االتجاهات
 3.3االقتداء
 3.3إظهار دور
 3.3تعزيز روح
 3.3االهتامم
 3.3إظهار
بالرسول ^
االهتامم بالتعاون بالتواصل الفعال االنتامء إىل اجلامعة املجموعات
وصحابته الكرام
يف العمل اجلامعي التعاونية يف
مع املجموعات
االجيايب مع
يف املامرسة
بناء الشخصية
األخرى يف جمتمعه.
املجموعات
والسلوك مع
اإلسالمية
األخرى يف حميطه.
اآلخرين.
اإلجيابية.
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تاس ًعا :أنشطة التعلم:

المتعلم محور العملية التعليمية ،وأنشطة التعلم تمكن المتعلمين من تحقيق الكفايات الخاصة،
ولتحقيق الكفايات الخاصة في المنهج ،ينبغي أن تبنى األنشطة التعلمية على خبرات المتعلمين
وتدمج اإلستراتجيات التعليمية المناسبة لسياقات تعلم متعددة.

عاشرا :التقييم الصفي:
ً

ُي َعدُّ التقييم نظا ًما متكام ً
ال في المنهج القائم على الكفايات ،فالتقييم تعبيرعام يستعمل لتحديد
وتطور كفاياتهم بما يتناسب مع المنهج.
أداء المتعلمين ،وهو تقييم لجودة تع ُّلم المتعلمين
ّ

● ما الذي يتم تقييمه في المنهج الوطني؟

يقيم المعلم جودة تحقيق المتعلمين لمعايير المنهج ،فمعايير المنهج ترتبط باإلنجاز المعرفي
(الحقائق والمعلومات) وتحقيق المهارات (العمليات واالرتباط بالمواد األخرى) وترشيد
االتجاهات (المواقف ِ /
الق َيم المستفادة) المعبر عنها

● ما الوسائل األساسية للتقييم؟

	.1التقييم من خالل العمل المكتوب ويتضمن (االختبارات القصيرة  /تقييم رسومات
المتعلمين والصور واللوحات الفنية واألعمال على الكمبيوتر)
	.2التقييم من خالل إشراك المتعلمين ،ويتضمن(العرض ،المناقشات ،والتفاعل ضمن
المجموعة).
 .3التقييم من خالل المالحظة للتطبيق العملي ويتضمن (تقييم التطبيقات العملية بشكل
منفرد أو كمجموعة ،أو كصف بالكامل)
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رموز التقييم

يحدد المعلم أداة التقييم المناسبة لقياس مدى تحقق الكفاية بعد ممارسة النشاط وفق الرموز
اآلتية:
األداة

م

الرمز

1

ت .ش التفاعل الشفهي التسميع (األحاديث واألذكار) املناقشة واحلوار.

2

ع .ك

األعامل املكتوبة الواجبات وأوراق العمل.

3

ط.ع

التطبيق العميل (أداء للعبادات واملهارات احلركية من رسم -تلوين -أعامل يدوية).

4

م.س

مالحظة السلوك مدى تفاعل املتعلمني مع األقران واآلخرين واستجابتهم للقيم
واملبادئ (التعلم التعاوين).

كما بإمكانك استخدام األوجه المبتسمة لتحديد مستويات مختلفة من التحصيل لمعايير المنهاج.

●

ما أهمية التقييم؟

الهدف الرئيسي للتقييم هو تحسين التعلم والتعليم ،ويتكون برنامج تحسين عملية التعلم من
ثالثة عناصر رئيسية (أنشطة عالجية ،تطويرية ،وإثرائية) قد تتم هذه األنشطة خالل الحصة اليومية
على شكل نشاط مستقل موجه من قبل المعلم/المتعلم ،أو على شكل واجب منزلي إضافي،
وهذا يتوقف على تحفيز المتعلم .يمكن أن ترتفع نسبة كفاءة البرنامج إذا شارك الوالدان بشكل
مباشر في مراقبة أبنائهم ودعمهم باستمرار.
وبالتالي ،فإن المتعلم الذي حاز على مستوى ضعيف في نشاط تقييم واحد أو أكثر فيما يتعلق
بتطوير بعض الكفايات سيوكل إليه -على األغلب -مهام متنوعة ترتكز على التدريب حول هذه
الكفاية وذلك ضمن البرنامج العالجي .وبهدف تجنب الفشل في المدرسة ،يجوز للمتعلم الذي
لم يحقق متطلبات الحد األدنى من المعيار أن يشارك في برنامج عالجي مكثف تحت إشراف
وتوجيه المعلم/المعلم وولي األمر قبل تقديم االختبار النهائي القادم.
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التعمق في عملية التعلم والفهم لدى
من جهة أخرى ،تهدف برامج التطوير واإلثراء إلى
ّ
المتعلم الذي تجاوز المستوى األساسي والذي حقق أدا ًء بمستوى جيد وجيد جد ًا .ومن أجل
تحسين األداء ،يمكن لهذا المتعلم ممارسة التمارين أو التدريبات اإلثرائية ،وذلك بناء على
مستوى الكفاية المكتسب ،وأن يختار حل المهام األكثر تعقيدً ا التي يصحبها مستوى أعلى من
الصعوبة واإلبداع.

غايات نسعى لتحقيقها في منهج التربية اإلسالمية

أيها المعلم يهدف المنهج الكويتي الوطني القائم على الكفايات إلى تربية الفرد ليصبح مواطن ًا
صالحا يتميز بقدراته المتعددة التي تساعده على التعلم واالندماج بشكل فعال في المجتمع
كويت ًّيا
ً
والعالم بأكمله.
ومادة التربية اإلسالمية هي جزء من المنهج الكويتي الوطني ،وتتعلق مادة التربية اإلسالمية
بدراسة الدين اإلسالمي بشكل مجمل في ما يتعلق بجانب العقيدة والعبادات ،والقيم األخالقية،
واألحكام الشرعية المستمدة من مصادر التشريع الرئيسية.
فهي تعرض تعاليم الدين اإلسالمي وتشريعاته بطريقة مشوقة ومحفزة ومتوافقة مع خصائص
منهجا للحياة في تحقيق النمو الشامل المتكامل للمواطن
نمو المتعلم في هذه المرحلة باعتبارها
ً
المسلم الكويتي.
ويحقق تدريس مادة التربية اإلسالمية للمتعلمين ما يأتي:
- 1ترسيخ مفهوم العقيدة والتشريعات اإلسالمية واألحكام المبنية على الدليل من القرآن
الكريم والسنة النبوية الشريفة.
 - 2االعتزاز بالعبادات والحرص على إتقانها بمهارة ،واإليمان بدورها في تقويم سلوكياته.
- 3اتخاذ النهج اإلسالمي السليم المتسم بالوسطية والمستمد من كتاب الله وسنة نبيه ^
في سلوكه وعالقته باآلخرين.
 - 4التعريف بسيرة النبي ^ وأصحابه واالقتداء ببعض من أقواله وأفعاله الشريفة.
- 5تحقيق روح المواطنة الصالحة ،واالعتزاز بانتمائه للكويت وتاريخها ،والوعي بأهمية
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العمل من أجل نهضة الوطن.
- 6تنمية القدرة على الحوار بالحجة والبرهان وتقبل الرأي اآلخر.

األسس التي بني عليها كتب التربية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية

تم بناء الكتب مراعين خصائص المتعلمين وحاجاتهم وما يتميز به المتعلم في هذه المرحلة.

ً
أولا :خصائص المتعلم في المرحلة االبتدائية

دلت الدراسات النفسية والتربوية على أن أهم خصائص متعلم هذه المرحلة  -وهي مرحلة
الطفولة المتأخرة  -تتمثل في التالي:
 - 1أنه محب لذاته ويدور حول نفسه فقط.
 - 2يغلب عليه حب التملك واألثرة.
 - 3إحساسه بالمسئولية ضئيل ومحدود.
 - 4فكرته عن السلطة مزيج من التقدير لها والخوف منها.
 - 5يميل إلى محاكاة اآلخرين.
 - 6له قدراته واستعداداته المحدودة.

ثان ًيا :حاجات المتعلم في المرحلة االبتدائية:

سليما،
نموا
للمتعلم في هذه المرحلة حاجات أساسية ينبغي العمل على إشباعها لكي ينمو ًّ
ً
ومن أهم هذه الحاجات التي تعنى التربية اإلسالمية بالعمل على إشباعها ما يلي:
 - 1الحاجة إلى الحب والحنان.
 - 2الحاجة إلى األمن.
 - 3الحاجة إلى التقدير.
 - 4الحاجة إلى الثقة بالنفس.
 - 5الحاجة إلى النجاح.
 - 6الحاجة إلى المعرفة.
 - 7الحاجة إلى االنتماء.
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ثال ًثا :مميزات المتعلم في المرحلة االبتدائية:

- 1اتساع اآلفاق العقلية المعرفية وتعلم المهارات الجسمية الالزمة لأللعاب وألوان النشاط
العادية.
 - 2اطراد وضوح فردية الطفل واكتساب اتجاه سليم لنمو الذات.
- 3اتساع البيئة االجتماعية والخروج الفعلي إلى المدرسة والمجتمع واالنضمام لجماعات
جديدة واطراد عملية التنشئة االجتماعية.
 - 4توحد الطفل مع دوره الجنسي.
 - 5زيادة االستقالل عن الوالدين.

مراعاة خصائص وحاجات المتعلمين في تلك المرحلة والتعامل معها بأساليب
تربوية منها:

 - 1تكوين عادات العناية بالجسم والنظافة.
 - 2مالحظة زيادة حجم الجسم أو نقصه وسرعة نموه أو بطئه بالنسبة للعمر الزمني.
 - 3تنمية إمكانات النمو الحركي عن طريق التدريب المستمر.
 - 4تقبل كثرة حركة األطفال في الفصل فنشاطهم الحركي زائد بحكم مرحلة النمو.
- 5االعتماد في التعليم على حواس الطفل وتشجيع المالحظة والنشاط واستعمال الوسائل
السمعية والبصرية في المدرسة.
 - 6تشجيع األطفال على الكالم والتحدث والتعبير الحر الطليق.
 - 7إتاحة فرصة التنفيس والتعبير االنفعالي.
 - 8خطورة اتباع النظام الصارم الجامد المتزمت في التعليم.
 - 9خطورة مقارنة الطفل بإخوته أو رفاقه على مسمع منه؛ حتى ال يتولد لديه الشعور بالنقص.
 - 10تنمية التفاعل االجتماعي التعاوني بين الطفل ورفاقه.
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التخطيط بداية نجاح رحلة تعليمية
التفكير بخطة رحلتك يمكن أن يكون أكثر فعال ّية وذا مغزى للمتعلمين .وذلك أن تفكر
برحلتك مع المتعلمين ،ومساعدتهم على فهم الصورة اإلجمال ّية للرحلة ،وهذا يعني بناء خطط
تنظيمية وهي ثالثة أنواع:

ً
أول :الخطة السنو ّية.

ينبغي أن تتضمن الخطة السنوية جميع الكفايات الخاصة الواردة في المنهج لمادتك التعليمية
للصف األول مث ً
ال وكل المحتوى المقترح في المنهج.
وعليك مطابقتها والتأكد أنك قادر على تنفيذ «الرحلة التعليمية» خالل الوقت المتاح لديك
في العام الدراسي وف ًقا للخطة الدراسية.
لهذا السبب عليك أن تراجع جدول السنة الدراسية لمعرفة عدد األسابيع (أو األيام) المخصصة
للتعليم في كل فصل بشكل عام ،يوجد  13 - 12أسبو ًعا في الفصل األول و 14 - 13أسبو ًعا
في الفصل الثاني.
الفصل الدرايس

عدد األسابيع

الوحدة
الدراسية

املجاالت

موضوعات
املحتوى

عدد احلصص

الفرتة الدراسية (6 + 6 )2+1أسابيع وحدتان يف مخسة جماالت يف عدد الدروس 12+12حصة
..+
كل وحدة
فصل درايس
الفصل الدرايس األول
الفرتة الدراسية (6 + 6 )4+3أسابيع وحدتان يف مخسة جماالت قي عدد الدروس 12+12حصة
..+
كل وحدة
فصل درايس
الفصل الدرايس الثاين
السنة الدراسية

 24أسبو ًعا أربع وحدات

مخسة جماالت

جمموع
الدروس=

 48حصة
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الخطة السنوية لمحتوى التعلم للصف األول  -لمادة التربية اإلسالمية
الكفايات الخاصة
مجال الحقائق
 1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في
العقيدة اإلسالمية مع األخــذ بالحسبان قدراته
الشخصية.
مجال العمليات واالرتباط
 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من
خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة
بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات
3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم
المستمدة من األدلة الشرعية.
مجال الحقائق
 1.2التعرف على مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها
في محيطه الفردي واالجتماعي.
مجال االتجاهات
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات
اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع
مجال العمليات واالرتباط
 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل
وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
مجال الحقائق
 1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في
العقيدة اإلسالمية مع األخــذ بالحسبان قدراته
الشخصية.
مجال العمليات واالرتباط
 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل
مواقف حياتية يومية داخــل وخــارج المدرسة
بالتعاون مع اآلخرين.
مجال الحقائق
 1.2التعرف على مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها
في محيطه الفردي واالجتماعي.
مجال العمليات واالرتباط
 2.2الــمــشــاركــة فــي الــعــبــادات واألحــــداث
والمناسبات بصورة مناسبة مع أسرته ومدرسته
بالتعاون مع اآلخرين .
مجال الحقائق
 1.3فهم عناصر التنوع في الجماعات المختلفة.
مجال االتجاهات
 3.3إظــهــار االهــتــمــام بالتعاون اإليــجــابــي مع
المجموعات األخرى في محيطه.
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الفترة الزمنية

الوحدة
التعليمية

الوحدة
األولى
من األسبوع
األول إلى الله -تعالى-
ربنا ورسولنا
األسبوع
محمد -^-
السادس
نبينا

المجاالت

الموضوعات

العقيدة

 - 1الله تعالى ربي.

1

العقيدة

 - 2أعبدالله -تعالى -وحده.

2

الحديث الشريف  - 3أنا مؤمن .

من األسبوع
السابع إلى
األسبوع
الثاني عشر

2

الفقه

 - 4أعبدالله تعالى  -وأطيعه .

2

السيرة

 - 5رسولي محمد  -^-هادي
البشرية.

2

التهذيب

والدي.
 - 6أحب
ّ

1

التهذيب

والدي.
 - 7أبر
ّ

2

العقيدة

 - 1الله  -تعالى خالقي.

2

الحديث الشريف  - 2أنا مسلم.
الوحدة الثانية
الله -تعالى-
خالقنا ونبينا
محمد ^
معلمنا

عدد
الحصص

2

الفقه

 - 3أشهد أن ال إله إال الله.

2

الفقه

 - 4أطهر بدني وملبسي ومكاني.

2

السيرة

 - 5نسب رسولي محمد ^.

2

 - 6احترم الكبار.

2

التهذيب

الكفايات الخاصة
مجال العمليات واالرتباط
 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل
مواقف حياتية يومية داخــل وخــارج المدرسة
بالتعاون مع اآلخرين.
مجال الحقائق
 1.2التعرف على مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها
في محيطه الفردي واالجتماعي.
مجال العمليات واالرتباط
 2.2الــمــشــاركــة فــي الــعــبــادات واألحــــداث
والمناسبات بصورة مناسبة مع أسرته ومدرسته
بالتعاون مع اآلخرين .
مجال االتجاهات
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات
اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع
مجال الحقائق
 1.3فهم عناصر التنوع في الجماعات المختلفة.
مجال العمليات واالرتباط
 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل
وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين .
مجال الحقائق
 1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في
العقيدة اإلسالمية مع األخــذ بالحسبان قدراته
الشخصية.
مجال العمليات واالرتباط
 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل
مواقف حياتية يومية داخــل وخــارج المدرسة
بالتعاون مع اآلخرين.
مجال االتجاهات
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم
المستمدة من األدلة الشرعية.
مجال الحقائق
 1.2التعرف على مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها
في محيطه الفردي واالجتماعي..
مجال االتجاهات
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات
اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع .
مجال االتجاهات
 3.3إظــهــار االهــتــمــام بالتعاون اإليــجــابــي مع
المجموعات األخرى في محيطه.

المجموع

الفترة الزمنية

الوحدة
التعليمية

المجاالت
العقيدة

الموضوعات
 - 1الله ربي الرحمن الرحيم.

الحديث الشريف  - 2استقامتي من إيماني
الوحدة الثالثة
من األسبوع
الرحمن ربنا
الثالث عشر
ورسولنا
إلى األسبوع
محمد ^
الثامن عشر
هادينا

 24أسبو ًعا

2

الفقه

 - 3أتوضأ ألصلي.

السيرة

 - 4مولد رسولي ^.

2

السيرة

 - 5طفولة رسولي محمد ^.

2

التهذيب

 - 6أصل أرحامي.

2

العقيدة

 - 1الله تعالى المنعم الرزاق.

2
2

الفقه

 - 3أصلي لله تعالى.

2

الفقه

 - 4أحــافــظ على الــصــلــوات في
أوقاتها.

2

السيرة

 - 5خلق رسولي محمد ^

2

 - 6تأدبي في مأكلي ومشربي.

2

التهذيب
أربع وحدات

2

2

الحديث الشريف  - 2حبيبي محمد ^.
الوحدة
من األسبوع
التاسع عشر الرابعة الرزاق
إلى األسبوع ربنا وحبيبنا
محمد ^
الرابع
قدوتنا
والعشرين

عدد
الحصص

خمسة مجاالت

درسا
ً 25

48
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ثان ًيا :تخطيط وحدة تعلمية
أيها المعلم....
الوحدة التعلمية عبارة عن هيكل تعليمي مرن ومفتوح تركز على إدارة عملية التعليم والتعلم.
من أجل تصميم الوحدة التعلمية ،البد من االعتماد على التخطيط السنوي فهو أساس بناء
الخطة التعلمية ،وعليك القيام بما يلي:

نموذج توضيحي لبناء خطة وحدة تعليمة:

التربية اإلسالمية  -تخطيط الوحدة التعليمة( .................................عنوانها)
للصف ................................. :عدد الحصص 12:حصة

عنوان الوحدة

الدرس

يكتب عنوان مقابل عنوان كل
الوحدة التعلمية وحدة تعلمية
تكتب عناوين
الدروس التي
حتتوهيا تلك
الوحدة التعلمية

32

الكفايات
اخلاصة

حتدد الكفايات
اخلاصة التي
يمكن حتقيقها
مقابل كل درس

أمثلة من
حمتوى التعلم
أنشطة تعلمية

.................................

املصادر

التقييم

يكتب املحتوى يتم التخطيط حتديد املصادر حتديد األدوات
التعليمي الذي ألنشطة تعلمية وهي الوسائل التي يتم هبا تقييم
حيتاج إليه لتطوير يمكن من خالهلا واملعينات التي أداء املتعلمني
الكفاية املحددة حتقيق الكفايات يعتمد عليه املعلم ونواتج التعلم
املراد حتقيقها يف أنشطة التعلم .من خالل ممارسة
يف الدرس.
بالرجوع للكتاب وحتديد البيئة األنشطة التعلمية
املدريس الذي قد الصفية مع وفق أداء قياس
معينة.
يوفر لك املادة مراعاة تنوع
املناسبة مع ربطها البيئة الصفية
بأنشطة أخرى.

المادة :التربية اإلسالمية نموذج لتخطيط الوحدة الدراسية األولى للصف األول
الوحدة األولى :الله  -تعالى  -ربنا ...ورسولنا محمد ^ نبينا

عدد الحصص 12:حصة

عنوان
الوحدة

الدرس

الكفايات اخلاصة

حمتوى التعلم

أمثلة من األنشطة
التعلمية

املصادر

التقويم

الوحدة األولى :الله  -تعالى  -ربنا ورسولنا محمد ^ نبينا

الدرس األول 1.1 :التعرف عىل بعض
جمال العقيدة اجلوانب األساسية يف العقيدة
الله ربي.
اإلسالمية مع األخذ باحلسبان
قدراته الشخصية.
 2.1تطبيق املبادئ األخالقية
اإلسالمية من خالل مواقف
حياتية يومية داخل وخارج
املدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
 3.2إظهار االهتامم ببعض
العبادات واملناسبات اإلسالمية
يف حياة األرسة واملجتمع
 2.3التعاون مع أقرانه
والراشدين يف حميطه داخل
وخارج املدرسة بالتعاون مع
اآلخرين.

* تأكيد ربوبية اهلل -
تعاىل لدى املتعلمني:
 -1التأمل والتفكر
يف خلق اهلل  -تعاىل -
طريق اهلداية.
 -2اهلل تعاىل رب كل
يشء.

 -1اخلروج إىل خارج
الفصل للتأمل والتفكر
يف خملوقات اهلل  -تعاىل
. -2التعبري بجمل
بسيطة عن مجال خلق
اهلل تعاىل.
 -3التحاور فيام بينهم
عن خملوقات اهلل تعاىل
حولنا.
 -4ترتيل سورة الفاحتة
مع جمموعته.
 -5تلوين كلمة
(اهلل ريب) يف الكتاب
املدريس.

المصادر:
 - 1يتابع
ساحة املدرسة
املعلم ويدون
البيئة الصفية-
يف سجل
 تقنيات مناسبة املتابعة تفاعللعرض اآليات
املتعلمني
واالستامع هلا.
يف املناقشة
املتعلم وزمالؤه -والتعبري
 الكتاب املدريس والتعلمصور معربة.التعاوين
والتفاعل مع
البيئة الصفية:
املجموعات.
املسجد  -الفصل  -2 -تصحيح
نادي اإلسالمية
التعبريات غري
املناسبة.
يقوم املعلم
ّ -3
تالوة املتعلمني
لسورة الفاحتة
بنطق سليم.

 1.1التعرف عىل بعض
اجلوانب األساسية يف العقيدة
اإلسالمية مع األخذ باحلسبان
قدراته الشخصية.
 2.1تطبيق املبادئ األخالقية
اإلسالمية من خالل مواقف
حياتية يومية داخل وخارج
املدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
 3.1إظهار االهتامم باجلوانب
السلوكية للمسلم املستمدة من
األدلة الرشعية.
 2.3التعاون مع أقرانه
والراشدين يف حميطه داخل
وخارج املدرسة بالتعاون مع
اآلخرين.

تعميق حب اهلل تعاىل
وإخالص العبادة له.
 -1العبادة هلل
تعاىل -وحده. -2املسلم يتوجه إىل
اهلل  -تعاىل  -وحده
بالدعاء.
 -3حب اهلل تعاىل أن
جعلنا من املوحدين.

 -1التحاور حول
العبادات التي نؤدهيا هلل
تعاىل كل يوم.
 -2تلوين بطاقات
لصور من العبادات
والتعليق عن سبب
أدائنا هلا.
 -3ترديد احلديث
(..رضيت باهلل ربا)..
مع املعلم حلفظه
وترديده كل يوم.
 -4تطبيق لعبة من غري
كالم لتمثيل العبادات
واكتشاف العبادة
املقصودة.

 -1يقيم املعلم
المصادر:
مدى استيعاب
مسجد املدرسة
املتعلم لبعض
البيئة الصفية-
 تقنيات مناسبة جوانبالعقيدة من
لعرض اآليات
خالل املناقشة
واألحاديث
واحلوار.
واالستامع هلا.
املتعلم وزمالؤه -2 -يصحح
 الكتاب املدريس للمتعلمنيحفظهم.
صور معربة. -3يقيم أداء
البيئة الصفية:
املسجد  -الفصل  -املتعلمني يف
التطبيقات
نادي اإلسالمية
العملية.

الدرس الثاين
جمال العقيدة:
أعبد اهلل تعاىل
وحده.
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عنوان
الوحدة

الوحدة األولى :الله  -تعالى  -ربنا ورسولنا محمد ^ نبينا
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الدرس

الكفايات اخلاصة

حمتوى التعلم

تبصري املتعلم بأركان
الدرس 1.1التعرف عىل بعض
اإليامن.
الثالث اجلوانب األساسية يف
ثان ًيا:محاور الدرس:
جمال احلديث العقيدة اإلسالمية مع
 -1التعرف عىل قصة
الرشيف األخذ باحلسبان قدراته
حديث اإليامن
أنا مؤمن الشخصية.
 -2مفهوم اإليامن.
 2 .1تطبيق املبادئ
 -4أثر اإليامن يف بالدنا
األخالقية اإلسالمية من
خالل مواقف حياتية يومية الكويت.
داخل وخارج املدرسة
بالتعاون مع اآلخرين.
 3.1إظهار االهتامم
باجلوانب السلوكية
للمسلم املستمدة من األدلة
الرشعية.
 2.3التعاون مع أقرانه
والراشدين يف حميطه داخل
وخارج املدرسة بالتعاون
مع اآلخرين.

أمثلة من األنشطة التعلمية
-1املتعلم يعلق عىل صورة
الكتاب ويتعرف أركان اإليامن
 -2يردد املتعلم احلديث مع
املعلم
 -3اإلصغاء النشط من املتعلم
لقصة حديث اإليامن من معلمه
ليتعرف عىل السائل واملسئول
ويستنتج السؤال األول والثاين
ويردد النشيد مع إخوانه يف
الفصل.
يردد احلديث مجاع ًّيا مع إخوانه
يف الفصل.
حيفظ أركان اإليامن الستة مرتبة،
ويعددها بأصابعه مع زمالئه
حماك ًيا معلمه.
 -4يستنتج من خالل املتاهة
أثر اإليامن يف بلده الكويت
مرد ًدا هلا.

التقويم

املصادر

 -1يتابع املعلم
المصادر:
الكتاب املدريس مناقشة املتعلمني
وسيلة لعرض احلديث لصورأركان
اإليامن.
الرشيف.
صور ألثر اإليامن يف -2يتابع املعلم
الرتديد السليم
بلدنا الكوبت.
ولوحدة الكويتيني للحديث
وحفظ املتعلمني
وقوة إيامهنم
ألركان اإليامن
بالرتتيب.
البيئة الصفية
 -3يتابع املعلم
املسجد  -الفصل  -تريد النشيد
نادي اإلسالمية بصوت مجيل.
 -4يق ّيم املعلم
تعبري املتعلمني
عن أثر اإليامن
عىل بلدهم
الكويت .

:

يتابع املعلم
المصادر:
 - 1يتعرف املتعلم عىل معنى
*تبصري املتعلم بمعنى
الدرس الرابع  2.1تطبيق املبادئ
الكتاب املدريس املتعلمني يف حل
العبادة وسبل الفوز باجلنة العبادة:
جمال الفقه األخالقية اإلسالمية من
أسئلة تقويم
األلوان.
((كل طاعـة نفعلـها هلل تعـاىل))
أعبد اهلل خالل مواقف حياتية يومية بإذن اهلل  -تعاىل :.-
 - 1يلون املتعلم كلمة العبادة تقنيات مناسبة لعرض الكتاب.
 -1مفهوم العبادة.
 تعاىل -داخل وخارج املدرسةيقوم تالوة
يف الكتاب املدريس
 -2صور عبادة اهلل
وأطيعه .بالتعاون مع اآلخرين.
تالوة اآليات واالستامع ّ
املتعلمني
للحديث.
 - 3يناقش املتعلم الصور
تعاىل.- 1.2التعرف عىل مبادئ
تفعيل املجاميع .للنصوص
املعروضة يف الكتاب املدريس.
وأركان اإلسالم وأثرها يف  -3سبل الفوز باجلنة
املتعلم وزمالؤه .الرشعية.
 - 4يردد املتعلم مع زمالئه
حميطه الفردي واالجتامعي .بإذن اهلل  -تعاىل .-
احلديث الشريف.
 3.2إظهار االهتامم ببعض
البيئة الصفية:
 -5يستمع املتعلم لقوله تعاىل:
العبادات واملناسبات
املسجد  -الفصل -
ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
اإلسالمية يف حياة األرسة
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ نادي اإلسالمية
واملجتمع
ﯢﯣ ﯤ
2.3التعاون مع أقرانه
ﯥﯦ ﯧ ﯨ
والراشدين يف حميطه داخل
ﯩﯪﭼ
وخارج املدرسة بالتعاون
(سورة النساء ،آية)13 :
مع اآلخرين.
 -6حياور املتعلم زمالءه حول
األعامل التي تدخل اجلنة بإذن
اهلل  -تعاىل .-

عنوان
الوحدة

الدرس

الكفايات اخلاصة

حمتوى التعلم

أمثلة من األنشطة التعلمية

الوحدة األولى :الله  -تعالى  -ربنا ورسولنا محمد ^ نبينا

املصادر

التقويم

المصادر:
الكتاب املدريس
األلوان
تقنيات مناسبة
لعرض وتالوة
اآليات واالستامع
للحديث.
لوحة فنية.
املتعلم وزمالؤه.

يتابع املعلم حل
أسئلة التقويم
الكتاب.
 -2يق ّيم املعلم
عمل املجاميع
بتزيني بطاقة
حتمل اسم
الرسول ^

* إبراز فضل حممد ^ -1يتعرف املتعلم بعض مظاهر
الدرس 1.1التعرف عىل بعض
ضالل الناس قبل اإلسالم من
عىل العاملني:
اخلامس اجلوانب األساسية يف
 -1ضالل البرشية قبل خالل صور الكتاب املدريس.
جمال السرية العقيدة اإلسالمية مع
-2يميز املتعلم اسم رسولنا -
نبوة حممد ^
رسويل حممد األخذ باحلسبان قدراته
--2فضل هداية رسويل صىل اهلل عليه وسلم  -من بني
^ هادي الشخصية.
حممد ^ عىل البرشية .البدائل.
البرشية 3.1 .إظهار االهتامم
 -3وجوب حمبة الرسول -3يستمع املتعلم لآليات
باجلوانب السلوكية
الكريمة الدالة عىل فضل
للمسلم املستمدة من األدلة حممد ^ .
رسولنا ^ يف هداية البرشية.
الرشعية.
يلون املتعلم كلمة حممد ^
2.3التعاون مع أقرانه
ّ -4
يف الكتاب املدريس.
والراشدين يف حميطه داخل
البيئة الصفية:
 -5يردد املتعلم مع زمالئه
وخارج املدرسة بالتعاون
املسجد  -الفصل -
بصوت مجيل الصالة عىل
مع اآلخرين.
نادي اإلسالمية
الرسول حممد ^ كلام ذكر
اسمه يف الدرس.
الدرس 1.1التعرف عىل بعض
السادس اجلوانب األساسية يف
يف جمال العقيدة اإلسالمية مع
التهذيب األخذ باحلسبان قدراته
ِ
ب والِدَ َّي الشخصية.
أح ُّ
 2.1تطبيق املبادئ
األخالقية اإلسالمية من
خالل مواقف حياتية يومية
داخل وخارج املدرسة
بالتعاون مع اآلخرين.
 3.1إظهار االهتامم
باجلوانب السلوكية
للمسلم املستمدة من األدلة
الرشعية.

تنشئة املتعلم عىل حب
الوالدين:
 -1وصية اهلل  -تعاىل -
بالوالدين.
 - 2فضل الوالدين يف
حياتنا.
 -3وجوب حب
الوالدين وطاعتهام.

 -1يتابع املعلم
المصادر:
 -1يستمع املتعلم إىل اآليات
الكتاب املدريس تصنيف املتعلم
القرآنية عرب الوسائل التقنية.
الصور الدالة
األلوان
-2يلون املتعلم كلمة أمي
ّ
عىل حب
الصور
باللون الوردي وكلمة أيب
تقنيات مناسبة لتالوة الوالدين.
باللون األزرق بالكتاب
اآليات واالستامع  -2يق ّيم
املدريس.
املعلم تصميم
للحديث.
-3يعب املتعلم بجملة مفيدة
ّ
تفعيل املجاميع ،املجاميع لبطاقة
عن فضل والِدَ يه يف حياته.
-4يردد املتعلم مع زمالئه دعاء املتعلم وزمالؤه .معربة عن حب
الوالدين.
للوالدين.
البيئة الصفية:
 -3يستمع
 -5خيطط مع زمالئه يف
املسجد  -الفصل  -املعلم ملواقف
املجموعة إلعداد برنامج
نادي اإلسالمية املتعلمني مع
أسبوعي لرب والديه.
والدهيم تدل
عىل حبهم هلم
وتقييمهم يف
سجل املتابعة.
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عنوان
الوحدة

الوحدة األولى :الله  -تعالى  -ربنا ورسولنا محمد ^ نبينا

36

الدرس

الكفايات اخلاصة

حمتوى التعلم

أمثلة من األنشطة التعلمية

-1يستنتج املتعلم الكلامت
تنشئة املتعلم عىل بــــر
الدرس  1.1التعرف عىل بعض
الدالة عىل بر الوالدين من اآلية
الوالدين:
السابع اجلوانب األساسية يف
 -1التقرب إىل اهلل تعاىل الكريمة ويدوهنا يف الكتاب
جمال التهذيب العقيدة اإلسالمية مع
املدريس.
برب الوالدين.
ُأبِ ُّر والِدَ َّي األخذ باحلسبان قدراته
 -2يعدد املتعلم وسائل الرب
 -2وسائل الرب
الشخصية.
من خالل الصور املحددة يف
بالوالدين.
 3.1إظهار االهتامم
 -3طاعة الوالدين سبب الكتاب املدريس.
باجلوانب السلوكية
 -3يرتب املتعلم كلامت حمددة
للمسلم املستمدة من األدلة التوفيق يف الدنيا.
ليكون مجلة
املدريس
الكتاب
يف
سبب
الوالدين
 -4طاعة
الرشعية.
ّ
مفيدة.
3.2إظهار االهتامم ببعض دخولنا اجلنة.
 -4يستمع املتعلم لقصة
العبادات واملناسبات
الكتاب ويضع عنوانًا هلا وحيسن
اإلسالمية يف حياة األرسة
احلكم عىل شخصية القصة.
واملجتمع.
 - 5يستمع للحديث الرشيف
 2.3التعاون مع أقرانه
الدال عىل أمهية الرب بالوالدين.
والراشدين يف حميطه داخل
-6يردد املتعلم مع زمالئه
وخارج املدرسة بالتعاون
مجله حمددة يف الكتاب املدريس
مع اآلخرين.
ويلون كلمة اجلنة.
ّ

املصادر

التقويم

 -1يتابع املعلم
المصادر
 الكتاب املدريس تدوين املتعلمنيثمرات بر
صور
الوالدين
بطاقات
تقنيات مناسبة لتالوة يف الكتاب
اآليات واالستامع املدريس.
يقوم املعلم
للحديث.
ّ -2
تفعيل املجاميع ،املتعلم حكم املتعلم
عىل بعض
وزمالؤه.
مواقف الرب.
البيئة الصفية:
 -3يتابع املعلم
املسجد  -الفصل  -تفاعل املتعلمني
نادي اإلسالمية مع القصة
الواردة يف
الدرس.
 -4يتابع املعلم
املتعلمني يف حل
أسئلة تقويم
الكتاب.
يقوم املعلم
ّ -5
قراءة املتعلمني
للنصوص
الرشعية.

ثال ًثا :خطة إعداد الدرس:
خطوات اإلعداد الكتابي

.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

خصائص المتعلمين وقدراتهم واحتياجاتهم.
تحديد الخبرات التي يتوقع أن يكتسبها المتعلم من الوحدة التعلمية.
اعتماد الكفايات التي تم االتفاق عليها عند تخطيط الوحدة.
تحديد الزمن المناسب لتناول الدرس مع مناسبته للخطة الزمنية
تحديد األنشطة التعلمية المناسبة واألكثر فعالية في الحصول على النتائج المتوقعة في
وحدة تعلمية ،أو إضافة أنشطة داعمة أو إثرائية حسب الهدف المنشود من النشاط (عالج -
تحسين  -إغناء).
تحديد اختيار أساليب تعلمية مناسبة لألنشطة المخطط لها لتمكين المتعلم من تطوير
كفاياته ،وربط نشاط أو أكثر لكل كفاية.
تحديد أدوات التقييم والفئة المستهدفة للتقييم ،وتنوعها إن أمكن.
تحديد الوسائل التي تحتاجها هذه األنشطة التعلمية.
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نصائح مهمة عند اإلعداد الكتابي:

نموذج لإلعداد الكتابي
اليوم

المجال

التاريخ

الهجري:

الميالدي:
الكفايات
الخاصة

كتابة عنوان الدرس والتخطيط له مع
رضورة مراعاة زمن احلصة وتقسيم الدرس
حسب اخلطة الزمنية املقررة عىل أن يكون
االعداد الكتايب مستقل لكل حصة دراسية

محتوى
الدرس

يتم كتابة أبرز
يتم اختيار
حماور الدرس
الكفايات
ومقابل كل
التي يمكن
حتقيقها خالل حمور يتم
أنشطة التعلم كتابة األنشطة
التعلمية
يف الدرس
نصا التي يمكن
وتكتب ًّ
من خالهلا
وال يكتفى
أن يكتسب
بكتابة رقم
املتعلم بنفسه
الكفايات.
وبمساعدة
وتوجيه املعلم
ما ييل:
(حقائق /قيم
/مهارات)

عنوان الدرس

أنشطة التعلم

عدد الحصص

الصف

التقويم النهائي

يقوم املعلم بالتخطيط للتقويم اخلتامي
الدعاء والتمهيد:
حتديد الدعاء املناسب ملوضوع الدرس لريدده املتعلمون خلف املعلم لقياس مدى اكتساب املتعلمني ملعايري
مع بيان معناه بمدة ال تتجاوز الدقيقتني ،ثم يقوم املعلم باختيار متهيد املنهج يف هناية كل درس عىل أن يكون
التقييم كاآليت:
مناسب للدرس بأسلوب نشط مع التطرق لتمهيد الكتاب.
يقوم املعلم بالتخطيط لألنشطة التعلمية بأسلوب نشط لكل حمتوى ● يتم حتديد أدوات التقييم (ورقة
عمل  -مناقشة شفوية.)...
من حمتويات الدرس مع رضورة أن يكون النشاط يامرس من قبل
● مراعاة التنويع يف التقويم.
املتعلمني لتحقيق الكفايات من خالل اكتساب احلقائق واملهارات
● شمولية التقويم ملحاور الدرس.
والقيم املرجوة ،ويكون دور املعلم املرشد املوجه ..مع رضورة
إدراج أنشطة الكتاب وحتديد املدة الزمنية التي يستغرقها كل نشاط ● .يتم تقييم املتعلمني لكيفية تفاعلهم
وتطبيقهم للنشاط.
البد من حتديد اآليت يف اإلعداد الكتايب:
ً
أول :املدة الزمنية لكل نشاط.
ملحوظة هامة:
ثان ًيا :إسرتاتيجية التعلم النشط لكل نشاط.
جيب أن ال يكون التقييم عا ًما بل يكون
ثال ًثا :حتديد أداة التقييم لكل نشاط.
لكل حمتوى نشاط وتقييم وحيدد أداة
راب ًعا :موضع استخراج القيمة ومظاهرها السلوكية.
للتقييم.
ملحوظة:
النشاط يامرسه املتعلم لذا تصاغ األنشطة منسوبة للمتعلم.
مثال لصياغة صحيحة :يصنف املتعلم الصور الدالة عىل السلوك
احلسن عن السلوك اليسء.
صورا ليصنفها املتعلم.
مثال لصياغة غري صحيحة :يعرض املعلم
ً

القيمة ومظاهرها السلوكية

طرق التدريس

المصادر وبيئة التعلم

النشاط الالصفي

التخطيط ألنشطة مساندة للدرس يقوم
املصادر :األدوات والوسائل املعينة
حتديد طرق
حتديد القيمة السلوكية
هبا املتعلم مع مراعاة اآليت:
للدرس
القيمة :البد من استخالصها من بداية التدريس
البيئة :يقصد بالبيئة الصفية (الفصل  /التنويع /يمكن إرشاك األرسة/
املستخدمة يف
الدرس أو أثنائه مع مراعاة حسن
األنشطة التعلمية .املسجد  /الساحة اخللفية /حديقة  /االستعانة بالتقنيات والبحث
صياغة القيمة.
خمترب العلوم )..رضورة التنويع يف البيئة اإللكرتوين املناسب للمرحلة العمرية
مظاهرها السلوكية :تصاغ املظاهر
الصفية
السلوكية التي ترتجم القيمة املطلوبة
-1
-2
-3
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أمثلة من اإلعداد الكتابي لدروس الوحدة األولى
مجال العقيدة الدرس األول الله تعالى ربي

اليوم

المجال

التاريخ

الهجري:

الميالدي:
الكفايات الخاصة

محتوى
الدرس

عنوان الدرس

عدد الحصص

الصف

الدرس األول اهلل تعاىل ريب

1

األول

أنشطة التعلم

الدعاء والتمهيد5( :دقائق)
 1.1التعرف عىل بعض  -1التأمل
البدء بتحية اإلسالم ثم الدعاء« :رضيت باهلل ربا
والتفكر يف
اجلوانب األساسية يف
وباإلسالم دينا وبمحمد ^ نب ًيا».
خلق اهلل
العقيدة اإلسالمية مع
ُيسأل املتعلمني :س :ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟
 تعاىل -األخذ باحلسبان قدراته
طريق اهلداية .عرض لتمهيد الكتاب :عبداهلل ومريم ومناقشة
الشخصية.
خملوقات اهلل يف الصورة ،ويتوصل إىل «أننا نحب اهلل
 2.1تطبيق املبادئ
تعاىل خالق كل يشء».فاهلل هو رب األرباب ()1.1
األخالقية اإلسالمية من
ويستخلص قيمة الدرس حب اهلل تعاىل .أداة التقييم
خالل مواقف حياتية
(ت.ش)
يومية داخل وخارج
النشاط األول ( 15دقيقة):
املدرسة بالتعاون مع
باتباع إسرتاتيجية التعلم التعاوين ( )2.3أداة التقييم
اآلخرين.
(ت.ش)و (م.س) يتم تقسيم الفصل إىل جمموعات
 3.2إظهار االهتامم ببعض
مع بيان قواعد العمل اجلامعي ثم يدار احلوار واملناقش ًة
العبادات واملناسبات
بني املتعلمني حول الصورة املعروضة يف الكتاب ثم
اإلسالمية يف حياة األرسة
ً
يقوم املتعلمون يف كل جمموعة بالتعاون معا يف حتديد
واملجتمع
خملوقات اهلل تعاىل يف الصورمع مريم وعبداهلل.
 2.3التعاون مع أقرانه
يتوجه املتعلمون إىل ساحة املدرسة وتطرح عليهم
والراشدين يف حميطه داخل
األسئلة التالية:
وخارج املدرسة بالتعاون
س :ماذا ترون يف السامء؟
مع اآلخرين.
س :ما فائدة الشمس والغيوم؟
س :ما فائدة املطر؟
ثم يقوم املتعلمون بالتعبري بجملة مفيدة عن مجال خلق
اهلل تعاىل ( )1.1يصل املتعلم إىل احلقيقة ( )1أن التفكر
والتأمل يف خلق اهلل تعاىل عبادة هلل ينبغي املداومة عليها
( .)2 .1أداة التقييم (ت.ش)
نعزز قيمة الدرس باستخالص مظهر سلوكي مناسب:
يقول (سبحان اهلل) عندما يرى خملوقات اهلل  -تعاىل .-
يردد النشيد خلف املعلم.
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التقويم النهائي
( 5دقائق)
ملحوظة مهمة:
التقويم يف هناية احلصة الدراسية.
ورقة عمل حتتوي
 - 1كلمة اهلل منقطة ويقوم املتعلمون
بالكتابة عىل النقط للتعرف عىل
اسم اهلل تعاىل)1.1(.
- 2أكمل العبارة اآلتية:
املسلمون يعبدون  .............وحده
ال رشيك له)1.1(.
- 3ما واجبك جتاه نعم اهلل تعاىل؟
()2.1
يقيم املتعلمون
بأداة التقييم (ع.ك)

محتوى
الدرس

الكفايات الخاصة

 -2اهلل -
تعاىل  -رب
كل يشء

القيمة ومظاهرها السلوكية

القيمة:
حب اهلل  -تعاىل -
مظاهرها السلوكية:
يقول( :سبحان اهلل) عندما
يرى خملوقات اهلل  -تعاىل .-
يدعوا اهلل تعاىل رب العاملني.

أنشطة التعلم

التقويم النهائي

النشاط الثاين 15(:دقيقة)
باتباع مهارة التفكري العليا «التوسع واإلدراك»
بعضا من أسامء
أداة التقييم (ت.ش) يعدد املتعلمون ً
سورالقرآن الكريم مع حثهم عىل احرتام كتاب اهلل تعاىل
مفتوحا عىل أول سورة فيه
( ،)3 .2ثم يرفع املصحف
ً
و ُيطرح عليهم السؤال اآليت:
س :ما أول سورة يف القرآن الكريم التي تقرأ يف كل
صالة؟
ويردد املتعلمون سورة الفاحتة ثم يتناقش معهم حول
كلمة رب العاملني فيصل إىل معرفة حقيقة الدرس()2
يلون
من خالل ترديد عبارة اهلل تعاىل ريب )1.1(.ثم ّ
العبارة (اهلل ريب) يف الكتاب املدريس باللون األزرق مع
مظهرا سلوك ًيا
مناقشته أداة التقييم (ت.ع) .ويستخلص
ً
مناس ًبا لقيمة الدرس وهو يدعو اهلل تعاىل رب العاملني يف
كل يوم وليلة ()3 .2

طرق التدريس

التعلم التعاوين
املناقشة واحلوار.
التعلم باللعب.
العصف الذهني.

المصادر وبيئة التعلم

النشاط الالصفي

ترديد نشيد املجال يف إذاعة املدرسة.
املصادر:
القرآن الكريم  -صور معربة  -تقنيات تصميم لوحة فنية بسيطة مع أرسته
خللق اهلل تعاىل.
مناسبة
البيئة:
ساحة املدرسة  -الصف

ملحوظة  /يقتضي على المعلم تحديد أداة التقييم المناسبة لقياس مدى تحقق الكفاية بعد
ممارسة النشاط مع استخدام النموذج المعد من قبل التوجيه الفني لتقييم المعايير ،ويكون التقييم
بأحد أساليب التقييم اآلتية:
 .1التفاعل الشفهي (ت.ش) :التسميع (األحاديث واألذكار) ،المناقشة والحوار.
 .2األعمال المكتوبة (ع.ك) :الواجبات وأوراق العمل.
 .3التطبيق العملي(ط.ع) :أداء للعبادات والمهارات الحركية (رسم -تلوين -أعمال يدوية)
 .4مالحظة السلوك (م.س) :العمل التعاوني
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اإلعداد الكتابي لمجال العقيدة الدرس( )٢أعبد الله -تعالى -وحده
اليوم

التاريخ

الهجري:

الميالدي:
الكفايات
الخاصة
 1.1التعرف عىل
بعض اجلوانب
األساسية يف
العقيدة اإلسالمية
مع األخذ
باحلسبان قدراته
الشخصية.
 2.1تطبيق
املبادئ األخالقية
اإلسالمية من
خالل مواقف
حياتية يومية
داخل وخارج
املدرسة بالتعاون
مع اآلخرين.
 3.1إظهار
االهتامم باجلوانب
السلوكية للمسلم
املستمدة من
األدلة الرشعية.
 2.3التعاون مع
أقرانه والراشدين
يف حميطه داخل
وخارج املدرسة
بالتعاون مع
اآلخرين.
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محتوى
الدرس
 -1العباده
هلل  -تعاىل-
وحده.

المجال

عنوان الدرس

عدد الحصص

الصف

العقيدة

درس ( )2أعبد اهلل  -تعاىل  -وحده

٢

األول

أنشطة التعلم

التقويم النهائي

( 5دقائق)
الدعاء والتمهيد5( :دقائق)
البدء بتحية اإلسالم ثم الدعاء« :اللهم اجعلنا من عبادك املخلصني» ملحوظة مهمة:
يستمع املتعلمون إىل قصة العم سامل من خالل املشهد التمثييل -التقويم يف هناية احلصة الدراسية.
وحيلل املتعلمون القصة هبذه املناقشة:
 -1باتباع أسلوب العصف الذهني
تعاىل؟
اهلل
حيب
كان
(سامل)
 هل الحظنا يف هذه القصة أن العميكتب املتعلمون جمموعة من األعامل
 فامذا كان يفعل؟التي يتقرب هبا إىل اهلل تعاىل(.ت.ش)
ثم االطالع عىل متهيد الكتاب حول املعروض يف شاشة التلفاز  -2كل جمموعة ختتار دعاء من أذكار
أمام مريم وعبداهلل يف الدرس لإلجابة عىل السؤال اآليت :ملن
اليوم والليلة ويؤدونه أمام زمالئهم يف
يتجه الناس يف العبادة بفريضة احلج؟ حتى يصلوا إىل قيمة
املجموعة.
الدرس (العبودية هلل تعاىل وحده) ( )1.1أداة التقييم (ت.ش)
النشاط األول ( 10دقيقة):
يستمع املتعلمون لآلية الكريمة اآلتية قال تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ  -3بطاقة يعرب هبا عن حب اهلل تعاىل
وتعلق عىل حائط الفصل.
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (األنعام )162
باتباع أسلوب املناقشة واألسئلة املوجهة يفتح املتعلمون الكتاب
ملناقشة الصور املعروضة يف املحور األول:
س :حدد العبادة التي تشري إليها كل صورة؟
س :ملن نؤدي هذه العبادات؟ وملاذا نؤدهيا؟
س :عدد عبادات أخرى نقوم هبا تقر ًبا هلل تعاىل؟
س :ما العبادة التي نتعبد هبا داخل الفصل؟
ويتوصل إىل أننا إذا عبدناه كام أمرنا وهنانا فإنه يدخلنا اجلنة،
ويربط املتعلم هذا الدرس بالدرس السابق بتذكر معنى(اهلل ريب)
بأنه اخلالق املدبر املليك.
وتوجيه سؤال :فام واجبنا نحو اخلالق؟ الوصول إىل حقيقة()١
املسلم يعبد اهلل تعاىل وحده فيطيعه فيام أمر( )2.1ويذكر أمثلة
للطاعات يؤدهيا من خالل سلوكه اليومي ( )3.1أداة التقييم
(ت.ش)
س :متى يكون االنسان عابدً ا هلل تعاىل؟ ويستنتج املتعلمون
مظهرا سلوك ًّيا وهويستجيب لكل ما أمره اهلل تعاىل به أو هناه عنه
ً
( )2.1أداة التقييم (ت.ش)
رسم لعبداهلل وهو يؤدي فريضة عظيمة وهي
يلون املتعلمون ً
الصالة يف الكتاب املدريس وينشد النشيد أثناء التلوين.

الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس
-2املسلم
يتوجه إىل
اهلل  -تعاىل-
وحده
بالدعاء.

 -3حب
اهلل تعاىل أن
جعلنا من
املوحدين

أنشطة التعلم

التقويم النهائي

النشاط الثاين 10( :دقيقة)
باتباع أسلوب األسئلة املوجههة
يستمع املتعلمون لقراءة جمودة لعدة قراء لقوله تعاىل:ﭽ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ ويتلون اآلية تالوة صحيحة ثم
يتناقش املتعلمون للوصول إىل احلقيقة ( )2املسلم يتوجه بالدعاء هلل
وحده .ماذا يطلب اهلل تعاىل يف هذه اآلية؟
ثم يستمعون للحديث الرشيف من الوسائط التعليمية ويرددونه قال
رسول اهلل ^ « :من قال رضيت باهلل ر ًبا ،وباإلسالم دينًا وبمحمد
^ نب ًيا ،وجبت له اجلنة» صحيح ابن حبان  -كتاب الرقائق  -باب
األذكار
ثم جييب املتعلمون عىل األسئلة اآلتية )1.1( :أداة التقييم (ت.ش)
س :متى نقول هذا الدعاء؟ (من أذكار الصباح واملساء)
س :ما فائدة هذا الدعاء؟
س :ملاذا ندعو اهلل تعاىل؟ ربطه باملحور األول ()2.1
فاملسلم يصيل هلل وحده ويعبد اهلل وحده ويدعوه وحده.
يتم ترديد الدعاء بطرق تفاعلية:
 بصوت منخفض تارة وبصوت عال تارة. جتزئة الدعاء والرتديد بالتوايل من جمموعة ألخرى. القراءة الفردية باالختيار العشوائي بينهم.ثم يطلب منهم إكامل العبارة يف نشاط  2ب بكلمة اجلنة بنقل رسم
الكلمة من احلديث.
النشاط الثالث ( 10دقيقة)
باتباع أسلوب التعلم التعاوين ()2.3
يقوم املتعلمون بتعليق وتثبيت بطاقات مصورة:
مساعدة األم يف أعامل املنزل  -مساعدة املحتاج  -الصالة  -السالم
والتحية -رعاية أخي الصغري  -املذاكرة  -الصيام  -احلج  -مساعدة
جدي  -زيارة مريض ...-الخ
ثم خيتار املتعلمون األعامل التي يقوم هبا هلل تعاىل ويدور احلوار ليصل
إىل أننا نعمل كل هذه األعامل هلل تعاىل وحده ،ويعرب املتعلمون بحرية
عن أثر تلك األعامل عىل أنفسهم.
لذا نحن نتوجه هلل وحده بالعبادة وهذا يعزز حبنا هلل بأن جعلنا
موحدين خملصني له.
يرتك املعلم للمتعلمني مساحة للتعبري فيام بينهم عن حب اهلل تعاىل،
ثم يقيم املتعلمني أثناء املناقشة )1.3(.أداة التقييم (ت.ش)
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القيمة ومظاهرها السلوكية

طرق التدريس

القيمة :العبودية هلل تعاىل وحده التعلم التعاوين
املناقشة واحلوار.
مظاهرها السلوكية:
 يستجيب لكل ما أمره اهللتعاىل به أو هناه عنه.
 -يظهر ح ًّبا هلل تعاىل بطاعته.

المصادر وبيئة التعلم

املصادر:
صور معربة  -تقنيات مناسبة
البيئة:
ساحة املدرسة  -الصف

النشاط الالصفي

صورا ملظاهر عبادات يقوم هبا
جيمع
ً
مع أقرانه.

ملحوظة :يقتضي على المعلم تحديد أداة التقييم المناسبة لقياس مدى تحقق الكفاية بعد
ممارسة النشاط ،مع استخدام النموذج المعدِّ من قبل التوجيه الفني لتقييم المعايير ،ويكون
التقييم بأحد أساليب التقييم اآلتية:
 .1التفاعل الشفهي (ت.ش) :التسميع (األحاديث واألذكار)،المناقشة والحوار.
 .2األعمال المكتوبة (ع.ك) :الواجبات وأوراق العمل.
 .3التطبيق العملي(ط.ع):أداء للعبادات والمهارات الحركية (رسم -تلوين -أعمال يدوية).
 .4مالحظة السلوك (م.س) :العمل التعاوني.
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اإلعداد الكتابي لمجال الحديث الشريف الدرس( )٣أنا مؤمن

اليوم

التاريخ

الهجري:

الميالدي:
الكفايات
الخاصة
1.1التعرف عىل
بعض اجلوانب
األساسية يف
العقيدة اإلسالمية
مع األخذ
باحلسبان قدراته
الشخصية.
 2 .1تطبيق
املبادئ األخالقية
اإلسالمية من
خالل مواقف
حياتية يومية
داخل وخارج
املدرسة بالتعاون
مع اآلخرين.
 3 .1إظهار
االهتامم باجلوانب
السلوكية للمسلم
املستمدة من
األدلة الرشعية.
 2 .3التعاون مع
أقرانه والراشدين
يف حميطه داخل
وخارج املدرسة
بالتعاون مع
اآلخرين.

محتوى
الدرس

 -1التعرف
عىل قصة
حديث
اإليامن

 -2اإليامن
هو ما استقر
يف القلب
وصدقه
العمل.

المجال

عنوان الدرس

احلديث
الرشيف

الدرس الثالث :أنا مؤمن

أنشطة التعلم

عدد الحصص

الصف

2

األول

التقويم النهائي

( 5دقائق)
الدعاء والتمهيد5( :دقائق)
البدء بتحية اإلسالم ثم الدعاء« :رضيت باهلل ر ًّبا وباإلسالم دينًا ملحوظة مهمة:
وبمحمد ^ نب ًّيا»
التقويم يف هناية احلصة الدراسية.
يسأل املعلم املتعلمني :س :نحن مؤمنون نؤمن بمن؟
وال يكتمل إيامننا إال باكتامل أركانه ،ثم عرض لتمهيد الكتاب :ورقة عمل حتتوي
مريم ويعدد املتعلمون األركان )1.1( .ويستخلص قيمة
 -1ما املقصود باإليامن؟
الدرس اإليامن .أداة التقييم (ت.ش).
النشاط األول ( 10دقائق):
 -2أكمل احلديث اآليت:
باتباع أسلوب املناقشة واحلوار يستمع املتعلمون إىل احلديث
اإليامن أن تؤمن باهلل ومالئكته و.........
الرشيف من خالل املسجل واملعلم وعرضه يف جهاز الداتا شو و .........واليوم اآلخر و .........خريه
أو السبورة الذكية،ثم يردد املتعلمون مجاع ًّيا وقاطرات مع التأكد ورشه.
من الرتديد والنطق السليم ،تعرض قصة حديث اإليامن ثم يدار
احلديث والنقاش بني املتعلمني حول األسئلة اآلتية:
 -3ما واجبك جتاه أركان اإليامن؟
● من الذي جاء إىل النبي ^؟
● ماذا كان الرسول ^ يفعل عندما جاء جربيل عليه السالم؟
● عن أي يشء سأل جربيل النبي ^؟
● ماذا تقول عندما تسمع اسم جربيل عليه السالم؟ ()2 .1
أداة التقييم (ت.ش)
يعزز قيمة الدرس باستخالص مظهر سلوكي مناسب :نؤمن
بأركان اإليامن الستة.
جييب املتعلمون عىل النشاط األول يف الدرس ،ثم يرددون
النشيد مع املعلم.
النشاط الثاين 10( :دقائق)
باتباع أسلوب التعلم التعاوين بني املجموعة وبالربط مع مادة
العلوم باالستعانة بمعلم العلوم للتعرف عىل موضع القلب
يطلب منهم أن يرفعوا أيدهيم قابضني أصابعهم ،ليصلوا إىل أن
قلب كل إنسان بحجم قبضة يده ،ثم يضعو قبضة يدهم اليمنى
عىل صدورهم من جهة اليسار ليشعروا بنبضات القلب وهذا
هو قلب اإلنسان وهو حمل اإليامن ويتعاون املتعلمون فيام بينهم
للوصول للحقيقة السابقة.
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الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس

التقويم النهائي

أنشطة التعلم

( .)2 .3أداة التقييم (م.س)
ثم يصلون إىل حقيقة الدرس ( )2اإليامن :ما استقر يف القلب وصدّ قه العمل
()1.1
يطلب منهم ترديد معنى اإليامن مع اإلشارة إىل القلب ،ثم يردد املتعلمون
احلديث بطريقة تفاعلية نشطة( )2 .3أداة التقييم (م.س)
النشاط الثالث( 10دقائق):
باتباع إسرتاتيجية التعلم باللعب ( )2. 3يتم تقسيم الفصل إىل جمموعات مع
 -3لإليامن
أركان ستة .بيان قواعد العمل اجلامعي ،يقوم املتعلمون بقص األوراق امللونة الالصقة
بأشكال خيتاروهنا ( يد  -شجرة بأغصاهنا  )....للصق عبارات أركان اإليامن
واستخراج حقيقة الدرس( )3أركان اإليامن ستة  ،مع ترديد احلديث أثناء إنجاز
النشاط وتقييمهم عىل احلفظ  .أداة التقييم (م.س)
النشاط الرابع( 5دقائق):
 -4أثر اإليامن باتباع إسرتاتيجية العصف الذهني يقوم املتعلمون بوصف الشعب الكويتي
بكلامت مناسبة مثل (متحابني  -متعاونني -طيبني )....حتى يذكروا مجيع
يف بالدنا
الصفات الطيبة ويصلوا إىل أننا نستمد من إيامننا هذه األخالق الطيبة ونقتدي
الكويت.
مظهرا سلوك ًيا وهو  :نتخلق
ويستخلصوا
والسالم،
الصالة
عليه
حممد
باحلبيب
ً
باألخالق الطيبة يف جمتمعنا  )3 .1( .أداة التقييم (ت.ش) ومن ثم استحضار
حقيقة الدرس( )4اإليامن باهلل تعاىل له أثر طيب عىل بالدنا.

القيمة ومظاهرها السلوكية

القيمة :اإليامن
مظاهرها السلوكية:
 نؤمن بأركان اإليامن الستة. نتخلق باألخالق الطيبة يفجمتمعنا.

طرق التدريس

املناقشة واحلوار  -التعلم
التعاوين  -التعلم باللعب
 -العصف الذهني.

المصادر وبيئة التعلم

املصادر:
أوراق الصقة  -تقنيات مناسبة.
البيئة:
مرسم املدرسة.

النشاط الالصفي

ترديد احلديث يف إذاعة املدرسة.

ملحوظة :يقتضي على المعلم تحديد أداة التقييم المناسبة لقياس مدى تحقق الكفاية بعد
ممارسة النشاط ،مع استخدام النموذج المعدِّ من قبل التوجيه الفني لتقييم المعايير ،ويكون
التقييم بأحد أساليب التقييم اآلتية:
 .1التفاعل الشفهي (ت.ش) :التسميع (األحاديث واألذكار) ،المناقشة والحوار.
 .2األعمال المكتوبة (ع.ك) :الواجبات وأوراق العمل.
 .3التطبيق العملي(ط.ع):أداء للعبادات والمهارات الحركية (رسم -تلوين -أعمال يدوية).
 .4مالحظة السلوك (م.س) :العمل التعاوني.
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اإلعداد الكتابي لمجال الفقه الدرس( )4أعبد الله تعالى وأطيعه

اليوم

التاريخ

الهجري:

الميالدي:
الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس

المجال

عنوان الدرس

عدد الحصص

الصف

الفقه

الدرس الرابع أعبد اهلل  -تعاىل  -وأطيعه

2

األول

أنشطة التعلم

الدعاء والتمهيد5( :دقائق)
 2.1تطبيق
يبدأ املعلم الدرس بتحية اإلسالم ثم الدعاء«:اللهم أعنا عىل
املبادئ األخالقية
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»
اإلسالمية من
ثم يكلف بعض املتعلمني بإزالة األوراق املرمية يف داخل الفصل
خالل مواقف
-1العبادة
ثم يسأل بقية املتعلمني يف الفصل:
حياتية يومية
هي كل طاعة س :ما العمل الذي قام به زمالؤهم؟
داخل وخارج
املدرسة بالتعاون نفعلها هلل  -س :وماجزاء من يقوم هبذا العمل؟
تعاىل .-
س :ومل استحقوا هذا اجلزاء؟
مع اآلخرين.
ويستخلص قيمة الدرس العبودية هلل  -تعاىل  )2.1(.-أداة
 1.2التعرف عىل
التقييم (ت.ش)
-2عبادة اهلل
مبادئ وأركان
 تعاىل -هلا النشاط األول( 10دقائق)اإلسالم وأثرها
يف حميطه الفردي صور متعددة .باتباع إسرتاتيجية احلوار واملناقشة يعرض املعلم صور ًا خمتلفة
لبعض األعامل التي تعترب عبادة مثل:صبي يقبل رأس أبيه -
واالجتامعي.
صبي يساعد أعمى عىل عبور الشارع ...الخ ،وصور ًا لبعض
 3.2إظهار
األعامل التي ال تعترب عبادة مثل :صبي يكتب عىل جدران
االهتامم ببعض
الفصل  -صبي يتلف طاولته يف الفصل باأللوان.
 -3طاعة
العبادات
اهلل  -تعاىل  -مناقشة املتعلمني حول السلوكيات الواردة يف الصور ،ويصنفها
واملناسبات
اإلسالمية يف حياة سبيل للفوز املتعلم كوهنا عبادة أم ليست عبادة)2.1(.
أداة التقييم (ت.ش)
األرسة واملجتمع .باجلنة.
باتباع إسرتاتيجية التعلم باللعب يقسم املعلم املتعلمني إىل
2.3التعاون مع
جمموعات وتوزيع أوراق العمل لتلوين كلمة (العبادة) ويناقش
أقرانه والراشدين
املتعلمني يف معنى العبادة.
يف حميطه داخل
يردد املتعلم مع زمالئه مفهوم العبادة .أداة التقييم (م.س)
وخارج املدرسة
بالتعاون مع
اآلخرين.

التقويم النهائي
ملحوظة مهمة:
التقويم يف هناية احلصة الدراسية
ويقتيض من املعلم حتديد أداة التقويم
املناسبة واملحققة للكفاية املرجوة مع
استخدام دفرت املتابعة.
(5دقائق)
 - 1أكمل العبارات اآلتية(:شفويا)
● العبادة هي كل طاعة..........
● أطيع اهلل  -تعاىل -ورسوله ألفوز
بـ.......
 - 2عدد بعض صور العبادة التي مل
نذكرها يف الدرس.
 - 3أذكر األعامل التي متارسها يومي ًا
طاعة هلل  -تعاىل  -وتدخلك اجلنة بإذن
اهلل؟
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الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس

أنشطة التعلم
النشاط الثاين ( 10دقائق)
باتباع إسرتاتيجية التعلم باللعب واحلوار املناقشة يعرض
احلديث الرشيف ( أركان اإلسالم ) بأحد الوسائل التقنية.
ثم يردد املتعلمون مرتني مجاع ًّيا حديث أركان اإلسالم.
يتم حل ورقة عمل حتتوي عىل رسوم ملجموعة من األعامل
الطيبة ويطلب من املتعلمني تلوين رسمة من هذه األعامل التي
حيب القيام هبا  .ومناقشة املتعلمني حوهلا :
س :هل هذه العبادات التي نراها هي كل العبادات يف اإلسالم؟
وحماورة املتعلمني حول األعامل التي يمكن أن نطلق عليها لفظ
العبادة )3.2(.
باتباع إسرتاتيجية العصف الذهني يطلب من املتعلمني التفكري
يف أمهية العبادات يف حياتنا ،ويطلب منهم التعبري بجمل بسيطة
عن حب عمل العبادات وعىل املعلم أن يتلقى إجابات املتعلمني
وعباراهتم دون رفض مع األخذ باحلسبان تصحيح العبارات
بصورة سليمة وبيان ما أمرنا به اهلل -تعاىل )1.2( .-أداة التقييم
(ت.ش)
النشاط الثالث  10( :دقائق)
باتباع إسرتاتيجية التعلم باللعب واحلوار واملناقشة يتم عرض
اآلية ( )13من سورة النساء بإحدى الوسائل التقنية املتاحة،
ثم يتم االستامع لقراءة أحد املتعلمني الذي جييد تالوة القرآن
الكريم إللتحاقه بإحدى حلقات حفظ القرآن يف مسجد
احلي إن وجد ،ثم يدير احلوار واملناقشة حول جزاء من يعمل
الصاحلات بأن جزاءه اجلنة بإذن اهلل  -تعاىل .-
ويبني هلم أن حفظ القرآن الكريم من األعامل التي حيبها اهلل تعاىل
وتدخلنا اجلنة .
يرتك للمتعلمني احلرية يف التعبري حول السلوكيات التي
يامرسوهنا يوم ًّيا يف حياهتم وفيها طاعة هلل  -تعاىل  -مثل تقبيل
رأس الوالدين أو زيارة األقارب ...وحتفيزهم للمزيد من
أعامل اخلري للفوز برىض اهلل  -تعاىل  -واجلنة  )3.2( .أداة
التقييم(ت.ش)
يقسم املعلم املتعلمني إىل جمموعات ،ويقوم بتوزيع بطاقات
لصور مع كلامت مفرغة لتلوينها لبعض العبادات اليومية التي
يقوم هبا املسلم للفوز باجلنة ،ويطلب من كل جمموعة لصقها يف
اللوحة احلائطية داخل الفصل حتى يتعرفوا ويستنتجوا أن كل
أوجه اخلري عبادة هلل  -تعاىل )2.3(.-أداة التقييم (م.س)

48

التقويم النهائي

القيمة ومظاهرها السلوكية

طرق التدريس

القيمة :العبودية هلل  -تعاىل  .-املناقشة واحلوار والتعلم
مظهرها السلوكي:
باللعب
حيافظ عىل أداء الصالة.
التعلم التعاوين
يزور املرىض طاعة هلل
العصف الذهني
 -تعاىل.-

المصادر وبيئة التعلم

املصادر:
ورقة عمل  -صور  -ألوان  -وسائل
تقنية سمعية وبرصية
البيئة :البيئة الصفية  -املسجد -
املكتبة.

النشاط الالصفي

مجع صور بعض أنواع العبادات
رواية قصة فرحة والد عن طريق
الوالدين.

ملحوظة :يقتضي على المعلم تحديد أداة التقييم المناسبة لقياس مدى تحقق الكفاية بعد
ممارسة النشاط ،مع استخدام النموذج المعدِّ من قبل التوجيه الفني لتقييم المعايير ،ويكون
التقييم بأحد أساليب التقييم اآلتية:
 .1التفاعل الشفهي (ت.ش) :التسميع (األحاديث واألذكار) ،المناقشة والحوار.
 .2األعمال المكتوبة (ع.ك) :الواجبات وأوراق العمل.
 .3التطبيق العملي(ط.ع):أداء للعبادات والمهارات الحركية (رسم -تلوين -أعمال يدوية).
 .4مالحظة السلوك (م.س) :العمل التعاوني.
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اإلعداد الكتابي لمجال السيرة:درس ( )5رسولي محمد ^ هادي البشرية
اليوم

التاريخ

الهجري:

الميالدي:
الكفايات
الخاصة
1.1التعرف عىل
بعض اجلوانب
األساسية يف
العقيدة اإلسالمية
مع األخذ
باحلسبان قدراته
الشخصية.
 3.1إظهار
االهتامم باجلوانب
السلوكية للمسلم
املستمدة من
األدلة الرشعية.
 2.3التعاون مع
أقرانه والراشدين
يف حميطه داخل
وخارج املدرسة
بالتعاون مع
اآلخرين.
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محتوى
الدرس

المجال

عنوان الدرس

عدد الحصص

الصف

السرية

الدرس اخلامس رسويل حممد ^ هادي
البرشية.

2

األول

أنشطة التعلم

 - 1ضالل
الدعاء والتمهيد5(:دقائق)
البرشية قبل البدء بالدرس بتحية اإلسالم ثم الدعاء« :رضيت باهلل ر ًّبا
بعثة حممد ^ وباإلسالم دينًّا وبمحمد ^ نب ًّيا ورسوالً»
صورا بإحدى وسائل التقنية
ثم يعرض املعلم مشهدً ا أو
ً
 -2هداية
ألشخاص يسجدون ألصنام ويطلب من املتعلمني أن جييبوا
الرسول حممد عىل اآليت :ما اخلطأ املوجود يف املشهد (مهارة إزالة األخطاء من
^ للبرشية.
مهارات التفكري العليا) ()1.1
أداة التقييم (ت.ش)
 -3حمبة
الرسول ^
النشاط األول ( 10دقائق)
والصالة
عليه عند ذكر باتباع مهارة التفكري العليا
َيعرض املعلم عىل املتعلمني بعض مظاهرضالل الناس قبل
اسمه.
اإلسالم ،ثم حياور ويناقش األسئلة اآلتية:
س :ماذا ترى يف الصور التي أمامك؟ ()1.1
س :بم حتكم عليها؟
س :عدد بعض األعامل واألخالق السيئة قبل اإلسالم؟
استخالص حقيقة الدرس ()1
س :ما رأيك يف هذه األخالق؟
فيكتسب املتعلمون مهارة إصدار احلكم والتعبري بحرية)3.1(.
أداة التقييم (ت.ش)
ثم يناقش املتعلمون نشاط املحور األول ألحد املظاهر السلبية يف
جمتمعنا الواردة يف الكتاب.أداة التقييم (ت.ش)

التقويم النهائي
ملحوظة مهمة:
التقويم يف هناية احلصة الدراسية
ويقتيض من املعلم حتديد أداة التقويم
املناسبة واملحققة للكفاية املرجوة مع
استخدام دفرت املتابعة.
(5دقائق)
 أكمل العبارات اآلتية: أرشد الرسول ^ الناس إىلعبادة........وحده.
 املسلم حيب رسولنا^ ........ ضع عالمة ( ) للصورة املعربة ملاهدانا إليه لنبي حممد ^املوجودة يف
الكتاب املدريس
 -3يز ّين املتعلم البطاقة التي حتمل
اسم رسولنا ^ ويعلقها عىل اللوحة
احلائطية يف الفصل.

الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس

أنشطة التعلم

التقويم النهائي

النشاط الثاين ( 10دقائق)
باتباع أسلوب املناقشة واحلوار يتعرف املتعلمون فضل رسولنا
^ يف هداية العاملني باستنتاجها من خالل اآلية الكريمة قال
تعاىل :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ سورة األحزاب:
)3.2( .45-46
يتحاور املتعلمون عن الرسول الكريم الذي أرسله اهلل -تعاىل-
لينقـذ وخيـرج الناس من الكفـر؟ ويقوم املتعلم بتلوين كلمة
حممد ^ أداة التقييم (ت.ش)
يضع املتعلمون دائرة حول اسم الرسول ^ من بني عدة
خيارات يف ورقة عمل ليميز اسم رسولنا حممد عليه الصالة
والسالم.
ثم يرددون النشيد مجاع ًّيا وهم يلونون كلمتي املبرش والنذير.
واستخالص حقيقة الدرس ()2
النشاط الثالث ( 10دقائق)
باتباع أسلوب التعلم التعاوين ولعب األدوار ()2.3
يتحاور املتعلمون حول مظاهر حب الرسول ^ املعلقة عىل
شجرة ويتناقشون حول ما ييل:
ما واجبنا نحو الرسول ^؟ ثم يعرب املتعلمون عن حبهم
للرسول ^ بجملة مفيدة)2.3( .
يوضح املتعلمون وجوب الصالة عىل نبينا حممد ،ويرددون مجلة
^ يف جمموعات جزئية ويستخلصون املظهر السلوكي املناسب.
يقسم الفصل إىل جمموعات تعاونية وباتباع إسرتاتيجية لعب
األدوار يتم اختيار(معد -منسق  -مذيع) فيقومون بإعداد فقرة
إخبارية بسيطة عن مظاهر حب الرسول ^( :نصيل عليه كلام
ذكر  -نطيعه بعمل اخلري والبعد عن الرش  -نقتدي به يف أفعاله
وأقواله) واستخالص حقيقة الدرس ( )3أداة التقييم (ت.ع)
تشجيعهم عىل املشاركة)2.3( .
يوجه املعلم املتعلمني إىل تركيب ثالث مجل خمتلفة واالستعانة
بالكلامت اآلتية( :حممد  -أحب  -رسويل  -صل اهلل عليه
وسلم) يف بطاقة.
يردد املتعلمون الصالة والسالم عىل الرسول  -حممد ^  .-أداة
التقييم (م.س)
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القيمة ومظاهرها السلوكية

طرق التدريس

املناقشة واحلوار
القيمة:حب الرسول ^
مظهرها السلوكي:
القصص
 -1يقتدي بالرسول ^ قوالً التعلم التعاوين
وفعالً.
متثيل األدوار
 -2يصيل ويسلم عليه كلام ذكر مهارات التفكري العليا.
اسمه ،يقبل عىل كل ما يفعله
من عبادات بحامس.

المصادر وبيئة التعلم

املصادر:
الوسائل التقنية السمعية والبرصية
شجرة حب الرسول^ (من فلني) -
بطاقات ملونة  -الكتاب املدريس
البيئة :الفصل  -املسجد  -املكتبة

النشاط الالصفي

 -1إلقاء نشيد يف لقاء الصباح.
-2تكوين مكتبة صوتية ومرئية عن
السرية بمساعدة الوالدين.
 -3مجع املتعلمني لصور عبادات دعانا
إليها نبينا حممد ^ ووضعها يف ملف
الستعراضها أمام زمالئه.

ملحوظة :يقتضي على المعلم تحديد أداة التقييم المناسبة لقياس مدى تحقق الكفاية بعد
ممارسة النشاط ،مع استخدام النموذج المعدِّ من قبل التوجيه الفني لتقييم المعايير ،ويكون
التقييم بأحد أساليب التقييم اآلتية:
 .1التفاعل الشفهي (ت.ش) :التسميع (األحاديث واألذكار) ،المناقشة والحوار .
 .2األعمال المكتوبة (ع.ك) :الواجبات وأوراق العمل.
 .3التطبيق العملي(ط.ع):أداء للعبادات والمهارات الحركية (رسم -تلوين -أعمال يدوية).
 .4مالحظة السلوك (م.س) :العمل التعاوني.
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اليوم

ِ
ي
ـب َوالِ َ
ـــد َّ
اإلعداد الكتابي لمجال التهذيب:درس (ُ )6أح ُّ
التاريخ

الهجري:

الميالدي:
الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس

1.1التعرف عىل
بعض اجلوانب
األساسية يف
العقيدة اإلسالمية
مع األخذ
باحلسبان قدراته
الشخصية.
 -1وصية
 2.1تطبيق
املبادئ األخالقية اهلل  -تعاىل -
بالوالدين.
اإلسالمية من
خالل مواقف
حياتية يومية
داخل وخارج
املدرسة بالتعاون
مع اآلخرين.
 3.1إظهار
االهتامم باجلوانب
السلوكية للمسلم
املستمدة من
األدلة الرشعية.
 -2فضل
الوالدين يف
حياتنا.

المجال

عنوان الدرس

عدد الحصص

الصف

التهذيب

الدرس السادس أحب والدي

2

األول

أنشطة التعلم

التقويم النهائي

ملحوظة مهمة:
الدعاء والتمهيد( :الزمن 5د)
التقويم يف هناية احلصة الدراسية
البدء بتحية اإلسالم ثم الدعاء« :اللهم ارزقنا حبهام»
يقدم املعلم هدية ألحد املتعلمني ثم يسأله :من أحب إنسان إىل ويقتيض من املعلم حتديد أداة التقويم
املناسبة واملحققة للكفاية املرجوة مع
قلبك حتب أن تقدمها إليه؟
ملاذا حتب والديك؟ يستنتج املتعلمون قيمة حب الوالدين( )2.1استخدام دفرت املتابعة.
أداة التقييم (ت.ش)
-1أكمل العبارة اآلتية شفه ًّيا:
النشاط األول(:الزمن 10د)
أوصنا اهلل  -تعاىل  ........ -للوالدين.
باتباع أسلوب املناقشة واحلوار يناقش املتعلمون اآليات
بعضا من فضائل والديك
 -2عدد ً
الكريمة عرب الوسائل التقنية عن وصية اهلل  -تعاىل  -بالوالدين
عليك.
ويقرأ اآلية رقم  14من سورة لقامن)1.1( ،
 -3يستمع املتعلمون إىل احلديث
ثم ندير املناقشة واحلوارمن خالل توجيه بعض األسئلة
الرشيف ،قال رسول ^« :رضا الرب
للمتعلمني من مثل ما يايت:
تبارك وتعاىل يف رضا الوالد وسخط اهلل
س :بمن أوصانا اهلل  -تعاىل -؟ واستخالص حقيقة الدرس ( )1تبارك وتعاىل يف سخط الوالد») وتوجيه
س :عالم يدل ذلك؟
األسئلة التالية:
س :كيف يكون الرب واإلحسان هلام؟.
س :ما معنى احلديث الرشيف؟
ومن خالل احلوار يستنتج املتعلم وصية اهلل  -تعاىل -بالوالدين س :ما الذي نتعلمه من هذا احلديث
وفضلهام عند اهلل  -تعاىل )2.1(-أداة التقييم (ت.ش)
الرشيف؟
يتم توجيه املتعلمني لتلوين والتعرف عىل كلمتي (أمي وأيب).
 -4ورقة عمل كتب عليها:
أمي........
النشاط الثاين(:الزمن 10د)
باتباع أسلوب العصف الذهني يعرض املعلم للمتعلمني صورا أيب........
ً
متنوعة تبني دور الوالدين يف حياتنا [ الرعاية  -الرتبية  -توفري ويقوم املتعلم بكتابة أسامء والديه ثم
االحتياجات  -امن واستقرار ] ويقوم املتعلم بتصنيف دور األم يلون البطاقة بألوان أو بأدوات الزينة.
(الزمن 5د)
ودور األب ،ثم يدير املناقشة واحلوار حول مضمون الصور
املعروضة وما تعرب عنه وتوجيه السؤال التايل:
س :.ما األشياء التي يقدمها الوالدان لألبناء؟ واستخالص
حقيقة الدرس ()2
يعرباملتعلم عن فضل والديه عليه بجمل مجيلة مرتابطة أمام
زمالئه )2.1( .ويستخلص املظهر السلوكي املناسب.
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الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس

التقويم النهائي

أنشطة التعلم

 -3وجوب النشاط الثالث(:الزمن 10د)
حب الوالدين باتباع مهارة احلوار واملناقشة واملحاكاة تُعرض النصوص
وطاعتهام
الرشعية من اآليات واألحاديث الدالة عرب وسائل التقنية مع
ترديد احلديث الرشيف ومناقشة املتعلمني حول وجوب حب
الوالدين وإرضائهم)1.1(.
ويوجه األسئلة اآلتية:
س :هل حتب والديك؟ وملاذا؟
س :ما واجبك نحو أمك وأبيك؟ واستخالص حقيقة الدرس ()3
س :كيف تربهن عىل برك بأمك وأبيك؟
س :ما رأيك فيمن ال يطيع والديه؟
ترديد مع حماكاة املتعلمني للمعلم لدعاء« :رب اغفر يل
ولوالدي» ( )3.1واستخالص املظهر السلوكي املناسب.

القيمة ومظاهرها السلوكية

طرق التدريس

القيمة:
املناقشة واحلوار
مظهرها السلوكي:
القصص.
- 1يدعو هلام.
العصف الذهني.
 - 1يبادرمها بالسالم ويقبلهام .مهارات التفكري
العليا.

المصادر وبيئة التعلم

املصادر:
الوسائل التقنية السمعية
والبرصية .
صور وبطاقات والكتاب
املدريس .
البيئة :املسجد .

النشاط الالصفي

بعضا من هذه األنشطة:
خيتار املعلم ً
تعبريا عن احلب والوفاء (بطاقة
ُيعدُّ هدية بسيطة ً
رسمة -هدية تقديم مغلفة) ويقدمها لوالديه.نشيد املجال يف إذ اعة ملدرسة.
صورا تدل عىل فضل الوالدين ويلصقها بالدفرت.
جيمع ً

ملحوظة :يقتضي على المعلم تحديد أداة التقييم المناسبة لقياس مدى تحقق الكفاية بعد
ممارسة النشاط ،مع استخدام النموذج المعدِّ من قبل التوجيه الفني لتقييم المعايير ،ويكون
التقييم بأحد أساليب التقييم اآلتية:
 .1التفاعل الشفهي (ت.ش) :التسميع (األحاديث واألذكار) المناقشة والحوار.
 .2األعمال المكتوبة (ع.ك) :الواجبات وأوراق العمل.
 .3التطبيق العملي(ط.ع):أداء للعبادات والمهارات الحركية (رسم -تلوين -أعمال يدوية).
 .4مالحظة السلوك (م.س) :العمل التعاوني.
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اليوم

ي
ـــــــر َوالِ َّ
ــــــد ّ
اإلعداد الكتابي مجال التهذيب درس (ُ )7أبِ ُّ
التاريخ

الهجري:

الميالدي:
الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس

 1.1التعرف عىل
بعض اجلوانب
األساسية يف
العقيدة اإلسالمية
مع األخذ
باحلسبان قدراته
الشخصية.
 3.1إظهار
االهتامم باجلوانب
السلوكية للمسلم
املستمدة من
 -1التقرب
األدلة الرشعية .إىل اهلل تعاىل
3.2إظهار
برب الوالدين.
االهتامم ببعض
العبادات
واملناسبات
اإلسالمية يف حياة
األرسة واملجتمع.
 2.3التعاون مع
أقرانه والراشدين
يف حميطه داخل
وخارج املدرسة
بالتعاون مع
اآلخرين.

المجال

عنوان الدرس

عدد الحصص

الصف

التهذيب

الدرس السابع أبر والدي

2

األول

أنشطة التعلم

التقويم النهائي

الدعاء والتمهيد( :الزمن 5د)
صغريا»
البدء بتحية اإلسالم ثم الدعاء« :رب ارمحهام كام ربياين
ً
ينشد املتعلمون نشيد التمهيد .باتباع إسرتاتيجية رسد القصص يتم االستامع
لقصة عن طريق فيلم كرتون لقصة أصحاب الغار الذين سدت عليهم الغار
صخرة كبرية وبفضل بر الوالدين انفرجت الصخرة .ما العمل الطيب الذي
فعله الثالثة حتى انفرجت الصخرة.
س :ماذا فعل الرجل من خري مع أبويه؟
س :وهل ذلك يريض اهلل تعاىل؟ وملاذا؟
س :هل استجاب اهلل تعاىل دعاء الرجل؟ وملاذا؟
يستنتج املتعلمون قيمة بر الوالدين بعد أن جييب عىل؟ ()3.1أداة التقييم (ت.ش)
النشاط األول(:الزمن 20د)
باتباع أسلوب املناقشة واحلوار يتابع املتعلمون مشهدً ا من خالل الفيديو أو
( )CDألب ينادي عىل ابنه قائالً :يا عبداهلل.....
عبداهلل :نعم يا أيب فيرتك عبداهلل اللعب ويأيت إىل أبيه.
األب :كفاك لع ًبا واجلس لكتابة الواجبات املدرسية.
عبداهلل :إن شاء اهلل يا أيب .وجيلس ويكتب الواجبات .ويدرس ثم يأيت يف
اليوم التايل من املدرسة وعىل وجهه الفرح ويقصد والده مبارشة.
فيقبله قائالً :جزاك اهلل خري ًا يا أيب عىل نصيحتك باألمس ،انظر ماذا كتب يل معلمي.
الوالد :ما هذا يا عبداهلل؟
عبداهلل :هذه عالمات ونجوم ألنني كتبت الواجب.
األب :أحسنت وبارك اهلل فيك يا عبداهلل.
يتحاور املتعلمون حول املشهد التمثييل بمناقشة األسئلة اآلتية:
س :ماذا نتعلم من احلوار السابق؟ ويستخلص حقيقة الدرس ()1
س :ماذا لو طلب إليك أبوك أن تكتب واجباتك؟
س :ماذا لو طلب إليك أال خترج من البيت إال بإذنه؟
ثم يصل إىل استخالص مظهر سلوكي:أن طاعة الوالدين عبادة اهلل تعاىل (.)1.1
يستمع املتعلمون لآليتني الكريمتني .سورة اإلرساء ( )24-23وبعد
االستامع لرشح اآليات يستنتج الكلامت الدالة عىل بر الوالدين يف اآلية
الكريمة ويكتبهام عىل بطاقات وترفع عىل شجرة الرب.
ويتحاورون حوهلا.
فيتضح للمتعلمني أن طاعة الوالدين عبادة اهلل تعاىل )3.1( .أداة التقييم (ت.ش)

ملحوظة مهمة:
التقويم يف هناية احلصة
الدراسية ويقتيض من
املعلم حتديد أداة التقويم
املناسبة واملحققة للكفاية
املرجوة مع استخدام دفرت
املتابعة.
(الزمن 5د)
أ -جيب املتعلمون عىل
األسئلة الشفوية اآلتية:
 -1كيف يكون إحسانك
لوالديك؟
 -2ما صفات املؤمن
الطائع لوالديه؟
 -3وما جزاء من يطيع
والديه؟
ب -يكمل العبارة اآلتية:
طاعة الوالدين سبب
التوفيق يف الدنيا مثل:
........

ويف اآلخرة........ :

ج -كتابة األعامل التي يرب
هبا والديه:
........ -1
........ -2

55

الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس
 -2وسائل
الرب
بالوالدين.

أنشطة التعلم
النشاط الثاين(:الزمن 20د)
باتباع أسلوب العصف الذهني يدون املتعلمون يف املجموعة يف البطاقة أكرب
عدد من وسائل بر الوالدين ثم مناقشتها بعد عرضها أمام املتعلمني وتكريم
املجموعة الفائزة.ويتم توزيع بطاقات عىل كل جمموعة بأحد األسئلة اآلتية
ملناقشتها ورشحها فيام بينهم:
س :ما دعاؤك لوالديك؟
س :كيف يكون حديثنا وصوتنا أمام والدينا؟
س  -ما جزاء َم ْن يطيع والديه؟
س  -تكلمنا عن طاعة الوالدين ،فام عكسها؟
س إذا كنا قد عرفنا جزاء من يطيع والديه .بم ندعو اهلل تعاىل هلام؟
وبعد املناقشة تعرض كل جمموعة السؤال واإلجابة الوافية املتفق عليها من
قبل املجموعة)3.1(.
ثم يقرأ الوسائل الواردة يف الدرس.
يتم حل نشاط الكتاب برتتيب الكلامت للوصول إىل مظهر سلوكي :أقبل
رأس أمي وأيب)3.2( .
ويناقش الصور املعروضة يف النشاط باملحور الثاين.

 - 3طاعة
النشاط الثالث(:الزمن 20د)
الوالدين
باتباع أسلوب لعب األدوار يقوم عدد من املتعلمني بتمثيل املوقف الوارد يف
سبب التوفيق الكتاب لعبداهلل ووالديه يف النشاط (أ) وإدارة احلوار فيام بينهم للوصول إىل
يف الدنيا
حقيقة الدرس ( )3أن بر الوالدين من أسباب التوفيق بالدنيا.
واآلخرة.
مناقشة املتعلمني:
س :ما موقف عبداهلل من كالم والديه؟
س :وما نتيجة هذه الطاعة؟
ثم يذكرون مواقف هلم و ّفقوا فيها بسبب دعاء الوالدين هلم ويستمعون
احلديث الرشيف (من رسه أن يمد له يف عمره) ( )3.1ومن ثم يستخلصون
مظهرا سلوك ًيا مناس ًبا.
ً
يشاهد املتعلمون مشهدا متثيل ًّيا من أداء املتعلمني لقصة الفتاة البارة ألمها
وفريا.
التي اهتمت باجلارة العجوز ًبرا بأمها ،ورزقها اهلل تعاىل رز ًقا ً
ثم جييب املتعلمون عام استفادوه من هذه القصة؟ ويضعون عنوانا مناس ًبا هلا
(الربط بامدة اللغة العربية))3.2( .
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التقويم النهائي

الكفايات
الخاصة

محتوى
الدرس

التقويم النهائي

أنشطة التعلم

النشاط الرابع(:الزمن 20د)
 -4طاعة
باتباع أسلوب رسد القصص واحلوار واملناقشة
الوالدين
سبب دخولنا يستمع املتعلمون لقصة احلديث الرشيف (وهو أن رج ً
ال استأذن الرسول ^ باجلهاد
معه فعلم الرسول ^ أن له أ ًّما فقال«:الزمها فإن اجلنة عند رجلها» ثم يتناقش
اجلنة
املتعلمون بام يأيت:
س :بم استاذن الرجل النبي ^؟ واستخالص املظهر السلوكي املناسب.
س :وهل ريض الرسول ^ قيامه بالعمل العظيم (اجلهاد يف سبيل اهلل تعاىل) وترك
والدته؟
س :ملاذا رفض رسول اهلل ^ طلبه؟
س :هل استجاب الرجل لوصية النبي ^؟ واستخالص املظهر السلوكي املناسب.
س :ما رأيك يف وصف الرسول ^ أن رضا الوالدة سبب لدخول اجلنة؟
ثم يقرأ املتعلمون من الكتاب احلديث األول ثم الثاين بتقسيم الصف إىل فريقني
لرتديد احلديثني بالتناوب بينهام ،ويقوم املتعلمون برشح ما فهموه من احلديث حتى
يصلوا إىل أن من أبواب اجلنة بر الوالدين.
ومن خالل مناقشة معنى احلديث يستنبط املتعلمون احلقيقة ( :)4أن من ثمرات بر
الوالدين دخول اجلنة)3.2( .

القيمة ومظاهرها السلوكية

طرق التدريس

القيمة :بر الوالدين
املناقشة واحلوار
مظهرها السلوكي:
القصص
- 1التقرب إىل اهلل تعاىل برب الوالدين .العصف الذهني
 - 2التأدب معهام يف احلوار.
مهارات التفكري العليا
- 3االستغفار هلم وقبول نصحهام.
 - 4تلبية طلباهتام والعمل عىل
رضامها.

المصادر وبيئة التعلم

املصادر:
الوسائل التقنية السمعية
والبرصية
صور وبطاقات والكتاب
املدريس
البيئة :املسجد

النشاط الالصفي

بعضا من هذه األنشطة:
خيتار املعلم ً
يعد هدية بسيطة تعبري ًا عن احلب
والوفاء (بطاقة -رسمة -هدية تقديم
مغلفة) ويقدمها لوالديه .نشيد املجال
يف إذاعة ملدرسة.
جيمع صورا تدل عىل فضل الوالدين
ويلصقها بالدفرت.

ملحوظة :يقتضي على المعلم تحديد أداة التقييم المناسبة لقياس مدى تحقق الكفاية بعد
ممارسة النشاط ،مع استخدام النموذج المعدِّ من قبل التوجيه الفني لتقييم المعايير ،ويكون
التقييم بأحد أساليب التقييم اآلتية:
 .1التفاعل الشفهي (ت.ش) :التسميع (األحاديث واألذكار) ،المناقشة والحوار.
 .2األعمال المكتوبة (ع.ك) :الواجبات وأوراق العمل.
 .3التطبيق العملي(ط.ع):أداء للعبادات والمهارات الحركية(رسم -تلوين -أعمال يدوية).
 .4مالحظة السلوك (م.س) :العمل التعاوني.
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دليل املعلم
لدروس كتاب
الصف األول
االبتدائي
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محتوى التعلم للوحدة األولى

الدرس األول
ال َّل ُه َر ّبي.

الوحدة األولى
ربنا
الله -تعالى ّ
ورسولنا محمد 
نبينا.
ُّ

الدرس الثاني
َ
عبدُ ال ّله ـ تعالى ـ
أ ْ
َوحد ُه.

حل أسئلة أقيم
معلوماتي للوحدة
األولى.

الدرس الثالث
َأنا ُم ْؤ ِم ٌن.
الدرس الرابع
َ
عبدُ ال َّله ـ ت ََعالى ـ
أ ْ
طيع ُه.
َو ُأ ُ

أوراق عمل لدروس
الوحدة األولى.

الدرس السابع
دي.
َأ ُّبر والِ َّ
الدرس الخامس
َرسولي ُم َح َّمدٌ ^
هادي الب ِ
ِ
شرية.
َ

الدرس السادس
ُأحب ِ
والد َّي.
ُّ
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المعايير المتوقع أن يكتسبها المتعلمون في نهاية الوحدة األولى.

عزيزي المعلم يتوقع أن يكتسب أبناؤنا المتعلمون في نهاية الوحدة األولى من مثل ما يأتي من
المعايير اآلتية:
 1.1معرفة بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية حسب قدراته الشخصية.
 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة.
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
 1.2معرفة مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها في محيطه الفردي واالجتماعي.
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع.
 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة.
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نواتج التعلم /مجموعة المعارف والمهارات والقيم المكتسبة من الكفايات:
المعارف

المهارات

تأكيد معنى الربوبية هلل تعاىل .

التأمل والتفكر يف خلق اهلل تعاىل .
التعبري عن ربوبية اهلل تعاىل وخلقه لكل يشء.
ترديد وحفظ سورة الفاحتة.

اإليامن ما استقر يف القلب وصدقه العمل .
اإليامن بأركان اإليامن الستة .
اإليامن له أثر كبري يف وحدة املجتمع.

حفظ حديث رشيف ألركان اإليامن الستة.
التعبري عن أثر اإليامن عىل بلده املسلم .
االستامع لقصة حديث اإليامن.

إخالص العبادة هلل وحده.
التوجه بالعبادة هلل تعاىل وحده.
كلمة التوحيد أصل العبادة ومفتاح لدخول حفظ الدعاء الكريم« :رضيت باهلل ر ًّبا. »..
اجلنة.
حفظ احلديث الرشيف .
النطق السليم للشهادتني.

ترديد احلديث الرشيف بني اإلسالم عىل مخس.
العبادة كل طاعة تقوم هبا هلل وحده.
عبادة اهلل تعاىل بأداء األركان اخلمس لإلسالم .التعبري عن صور العبادات اليومية .
كل عمل صالح طاعة حيبها اهلل تعاىل .

مظاهر ضالل البرشية قبل بعثة سيدنا حممد ^ .ترديد وحفظ دعاء« :رضيت باهلل ر ًّبا »..متييز اسم
فضل الرسول ^ عىل العاملني .
الرسول ^ .
الرسول هادي البرشية أخرج الناس من
الصالة عىل الرسول ^ والرتيض عىل الصحابة كلام
ضالل الكفر إىل نور اإليامن.
ذكرت أسامؤهم .
أوصانا اهلل تعاىل بالوالدين إحسانًا.
فضل الوالدين يف حياتنا .
رضا اهلل من رضا الوالدين .

بر الوالدين جيني ثامره بالدنيا واآلخرة.

الدعاء للوالدين باملغفرة .
حفظ احلديث الدال عىل برمها .

تطبيق وسائل برالوالدين ومنها الطاعة واالحرتام.
اإلنشاد بنطق سليم وصوت مجيل .
حسن اإلنصات واالستامع للقصص.
تنظيم معلومات وأحداث القصة .
ربط الكلامت بالصور أو بكلامت أخرى .
التفكري اإلبداعي .
احلوار واملناقشة واالستنتاج.
التعبري والطالقة اللغوية.
التعبري احلركي اإلبداعي.

القيم واالتجاهات
حب اهلل

التوحيد

اإليامن
العبودية اهلل تعاىل

حب الرسول ^

حب الوالدين

بر الوالدين
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الد ْر ُس األَ َّو ُل
َّ

ال َّل ُهال َّل ُه ر ِّب
تعالىي َر ّبي

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:

/1-1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان
قدراته الشخصية.
/2-1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج
المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
/3-2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع.
/2-3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1التأمل والتفكر في خلق الله تعالى  -طريق الهداية.
- 2الله تعالى رب كل شيء.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني ،مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
● سورة الفاتحة.
● ســورة ق ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
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ﮍﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪﮫﮬ
ﮭ ﮮ ﮯﭼ
● الذاريات ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ
● سورة الطور ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ
●سورة األنبياء ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ
● سورة يس ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ
 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
●شرح حديث (بني اإلسالم على خمس) وحديث (ما من مولود إال يولد على الفطرة) في
كتاب فتح الباري.
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
	العقيدة اإلسالمية وأسسها للشيخ عبدالرحمن حنبكة الميداني ط/9/2000/دار القلم
الفصل األول (اإليمان بالله) من ص  ،185 - 85وتوحيد الربوبية وتوحيد اإللوهية من
ص 155-160
كتاب الخالق لعبد المجيد الزنداني ط/7/دار الفكر الجزء األول ،موضوع (وجودالله) من ص26-23
 كتاب العقائد اإلسالمية  /السيد سابق ط دار الكتاب العربي  1985من ص 37-50 -صحيح البخاري البن حجر العسقالني.
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راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين)
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:

 - 1التمهيد:

تمهيد ()1
عرض األسئلة اآلتية على المتعلمين:
س :ما دينك؟ َم ْن ربك؟ َم ْن نبيك؟
ثم عرض لتمهيد الكتاب :عبدالله ومريم ومناقشة مخلوقات الله في الصورة ،ويتوصل إلى
«أننا نحب الله تعالى خالق كل شيء».فالله هو رب األرباب ،ونستخلص قيمة الدرس (حب الله
تعالى).
تمهيد ()2
مشهد تمثيلي بين سالم وبدر
سالم :انظر يابدر هذه دعوة كتب فيها لرب األسرة؟ فمن هو رب األسرة؟
بدر :سالم األب هو رب األسرة.
سالم :ولم سمي بذلك؟
بدر :ألنه المسؤول ومدير شؤونها.
سالم:طيب يا بدر فمن هو رب هذا الكون ومليكه؟
إنه الله تعالى ربنا وخالقنا ومدبر أمرنا.
تمهيد ( )3مناقشة تمهيد الكتاب.

 - 2طرق التدريس واآلداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة

66

المحور األول :التأمل والتفكر في خلق الله  -تعالى  -طريق الهداية.
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها
الوسيلة

أعرض صورة التمهيد وأسأل أبنائي:
س:أين يجلس مريم وعبدالله؟
س :من منكم يحب الذهاب للبحر؟
س :عدد مخلوقات الله داخل البحر ،وفي السماء وفي األرض؟
ثم أطلب منهم مناقشة الصورة المعروضة في الكتاب في المحور األول ،فيقوم المتعلمون في كل مجموعة بالتعاون
مع ًا في التحاور حول مخلوقات الله تعالى وتحديدها مع مريم وعبدالله وأدخل في الحوار مع كل مجموعة على
حدة.وأقيم المتعلمين من خالل تفاعلهم الشفهي.
بعدها أتوجه مع المتعلمين إلى حديقة المدرسة وأقوم بتقسيم الفصل إلى مجموعات وأبين لهم قواعد العمل
الجماعي باتباع أسلوب التعلم التعاوني والمناقشة والحوار وأطلب منهم أن يستخرجوا مخلوقات الله  -تعالى -
من البيئة المحيطة والتعرف على مسمياتها ،ومن ثم توجيه األسئلة التالية:
س :ماذا ترون في السماء؟
س :ما فائدة الشمس والغيوم؟
س :ما فائدة المطر؟
ونعدد م ًعا المخلوقات المحيطة بنا.
ثم أطرح عليهم األسئلة التالية:
س :من خالق هذه المخلوقات؟
س :ما واجبنا تجاه الله تعالى؟
ثم أطلب من المتعلمين التعبير بجملة مفيدة عن جمال خلق الله تعالى ويتم تقييمهم شفه ًّيا.
 /1-1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته الشخصية.
/2-1تطبيق المبادئ الخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع
اآلخرين .
 /2-3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين .

الصورة المعروضة
تغيير بيئة الصف.

الحقيقة

التفكير في خلق الله طريق الهداية.

القيمة

حب الله تعالى.

الدليل

قال تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﭼ (الذاريات )21-20

المظاهر السلوكية

أقول سبحان الله عندما أرى مخلوفات الله .

النشاط المصاحب

الخروج من الفصل للتأمل في مخلوقات الله تعالى.

المهارة

النشاط المساند

مهارة الطالقة اللغوية والترديد.

تصميم لوحة بالتعاون مع أسرته لمخلوقات الله تعالى.
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المحور الثاني :الله تعالى رب كل شيء:
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

 /1-1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته الشخصية.
 /3-2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع.

الوسيلة

المصحف الشريف  -صور لبعض مخلوقات الله تعالى
عرض سورة الفاتحة بالوسائط المتاحة.

الحقيقة

الله تعالى رب كل شيء.

الدليل

سورة الفاتحة

القيمة

حب الله تعالى

المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
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باستخدام مهارة التفكير العليا « التوسع واإلدراك» والحوار والمناقشة
أرفع المصحف وأقول ما هذا الكتاب؟ ثم أطلب من المتعلمين ذكر بعض من أسماء سورالقرآن الكريم ،ثم أفتح
المصحف على أول سورة فيه ثم أوجه السؤال اآلتي:
س :ما أول سورة في القرآن الكريم؟ بم تبدأ هذه السورة؟ ثم يبدأ المتعلمون بترديد سورة الفاتحة خلفي.
ندير المناقشة والحوار معهم حول كلمة رب العالمين بعرض مخلوقات الله تعالى والحديث عن إبداع خلق الله
تعالى ،فهو الخالق المبدع ،وألنه سبحانه هو الخالق فهو رب كل شيء فيصل إلى معرفة حقيقة الربوبية بأن «الله
يلون العبارة في الكتاب المدرسي باللون األزرق مع ترديد عبارة الله ربي ،ثم نردد
تعالى الخالق المدبر والمليك» ثم ّ
جماعي سورة الفاتحة ..ويتم تقييم تفاعلهم الشفهي ومالحظة سلوكهم أثناء العمل الجماعي.

أعبد الله تعالى رب العالمين.
اتقان الترتيل سورة الفاتحة  -مهارة حركية (التلوين).
ترديد سورة الفاتحة
ألون عبارة الله ربي باللون األزرق
ترديد نشيد المجال في اإلذاعة المدرسية.
القيام برحلة إلى قبة النجوم.

خامسا :حل أنشطة الدرس األول
ً
نَشاط ()1

هار ُة َّ
الطال َق ِة ال ُّلغَ ِو َّي ِة
َم َ

ار ِج ال َفص ِل لِنَ َت َفكَّر ونت ََأم َل فِي مخ ُلو َق ِ
ِ
ِ
الم َع ِّلم إِلى َخ ِ
ات الله َت َعالى،
ْ
َ
َ َ َّ
خر ُج َم َع ُأخواني بِ ِرف َقة ُ
أ َ -أ ُ
و ُأع ِّبر َش َف ِه ًّيا َع ْن َجم ِ
ال َخ ْل ِقه ا تَعالى أ َما َم ُز َمالئي بال َف ِ
صل.
َ
ُ

يقوم المعلم باصطحاب المتعلمين إلى خارج الفصل ويطلب منهم التعبير عن خلق الله تعالى
في أنفسهم وفي الكون.
َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ
ب -أردد مع معلمي النشيد.
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ،ويمكن االستعانة بمعلم موسيقى لترديد النشيد
بصوت جميل.

ن ُ
َشاط ()2

ٍ
ٍ
جميل.
بصوت
أ ُ -أ َرت ُِّل َم َع ُأ ْخ َوانِي ُس ْو َر َة ال َفاتِ َح ِة
يرتل المتعلمون بصوت جميل وتالوة متأنية محاكين فيها معلمهم.

هار ُة ال َّت ِ
رتيل
َم َ

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

ِ
بار َة بِال َّل ْو ِن األَ ْز َر ِق.
ب ُ -أ َل ِّو ُن الع َ
يقوم المعلم بمتابعة المتعلمين في تمييزهم للون األزرق ،ثم يقوم المتعلمون بترديد عبارة «ال َّل ُه
ر ِّبي».
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سادسا :حل أسئلة الدرس األول معلمي يسأل ونحن نجيب.
ً
ط لِ َت ْكت َِش َ ِ
ِ - 1ص ْل بين النُّ َق ِ
المنْ ُق ْو َط َة.
َْ َ
ف ا ْلع َب َار َة َ
أشهد أن ال إله إال هللا

ب َش َف ِه ًّيا:
َ - 2أ ِج ْ
أ  -ما اسم السور ِة الك َِريم ِة ا َّلتي َن ْقر ُؤها فِي ك ُِّل ر ْكع ٍة فِي الص ِ
الة؟
َ َ
َّ
َ َ
َ
َ ْ ُ ُّ َ
الفاتحة (إن لم يصل المتعلم إلى الحل يمكن عرض مقطع من صالة الحرم المكي إلحدى
الصلوات المقامة ،فيستنتج منه اإلجابة)
ِ
اس ِم «ال َّله» فِي َه َذا الدَّ ْر ِ
س؟
ب  -ك َْم َم َّر ًة َو َر َد ذك ُْر ْ
ست عشرة مرة (يمكن أن يحدد المتعلمون ًّ
أول بالقلم الرصاص بوضع دائرة حول اسم الله
في الدرس ،ثم يحصرون العدد وسط المجموعة ،وفي النهاية يمكن للمعلم أن يعلق اسم الله
األعظم ،ويمكن حفظه كتابة بسهولة عن طريق األرقام  9111حيث يطلب منهم أن يصلوا رقم
واحد الثاني بالثالث برقم تسعة فيكون اسم الـلـه)
ج  -عَدِّ د بع ًضا ِمن مخ ُلو َق ِ
ات ال َّل ِه ا َّلتي َر َأ ْيت ََها ا ْل َي ْو َم.
َْْ
ْ َ
األشجار-القطة  -الطيور -البشر ....ويعطى مساحة للتعبير واإلضافة.
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الد ْر ُس ال َّثاني
َّ

 ُ َته ر ِّبيَأ ْع ُب ُد ال َّل َهال َّل
عالىَ -و ْح َد ُه

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:

1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته
الشخصية.
2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة
بالتعاون مع اآلخرين.
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1العباده لله  -تعالى -وحده.
 - 2المسلم يتوجه إلى الله  -تعالى  -وحده بالدعاء.
 - 3حب الله تعالى أن جعلنا من الموحدين.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع إلى قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
●من سورة آل عمران ﭽﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ اآليتان(31
 )32●من سورة المائدة ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﭼ اآليات
()56 - 54
●مــن ســورة التوبة ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﭼ اآلية ()24
●من سورة األنفال ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﭼ اآلية ()24
●من سورة األنعام ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ اآليات()163 - 162
● من سورة غافر قال تعالى ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ (غافر )60
 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
●قال رسول الله ^ « :من قال رضينا بالله ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا وبمحمد ^ نب ًّيا ،وجبت
له الجنة» -صحيح ابن حبان  -كتاب الرقائق – باب األذكار
●قال ^ « :من قال حين يصبح وحين يمسي ثالث مرات :رضيت بالله ر ًّبا وباإلسالم دينًا
وبمحمد ^ نب ًّيا كان ح ًقا على الله أن يرضيه» رواه اإلمام في «المسند»()31/302،304
()38/195،196
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راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس

نظر ًا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:

 - 1التمهيد:

تمهيد ( )1مناقشة تمهيد الدرس في الكتاب المدرسي
تمهيد ( )2قصه العم سالم
كان العم (سالم) يستيقظ كل يوم مع األذان األول للفجر ،فيتوضأ ،ويصلي ركعتين ،ويوقظ
زوجته ً
وأولده ليستعدوا للصالة ،وحتى يرفع المؤذن أذان الفجر الثاني كان يجلس على سجادة
صالته يستغفر الله ويذكره بصوت ال يسمعه إال َم ْن جلس بجواره ،وعندما يسمع األذان الثاني
يطمئن أن أهل بيته قد استيقظوا واستعدوا للصالة ثم يصلي ركعتين سنة الصبح في بيته،ثم يخرج
ذاكرا الله تعالى ،حتى إذا دخل المسجد صلى ركعتين تحية المسجد وقعد
ذاهب ًا إلى المسجد ً
منتظرا إقامة الصالة ،فإذا ما صلى مع الجماعة وختم صالته رجع إلى بيته فإذا بزوجته ً
وأولده
ً
قد انتهوا من صالتهم فيفتح له أحد أبنائه الباب ،ويسلم العم (سالم) عليهم ويصافحونه ويقبلون
رأسه ،فيدعو الله تعالى أن يصلحهم ويبارك فيهم ،بعد ذلك يستعد ً
أولده للخروج إلى المدرسة،
ويكون هو أيضا قد استعد للذهاب إلى عمله ،فإذا وصل العم (سالم) إلى عمله ح ّيا زمالءه في
العمل وجميع الموجودين بتحية اإلسالم ،ثم اهتم بإنجاز معامالت المراجعين ،ويعامل جميع
الناس معاملة طيبه ،ويغادرونه وهم يدعون له بالخير والعافية.
 حاور المتعلمين حول القصة بهذا الحوار التمهيدي: هل الحظنا في هذه القصة أن العم (سالم) كان يحب الله تعالى؟ -فماذا كان يفعل؟ -هذا هو موضوع درسنا اليوم:حب الله وعبادته.

 - 2طرائق التدريس:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :العبادة لله وحده ال شريك له
تحقيق المحتوى
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أبدأ بتحقيق هذا املحتوى باالستامع لآلية الكريمة اآلتية قال تعاىل :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜﭼ
(األنعام )162
فائدة للمعلم يف رشح معنى اآلية:
يذكر املفرسون يف سبب نزول هذه اآلية أن املرشكني كانوا يعبدون األصنام ويذبحون هلا ،فأمر سبحانه رسوله ^
ومن معه من املؤمنني ومن بعدهم بمخالفتهم ،واالنحراف عام هم فيه ،واإلقبال بالقصد والنية والعزم عىل اإلخالص
هلل تعاىل.
فقوله سبحانه« :صاليت» قد يراد بـ(الصالة) هنا معناها األعم ،أي :دعائي ،ورضاعتي ،وعبادايت ،ومنها الصالة
املفروضة ،والنفل ،والتهجد هلل وحده ،ليس ألحد فيها رشكة ،أو نصيب ،بل هي هلل وحده ال رشيك له .وقد يراد بـ
(الصالة) هنا املعنى اخلاص ،فيكون املراد الصالة املفروضة،
وقوله تعاىل{ :ونسكي} (النسك) العبادة ،و(النسك) أيض ًا مجع نسيكة ،وهي الذبيحة يف أضحية ،أو حج ،أو عمرة.
وقوله عز وجل{ :وحمياي وممايت} (املحيا) و(املامت) أي األعامل التي من شأهنا أن يعمل هبا املرء يف حياته ،ووقت
مماته .وإذا كان املراد منهام املعنى الزمني ،كان املعنى ما يعرتيه يف احلياة وبعد املامت.
وقوله سبحانه{ :هلل رب العاملني} صفة تشري إىل سبب استحقاقه أن يكون عمل خملوقاته له ال لغريه؛ ألن غريه ليس له
عليهم نعمة اإلجياد .وقرن لفظ اجلاللة (اهلل) بالصفة «رب العاملني» لبيان أنه سبحانه هو القائم عىل احلياة ،وهو الذي
بيده املوت ،واحلياة من بعده ،وهو احلي القيوم ال إله إال هو العزيز احلكيم .ومعنى كون حياة الرسول ^ وموته
وجه وجهه ،وحرص نيته وعزمه يف حبس حياته لطاعته ومرضاته تعاىل،
وكذا من تأسى به -هلل وحده ،هو أنه قد َّوبذهلا يف سبيله ،ليموت عىل ذلك كام يعيش عليه.
وختام اآلية هذا يفيد أن املؤمن احلق يف حياته الدنيا ،ومماته من بعدها ،ثم حياته يف اآلخرة هلل تعاىل ،هو املترصف فيها،
املالك هلا ،فهو رب الوجود ،ومالك يوم الدين .وعىل اجلملة ،فاآلية جامعة جلميع األعامل الصاحلة التي هي غرض
املؤمن املوحد من حياته وذخريته ملامته ،جيعلها خالصة هلل رب العاملني .فعىل املؤمن أن يوطن نفسه عىل أن تكون حياته
هلل ومماته هلل ،يتحرى اخلري والصالح واإلصالح يف كل عمل من أعامله ،ويطلب الكامل يف ذلك لنفسه؛ ليكون قدوة
يف احلق واخلري يف الدنيا ،وأه ً
ال لرضوان ربه األكرب يف اآلخرة .ثم يتحرى أن يموت ِميتة مرضية هلل تعاىل ،فال حيرص
عىل احلياة لذاهتا ،وال خياف املوت ،فيمنعه اخلوف من اجلهاد يف سبيل اهلل؛ إلحقاق احلق وإبطال الباطل ،وإقامة ميزان
العدل ،واألخذ عىل أيدي أهل اجلور والظلم والطغيان.
باتباع أسلوب املناقشة واألسئلة املوجهة أطلب من املتعلمني فتح الكتاب ملناقشة الصور املعروضة يف املحور األول:
س :حدد العبادة التي تشري إليها كل صورة؟
س :ملن نؤدي هذه العبادات؟ وملاذا نؤدهيا؟
س :عدد عبادات أخرى نقوم هبا تقر ًبا هلل تعاىل؟
س :ما العبادة التي نحن هبا داخل الفصل؟
فإذا عبدناه كام أمرنا وهنانا فإنه يدخلنا اجلنة ،ونحن عرفنا يف الدرس السابق معنى(اهلل ريب)
س :فام معناه؟ ج :أن اخلالق الرازق هو اهلل تعاىل.
س :فام واجبنا نحو اخلالق الرازق؟
عبادة اهلل تعاىل ،فلامذا؟
س :ومتى يكون اإلنسان عابدً ا هلل تعاىل؟ ج :عندما حيبه ويسمع كالمه ويطيعه ويفعل ما يأمره به ويبتعد عام هناه عنه.
ثم يقوم بتلوين رسم لعبداهلل وهو يؤدي فريضة عظيمة وهي الصالة.
وأثناء التلوين أنشد النشيد ويردد املتعلمني خلفي.

الكفايات التي يمكن  2.1تطبيق املبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج املدرسة
تحقيقها
بالتعاون مع اآلخرين.
 3.1إظهار االهتامم باجلوانب السلوكية للمسلم املستمدة من األدلة الرشعية.
الوسيلة
الحقيقة
الدليل
القيمة

استخدام الوسائط املتعدده وحمركات البحث.

املسلم يعبد اهلل تعاىل وحده فيطيعه فيام أمر.

قال تعاىل :ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ (األنعام )162

العبودية هلل تعاىل وحده

المظاهر السلوكية

يستجيب لكل ما أمره اهلل تعاىل به أو هناه عنه.
يظهر ح ًّبا هلل تعاىل بطاعته.

النشاط المصاحب

تلوين رسمة العبادة التي يقوم هبا عبداهلل مع بيان أمهية الصالة يف حياتنا مع ترديد النشيد.

المهارة
النشاط المساند

مهارة التلوين  -اإلنشاد.

صورا ملظاهر عبادات يقوم هبا مع أقرانه.
جيمع
ً
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المحور الثاني :المسلم يتوجه إلى الله  -تعالى -وحده بالدعاء
تحقيق المحتوى
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باتباع أسلوب األسئلة الموجههة
نستمع لقراءة مجودة لعدد من القراء لقوله تعالى :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ
س :ماذا يطلب الله تعالى في هذه اآلية؟
أطلب منهم تالوة اآلية تالوة صحيحة وتصحيح القراءات غير الصحيحة.
نستمع للحديث الشريف من الوسائط التعليمية ويرددونه خلفي ،قال رسول الله ^ « :من قال
رضيت بالله ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نب ًّيا .وجبت له الجنة» صحيح ابن
حبان  -كتاب الرقائق  -باب األذكار
ثم اطرح عليهم األسئلة اآلتية:
س :متى نقول هذا الدعاء؟ (من أذكار الصباح والمساء)
س :ما فائدة هذا الدعاء؟ ج :وجوب الجنة
س :لماذا ندعو الله تعالى؟ ربطه بالمحور األول
فالمسلم يصلي لله وحده ويعبد الله وحده ويدعوه وحده.
نردد الدعاء بطرق تفاعلية:
 بصوت منخفض تارة وبصوت عال تارة. تجزئة الدعاء والترديد بالتوالي من مجموعة ألخرى. القراءة الفردية باالختيار العشوائي بينهم.ثم أطلب منهم إكمال العبارة في نشاط  2ب بكلمة الجنة بنقل رسم الكلمة من الحديث.

الكفايات التي يمكن
تحقيقها
الوسيلة
الحقيقة
الدليل

 1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته الشخصية.
 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
استخدام الوسائط المتعدده ومحركات البحث.
المسلم يتوجه بالدعاء لله وحده.
قال تعالى :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ (غافر )60

القيمة
المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند

عبادة الله تعالى وحده
أدعو الله تعالى وحده
إجادة ترديد الدعاء.
ترديد الدعاء بفاعلية ونشاط مع مجموعته.
-1حفظ الدعاء مع أخوانه في المنزل.
-2كتابة الدعاء على لوحة وتعلق في المنزل.

قال رسول الله ^ « :من قال رضينا بالله ر ًّبا ،وباإلسالم دينًا وبمحمد ^ نب ًّيا ،وجبت له الجنة»
صحيح ابن حبان  -كتاب الرقائق  -باب األذكار

المحور الثالث :حب الله تعالى أن جعلنا من الموحدين.
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

باتباع أسلوب المناقشة والحوار
أقوم بتعليق وتثبيت بطاقات مصورة لصور عن:
 - 1مساعدة األم في أعمال المنزل  -مساعدة المحتاج  -الصالة  -السالم والتحية  -رعاية أخي الصغير  -المذاكرة
 الصيام  -الحج  -مساعدة جدي  -زيارة مريض  ...-إلخثم أطلب من أبنائي المتعلمين اختيار أي من األعمال التي نقوم بها لله تعالى ،ونتناقش حتى نصل إلى أننا نعمل كل
هذه األعمال لله تعالى وحده.
ثم أقوم بتوزيع تلك البطاقات على عدد من المتعلمين ألترك لهم حرية التعبير عن أثر تلك األعمال على أنفسهم.
لذا نحن نتوجه يا أبنائي لله وحده بالعبادة وهذا يجعلنا نحب الله بأن جعلنا موحدين مخلصين له.
إ ًذا كلنا نحب الله ،ألنه خلقنا ،وأنعم علينا بنعم ال نقدر على عدها وإحصائها ،ورزقنا بها ،وألنه هدانا إلى اإلسالم
وأسعدنا به ،ووفقنا لعمل الخير ،ونربط المحور الثاني باألول بأننا ال يكفي أن ندعو الله ولكن البد من العمل.
ً
سؤال على المتعلمين ليعبروا فيما بينهم في المجموعة عن كيفية حبهم لله -تعالى-؟ وأقيم المتعلمين أثناء
أعرض
المناقشة.
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

الوسيلة

استخدام بطاقات مصورة.

الحقيقة

أحب الله تعالى وحده أن جعلني من الموحدين.

الدليل

ال يوجد.

القيمة

عبادة الله تعالى وحده.

المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند

يعتز بأنه محب لله تعالى وأنه من الموحدين له.
يشكر الله تعالى أن جعله من الموحدين.
الطالقة اللغوية
التعبير عن حبه لله تعالى بجمل بسيطة بمشاركة أقرانه.
يلون جملة (أنا أحب ربي)
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خامسا :حل أنشطة الدرس الثاني
ً
ن ُ
َشاط ()1

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

أَ -أ َل ِّو ُن ِع َبا َدتِي لِ َّل ِه َو ْحدَ ُه بِ َل ْو ٍن َج ِم ْي ٍل.
يقوم المعلم بمتابعة التلوين مع االهتمام بمهارة مسك القلم والتلوين
وممكن للمعلم أن يقيم المتعلمين أثناء التلوين بمناقشته هل تحب هذه العبادة؟ ما شعورنا
تجاه العبادات وما أثرها علينا؟ويستطيع أن يقيم المتعلم من خالل المناقشة.
ب -أردد النشيد مع إخواني.
الن ِ
هار ُة ْ ِ
ْشاد
َم َ
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ،ويمكن االستعانة بمعلم
موسيقى لترديد النشيد بصوت جميل.

ن ُ
َشاط ()2
أ ُ -أ َر ِّد ُد الدُّ َعا َء مع ُم َع ِّل ِمي ألَ ْحف َظ ُه.
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لترديد الدعاء لحفظه وبصوت جميل مجود ،وهناك عدة
طرق للترديد التفاعلي:
● خفض الصوت أو رفعه مع حركة يد المعلم.
جزءا وتكمل المجموعة األخرى.
● مجموعة تقرأ ً
●	طريقة الحفظ المسحية (يكتب الحديث وهناك كلمة ممسوحة فيقرأ المتعلمون الحديث
مع قراءة الممسوح وفي كل مرة نمسح أكثر).
ِ ِ
ب لِي..الجنة .بإِ ْذ ِن ال َّل ِه تَعالى.
ص َعلى َه َذا الدُّ َعاء لت ُْو َج َ
ب َ -أ ْح ِر ُ
َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

هار ُة َّ
الطال َق ِة ال ُّلغَ ِو َّي ِة
َم َ

ن ُ
َشاط ()3
ِ ٍ
شارك َِة ُز َمالئي.
ُأ َع ِّب ُر َش َف ِه ًّيا َع ْن ُح ِّبي ل َّله -تَعالى -بِ ُج َم ٍل َبس ْي َطة وبِ ُم َ
يقوم المعلم بترك مساحة للمتعلمين بالتعبيرعن حبهم لله تعالى بذكر نعمه عليهم وماذا يجب
عليهم مثل أن يقولوا( :نحب الله تعالى خالقنا ،فنشكره ونحافظ على أبداننا).
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سادسا :حل أسئلة الدرس الثاني معلمي يسأل ونحن نجيب
ً
ِ
ِ
ِ
 ِص ْل بين الك ِجمو َع ِة (ب) فيما َي ْأتِي:
َ
الم ُ
جمو َعة (أ) َم َع َما ُيناس ُب َها من َ
الم ُ
َلمات في َ
َ
(أ)

الله

ُم َح َّمدٌ

ا ِ
إل ْسال ُم

(ب)
َر ُسولِي
ِد ْينِي
َر ِّبي

ِ
ِ
 - 2ما م َظ ِ
ِ
ِ
اه ُر ال َّت َق ُّر ِ
اآلتية؟
العبادات
صور
خالل
ب إلى ال َّل ِه َت َعا َلى -من
َ َ

التقرب إلى الله تعالى بإرضاء الوالدين وتقبيل رأس الوالدين اعترا ًفا بفضلهم علينا  /وعبادة
الله تعالى بالتقرب إليه بأداء العمرة والحج.
 - 3عدد العبادات التي قمت بها اليوم (أجب شفه ًّيا).
يعدد العبادات منذ استيقاظه (دعاء االستيقاظ  -الوضوء  -الصالة  -دعاء قبل الطعام وبعده -
دعاء الخروج من المنزل  -دعاء ركوب السيارة  -التعلم  -مجلس ذكر  -صالة الظهر)
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الد ْر ُس ال َّثالِ ُ
ث
َّ

ِ
َأنا ُم ْؤم ٌن

نص الحديث الشريف:
قال رسول الله ^« :اإليمان أن تؤمن بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر
خيره وشره» رواه مسلم  -كتاب اإليمان  -باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان واإليمان بالقدر

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:

1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته
الشخصية.
2 .1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج
المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
 3 .1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
 2 .3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

ثان ًيا:محاور الدرس:

 - 1التعرف على قصة حديث اإليمان
 - 2مفهوم اإليمان.
 - 3أركان اإليمان.
 - 4أثر اإليمان في بالدنا الكويت.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
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أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
●قراءة تفسيرقوله تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ...ﭼ سورة البقرة ()285
من كتب التفسير المتاحة لدى المعلم من مثل :تفسير القرآن العظيم البن كثير ،وأيسر
التفاسير للجزائري
 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
●قراءة الحديث الشريف قراءة مضبوطة في صحيح البخاري:كتاب اإليمان/باب سؤال
جبريل النبي ^ عن اإليمان واإلسالم واإلحسان حديث ،50أو في صحيح مسلم:
كتاب اإليمان/باب بيان اإليمان واإلسالم واإلحسان حديث.1
●قراءة شرح الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني ج/1
ص153أو صحيح مسلم بشرح النووي ج.1/157
●قراءة الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه -قال« :سمعت رسول الله ^:
«بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ شــاة .»...الحديث رواه البخاري/كتاب
فضائل أصحاب النبي ^ ،ح3663

- 3االطالع في الكتب اآلتية :الرجوع إلى كتاب جامع العلوم والحكم  /البن رجب الحنبلي
الحديث الثاني ج1ص.97
●االطالع على كتب السيرة من مثل سيرة ابن هشام والسيرة النبوية البن كثير إلثراء
الدرس بالمواقف التي تخدم الدرس لقراءة موضوع اإلسراء والمعراج.
 - 4االستفادة من البرمجيات والمواقع اإللكترونية المتاحة من مثل ما يأتي:
● www.dorar.net
● www.alalbany.net
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● www.al-islam.com
● www.hadith.com

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

نظر ًا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:

 - 1التمهيد:

التمهيد (:)1
مناقشة تمهيد الكتاب.
التمهيد (:)2
أربط الدروس السابقة بإكمال بطاقات كتب عليها اآلتي:
الله ربي وأنا أدعــو ....................تعالى وأعبده ألنــه ....................وأنا أؤمن به
وحده.
وال يكتمل إيماننا إال باكتمال أركانه .هيا نتعرف على أركان اإليمان مع مريم .ونناقش تمهيد
الدرس.
التمهيد ()3
سرد قصة أبي بكر  -رضي الله عنه  -في حادثة اإلسراء والمعراج وسبب تسميته بهذا االسم.
يمكن الرجوع إلى كتب السيرة لقراءة هذا الموضوع واالستفادة منه في تمهيد الدرس.

 - 2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :التعرف على قصة حديث اإليمان
تحقيق المحتوى

باتباع إستراتيجية المناقشة والحوار
لنستمع إلى الحديث الشريف من خالل المسجل أو يعرض مكتو ًبا في جهاز الداتا شو أو السبورة الذكية،ثم أقوم
بقراءة الحديث ويردد المتعلمون من بعدي جماع ًّيا وقاطرات مع التأكد من الترديد والنطق السليم ،ثم أروي لهم
قصة حديث اإليمان ثم أعرض عليهم األسئلة اآلتية:
من الذي جاء إلى النبي ^؟
ماذا كان الرسول ^ يفعل عندما جاء جبريل عليه السالم؟
عن أي شيء سأل جبريل النبي ^؟
ماذا تقول عندما تسمع اسم جبريل عليه السالم؟
ثم أطلب من المتعلمين ترديد أركان اإليمان وسؤالهم ما واجبنا تجاه تلك األركان ،ونعزز قيمة الدرس باستخالص
مظهر سلوكي مناسب :نؤمن بأركان اإليمان الستة .يجيب المتعلمون على النشاط األول في الدرس ثم يرددون
النشيد مع المعلم.

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

 2 .1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع
اآلخرين.

الوسيلة

المسجل  /أو السبورة الذكية

الحقيقة

قصة الرسول ^ وجبريل عليه السالم للتعرف على اإليمان.

الدليل

الحديث المقرر

القيمة

اإليمان

المظاهر السلوكية

الصالة على النبي ^ عند ذكره.
والسالم على جبريل عليه السالم عند ذكره.

المهارة

مهارة الوصول للمعلومة والترديد محاكاة للمعلم

النشاط المصاحب

إيصال الكلمات باإلجابة .مع ترديد نشيد المجال

النشاط المساند

بالله ربـي م ِ
ِ
وقـ ُن
ترديد نشيد المجال َأنا ُم ْس ِل ٌم َأنا ُم ْؤ ِم ُن
َ ِّ ُ
الم ِ
الم ْح ِس ُن
َأ ْد ُعو َو َأ ْع ُبدُ َخالِقي
ج ُ
يب ُ
َف ُه َو ُ
ِ
َو َر ُس ُ
ول َر ِّبي ُقدْ َوتِي
ــوتِي
َأنا ُم ْسل ٌم يا إِ ْخ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـن
ك ُُّل ُ
الهدَ ى في َد ْع َوتي بها ُأس ُّـر َو ُا ْعل ُ
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المحور الثاني :مفهوم اإليمان
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته الشخصية.
 2 .3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

الوسيلة

الداتا شو أو السبورة الذكية  /مجسم القلب.

الحقيقة

اإليمان ما استقر في القلب وصدقه العمل.

الدليل

حديث البخاري /كتاب اإليمان

القيمة

اإليمان

المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
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باتباع أسلوب التعلم التعاوني بين أفراد المجموعة ولتحقيق االرتباط والتكامل بين المواد يمكن استضافت معلم
الفصل لمادة العلوم للتعرف على موضع القلب ،فيطلب من المتعلمين أن يرفعوا أيديهم قابضين أصابعهم ،ليصلوا
إلى أن قلب كل إنسان بحجم قبضة يده ،ثم يضعون قبضة يدهم اليمنى على صدورهم من جهة اليسار ليشعروا
بنبضات القلب ،ويمكن االستماع لنبضات القلب باالستعانة بسماعة الطبيب ،وهذا هو قلب اإلنسان وهو محل
اإليمان ويتعاون المتعلمون فيما بينهم لمساعدة بعض في الوصول للحقيقة السابقة.
ثم يصلون إلى حقيقة اإليمان على أنه :ما استقر في القلب وصدّ قه العمل.
يطلب منهم ترديد معنى اإليمان مع اإلشارة إلى القلب ،ثم يردد المتعلمون الحديث بطريقة تفاعلية نشطة.
مظهرا سلوك ًيا بعد توجيه سؤال ما واجبنا تجاه أركان اإليمان وهو اإليمان بجميع األركان.
ونستخلص
ً

اإليمان بجميع األركان اإليمان.
مهارة الترديد  -مهارة التجربة العملية العلمي (بمعرفة حجم القلب ومحله باإلحساس بنبضات القلب)
االستماع لنبضات القلب بواسطة السماعة الطبية وترديد الحديث الشريف.
أستمع مع أبنائي لنشيد المجال وأدربهم على أدائه مع تقييمهم بأداة التقييم اإللقاء.

المحور الثالث :أركان اإليمان
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

باتباع إستراتيجية التعلم باللعب
أعرض لهم اليد ومكتوب عليها األركان الستة ألربطهم بحفظ األركان بعدد األصابع ،وأطلب منهم أن يرددوا
األركان بالعد على األصابع الستة.
وأقول لهم اإليمان ستة أركان .والركن شيء أساسي في الشيء وال يقوم الشيء إال به.
لذلك سميت باألركان.ونردد األركان الستة.
هيا يا أبنائي نشير بأصابعنا بالعدد ستة ونردد األركان مع ًا ،ثم أشرح األركان الستة بصورة مبسطة.
نعرض قوله تعالى :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ...ﭼ سورة البقرة 285:ثم أطلب من المتعلمين أن يعددوا
األركان التي وردت في اآلية الكريمة.
 2 .3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

الوسيلة

صورة أو مجسم ليد لستة أصابع من اليدين
ممكن تعرض بالتقنيات الحديثة.

الحقيقة

اإليمان له ستة أركان :الله تعالى  -المالئكة  -الكتب  -الرسل -اليوم اآلخر -القدر.

الدليل

ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ...ﭼ سورة البقرة ()285

القيمة
المظاهر السلوكية

اإليمان

الصالة على النبي والسالم على المالئكة.

المهارة

حفظ الحديث

النشاط المصاحب

ترديد الحديث

النشاط المساند

نعبر بلوحة عن األركان الستة لإليمان
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المحور الرابع :أثر اإليمان في بالدنا الكويت.
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

 3 .1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.

الوسيلة

صور لترابط الكويتيين تعرض بالداتا شو.

الحقيقة

الكويتيون تجمعهم رابطة الدين

الدليل

الحديث المقرر

القيمة

اإليمان

المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب

النشاط المساند
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باتباع إستراتيجية العصف الذهني نعرض الحوار بين عبدالله ومريم في الكتاب المدرسي ،أو أعرضه كمشهد
تمثيلي ثم أطلب من المتعلمين أن يتحدثوا عن اللباس الكويتي الجميل الذي يلبسه ُّ
كل من مريم وعبدالله .عبدالله
يلبس الدشداشة والغترة والعقال ومريم تلبس الدراعة والثوب الكويتي األحمر المزين بالترتر ،ثم أناقش أبنائي
حول الحوار بطرح السؤال اآلتي:
 - 1كيف ترى عالقة والد ك ووالدتك مع الجيران؟
 - 2اذكر لي موق ًفا يبين قوة العالقة بينكم وبين الجيران؟
 - 3ما الذي جمع القلوب بعضها ببعض؟
نصل إلى أن هناك عالقة قوية تربطنا وهي الدين واإليمان ،وأعرض عليهم بعض الصور الدالة على قوة وترابط
المجتمع الكويتي.

يحسن عالقته مع اآلخرين في المجتمع.
المناقشة والحوار حول حوار عبدالله ومريم المعروض في الدرس
ترديد الحديث
تلوين الرسم المفرغ في الصور الدالة على أثر اإليمان في بلدنا الكويت مع بيان ما تدل عليه ،ثم القيام بالكتابة أسفل
منها على ما تدل عليه.
 االستماع إلى قصة عن ترابط الكويتيين وقوة إيمانهم.مشهد تمثيلي يعبر عن ترابط الكويتيين بسبب قوة إيمانهم.

خامسا :حل أنشطة الدرس الثالث:
ً

صول إِلى المع ِ
َمها َر ُة ا ْل ُو ِ
لومة
َْ

ن ُ
َشاط ()1
أ -من خالل استماعي لقصة حديث اإليمان أصل العبارات اآلتية بالمكمل الصحيح.
السائل في القصة
اإليمان

السؤال األول
اإلسالم

السؤال الثاني
جبريل عليه السالم

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

ب -أردد النشيد مع إخواني.
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ،ويمكن االستعانة بمعلم موسيقى لترديد النشيد
بصوت جميل.
الحف ِ
َمهار ُة ِ
ْظ
َ

ن ُ
َشاط ()2
أ ُ -أ َر ِّد ُد الحديث الشريف ترديدً ا جماع ًّيا ألحفظه.
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لترديد الدعاء لحفظه وبصوت جميل مجود وهناك عدة
طرق للترديد التفاعلي ذكرت ساب ًقا.
َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

ن ُ
َشاط ()3
أ ُ -أ َر ِّد ُد مع إخواني أركان اإليمان الستة.
يقوم المتعلمون كل منهم صاحبه
يردد المتعلمون األركان الستة بتعدادها على األصابع ،ثم ِّ
بحفظ األركان.
ويتابع المعلم كيفية تقويم المتعلمين لبعضهم البعض وحفظهم لألركان.
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ن ُ
َشاط ()4

هار ُة ال َّت ْعبي ِر
َم َ

أع ِّبر شفه ًّيا عن أثر اإليمان في بلدي الكويت كما تشير إليه الصور اآلتية:
الصورة األولى :نعمة األمن ،فكل إنسان آمن مع أسرته في الكويت ،عنده مسكن آمن ،والكويت
توفر له احتياجاته وكل شيء يحتاجه ،وهي من نعم الله تعالى على عباده المؤمنين.
الصورة الثانية :الكويتيون يد واحدة في الشدة والرخاء ،فيقدم الكويتيون للمحتاجين العون من
مال وكسوة .
الصورة الثالثة :شرطي المرور إليمانه بالله وشكره على نعمه ،يعمل بجد فينظم السير حفا ًظا
على أرواحنا ،فلحبه للكويت يوفر ألهلها األمن.
الصورة الرابعة :الكويت آمنة لقوة إيمان أهلها.
ويتاح للمتعلم فرصة للتعبير ،ويتابع المعلم قدرة المتعلمين على التعبير الصحيح.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الثالث معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
َ - 1أ ِجب َش َف ِهيا :ما معنَى ِال ِ
يمان؟
َْ
ًّ
ْ
هو َما ْاس َت َق َّر فِي ا ْل َق ْل ِ
ب َو َصدَّ َق ُه ال َع َم ُل.
اإل ْي َم ُ
ان َ
لص ُق صورا مع ُأسرتي تَدُ ُّل على وحدَ ِة الدِّ ي ِن في ب َل ِدي الكوي ِ
َ - 2أ ِ
ت.
َْ
ْ
َ ْ
ًَ َ َ ْ َ
	يطلب المعلم من المتعلمين قص صور من الجرائد والمجالت تدل على وحدة الدين مثل
الصالة في جماعة في المسجد أو الساحات في صالة العيد أو اإلفطار على مائدة واحدة أو
الحج.
رسما تعبير ًّيا ،ويقبل منه أي رسمة
ملحوظة :إن لم يجد الطالب
صورا متوفرة يمكنه أن يرسم ً
ً
كونه يعبر عما يراه مناس ًبا.
يمان كَما ح ِف ْظتَها في ا ْلح ِدي ِ
ركان ِال ِ
 - 3أكمل َأ َ
ث َّ
الش ِر ْيف.
َ ْ
َ
 - 1الله - 3 .كتبه - 6 .رسله.
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الرابِ ُع
َّ
الد ْر ُس َّ

َأ ْع ُب ُد ال َّل َه َ -ت َعالىَ -و ُأطي ُع ُه

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:

2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة
بالتعاون مع اآلخرين.
 1.2التعرف على مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها في محيطه الفردي واالجتماعي.
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع.
2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

ثان ًيا :محاور الدرس:

 / 1مفهوم العبادة.
 / 2صور عبادة الله تعالى.
 / 3سبل الفوز بالجنة.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
	قال تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ سورة النساء  -آية 13

90

قال تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ ..سورة المجادلة  -آية 13
 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
●قال رسول الله( :بني اإلسالم على خمس ،شهادة أال إله إال الله وأن محمدً ا رسول الله
وإقام الصالة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان) البخاري  -كتاب اإليمان باب :قول
النبي ^« :بني اإلسالم»
●حدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان يعني الفرازي عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم
صائما؟ قال أبو
األشجعي عن أبي هريرة قال :قال رسول الله ^( :من أصبح منكم اليوم
ً
بكر  :أنا .قال ^ :فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر  :أنا .قال ^ :فمن
أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر  :أنا .قال ^ :فمن عاد منكم اليوم مريضا؟
قال أبو بكر  :أنا .فقال رسول الله ^ :ما اجتمعن في امرئ إال دخل الجنة) .صحيح
مسلم  -حديث .1707
- 3االطالع في الكتب اآلتية( :فقه العبادات على المذهب المالكي) تأليف كوكب عبيد -
مطبعة اإلنشاء  /الطبعة األولى 1403هـ 1986 -م)
(الموسوعة الفقهية) وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -دولة الكويت.
(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ابن عرفة الدسوقي
(روح اإلسالم) عفيف طبارة
(العبادة في اإلسالم) يوسف القرضاوي
(نضرة النعيم) ابن حميد وآخرون
(سلسلة حكايات عن الصالة) رقم  20مؤسسة اإليمان للتوزيع والنشر.

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:
 - 1التمهيد:

نظر ًا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
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التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
تمهيد ()1
مناقشة التمهيد الوارد في كتاب الطالب.
تمهيد ( :)2أعرض على جهاز العرض قصة مريم التي استيقظت في الصباح ،وص َّل ِ
ت الصبح،
ثم تناولت إفطارها وودعت أمها ،وذهبت إلى المدرسة حيث استمعت في لقاء الصباح آليات
من القرآن الكريم ،ورددت مع أخواتها بعض األدعية ،وص َّل ِ
ت الظهر في مسجد المدرسة ،ولما
عادت إلى البيت ق ّبلت أمها وساعدتها في أعمال المنزل وأنهت واجباتها ،وقبل أن تخلد إلى
النوم في المساء حمدت الله عزوجل على ما وفقها إليه من عبادة في هذا اليوم.
تمهيد ( )3أعرض عليهم الصور التي سبق تناولها في درس السيرة عن العبادات المنحرفة
وأسأل:
ماذا يفعل هؤالء؟ (يعبدون األصنام) (يعبدون بعض الظواهر الطبيعية)،ما رأيكم بما يفعلونه؟
(عمل خاطئ).
لماذا؟ (ألنه ال يجوز أن نعبد غير الله تعالى)
كيف نعبد  -نحن المسلمين  -الله تعالى؟..
دعونا نتعرف إلى مفهوم العبادة.

( )2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :مفهوم العبادة.
تحقيق المحتوى

باتباع إستراتيجية الحوار والمناقشة أعرض صور ًا مختلفة لبعض األعمال التي تعتبر عبادة مثل:صبي يقبل رأس
أبيه  -صبي يساعد أعمى في عبور الشارع ...إلخ وصور ًا لبعض األعمال التي ال تعتبر عبادة مثل :صبي يكتب على
جدران الفصل  -صبي يتلف طاولته في الفصل باأللوان.
ثم أدير المناقشة والحوار فيما بينهم حول السلوكيات الواردة في الصور ،ويتم تصنيفها حسب كونها عبادة أم ال.
ثم باتباع إستراتيجية التعلم باللعب أقسم المتعلمين إلى مجموعات ،وأوزع أوراق العمل لتلوين كلمة (العبادة)
وأناقش المتعلمين في معنى العبادة ،ثم يردد المتعلمون مفهوم العبادة.
صورا ألركان اإلسالم ،ومع كل صورة أسألَ :م ْن أمرنا بالصالة؟ َم ْن أمرنا بالزكاة؟ ..بعد تلقي
وأعرض عليهم
ً
اإلجابات أقرأ الحديث الشريف وأق ّيم المتعلمين أثناء تأدية النشاط.

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

الوسيلة

سمعية وبصرية ،صلصال ،صور أركان اإلسالم.

الحقيقة

العبادة هي« :اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من األقوال واألعمال»
فهي كل طاعة نفعلها لله تعالى.

الدليل

قال رسول الله( :بني اإلسالم على خمس ،شهادة أال إله إال الله وأن محمدً ا رسول الله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة
والحج وصوم رمضان) صحيح البخاري  -كتاب اإليمان باب :قول النبي ^« :بني اإلسالم»

القيمة

العبودية لله تعالى.

المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند

الحرص على شكر الله تعالى.
ترديد الحديث الشريف  -إتقان قراءة وتلوين كلمة (عبادة).

قس ُم المتعلمين إلى مجموعات وأعطي كل مجموعة ألوان ًا لتلوين كلمة (عبادة).
ُأ ِّ

جمع صور لبعض أنواع العبادات.
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المحور الثاني :صور العبادة.
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها
الوسيلة

 1.2التعرف على مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها في محيطه الفردي واالجتماعي.
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع
سمعية وبصرية ،صور

الحقيقة

العبادة لها صور متعددة.

القيمة

العبودية لله تعالى

الدليل

قال رسول الله( :بني اإلسالم على خمس ،شهادة أال إله إال الله وأن محمدً ا رسول الله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة
والحج وصوم رمضان) البخاري  -كتاب اإليمان باب :قول النبي ^« :بني اإلسالم»
قال الله تعالى :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ المجادلة 13

المظاهر السلوكية

الحرص على شكر الله تعالى.
ذكر الله تعالى بقول ال إله إال الله.

النشاط المصاحب

أ -يكتب العبادات األربعة الواردة في حديث أركان اإلسالم (على الرسم الواضح في الكتاب)
ب -ترديد حديث أركان اإلسالم ترديدً ا جماع ًيا.

المهارة

النشاط المساند
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باتباع إستراتيجية التعلم باللعب والحوار المناقشة يعرض الحديث الشريف (أركان اإلسالم) بإحدى الوسائل
التقنية ثم سؤال المتعلمين:
سَ :م ْن يستطيع أن يعدد أركان اإلسالم؟
ثم يردد المتعلمون مرتين جماع ًّيا حديث أركان اإلسالم.
أسألهم :واآلن َم ْن يستطيع أن يعدد لي أركان اإلسالم مع عرض صور معبرة عن كل ركن ،وأعرضها أثناء عرض
وترديد الحديث الشريف.
ثم أسألهم :س :هل هذه العبادات التي ذكرناها هي كل العبادات في اإلسالم؟ ج( :ال ،هناك عبادات أخرى ،كل
عمل صالح يقوم به المسلم عبادة)،
يتم توزيع ورقة عمل تحتوي على رسوم لمجموعة من األعمال الطيبة ويطلب من المتعلمين تلوين رسمة من هذه
األعمال التي يحب القيام بها.
يطلب المعلم من المتعلمين التعبير عن صور للعبادات ويتلقى اإلجابات مثل :بر الوالدين ،مشاركة زميل في طعامه
أو مصروفه ،الحرص على نظافة الفصل والمدرسة ،إلقاء السالم ،حمد الله وشكره بعد األكل ،البسملة قبل كل
عمل ،مخاطبة الكبار باحترام...
ثم توجيه السؤال مرة أخرى:
س :هل هذه العبادات التي نراها هي كل العبادات في اإلسالم؟
فيحاور المعلم المتعلمين حول األعمال التي يمكن أن نطلق عليها لفظ العبادة.
باتباع إستراتيجية العصف الذهني يطلب المعلم من المتعلمين التفكير في أهمية العبادات في حياتنا ،ويطلب منهم
التعبير بجمل بسيطة عن حب عمل العبادات ،وعلى المعلم أن يتلقي إجابات المتعلمين وعباراتهم دون رفض مع
األخذ بالحسبان تصحيح العبارات بصورة سليمة وبيان ما أمرنا به الله -تعالى.-

ترديد الحديث الشريف.
التعبير بجمل بسيطة عن صور العبادة.

رؤية قصة لتوضيح العبادات عن طريق الوالد أوالمعلم.

المحور الثالث :سبل الفوز بالجنة
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

باتباع إستراتيجية التعلم باللعب والحوار والمناقشة عرض حديث الرسول ^ (الدليل) ،ثم أحاورهم ألتلقى
إجاباتهم االستنتاجية حول صور العبادات التي ذكرها الرسول ^.
صورا ألعمال ليست من العبادة مثل( :متعلمان يتشاجران ،أطفال يلعبون بالماء ،أطفال يؤذون
أيضا
وأعرض عليهم ً
ً
حيوانًا) ..ثم أطلب منهم المقارنة بين صور العبادة الواردة في الحديث الشريف وهذه الصور.
أؤكد على أن العبادة هي أي عمل وقول يرضي الله فهي طاعة وعبادة لله تعالى
بعدها أعرض اآلية ( )13من سورة النساء بإحدى وسائل التقنية المتاحة ،ثم االستماع لقراءة أحد المتعلمين الذي
يجيد تالوة القرآن الكريم اللتحاقه بإحدى حلقات حفظ القرآن في مسجد الحي إن وجد ،ثم أدير الحوار والمناقشة
حول جزاء من يعمل الصالحات بأن جزاءه الجنة بإذن الله  -تعالى-؟
وأبين لهم أن حفظ القرآن الكريم من األعمال التي يحبها الله تعالى وتدخلنا الجنة.
أترك للمتعلمين الحرية في التعبير حول السلوكيات التي يمارسونها يوم ًّيا في حياتهم وفيها طاعة لله  -تعالى  -مثل
تقبيل رأس الوالدين أو زيارة األقارب...وأحفزهم للمزيد من أعمال الخير للفوز برضى الله  -تعالى  -والجنة.
يقسم المعلم المتعلمين إلى مجموعات ويقوم بتوزيع بطاقات لصور مع كلمات مفرغة لتلوينها لبعض العبادات
اليومية التي يقوم بها المسلم للفوز بالجنة ،ويطلب من كل مجموعة لصقها في اللوحة الحائطية داخل الفصل حتى
يتعرفوا ويستنتجوا أن كل أوجه الخير عبادة لله  -تعالى.-
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع
2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين

الوسيلة

سمعية وبصرية ،صور لألعمال الصالحة واألقوال الطيبة

الحقيقة

القيام باألعمال الصالحة عبادة.

الدليل

يقول الله تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ النساء 13
صائما؟ قال أبو بكر � :أنا .قال ^ :فمن تبع منكم
اليوم
منكم
أصبح
عن أبي هريرة قال :قال رسول الله ^( :من
ً
اليوم جنازة؟ قال أبو بكر � :أنا .قال ^ :فمن أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر � :أنا .قال ^ :فمن
مريضا؟ قال أبو بكر � :أنا .فقال رسول الله ^ :ما اجتمعن في امرئ إال دخل الجنة) .صحيح
عاد منكم اليوم
ً
مسلم  -حديث .1707

القيمة

العبودية لله تعالى

المظاهر السلوكية

الحرص على شكر الله تعالى.
ذكر الله تعالى بقول ال إله إال الله.
الحفاظ على األعمال الصالحة.

المهارة

التفكير العليا (التوسع واإلضافة)

النشاط المصاحب
النشاط المساند

تحديد األعمال الصالحة (من خالل صور في لعبة المتاهة) والتي تدخل الجنة.
زيارة إحدى اللجان الخيرية.
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خامسا :حل أنشطة الدرس الرابع:
ً
الن ِ
هار ُة ْ ِ
ْشاد
َم َ

نشاط ()1
أ -أردد النشيد مع إخواني.
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ويمكن االستعانة بمعلم موسيقى لترديد النشيد
بصوت جميل.

عبادة

بُ -أ َل ِّو ُن ك َِل َم َة.
يراعى متابعة المتعلم أثناء التلوين ومناقشته.

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

نشاط ()2
الح ِد َ
يث َّ
يف.
الش ِر َ
أ ُ -أ َر ِّد ُد َم َع ُأ ْخ َواني َ
َمها َر ُة ال َّت َو ِّسعِ َوا ِ
إلضا َف ِة
الترديد التفاعلي للحديث.
الش ِ
ِ
بالحديث َّ
ريف.
صورا لِعبا َد ِة ال ّله -تَعالىُ -مست َِعينًا
ب ُ -أعَدِّ ُد
ً
يتابع المعلم المتعلمين في ذكر العبادات التي يمارسونها في اليوم والليلة ،ومساعدتهم في
اإلجابة بتذكر بعض مما يمارسه اآلباء كل يوم من عبادات.
َمها َر ُة ال َّت َو ِّسعِ َوا ِ
إلضا َف ِة

ن ُ
َشاط ()3
ِ
أتعرف مع عبدالله في طريق اإليمان على بعض األَ ْعم ِ
الجنَّ َة بِإ ْذ ِن الله تَعالى.
ال ا َّلتي تُدخ ُلنا َ
َ
مناقشة الصور الواردة في الكتاب :صورة احترام عبدالله لوالديه ،والوضوء للصالة ،وقراءة
القرآن ،واحترام األم.
ومتابعة المتعلمين في عدّ ها وإضافة صور أخرى للعبادات التي يقومون بها.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الرابع معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
َ - 1أ ِجب َش َف ِهيا َعن معنى ِ
«العبا َد ِة».
ْ
ًّ ْ َ
ٍ
َقو ُم بِها لِ ّل ِه تَعالى.
ك ُُّل طا َعة ن ْ
َ - 2ض ْع دائَر ًة َح َ
ور ِة الدَّ ا َل ِة على ِعبا َد ِة لله تَعالى.
ول ُّ
الص َ

ُمارسها ي ِ
ِ
ِ ِ
وم ًّيا:
ور َة الدَّ ال َة على العبا َدة ا َّلتي تُح ُّبها وت ِ ُ َ
َ - 3ل ِّون َّ
الص َ

يلون الصورة مع التعبير عن سبب حبه لهذه العبادة
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الدر ُس ا ْل ِ
خام ُس َرسولي ُم َح َّم ٌد صلى الله عليه وسلم َه ِادي ا ْل َب َش ِر َّي ِة
َّ ْ
ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:

1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته
الشخصية.
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1ضالل البشرية قبل نبوة محمد ^.
 - 2فضل هداية رسولي محمد ^ على البشرية.
 - 3وجوب محبة الرسول محمد ^.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
 .1قوله تعالى :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ .سورة األنبياء آية ()107
.2قوله تعالى :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ سورة الجمعة آية (.)2
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.3قوله تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ سورة األحزاب اآليتان (.)46 - 45
.4قوله تعالى :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ سورة األحزاب اآلية ()56
.5قوله تعالى :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭼ سورة آل عمران آية (.)31
- 2االطالع في الكتب اآلتية - :السيرة النبوية الصحيحة  /د .أكرم ضياء العميري  /مكتبة
العلوم والحكم  -المدينة المنورة  -ج 1 /ص .78 - 77
	جـ  -سلسلة (رياض اقرأ للناشئة) ج  / 1السيرة النبوية ،وزارة األوقاف إدارة الدراسات
اإلسالمية  /الكويت.
د  -السيرة النبوية لألطفال  /مكتبة سفير (محمد نبينا).
هـ  -سيرة ابن هشام  -الجزء األول.
 - 4االستفادة من البرمجيات والمواقع اإللكترونية المتاحة من مثل ما يأتي:
www.al-islam.com

www.alsiraj.net

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

نظر ًا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).

99

يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي

 - 1التمهيد:

تمهيد ()1
تمهيد كتاب الطالب
تمهيد ()2
أبنائي األعزاء إن نعم الله تعالى علينا كثيرة وعظيمةَ .م ْن يذكر بعضها؟
أحسنتم أحبابي .فماذا يستحق الله تعالى منا؟ التوصل م ًعا إلى أن المستحق للعبادة والشكر
هو الله وحده.
و َم ْن علمنا كيف تحمد الله تعالى ونشكره؟
قديما قبل سيدنا محمد ^ ،وكيف كانت
ما رأيكم أن نرى كيف كانت عبادة الناس وحياتهم ً

هدايتهم؟

تمهيد (( :)3عرض صورة أو مجسم للكعبة المشرفة).
ماذا نرى أمامنا؟
في أي بلد توجد؟
ماذا يفعل المسلمون عندها؟
عندي لغز ،ترى َم ْن يعرف حله؟ رسول كريم ولد في مكة المكرمة ،فمن هو؟ تشجيع (بارك
الله فيك).
ما رأيكم أن نتعرف م ًعا كيف كانت عبادة الناس (حياتهم في مكة وغيرها قبل سيدنا محمد
^؟
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تمهيد (:)4
هل ترون هذا العدد الكبير جدا من المسلمين؟
ماذا يفعلون؟ من أين جاءوا؟
هل عددهم أكبر أم عدد من في بالدهم من المسلمين؟
َم ْن الرسول الكريم الذي علمنا الحج وسائر العبادات؟
ترى كيف عاش الناس قبل دعوة سيدنا محمد ^؟ سوف نعرف ذلك من خالل درسنا اليوم.
تمهيد (:)5
قديما وكانت تحتاج ًّ
حل ...هيا لنعرف م ًعا هذه المشكلة ونفكر في
عندنا اليوم مشكلة حدثت ً
ح ّلها( .صور أو مشهد عن عبادات ضالة أو سلوكيات سيئة).
هل عرفتم المشكلة؟ ما هي؟
ماذا تتوقع أن يفعل الله تعالى مع هؤالء؟
ً
ً
حلول.
حلول كافية عند أبنائي أعرض عليهم
إذا لم أجد توقعات أو
أن يحطم الله تعالى أصنامهم.
نارا شديدة.
أن يرسل عليهم ً
أن يمنع عنهم الطعام والشراب ليموتوا.
ً
كريما ليهديهم.
أن يرسل إليهم
رسول ً
َم ْن هذا الرسول؟
ما رأيكم أن نتعرف اليوم على قصة سيدنا محمد ^ مع هؤالء؟

 - 2طرق التدريس واآلداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :ضالل البشرية قبل نبوة محمد ^
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته الشخصية.
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.

الوسيلة

 االستماع إلى اآلية الكريمة ( )2من سورة الجمعة عن طريق إحدى وسائل التقنية المتاحة. يمكن عرض مشهد من فيلم الرسالة ،أو من غيره عن حال الناس قبل اإلسالم ،عن طريق إحدى وسائل التقنيةالمتاحة.
 -صور لعبادة األصنام ،وعدوان الناس على بعضهم البعض عن طريق إحدى وسائل التقنية المتاحة.

الحقيقة

الناس قبل اإلسالم عبدوا األصنام وشربوا الخمر وتقاتلوا ألتفه األسباب.

الدليل

 -سورة الجمعة اآلية ( - .)2سورة آل عمران اآلية (.)19

القيمة

حب الرسول محمد ^.

المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
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باتباع إستراتيجية المناقشة والحوار أناقش وأتحاور مع المتعلمين فيما يلي:
بعد عرض صور على المتعلمين لبعض مظاهرضالل الناس قبل اإلسالم ،يتم طرح األسئلة االتية:
س :ماذا ترى في الصور التي أمامك؟ وما العبادات التي رأيناها في المشهد السابق؟
س :بم تصف هذه العبادات؟ بم تحكم عليها؟
س :عدد بعض األعمال واألخالق السيئة قبل اإلسالم؟
س :ما رأيك في هذه األخالق؟
فيكتسب المتعلمون مهارة إصدار الحكم والتعبير بحرية.
بم تحكم عليها من بين األحكام واألوصاف اآلتية؟ (سيئة  -نافعة  -ضارة  -ال مشكلة فيها  -صحيحة)
س :اذكر بعض األعمال واألخالق السيئة قبل اإلسالم.
س :ما رأيك في هذه األعمال واألخالق؟
بعد االستماع لسورة الجمعة اآلية ( )2أسأل المتعلمين:
س :من الرسول الكريم الذي أرسله الله تعالى لينقذ ويخرج الناس من الكفر؟
كلنا نحب الرسول ^ ،فما واجبنا تجاهه؟
لنستمع لقوله تعالى[ :إن الدين عند الله اإلسالم ] ،
س :ما اسم الدين الذي جاء به الرسول ^ من عند الله تعالى؟ويرجع المتعلمون لمناقشة نشاط الدرس وأقيم
المتعلمين

يقتدي بالرسول محمد ^ في أقواله وأفعاله.
القدرة على وصف مساوئ الحياة قبل اإلسالم شفه ًّيا.
وضع دائرة حول اسم الرسول ^( :عبدالله  -محمد  -فهد  -سالم)
استضافة أحد المهتدين لإلسالم إلى لقاء الصباح في اإلذاعة المدرسية بصحبة لجنة التعريف باإلسالم.

المحور الثاني :فضل هداية رسولي محمد ^ على البشرية
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

باتباع إستراتيجية المناقشة والحوار ،وتمثيل األدوار
عرض مشهد تمثيلي من قبل المتعلمين إلحدى العبادات في اإلسالم (صالة  -صوم  -حج ،)...أناقش المتعلمين:
س :من اإلله العظيم الذي يعبده الناس الذين شاهدناهم؟
س :من علمنا هذه العبادات التي قاموا بها؟
س :ما واجبنا نحوه ^؟
 االستماع لسورة األحزاب اآلية ()46 - 45من خالل مفهوم اآلية الكريمة قال تعالى :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ [ سورة األحزاب اآليتان (،)46 45-
يشرح المعلم للمتعلمين فضل رسولنا ^ في هداية العالمين
ثم توجيه السؤال التالي :من الرسول الكريم الذي أرسله الله  -تعالى  -لينقذ ويخرج الناس من الكفر؟
يستخرج مع المتعلمين الكلمات الدالة على صفات الرسول ^ وهي :شاهد مبشر  -نذير  -داع إلى الله.
عرض موقف تمثيلي عن سلوكيات وأخالقيات طيبة نادى بها اإلسالم ،مثل (التعاون  -التكافل  -المساواة -
العدل) ،وبعدها أسأل المتعلمين:
س :ما السلوكيات واألخالق التي شاهدناها في المشهد السابق؟
س :من علمنا هذه العبادات التي قاموا بها؟
س :ما واجبنا نحوه ^؟
ثم أناقش المتعلمين:
س :من علمنا هذه السلوكيات؟
س :بم تحس نحو الله سبحانه وتعالى والرسول محمد ^؟
س :ماذا يفعل من يحب الرسول ^ في كل من المواقف اآلتية:
إذا تخاصم اثنان من الزمالء  -عندما يذكر اسم الرسول ^  -إذا ذهب مع الوالد إلى المسجد.
ويقوم المتعلم بتلوين كلمة محمد ^.
أطلب من المتعلمين وضع دائرة حول اسم الرسول^ من بين عدة خيارات في ورقة عمل؛ ليميز اسم رسولنا محمد
عليه الصالة والسالم ،ثم ينشد المتعلمون نشيد الدرس.
 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

الوسيلة

مشهد تمثيلي إلحدى العبادات.
موقف تمثيلي ألحد السلوكيات واألخالق الطيبة التي نادى بها اإلسالم.
االستماع لسورة األحزاب اآليتين (.)46 - 45

الحقيقة

هدانا الرسول محمد ^ إلى عبادة الله تعالى وحده وحسن الخلق.

الدليل

سورة األحزاب اآليتان (.)-46 45

القيمة

حب الرسول محمد ^.
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المظاهر السلوكية

يصلي ويسلم على الرسول محمد  -^-كلما ذكر اسمه.
يقبل على كل ما يمكنه من عبادات بحماس.

المهارة

القدرة على التعبير عن حبه للرسول محمد ^ بجمله مفيدة.

النشاط المصاحب

ترديد النشيد :تلوين كلمة (محمد ^) في الكتاب المدرسي.

النشاط المساند

إلقاء نشيد المجال في لقاء الصباح.

المحور الثالث :وجوب محبة الرسول محمد ^.
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها
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باتباع إستراتيجية التعلم التعاوني وتمثيل األدوار واألسئلة الموجهة.
يعرض المعلم شجرة معلق عليها مظاهر حب الرسول ^ ويناقش المتعلمين:
ما واجبنا نحو الرسول ^؟ ثم يعبر المتعلم عن حبه للرسول ^ بجملة مفيدة.
س :ماذا تفعل لكي تكون مح ًّبا للرسول محمد ^؟
يوضح المعلم للمتعلمين وجوب الصالة على نبينا محمد ،فيردد جملة ^ في مجموعات جزئية.
يقسم المعلم المتعلمين إلى مجموعات تعاونية مع اختيار عريف لكل مجموعة وباتباع إستراتيجية لعب األدوار يتم
اختيار (معد -منسق  -مذيع) أبدأ بإعطاء أمثلة جامعة لما قالوه ومضي ًفا بعض األعمال من عندي على شكل (نشرة
أخبار مختصرة).
 فيقومون بإعداد فقرة إخبارية بسيطة عن مظاهر حب الرسول ^( :نصلي عليه كلما ذكر  -نطيعه بعمل الخيروالبعد عن الشر  -نقتدي به في أفعاله وأقواله) وأشجعهم على المشاركة.
 فيجلس المذيع خلف إطار الشاشة وأمامه ميكرفون ،ثم يبدأ بقول( :من قناة حب الرسول ^ الفضائية يسعدنا أننقدم لكم نشرة األخبار من صف ( )..../ 1عالمات حب الرسول ^ كثيرة ومنها أن:
 نصلي عليه كلما ذكرنا أو سمعنا اسمه. نطيعه بعمل الخير والبعد عن الشر فنحب الصالة ونحترم الوالدين نقتدي به ونقلده في أفعاله وأقواله فنكون أمناء صادقين.واآلن يا أعزائي بعد سماع نشرة األخبار ،ما أهم ما ورد فيها؟
يوجه المعلم المتعلمين إلى تركيب ثالث جمل مختلفة واالستعانة بالكلمات اآلتية( :محمد  -أحب  -رسولي ^)
في بطاقة.
يردد المتعلمون الصالة والسالم على الرسول  -محمد ^ .-
 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

الوسيلة

 -مجسم لشاشة تلفزيون - .ميكرفون.

الحقيقة

حب الرسول محمد ^ يكون باالقتداء به والصالة والسالم عليه ،وحب من أحبه.

الدليل

 -من صلى علي صالة....حديث

القيمة
المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند

حب الرسول محمد ^.
يصلي ويسلم على الرسول محمد ^ كلما سمع اسمه.
إجادة التحدث عن مظاهر حب الرسول محمد ^.
ترديد الصالة والسالم على رسول الله ^.
تشجيع المتعلمين على تكوين مكتبة صوتية ومرئية عن السيرة بمساعدة الوالدين.
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خامسا :حل أنشطة الدرس الخامس:
ً

؟

َمهار ُة َح ِّل ا ْلمشْ ِك ِ
الت
َ
ُ

ن ُ
َشاط ()1
أناقش إخواني في المجموعة في أحد المظاهر السلبية في مجتمعنا لنضع الحلول لها:
ً
ضالل منذ زمن الرسول إلى وقتنا الحالي ،وما علينا إال أن نستنكر تلك
لبيان أن في كل زمن
الظواهر ،ومحاولة االبتعاد عنها وعالجها.يمكن عرض بعض الصور لتلك الظواهر في مجتمعنا
مستعينين بالجرائد أو النت ،فنبحث عن األسباب والنتائج بأسئلة سهلة وبسيطة تناسب المرحلة
العمرية.مثل اآلتي:
يتابع المعلم المناقشة بين المتعلمين ويستطيع أن يقيم تعاونهم وإجاباتهم.

العنف

ماذا تجدون في الصورة؟ ج/إنها صورة لطلبة في المدارس يضربون بعضهم.
فما سبب ذلك؟ ج /وجود خالف بينهم
هل يؤثر ذلك على صداقتهم؟ ج /طب ًعا فهذا يو ِّلد الكره والغضب.
تخيلوا لو أن عالقاتنا مع زمالئنا هكذا ،هل نكون في مجتمع آمن؟ ج /ال ،بل يصبح كل
شخص يكره اآلخر ويحقد عليه ،ويمكن أن يعتدي عليه مع جماعته.
ما الحل حتى ال يصل النزاع بيننا إلى العنف والضرب؟ ج /البد من العفو والتجاهل كما
تجاهل نبينا محمد ما كان يقع عليه من قومه من ظلم وعنف.
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إيذاء الخدم والعاملين

عرض صور لخادمة تحمل حاجات فوق طاقتها أو خادمة مضروبة ويظهر عليها آثار الضرب،
ثم نناقش المتعلمين:
من هم الخدم؟ ج /إنهم عمال يعملون بأجر.
هل يعيشون معنا مدى الحياة؟ ج /ال ،بل مدة معينة ثم يرجعون لبالدهم.
ما هي وظيفتهم؟ ج /التنظيف والطبخ والكوي..
هل نحملهم فوق طاقتهم؟ ج /ال ،بل البد من مراعاة راحتهم وعدم حملهم فوق طاقتهم.
كيف نعاملهم فترة إقامتهم لدينا؟نعاملهم بالحسنى مع توفير احتياجاتهم األساسية.

إتالف المرافق

عرض صور لمن يكسر األدراج أو يكتب على الجدران ومناقشتها كالتالي:
من الذي قام بالبناء وصناعة طاوالت المدرسة؟ ج /البناء والنجار.
هل مهنتهم سهلة؟ج /بل مهنتهم صعبة ومتعبة.
لمن هذا البناء وهذا األثاث؟ ج/لعامة الناس يستفيد منه الجميع.
لماذا يتلفون المرافق؟ج/ألنه ال يلتزم باألخالق الحسنة.
قدم لهم نصيحة؟ج/ال تتلفوا المرافق فهي ملك للجميع ،ونحن مؤمنون نحافظ على
الممتلكات العامة.

إيذاء الحيوان

عرض صور إليذاء الحيوان ومناقشة الصورة كاآلتي:
هل تحب الحيوانات؟ نعم أحبهم.
هل تعلم أن الله تعالى أدخل ً
رجل الجنة ألنه سقى كل ًبا؟ فعالم يدل ذلك؟ ج /يدل على أن الله
تعالى يدعونا إلى الرحمة ليس فقط باإلنسان بل حتى بالحيوان.
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ن ُ
َشاط ()2

الن ِ
هار ُة ْ ِ
ْشاد
َم َ

أ -أردد النشيد مع إخواني.
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ويمكن االستعانة بمعلم موسيقى لترديد النشيد
بصوت جميل.
هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

بعضا من فضائل رسولنا محمد ﷺ:
بُ -أ ِّلو ُن ً

المبشر

النذير

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

ن ُ
َشاط ()3
ٍ
ٍ ِ
ِ
«ص َّلى ال ّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم»
الر ُس ْو ِل ُم َح َّمد ^ َقائل ْي َنَ :
ُأ َر ِّد ُد َم َع ُز َمالئي بِ َص ْوت َجم ْي ٍل َّ
الصال َة على َّ
يتابع المعلم المتعلمين في مهارة التلوين الصحيح مع ترديدهم للكلمات بطريقة تفاعلية،
ويمكنه أن يطلب من المتعلمين نسخها أو كتابتها في جملة مفيدة ،ومناقشتهم حول معنى ومالءمة
هاتين الصفتين.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الخامس معلمي يسأل ونحن نجيب
ً
لوان َأو َأد ِ
َحمل اسم رسولِنا ^ بِاألَ ِ
الزين َِة.
وات ِّ
ْ َ
 - 1ز ِّين البِ َطا َق َة اآلتي َة ا َّلتي ت ُ ْ َ َ

ُم َح َّم ٌد  -صلى الله عليه وسلم -
َ - 2ض ْع َعال َمة (

( )

) َأمام ما هدَ انا إِ ِ
ليه َس ِّي ِدنا ُم َح َّم ٍد:
َ َ

(×)

( )

(×)

َاسبها ِمن الك َِلم ِ
ِ
ِ
ات التي َأما َمها.
َ
الج َم َل اآلت َِي َة َبما ُين ُ
 - 3ص ِل ُ
َ
		
أ  -دعا ُم َح َّمدٌ ^ إلى ِع َبا َد ِة:
ُم َح َّمد صلى الله عليه وسلم
ِ
ِ
			
هو:
ب  -هادي ال َب َش ِر َّية َ

عز َّ
وجل
ال َّل ُه َّ
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الس ِاد ُس
َّ
الد ْر ُس َّ

ُأ ِح ُّب والِدَ َّي

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:

1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته
الشخصية.
2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة
بالتعاون مع اآلخرين.
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1وصية الله  -تعالى  -بالوالدين.
 - 2فضل الوالدين في حياتنا.
 - 3وجوب حب الوالدين وطاعتهما

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة :قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
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ﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ األحقاف ()15
●قال تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ سورة لقمان ()14
●قال تعالى :ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﭼ سورة اإلسراء (.)24
●قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﭼ
سورة اإلسراء ()23
● قال تعالى ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ سورة مريم اآلية ()14
● قال تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ سورة مريم اآلية ()32
●قال تعالى ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ سورة نوح اآلية ()28
●قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ سورة
النساء()36
 - 1االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
●حديث الدرسَ :ع ْن َأبِي ُأ َما َم َة ( َأ َّن َر ُج ًل َق َالَ :يا َر ُس َ
ول ال َّل ِه َما َح ُّق ا ْل َوالِدَ ْي ِن َع َلى
ِ ِ
َار َك) سنن ابن ماجةِ ،كتَاب ْلَ َد ِ
بَ ،باب بِ ِّر ا ْل َوالِدَ ْي ِن ،رقم
َو َلده َما َق َالُ :ه َما َجنَّت َُك َون ُ
الحديث()3644
●قال رسول ﷺ « :رضا الله من رضا الوالدين ،وسخط الله من سخط الوالدين» الترغيب
والترهيب ج  / 3ص .221
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●قوله ﷺ« :رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالد ،وسخط الرب تبارك وتعالى في
سخط الوالد» مجمع الزوائد مج  / 8ص.136
●قال رسول الله ﷺ « :فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما» ابن ماجة ،2782
المستدرك .4/152
●الرجوع إلى مسند اإلمام أحمد :عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -قال :إني
أحب إلى الله؟ قال :الصالة على وقتها ،قلت :ثم
سألت رسول الله ﷺ «أي العمل
ُّ
أي؟ قال :بر الوالدين ،قلت :ثم أي؟ قال :الجهاد في سبيل الله» رقم الحديث 3695
في كتاب مسند المكثرين من الصحابة /باب مسند عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه)
● قوله« :من سره أن »...مسند أحمد /ج/3ص  / 366رقم الحديث .13838
 - 3االطالع على الكتب اآلتية:
 الرجوع إلى موقع السراج المنير أو غراس أو ركاز «صحبتهم جنة» على اإلنترنت.د -الرجوع إلى وزارة اإلعالم (تلفزيون الكويت) فيما يهتم بشؤون األسرة.
هـ  -الرجوع لمجالت تهتم بشؤون األسرة من مثل مجلة (العربي والوعي اإلسالمي).
 - 4االستفادة من البرمجيات والمواقع اإللكترونية المتاحة من مثل ما يأتي:
مواقع مهمة ومتعلقة بالدرس:
/www.abeg.org

www.Sanadkids.islammessage.com
www.said.net

www.back4allah.com/kids

/www.muslim-kid.net
www.islamcd.com
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راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

نظر ًا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي

 - 1التمهيد:

تمهيد ()1
أ -يمكن التمهيد لهذا الدرس بما يأتي:
*صورة لمريم وعبدالله وهم يقبالن أيدي والديهما ويدعوان « اللهم ارزقنا حبهما» ومناقشة
المتعلمين في معنى الموقف.
*يقدم المعلم هدية ألحد المتعلمين ،ثم يسأله َم ْن أحب إنسان إلى قلبك تحب أن تقدمها إليه؟
لماذا تحب والديك؟
* صور يعرضها المعلم ،يعبر المتعلمون من خاللها عن أهمية الوالدين.
عرض إصدار (ركاز لتعزيز األخالق) « صحبتهم جنة» مارس 2007م ،صورة الشاب الذي
 َأ ُ
يمسك بيد أمه وأبيه ،وأسأل .ماذا ترون يا أحبائي في الصورة؟
س - :من اللذان أمسك بيدهما الشاب؟
 س :ما أهميتها في حياتنا؟س :وبم أوصانا الله تعالى بهما؟............
*تحية المتعلمين بتحية اإلسالم ،ثم حمد الله تعالى والثناء عليه ،والصالة على الرسول ﷺ،
ثم ترديد بعض األدعية ،ثم تالوة قول الله تعالى:ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﭼ سورة النساء اآلية ()36
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التعليق على اآلية الكريمة للتوضيح للمتعلمين أن الله  -تعالى  -أمر بعبادته وحده ال شريك
له ،ثم أوصى باإلحسان إلى الوالدين.
*يقوم المتعلمون بأداء موقف تمثيلي ألب يعود من عمله واالبن يجلس في البيت متك ًئا،
فعندما يدخل الوالد إلى البيت يعتدل االبن ويقوم فيرحب بأبيه ويقبل يديه ورأسه.
 - 1وتوجيه عدة أسئلة من مثل ما يأتي:
أ  -ماذا تفعل عندما يدخل أبوك البيت وأنت متكئ؟
ب -لو أن زميلك وضع رجله على األخرى في حضرة أبيه ،فماذا تقول له؟
ج -ما رأيك في زميلك الذي يعود من مدرسته فيقبل رأس أمه وأبيه؟
سرد قصة عن أسرتين إحداهما مكونة من أب وأم وأبناء ،واألخرى أيتام من دون أم أو أبوالعائل (األخ الكبير أو األخت الكبيرة) ،ومن خالل القصة يتم إبراز دور الوالدين في حياة
األسرة بمحاورة المتعلمين في وضع األسرة األخرى ،وتكون القصة مصورة واألسماء
حقيقية ومناقشتهم بما يلي:
س :ماذا لو كان لألسرة أب؟ س :ماذا لو كان لألسرة أم؟

 - 2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :وصية الله تعالى بالوالدين
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

باتباع إستراتيجية المناقشة والحوار أعرض اآليات الكريمة عبر وسائل التقنية عن وصية الله  -تعالى  -بالوالدين أو
تعبر عن فضل الوالدين من مثل:
 صورة أم حامل وأخرى ترضع طفلها وأخرى تطعمه في فمه وأخرى تمسك طفلها والطبيبة تفحصه. أم تطعم طفلها وأب يساعد ابنه في استذكار دروسه. أب وأم يصحبان أبناءهما إلى األلعاب أو األماكن الترفيهية أو لشراء حاجيتهما.ويقرأ اآلية رقم  14من سورة لقمان ثم يدير المعلم المناقشة والحوارمن خالل توجيه بعض األسئلة للمتعلمين من
مثل ما ياتي:
س :من الذي أوصى الله تعالى  -بهما؟
س :وبم أوصى الله بهما؟
س :عالم يدل ذلك؟
س :بم نصف من يحسن ويحب والديه؟
االستماع إلى اآلية الكريمة قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭼ األحقاف ()15
س :بم أمرنا الله  -تعالى  -في اآلية الكريمة؟
س :كيف يكون اإلحسان لهما؟
س :كيف يكون البر واإلحسان لهما؟.
ومن خالل الحوار يستنتج المتعلم وصية الله  -تعالى -بالوالدين وفضلهما عند الله  -تعالى-
أقوم بتوجيه المتعلمين لتلوين والتعرف على كلمتي (أمي وأبي).
س :بم ندعو لوالدينا؟
رحيما بهما ويدعو لهما).
س :بم تنصح من يعامل أبويه بغلظة( .ج :بالقول له أن يحسن ويتلطف مع والديه ويكون
ً
من خالل الحوار يستنتج المتعلم وصية الله  -تعالى -بالوالدين وفضلهما عند الله -تعالى-
فائدة « من موسوعة األخالق اإلسالمية».
 اإلحسان لغة :ضد اإلساءة اإلحسان في عبادة الخالق أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه .وهوالحد في القيام بحقوق الله علىوجه النصح ،والتكميل لها.
إإلحسان في حقوق الخلق :هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان ألي مخلوق يكون.
اإلحسان على وجهين :أحدهما :اإلنعام على الغير .والثاني إحسان في فعله.
 1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته الشخصية.
 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع
اآلخرين.

الوسيلة

صور  -فيديو  -مسجل لتالوة اآليات

الحقيقة

ً
امتثال ألمر الله  -تعالى .-
المسلم يحسن إلى والديه ويقدرهما

الدليل

قال تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭼ األحقاف()15

القيمة
المظاهر السلوكية

حب الوالدين.

الدعاء لهما.
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المهارة
النشاط المصاحب

النشاط المساند
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مهارة الترديد والترتيل
مهارة حركية
 - 1تلوين كلمة (أمي وأبي)
 - 2ترديد اآلية الكريمة ( )15من سورة األحقاف
 - 3عرض نشيد المجال من خالل المسجل والترديد الجماعي المتناسق من المتعلمين.
أحب كل أسرتي
أحب أمي وأبي
أدعو لهم بالجنة
دوما لهم محبتي
وارحم الطفل الصغير
احترم الشيخ الكبير
على جزيل النعمة.
وأشكر الرب القدير
تقديم نشيد الدرس في إذاعة المدرسة.

المحور الثاني :فضل الوالدين في حياتنا

تحقيق المحتوى

صورا متنوعة تبين دور الوالدين في حياتنا ثم يقوم المتعلم
باتباع أسلوب العصف الذهني أعرض على المتعلمين
ً
بتصنيف دور األم ودور األب ،ثم يدير المناقشة والحوار حول مضمون الصور المعروضة وما تعبر عنه وتوجيه
السؤال التالي :س :ما األشياء التي يقدمها الوالدان لألبناء؟
فيقدّ ر المتعلم فضل والديه في حياته من خالل مناقشة الرسوم في الكتاب المدرسي:
أ -أب يقوم بتوصيل أبنائه إلى المدرسة( .رعاية وتربية)
ب  -ولد يجلس مع أبيه(.رعاية وتربية وتوفير حاجة نفسية).
ج  -أب يقوم بشراء احتياجات األسرة من الجمعية( .توفير االحتياجات).
د  -أم تمرض ابنتها المريضة( .رعاية وتوفير احتياجات).
أو توزيع صور متنوعة بين المتعلمين :مثل صورة أم حامل ،وأخرى ترضع طفلها ،وأب يعمل ويكدح في شركة النفط
وآخر يدرس الواجبات مع أبنائه.
ويصنف المتعلمون دور األم ودور األب ،ثم مناقشة المتعلمين حول مضمون هذه الصور وما تعبر عنه.
س :ما األشياء التي يقدمها الوالدان لألبناء؟ (ج :األم قد حملت وأرضعت وتعبت وسهرت من أجل أبنائها ،واألب
يعمل ويكدح ليوفر العيش الكريم ألبنائه)
منها :الرعاية  -التربية  -توفير حاجاتنا
االستماع إلى اآلية القرآنية الكريمة من المسجل ومناقشة المتعلم عن فضل الوالدين في حياتنا .يعبرالمتعلم عن فضل
والديه عليه بجمل جميلة مترابطة أمام المتعلمين.
ب -االستماع إلى اآليات الكريمة:
 - 1قال تعالى:ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼسورة اإلسراء ()24
 - 2قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﭼ سورة النساء()36
 - 3قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ سورة اإلسراء ()23
 - 4قال تعالى :ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ سورة مريم اآلية ()32
قال تعالى :ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ سورة مريم اآلية ()14
س :بم أمرنا الله تعالى في هذه اآليات الكريمة؟
س :هل تحب والديك؟ ولماذا؟
س :ما واجبك نحو أمك وأبيك.
س :كيف تبرهن على برك بأمك وأبيك؟ أحسنت يا بني فالدعاء لهما ومبادرتهما بالسالم وتقبيلهما ومساعدتهما من
عالمات برك بهما.

الوسيلة

 المسجل لالستماع لآلية القرآنية الكريمة.يدرس أبناءه
 بعض الصور مثل :صورة أم حامل ،وأخرى ترضع طفلها ،وأب يعمل ويكدح في شركة النفط وآخر ِّويحل الواجبات معهم.

الحقيقة

فضل الوالدين علينا عظيم.

الكفايات التي يمكن  2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
تحقيقها
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الدليل

قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ األحقاف ()15
قال تعالى :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ سورة
نوح اآلية ()28

القيمة

حب الوالدين.

المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب

النشاط المساند
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مبادرتها بالسالم ومساعدتهما وتقبيلهما والدعاء لهما.
الطالقة اللغوية مهارة الترتيل
 - 1التعبير بثالثة أمثلة عن فضل والديه عليه.
 - 2الترديد الجماعي للدعاء المتناول من اآلية السابقة ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ) سورة اإلسراء
«ثالث مرات».
صورا تدل على فضل الوالدين ويلصقها بالدفتر ومكافأة المتعلم بنجوم وعالمات الحصة القادمة.
أ -يجمع
ً
ب -يعد بطاقة للتعبير عن فضل الوالدين ويعرضها في مجلة حائطية داخل الفصل.

المحور الثالث :وجوب حب الوالدين وطاعتهما

تحقيق المحتوى

باتباع إسرتاتيجية املناقشة واحلوار
عرض النصوص الرشعية من اآليات واألحاديث الدالة عىل وجوب حب الوالدين وإرضائهم عرب وسائل التقنية
ً
أول :عرض احلديث الرشيف « قال رسول  -صىل اهلل عليه وسلم « : -رضا الرب تبارك وتعاىل يف رضا الوالدين
وسخط اهلل يف سخط الوالدين »
رضا اهلل من رضا الوالدين وسخط اهلل من سخط الوالدين» الرتغيب والرتهيب ج  / 3ص  / 221جممع الزوائد مج/8
ص136
الرشح وبيان معنى احلديث وتوجيه عدة أسئلة من مثل ما يأيت:
س :ما جزاء من يرىض أباه؟
س :ما عقاب من يسخط أباه؟
س :هل حتب أباك وأمك؟.
س :ملاذا حتب والديك؟ دلل عىل ذلك بثالثة أمثلة.
س :ما رأيك فيمن ال حيب والديه؟
س :ما واجبك نحو أمك وأبيك؟
س :كيف تربهن برك بأمك وأبيك؟
س :ما رأيك فيمن ال يطيع والديه؟
ومن خالل احلوار يستنتج املتعلم:
أن من حيب أبويه ويرضيهام يستحق رضا اهلل  -تعاىل -ودخول اجلنة ،وأن من ال حيب أبويه وال يرضيهام فعليه غضب
اهلل  -تعاىل  -وسخطه ويستحق عذابه سبحانه وتعاىل.
حق الوالدين والتعبري عن حبهام والعالقة بني الوالدين ودخول اجلنة.
ثان ًيا :عرض أحد احلديثني الرشيفني أو كالمها:
أ  -عن أيب امامة (أن ً
رجل قال :يا رسول اهلل ما حق الوالدين عىل ولدمها ،قال :مها جنتك ونارك) سنن ابن ماجه كتاب
بر الوالدين رقم احلديث ()3644
ب  -عن عبد اهلل بن عمرو  -ريض اهلل عنهام ،قال :أتى رجل رسول اهلل ﷺ فقال « :يا رسول اهلل إين جئت أريد اجلهاد
معك ابتغي وجه اهلل والدار اآلخرة ولقد أتيت وإن أبوي ليبكيان ،قال :فأرجع إليهام فأضحكهام كام أبكيتهام» .ابن ماجة
 ،2782املستدرك .152/4
ثم أرشحه ألبني للمتعلمني أن إدخال الرسور عىل األبوين من مظاهر حبهام ،ثم أوجه للمتعلمني عدة أسئلة من مثل:
س :ملاذا رد الرسول ﷺ -الرجل ومل يأذن له باجلهاد؟
س :بم أوىص الرسول ﷺ -الرجل؟
س :ملاذا حتب والديك؟
س :دلل عىل حبك هلام بثالثة أمثلة.
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تحقيق المحتوى

س:ما جزاء من حيب والديه وحيسن إليهام؟
س:أهيام أحب إليك ،من حيب والديه أم من ال حيبهام؟
س :من الذي أضحك أبويه اليوم؟ ومن الذي قبلهام؟ ومن الذي دعا هلام؟
ثال ًثا :عرض بعض الصور املعربة عن حب الوالدين وحتت كل صورة أدب من مثل:
صورة طفل يستقبل أمه وأباه عند باب البيت.
أو صورة لطفل يساعد أباه يف ري حديقة البيت.
أو صورة طفلة تساعد أمها يف تنظيف البيت.
أو صورة طفل يرفع يديه بالدعاء لوالديه.
توجيه وتشجيع املتعلمني للتعليق عىل هذه الصور.
راب ًعا :العرض من خالل الفيديو املشهد التايل  /أو قيام املتعلمني باملشهد التمثييل:
الوالد يعود من عمله جيد ابنه عبداهلل واق ًفا أمام باب البيت يف انتظاره.
فيرسع عبداهلل إىل أبيه ويعانقه ً
قائل :السالم عليك يا أيب.
دائم تنتظرين.
األب :وعليك السالم يا عبداهلل .إين سعيد بك ألنك ً
كثريا يا أيب.
عبداهلل :هذا ألين أحبك ً
األب :إننا سنذهب لزيارة أختك حصة وزوجها ً
وأولدمها يف املساء إن شاء اهلل تعاىل.
عبداهلل :أرجو أن تأخذين معك يا أيب.
األب :إن شاء اهلل يا عبداهلل ،وإنني فخور بك .إنك حريص عىل رضا والديك ورضا اهلل -تعاىل.
ثم أناقش املتعلمني قائالً:
س :ما رس سعادة األب بابنه عبداهلل؟
سمعنا قول األب لعبداهلل « إين فخور بك يا عبداهلل»
س :فلامذا يفتخر األب بابنه عبداهلل؟
س :ماذا قال عبداهلل ألبيه عندما رآه؟ (ج :قال له السالم عليك يا أيب)
يوجه املتعلمون بوجوب انتظار عودة آبائنا وأمهاتنا وأن نبادرمها بالسالم وذلك من عالمات حمبتنا هلم.
فائدة:
* اإلحسان رش ًعا :اإلتيان باملطلوب رش ًعا عىل وجه حسن.
* اإلحسان يدخل فيها أنواع الرب كلها.
مواقع مهمة ومتعلقة بالدرس:
/www.abeg.org
www.Sanadkids.islammessage.com
www.said.net
www.back4allah.com/kids
/www.muslim-kid.net
www.islamcd.com

الكفايات التي يمكن 1.1التعرف عىل بعض اجلوانب األساسية يف العقيدة اإلسالمية مع األخذ باحلسبان قدراته الشخصية.
 3.1إظهار االهتامم باجلوانب السلوكية للمسلم املستمدة من األدلة الرشعية.
تحقيقها
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الوسيلة

املسجل لعرض اآليات  -صور  -الفيديو أو ( - )CDمشهد متثييل.

الحقيقة

حب الوالدين يكون بربمها واإلحسان إليهام.

الدليل

 -1قال رسول ﷺ :رضا الرب تبارك وتعاىل من رضا الوالدين وسخط اهلل يف سخط الوالدين «رضا اهلل من رضا
الوالدين ،وسخط اهلل من سخط الوالدين»
أو قوله  -صىل اهلل عليه وسلم  « -رضا الرب تبارك وتعاىل يف رضا الوالد ،وسخط الرب تبارك وتعاىل يف سخط الوالد»
الرتغيب والرتهيب ج  / 3ص  / 221جممع الزوائد مج/8ص136
 -2احلديث الرشيف عن أيب أمامة (أن ً
رجل قال :يا رسول اهلل ما حق الوالدين عىل ولدمها ،قال :مها جنتك ونارك)
سنن ابن ماجه كتاب بر الوالدين رقم احلديث ()3644
 -3احلديث ا لرشيف عن عبداهلل بن عمرو  -ريض اهلل عنهام قال :أتى رجل رسول اهلل ﷺ فقال :يا رسول إين جئت أريد
اجلهاد معك ابتغي وجه اهلل والدار اآلخر ولقد أتيت وأبوي ليبكيان ،قال فارجع إليهام فأضحكمها كام أبكيتهام  -سنن
ابن ماجه  2782املستدرك 4/152

القيمة

حب الوالدين.

المظاهر السلوكية

انتظارعودهتام ومبادرهتام بالسالم والتحية.

المهارة

مهارة احلفظ  /مهارة الرتديد:
إجادة ترديد احلديث الرشيف.
إتقان التعليق عىل الصور بعبارات مفيدة.

النشاط المصاحب

أ -ترديد احلديث الرشيف مرتني.
ولوالدي»
ب  -الرتديد اجلامعي بصوت مجيل والدعاء لآلباء واألمهات «رب اغفر يل
ّ
ج  -بالتعاون مع زمالئه (جمموعته) وكتابة برنامج عميل منظم ملا سيقوم به من خالل هذا األسبوع لينال رضا والديه.
د -رتب العبارات اآلتية حسب قيمتهام األعىل عندك:
رضا والدي  -اإلحسان إليهام  -أشكر والدي  -أطيع والدي.
هـ أوجد الشبه بني اليدين والوالدين( .إن أمكن)

النشاط المساند

 -1مجع صور تعرب عن حب الوالدين ولصقهام بالدفرت.
تعبريا عن احلب والوفاء (بطاقة  -رسمة) أو بطاقات أو رسوم لتقديمها إىل
-2عمل أو صنع هدية بسيطة من يد املتعلم ً
األبوين مثل وردة من قامش أو ورق ملون عن احلب.
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خامسا :حل أنشطة الدرس السادس
ً
ن ُ
َشاط ()1
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
زر ِق:
ُأ َل ِّو ُن كَل َم َة ( ُأ ِّمي) با َّللون َ
الو ْرد ِّي وكَلمة ( َأبِ ْي) با َّللون األَ َ

أمي

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

أبي

يمكن مناقشة المتعلمين أثناء تلوينهم باألشياء التي باللون الوردي ،ويمكن تشبيهها باألم مثل
الوردة كاألم بجمالها والفراولة بطعمها ولذتها...
واألب كالسماء الزرقاء في الخير الذي يأتينا به.
ن ُ
َشاط ()2
ُأ َع ِّب ُر َأ َما َم ُز َمالئي َع ْن َف ْض ِل َوالِدَ َّي في َحياتي.
يعطى للمتعلمين مساحة للتعبير عن فضل الوالدين ،وكس ًبا للوقت ممكن أن يكون بإحدى
الطرق اآلتية:
 - 1يطلب منهم التعبير فيما بينهم في المجموعة.
 - 2التعبير مع زميله (ثنائي)
 - 3المشاركة الجماعية في النقاش ثم ترتيب الكالم والجمل وتكليف أحد من المجموعة
للحديث أمام الفصل حول ما تناقشوه.
وفي جميع الحاالت يتجول المعلم بينهم للتوجيه والمساعدة ومن ثم يقيم.
هار ُة ال َّت ْعبي ِر
َم َ

ِ
حاكاة
هار ُة ا ْل ُم
َم َ

ن ُ
َشاط ()3
ُأردد بِصو ٍ
ميل محاك ًيا مع ِّلمي في َق ِ
ت َج ٍ
ول ال ّل ِه تَعالى :ﭽ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ.
َ ِّ ُ َ ْ
يرتل المعلم راف ًعا يديه للدعاء بصوت جميل اآلية الكريمة مع الخشوع والتكرار ،ويردد
المتعلمون خلفه محاكين تالوته.
122

سادسا :حل أسئلة الدرس السادس معلمي يسأل ونحن نجيب
ً
َ - 1عبر َش َف ِهيا َعن َث ِ
الث َو َ
سائل لِ َطا َعتِ َك وا ْلدَ ْي َك.
ًّ ْ
ِّ ْ
تنظيف حجرتي  -مساعدة والدي في سقي حديقة المنزل وغيرها..
اد بِطا َق ٍة ُتعبر فيها َعن حب َك لِوالِدَ ي َك ،وا ْع ِر ْضها فِي مج َّل ِة الح ِ
َ - 2تعاو ْن مع ُأسرتِ َك فِي إِعدَ ِ
ائط
َ
َ َ
َ
ْ
ْ ُ ِّ
َ ِّ ُ
َ َ َ َ ْ َ
د ِ
اخ َل ال َف ْص ِل.
َ
	ملحوظة عدم تكليف المتعلمين فوق طاقتهم ،فممكن عمل لوحة على ورق  A4ثم
تعرض على لوحة الحائط ويعبر عنها شفه ًّيا بعبارة من ثالث كلمات.
ِ
ِ
ِ
حب الوالدين مستعينًا
الم َع ِّب َر َة َع ْن َف ْضل َوالدَ ْينَا في َح َياتنَا َو َض ْع َها في ق َطار ِّ
- 3ان َْز ِع ُّ
الص َو َر ُ
بالملصقات ،صفحة ()145

ول الصور ِة المعبر ِة َعن م َظ ِ
اه ِر ُح ِّب َك لِ َوالِدَ ْي َك.
ْ َ
دائر ًة َح َ ُّ َ ُ َ ِّ َ
َ - 4ض ْع َ
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السابِ ُع
َّ
الد ْر ُ
س َّ

َ
بــر والِدَ َّي
أ
ُّ

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:

1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته
الشخصية.
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع.
 2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1التقرب إلى الله تعالى ببر الوالدين.
 - 2وسائل البر بالوالدين.
 - 3طاعة الوالدين سبب التوفيق في الدنياو اآلخرة.
 - 4طاعة الوالدين سبب دخولنا الجنة.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
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●قال تعالى :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ سورة

اإلسراء ()23-24

●قال تعالى :ﭽ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ
ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ سورة الصافات
اآلية ()120

●قال تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ سورة
الصافات اآليات من ()99-113

●قال تعالى :ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩﮪ

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ سورة هود اآليات من
(.)43 - 41
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- 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
قراءة األحاديث الشريفة قراءة صحيحة مضبوطة:
●قال رسول « :- � -من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل
رحمه» رواه مسند أحمد  -مسند بني هاشم  -مسند انس بن مالك رضي الله عنه
( - )14591ج - 3ص  - 336رقم .13838
●قال رسول « :- � -رضا الله من رضا الوالدين ،وسخط الله من سخط الوالدين »
الترغيب والترهيب ج  / 3ص .221
ِ
الوالِدَ ةَ» مسند اإلمام
الج َّن َة ت َْح َ
●عن جاهمة عن النبي ﷺ« :ا ْلز َْمها َّ
ت رجليها َ -ي ْعني َ
فإن َ
أحمد  -مسند المكيين  -حديث معاوية بن جاهمة السلمي حديث (.)15306
«الوالِدُ َأ ْو َس ُط َأ ْب َو ِ
الجن َِّة» سنن ابن ماجه  -كتاب
اب َ
●عن أبي الدرداء عن النبي ﷺَ :
األدب  -باب بر الوالدين  -حديث ()3686
 - 3االطالع في الكتب اآلتية :
●قراءة قصة ابن نوح عليه السالم في سورة هود اآليات من (.)43 - 41
●قصة أصحاب الغار الثالثة ،صحيح البخاري حديث (.)3465
●قراءة قصة أويس القرني بالرجوع إلى سير أعالم النبالء  /جزء  / 4ص .19
●الرجوع إلى البيهقي  /شعب اإليمان  /المجلد السادس  /ص  / 177الحديث رقم
.7829

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين)
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
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 - 1التمهيد:

التمهيد (:)1
بما ورد في الدرس( :صورة عبدالله ومريم) حوار بينهما :هيا نهدي والدينا هذه األنشودة
بصوت جميل:
ِ
ِ
ب ك َُّل ُأ ْس َرتِي
ـب ُأ ّمي َو َأبي		
ُأح ُّ
ُأح ُّ
الجن َِّة
َد ْوم ًا َل ُه ْم َم َح َّبتِي		
َأ ْد ُعو َل ُه ْم بِ َ
مناقشة المتعلمين عن معنى األنشودة.
التمهيد (:)2

موقف تمثيلي ألم تنادي على ابنتها ،يا مريم .نعم يا أمي ،هل كتبت واجب المدرسة؟ نعم
كتبته يا أمي وكتبت ما كلفني به والدي أيض ًا ،األم :بارك الله فيك يا مريم وإنني فخورة بك ألنك
دائم ًا تحرصين على طاعتي وطاعة أبيك.

تذكير المتعلمين كيف أن مريم تطيع أمها وأباها وتسمع كالمهما؛ لذلك هما يحبانها كثير ًا
ويفتخران بها ،ويستنتج مع المتعلمين عنوان ًا للدرس عن بر وطاعة الوالدين.
التمهيد (:)3

لعبة األضداد ،الكلمة وعكسها ،لتنشيط أذهان المتعلمين بلعبة الكلمة وعكسها.
الشتاء
الربد
اخلري
الطاعة
اجلنة

الصيف
احلر
الرش
املعصية
النار
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الجميع يحب الجنة :فما األعمال التي تقربنا إليها من خالل الصور اآلتية؟
 صورة معبرة عن الصالة. -صورة معبرة عن الزكاة.

 صور معبرة عن طاعة الوالدين. -صورة معبرة عن الحج.

 صورة معبرة عن الصيام.بيان أن هذه األعمال بفضل الله تعالي تقربنا إلى الجنة ،وتشويق المتعلم بلغز صغير :يوجد من

بين األعمال السابقة عمل طيب مهم ولكن نوعه ال ينتمي لبقية األعمال الطيبة األخرى فما هو؟
أو بعبارة أخرى تشويقه بالتعرف من خالل الدرس على هذا العمل العظيم؟

 - 2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :التقرب إلى الله تعالى ببر الوالدين.
تحقيق المحتوى

باتباع أسلوب المناقشة والحوار
عرض مشهد من خالل الفيديو أو ( )CDألب ينادي على ابنه قائالً :يا عبدالله.....
عبدالله :نعم يا أبي فيترك عبدالله اللعب ويأتي إلى أبيه.
األب :كفاك لعب ًا واجلس لكتابة الواجبات المدرسية.
عبدالله :إن شاء الله يا أبي .ويجلس ويكتب الواجبات .ويدرس ثم يأتي في اليوم التالي من المدرسة وعلى وجهه
الفرح ويقصد والده مباشرة.
فيقبله قائالً :جزاك الله خير ًا يا أبي على نصيحتك باألمس ،انظر ماذا كتب لي معلمي.
الوالد :ما هذا يا عبدالله؟
عبدالله :هذه عالمات ونجوم ألنني كتبت الواجب.
األب :أحسنت وبارك الله فيك يا عبدالله.
مناقشة المتعلمين بأسئلة حوارية من خالل الموقف السابق:
س :ماذا نتعلم من الحوار السابق يا أبنائي؟
س :ماذا لو طلب إليك أبوك أن تكتب واجباتك؟
س :ماذا لو طلب إليك أال تخرج من البيت إال بإذنه؟
ثم أبين للمتعلمين أن طاعة الوالدين عبادة الله تعالي.
يستمع المتعلم لآليتين الكريمتين .سورة اإلسراء ( )23-24ويشير بأصبعه للكلمات الدالة على بر الوالدين في اآلية
الكريمة ويكتبها في ثمرات شجرة البر.
فائدة للمعلم والمتعلم:
ِ
معنى البر التوسع في فعل الخير ،والفعل المرضي
معنى اإلحسان
معنى العقوق :كل قول أو فعل يتأذى به الوالد من ولده ما لم يكن شركًا أو معصية.

الكفايات التي يمكن  1.1التعرف على بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية مع األخذ بالحسبان قدراته الشخصية.
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
تحقيقها
الوسيلة

 - 1الفيديو الــ ()CD
 - 2المسجل أوتقنية مناسبة ليستمع المتعلمون لآليتين الكريمتين .سورة اإلسراء ()23-24

الحقيقة

التقرب إلى الله  -تعالى  -ببر الوالدين.

الدليل

ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﭼ
سورة اإلسراء()23-24

القيمة

بر الوالدين.

المظاهر السلوكية

ألتزم ببر والدي ألتقرب إلى الله تعالى
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المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
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مهارة الترديد
إجادة ترديد اآليتين الكريمتين من سورة اإلسراء.
 يشير بأصبعه للكلمات الدالة على بر الوالدين في اآلية الكريمة ويكتبها في شجرة البر. - 1يساعد أمه في بعض األعمال.
صورا لكيفية مساعدة أمه في بعض األعمال.
 - 2يجمع
ً

المحورالثاني :وسائل البر بالوالدين.
تحقيق المحتوى

باتباع أسلوب العصف الذهني أطلب من المتعلمين في المجموعة تدوين أكبر عدد من وسائل بر الوالدين في
البطاقة التي أعددتها أمامهم ،ثم أناقشهم بعد عرضها أمام المتعلمين ،وأكرم المجموعة الفائزة.و توزيع بطاقات على
كل مجموعة بأحد األسئلة اآلتية لمناقشتها وشرحها فيما بينهم:
س :ما دعاؤك لوالديك؟
س :كيف يكون حديثنا وصوتنا أمام والدينا؟
س  -ما جزاء من يطيع والديه؟
س  -تكلمنا عن طاعة الوالدين فما عكسها؟
س إذا كنا قد عرفنا جزاء من يطيع والديه .بم تدعو الله تعالى لهما؟
وبعد المناقشة تعرض كل مجموعة السؤال واإلجابة الوافية المتفق عليها من قبل المجموعة.
ثم يقرأ الوسائل الواردة في الدرس.
ُ
ثم يتم حل نشاط الكتاب بترتيب الكلمات للوصول إلى مظهر سلوكي :أق ِّبل رأس أمي وأبي)3.1( .
ويناقش الصور المعروضة في نشاط ب المحور الثاني.
الصورة األولى :صورة مريم تساعد أمها في ترتيب المائدة.
س :من منكم تساعد أمها في ترتيب المائدة؟
س :ما جزاء من يطيع ويحسن ألمه وأباه؟
الصورة الثانية :صورة ولد يساعد أباه في المشي ويأخذ بيديه عند كبر سنه.
س :ماذا تفعل إذا صاحبت جدك الكبير في السن متك ًئا على عكازته إلى المسجد؟
الصورة الثالثة :الوالدين يتحدثان مع أبنائهم(.أتحدث معهما بأدب)
س:ماذا تفعل إذا كان والديك يتحدثان أمامك عن أمر مهم؟ وعالم يدل ذلك؟ وبم تصف من يقطع كالمهما؟
صورة الرابعة :مريم تقبل رأس والدتها
س :عالم يدل هذا الفعل؟ وما شعور األم حين تقوم به.
س :ماذا تسمع من والديك حين تقوم بتقبيل رأسهما؟
الصورة الخامسة :صورة ولد يرفع يديه داع ًيا للوالدين.
الصورة السادسة :صورة ولد يقدم ألبيه أو جده المريض الدواء وهوعلى سريره.
س :ماذا تفعل عندما ترى أباك متعب ًا ،أو ترى أمك متعبة؟
س :ماذا تفعل عندما ترى أباك يعمل في حديقة المنزل.
س :ماذا يمكن أن يحدث لو ساعدت جدك أو أباك في احتياجاته.
التعقيب على اإلجابات :بأن من مظاهر طاعة الوالدين تلبية طلباتهما (.)3.2

الكفايات التي يمكن  3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع.
تحقيقها
الوسيلة

صور  -فيديو المسجل

الحقيقة

من بر الوالدين خدمتهما وطاعتهما والتأدب معهما في الحوار.

الدليل

باإلمكان االستعانة بالحديث الشريف السابق تناوله في درس ( « )1رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين
وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين»
ممكن حديث آخر « :من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر بوالديه وليصل رحمه»
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القيمة
المظاهر السلوكية
المهارة
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بر الوالدين.
يخدمهما ويطيعهما ويتأدب معهما في الحوار.
مهارة الربط
مهارة المناقشة والحوار

النشاط المصاحب

والدي) لتكوين جملة مفيدة.
 ب -ترتيب جملة ( ُأقبل رأسّ
صغيرا)
س :ما رأيك في زميلك الذي يبتسم في وجه أبويه ويسمعهما دو ًما هذا الدعاء (رب ارحمهما كما ربياني
ً
ممكن عرض صور أخرى لتحقيق المفهوم بشكل أعمق.
*الصورة األولى :طفل يطلب إليه أبوه الجلوس في المقعد الخلفي للسيارة فيستجيب له ،ولد يساعد أباه في المشي
ويأخذ بيديه عند كبر سنه.
*الصورة الثانية :طفلة تأمرها أمها بأن تنام مبكر ًا لتستيقظ مبكر ًا فتستجيب لها ،تقدم ألمها المريضة الطعام وهي على
سريرها.
* الصورة الثالثة :طفل يضرب هرة صغيرة فتنهاه أمه عن ذلك فينتهي.

النشاط المساند

صغيرا)  -أداء نشيد المجال في إذاعة المدرسة - .عمل مجلة حائط مصورة
ترديد الدعاء (رب ارحمهما كما ربياني
ً
توضح وسائل بر الوالدين.

المحور الثالث :طاعة الوالدين سبب التوفيق في الدنيا.
تحقيق المحتوى

باتباع إستراتيجية لعب األدوار أطلب من المتعلمين تمثيل الموقف الوارد في الكتاب لعبدالله ووالديه في النشاط (أ)
وأوجه أسئلة لهم للوصول أن بر الوالدين من أسباب التوفيق بالدنيا.
مناقشة المتعلمين:
س :ما موقف عبدالله من كالم والديه؟
س :وما نتيجة هذه الطاعة.
ثم أطلب من المتعلمين ذكر مواقف لهم و ّفقوا فيها بسبب دعاء الوالدين لهم.
ويستمع المتعلمون للحديث الشريف (من سره أن يمد له في عمره )..لمناقشته.
ثم أروي لهم قصة أو أدرب المتعلمين لتمثيل مشهد تمثيلي للقصة اآلتية التي تبين أن من ثمرات طاعة الوالدين سعة
الرزق:
أوصيت أم ابنتها أن تعتني بجارتها المسنة وتخدمها في بيتها ،فقامت البنت بتنفيذ وصية أمها ،وقامت على رعاية
المسنة وأنفقت عليها كل ما لها بعد أن تخلى عنها كل الناس ،واضطرت للعمل حتى تنفق عليها ،وكانت العجوز
فخورة بها معجبة بتصرفها وطاعتها ألمها ،وذات يوم يأتي بالغ من المحكمة بضرورة حضور العجوز إليها فتعجبت
العجوز من هذا الطلب ،وعندما حضرت إلى المحكمة كانت المفاجأة حيث أخبروها أن قريب ًا لها توفي وليس له
وريث غيرها وصرفوا لها مبالغ كبيرة من المال ،ففرحت العجوز بهذا المبلغ وأنفقت جز ًءا كبير ًا منه لهذه البنت الطيبة
التي أطاعت أمها.
ً
سؤال للمتعلمين ،ماذا استفدتم من هذه القصة؟ وأطلب منهم أن يضعوا عنوانًا مناس ًبا لها.
ثم أوجه

الكفايات التي يمكن  3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع .
تحقيقها
الوسيلة

المسجل  -الفيديو أو ( - )CDفيلم كرتون لقصة أصحاب الغار أو ابن نوح عليه السالم.

الحقيقة

طاعة الوالدين ثوابها عظيم وسبب في (إطالة العمر -وزيادة الرزق).

الدليل

قصة الثالثة في الغار من خالل الحديث الشريف /قصة ابن نوح من سورة هود اآليات من ( .)41-43أو قصة
الصحابي أويس القرني.

القيمة
المظاهر السلوكية
المهارة

النشاط المصاحب
النشاط المساند

بر الوالدين.

يدخل السرور عليهما ويستغفر لهما ويقبل نصحهما.
 - 1من خالل القصة:
أ  -مهارة اإلصغاء وإجادة المتعلم االستماع إلى قصة الدرس والمشاركة في مناقشة حول أن طاعة الوالدين سبب
التوفيق في الدنيا.
ب -مهارة  .........يضع عنوانًا مناس ًبا لهذه القصة.
ج -مهارة االستنتاج يستخلص ويكتب القيمة التي تمثل بها عبدالله] ..................... [ :
 - 1التحدث أمام زمالئه عن ثمرات طاعة الوالدين.
االستماع للقصة المرتبطة بالدرس «طاعتي لوالدي سبب توفيقي» واستنتاج قيمة وعنوان القصة.
مشاهدة قصة الرجل الذي حمل أمه في الطواف (كرتون) ومناقشة المتعلمين حول صور البر بالوالدين.
 - 1يحكي قصة البنت البارة بوالدتها.
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المحور الرابع :طاعة الوالدين سبب دخولنا الجنة
تحقيق المحتوى

الكفايات التي يمكن
تحقيقها

 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع.

الوسيلة

صور  -المسجل -الفيديو أو( )CDلفيلم كرتون لقصة عن قصص برالصحابة الكرام بوالديهم
بطاقات أو وسيلة مناسبة لعرض الحديثين الشريفين.

الحقيقة

من ثمرات طاعة الوالدين في اآلخرة رضا الله تعالى ودخول الجنة.

الدليل

أ -قال النبي ^« :إلزمها فإن الجنة عند رجلها»  -يعني الوالدة  -مسند اإلمام أحمد  -مسند المكيين  -حديث معاوية
بن جاهمة السلمي حديث (.)15306
وفي رواية عن جاهمة عن النبي ^ « :إلزمها فإن الجنة تحت رجليها » يعني الوالدة  -مسند اإلمام أحمد  -مسند
المكيين  -حديث معاوية بن جاهمة السلمي حديث (.)15306
عن أبي الدرداء عن النبي ^ « :الوالد أوسط أبواب الجنة » سنن ابن ماجه  -كتاب األدب  -باب بر الوالدين حديث
()3686

القيمة

بر الوالدين.

المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب

النشاط المساند
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باتباع أسلوب سرد القصص والحوار والمناقشة
عرض قصة الحديث الشريف (وهو أن ً
رجل استأذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالجهاد معه فعلم الرسول صلى
الله عليه وسلم أن له أ ًّما فقال« :الزمها فإن الجنة عند رجلها» ثم أناقش المتعلمين بما يأتي:
س :بم استاذن الرجل النبي ^
س :وهل رضي الرسول ^ قيامه بالعمل العظيم (الجهاد في سبيل الله تعالى) وترك والدته؟
س :لماذا رفض رسول الله ^ طلبه؟
س :هل استجاب الرجل لوصية النبي ^؟
س :ما رأيك في وصف الرسول ^ في رضا الوالدة سبب لدخول الجنة؟
ثم أطلب من المتعلمين فتح الكتاب لترديد الحديث األول ثم الثاني ثم عرض الحديثين الشريفين وتقسيم الصف
إلى فريقين لترديد الحديثين بالتناوب بينهما ،وأطلب منهم شرح ما فهموه من الحديث حتى نصل إلى أن من أبواب
الجنة بر الوالدين.
ومن خالل مناقشة معنى الحديث يستنبط المتعلمون أن من ثمرات بر الوالدين دخول الجنة.

يلبي طلباتهما ويعمل على رضاهما ليفوز بالجنة
مهارة الترديد
أ -ترديد جملة « بري بوالدي سبب دخولي الجنة» وتلوين كلمة الجنة أثناء ترديد الجملة.
ب -مناقشة المتعلمين نشاط :ماذا لو......؟ كنت ألعب وطلبت والدتي أن أحضر لها كأس ماء.
(الوالِدُ َأ ْو َس ُط َأ ْب َو ِ
الجن َِّة).
اب َ
ج -ترديد الحديث الشريف (إلزمها فإن الجنة تحت أقدامها)َ .
عمل مسابقة أسبوع البر.

خامسا :حل أنشطة الدرس السابع
ً

َمها َر ُة ا ِ
إلستماع ال َّن ِش ِط

ن ُ
َشاط ()1
َأ ْستَمع إلى اآليات ِالك َِر ْي َم ِة من سورة اإلسراء ( )24 - 23ثم أنصت لشرح معلمي ألعرف
معناها.
يمكن للمعلم عرض اآليات لعدة قراء مع بيان اسم القارئ وصورته إن وجدت والحث على
االقتداء بهم ،ثم يعرض شرح اآليات بصورة مشوقة.
ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰﮱﭼ
آمرا بعبادته وحده ال شريك له فإن القضاء هاهنا بمعنى األمر
يقول تعالى ً
قال مجاهد (وقضى) يعني وصى وكذا قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والضحاك بن
مزاحم ووصى ربك أال تعبدوا إال إياه ،ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال( :وبالوالدين إحسانا)
أي وأمر بالوالدين إحسانًا ،وقوله( :إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كالهما فال تقل لهما أف
(أي ال تسمعهما ً
قول سيئًا حتى وال التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيئ (وال تنهرهما) أي
وال يصدر منك إليهما فعل قبيح كما قال عطاء بن أبي رباح في قوله( :وال تنهرهما) أي ال تنفض
يدك على والديك ،ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن
فقال( :وقل لهما ً
كريما) أي لينًا طي ًبا حسنًا بتأدب وتوقير وتعظيم.
قول
ً
ﭽﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ ()24
(واخفض لهما جناح الذل من الرحمة) أي تواضع لهما بفعلك (وقل رب ارحمهما) أي في
صغيرا)
كبرهما وعند وفاتهما (كما ربياني
ً
ملحوظة :يجب على المعلم بيان بعض صور العقوق ،فالعقوق التكون بقول أف فقط بل تكون
بعدم الرد عند ندائهم له أو بالمماطلة في تلبيتهم ،أو في إحزانهم أو مضايقتهم ً
قول أو ً
عمل.
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ن ُ
َشاط ()2

الر ْب ِط
َم َ
هار ُة َّ

أُ -أرتِّب الك َِلم ِ
ِ
ِ
القوسين.
المتسلسل بين
ات اآلتِ َي َة ألُك َِّو َن ُج ْم َل ًة ُم ِفيدَ ًة بوض ِع الرق ِم
َ ُ
َ
ُأ ِّم ْي َو َأبِ ْي َ -ر ْأ َس ُ -أ َق ِّب ُل

()3

()2

()1

ُأ ِّم ْي َو َأبِ ْي

َر ْأ َس

ُأ َق ِّب ُل

يقوم المعلم بمتابعة المتعلمين من تركيب جملة مفيدة وتصحيح من يخطأ.
ب-أناقش مجموعتي حول وسائل البر من خالل الصور اآلتية ،ثم نعاهد
بعضنا على االلتزام بها.
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َمها َر ُة ا ْل ُمنا َقشَ ِة َوا ْل ِحوا ِر

يتم مناقشة الصور في الكتاب بين المجاميع ،وبعد المناقشة يطلب المعاهدة بعبارات تشجيعية
على االلتزام بها مثل:
 - 1فلنعاهد بعضنا على مساعدة والدينا الغاليين بعمل يقومون به على األقل عمل واحد كل
يوم لكل منهما.
 - 2أال تستحق والدتي التي تساعدني كل يوم في تأدية واجباتي ووالدي الذي يوفر لي احتياجاتي
أن أرفع يدي قبل النوم للدعاء لهما بأن يطيل أعمارهم ويرضى الله عنهم ،إذن فلنعاهد بعضنا
على ذلك.
كثيرا ما تعبت أمي بالسهر علي لعالجي ووالدي أخذني للمستشفى وشعرت بخوفهم
ً -3
علي فلنعاهد أنفسنا على مراعاتهم حال تعبهم ومرضهم وكبر سنهم.
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ن ُ
َشاط ()3
أ َ -أست َِمع ِمن مع ِّل ِمي ِ
الق َّص َة اآلتِ َي َة :يمكن عرض القصة بصورة مشوقة
ْ ُ ْ َُ
بلعب األدوار أو بالعرائس أو باإللقاء المشوق.

إلص ِ
غاء َوال َّن ِش ِط
َمها َر ُة ا ِ ْ

ناسبا لِه ِذ ِه ِ
ِ
الق َّص ِة (بري سبب توفيقي  -بر الوالدين سعادة وفوز)
ب َ -ض ْع ُعنوان ًا ُم ً َ

هار ُة ال َّتفْكي ِر ا ِ
إل ْبداعي
َم َ

ِ
يم َة ا َّلتي ا ْلت ََز َم بِ َها َع ْبدُ ال ّله (بر الوالدين)
ج ُ -أ ِّلو ُن الق َ

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

ْظ وال َّتر ِ
الحف ِ
َمهار ُة ِ
ديد
َ
ْ

ن ُ
َشاط ()4
أ  -أحفظ َم َع ُأ ْخواني الدعاء.
(اللهم ارزقنا الجنة ببر والدينا)
ممكن ترديد الدعاء عدة مرات خلف المعلم ،ثم يطلب من المتعلمين تسميع جزء من الدعاء
مع وضع عالمة النجمة في المالحظات في الكتاب( .تقييم األقران)
هار ُة ا ْل َنتائِجِ ا ْل ُم َت َرت َِّب ِة
َم َ

حضر َلها ك َْأس ٍ
ب  -ماذا َلو ُكن ُْت َألعب و َط َلب ْت والِدَ تِي َأ ْن ُأ ِ
ماء؟
َ
َ
َ ُ
ْ
َ
ْ
أترك اللعب وأحضر لها الماء وأقول لها تفضلي يالغالية ،وأنتظر حتى أن تنتهي من الشرب
كأسا آخر ،ثم ُأعيد الكأس مكانه.
وأسألها إن كانت تريد ً
يتابع المعلم أجوبة المتعلمين ويتقبل اإلجابات مع توجيه من يحتاج إلى توجيه.
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سادسا :حل أسئلة الدَّرس السابع معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
بارات اآلتِي َة بِالك َِلم ِة المن ِ
ِ
َ - 1أك ِْم ِل ِ
َاس َب ِة:
الع
َ
َ ُ
أ َ -أ َم َرنا ال َّله تعالى بِبِ ِّر..الوالدين.
ب  -بِ ُّر الوالِدَ ْي ِن ُيدْ ِخ ُل..الجنة.
ول الص ِ
ِ
الم َع ِّب َـر ِة َع ْن بِ ِّر الوالِدَ ْي ِن.
ورة ُ
َ - 2أنا َأ َض ْع دائ َر ًة َح َ ُّ َ

هذه الصورة ُّ
تدل على العقوق.
يمد الولد رجله تجاه والديه وهذا من العقوق.
ناق ُش ُأخواني بالم ِ
ُ - 3أ ِ
وق َف ْي ِن التَّالِ َي ْي ِن ُث َّم َأ ْحك ُُم ع َل ْي ِه َما بـ ( ) أو (×).
َ
ِِ ِ
ِ
ِ
المدْ َر َس ِة.
أ َ -ق َّب َّل سال ٌم ر ْأ َس َأ ِّم َه عنْدَ َع ْو َدته م َن َ
ِ ِ
ِ ِ
المدْ َر َس ِة َ
السال ِم على ُأ ِّمها.
دون َّ
ب َ -ذ َه َب ْت َعبِ ْي ُر إلى ُغ ْر َفت َها عنْدَ َع ْو َدتها م َن َ

( )
(×)
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حل أسئلة ُأ َق ِّي ُم َم ْعلوماتي ِلل ِْو ْح َد ِة ْالولى
 - 1أكمل األحاديث واألدعية اآلتية:
وبمحم ٍد � -نَب ًّيا،
يت بال َّله َر َّباَ ،وباإلسال ِم ِدينًا،
«ر ِض ُ
ّ
أ -وجبت له الجنة من يقولَ :
ورسوالً».
قال َر ُ
بَ -
سول الله ^:
ِ
		اإل ْي َم ْا ُن َأ ْن ت ُْؤ ِم َن بِال َّل ِه َو َم َلْئكَتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُس ِل ِه َوا ْل َي ْو ِم ْال ِخ ِر َوت ُْؤ ِم َن بِا ْل َقدَ ِر
َخ ْي ِر ِه َو َش ِّر ِه»
 - 2أكمل معنى ك ٍُّل من:
ٍ
َقو ُم بِها لِ ّل ِه تَعالى.
العبادة هي :ك ُُّل طا َعة ن ْ
هو َما ْاس َت َق َّر فِي ا ْل َق ْل ِ
اإليم ُ
ب َو َصدَّ َق ُه ال َع َم ُل.
ان َ
اإليمان هوَ :
 - 3أكمل العبارات اآلتية بإيصال الرسوم المع ِّبرة بالكلمات المناسبة فيما يأتي:
 -ال َّله تعالى ربنا فهو:

يوفقني
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يشفيني

يطعمني

وأتقرب إليه بالعبادات اآلتية:
 أخلص العبادة ل َّله وحدهَّ

الزكاة

الحج

مساعدة المحتاج

الصالة

 -أحب أمي وأبي ألنَّهما:

يعلماني

يرعاني

ربياني

يوفران حاجياتي

لوالدي باآلتي:
ببري
أخلص العبادة ل َّله وحدهَّ
وأتقرب إليه ّ
َّ
رب
ارحمهما كما
ربياني صغيرا

احترمهما

أرعاهما

أساعدهما

الدعاء لهما
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ّ - 3لون ما هو مطلوب:
● إذا ذكر رسولي محمد أقول:

 - 4أستخرج من اآلية ثالث صفات لرسولي محمد ^ واكتبها:

قال تعالى:ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ األحزاب()46 - 45
ﭠ

ﭟ

ﭡ

 - 5أكتب أركان اإليمان الستة:
ال َّله
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مالئكته

كتبه

رسله

اليوم اآلخر

القضاء والقدر

أوراق عمل لدروس الوحدة األولى
األو ُل :ال َّله ر ّبي
َّ
الد ْر ُس َّ
ِ -1
صل النُّقط التالية لتحفظ اسم ال َّله تعالى.

الله

الله

الله

 - 2يقرأ المعلم للمتعلمين العبارات اآلتية ويطلب إِليهم إِكمال الفراغات:
أ -وجود المخلوقات يدل على وجود .............................................
ب -المسلمون يعبدون  .............................................وحده ال شريك له.
 - 3أكملي الفراغات التالية:
نتوجه بالدعاء إلى............................................. :
ألون مخلوقات ال َّله تعالى بألوانها الجميلة.
ِّ - 4
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الد ْر ُس ال ّثاني :أعبد ال َّله َتعالى َو ْح َده
َّ
 - 1اختر التكملة الصحيحة وضع حولها دائرة فيما يأتي:
أ -الذي يقول أنا أحب ال َّله تعالى وال يعبده يكون:
كاذ ًبا فيما يقول
صاد ًقا فيما يقول

غير فاهم فيما يقول

 - 2أكمل الفراغ اآلتي:

من صفات المؤمنين أن يقولوا  ...........................و  ...........................عندما يأمرهم ال َّلهتعالى وينهاهم.

 - 3ضع دائرة مقابل الصورة المعبرة عن حب ال َّله تعالى وعبادته فيما يأتي:
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الد ْر ُس ال ّثالِ ُ
ث :أنا مؤمن
َّ
س / 1أكمل الحديث الشريف اآلتي:
	قال رسول ال َّله ^« :اإليمان أن تؤمن  ...........................ومالئكته و...........................
ورسله واليوم اآلخر وتؤمن  ...........................خيره وشره»
س /2اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:
من الذي كان يسأل الرسول ^ في الحديث الشريف؟
(جبريل  -عليه السالم)( ،أبو بكر  -رضي ال َّله عنه)( ،أبوهريرة  -رضي ال َّله عنه)
(علي بن أبي طالب  -رضي الله عنه).
س /3ما واجبك حينما يذكر:
اسم الرسل............................................................................................. :
اسم أحد المالئكة................................................................................ :
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أعبد ال ّل َه َتعالى وأطِي ُع ُه
الرابِ ُعُ :
َّ
الد ْر ُس ّ
( )1أكتب اسم العبادة التي تشير إليها تلك الصور:

().............................................( ).............................................( ).............................................
( )2ضع دائرة حول الصورة الدّ الة على عبادة ال َّله تعالى :ثالث أو أربع صور تعبر عن:

(ِّ )3لون الصورة الدّ الة على العبادة:
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الدرس ا ْل ِ
البشر ِية
دى
ه
^
د
م
ح
م
سولي
ر
:
س
خام
ٌ
َ
َّ ْ ُ
َّ
ُ َ َّ
ُ َ
 - 1ضع عالمة ( ) أمام ما هدانا إليه سيدنا محمد ^.

(

)

(

)

(

)

(

)

 - 2أكمل شفه ًيا:
أ -الرسول محمد  -صلى ال َّله عليه وسلم  .................................. -إلى عبادة ال َّله وحده.
ب -المسلم يحب رسولنا  ..................................صلى الله عليه وسلم.
ِ - 3ص ِل الجملة التالية بما يناسبها من الكلمات المقابلة لها:
أَ -أرشد الرسول محمد  - � -الناس إلى عبادة:
الرسول محمد
صلى الله عليه وسلم
ب -هادي البشرية هو:
الله
سبحانه وتعالى
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ادسُ :أ ِحب والِ
الدرس الس ِ
ي
د
َ
َّ
ُّ
َّ ْ ُ ّ ُ
 - 1عبر بكلمة واحدة فقط عن ثالثة من مظاهر حب الوالدين:
................................................................
................................................................
................................................................

- 2قال ال َّله  -تعالى  -للوالدين في اآلية الكريمة﴿ :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ﴾ سورة لقمان
()14
أوصى ال َّله في اآلية الكريم بالـ................................................................
بعضا من فضل والديك عليك بكلمة واحدة؟
 - 3عدد ً
.....................................

.....................................

ّ - 4لون جزاء من يحب والديه ويرضيهما؟
التوفيق
الجنة

.....................................

-

محبة ال َّله

 - 5اكتب تحت كل صورة واجبك نحو والديك:

().....................................( ).....................................( ).....................................
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الدرس السابِعُ :أبر والِ
ي
د
َ
َّ
َّ ْ ُ ّ ُ ُّ
َ - 1أكمل شفه ًيا:
ــر .............................................
أ -أمرنا ال َّله « تعالى » ببِ ِّ
ـــر الوالدين ُيدخل .............................................
ب -بِ ُّ

 - 2أجب بكلمة واحدة.
أ -ما جزاء من يطيع والديه؟ .............................................
ب -ما عكس كلمة طاعة؟ [].............................................
ج -ما الدعاء الذي تحب أن تدعو به لوالديك [ .اللهم ] .............................................
 - 3عبر عن األعمال التي تساعد والديك بها من خالل الصور اآلتية:

().....................................( ).....................................( ).....................................
 - 4ما مظاهر البر بالوالدين؟ (خمسة).
.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

 - 5ما العمل الذي إذا قمت به تدخل السرورإلى قلب والدتك؟

............................................................................................................................................................
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محتوى التعلم للوحدة الثانية

الدرس األول
ال َّل ُه خالِ ِق ْي.

ا ْل ِو ْحدَ ُة الثَّانِ َي ُة
ال َّله -تعالى -خالقنا
ونبينا محمد --
مع ِّلمنا.

أوراق عمل لدروس
الوحدة الثانية.
حل أسئلة أقيم
معلوماتي للوحدة
الثانية.

الدرس الثاني
َ
لم.
أنا ُم ْس ٌ

الدرس الثالث
َأشْ هدُ َأ ْن ال إِل َه إِال ال ّل ُه.
الدرس الرابع
ُأ َط ِّه ُر َبدَ ني َوم ْل َبسي
َو َمكاني.

الدرس السادس
َأ ْح َت ِر ُم ِ
بار.
الك َ
الدرس الخامس
َن َس ُب َرسولي ُم َح َّم ٍد
^.
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عزيزي المعلم ،يتوقع أن يكتسب أبناؤنا المتعلمون في نهاية الوحدة الثانية من مثل ما
يأتي من المعايير اآلتية:
 1.1معرفة بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية حسب قدراته الشخصية.

 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج المدرسة.

 1.2معرفة مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها في محيطه الفردي واالجتماعي.

 2.2المشاركة في العبادات واألحــداث والمناسبات بصورة مناسبة مع أسرته بالتعاون مع
اآلخرين.

 1.3فهم عناصر التنوع في الجماعات المختلفة.

 3.3إظهار االهتمام بالتعاون اإليجابي مع المجموعات األخرى في محيطه.
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نواتج التعلم  /مجموعة المعارف والمهارات والقيم المكتسبة من الكفايات:
اهلل خالق كل يشء

املعارف

املهارات

محد اهلل تعاىل وشكره الذي أحسن خلقنا.
حسنت َخ ْلقي
حفظ وترديد الدعاء« :اللهم كام ّ
حسن ُخ ُلقي».

اإليامن بأركان اإلسالم
حفظ حديث رشيف أركان اإلسالم اخلمسة.
االلتزام بأركان اإلسالم فيه منفهة للمسلم يف ترديد الشهادتني وأداء األركان.
حياته وبعد مماته.

قول التوحيد يعني قول :ال إله إال اهلل
اتقان نطق الشهادتني.
قول التوحيد يعني ال معبود بحق إال اهلل تعاىل .حفظ دعاء« :رضيت باهلل ر ًبا وباإلسالم دينًا
ٍ
لكلمة التوحيد فضائل نجنيها باألعامل الصاحلة.
وبمحمد ^ نب ًّيا واحلرص عليه صباحا ومساء
النطق السليم للشهادتني
الطهارة هي النظافة والتخلص من النجاسات .التزام الطهارة والنظافة يف كل شئ.
النجاسة هي القذارة املانعة من صحة الصالة .ابتعد عن النجاسات واتطهر منها.
هناك أنواع للنجاسة منها البول والغائط وسؤر
الكلب.
نجسا.
نجسا بذاته ولكن سؤره ً
الكلب ليس ً

النبي حممد ^ ذو رشف ونسب كريم.
حفظ نسب الرسول ^
اسم رسولنا حممد بن عبداهلل بن عبداملطلب بن حفظ سورة قريش.
عبد مناف ابن هشام ابن قيص القريش.
الصالة عىل الرسول صىل اهلل عليه وسلم
آمنة بنت وهب ام النبي ^
والصحابة الكرام كلام ذكرت أسامؤهم.
أوصانا النبي ^ باحرتام الكبار.
حيرتم اآلخرين..
الحرتام الكبار مظاهر منها اإلنصات هلم والبدء اإلنشاد يصوت مجيل.
بالسالم عليهم وإفساح املجالس هلم.
التفكري اإلبداعي.
احلوار واملناقشة واالستنتاج.
التعبري والطالقة ال ُّلغوية.
التعبري احلركي اإلبداعي.

القيم واالجتاهات

حب اخلالق

حب اإلسالم

التوحيد

حب الطهارة

االعتزاز
بالرسول ^.

احرتام الكبري
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س َ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ

ال َّل ُه خالِقي

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1ال َّله تعالى هو الخالق للمخلوقات ك ّلها.
 - 2ال َّله تعالى خلق اإلنسان في أحسن صورة.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
●من سورة الغاشية ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ
●من سورة الذاريات ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ
●من سورة المؤمنون ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤﭥﭦ ﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲ
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ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﭼ
●من سورة الطارق ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭼ
●من سورة عبس ﭽ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ
ﯴ ﯵﭼ
●من سورة يس ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓ ﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃ ﰄﭼ
●من سورة لقمان ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ
 - 2االطالع في الكتب اآلتية:
النظر والتفكير في آثار هذه اآليات في الكون المنظور ويساعد على ذلك ما يلي من الكتب:
●الكون واإلعجاز العلمي للقرآن  -د.منصور محمد حسب النبي  -ط /دار الفكر
العربي /مصر
● للكون إله  -د.صبري الدمرداش -ناشر /مكتبة المنار  -الكويت.
● اإلعجاز الطبي في القرآن  -د.السيد الجميلي -دار مكتبة الهالل/بيروت.
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●جمع ما تيسر من مناظر كونية مناسبة للطفل إلثراء ذاكرته وإشباع حاسة البصر لديه
فيلما تسجيل ًيا للدكتور /زغلول النجار ،أو
بما يؤكد حقائق الدرس ،وحبذا لو كان ً
الدكتور /محمد شوقي ،أو الدكتور /مصطفى محمود.
● سلسة اإليمان /وكالة المطبوعات الكويتية.
● منهج المسلم الصغير /شركة سفير -مصر.

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين)
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:

 - 1التمهيد:

تمهيد (:)1
مناقشة تمهيد الكتاب المدرسي ،وبعد االنتهاء من مناقشة التمهيد أقوم بعرض الدعاء « اللهم
كما حسنت خلقي فحسن خلقي».
تمهيد (:)2
عرض مجسمات لفواكه متعددة ومتنوعة في الشكل واللون وحبذا لو كانت حقيقية ليتذوق
المتعلمون وليالحظو ا اختالف الطعم في النوع الواحد ،ثم أناقش المتعلمين.
أيضا مختلف قال تعالى ﭽ ﮞ
األرض واحدة والماء واحد ،ولكن الشكل مختلف والطعم ً
ﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ

 - 2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :ال َّله تعالى هو الخالق.
حتقيق املحتوى

الكفايات التي
يمكن حتقيقها
الوسيلة
احلقيقة
الدليل

أنتقل باملتعلمني إىل حديقة املدرسة بحيوية ونشاط وقري ًبا من حظرية الطيور وأسأهلم ونحن نميش
ونجري ،فامذا حتت أقدامنا نميش ونجري عليه؟ إهنا األرض ،فامذا فيها؟
نباتات وأزهار ،أليست مجيلة؟
من خلق لنا األرض اجلميلة املمهدة املفروشة باخلرضة والرمل الذهبي؟
اهلل عز وجل
من يعيش معنا عىل األرض؟ الطيور واحليوانات. من خلق الطيور واحليوانات؟ اهلل اخلالق. هل نستفيد من الطيور واحليوانات؟ نعم. من الذي خلقها لنا؟ اهلل اخلالق. من خلق هذا لنا؟ (أشري إىل ما حولنا وتراه أعيننا).هذا خلق اهلل الذي ال خالق غريه.
استخدام الوسائط املتاحة.

اهلل تعاىل خالق الكون وما فيه من خملوقات.
ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ ( )62الزمر
حب اخلالق

 يطيعه جل وعال.القيمة
 يشكره وحيمده .املظاهر السلوكية اتقان تالوة اآلية الكريمة ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﭼ ( )62الزمر .
تصنيف املخلوقات والتعبري بطالقة.
يقوم املتعلم بتصنيف املخلوقات البحرية والربية من البيئة الكويتية يف جدول خمصص لكل بيئة عىل
املهارة
حدة.
صورا حول البيئة الربية والبحرية ويلصقها يف لوحة بعنوان خملوقات اهلل تعاىل.
النشاط املصاحب جيمع
ً
النشاط املساند

هل تقوم برتبية أحد خملوقات اهلل يف منزلكم (نبات أو حيوان)؟
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المحور الثاني :ال َّله تعالى خلق اإلنسان في أحسن صورة.
حتقيق املحتوى

الكفايات التي
يمكن حتقيقها
الوسيلة
احلقيقة
الدليل

القيمة

املظاهر السلوكية
املهارة

فيلم تسجيل ًيا ملراحل تطور خلق ااإلنسان ،أو ً
صورا ممغنطة عىل السبورة هلذه
بديل عنه
ً
أعرض عليهم ً
املراحل أو عرض بالوسائط املتاحة.
متدرجا من أول مرحلة إىل آخر مرحلة.وهي مرحلة الشيخوخة.
أوجه عدة أسئلة إىل املتعلمني
ً
 أين يعيش اجلنني؟ يف بطن أمه . من الذي خلقه ويرعاه؟ اهلل اخلالق جل وعال. (طفل يف املهد) من الذي أخرج هذا الطفل إىل احلياة؟ اهلل اخلالق جل وعال. الطفل كرب وذهب إىل املدرسه من الذي كربه ونامه؟ اهلل اخلالق جل وعال. الطفل صار شا ًبا يف اجلامعة ،من الذي كربه؟ اهلل اخلالق جل وعال.مهندسا أو طبي ًبا من الذي أعطاه العقل ليتعلم والصحة ليتحرك؟ ومن الذي
معلم أو
ً
صار الشاب ًوفقه؟ اهلل اخلالق جل وعال.
 الشاب تزوج وصار له أبناء من الذي خلقهم وأعطاهم له؟اهلل اخلالق جل وعال.
 كرب وأبيض شعره من الذي صريه إىل هذا؟ اهلل اخلالق جل وعال. يطلب من املتعلمني لصق صورهم وكتابة االسم والتعبري عن شكر اهلل تعاىل الذي خلقهم هبذه الصورة مع ترديد نشيد املجال بشكل تفاعيل.استخدام الوسائط املتاحة.

خلق اهلل تعاىل اإلنسان يف أحسن صورة وتقويم.
ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (4التني)

حب اخلالق.

 -حيمد اهلل تعاىل الذي خلقنا يف أحسن صوره.

 إجادة التعبري عن عظمة اهلل تعاىل وقدرته يف خلقه. اتقان ترديد النشيد.يلصق صورته الشخصية ويكتب اسمه حتت الصوره (يردد النشيد وهو يؤدي النشاط).

النشاط املصاحب  -أوزع عليهم صورة مجاعية ألناس باعتبار أهنم أبناء الرجل وأبنائه وأحفاده وأقسم الصف إىل ثالث
جمموعات كل جمموعة تلون مرحلة من مراحل عمر اإلنسان (الطفولة  -الشباب  -الشيخوخة).
النشاط املساند قارن بني ميش اإلنسان والقرد.
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الدرس األول:
خامسا :حل أنشطة َّ
ً

َمهار ُة ال َّتص ِ
نيف
َ
ْ

ن ُ
َشاط ()1
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
لصقات فِي صفحة 145
َأ َصن ُ
الجدْ َو ِل لك ُِّل بِ ْي َئة على حدَ ة ُم ْستَع ْينًا بِا ْل ُم َ
لوقات في َ
ِّف ا ْل َم ْخ ْ
البِ ْي َئ ُة ال َب ْح ِر َّي ُة

ا ْلبي َئ ُة ال َب ِّر َّي ُة

يتم التصنيف مع بيان مناسبة المخلوقات للبيئة التي يعيشون فيها وعدم مقرتها على تغيير البيئة.
يتابع المعلم المتعلمين قدرتهم على التصنيف والتعبير عنها.
ن ُ
َشاط ()2
أ ُ -أ َل ِّص ُق ُص ْو َرتِي َّ
الش ْخ ِص َّي َة:
اس ِمي يكتب المتعلم اسمه.
ْ
ِ
ب ال َّل َه َخ ْالِ ِق ْي.
َو ُأح ُّ
ب ُ -أ َر ِّد ُد الن َِّش ْيدَ َم َع إِ ْخوانِي في ال َف ْص ِل:
ُير ِّدد الحديث بطريقة تفاعلية.

هار ُة ال َّت ْعبي ِر
َم َ

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ
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الدرس األول معلمي يسأل ونحن نجيب:
سادسا :حل أسئلة َّ
ً

الله ا ْل َخ ْالِ ُق
			
َ - 1ح ِّو ْط ك َِل َم َة «ا ْل َخ ْالِ ُق» في ا ْل ِع َب ْا َر ِة اِآلتية:
ِ
ِ
َ - 2لو ْن َث ْ ِ
الص ْو َر ِة.
جو َدة في ُّ
الم ْو ْ
ال َث ًة م ْن َم ْخ ْ
ِّ
لوقات ال َّله -تَعالىَ -

ف ت َْشك ُُر ال َّله -تَعالى -ا َّل ِذ ْي خ َل َ
قك في َأ ْح َس ِن تقويم؟
ب َش َف ِه ًّياَ :ك ْي َ
َ - 3أ ِج ْ
شكره بالمحافظة على نظافة جسمي ورعايته.
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س الثَّاني
َّ
الد ْر ُ

َأ َن ْا ُم ْس ِل ٌم

نص الحديث الشريف :قال رسول الله ^« :بني اإلسالم على خمس شهادة أن ال إله إال الله
وأن محمدا رسول الله ،وإقام الصالة،وإيتاء الزكاة،والحج ،وصوم رمضان» رواه البخاري رقم
()8

ً
أول:الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1اإلقرار بأن اإلسالم ديننا.
التعرف على أركان اإلسالم الخمسة.
ُّ - 2
 - 3فوائد أركان اإلسالم العظيمة.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
مجودة:
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة َّ
	قراءة تفسيرقوله تعالى :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭼ آل عمران ( )19من كتب التفسير
المتاحة لدى المعلم من مثل :تفسير القرآن العظيم البن كثير ،وأيسر التفاسير للجزائري.
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- 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
	قراءة شرح الحديث في فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني ج/1
ص 257أو صحيح مسلم بشرح النووي ج/1ص.178 - 177
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
االستفادة من البرمجيات والمواقع اإللكترونية المتاحة من مثل ما يأتي:
www.dorar.net
www.alalbany.net
www.al-islam.com
www.hadith.com

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

نظرا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
ً
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:

 - 1التمهيد:

التمهيد (:)1
مناقشة تمهيد الكتاب.
التمهيد (:)2
ربط الدرس الحالي بالدرس السابق باالستماع إلى صوت األذان من المسجل ،ثم طرح ما
يأتي من األسئلة:
ما معنى ال إله إال ال َّله؟
ما واجبك تجاه ال َّله تعالى؟
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التمهيد (:)3
مشاهدة مجسم بناء قائم على خمسة أعمدة ويطلب من أحد المتعلمين إزالة أحد األعمدة ،ثم
طرح األسئلة اآلتية:
هل سيستقيم البناء أم سيختل؟ ولماذا؟

 - 2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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بأن اإلسالم ديني.
المحور األول :اإلقرار َّ
حتقيق املحتوى

الكفايات التي
يمكن حتقيقها
الوسيلة
احلقيقة
الدليل

القيمة

املظاهر السلوكية
املهارة

لنستمع إىل احلديث الرشيف من خالل املسجل أو يعرض مكتوبا يف جهاز الداتا شو أو السبورة
الذكية،
ترديد احلديث أكثر من مرة مع املتعلمني مع التعبري احلركي ملفردات احلديث
ثم أرشح احلديث بشكل بسيط يتناسب ومستواهم،ثم أطرح األسئلة اآلتية:
ماذا قال النبي ^ يف احلديث؟
كم عدد أركان اإلسالم؟
ما األركان اخلمسة التي ذكرها النبي ^؟
ما الركن األول؟ ثم نردد معا الشهادتني.
يستمع أبنائي لقراءة عدة قراء لآلية  19من سورة آل عمران قال تعاىل:ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭽﭼ مع التعريف بأسامء القراء،ثم طرح األسئلة اآلتية:
 -1ما املقصود بالدين يف اآلية الكريمة السابقة؟ نعم يا أحبايب يقصد به اإلسالم الدين الذي ارتضاه
اهلل تعاىل بأن يكون هو الدين الباقي الصالح لكل زمان ومكان.
ثم نر ّدد احلديث أكثر من مرة مع ربط كل عبارة بحركة دالة عليها مثل رفع السبابة بنطق الشهادتني
ورفع اليدين للتكبري للصالة.
املسجل  /أو السبورة الذكية
اإلسالم ديننا خاتم الرساالت.
سورة آل عمران()19
حب اإلسالم

ينطق بالشهادتني

مهارة الرتديد حماكاة للمعلم.

نر ّدد احلديث باحلركات الدالة عىل كل ركن من األركان اخلمسة.

النشاط املصاحب ُأك ِّلف كل املتعلمني بتصميم لوحة مع أحد أفراد أرسته يعرب هبا عن اعتزازه بدينه وأعرضها يف معرض
مصغر يف ساحة املدرسة.
النشاط املساند
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ما آخر الرساالت الساموية؟

التعرف على أركان اإلسالم الخمسة.
المحور الثاني:
ُّ
حتقيق املحتوى

أقسم الفصل إىل مخسة جماميع ،ثم أوزع عىل املجموعات مكعبات كتب عليها أركان اإلسالم أو
ِّ
صور لألركان ،ثم أطلب منهم تركيب البناء حسب ترتيب احلديث مبتدئني من األسفل بالشهادتني.
وأطلب منهم املقارنة بني هذا البناء وبناء املنزل ويفضل عرض مشهد لبناء منزل بخطوات خمتلفة.
فتدور إجاباهتم حول أوجه الشبه وأوجه االختالف ّ
بأن البناء يبدأ من األسفل إىل األعىل،والطابوق
مكعب وكذلك هذا البناء ثم استثري تفكريهم للوصول إىل عدة إجابات،ثم أطلب منهم إزالة املكعب
األول (الشهادتني) دون سقوط املكعبات األخرى يف البناء،وطبعا سيسقط البناء فأناقش أبنائي عن
سبب السقوط وماذا يعني ذلك؟
حتى نصل إىل أن هذا البناء متكامل .

الوسيلة

الداتا شو أو السبورة الذكية  /املكعبات.

احلقيقة

أركان اإلسالم مخسة؛ الشهادتان  -الصالة  -الزكاة  -احلج  -الصوم.

الدليل

حديث الدرس (بني اإلسالم عىل مخس.)..

القيمة

حب اإلسالم.

املظاهر السلوكية

يلتزم بأداء األركان مع والديه.

املهارة

مهارة املناقشة واحلوار.
مهارة الرتكيز يف تركيب البناء.
مهارة املقارنة (كورت التنظيم).

النشاط املصاحب
النشاط املساند

سؤال تقويمي

اكامل بناء أركان اإلسالم بتوصيل النقاط إلكامل الكلامت.
ترديد نشيد املجال يف لقاء الصباحِ
ـن
َأنا ُم ْسلِ ٌم َأنا ُم ْؤ ِم ُن
باهللِ َر ِّبـي ُموق ُ
َف ُه َو ا ُمل ِ
يب ا ُمل ْح ِس ُن
َأ ْد ُعو َو َأ ْع ُبدُ َخالِقي
ج ُ
َو َر ُس ُ
ول َر ِّب ُقدْ َو ِت
َأنا ُم ْسلِ ٌم يا إِ ْخ َو ِت
هيا ُأ ِس ُّـر َو ُا ْعلِـن
ك ُُّل ُاهلدَ ى ِف َد ْع َو ِت

ما أركان اإلسالم اخلمسة؟
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المحور الثالث :فوائد أركان اإلسالم العظيمة.
حتقيق املحتوى

أوزع عىل املجموعات صورا ألركان اإلسالم بحيث تأخذ كل جمموعة صورة واحدة ،ثم أطلب منهم
مناقشة كل صورة والتفكري يف فوائد هذا الركن واختيار أحدهم للتكلم نيابة عن الباقني.
ثم نناقش العبارات املكتوبة يف الكتاب املدريس عن كل عبادة ونجيب عن األلغاز م ًعا.
يطلب من املتعلمني تنفيذ النشاط بلصق الصور للعبادات يف املربعات املناسبة ومتابعة ذلك ومساعدة
من حيتاج.

الوسيلة

بطاقات مصورة

احلقيقة

ألركان اإلسالم فوائد عظيمة عىل الفرد واملجتمع.

الدليل

احلديث املقرر .

القيمة

حب اإلسالم .

املظاهر السلوكية
املهارة

أصيل مع والدي يف وقتها.
أحرص عىل أداء أركان اإلسالم.
املناقشة واحلوار
التعبري احلر

النشاط املصاحب لصق الصور مقابل ماتشري إليه العبارات يف الكتاب املدريس.
التعبري برسمة عن بناء أركان اإلسالم.
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النشاط املساند

أرتب لزيارة أحد املساجد ألداء صالة الظهر مجاعة.
أو زيارة بيت الزكاة.

سؤال تقويمي

ما فوائد أركان اإلسالم؟

خامسا :حل أنشطة الدرس الثاني.
ً

ِ
حاكاة
هار ُة ا ْل ُم
َم َ

ن ُ
َشاط ()1
ُأ َر ِّد ُد َم َع مجموعتي الحديث الشريف مع الحركات التي تدل على أركان اإلسالم.
ُير ِّدد المتعلمون مع المعلم باإلشارة إلى ما يدل على الركن كاآلتي :الشهادتين برفع األصبع
 الصالة برفع اليدين للتكبير  -الزكاة بالبذل بالمال  -الحج باإلشارة الدوران  -الصوم بتغطيةالفم باليد وهكذا.
ن ُ
َشاط ()2
اإلسال ِم بِتَو ِصي ِل النُّ َق ِ
ِ
ِ
ط.
ْ ْ
أَ -أكْم ْل بِنَا َء َأ ْركان ِ ْ
الص ْو ُم
الح ُّج
الزَّكا ُة
َّ
َ
متابعة المتعلمين من كيفية قيامهم بالمطلوب مع ترديد بقية األركان.
ب ُ -أ َر ِّد ُد الن َِّش ْيدَ َم َع إِ ْخوانِي في ال َف ْص ِل:
يردد الحديث بطريقة تفاعلية

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

ن ُ
َشاط ()3
بارات السابِ َق ُة مست َِعينًا بِملص ِ
بادات ا َّلتي َأشار ْت إِ َليها ِ
ِ
لص ُق صور ِ
َأ ِ
قات َص ْف َحة (،)147
الع
الع
ُ َ
ْ
ُ ْ
ُ َّ
َ
ُ ََ
الش ِري ِ
ِ ِ
ِ ِ
لص ُقها في المرب ِع الم ِ
ُثم َأ ِ
َمهار ُة ال َّتص ِ
ناس ِ
نيف
ف.
َ
ْ
ب َم َع تَرد ْيد ا ْل َحد ْيث َّ ْ
َ
ُ َ َّ ُ
َّ
يلصق الصور مع الترديد.
يتابع المتعلمين في اختيار الصور المناسبة ومساعدة َم ْن يحتاج إلى مساعدة.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الثاني معلمي يسأل ونحن نجيب.
ً
ِ ِ
ِ
ور ِة؟
ب َش َف ِه َّيا َع َّما َي ْأتيَ :ع َّم ُت َع ِّب ُر َهذه ُّ
َ - 1أ ِج ْ
الص َ

تعبر عن أركان اإلسالم ووضعت برسمة البوم الكويتي ألن الكويتيين يدينون بدين اإلسالم
ويؤمنون بجميع أركان اإلسالم ومن يؤمن بأركان اإلسالم ويعمل بما يؤمن به يصل إلى النجاة
مثل السفينة التي تحمل ركابها على البحر تحملهم إلى طربق النجاة.
ِ
ِ
الج ِم َيل.
الكو ْيت َّي َ
َ - 2ل ِّون ا ْل ْبو َم َ
يتم تلوين البوم الكويتي.
اإلسال ِم وألصقها في َلو ٍ
ِ
ِ
ِ
حة أنمي مهاراتي وأعبر عنها
ْ
- 3ا ْج َم ْع ُص َو ًرا َم َع ُأ ْس َرت َك َع ْن َأ ْركان ِ ْ
ثالث ك َِلم ٍ
ِ
ات وا ْع ِر ْضها على ُز َمالئ َ
ْك في ال َف ْص ِل.
بجملة ُم ِف ْيدَ ٍة ِم ْن
َ
ملحوظة :يتم النشاط بدون تكلفة حتى لو يعبر المتعلم بالرسم.
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س الثَّالِ ُث
َّ
الد ْر ُ

َأ ْش َه ُد َأ ْن ال إِل َه إِ َّل ال َّل ُه

نص الحديث الشريف :قال رسول ال َّله ^« :من قال ال إله إال ال َّله دخل الجنة» رواه ابن
حبان 7/وصححه األلباني

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1التعرف على كلمة التوحيد.
 - 2معنى كلمة التوحيد.
 - 3فضل كلمة التوحيد.
 - 4الحرص على األعمال التي تدخل الجنة.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
	قراءة تفسيرقوله تعالى :ﭽ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ سورة محمد ( )19من كتب التفسير
المتاحة لدى المعلم من مثل :تفسير القرآن العظيم البن كثير ،وأيسر التفاسير للجزائري.
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- 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
	قراءة الحديث الشريف قراءة مضبوطة من صحيح ابن حبان رقم الحديث  7وقد صححه
األلباني في السلسلة الصحيحة كما ورد هذا الحديث بمعناه في صحيح البخاري:كتاب
العلم /باب  33الحرص على الحديث  99/وهذا لفظه عن أبي هريرة  قال« :قيل يا
رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟قال رسول الله ^ لقد ظننت يا أبا هريرة
أن ال يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث .أسعد
الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال :ال إله إال الله خالصا من قلبه أو نفسه».ورواه أيضا
اإلمام مسلم في صحيحه كتاب ا» اإليمان /باب الدليل على أن من مات على التوحيد
دخل الجنة قطعا ح .)26( 43عن عثمان رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم« :من مات وهو يعلم أن ال إله إال الله دخل الجنة» وح )29( 74عن عبادة بن
الصامت  قال سمعت رسول الله ^ يقول« :من شهد أن ال إله إال الله وأن محمدا

حرم الله عليه النار».
رسول الله َّ
	فتح الباري  -العسقالني  -كتاب فضائل أصحاب النبي باب فضائل أصحاب النبي حديث
رقم (( )3651ج.)3/ 7
	قراءة شرح الحديث الشريف بالرجوع إلى أحد شروح صحيح البخاري من مثل فتح
الباري البن حجر العسقالني أو أحد شروح مسلم مثل صحيح مسلم بشرح النووي.
 - 3االطالع في الكتب اآلتية
	االطالع على كتب السيرة من مثل سيرة ابن هشام والسيرة النبوية البن كثير إلثراء الدرس
بالمواقف التي تخدم الدرس.
االستفادة من البرمجيات والمواقع اإللكترونية المتاحة من مثل ما يأتي:
www.dorar.net
www.alalbany.net
www.al-islam.com
www.hadith.com
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راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

نظر ًا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي

 - 1التمهيد:

التمهيد (:)1
مناقشة تمهيد الكتاب بطرح سؤال:من يقصد بالرجال حول الرسول ^؟
التمهيد (:)2
مشاهدة واالستماع إلى األذان ً
كامل من خالل عرضه عليهم ،ثم مناقشتهم:
س :1ماذا سمعنا؟
س :2ما آخر عبارة في األذان؟

التمهيد (:)3
مشهد تمثيلي يقوم بأدائة مجموعة من المتعلمين:
عاد معاذ من مدرسته ففتحت له أمه الباب فسلم عليها ،ثم قال :لقد حفظت اليوم سورة
خيرا هال أسمعتنا إياها يا ولدي الغالي.
اإلخالص ،فقالت له أمه :جزاك ال َّله ً
فقرأ معاذ السورة وقد حفظها جيدً ا.
فقال له والده :إنها سورة عظيمة ومعانيها عظيمة.
ثم يناقش المعلم المتعلمين بسؤالهم األسئلة اآلتية:
س :1من ربنا؟
س :2ما معنى ال َّله أحد؟
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 - 2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.

التعرف على كلمة التوحيد.
المحور األولُّ :
حتقيق املحتوى

لنستمع إىل احلديث الرشيف من خالل املسجل أو يعرض مكتو ًبا يف جهاز الداتا شو أو السبورة
الذكية،ثم أقوم بقراءة احلديث وير ِّدد املتعلمون من خلفي،ثم أدير املناقشة واحلوار مع املتعلمني
باألسئلة اآلتية:
س /1ماهي كلمة التوحيد؟ فنصل إىل أن كلمة التوحيد هي ال إله إال اهلل.
وتالوة اآلية الكريم «فاعلم انه ال إله إال اهلل» والعلم املقصود هو علم يقني واإليامن القوي الصحيح
الذي يرتمجه عمل املسلم من عمل صالح وقول طيب.
أطلب من املتعلمني أن يشريوا بأصابعهم بالرقم واحد برفع أصبع السبابة ويرددوا كلمة التوحيد.
ويرددوا احلديث أكثر من مرة.

الوسيلة

املسجل  /أو السبورة الذكية

الدليل

 قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم« :-من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة» رواه ابن حبان7/وصححه األلباين
 -سورة حممد ()19

احلقيقة

القيمة

املظاهر السلوكية
املهارة

كلمة التوحيد ال إله إال اهلل

التوحيد

ينطق الشهادتني يف كل حني.

مهارة لرتديد حماكاة للمعلم واحلفظ .

النشاط املصاحب ترديد احلديث بأسلوب نشط.
النشاط املساند

سؤال تقويمي
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ترديد نشيد املجال
َأنا ُم ْسلِ ٌم َأنا ُم ْؤ ِم ُن
َأ ْد ُعو َو َأ ْع ُبدُ َخالِقي
َأنا ُم ْسلِ ٌم يا إِ ْخ َو ِت
ك ُُّل ُاهلدَ ى ِف َد ْع َو ِت
ما كلمة التوحيد؟

ِ
ـن
باهللِ َر ِّبـي ُموق ُ
َف ُه َو ا ُمل ِ
يب ا ُمل ْح ِس ُن
ج ُ
َو َر ُس ُ
ول َر ِّب ُقدْ َو ِت
ِ
ِ
ـن
هيا ُأس ُّـر َو ُا ْعل ُ

المحور الثاني :معنى كلمة التوحيد
حتقيق املحتوى

مفرغة وبعد
يتم تقسيم الفصل إىل مخس جمموعات ،ثم أعرض عليهم بطاقات فيها كلمة التوحيد ّ
ذلك أوزع عليهم األلوان لتلوينها ،ثم ترفع كل جمموعة بطاقتهاعند االنتهاء مع نطق كلمة التوحيد
بصوت واحد مجاعي.
ثم أطرح األسئلة اآلتية:
 -1ما كلمة التوحيد؟
 -2ماذا تعني كلمة التوحيد؟
فأعرفهم عىل معنى كلمة التوحيد أهنا تعني أن ال معبود يستحق العبادة إال اهلل .وهذا يعني أننا نصيل
ونصوم ونعمل ألجل رضا اهلل تعاىل علينا.
ثم أعرض عليهم فيديو ألحد املهتدين يقول كلمة التوحيد عندما يشهر إسالمه ويأيت من حوله
حيتضنونه مهنئني له بدخوله اإلسالم.
 -1ثم أناقشهم ماذا قال هذا الرجل؟
 -2ومل حضنوه وهنئوه؟
إذن دخوله لإلسالم نعمة عظيمة يستحق أن يفرح هبا وهينئه املهنئون.

الوسيلة

الداتا شو أو السبورة الذكية /بطاقات وألوان.

احلقيقة

كلمة التوحيد تعني أن ال معبود يستحق العبادة إال اهلل تعاىل.

الدليل

حديث البخاري /كتاب اإليامن .

القيمة

التوحيد.

املظاهر السلوكية

يردد الشهادتني يف كل حني.

املهارة

النطق السليم لكلمة التوحيد.

النشاط املصاحب ُأناقش كيفية التعبد بكلمة التوحيد ونطقها يف الشدة والرخاء.
النشاط املساند

مشهد متثييل إذاعي .

سؤال تقويمي

ما معنى كلمة التوحيد؟
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المحور الثالث :فضل كلمة التوحيد.
حتقيق املحتوى

أدير احلوار واملناقشة مع أبنائي املتعلمني بطرح األسئلة اآلتية:
 -1ما أول كلمة جيب أن يقوهلا من أراد اإلسالم؟ إذن كلمة التوحيد تدخلني إىل اإلسالم فهي
كاملفتاح لدخويل اإلسالم؟
 -2ملن نصيل ونصوم ونعمل األعامل الصاحلة؟ هلل تعاىل إذن كلمة ال إله إال اهلل هي أصل العبادة.
 -3بم يكافئ اهلل تعاىل من ينطق كلمة التوحيد؟ يكافئهم باجلنة.
نلون البالونات التي كتب عليها فضائل كلمة التوحيد بألوان مجيلة مع ترديد كلمة التوحيد أثناء
ثم ِّ
التلوين.
وترديد النشيد بشكل تفاعيل وتعبريي وربطه بمعنى الدرس.

الوسيلة

األلوان .

احلقيقة

لكلمة التوحيد فضائل عدة.

الدليل

احلديث املقرر .

القيمة

التوحيد.

املظاهر السلوكية

حيرص عىل تذكري أصحابه وأرسته بذكركلمة التوحيد يف كل وقت.

املهارة

النطق السليم لكلمة التوحيد .مهارة حركية واإلنشاد بصوت مجيل .

النشاط املصاحب تلوين بالونات الفضائل.
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النشاط املساند

تزيني كلمة التوحيد يف ورقة عمل أقدمها هلم لتزيينها يف املنزل بأدوات الزينه مثل اخلرز أو الرتتر أو
األلوان.

سؤال تقويمي

ما فضائل كلمة التوحيد؟

المحور الرابع :الحرص على األعمال التي تدخلني الجنة.
حتقيق املحتوى

صورا ألنواع العبادات كالصالة والصوم من خالل الوسائل التقنية ثم أناقش
ُيعرض عىل املتعلمني
ً
أبنائي حول صور عبداهلل ومريم يف الكتاب املتاح ثم يطرح عليهم السؤال اآليت:
 -1ملن نؤدي هذه العبادات؟
 -2ملاذا نؤدي هذه العبادات؟
بعضا من العبادات التي تؤدوهنا؟
 -3عددوا ً

الوسيلة

صور ألنواع من العبادات تعرض بالداتا شو.

احلقيقة

األعامل الصاحلة سبب لدخول اجلنة.

الدليل

احلديث املقرر.

القيمة

التوحيد.

املظاهر السلوكية
املهارة

يقوم بأداء األعامل الصاحلة.
املناقشة واحلوار حول صور عبداهلل ومريم املعروضة يف الدرس وهم يؤدون العبادات.

النشاط املصاحب أوزع بطاقات لصور من أنواع العبادات عىل املجموعات وأطلب منهم تلوينها بألوان قوس املطر مع
ترديد احلديث أثناء النشاط.
النشاط املساند

مشهد متثييل:
حممد :أيب ملاذا حترص كل يوم عىل قراءة القرآن؟
أبو حممد :ألنال رضا اهلل عزوجل وأدخل اجلنة.
حممد :سمعت معلمي يقول :أن رسول اهلل ^ يقول « :من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنه ».
أبو حممد :يا بني البد أن نربط القول بالعمل ,فالعبادات تدخلنا اجلنة.
ثم نطرح األسئلة الآلتية:
-1هل يكفي أن نقول بالسنتنا ال إله إال اهلل لندخل اجلمة؟
 -2إذن ماذا عليكم أن تفعلوا لتدخلوا اجلنة؟
(يتم ذكر العبادات وأعامل اخلري التي جيب أن يعملوها ليدخلوا اجلنة).

سؤال تقويمي

ما رشوط دخول اجلنة؟
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خامسا :حل أنشطة الدرس الثالث:
ً

ن ُ
َشاط (:)1
هيا نحفظ مع المعلم الحديث الشريف «من قال ال إله إال الله دخل الجنة »
يتم ترديد الحديث بصورة تفاعلية للحفظ.

ن ُ
َشاط (:)2
سليما.
أنطق كلمة التوحيد نط ًقا
ً
سليما.
متابعة المعلم نطق المتعلمين لكلمة التوحيد نط ًقا
ً
ن ُ
َشاط (:)3
أ  -ألون مع أصحابي بالونات فضائل كلمة التوحيد باللون األصفر
يحرص المعلم على مالحظة تمييز المتعلمين للون األصفر.
ب ُ -أ َر ِّد ُد الن َِّش ْيدَ َم َع إِ ْخوانِي في ال َف ْص ِل:
يردد الحديث بطريقة تفاعلية.

الحف ِ
َمهار ُة ِ
ْظ
َ

هار ٌة َلغَ ِو َّي ٌة
َم َ

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

الن ِ
هار ُة ْ ِ
ْشاد
َم َ

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

ن ُ
َشاط (:)4
اختار صورة من الصور التي يعرضها المعلم لألعمال التي تدخلني الجنة وألونها بألوان قوس
المطر مع ترديد الحديث الشريف أثناء التلوين.
يقوم المعلم بإعداد أوراق عمل لصور عدة ألعمال حسنة وغير حسنة ،ثم يطلب من المتعلمين
اختيار لعمل يدخلها الجنة فمنها يميز العمل الطيب والحسن ،ثم يلونها بألوان قوس المطر
واألفضل أن يعرض المعلم أمام المتعلمين صورة تبين قوس المطر.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الثالث معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
ِ - 1ص ْل ا َلن َق َط لِتَكتُب ك َِلم َة التو ِح ِ
يد :ال إله إال ال َّله.
َ َ
َاح بِك َِلم ِة التَّو ِح ِ
ِ
ِ
الم ْفت ِ
يد.
ْ
-2ت َ
َ
َحاو ْر َم َع ُز َمالئ َك َع ْن عال َقة ُ
المفتاح يفتح به الباب وكلمة التوحيد يفتح حياتنا لإلسالم
المفتاح يدل على الدخول ،وكلمة التوحيد يدخل بها اإلسالم
ويترك للمتعلمين مساحة للتفكير وأي إجابة تقبل.
ِ
َّوح ِ
ِ - 3ص ْل ك َِلم َة الت ِ
يد باألَ ْعم ِ
الجنَّ َة.
ال ا َّلتي تُدخ ُل َ
َ
َ

ال إله إال الله
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الرابِ ُع
َّ
الد ْر ُ
س َّ

ُأ َط ِّه ُر َبدَ ني َو َم ْل َبسي َو َمكاني

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 / 1التعرف على الطهارة والنجاسة.
 /2التمييز بين الطاهر والنجس.
 / 3طهارة البدن والملبس والمكان.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
قال تعالى :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ ..سورة المدثر  -آية 5 ،4
ويقول تعالى :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ البقرة  -آية 222
ويقول تعالى :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ الفرقان  -آية 48
- 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
	روى أنس  :أن أعراب ًيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس ،فقال
رسول الله ^( :دعوه) فلما فرغ أمر رسول الله ^ بذنوب فصب على بوله ..مسلم /
كتاب الطهارة  /باب 99 / 30
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قال رسول الله ^( :الطهور شطر اإليمان) ..رواه مسلم
	عن أبي سعيد الخدري  قال :بينما رسول الله ^ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه
فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ،فلما قضى رسول الله ^ صالته
قال( :ما حملكم على إلقاء نعالكم؟) قالوا :رأيناك ألقيت نعليك فالقينا نعالنا ،فقال رسول
الله ^ :إن جبريل عليه السالم أتاني فأخبرني أن فيهم قذرا وقال( :إذا جاء أحدكم إلى
قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)  -سنن أبي داود،
المسجد فلينظر ،فإن رأى في نعليه ً
رقم 650
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
	(فقه العبادات على المذهب المالكي) تأليف كوكب عبيد  -مطبعة اإلنشاء  /الطبعة
األولى 1403هـ 1986 -م)
(الموسوعة الفقهية) وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة الكويت.
(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ابن عرفة الدسوقي.
(روح اإلسالم) عفيف طبارة .
(العبادة في اإلسالم) يوسف القرضاوي .
(نضرة النعيم) ابن حميد وآخرون .
(سلسلة حكايات عن الصالة) رقم  20مؤسسة اإليمان للتوزيع والنشر.

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

نظرا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
ً
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
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 - 1التمهيد:

تمهيد (:)1
مناقشة التمهيد الوارد في كتاب الطالب.
تمهيد (:)2
موقف تمثيلي :عبدالله جالس في صالة المعيشة في منزله وهو يشاهد التلفاز وفي حضنه
شقيقه األصغر البالغ من العمر سبعة أشهر وبعد قليل تدخل األم لتأخذ الطفل فتكتشف أن الطفل
تبول على ثياب عبد الله.
األم :لقد تلوثت ثيابك ببول أخيك وعليك أن تغيرها.
عبدالله :لماذا يا أمي؟
األم :ألن البول نجاسة ،وقد تنجست ثيابك اآلن ولم تعد طاهرة وال يصح الصالة بالثوب
النجس يا ولدي.
عبدالله :ما معنى نجاسة يا أمي؟
المعلم :عن ماذا يسأل عبدالله؟
(يتلقى بعض اإلجابات ،ثم يقول :ما رأيكم أن نجيب عن سؤال عبدالله؟)
تمهيد (:)3
ً
ملطخا بسائل أحمر ويسألهم :هل هذا الثوب نظيف؟ (ال)
يعرض المعلم على المتعلمين ثو ًبا
طاهرا يا أبنائي ،بل
لماذا؟ (فيه دم) ..نعم هذا الثوب ملطخ ببقع من الدم ،هذا الثوب لم يعد
ً
تنجس بالدم ،واليوم سنعرف ما معنى الطهارة ،وما معنى النجاسة.
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تمهيد (:)4
عن أبي سعيد الخدري  قال :بينما رسول الله ^ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما
عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم ،فلما قضى رسول الله ^ صالته قال( :ما حملكم
على إلقاء نعالكم؟) قالوا :رأيناك ألقيت نعليك فالقينا نعالنا ،فقال رسول الله ^ :إن جبريل عليه
السالم أتاني فأخبرني أن فيهم قذرا وقال( :إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر ،فإن رأى في نعليه
قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما)  -سنن أبي داود ،رقم 650
مالحظة للمعلم:
يمكن االستشهاد في نهاية التمهيد ( )2بالحديث اآلتي:
(حدثنا عبدالله بن يوسف قال :أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة
عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله فأجلسه في
حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله)  -صحيح البخاري  /الوضوء  /حديث
216
يمكن تقسيم هذا الدرس إلى حصتين دراسيتين ،وتفعيل المهارات عمل ًّيا من خالل التدريب
في دورة المياه المجاورة لمسجد المدرسة.

 - 2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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التعرف على معنى الطهارة والنجاسة.
المحور األولُّ :
حتقيق املحتوى

أسأهلم :ملاذا قالت األم أهنا ستغسل الثوب؟ ألن عليه بول ،وهذا نجس .أرفع بطاقة كتب عليها
(طهارة) باليد اليمنى وأقرها ثم أطلب إليهم ترديدها ،ثم كلمة (نجاسة) باليد األخرى وأطلب إليهم
ترديدها.
وأعرض عليهم ثوبني أحدمها طاهر واآلخر عليه قذارة ،وأقول هلم :حدد الفرق بينهام.
ثم أتلو اآلية الكريمة ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ وترديدها أكثر من مرة ومناقشة
املتعلم أن الطهارة من صفات املسلم
ويطلب من املتعلمني بوضع دائرة يف صور الكتاب الدالة عىل الطهارة ومناقشتهم حوهلا

الوسيلة

سمعية وبرصية ،بطاقات ملونة ،كتاب املتعلم.

احلقيقة

الطهارة هي :النظافة والتخلص من النجاسة.
النجاسة كل مستقذر يمنع الصالة.

الدليل

قال تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼاملدثر  -آية 5 ،4
ويقول تعاىل :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ البقرة 222

القيمة
املظاهر السلوكية
املهارة

حب الطهارة.

احلرص عىل لبس الثياب الطاهرة.
أجتنب النجاسة.
ترديد اآلية الكريمة (الدليل).
متييز األشياء الطاهرة.

النشاط املصاحب حتويط الصور الدالة عىل األشياء الطاهرة يف كتاب املتعلم.
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النشاط املساند

تشجيع املتعلم عىل حكاية قصة عن الطهارة إلفادة زمالئه.

سؤال تقويمي

صل بني الكلمة والصورة الدالة عليها يف السؤال ( )3من كتاب املتعلم.

التعرف على أنواع النجاسات.
المحور الثانيُّ :
حتقيق املحتوى

أسأهلم :ما النجاسات التي تصيب املسلم؟ وما النجاسات التي جيب أن نحرتز منها؟ أعرض عليهم
صورا لبعض النجاسات (الدم ،القيء) وأعرض عليهم رشحية مكتوب عليها( :البول ،الغائط ،الدم،
ً
موجزا للصور والكلامت السابقة .ثم اسأهلم :من يستطيع أن يعدد يل بعض
رشحا
القيء) ..أقدم
ً
ً
أنواع النجاسات؟ من حفظها؟ ..أعرض عليهم بعض األسئلة االفرتاضية:
إذا كنت تسري يف الشارع ورأيت هرة ميتة ،ماذا تفعل؟ ..تبتعد عنها.
إذا أردت أن جتلس عىل كريس ورأيت عليه نجاسة ،ماذا تفعل؟ ..ال جتلس عليه.
إذا أردت أن تصيل وثوبك عليه نجاسة ،ماذا تفعل؟ ..تغري الثوب.
إذا كانت النجاسة عىل يديك أو رجلك ،ماذا تفعل؟ ..تغسلها.
يطلب من املتعلمني تلوين الثوب الذي حيتوي عىل النجاسة ومتييزه بشكل صحيح .ثم مناقشتهم عن
سبب النجاسة ونوعها.
بعضا.
ثم حتديد زمن مناسب يقوم املتعلمون بتنظيف وترتيب الفصل بمساعدة بعضهم ً

الوسيلة

سمعية وبرصية ،صور ،ثوب عليه نجاسة وآخر طاهر

احلقيقة

املسلم حيرص عىل الطهارة ويتجنب النجاسة.

الدليل

يقول اهلل تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ املدثر 4

املظاهر السلوكية

احلرص عىل غسل اليدين بعد قضاء احلاجة.

القيمة
املهارة

حب الطهارة .

إتقان حفظ ومتييز أنواع النجاسات.

النشاط املصاحب ترديد أنواع النجاسات.
التعاون مع زمالء الفصل يف إزالة القاذورات يف الفصل.
النشاط املساند
سؤال تقويمي

( )2ضع عالمة ( ) أمام الصورة الدالة عىل السلوك الصحيح ،وعالمة (×) أمام الصورة الدالة
السلوك اخلطأ.
(الصور يف كتاب املتعلم).
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المحور الثالث :طهارة البدن والملبس والمكان.
حتقيق املحتوى

أسأهلم :كيف نزيل النجاسة إذا وقعت عىل البدن أو امللبس أو املكان؟ تعالوا نسمع قصة الرسول
^ واألعرايب (الدليل) ،أعرض صورة فيها شخص يسكب املاء عىل البول ،ثم أقول هلم :عرفنا من
أيضا؟
القصة السابقة أننا نزيل النجاسة باملاء ،هل نستطيع استخدام الصابون ً
أيضا ممكن.
املاء وحده يكفي واستعامل الصابون ً
ماذا نفعل بعد قضاء احلاجة؟ أتلقى اإلجابات ثم أركز عىل غسل اليدين بعد قضاء احلاجة باملاء
والصابون..
أغسل يدي باملاء والصابون فيحوض صغري أمامهم ،ثم أطلب إىل بعضهم أن يفعل كام فعلت..
أغسل ثو ًبا أمامهم ،ثم اطلب إليهم تكرار عملية الغسيل ..ثم أسأهلم :ما فائدة الطهارة؟ (حتمينا من
األمراض والشيطان) ،ملاذا هيتم اإلسالم بالطهارة؟ (ألن من رشوط اإليامن أن يكون املسلم طاهرا)..
ملاذا جيب أن نحرص عىل الطهارة؟ (حتى يتقبل اهلل تعاىل عبادتنا).
يطلب من املتعلمني برسم وسائل التنظيف والطهارة وفتح املجال للمتعلم للتعبري بالرسم مع ترديد
نشيد املجال بشكل تفاعيل.

الوسيلة

سمعية وبرصية ،صور ،حوض ماء ،صابون ،ثوب عليه نجاسة .

الدليل

روى أنس  :أن أعرابيا قام إىل ناحية يف املسجد فبال فيها فصاح به الناس ،فقال رسول اهلل ^:
(دعوه) فلام فرغ أمر رسول اهلل ^ بذنوب فصب عىل بوله ..مسلم  /كتاب الطهارة  /باب 99 / 30
قال تعاىل :ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ املدثر  -آية 5 ،4
ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ البقرة  -آية 222

احلقيقة

القيمة

املظاهر السلوكية
املهارة

نزيل النجاسة باملاء.

ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﭼ الفرقان  -آية 48

حب الطهارة

احلرص عىل غسل اليدين بعد قضاء احلاجة.

إتقان التنظيف وإزالة القاذورات.
التعبري ومتييز أدوات التنظيف.

النشاط املصاحب أقسمهم إىل جمموعات ،وأطلب من كل جمموعة رسم وسيلة من وسائل التنظيف.
النشاط املساند
سؤال تقويمي
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إعداد بطاقة للوالدين ملالحظة سلوك املتعلم يف موضوع الدرس.
( )3أجب شفهيا:
كيف حتافظ عىل نظافة - :بدنك  -ملبسك  -مكانك.

خامسا :حل أنشطة الدرس الرابع
ً

ن ُ
َشاط ()1
ِ
االستِ َماع إ َل ْيها.
يم َة َبعدَ ْ
أ ُ -أ َر ِّد ُد مع إِ ْخواني اآل َي َة الك َِر َ
يردد الحديث بعد االستماع للمعلم بقراءتها قراءة مجوَّدة.
األشي ِ
ِ
اء ال َّط ِ
اه َر ِة.
الص َو ِر الدَّ ا َلة على ْ َ
ائر ًة َح ْو َل ُّ
ب َ -أ َض ُع َد َ
يتابع المعلم حسن اختيار الصورة المناسبة وتوجيه من يلزم.

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

هار ُة ال َّت َم ُّي ِز
َم َ

هار ُة ال َّت َم ُّي ِز
َم َ

ن ُ
َشاط ()2
ِ
اس ِة.
أُ -أ َل ِّو ُن ال َّث ْو َب ا َّلذي َي ْحت َِو ْي على الن ََّج َ

ا ْل َب ْو ُل

َبقايا
َّ
الطعا ِم

عاب
ُل ُ
ا ْل َك ْل ِ
ب

صير
َع ٌ
كوب
َم ْس ٌ

ِّ
ين
الط ُ

النجاسة في البول  -لعاب الكلب
يتابع المعلم صحة اختيار المتعلم لما تمثله النجاسة وتوجيه من يخطأ أو يحتاج.
بَ -أ َتعاو ُن مع ُأ ْخوانِي لِمدَّ ِة َث ِ
ات بِ ُمتَا َب َع ِة ُم َع ِّل ِمي.
الث َد َق َ
ائق فِ ْي َتنْظِ ْي ِم ال َف ْص ِل وإِ َزا َل ِة ال َقا ُذ ْو َر ْ
َ َ َ َ
ُ
بتشجيع من المعلم ومع األناشيد الجميلة يتعاون المتعلمون بتنظيم
هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ
الفصل وتنظيفه.مع المقارنة بين قبل وبعد التنظيم.
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ن ُ
َشاط ()3
أ ُ -أ َر ِّد ُد النشيد مع إِ ْخوانِي.
الترديد خلف المعلم وبصوت جميل.
ائل ال َّتنْظِي ِ
ِ
الم ْجمو َع ِة ما َيدُ ُّل على َو َس ِ
ف.
ْ
ب َ -أ ْر ُس ُم َم َع إِ ْخواني في َ
فرشاة أسنان  -بروش ومغرفة  -صابون  -اسفنج وليفة.....

الن ِ
هار ُة ْ ِ
ْشاد
َم َ

بالر ْسمِ
َم َ
هار ُة ال َّت ْعبي ِر َّ

سادسا :حل أسئلة الدرس الرابع معلمي يسأل ونحن نجيب
ً
ب َش َف ِهيا َع ْن الس ِ
ؤال اآلتِي:
َ - 1أ ِج ْ
ُّ
ًّ
َيف تُحافِ ُظ على نَظا َف ِةَ :بدَ نِ َك َ -مل َب ِس َك َ -مكانِ َك؟
ك َ

أحافظ على بدني باالغتسال يوميا بالماء والصابون وأغسل أسناني وأمشط شعري.
ملبسي :بغسل الثياب واالبتعاد عن النجاسات.
مكاني :برمي األوساخ في سلة المهمالت وتنظيف المكان ً
أول بأول.
ِ
ِ
ضع عالم َة ( ) َأمام الص ِ
الص ِح ِ
ور ِة
يحَ ،وعال َمة ِ(×) َأما َم َّ
السلوك َّ
ْ َ -2
الص َ
ورة الدَّ ا َّلة على ُّ
َ ُّ َ
َ
ِ
ِ
الص ِح ِ
يح فِ ْيما َي َأتِي:
السلوك َغ ْي ِر َّ
الدَّ ا َّلة على ُّ

		
(×) ألنه لم يحافظ على نظافة المكان

ِ ِ
ِ
ور ِة الدَّ ا َّل ِة عل ْي َها:
 - 3ص َل َب ْي َن الكل َمة ُّ
والص َ
ال َّط ْا ِه ُر
الن َِّج ُس
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( ) ألنه يحافظ على النظافة

الدر ُس ا ْل ِ
خام ُس َن َس ُب َرسولي ُم َح َّم ٍد صلى الله عليه وسلم
َّ ْ
ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1النسب الشريف للرسول محمد ^.
 - 2انتساب الرسول ^ إلى قبيلة قريش.
 - 3آمنة بنت وهب والدة الرسول محمد ^.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
	قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ سورة قريش (.)4 - 1
- 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
	مراجعة ما يتصل بالموضوع في أحد كتب السيرة مثل :السيرة النبوية البن هشام (سياقة
النسب) ،السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء (ص  ،)95 - 90مختصر السيرة
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النبوية لوزارة األوقاف (ص.)5
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
الرحيق المختوم للمباركفوري.
سيرة ابن هشام  -الجزء األول.
	الرجوع إلى سلسلة (رياض اقرأ للناشئة) ج / 1السيرة النبوية وزارة األوقاف  -إدارة
الدراسات اإلسالمية  /الكويت.
	السيرة النبوية لألطفال  /مكتبة سفير (محمد نبينا).
مواقع إلكترونية:
www.al-islam.com
www.alsiraj.net

www.said.net

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

نظرا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
ً
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:

 - 1التمهيد:

يمكن التمهيد لهذا الدرس بما يأتي:
تمهيد (:)1
أحبابي (أبنائي  /بناتي) ما رأيكم في أن نجري تعار ًفا بيننا وبين بعض زمالئنا في الصف،
لنتعرف على أسمائهم؟
لنجري مقابلة للتعارف مع أخينا  /أختنا ( .............................نرجوا اختيار أحد المتعلمين
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المحبوبين من زمالئهم).
ما اسمك؟ ما اسم أبيك؟ ما اسم جدك؟ ما اسم جدك التالي؟ ما اسم عائلتك أو قبيلتك؟
إذن نستطيع القول إن (أخاكم  /أختكم) هــــــــو .............................بــــــــن.............................
بن .............................بن .............................الـ.............................
ثم أنتقل:
واآلن أحبابي :تعرفنا في الحصة السابقة على حبيبنا هادي البشرية الذي أخرج ال َّله سبحانه
وتعالى به الناس من الضالل إلى الهدايه ،فمن هو؟
وهنا نقول :محمد ^.
ما رأيكم أن نتعرف في هذه الحصة على أسرته ^ ونسبة؟
أو نقول:
ترى من أبوه ^؟ ومن أمه؟ ومن جده؟ وما اسم قبيلته؟
هذا يا أحبابي ما سنعرفه في حصة اليوم.
تمهيد (:)2
االستعانة بتمهيد الدرس في كتاب الطالب.

- 2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :النسب الشريف للرسول محمد ^.
حتقيق املحتوى

الوسيلة
احلقيقة
الدليل

القيمة

املظاهر السلوكية
املهارة

أطرح عىل أبنائي املوضوع وهو :نريد أن نتعرف إىل الرسول ^ كام تعرفنا عىل زمالئكم يف الفصل
نريد أن نتعرف اليوم عن نسب أو اسم رسولنا ^ كامال ،فمن خيربنا:
وبعد االستامع إىل ما عند املتعلمني من معلومات أخلص ما توصلوا إليه من معلومات صحيحة ،ثم
أقرتح عليهم :ما رأيكم أن ننظم ما قلناه ونزيد عليه؟
عن طريق استخدام شجرة نسب الرسول ^ ،أسأل املتعلمني:
عرفنا أن رسولنا هم حممد ^ ،فمن أبوه؟
من جده؟ ومن جده الثاين؟
إذا من يكمل يا أبطال :رسولنا ^ هو ( ....................بن  ..................بن  .................بن ).................
مالحظة :أحرص عىل نطق كلمة (بن) مبدوءة هبمزة الوصل وال تنطق (بن).
ثم ختتار كل قاطرة أو جمموعة متعلام ليقول اسام من نسب الرسول ^:
رسولنا حممد ^  -3ابن عبداملطلب.
 -4ابن هاشم.
ابن عبداهلل
ثم يردد األربع قاطرات (صىل اهلل عليه وسلم).
يردد املتعلمون النشيد بشكل تفاعيل وبصوت مجيل مع تلحينه إن أمكن.
بعدها يطلب من املتعلمني لصق اسم الرسول صىل اهلل عليه وسلم ومتابعة صحة عملهم.
استخدام شجرة النسب النبوي أو خمطط لنسب الرسول حممد ^.

الرسول ^ هو حممد بن عبداهلل بن عبد املطلب بن هشام.
االعتزاز بالرسول حممد ^.

حيب الرسول حممد ^ املسلم العريب.
إتقان حفظ النسب النبوي الرشيف.

النشاط املصاحب لصق اسم الرسول حممد ^ مرت ًبا يف الكتاب املدريس ،وترديده مجاعة.
النشاط املساند
سؤال تقويمي
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إبراز ما كان يتواله بنو هشام من رفادة وسقاية احلجيج ،ومكانة بني هاشم بني أهل مكة عن طريق
تسجيل بصوت املعلمة أو بصوت متعلم يف إذاعة املدرسة ،وذلك بالرجوع إىل أحد كتب السرية .

أكمل الفراغ:
اسم الرسول ^ ً
كامل هو .............بن ...............بن .................بن.................

المحور الثاني :انتساب الرسول ^ إلى قبيلة قريش.
حتقيق املحتوى

الوسيلة
احلقيقة
الدليل

القيمة

واآلن يا أبنائي حان موعدنا مع لغز الدرس:
قبيلة قوية مشهورة حكمت مكة ومنها كان سيدنا حممد ^ ،ومن شيوخها كان جد الرسول ^،
وجاءت سورة يف القرآن الكريم باسمها الذي يبدأ بحرف (القاف)  -أعرض أمامهم رسم حلرف
القاف كبريا يف أول الكلمة (قـ).-
أو عندنا اآلن سؤال من املعلومات يا أبطال وله اختيارات فمن يعرف االختيار الصحيح؟
(سمى اهلل عز وجل إحدى سور القرآن الكريم باسم القبيلة التي ينتسب إليها سيدنا حممد ^ ويبدأ
اسمها بحرف (القاف)  -أعرض أمامهم رسم حلرف القاف كبريا يف أول الكلمة (قـ).-
* سورة ((ق)) * سورة قريش * سورة القدر.
وبعد اختيار اسم السورة الصحيح تردد املجموعات اسم قبيلة قريش ،ثم يستمع املتعلمني لسورة
قريش ،يليها.
موضحا خط سري رحلة التجارة التي ورد ذكرها يف سورة قريش،
عرض خريطة شبه اجلزيرة العربية
ً
ثم أسأل املتعلمني:
ماذا فهمتم من سورة قريش بعد االستامع هلا؟
بم اشتغلت قبيلة قريش؟
بم تشعر جتاه موطن الرسول حممد ^؟
بام تشعر جتاه موطنك؟ وما واجبك اجتاهه؟
واآلن يا أبنائي لنر ِّدد سورة قريش.
سورة قريش مسجلة بصوت أحد القراء ومدعمة بالصور الدالة عىل معناها.
عاشت قبيلة قريش يف مكة املكرمة وعملت بالتجارة.

سورة قريش

االعتزاز بالرسول حممد ^ .

املظاهر السلوكية

حيب مكة موطن الرسول ^.

سؤال تقويمي

أجب عام يأيت:
ما اسم قبيلة الرسول حممد ^؟

استنتاج اسم قبيلة الرسول حممد ^.
املهارة
إجادة ترتيل وترديد سورة قريش.
النشاط املصاحب ترديد سورة قريش.
حتديد موقع مكة املكرمة عىل اخلريطة.
النشاط املساند تلوين شكل الكعبة بمساعدة أحد الوالدين.
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المحور الثالث :آمنة بنت وهب والدة الرسول محمد ^.
حتقيق املحتوى

أدرب املتعلمني عىل أسلوب استقصاء املعلومة بام يأيت:
اآلن يا أبنائي لنتذكر اسم الرسول حممد ^ ً
كامل ،فمن يذكرنا به؟ ...عن طريق شجرة النسب
النبوي الرشيف.
هناك ورقة منفصلة عن الشجرة ،فام هي؟
من البطل الذي خيربنا االسم املكتوب عىل الورقة اسم رجل أم امرأة؟ ومن هي؟
إذا ما اسم والدة الرسول حممد ^؟

الوسيلة

شجرة النسب النبوي الرشيف وورقة منفصلة عنها هبا اسم (آمنه).

احلقيقة

آمنة بنت وهب والدة الرسول حممد ^.

الدليل
القيمة
املظاهر السلوكية
املهارة

االعتزاز بالرسول حممد ^.
حيب آل بيت الرسول حممد ^.
إجادة استنتاج اسم والدة الرسول حممد ^.

النشاط املصاحب ترديد اسم والدة الرسول حممد ^ كامال.
توصيل اسم والدة الرسول حممد ^ آمنة بشكله املنقط يف الكتاب املدريس.
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النشاط املساند

االستامع لقصة والدة الرسول حممد ^ من أحد الوالدين يف املنزل ،ومن ثم رسدها عىل زمالئه
املتعلمني يف احلصة التالية.

سؤال تقويمي

صح أم خطأ:
اسم والدة الرسول حممد ^ عائشة( .

)

خامسا :حل أنشطة الدرس الخامس:
ً

الن ِ
هار ُة ْ ِ
ْشاد
َم َ

ن ُ
َشاط (:)1
أ ُ -أ َر ِّد ُد النشيد مع إِ ْخوانِي.
الترديد خلف المعلم وبصوت جميل.
ِ
ِ
الر ُس ْو ِل ُم َح َّم ٍد-صلى الله عليه وسلم ُ -م َرتَّب ًا َم َع ت َْر ِد ْي ِد ِه ُم ْست َِع ْين ًا
بَ -أ ْلص ُق َم َع ُز َمالئي ا ْس َم َّ
بالمصلقات صفحة 145
هار ُة ال َّتتا ُبعِ
َم َ
اسمه :محمد.
أمه :آمنه.
والده :عبدالله.
جده :عبدالمطلب.
يتابع المعلم حسن وصحة ترتيب الملصقات.
ن ُ
َشاط (:)2
ش و ُأرددها مع ُزم ِ
ِ
ِ
الئي.
سورة ُق ِر ْي ٍ َ ِّ ُ َ َ َ
أرتل بِ ُخ ُشو ٍع ل َ
يرتل المتعلمون سورة قريش ً
ترتيل جماع ًيا وبصوت جميل.

هار ُة ال َّت ِ
رتيل
َم َ

ن ُ
َشاط (:)3
أساعد عبدال َّله في صيد األسماك المحددة أرقامها التي تحمل الحروف ألكتشف الكلمة
الر ْب ِط
َم َ
المطلوبة.
هار ُة َّ
[ آمنة ] ربط النشاط بالفنية والرياضيات والعربي.
يتابع المعلم حسن وسرعة اكتشاف المتعلمين لحروف الكلمة.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الخامس (معلمي يسأل ونحن نجيب):
ً
َ - 1ضع َخ َّط ًا تَح َت ال َّتك ِْم َل ِة الص ِح ِ
يحة.
َّ
ْ
ْ
ٍ
أ َ -أ ُب الرس ِ
هو:
ول ُم َح َّمد ^ َ
َّ ُ
ب َ -أبو َطالِ ٍ
الم َّط ِل ِ
ب َ -ع ْبدُ ال َّل ِه
َع ْبدُ ُ
ب َ -أم الرس ِ
ول ُم َح َّم ٍد ^ هي:
ُّ َّ ُ
فاطِ َم ُة َ -خ ِد ْي َج ُة ِ -آمنَ ُة
ِ
الم َ
َت ُق َر ْي ُش ت َِع ُ
يش فِ ْي ِه:
كان ا َّل ِذي كان ْ
َ - 2ح ِّوط َ

َ - 3ع ِّب ْر َش َف ِه ًّيا َع ْن ُح ِّب َك لِ َموطِ ِن النَّبِ ِّي ُم َح َّم ٍد صلى الله عليه وسلم.
(يترك للمتعلم مساحة للتعبير عن حبه لمكة األرض التي ولد فيها خير البشر.
ُب ن ََس َبك على َأ ْو َر ِاق َّ
الش َج َر ِة في خريطة دولة الكويت.
ُ - 4ا ْكت ْ
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الس ِاد ُس
َّ
الد ْر ُس َّ

ِ
َ
ِ
ْ
بار
ك
ل
ا
م
ر
ت
ح
أ
َ
ْ ُ
َ

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم.

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1وصية النبي ^ باحترام الكبير.

 - 2احترام أهل الكويت لكبار السن.

 - 3مظاهر احترام الكبير.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:
تناول الدرس بمثل ما يأتي:

- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير

ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:

أ  -الرجوع إلى بعض كتـب التفسير من مثـل :تفسـير ابن كثيـر :الجزء الثالث قوله
تعالى:ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ سورة القصص اآلية ()23
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ب-الرجوع إلى تفسير في ظالل القــرآن للشيــخ سيد قطــب  /الجزء الســادس قــوله

تعــالى:ﭽ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ سورة الحجرات
اآلية ()2

 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:

أ-قال رسول الله ^ «ليس منا من لم يوقركبيرنا ويرحم صغيرنا» مسند االمام أحمد -
من مسند بني هاشم  -مسند عبدالله بن عمرو بن العاص  -حديث ()6791

ب« -ليسلم الصغير على الكبير» مسند االمام أحمد  -مسند بني هاشم  -مسند أبي هريرة
 -ليسلم الصغير على الكبير -حديث ()7995

ج  «-ما أكرم شاب شيخً ا لسنة إال قبض ال َّله له من يكرمه عند سنة » .سنن الترمذي ج /1
 / 27سنن الترمذي  /كتاب البر والصلة  /حديث رقم / 1945

د  «-كما تدين تدان » فتح الباري بشرح صحيح البخاري باب قوله تعالي (وال تنفع
الشفاعة).

هـ  «-فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم» صحيح البخاري ج  / 1ص  / 282رقم 785
 /باب المكث بين السجدتين

ي -قصة ابنتي شعيب اللتين كانت تخدمان والدهما كبيرالسن.

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين

حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
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 - 1التمهيد:
تمهيد (:)1

صورة عبدال َّله يفتح الباب ويسمح لجده بالدخول قبله ويقول تفضل يا جدي.
تمهيد (: )2
درب اثنين من المتعلمين ألداء الموقف اآلتي:
ُأ ّ

رجل يريد عبور الشارع فيتقدم له صبي ويكلمه في أدب واحترام ويسأله:

الصبي :ماذا تريد يا عمي؟

الشيخ :أريد عبور الشارع يا بني.

الصبي :امسك بيدي وتعال معي.

خيرا يا بني وبارك فيك.
وبعد توصيل الشيخ إلى الجانب اآلخر من الطريق ويقول :جزاك ال َّله ً

ثم أسأل المتعلمين عما فهموه من هذا المشهد.

س :لماذا كان الشيخ الكببر يقف على جانب الطريق؟.

س :كيف تصرف الصبي؟

س :لماذا شكر الشيخ الكبير الصبي ودعا له؟

وهكذا نعلم أن احترام الكبير ومساعدته أمر واجب على المسلم ،درسنا اليوم عن احترام

الكبير ،فتعالوا معي لنعرف فضل الكبار علينا من خالل الصور.
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تمهيد ( )3حوار تمثيلي:

السائق يقف عند السيارة فيمر به عبدالله واخته مريم ،فيلقي عبدالله السالم على السائق،

فتقول له مريم :لماذا تبادر السائق بالسالم يا عبدالله؟

عبدالله :هذا ما دعانا إليه الرسول ^ ومن يحترم الكبير يحبه الله  -تعالى -ويحبه الرسول

^ ويحترمه الناس عندما يكبر.

وفي ذلك يقول الرسول الكريم ^ في الحديث الشريف « :ليس منا من لم يرحم صغيرنا

ويعرف حق كبيرنا » مسند اإلمام أحمد

مريم :وماذا لو لم يحترم الصغير الكبير؟

عبدالله :لقد حذرنا الرسول ^ من ذلك فقال في الحديث الشريف « ليس منا من لم يوقركبيرنا

ويرحم صغيرنا » مسند اإلمام أحمد  -من مسند بني هاشم  -مسند عبدال َّله بن عمرو بن العاص
 -حديث ( )6791هيا نردده م ًعا جماع ًيا.

مريم :سأحرص على احترام الكبار ليحبني ال َّله تعالى ويدخلني الجنة ويجعل الناس يحترمونني

عندما أكبر.

ومن خالل ذلك يعرف المتعلمون أن الرسول ^ أوصى باحترام الكبير.
( )2طرائق التدريس واألداء:

يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :وصية النبي ^ باحترام الكبير .
حتقيق املحتوى

من خالل صور عرض مناسبة (منها عبداهلل يفسح الطريق جلده ليخرج من باب البيت قبله ،وصورة
مريم تناول أمها كو ًبا من املاء).
س :ما الواجب علينا جتاه الكبار الذين يتعبون من أجلنا؟
س :ملاذا مل خيرج عبداهلل من باب البيت قبل جده؟
ربط املتعلمني باحلديث الرشيف فيعرض هلم ويستمعون من خالل املسجل «ليس منا من مل يوقر
كبرينا ويرحم صغرينا»
س :ما الكلمة الدالة عىل فضل الكبري يف هذا احلديث الرشيف؟
س :بم أوصانا النبي ^ يف احلديث الرشيف؟
س :ما معنى كلمة توقري؟
س :ما املرادف لكلمة االحرتام يف احلديث؟
س :بم وصف اهلل -تعاىل -من يوقر الكبري؟
س :كيف يكون توقري الكبري يف املجلس؟
ثم عرض بعض الصور املعربة عن فضل الكبري ومساعدته يف قضاء بعض حاجاته من مثل :صور
معلم يرشح ملتعلميه ،وصورة سائق يقود السيارة بعائلة فيها أطفال ،وصورة أخت كبرية تدرس أختها
الصغرية يف البيت ،وصورة بنت يف الروضة توصلها أختها الكبرية صورة رجل يعني ً
كبريا يف
شيخا ً
عبور الطريق.
ثم مناقشة املتعلمني عن مضمون هذه الصور املعربة لطرق توقري الكبري.
س :وجدت زميلك ال حيرتم الكبار فبم تنصحه؟
ثم االستامع من خالل املسجل باحلديث الرشيف « :ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا» ثم
ترديد املتعلمني للحديث أكثر من مرة.
س :ما عنوان درسنا اليوم؟
فائدة :من معاين االحرتام:
هو إحدى القيم احلميدة التي يتميز هبا اإلنسان ويعرب عنه جتاه كل يشء حوله أو يتعامل معه بكل
تقدير وعناية والتزام ،فهو تقدير لقيمة ما أو ليشء أو لشخص ما ،وإحساس بقيمته ومتيزه أو لنوعية
الشخصية ،أو القدرة ،أو ملظهر من مظاهر نوعية الشخصية أو القدرة.
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الوسيلة

وسيلة لعرض احلديث الرشيف  -املسجل  -وصورمناسبة:
(منها عبداهلل يفسح الطريق جلده ليخرج من باب البيت قبله،وصورة مريم تناول أمها الكربى كو ًبا
من املاء).
ومنها ما يبني فضل الكبري ومساعدته يف قضاء بعض حاجاته من مثل :صور معلم يرشح ملتعلميه،
وصورة سائق يقود السيارة بعائلة فيها أطفال ،وصورة أخت كبرية تدرس أختها الصغرية يف البيت،
كبريا يف عبور الطريق.
وصورة بنت يف الروضة توصلها أختها الكبرية صورة رجل يعني شيخ ًا ً

الدليل

احلديث الرشيف «ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا» مسند اإلمام أمحد  -من مسند بني
هاشم  -مسند عبداهلل بن عمرو بن العاص  -حديث ()6791

احلقيقة

أوىص النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -باحرتام الكبري.

القيمة

احرتام الكبري.

املظاهر السلوكية
املهارة

يقدم الكبري عىل نفسه يف كل يشء.

إتقان ترديد احلديث الرشيف.
إجادة التحدث أمام زمالئه عن فضل احرتام الكبري.

النشاط املصاحب  -ترديد احلديث الرشيف ومن خالل ذلك يستنتج املتعلم أن احرتام الكبري ُخلق كريم.
 تشجيع املتعلمني للتحدث أمام زمالئهم عن املساعدات التي قدموها للكبار من حوهلم.النشاط املساند

سؤال تقويمي
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تعبريا
من املمكن أن أنظم زيارة لدار رعاية املسنني ويقوم املتعلمون بتقديم اهلدايا الرمزية للمسنني
ً
عن حبهم واحرتامهم.
 زيارة كبار السن يف العائلة وتقديم هدايا هلم.من يذكر لنا حق الكبريعلينا؟

المحور الثاني :احترام أهل الكويت للكبار.
حتقيق املحتوى

الوسيلة

احلقيقة

عرض بعض الصور أو املشاهد من خالل الفيديو أو الصور لشيوخ وأهل الكويت يف جمالس الكبار،
ثم أناقش املتعلمني عن مضمون هذه الصور.
(صور الشيوخ يف جمالس الكبار  -الدواوين  -يف املستشفى لزيارة مريض  -زيارهتم لديوانية
الصيادين  -أو ديوانية شعراء النبط  -أو دار املسنني .)...-
س :ما أفضال الكبار عىل حياتنا؟
عرض لصور بعض املهن (الطبيب  -املهندس  -عامل البلدية.)..
ومناقشة املتعلمني عن دورهم يف حياتنا.
ذكر قصة أو عرض فيديو إلحدى املناسبات االجتامعية معل ًقا املعلم عليه :عن تقديم واحرتام الكبار
من خالل العادات والتقاليد يف جمالسهم وحديثهم (من تاريخ الكويت).
فيستمع املتعلمون من خالل القصة ما يبني سمة وطرق وطباع شيوخ وأهل الكويت يف احرتامهم
لكبارالسن والعلم والفضل من تقديمهم يف دواوينهم والبدء بضيافتهم ً
أول وطريقة احلديث معهم
ومعامالهتم.
عرض ثالث صور (طبيب  -معلم  -عامل نظافة) معربة لفضل الكبار عىل حياتنا-1(( :رسم لطبيب
شكرا
وصبي يشري إليه يقول له ساصبح مثلك -2 .رسم ملعلمة تنظر هلا طالبة بحب وابتسامة وتقول ً
معلمتي -3 .رسم لعامل نظافة ويقوم صبي بالسالم عليه)).
يعطى للمتعلم مساحة للعبري عن فضل الكبار يف حياتنا ودورهم الكبري يف أسعادنا واحلرص علينا،
وكسبا للوقت يمكن أن يكون بإحدى الطرق اآلتية:
 -1يطلب منهم التعبري فيام بينهم يف املجموعة.
-2التعبري مع زميله (ثنائي).
 -3املشاركة اجلامعية يف النقاش.
 -4ثم ترتيب الكالم واجلمل وتكليف أحد من املجموعة للحديث أمام الفصل عام تناقشوا فيه .
 ثالث صور (طبيب  -معلم  -عامل نظافة) وعليها التعليقات املناسبة يف الكتاب. أو صور أو مشاهد من خالل الفيديو لشيوخ وأهل الكويت يف جمالس الكبار( .صور الشيوخ يفجمالس الكبار  -الدواوين  -يف املستشفى لزيارة مريض  -زيارهتم لديوانية الصيادين  -أو ديوانية
شعراء النبط  -أو دار املسنني .)...-

تقديرالكبري سمة أهل الكويت.
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الدليل

قصة عن تقديم واحرتام الكبار من خالل العادات يف جمالسهم وحديثهم (من تاريخ الكويت).

القيمة

احرتام الكبري.

املظاهر السلوكية
املهارة

تقديردورالكبار يف حياته.
إجادة احلكم عىل حسن سمة وطباع شيوخ وأهل الكويت يف احرتامهم لكبار السن والعلم والفضل.
الوصف والتعبري عن فضل الكبار يف حياهتم.

النشاط املصاحب إتقان مشاركة زمالئه بالتحدث شفه ًيا عن بيان فضل الكبار عىل حياته من خالل الصور التالية:
صورة طبيب صورة معلمة صورة عامل نظافة.
ثالث صور معربة لفضل الكبار عىل حياتنا-1(( :رسم لطبيب وصبي يشري إليه يقول له ساصبح
شكرا معلمتي -3 .رسم لعامل نظافة
مثلك -2 .رسم ملعلمة تنظر هلا طالبة بحب وابتسامة وتقول ً
ويقوم صبي بالسالم عليه)).
تشجيع املتعلمني للتحدث أمام زمالئهم شفه ًيا ببيان فضل الكبري يف حياته.
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النشاط املساند

 -1تقديم املساعدات للكبار ممن حوله.
 - 1إعداد برنامج إذاعي عن احرتام الكبار ودعوة رمزمن رموز البلد من كبار السن لزيارة املدرسة.

سؤال تقويمي

من يذكر لنا بعض أفضال الكبار يف حياتنا؟

المحور الثالث :مظاهر احترام الكبير.
حتقيق املحتوى

الوسيلة
احلقيقة

عرض مشهد عن احرتام الكبري من خالل الوسائط التقنية املتاحة كام يأيت:
عبري األخت الكبرية تطلب من أخيها األصغر سامل أن يدرس فريد عليها بغري أدب ويرفع صوته :ال
دخل لك يب ولن أدرس فتتأثر عبري وحتزن ،فيتدخل األب ليعلم سامل كيف حيرتم الكبري.
التعرف عىل مظاهر احرتامي للكبار من خالل الرسمتني يف الكتاب لبعض مظاهر احرتام الكبار منها:
أ  -طالبات يقدمن درع شكر وتقدير ملعلمتهم.
ب  -ولدان يقومان باملسارعة باخلروج أمام جدمها من باب املسجد ويتناول أحدمها احلذاء من رف
املسجد وإلباسها جلده واآلخر يمسك بيده.
ثم مشاهدة مشهد معرب عرب الوسائط املتعددة عن احرتام الكبري.
ثم يعد مع جمموعته بطاقة احرتام وتقدير جلهد العاملني باملدرسة وأقدمها هلم.
س :بم يشعر الكبري عندما ييسء له أحد ،عندما حيرتمه الصغري؟
س :هل تريض أن ييسء إليك أحد عندما تكرب؟
س :فامذا جيب أن تفعل اآلن؟
تشجيع املتعلمني بالتحدث عن مظاهر احرتامهم للكبري.
س :كيف نعرب عن احرتامنا للكبري يا أبنائي؟ (ج :ال نقاطعه يف أثناء الكالم ،وكذلك نقدم له املساعدة
إذا احتاج ،ونخفض من صوتنا عند التحدث معه).
البدء بالسالم  -افسح هلام يف املجلس  -انصت هلم عند احلديث وال أقاطع.
االستامع إىل اآلية الكريمة التي توجه كيفية التعامل مع كبري السن واملنزلة.
قال تعاىل ﭽ ...ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ سورة القصص( - )23وعرض حكاية وقصة ابنتي
شعيب اللتني كانتا ختدمان والدمها كبري السن من خالل املعلم أو وسائل متاحة ومناسبة.
عرض احلديث الرشيف:
أ « -ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينا» هيا نردده م ًعا مجاع ًيا .مسند اإلمام أمحد.
ب « -ليسلم الصغري عىل الكبري» مسند االمام أمحد  -مسند بني هاشم  -مسند أيب هريرة  -ليسلم
الصغري عىل الكبري -حديث()7995
ثم يعد مع جمموعته بطاقة احرتام وتقدير جلهد العاملني باملدرسة ويقدمها هلم.
الفيديو بعرض مشهد عن احرتام الكبري  -املسجل  -وسائط  -تقنية ملشهد عن احرتام الكبري.

احرتام الكبار له مظاهر عديدة.
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الدليل

القيمة

املظاهر السلوكية
املهارة

 -1اآلية الكريمة :قال تعاىل «...وأبونا شيخ كبري» سورة القصص ( - )23قصة ابنتي شعيب اللتني
كانتا ختدمان والدمها كبري السن.
 -2احلديث الرشيف:
أ«-ليس منا من مل يرحم صغرينا ويعرف حق كبرينا» هيا نردده مع ًا مجاعي ًا .مسند اإلمام أمحد.
ب « -ليسلم الصغري عىل الكبري » مسند االمام أمحد  -مسند بني هاشم  -مسند أيب هريرة  -ليسلم
الصغري عىل الكبري -حديث ()7995
احرتام الكبري

 يساعده إذا احتاج.يبادره بالسالم
أال يقاطعه يف أثناء الكالم - .خيفض صوته عند التحدث معه.

 إجادة ترديد احلديث الرشيف  -أداء نشيد املجال أدا ًء مجاع ًيا متناس ًقا - .إتقان التحدث أمام زمالئهعن مظاهر احرتام الكبري.

النشاط املصاحب يعدد مظاهر احرتام الكبار يف صور الكتاب.
يعد مع جمموعته بطاقة احرتام وتقدير جلهد العاملني باملدرسة وتقديمها هلم.
ترديد نشيدة املجال:
َأ ْح َ ِت ُم َّ
غري
َبري َو ْأر َح ُم ال ِّط ْفل َّ
َالص ْ
الش ْي َخ الك ْ
َع َل َج ِ
زيل النِّ ْع َم ِة
دير
الر َّب ال َق ْ
َو َأ ْشك ُُر َّ
النشاط املساند
سؤال تقويمي
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إعداد برنامج إذاعي عن احرتام الكبار -دعوة رمز من رموز البلد من كبار السن لزيارة املدرسة.

كيف تترصف يف املوقفني اآلتيني؟
 -1أنت تصطف عند املحاسب يف اجلمعية وخلفك رجل كبري يف السن.
 -2أنت جالس يف املركز الصحي ورأيت سيدة كبرية واقفة.

خامسا :حل أنشطة الدرس السادس:
ً

ن ُ
َشاط ()1
ف بِإ ْت َق ٍ
ُأ َر ِّد ُد ا ْل َح ِد ْي َث َّ
ان َم َع َأ ْص َحابي:
الش ِر ْي َ
الترديد خلف المعلم وبصوت جميل.

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

َمها َر ُة الوصف

ن ُ
َشاط ()2
ُأ َش ْا ِر ُك ُزم ِ
الئي َش َف ِهيا بِبي ِ
ار على َح َياتِي ِم ْن ِخ ِ
ان َف ْض ِل ا ْل ِك َب ِ
الص َو ِر التَّالِ َي َة:
الل ُّ
ًّ َ َ
ْ
َ
الطبيب :يشخص مرضي ويعطيني الدواء ولوال الطبيب لما استطعنا التداوي فواجبنا احترامهم.
عامل النظافة:ينظف الشوارع لوال وجودهم ألصبحت الكويت متسخة وتزداد القوارض
والحشرات وينتشر المرض فيجب علينا احترامهم.
المعلم :ينير عقولنا بنور اإليمان فالجهل ظالم فيجب علينا احترام المعلم لفضله العظيم علينا.
ن ُ
َشاط ()3
اهر احتِرا ِم ِ
ِ
الك َب ِ
الص َو ِر اآلتِ َّي ِة؟
ار في ُّ
أ َ -ما َم َظ ُ ْ َ

َمهار ُة ِ
والر ْب ِط
َ ْ
االست ْنتاجِ َّ

يتابع المعلم إجابة المتعلمين وحسن استنتاجهم وربطهم بعنوان الدرس.
تقديرا لجهوده في إدارة المدرسة وحرصه
المتعلمون يقدمون لمدير المدرسة در ًعا تذكارية
ً
على مصلحتهم.
احتراما لهما.
البنت تقدم الفاكهة لجدها وجدتها
ً
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ِ ِ ِ
ب ُ -أ ِعدُّ مع مجمو َعتِي بِ َطا َق َة ِ
ِِ
المدْ َر َس ِة َو ُأ َقدِّ ُم َها َل ُه ْم.
ْ
احت َرا ٍم َو َت ْقد ْي ٍر ل ُج ْهد ا ْل َعامل ْي َن بِ َ
َ َ َ ْ ُْ ْ

هار ُة ال َّت ْصميمِ
َم َ

يقدم المعلم أورا ًقا بيضاء ليقوموا بتزيينها باأللوان والشرائط والملصقات وكتابة كلمة طيبة في
حق أحد العاملين في المدرسة (معلم  -رئيس قسم  -سكرتير  -عامل نظافة  -ممرض.).....

سادسا :حل أسئلة الدرس السادس معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
ب َع َّما َي ْأتِي:
َ - 1أ ِج َ
اه ِر احت َِرا ِم ِ
أ ُ -ا ْذكُر ا ْثنَي ِن ِمن م َظ ِ
الك َب ِ
ار.
ْ
ْ ْ
ْ َ
مساعدتهم وتقديرهم وعدم رفع الصوت عليهم.
 - 2لون إطار الصورة المعبرة عن احترام الصغار للكبار فيما يأتي:

ف فِي ا ْلمو ِق ِ
ف اآلتِي:
ف َتت ََص َّر ُ
َ - 3ك ْي َ
َْ
اك الص ِغير ير َفع صو َته على ا ْل َخ ِ
اد َم ِة فِي ا ْل َمن ِْز ِل.
َر َأ ْي َت َأ َخ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
أنهاه عن ذلك وأطلب منه حسن معاملتها.
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حل أسئلة ُأ َق ِّي ُم َم ْعلوماتي ِلل ِْو ْح َد ِة َّ
الث ِان َي ِة
 - 1أكمل ما يأتي:
ً
أول :األحاديث واألدعية اآلتية:
ني ِال ْســا ُم على َخ ْم ٍ
أَ -
سَ ،شها َد ِة َأ ْن ال إِله إال الله و َأ َّن
قال َرسول الله ^ُ « :ب َ
ِ
ِ
ِ
ُم َح ْمدَ ًا َر ُ
ان »
والح ِّجَ ،و َصو ِم َر َم َض َ
الصالة ،وإِيتاء الزَّكاةَ ،
سول الله ،وإِقا ِم َّ
بَ -
قال َرسول الله ^« :من قال ال إله إال الله دخل الجنة»
ج« -اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي »
ثان ًيا :معنى كل من:
أ -التوحيد تعني ال معبود يستحق العبادة إال الله وحده.
ِ
اس ِة.
ب -الطهارة هي :النَّ َظا َف ُة والتَّخَ ُّل ُص م َن الن ََّج َ
ج-النَّجاس ُة هي :ال َق َذار ُة المانِع ُة ِمن ِصح ِة الص ِ
الة.
َّ
َ َ َ ْ َ
َ َ
ألون ما هو مطلوب.
ّ -2
خمس ًا من مخلوقات الله تعالى في الرسمة اآلتية:
يلون المتعلمون:
[الصبي  -زهور  -طير  -شجرة مزهرة  -فراشة  -كلب  -قطة] .
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● كلمة التوحيد:
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم

ال إله إال الله
محمدا رسول الله

الحمد لله رب
العالمين

استغفر الله
واتوب إليه

 - 3عدّ د ثالث صفات ل َّله الخالق لكل شيء.
مبدع مصور قادر
 - 4حدد أركان اإلسالم من خالل الصور اآلتية ،ثم أكتبها:

الصالة

الحج

الزكاة

الشهادتين

الصيام

ّ - 5لون معي الصور الدالة على النجاسة بلون أزرق وما يدل على الطهارة بلون أصفر»
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 - 6اكتب اسم رسولي.
محمد

بن
بن

عبدالله
هاشم

بن

عبد المناف

عبدالمطلب

بن

بن

القرشي

 - 7أكمل العبارة اآلتية:
أ -احترم الكبير فأقوم بما يلي:
	إذا تحدثوا أنصت لهم  /ال أقاطعهم  ،إذا دخلوا المجلس أفسح لهم المجلس /
أقف ،عند رؤيتهم أبدأ بالـ سالم
				
ب -أصل العبادة ومفتاح الجنة

قول ال إله إال الله.
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أوراق عمل لدروس الوحدة الثانية
الد ْر ُس األَ َّو ُل :ال َّل ُه خالِقي
َّ

أنـا أحـب خـالـقـي

ّ - 1لون الجملة التالية:
 - 2أكمل الجمل اآلتية:
أ -الخالق لجميع المخلوقات هو ...........................وحده ال شريك له.
ب -أنا أعبد ...........................ألنه هو ...........................وحده الشريك له.
ج -أنا أدعو الناس لعبادة ...........................وحده الشريك له.
- 3أجب شفه ًّيا عما يأتي:
أ -ما أعجب شيء تراه في خلق السماء؟
ب -ماذا تقول عندما ترى مخلو ًقا غري ًبا؟
ج  -أذكر مخلوقين ال تراهما؟
- 4عدد ثالث صفات ل ّله الخالق لكل شيء بالـ...................................................
 - 5من خالل الصورة اآلتية أجب عما يأتي:
أ  -اكتب كم مخلو ًقا
في الصورة [ .] ...........................
ألون أحد مخلوقات ال َّله تعالى
بّ -
في الصورة اآلتية:
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الد ْر ُس ال ّثانيَ :أنا ُم ْسلِ ُم
َّ
س / 1أكمل الحديث الشريف اآلتي:
قال رسول الله ^:

«بني اإلسالم على  ،...........................شهادة أن  ...........................ان  ...........................رسول
الله ،إقام  ...........................إليتاء  ،...........................والحج ،وصوم.»...........................
س /2صل بين الصورة والركن الدّ ال عليه:
الصالة
الحج
الصيام
س /3ما واجبك حينما:

● تسمع صوت األذان
فقيرا ال يملك ً
مال لطعامه :األذان...........................
● ترى ً
...........................
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الد ْر ُس ال ّثالِ ُ
أن ال إل َه ّإل ال ّله
ث:
ُ
َّ
أشهد ّ
س / 1ضع دائرة حول التكملة الصحيحة.
ثواب من قال ال إله إال الله:
 الفوز بالبيت				
 -الفوز بالسوق

 -الفوز بالجنة

س /2أكمل كلمة التوحيد( :ال  ----إال .)-----------
س /3صل كلمة التوحيد باألعمال التي تدخل الجنة.

ال إله إال الله
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الدرس الرابِعُ :أ َطهر بدنِ
ْ
ومكانِي
سي
ب
ل
وم
ي
َ
ِّ ُ َ
َّ ْ ُ ّ ُ
َ
َ
( )1أجب عما يأتي:
كيف تحافظ على نظافة:
بدنك.....................................................................:
●
ملبسك .................................................................:
●
مكانك؟ ...............................................................:
●
()2ضع عالمة ( ) أمام الصورة الدالة على السلوك الصحيح ،وعالمة (×) أمام
الصورة الدالة السلوك غير الصحيح فيما يأتي:

(

)

(

)

( )3صل بين الكلمة والصورة الدالة عليها:
الطاهر
النجس
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الخامس :نسب رسولي محمد �
الد ْر ُس
َّ
ُ
()1ضع عالمة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (×) أمام العبارة غير الصحيحة فيما
يأتي:
)
(
 - 1اسم والدة الرسول محمد ^ عائشة.
)
(
 - 2القبيلة التي ينتمي إليها الرسول ^ قبيلة قريش.
)
(
 - 3والد النبي ^ اسمه عبدالله.
( )2أكمل الفراغات اآلتية:
اسم الرسول ^ ً
كامل هو  ......................بن  ......................بن  ......................بن ......................
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ادس :احترم الكبار
َّ
الس ُ
الد ْر ُس ّ
( )1امأل الفراغات اآلتية:

من مظاهر احترام الكبير عندما يتحدث:
 .......................................... - 1له - 2 .ال أرفع  ..........................................عندما أحدثه.
( )2كيف عبرت دانة عن حبها واحترامها لوالدتها في الصورة اآلتية:

....................................................................................................................................................

ّلون بألوان جميلة الرسمة السابقة.
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محتوى التعلم للوحدة الثالثة

الدرس األول
ال َّله ربي هو الرحمن
الرحيم.

ا ْل ِو ْحدَ ُة الثَّالثة
الرحمن ربنا
ورسولنا محمد
هادينا.

حل أسئلة أقيم
معلوماتي للوحدة
الثالثة.

الدرس الثاني
استقامتي من إيماني.

الدرس الثالث
أتوضأ ألصلي.
الدرس الرابع
مولد َرسولي ُم َح َّم ٍد
^.

أوراق عمل لدروس
الوحدة الثالثة.

الدرس السادس
أصل أرحامي.
الدرس الخامس
طفولة َرسولي ُم َح َّم ٍد
^.
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عزيزي المعلم يتوقع أن يكتسب أبناؤنا المتعلمون في نهاية الوحدة الثالثة من مثل ما يأتي من
المعايير اآلتية:
2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج
المدرسة.
 1.2معرفة مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها في محيطه الفردي واالجتماعي.
2.2المشاركة في العبادات واألحداث والمناسبات بصورة مناسبة مع أسرته بالتعاون مع
اآلخرين.
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع.
 1.3فهم عناصر التنوع في الجماعات المختلفة.
 .2.3التعاون مع أقرانه والراشدين في محيطه داخل وخارج المدرسة بالتعاون مع اآلخرين.
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نواتج التعلم  /مجموعة المعارف والمهارات والقيم المكتسبة من الكفايات:
المعارف

المهارات

حفظ دعــاء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث
اإليمان بأسماء الله الحسنى منها الرحمن الرحيم.
من مظاهر رحمة الله تعالى خلق اإلنسان بأحسن صورة وإحياء وترديده يوم ًّيا.
التمييز بين الكائنات الحية وغير الحية.
األرض الميتة.
رحمة افنسان تكون على اإلنسان والحيوان
شعب الكويت يتصف بالرحمة والعطاء.
اإليمان سبب اإلستقامة.
المسلم يسلك الطريق المستقيم بفعل الطاعات وترك المنهيات
سعادة المسلم باستقامته للفوز بالجنة.

حسن العبادة لله تعالى بفعل الطاعات وترك
المنهيات.

الوضوء شرط لصحة الصالة.
الوضوء غسل أعضاء مخصوصة بنية الصالة.

كيفية أداء الوضوء كما علمنا الرسول �.
ترديد وحفظ سورة الفاتحة .

ولد الرسول محمد � في مكة في يوم اإلثنين من شهر ربيع األول حفظ سورة الفيل.
الصالة على النبي � والترضي على الصحابة
في عام الفيل.
الكرام كلما ذكرت أسماؤهم .
نشأ الرسول في بادية بني سعد.
أول من أرضعت الرسول � أمه آمنه ثم ثويبة ثم حليمة السعدية .البحث في كتب السيرة .
حسن اإلنصات واالستماع للقصص .
تنظيم معلومات وأحداث القصص.
ربط الكلمات بالصور أو بكلمات أخرى .
رعاية الله لرسولنا � بأن سخر له من يتولى رعايته
ولد يتيم األب وماتت أمه وعمره ست سنوات وتولى رعايته جده اإلنشاد بنطق سليم وصوت جميل.
عبدالمطلب ثم عمه أبو طالب.
التأدب مع نعم الله تعالى وفي األكل والشرب.
أوصانا النبي � بسنن جميلة عند تاول الطعام والشراب .

اإللتزام بآداب الطعام والشراب التفكير اإلبداعي.
ربط الكلمات بالصور أو بكلمات أخرى .
اإلنشاد بنطق سليم وصوت جميل.
الحوار والنقاش الستنتاج الحقائق .

القيم واالتجاهات
الرحمة

االستقامة

حب الوضوءا
لثقة بالله

اإلحسان إلى اليتيم

شكر النعم
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س َ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ

ال َّله ربي هو الرحمن الرحيم

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1من أسماء ال َّله تعالى الحسنى الرحمن الرحيم.
 - 2مظاهر رحمة ال َّله كثيرة (اإلنسان  -األرض الميتة).
 - 3الرحمة بالحيوان والناس من صفات المسلم.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
> ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ من سورة الفاتحة ()1
> ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ من سورة النحل ()7
> ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ من سورة البروج ()14
>ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛ
ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ
ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ من سورة الحشر (22
)24 -
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 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
>حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي �« :أن الرحم شجنة من الرحمن ،فقال
الله :من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته»
اسما ،مائة اال واحدً ا،من
>عن أبي هريرة � أن رسول الله � قال «إن لله تسعة وتسعين ً
أحصاها دخل الجنة»رواه البخاري .
>عن ابن مسعود � قال :كنا مع رسول الله � في سفرفانطلق لحاجته فرأينا حمرة
 معها فرخان ،فأخذنا فرخيها ،فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ،فجاء النبي � فقال:«من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها» سنن أبي داود كتاب :األدب  -أبواب النوم.
باب في قتل الذر.
> قال رسول الله � «من ال يرحم الناس ال يرحمه الله»
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
	المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد واآليات والسور التي جاءت بها
الرحمن الرحيم.ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﭼ اإلسراء
()111
 -كتب السنة وشروحها للحديث.

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين)
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
 - 1التمهيد:
تمهيد (:)1
مناقشة تمهيد الكتاب صورة مريم تقرأ القرآن وتتضح أول ثالث آيات من سورة الرحمن في
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الصفحة المفتوحة من القرآن ويسألها عبدالله ما اسم السورة التي تقرأها؟
تمهيد (:)2
االستماع إلى اآلية الكريمة والحديث الشريف ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﭼ سورة االسراء (.)111
اسما ،مائة إال
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله � قال« :إن لله تسعة وتسعين ًواحدً ا ،من أحصاها دخل الجنة» .رواه البخاري
تمهيد (:)3
دخل رسول الله � بستانًا لرجل من األنصار ،فإذا جمل (بارك) فلما رأى رسول الله �
حن وذرفت عيناه (بالدموع باك ًيا) فأتاه النبي � فمسح ظهره إلى سنامه وخلف ظهره فسكت
البعير وكف عن البكاء  ،فقال الرسول � من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء رجل
من األنصار فقال :هو لي يارسول الله فقال الرسول � أفال تتقي ال َّله في هذه البهيمة التي ملكك
الله إياها؟ فإنه شكا أنك تجيعه وتدئبه (وتتعبه وترهقه في العمل الشاق).
 كيف كان الرجل يتعامل مع الجمل؟يتعبه في العمل وال يطعمه.
 عالم تدل هذه المعاملة؟تدل على القسوة.
 وماذا قال الرسول � له؟بأن يتقي ال َّله تعالى في البهيمة التي ملكها ال َّله له بأن يرحمها فيطعمها وال يتعبها.
قال تعالى ﭽﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ سورة األنبياء ()107
 سنتعرف في درسنا اليوم على اسمين من أسماء ال َّله الحسنى (الرحمن الرحيم). - 2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحوراألول :من أسماء ال َّله -تعالى -الحسنى «الرحمن الرحيم»
تحقيق المحتوى

أقرأ اآليات الثالث األولى من سورة الفاتحة ٍ
بتأن ويقرأ المتعلمون خلفي مع عرضها بالوسائط التعليمية المتاحة.
ثم أطرح على المتعلمين السؤال اآلتي:
اذكر أسماء الله الحسنى المذكوره في اآليتين من سورة الفاتحة.
يردد المتعلمون اآليتين الكريمتين من سورة الفاتحة خلفي مع عرضها بالوسائط التعليمية المتاحة.
يقوم المتعلمون بتلوين أسماء الله الحسنى بألوان جميلة ،أحرص على بث روح التنافس بينهم واختيار أفضل بطاقة.

الوسيلة

استخدام الوسائط المتاحة.

الحقيقة

الرحمن الرحيم من أسماء الله الحسنى.

الدليل

ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ الفاتحة ()3-2

القيمة
المظاهر السلوكية
المهارة

الرحمة

يرحم والديه فيطيعهما.
تالوة اآليتين من سورة الفاتحة.

النشاط المصاحب

تلوين أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم.

النشاط المساند

 -قراءة سورة الفاتحة في اذاعة المدرسة.

التقويم

من الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين؟
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المحور الثاني :مظاهر رحمة ال َّله كثيرة (اإلنسان  -إحياء األرض الميتة).
تحقيق المحتوى

الوسيلة

استخدام الوسائط التعليمية ومحركات البحث وبطاقات.

الحقيقة

مظاهر رحمة الله تعالى في الدنيا واآلخرة عديدة.

الدليل

سورة (الروم  )50ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐﭼ
سورة (ق)9ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

القيمة
المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
التقويم
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تالوة وشرح اآلية الكريمة قال تعالى :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ سورة ق()9
يتم تقسيم الفصل إلى مجموعات لبث التنافس بينهم وأتحاور معهم حول:
- 1صور مراحل تقدم اإلنسان ومظاهر رحمة الله تعالى في حفظ الجنين ،ثم وهو طفل في رعاية والديه ،ثم وهو
صبي بين أسرته.
ٍ
 - 2صورة لبيئة صحراوية فيها خيمة وصخرة وكرة وسيارة ونباتات ومواش تأكل منها وامرأة تأخذ الحليب من الناقة
ورجل يحمل الفقع ويقول ما أجمل الفقع.
ويطلب من المتعلمين بوضع دائرة حول الكائنات الحية في الصورة ومربع حول أحد الكائنات غير الحية.
ورسم مطر في الصورة ومناقشة رحمة الله تعالى بنزول المطر على الكائنات وإعطاء المتعلمين فرصة للتعبير.

الرحمة .

يرحم الضعفاء والخدم.
اجادة التحدث عن رحمة الله تعالى به.
 - 1أضع دائرة حول أحد الكائنات الحية ومربع حول الكائنات غير الحية.
 - 2أرسم المطر في الصورة التي تعبر عن البيئة الممطرة.
تقديم برنامج إذاعي عن رحمة ال َّله تعالى بالمخلوقات.قارن بين حال (األرض  -اإلنسان  -الحيوان) قبل نزول المطر وبعده.

المحور الثاني :الحرص على االتصاف بالرحمة مع الحيوانات والناس.
تحقيق المحتوى

يتم تقسيم الفصل إلى مجموعات لبث التنافس بينهم وأتحاور معهم حول الحديثين:
>  - 1عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله � في سفرفانطلق لحاجته فرأينا حمرة
 معها فرخان،فأخذنا فرخيها ،فجاءت الحمرة فجعلت تفرش،فجاء النبي � فقال «من فجع هذهبولدها؟ ردوا ولدها إليها «سنن أبي داود كتاب :األدب  -أبواب النوم .باب في قتل الذر.
> قال رسول الله � «من ال يرحم الناس ال يرحمه الله».
ويطلب من المتعلمين بالتعبير عن كيفية الرحمة بالحيوانات.
يطلب منهم عرض بعض مظاهر القسوة في الحيوانات.
يتم إعطاء فرصة للمتعلمين بالتعبير عن مفهوم الحديث الثاني وكيف تكون الرحمة بالناس.
فيلما عن دور دولة الكويت في مساعدة المحتاجين ومناقشة المتعلمين
يعرض على المتعلمين ً
حول .أهمية مساعدة االخرين ويطلب منهم التعبير بالكتابة عما يودون القيام به تجاه إخواننا
المحتاجين.
يردد المتعلمون النشيد بشكل تفاعلي بلحن وبصوت جميل ،ويمكن االستعانة بمعلم الموسيقى
لترديد النشيد بصوت جميل ولحن مناسب.

الوسيلة

استخدام الوسائط التعليمية ومحركات البحث وبطاقات.

الحقيقة

مظاهر رحمة الله تعالى في الدنيا واآلخرة عديدة.

الدليل

سورة (الروم  )50ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ
سورة (ق)9ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ

القيمة
المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
التقويم

الرحمة

يرحم الضعفاء والخدم.
إجادة التحدث عن رحمة الله تعالى به.
 - 1أضع دائرة حول أحد الكائنات الحية ومربع حول الكائنات غير الحية.
 - 2أرسم المطر في الصورة التي تعبر عن البيئة الممطرة.
 تقديم برنامج إذاعي عن رحمة الله تعالى بالمخلوقات.قارن بين حال (األرض  -اإلنسان  -الحيوان) قبل نزول المطر وبعده.
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خامسا :حل أنشطة الدرس األول.
ً

نشاط  :1ألون أسماء ال َّله الحسنى بألوان جميلة.

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

الرحمن الرحيم
يتابع المعلم المتعلمين ويطلب منهم ترديد اسم ال َّله أثناء التلوين.

هار ُة ال َّت َميي ِز
َم َ

نشاط :2
أ  -أضع دائرة حول أحد الكائنات الحية ومرب ًعا حول أحد الكائنات غير الحية.
ب  -أرسم المطر في الصورة التي تعبر عن البيئة الممطرة.
يقوم المعلم بمتابعة المتعلمين في تمييز الكائنات الحية وغير الحية ،ثم يتابع قيام المتعلمين
برسم المطر بشكل مناسب.
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نشاط :3
أ-أتحاور مع زمالئي بعد مشاهدة فيل ٍم يعرضه معلمي حول دور دولة
مظهرا سلوك ًيا مستفا ًدا وأدونه.
الكويت في مساعدة المحتاجين واستنتج
ً
 - 1جمعية الهالل األحمر الكويتية ّ
تدشن «نادي المتطوع الصغير»

هار ُة َّ
الطال َق ِة ال َّلغَ ِو َّي ِة
َم َ

https://www.youtube.com/watch?v=BUTbJa9Mhf8

 - 2جمعية العون المباشر الكويتية
https://www.youtube.com/watch?v=p_IMmx-i9Rg

 - 3الهالل األحمر الكويتي يواصل المساعدات للنازحين السوريين
https://www.youtube.com/watch?v=n5vR3r5rVzk

يتابع المعلم ما يستنتجه المتعلمون من مظهر سلوكي مناسب ويوجههم إليه.
ب -أر ِّدد النشيد مع إخواني في الفصل
في ُس ٍ
َعيـم
ن َْح َمدُ ال َّل َه َفن َْحيا		
رور َون ْ

َمهار ُة وال َّتر ِ
الن ِ
ديد ْ ِ
ْشاد
َ
ْ

ُه َو َرز ٌ
حيم
		
َريــم
ُه َو َر ْح َم ٌن َر ْ
ّاق ك ٌ
يردد المتعلمون النشيد بشكل تفاعلي وبصوت جميل ،ويمكن االستعانة بمعلم الموسيقى
لترديد النشيد بصوت جميل ولحن مناسب.
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سادسا :حل أسئلة الدرس األول معلمي يسأل ونحن نجيب
ً
 - 1صل النقاط اآلتية:

اهلل ربي الرحمن الرحيم

تتم متابعة المتعلم أثناء التوصيل للنقط مع االهتمام بمهارة مسك القلم والكتابة ويمكن أن
يناقش المتعلمون معنى اسم الرحمن الرحيم ويق ّيم المعلم المتعلمين أثناء المناقشة.
 - 2ع ّبر عما تراه في الصورة بعبارات شفهية.
الرحمة بالحيوان وعدم القسوة عليهم.

تعطى للمتعلم مساحة للتعبير عن الرحمة بالحيوان ،وكسبا للوقت يمكن أن يكون بإحدى
الطرق اآلتية:
 - 1يطلب منهم التعبير فيما بينهم في المجموعة.
- 2التعبير مع زميله (ثنائي).
 - 3المشاركة الجماعية في النقاش.
- 4ثم ترتيب الكالم والجمل وتكليف أحد من المجموعة للحديث أمام الفصل عما تناقشوا
فيه.
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ألونه بألوانه الجميلة.
 - 3أبحث عن علم دولة الكويت ،ثم ّ
يمكن مناقشة المتعلمين أثناء بحثهم عن دور الكويت اإلنساني في مساعدة من يستحق
واتصاف الكويتيين بالرحمة.
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س الثَّاني
َّ
الد ْر ُ

استقامتي من إيماني

نص الحديث الشريف :قال رسول الله « :-�-قل آمنت بال َّله ثم استقم» مسند اإلمام أحمد،
مسند المكيين،حديث سفيان بن عبدالله الثقفي ،حديث ()15144

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1اإليمان سبب االستقامة.
 - 2معنى االستقامة.
 - 3االستقامة سبب السعادة.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
	قـــراءة تفسيرقوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ...ﭼ سورة فصلت ()30
- 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
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	قراءة شرح الحديث في كتاب جامع العلوم والحكم  /البن رجب الحنبلي الحديث
الحادي والعشرون ج2ص.603
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
	كتب التفسير المتاحة لدى المعلم من مثل :تفسير القرآن العظيم البن كثير ،3/262وأيسر
التفاسير للجزائري.
	كتب السيرة من مثل سيرة ابن هشام والسيرة النبوية البن كثير إلثراء الدرس بالمواقف
التي تخدم الدرس لقراءة موضوع اإلسراء والمعراج.
االستفادة من البرمجيات والمواقع اإللكترونية المتاحة من مثل ما يأتي:
www.dorar.net
www.alalbany.net
www.al-islam.com
www.hadith.com

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
 - 1التمهيد:
التمهيد (:)1
مناقشة تمهيد الكتاب.
التمهيد (:)2
موقف تمثيلي يقوم به متعلم يرفض عمل األعمال الصالحة بحجة استدالله بالحديث الشريف
الذي درسه ساب ًقا وفيه أن من قال ال إله اال ال َّله دخل الجنة ،فال حاجة ألن يتعب اإلنسان نفسه في
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هذه الطاعات والعبادات ،ثم مناقشة المتعلمين فيما رواه.
التمهيد(:)3
يرسم المعلم على السبورة طريقين أحدهما مستقيم واآلخر متعرج ويسأل المتعلمين ما الفرق
بين الطريقين؟
ماذا نسمي ك ً
ال منهما؟
ما معنى االستقامة؟
 - 2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :اإليمان سبب استقامتي.
تحقيق المحتوى

لنستمع إلى الحديث الشريف من خالل المسجل أو ُيعرض مكتو ًبا في جهاز الداتا شو أو السبورة الذكية،ثم أقوم
بقراءة الحديث ويردد المتعلمون من بعدي جماع ًّيا وقاطرات مع التأكد من الترديد والنطق السليم،ثم أطلب من
المتعلمين ترشيح اثنين منهم للتسابق.وأطلب منهم أن يقفوا بجانب بعض في آخر الفصل وأطلب من أحد المتسابقين
أن يأتي مباشرة إلى السبورة بخط مستقيم واآلخر أطلب منه أن يأتي بطريق متعرج بين طاوالت المتعلمين حتى يصل
إلى السبورة مبتدئين بالتسابق عند سماع الصافرة،ثم نبدأ التسابق فيصل المتعلم الذي يسير بخط مستقيم أسرع،ثم
أناقشهم:
لم وصل (أ) قبل (ب)؟
أي الطريقين يوصلنا إلى الهدف أسرع المستقيم أم الملتوي؟
ثم أبين لهم أن الطريق المستقيم هو أسرع طريق نحو الهدف فهو يشبه طريق اإليمان فمن يؤمن بأركان اإليمان صد ًقا
كان هذا طري ًقا له نحو الجنة.

الوسيلة

المسجل  /أو السبورة الذكية.

الحقيقة

اإليمان سبب اإلستقامة في الحياة.

الدليل

الحديث المقرر.

القيمة

االستقامة.

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

أحسن عبادة ال َّله تعالى ليستقيم سلوكي.
مهارة الترديد .
مهارة المناقشة.
مهارة االستنتاج.
رسم خط مستقيم بين كلمتي آمنت وفاستقمت .

النشاط المساند

كل مجموعة ترشح أحدً ا من مجموعتهم يمثلهم للمشاركة في اإلذاعة المدرسية أحدهم يقرأ الحديث بصوت جميل
وفراءة سليمة والبقية يعدون مشهدً ا تمثيل ًّيا يوضحون به معنى الحديث.

سؤال تقويمي

ماطريق االستقامة؟
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المحور الثاني :معنى االستقامة.
تحقيق المحتوى

الوسيلة

الداتا شو أو السبورة الذكية.بطاقات للعبة من غير كالم.

الحقيقة

االستقامة هي فعل الطاعات وترك المنهيات.

الدليل

سورة الفاتحة.

القيمة

االستقامة.

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب
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أعرض على المتعلمين صالة الحرم المكي أثناء قراءة سورة الفاتحة،وأطلب من أبنائي االستماع بخشوع
وصمت،وبعد ذلك أسأل األسئلة اآلتية:
س :ما هذا المكان الذي تقام فيه الصالة؟
ج :مكة المكرمة.
س:ما اسم السورة التي استمعنا إليها من اإلمام؟
ج:سورة الفاتحة.
س:من آيات سورة الفاتحة هناك دعاء ندعوه وهو« :اهدنا الصراط المستقيم » فما معنى هذا الدعاء؟
يقصد به الدعاء باالستقامة بفعل الطاعات وترك المنهيات.
ثم أعرض تعريف االستقامة من خالل الحاسب اآللي وأسألهم كيف تطيع والديك،وأطلب منهم بيان صور
الطاعة للوالدين ،ثم أطلب منهم منافشة زمالئهم في المجموعة خالل ثالث دقائق عن كيفية طاعة الله -تعالى-؟
ثم نلعب م ًعا لعبة (من غير كالم) كل مجموعة أقدم لهم بطاقة بها اسم إلحدى الطاعات وأطلب من المجاميع
ترشيح أحدً ا من أعضاء المجموعة لتمثيل الطاعة للمجموعة األخرى من غير كالم خالل دقيقة واحدة للتعرف
عليها.

المحافظة على الصالة في وقتها.
مهارة المحاكاة والتمثيل.
مهارة المناقشة والحوار.
أطلب إلى المتعلمين تلوين اللوحات اإلرشادية الدالة على الطاعات التي توصلني للجنة.

النشاط المساند

صورا
 يطلب من المتعلمين بالتعاون مع أحد أفراد أسرته عمل لوحة إلكترونية أو ورقية (بطاقة) يجمع فيهً
لبعض األعمال التي تشير لالستقامة.
 -استمع مع أبنائي نشيد المجال وأدربهم على أدائه.

سؤال تقويمي

ماطريق االستقامة؟

المحور الثالث :االستقامة سبب سعادتي:
تحقيق المحتوى

أربط حديث االستقامة بحديث أركان اإلسالم عن طريق تذكيرهم بالحديث وترديدهم جماع ًّيا ثم أطرح عدة أسئلة
شفهية وذلك كما يأتي:
ما الركن الذي نقوله بألسنتنا؟
الشهادتان.
ما الركن الذي به نمتنع عن الطعام والشراب؟
الصيام.
ما الركن الذي يزور فيه المسلمون بيت الله تعالى؟
الحج.
ما الركن الذي يؤديه المسلم خمس مرات في اليوم والليلة؟
الصالة.
ماذا نسمي المال الذي نقدمه للفقر اء والمحتاجين في شهر رمضان؟
الزكاة.
ثم أقص عليهم قصة ولد اسمه هادي يؤدي الصلوات الخمس في المسجد ويطيع والديه ويحب المعلمين ويجتهد
بدراسته سأل المعلم يوما هادي :ماذا تتمنى يا هادي؟
هادي:أتمنى أن أحصل على رضا الله ً
والدي.
أول ،ثم رضا
ّ
المعلم:هل تتمنى غير هذه األمنية؟
هادي :إنني أطيع الله وأطيع والدي وأحرص على عمل الطاعات وأجتنب النواهي وهذا إرضاء ل ّله تعالى ألني أعلم
أن هذا سبب توفيقي وسعادتي في الدنيا واآلخرة.
المعلم :ماشاء ال ّله عليك ياهادي نعم فاالستقامة سبب سعادة اإلنسان ولذلك يا هادي ال َّله سبحانه وتعالى وفقك
حتى في دراستك فأنت من المتفوقين.
دائما يتهرب من أداء الصالة ويقضي وقته
جارنا
ابن
أن
معلمي
يا
علي،أتعلم
هادي:الحمدلله هذا من فضل ربي
ً
إلي.
باللعب وال يطيع والديه ودائما أدعوه للخير لكنه ال يستمع ّ
المعلم :وكيف تجده ياهادي؟
دائما يشعر بالخوف وعدم الراحه وليس له أصحاب وغير متفوق دراسيا.
هادي :والله يامعلمي ً
المعلم :نعم يا هادي فالله تعالى يقول في سورة فصلت آية( )30بأن المستقيم جزاءه الجنة واالطمئنان.
ثم أناقش أبنائي عن المستفاد من القصة.

الوسيلة

قصة.
ترديد المتعلمين للنشيد بشكل تفاعلي واستحضار معنى النشيد وباإلمكان تلحينه واالستعانة بمعلم الموسيقى لترديد
النشيد بصوت جميل ولحن مناسب.

الوسيلة

قصة.
ترديد المتعلمين للنشيد بشكل تفاعلي واستحضار معنى النشيد وباإلمكان تلحينه واالستعانة بمعلم الموسيقى لترديد
النشيد بصوت جميل ولحن مناسب.

الحقيقة

االستقامة تحقق السعادة لإلنسان في الدنيا واآلخرة.

الدليل

سورة فصلت آية()30

القيمة

االستقامة.

235

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

الحرص على طاعة الوالدين وبرهما.
االستماع للقصة واالستنتاج.
مشاهدة قصة عبر الوسائط المتاحة عن األخالق الحميدة ليضع عنوانا مناس ًبا للقصة .
يردد نشيد المجال .

النشاط المساند

تقديم المشهد التمثيلي قصة هادي مع معلمه في اإلذاعة المدرسية.

سؤال تقويمي

ما جزاء من يسير في الطريق المستقيم الذي يرتضيه ال ّله تعالى ورسوله؟

خامسا :حل أنشطة الدرس الثاني.
ً

نشاط  :1أقرأ الكلمتين ،ثم أصل بينهما برسم ٍّ
خط مستقيم مع ترديد الحديث الشريف.

ْظ وال َّتر ِ
الحف ِ
َمهار ُة ِ
ديد
َ
ْ

آمنت

فاستقمت

يقوم المعلم بمتابعة التوصيل مع مناقشتهم عن العالقة بينهما ويق ّيم من خالل المناقشة
متابعة ترديد المتعلمين للحديث الشريف بطريقة تفاعلية لحفظه وبصوت جميل ونطق سليم
وصحيح.
هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

نشاط :2
ألون في اللوحات اإلرشادية العبادات التي ترشدني للطريق المستقيم إلى الجنَّة مع إتقان
ّ
ترديد الحديث الشريف.
يمكن مناقشة المتعلمين أثناء تلوينهم للعبادات وأثرها في الثبات على الطريق المستقيم إلى
الجنة وتقويم ترديد الحديث الشريف بنطق سليم وصحيح.
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الصال ُة
َّ

بِ ُّر ا ْلوالِدَ ْين

الطريق إلى الجنة
إ

الزكا ُة
َّ

ال َح ُّج

ض
ل َْمري ِ

ِعيا َد ُة ا

ِما َط ُة ا ْ َلذى

هار ُة ال َّتفْكي ِر ا ِ
إل ْبداعي
َم َ

نشاط :3
أ -أشاهد مع زمالئي قصة يعرضها معلمي عن األخالق الحميدة وأثرها في حياة اإلنسان
وسعادته وأضع عنوانًا مناس ًبا لها.
دخل أعرابي بستانا ليستريح ..أناخ ناقته ثم نام ً
قليل..
كبيرا في البستان..
قامت الناقة وأحدثت فسا ًدا ً
جاء صاحب البستان ...راى ما فعلته الناقة فأخذ يضربها حتى نفقت..
استيقظ األعرابي وبحث عن ناقته وجدها مقتولة وعلم أن صاحب البستان هو من قتلها..
تشاجر االثنان فإذا باألعرابي يضرب صاحب البستان فيلقيه صريعا...
أقبل أوالد صاحب البستان وأمسكوا باألعرابي للقصاص ..طلب األعرابي منهم أن يمهلوه
حتى يرجع إلى قبيلته ً
وأولده فيوصي لهم ثم يعود..
قالوا ومن يضمن لنا أنك ستعود ..وبينما هم كذلك مر بهم أبو هريرة رضي الله عنه
وعلم أمرهم ثم قال :أنا أضمن الرجل ..ذهب الرجل إلى أهله بعد أن وعدهم بالعودة في يوم
معلوم..
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وجاء اليوم الذي انتظروه ولم يأت األعرابي..
ذهب أوالد القتيل إلى أبي هريرة فقالوا له :كيف تضمن رج ً
ال ال تعرفه وال تعرف بلده؟..
قال أبو هريرة :حتى ال يقال إن أهل المروءة قد ولوا..
وبينما هم كذلك إذ ظهر الرجل في األفق وأقبل حتى وقف بينهم.
سألوه مستغربين :لم عدت وقد كان بإمكانك أن تنجو بنفسك؟
قال :حتى ال يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا.
عندها قال أوالد القتيل :ونحن قد عفونا عنك.
حتى ال يقال إن أهل العفو قد ولوا.
يضع المتعلم عنوانًا مناس ًبا ويقوم المعلم بمتابعة وتقويم أداء المتعلمين.
الن ِ
هار ُة ْ ِ
ْشاد
ب -أر ِّدد النشيد مع إخواني في الفصل
َم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـــــن
		
ـــن
بال َّلـه َر ِّبـــــي ُمــوق ُ
َأنا ُم ْســل ٌم َأنـا ُم ْؤم ُ
الم ِ
الم ْح ِس ُن
َأ ْد ُعــو َو َأ ْع ُبــدُ َخالقي		
ج ُ
يب ُ
َف ُه َو ُ
َو َر ُس ُ
ــول َر ِّبــي ُقـدْ َوتِي
		
َأنـا ُم ْســلِ ٌم يـا إِ ْخ َـوتِـي
ِ
ِ
ــــــن
		
الهدَ ى في َد ْع َوتي
ك ُُّل ُ
ــــر َو ُا ْعـل ُ
فيهـا ُأس ُّ
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ،ويمكن االستعانة بمعلم الموسيقى لترديد النشيد
بصوت ولحن جميل.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الثاني معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً

 - 1أعد ترتيب كلمات الحديث الشريف :بالله  -آمنت  -استقم  -قل  -ثم
«قــل آمنــت بال َّله ثـم استقــم»
 - 2ناقش شفه ًّيا :كيف تفوز بالجنة؟
باالستقامة  -فعل الطاعات  -وتجنب المنهيات.
 - 3ضع دائرة حول األفعال التي تدل االستقامة.
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س الثالث
َّ
الد ْر ُ

أتوضأ ألصلي

ً
أول:الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:
 - 1معنى الوضوء.
 - 2أهمية الوضوء.
 - 3كيفية الوضوء.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
	قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩ ﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﭼ المائدة
()6
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- 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
قال رسول الله �( :ال تقبل صالة بغير طهور) رواه مسلم/ج 1كتاب الطهارة /باب2
	عن نعيم المجمر قال :رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال :إني سمعت
غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع
النبي � يقول( :إن أمتي يدعون يوم القيامة ًّ
غرته فليفعل) صحيح البخاري /ح133
منكم أن يطيل َّ
 - 3الطالع في الكتب اآلتية:
	(فقه العبادات على المذهب المالكي) تأليف كوكب عبيد  -مطبعة اإلنشاء  /الطبعة
األولى 1403هـ 1986 -م)
(الموسوعة الفقهية) وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -دولة الكويت.
(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ابن عرفة الدسوقي.
(روح اإلسالم) عفيف طبارة.
(العبادة في اإلسالم) يوسف القرضاوي.
(نضرة النعيم) ابن حميد وآخرون.
(منهاج المسلم) ألبي بكر الجزائري.
(المنهج التربوي في ثقافة الطفل المسلم) فهيم يوسف.

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
 - 1التمهيد:
تمهيد ( :)1مناقشة التمهيد الوارد في كتاب الطالب.
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تمهيد (:)2أسألهم عن حديث ( ُبني اإلسالم على خمس) وأطلب منهم ذكر أركان اإلسالم،
نتوقف عند الصالة وأسأل :هل هناك عمل مهم يجب على المسلم فعله قبل
الصالة؟ ما هو؟
تمهيد (:)3أصحبهم إلى مسجد المدرسة وهناك أسمعهم حديث الرسول« :إن أمتي يدعون
يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل»
صحيح البخاري /ح ..133ثم أسألهم بم يعرف الرسول � أمته يوم القيامة؟
(وأتلقى اإلجابات حتى أتوصل معهم إلى أن الله تعالى يبعث المتوضئين يوم القيامة وعلى
أعضاء الوضوء نورا) ..فما معنى الوضوء يا أبنائي؟
مالحظة للمعلم:
يعطى هذا الدرس على حصتين دراسيتين (نظريا وعمليا).
 - 2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.

242

المحور األول :معنى الوضوء:

تحقيق المحتوى

أطلب إلى المتعلمين أن يفتحوا كتاب المتعلم على درس الوضوء وترديد مفهوم الوضوء وترديده بشكل جماعي.
أوضح لهم معنى المفهوم بالتعبير الحركي باليدين (أن الوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة بنية الوضوء) .وأطلب
منهم التعبير عن مفهوم الحديث حتى يتقنوه.
ثم أسمعهم حديث الوضوء (الدليل) ثم أطلب منهم ترديده جماع ًيا.
أقص عليهم قصة هند التلميذة المجتهدة التي تحرص على صالتها ،وفي يوم من األيام كانت منهمكة في دراستها،
مهما يجب أن تفعله لتكون صالتها صحيحة ،فيا
وعندما سمعت أذان العصر سارعت إلى الصالة ولكنها نسيت شي ًئا ً
ترى ماذا نسيت هند؟ بم تنصح هند عندما تتوضأ؟ هل تفتح الماء بقوة؟ (ال) لماذا؟ ..وأتلقى اإلجابات حتى أحقق
معلومة االعتدال في استخدام الماء ،ثم أوصيهم بذلك.
واطلب منهم ان يكتبوا كلمتي طهور  -وضوء في الكتاب المدرسي والعالقة بينهما.

الوسيلة

سمعية وبصرية ،قصة مصورة.

الحقيقة

الوضوء هو غسل أعضاء مخصوصة بنية الصالة.

الدليل

قال رسول الله �( :ال تقبل صالة بغير طهور) رواه مسلم/ج 1كتاب الطهارة /باب.2

القيمة

حب الوضوء.

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

االعتدال في استخدام الماء أثناء الوضوء.
إجادة قراءة وكتابة كلمة (وضوء).
ترديد الحديث الشريف.
تلوين كلمة (وضوء) في كتاب الطالب.

النشاط المساند

عرض فيلم فيديو في أهمية الوضوء في حصة النشاط المدرسي.

سؤال تقويمي

صل بين كلمة الوضوء والصورة الدالة على أفعال الوضوء:
(في كتاب الطالب)

تنبيه للمعلم:
ُفصلها لصعوبتها على متعلم هذا الصف ،والمطلوب هو إحسان
للوضوء أركان وسنن لن ن ّ
الوضوء عمل ًيا بدون تفصيل معرفي.
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المحور الثاني :أهمية الوضوء:

تحقيق المحتوى

الوسيلة

آلة التسجيل ،صور .

الحقيقة

الوضوء شرط لصحة الصالة.

الدليل

يقول الله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ المائدة ()6

القيمة

حب الوضوء .

المظهر السلوكي

الحرص على ترتيب خطوات الوضوء.

المهارة

إجادة تحديد أعضاء الوضوء وترتيبها.

النشاط المصاحب
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أسألهم :هل يصح أن نُص ّلي دون وضوء؟ (ال)
نستمع إلى اآلية الكريمة (الدليل) سورة المائدة (.)6
وعرض اآلية الكريمة بوسيلة واضحة وعند تالوة اآلية يتم تحديد أعضاء الوضوء المذكورة في اآلية بوضع دائرة
حولها.
أطلب من المتعلمين ترديد اآلية خلفي وأعرض أمام كل عضو يذكره المتعلمون صورته( .الوجه ،اليدين ،األرجل،
الرأس).
ثم أطلب من المتعلمين رسم األعضاء الواردة في اآلية.

إلصاق صور أعضاء الوضوء في المربعات المخصصة لها في كتاب الطالب.

النشاط المساند

مشاهدة موقف تمثيلي والتمييز بين الصالة الصحيحة وغير الصحيحة بعد عرض المشهد( ،رجل صلى بدون وضوء،
رجل توضأ ثم صلى).

سؤال تقويمي

 /2رتب أعمال الوضوء بوضع الرقم المناسب تحت الصورة( .في كتاب الطالب)

المحور الثالث :كيفية الوضوء:

تحقيق المحتوى

واآلن نريد أن نعرف كيف نتوضأ؟ هل تذكرون اآلية الكريمة؟
سنذهب اآلن إلى مصلى المدرسة ألريكم كيفية الوضوء مرت ًبا كما ورد عن النبي �.
ويتم االنتقال إلى مسجد المدرسة وهناك أتوضأ أمامهم( .يمكن للمعلم أن يستعيض عن ذلك بعرض فيديو لخطوات
الوضوء).
وهنا أذكرهم بمراعاة آداب الوضوء باالعتدال في استخدام الماء والحرص على نظافة دورة المياه بعد استخدامها.
أتابع كيفية الوضوء عمليا حتى يتم إتقانه مرت ًبا من قبل المتعلمين.
ثم أبادرهم بالسؤال اآلتي :من علمنا الوضوء؟ أتلقى إجاباتهم ثم أؤكد لهم أننا نتوضأ بهذه الكيفية اقتداء بالرسول �
اطلب من المتعلمين بالقيام لتطبيق الوضوء بشكل جماعي أو ثنائي ثنائي ومتابعة صحة الوضوء وتصحيح وتوجيه
من يلزم.
بعدها بافمكان ان يردد المتعلمون النشيد بشكل تفاعلي بلحن وبصوت جميل.

الوسيلة

فيديو أو حاسوب ،صور

الحقيقة

الوضوء له أعمال تبدأ بغسل اليدين وتنتهي بغسل الرجلين.

الدليل

يقول الله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ المائدة ()6

القيمة
المظهر السلوكي
المهارة

حب الوضوء .

االقتداء بالرسول � في وضوئه.
إتقان أداء الوضوء مرت ًبا.

النشاط المصاحب

صورا غير مرتبة للوضوء ،وأسرع
أوزع عليهم
أقسمهم إلى مجموعات صغيرة لتدريبهم على الوضوء ،وبعدها ِّ
ً
مجموعة ترتب.

النشاط المساند

أسلم المتعلم الرسالة التالية لولي أمره:
أمي العزيزة  /أبي العزيز :لقد تعلمنا اليوم في مادة التربية اإلسالمية كيفية الوضوء وأهميته ،لذلك أرجو منك يا أمي
أن تالحظي وضوئي ،ولك األجر والثواب إن شاء الله تعالى .ابنك المحب.

سؤال تقويمي

 / 3ماذا تفعل إذا رأيت صديقك يتوضأ بطريقة خاطئة؟
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خامسا :حل أنشطة الدرس الثالث:
ً

ار ُة ا ْل ِكتا َب ِة
َم َه َ

نشـاط  :1أكتب كلمتي ..طهور  -وضوء.

طهور وضوء

يتابع المعلم مهارة المتعلمين في كتابة الكلمات وبإمكانهم نسخها أكثر من مرة ،ومناقشة
المتعلمين حول العالقة بينهما وتقييم المتعلمين في القدرة على الربط بينهما.
هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

نشـــاط  :2أرسم أعضاء الوضوء الواردة في اآلية.
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭼ المائدة ()6

غسل الوجه

غسل اليدين إلى المرافق

مسح الرأس

غسل األرجل إلى الكعبين

يتابع المعلم قدرة المتعلمين على رسم أعضاء الوضوء وتقييمهم وتوجيه من يحتاج وباإلمكان
مناقشتهم حولها.
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نشـــاط :3
أ -أتدرب على أداء الوضوء مع إخواني بمتابعة معلمي.

ار ُة ال َّتطبيِ ِق
َم َه َ

بِ ْس ِم ال ّله

1

2

3

4

5

6

7

8

9

يقوم المعلم بمتابعة تطبيق المتعلمين للوضوء بشكل تسلسلي وإعطاء فرصة للجميع بالتطبيق
باستخدام إستراتيجيات تساعد على ذلك (ثنائي  -مجاميع.)....
ب -أر ِّدد النشيد مع إخواني في الفصل:
َو َصــــــانَــــــنِــــــي َو َهــــــدانــــــي
َـــــــر ُت َمـــــــ ْن عـــافـــانـــي
َشـــــــك ْ
َطــــــــــهــــــــــر ُت ِجـــــس ِ
َونَــ ْفــســي َو َمــ ْلــ َبــســي َو َمــكــانــي
ـــــمـــــي
َّ
ْ
ْ
ِ
ردد ُت صــــــــو َت األَ ِ
ذان
ـــــــت ُأ َصــــــ ِّلــــــي
ـــــــم
ُ
ْ
َ
َ َّ ْ
لـــــلـــــه ُق ْ
ِ
ـــــمـــــ ِّن َو ِ
ــــــســــــان
اإل ْح
ُـــــــــــــــــر
ـــــــــــت َأ ْذك
َو َقـــــــــــ ْف
ُ
ذي ا ْل َ
ُ
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد وترديد النشيد بصوت ولحن جميل.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الثالث معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
( )1صل بين كلمة الوضوء والصورة الدالة على أفعال الوضوء:

ضوء
ا ْل ُو ُ
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( )2رتب أعمال الوضوء بوضع الرقم المناسب تحت الصورة:

5

1

3

2

4

( )3أجب شفه ًّيا :ما األخطاء التي من الممكن أن يقع فيها صديقك عندما يتوضأ؟
نسيان ذكر الله  -غسل الوجه.
يتابع المعلم إجابات المتعلمين ويقبل الصحيح منها ويوجه البقية.
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ابع
َّ
الر ُ
الد ُ
رس ّ

مولد رسولي محمد �

ً
أول:الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1مولد الرسول محمد � في عام الفيل.
 - 2قصة أصحاب الفيل.
 - 3زمان ومكان والدة الرسول محمد �.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
	تفسير سورة الفيل ،وتفسير قوله تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ سورة الضحى آية
( )6أيسر التفاسير ج / 5صفوة التفاسير ج.20
- 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
	صحيح مسلم حديث «فيه ولدت وفيه أنزل علي» كتاب الصيام  /باب استحباب صوم
ثالثة أيام.
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
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مجموعة سيرة الرسول � رقم  1المولد  /دار المعارف  -الطبعة الثالثة.
فقه السيرة د  .محمد سعيد البوطي ص  / 44دار الفكر المعاصر  -الطبعة  11سنة 1996م.
الرحيق المختوم  /صفي الدين المباركفوري  /دار المؤيد للنشر والتوزيع  1418 /هـ /
 1998م ،ص .54-55
السيرة النبوية الصحيحة د .أكرم ضياء العمري ج 1مكتبة العلوم والحكم  /المدينة المنورة -
الطبعة 1413 /5هـ 1993 /م.
يمكن استعارة خريطة شبه الجزيرة العربية من قسم االجتماعيات.
الرجوع إلى:
سلسلة رياض اقرأ للناشئة،ج /1السيرة النبوية وزارة األوقاف إدارة الدراسات اإلسالمية /
الكويت.
السيرة النبوية لألطفال  /مكتبة سفير «محمد نبينا»؟
حديث الرسول � « أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة ،وأشار بالسبابة والوسطى ،وفرق بينهما
قليال »  /الباب الخمسون في كفالة اليتيم  /البر والصلة البن الجوزي.
مواقع إلكترونية:
www.al-islam.com
ww.alsiraj.net

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

نظرا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
ً
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
 - 1التمهيد:
تمهيد (:)1
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موقف تمثيلي موضوعه (فرحة أسرة بمولود).
األب واألم معهما طفل حديث الوالدة ،ويعبران عن سعادتهما به وشكرهما ل َّله تعالى.
فرحا حامدً ا ال َّله تعالى على سالمتها ً
مقبل ابنه ويحمله
أو أب يدخل على زوجته في المستشفى ً
في سعادة غامرة.
أو مشهد ألم حامل ويدخل عليها زوجها العائد من السفر مس ِّل ًما وحان ًيا عليها سعيدً ا بها،
ويتشاوران على تسميته متفقين على اسم (راشد) على اسم والد الزوج بمبادرة من الزوجة.
ثم أناقش المتعلمين باآلتي:
ماذا رأيت في المشهد السابق؟
من أسعد الناس بهذا المولود؟
ماذا نتعلم من هذا المشهد؟
من الرجل الذي دخل سعيدً ا بالمولود الجديد؟
هل تعرفون من أكثر مولود فرحت به البشرية؟
ثم أخاطب المتعلمين:
و اآلن لننتقل إلى موقف آخر قبيل والدة طفل آخر قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة ...هو سيد
الخلق وهادي البشرية.
هل عرفتموه؟ من هو؟
هيا بنا لنتعرف على حال أسرة سيدنا محمد � عند والدته.
أو مراجعة لحقائق الدرس السابق « النسب النبوي الشريف».
تمهيد (:)2
االستعانة بتمهيد الدرس في الكتاب المدرسي.
 - 2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
252

المحور األول :مولد الرسول محمد � في عام الفيل.
تحقيق المحتوى

الوسيلة

عرض سورة الفيل بصوت أحد القراء عن طريق إحدى الوسائل التقنية المتاحة ،مرفقة بالصور الدالة على
المعنى.
تسجيل حوار لعبد الله ومريم ،مرف ًقا بخريطة لشبه الجزيرة العربية مميزة بصورة الكعبة المشرفة على موقع مكة
وعلم الكويت على موقع دولة الكويت.
الحوار:
عبدالله :هل تعرفين يا مريم اسم السورة التي استمعنا لها قبل قليل؟
مريم :نعم ،هي سورة الفيل ،ولقد حدثت أحداثا عظيمة في ذلك العام فسمي بعام الفيل.
عبدالله :وما هي األحداث العظيمة؟
مريم :أراد جيش كبير مزود بالفيلة أن يهدم الكعبة المشرفة ،ولكن الله تعالى أهلك هذا الجيش.
عظيما آخر حدث في مثل هذا العام.
عبدالله :ولكنني أعرف شي ًئا
ً
مريم :وما هو؟
عبدالله :ولد رسولنا محمد � في نفس العام ،.ثم أسأل:
أين وقعت حادثة أصحاب الفيل؟
بعد االستماع لسورة الفيل وترديدها من قبل المتعلمين ،عرض حوار مريم وعبد الله على المتعلمين من يحدد
مكانها على الخريطة؟
أين تقع دولة الكويت؟
ما واجبنا اتجاه دولتنا الحبيبة؟
يتم عرض فيلم وصورة للفيل ومناقشة المتعلمين عن شكل وقوة الفيل واستنتاج سبب اختيار أبرهه للفيل في
جيشه.
صور  -تسجيل -خريطة .

الحقيقة

ولد الرسول محمد � في عام الفيل.

القيمة

الثقة بالله تعالى .

الدليل

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
سؤال تقويمي

سورة الفيل.

الصبر على الشدائد .

مهرة حركية .
واستنتاج وتحليل.
تحديد مكان مكة على الخريطة.

ترديد سورة الفيل.
تلوين شكل الفيل في الكتاب المدرسي.
تالوة سورة الفيل في اإلذاعة المدرسية.

أكمل الفراغ:
ولد الرسول � .................في عام....................
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المحور الثاني :قصة أصحاب الفيل.
تحقيق المحتوى

الوسيلة

عرض قصة أصحاب الفيل كاملة عن طريق أحد الوسائل التقنية المتاحة.

الحقيقة

حمى ال َّله تعالى بيته من أبرهة وجيشه.

الدليل

سورة الفيل.

القيمة

الثقة بالله تعالى .

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب
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وبعد مشاهدة قصة أصحاب الفيل يستمع المتعلم لقصة أصحاب الفيل مختصرة من حديث أبو عبدالله ثم
إدارة النقاش مع المتعلمين:
من يجيب عن األسئلة اآلتية:
ما اسم الحيوان الضخم المذكور في القصة؟
لماذا جاء أبرهة إلى مكة؟
من حمى الكعبة المشرفة؟ وماذا نتعلم من ذلك؟
ما واجبنا نحن المسلمين تجاه الكعبة المشرفة؟
يطلب من المتعلمين بعدها بترتيب أحداث القصة في الكتاب المدرسي.

يتوكل على الله تعالى دائما.
تنظيم المعلومات.
إجادة سرد أحداث قصة أصحاب الفيل .
ترتيب أحداث قصة أصحاب الفيل عن طريق البطاقات المصورة.

النشاط المساند

يقص المتعلم قصة أصحاب الفيل ألسرته.

سؤال تقويمي

صح أم خطأ:
أراد فرعون هدم الكعبة المشرفة.) ( .

المحور الثالث :زمان ومكان والدة الرسول محمد �.
تحقيق المحتوى

اناقش المتعلمون بما يلي:
في أي ولد كل منكم وفي أي شهر وأي عام؟
للتعرف على مكان وزمان والدة أشرف خلق الله تعالى سيدنا محمد � ،فيتم االستماع إلى الحديث
الشريف :عن أبي قتادة األنصاري � قال :ان رسول الله � سئل عن صوم يوم اإلثنين فقال« :فيه ولدت
وفيه أنزل علي».
في أي يوم ولد الرسول محمد �؟
وفي أي عام؟  -أضع اختيارات لتقريب اإلجابة للمتعلمين وتبسيطها.
وفي أي عام؟
ويطلب من المتعلمين تعبئة بطاقة تعريفية للرسول محمد �.
ثم يطلب من المتعلمين ترديد النشيد بشكل تفاعلي بلحن وبصوت جميل.

الوسيلة

عرض الحديث الشريف ،عن أبي قتادة األنصاري � قال :إن رسول الله � سئل عن صوم يوم اإلثنين
فقال« :فيه ولدت وفيه أنزل علي» ،عن طريق أحد الوسائل التقنية الحديثة.

الحقيقة

ولد الرسول محمد � في يوم اإلثنين من شهر ربيع األول عام الفيل.

الدليل

عن أبي قتادة األنصاري � قال :إن رسول الله � سئل عن صوم يوم اإلثنين فقال« :فيه ولدت وفيه أنزل
علي».

القيمة

حب الرسول محمد �.

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

يصلي ويسلم عليه كلما ذكر اسمه.
مهارة الربط والترديد.
استنباط حقائق الدرس من خالل الحديث الشريف.
تحديد االختيار الصحيح من البطاقة التعريفية للنبي محمد � في الكتاب المدرسي.

النشاط المساند

إنشاد نشيد المجال في اإلذاعة المدرسية.

سؤال تقويمي

أجب شفه ًّيا عن السؤال.
ما تاريخ والدة الرسول محمد � ً
كامل؟
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خامسا :حل أنشطة الدرس الرابع:
ً

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

نشاط :1
ألون شكل الفيل.
أّ -
يقوم المعلم بمتابعة المتعلمين مع االهتمام بمهارة التلوين ومسك القلم وعدم الخروج عن
الحد وغمكان المعلم أن يق ّيم المتعلمين أثناء التلوين ومناقشتهم عن مواطن القوة في الفيل ويق ّيم
المتعلم من خالل المناقشة.

لِ َم ْاختا َر ْأب َر َه ُة
َج ْيش ًا ِم َن ا ْل ِف َي َل ِة ؟

ب-نستنتج مع معلم العلوم مواطن القوة في جسد الفيل بعد مشاهدتنا
لفيلم وثائقي في حياة الفيل .مهارة استنتاج معلومات
ت [ -فيلم عن الفيل لألطفالhttps://www.youtube.com/watch?v=sL6LVTu3-J8 :
معلومات عن مواطن القوة للفيل:
الفيل أضخم الحيوانات التي تعيش على األرض وثاني أطول أفراد المملكة الحيوانية بعد
الزرافة .وال يفوقه ضخامة إال بعض أنواع الحيتان والفيلة حيوانات قوية للغاية شديدة الذكاء.
وهي الحيوانات الوحيدة التي لها أنف على هيئة خرطوم تستخدمه كأحد األطراف.
لسحب أوراق وفروع وأغصان األشجار ،والمتصاص الماء الذي توصله فيما بعد إلى الفم.
ورفع جذع شجرة وتحريكه ببطء باستخدام أنيابه وخرطومه وقد يصعب سحب مثل ذلك الجذع
االستِ ْنتاجِ َوال َّت ْح ِ
ليل
َم َها َر ُة ْ
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على مركبة تسير بعجالت وقد قام اإلنسان باستخدامها في نقل الحموالت الثقيلة في بعض
األقطار اآلسيوية.
أيضا حاسة شم حادة ،حيث تستخدم خراطيمها عادة لفحص الهواء.
ولها ً
وللفيلة آذان أكبر من آذان أي حيوان آخر.
ولها أنياب طويلة في هيئة أسنان ضخمة ،.وتسمى أسنانها العلوية المعقوفة القواطع وهي من
مادة العاج ،ويمتد ثلثا كل ناب خارج الفك العلوي ،والجزء المتبقي يظل داخل الجمجمة.
وتستخدم الفيلة أنيابها في الحفر بح ًثا عن الغذاء عن الجذور وتقتلع بها الشجيرات .التي قد
تبلغ ارتفاعها  9أمتار وقطرها حوالي 60سم.
وتمزق الفيلة قلف األشجار بأنيابها الحادة ويمكن لألنياب أن تحمل وترفع ثقال يزن حوالي
طن متري واحد.
أثناء الهجوم تهاجم الفيلة أعداءها بوساطة أنيابها وخراطيمها ،كما تسحق عدوها عن طريق
البرك عليه ،ويهرسه حتى الموت
ويستطيع الفيل أن يركض عند الخوف أو الغضب بسرعة أكثر من 40كم  /الساعة
ولكن لمسافة قصيرة .ويمشي الفيل ويركض بخطوات متفاوتة ،وال يستطيع القفز بسبب وزنه
وتركيب أرجله.
تم استخدام الفيلة في الحروب.
فقد هزم الجيش المقدوني الذي قاده اإلسكندر األكبر عام 331ق.م جنود الفرس الذين
امتطوا الفيلة في المعركة.
كما استخدم القائد المشهور هانيبال قرطاجة عام 218ق.م الفيلة من أجل اجتياز جبال األلب
في فرنسا لغزو إيطاليا.
كما استخدمه جيش أبرهة األشرم لهدم الكعبة نحو سنة 570م .وقد وردت قصته في القرآن
الكريم في سورة الفيل.
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نشاط :2:أرتب مع زمالئي أحداث القصة.
يق ّيم المعلم الترتيب الصحيح للقصة وتعاون المتعلم مع زمالئه في ذلك.
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2

4

3

1

َم َهار ُة َت ْن ِظي ِم ا ْلمع ُلو َم ِ
ات
َ
َْ

نشاط :3
أ -بطاقة تعريفية بالرسول محمد � :
حوط التكملة الصحيحة:

ِ
اال ْس ُم

بن َع ْب ِدال َّل ِه
بن َع ْب ِدا ْل ُم َّط ِل ِب ُ -م َح َّمدُ ُ
بن ِه َشا ٍم ُ -م َح َّمدُ ُ
ُم َح َّمدُ ُ

ا ْل َعام

-

َّ
الش ْه ُر

َر َج ٌب

وم
ا ْل َي ُ

َْ
عاء
ال ْربِ ُ

ا ْل َم ُ
كان

الر ْب ِط
َم َ
هار ُة َّ

-

-

بيع ْ َ
ال َّو ُل
َر ٌ

-

ا ْل َمدين َُة

ُّالثاء
الث ُ
-

َم َّك ُة

-

بيع الثَّاني
َر ٌ

-

ِ
اإل ْثن َْين

-

َّ
الطائِ ُف

يق ّيم المعلم إجابات المتعلمين الصحيحة ويوجه من يحتاج ويشجع من أجاب وبادر بالتعاون
مع اآلخرين.
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ب -أر ِّدد النشيد مع إخواني في الفصل:
الـــــــــو َرى
ــــــر
َ
جــــــاءنــــــا َخــــــ ْي ُ
َ
ـــــق إِ َلـــــــى
َو َدعـــــــــــا الـــــخَ ـــــ ْل َ
ِ
ــــن
ــــــص الـــــدِّ
ــــم ْ
َ
َأ ْخــــــ َل َ
يـــــن ل َ
ــــــــشــــــــر الـــــــــنَّـــــــــاس بِ ِ
َّ
ـــــــه
َب
َ
َ

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

ِ
بِ
والـــــســـــنـــــا
ــــــنــــــاء
ــــــالــــــس
َّ
َّ
ٍ
الــــهــــنَــــا
َجـــــــنَّـــــــة فــــيــــهــــا َ
الــــمــــنَــــى
كــــــــــان
ُحـــــــ ُّبـــــــ ُه
َ
ُ
َــــــــوانَــــــــى َوانْـــــ َثـــــنَـــــى
مـــــا ت َ

يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ويمكن االستعانة بمع ّلم الموسيقى لترديد النشيد
بلحن وصوت جميل.

سادسا :حل أسئلة الدرس الرابع معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
ِ ِ ِ
الدا َل ِة َع َل ْيها:
ِ - 1ص ْل َب ْي َن ا ْل ِع
ور ِة َّ
بارات ْالت َية َو ُّ
الص َ
ِ ِ
الر ُ
سول
أ -ا ْل َع ُام ا َّلذي ُول َد فيه َّ
ُم َح َّم ٌد �.
كان ِوال َد ِة الر ِ
ب َ -م ُ
سول �.
َّ
ِ
ٍ ِ
َ ِ
ناسب ٍة ِم ْن ِخ ِ
للد ْر ِ
س:
الل َف ْه ِم َك َّ
 - 2أ ْكم ِل ا ْل ُج َم َل ْالتي َة بِإِجا َبة ُم َ
أ َ -ح َمى ال ّل ُه

مكة /البيت الحرام

...............................................

ب  -ا ْل َح َي ُ
اس َت ْخ َد َم ُه َج ْي ُ
ش َأ ْب َر َه َة ُه َو
وان ا َّلذي ْ
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الفيل

...............................................

الخامس
رس
َّ
ُ
الد ُ

طفولة رسولي محمد �

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1نشأة الرسول محمد � في البادية.
 - 2وفاة أم الرسول محمد �.
- 3رعاية الله تعالى لرسولنا صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه ورعاية عرض صورة أو فيلم
عن البادية جده ثم عمه له.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

 - 1االطالع في الكتب اآلتية:
السيرة النبوية البن هشام  /دار المعرفة  /بيروت  /الجزء األول  -ص .179
	أطلس السيرة النبوية  /د .شوقي أبو خليل  /دار الفكر  /دمشق  /سورية  /ص ،47 ،46
.48
مسند أحمد (مسند الشاميين ،حديث .)16990
مسند الدرامي (المقدمة ،حديث .)13
	زاد المعارف قي هدي خير العباد البن قيم الجوزي  /الجزء األول  /دار الفكر  /بيروت
 /لبنان 1415هـ 1995 /م.
فقه السيرة النبوية  /د .محمد سعيد البوطي  /دار الفكر  /دمشق  /سورية.ص .45 ،44
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	السيرة النبوية الصحيحة  /د .أكرم ضياء العمري  /الجزء األول  /مكتبة العلوم والحكم
 /المدينة المنورة  /ص  / 106 ،102الطبعة الخامسة  1992م.
الرحيق المختوم للمباركفوري.
موقع الطفل المسلم (قصص  /أناشيد  /قرآن  /سنة  /رسوم متحركة).
عالم المسلم الصغير (قصص إسالمية  /أناشيد  /مسابقات).
مواقع إلكترونيةwww.kids.al-islam.com :

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين)
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
 - 1التمهيد:
يمكن التمهيد لهذا الدرس بما يأتي:
تمهيد (:)1
نصب خيمة في ساحة المدرسة الخلفية باالتفاق مع إدارة المدرسة ،وإحضار مجسم لخروف
أو اثنين ،مع وضع بعض األدوات التي تستعمل في البادية داخل وحول الخيمة إلعطاء جو
الصحراء.
و إذا لم أتمكن من نصب خيمة أعرض صور خيمة معبرة عن حياة البر عن طريق إحدى
الوسائل التقنية المتاحة.
ثم أوجه األسئلة للمتعلمين:
 ما رأيكم بأجواء درس اليوم؟ بماذا تشعرون؟ من كان يعيش هكذا في الصحراء؟262

 اليوم سوف نتعرف على الحياة التي عاشها الرسول �.تمهيد (:)2
االستعانة بتمهيد الدرس في كتاب الطالب.
- 2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
المحور األول :نشأة الرسول محمد � في البادية.
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تحقيق المحتوى

عرض صورة عن األجواء الممتعة في البادية ومشاركة المتعلم معرفته عن حياة البادية:
Ă Ăلماذا تحب البر وترغب في اإلقامة في؟
Ă Ăما فوائد الحياة في البر؟
Ă Ăما رأيكم في التعرف على حياة الرسول  rفي طفولته؟
Ă Ăالقصة  -معروضة أو مسجلة أو على لسان المعلم :-
(Ă Ăحوار بين مرضعتين في مقدمة الركب):
Ă Ăالمرضعة  :1لقد تأخرت حليمة السعدية ونخشى أن تسبقنا المرضعات إلى أبناء األغنياء في مكة.
Ă Ăالمرضعة  :2إن حليمة تمر بظروف صعبة هذه السنة فمراعيهم جافة ،والطعام عندهم قد قل ،وصحتها ضعفت
وال تكاد تجد في صدرها ما ترضع به وليدها فكيف ستأخذ طفال آخر وترضعه معه؟!
Ă Ăالمرضعة  :1نعم ،ولقد رأيت ناقتها هزيلة ال حليب في ضرعها ...وال أدري هل سيرضى أحد في مكة أن
يعطيها ابنه لترضعه وهي في هذه الحال؟!
ثم أسأل المتعلمين:
Ă Ăإلى أين كانت المرضعات متوجهات؟
Ă Ăلماذا تأخرت السيدة حليمة عنهن؟
ولكن هل استمر الحال بحليمة السعدية كما هي؟ هل قبل أحد أن يعطيها طفله لترضعه؟ ماذا حدث يا ترى؟ لنتابع
هذه الصور (والركب في طريق العودة من مكة):
Ă Ăالمرضعة  :1يا للعجب انظري يا صديقتي أليست هذه حليمة التي تسبقنا هناك وال نستطيع اللحاق بها؟ ماذا
حدث لحمارها الضعيف؟ انظري ...انظري إلى ناقتها؟ لقد حلبها زوج حليمة وشرب حتى شبع وكذلك
شربت حليمة ومازال الحليب يمأل ضرع الناقة إنه ألمر عجيب!
Ă Ăالمرضعة  :2نعم ،لقد سمعت أنها بمجرد أن وضعت الطفل اليتيم الذي أخذته إلى صدرها حتى امتأل
بالحليب وأرضعته ،ثم أرضعت ابنها حتى شب ًعا.
Ă Ăالمرضعة  :1ال شك أن لهذا الطفل بركة وشأنا عظيما.
Ă Ăالمرضعة ( :2تشير بيدها إلى أرض خصبة وسط الصحراء وفيها بيت الشعر وحوله بعض األغنام الجميلة
واإلبل الجيدة) ،أليس هذا البيت هناك بيت حليمة؟! انظري ...انظري الخير الذي مأل المكان!
Ă Ăالمرضعة  :1لقد تغير المكان وامتأل بالخير ...ألم أقل لك أن هذا الطفل اليتيم فيه بركة وخير على من حوله.
ثم أسأل المتعلمين:
Ă Ăمن الطفل اليتيم الذي أخذته حليمة السعدية؟
Ă Ăما المظاهر للبركة التي حلت بحليمة وأهلها عندما أخذت سيدنا محمد �؟
يستمع المتعلم قصة والدة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعرف على اول من ارضعه ومن ثم يكتب ما تعلمه عن
أسماء مرضعات النبي �.

الوسيلة

عرض مشهد أو صور متتابعة دالة على قصة رحلة السيدة حليمة -رضي الله عنها -مع المرضعات من ديار بني
سعد إلى مكة ،وبيان حالتها وحال دابتها وبعير زوجها ثم عودتها بالصادق األمين إلى ديارها وهي بأحسن حال،
وأجعل الصور على هيئة شريط يعرض لقطات متتابعة وأحكي لهم القصة بنفسي أو أسجلها بصوتي.

الحقيقة

السيدة حليمة السعدية -رضي الله عنها -هي مرضعة الرسول محمد �.

الدليل
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القيمة

اإلحسان إلى اليتيم

المظهر السلوكي

 -يعطف على اليتيم.

المهارة
النشاط المصاحب

البحث وجمع المعلومات
إجادة استنباط األحداث من خالل القصة.
 البحث عن قصة رضاعة الرسول محمد � بالتعاون مع زمالئه في الفصل. -كتابة أسماء مرضعات الرسول محمد � في الكتاب المدرسي.

النشاط المساند

حفظ نشيد المجال.

سؤال تقويمي

تحدث في حدود دقيقتين عن البركة التي حلت على السيدة حليمة السعدية وباديتها.
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تحقيق المحتوى (أ):
أتم الرسول � الرضاعة ،فكم هي يا ترى؟ وبعد هذه الفترة بماذا أحست السيدة حليمة نحوه؟ هل تعيده إلى أمه يا
ترى؟ أم تحتفظ به عندها؟ وما موقف أمه من ذلك؟ كل هذه التساؤالت سوف نعرف أجوبتها بعد أن نستمع للقصة
اآلن.
وبعد االستماع للقصة ،أسأل المتعلمين.
 كم كانت مدة الرضاعة؟ لماذا أصرت حليمة السعدية باسترجاعه؟ بعد أن استرجعته السيدة حليمة وعاش عندها ،هل عاد إلى أمه مرة أخرى؟أعرض على المتعلمين ثالث صور ،ثم أسأل المتعلمين:
بعد أن عاد إلى أمه ذهب معها في رحلة ،فإلى أين كانت وجهة رحلتهم ،إلى الشام للتجارة أم إلى بادية بني سعد لزيارة
مرضعته أم إلى المدينة المنورة لزيارة أخواله هناك؟
 ماذا حدث بعد أن أرادوا العودة من المدينة المنورة إلى مكة؟ ماذا حدث لوالدته؟ وأين توفيت ودفنت؟ ما شعور سيدنا محمد � لفقد أمه؟ ما واجبنا نحو من يفقد أمه؟تحقيق المحتوى (ب):
بعد االستماع لسورة الضحى والترديد ،أقوم بشرح مبسط لمعنى السورة ،ثم أسأل المتعلمين:
Ă Ăبوفاة أحد الوالدين تقع مشكلة كبيرة لكل ابن ،ولكن بوفاة كال الوالدين تكون المشكلة أكبر أم أصغر؟
Ă Ăما اسم أم الرسول محمد �؟
Ă Ăمتى توفيت؟
Ă Ăماذا نسمي من يتوفى أحد والديه؟
Ă Ăكيف أعبر عن حبي لوالدي أحياء أو أموات؟
Ă Ăبعد أن توفت والدته من تكفل برعايته؟ وكم كان عمره حينها؟
Ă Ăكم سنة عاش عند جدة؟ أضع خيارات لتسهيل اإلجابة؟
Ă Ăوبعد السنتين كم كان عمر الرسول � حين توفي جدة؟
تحقيق المحتوى (أ):
واآلن يا أبنائي فلنستمع للبرنامج الحواري بين (خالد وحسين).
وبعد االستماع للحوار ،أوجه األسئلة للمتعلمين:
 من تذكرنا بمظاهر عناية الله تعالى التي ورد ذكرها في سورة الضحى؟ (يمكن إعادة تشغيل سورة الضحى). من يحدثنا باختصار عما جاء بالحوار عن حياة الرسول � في طفولته بعد وفاة جده عبد المطلب؟ من تكفل برعاية رسول الله � بعد وفاة جده؟ كيف عامله عمه عند تربيته له؟كم كان عمره حينها؟

Ă Ăسرد قصة ما بعد أن أتم الرسول � الرضاعة وأصبح ذا السنتين مسجلة أو عن طريق إلقاء المعلم:
(عاش الرسول محمد � سنتين أتم فيهما الرضاعة عند السيدة حليمة السعدية التي أحست نحوه بحب شديد ،ولكن
يجب أن تعيده إلى أمه آمنة ،وهناك ظلت ترجو منها أن تسمح لها بإعادة الطفل المبارك معها ،خو ًفا عليه من المرض
الذي انتشر في مكة ،فلما رأت السيدة آمنة ما به من صحة وقوة سمحت للسيدة حليمة بأخذه حماية له من الجوع
والموت في مكة وعاش الرسول محمد � سنتين ثانيتين في بني سعد ،حيث أسعدهم ببركة وسعد هو بحياة البر
الجميلة ،وعاد إلى أمه التي غمرته بحبها وحنانها إلى أن كانت الرحلة.)...
عرض صور دالة على المناطق التي من المحتمل أن يكون قد رحل لها رسول الله � مع والدته السيدة آمنة ،عن طريق
إحدى الوسائل التقنية المتاحة( ،صورة رحلة متجه إلى الشام  -صورة البادية -صورة المدينة المنورة)

الوسيلة

Ă Ăعرض سورة الضحى عن طريق أحد الوسائل التقنية المتاحة.
حوار مسجل بين تلميذين عن طريق الفيديو من قبل المتعلمين بمساعدة مشرف التقنيات أو أحد الزمالء.
الحوار:
خالد :هل تابعت برنامج .................على قناتنا الفضائية باألمس يا حسين.
حسين :نعم...نعم ،فاألسرة كلها حريصة على متابعة البرامج الدينية الممتعة ،فما بالك والحلقة عن طفولة الرسول
محمد �.
خالد :وما الذي أعجبك فيها يا أخي الحبيب.
حسين :أعجبني أن الله تعالى مأل قلب عبد المطلب جد الرسول � حبا وحنانا له ،فقد رعاه رعاية كريمة بفضل الله
تعالى وقربه منه.
خالد :نعم يا حسين ،لهذا حزن الرسول � حزنا كبيرا عندما توفي والرسول � ابن الثمانية أعوام ،ولكن الله تعالى
لم يضيع محمدا.
ً
حسين :نعم فهذا عمه أبو طالب يقوم برعاية ابن أخيه محمد � ويعتني به عنايته بأولده وأكثر فكان يحبه ويخاف
عليه ويرق له حتى لقد استجاب لرجاء الرسول � بأن يصحبه معه في رحلة التجارة إلى الشام والرسول � في الثانية
عشر وأخذه معه.
خالد:أحسنت يا أخي وكل هذا بفضل عناية الله تعالى ورعايته لسيدنا محمد اليتيم تصديقا لما نزل في سورة الضحى
ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ.

الحقيقة

Ă Ăعاش الرسول محمد � يتيم األب واألم.
Ă Ăتوفى جد الرسول محمد � بعد أمه بسنتين.
تكفل برعاية الرسول � بعد وفاة جده عمه أبو طالب .

القيمة

اإلحسان إلى اليتيم.

الدليل
المظهر السلوكي

المهارة

سورة الضحى.

يشارك اليتيم أفراحه وأحزانه.
يساهم في التخفيف بشعور الحزن عند اليتيم.
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă
Ă

Ăاإلبداع .
Ăاالتنتاج والتميز .
Ăإجادة االستشهاد بسورة الضحى على رعاية الله تعالى لرسوله �.
Ăإجادة استنتاج عمر الرسول � بحل المسألة الحسابية.
Ăإتقان استنباط مظاهر عناية الله تعالى للرسول � من سورة الضحى مهارة استنباط المعلومات من القصة.
Ăمهارة التعبير بالرسم عن حبه ألمه.
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النشاط المصاحب
النشاط المساند
سؤال تقويمي

التعبير عن حب األم برسم بسيط في الدرس بكتاب الطالب.
حل المسألة الحسابية الستنتاج عمر الرسول � في الدرس بكتاب الطالب.

حفظ سورة الضحى بمساعدة أحد الوالدين.
الطلب من المتعلمين بتقبيل رأس والديهم والسالم عليهم عند الرجوع إلى المنزل.

أكمل الفراغات اآلتية بما يناسبه من كلمات:
عاش الرسول محمد � في ................عند مرضعته ...................وبعد رجوعه إلى والدته...............
في طريق العودة من رحلتهم.
صح أم خطأ:
تكفل خال الرسول � بتربيته بعد وفات أمه آمنه. ) ( .
كان عمر الرسول � عندما ذهب مع عمه بتجارة الشام سنتان.) ( .

خامسا :حل أنشطة الدرس الخامس:
ً

المحور األول:
 - 1نتعرف من معلمنا على قصة والدة الرسول  -صلى الله عليه وسلم  -ونشأته في بادية بني
سعد.
المــولــد:
ولد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بشعب بني هاشم بمكة في صبيحة يوم اإلثنين التاسع
من شهر ربيع األول ،ألول عام من حادثة الفيل ،وألربعين سنة خلت من ملك كسرى أنو شروان،
ويوافق ذلك العشرين أو اثنين وعشرين من شهر أبريل سنة 571م حسبما حققه العالم الكبير
محمد سليمان المنصور فورى والمحقق الفلكي محمود باشا.
وروى ابن سعد أن أم رسول ال َّله صلى الله عليه وسلم قالت :لما ولدته خرج من فرجي نور
أضاءت له قصور الشام .وروى أحمد عن العرباض بن سارية ما يقارب ذلك.
وقد روي أن إرهاصات (عالمات) بالبعثة وقعت عند الميالد ،فسقطت أربع عشرة شرفة من
إيوان كسرى ،وخمدت النار التي يعبدها المجوس ،وانهدمت الكنائس حول بحيرة ساوة بعد أن
غاضت ،روى ذلك البيهقي وال يقره محمد الغزالي.
مستبشرا ودخل به الكعبة،
ولما ولدته أمه أرسلت إلى جده عبد المطلب تبشره بحفيده ،فجاء
ً
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ودعا ال َّله وشكر له ،واختار له اسم محمد  -وهذا االسم لم يكن معروف ًا في العرب  -وختنه يوم
سابعه كما كان العرب يفعلون.
وأول من أرضعته من المراضع  -بعد أمه صلى الله عليه وسلم  -ثويبة موالة أبي لهب بلبن
ابن لها يقال له مسروح ،وكانت قد أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب ،وأرضعت بعده أبا سلمة
بن عبد األسد المخزومي.
في بني سعد:
وكانت العادة عند الحاضرين من العرب أن يلتمسوا المراضع ألوالدهم ابتعا ًدا لهم عن أمراض
الحواضر؛ لتقوى أجسامهم ،وتشتد أعصابهم ،ويتقنوا اللسان العربي في مهدهم ،فالتمس عبد
المطلب لرسول ال َّله صلى الله عليه وسلم الرضعاء ،واسترضع له امرأة من بني سعد بن بكر
 وهي حليمة بنت أبي ذؤيب  -وزوجها الحارث بن عبد العزى المكنى بأبي كبشة ،من نفسالقبيلة.
وإخوته صلى الله عليه وسلم هناك من الرضاعة عبد ال َّله بن الحارث ،وأنيسة بنت الحارث،
وحذافة أو جذامة بنت الحارث (وهي الشيماء  -لقب غلب على اسمها) وكانت تحضن رسول
ال َّله صلى الله عليه وسلم وأبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ،ابن عم رسول ال َّله صلى الله
عليه وسلم.
وكان عمه حمزة بن عبد المطلب مسترضع ًا في بني سعد بن بكر ،فأرضعت أمه رسول ال َّله
صلى الله عليه وسلم يوم ًا وهو عند أمه حليمة ،فكان حمزة رضيع رسول ال َّله صلى الله عليه
وسلم من وجهين ،من جهة ثويبة ،ومن جهة السعدية.
ورأت حليمة من بركته صلى الله عليه وسلم ما قضت منه العجب ،ولنتركها تروي ذلك مفص ً
ال
قال ابن إسحاق كانت حليمة تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه،
في نسوة من بني سعد بن بكر ،تلتمس الرضعاء قالت :وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئ ًا،
قالت :فخرجت على أتان لي قمراء ،معنا شارف لنا ،وال َّله ما تبض بقطرة ،وما ننام ليلنا أجمع من
صبينا الذي معنا ،من بكائه من الجوع ،ما في ثديي ما يغنيه ،وما في شارفنا ما يغذيه ،ولكن كنا
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نرجو الغيث والفرج ،فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضع ًفا
وعجف ًا ،حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء ،فما منا امرأة إال وقد عرض عليها رسول ال َّله صلى الله
عليه وسلم فتأباه ،إذا قيل لها إنه يتيم .وذلك أنا كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول
يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده فكنا نكره لذلك فما بقيت امرأة قدمت معي إال أخذت رضي ًعا
غيري .فلما أجمعنا االنطالق قلت لصاحبي وال َّله إني ألكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ
رضيع ًا ،وال َّله ألذهبن إلى ذلك اليتيم فآلخذنه ،قال :ال عليك أن تفعلي ،عسى ال َّله أن يجعل لنا
بركة ،قالت :فذهبت إليه ،فأخذته وما حملني على أخذه إال أني لم أجد غيره ،قالت :فلما أخذته
رجعت به إلى رحلي ،فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن ،فشرب حتى
روى ،وشرب معه أخوه حتى روى ،ثم ناما ،وما كنا ننام معه قبل ذلك ،وقام زوجي إلى شارفنا
تلك ،فإذا هي حافل ،فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ري ًا وشبع ًا ،فبتنا بخير ليلة،
قالت :يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي وال َّله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة ،قالت :فقلت
وال َّله إني ألرجو ذلك ،قالت :ثم خرجنا وركبت أنا أتاني ،وحملته عليها معي ،فوال َّله لقطعت
بالركب ما ال يقدر عليه شيء من حمرهم ،حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ،ويحك
أربعي علينا ،أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن بلى وال َّله إنها لهي هي،
فيقلن :وال َّله إن لها شأن ًا ،قالت :ثم قدمنا منازلنا من بالد بني سعد وما أعلم أرض ًا من أرض ال َّله
أجدب منها ،فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباع ًا لبن ًا ،فنحلب ونشرب ،وما يحلب
إنسان قطرة لبن ،وال يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم
اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب ،فتروح أغنامهم جياع ًا ما تبض بقطرة لبن ،وتروح
غنمي شباع ًا لبن ًا ،فلم نزل نتعرف من ال َّله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته ،وكان يشب
شباب ًا ال يشبه الغلمان ،فلم يبلغ سنتيه حتى كان غالم ًا جفر ًا ،قالت :فقدمنا به على أمه ونحن
أحرص على مكثه فينا ،لما كنا نرى من بركته ،فكلمنا أمه ،وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى
يغلظ ،فإني أخشى عليه وباء مكة ،قالت :فلم نزل بها حتى ردته معنا.
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نشاط :1
استمع لمعلمي عن قصة رضاعة الرسول  -صلى الله عليه وسلم -
وأكتب أسماء مرضعاته مرتبة:
 - 1أمه آمنة بنت وهب  - 2ثويبة موالة عمه ابي لهب  - 3حليمة السعدية.
يتابع المعلم مهارة االستماع لدى المتعلمين وإجادة حفظ أسماء مرضعات النبي صلى الله
عليه وسلم.
ْ
ْ
َم َها َر ُة اإلبداعِ
 - 2نشاط أ :أعبر عن حبي ألمي برسم بسيط في المربع اآلتي:
َم َهار ُة ا ْلبح ِث َو َجمع اِ ْلمع ُلو َم ِ
ات
َ َْ
ْ َْ

يعطى للمتعلم مساحة للتعبير بالرسم وإعطاء وقت لبعض المتعلمين للتعليق على الرسم
والتعبير عنها وشرحها.
ار ُة ْال ْستِ ْنتاجِ
َم َه َ

 - 2نشاط ب:
ألتعرف على عمر الرسول  - � -عندما توفي جده عبدالمطلب:
أحل المسألة الحسابية
ّ
إذا كان عمر الرسول  -صلى الله عليه وسلم  -عند وفاة أمه ست سنوات.
وعلمت أن جده توفي بعد سنتين من وفاة امه.
فكم كان عمر الرسول -صلى الله عليه وسلم  -عند وفاة وجده.
[  ] 8 [ = ] 2 [ + ] 6سنوات
يقيم المعلم المتعلمين في المهارة الحسابية مع إعطاء فرصة ثانية للمتعلمين للتوصل للحل.
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نشاط ج:
ظلل اسم عم الرسول  -صلى الله عليه وسلم -الذي تكفل برعايته بعد وفاة جده:
عبدالله
أبي طالب
عبدالمطلب
يتابع المعلم ما يطلبه المتعلم مع مناقشة ما تمثله بقية األسماء من حياة النبي صلى الله عليه
وسلم.
هار ُة ال َّت َميي ِز
َم َ

سادسا :حل أسئلة الدرس الخامس معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
ور َة ا َّلتي ت َُد ُّل َعلى َب َر َك ِة
 - 1ا ِ ْخ َت ِر ُّ
الص َ
ِ
ِ
ليم َة
الس ِّي َدة َح َ
الرسول � َعلى َّ
َّ
َو َح ِّو ْطها.
الس ْع ِد َّي ِة
َّ

َ - 2أ ِج ْب َع َن ُس َؤ ِ
ال َع ْب ِد ال ّل ِه:
ان ُعمر الر ِ
سول � ِع ْن َد
كم َك َ ْ ُ َّ
َو ِ
فاة َج ِّد ِه َع ْب ِدا ْل ُم َّط ِل ِ
ب؟
ُا ْك ُت ِ
الر ْق َم 8 :سنوات
ب َّ
حيح َة بِ َو ْض ِع َخ ٍط ت َْح َتها:
الص َ
 - 3ا ِ ْخ َت ِر ال َّت ْك ِم َل َة َّ

الر ُ
 َسول � في بِدا َي ِة ُطفو َلتِ ِه في:
عاش َّ
[ ِ
باد َي ِة َبني َس ْع ٍد
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-

الشا ِم
َّ

-

ا ْل َمدي َن ِة ].

ادس
َّ
الس ُ
الد ُ
رس ّ

ِ
َ
ُ
َأصل أرحامي

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

- 1صلة األرحام طاعة ل َّله تعالى.
 - 2التعرف على صلة األرحام.
 - 3مظاهر صلة األرحام.
 - 4ثمرات صلة األرحام.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
ا-قوله تعالى ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﭼ سورة النساء
آية()36
ب-قوله تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ
سورة اإلسراء اآلية آية ()26
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ج-قوله تعالى :ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ ســورة النحل
()90
د-قوله تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭼ سورة الرعد ()21
 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
ِ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
(س ِم ْع ُت َر ُس َ
ول َم ْن
أ َ «-ع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َرض َي ال َّل ُه َعنْ ُه َق َال َ
َس َّر ُه َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه فِي ِر ْز ِق ِه َو َأ ْن ُين َْس َأ َل ُه فِي َأ َث ِر ِه َف ْل َي ِص ْل َر ِح َم ُه ) .صحيح البخاري ِكتَاب
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ْالَ َد ِ
الر ِح ِم حديث رقم ()5662
الر ْزق بِص َلة َّ
ب َباب َم ْن ُبس َط َل ُه في ِّ
ب(( -مــن كان يؤمن بالله واليوم اآلخــر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم
اآلخر فليصل رحمه )...صحيح البخاري -كتاب األدب -باب إكرام الضيف -
حديث(.)5809
ج(( -إنك لتصل الرحم ))...صحيح البخاري  -بدء الوحي  -حديث(.)3
ل (( -ال يدخل الجنة قاطع رحم)) صحيح مسلم  -كتاب البر والصلة  -حديث (.)4765
هـ ((-الخالة بمنزلة األم ))...صحيح البخاري-كتاب الصلح -باب كيف يكتب هذا ما
صالح فالن بن فالن -حديث(.)2580
و(( -إنما الخال والد ))......مصنف عبدالرزاق الصنعاني  -كتاب الوالء -باب ميراث
ذي القرابة  -حديث()15668
أمرؤ خاله)) سنن الترمذي  -الجامع
ي-قال رسول الله (( :- � -هذا خالي َف ْل ُي ِرنِي ٌ
الصحيح  -الذبائح  -أبواب المناقب عن رسول الله  -�-بباب هذا خالي حديث
(.)3843
- 1الرجوع إلى لجنة غراس ومجلة المجتمع وألسرة والوعي اإلسالمي وجريدة الوطن
ليوم الجمعة.
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راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
 - 1التمهيد:
التمهيد ب (:)1
ما ورد في الدرس [ صورة عبدالله ومريم وبينهما حوار ].
عبدال َّله :هيا يا مريم نبارك ألقاربنا بمناسبة .....إلخ (او أي مناسبة قريبة).
مريم :فكرة جميلة لنصل أرحامنا.

تمهيد (:)2
أعرض مشهدً ا لمجموعة من األقارب في مناسبة طيبة كالعيد وهم يتبادلون التهاني وتعلو
وجوههم الفرحة والسعادة .واألبناء يسلمون عليهم ويذكرون أسماءهم.
ال يا عمي ....أه ً
أه ً
ال يا خالتي ..يا خالي ...يا جدي .يا جدي .يا جدتي ....ثم أطرح على
المتعلمين بعض األسئلة من مثل:
 - 1عم يعبرهذا المشهد؟
 - 2ماذا ترون يا أبنائي على وجوه هؤالء الناس؟
 - 3بم يشعرهؤالء الناس وهم مجتمعون في هذا المشهد العظيم؟
 - 4ما سبب سعادتهم وفرحتهم؟
 - 5من أقاربك؟ أحسنت فهؤالء هم أرحامك.
ليستنتج المتعلمون أن سبب هذه الفرحة التي تعلو الوجوه إنما هو في صلة األرحام.
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تمهيد (:)3
حوار بين أب وابنه من خالل الفيديو أو الـ (.)CD
األب :يا حمود تعال معنا لنزور جدك.
حمود :ال يا أبي لن أذهب معكم ،ودعني أشاهد التلفاز.
األب :إنك اعتذرت في األسبوع الماضي ،فتعال معنا اليوم وكن واص ً
ال لرحمك وال تقطعها.
يجلس حمود لمشاهدة التلفاز فيغلب عليه النوم ويرى في المنام أنه في مكان جميل ولكنه
وحيد يبحث عن أقاربه وال يجد من يؤنسه أو يهتم به وكل من حوله في سعادة بأقاربهم فيعبر عن
ضيقة أسفه بوحدته وما يعانيه ويستيقظ قائالً :ال ،ال لن استغني عن أقاربي فسأتصل بأبي ألعتذر
إليه وأرجوه الحضور ليأخذني إليهم.
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 - 2طرق التدريس واألداء:
المحور األول :صلة األرحام طاعة ل َّله تعالى.
تحقيق المحتوى

معبرا عن صلة األرحام من مثل ما يأتي.
عرض عن طريق الفيديو أو الحاسوب مشهدً ا ً
أو أداء موقف تمثيلي يعبر عن صلة األرحام [ .لعبدالله ومريم يباركان ألقاربهم حلول شهر رمضان]
عبدالله :الوالد :هيا بنا يا أبي لنزور أعمامي فهم قد زارونا األسبوع الماضي؟
مريم :إني مسرورة يا أبي ألننا سنزورأعمامنا ً
وأولدهم فأنا أحبهم جدً ا.
الوالد :وأنا معكــم يا عبدالله ومريم ألن زيارة األقارب ترضي الله  -تعالى  -وتقربنا إليه تجلب السعادة والفرحة
وتشعر بالعزة والقوة واأللفة والمحبة.
إلي في األسبوع الماضي.
عبدالله :لكني يا أبي لن أكلم إبراهيم ابن عمي ،ألنه أساء ّ
الوالد :ال يا عبدالله ال بد أن تعفو عنه وتسامحه حتى يرضي ال ّله تعالى عنك.
ثم نوجيه بعض األسئلة من مثل:
 - 1ما سبب سعادة عبدالله؟
َّ
 - 2ما فائدة صلة األرحام؟ لماذا أوصانا الله  -تعالى -بصلة الرحم؟
 - 3من منكم يا أبنائي يحب زيارة أقاربه؟ ولماذا؟
 - 4ماذا لو وافق األب على خصام عبدالله البن عمه؟
ثم عرض اآلية الكريمة من خالل المسجل وقيام المتعلمين بالترديد الجماعي.
سورة النحل آية( - )90اإلسراء آية (.)26
ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ النحل ()90
قال تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ سورة اإلسراء آية ()26
س :بم أمرنا ال ّله تعالى في هذه اآلية الكريمة؟
تشجيع بعض المتعلمين لحكاية موقف من مواقف صلة األرحام التي قام بها.
س :من منكم يا أبنائي يحكي لنا موق ًفا من مواقف صلة األرحام التي قام بها؟
ومن خالل ذلك يتضح للمتعلمين أن صلة األرحام طاعة لله  -تعالى  -تقوي الروابط األسرية وأنه يجب على المسلم
أن يحب أرحامه.
وعطى مساحة للمتعلم بالتعبير عن اليوم الذي يلتقي فيه مع أرحامه ويحدد هذا اليوم وكيفية قضاءه.

الوسيلة

 - 1المسجل والفيديو والـ ( .)CDلعرض مشهد ًا معبر ًا عن صلة األرحام 2- .موقف تمثيلي.

الحقيقة

صلة األرحام عبادة لله -تعالى -وتقوي الروابط األسرية.

الدليل

سورة النحل آية( - )90اإلسراء آية ( [ .)26ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ النحل
( - )90قال تعالي :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ سورة اإلسراء آية (] )26

القيمة
المظهر السلوكي
المهارة

صلة األرحام.

زيارتهم وودهم والعفو عن المسيء.
التخطيط ليوم الالجتماع مع األرحام.
القدرة على حكاية موقف من مواقف صلة األرحام التي قام بها.
القدرة على كيفية قضاء يوم سعيد مع أرحامه في يوم الزيارة.
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 - 1أداء موقف تمثيلي يعبر عن صلة األرحام.
 - 2أو أسرد موقفا على زمالئي يدل على صلتي ألرحامي.
يكتب المتعلم يوم الزيارة األسبوعي لمالقاة أرحامه [] ................................
 - 1يذهب المتعلم إلي بيت جده وأعمامه يوم الزيارة األسبوعي.
 - 2بجمع صور تعبر عن صلة األرحام ويلصقها بالدفتر.
صورا تدل على أعمال فيها صلة األرحام ويلصقها بالدفتر.
 - 3يجمع
ً
 - 1ما معنى صلة الرحم؟
 - 2ماذا نسمي من يعرف ويتواصل مع أرحامه؟
 - 3عدد مناسبات تلتزم بها بصلة أرحامك.
 - 4ما جزاء من يصل رحمه؟

المحور الثاني :التعرف على األرحام.
تحقيق المحتوى

المسجل  -صور تعبر عن شجرة األرحام.
أعرض الصور المعبرة لشجرة عائلية عن صلة األرحام من مثل :صورة لولدين أو بنتين ووالديهما وجدهما وأعمامهم
وأخوالهم.
ثم مناقشة المتعلمين عن مضمون الصورة:
س :ماذا ترون في هذه الصورة؟
س :عم تعبر هذه الصور؟
س :ماذا يجب علينا لنحافظ على تماسك هذه الشجرة؟
س :من هم األرحام؟ وتلقى اإلجابات من المتعلمين وكتابة االجابة الصحيحة على السبورة داخل دائرة واالجابة
الخاطئة خارج الدائرة حتى يتضح للمتعلم من هم األرحام.
من خالل قول الله تعالى:ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ سورة اإلسراء ()26
س :من خالل اآلية الكريمة من الذي له حق علينا؟
س :ما ذا يفعل المسلم حتى يصل رحمه؟
من منكم يعرف حديثا للرسول  -صلى الله عليه وسلم  -عن فضل الخال أو العم كالوالد.
من حديث:
أ(( -الخالة بمنزلة األم ))...صحيح البخاري -كتاب الصلح -باب كيف يكتب هذا ما صالح فالن بن فالن -
حديث(.)2580
ب ..« -إنما الخال والــــد »......مصنف عبدالرزاق الصنعاني  -كتاب الــوالء -بــاب ميراث ذي القرابة -
حديث(.)15668
ِ
ِ
أمرؤ خاله» سنن الترمذي  -الجامع الصحيح  -الذبائح  -أبواب المناقب
ج -قال رسول الله � « :هذا خالي َف ْل ُيرني ٌ
عن رسول الله  -�-بباب هذا خالي حديث (.)3843
س :بم نصف ديننا اإلسالمي الذي حثنا على صلة األرحام.؟
ثم أوجه سؤاالً:
س :من منكم يعرف أسماء أعمامه وأخواله؟
س :كيف نتقرب إلى ال َّله تعالى بهم؟
س :ماذا نسمي من يعرف ويتواصل مع أرحامه؟
فائدة للمعلم
المراد بالرحم :األقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحية األم واألب األم.
صلة الرحم :اإلحسان إلى األقارب في القول والفعل ،ويدخل في ذلك زيارتهم ،وتفقد أحوالهم ،والسؤال عنهم،
ومساعدة المحتاج منهم ،والسعي في مصالحهم.

الوسيلة

المسجل  -صور تعبر عن شجرة األرحام.

الحقيقة

األرحام هم أقارب من جهة األب واألم.

الدليل

 - 1قال تعالى :ﭽ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ سورة اإلسراء ()26
 - 2يردد الحديث الشريف « :الخالة بمنزلة األم» صحيح البخاري-كتاب الصلح -باب كيف يكتب هذا ما صالح
فالن بن فالن  -حديث()2580

القيمة

صلة الرحم.
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 التواصل مع األقارب واألرحام. تقديم الهدايا لهم.إجادة التذكر وتحدث المتعلم عن شجرة عائلته.
إتقان معرفة من هم الرحام.
بعضا من أرحامه (أعمامه وأقاربه).
 يكتب أسماء ً -يردد الحديث الشريف « :الخالة بمنزلة األم».

النشاط المساند

صورا ألعمامه بالترتيب بد ًءا من األكبر سنًا ويلصقها بالدفتر.
 يجمعً
 -يقوم المتعلم بالتواصل مع أقاربه هاتف ًيا أو عن طريق وسائل التواصل.

سؤال تقويمي

ماذا نسمي من يعرف ويتواصل مع أرحامه؟

المحور الثالث :مظاهر صلة األرحام.
تحقيق المحتوى

عرض بعض الصور المعبرة عن صلة األرحام من مثل :صورة ألسرتين تتبادالن التهاني بحلول شهر رمضان أو أي
مناسبة وصورة لولدين أو بنتين يزوران خالتهما المريضة وصورة لبنت تقدم هدية لجدتها ،صبي يحدث أحد أقربائه
بالعاتف.
ثم مناقشة المتعلمين:
س :ماذا ترون في هذه الصورة؟
س :عم تعبر هذه الصور؟
س :ماذا يفعل من يريد أن يصل رحمه؟
س :من منكم سيزور قريب ًا له هذا األسبوع؟
وبيان أن حثنا الرسول  -صلى الله عليه وسلم  -على صلة الرحم.
ثم االستماع إلى الحديث الشريف من خالل المسجل ويرددونه جمي ًعا.
أداء النشيد المجال أداء جماع ًيا.
ثم توجيه أسئلة على المتعلمين:
س :من منكم سيحادث قريب ًا له اليوم خارج البالد عبر الهاتف أو (االنترنت)؟ (ج :هذا من كمال اإليمان وحسن
األخالق).
س :ماذا لو مرض أحد أقاربك؟
بم جازى ال ّله تعالى من يصل رحمه؟
س :بم نصف ديننا اإلسالمي الذي حثنا على صلة األرحام؟
عرض نشيد المجال وقيام المتعلمين باألداء بشكل جماعي.
واستنتاج مظاهر صلة األرحام وهي -:الزيارة والسؤال عنهم  -تفقد حاجاتهم  -احترامهم وتوقيرهم  -الدعاء لهم
من خالل توجيه األسئلة التالية:
س :من منكم سيحادث قري ًبا له اليوم خارج البالد عبر الهاتف أو (االنترنت)؟ (ج :من كمال إيمانك وحسن أخالقك).
س :ماذا لو مرض أحد أقاربك؟
س :بم جازى ال ّله تعالى من يصل رحمه؟
س :بم نصف ديننا اإلسالمي الذي حثنا على صلة األرحام؟
ثم يطلب من المتعلم نشاط ال صفي:
بالتخطيط لزيارة قريب له في نهاية األسبوع مع أحد أفراد أسرته وإن أمكن توثيقه وكتابة عبارة مناسبة عن ذلك.
تنبيه للمعلم:
بالتطرق لبيان الفرق بين (الواصل والمكافئ)
عن النبي -صلى الله عليه وسلم  -قال« :ليس الواصل بالمكافئ .وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»
صحيح البخاري  -كتاب األدب-باب ليس الواصل بالمكافئ حديث()5645

الوسيلة

صور معبرة عن صلة األرحام من مثل :صورة ألسرتين تتبادالن التهاني بحلول شهر رمضان أو أي مناسبة وصورة
لولدين أو بنتين يزوران خالتهما المريضة وصورة لبنت تقدم هدية لجدتها.

الحقيقة

مظاهر صلة األرحام عديدة.

الدليل

الحديث الشريف «من كان يؤمن بال َّله واليوم اآلخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم اآلخر فليصل رحمه»...
صحيح البخاري -كتاب األدب -باب إكرام الضيف  -حديث(.)5809

القيمة

صلة األرحام.
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يعود المريض منهم.
يقدم الهدايا لهم.
إجادة أداء النشيد المجال أداء جماع ًّيا.
اتقان التعبير عن مظاهر صلة األرحام.
يكمل العبارة (اقترح زيارة قريبي .....في نهاية األسبوع مع والدي) وفي أثناء الكتابة أسمعهم النشيد مرة أخرى من
المسجل أو (.)CD

النشاط المساند

يرسم المتعلم لوحة معبرة لمشاركته مناسبة جميلة وحديثة في عائلته.

سؤال تقويمي

عدد مناسبات تلتزم بها بصلة أرحامك .

المحور الرابع :ثمرات صلة األرحام.
تحقيق المحتوى

الوسيلة
الحقيقة
الدليل
القيمة

المظهر السلوكي

عرض صور تعبر عن صلة األرحام -المسجل  -أو قيام المتعلمين للمشهد التمثيلي:
 على :تعال معي يا عمر لنزور عمتنا حصة ًوأولدها.
عمر :ألم نزرها في األسبوع الماضي؟
على :إني سمعت أن زيارة األقارب وصلة األرحام لها فوائد عظيمة.
عمر :وما فوائدها يا أخي؟
على :إنها تبارك في العمر ،وتزيد الرزق ،وترضي ال َّله تعالى ،وتدخل الجنة.
االستماع إلى الحديث الشريف يا أخي،ثم يعرض الحديث من خالل المسجل:
((من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه)) رواه مسند أحمد  -مسند بني هاشم -
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه ( - )14591ج 3ص  336رقم .13838
ِ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ُق ُ
ت َر ُس َ
ولَ :م ْن َس َّر ُه َأ ْن ُي ْب َس َط َل ُه فِي ِرز ِْق ِه َو َأ ْن
(س ِم ْع ُ
و َع ْن َأبِي ُه َر ْي َر َة َرض َي ال َّل ُه َع ْن ُه َق َال َ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ينْس َأ َله فِي َأ َث ِر ِه َف ْلي ِص ْل ر ِحمه ) .صحيح البخاري ِ
كتَاب ْالَ َد ِالر ِح ِم حديث رقم
َ َُ
ُ َ ُ
الر ْزق بِص َلة َّ
بَ -باب َم ْن ُبس َط َل ُه في ِّ
َ
()5662
عمر :وماذا يحدث لو لم يصل اإلنسان رحمه؟
على :فلنسأل أستاذنا عن ذلك.
التعليق واتنبيه على أن قطيعة الرحم تحرم صاحبها من دخول الجنة وشرح الحديث الشريف.
عمر :بارك الله فيك يا أستاذ وسأحرص على زيارة أقاربي والسؤال عنهم حتى يرضى الله تعالى عني ويدخلني الجنة.
توجيه األسئلة للمتعلمين:
س :من منكم يعدد لنا ثال ًثا من فوائد صلة األرحام؟
س :ماذا تفعل لو مرض أحد أقاربك؟
س :ماذا تقول البن عمك الذي نجح في االمتحان؟ وماذا تقدم له؟
من خالل الحديث الشريف يستنتج ويعدد ثالثا من فوائد وثمرات صلة األرحام في الدنيا واآلخرة( .بوضع دائرة على
العبارات الدالة عليها في الحديث الشريف)؟
ويستنتج بعض ثمرات صلة األرحام من خالل الحديث الشريف :سبب دخول الجنة  -زيادة العمر  -البركة في الرزق
عرض حديث آخر:
قال رسول الله  -صلى الله عليه وسلم (( -ال يدخل الجنة قاطع رحم)) صحيح مسلم  -كتاب البر والصلة -حديث
(.)4765
س :ما معنى هذا الحديث الشريف ((ال يدخل الجنة قاطع رحم))؟
س :بم نسمي من ال يزور أقاربه؟
ً
س :هل يدخل الجنة من ال يزور أقاربه؟ وما الكلمات الدالة على ذلك من الحديث الشريف الذي تناولناه سابقا.
صور تعبر عن صلة األرحام -المسجل  -مشهد تمثيلي.
عرض الحديثين بوسائل متاحة (بطاقات  -وسائل تقنية).
لصلة األرحام ثمرات في الدنيا واآلخرة.

الحديث الشريف يا أخي ((من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه)) رواه مسند
أحمد  -مسند بني هاشم  -مسند أنس بن مالك رضي الله عنه ( - )14591ج 3ص  336رقم 13838
الحديث الشريف(( :ال يدخل الجنة قاطع رحم)) صحيح مسلم  -كتاب البر والصلة  -حديث (.)4765
صلة األرحام.

تهنئتهم في المناسبات والسؤال عنهم.
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إجادة التعليق على حديث (من سره.)....
إجادة استنتاج فوائد وثمرات صلة األرحام في الدنيا واآلخرة.بوضع دائرة على العبارات الدالة عليها في الحديث
الشريف.
يلصق المتعلم الثمرات المناسبة لشجرة صلة األرحام وفي أثناء ذلك أسمعهم ُأنشودة المجال:
ِ
ِ
ب ك َُّل ُأ ْس َرتِي
ب ُأ ّمي َو َأبي
ُأح ُّ
ُأح ُّ
الجن َِّة
َد ْوم ًا َل ُه ْم َم َح َّبتِي
َأ ْد ُعو َل ُه ْم بِ َ
َأ ْحت َِر ُم َّ
غير
َبير
َو ْأر َح ُم ال ِّط ْف َل َّ
الص ْ
الش ْي َخ الك ْ
زيل النِّعمةِ
دير
َع َلى َج ِ ْ َ
الر َّب ال َق ْ
َو َأ ْشك ُُر َّ

أشجع المتعلمين على زيارة بيت أرحامهم (الجد ،العم والخال) في يوم الزيارة األسبوعي وأقدم هدية لمن يتحدث
أمام زمالئه عن هذه الزيارة.
ما جزاء من يصل رحمه؟

خامسا :حل أنشطة الدرس السادس:
ً

هار ُة ال َّت ْخيط
َم َ

نشاط :1
أ -أحدَّ د يوم الزيارة األسبوعي لمالقاة أرحامي وأظلله يتابع المعلم مع ولي األمر المتعلمين
ويشجعهم.
َمها َر ُة ا ْل ُمنا َقشَ ِة َوا ْل ِحوا ِر
(السبت األحد اإلثنين الثالثاء األربعاء الخميس الجمعة).

ب -أتحاور مع زمالئي عن كيفية قضاء يوم سعيد مع أرحامي في يوم زيارتنا األسبوعية.
نشاط :2
بعضا من أسماء أرحامي :يتابع المعلم المتعلمين في كتابة وذكر أسماء بعض األرحام.
أعدِّ د ً
جدي [ ] ................جدتي []................
ار ُة ال َّت َذكُّ ِر
َم َه َ
[ ] ................خالتي []................
عمي
ابن عمتى [ ] ................ابن خالي []................
نشاط :3
أ  -اقترح زيارة قريبي .........في نهاية األسبوع مع والِدي.
يتابع المعلم مع ولي األمر المتعلمين ويشجعهم.
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ب  -أردد النشيد مع إخواني في الفصل.
َأ ْحت َِر ُم َّ
غير
َبير
َو ْأر َح ُم ال ِّط ْف َل َّ
الص ْ
الش ْي َخ الك ْ
َع َلى َج ِ
زيل النِّ ْع َم ِة
دير
الر َّب ال َق ْ
َو َأ ْشك ُُر َّ
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لترديد النشيد بلحن وبصوت جميل

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

نشاط  :4ألون ثمرات صلة الرحم في الشجرة.
يتابع المعلم مهارة التلوين للمتعلمين وباإلمكان إعطاء مساحة لقراءة الثمرات والتعبير عنها
ووضع الثمرة في جملة مفيدة

ياد ُة ا ْل ُع ْم ِر
ِز َ
ُد ُ
خول ا ْل َج َّن ِة

ا ْل َب َر َك ُة في
ا ْل ِر ْز ِق
ِ
الذ ْك ُر َ
الط ِّي ُب
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سادسا :حل أسئلة الدرس السادس معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً

 - 1أجب عما يأتي:
أ  -ما ثواب صلة الرحم؟
سبب دخول الجنة زيادة العمر البركة في الرزق الذكر الطيب
ب -سافر أخوك األكبر للدراسة في الخارج فكيف تصله؟
مكالمته  -مراسلته
 - 2أكمل هذا الموقف:
استعد حمد مع أبيه لزيارة عمه المريض (يوسف) وعندما شاهدهما العم
فرح بزيارتهم ورحب بهم
ون ا ْل ِعبار ِة ا ْلمن ِ
ِ ِ
َاس َب ِة َل َها:
َ - 3ل ِّو ْن ا ْلبِ َطا َقات ْالَتي َة بِ َل ِ َ َ ُ

أ  -ت ََز َّو َج َع ُّم َك

بار ٌك
ُ
عيد ُك ْم ُم َ

ب َ -م ِر َ
ض خا ُل َك

رور َو َت َق َّب َل
َح ٌج َم ْب ٌ
طاع َت ُكم
ال َّل ُه َ

ت َج َّدت ََك في ا ْل ِ
عيد
جـ  -زُ ْر َ
جاء ْت َع َّم ُت َك ِم َن ا ْل َح ِّجهـ
َ
خاص َم َك ا ِ ْب ُن َع ِّم َك ُم َّد ًة
د-
َ
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أ ُ ِحب َك َو ُأ ِ
سام ُح َك
ُّ
ِ
َ
لن ََّك َقريبي
بار َك ال َّل ُه َل ُكما َو َع َل ْي ُكما
َ
س َع َل ْي َك
هور ال َب َأ َ
َط ٌ

حل أسئلة ُأ َق ِّي ُم َم ْعلوماتي ِلل ِْو ْح َد ِة َّ
الث ِال َث ِة

 -1ا ْم َل ا ْل َفراغات في

حاديث ال َّنب ِوي ِة َو ْ َ
َْ
ال ْذكا ِر اآلتِ َي ِة-:
ال
ِ َ َّ

ك ...استغيث
 «يا َحي يا  ...قيوم ...............بِ َر ْح َمتِ َ
َ ...............أ ْص ِل ْح لي َش ْأني ُك َّل ُه َوال
ُّ

ت ِ
َـك ْلني إِلى َن ْفسي َط ْر َف َة َع ْي ٍن».

 َقال َر ُ
سول ال َّل ِه � :

ت بِال َّل ِه ُث َّم استقم
.»..............
« ُق ْل آ َم ْن ُ
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لوب
َ -2ع ِّب ْر َع َّما ُه َو َم ْط ٌ
بِ ُج َم ٍل ُمفيدَ ٍة-:

الن ِ
> َر ْح َم ُة ال َّله تَعالى في َخ ْل ِق ْ ِ
ْسان .
من رمحة اهلل يف خلق اإلنسان أن رعاه وهو جنني يف بطن أمه

........................................................................................................................................................................................................................................

تاجين.
ساعدَ ِة ا ْل ُم ْح
يين في ُم َ
َ
> َم ْو ِق ُف ا ْل ُك َو ْيتِ َ
اتصف الشعب الكويتي بالرمحة واملواساة وحب التطوع ملساعدة اآلخرين

........................................................................................................................................................................................................................................

َ ِ ِ ِ
الر ِح ِم .
> أ َهم َّي ُة ص َلة َّ
صلة الرحم سبب لدخول اجلنة ونيل الربكة يف الرزق وزيادة العمر

........................................................................................................................................................................................................................................
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صيح ًة َأل ْبنائي
َ 3ن َ

َمر َيم َو َعب ِد ال َّل ِه في ا ْل ِ
مواق ِ
ف ْالتِ َي ِة -:
ْ َ ْ
جاج ٍة َو ُي ْر ِه ُقها .
> َع ْبدُ ال ّل ِه َي ْل َح ُق بِدَ َ
الرمحة باحليوان فال جيوز اللعب باحليوان وترويعه

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

اس َت ْي َق َظ ْت ِم ْن َن ْو ِمها َوا َّت َج َه ْت ُم َ
باش َر ًة لِ ِس َّجا َدتِها لِ ُت َصلي .
> َم ْر َي ُم ْ
قال صىل اهلل عليه وسلم« :ال تقبل صالة بغري طهور» والنوم من نواقض

...........................................................................................................................................................................................................

الوضوء فيجب التطهر والوضوء قبل أداء الصالة

.........................................................................................................................................................................................................

يارتِه لِيناال َأ ْجر ِص َل ِ
> سا َفر َج ُّد َعب ِد ال َّل ِ
ِ
الر ِح ِم.
ة
ز
طيعان
ت
س
ي
ال
و
م
ي
ر
م
و
ه
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
ْ
من مظاهر صلة الرحم :السؤال عنه بالتواصل عن طريق اهلاتف،

..........................................................................................................................................................................................................

والدعاء له

...........................................................................................................................................................................................................
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ِ -4ص ْل َبي َن ا ْل َك ِل َم ِة َو َم ْف ِ
هومها فيما َي ْأتي:
ْ

االستِقا َم ُة
ْ

َ
باء ِم ْن
األ ْق ِر ُ
ِج َه ِة ْ َ
ال ِ
ب َو ْال ِم.
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ضوء
الو ُ
ُ

ُس ُ
ِ
الطريق
لوك
َقيم بِ ِف ِ
عل
ُ
الم ْست ِ

الطاعات َو َت ِ
ِ
رك
ِ
المنهيات.

َ
حام
األ ْر ُ

َغ ْس ُل َأ ْع ٍ
ضاء
صوص ٍة بِنِ َّي ِة
َم ْخ
َ
الص ِ
الة.
َّ

الو ِ
ِّب َأ ْع َ
ضوء
مال ُ
َ -5ه َّيا يا َب َط ُل َرت ْ
بِ ِكتا َب ِة ْ َ
الم َت َس ْل ِس َل ِة ت َْح َتها.
ال ْرقا ِم ُ

5

1

3

2

4
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َ -6س َأ ْروي َل ُكم ِق َّص َة َحبيبِنا ُم َح َّم ٍد �
ا ْل َجمي َل َة َو ِ
ساعدوني في إِ ْكمالِها.

كان يا َمكان في َب َل ٍد اس ُم ُه َم َّك ُة ُولِدَ ِط ْف ٌل َيتيم ْ َ
ال ِ
اس ُم ُه
َ
ُ
ب ْ
ْ

بن َع ْبد ال َّل ِه في َي ْو ِم
ُ

االثنني

.....................

حممد

..........................

ِم ْن َش ْه ِر ربيع األول
اس ُم ُه
 .....................في عا ٍم ْ

َ .....................أ َّو ُل َم ْن َأر َض َع ْت ُه ُأ ُّم ُه ِ
الفيل
آم َن ُة ُث َّم ُث َو ْي َب ُة ُث َّم
ْ

حليمة السعدية

.........................................

عاش َم َعها في ِ
َو َ
باد َي ِة َبني سعد
ُ .....................ت ِو ِّف َي ْت ُأم ُه َو ُه َو في ِس ِن

السادسة

.....................

ُ .....................ثم تُوفي َج ُّد ُه َبعدَ َو ِ
فاة ُأ ِّم ِه بِ َس َن َت ْي ِن َوتَولى
ْ
ُث َّم تَولى ِرعا َي َت ُه َج ُّد ُه عبداملطلب َّ
ِرعا َي َت ُه َع ُّم ُه أبو طالب
كان ُي ِح ُّبه ُح َّب ًا َشديد ًا.
َ .....................و َ

حان ال َّل ِه ما َأ ْر َح َم ال َّل َه تَعالى ا َّلذي ت ََك َّف َل بِ ِرعا َي ِة َنبِ َّي ِه �!.
ُس ْب َ
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أوراق عمل لدروس الوحدة الثالثة
الد ْر ُس األَ َّو ُل :الله ربي هو الرحمن الرحيم.
َّ
 - 1أكمل ما يأتي:

 -الرحمن والرحيم من .........................الله الحسنى.

من مظاهر رحمة ال َّله تعالى بمخلوقاته نزول ..............................الذي ترتوي به األرض. القرآن الكريم رحمة من ال َّله تعالى للناس في ................................واآلخرة. -الذين يسببون األذى لآلخرين ليس في قلوبهم.......................................

 - 2ضع دائرة حول السلوك الرحيم مما تدل عليه الصور اآلتية:
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الد ْر ُس ال ّثاني :استقامتي من إيماني.
َّ
 - 1أكمل كتابة الحديث الشريف اآلتي:

قال رسول الله صلى ال َّله عليه وسلم« :قل آمنت بال َّله.»...................................................
 - 2أكمل المخطط السهمي:
تعريفه:

من الطاعات التي تدل على
الطريق المستقيم.................................. :

..............................................................
...............................................................

........................................................................

االستقامة
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استقامتي بسبب:

جزاء االستقامة.

..............................................................

..............................................................

...............................................................

...............................................................

ُ
الثالث :أتوضأ ألصلي
الد ْر ُس
َّ
ورقة العمل ()1

اختر الكلمات المناسبة للعبارات اآلتية بوضع خط تحتها:
 - 1النية واجبة قبل كل ِم ْن [ :العبادة  -النوم  -الطعام ]

- 2شرط لصحة الصالة [ :السجادة  -صالة الجماعة  -النية ]

 - 2غسل أعضاء مخصوصة بنية الصالة [ :االستحمام  -الوضوء  -التشطيف ]

 - 3الوضوء له أعمال تبدأ بغسل الكفين وتنتهي بغسل [ :الرأس  -اليدين  -الرجلين ]

ورقة العمل ()2

اختر من الكلمات االتية ما يناسب الجمل التالية [ :النية  -الرجلين -الوضوء  -العبادة ]

 - 1النية واجبة قبل كل........................

 - 2شرط لصحة الصالة.......................

 - 3غسل أعضاء مخصوصة بنية الصالة................................

 - 4الوضوء له َأعمال تبد ُأ بغسل الكفين وتنتهي بغسل..........................
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الد ْر ُس الرابع :مولد رسولي �
َّ
أ  -اختر اإلجابة بوضع خط تحتها:

 - 1مكان والدة الرسول محمد � [ :مكة  -المدينة  -الطائف ]

 - 2العام الذي ولد فيه الرسول محمد � [ :األبابيل  -الفيل  -الجمل ]

ب -اختر الشكل المناسب لإلجابة عن فضل كفالة اليتيم ،ثم ِّلون:

قال رسول الله �« :أنا وكافل اليتيم كهاتين».
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الد ْر ُس الخامس:طفولة رسولي �
َّ
ورقة عمل ()1
 - 1ارسم دائرة حول التكملة الصحيحة لكل مما يأتي:
أ -عندما عادت السيدة حليمة  -رضي الله عنها  -بالرسول � إلى ديارها حلت بها:
 - 1البركة

 - 2الشدة

 - 3الخصومة

ب-عندما توجهت المرضعات إلى مكة كان حمار السيدة حليمة -رضي الله عنها -في:
 - 1المقدمة

 - 2الوسط

 - 3المؤخرة

 - 3كم كان عمر الرسول محمد � عند وفاة جده عبد المطلب؟
...........................................................................................

ورقة عمل ()2

صل بين الشخصيات اآلتية وعالقتها بالرسول صلى الله عليه وسلم:

					
والدته
		

		

		

				
مرضعته

			
حاضنته ومرضعته

حليمة السعدية
آمنة بنت وهب

ثويبة موالة أبي لهب
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الد ْر ُس السادس :أصل أرحامي
َّ
ورقة عمل ()1
- 1أجب عما يأتي:
أ  -ما ثواب صلة األرحام؟

......................................................................................................

ب  -سافر أخوك األكبر للدراسة في الخارج ،فكيف تصله؟

......................................................................................................

 - 2امأل الفراغات التالية شفهي ًا بكلمات مناسبة:
أ -من فوائد صلة األرحام أنها:
* توسع لصاحبها في...................................
* وتزيد في..................................................
ب -من يقطع األرحام ال يدخل................................................................
ورقة العمل ()2
 اختر ِاإلجابة الصحيحة للعبارات اآلتية برسم غيمة حولها:
أ-صلة الرحم تعني [ :الزيارة أحيانًا  -التواصل دو ًما  -السؤال من بعيد]
ب -من يعرف ويتواصل مع أرحامه نسميه بالـ [ :الواصل  -القاطع  -المكافئ ]
ج-المناسبات التي ألتزم وأصل أرحامي بها هي [ :الزواج والعزاء  -في األَعياد  -الوالدة
 عند سفري ]د  -جزاء من يصل رحمه [ :الجنة  -النجاح  -التوفيق  -رضا الله ]
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محتوى التعلم للوحدة الرابعة

الدرس األول
ِ
الرزَّ ُ
اق.
ال َّل ُه َر ِّبي ا ْل ُم ْنع ُم َّ

ا ْل ِو ْحدَ ُة الرابعة
الرزاق ربنا وحبيبنا
محمد قدوتنا.

حل أسئلة ُأ ِّقيم
معلوماتي للوحدة
الرابعة.

الدرس الثاني
َحبيبي ُم َح َّمدٌ ^.

الدرس السادس
ت ََأ ُّدبي في َم ْأ َكلي
َو َمشْ َربي.

الدرس الثالث
ُأ َص ِّلي لِ ّل ِه تَعالى.
الدرس الرابع
ُأ ِ
الص َل ِ
وات
حاف ُظ َعلى َّ
في َأ ْوقاتِها.

أوراق عمل لدروس
الوحدة الرابعة.

الدرس الخامس
ُخ ُل ُق َرسولي ُم َح َّم ٍد
^.
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عزيزي المعلم يتوقع أن يكتسب أبناؤنا المتعلمون في نهاية الوحدة الرابعة من مثل ما يأتي من
المعايير اآلتية:
 1.1معرفة بعض الجوانب األساسية في العقيدة اإلسالمية حسب قدراته الشخصية.
 2.1تطبيق المبادئ األخالقية اإلسالمية من خالل مواقف حياتية يومية داخل وخارج
المدرسة.
 3.1إظهار االهتمام بالجوانب السلوكية للمسلم المستمدة من األدلة الشرعية.
 1.2معرفة مبادئ وأركان اإلسالم وأثرها في محيطه الفردي واالجتماعي.
 3.2إظهار االهتمام ببعض العبادات والمناسبات اإلسالمية في حياة األسرة والمجتمع.
 3.3إظهار االهتمام بالتعاون اإليجابي مع المجموعات األخرى في محيطه.
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نواتج التعلم  /مجموعة المعارف والمهارات والقيم المكتسبة من الكفايات:
المعارف
الله تعالى المنعم الرزاق.
نعم الله ال تعد وال تحصى.
شكر الله تعالى على النعم واجب علينا لتدوم النعم .

المهارات

القيم واالتجاهات

حمد الله تعالى وشكره الذي رزقنا وأنعم علينا
بكثير من النعم.

شكر الله تعالى

حب الله تعالى ورسوله يفوق حب اإلنسان لنفسه ولوالديه وللناس اإلنشاد يصوت جميل
التفكير اإلبداعي
أجمعين.
الحوار والمناقشة واالستنتاج.
الرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا في حسن خلقه .
التعبير والطالقة اللغوية.
الصحابة قدوتنا في حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم.
التعبير الحركي اإلبداعي
الصالة على النبي واالقتداء به والتعرف على سيرته .
الصالة أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم.
فرض الله تعالى خمس صلوات في اليوم والليلة.

تطبيق الصالة بصورة صحيحة والمداومة على
أدائها في وقتها

الصالة عماد الدين وتنهى عن الفحشاء والمنكر.
للصالة مواقيت البد من االلتزام بها.

االلتزام بأداء الصالة في وقتها.

حب الرسول صلى
الله عليه وسلم

حب الصالة

حفظ الله نبينا محمد  -صلى الله عليه وسلم من القيام بالمنكرات .الــصــاة على الــرســول صلى الله عليه وسلم
والترضي على صحابته كلما ذكرت أسماؤهم.
اختالء الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراءللتعبد.
البحث في سيرة الصحابة الكرام
ذو شرف ونسب كريم.
اسم رسولنا محمد بن عبدالمطلب بن عبد مناف ابن هشام ابن البحث في كتب السيرة
حسن اإلنصات واالستماع للقصص
قصي القرشي.
تنظيم معلومات وأحداث القصص
آمنة بنت وهب ام النبي صلى الله عليه وسلم
حفظ وترديد الدعاء يوميا:
•اللهم اعــنــي على ذكـــرك وشــكــرك وحسن
عبادتك.
• قبل وبعد الطعام.

حسن الخلق

االلــتــزام ب ــآداب الطعام والــشــراب ،والتفكير
التأدب مع نعم الله تعالى وفي األكل والشرب.
أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بسنن جميلة عند تناول الطعام اإلبداعي
ربط الكلمات بالصور أو بكلمات أخرى
والشراب.
اإلنشاد بنطق سليم وصوت جميل
الحوار والنقاش الستنتاج الحقائق

شكر النعم
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س َ
األ َّو ُل
َّ
الد ْر ُ

ال َّل ُه ر ِّبي المنعم الرزاق

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1ال َّله تعالى هو المنعم الرزاق.
 - 2نعم الله تعالى علي ال تعد وال تحصى.
 - 3بالشكر تدوم النعم.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
من سورة ابراهيم ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭼ
-من سورة المائدة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
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ﭝﭞﭟﭠﭡ ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ
من سورة النحل ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ
من سورة سبأ ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﭼ
من سورة الذاريات ﭽ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ
من سورة الذاريات ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﭼ
من سورة الجمعة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ303

ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ
من سورة هود ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭼ
 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «بينما رجل في غنمة إذ عدا الذئب بشاة ،فطلبحتى كأنه استنقذها منه فقال له الذئب هذا استنقذها مني فمن لها يوم ال راعي لها غيري»
رواه البخاري في َأحاديث االنبياء -حديث 3212
	قراءة المعلم قول الرسول � لسيدنا معاذ بن جبل« -�-إِني ُأحبك فال تدع َأن تقول
في كل صاله رب َأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» رواه النسائي( )1286كتاب
السهو نوع آخر من الدعاء
	قال رسول الله � «إِن روح القدس نفث في روعي أن لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها
و َأجلها» اخرجه ابن َأبي الدنيا في القناعه وصححه الحاكم من طريق عبدالله بن مسعود
	قال رسول الله � «من لم يشكر الناس اليشكر الله» (رواه احمد ( )7755ابو داوود
( )4198والترمذي-صحيح الجامع )1926ووصححه األلباني.
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
قراءة تفسير اآليات في أحد التفاسير اآلتية :
 تفسير القرآن العظيم البن كثير. في ظالل القرآن الكريم لسيد قطب. َأيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري.تحفة المريد على جوهرة التوحيد لشيخ اإلسالم إبراهيم البيجوري ط المعاهد األزهريةص ()242
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كتاب العقيدة اإلسالمية  -عبدالرحمن حبنكة الميداني ص ( )185دار القلم ،دمشق،الطبعة التاسعة.

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

نظر ًا ألن معالجة هذا الدرس تحتاج إلى وقت وجهد فيتم تدريسه على حصتين (تقسيم
التحضير للدرس إلى حصتين حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين).
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:

 - 1التمهيد:
التمهيد (:)1
مناقشه تمهيد الدرس في الكتاب المدرسي ،رسمة لمريم وعبدالله مع والدتهما في المطبخ
تقول مريم أنا أحب سلطه الفواكه وعبدالله يقول :بسم الله ووالدتهما تذكرهما بدعاء ما بعد األكل
«الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني وال قوة» ثم أقوم بمناقشه المتعلمين
طال ًبا منهم استخالص نعم الله تعالى(في المشهد مهارات التفكير العليا) ثم ُأوجه السؤال اآلتي:
 من الذي أنعم علينا بهذه النعم؟ وماواجبنا تجاه الله تعالى؟وأطلب منهم ترديد الدعاء.
تمهيد( :)2كان العم حمود رج ً
ال قوي اإليمان بالله ،يؤدي عمله ويصلي فرضه ،يحبه
الناس ويحب الناس وكان مهتما بأن يربي أوالده على ذلك ،وذات ليله من ليالي الشتاء بعد
أن تناول هو وأهل بيته (زوجته وأوالده) طعام العشاء قال :الحمدلله الذي أطعمننا وسقانا
وجعلنا مسلمين.
ثم أطرق واستغرق في التفكير وأوالده من حوله ينتظرونه أن يحدثهم كعادته معهم في نهاية
األسبوع عن قصة من قصص حياته ،ففي األسبوع الماضي كان يحدثهم عن رحلته البحريه التي
سافر فيها ألول مرة مع جماعة من التجار إلى الهند وانتظروا أن يحدثهم عن قصه أخرى من
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قائلين:فيم تفكر يا أبي؟ هيا
قصص حياته هذه الليله فاستعجلوه أن يحدثهم وقطعوا عليه تفكيره
َ
حدثنا.
فانتبه إليهم وكأنه عائد من رحالته البعيده ً
قائل:هيه...هيه ...إنني كنت أفكر بنعم الله وأرزاقه
صغيرا ،يا أبنائي فأبي مات حينما كنت في السنة السادسة
علي منذ أن كنت
ً
العظيمة التي أنعم بها َّ
من عمري ،وكنا نعيش مع أعمامي في دار واحــدة ،فأخذتني أمي إلى دار أبيها وكان ً
رجل
مؤمنًا بالله تعالى عنده (دكان) في سوق (الغربللي) ،فإذا جاء وقت الصاله ترك دكانه وذهب
للصالة وكان يأخذني معه في الصباح حتى الظهر ألناوله بعض مايطلبه (الزبائن) وبعد صالة
العصر يتركني في المسجد مع(المال صالح) ألحفظ القرآن الكريم ،وأنا اآلن يا أبنائي أفكر أين
يتيما ال بيت ،وال نقود ،وال زوجة ،وال أوالد.
كنت؟وكيف صرت؟ كنت ً
واآلن بفضل الله تعالى رزقني البيت ،والنقود ،والزوجة الصالحة (أمكم) ،وأعطاني األوالد
واسأله أن يصلحكم ويبارك فيكم وتدعوا لي بعد أن أموت.
الزوجه واألوالد:بعد عمر طويل وعمل صالح يا أبي.
 - 2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :الله هو المنعم الرزاق.
تحقيق المحتوى

أردد قول الله تعالى ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ الذاريات ()58
يا أبنائي ان العمر والرزق ال يملكها وال يتحكم فيهما إال الله المنعم الرزاق .
ٍ
واألرزاق التي يرزقنا الله تعالى بها ليست كلها طعا ًما وشرا ًبا ونقو ًدا وسيارات وبيوتًا.
فاإليمان بالقلب رزق من الله تعالى والعلم والذكاء في العقل رزق من الله تعالى.
 فكيف نحصل على هذه األرزاق من الله عز وجل؟ بطاعته والدعاء له «إياك نعبد وإياك نستعين».إذا  ،كيف تكون عبادتنا ودعاؤنا لله تعالى؟
 باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واإلخالص لله نعالى.وماذا يجب علينا عندما يرزقنا الله تعالى باألرزاق التي نحبها؟
 نشكره تعالى باإلخالص في العباده.تالوة اآلية الكريمة ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ سوة هود ()6
وترديدها اكثر من مرة ثم مناقشة المتعلمين بمعنى اآلية.
بسعة الرزق وقدرته على ذلك مما يدل عى عظمته ورحمته.
ويطلب من المتعلمين بيان رزق الله تعالى ويعرض صور (نحل  -عسل) (أرنب  -مطر) والتعبير بطالقة عن ذلك
من خالل الربط باآلية الكريمة.
بعدها يقوم المتعلمون بترديد العبارة وتلوينها في الكتاب المدرسي.

الوسيلة

الوسائط المتعدده ومحركات البحث.

الحقيقة

الله تعالى هو الرزاق المنعم على خلقه.

الدليل

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ هود ()6

القيمة

شكر الله تعالى.

المظاهر السلوكية

يدعو الله تعالى.

المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
التقويم

الربط واالستنتاج.
إجادة تالوة أية ( )6من سورة هود.
مناقشة نعم الله الواردة في تمهيد الدرس.
تلوين العبارة -الله تعالى هو المنعم الرزاق.
 قراءة قصة ترتبط بموضوع الدرس في البيت بمساعدة الوالدين.عدد نعم الله تعالى عليك.
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المحور الثاني :نعم الله تعالى ال تعد وال تحصى.
تحقيق المحتوى

الوسيلة

الوسائط المتعدده ومحركات البحث.

الحقيقة

أنعم الله علينا بنعم كثيرة.

الدليل

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ هود ()6

القيمة
المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
التقويم
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ً
أشكالوألوانًا ،وآخرون يغوصون بح ًثا
أشغل جهاز الحاسوب وأعرض صورة البحر ،والصيادون يصطادون السمك
من اللؤلؤ  ،وصورة البر والجبال الشاهقة بينها الطرقات واألنهار والطرق والنجوم ويقترن العرض بقراءة سورة النحل
آية ( )18ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ
إن ما شاهدناه وسمعناه نعم عظيمة من الله هيا نعددها ،هل لهذه النعم وعددها نهاية؟ولماذا؟
تعالوا لنتعرف على أكبر نعم الله تعالى على أنفسنا ،اسمعوا وتفكروا ،بعد أن أثبت صورة إنسان ،رأسه ليس بها أذن
وال عينان ورأسه ليس بها مخ وأسأل.
 هل يمكن أن يعيش اإلنسان بدون عينين وأذنين ومخ؟اسمعوا لقول الله تعالى ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ النحل ()78
يعطى المتعلم الحرية برسم نعمة من النعم التي أنعم الله بها عليه .مع ترديد نشيد الدرس.

شكر الله تعالى.

يحافظ على نعم الله تعالى
إجادة تالوة اآليات المصاحبة.
التعبير بالرسم والترديد.
 - 1ترديد اآليات الكريمة .
رسم اللوحة.
تقديم نشيد المجال في اإلذاعة المدرسية.
ماواجبك تجاه نعم الله تعالى التي ال تعد وال تحصى.

المحور الثالث :بالشكر تدوم النعم.
تحقيق المحتوى

أقص على المتعلمين بإيجاز قصة الغزوالعراقي الغاشم لدولتنا الحبيبة الكويت وكيف أنعم الله تعالى علينا بالحرية.
هل تذكرون قصة العم حمود مع ً
أولده؟
والده مات ولم يترك له شي ًئا ،ولكنه صار له بيت وزوجة وأوالد ،فمن الذي رزقه هذه األشياء؟
هل يستطيع أحد أن يعيش بدون طعام وشراب؟
ماذا لو جاع اإلنسان أو عطش ولم يجد طعا ًما وال شرا ًبا؟
كيف نوفر الطعام والشراب ألنفسنا وأوالدنا؟
نشتريه بالنقود .
إن اآلباء يا أبنائي يخرجون كل يوم للعمل؟
هيا نعدد هذه األرزاق التي يرزقنا الله بها يوم ًيا.
هيا فاطمة تقول( ،الصحة)،وعائشة (النقود) ،وخديجة (الطعام)
ومريم (الشراب).
ماذا نفعل لتدوم هذه األرزاق؟
نشكر الله عليها ،فبالشكر تدوم النعم وتزيد ،قال الله تعالى«لئن شكرتم ألزيدنكم».
أحيانًا يكسل اإلنسان عن شكر الله تعالى وعبادته فماذا يفعل؟
يدعو الله أن يعينه.
يطلب من المتعلمن ترديد الدعاء أكثر من مرة «الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ».
توصية المتعلمين بحفظها وترديدها أمام الوالدين وتشجيعهم لتحفيظ إخوانهم.

الوسيلة

ُاسمع المتعلمين األدعية من الوسائط المتعددة ومحركات البحث.

الحقيقة

تزيد النعم وتبقى بشكر الله وطاعته.

الدليل

ﭽ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭼ (إبراهيم «)»7
دعاء (اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وجسن عبادتك)

القيمة

شكر الله تعالى .

المظاهر السلوكية
المهارة
النشاط المصاحب

يحافظ على نعم الله تعالى .
يدعو الله تعالى.
مهارة االستماع لقصة الغزو العراقي ونعمة التحرير ومناقشتها .
حسن ترديد الدعاء مع زمالئه.
 - 1االستماع للقصة.
- 2ترديد الدعاء.

النشاط المساند

حفظ الدعاء مع أسرتي ونذكِّر بعضنا به بين حين وآخر.

التقويم

ما واجبك تجاه نعم الله تعالى التي ال تعد وال تحصى.
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خامسا :حل أنشطة الدرس األول:
ً

«ا ْل َح ْمدُ لِ َّل ِه ا َّلذي
َأ ْط َع َمني هَ ذا َو َر َز َقنِيه ِم ْن َغ ْي ِر
()1
َح ْو ٍل ِمنِّي َوال ُق َّو ٍة» .

حب
َأ َنا ُأ ُّ
َس َل َط َة ا ْل َف َو ِ
اك ِه

بسم ا

َمهار ُة ِ
واالستِ ْنتاجِ
الر ْبط ْ
َ َّ

نشاط :1
قال تعالى﴿:ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ﴾ سورة هود()6
أ -أرتل اآلية الكريمة ،ثم أعبرعن مظاهر رزق ال َّله تعالى على المخلوقات مستعينًا بالكلمات
اآلتية:
نحل

عسل

أرنب

مطر

يتابع المعلم قدرة المتعلمين على ترديد اآلية بشكل صحيح ،يتابع المعلم قدرة المتعلم على
ربط الصور والتعبير عن العالقة بينها بجملة مفيدة مثال
من رزق الله تعالى أن جعلنا نستفيد من النحل بالعسل المفيد
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من رزق الله أن أنزل الله المطر لينبت العشب ليجد األرنب ما يأكله وهذا رزق عظيم.
أقرأ العبارة اآلتية وأرددها مع إخواني ثم أرددها:
هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ
يتابع المعلم القراءة الصحيحة للعبارة

نشاط :2
علي.
أ  -أرسم لوحة معبرة عن نعمة أنعم الله بها ّ

والر ْسمِ
َم َ
هار ُة ال َّت ْعبي ِر َّ

يعطى للمتعلم مساحة للتعبير بالرسم عن النعمة وسبب اختياره لها والتعليق عليها.
ب -أردد النشيد مع إخواني في الفصل.
في ُس ٍ
َعيم
ن َْح َمدُ الل َه َفن َْحيا		
رور َون ْ
ُه َو َرز ٌ
حيم
		
َريم
ُه َو َر ْح َم ٌن َر ْ
ّاق ك ٌ

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ويمكن االستعانة بمعلم الموسيقى لترديد النشيد
بصوت ولحن جميل.
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نشاط :3
أ  -أردد الدعاء «اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» مع
إخواني ألحفظه.
ب  -أستمع لقصة الغزو العراقي وعودة الحرية واألمان للوطن وسجود
شاكرا لهذه النعمة.
أمير البالد الشيخ جابر األحمد الصباح
ً

ْظ وال َّتر ِ
الحف ِ
َمهار ُة ِ
ديد
َ
ْ

ار ُة ال َّت َذكُّ ِر
َم َه َ

عاد الشيخ جابر األحمد إلى الكويت في  14مارس  1991على متن الطائرة بوبيان التابعة
للخطوط الجوية الكويتية بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ،وعند نزوله إلى أرض الكويت سجد
شكرا لله على عودة الكويت.
ً
وفي يوم  6نوفمبر  1991قام بإطفاء البئر المشتعل األخير وهو برقان  118في احتفال شعبي
ضم أكثر من  800شخصية عالمية وعربية وكويتية.
بعد انتهاء حرب الخليج الثانية ،طالب بإطالق األسرى الكويتيين الموجودين في العراق ،وقام
بعدد من الزيارات إلى عدد من دول العالم لشرح القضية ،وقد اصطحب معه في تلك الزيارات
بعض أبناء األسرى.
من مقالة في جريدة الرأي بتصرف« :كان يقول دو ًما خلي الكويت ترد ولو أرض ونحن نعمرها
كما عمرناها في السابق ،وكان لديه إيمان قوي بعودة الكويت ،زاد مع بدء الحرب الجوية لتحرير
الكويت ،وقد كان التحرير يوم  26فبراير ،وعاد الشيخ سعد والحكومة يوم  4مارس ،برغم أن
خطرا ،وحتى الشيخ جابر كان يريد العودة ،لكن بسبب الظروف األمنية وبناء
الوضع أمن ًيا كان ً
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على رسائل المقاومة الكويتية داخل الكويت بتطور الوضع ،لكنه رحمه الله لم يستطع أن يصبر
أكثر من تاريخ  14مارس.
خالل عودتنا كان الشيخ جابر يرى من شباك الطائرة أن السماء كلها سوداء ودخان ،لم يكن
لديه مشكلة ألنه سيعود إلى أرض الكويت و َأهلها ،وعند وصوله سجد إلى الله وحمده بعودة
الكويت.
> ما أبرز الزيارات التي قام بها الشيخ جابر رحمه الله؟
كنت أرافقه مدة  7شهور وكنت قري ًبا منه ،ولم يكن يشغل همه سوى الكويتيين في الداخل،وما شغله أكثر االعتداءات التي قام بها العراقيون تجاه الكويتيين والشهداء الذين كانوا
ضحية للغزو .أول ما وصل الكويت لم تكن الكويت مستقرة أمن ًّيا منذ أول يوم ،لكن كان
حريصا منذ أول يوم بزيارة أهل الشهداء ،وهذا كان همه األول ،وأن ال يفعل أي شيء في
ً
الكويت ،إال بعد زيارة أهلهم وتعزيتهم( .من مقالة في جريدة الراي (السبت 16 ،مارس
 )2013فهد اليوسف :قرار خروج الشيخ جابر إلى السعودية اتخذه الشيخ سعد في سيارته
على الدائري الخامس «لقاء الراي»  /روى وقائع اللحظات األطول في تاريخ الكويت منذ
الغزو الغاشم وحتى عودة األمير الراحل في  14مارس)
ب -أردد الدعاء مع إخواني « .اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك».
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سادسا :حل أسئلة الدرس األول معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
 .1صل بين الدعاء ومناسبته.

الدعاء

م

« 1الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني وال قوة»

 2بسم الله

الرقم

المناسبة

1

بعد الطعام

2

قبل الطعام

َ - 2ك ْي َ
ف تَشْ ُك ُر ال َّل َه َعلى ال ِّن َعمِ ْالتِ َي ِة:
أ  -نِع َم ُة ال ِّل ِ
سان
ْ

بالكالم الطيب  -الحسن

........................................................................................................................................................

ب  -نِعم ُة ْالَم ِن في َو َطني ا ْل ُكوي ِ
ت بالمحافظة على تطبيق النظام والتقيد بالقوانين
ْ َ
ْ
َْ

................................................................................................................

َ - 3أ ِص ُل بي َن الصور ِة َوال ّن ِ
الدا َل ِة َع َليها:
عمة َّ
ُّ َ
َْ

نِع َم ُة ْ َ
ال َم ِن
ْ

نِ ْع َم ُة ا ْل َعق ِْل

الصح ِة
نِ ْع َم ُة
َّ

نِ ْع َم ُة ا ْلوالِدَ ْي ِن

واج ُب َك ن َْح َو ال َّل ِه ا ْل ُم ْن ِعمِ الرزَّ ِ
 - 4ما ِ
اق؟
َّ
شكره  -عبادته

..................................................................................................................................................................................................
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س الثَّاني
َّ
الد ْر ُ

حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم

نص الحديث الشريف :قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم« :-اليؤمن أحدكم حتى أكون
أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين» صحيح البخاري رقم()25

ً
أول:الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1حب الرسول -صلى الله عليه وسلم -فوق كل حب.
 - 2أسباب حب الرسول -صلى الله عليه وسلم.-
 - 3حب صحابتنا الكرام للرسول  -صلى الله عليه وسلم.
 - 4مظاهر حب الرسول -صلى الله عليه وسلم.-

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
	قراءة تفسيرقوله تعالى ﴿ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﴾...سورة التوبة
( )128من كتب التفسير المتاحة لدى المعلم من مثل :تفسير القرآن العظيم البن كثير،
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وأيسر التفاسير للجزائري ،وصفوة البيان لمعاني القرآن لحسنين مخلوف.
 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
شروح صحيح البخاري من مثل فتح الباري البن حجر العسقالني ج1/ص80-82
	من شروح صحيح مسلم من مثل :شرح النووي كتاب اإليمان باب حب الرسول -صلى
الله عليه وسلم -أكثر من األهل والولد والوالد ج/ 2ص.15
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
	السيرة من مثل سيرة ابن هشام والسيرة النبوية البن كثير إلثراء الدرس بالمواقف التي
تخدم الدرس من قصص حب الصحابة للرسول صلى اله عليه وسلم.
االستفادة من البرمجيات والمواقع اإللكترونية المتاحة من مثل ما يأتي:
www.dorar.net

www.alalbany.net

www.al-islam.com

www.hadith.com

- 2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
التمهيد ()1
مناقشة تمهيد الكتاب.
التمهيد ()2
أقوم بتوزيع بطاقة لكل مجموعة أكتب على كل بطاقة سنة من سنن الرسول صلى الله عليه
وسلم مثل :دعاء االستيقاظ -دعاء النوم  -دعاء الطعام  -األكل باليد اليمنى...
ثم أسألهم متى نقول هذه األدعيه ومن علمنا إياها؟
فيجيبون الرسول � ،ثم أسألهم ماذا تعلمنا من الرسول �؟
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فيقولون األخالق والقيم وبعض األعمال...
إذن ما واجبنا تجاه حبيبنا محمد عليه السالم؟
فيجيبون طاعته وحبه و....
التمهيد ()3
من ربنا؟
من نبينا؟
ما ديننا؟
وما واجبنا تجاه كل ماسبق؟
المحور األول :حب الرسول  -�-فوق كل حب.
تحقيق المحتوى

الوسيلة

لنستمع إلى الحديث الشريف من خالل المسجل أو يعرض مكتو ًبا في جهاز الداتا شو أو السبورة الذكية،ثم أقوم
بقراءة الحديث ويردد المتعلمون من بعدي جماع ًيا وقاطرات مع التأكد من الترديد والنطق السليم،ثم أطرح على
المتعلمين األسئلة اآلتية:
من أكثر شخص تحبه من أسرتك؟ ولماذا؟
إذا كنت تحب والديك لما لهما من فضل على حياتك فمن الذي علمنا أمور حياتنا والقيم واألخالق والعبادات التي
تنظم عالقتنا مع الله تعالى؟
نعم إنه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
المسجل  /أو السبورة الذكية

الحقيقة

حب الرسول  - �-من تمام اإليمان.

القيمة

حب الرسول .-�-

الدليل

الحديث المقرر

المظهر السلوكي

الصالة والسالم عليه.-�-

النشاط المصاحب

يعين لكل مجموعة المعلم الصغير ويقوم بتحفيظ المجموعة الحديث،ثم تقوم المجموعة بتسميع الحديث بصوت
جماعي.

المهارة

النشاط المساند
سؤال تقويمي

مهارة قراءة الحديث بصوت جميل.

المشاركة في برنامج إذاعي بأبيات شعرية ال تتجاوز ثالثة األبيات عن حب رسولنا محمد �.

متى يكون إيماننا ً
كامل؟
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المحور الثاني :أسباب حب الرسول .-�-
تحقيق المحتوى

الوسيلة

الداتا شو أو السبورة الذكية.

الحقيقة

فضل الرسول -صلى الله عليه وسلم -على البشر عظيم.

الدليل

سورة التوبة (.)128

القيمة

حب الرسول .-�-

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب
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هل تستطيع السير في غرفة مظلمة؟ ولماذا؟
فيجيبون ال ،ألننا سنتعثر أو يجيبو نعم لكن نسير متمسكين بالجدران ونسير ببطء.
فأقول لهم السير بالظالم صعب وغير آمن لكن السير بالنور هو اآلمن ،لذلك نحن آمنون بوجود الرسول � وسنته
العظيمه فهو الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور وقد علمنا األخالق العظيمه فقد كان عليه السالم على خلق عظيم.
كما أنه علمنا أمور ديننا وهذا سبب حبنا للرسول صلى الله عليه وسلم.
شرحا مبس ًطا ونستنتج من اآلية ما يشير إلى عظيم خلق الله تعالى.
ثم نستمع لسورة التوبة آية( )128وأشرح لهم اآلية ً
ثم أطلب من المجاميع أن يحددوا فيما بينهم عن طرق التخلق بأخالق الرسول العظيم.

يقتدي بأخالق الرسول العظيمة.
مهارة المحاكاة والتمثيل.
مهارة االستنتاج والمناقشة والحوار.
أعرض عليهم اآلية ()128من سورة التوبة عبر الوسائل التقنية وأحدد الصفات الدالة على خلقه عليه السالم في اآلية
الكريمة.

النشاط المساند

االتفاق مع زمالئي على اتباع سنة من سنن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

سؤال تقويمي

لماذا نحب الرسول .-�-

المحور الثالث :حب صحابتنا الكرام للرسول .-� -
تحقيق المحتوى

نستمع لقراءة أحد المجيدين للحديث الشريف ثم أقرؤه بصوتي ليردده المتعلمون من بعدي.
مشاهدة قصة عبر الوسائط المتاحة عن حب الصحابة الكرام للرسول الكريم.مثل قصة أبي بكر الصديق رضي الله
عنه في الهجرة عندما أراد الرسول الدخول في غار ثور دخل قبله لالطمئنان من عدم وجود ما يضر الرسول ،- �-
أو قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما نام في سرير الرسول  -�-ليلة الهجرة مضح ًيا بحياته من أجله.
أو قصة استقبال أهل المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم وإنشادهم (طلع البدر علينا)
ونرديده من قبل المتعلمين

الوسيلة

قصة عبر أحد الوسائط المتاحة.

الحقيقة

حب الرسول � للرسول الكريم .-�-

الدليل

الحديث المقرر.
قصة أبي بكر الصديق  - �-لرسولنا الكريم.

القيمة

حب الرسول .- �-

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

االقتداء بصحابة رسول الله �.
قراءة الحديث قراءة سليمة.
ترديد نشيد طلع البدر علينا من شريط أنشودة الشيخ مشاري العفاسي.

النشاط المساند

 االطالع على سيرة الصحابة الكرام للتعرف على بعض صور حب الصحابة للرسول الكريم من الكتب أو عبرالشبكة العنكبوتية بالتعاون مع أحد أفراد أسرته.

سؤال تقويمي

من هم الصحابة؟ وما عالقتهم بالرسول -�-؟
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المحور الرابع :مظاهر حب الرسول .-�-
تحقيق المحتوى

أخرج هدية كبيرة مغلفة بتغليف جميل ثم أطرح عليهم السؤال التالي هذه الهدية ستدور عليكم واحدً ا تلو اآلخر مع
النشيد الذي تسمعونه عبر المسجل (نشيد طلع البدرعلينا) وعندما يتوقف النشيد من تظل الهدية في يده يقول لمن
يحب أن يهدي الهدية،وهكذا تدور الهدية بيدهم واحدً ا تلو اآلخر وفي النهاية تقف عندي الهدية وأقول الهديه أهديها
لنبينا محمد � لكن ال نستطيع أن نهدي الرسول � هدية اآلن فما الهديه التي يمكن أن تصل إلى نبينا محمد عليه
الصالة والسالم؟
فأعرض عبر السبورة الذكية عبارات مبروزة بإطارات جميلة ملونة - :أصلي وأسلم عليه كثيرا  -اقتدي بخلقه وعبادته
 أتعرف على سيرته .-�-من خالل العصف الذهني مع المجاميع أقوم بإعطاء ثالث بطاقات لكل مجموعة لإلجابةعلى األسئلة اآلتية:
كيف نصلي ونسلم عليه؟
ما مظاهر اقتدائنا بخلقه وعبادته؟
ما السبيل للتعرف على سيرته -صلى الله عليه وسلم-
 .فيقومون بمناقشة األسئلة السابقة والكاتب في المجموعة يقوم بكتابة اإلجابة على البطاقة.
ثم نقرأ حديث الرسول عليه السالم «:البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصل علي» ونناقش السؤال األول،ثم بقية األسئلة.

الوسيلة

السبورة الذكية
مجسم الهدية.

الحقيقة

الصالة على الرسول �.

الدليل

الحديث المقرر.

القيمة

حب الرسول .- �-

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

االقتداء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العصف الذهني والمناقشة.
التعبير الشفوي عن حب الرسول �.

النشاط المساند

أحث أسرتي على االلتزام بمظاهر حب الرسول �.

سؤال تقويمي

ما مظاهر حبنا للرسول -�-؟

خامسا :حل أنشطة الدرس الثاني:
ً

ْظ وال َّتر ِ
الحف ِ
َمهار ُة ِ
ديد
َ
ْ

نشاط  :1أحفظ الحديث الشريف بالترديد الجماعي في مجموعتي.
قال رسول الله « :-� -ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس
أجمعين».
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يقوم المعلم بإبتكار طريقة تفاعلية لترديد الحديث لحفظه وبصوت جميل وهناك عدة طرق
للترديد.
االستِ ْنتاجِ والحوار
َم َها َر ُة ْ

نشاط :2
أ -أتحاور مع مجموعتي حول أخالق حبيبنا محمد  - � -المذكورة في اآلية الكريمة.
	﴿ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
َمها َر ُة ال َّت َو ِّسعِ َوا ِ
إلضا َف ِة
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﴾ سورة التوبة.
يتابع المعلم حوار المجاميع ويستمع إلهم ويقيم تعاونهم
ب -أتفق مع مجموعتي على طرق أتبعها للتخلق بأخالق رسولي محمد.- � -
يتابع المعلم حوار المجاميع ويستمع لهم ويقيم اختيارهم وكيفية االتفاق

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

نشاط  :3أردد مع أخواني في الفصل نشيد طلع البدر علينا في نهاية الدرس.
من ثنيات الوداع
			
طلـع البـدر علينا
ما دعـا لله داع
			
وجب الشكر علينا
جئت باألمر المطاع
			
أيها المبعوث فينا
مرحب ًا يا خير داع
			
جئت شرفت المدينه
يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ويمكن االستعانة بمعلم الموسيقى لترديد النشيد
بصوت ولحن جميل.
هار ُة ال َّت ْعبي ِر واإللقاء
َم َ

نشاط :4
أع ّبر مع مجموعتي عن حبنا للرسول  -� -لوحة جميلة ونثبتها على حائط الفصل.
يوفر المعلم األدوات ويعطى فسحة من الوقت للتعبير ويشجع المجاميع لتعليق اللوحات على
حائط الفصل والتعليق عليها
يتابع المعلم المتعلمين وباإلمكان تحديد يوم ألولياء األمور للمشاركة في تقييم اللوحات.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الثاني معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
ور َة َح ْس َب َد َر َج ِة ا ْل َم َح َّب ِة (.) 3 ، 2 ، 1
َ - 1ر ِّقمِ ُّ
الص َ

ُم َح َّم ْد


()3

()1

ال ْقتِ ِ
الدا َل َة َعلى ُحس ِن ْ ِ
داء بِالر ِ
سول �
ور َة َّ
لو ِن ُّ
الص َ
ِّ - 2
َّ
ْ

()2

َ - 3شا ِر ْك والِ َدي َك بِ َتصميمِ َلو َح ٍة َ ِ
ائطي ٍة َأ ْو إِلِ ْك ُترونِيةٍ) ت َُعبر بِها َع ْن ُحب َك لِلر ِ
سول � لِ َع ْر ِضها
ْ
ْ
ْ
ِّ
ِّ ُ
َّ
(ح َّ
َّ
في ن ِ
َشاط ا ْلم ْدرس ِة بِ ُحضو ِر َأولِ ِ
ياء ْ ُ
كين.
المو ِر ا ْل ُمشا ِر َ
َ َ َ
ْ
يتابع المعلم المتعلمين وباإلمكان تحديد يوم ألولياء األمور للمشاركة في تقييم اللوحات.
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س الثَّالِ ُث
َّ
الد ْر ُ

أصلي لله تعالى

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1مفهوم الصالة.
 - 2حكم الصالة.
 - 3الصالة عمود اإلسالم فرضت خمس مرات في اليوم والليلة.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ البقرة 238
ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ النساء 103
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ العنكبوت 45

 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
	قال رسول الله �( :مفتاح الصالة الطهور ،وتحريمها التكبير ،وتحليلها التسليم) رواه
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أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي.
(رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة) رواه مسلم.
 - 3االطالع في الكتب اآلتية
	(فقه العبادات على المذهب المالكي) تأليف كوكب عبيد  -مطبعة اإلنشاء  /الطبعة
األولى 1406هـ 1986 -م)
(الموسوعة الفقهية) وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -دولة الكويت.
(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ابن عرفة الدسوقي
(روح اإلسالم) عفيف طبارة
(العبادة في اإلسالم) يوسف القرضاوي
(نضرة النعيم) ابن حميد وآخرون
(منهاج المسلم) ألبي بكر الجزائري.
(المنهج التربوي في ثقافة الطفل المسلم) فهيم يوسف
 - 4ننصح بالرجوع لبعض المواقع اإللكترونية المتعلقة بالفقه المالكي.

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين)
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
 - 1التمهيد:
تمهيد ( :)1مناقشة التمهيد الوارد في كتاب الطالب.
تمهيد ( :)2أحمد نائم في سريره ،يسمع صوت أذان الفجر ،وسرعان ما يرن المنبه بقربه
فيغلقه ،ثم يدخل والده ليوقظه قائال :هيا يا أحمد ..لقد أذن المؤذن لصالة الفجر..ألم تسمع
األذان؟ أحمد يجلس في فراشه :بلى يا أبي سمعته ،وسأتوضأ ثم أذهب معك إلى المسجد
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لنصلي هناك.
ما رأيكم بما قاله أحمد؟ من منكم يحرص على أن يؤدي صالته؟ (مع التحفيز والتشجيع)
سنتناول يا أبنائي في درس اليوم مفهوم الصالة وأهميتها.
صورا لألركان
تمهيد ( :)3أطلب منهم ترديد حديث أركان اإلسالم ،وفي أثناء ذلك أعرض
ً
الخمسة ثم أنزع جميع الصور وأكتفي بصورة الصالة ..واليوم درسنا في مفهوم الصالة.
مالحظة للمعلم:
يعطى هذا الدرس على حصتين دراسيتين (نظر ًيا وعمل ًيا).
األفضل أن يستمع المتعلمون لنفس األذان المعروض على شاشة التلفاز.
البد أن يكون المتعلم قد انتهى من حديث أركان اإلسالم قبل هذا الدرس.
( )2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرق التدريس وأساليبه المختلفة.
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الصالة.
المحور األول :مفهوم ّ

تحقيق المحتوى

الوسيلة

صور ألعمال الصالة ،بطاقات ملونة.

الحقيقة

الصالة هي عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم.

الدليل

قال رسول الله �( :مفتاح الصالة الطهور ،وتحريمها التكبير ،وتحليلها التسليم) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه
والترمذي.

القيمة

حب الصالة

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب
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أعرض على المتعلمين صورتين تعبران عن الصالة (األولى تكبيرة اإلحرام ،الثانية التسليم) ثم أسألهم:
عم تعبر هذه الصور؟ ماذا يفعل المصلي في الصورة األولى؟ وماذا يفعل في الصورة الثانية؟ إذن يا أبنائي الصالة هي
عبادة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم.
لنستمع إلى الحديث الشريف الذي يوضح معنى الصالة( .الدليل)
أقوم بترديد مفهوم الصالة مع التعبير الحركي والطلب من المتعلمين بترديد المفهوم وأدائه بشكل حركي لحفظه
وفهمه.
أقدم مشهدً ا تمثيل ًيا لتحقيق القيمة والمظهر السلوكي :يرتفع صوت األذان ،يقول االبن علي :هيا بنا يا أبي لنذهب إلى
دائما إلى المسجد .ثم أناقش المتعلمين
المسجد .األب :هيا يا علي ،إني فخور بك ألنك تحب الصالة وتذهب معي ً
باآلتي :لماذا يحب الوالد ابنه علي؟ من منكم يحب الصالة ويحب الذهاب إلى المسجد؟ من سيذهب مع أبيه إلى
المسجد اليوم؟

الذهاب إلى المسجد مع الوالد أو المعلم.
التعبير والمحاكاة
ترديد الحديث الشريف.
تلوين كلمة (صالة) في كتاب الطالب.

النشاط المساند

إعداد زيارة إلى مسجد الدولة الكبير أو مسجد الحي لرؤية مكان الصالة والمحراب والمؤذن.

سؤال تقويمي

( )1يكمل المتعلم الحرف الناقص من كلمة (صالة) ......الة

المحور الثاني :حكم الصالة.

تحقيق المحتوى

أحاورهم في معنى الحديث السابق ،ثم أسألهم :ما حكم الصالة على المؤمنين؟
نستمع إلى اآلية الكريمة لنعرف حكم الصالة.
ثم أسألهم ما حكم الصالة علينا؟ نتدرج حتى أتوصل معهم إلى عبارة الصالة (فرض) من الله تعالى.
أسألهم بأسلوب الحوار :هل ستحرص على أداء صالتك؟ هل تصلي كما يصلي والدك أو والدتك؟ هل تحب
المسلم الذي يصلي؟ أتلقى إجاباتهم وأؤكد لهم وجوب تقدير فريضة الصالة ،ثم نردد معا نشيد الصالة.
نستمع إلى الحديث الشريف ثم أسألهم عن أفضل األعمال ،بعد تلقي إجاباتهم أحدد لهم اإلجابة الصحيحة وهي
الصالة على وقتها ،إذن الصالة عبادة يحبها الله تعالى.
أسألهم من يصلي الظهر في مسجد المدرسة؟ وأشجع من يصلي بإعطائه هدية.
يتم بعدها ترديد النشيد وربطه بعنوان الدرس.
يطلب من المتعلمين تحديد عدد الصلوات في اليوم والليلة ،وتحديد وقت أدائها
ثم يتم حل النشاط بالكتاب المدرسي لتثبيت المعلومة.

الوسيلة

آلة التسجيل

الحقيقة

الصالة فرض على كل مسلم ومسلمة.

الدليل

يقول الله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ البقرة ()238
سئل الرسول :أي األعمال أفضل؟ قال( :الصالة لوقتها) رواه مسلم

القيمة

حب الصالة

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

تقليد الوالدين أثناء الصالة.
المسارعة إلى صالة الظهر في مصلى المدرسة.
ترديد اآلية الكريمة.
االستماع لبعض المتعلمين وهم يروون مواقف شخصية لهم في حب الصالة ،وأحفزهم على ذلك.

النشاط المساند

عرض سينمائي عن الصالة من مشروع نفائس التابع لألمانة العامة لألوقاف في حصة النشاط.

سؤال تقويمي

 /2ما نصيحتك لزميل أو جار ال يحافظ على الصالة؟
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المحور الثالث :الصالة عمود اإلسالم

تحقيق المحتوى

الوسيلة

فيديو أو حاسوب ،صور .

الحقيقة

الصالة لها مكانة عظيمة في اإلسالم.

الدليل

يقول الله تعالى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ العنكبوت ()45

القيمة
المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب
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نستمع إلى اآلية الكريمة (الدليل) ثم أحاورهم في معناها والتي تبين أن الصالة تهذب األخالق وبها ننال األجر
والثواب من الله تعالى وندخل الجنة ،فإذا هم المسلم أن يفعل سلوكًا خاط ًئا تذكر صالته وإنها درع يحميه من ذلك،
فمثال :المتعلم الذي يصلي ال يسيء األدب مع معلمه وال يرفع صوته على والديه ،وال يضرب زمالءه في المدرسة،
ألن صالته تنهاه عن ذلك ،كما أن الصالة تعلمنا النظام واحترام اآلخرين.
من يذكر فوائد الصالة مرة أخرى؟
هل تتوقع من المسلم الذي يحافظ على الصالة أن يكون مهذب ًا؟ لماذا؟
يتم عرض شكل للخيمة وبيان العمود الذي ترتكز عليه وتشجيع المتعلمين في بيان وجه الشبه مع الصالة وتل ّقي
اإلجابات.

حب الصالة.

الحرص على أداء الصالة.
تمييز أثر الصالة في األعمال الصالحة.
توضيح العالقة بين صورة الخيمة في كتاب الطالب ومكانة الصالة.

النشاط المساند

يطلب المعلم من المتعلمين مصاحبة والديهم إلى المسجد خالل األسبوع قدر اإلمكان.

سؤال تقويمي

 / 3ضع عالمة ( ) مقابل الصورة الدالة على فوائد الصالة وأثرها على المسلم( :الصور في كتاب الطالب) .

المحور الرابع :الصالة عمود الدين وفرضت خمس مرات في اليوم والليلة.
تحقيق المحتوى

أقسم المتعلمين إلى خمس مجموعات وأعطي كل مجموعة بطاقة كبيرة وواضحة عليها اسم صالة من الصلوات
الخمس ،ثم أسأل:
كم مجموعة لدينا؟ كم يكون عدد الصلوات المفروضة؟ (خمس)
ما هذه الصلوات؟ بعد تلقي اإلجابات أعلق البطاقات بدون ترتيب على السبورة وأطلب من المتعلمين ترتيب
الصلوات حسب أوقات النهار والليل.
ثم أسمعهم اآلية الكريمة والحديث الشريف.

الوسيلة

مسجل ،بطاقات ملونة .

الحقيقة

الصالة لها مكانة عظيمة في اإلسالم.

الدليل

يقول الله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ البقرة ()238
قال رسول الله( :خمس صلوات كتبهن الله على العباد) رواه أبو داود

القيمة

حب الصالة.

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
سؤال تقويمي

الحرص على أداء الصالة.
تقليد الوالدين في القيام لكل الصالة.
تقسيم المتعلمين إلى خمس مجموعات وإعطاء كل مجموعة بطاقة كبيرة وواضحة عليها اسم صالة من الصلوات
الخمس.
االستعداد لمسابقة في لقاء الصباح حول عدد الصلوات المفروضة.
 /4ضع دائرة حول الرقم الدال على عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة:

3

4

5
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خامسا :حل أنشطة الدرس الثالث:
ً

الصالة

هار ُة ال َّت ْعبي ِر
َم َ

نشـــاط :1
أ-أكمل القصة اآلتية :سمع سالم صوت األذان فتوضأ ليستعد لـ الصالة ثم ذهب مع والده
إلى المسجد ليصلي جماعة ،وبعد االنتهاء من الصالة دعا لـ والدته التي تعبت في تربيته،
ِ
ووالده الذي يلبي احتياجاته.
حاكاة
هار ُة ا ْل ُم
َم َ
ب -أردد تعريف الصالة مع التمثيل الحركي.
أقوال (وضع اليد على اللسان) وأفعال (وضع اليدين حذو الكتفين أو األذنين وتحريكهما
لتكبير اإلحرام) تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم (تلفت الرأس لجهة اليمين).
يتابع المعلم تطبيق المتعلمين وحفظ التعريف.
نشـــاط :2
أحوط العناصر الدالة على عدد الصلوات في اليوم والليلة ثم ألونها.أ
ِّ

هار ُة ال َّت َميي ِز
َم َ

يقوم المعلم بمتابعة إجابات المتعلمين ومناقشتهم حول عدد الصلوات في اليوم والليلة وعدّ ها.
ب أردد النشيد مع إخواني في الفصل:
ِ
َر َّد ْد ُت َص ْو َت األَ ِ
ذان
ت ُأ َص ِّلي		
لله ُق ْم ُ
إل ْح ِ
ذا ا ْل َم ِّن َوا ِ
سان
ت َأ ْذك ُُر َر ِّبي		
َو َق ْف ُ
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َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ويمكن االستعانة بمعلم الموسيقى لترديد النشيد
بصوت ولحن جميل.
مهار ُة التن ِظي ِم
ََ َ

َْ

نشـــاط  :3أبين العالقة بين العمود في الخيمة والصالة بالمناقشة مع معلمي.

الخيمة سكن وراحة

الصالة سكينة وراحة

الخيمة مفتوحة

الصالة مفتوحة

الخيمة لها أطناب

الخيمة لها شكل محدد

الخيمة لها عمود يمسكها

الصالة لها شروط

الصالة لها وقت محدد
الصالة عمود الدين

يقوم المعلم مناقشة المتعلمين وقدرتهم على الربط بين الخيمة والصالة وتوجيه مايلزم.
ِّ
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سادسا :حل أسئلة الدرس الثالث معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
ُ - 1ا ْك ُتبِ ا ْلك َِلم َة الدَّ ا َل َة َعلى َع ِ
الصالة
. ) ....................................
مود الدِّ ين( :
َ
َ -2
قال تَعا َلى :ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ(.)1

الل َفه ِم َ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت الص ِ
السابِ َق ِة:
الصالة م ْن خ ِ ْ
ورة الدَّ ا َّلة َعلى َأ َث ِر َّ
ك ل ْل َية ِ َّ
الم َة (✔) ت َْح َ ُّ َ
َض ْع َع َ

(

)

(

)

(

)

ِ
الص َل ِ
الد ِ
وات ا ْل َم ْف َ
روض ِة في ا ْل َي ْو ِم َوال َّل ْي َل ِةُ ،ث َّم ْاك ُت ْب ُه
الر ْقمِ َّ
ال َعلى َع َد ِد َّ
َ - 3ض ْع َدائ َر ًة َح ْو َل َّ
بِال َّلغَ ِة ا ِ
إلن ِْجلي ِز َي ِة:

٥ ٤ ٣
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الرابِ ُع
َّ
الد ْر ُ
س ّ

أحافظ على الصلوات في أوقاتها

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1أوقات الصالة.
 - 2عدد ركعات الصالة.
 - 3كيفية أداء الصالة.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة الشيخ للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن
الحذيفي أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها
في تفسير ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي
الصابوني مع تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
قال تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ البقرة 238
ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ النساء 103
ﭽ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﭼ العنكبوت 45

	ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼﭼ اإلسراء 78
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- 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
	عن عبادة بن الصامت � قال :سمعت رسول الله � يقول( :خمس صلوات كتبهن
الله على العباد ،فمن جاء بهن ولم يض ّيع منهن شي ًئا استخفا ًفا بحقهن كان له عند الله عهد
أن يدخله الجنة ..الحديث) رواه أبو داود والنسائي وهو صحيح.
 - 3االطالع في الكتب اآلتية:
	(فقه العبادات على المذهب المالكي) تأليف كوكب عبيد  -مطبعة اإلنشاء  /الطبعة
األولى 1406هـ 1986 -م) .
(الموسوعة الفقهية) وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  -دولة الكويت.
(حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) ابن عرفة الدسوقي .
(روح اإلسالم) عفيف طبارة .
(العبادة في اإلسالم) يوسف القرضاوي .
(نضرة النعيم) ابن حميد وآخرون .
(منهاج المسلم) ألبي بكر الجزائري.
(المنهج التربوي في ثقافة الطفل المسلم) فهيم يوسف .
 - 4ننصح بالرجوع لبعض المواقع اإللكترونية المتعلقة بالفقه المالكي.
- 5الرجوع إلى قصص (اقرأ للناشئة) من إصدارات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
لدولة الكويت.
 - 6االستعانة بشريط (إال صالتي) من إصدارات األمانة العامة لألوقاف.

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين) .
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي:
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 - 1التمهيد:
تمهيد ( :)1مناقشة التمهيد الوارد في كتاب الطالب.
تمهيد ( :)2أصحبهم لمسجد المدرسة وأطلب إلى أحدهم ترديد األذان أو يسمعونه من
المسجل ،ثم أسألهم :ماذا سمعتم؟ ماذا نسمي الذي يردد األذان؟ كم مرة نسمع األذان؟ لماذا
يؤذن المؤذن؟
أتلقى إجاباتهم ثم أقول :المؤ ِّذن يؤ ِّذن حتى يعلمنا بوقت الصالة ،وهذا هو درسنا اليوم،
سنتعرف من خالله على أوقات الصالة المفروضة.
تمهيد ( :)3أروي لهم قصة األذان ،حين أراد النبي � أن يعلم أصحابه وقت كل صالة،
فشاورهم في الكيفية المناسبة ،فاقترح بعضهم استعمال الجرس ،واقترح بعضهم اآلخر إيقاد نار
ليستدل الناس من دخانها على وقت الصالة ،واقترح ثالث رفع راية ليستدل الناس منها أن وقت
الصالة قد دخل ،فجاء الصحابي أبو محذورة وأخبر الرسول � أنه رأى في منامه ً
رجل ومعه
جرس فطلب منه أن يبتاعه منه كي يعلم الناس به وقت الصالة فقال له الرجل :أال أعلمك أفضل
من ذلك؟ فع ِّلمه األذان ..وبعد أن استمع النبي � لتلك الرؤيا أمره أن يع ِّلم ً
بالل تلك الصيغة،
وصار بالل � يؤذن بها للصالة ...فكم يؤذن بالل � للصالة؟
هذا هو درسنا اليوم ..أوقات الصالة.
تمهيد ( :)4مشاهدة الشريط السينمائي (إال صالتي) من إعداد األمانة العامة لألوقاف.
( )2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرق التدريس وأساليبه المختلفة.
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المحور األول :أوقات الصالة.

تحقيق المحتوى

الوسيلة

مسجل ،بطاقات ،ساعة ،صحيفة.

الحقيقة

الصالة تؤدى في وقت محدد من الليل والنهار.

الدليل

يقول تعالى :ﭽﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ النساء 103

القيمة
المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب
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أسألهم من منكم صلى الصبح اليوم؟ أتلقى إجاباتهم مؤكدً ا لهم أهمية أداء الصالة في وقتها .ثم أسمعهم الجواب
من اآلية الكريمة (الدليل).
أطلب إليهم فتح الكتاب على الدرس في أثناء سماع اآلية الكريمة ،ثم أسأل :ما معنى موقوتًا؟ أوضح لهم معناها :أن
كل صالة تؤدى في وقت محدد..
أقوم معهم بعمل جدول الصالة.
أسألهم :كيف نعرف وقت كل صالة؟ بعد تلقي اإلجابات أب َّين لهم أنه يمكن معرفة وقت الصالة من( :األذان ،الساعة،
الصحيفة ،الظل  -خاصة في الصحراء )-
أسمعهم شيئا من األذان ،وأريهم ساعة المنبه ،وأطلعهم على أوقات الصالة في الصحيفة.

حب الصالة

أداء كل صالة في وقتها.
إجادة ترتيب الصلوات الخمس بحسب أوقاتها.
ترديد اآلية الكريمة.
عمل جدول على السبورة من خمس خانات يكتب في كل خانة رقم
(من  1إلى  ،)5ثم أطلب إلى مجموعة صالة الصبح أن تثبت بطاقة (صالة الصبح) في المكان المخصص لها..
وهكذا مع باقي الصلوات.

النشاط المساند

أطلب منهم اإلتيان بقصاصة من الصحيفة التي كتب فيها أوقات الصالة.

سؤال تقويمي

 /1نطلب من المتعلم وضع الصور بحسب ترتيبها في مكانها المناسب:
أنا مسلم أحب الصالة ،أستيقظ قبل شروق الشمس ألصلي صالة  ،---وفي المدرسة أصلي صالة ،---------
وبعد أن أعود إلى البيت وأتناول طعامي وأرتاح ً
قليل أصلي صالة  ،-----------وإذا غابت الشمس أصلي
صالة  ،----------وآخر صالة أصليها قبل أن أنام صالة .----------

المحور الثاني :عدد ركعات الصالة.
تحقيق المحتوى

واآلن سنتعرف على عدد ركعات الصالة..
أضع بطاقات مقلوبة أمام كل مجموعة ،وكل بطاقة تحمل رقم إحدى الصلوات ،ويكون لدي بطاقات مشابهة بنفس
األلوان واألرقام ،وأطلب من المجموعة األولى قلب البطاقة وقراءة الرقم بصوت عال( :صالة الصبح ركعتان)..
عندها ألصق البطاقة التي عندي والتي تحمل الرقم  2على السبورة ألبين لهم أن عدد ركعات الصبح ركعتان ..ثم
أحاورهم وأسألهم عن عدد ركعات كل صالة ،محفزا إياهم لمعرفة ذلك ،وهكذا مع باقي البطاقات.

الوسيلة

بطاقات ملونة

الحقيقة

كل صالة لها عدد ركعات محددة.

الدليل

يقول الله تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭼ اإلسراء
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القيمة

حب الصالة

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

أداء كل صالة بعدد ركعاتها المفروضة.
ترديد اآلية الكريمة.
الربط وإتقان تحديد عدد ركعات كل صالة.
توصيل كل صالة بعدد ركعاتها في الجدول المبين في كتاب المتعلم.

النشاط المساند

في حصة النشاط المدرسي ..يتحدث بعض المتعلمين على لسان كل صالة (وهو يرتدي قبعة عليها اسم الصالة
وصديري يكتب عليه عدد ركعاتها) ويقول :عدد ركعاتي أربع وأؤدى في منتصف النهار ،فأي صالة أنا؟.

سؤال تقويمي

 /2اكتب تحت كل صالة عدد ركعاتها ..في الصور الموجودة في كتاب الطالب.
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المحور الثالث :كيفية أداء الصالة

تحقيق المحتوى

نريد أن نتعلم اآلن كيف نصلي؟
سنذهب إلى مسجد المدرسة لنتعلم كيفية الصالة مرتبة كما وردت عن النبي � ،وهناك أجلسهم على األرض
وأصلي أمامهم..
وأطلب منهم تقليدي بعد االنتهاء..
وأتابع أداءهم للصالة حتى يتقنونها.
أسألهم :من علمنا الصالة؟
ثم أؤكد لهم أننا نصلي اقتداء بالرسول �

الوسيلة

فيديو أو حاسوب ،صور

الحقيقة

االقتداء بالنبي � في أداء الصالة.

الدليل

يقول الرسول ^( :صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري ح 7246

القيمة

حب الصالة

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

االقتداء بالنبي � في صالته.
إتقان أداء الصالة.
أقسم المتعلمين إلى مجموعات صغيرة لتدريبهم على الصالة.
صورا غير مرتبة للصالة وأطلب من كل مجموعة ترتيبها.
وبعدها أوزع عليهم
ً

النشاط المساند

أسلم المتعلم الرسالة التالية:
أمي العزيزة  /أبي العزيز
لقد تعلمنا اليوم في مادة التربية اإلسالمية كيفية الصالة ،لذلك أرجو منك أن تالحظي صالتي ،ولك األجر والثواب
إن شاء الله .ابنك المحب
توزيع ورقة عمل ترتيب الصالة بمساعدة الوالدين.

سؤال تقويمي

 / 3ضع دائرة حول الصورة المناسبة ألول أفعال الصالة وآخر أفعال الصالة( ..في الصور الموضحة في كتاب
الطالب).
ار ُة ال َّت َذكُّ ِر
َم َه َ

خامسا :حل أنشطة الدرس الرابع
ً

نشـــاط  :1أكتب الصلوات الخمس المفروضة التي أصليها في اليوم والليلة:
1

2

3

4

5

الفجر

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

يتابع المعلم إجابات المتعلمين ويصحح ما يلزم ويوجه من يحتاج لمساعدته
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نشـــاط :2

الر ْب ِط
َم َ
هار ُة َّ

ِ
ِ
أ َ -أ ُ
ركعاتها.
وعدد
الصالة
بين اسم
َ
صل َ

		

			
اسم الصالة

		

الصبح
ُ

		

العصر
ُ

		

العشاء
ُ

		
		

		
		

الظهر
ُ

المغرب
ُ

عدد الركعات

٢
٤
٣

َمهار ُة تَميي ِز ا ْلمع ُلو َم ِ
ات
َ ْ ِّ َ ْ

ِ
ِ
ألتعرف على ِ
ب ُ -أ ُ
والليلة:
الركعات التي أص ِّل َيها في اليو ِم
عدد
كمل المسأل َة الحسابي َة
َ
الصبح ( + )2الظهر ( + )4العصر (+ )4

المغرب ( + )2العشاء ( )1( = )4ركع ًة.

يتابع المعلم إجابات المتعلمين ويناقشهم من خالل المجموعات أو باختيار عشوائي للمتعلمين
لإلجابة.
ار ُة ال َّتطبيِ ِق
َم َه َ

نشـــاط  :3أتدرب على أداء الصالة في مسجد المدرسة.
يدرب المتعلم على أداء الصالة مع أقرانه أو مجموعته ويتابع المعلم تطبيقهم الصحيح.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الرابع معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً

( )1أكمل حكاية يومك مع الصالة:
أنا مسلم اسمي يكتب المتعلم اسمه أحب الصالة ،وأستيقظ قبل شروق الشمس ألصلي
صالة الصبح في وقتها ،وفي المدرسة احرص على صالة الظهر في وقتها ،وبعد أن أعود إلى
البيت وأتناول طعامي وأرتاح قليال يحين وقت صالة العصر فأصليها ،ثم أقوم بأداء واجباتي
المدرسية ،وعند المغيب أصلي صالة المغرب ،وأختم يومي بصالة العشاء أتناول بعدها طعام
العشاء وأنام حامدً ا ربي على نعمه العظيمة.
َ - 2ح ِّد ِد الصال َة ا َّلتي ت َُد ُّل َع َليها الصورةُُ ،ثم ْاك ُتب تَح َت ُك ِّل َص ٍ
الة َعدَ َد َر ْكعاتِها:
َّ
ْ ْ
ُّ َ َّ

2

َ ) .......................عدَ ُد َركْ عاتِ َها ()...........
َصال ُة ( الصبح

4

َ ) .......................عدَ ُد َركْ عاتِ َها ()...........
َصال ُة ( الظهر

3

صال ُة ( .......................
المغرب ) َعدَ ُد َركْ عاتِ َها ()...........
َ

4

َصال ُة ( العصر
َ ) .......................عدَ ُد َركْ عاتِ َها ()...........

4

َ ) .......................عدَ ُد َركْ عاتِ َها ()...........
َصال ُة ( العشاء

الة َوم َث َّلث ًا َحو َل الصورة ِ ا ْلم ِ
ْعال الص ِ
ِ
َ - 3ضع دائِر ًة َحو َل الص ِ
ناسب ِة َ ِ
ناس َب ِة ِل ِخ ِر
ُ
أل َّو ِل َأف ِ َّ
ُّ َ
ُّ َ ُ
ْ
ْ َ ْ
ورة ا ْل ُم َ
ْعال الص ِ
الة:
َأف ِ َّ
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الدر ُس ا ْل ِ
خام ُس خُ ُلق َرسولي ُم َح َّم ٌد صلى الله عليه وسلم
َّ ْ
ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1حفظ الله تعالى للرسول �.
 - 2خصال رسولنا الكريم.
 - 3االقتداء برسولنا �.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ،ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
أ  -تفسير القرطبي لسورة القلم أو في ظالل القرآن أو ابن كثير ،للرجوع إلى تفسير:
أ -سورة القلم اآلية (الرابعة).
ب -سورة آل عمران اآلية ( )159ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭼ.
 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
 فتح الباري للحافظ الجزء السادس ص  575ابن حجر العسقالني. النهاية في غريب األثر للحافظ الجزء الثاني ص  70ابن حجر العسقالني.341

 سنن الدارمي الجزء األول ص  16باب صفة النبي � الصدق األمانة حتى قبل بعثته. سنن الترمذي  -الجزء الرابع ص .368 فتح الباري  -الجزء الثالث ص .141 فتح الباري  -الجزء الخامس ص .57 فتح الباري  -الجزء السادس ص .91 تحفة األحوذي  -باب ما جاء في خلق النبي � الجزء السادس ص .132 - 3االطالع في الكتب اآلتية
فقه السيرة النبوية للدكتور محمد سعيد البوطي دار الفكر المعاصر الطبعة 1417 - 11 1996 /ص .51 - 48
 موقع الطفل المسلم «قصص  -أناشيد  -قرآن  -سنة  -رسوم متحركة «. عالم المسلم الصغير «قصص إسالمية  /أناشيد  /مسابقات «. مواقع إلكترونية:www.kids.al-alislam.com

www.gesah.com ma/index.hcm

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين)
يمكن أن يمهد للدرس بمثل ما يلي
 - 1التمهيد:
تمهيد (:)1
أعرض أمام المتعلمين موق ًفا تمثيل ًيا ألسرة منظمة ونظيفة.
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األب يستخدم المناديل الورقية ويضعها في سلة المهمالت بينما األم ترتب المنزل وتنسق
الورد واألثاث وتساعدها الخادمة ،بينما تقوم األخت الكبرى بتنظيف أسنانها بفرشاة األسنان،
وكذلك األخ األكبر يرتب مكتبه ويجلس إليه نظي ًفا .وهناك ابن قريب من سن المتعلمين يجلس
وفي يده (موزة) ،فأسأل أبنائي ما التصرف الطبيعي المتوقع من هذا االبن بعد أن يأكل (الموز)؟
ماذا سيفعل؟
ثم أستطر ُد ماذا لو نشأ هذا الصبي في بيئة على العكس من ذلك؟ وأعكس سلوك أفراد األسرة.
ماذا نتوقع من إنسان نشأ في أسرة تقول الصدق وتقرأ القرآن ،ويعيش في مجتمع يحافظعلى الصالة واألمانة والتعاون والمحبة؟
ماذا نتوقع من إنسان نشأ في مجتمع فيه الكذب والبعد عن عبادة الله تعالى وفيه السرقةوالعداوة؟
إذا لم أجد شريطا تمثيل ًيا عن ذلك يمكنني أن استعيض عنه بصورة لسلوكيات صحيحة وأخرى
خاطئة ،وصور أخرى لعبادة صحيحة ،وأخرى لعبادة فاسدة وأسألهم نفس األسئلة السابقة.
تمهيد (:)2
أقسم صفي إلى أربع مجموعات يجلسون متقاربين:
أستعين بصورة تمثل ك ٌُّل منها اإلجابة المطلوبة في كل فراغ.
كل مجموعة تختار عري ًفا وأوجه لكل مجموعة سؤاالً من مثل:
أكمل:
عاش الرسول � في مجتمع فيه ســرب( ........................مج )1وعبادة( ........................مج،)2
والقوي فيه يعتدي على( ........................مج ،)3والغني فيه ال يحترم(........................مج.)4
مع ذلك يا أبنائي نشأ رسول الله � يكره األصنام ويبتعد عن الخلق السيئ ،وأصبح الناس
يلقبونه بالصادق األمين ،فلماذا؟
لتفكر كل مجموعة ولنأخذ إجابة كل منها بعد دقيقتين.
ويستمع المتعلمون خالل الدقيقتين إلى نشيد (.).......................................
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تمهيد (:)3
يمكن االستعانة بتمهيد الدرس.
 - 2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرائق التدريس وأساليبه المختلفة.
المحور األول :حفظ الله تعالى للرسول �.
تحقيق المحتوى
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أسأل كل مجموعة عن طريق العريف بإجابتهم عن هذا السؤال:
 لماذا لم ينشأ الرسول � على مثل العبادات واألخالق التي سادت في ذلك الوقت؟إذا لم تتوصل المجموعات إلى اإلجابة المطلوبة أقوم بإعادة صياغة السؤال ليصبح على هيئة اختيار من متعدد:
 لم ينشأ الرسول � على العبادة واألخالق التي سادت في ذلك الوقت:> ألن عمه أمره بعبادة الله تعالى وحده.
> ألنه نشأ في الصحراء وهو صغير.
> ألن الله تعالى حفظه ورعاه.
> ألنه قرأ عن األنبياء السابقين.
و بعد اختيار اإلجابة الصحيحة بالمناقشة والحوار ،أقول لهم :لنستمع لفقرة (مذيع البرنامج الديني).
و بعد االستماع للفقرة باستخدام الصور أوجه إلى كل مجموعة سؤاال:
 المجموعة األولى :بم عمل الرسول � وهو صبي؟ المجموعة الثانية :ماذا استفاد الرسول � من الرعي؟ المجموعة الثالثة :ما اسم الغار الذي كان يذهب إليه الرسول � عندما كبر؟سمى أهل مكة الرسول �؟
 المجموعة الرابعة :بم ّوبعد الحوار والمناقشة أقوم بتثبيت المعلومات عن طريق لعبة (إكمال الناقص في الجمل) ،فأقول :واآلن هيا يا أبنائي
لتقوم كل مجموعة بتكملة الناقص في الجملة:
 حفظ الله تعالى رسوله فلم يعبد(...............مج )1ولم يشرب(..................مج.)2 -الله تعالى يحب( �..................مج )3والمسلم يحب(....................مج )4ورسوله.

الوسيلة

> عرض صور لسلوكيات خاطئة لما كان يحدث في الجاهلية باستخدام أحد الوسائل التقنية المتاحة.
> فقرة (مذيع البرنامج الديني) مسجلة عن طريق أحد الوسائل التقنية المتاحة.
> يقول المذيع:
خمرا ،وأبعده الله تعالى عن كل سوء فلم يقع في شر من
صنما ولم يشرب ً
> لقد حفظ الله تعالى محمد � فلم يعبد ً
ً
وتحمل للمسؤولية ،وصرفه
شرار الجاهلية ،وكان لعمله في الرعي صب ًيا أثر كبير ،فقد مأل قلبه رحمة ،ونفسه شجاعة
عن العبث والسوء ،وعندما كبر حبب إليه الله االختالء في غار حراء الليالي العديدة ،وأحبه أهل مكة لصدقه وأمانته
فسموه الصادق األمين.

الحقيقة

حفظ الله تعالى رسوله � من مساوئ الجاهلية.

الدليل
القيمة
المظهر السلوكي

حسن الخلق
يتصرف بمكارم األخالق.

المهارة

إجادة استنتاج المعلومات من الفقرة المسجلة.

النشاط المصاحب

كتابة اسم الغار الذي كان يختلي به الرسول �.

النشاط المساند
سؤال تقويمي

رسم لوحة تعبر عن مرحلة من مراحل تهيئة الله تعالى للرسول �.
أكمل الفراغ :المسلم يكون أمينا فال........شيئا ال يملكه ويكون ..................مع من حوله.
 ماذا يفعل المتعلم األمين عندما:> يجد نقو ًدا على األرض.
> يضع صديقه ساعته أمانه عنده في أثناء لعب الكرة.
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المحور الثاني :خصال الرسول �.
تحقيق المحتوى

الوسيلة

> مشهد تمثيلي ،ويكون بتدريب بعض المتعلمين على المشهد التمثيلي التالي:
ذهب عبد الله مع أسرته ليسلم على جده بعد عودته من العمرة وزيارة مسجد الرسول � في المدينة المنورة ،وهناك
التقى بأعمامه وعماته وأقبلوا جميعا على جدهم الحبيب مسلمين ومهنئين ومقبلين رأسه ،ثم جلسوا حوله يستمعون
إلى حديثه العذب عن رحلته الطيبة واستأذنه عبد الله في الكالم طال ًبا إلى جده أن يحدثهم عن بناء مسجد الرسول
� وأيد الحاضرون طلبه ،ابتسم الجد الطيب قائال:
(هكذا أنت دائما يا عبدالله في كل جلسة تحرص على شيء جديد لتستفيد ...بارك الله فيك ...أما القصة يا أحبابي،
فقد اهتم الرسول � ببناء المسجد فور هجرته إلى المدينة المنورة وضرب لنا الرسول � أروع أمثلة التعاون
والتواضع ،فقد كان يبني المسجد مع أصحابه -رضي الله عنهم -ويحمل لهم اللبن ،ويشجعهم ويدعو لهم ،بل
وينفض عن أصحابه التراب فزاد حماسهم وأتموا العمل بفضل الله تعالى).
> االستماع لسورة القلم رقم ( ،)4عن طريق أحد الوسائل التقنية المتاحة.
> صور دالة على أخالق الرسول � وبينها صورة لسوء خلق (صورة بناء مسجد  -إطعام فقير  -شجار بين اثنين).
> قراءة قصة الحجر األسود على المتعلمين مستعارة من مكتبة المدرسة ،أو عرضها من خالل أحد الوسائل التقنية
المتاحة.

الحقيقة

اشتهر الرسول � بالصادق األمين.

الدليل

سورة القلم آية (.)4

القيمة

حسن الخلق

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب
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بعد مشاهدة المشهد التمثيلي ،أقوم بتشغيل سورة القلم رقم (،)4و بعد ترديد اآلية أسأل المتعلمين:
> مجموعة  :1بم وصف الله تعالى رسوله � في اآلية؟
> مجموعة  :2من خالل الصور المعروضة أمامكم ،ما الصور الدالة على أخالق الرسول �؟
> مجموعة  :3من خالل االستماع لقصة إعادة بناء الكعبة ،كيف ُح َّل ْت مشكلة الحجر األسود؟
> مجموعة  :4على ماذا يدل تصرف الرسول � في حل مشكلة الحجر األسود؟
> سؤال مشترك :تحدث في دقيقتين عن أخالق الرسول �.

حسن التعامل مع الجيران والزمالء
تالوة اآلية القرآنية ( )4تالوة صحيحة من سورة القلم.
تظليل خصال داله على أخالق الرسول محمد �.

النشاط المساند

يتعرف على قصة من قصص أخالق الرسول � بمساعدة أحد والديه.

سؤال تقويمي

صح أم خطا:
من األخالق العظيمة التي نتعلمها من الرسول � الحكمة والتعاون) ( .

المحور الثالث :االقتداء بالرسول �.
تحقيق المحتوى

و اآلن يا أبنائي لنستمع للقصة من مسرح العرائس التي سيلقيها علينا عبدالله:
(عبدالله :مرحبا بكم ،كيف حالكم؟ أريد اليوم أن أقص عليكم قصة ياسر ،كما أريد أن أسألكم بعض األسئلة
وأريدكم أن تشاركوني ،هل أنتم مستعدون؟...
وقف ياسر أمام مقصف المدرسة جائ ًعا حزينًا ألنه نسي المصروف في المنزل ،وهاهم أصدقاؤه يشترون الفطائر
دينارا على األرض ،أسرع ياسر والتقط الدينار واتجه
والحلوى والعصير ،واتجه إلى ساحة المدرسة فإذا به يرى
ً
مباشرة إلى...
ماذا تتوقعون يا ترى أن يفعل ياسر؟ وإلى أين اتجه يا ترى؟
مادحا...
اتَّجه ياسر مباشرة إلى مشرف اإلذاعة بالمدرسة ليسلم الدينار ويطلب منه أن يعلن عنه ،وشكره المعلم ً
ماذا مدح المعلم من أخالق ياسر؟ (أمانته -صدقه -رحمته)
وفي اليوم التالي وبينما طالب المدرسة في لقاء الصباح حدثت مفاجأة كبيرة ،فماذا تتوقعون يا ترى؟
مادحا أمانته ويدعوه لتسلم جائزة من مدير المدرسة الذي
المفاجأة أن ياسر سمع المعلم مشرف اإلذاعة ينادي عليه ً
سأله :من قدوتك في األمانة؟ فر َّد ياسر :رسولنا محمد �.
و اآلن يا أبنائي:
 مجموعة  :1ماذا نتعلم من هذه القصة؟ مجموعة  :2ماذا لو أن ياسر أخذ الدينار ولم يسلمه لمشرف اإلذاعة؟ مجموعة  :3بمن اقتدى ياسر؟ -مجموعة  :4من يعرف قصة عن أخالق الرسول محمد �؟

الوسيلة

 مسرح العرائس. دمية ولد دالة على شخصية عبدالله. -قصة.

الحقيقة

المسلم يقتدي بالرسول � في أقواله وأفعاله.

الدليل
القيمة

حسن الخلق

المظهر السلوكي

يؤدي األمانة

المهارة
النشاط المصاحب
النشاط المساند
سؤال تقويمي

الطالقة اللغوية وإحسان التعليق على القصة
 التحدث عن خلق الرسول � في حدود دقيقتين ،وكيفية االقتداء بأخالقه �. تلوين جملة الدرس في كتاب الطالب. لصق صور تعبر عن خلق الرسول محمد �. يتحدث عن موقف يعبر عن التزامه بخلق من أخالق الرسول �.أكمل الفراغ:
من أخالق رسولي محمد � رد..............
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خامسا :حل أنشطة الدرس الخامس:
ً

المحور  -:1أتحاور مع معلمي لمعرفة حفظ الله -تعالى -رسوله محمد  - � -لحمل
الرسالة.
خمرا ،وأبعده الله تعالى عن كل
صنما ولم يشرب ً
لقد حفظ الله تعالى محمدً ا � فلم يعبد ً
سوء فلم يقع في شر من شرار الجاهلية ،وكان لعمله في الرعي صب ًيا أثر كبير ،فقد مأل قلبه
ً
وتحمل للمسؤولية ،وصرفه عن العبث والسوء ،وعندما كبر حبب إليه الله
رحمة ،ونفسه شجاعة
فسموه الصادق األمين.
االختالء في غار حراء الليالي العديدة ،وأحبه أهل مكة لصدقه وأمانته َّ
نشاط  :1أكتب اسم الغار الذي كان يختلي به الرسول - � -

والر ْب ِط
َم َه َ
ار ُة ال َّت َذكُّ ِر َّ

غار حراء

يتابع ويق ّيم المعلم المتعلمين في معرفتهم السم الغار.

محور :2أتعرف على خصال الرسول  - � -الكريمة من خالل قوله تعالى ﴿ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ﴾ سورة القلم4:
عبدالله يقول :احتكمت قريش برأي رسولنا محمد - � -الصادق األمين لحكمته ورجاحة
عقله فيمن يحمل الحجر األسود ليضعه في مكانه عند إعادة بناء بيت الله الحرام.
كانت أخالق النبي � مستمدة من القرآن الكريم ،فالسيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت
عن أخالق النبي صلى الله عليه وسلم قالت لسائلها :أما تقرأ القرآن؟ قال :بلى .فقالت :كان
خلقه القرآن.
من أخالق النبي �:
ً
أول :التواضع:

يقول الله سبحانه وتعالى﴿ :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

ﰇ ﰈ﴾ سورة لقمان18 :
روي عن أبي سعيد الخدري � أنه قال « :كان رسول الله يعلف الناضج ،ويعقل البعير،
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ويقم البيت ،ويحلب الشاة ،ويخصف النعل ،ويرقع الثوب ،ويأكل مع خادمه ،ويطحن عنه إذا
تعب ،ويشتري الشيىء من السوق فيحمله إلى أهله ،ويصافح الغني والفقير والكبير والصغير،
ويسلم مبتدئ ًا على كل من استقبله ،من صغير أو كبير ،وأسود وأحمر ،وحر وعبد» ،إحياء علوم
الدين 306 / 3
ومن تواضعه عليه الصالة والسالم أنه كان في سفر ،وأمر أصحابه بطهو شاة ،فقال أحدهم:
وعلي جمع
علي طبخها ،فقال الرسول �:
َّ
علي سلخها ،وقال ثالثَّ :
علي ذبحها ،وقال آخرَّ :
َّ
الحطب فقالوا يا رسول الله ،نكفيك العمل ،فقال« :علمت أنكم تكفونني ،ولكن أكره أن أتميز
عليكم ،وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميز ًا بين أصحابه» شرح الزرقاني :4
265
قال عليه الصالة والسالم« :التواضع ال يزيد العبد إال رفع ًة ،فتواضعوا يرفعكم الله» كنز العمال.
إلي َأ ْن تواضعوا ،حتى ال يفخر أحد على
وقال عليه الصالة والسالم« :إن الله تعالى أوحى َّ
أحد ،وال يبغي أحد على أحد» ،كنز العمال.
ومن أقواله عليه الصالة والسالم في الحض على التواضع قوله« :ال تطروني كما أطرت
النصارى ابن مريم ،إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله» سيرة ابن هشام.
ثان ًيا :الصدق
الصدق من صفات الرسول � في الجاهلية واإلسالم ،فقد كانت قريش تعرف محمد ًا قبل أن
يتنزل عليه الوحي بـالصادق األمين.
وحتى عندما بدأت الرسالة ،وأراد أن يدعو قريش ًا اعترفت بصدقه قبل أن يتكلم عن رسالته،
فعندما صعد الصفا وقال« :يا صباحاه» ،كي تجتمع له قريش ،فاجتمعت على الفور وقالوا له:
مالك؟
قال« :أرأيتم إن أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم ،أما كنتم تصدقونني؟»
قالوا :بلى ،ما جربنا عليك كذب ًا.
قال«:فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد»
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وقصة هرقل ملك الروم وإمبراطور الروم يسأل أبا سفيان في ركب من قريش بعد صلح
الحديبية فيقول :هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان :ال ،فقال ملك
الروم :ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله .تاريخ الطبري 86 :3
وفي القرآن الكريم الصدق صفة وصف بها الرسول � في قوله تعالى﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ﴾
سورة األحزاب22 :
قال الله تعالى ﴿ :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ سورة التوبة119 :
وعن ابن مسعود �قال :قال رسول الله �« :عليكم بالصدق ،فإن الصدق يهدي إلى البر،
والبر يهدي إلى الجنة »..رواه البخاري ومسلم وغيرهما
ثال ًثا :األمانة:
أمر القرآن الكريم برد األمانة وامتدح هذا األمر ،وعقب على األمر بالتخويف من الخيانة فقال

عز وجل﴿ :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

 ﴾...سورة النساء58 :
ونهوض الرسول � بتبليغ الرسالة التي ائتمنه الله عليها وكلفه أن يقوم بها ،فبلغها للناس
أعظم ما يكون التبليغ ،وقام بإدائها أعظم ما يكون القيام ،واحتمل في سبيلها أشق ما يحتمله بشر.
فقد عرف الناس أمانة الرسول � قبل بعثته ،فكانوا يسمونه األمين .سيرة ابن هشام ،وتاريخ
الطبري 251 / 2
ومن المشاهد التي تظهر لنا أمانة الرسول � َّ
أن جابر بن عبدالله قال :أتيت النبي � وهو في
المسجد ضحى ،فقال« :صل ركعتين» ،وكان لي عليه دين فقضاني وزادني .فتح المبدي/ 2 :
229
وروى أبو هريرة � ،قال :قال رسول الله �« :قال الله تعالى :ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة:
رجل أعطى بي ثم غدر ،ورجل باع حر ًا فأكل ثمنه ،ورجل استأجر أجير ًا فاستوفى منه العمل ولم
يوفه أجره» رواه البخاري
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راب ًعا :الوفاء:
في حديث عبدالله بن أبي الحمساء إذ قال :بايعت النبي � ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية
فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم تذكرت بعد ثالث ،فجئت فإذا هو في مكانه ،فقال« :يا
فتى لقد شققت علي أنا هنا منذ ثالث أنتظرك »
روى البخاري في األدب المفرد عن أنس بن مالك قال :كان النبي � إذا أتي بهدية قال:
«اذهبوا بها إلى بيت فالنة فإنها كانت صديقة لخديجة ،إنها كانت تحب خديجة».
فيكرم أحباء خديجة وصديقاتها بعد موتها رضي الله عنها.
خامسا :العدل
ً
أمر القرآن الكريم بالعدل فقال سبحانه وتعالى﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ المائدة8 :
و قال عليه الصالة والسالم« :ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إال لم يجد
رائحة الجنة» اللؤلؤ والمرجان 30 :1
وقال عليه الصالة والسالم« :المسلم أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه ،ومن كان في حاجة
أخيه المسلم كان الله في حاجته»
وكان عليه الصالة والسالم يعدل ويتحرى العدل بين زوجاته ثم يعذر إلى ربه وهو مشفق
خائف فيقول« :اللهم هذا قسمي فيما أملك فال تلمني فيما تملك وال أملك»
وكان الحسن يقول :كان رسول الله � ال يأخذ أحد ًا يقرف أحدً ا ،وال يصدق أحدً ا على أحد.
(والقرف :التهمة والذنب) .
سادسا :الكرم
ً
كان � ال يرد سائالً .فقد سأله رجل حلة كان يلبسها فدخل فخلعها ،ثم خرج بها في يده
وأعطاه إياها .ففي صحيح البخاري ومسلم عن جابر بن عبدالله � قال« :ما سئل رسول الله
� شيئ ًا قط فقال ال .وقال أنس بن مالك �« :ما سئل رسول الله شيئ ًا قط فقال ال».
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وفي حديث البخاري عن أبن عباس رضي الله عنهما عندما سئل عن جود الرسول وكرمه
فقال :كان رسول الله أجود الناس ،وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل
بالوحي فيدارسه القرآن.
ساب ًعا :الزهد
في الدنيا ،وذلك بالرغبة عنها ،وعدم الرغبة فيها ،وذلك بطلبها طلب ًا ال يشق ،وال يحول دون
أداء واجب ،وسد باب الطمع في اإلكثار منها والتزيد من متاعها ،وهو ما زاد على قدر الحاجة
فكان النبي � أزهد الناس :قال عليه الصالة والسالم لعمر وقد دخل عليه فوجده على فراش
من أدم حشوه ليف فقال :إن كسرى وقيصر ينامان على كذا وكذا ،وأنت رسول الله تنام على
كذا وكذا ،فقال له النبي �« :مالي وللدنيا يا عمر ،وإنما أنا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح
وتركها»
وقوله � في الصحيح« :لو كان لي مثل أحد ذهب ًا لما سرني أن يبيت عندي ثالثا إال قلت فيه
هكذا وهكذا إال شيئ ًا أرصده لدين»
و كان � يعيش عليه ويتحلى به ويدعو ربه قائالً« :اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا» أي بال
زيادة وال نقصان.
وقد قالت عائشة رضي الله عنها :مات رسول الله � وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إال شطر
شعير في رف لي.
ثامنًا :أدبه وحسن عشرته:
إن من كمال خلق المرء حسن صحبته ومعاشرته ألهله ،وكمال أدبه في مخالطته لغيره ،فكان
صلى الله عليه وسلم مضرب المثل في حسن الصحبة وجميل المعاشرة وأدب المخالطة منها:
*قال أنس بن مالك :خدمت رسول الله � عشر سنوات فما قال لي أف قط ،وما قال لشيء
صنعته لم صنعته؟ وال لشيء تركته لم تركته؟
*ووصفه علي � فقال :كان رسول الله � أوسع الناس صدر ًا ،وأصدق الناس لهجة،
وألينهم عريكة ،وأكرمهم عشره.
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*وقالت عائشة رضي الله عنها :ما كان أحد أحسن خلق ًا من رسول الله � ما دعاه أحد من
أصحابه وال أهل بيته إال قال« :لبيك» أي أجاب دعوته.
*ووصفه ابن أبي هالة وهو صحيح :كان دائم البشر ،سهل الخلق ،لين الجانب ،ليس بفظ وال
غليظ ،وال ّ
فحاش ،وع ّياب ،وال مدّ اح ،يتغافل عما ال يشتهي وال يؤيس منه.
صخاب ،وال ّ
وكان يجيب من دعاه ،ويقبل الهدية ممن أهداه ،ولو كانت كراع شاة ويكافئ عليها.
*وروى الترمذي عن عبد الله بن سالم أن النبي � قال« :أيها الناس أفشوا السالم ،وأطعموا
الطعام ،وصلوا األرحام ،وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسالم»
*قال البراء بن عازب �« :كان رسول الله أحسن الناس وجه ًا وأحسنهم َخلق ًا» ،أخرجه
البخاري ومسلم

*ولبيان أدبه � وحسن عشرته وجميل مخالطته قول الله تعالى فيه﴿ :ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ﴾ سورة المائدة:

159
تاس ًعا :خشيته ل َّله وطول عبادته:
كان يصلي من الليل حتى تتف ّطر قدماه ،فإذا سئل في ذلك قال« :أفال أكون عبد ًا»
وقد صح عنه � أنه قال « :وجعلت قرة عيني في الصالة »
وقالت عائشة :كان عمل رسول الله � ديمة ،وأيكم يطيق ما كان يطيق! .وقالت :كان يصوم
حتى نقول :ال يفطر .ويفطر حتى نقول :ال يصوم .ونحوه عن ابن العباس ،وأم سلمى ،وأنس.
وقالت :كنت ال تشاء أن تراه من الليل مصلي ًا إال رأيته مصل ًيا ،وال نائم ًا إال رأيته نائم ًا.
وقال عوف بن مالك :كنت مع رسول الله � ليلة فاستاك ثم توضأ ،ثم قام يصلي ،فقمت معه،
فبدأ فاستفتح البقرة ،فال يمر بآية رحمة إال وقف فسأل ،وال يمر بآية عذاب إال وقف فتعوذ ،ثم
ركع ،فمكث بقدر قيامه ،يقول :سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة ،ثم سجد وقال مثل
ذلك ،ثم قرأ آل عمران ،ثم سورة سورة ،يفعل مثل ذلك .وعن حذيفة مثله ،وقال سجد نحو ًا من
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قيامه ،وجلس بين السجدتين نحو ًامنه ،وقال :حتى قرأ البقرة ،وآل عمران ،والنساء ،والمائدة.
وعن عائشة :قام رسول الله � بآية من القرآن ليلة.
ومن اآلداب المحمدية:
*كان عليه الصالة والسالم يجالس الفقراء ويؤاكل المساكين ،ويصل ذوي رحمه من غير أن
يؤثرهم على من هو أفضل منهم.
*خافض الطرف ينظر إلى األرض ،ويغض بصره بسكينة وأدب ،نظره إلى األرض أطول من
نظره إلى السماء لتواضعه بين الناس ،وخضوعه لله تعالى ..كأن على رأسه الطير.
*وكان عليه الصالة والسالم أشجع الناس ،وكان ينطلق إلى ما يفزع الناس منه ،قبلهم،
ويحتمي الناس به ،وما يكون أحدٌ أقرب إلى العدو منه.
*وكان عليه الصالة والسالم ُيخاطب جلسا َء ه بما يناسب .فعن زيد بن ثابت ،قال :كنا إذا
إن أخذنا في حديث في ذكر اآلخرة ،أخذ معناْ ،
جلسنا إلي الرسول ْ
وإن أخذنا في ذكر الدنيا،
أخذ معناْ ،
وإن أخذنا في ذكر الطعام والشراب ،أخذ معنا.
أمر فزع إلى الصالة ،لجأ إليها ،وكان يحب الخلوة
*وكان عليه الصالة والسالم إذا أحزنه ٌ
بنفسه للذكر والتفكر والتأمل ومراجعة أمره.
*وكان يبادر من لقيه بالسالم والتحية وهو عالمة التواضع
*كان ال يعيب طعام ًا يقدم إليه أبد ًا ،وإنما إذا أعجبه أكل منه ،وإن لم يعجبه تركه.
*يتكلم على قدر الحاجة ،ال فضول وال تقصير.
*ال يغضب لنفسه وال ينتصر لها
* ُ
يسأل الناس عما في الناس ،ليكون عارف ًا بأحوالهم وشؤونهم
*ال يجلس وال يقوم إال على ذكر
*كان النبي � يرقع ثوبه ،ويخصف نعله ،ويأكل مع العبد ،ويجلس على األرض ،ويصافح
الغني والفقير ..وال يحتقر مسكين ًا لفقره ..وال ينزع يده من يد أحد حتى ينزعها هو ،ويسلم
على من استقبله من غني وفقير ،وكبير وصغير.
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نشاط :2
أظلل الخصال الدالة على أخالق رسولي محمد  - � -من خالل قصة الحجر األسود.
أ  -من خصال الرسول محمد :� -
هار ُة ال َّت َميي ِز
َم َ
الصدق القسوة الحكمة األمانة الشدة
يتابع المعلم االختيار الصحيح للخصال من قبل المتعلمين.
ب -أردد النشيد مع إخواني في الفصل
المنَى
		
ين لِ َم ْن
ُح ُّب ُه َ
َأ ْخ َل َص الدِّ َ
كان ُ
ما ت ََوانَى َوا ْن َثنَى
			
َّاس بِ ِه
َب َّش َر الن َ

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ويمكن االستعانة بمعلم الموسيقى لترديد النشيد
بصوت ولحن جميل.
نشاط :3
أ -أتحدث أمام زمالئي عن خلق الرسول  - � -في حدود دقيقتين.
يتابع المعلم المتعلمين الطالقة اللغوية لهم ويقيم ذلك.
ألون الجملة اآلتية:
بّ -

هار ُة َّ
الطال َق ِة ال َّلغَ ِو َّي ِة
َم َ

هار ٌة َح َر ِك َّي ٌة
َم َ

محمد رسول الله  -صلى الله عليه وسلم  -قدوتنا

يتابع المعلم قراءة المتعلمين للجملة بشكل صحيح.
وباإلمكان قراءتها بشكل تفاعلي بين المجاميع أو األفراد.
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سادسا :حل أسئلة الدرس الخامس ،معلمي يسأل ونحن نجيب:
ً
َ - 1أك ِْم ْل َما َي ْأتي:
ِ ِ
الر َ
سول ُم َح َّمد ًا َ -�-ف َي َّت ِص ُف بـ الصدق
 ................و األمانة  /الحكمة..الخ
..............................
 ا ْل ُم ْسل ُم ُيح ُّب ََّ - 2ض ْع َعال َم َة ( ) ِع ْندَ ا ْل ُخ ُل ِق ا َّلذي ُي ِح ُّبه ال ّل ُه َو َرسو ُل ُه : �-

(

)

(

)

(

)

باد َي ِة  -غا ِر ِح ٍ
راء  -ا ْل َح َج ِر ْ َ
َ  - 3ص ِّمم َم َع ُأخْ وانِ َك في ا ْل َف ْص ِل ُم َجسم ًا ُي َعبر َع ْن (ا ْل ِ
ال ْس َو ِد  -ا ْل َك ْع َب ِة)
ِّ ُ
ْ
َّ
الص ْل ِ
تاح ِة.
صال أو ا ْل َموا ِّد ا ْل ُم َ
باستِ ْخدا ِم َّ
ْ
يوفر المعلم األدوات للمتعلم ويتابع ويشجع المجموعات على التصميم.
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الس ِاد ُس
َّ
الد ْر ُس َّ

تأدبي في مأكلي ومشربي

ً
أول :الكفايات الخاصة التي يمكن تحقيقها في الدرس:
يخطط لها المعلم

ثان ًيا :محاور الدرس:

 - 1نعم الله علينا في المأكل والمشرب.
 - 2آداب الطعام.
 - 3فوائد االلتزام بآداب الطعام.

ثال ًثا :األدلة المساندة للدرس:

تناول الدرس بمثل ما يأتي:
- 1االستماع من قراءة للشيخ محمود خليل الحصري أو الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي
أو الشيخ مشاري العفاسي لآليات اآلتية ثم تالوتها واالطالع على تفسيرها في تفسير
ابن كثير أو أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري وصفوة التفاسير لمحمد علي الصابوني مع
تالوة اآليات الكريمة تالوة صحيحة مجودة:
أ -قوله تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ سورة البقرة آية()172
ب -قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ سورة األعراف آية ()31
ج-قوله تعالى :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭼ سورة
النحل آية ()18
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د-قوله تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭼ سورةابراهيم()7
هـ -قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ سورة سبأ اآليات من ()19 - 15
 - 2االطالع على شروح األحاديث الشريفة وقراءة األحاديث المتعلقة بالدرس قراءة متقنة:
 - 1قال رسول الله :- �-
أ« -سم الله وكل بيمينك»  -صحيح البخاري الجزء الخامس ص  /2056رقم.5061
ب «-ما عاب النبي طعام ًا قط ،إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه» فتح الباري بشرح صحيح
البخاري( -كتاب األطعمة  /باب ما عاب النبي  - � -طعام ًا قط  /حديث()5516
ج «-ال تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» صحيح مسلم  /3763كتاب األشربة
 /باب آداب الطعام والشراب وأحكامها (الطبعة).
د «-الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» مسند أحمد من مسند بني هاشم
مسند أبي سعيد الخدري حديث ()11089
هـ «-اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار» موطأ اإلمام مالك ج / 3ص  / 934رقم
.1672

358

راب ًعا :خطوات تنفيذ الدرس:

يتم تدريس هذا الدرس في حصة واحدة (باإلمكان تقسيم التحضير والدرس إلى حصتين
حسب تخطيط المعلم للدرس واحتياجات المتعلمين)
يمكن التمهيد لهذا الدرس بما يأتي:
تمهيد ()1
صورة عبدالله ومريم على مائدة الطعام ويدعوان هذا الدعاء «الحمدلله الذى أطعمنا وسقانا
وجعلنا مسلمين».
تمهيد ( )2قصة أو موقف تمثيلي يقوم به المتعلمون مشعل ومشاري وحمود وأمامهم مائدة
الطعام فيقول مشاري هيا بنا يا شباب لنأكل.
حمود :بسم الله ،ويأكل بيده اليمنى.
مشعل :يمسك كسرة الخبز بيده اليسرى ويضعها في أقصى الطبق دون أن يسمي الله تعالى.
مشاري:لم ال تسمي الله تعالى يا مشعل؟ ولم ال تأكل بيدك اليمنى كما فعل حمود؟ فإنه من
لم يسم الله تعالى وال يأكل باليمين مخالف لسنة الرسول �  -ومتشبه بالشيطان.
الدليل:فالرسول  - � -يقول «ال تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» رواه مسلم /
كتاب األشربة  /باب آداب الطعام والشراب.
مشعل بعد أن يأكل :الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
ثم مناقشة المتعلمين قائالً :س :من يعدد لنا آداب الطعام التي فعلها حمود؟
س:ماذا قال مشعل بعد انتهائه من الطعام؟ فلنردد مع ًا حديث  -الرسول « :-� -الحمد لله
الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» مسند أحمد من مسند بني هاشم مسند أبي سعيد
الخدري حديث()11089
س :ماذا فهمتم من هذا المشهد؟
الطعام له آداب يجب االلتزام بها حتى يحبه الله تعالى ورسوله �.
التعرف على درس اليوم :آداب الطعام.
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( )2طرائق التدريس واألداء:
يمكن عرض هذا الدرس بالتنويع بين طرق التدريس وأساليبه المختلفة.
المحور األول :أنعم الله تعالى علينا بنعم والمشرب
تحقيق المحتوى

الوسيلة
الحقيقة
الدليل
القيمة

المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

النشاط المساند
سؤال تقويمي
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مناقشة المتعلمين:
س :من يعدد لنا بعض نعم الله تعالى؟ (ج :نعم كثيرة ال تحصى).
 - 1االستماع إلى اآلية الكريمة :قال تعالى :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ سورة النحل آية ()18
س :ماذا يحب علينا نحو الله تعالى المنعم الرزاق؟
 - 2ثم االستماع إلى هذه اآلية الكريمة :قال تعالى ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ سورة البقرة آية ()172
ثم عرض مجموعة من الصور لمحمد وأحمد يقارن بينهما المتعلم:
أ -صورة لمحمد يأكل وأخرى يرفع يديه يقول« :الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين» وأخرى وهو يلعب
الرياضة.
ب  -صورة ألحمد تطلب منه أمه أن يجلس معهم على المائدة فيقول ال أشتهي األكل يا أمي وصورة له وهو مريض
والطبيب يقول له ال بد أن تتغذى جيد ًا يا أحمد.
س :ما أهمية الطعام في حياة اإلنسان؟
ٍ
بعض من الطعام الصحي المفضل لديهم مع ترديد النشيد بشكل تفاعلي.
يطلب من المتعلمين رسم
 مسجل لالستماع إلى اآلية الكريمةمجموعة من الصور لمحمد وأحمد لآلداب الطعام

الطعام والشراب نعمة من الله تعالى

 - 1قال تعالى :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ سورة
البقرة آية ()172
 - 2قال تعالى :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭼ سورة النحل آية ()18

شكر النعم.

يشكر الله تعالى على نعمة الطعام.
إجادة ترديد اآلية الكريمة
إجادة ترديد الدعاء.

 ُيسمي المتعلم بعضا من الطعام الصحي لألطعمة والفواكه واألشربة المفيدة والمح ّبب إليه ويلصقونها بالدفتر. توفير بعض النماذج لمثل ما يأتي :تفاح وخبز وحليب وبرتقال وبيبسي وبفك وخس ولحم وسمك ودجاج وشيبسليميز بين األطعمة المفيدة وغير المفيدة وتصنيف المتعلمين للمفيد من الطعام ووضعه في السلة وغير المفيد يظل
خارجها.

> رسم لوحة شكر لله  -تعالى  -على نعمه.
> جمع صور ألنواع مختلفة من األطعمة ويلصقها بالدفتر.

ما الدعاء الذي تدعو به الله تعالى بعد االنتهاء من الطعام؟

المحور الثاني :آداب الطعام
تحقيق المحتوى

الوسيلة
الحقيقة
الدليل
القيمة
المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

النشاط المساند
سؤال تقويمي

عرض من خالل الفيديو أو القرص المدمج أو موقف ًا تمثيلي ًا مشابها لقصة النبي � مع الغالم عمرو بن سلمة .التي
تطيش يده بالصحفة
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َّ
َ
َّ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ُ
َت َيدي تَطيش في
الحديث :عن ُع َم َر ْب َن أبي َسل َمة َيقول (كن ُْت غل ًما في َح ْجر َر ُسول الله َصلى الل ُه َعل ْيه َو َسل َم َوكَان ْ
الص ْح َف ِة َف َق َال لِي َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َيا ُغ َل ُم َس ِّم ال َّل َه َوك ُْل بِ َي ِمينِ َك َوك ُْل ِم َّما َي ِل َ
يك َف َما َزا َلت تِ ْل َك طِ ْع َمتِي
َّ
َب ْعدُ ) .
تحديد من خالل الحديث الشريف« .سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك»
ومن يجيب عن األسئلة له مكافأة:
س :ما اآلداب التي علمنا إياه الرسول  - � -في هذا الحديث الشريف؟
ثم تكليف المتعلمين من خالل الحديث السابق اكتشاف األخطاء التي في الصورة التي في الكتاب.
عرض من خالل الفيديو أو القرص المدمج لقصة النبي � مع الغالم عمرو بن سلمة .التي تطيش يده بالصحفة

للطعام آداب أرشدنا إليها الرسول .- � -

قصة النبي - � -مع الغالم الذي تطيش يده بالصحفة.
يش فِي الصح َفةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عن ُع َم َر ْب َن َأبِي َس َل َم َة َي ُق ُ
َت َيدي تَط ُ
ول ( ُكن ُْت ُغ َل ًما فِي َح ْج ِر َر ُسول ِال َّله َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْيه َو َس َّل َم َوكَان ْ
َّ ْ
َف َق َال لِي َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َيا ُغ َل ُم َس ِّم ال َّل َه َوك ُْل بِ َي ِمينِ َك َوك ُْل ِم َّما َي ِل َ
يك َف َما َزا َل ْت تِ ْل َك طِ ْع َمتِي َب ْعدُ ).
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْل بِا ْل َيم ِ
صحيح البخاري كتَاب ْالَ ْطع َمة َباب الت َّْسم َية َع َلى ال َّط َعا ِم َو ْالَك ِ
ين حديث رقم ()5078
شكر النعم.

 - 1يسمي الله تعالى.
 - 2يأكل ويشرب باليمين.
 - 3يحمد الله تعالى ويشكره بعد األكل.

 - 1إتقان المتعلمين من خالل الحديث السابق اكتشاف األخطاء التي في الصورة التي في الكتاب.
 - 2إجادة ترديد نشيد المجال.
 - 3إجادة ترديد الحديث الشريف« .سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك» رواه البخاري.
يكتشف ويحدد األخطاء التي في الصورة.
يستمع إلى هذا النشيد ويردده مع زمالئه ً.
تكسب رضوان الغفار
		
((سم الله وكل بيمينك))
كن صاح من األطهر
اغسل قبل األكل يدك		
من سنة طه المختار
غسل األيدي قبل األكل
تسلم من كل األضرار
		
واغسل فاك بعد األكل

> توزيع صور ومطبوعات على المتعلمين عن التحلي بآداب الطعام ليوزعوها على أصحابهم.
> يلصق دعاء الطعام في دفتره.

بم تنصح من ال يلتزم بآداب الطعام؟
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المحور الثالث :فوائد االلتزام بآداب الطعام.
تحقيق المحتوى

الوسيلة
الحقيقة
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عرض من خالل الفيديو أو القرص المدمج مشهد ًا ألسرة تصنع وليمة بمناسبة عودة الوالد من الخارج ويجلس
الجميع لتناول الطعام.
األب :هيا يا عبدالله لتأكل معنا.
عبدالله :أن شاء الله يا أبي ولكن بعد أن أغسل يدي بالماء والصابون.
مريم :تهمس في أذن أبيها قائلة «أنا ال أعيب الملفوف يا أبي ألنني سمعت أن الرسول � كان ال يعيب الطعام»
األب :أحسنت يا مريم باقتدائك بالنبي  -صلى الله عليه وسلم  -وهناك آية أيضا تدعونا للشكر دو ًما.
مناقشة المتعلمين ألستخالص آداب الطعام من الموقف التمثيلي وفيما شاهدوه ً
قائل:
س :لماذا بدأ عبدالله بغسل يديه قبل األكل؟
س :لم لم تحب مريم الملفوف رغم إنها ال تحبه ،وما رأيك في تصرفهــــــا؟
س :كيف نحفظ نعم الله والطعام الزائد؟
س :لك صديقان ،األول يلتزم بآداب الطعام والثاني ليس كذلك ،فأيهما تحب؟ ولماذا؟
س :من يعدد لنا بعض فوائد االلتزام بآداب الطعام؟
الترديد الجماعي للحديث الشريف «ما عاب النبي  - � -طعام ًا قط،إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه».
ومن خالل رسوم الكتاب لمريم وعبدالله مناقشة المتعلمين بفوائد اإللتزام بآداب الطعام والشراب كما علمنا
رسولنا :- � -
(رسم لمريم وعبدالله وأمامهما مائدة الطعام ومربع حوار مشترك يقوالن :هيا نطبق سنة الرسول  -�-في
آداب الطعام والشراب).
أ  -رسم (لمريم وهي تغتسل عند المغسلة) قبل األكل وبعده.
ب -أقول (مريم تجلس على المائدة وبيديها الملعقة حوار تقول فيه (بسم الله الرحمن الرحيم) وعبدالله يرفع
يديه ويقول الحمد لله رب العالمين) قبل األكل والشرب ،وأقول بعد األكل والشرب(.رسم لعبدالله راف ًعا
يديه)
ج -آكل وأشرب باليد (رسم لمريم أو لعبدالله يأكل بيده اليمنى).
د -آكل مما(...رسم لعبدالله تطيش يده في المائدةأمام أطباق اآلخرين).
هـ  -ال أسرف (صورة لطبق ملئ بالطعام المنوع).
و -آكل وأشرب(صورة مريم تشرب واقفةوعبدالله يشيرلها بالجلوس).
تطبيق النشاط بالتمهيد وعرض اآلية الكريمة وتالوتها:
قال تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ سورة
إبراهيم( )7ثم مناقشة المتعلمين فيها:
س :على أي شئ تحثنا هذه اآلية الكريمة؟
س :ما فائدة شكر الله تعالى على نعمه؟
موقف تمثيلي من قبل المتعلمين :وجود أسرة حول الطعام وبعد االنتهاء من األكل تحمل عاملة المنزل ما تبقى
من الطعام وتتجه لرميه إلى حاوية المهمالت.
ذكروا العاملة المنزلية أال تلقي الطعام في الحاوية فهذا إسراف
األب :ينادي ....يا مريم يا عبدالله ،تعالوا ّ
وتبذير.
مريم :ولكن ماذا نفعل يا أبي بهذا القدر من الطعام؟
األب :نتصدق به على الفقراء .نفرغه في علب ونوزعه على من نعرفه من المحتاجين.
المسجل لعرض اآليات  -الفيديو أو القرص المدمج  -بطاقات لعرض الحديث الشريف  -الكتاب المدرسي
 صور.االلتزام بآداب الطعام له فوائد كثيرة.

الدليل
القيمة
المظهر السلوكي
المهارة
النشاط المصاحب

النشاط المساند

سؤال تقويمي

- 1قال تعالى :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ سورة
إبراهيم()7
 - 2قال رسول الله « :- � -ما عاب النبي  - � -طعام ًا قط،إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه» .رواه البخاري
 /كتاب األطعمة  /باب ما عاب النبي  � -حديث(.)5516
شكر النعم.
يغسل يديه قبل األكل وبعده.
ال يعيب الطعام.
ال يسرف في الطعام.
مناقشة المتعلمين ألستخالص آداب الطعام من الموقف التمثيلي وفيما شاهدوه.
إتقان حفظ الحديث الشريف.
مهارة التركيب
ّ
يصل بين آداب الطعام بما يقابلها من الصور الدالة عليها.1
 - 2جمع بقايا الفطور المدرسي في علب مناسبة والقيام بتوزيعها.
 - 3االستماع إلى قصة توضح جزاء من ال يقدر نعمة الطعام.
 - 4قصة تبين عقاب من ال يشكر الله تعالى وال يقدر نعمة الطعام.سورة سبأ ()15-19
يجمع بقايا الفطور المدرسي في علب مناسبة ويوزعها بمساعدة الخدمة االجتماعية واإلدارة المدرسية على
العامالت في المدرسة.
المشاركة في إعداد فطور جماعي.
تناول وجبة اإلفطار جماع ًيا في الفرصة مع المتعلمين لمالحظة تطبيقهم آلداب الطعام
عدد ثال ًثا من آداب الطعام.
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خامسا :حل أنشطة الدرس السادس:
ً

نشاط :1
إلي.
أ  -أنا أرسم بعض ًا من الطعام الصحي المح ّبب ّ
ويوجه المتعلمين نحو األكل الصحي
يتابع المعلم
ّ

َمها َر ُة ال َّت َو ِّسعِ

ب -أردد النشيد مع إخواني في الفصل:
َأ ْحت َِر ُم َّ
غير
		
َبير
َو ْأر َح ُم ال ِّط ْف َل َّ
الص ْ
الش ْي َخ الك ْ
َع َلى َج ِ
زيل النِّ ْع َم ِة.
		
دير
الر َّب ال َق ْ
َو َأ ْشك ُُر َّ

َمهار ُة ال َّتر ِ
ديد
َ ْ

يقوم المعلم بابتكار طريقة تفاعلية لإلنشاد ويمكن االستعانة بمعلم الموسيقى لترديد النشيد
بصوت ولحن جميل.
 - 1استمع من معلمي لقصة عن آداب الطعام.
ول ( ُكن ُْت ُغ َلما فِي ِح ْج ِر رس ِ
عن ُع َم َر ْب َن َأبِي َس َل َم َة َي ُق ُ
َت
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َوكَان ْ
َ ُ
ً
ي ِدي تَطِ ُ ِ
الص ْح َف ِة َف َق َال لِي َر ُس ُ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َيا ُغ َل ُم َس ِّم ال َّل َه َوك ُْل بِ َي ِمين ِ َ
ك
يش في َّ
َ
َوك ُْل ِم َّما َيلِ َ
يك َف َما َزا َلت تِ ْل َك طِ ْع َمتِي َب ْعدُ )1( ).
اب األَك ِ
ْل َأ ْثنَا َء ال َّط َعا ِم:
آ َد ُ
الَك ُْل بِا ْل َي ِم ِ
ْ -1
ين( :يجب) على ا ْل ُم ْس ِل ِم َأ ْن َي ْأك َُل بِ َي ِمينِ ِه َو َل َي ْأك َُل بِ ِش َمالِ ِه ،ف َع ْن ا ْب ِن ُع َم َر رضي
الله عنهما َأ َّن النَّبِ َّي صلى الله عليه وسلم َق َال « :ال َي ْأ ُك َلن َأ َحدٌ ِمنْك ُْم بِ ِش َمالِ ِهَ ،و َل َي ْش َر َب َّن
الش ْي َط َ
بِ َهاَ ،فإِ َّن َّ
ان َي ْأك ُُل بِ ِش َمالِ ِه َو َي ْش َر ُب بِ َها « رواه مسلم .)2020
الش ْر َب بِا ْل َي ِم ِ
ين ِم ْن َم َر ٍ
إن َل ْم َي ُك ْن ُع ْذ ٌرَ ،فإِ ْن ك َ
	و َه َذا ْ
َان ُع ْذ ٌر َي ْمن َُع ْالَك َْل َأ ْو ُّ
اح ٍة َأ ْو
ض َأ ْو ِج َر َ
َ
ِ
بالشم ِ
ال.
َغ ْي ِر َذل َك َف َل (بأس من األكل) ِّ َ
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ِ
النْس َ ِ
	وا ْلح ِد ُ ِ
الشي َط ِ
ان.
َّب ْالَ ْف َع َال ا َّلتي ت ُْشبِ ُه َأ ْف َع َال َّ ْ
ان َينْ َبغي َأ ْن َيت ََجن َ
َ َ
يث ُيش ُير إ َلى َأ َّن ْ ِ َ
ْ  - 2الَك ُْل ِم َّما َي ِل ِيه)ُ :ي َس ُّن َأ ْن َي ْأك َُل ْ ِ
الن َْس ُ
ان ِم َّما َي ِل ِيه فِي ال َّط َعا ِم ُم َب َ
اش َرةًَ ،و َل ت َْمتَدُّ َيدُ ُه إ َلى َما
ي ِلي ْال َخ ِرين ،و َل إ َلى وس ِ
ط ال َّط َعا ِم ،لقوله عليه الصالة والسالم لعمرو بن أبي سلمةَ « :يا
َ َ
َ
َ َ
ُغال ُمَ :س ِّم ال َّل َهَ ،وك ُْل بِ َي ِمينِكَ ،وك ُُّل ِم َّما َي ِليك « ،رواه البخاري ( )3576ومسلم ()2022
ِ
احبِ ِه سوء ِع ْشر ٍة وتَر ُك مروء ٍة ،و َقدْ ي َت َق َّذره ص ِ
	ولَ َّن َأك َْل ا ْلمر ِء ِمن مو ِض ِع ص ِ
اح ُب ُه ال ِس َّي َما
ُ ُ َ َ ْ ُُ َ َ َ ُُ َ
َ
َْ ْ َْ
فِي ْالَ ْم َر ِاق َو َما َشا َب َه َهاَ ،و َذلِ َك لِ َما َر َوى ا ْب ُن َع َّب ٍ
اس َأ َّن النَّبِ َّي صلى الله عليه وسلم َق َال:
« َّ
إن ا ْل َب َر َك َة َتن ِْز ُل َو َس َط ال َّط َعا ِمَ ،ف ُك ُلوا ِم ْن َحا َّف َت ْي ِه َو َل ت َْأ ُك ُلوا ِم ْن َو َسطِ ِه « رواه الترمذي
( )1805وابن ماجه ( ،)3277وصححه األلباني في « صحيح الجامع « (َّ ،)829إل َأ َّن ُه
اختِ َل ِ
إن ك َ
ْ
اح َة ْ
ف ْالَ ْي ِدي فِي ال َّط َب ِق َون َْح ِو ِه.
َاسا َف َقدْ َن َق ُلوا إ َب َ
َان ال َّط َعا ُم ت َْم ًرا َأ ْو َأ ْجن ً
َ - 3غس ُل ا ْلي ِد بعدَ ال َّطعا ِم :تَحص ُل السنَّ ُة بِمجر ِد ا ْل َغس ِل بِا ْلم ِ
اءَ ،ق َال ا ْب ُن َر ْس َل َنَ :و ْالَ ْو َلى َغ ْس ُل
ْ ُ
َ
َ َْ
َ
ْ
ُّ ُ َ َّ
ْ
ِ
ِ
َان َأو الصاب ِ
ِ
َاه َما.
ون َأ ْو َما في َم ْعن ُ
ا ْل َيد بِ ْالُ ْشن ْ َّ ُ
انظر « تحفة األحوذي» (.)485 / 5
الش ْخص ع َلى وض ٍ
ب َق ْب َل ْالَك ِ
ْل َو َب ْعدَ ُهَ ،و َل ْو ك َ
وء.
َان َّ ُ َ ُ ُ
َه َذا َوا ْل َغ ْس ُل ُم ْست ََح ٌّ
(- 4ا ْل َم ْض َم َض ُة َب ْعدَ ال َّط َعا ِم) :ا ْل َم ْض َم َض ُة َب ْعدَ ا ْل َف َرا ِغ ِم ْن ال َّط َعا ِم ُم ْست ََح َّب ٌة ،لِ َما َر َوى َب ِش ُير ْب ُن
ان َأ َّنه َأ ْخبره َأنَّهم كَانُوا مع النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالصهب ِ
ار َعن سويد ب ِن النُّعم ِ
اء -
َّ ْ َ
َي َس ٍ ْ ُ َ ْ ْ
َ َ ِّ
ُ ََ ُ ُ ْ
َْ
ٍ ِ
ِ
الصالةَُ ،فدَ َعا بِ َط َعا ٍم َف َل ْم َي ِجدْ ُه إال َس ِوي ًقا َف َل َك ِمنْ ُه،
َوه َي َع َلى َر ْو َحة م ْن َخ ْي َب َر َ -ف َح َض َر ْت َّ
َف ُل ْكنَا معه ُثم دعا بِم ٍ
اء َف َم ْض َم َضُ ،ث َّم َص َّلى َو َص َّل ْينَا َو َل ْم َيت ََو َّض ْأ ،رواه البخاري (.)5390
َ َ ُ َّ َ َ َ
(- 5الدُّ َعاء لِ ْلم ِض ِ
يف)َ :ف َقدْ َر َوى َأن ٌَس َأ َّن النَّبِ َّي صلى الله عليه وسلم َجا َء إ َلى َس ْع ِد ْب ِن ُع َبا َد َة
ُ ُ
ِ
ٍ
الص ِائ ُم َ
ون،
َف َجا َء بِ ُخ ْب ٍز َو َز ْيت َف َأك ََلُ ،ث َّم َق َال النَّبِ ُّي صلى الله عليه وسلمَ « :أ ْف َط َر عنْدَ ك ُْم َّ
و َأك ََل َطعامكُم ْالَبــرار ،وص َّل ْت َع َليكُم ا ْلم ِ
الئ َك ُة» ،رواه أبو داود ( )3854وصححه
َ َ ْ ْ َ ُ َ َ
َ
ْ ْ َ
األلباني في «صحيح سنن أبي داود» (.)3263
ِ
اضَ :و ْالَك ُْل بِ َأ ْك َث َر ِمن َْها ِم ْن َّ
الش َر ِه
السنَّ ُة ْالَك ُْل بِ َث َل َث ِة َأ َصابِ َعَ ،ق َال ِع َي ٌ
َ - 6و ْالَك ُْل بِ َث َل َثة َأ َصابِ َعُّ :
وس ِ
وء ْالَد ِ ِ
اكها ِمن ِجهاتِها ال َّث َل ِ
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ثَ ،وإِ ْن
َ
بَ ،ولَ َّن ُه َغ ْي ُر ُم ْض َط ٍّر ل َذل َك ل َج ْمعه ال ُّل ْق َم َة َوإِ ْم َس َ ْ َ َ
َ ُ
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ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ُا ْض ُط َّر إ َلى ْالَك ِ
الرابِ َع ِة
ْل بِ َأ ْك َث َر م ْن َث َل َثة َأ َصابِ َع ،لخ َّفة ال َّط َعا ِم َوعَدَ ِم َت ْلفيقه بِال َّث َلث َيدْ َع ُم ُه بِ َّ
َأ ْو ا ْل َخ ِام َس ِة.
انظر « فتح الباري» (.)578 / 9
إن َأك ََل بِ َي ِد ِهَ ،و َل َب ْأ َس بِاستِ ْعم ِ
َه َذا ْ
ال ا ْل ِم ْل َع َق ِة َون َْح ِو َها.
ْ َ
َ - 7أك ُْل ال ُّل ْقم ِة الس ِ
اق َط ِة :إ َذا َو َق َع ْت ال ُّل ْق َم ُة َف ْل ُي ِم ْط ْال ِك ُل َعن َْها ْالَ َذى َو ْل َي ْأ ُك ْل َها َو َل َيدَ ْع َها
َّ
َ
ِ
ُون فِي ه ِذ ِه ال ُّل ْقم ِة الس ِ
لشي َط ِ
انِ ،لَ َّن ُه َل َيدْ ِري َم ْو ِض َع ا ْل َب َرك َِة فِي َط َع ِام ِهَ ،و َقدْ َيك ُ
اق َط ِة،
َ
ل َّ ْ
َ َّ
َفت َْرك َُها ُي َف ِّو ُت َع َلى ا ْل َم ْر ِء َب َر َك َة ال َّط َعا ِم لحديث َأنَس ابن مالك َأ َّن َر ُس َ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّل ُه َع َل ْي ِه
َان إِ َذا َأك ََل َط َعا ًما َل ِع َق َأ َصابِ َع ُه ال َّث َل َ
َو َس َّل َم ك َ
ث َق َال َو َق َال إِ َذا َس َق َط ْت ُل ْق َم ُة َأ َح ِدك ُْم َف ْل ُي ِم ْط
ِ
لشي َط ِ
ان َو َأ َم َرنَا َأ ْن ن َْس ُل َت ا ْل َق ْص َع َة َق َالَ « :فإِ َّنك ُْم ال تَدْ ُر َ
ون
َعن َْها ْالَ َذى َو ْل َي ْأ ُك ْل َها َو َل َيدَ ْع َها ل َّ ْ
فِي َأ ِّي َط َع ِامك ُْم ا ْل َب َر َك ُة» رواه مسلم (.)2034
ِ ِ
ْل :و َذلِ َك لِ َقولِ ِه صلى الله عليه وسلم « َال آك ُُل وأنا مت ِ
َّكئ « رواه
ْ
- 8عَدَ ُم ال ِّتكَاء َأ ْثنَا َء ْالَك ِ َ
ُ
ال ِّتك ِ
ف فِي ِص َفة ِ
ف فِي ِص َف ِة ِ
َاء قال ابن حجرَ :و ْ
البخاري (َ ،)5399و ْ
ال ِّتكَاء
اخت ُِل َ
اخت ُِل َ
َف ِق َيلَ :أ ْن َيت ََمكَّن فِي ا ْل ُج ُلوس لِ ْ َ
لك ِ
ْل َع َلى َأ ِّي ِص َفة ك َ
َانَ ،و ِق َيل َأ ْن َي ِميل َع َلى َأ َحد ِش َّق ْي ِه،
َو ِق َيل َأ ْن َي ْعت َِمد َع َلى َيده ا ْل ُي ْس َرى ِم ْن ْالَ ْرضَ ،...و َأ ْخ َر َج اِ ْبن َع ِد ٍّي بِ َسن ٍَد َض ِعيفَ :ز َج َر
ِ
ِ
الر ُجل َع َلى َيده ا ْل ُي ْس َرى ِعنْد ْالَكْلَ ،ق َال َمالِك ُه َو
النَّبِ ّي َص َّلى ال َّله َع َل ْيه َو َس َّل َم َأ ْن َي ْعتَمد َّ
ال ِّتكَاءُ .ق ْلت :وفِي ه َذا إِ َشارة ِمن مالِك إِ َلى كَراهة ك ُّل ما يعدّ ْال ِكل فِ ِيه مت ِ
نَوع ِمن ِ
َّك ًئا،
َ َ
َ
َ َُ
َ
ْ
ْ
ُ
َ ْ َ
َص بِ ِص َف ٍة بِ َع ْينِ َها « أ.هـ من فتح الباري (.)541 / 9
َوال َي ْخت ّ
ِ
اق وا ْلم َخ ِ
ِ
اط َح َال ْالَك ِ
ور ٍة.
ْل َّإل ل َض ُر َ
 - 9عَدَ ُم ا ْل ُب َص َ ُ
يث َغ ْي ُر ا ْل ُم َح َّر ِم َع َلى ال َّط َعا ِمَ ،و ُم َؤا َك َل ُة ِص َغ ِ
- 10ومن اآلدابْ :الَك ُْل َم َع ا ْل َج َما َع ِةَ ،وا ْل َح ِد ُ
ار ِه
و َزوجاتِ ِه ،و َأ َّل ي ُخص َن ْفسه بِ َطعا ٍم َّإل لِع ْذ ٍر َكدَ و ٍاء ،ب ْل ي ْؤثِرهم َع َلى َن ْف ِس ِه َف ِ
اخ َر ال َّط َعا ِم،
ُ
َ ُ َ
َ َ َّ
َ ْ َ
َ َ ُ ُ ُ ْ
ِ
ِ
ك َِق ْط َع ِة َل ْح ٍم َو ُخ ْب ٍز َل ِّي ٍن َأ ْو َط ِّي ٍ
ب ال َّط َعا ِم:
بَ .وإِ َذا َف َر َغ َض ْي ُف ُه م ْن ال َّط َعا ِم َو َر َف َع َيدَ ُه َق َال َصاح ُ
ث مر ٍ
ِ
ِ
ِ
اتَ ،و َأ ْن َيت َ
َخ َّل َل،
ك ُْلَ ،و ُيك َِّر ُر َها َع َل ْيه َما َل ْم َيت ََح َّق ْق َأ َّن ُه ا ْك َت َفى منْ ُهَ ،و َل َي ِزيدُ َع َلى َث َل َ َّ
وال يبت َِلع ما ي ْخرج ِمن َأسنَانِ ِه بِا ْل ِ
خ َل ِل َب ْل َي ْر ِم ِيه.
َ َْ َ َ َ ُ ُ ْ ْ
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نشاط :2
من خالل فهمك للحديث السابق اكتشف األخطاء التي في الصورة التالية:
يقيم المعلم عدد األخطاء المكتشفة من قبل المتعلمين.
األكل جهة اليد
اليسرى
األكل واقفا

َم َهار ُة اكْ تِ ِ
شاف ا ْل َخ َط َأ
َ

اللعب
أثناء
تناول
الطعام

ار ُة ال َّت ْر ِ
كيب
َم َه َ

نشاط :3
يتابع المعلم صحة توصيل اإلجابات من المتعلمين ويوجه من يحتاج لمساعدته
أ ِ -ص ْل آداب ال َّطعا ِم بِما يقابِ ُلها من الصو ِر الدَّ ِ
الة َع َل ْيها.
ُّ َ
ُ
َ
أ َ -أ ْغـ ِ
ـسـ ُـل َيــدَ َّي َق ْب َل ْالَك ِ
ْــل
َو َب ْعدَ ُه.

قول« :بِسمِ ال َّل ِه» َقب َل ْ َ
َ
ال ْك ِل
ب -أ ُ ْ
ْ
بَ ،و َأ ُ
الش ْر ِ
قول« :ا ْل َح ْم ُد
َو ُّ
لِ َّل ِه» َبع َد ْ َ
الش ْر ِ
ب.
ال ْك ِل َو ُّ
ْ
جـ ُ -
آك ُل َو َأشْ َر ُب بِا ْل َي ِد ا ْل ُي ْمنى
َوال ُأس ِر ُف في ْ َ
ال ْك ِل .
ْ
د ُ -آك ُل ِم َّما َيليني ِم ْن َطعامٍ.
هـ ُ -آك ُل َو َأشْ َر ُب جالِس ًا.
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ثال ًثا :حل أسئلة الدرس السادس معلمي يسأل ونحن نجيب:
ور ِة بِ ُج ْم َل ٍة ِم ْن ت َْعبي ِر َك.
َ  - 1ع ِّل ْق َعلى َه ِذ ِه ُّ
الص َ
شكر الله تعالى

................................

على ما انعم علينا

..................................

من النعم

....................................

آداب َّ
الص َو ِر ا َّلتي ت َُع ِّب ُر َع ْن ِ
الطعا ِم.
َ - 2ض ْع َعال َم َة ( ) ت َْح َت ُّ

( )

( )

ور ِة ا ْل ُم َع ِّب َر ِة َع ْن ُش ْك ِر ال ِّن ْع َمة.
ُ  - 3ا ْر ُس ْم دائِ َر ًة َح ْو َل ُّ
الص َ

368

( )

( )

حل أسئلة ُأ َق ِّي ُم َم ْعلوماتي ِلل ِْو ْح َد ِة الرابعة

ِ
 -1ا ْم َ ِ
راغات في
ل ا ْل َف

حاديث ال َّنب ِوي ِة ْ َ
َْ
وال ْذكا ِر ْالتِ َي ِة-:
ال
ِ َ َّ

ِ ................م ْن َغ ْي ِر حول مني وال قوة
ح ْم ُد لِ َّل ِه ا َّلذي َأ ْط َع َمني َهذا ورزقنيه
.»....................................
« -ا ْل َ

َ ،................و ُح ْس ِ
ن عبادتك
 «ال َّل ُه َّم َأ ِع َّنا َعلى ِذ ْك ِر َكَ ،و وشكرك.»................
 َقال َر ُ
سول ال َّل ِه � :

َ ..............و
َ ..............و والناس
ب إِ َل ْي ِه ِم ْن والده
«ال ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ُك ْم َح َّتى َأ َ
كون َأ َح َّ

ِِ

..............
و ْلده

َأ ْج َمعين».

369

ِ -2م ْن َأس ِ
ماء ال َّل ِه ا ْل ُح ْسنى
ْ

ِ
اك ُتب في ْ َ
ال ْش ِ
الر ُ
كال ْالتِ َي ِة
زاقَ ،ف ْ ْ
ا ْل ُم ْنع ُم َّ
ال ِّن ْع َم َة ا َّلتي َتدُ ُل َع َل ْيها-:

 ..............................................عليها
نعمة األرض الطيبة التي نعيش

واألمان
نعمة األمن
.....................

نعمة اإلسالم

نعمة المأكل
.....................
والمشرب
.....................
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.....................

َ -3و ِّجهوا َنصيح ًة ِ َل ْبنائي َم ْر َي َم
َو َعب ِدال َّل ِه لِ ُي ْظ ِهرا ُحب ُهما لِلر ِ
سول -:
َّ
ْ
َّ

-

ح ُّبنا للنبي صلى الله عليه وسلم كمسلمين يظهر في السلوك والقول والمشاعر
.....................................................................................................................
.......................................................................................................................
فمن محبته االقتداء بخلقه واتباع سننه ،وال يكون ذلك إِ َّل بقراءة سيرته وحضور

مجالس الذكر والصالة والسالم عليه كلما ُذكر
.......................................................................................................................

الد َ
ُ -4ا ْك ُت ِ
ال
ب ا ْل ُم ْص َط َل َح َّ
بار ِة ْالتِ َي ِة-:
َعلى ا ْل ِع َ

وال َو َأ ْف ٌ
َ ) .....................أ ْق ٌ
 ( الصالةليم.
عال ت َْبدَ ُأ بال َّت ْكبي ِر َو َت ْن َتهي بال َّت ْس ِ

371

ِ
راغات ْالتِ َي َة
َ -5أ ْك ِم ِل ا ْل َف

الص ِ
الة-:
لِ َت ْك َت ِم َل َم ْعلوماتُنا َع ِن َّ

الصالة
................

مود الدِّ ِ
ينَ ،و َن ْح ُن ُن َص ِّلي في ا ْل َي ْو ِم َوال َّلي َل ِة
َع ُ

خمس
..................

َص َل ٍ
واتَ ،و َعدَ ُد َر َكعاتِهاَ :ر ْك َع ِ
َ ، .....................أ َّما َصال ُة ُّ
تان صــا ُة الصبح
الظ ْه ِر

َوا ْل َع ْص ِر َوا ْل ِع ِ
شاء

فأربع
.....................

َر ْك ٍ
صال ُة المغرب
َ .....................ف َث ُ
الث
عات َ ،أ َّما َ

َر ْك ٍ
عاتَ ،ف ِ
واج ُبنا ا ْل ُمحا َف َظ ُة َعلى َأدائِها في َو ْقتِها .
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َ -6س َأ ْروي َل ُك ْم ِق َّص َة َحبيبِنا ُم َح َّم ٍد 
ا ْل َجمي َل َة َو ِ
ساعدوني في إِ ْكمالِها -:

َكان يا َمكان في َب َل ٍد اس ُم ُه َم َّك ُة َي ْك ُثر ِ
ساد ِم ْن ُش ْر ِ
ب ا ْل َخ ْم ِر
فيه ا ْل َف ُ
ْ

فاء َوا ْل ُف َق ِ
الض َع ِ
وإِ ِ
شاب َح ِف َظ ُه ال َّل ُه
كان ِم ْن َب ْي ِن َأ ْه ِل َمك َة
يذاء ُّ
راءَ ،و َ
ٌ

ان َيب َت ِعدُ َع ِن ا ْل ُم ْن َك ِ
اس ُم ُه محمد �
كان َي ْذ َه ُب إلى غا ٍر
راتَ ،ف َ
تَعالى ْ
َ .....................ك َ ْ
اس ُم ُه حراء
 .....................لِ َي ْخ َتلي بِ ِه َو َي َت َأ َّم َل في َخ ْل ِق ال َّل ِه تَعالى.
ْ
ِ
رجاحة َعق ِْل ِه َحي ُث َح َكم في ِخ ٍ
اب بِ
الف دار َب ْي َن ِكبا ِر
ا َّت َص َف هذا َّ
الش ُ
َ
ْ

ش في َحم ِل ا ْل َح َج ِر ْ َ
ِر ِ
جال ُق َر ْي ٍ
ال ْس َو ِد .
ْ
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آداب َّ
الطعا ِم
ْ -7اك ُت ْب َ

الص َو ُر ْالتِ َي ُة-:
ُشير إِ َل ْيها ُّ
ا َّلتي ت ُ
عدم اإلسراف في األكل
..................................................................................
..................................................................................

األكل مما يليك
..................................................................................

يا عبد الله ُك ُل ِم َّما َي ِل ْيك

..................................................................................

..................................................................................
األكل والشرب جلوسا

مريم
اجلسي يا ُ

..................................................................................

ذكر الدعاء قبل وبعد الطعام
..................................................................................
..................................................................................

غسل اليدين قبل وبعد األكل
..................................................................................
..................................................................................
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ا ْل َح ْمدُ لِ ّله

بِ ْسمِ ال ّله

أوراق عمل لدروس الوحدة الرابعة
الدرس األَو ُل :ال َّله ربي ا ْلمنْ ِ
الر َّز ُاق.
م
ع
َّ
َّ ْ ُ
ُ َ ِّ ُ ُ َّ
أوراق عمل الدرس األول الله ربي المنعم الرزاق
 - 1أجب عما يأتي بكلمة واحدة:
أ  -اذكر نعمتين أنعم الله بهما عليك] ............................[ .
ب  -ما واجبك نحو المنعم الرزاق؟ [] ...........................
 - 2أكمل ما يأتي بكلمة واحدة:
أ -نعم الله علينا التعد وال....................
ب-قال الله تعالى  :ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ  ................ﭼ
 - 3يكلف المتعلمين بجمع صور تعبر عن شكرالله تعالى:
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الد ْر ُس الثانيَ :حبيبي ُم َح َّم ٌد ^.
َّ
أوراق عمل الدرس الثاني حبيبي محمد
ورقة عمل ()1
َ - 1أكمل المخطط اآلتي:
..............................
......................................

..............................

من مظاهر حب
رسولنا محمد

......................................

..............................

..............................

......................................

......................................

 - 2أكمل العبارة اآلتية-:

نصلي على الرسول
ونقول................... :

..............................

ورقة عمل ()2
أكمل الحديث اآلتي:
قال رســول الله « :-� -ال.............أحـــدكـــم حتى أكــون.......إلــيــه من والده
و ..........والناس».................
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الد ْر ُس الثالثُ :أ َص ِّلي لِ ّل ِه َتعالى.
َّ
أوراق عمل الدرس الثالث أصلي لله تعالى
ورقة عمل ()1
( )1يكمل المتعلم الحرف الناقص من كلمة (صالة) ........ .الة
( )2ما نصيحتك لزميل أو جار ال يحافظ على الصالة؟
( )3ضع عالمة ( ) مقابل الصورة الدالة على فوائد الصالة:
صورة تدل على :المصافحة بين شخصين  -مساعدة الكبير  -رحمة الحيوان
( )4ضع دائرة حول الرقم الدال على عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة:
3

4

5
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الدرس الرابعُ :أحافِ ُظ على الص َل ِ
وات في َأ ْوقاتِها.
َّ
َ
َّ ْ ُ
أوراق عمل الدرس الرابع أحافظ على الصلوات في وقتها
ورقة عمل()1
يكمل المتعلم القصة التالية:
أنا مسلم أحب الصالة ،أستيقظ قبل شروق الشمس ألصلي صــاة ،...............وفي
المدرسة أصلي صالة  ،...............وبعد أن أعود إلى البيت وأتناول طعامي وأرتاح قليال
أصلي صــاة ،...............وإذا غابت الشمس أصلي صالة  ،...............وآخر صالة
أصليها قبل أن أنام صالة ................
ورقة عمل()2
( )2اكتب تحت كل صالة عدد ركعاتها:

صالة الفجر
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( )3ضع دائرة حول الصورة المناسبة ألول أفعال الصالة:

 -ضع دائرة حول الصورة المناسبة آلخر أفعال الصالة:

( )3ضع دائرة حول الصورة المناسبة ألول أفعال الصالة ومث ّل ًثا حول الصورة المناسبة
آلخر أفعال الصالة:
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الخامسُ :خ ُل ُق َرسولي ُم َح َّم ٍد ^ .
الد ْر ُس
َّ
ُ
أوراق عمل الدرس الخامس خلق رسولي محمد صلى الله عليه وسلم
ورقة عمل ()1
 - 1صح أم خطأ:
( )
من األخالق العظيمة التي نتعلمها من الرسول � الحكمة والتعاون.
 - 2أكمل الفراغ:
المسلم يكون أمينا فال.......................شيئا ال يملكه ويكون .......................مع من حوله.
 - 3ماذا يفعل المتعلم األمين عندما:
> يجد نقو ًدا على األرض.
> يضع صديقه ساعته أمانه عنده في أثناء لعب الكرة
ورقة عمل ()2
 - 1أكمل الجملة اآلتية بكلمة واحدة :من أخالق رسولي محمد � رد..............
 - 2أعد ترتيب اآلية الكريمة شفهيا( :لعلى  -عظيم  -وإنك  -خلق)
 - 3ضع دائرة حول خلق ال يحبه الرسول محمد �.
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 - 4لون ما يأتي:

- 5كيف نقتدي بأخالق الرسول � في كل موقف مما يأتي؟
* أعطاك صديقك قلمه لتكتب به.
* طلبت إليك والدتك المساعدة في ترتيب غرفتها.
مهام مساندة:
 - 1رسم لوحة تعبر عن مرحلة من مراحل تهيئة الله تعالى للرسول �.
 - 2تظليل خصال دالة على أخالق الرسول محمد �.
 - 3لصق صور تعبر عن خلق الرسول محمد �.
 - 4يتحدث عن موقف يعبر عن التزامه بخلق من أخالق الرسول �.
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ادسَ :ت َأ ُّدبي في َم ْأكَلي َو َم ْش َربي.
َّ
الس ُ
الد ْر ُس ّ
أوراق عمل الدرس السادس تأدبي في مأكلي ومشربي
ورقة عمل ()1
> توزيع صور ومطبوعات على المتعلمين تم ِّثل التحلي بآداب الطعام ليوزعوها على
أصحابهم.
> لصق دعاء الطعام في دفتره.
> رسم لوحة شكر لله  -تعالى  -على نعمه.
> جمع صور ألنواع مختلفة من األطعمة ويلصقها بالدفتر.بم تنصح من ال يلتزم بآداب
الطعام؟
> االستماع إلى هذا النشيد وترديده مع زمالئه.
تكسب رضوان الغفار
			
«سم الله وكل بيمينك»
كن يا صاح من األطهار
			
اغسل قبل األكل يدك
من سنة طه المختار
			
غسل األيدي قبل األكل
تسلم من كل األضرار
			
واغسل فاك بعد األكل
> عدد ثال ًثا من آداب الطعام.
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ورقة عمل ()2
َ - 1ع ِّل ْق على هذه الصور بجمل من تعبيرك.

 - 2ارسم دائرة حول الصور المعبرة عن ُشكر النعم:
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رقة عمل ()3
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إثراءات
تربوية
وفنية
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التع ُّلم النشط بين النظرية والتطبيق
أيها المعلم ..التربية المعاصرة تسعى لتعليم الفرد كيف يتعلم وكيف يفكر ،وتعتبر ذلك من
أهم أولوياتها ،وذلك ليمتلك القدرة على التع ُّلم الذاتي المستمر ،ويواكب التغيرات المعرفية
واالجتماعية.
في ظل التطور المعرفي ،والنظريات التربوية ،تأتي أساليب التدريس الحديثة ،والتي تعتبر
المتعلم محور العملية التعليمية على غرار ما تقوم عليه األساليب التقليدية .وفي التسعينات يأتي
التع ُّلم النشط والذي ُيف ِّعل عمليتي التعليم والتعلمِّ ،
وينشط المتعلم ويجعله يشارك بفعالية ،إال
أن أكثر ما يؤثر في سير عملية التع ُّلم أن يعمل ويفكر فيما يعمله ،حتى يستطيع اتخاذ القرارات
والقيام باإلجراءات الالزمة للتغيير والتطوير والتقويم.
وتتمثل الغاية من نهج التع ُّلم النشط بمساعدة المتعلمين على اكتساب مجموعة من المهارات
والمعارف واالتجاهات والمبادئ والقيم ،إضافة إلى تطوير إستراتيجيات التع ُّلم الحديثة التي
تمكنه من االستقاللية في التع ُّلم وقدرته على حل مشاكله الحياتية واتخاذ القرارات وتحمل
مسؤوليتها ،ومن أهم ما يميز استخدام التع ُّلم النشط في العملية التعليمية هو األثر الذي يتركه
على جميع عناصر العملية التعليمية.

> تعريف التع ُّلم النشط:

مؤخرا أن طريقة المحاضرة التقليدية التي يقدم فيها المعلم المعارف
بينت نتائج األبحاث
ً
وينصت المتعلمون خاللها إلى ما يقوله المعلم هي السائدة.
كما تبين أن هذه الطريقة ال تسهم في خلق تع ُّلم حقيقي .وظهرت دعوات متكررة إلى تطوير
طرق تدريس تشرك المتعلم في تعلمه.
إن إنصات المتعلمين في غرفة الصف سواء لمحاضرة أو لعرض بالحاسب ال يشكل بأي حال
من األحوال تع ُّل ًما نشط ًا .فما التع ُّلم النشط؟.
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لكي يكون التع ُّلم نشط ًا ينبغي أن ينهمك المتعلمون في قراءة أو كتابة أو مناقشة أو حل مشكلة
تتعلق بما يتعلمونه أو عمل تجريبي ،وبصورة أعمق فالتعلم النشط هو الذي يتطلب من المتعلمين
أن يستخدموا مهام تفكير عليا كالتحليل والتركيب والتقويم فيما يتعلق بما يتعلمونه.
بنـــاء على ما سبق فإن التع ُّلم النشط هـــو:
«طريقة تدريس تشرك المتعلمين في عمل أشيــــاء تجبـــرهم على التفكير فيما يتعلمونه».

> خصائص التع ُّلم النشط:

ويتضمن إستراتيجيات التع ُّلم النشط الخصائص اآلتية:
-1المتعلمون يشتركون في العملية التعليمية بصورة فعالة تتعدى كونهم متلقين سلبيين.
-2المتعلمون يشتركون في النشاطات والفعاليات الصفية بصورة مختلفة عن طريق القراءة
والكتابة والنقاش وطرح األسئلة والتعليق عليها وهناك تركيز َأقل عن نقل المعلومات
وإيصالها للمتعلمين في حين يزداد التركيز على تطوير مهارات المتعلمين األساسية
والمتقدمة وتنميتها وهناك أيضا مزيد من التركيز على استكشاف القيم والمعتقدات
والتوجهات لدى المتعلمين.
-3تكون دافعية المتعلمين مرتفعة وخاصة لدى البالغين منهم.
-4حصول المتعلمين على التغذية الراجعة الفورية من المعلم.
-5تفعيل دور المتعلمين في مهارات وإستراتيجيات التفكير العليا مثل التحليل ،والتركيب،
والتقييم وحل المشكالت.

> تغير دور المتعلم في التع ُّلم النشط:

المتعلم مشارك نشط في العملية التعلمية ،حيــث يقوم المتعلمون بأنشطة عدة تتصل بالمادة
المتعلمة ،مثل :طرح األسئلة ،وفرض الفروض ،واالشتراك في مناقشات ،والبحث والقراءة،
والكتابة والتجريب.
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> تغير دور المعلم في التع ُّلم النشط:

في التع ُّلم النشط يكون دور المعلم هو الموجه والمرشد والمسهل للتع ُّلم .فهو ال يسيطر على
الموقف التعليمي (كما في النمط التقليدي) ،ولكنه يدير الموقف التعليمي إدارة ذكية بحيث
يوجه المتعلمين نحو الهدف منه .وهذا يتطلب منه اإللمام بمهارات مهمة تتصل بطرح األسئلة
وإدارة المناقشات ،وتصميم المواقف التعليمية المشوقة والمثيرة وغيرها.

> أبرز فوائد التع ُّلم النشط:

-1تشكل معارف المتعلمين السابقة خالل التع ُّلم النشط ً
دليل عند تع ُّلم المعارف الجديدة،
وهذا يتفق مع فهمنا بأن استثارة المعارف شرط ضروري للتع ُّلم.
-2يتوصل المتعلمون خالل التع ُّلم النشط إلى حلول ذات معنى عندهم للمشكالت ألنهم
يربطون المعارف الجديدة أو الحلول بأفكار وإجراءات مألوفة عندهم وليس استخدام
حلول أشخاص آخرين.
-3يحصل المتعلمون خالل التع ُّلم النشط على تعزيزات كافية حول فهمهم للمعارف
الجديدة.
-4الحاجة إلى التوصل إلى ناتج أو التعبير عن فكرة خالل التع ُّلم النشط تجبر المتعلمين على
بعضا  ،وهذا
استرجاع معلومات من الذاكرة ربما من أكثر من موضوع ثم ربطها ببعضها ً
يشابه المواقف الحقيقية التي سيستخدم فيها المتعلم المعرفة...
-5يبين التع ُّلم النشط للمتعلمين قدرتهم على التع ُّلم بدون مساعدة سلطة ،وهذا يعزز ثقتهم
بذواتهم واالعتماد على أنفسهم.
-6يفضل معظم المتعلمين أن يكونوا نشيطين خالل التعلم.
-7المهمة التي ينجزها المتعلم بنفسه ،خالل التع ُّلم النشط أو يشترك فيها تكون ذات قيمة
أكبر من المهمة التي ينجزها له شخص آخر.
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-8يساعد التع ُّلم النشط على تغيير صورة المعلم بأنه المصدر الوحيد للمعرفة ،وهذا له
تضمين مهم في النمو المعرفي المتعلق بفهم طبيعة الحقيقة.
-9يتعلم المتعلمون من خالل التع ُّلم النشط أكثر من المحتوى المعرفي ،فهم يتعلمون
مهارات التفكير العليا ،فضال عن تعلمهم كيف يعملون مع آخرين يختلفون عنهم.
-10يتعلم المتعلمون خالل التع ُّلم النشط إستراتيجيات التع ُّلم نفسه  -طرق الحصول على
المعرفة.

> طرق التدريس المالئمة للتع ُّلم النشط:

هناك عدة طرق مناسبة للتع ُّلم النشط ،نعرض بعضها فيما يلي:
 - 1المناقشة:
فهما ،من خالل إلقاء األسئلة وخاصة
أداة طيبة إلنعاش ذاكرة المتعلمين وجعلهم أكثر ً
األسئلة المفتوحة التي من خاللها يعبر المتعلم بطالقة ويتيح للمعلم معرفة مستوى فهم وتفكير
المتعلمين.
تعتبر طريقة المناقشة أحد الطرق الشائعة التي تعزز التع ُّلم النشط ،وهي أفضل من طريقة
المحاضرة المعدلة إذا كان الدرس يهدف إلى :تذكر المعلومات لفترة أطول ،وحث المتعلمين
على مواصلة التعلم ،وتطبيق المعارف المتع ِّلمة في مواقف جديدة ،وتنمية مهارات التفكير لدى
المتعلمين .وبالرغم من أن طريقة المناقشة ناجحة في المجموعات التي تتراوح ما بين 20-
متعلما ،إال أنه تبين أيض ًا أنها مفيدة وذات جدوى في المجاميع الكبيرة .وهنا يطرح المعلم
30
ً
أسئلة محورية تدور حول األفكار الرئيسية للمادة المتعلمة .وتتطلب طريقة المناقشة أن يكون
لدى المعلمين معارف ومهارات كافية بالطرق المناسبة لطرح األسئلة وإدارة المناقشات ،فض ً
ال
عن معرفة ومهارة تساعد على خلق بيئة مناقشة (عقلية ومعنوية) تشجع المتعلمين على طرح
أفكارهم وتساؤالتهم بطالقة وشجاعة.
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 - 2طريقة المحاضرة المعدَّ لة:
تعتبر طريقة المحاضرة المعدَّ لة أحد أنماط التع ُّلم النشط (وهي أضعفها وذلك ألن المحاضرة
ال تشجع المتعلمين على أكثر من التذكر) .وبالرغم من أن المحاضرة طريقة مالئمة لتوصيل
أكبر قدر ممكن من المعلومات للمتعلمين وفق ًا لوجهة نظرنا (نحن المعلمين) فإنه من الممكن
أن نعدِّ ل منها بما يسمح للمتعلمين بفهم واستيعاب األفكار الرئيسية للعرض بتطعيمها ببعض
األسئلة والمناقشات.
ومن األنشطة المستخدمة لجعل التع ُّلم تع ُّل ًما نشط ًا خالل المحاضرة ما يلي:
*الوقوف ثالث مرات خالل الحصة مدة كل منها دقيقتان ،يسمح فيها للمتعلمين بتعزيز ما
يتعلمونه كأن يسأل المعلم ما األفكار الرئيسية التي تعلمناها حتى اآلن؟.
*تكليف المتعلمين بحل تمرين (دون رصد درجات) ومناقشتهم بالنتائج التي توصلوا
إليها..
*تقسيم الحصة إلى جزأين يتخللهما مناقشة في مجموعات صغيرة حول موضوع
المحاضرة.
*عرض شفوي لمدة  30 - 20دقيقة (بدون أن يسمح للمتعلمين بكتابة مالحظات) بعد ذلك
يترك للمتعلمين  5دقائق لكتابة ما يتذكرونه من الحصة ،ثم يوزعون خالل بقية زمن الحصة
في مجموعات لمناقشة ما تعلموه.
 - 3الطريقة الحوارية:
يتم فيها الوصول إلى الحقائق والخبرات عن طريق الحوار ،واكتشاف الخطأ بأنفسهم.
ُّ
 - 4طريقة حل المشكالت:
طريقة تعتمد على التفكير العلمي ،في حل المشكالت ،ومن خاللها يتدرب المتعلمون على
ممارسة التفكير السليم.
 - 5الطريقة القياسية:
ثم تأتي األمثلة لتوضيحها)1(.
يتم البدء بالقاعدة َّ
وفيها ُّ
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 - 6التع ُّلم التعاوني
يوجد قواعد لطرق عديدة من طرق التع ُّلم التعاوني تنسجم مع مختلف الموضوعات ومن
هذه الطرق:
* طريقة الترقيم الجماعي:
خطوات هذه الطريقة:
 يعطي المعلم رقم ًا لكل متع ِّلم في المجموعة. يشرح المعلم المفهوم ُمستعين ًا بالسبورة وأوراق عمل معدة سلف ًا. يسأل المعلم سؤاالً.يطلب المعلم من متعلميه أن يناقشوا السؤال مع ًا في كل مجموعة حتى يتأكدوا من أن كلعضو في الفريق يعرف اإلجابة.
يطلب المعلم رقم ًا محدد ًا وعلى كل من يحمل الرقم نفسه في كل مجموعة أن يجيباإلجابة المتفق عليها من قبل مجموعته.
يالحظ أن هذه الطريقة تحقق عملية التفاعل االجتماعي أكثر من الطريقة التقليدية ،وهذا
التفاعل إيجابي ألن المتعلمين مرتفعي التحصيل سيشاركون بشكل فعال ألنَّه من الممكن أن
يسألوا.
* طريقة مجموعة النقاش:
خطوات هذه الطريقة:
 يشرح المعلم المفهوم. يسأل المعلم سؤاله لكل فريق بصوت منخفض أو من خالل أوراق العمل. يتحاور المتعلمون حول السؤال في كل مجموعة أو فريق.من الممكن أن تقدم كل مجموعة ورقة إجابة واحدة ،أو يسأل المعلم سؤاله للصف بشكلعام.
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* طريقة المقابلة ذات الخطوات الثالثة:
خطوات هذه الطريقة:
يكون المتعلمون مجموعتين ثنائيتين داخل فريقهم الرباعي ،وكل مجموعة تقود طريقة
 ّالمقابلة أو النقاش وحدها.
 يعكس المتعلمون أدوارهم والذي يسأل يصبح في موقع المجيب وبالعكس. يدير المتعلمون الوضع بتغيير المجموعات الثنائية داخل كل فريق رباعي.* المراحل التي يمر بها الدرس بطريقة التع ُّلم التعاوني
المرحلة األولى :طريقة توزيع المتعلمين داخل الفصل:
 توزيع المتعلمين حسب الفروق الفردية اختيار قائد أو منسق لكل مجموعة ..يتغير المنسق في اللقاءات القادمة. أال يزيد عدد المجموعة الواحدة عن خمسة متعلمين أن يكون شكل المجموعات على شكل دائري.المرحلة الثانية :طريقة توزيع إدارة وقت الحصة:
 تعطى عشرة دقائق للعصف الذهني لكل مجموعة حسب موضوع الدرس.تعطى عشرة دقائق الستعراض األفكار الرئيسية المستنبطة من المجموعات من خالل تعليقرؤساء المجموعات حول ما توصلت إليه كل مجموعة من أفكار ،مع األخذ بعين االعتبار
عدم التكرار لهذه األفكار الجديدة لموضوع الدرس من قبل المجموعات األخرى.
 تسجيل هذه األفكار على السبورة من قبل منسق كل مجموعة أو من قبل المعلم نفسه.المرحلة الثالثة :دور المعلم في هذه المرحلة:
يعطى عشرون دقيقة من زمن الحصة للمعلم إلبراز النقاط التوضيحية لموضوع الدرسوإعطاء أمثلة توضيحية حسب الشرح المطلوب نقله إلى المتعلمين من خالل النقاط التي
لم يبرزها المتعلمون أثناء استعراض األفكار الرئيسية للدرس واإلشادة بالمجموعات التي
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حققت أقصى توضيح لموضوع الدرس.
اإلعداد المسبق الجيد من قبل المعلم من خالل تجاربه مع المتعلمين في العصف الذهنيواالستعداد المبكر لإلجابة والتوضيح لنقاط يتوقع المعلم إثارتها من قبل المتعلمين
أنفسهم.
المرحلة الرابعة  :دور التقويم والمراجعة:
 ُيعطى الجزء المتبقي من زمن الحصة للمناقشة والحوار حول األفكار المستنبطة منالمجموعات وحسب ما ورد في شرح المعلم لموضوع الدرس واستثارة المتعلمين في
داخل المجموعات حول بعض التساؤالت والتعليقات المتعلقة بموضوع الدرس لم تكن
واضحة في أذهانهم داخل المجموعات الصغيرة أثناء الجولة األولى من زمن الحصة
وحسب ما ورد من إضافات أو توضيحات من قبل المعلم نفسه ،وهذه المالحظة يكون
المعلم مسؤوالً عنها أثناء مالحظته لكل مجموعة وتسجيل النقاط اإليجابية والسلبية أثناء
قيادة المتعلمين أنفسهم في داخل المجموعات والنقاش حول موضوع الدرس ..ثم يأتي
دور المعلم في إبرازها إذا دعت الحاجة لها من خالل دعم اإليجابيات ومناقشة السلبيات
الواردة من المتعلمين أنفسهم أثناء النقاش في المرحلة األولى من زمن الحصة.
ما الذي يجعل العمل التعاوني عم ً
ال ناجح ًا؟؟
إن التع ُّلم التعاوني شيء أكثر من مجرد ترتيب جلوس المتعلمين ،فتعيين المتعلمين في
مجموعات وإبالغهم بأن يعملوا مع ًا ال يؤديان بالضرورة إلى عمل تعاوني ،فيمكن مث ً
ال أن
يتنافس المتعلمون حتى لو أجلسناهم بالقرب من بعضهم بعض ًا ،وكذلك يمكن أن يتحدثوا حتى
لو طلبنا إليهم أن يعمل كل منهم بمفرده ،ولذا فإن بناء الدروس على نحو يجعل المتعلمين
يعملون بالفعل بشكل تعاوني مع بعضهم بعض ًا يتطلب فهم ًا للعناصر التي تجعل العمل التعاوني
عم ً
ال ناجح ًا.
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 - 7طريقة جيكسو (مجموعات التركيب):
الترجمة الحرفي لها طريقة مجموعات التركيب ،هذه الطريقة تركز على نشاط المتعلم في
إطارين:
مجموعة األم ومجموعة التخصص ،ينقسم الصف إلى مجموعات في كل مجموعة من 5-6
متعلمين ،ويأخذ كل متعلم من المجموعة جزء ًا من مادة عامة ،تبدأ هذه الطريقة بتوزيع المهام
نفسها على جميع الفرق األم ،المهام الخمس أو الست ،وبعدها يتجمع المتعلمون في فرق
التخصص لبحث المهمة التي وك َِّل بها كل واحد منهم ،ثم يعود كل متعلم من فرقة التخصص
إلى فرقة األم التي جاء منها ،وفي فرقة األم يحاول كل متعلم تخصص في مهمة معينة أن ينقل
ألفراد فرقته المعلومات التي توصلت إليها فرقة التخصص التي ناقشت المهمة نفسها ،وهذه
المرحلة تسمى مرحلة تعليم  -متعلم  -متعلمين بحيث يمثل المتعلم الواحد دور المعلم ،ويع ِّلم
فرقته الموضوع الذي تخصص به ،وهذا يعني أن المهمة التي أوكل بها إليه لم تكن مقصورة
على تعلمه لها فقط ،وإنما يتعلمها كي يعلمها لغيره ،وهذا يتطلب بذل جهد أكبر من أجل إتقان
المهمة ،والمهم أن يصل كل متعلم في فرقة األم إلى تع ُّلم جميع جوانب المادة التي حددتها
المهام التعليمية ،وفي داخل الفرقة يجري نقاش وتُثار أسئلة للتأكد من أن كل فرد فيها أصبح ملم ًا
في جميع فروع المادة ،ومن هنا جاء اسم الطريقة ،ألن المهمة العامة توزع على أقسام ،كل متعلم
تخصص في قسم وعند العودة للعمل في فرقة األم يحاول أعضاء الفرقة تركيب هذه األقسام
بشكل ينتج عنه الشكل العام للمادة فهو يشبه لعبة التركيب ،في إعطاء الصورة الكاملة للمادة في
نهاية عمل فرقة األم ،ثم ينتهي العمل ً
أول بعرض نتائج العمل من قبل الفرق المختلفة ومناقشته
وإجماله ،بحيث تعرض كل فرقة مهمة واحدة ،يشارك أعضاء الفرق األخرى باستكمالها عن
طريق إضافة مالحظات وتعليقات ،ومن أجل الوصول إلى الصورة الكاملة للمادة ،ثم يعطي
المعلم امتحان ًا لجميع المتعلمين في المهمة المحددة ،والعالمة التي يأخذها المتعلم هي عالمته
الشخصية وليست عالمة المجموعة.
وينصح عند اتباع هذه الطريقة أن يحضر المعلم بطاقات صغيرة تكتب عليها األرقام من 1-5
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ُحضر المهام أيض ًا على بطاقات ،بحيث ُيكتب على
أو  6حسب عدد الطالب في الفرقة األم ،وت َّ
ُوزع البطاقات على
كل بطاقة السؤال أو الفعالية أو النشاط المطلوب القيام به لتنفيذ المهمة ،ثم ت َّ
المتعلمين بحسب رغباتهم أو بوضعها مقلوبة بحيث يوضع عل كل بطاقة رقم ،فيسحب كل
متعلم في فرقة األم بطاقة ،وعند معرفة الرقم يتناول من على الطاولة الرقم المكتوب على الكرت
اآلخر (فقط أرقام) ،ويضعه على صدره باستعمال دبوس معين ،ثم يتوزع المتعلمون على فرق
التخصص ٌّ
كل حسب رقم بطاقته  /مهمته ،ليعود بعد ذلك إلى فرقة األم ويع ِّلم ما تعلمه في فرقة
التخصص.

> معوقات التع ُّلم النشط-:

تتمحور معوقات األخذ بالتع ُّلم النشط حول عدة أمور ،منها :فهم المعلم لطبيعة عمله وأدواره،
وعدم االرتياح والقلق الناتج عن التغيير المطلوب ،وقلة الحوافز المطلوبة للتغيير.
ويمكن تلخيص تلك العوائق في النقاط التالية:
 .1الخوف من تجريب أي جديد.
 .2قصر زمن الحصة.
 .3زيادة أعداد المتعلمين في بعض الصفوف.
 .4نقص بعض األدوات واألجهزة.
 .5الخوف من عدم مشاركة المتعلمين وعدم استخدامهم مهارات التفكير العليا.
 .6عدم تع ُّلم محتوى ٍ
كاف.
ً
 .7الخوف من فقد السيطرة على المتعلمين.
 .8قلة مهارة المعلمين لمهارات إدارة المناقشات.
 .9الخوف من نقد اآلخرين لكسر المألوف في التعليم.
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بعضا من النصائح للبدء بتصميم أنشطة التع ُّلم النشط
> أيها المعلم ....إليك ً

 .1ابدأ بداية متواضعة وقصيرة.
 .2طور خطة لنشاط التع ُّلم النشط ،جربها ،اجمع معلومات حولها ،عدلها ،ثم جربها ثانية.
 .3جرب ما ستطلبه من المتعلمين بنفسك ً
أول.
 .4كن واضح ًا مع المتعلمين مبين ًا لهم الهدف من النشاط وما تعرفه عن عملية التع ُّلم.
 .5اتفق مع المتعلمين على إشارة لوقف الحديث.
أزواجا عشوائية من المتعلمين في األنشطة.
 .6شكل
ً
	.7إن شرط النجاح في تطبيق التع ُّلم النشط (كما في غيره من األنشطة الواقعية) هو التفكير
والتأمل في الممارسات التدريسية ومتابعة الجديد.

> التخطيط لنشاط في التع ُّلم النشط:

 .1من المفيد اإلجابة عن األسئلة التالية عند تصميم أنشطة التع ُّلم النشط:
	.2ما الهدف من النشاط؟ أو ما هي أطراف التفاعل؟ متعلم مع أخر يجلس بجواره ،متعلم مع
آخر ال يعرفه؟ مجموعة من المتعلمين..
 .3ما موعد النشاط؟ بداية اللقاء ،منتصف اللقاء ،نهايـــة اللقاء ،أو اللقاء بأكمله.
 .4كم من الزمن يلزم للقيام بالنشاط؟
 .5هل سيكتب المتعلمون إجاباتهم  /أفكارهم  /أسئلتهم أم أنهم سيكتفون بالمناقشة؟
 .6هل سيسلمون اإلجابة؟ وهل سيكتبون أسماءهم على الورق؟
 .7هل سيعطى المتعلمون وقت ًا كافي ًا للتفكير في إجاباتهم وفي مناقشتها مع المعلم؟
 .8هل سيناقش العمل الفردي أم الزوجي مع الصف بأكمله؟
	.9هل سيزود المتعلمين بتغذية راجعة حول نشاطهم؟ الحظ أنه حتى لو كان الموضوع
خالف ًيا فإن المتعلمين بحاجة إلى أن يعرفوا رأي المعلم في الموضوع أو القضية أو السؤال
موضوع المناقشة.
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.10ما االستعدادات الالزمة للنشاط؟ وما المطلوب من المتعلمين للمساهمة الفعالة؟
ونترك لك أيها المعلم المجال للبحث عن إستراتيجيات أخرى للتع ُّلم النشط.
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مهارات التفكير
مرا
أيها المعلم..التفكير في اإلسالم مطلب ضروري حيث ميز الله به اإلنسان ليكون ُم َع ً
لألرض وخليفة الله فيها فقد كرم الله سبحانه وتعالى اإلنسان بالعقل ودعا الدين الحنيف إلى
التفكير وإعمال العقل ،فمهارات التفكير لها أصل ديني فقد ذكرت في مواطن كثيرة في القرآن
الكريم
قال تعالى :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ آل عمران ()190،191
والمسلم بالذات مطالب بالتأمل والتفكير بل جعله الله عبادة ودرجة عالية من العبودية.

> تعريف المهارة:

وتعود عليه
تعرف المهارة لغة :مصدر :مهر مهارة ،أتقن ،وحذق ،وبرع ،وأجاد وتمرس عليه َّ
بكل ثقة ودون كُلفة ،وأدى مهمته بمهارة عاليه ،فائقة ،أي بحذق وبراعة وإتقان.
المهارة اصطالحا :التمكن من إنجاز مهمة بكيفية محددة وبدقة متناهية ،وسرعة في التنفيذ من
خالل التع ُّلم والتكرار

> تعريف التفكير:

يعرف بأنه المعالجة العقلية للمدخالت الحسية من أجل تشكيل األفكار ،ومن ثم إدراك األمور
ّ
والحكم عليها بصورة منطقية ،واتخاذ القرارات وحل المشكالت.
وهناك تعريف آخر لمهارات التفكير« :أنها عبارة عن عمليات عقلية محددة نمارسها
ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات والبيانات لتحقيق أهداف تربوية متنوعة تتراوح
بين تذكر المعلومات ووصف األشياء وتدوين المالحظات إلى التنبؤ باألمور وتصنيف األشياء
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وتقديم الدليل وحل المشكالت والوصول إلى استنتاجات».
فالتفكير نشاط ذهني أو عقلي يختلف عن اإلحساس واإلدراك ويتجاوز االثنين مع ًا إلى األفكار
المجردة ،وبمعناه الضيق والمحدد هو كل تدفق أو مجرى من األفكار ،تحركه أو تستثيره مشكلة
أو مسألة تتطلب الحل كما أنه يقود إلى دراسة المعطيات وتقليبها وتفحصها بقصد التحقق من
صحتها ومعرفة القوانين التي تتحكم بها واآلليات التي تعمل بموجبها فالتفكير عبارة عن سلسلة
من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض لمثير يتم استقباله عن طريق واحدة أو
أكثر من الحواس الخمسة.
التفكير كذلك يتألف من مهارات متعددة تسهم إجادة كل منها في فاعلية عملية التفكير،
ويتطلب التفكير تكام ً
ال بين مهارات معينة ضمن إستراتيجية كلية في موقف معين لتحقيق هدف
ما.
فالتفكير أيض ًا له مهاراته األساسية ومهارات متقدمة ومهارات احترافية ،إذ ًا من هنا نستنتج
أن الجميع يفكر ونحن ال نعلم التفكير بل كيف نحسن التفكير والرفع من شأن أدائه وجودته
وصحته.

> خصائص التفكير:

التفكير عملية معرفية ويتميز بعدة خصائص ،منها-:
>التفكير سلوك متطور ونمائي يختلف في درجته ومستوياته من مرحلة عمرية ألخرى ،ويتغير
كما ونوع ًا تبع ًا لنمو الفرد وتراكم خبراته.
ً
>التفكير سلوك هادف فهو ال يحدث في فراغ أو بال هدف ،وإنما يحدث في مواقف معينة.
التفكير مفهوم نسبي فال يعقل لفرد ما أن يصل إلى درجة الكمال في التفكير أو يحقق ويمارس
جميع أنماط التفكير.
>يحدث التفكير بأشكال وأنماط مختلفة؛ (لفظية ،رمزية ،كمية ،منطقية ،مكانية ،زمانية) لكل
منها خصوصية
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الفرق بين التفكير ومهارات التفكير:ـ

التفكير عملية كلية تقوم عن طريقها بمعالجة عقلية للمدخالت الحسية ،والمعلومات المترجمة
لتكوين األفكار أو استداللها أو الحكم عليها ،وهي عملية غير مفهومة تمام ًا ،وتتضمن اإلدراك
والخبرة السابقة والمعالجة الواعية واالحتضان والحدس.
أما مهارات التفكير هي عمليه عقليه لجمع وحفظ وتحليل وتخطيط وتقييم المعلومات
للوصول للنتيجة.
فهي عمليات محددة نمارسها ونستخدمها عن قصد في معالجة المعلومات ،كمهارات تحديد
المشكلة وإيجاد االفتراضات غير المذكورة في النص  ،أو تقويم الدليل أو االدعاء.
إذن :هل هذا كل ما تحتويه المهارة؟ بالطبع ال فالمهارة في حد ذاتها حدث عام مرتبط بالموقف
وكل موقف يجلب من العقل مهارة محددة.
*ولتوضيح العالقة بين التفكير ومهاراته يمكن عقد مقارنة على سبيل المجاز بين التفكير
ولعب كرة المضرب (التنس األرضي).
لعبة التنس تتألف من مهارات محددة كثيرة مثل :رمية البداية  ،والرمية اإلسقاطية....إلخ
ويسهم كل منها في تحديد مستوى اللعب أو جودته .مثال آخر :العدّ اء يحتاج إلى تطوير مهارة
السرعة (سرعة التفكير) أكثر من مهارة القوه المستخدمة في الضرب (مهارة تركيز العقل لتوجيه
ضربة واحدة تؤدي للنتيجة المرجوة).
لهذا كان من الواجب تع ُّلم مهارات موجهة ومساندة لعملية التفكير أو الممارسة للمثال
السابق ،وذلك عن طريق تع ُّلم مهارات أساسية ثم مهارات متقدمة فالمهارات االحترافية حتى
أصل إلى المستوى المطلوب في الممارسة.
> لماذا نتعلم مهارات التفكير؟
ألنها مطلب شرعي :قال تعالى (إن في خلق السموات واألرض واختالف الليل والنهار آليات
ألولي األلباب).
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> هل يمكن تعليم مهارات التفكير؟
يرى الباحثون وجوب التفريق بين التفكير ،وتعليم التفكير ،وتعليم مهاراته ،فتعليم التفكير يعني
تزويد الطلبة بالفرص المالئمة لممارسته ،وتحفيزهم وإثارتهم عليه ،أما تع ُّلم مهارات التفكير
فينصب بصورة هادفة ومباشرة على تعليم الطلبة كيف ولماذا ينفذون مهارات وإستراتيجيات
عمليات التفكير الواضحة المعالم ،كالتطبيق والتحليل واالستنباط واالستقراء.
> ما العوامل التي تؤدي لنجاح تعليم مهارات التفكير؟
 .1المعلم.
 .2البيئة المدرسية والصفية.
 .3مالئمة النشاطات التعليمية لمهارات التفكير.
> ما معوقات تعليم مهارات التفكير؟
	.1الطابع العام السائد في وضع المناهج والكتب الدراسية المقررة في التعليم العام وهو
حشو عقول الطالبات بالمعلومات عن طريق التلقين.
	.2التركيز من قبل المدرسة ،وأهــداف التعليم ،ورسالة العلم على عملية نقل وتوصيل
المعلومات بدالً من التركيز على توليدها أو استعمالها.
	.3اختالف وجهات النظر حول تعريف مفهوم التفكير وتحديد مكوناته بصورة واضحة.
	اعتماد النظام التعليمي والتربوي في تقويم المتعلمين على اختبارات مدرسية تتطلب
مهارات معرفية متدنية.
> ما المهارات التي تساعد على عملية تنظيم األداء الذهني؟
وإليك أيها المعلم..موجز لتلك العمليات مع نماذج ألسئلة لكل عملية منها مع ضرب األمثلة
عليها.
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ً
أول :عملية المالحظة وتقوم على ما يلي:

 -1مالحظة الخصائص:
مفكرا جيدً ا.
فكلما كان المتعلم مالح ًظا عمي ًقا كلما كان
ً
مثال :اكتب ثالث خصائص للقرآن الكريم واكتب السبب الذى تعتقد أنه وراء تلك الخاصية.
 -2مالحظة أوجه الشبه:
هذا التمرين سيساعد المتعلم على إيجاد روابط غير عادية بين األشياء المختلفة.
مثال :أوجد أوجه التشابه بين السنة النبوية والمصباح اليدوي.
 -3مالحظة أوجه االختالف:
فهذا التمرين يختبر قوة مالحظة وحفظ المتعلم لالختالفات الصغيرة بين األشياء.
مثال :اكتب أوجه االختالف بين المسجد والكعبة المشرفة.
 -4تصنيف األشياء المتشابهة:
في هذا التمرين يبحث المتعلم عن الخاصية المشتركة بين األشياء المختلفة.
مثال :ما الخاصية التي تجمع بين القرآن والسنة والقوانين المرورية؟
 -5تحديد االختالفات:
في هذا التمرين يبحث المتعلم عن الشيء المختلف بين األشياء.
مثال:ما الشيء المختلف عن البقية في المجموعة التالية :القرآن الكريم  -التوراة  -السنة
 اإلنجيل  -الزبور. -6المقارنة:
في هذا التمرين يلزم المتعلم أن يفكر في أوجه التشابه وأوجه االختالف.
مثال :اكتب أوجه الشبه وأوجه االختالف بين األرض والسماء.
 -7تصنيف األشياء إلى مجموعات:
سيحتاج المتعلم في هذا التمرين إلى إيجاد روابط في ذاكرته.
مثال :صنف ما يلي إلى مجموعات:
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	عيسى  -موسى  -أبو بكر الصديق  -عثمان بن عفان  -إبراهيم  -علي بن أبي طالب -
عمر بن الخطاب  -نوح  -آدم  -زيد بن ثابت.
 -8ترتيب األشياء حسب الحجم:
إن ترتيب االشياء يمثل جز ًءا من ربطها م ًعا في ذاكرة المتعلم بطريقة منظمة
مثال:من خالل قصة عام الفيل رتب الرموز المتعلقة في القصة ترتي ًبا تنازل ًيا حسب
طيرا أبابيل  -الفيل  -الكعبة  -جنود أبرهة.
الحجمً :
 -9ترتيب االشياء حسب الوقت:
كذلك يمكن ترتيب األشياء حسب وقت حدوثها.
مثال :أعد كتابة األحداث اآلتية مرتبة زمن ًيا حسب تسلسل حدوثها:
الهجرة إلى المدينة  -حادثة الفيل  -الهجرة إلى الحبشة  -غزوة بدر.
 -10التعميم:
	التعميم يساعد المتعلم على معرفة أمثلة جديدة لألشياء كمعرفة الصفات العامة لشيء ما
فتجعلنا نتعرف على األشياء الجديدة المشتركة معها في نفس الصفات.
مثال:اكتب الصفات التي يتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم  -وما الصفات
الصالحة التي يشترك بها الصحابة معه صلى الله عليه وسلم ،أموال الزكاة ،والتي
يتصف بها المحسن.

ثان ًيا :عملية تنمية التفكير التحليلي وتقوم على ما يلي:

ً
إجمال إلى التفكير في أجزائها وكيف تتصل
في التفكير التحليلي ننتقل من التفكير في األشياء
هذه األجزاء بعضها ببعض.
مثل عمل المحقق يلزمك أن تكتشف صفات المشتبه به ومن ثم تستخدم هذه الصفات لحل
المشكلة.
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ونستعرض اآلن أساليب للتفكير التحليلي وأمثلة لها:
 -1تحليل العالقات:
المفكرون الجيدون سريعون في تحليل العالقات.
مثال :عالقة بين األكبر واألصغر في األشياء.
 -2تحليل األنماط تسلسل ًيا:
تعليل العالقة بين األشياء واستنتاج المسلسل التالي:
مثال :اكتب النهاية الحتمية لمسلسل القصة اآلتية.
التحليل البصرى للبيانات:
	المفكرون الجيدون يرسمون الصور في أذهانهم بشكل جيد ،وهذا يساعدهم على
تلخيص وتبسيط وتوضيح كم كبير من المعلومات.
مثال:سمير أكبر من فارس ولكنه أصغر من سيف.عدنان أصغر من الجميع .من الشخص
عمرا
الثاني األكبر ً
 -3تمثيل الخصائص بصر ًّيا:
	و ذلك بتمثيل المعلومات برسومات وبيانات واستخراج المعلومات َم ْن هذه الرسومات
البيانية.
	مثل عرض صور ألحداث قصة أصحاب الفيل ثم يطلب من المتعلمين ذكر األحداث
على حسب الصور.

ثال ًثا :عملية التفكير النقدي وتقوم على ما يلي:

من السهل أن تقول بأن شيئا ما حسن أو سيء أو أنه مفيد أو غير مفيد ولكن ال يكون من السهل
في بعض االحيان أن تقول :لماذا حكمت على شيء ما بأنه حسن أو سيء؟ في بعض األحيان
أنت في حاجة إلى سبب أو معيار لتدعم به حكمك.
وواضحا وواقع ًيا في تفكيرك وأن تقول لماذا فكرت
التفكير النقدي يتطلب أن تكون منص ًفا
ً
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بالطريقة التي استخدمتها والبد أن تكون مستعدً ا لالستماع إلى األسباب التي جعلت لدى شخص
حكما مختلفين عما لديك.
آخر وجهة نظر أو
ً
التفكير النقدي مهم جدً ا في عالمنا اليوم إن أردت أن يكون لك رأى فيما تقرؤه في الصحافة
أو تشاهده في التلفاز وهذا صحيح وخاصة في األمور التي تؤثر في حياتك وحياة اآلخرين لكى
مفكرا وناقدً ا جيدً ا البد أن تتعلم بعض األسئلة الجيدة لتسأل نفسك أو تسأل شخصا آخر
تصبح
ً
عن قضايا وقرارات صادرة عن أناس آخرين.
هذا النوع من العمليات قد يكون أعلى من المستوى العمري لمتعلمي المرحلة االبتدائية.
لكن ممكن للمعلم أن يساعد المتعلمين على إصدار أحكام على األمور الواضحة والمناسبة
لتفكير المتعلمين.
مثال :شاب جالس في الظل ويرى جده الكبير في السن يقوم بزراعة حديقة المنزل ،ويكون
السؤال:
ما رأيك في موقف الشاب ،وماذا تفعل لو كنت مكانه؟

راب ًعا :عملية التفكير اإلبداعي وتقوم على ما يلي:

التفكير اإلبداعي صعب جدً ا ألنه يصعب عليك الهروب واالنفصال عن الصورة والنمط
الموجودين في ذهنك
فكر في كلمة (كرسي) سيتبادر إلى ذهنك شيء له أربعة أرجل ومقعد وساند للظهر...إن
أردت ان تفكر في كرسي مبتكر فان عقلك سيمنعك من أن تصنع كرس ًيا برجل واحدة ً
مثل.
المخزنة في عقلك
فالتفكير اإلبداعي يطلب االنفصال عن األنماط المألوفة
ّ
فكر في األسئلة اآلتية:
هل تستطيع جمع األشياء م ًعا؟
هل تستطيع توجيه بعض األجزاء إلى وجهات أخرى؟
هل تستطيع أن تحذف بعض األجزاء؟
406

هل تستطيع ان تستخدم طرائق أو مواد أو عمليات بديلة؟
هل تستطيع أن تلوي األشياء إلى االتُّجاه المقابل؟
هل تستطيع ان توسع أو تضيف شي ًئا؟
ً
طويل
فالمفكرون يتخيلون ويجربون أفكارا غير عادية يحتضنون أو يقفون عند الفكرة وقتا
ويجازفون دون االلتفات لما يظنه اآلخرون متلمسين ومتعمقين في التفكير في صنعة الخالق
وإبداعات البشر ويستمتعون باللعب باألفكار.
 -1النتائج اإلبداعية:
	يحث هذا التمرين على تجاوز المألوف وإلتيان بنتائج مختلفة ومبدعة فليس هناك إجابة
صحيحة بل إن لكل واحد نتائجه المختلفة.
مثال :تمرين (ماذا....لو )
	ماذا يحدث إذا توقف التعليم في العالم؟  -ماذا يحدث إذا توقف نزول المطر؟  -ماذا
يحدث إذا لم يكن هناك صدقات وزكاة؟  -أو ماذا يحدث إذا لم تطبق الزكاة؟  -ماذا
ِ
حب للمساعدة في
يحدث إذا توقفت مساعدة الناس بال مقابل  -ماذا يحدث إذا استُغ َّل ٌ
التحايل على الناس.
 -2التفكير اإلبداعي العكسي:
	وهو التفكير في فكرة مضادة لما يحاول أغلب الناس التفكير فيه وبالتالي ستفكك تلك
األنماط المخزنة والمثبتة في عقلك.
مثال :سجل ثالثة أشياء ال تستطيع القيام بها بدون وضوء.
مثال :سجل ثالثة أشياء ال تستطيع القيام بها :وأنت تصلي  /وأنت محرم.
الحل اإلبداعي للمشكالت:
	يتطلب ذلك أن تفكر في إجابات غير عادية أو إجابات غير متوقعة فقد تكون أول شخص
يأتي بالفكرة.
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أفكارا جديدة أكثر جاذبية لألطفال المتهاونين عن الصالة ليلتزموا بأدائها.
مثال :ابتكر
ً
-3تحليل التصاميم:
	المبدعون يالحظون األشياء التي من صنع الله ومن صنع البشر ويتساءلون لماذا صممت
بهذه الطريقة؟.
- 4الحل اإلبداعي للمشكالت:
	يتطلب ذلك أن تفكر في إجابات غير عادية أو إجابات غير متوقعة فقد تكون أول شخص
يأتي بالفكرة.
أفكارا جديدة أكثر جاذبية لألطفال المتهاونين عن الصالة ليلتزموا بأدائها.
مثال :ابتكر
ً
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مصطلحات تربوية
الشراكة المجتمعية :community partnership
دعم جديد من المؤسسات التعليمية لالستفادة من مؤسسات المجتمع واالنفتاح عليه ليشارك
في تحمل مسؤولياته
المسوغ المنطقي :rationale
المبرر المنطقي.
الجودة :Quality
شعار يلتمس به العاملون في الميدان تحقيق التميز في المخرجات التعليمية
الطموح :Ambition
رغبة متجددة وغاية تخدمها وسائل يؤمن بها الفرد ويجاهد من أجل تحقيقها
الفاعلية :Effectiveness
سباق وصراع من أجل الوصول إلي أفضل النتائج بصدق وأمانه يؤكده حماس داخلي وخبرة
طويلة ووعي وظيفي ومهني
المنهج :Curriculum
مجموعة متنوعة من الخبرات التي يتم تشكيلها وتتاح الفرص للمتعلم للمرور بها ،ويتضمن
ذلك عمليات التعليم والتي تظهر نتائجها فيما يتعلمه المتعلمون ،ويتم ذلك من خالل المدرسة
أو أية مؤسسات تربوية أخرى ،ويشترط في هذه الخبرات أن تكون منظمة منطقية ،وقابلة للتطبيق
وإحداث تأثير.
مجموعة الخبرات التربوية التي توفرها المدرسة للمتعلمين داخل المدرسة وخارجها من
خالل برامج دراسية منظمة بقصد مساعدتهم على النمو الشامل والمتوازن ،وإحداث تغيرات
مرغوبة في سلوكهم وفق ًا لألهداف التربوية المنشودة.
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وظيفية المنهج :Curriculum Functionalism
مدى إمكانية تطبيق ما يتضمنه المنهج من معارف ومهارات واتجاهات في الحياة اليومية،
وهذا يعني ربط المناهج بالبيئة التي يعيش فيها المتعلم.
وثيقة المنهج (:)Curriculum Document
خطة مكتوبة يقوم عليها المنهج المراد تصميمه (بناؤه) أو تطويره ،وتشكل هذه الخطة إطار ًا
عا ًّما يتضمن أسس بناء المنهج ومرتكزاته ودواعي بنائه أو تطويره ،كما تتضمن عناصر المنهج
ومعايير كل منها ،ومعايير تنفيذه وتقويمه ومواصفات األوعية المنهجية والمواد التعليمية من
كتب (المتعلم ومعلم) وكتب أنشطة ،وبرمجيات ووسائط ،ووسائل التقويم وأدواته ،ومعايير
التنمية المهنية للقائمين على تنفيذ المنهج وتقويمه.
تصميم المنهج :Curriculum Design
وضع الصورة العامة للمنهج ،وهي أكثر تفصي ً
ال من مخطط المنهج ،وتضم هذه الصورة

العالقة التفاعلية بين مكونات المنهج من :أهداف محتوى وطرق وأساليب ووسائل ،وأنشطة
وتقويم.
تصميم وثيقة المناهج (:)Curriculum Document Design
وضع إطار لتنظيم عناصر المنهج واتساعها وعمقها وتكاملها الرأسي ،وتكاملها األفقي داخل
المادة نفسها ومع المواد الدراسية األخرى بما يحقق التوازن بين المادة الدراسية والمتعلم،
ومراعاة حاجات المجتمع وثقافته.
وفي تخطيط المناهج وبنائها ،وتنظيم عناصرها ومكوناتها ويفترض أن تراعى مفاهيم التصميم
اآلتية:
التصميم األفقي لمحتوى المنهج الذي يتطلب مراعاة اتساع المنهج وعمقه ،والتكامل والترابط
بين المجاالت المعرفية والوجدانية (القيم ّية) والمهارية ،كما يتطلب ترابط جميع عناصر المنهج
ببعضها (األهداف والمحتوى ،واألساليب ،والوسائط ،واألنشطة ،والتقويم).
التصميم العمودي لمحتوى المنهج الذي يتطلب تراكم الخبرات وتتابعها الرأسي بما ينسجم
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مع سيكولوجية المتعلمين ،وأعمارهم ومراحل نموهم ،وطبيعة المادة نفسها ،فيكون التتابع من
البسيط إلى المعقد ،ومن الكل إلى الجزء بحيث يزداد المنهج عمق ًا واتساع ًا كلما ارتقينا من
الصفوف الدنيا إلى الصفوف العليا.
التوازن بين منهج النشاط والخبرات والمهارات الذي يركز على المتعلم وحاجاته وقدراته
وخصائصه الذاتية ،وبين منهج المادة الدراسية الذي يركز على طبيعة المعرفة ،وهذا يعني
بالضرورة مراعاة التوزان بين المادة والمتعلم ،وبين مكونات المنهج والمواد الدراسية األخرى،
وبين المعرفة والمهارات والقيم.
عالمية المنهج :Curriculum Internationalization

مدى مراعاة المنهج للواقع العالمي ،ومواكبته للمتغيرات الدولية ،بهدف تكوين عقلية قادرة
على التفاهم الدولي ومسايرة التغيرات التي تحدث في العالم ،مثل مراعاته للتربية من أجل السالم
والتفاهم الدولي وحوار الحضارات ،والقضايا البيئية التي تحدد حياة اإلنسان على األرض.
تجريب المنهج :Curriculum Experimentation
وتعني تجريب المناهج الدراسية قبل تعميمها في عدد محدود من المدارس والفصول،
بغرض التأكد من صالحية المنهج المطور ،وإجراء التعديالت الالزمة التي تكشف عنها التجربة
الميدانية ،ويشارك فيها أطراف العملية التربوية من خبير مناهج ،وموجه ومعلم ،ومتعلم وولي
أمر ،بهدف الوصول إلى الصورة المناسبة للمنهج.
تطوير المنهج :Curriculum Development
إصدار القرارات بشأن تنفيذ اإلجراءات العملية لتطوير المواضع التي تحتاج إلى تعديل أو
تغيير أو حذف ،وهو عملية منظمة وليست ارتجالية ،وإنما تقوم على األدلة العملية والدراسات
الميدانية والتحليلية.
وهو إحداث تغييرات في عنصر أو أكثر من عناصر منهج قائم بقصد تحسينه ،ومواكبته
للمستجدات العلمية والتربوية ،والتغيرات في المجاالت االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافة بما
يلبي حاجات المجتمع وأفراده ،مع مراعاة اإلمكانات المتاحة من الوقت والجهد والكلفة.
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ويالحظ مما سبق أن مفهوم تصميم (بناء) المنهج يختلف عن مفهوم تطويره في نقطه البداية
لكل منهما ،فتصميم المنهج يبدأ من نقطة الصفر ،أما تطوير المنهج فيبدأ من منهج قائم ولكن يراد
تحسينه أو الوصول إلى طموحات جديدة ،ومن جهة أخرى تشترك عمليتا بناء المنهج وتطويره
في أنهما تقومان على أسس مشتركة وهي المتعلم،ـ والمجتمع ،والمعرفة ،وأنهما تتطلبان قدرة
على استشراف المستقبل وحاجات المجتمع وأفراده.
خبراء المنهج :Curriculum Experts
خبراء متخصصون في مجال المناهج ،يفترض أن يكونوا على درجة عالية من العلم والقدرة
على التطبيق ،ويشاركون في تخطيط المناهج الدراسية وبنائها وتقويمها وتطويرها ،وهم يعملون
عادة ضمن فريق يضم خبراء وسائل وتقنيات تعليم ،ومختصين في المادة العلمية ،ومختصين في
علم النفس التربوي والقياس والتقويم ،سواء على المستوى التخطيطي أو التنفيذي.
نظرية المنهج :Curriculum Theory

مجموعة القرارات التي تسفر عنها دراسة المجتمع وثقافته وفلسفته ،والمتعلم وطبيعته
وعالقاته وتفاعالته في سياق شخصي واجتماعي ،وتنعكس هذه القرارات على أهداف المنهج
ومحتواه ،وتحدد العالقة بين المحتوى واألهداف وإستراتيجيات التدريس والمتعلم ،وغير ذلك
من عناصر العملية التعليمية التعلمية ،سواء على مستوى القرارات بعيدة المدى أو المرحلية.
نموذج المنهج :Curriculum Model
يعد حلقة الوصل بين الفكر التربوي والممارسات التربوية ،وهو تصور أو رسم تخطيطي
للمنهج بوصفه عملية ،حيث يصف المصادر المعتمدة في تطوير المنهج ،وتسلسل عناصره
والعالقات بينها ،وهو بالتالي وسيلة تساعد في تخطيط المنهج وتنفيذه وتقويمه.
مخطط المنهج :Curriculum Plan
رسم تخطيطي بين الصورة العامة والكلية للمنهج ،وهو يعبر عن الرؤية األولية أو الميدانية
لخبراء المنهج ،ويوضح قدر اإلمكان ،المكونات األساسية للمنهج وكافة التفاعالت الرأسية
واألفقية بينها ،وعالقة كل منها باألهداف العامة للمنهج.
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المنهج العلمي:scientific method
إحدى طرائق التدريس الحديثة ..تميل إلى التطبيق والتدريب وإكساب المهارات والشكل
المهارى والوصول إلي حقائق متكاملة
تقويم المنهج :Curriculum Evaluation
مجموعة اإلجراءات واألساليب المستخدمة لتعرف مدى صالحية المنهج بكافة مكوناته
وأبعاده :أهدافه ،ومحتواه ،وأنشطته ،ومصادر تع ُّلمه ،وأساليب تقويمه ،ومدى تحقيقه لألهداف
المتوخاة منه.
تقويم المنهج :Curriculum Evaluation

مجموعة عمليات ينفذها أشخاص متخصصون يجمعون فيها البيانات التي تمكنهم من تقرير
ما إذا كانوا سيقبلون المنهاج أو يغيرونه أو يعدلونه أو يطورونه ،بناء على مدى تحقيقه ألهدافه
التي رسمت له.
األسس الفلسفية :Philosophical principles
وتعني األطر الفكرية التي تقوم عليها المناهج بما تعكس خصوصية مجتمع دولة اإلمارات
العربية المتحدة المتمثلة في عقيدته ،وتراثه ،وحقوق أفراده وواجباتهم.
األسس االجتماعية :Sociological principles
وتعني األسس التي تتعلق بحاجات المجتمع وأفراده وتطورها في المجاالت االقتصادية،
والعلمية التقنية ،وكذلك ثقافة المجتمع ،وقيمه الدينية ،واألخالقية ،والوطنية ،واإلنسانية.
األسس النفسية :Psychological principles
وتعني األسس التي تتعلق بطبيعة المتعلم وخصائصه النفسية واالجتماعية ،والعوامل المؤثرة
في نموه بمراحله المختلفة.
وينبغي أن تبرز هذه األسس قدرات المتعلمين وحاجاتهم ومشكالتهم وربطها بالمنهج بما
ينسجم مع مبادئ نظريات التع ُّلم والتعليم ،واحترام شخصية المتعلم.
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األسس المعرفية :Cognitive principles
وتعني األسس التي تتعلق بالمادة الدراسية من حيث طبيعتها ،ومصادرها ومستجداتها،
وعالقاتها بحقول المعرفة األخرى ،وتطبيقات التع ُّلم والتعليم فيها ،والتوجهات المعاصرة في
تعليم المادة ،وتطبيقاتها.
وينبغي هنا تأكيد تتابع مكونات المعرفة في المواد الدراسية األخرى ،وعلى العالقة العضوية
بين المعرفة والقيم واالتجاهات والمهارات المختلفة.
فلسفة المجتمع وثقافته :Philosophy & Culture of Society
مجموعة العقائد والقيم والعادات والتقاليد واألعراف السائدة في المجتمع ،وكذلك األنظمة
السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يطبقها المجتمع.
مصفوفة المدى والتتابع :Scope & Sequence

مجموعة من الموضوعات التي تقدم في مادة دراسية طوال مراحل التعليم العام ،ويتم
إعدادها بواسطة خبراء في مجال المناهج ،ويراعى فيها االلتزام بالخطة الدراسية في المراحل
التعليمية ،وحداثة المحتوى والتدرج وتتابع محتوى المادة عبر السنوات الدراسية ،والتوازن بين
كما ونو ًعا ،والبساطة والوضوح ،والمالءمة لمستوى المتعلمين وقدراتهم في كل
الموضوعات ًّ
صف دراسي.
خرائط المدى والتتابع :Scope and Sequence Maps
وهو جدول يوضح تدفق المفاهيم واألفكار الرئيسة الواردة في محتوى المنهج بصورة أفقية
ورأسية لصفوف التعليم العام جميعها ،بحيث تبرز التكامل الرأسي واألفقي بين موضوعات
المادة الدراسية
التنظيم األفقي :Horizontal Organization
هو التنسيق بين المواد الدراسية المختلفة من ناحية ،والتنسيق بينها وبين الحياة الخارجية من
ناحية ثانية ،وبين المواد وحاجات المتعلمين من ناحية ثالثة.
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التنظيم الرأسي :Vertical Organisation
هو التنظيم من أسفل إلى أعلى أو من فوق إلى تحت ،ويكون في المادة الدراسية الواحدة
وداخلها ،أي ترتيب موضوعاتها طبق ًا لمبادئ معينة ،بحيث تكون هذه الموضوعات متدرجة
ومترابطة ويفيد تع ُّلم أولها في تع ُّلم ما بعده.
تنظيم محتوى المنهج :Curriculum Planning
هو تقديمه للمتعلم بشكل معين ،بحيث يؤدي إلى أن يتعلمه بشكل أسرع وأسهل ،وبشكل
متدرج بحيث ينمو التع ُّلم ويعمق ويثبت لدى المتعلم وتستمر آثاره معه.
التقييم (:)Assessment

هو عملية جمع البيانات أو المعلومات عن المتعلم فيما يتصل بما يعرف أو يستطيع أن يعمل،
ويتم ذلك بالعديد من األدوات من مثل مالحظة المتعلمين أثناء تعلمهم ،أو تفحص إنتاجهم ،أو
اختبار معارفهم ومهاراتهم.
وهو تقدير قيمة شيء معين تقدير ًا وصفي ًا استناد ًا إلى معيار معين.
التقويم :Evaluation
هو اإلجراءات التي تهدف إلى تحديد مدى تقدم تع ُّلم المتعلمين ،ومدى تحقق مستوى الجودة
في أدائهم ،وفق معايير محددة ،وفيه يمكن تحديد مستويات المتعلمين ،وتحليل أخطائهم ،وفي
ضوئه يمكن توجيههم إلى األنشطة التي تالئم مستوياتهم ،لذا فهي عملية تشخيصية ،وعالجية،
ووقائية.
تقدير المستويات تقـــدير ًا كيفي ًا وإصدار حكم على مـــدى تحقيق العملية التربوية ألهدافها
الموضوعية ومن خالل تشخيص جوانب الضعف والقوة بهدف التحسين والتطوير.
تقويم األداء:Performance Evaluation
هو ما يقوم به المتعلم في مجال ما ويتطلب فع ً
ال أو عمالً ،أو يتطلب إنجاز ًا يختلف في كثير
من جوانبه عن استذكار مجموعة من المعارف.
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التقويم البنائي أو التكويـنـي:Constructive Evaluation
ويتم قبل إعطاء برنامج تعليمي أو منهاج دراسي للتأكد من امتالك المعلمين خبرات سابقة
تمكنهم من متابعة تعلمهم في البرنامج الجديد.
وهو عملية منظمة تتم في أثناء تكون المعلومة (أثناء التدريس وخالل الفصل الدراسي)،
وتهدف إلى تصحيح مسار العملية التربوية للمتعلم والتحقق من فهمه للمعلومة التي مر بها وبيان
مدى تقدمه نحو الهدف المنشود.
ويتم عدة مرات في أثناء التدريس بقصد تحسينها وتطويرهــــا وهو عملية مستمرة يستفاد من
نتائجه في توفير التغذية الراجعة والعالج المبكر  ،ومن أدواته األسئلة التي يطرحها المعلم أثناء
سير الدرس.
التقويم التشخيصي :Diagnostic Evaluation

هو ذلك التقويم الذي يهدف إلى تحديد أسباب المشكالت الدراسية التي يعاني منها المتعلمون
والتي تعيق تقدمهم الدراسي.
وهو الذي يحدد المستوى المدخلي لكفاية المتعلمين عند بداية التع ُّلم  ،كما يحدد الصعوبات
والعوامل التي تؤثر في مستوى تحصيل المتعلمين.
التقويم الختامي :Summative Evaluation
هو ذلك التقويم الذي يهتم بكشف الحصيلة النهائية من المعارف والمهارات والقيم والعادات
التي يفترض أن تحصل نتيجة لعملية التعليم.
يتم مع نهاية فصل دراسي أو نهاية تطبيق منهاج أو برنامج معين للوقوف على تحصيل
المتعلمين واتخاذ قرارات إدارية بحقهم مثل الترفيع والترسيب
التقويم القبلي :Formative Evaluation
التقويم الذي يساهم في اتخاذ القرارات بطريقة علمية في أي من المجاالت المختلفة بطريقة
علمية ويحدد المستوى الذي يكون عليه المتعلم قبل قيامه بالدراسة.
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التقويم المستمر :Continuous Evaluation
التقويم الذي يتم مواكب ًا لعملية التدريس ،ومستمر ًا باستمرارها ،والهدف منه تعديل المسار
من خالل التغذية الراجعة بناء على ما يتم اكتشافه من نواحي قصور أو ضعف لدى المتعلمين.
ويتم تجميع نتائج التقويم في مختلف المراحل ،إضافة إلى ما يتم في نهاية العمل من أجل تحديد
المستوى النهائي.
االختبار  :Test Examinationأداة قياس تتألف من مجموعة من المثيرات أو األسئلة في
مجال أو موضوع معين يطلب من المعلم أن يجيب عنها ويتم تحديد مستواه في ضوء ذلك.
وهو إجراء الستنباط استجابات يبنى عليها تقويم تحصيل المتعلم أو أدائه في محتوى دراسي
معين ،مثالً :المعرفة الخاصة بموضوع معين.
االختبار التحصيلي :Achievement Test
هو أداة مقننة تتألف من فقرات أو أسئلة يقصد بها قياس التع ُّلم السابق للفرد في مجال أو

موضوع معين.
االمتحان النهائي :Final Examination
هو االختبار الذي يعده المعلم أو مجموعة من المعلمين بعد االنتهاء من دراسة محتوى
المنهج ،وغالب ًا ما يكون على هيئة أسئلة مقاليه أو موضوعية أو مهمات شاملة لجميع مستويات
األهداف..
الحقيبة التعليمية :Learning Kit
وعاء معرفي يحتوي على عدة مصادر للتعليم ،صممت على شكل برنامج متكامل متعدد
الوسائط ،يستخدم في تع ُّلم أو تعليم وحدة معرفية منوعة ،تتناسب مع قدرات المتعلم ،وتناسب
بيئته ،يؤدي تعليمها إلى زيادة معارف وخبرات ومهارات المتعلم ،وتؤهله لمقابلة مواقف حياتية
ترتبط بما اكتسبه نتيجة تعلمه محتوى هذه الحقيبة.
وتعرف بأنها أسلوب من أساليب التع ُّلم الذاتي أو تفريد التعليم الذي ازداد االهتمام به في
اآلونة األخيرة مع التغيرات والتطورات العلمية الحديثة.
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خرائط المفاهيم :Concept Maps
عبارة عن أشكال تخطيطية تربط المفاهيم بعض ًا البعض عن طريق خطوط أو أسهم يكتب
عليها كلمات تسمى كلمات الربط لتوضيح العالقة بين مفهوم وآخر.
كما أنها عبارة عن بنية هرمية متسلسلة ،توضح فيها المفاهيم األكثر عمومية وشمولية عند قمة
الخريطة ،والمفاهيم األكثر تحديد ًا عند قاعدة الخريطة ،ويتم ذلك في صورة تفريع ّية تشير إلى مستوى
التمايز بين المفاهيم ،أي مدى ارتباط المفاهيم األكثر تحديد ًا بالمفاهيم األكثر عمومية ،وتمثل
العالقات بين المفاهيم عن طريق كلمات أو عبارات وصل تكتب على الخطوط التي تربط بين أي
مفهومين ،ويمكن استخدامها كأدوات منهجية وتعليمية باإلضافة إلى استخدامها كأسلوب للتقويم.

الشفافية :Transparency
صفيحة بالستيكية شفافة تسمح بمرور الضوء من خاللها ،ويتم إعدادها بالكتابة أو الرسم
عليها مباشرة ثم عرضها بجهاز إسقاط ضوئي.
طرائق التدريس :Teaching Methods
تعرف بأنها اإلجراءات العامة التي يقوم بها المعلم في موقف تعليمي معين.
طريقة العروض العملية:هي الطريقة التي يقوم المعلم فيها بعملية عرض أمام المتعلمين،
أو يقوم متعلم أو مجموعة من المتعلمين بالعرض وهي أسلوب تعليمي تعلمي لتقديم حقيقة
علمية ،أو مفهوم علمي ،أو تعميم علمي.
القياس :Measurement
هو العملية التي تقوم على إعطاء األرقام أو توظيفها وفق ًا لنظام معين من أجل التقييم الكمي
لسمة أو متغير معين ،وهي التعبير الكمي باألرقام عن خصائص األشياء والسمات وغيرها.
فهو إعطاء قيمة رقمية لمستوى أداء معين وذلك من خـــالل أدوات قياس مثل االختبارات بأنواعها
الكتاب المدرسي :Text Book
مجموعة من المعلومات المختارة والمبوبة والمبسطة التي يمكن تدريسها ،والتي -من حيث
عرضها -تمكن المتع ِّلم من استخدام الكتاب المدرسي بصورة مستقلة.
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عبارة عن كتاب عرضت فيه المادة العلمية بطريقة منظمة ومختارة في موضوع معين ،وقد
وضعت في نصوص مكتوبة بحيث تناسب موقف ًا بعينه في عمليات التعليم والتعلم.
وثيقة رسمية موجهة مكتوبة ومنظمة كمدخل للمادة الدراسية ،ومصممة لالستخدام في
الصف الدراسي ،وتتضمن مصطلحات ونصوص ًا مناسبة وأشكاالً وتمارين ،ومعينات للمتعلم
على عملية التع ُّلم ،ومعينات للمعلم على عملية التدريس.
مؤشرات األداء :Performance Indicators
جمل أو عبارات تصف بدقة ما يجب أن يكون المتعلم قادر ًا على أدائه بعد مروره بخبرة
تعليمية تعلمية.
دالالت ميدانية تثبت العمل اليومي بشكل ملتزم وعملي..وتعطي لألعمال التي نقوم بها
مصداقية وحق المتابعة وتصحيح المردود.
المحتوى :Content
هو خالصة من الحقائق والمفاهيم والمبادئ والنظريات في مجال معرفي ،مثل( :الفيزياء ،والكيمياء،
والرياضيات) ،أو في مجال معرفي غير منظم ،مثل (التربية البيئية ،والتربية األسرية) ،وطرق معالجة
هذه المعلومات ،وهذا المحتوى يجب أن يعين المتعلم في فهم المعرفة واكتشافها بنفسه.
المشروع :Project
هو عمل متصل بالحياة يقوم على هدف محدد ،وقد يكون نشاط ًا فردي ًا أو جماعي ًا وفق ًا
لخطوات متتالية ومحددة.
المعيار (:)Standard
هو جملة يستند إليها في الحكم على الجودة في ضوء ما تتضمنه هذه الجملة من وصف لما هو
متوقع تحققه لدى المتعلم من مهارات ،أو معارف ،أو مهمات ،أو مواقف ،أو قيم واتجاهات ،أو
أنماط تفكير ،أو قدرة على حل المشكالت واتخاذ القرارات.
المفهوم :Concepts
هو تصور عقلي مجرد في شكل رمز أو كلمة أو جملة ،يستخدم للداللة على شيء أو موضوع
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أو ظاهرة معينة.
ملف اإلنجاز :Portfolio Achievement
هو ذلك الملف الذي يتم فيه حفظ نماذج من أداء المتعلم بهدف إبراز أعماله ومنجزاته التي
تشير إلى مدى نموه الطبيعي واالجتماعي والنفسي واألكاديمي والمهارى واإلبداعي والثقافي.
المهارة :Skill
تعرف في علم النفس بأنها :السرعة والدقة في أداء عمل من األعمال مع االقتصاد في الوقت
المبذول ،وقد يكون هذا العمل بسيط ًا أو مركب ًا.
وتعرف في كتابات المناهج بأنها:
قدرة المتعلم على استخدام المبادئ والقواعد واإلجراءات والنظريات ابتدا ًء من استخدامها
في التطبيق المباشر ،وحتى استخدامها في عمليات التقويم.
مهارات التع ُّلم :Learning Strategies/ Skills

مجموعة المهارات التي تتطلبها عملية التعلم ،ويكتسبها المتعلم وتنمو بنموه بصورة تدريجية
ومنظمة ،وتشمل مهارات التفكير وحل المشكالت واالتصال ،والمهارات الرياضية والعملية
النشاط ..أداء عملي يمارسه المتعلم به ما استفاد منه من برامج تع ُّلم.
النشاط اإلثرائي :Enrichment Activity
عمل ينفذه المتعلمون الذين اتقنوا مادة الكتاب ،وتسمح قدراتهم وإمكاناتهم بإيصالهم إلى
مستويات أداء فائقة تصل إلى االبتكار واإلبداع أحيان ًا.
هي أنشطة تطبيقية موجهة للمتفوقين إلثراء خبراتهم وتلبية قدراتهم وتنمية مواهبهم.
األنشطة اإلثرائية:
شكل يمارس يومي ًا ويسعى إلى ربط المادة بالواقع من خالل برامج إرشادية مدرسية ومجتمعية
وخطط عملية توسع مدارك التعليم النظرى بالتعليم المساعد لصقل مواهب المتعلمين وتنمية
القدرات الفاعلة للهيئة التعليمية.
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النشاط األساسي :Essential Activity
هو عمل ينفذه جميع المتعلمين ،بهدف بناء المعرفة العلمية األساسية في المادة الدراسية.
النشاط االستهاللي :Warming-up Acivity
هو عمل ينفذه المتعلمون للوصول إلى حالة ذهنية تمكنهم من تلقي التع ُّلم الجديد ،وقد يكون
النشاط متعلق ًا بتع ُّلم سابق يمهد للتع ُّلم الجديد ،أو نشاط ًا استكشافي ًا يقود إلى التع ُّلم الجديد.
النشاط التعزيزي :Supplementary Activity
عمل ينفذه المتعلمون الذين أنجزوا المادة الدراسية بصورة عادية ،ومن شأن هذه األنشطة ،أن
تدعم تعلمهم ،وتوصلهم إلى تعميق المادة وإتقانها.
فهي أنشطة تطبيقية لتعزيز خبرات المتعلمين وتعميقها.
النشاط العالجي :Remedial Activity
هو عمل ينفذه المتعلمون الذين يواجهون صعوبات في التعلم ،ومن شأن هذا العمل اإلسهام
في معالجة وتذليل هذه الصعوبات ،ويأخذ شكل إعادة تدريس بصورة أكثر مالءمة لهذه الفئة،
من المتعلمين ،مع ضرورة أن تنفذ مثل هذه األنشطة بإشراف المعلم وتوجيهه.
فهي أنشطة تطبيقية لعالج جوانب الضعف والقصور لدى بعض المتعلمين
النواتج التعلمية :Learning Outcomes
هي عبارات تصف أداءات المتعلم المتوقعة بعد دراسته موضوعات معينة.
الهدف العام (:)Goal
هو عبارة تصف الناتج التعليمي المتوقع تحقيقه لدى المتعلم.
وسائل تع ُّلم ذاتي :Self-Learning Tools
وسائل يعتمد عليها المتعلم في تعليم نفسه ،وهي مواد تعليمية قد تكون على شكل كتاب أو
فيلم تعليمي ،أو تسجيل صوتي وقد تكون كلها في حقيبة واحدة.
الوسائل التعليمية التع ُّلمية :Teaching Tools
هي مجموعة األدوات والمواد واألجهزة التي يستخدمها المعلم أو المتعلم لنقل محتوى
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معرفي أو الوصول إليه داخل غرفة الصف أو خارجها بهدف نقل المعاني وتوضيح األفكار
وتحسين عمليتي التعليم والتعلم
اإلبداع :Creativity
هو مزيج من القدرات واالستعدادات والخصائص الشخصية التي إذا وجدت في بيئة تربوية
مناسبة فإنها تجعل المتعلم أكثر حساسية للمشكالت ،وأكثر مرونة في التفكير ،وتجعل نتاجات
تفكيره أكثر غزارة وأصالة بالمقارنة مع خبراته الشخصية أو خبرات أقرانه.
فهو أساليب ووسائل مطورة تعطي وتبث سمة التجديد والتحفيز إليجاد ملكات ذات أبعاد
إنتاجية بمعدالت أسرع وأقصر.
اإلبداع أو االبتكار:creativity and innovation.

قدرة كامنة لدى بعض األشخاص أو طريقة في التفكير تتسم بالحداثة فينتج عنها سمات
عديدة كالمرونة في التفكير والطالقة واألصالة في إنتاج األفكار ،ويمكن رعاية اإلبـــداع وتنميته
فالمعلم الذي يشجـــع على االكتشاف واالستقصاء يوفر الفرص للتفكير المتشعب ويحرص
على األصالة في نتاجات المتعلمين هو معلم يرعى اإلبداع.
التفكير األبداعي :creative thinking
نمط حديث من طرق التدريس يرتب األفكار ويسرع بالنتائج ويعطي لألفضل أن يستمر من
خالل شحذ الذهن والفكر واالنطالق إلى تأكيد البرهان من خالل الفروض.
أساليب التدريس :Teaching Techniques
إجراءات خاصة يقوم بها المعلم ضمن اإلجــراءات العامة التي تجري في موقف تعليمي
معين ،فقد تكون طريقة المناقشة واحدة ،ولكن يستخدمها المعلمون بأساليب متنوعة كاألسئلة
واألجوبة ،أو إعداد تقارير لمناقشتها.
ورشة العمل:work shop.
دائرة عمل تهدف من خالل مناهج قياسية وأولويات مطروحة لإلثبات من مشاركين لهم أدوار
معينة تحددها أطر علمية دقيقة.
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حلقة نقاش ..wsop
لقاء يجمع فئة معينة لطرح أفكار وموضوعات جديدة تثرى به الميدان التعليمي وحسب
السياسة العامة والمعايير الهادفة.
الملتقي:ducation forum.
لقاء يجمع بين كافة االختصاصين لوضع فروض معينة بهدف االنتماء إلي نواتج لها قيمة
علمية وعملية محسوبة.
االستدالل :Inference
هو عملية تهدف إلى وصول المتعلم إلى نتائج معينة ،على أساس من األدلة والحقائق المناسبة
الكافية ،حيث يربط المتعلم مالحظاته ومعلوماته المتوفرة عن ظاهرة ما بمعلوماته السابقة عنها،
ثم يقوم بإصدار حكم يفسر هذه المعلومات أو يعممها.
االستقراء :Induction

هو عملية تفكيرية يتم االنتقال بها من الخاص إلى العام أو من الجزئيات إلى الكل ،حيث يتم
التوصل إلى قاعدة عامة من مالحظة حقائق مفردة.
االستقصاء :Investigation
عملية نشطة يقوم بها المتعلم باستخدام مهارات عملية أو عقلية للتوصل إلى تعميم أو مفهوم
أو حل مشكلة.
االستنتاج :Deduction
هو عملية تفكيرية تمكن المتعلم من الوصول إلى الحقائق باالعتماد على مبادئ وقوانين
وقواعد صحيحة ،فينتقل فيها المتعلم من العام إلى الخاص ،أو من الكليات إلى الجزئيات ،أو
من المقدمات إلى النتائج.
التدريب :Training
عملية منظمة مستمرة تهدف إلى إعداد الفرد للعمل المنتج والحفاظ على مستوى عال من
أدائه خالل إكسابه عادات ومهارات واتجاهات وأفكار ًا مرتبطة بنوع العمل المسند إليه أو
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الهدف الذي يسعى لبلوغه .فهو صقل قدرات وتنمية عملية إلطراء والتطوير والتجديد علي
جوانب المهنة واألداء العملي.
التعليم :Instruction
هو التصميم المنظم المقصود للخبرة (الخبرات) التي تساعد المتعلم على إنجاز التغيير
المرغوب فيه في األداء ،وعموم ًا هو إدارة التع ُّلم التي يقودها المعلم.
رؤية التعليم:Vision education.
سياسات عامة تتبناها المؤسسات التنفيذية ضمن األهداف العامة والرؤية المستقبلية لالنطالق
بمقدرات التعليم إلى القرن الحادي والعشرين.
تطوير التعليم :the development of education

منظومه متكاملة تضعها اللجان الوزارية لوضع أنظمة تعليمية متطورة ترضي به آمال وطموحات
المجتمع بأسره.
التع ُّلم :Learning
هو نشاط يقوم فيه المتعلم بإشراف المعلم أو بدونه ،يهدف اكتساب معرفة أو مهارة أو تغيير
سلوك.
التعلم باالكتشاف :Learning by discovery
هو التع ُّلم الذي يسلك فيه المتعلم سلوك العالم ،حيث يستخدم معلوماته وقدراته وقابلياته في
عمليات تفكيرية عملية وعقلية للوصول إلى نتائج جديدة.
التعلم التعاوني :Cooperative Learning
هو تع ُّلم يتم بإشراك مجموعة صغيرة من المتعلمين مع ًا في تنفيذ عمل ،أو نشاط تعليمي ،أو
حل مشكلة مطروحة ،ويسهم كل منهم في النشاط ،ويتبادلون األفكار واألدوار ،ويعين كل منهم
اآلخر في تع ُّلم المطلوب حسب إمكاناته وقدراته.
التع ُّلم الذاتي :Self - Learning
هو نمط من أنماط التع ُّلم يقوم فيه المتعلم باختيار األنشطة التعليمية وتنفيذها بهدف اكتساب
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معرفة علمية أو تنمية مهارة ذات صلة بالمادة الدراسية أو باهتماماته الخاصة ،وقد يتم هذا التع ُّلم
بصورة فردية أو في مجموعات ،تحت إشراف المعلم ،أو بصورة غير نظامية عن طريق التعليم
المبرمج ،أو برامج التع ُّلم عن بعد.
التعلم القبلي :Former Learning
هو المعرفة العلمية التي اكتسبها المتعلم نتيجة مروره بخبرات تعليمية سابقة ،وتعد أساس ًا
لتع ُّلمه الجديد.
تقنيات تربوية :Education Technology
هي الطرائق والوسائل واألجهزة والمواد المسموعة والمرئية والمقروءة التي تسهم في تحقيق
األهداف التربوية المنشودة.
الهدف السلوكي :behavioral goal

هو ما يتوقع أن يحصله المتعلم من معرفة أو مهارة في نهاية درس معين أو وحدة دراسية.
التفوق :.superiority
قدرة أو مهارة ومعرفة متطورة في ميدان واحد أو أكثر من ميادين النشاط اإلنساني األكاديمي والتقنية
واإلبداع والعالقات االجتماعية  ،والتفوق مراد ًفا للتميز والخبرة وهو مرتبط بقلة قليلة من األفراد.
المدرسة :school
مؤسســة علمية تقدم الخدمات التعليمية تحت ظالل ومتابعة الوطن والمجتمع من أجل
تخريج المواطن الصالح المثقف الواعي.
المجالس المدرسية :school boards
نماذج وأطر عملية لتحقيق الجوانب الهادفة في األداء اليومي والوصول به إلي مرحلة التكامل
واالنسجام والترابط تحت رؤيه محددة.
اللوائح والنظم :rules and regulation
معايير ثابتة تحكم النظم وتحدد أولوياته وتبث الثقة بالنفس في نفوس العاملين من خالل
الحقوق والوجبات
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الصف :grade
حجرة التعلم ..يمارس فيها المتعلمون والمعلمون أنشطة وبرامج التع ُّلم وفي تفاعل صفي
مدروس وبتخطيط سابق.
القيمة :value
اكتساب سمات شخصية ونفسية من خالل تحريك النواحي اإليجابية واألخالقية والمهنية في
نفس المتعلم.
الموقف التعليمي :educational situation
يسود داخل حجرة الدراسة ،وأشكاله وصوره كثيرة ،ولكنها تختلف في حجمها وصورها
حسب قدرة وأداء وتميز المعلم.
اإلستراتيجية :strategy

النظر إلي المستقبل القريب بعيون الواقع الذي نقف عليه ونسعي لالنطالق منه
المخرجات :output
اإلنتاج أو نسب النجاح ومؤشرات قياسية توضح األداء الميداني لما تم تحقيقه من نتائج
وفعاليات.
االتصال :contact
االنطالق في التعاون واإلسراع في االستفادة من التجارب العملية والتطبيقية في الميدان
التربوي من خالل ما يوفره العصر من تقنية ووسائل.
النشرة :bulletin
أفكار ميدانية ورؤية تشاورية تقرب وجهات النظر وتحقق الشمولية والرقي في األنتماء إلى
هدف واحد.
المهام :tasks
برنامج وظيفي يتطلع به الفرد ضمن حدود وصالحيات عمله.
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التحليل :analysis
استخالص الحقائق لوضع البرمجيات المناسبة في الحلول وما يتناسب مع ما تم من تحقيق
للنتائج.
تم بحمد الله تعالى
مع تحيات لجنة إعداد الدليل
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  1991م  -لبنان. )62مناهل العرفان في علوم القرآن  -محمد عبد العظيم الزرقاني  -إحياء الكتاب العربي -
الطبعة األولى  -مصر.
 )63المناهج التربوية في أسر األنبياء عليهم السالم الجزء ا ألول ،اللجنة االستشارية
)64منهاج المسلم ألبي بكر الجزائري.
)65منهج التربية النبوية للطفل ،محمد نور بن سويد  1990الكويت
)66المنهج التربوي في ثقافة الطفل المسلم  -فهيم مصفى  -دار الفكر العربي  -الطبعة
األولى  2003 -م  -مصر.
 )67مهارة التعليم األساسية  -شيرين نوفل  -دار الكتاب الجامعي  -الطبعة الثامنة عشر -
 2004م  -اإلمارات.
 )68الموسوعة الفقهية  -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  -الكويت.
 )69نضرة النعيم  -ابن حميد وآخرون.
)70مواقع إلكترونية
www.muhaddith.org
www.al-islam.co

www.al - islam.com

www.islam web. net
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المراجع
الشامل في مهارات التفكير .تأليف ثائر حسين .الطبعة األولى .مركز ديبونو للطباعة والنشر.عمان /األردن2007.م.
علم التفكير .تأليف صالح صالح المعمار .الطبعة األولى .مركز ديبونو للطباعة والنشر.عمان /األردن1427 .هـ 2006م.
دمج مهارات التفكير الناقد واإلبداعي في التدريس دليل تصميم الدروس .تأليف روبرتسوارتز ساندرا باركس .الطبعة األولى مركز إدراك .أبو ظبي  /األمارات العربية المتحدة.
2003م.
دليل مهارات التفكير ( )100مهارة في التفكير .تأليف عبدالناصر فخرو ثائر حسين .الطبعةاألولى .جهينة للنشر والتوزيع عمان  /األردن2002.م.
كتاب المكتبة والبحث للسنة الثاني الثانوي .الطبعة 1427ـ 1428هـ.-دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير« .ربى فهد الشهيل» الطبعة األولى1425 .هـ 2004م
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أودع بمكتبة الوزارة تحت رقم ( )٦٦بتاريخ ٢٠١٧/١٢/١٩
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