معلم المادة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
فقه

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

مكانة الصﻼة ومواقيتها

منزلة الصﻼة في الدين

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التمهيد

هذا الدرس يعطى في حصتين
تمهيد الحصة اﻷولى :يرسم كل طالب يده على الورق أو السبورة الصغيرة التي تخصه ،ويعرض المعلم حديث ابن عمر على شريحة
العرض التقديمي) :بني اﻹسﻼم على خمس (...الحديث
كل يطالب يتأمل الحديث ويدون كل اﻷركان مرتبة في الرسم الذي رسمه .ويطلب منهم تلوين الركن الثاني.
تمهيد الحصة الثانية :يناقش المعلم الطﻼب في بعض المفاهيم المتعلقة بالدرس ليقيس مدى مكتسباتهم عنه :ماذا نقصد بقولنا التبكير
إلى الصﻼة؟ ما فوائده؟ هل تحفظ شيئا من السيرة في هذا اﻷمر؟ ما معنى القرعة؟
ومن ثم يمكن حل نشاط ) (٤في كتاب النشاط كاختبار قبلي.
الهدف
١
٢

أن يقارن الطالب بين حال السلف وحال
من خلف في الصﻼة من حيث التبكير
إليها من خﻼل اﻷمثلة الواردة بوضوح

10
تكويني
10

النوع

أن يصف الطالب حال السلف في الصﻼة
من خﻼل اﻷحاديث واﻷقوال المأثورة في
الدرس بشكل واضح

تشخيصي

السؤال

٥

أن يذكر الطالب أكبر عدد ممكن من
ثمرات المحافظة على الصﻼة من خﻼل
اﻷحاديث الشريفة بشكل صحيح
أن يبين الطالب أهمية التبكير إلى الصﻼة
من خﻼل اﻷحاديث الواردة في الدرس
بشكل صحيح

10

تشخيصي

تكويني
5
ختامي

من ثمرات المحافظة على
الصﻼة انها تنهى عن.........
والمنكر
قال النبي صلى الله عليه وسلم
)لَ ْو تَ ْعلَ ُمونَ أَ ْو يَ ْعلَ ُمونَ َما فِي
ﱠف ا ْل ُمقَد ِﱠم ،لَكَانَتْ
الص ّ ِ
قُ ْرعَةً( نستدل من هذا الحديث
على:
كان بشر بن الحسن رحمه الله
يقال له .........ﻷنه كان يلزم
الصف اﻻول في مسجد البصرة
خمسين سنه
كان ابراهيم بن ميمون المروزي
رحمه الله يعمل في صياغة
الذهب والفضة وكان اذا رفع
المطرقة وسمع اﻻذان لم يردها
وهذا يدل على حرص الصحابة
وحبهم لــ:

دور المعلم

اﻻستراتيجية

 العصف الذهني

اﻻستراتيجيات




تحفي ز الط ﻼب عل ى تولي د اﻷفك ار اﻹبداعي ة
حول موضوع ثمرات المحافظة على الصﻼة.
ي تم العص ف ع ن طري ق أس لوب العص ف
بالكرة .ويقدم المعلم بعض التلميحات لتنشيط
جلسة العصف ومن ثم مناقش تهم ف ي اﻷفك ار
المطروح ة م ن اج ل تقييمه ا وتص نيفها إل ى
أفكار صحيحة أو مستبعدة.

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

معلم المادة



النوع

٤

أن يحدد الطالب منزلة الصﻼة من الدين
من خﻼل الحديث بشكل صحيح

5

التقويم
الصﻼة هي الركن .........من
اركان اﻻسﻼم

اختيارات
من متعدد
صواب
وخطأ

الصﻼة هي أول ما يسأل
عنه العبد يوم القيامة

صواب
وخطأ

شبه النبي صلى الله
عليه وسلم الصلوات
الخمس كمثل نهر بباب
احدنا

صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

٣

الزمن

التكاليف المنزلية
لمنزلة الصﻼة العظيمة
فرضت في:

صواب
وخطأ

في التبكير الى الصﻼة
والمكث في المسجد
وانتظارها اجر كأجر
الصﻼة
يعتبر الطالب الذي يذهب
الى الصﻼة بعد سماع
اﻻقامة من المبكرين في
الذهاب الى الصﻼة

الوسائل التعليمة
دور المتعلم
 كتاب الطالب /
النشاط
توليد أكبر عدد ممكن من
اﻷفكار بشكل تلقائي وسريع  جهاز عرض
 شفافيات
وحر التي يمكن بواسطتها
 جهاز تسجيل
حل المشكلة احترام أراء
 مجسمات
أقرانه وتقديرها ،واﻻستفادة  عينات
من أفكارهم ،من خﻼل
 فيلم تعليمي
 لوحات
تطويرها والبناء عليها.
 مراجع
 أخرى................
روابط خارجية

النوع
MP3
MP3

فضل التبكير إلى الصﻼة د.أمين الشقاوي
حال السلف مع الصﻼة .د ،سليمان العيد
منزلة الصﻼة في اﻹسﻼم سعيد بن وهف القحطاني
حال السلف في التبكير للصﻼة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
فقه

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

مكانة الصﻼة ومواقيتها

أوقات الصﻼة المفروضة

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التمهيد

هذا الدرس يعطى في حصتين.
تمهيد الحصة اﻷولى :عن طريق خريطة مفاهيم صماء أوزعها على المجموعات بحيث يكتب الطﻼب أسماء الصلوات المفروضة ،ومعلوماتهم عن
وقت تأدية كل صﻼة.
تمهيد الحصة الثانية :عصف ذهني باستخدام مخطط الشجرة عن اﻷعمال الصالحة التي يحبها ربنا تبارك وتعالى .حيث أثبت شجرة صماء على
اللوح التعليمي ،وأوزع على الطﻼب بطاقات ﻻصقة ملونة على شكل أوراق وثمار ،وأطلب منهم كتابة اﻹجابة على البطاقة والقيام لتثبيتها على
مخطط الشجرة .وبعد مرحلة استمطار اﻷفكار أبدأ بقراءة نتاج المهمة ثم أقطف الورقة التي دُون عليها الصﻼة وأستثير معلوماتهم السابقة عن
فضل الصﻼة.
ثم أطلب منهم تأمل الحديث الذي سيعرضه ويقرأه أحد الطﻼب ،ليحددوا متى تكون الصﻼة أحب اﻷعمال إلى الله عز وجل؟ ويرتب الطﻼب بقية
َب إلَى اللهِ؟ قَا َل:
اﻷعمال حسب ماورد في الحديث...عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالَ :
ي العَ َم ِل أَح ﱡ
سأ َ ْلتُ النﱠبِ ﱠي -صلى الله عليه وسلم -أَ ﱡ
سبِ ْي ِل الل ِه« قَا َلَ :ح ﱠدثَنِي بِ ِهنﱠ َرسُو ُل الله -صلى الله عليه وسلم-
»الصﱠﻼةُ َ
الجهَا ُد فِي َ
ي؟ قَا َل» :بِ ﱡر َ
الوا ِلد ِ
ي؟ قَا َلِ » :
َين« قَا َل ث ُ ﱠم أ َ ﱡ
علَى َو ْقتِهَا« قَا َل ث ُ ﱠم أ َ ﱡ
ست ََز ْدتﱡهُ لَ َزا َدنِي .متفق عليه.
ولَ ِو ا ْ

الهدف
١

٢

أن يحدد الطالب أوقات الصﻼة المفروضة
من خﻼل اﻷمثلة والصور بدقة

10

أن يقارن الطالب بين بدء وقت كل
فريضة ونهايته من خﻼل اﻷمثلة
والصور بشكل صحيح
أن يبين الطالب معنى زوال الشمس من
خﻼل الواقع والصور بوضوح

10

٦

معنى بعد الزوال أي أن الشمس
قد زالت عن وسط السماء إلى
جهة.........
الشفق هو الضوء الذي يظهر في
جهة .........بعد غروب الشمس

صواب
وخطأ

تكويني
النوع

أن يميز الطالب بين من أدى الصﻼة في
وقتها ومن أخرها عن وقتها من خﻼل
اﻷمثلة بوضوح
أن يستنتج الطالب اﻻسباب المعينة على
أداء الصﻼة في وقتها من خﻼل
استراتيجية حل المشكﻼت بوضوح

10

تشخيصي

يبدأ وقت صﻼة العصر من خروج
وقت .........الى اصفرار الشمس

اختيارات
من متعدد

تكويني

السؤال

أن يحدد الطالب وقت ظهور الشفق
اﻻحمر من خﻼل الصور بدقة

تشخيصي

وقت صﻼة الفجر من طلوع
الفجر الثاني الى طلوع.........

ختامي

10
ختامي

إذا صلى خالد .........قبل مصير
ظل كل شيء مثله فقد أدى
الصﻼة في وقتها
كنت ذاهبا ً مع والدك إلى اداء
الصﻼة في المسجد ووجدت
مجموعة من الشباب يلعبون
الكرة فيجب عليك أن.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية



اﻻستراتيجيات

 التعلم التعاوني




المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ

من صلى العشاء بعد
نصف الليل بربع ساعة
فقد أخر الصﻼة
من اﻻسباب المعينة على
أداء الصﻼة في وقتها
اﻹكثار من ذكر الله تعالى

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ

دور المتعلم

تحديد المهمة للطﻼب حسب الهدف.
تزوي د المتعلم ين باﻹرش ادات الﻼزم ة للعم ل
واختي ار منس ق ك ل مجموع ة وبش كل دوري
وتحديد دور المنسق ومسؤولياته.
التأك د م ن تفاع ل أف راد المجموع ة م ع توجي ه
اﻹرش ادات لك ل مجموع ة عل ى ح دة وتق ديم
المساعدة وقت الحاجة.
ربط اﻷفكار بعد انتهاء العمل التعاوني ،وتوضيح
وتلخيص ما تعلمه الطﻼب مع تقويم أداء الطﻼب
وتحدي د الواجب ات الص فية وتق ويم تحص يل
الطﻼب.

اﻻثراء
اﻻسم

النوع

٥

10
10

٤

التقويم
صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

٣

الزمن

التكاليف المنزلية

الوسائل التعليمة




من صلى المغرب بعد
مغيب الشفق اﻻحمر فقد
أخرها
من غروب الشمس إلى
أن يغيب الشفق اﻷحمر
هو وقت:
الزوال هو الوقت الذي
تكون فيه الشمس في كبد
السماء
يظهر الشفق اﻻحمر في
وقت صﻼة المغرب

بحريّة ودون
التعبير عن رأيه ّ
خوف ،وإلقاء اﻷسئلة،
واﻹجابة عن بعض
التساؤﻻت ،وعرض أفكاره،
ويحصل على فرصة آمنة
للمحاولة والخطأ ،والتعلّم من
خطئه.











كتاب الطالب /
النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معالم مشروع صﻼتي
منار القاري شرح صحيح البخاري حمزة محمد قاسم /جزء  ٢ص  ٧٢وما بعدها.
كيف تعريف اوقات الصﻼة وانت في الصحراء او الصين
https://www.youtube.com

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
فقه

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

مكانة الصﻼة ومواقيتها

صﻼة الجماعة وقضاء الفوائد

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التاريخ

التمهيد

هذا الدرس يعطى في حصتين.
تمهيد الحصة اﻷولى :أعرض المقطع التالي للطﻼب )أناشيد قناة المجد لﻸطفال حي على الصﻼة( عبر الرابط
aSsqQJE٦aSsqQJEtch?v=sAG٦http://youtube.com/wahttp://youtube.com/watch?v=sAG
+عرض مجموعة من الصور المتعلقة بصﻼة الجماعة وطلب التعليق على الصور.مع تعزيز القراءات اﻹبداعية ،والحرص على اللغة
العربية الفصحى).مرفق الصور في الوسائل(
تمهيد الحصة الثانية :أعرض المقطع المرفق رابطه وهو سؤال للشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن كيفية قضاء الصلوات
الفائتةhttp://youtube.com/watchttp://youtube.com/watch?v=tMEnMeqXFbwh?v=tMEnMeqXFbw
بحيث يُعرض السؤال ثم أوقف عرض المقطع حتى أستطلع توقعات الطﻼب بشأن ماسيفتي الشيخ رحمه الله به .ومن ثم أعرض نص
الفتوى.
الهدف
١

٢

اﻷهداف

أن يستنتج الطالب حكم تأخير الصﻼة عن
وقتها متعمداً بدون عذر من خﻼل اﻵية
بدقة
أن يقارن الطالب بين حكم تأخير الصﻼة
بدون عذر وحكم تأخيرها بعذر من خﻼل
اﻷية والحديث بوضوح

10

النوع

أن يبين الطالب حكم من نسي صﻼة أو
نام عنها حتى خرج وقتها من خﻼل
الحديث الشريف بدقة

تشخيصي

5
5

تكويني

السؤال

٥

أن يبين الطالب أهمية صﻼة الجماعة من
خﻼل اﻷحاديث بشكل واضح

10

تشخيصي

تكويني
ختامي

دور المعلم

اﻻستراتيجية

 حل المشكﻼت

اﻻستراتيجيات






المواد التعليمية
المساندة

معلم المادة

صواب
وخطأ

من أخر الصﻼة عن وقتها
متعمدا ً بدون عذر فقد
ارتكب إثما ً عظيما ً
من أخر الصﻼة عن وقتها
بعذر شرعي فﻼ أثم عليه

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ

دور المتعلم

تق ديم مش كلة واقعي ة :ن ام س عيد مت أخرا،
ونس ي أن يض بط س اعته...ال خ المهم ة ف ي
كتاب الطالب ص١٨
تتم مناقشة المشكلة مع الطﻼب.
اﻹش راف عل ى الط ﻼب بينم ا يعمل ون
متعاونين لحلها،
تشجيع تطبيق التقويم الذاتي وتقويم اﻷقران

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

النوع

٤

أن يحدد الطالب حكم صﻼة الجماعة من
خﻼل اﻻدلة من القران والسنة بوضوح

5

التقويم
حكم الجماعة للصلوات
الخمس .........على الرجال
القادرين
عن عبد الله بن مسعود رضي
الله عنه قال من سره أن يلقى
الله غداً مسلما ً فليحافظ على
هؤﻻء .........حيث ينادى بهن
قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم )من نسي صﻼة أو نام
عنها فكفارتها ان .........إذا
ذكرها
من أخر الصﻼة عن
وقتها .........بدون عذر فقد
ارتكب إثما عظيما ً
الذي يؤخر الصﻼة عن وقتها
سماه الله مضيعا ً لها وتوعده
بـ .........وهو العذاب الشديد

صواب
وخطأ

النص

٣

الزمن

التكاليف المنزلية



الجماعة للصلوات الخمس
واجبة على الرجال
والنساء القادرين
من تطهر فأحسن الطهور
ثم عمد الى المسجد اﻻ
كتب الله له بكل خطوة
يخطوها حسنة
يجوز لمن نسي صﻼة او
نام عنها تأخيرها عن
وقتها

سيكون دور الطﻼب جمع
المعلومات ويمكنهم البحث
خﻼل الشبكة .واتباع
المنهج العلمي لحل المشكلة
والتعاون معا لجتها ..ومن
ثم التغلب على المشكﻼت
التي تقابلهم ﻷداء الصﻼة.

الوسائل التعليمة
 كتاب الطالب /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

شرح أحاديث عمدة اﻷحكام الحديث الـ  ١١٧في قضاء الفائتة
شرح كتاب الصﻼة من زاد المستقنع د.فهد المطيري
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واﻹفتاء المجلد الثامن
92طريقة لتعويد أوﻻدك على الصﻼةِ هناء الصنيع

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
فقه

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

مكانة الصﻼة ومواقيتها

آداب المسجد

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التاريخ

التمهيد

أمهد للدرس عن طريق وسيلة البازل :حيث أوزع على الطﻼب أظرفا تحتوي كلمات مبعثرة ،ثم أطلب منهم تكوين جمل مفيدة عن
المساجد من خﻼل محتويات الظرف.
الجمل داخل الظرف :المساجد بيوت الله .المسجد الحرام أعظم المساجد ،الصالحون قلوبهم معلقة بالمساجد ،أسس رسول الله صلى
الله عليه وسلم المسجد النبوي .خطوات المسلم للمسجد إحداهما تح ّط خطيئة ،واﻷخرى ترفع درجة.
مسبقا وقبل الحصة أطلب من كل طالب تقييم نفسه ذاتيا من خﻼل حل نشاط رقم ) (٦ص  ١٢في كتب النشاط فرديا .وأطلع قبل الشروع
في الدرس على نتاج تقييمهم الذاتي.
الهدف
١

أن يمثل الطالب للعبث المكروه في
المسجد من خﻼل الصور بدقة

٥

10
5
5

النوع

أن يبين الطالب ما يمكن فعله من أمور
عندما يدخل المسجد وينتظر الصﻼة من
خﻼل الحديث واﻷمثلة بوضوح
أن يصنف الطالب أفعال المسلم في
المسجد إلى آداب ومخالفات من خﻼل
اﻷمثلة بوضوح
أن يعدد الطالب وسائل المحافظة على
نظافة المسجد من خﻼل العرض بدقة

5

تشخيصي

تكويني

السؤال

٤

10

تشخيصي

تكويني
ختامي

من وسائل التقليل من ظاهرة
العبث في المساجد من قبل
اﻷطفال:
ﻻ أوذي الحاضرين في المسجد
برفع.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية



 العصف الذهني

اﻻستراتيجيات



تحفيز الطﻼب على توليد اﻷفكار حول م ا
يمكن فعله -ﻻس تثمار الوق ت -ريثم ا تق ام
الص ﻼة .ت وفير أدوات العص ف باس تخدام
مخط ط الش جرة ،دارة جلس ة العص ف،
ومناقش تهم ف ي اﻷفك ار المطروح ة م ن
اجل تقييمها وتص نيفها إل ى أفك ار أص يلة
ومفيدة قابلة للتطبيق.

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ

ﻻ أرمي المناديل داخل
المسجد

صواب
وخطأ

الضحك بصوت عالي في
المسجد من العبث
المكروه

دور المتعلم
توليد أكبر عدد ممكن من
اﻷفكار بشكل تلقائي وسريع
وحر التي يمكن بواسطتها حل
المشكلة ،تدوين اﻹجابات في
الوريقات ،لصق الوريقات،
المشاركة في تقويم نتاج
العصف ،احترام أراء أقرانه
وتقديرها ،واﻻستفادة من
أفكارهم ،من خﻼل تطويرها
والبناء عليها.

الوسائل التعليمة











كتاب الطالب /
النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ
النوع

٣

أن يذكر الطالب آداب المسجد من خﻼل
اﻷحاديث بدقة

التقويم
المساجد بيوت الله لذا يجب على
المسلم ان يتأدب بآداب المسجد
وهي:
إذا دخلت المسجد وصليت ثم
جلست انتظر اقامة الفريضة فإنه
يصح مني أن:
من اﻵداب التي يجب التحلي بها
عند دخول المسجد:

صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

٢

الزمن

التكاليف المنزلية
إذا دخلت المسجد فﻼ
أجلس حتى أصلي تحية
المسجد
ﻻ يجب على المسلم
الخروج من المسجد بعد
اﻷذان إﻻ لعذر
أدخل الى المسجد بقدمي
اليسرى

تربية اﻷوﻻد على اﻵداب الشرعية عبدالرحمن بن عايد العايد
المساجد بيوت الله مراد باخريصة
تنبيه العابد إلى فضل المساجد د .بدر عبد الحميد هميسه
المساجد آداب وأحكام
سلسلة اﻵداب.آداب المسجد ٢-١

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
فقه

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

أركان الصﻼة وواجباتها

أركان الصﻼة

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٣

التمهيد

هذا الدرس يستغرق ثﻼث حصص :تتناول الحصة اﻷولى إلى الركوع .والثانية إلى التشهد اﻷخير .والثالثة إلى نهاية الدرس والتطبيق لكامل
اﻷركان.
تمهيد الحصة اﻷولى :بيان معنى الركن )استراتيجية تآلف اﻷشتات( ويمكن تشبيهه بالمحسوس مثل ركن الفصل .تخيل لو أن ركنا من أركان هذا
الفصل انهدم هل سيقوم الجدار؟ ماذا لو انهدم ركنان؟ وبيان أنه ﻻ يمكن اﻻستغناء عن الركن بحال حتى وإن تضرر أو انهدم فﻼ بدمن إعادة بنائه
سهوا ،وإن سقط ركن من أركان الصﻼة اﻷربعة عشر لم تصح
ليستقيم البناء بأكمله .ومن ثم بيان أهمية اﻷركان فإنها ﻻ تسقط جهﻼً وﻻ عمدًا وﻻ
ً
الصﻼة.
تمهيد الحصة الثانية :بما أن الواجب المنزلي كان حفظ دليل الدرس )حديث أبي هريرة رضي الله عنه( فيكون تمهيد الحصة الثانية تسميع الحديث
عن طريق استراتيجية كيجن )التعاقب الحلقي( ومن ثم يحدد الطﻼب أين كنا قد توقفنا في الحصة السابقة؟ )عند الركوع( .ماذا نفعل بعد ذلك؟
تمهيد الحصة الثالثة :يتم توزيع خريطة منظم بياني ويقوم الطﻼب بتدوين اﻷركان التي تمت دراستها في المنظم منسوبة إلى الجزء الدال عليها من
الحديث .وفيما بعد يستكمل المنظم بالتزامن مع العرض.

الهدف
١

أن يحدد الطالب أقسام اﻻقوال واﻷفعال في
الصﻼة من خﻼل خريطة المفاهيم بوضوح

10

أن يستنتج الطالب أركان الصﻼة من خﻼل
حديث المسيء صﻼته بشكل صحيح

10

٢

اﻷهداف

٧

أن يقارن الطالب بين الطمأنينة والخشوع في
الصﻼة من خﻼل الحديث بشكل صحيح

النوع

أن يميز الطالب بين أركان الصﻼة الفعلية
وأركان الصﻼة القولية من خﻼل الحديث بدقة

10

تشخيصي

من أركان الصﻼة .........في جميع
اﻷركان

صواب
وخطأ
صواب
وخطأ

10
10
10

الركن الثالث من اركان الصﻼة
قراءة .........موضعه في حديث
النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم
اقرأ بأم الكتاب
تكبيرة اﻻحرام من اﻷركان .........في
الصﻼة

صواب
وخطأ

الركوع هو الركن الرابع من
اركان الصﻼة

ختامي

الركن الثالث عشر من اركان الصﻼة
هو .........في جميع اﻷركان

صواب
وخطأ

الطمأنينة ركن من أركان
الصﻼة القولية فقط

ختامي

الفرق بين الطمأنينة والخشوع في
الصﻼة هو:

صواب
وخطأ

الطمأنينة تبطل الصﻼة
بتركها

تكويني

تكويني

السؤال

٦

عدد اركان الصﻼة .........ركنا ً

صواب
وخطأ

موضع السجود على
اﻻعضاء السبعة في حديث
النبي صلى الله عليه وسلم
ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا ً
القيام في صﻼة الفريضة مع
القدرة هو الركن الثاني من
اركان الصﻼة
القيام في صﻼة الفريضة مع
القدرة ركن قولي في الصﻼة

دور المعلم

اﻻستراتيجية

النوع

٥

تشخيصي

النص

أن يطبق الطالب أركان الصﻼة من خﻼل
الحديث بشكل صحيح

أن يرتب الطالب أركان الصﻼة حسب موقعها
في الصﻼة من خﻼل حديث المسيء صﻼته
بشكل صحيح
أن يبين الطالب معنى الطمأنينة في جميع
اﻷركان من خﻼل الحديث بوضوح

التقويم
اﻻقوال واﻻفعال في الصﻼة اركان
وواجبات و.........

صواب
وخطأ

تشخيصي
15

٣

٤

الزمن

التكاليف المنزلية
تنقسم اﻻقوال واﻻفعال في
الصﻼة الى ثﻼثة أقسام

الوسائل التعليمة

دور المتعلم


 خرائط المفاهيم

اﻻستراتيجيات



تحديد المفاهيم الرئيسة التي تناسب اﻻستراتيجية في
موضعين ):أقسام اﻷقوال واﻷفعال في الصﻼة .أركان
الص ﻼة( خريط ة أرك ان الص ﻼة تك ون كبي رة الحج م
بحي ث يتس نى تنظ يم المف اهيم فيه ا بنائي ا كلم ا ت م
دراسة رك ن ت تم إض افته ،ويفض ل اس تكمال واجب ات
الص ﻼة ف ي نف س الخريط ة فيم ا بع د مم ا يس اعد
الط ﻼب عل ى ت ذكر المع ارف ف ي ش كل مع ين ،ورب ط
المفاهيم الجديدة بالبنية المعرفية للمتعلم.

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة



إضافة المعارف إلى
الخريطة بنائيا بالتزامن
مع سير الدرس وتنظيم
المفاهيم في شكل يبرز
العﻼقة بينها ،وحل
تدريبات متنوعة عن
المفهوم.











كتاب الطالب /
النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

شرح رسالة محمد بن عبد الوهاب في شروط الصﻼة وأركانها وواجباتها.لعبد العزيز بن باز.
أركان الصﻼة  -شروط الصﻼة في ضوء الكتاب والسنة
لشيخ محمد بن صالح العثيمين الطمأنينة في الصﻼة
صة المسيئ صﻼته للشيخ محمد العريفي
حديث المسيء صﻼته د .أمين الشقاوي

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
فقه

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

أركان الصﻼة وواجباتها

واجبات الصﻼة

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التمهيد

هذا الدرس يعطى في حصتين.
تمهيد الحصة اﻷولى :بما أنه قد سبق دراسة أركان الصﻼة؛ فيتم في البدء تصنيف بعض أفعال الصﻼة إلى أركان وواجبات -في جدول -عن طريق
حل الطﻼب فرديا للسؤال الثاني ص ٣٣كتاب الطالب .وبعد انتهاء الطﻼب يتم مناقشته وإتاحة الفرصة للتقويم الذاتي.
تمهيد الحصة الثانية :رسم مخطط فن على ورقة عمل ،ويتوقع الطﻼب ماهي أوجه الشبه واﻻختﻼف بين الركن والواجب؟ مع تقديم تلميحات داعمة
لهم -عند الحاجة -لتنشيط عملية إيجاد الفروق مثﻼ :أيهما ﻻ تتم الصﻼة إﻻ به؟ كم عدد كل منهما؟ أيهما تكثر فيه اﻷقوال؟ أيهما يجبر بسجود
السهو إن نسيه المصلي؟

الزمن

الهدف

٣

٥
٦

٧
٨

أن يستنتج الطالب اﻷسباب المعينة على
الخشوع في الصﻼة من خﻼل اﻻحاديث
واﻷمثلة بشكل صحيح
أن يميز الطالب بين واجبات الصﻼة
الفعلية والقولية من خﻼل العرض
بوضوح
أن يوضح الطالب أثار الصﻼة في سلوك
المسلم من خﻼل اﻵيات واﻷحاديث
بوضوح

تشخيصي

10
5

تكويني
النوع

اﻷهداف

٤

تشخيصي

السؤال

أن يفرق الطالب بين اﻻمام والمأموم
والمنفرد في قول ربنا ولك الحمد من
خﻼل العرض بدقة
أن يقارن الطالب بين الركن والواجب من
حيث اوجه الشبه واﻻختﻼف من خﻼل
الحديث بشكل صحيح
أن يبين الطالب معنى الخشوع في
الصﻼة من خﻼل اﻵية بوضوح

5

تشخيصي

10
10
5

تكويني
تكويني

ختامي
ختامي

من التكبيرات الواجبة في الصﻼة
تكبيرة الركوع والرفع منه
وتكبيرة.........
من واجبات الصﻼة قول ربنا ولك
الحمد لﻺمام والمأموم و.........

صواب
وخطأ

الواجب إذا تركه المصلي ناسيا ً
أو جاهﻼً فإنه .........ويسجد
للسهو
الخشوع في الصﻼة هو
استحضار ما يقوله و .........في
صﻼته
من اﻻسباب المعينة على
الخشوع النظر الى
موضع.........
سبحان ربي العظيم في الركوع
من واجبات الصﻼة.........

صواب
وخطأ

إذا حافظ المسلم على صﻼته فإنه
يستنير.........

صواب
وخطأ

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 حل المشكﻼت




صواب
وخطأ
صواب
وخطأ

إذا حافظ المسلم على
صﻼته يزداد إيمانه



الوسائل التعليمة

سيكون دور الطﻼب جمع
المعلومات واتباع المنهج العلمي
لحل المشكلة والتعاون معا لحلها.












كتاب الطالب  /النشاط
جهاز عرض
شفافيات
جهاز تسجيل
مجسمات
عينات
فيلم تعليمي
لوحات
مراجع
أخرى................

المواد التعليمية
المساندة

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

يق دم للط ﻼب مش كلة واقعي ة :يع اني كثي ر م ن الن اس
من عدم الخشوع في الصﻼة ،بالتعاون م ع مجموعت ك
ابحث أسباب هذه المشكلة والحلول المناسبة لها.
ين اقش المش كلة م ع الط ﻼب ،ويت رك الط ﻼب يعمل ون
متع اونين لحله ا ،ويش جع عل ى تطبي ق التق ويم ال ذاتي
وتقويم اﻷقران.

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

النوع

٢

أن يستنتج الطالب التكبيرات الواجبة في
الصﻼة من خﻼل العرض بوضوح

5

التقويم
من واجبات الصﻼة جميع
التكبيرات غير تكبيرة.........

صواب
وخطأ

النص

١

أن يحدد الطالب واجبات الصﻼة من خﻼل
الحديث بدقة

10

التكاليف المنزلية
واجبات الصﻼة ثمانية،
َم ْن ترك منها شيئا ُمتعمدا
بطلت صﻼته
من واجبات الصﻼة جميع
التكبيرات مع تكبيرة
اﻻحرام
من واجبات الصﻼة قول
سمع الله لمن حمدة
لﻺمام والمنفرد والمأموم
يتفق الركن والواجب في
أن من تعمد ترك شيء
منهما بطلت صﻼته
الخشوع في الصﻼة هو
عدم انشغال القلب بغير
الصﻼة
من اﻷسباب المعينة على
الخشوع الحضور الى
الصﻼة مبكرا ً
الجلوس للتشهد اﻻول من
واجبات الصﻼة القولية

ﻷحكام الملمة على الدروس المهمة لعامة اﻷمة-الدرس الثامن -واجبات الصﻼة -عبد العزيز الفايز
شرح شروط الصﻼة وأركانها وواجباتها لشيخ اﻹسﻼم محمد بن عبد الوهاب
الخشوع في الصﻼة ابن رجب الحنبلي
الخشوع في الصﻼة -عبد الله بن جار الله الجار الله
الخشوع في الصﻼة حقيقته وأسبابه -أبو عبد الله الخطيب.

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
فقه

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

أركان الصﻼة وواجباتها

سورة الفاتحة

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التمهيد

هذا الدرس يدرس في حصتين
تمهيد الحصة اﻷولى :ورقة عمل توطئة للدرس والوقوف على مكتسبات الطﻼب السابقة .واﻷسئلة التي تتناولها ورقة العمل هي:
أكمل :من اﻷسماء اﻷخرى للفاتحة ...........و............
أكمل :معنى آمين........................................
اختر :عدد آيات الفاتحة ٨ - ٧ - ٦ - ٥
يس-الكهف
اختر أعظم سورة في القرآن هي البقرة -الفاتحةّ -
تمهيد الحصة الثانية :الحوار حول نتاج استقصاء الطﻼب في تفسير الفاتحة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى من اﻵية
الخامسة إلى آخر السورة.
الهدف
١

٢

أن يبين الطالب سبب تسمية سورة الفاتحة
بهذا اﻻسم من خﻼل اﻷمثلة بشكل صحيح

5

أن يستنتج الطالب فضل سورة الفاتحة من
خﻼل الحديث بوضوح

5

أن يميز الطالب بين معنى اﻻستعاذة والبسملة
من خﻼل تفسيرها بوضوح

التقويم
تشخيصي

تشخيصي
10
تشخيصي

٧

أن يفرق الطالب بين معنى الرحمن والرحيم
من خﻼل اﻷحاديث واﻷمثلة بشكل واضح

10

النوع

٦

أن يوضح الطالب أقسام الناس من خﻼل
سورة الفاتحة بشكل صحيح

10

السؤال

٥

أن يبين الطالب حكم سورة الفاتحة في الصﻼة
من خﻼل الحديث بدقة

5

تكويني

صراط الذين انعمت عليهم وهم
النبيون والصديقون والشهداء
و.........

صواب
وخطأ

من نعم الله علينا شرع لنا قراءة
سورة الفاتحة في كل ركعة في
الفرض و .........بل جعلها ركن
الصﻼة في كل ركعة
الذين تركوا الحق على جهل وضﻼل
هم:

صواب
وخطأ

تعد سورة الفاتحة جامعة
لذكر الله تعالى وحمده
والثناء عليه وتمجيده
سبحانه
الحمد وهو الثناء على الله
بما له من كمال الصفات
وجزيل اﻹنعام

طريق الذين أنعمت عليهم بالهداية هم
النبيون و .........والشهداء
والصالحون
من مفردات البسملة الرحمن وهو:

ختامي

ختامي

معنى الرحيم ذو الرحمة الخاصة
بعباده.........

دور المعلم

اﻻستراتيجية

اﻻستراتيجيات

 تحديد أوجه الشبه واﻻختﻼف



تقديم تلميحات داعمة لمساعدة الط ﻼب عل ى
تحدي د أوج ه الش به واﻻختﻼف ات ب ين اس مي
الله عز وجل الرحمن والرحيم )يستند المعل م
إل ى تفس ير اب ن عثيم ين لس ورة الفاتح ة(
وتعل يم الط ﻼب كيفي ة إنش اء المخطط ات
الرسومية لوصف العناصر ومقارنتها.

المواد التعليمية
المساندة

اﻻثراء
اﻻسم

معلم المادة

النوع

٤

أن يفسر الطالب آيات سورة الفاتحة من خﻼل
العرض بوضوح

15

تكويني

السورة اﻷولى في ترتيب المصحف
هي.........

صواب
وخطأ



صواب
وخطأ

النص

اﻷهداف

٣

الزمن

التكاليف المنزلية
سميت الفاتحة بهذا ﻻنها
يفتتح بها الصﻼة

معنى العالمين جمع عالم وكل
ماسوى الله فهو عالم

صواب
وخطأ

قراءة سورة الفاتحة في
الصﻼة من واجبات الصﻼة

صواب
وخطأ

غير المغضوب عليهم وهم
اليهود الذين عرفوا الحق
وتركوه
معنى الرحيم ذو الرحمة
الخاصة بعباده المؤمنين

صواب
وخطأ

الوسائل التعليمة
دور المتعلم
 كتاب الطالب /
النشاط
 جهاز عرض
تحديد أوجه الشبه
 شفافيات
واﻻختﻼف بأنفسهم ،أو
 جهاز تسجيل
ً
وفقا لتوجيه المعلم وصياغة  مجسمات
التعميمات .في ضوء نتائج  عينات
المقارنة.
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................
روابط خارجية

النوع
MP3
MP3

تفسير العثيمين :الفاتحة والبقرة
تأمﻼت في سورة الفاتحة -عبد الله بصفر
تفسير ابن سعدي -سورة الفاتحة
من هدايات سورة الفاتحة -عبد الرزاق بن محسن البدر

المشرف التربوي

قائد المدرسة

المادة
فقه

الصف

الوحدة

موضوع الدرس

الرابع

الذكر بعد الصﻼة

الذكر بعد الصﻼة

التاريخ

الفصل الدراسي
الثاني

عدد الحصص
٢

التمهيد

باستخدام استراتيجية :قف جد شريكا شارك.
حيث يقف كل طالب ليبحث عن زميل يعرف اﻷذكار التي تقال بعد الصﻼة كلها أو بعضها ،ويتشاركان المعلومة.
ومن ثم كل ثنائي يحدث عما اتفقا على معرفته.

الهدف
١

٢

10

تشخيصي

اﻷهداف

10
النوع

أن يستنتج الطالب فوائد المحافظة على
الذكر بعد الصﻼة من خﻼل اﻷحاديث
واﻷمثلة بشكل صحيح
أن يصف الطالب حال بعض المسلمين
في المحافظة على هذه اﻷذكار من خﻼل
اﻷمثلة بشكل صحيح

تشخيصي

10

تكويني

السؤال

٥

أن يذكر الطالب اﻷذكار الواردة بعد
الصﻼة من خﻼل ما ورد عن النبي صلى
الله عليه وسلم بوضوح
أن يحدد الطالب الذكر الذي يقال عشرات
مرات بعد صﻼة الفجر والمغرب من
خﻼل حصن المسلم بشكل صحيح

10

تكويني

10
ختامي

صواب
وخطأ

يتساهل الكثير من المسلمين في
حفظ .........بعد الصﻼة

صواب
وخطأ

دور المعلم

اﻻستراتيجية



اﻻستراتيجيات

 العصف الذهني




ينبغي أن يفصل المسلم
بين الصﻼة المكتوبة
والنافلة بالذكر الوارد بعد
الصﻼة



توليد أكبر عدد ممكن من اﻷفكار
بشكل تلقائي وسريع وحر التي يمكن
بواسطتها حل المشكلة احترام أراء
أقرانه وتقديرها ،واﻻستفادة من
أفكارهم ،من خﻼل تطويرها والبناء
عليها.

الوسائل التعليمة
 كتاب الطالب /
النشاط
 جهاز عرض
 شفافيات
 جهاز تسجيل
 مجسمات
 عينات
 فيلم تعليمي
 لوحات
 مراجع
 أخرى................

المواد التعليمية
المساندة

روابط خارجية
النوع
MP3
MP3

معلم المادة

صواب
وخطأ

دور المتعلم

تحفي ز الط ﻼب عل ى تولي د اﻷفك ار
اﻹبداعي ة ح ول موض وع مع ين،
تحدي د الفك رة الت ي س يدار العص ف
حولها :أكب ر ع دد ممك ن م ن فوائ د
المحافظة على اﻷذكار بعد الصﻼة.
)حل  ٤و ٦في كتاب النشاط(
تحدي د أس لوب العص ف يقت رح
)أس لوب العص ف بالج دول( ث م
التق ويم .ومناقش تهم ف ي اﻷفك ار
المطروحة من

اﻻثراء
اﻻسم

صواب
وخطأ

يستحب قول سبحان الله
والحمد لله والله أكبر ٣٠
مره بعد الصﻼة
)ﻻ اله إﻻ الله وحده ﻻ
شريك له ،له الملك وله
الحمد وهو على كل شي
قدير( يقال عشر مرات
بعد صﻼة الفجر والمغرب
من فوائد الذكر انه يطرد
الشيطان ويقمعه ويكسره

الذكر )ﻻ اله إﻻ الله وحده ﻻ
شريك له ،له الملك وله الحمد
وهو على كل شيء قدير( يقال
عشر مرات بعد صﻼة.........
والمغرب
الذكر يَ ُح ّط .........ويُذ ِهبُها ،فإنّه
سنات
من أعظم الح َ

النوع

٤

أن يبين الطالب حكم الذكر بعد الصﻼة
من خﻼل اﻷمثلة بوضوح

التقويم
يستحب للمصلي بعد اﻻنتهاء من
الصﻼة أن ﻻ يعجل في اﻻنصراف
ليقتدي بالنبي صلى الله عليه
وسلم في المحافظة على.........
يستحب بعد اﻻنتهاء من الصﻼة
قراءة آية.........

صواب
وخطأ

النص

٣

الزمن

التكاليف المنزلية
يستحب للمصلي عند
انتهاء الصﻼة قراءة
اﻷذكار الواردة بعد الصﻼة

شرح حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة -أبو مسلم مجدي بن عبد الوهاب اﻷحمد -ص- ١٣٩الجزء
اﻷول
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في اﻻنصراف من الصﻼة
فضل الجلوس للذكر بعد صﻼة الصبح_ابن باز
تفسير السعدي = تيسير الكريم الرحمن-

المشرف التربوي

قائد المدرسة

معلم المادة

المشرف التربوي

قائد المدرسة

