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مقــد مـــة

العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، أما  احلمد هلل رب 
بعد:

فهذا – أخي املبارك– دليل املعلم ملادة الفقه للصف األول االبتدائي، والذي يأتي ضمن املشروع الشامل لتأليف املواد 
الدراسية.

ونود في هذه املقدمة أن نوضح طريقة إعداد هذا الدليل، باإلضافة إلى كتابي الطالب والنشاط، نسأل اهلل جل وعال أن 
يجعل ما بذلنا فيها صوابًا خالصًا لوجهه الكرمي:

أواًل: كتاب الطالب:
م املقرر إلى وحدات، تختلف طواًل وقصراً بحسب محتواها، وما تتطلبه من دروس. 1- ُقسِّ

في  للدخول  االنتباه  وشد  التشويق  منه  الغرض  مناسب،  بتمهيد   - الغالب  في   - درس  أو  وح��دة  كل  بدئت   -2
الدرس.

3- ُروعي في هذا الكتاب - قدر اإلمكان - إضافة الوسائل والصور التي تساعد الطالب على الفهم واالستيعاب.
4- من نافلة القول أن يقال لك -أخي املبارك- أن التلميذ في هذه املرحلة لم يقرأ ولم يكتب بعد، ولذا فإن الكتاب 
بني على أساس أنك املعني له - بعد اهلل عز وجل - في توضيح مفرداته ومحتواه مبا يتناسب ومستوى مدارك التلميذ، مما 

يؤمل أن يكون له األثر البارز في حياته علمًا وسلوكًا.
ثانيًا: كتاب النشاط:

 اعلم-رعاك اهلل- أن دور الطالب في العملية التعليمية لم يعد قاصراً على تلقي املعلومة فحسب، بل يسهم في إثراء 
املادة وتطبيقها، ولتعزيز هذا األمر ُأرفق بكتاب الطالب كتاب آخر للنشاط، يسهم في إعطاء الطالب دوراً نشطًا في عملية 
التفاعل بني الطالب من خالل  التعلم، وينمي مهارات الوصول إلى املعرفة والتعامل مع مصادرها املختلفة، ويوفر فرص 
القائمة على احلوار واملناقشة؛ لذا فاملؤّمل منك -أخي املوفق- استثمار هذه األنشطة؛ لتؤدي هدفها  املشاركة اجلماعية 

املنشود.
 وقد اشتمل كتاب النشاط على أنواع عدة من األنشطة، منها:

1- تنمية مهارات التفكير.  
2- تعزيز املهارات االجتماعية.   

3- تعزيز التعلم الذاتي.
4- تطبيقات.                

5- جمع معلومات ذات عالقة مبوضوع الدرس.



ثالثًا: دليل املعلم، وينقسم إلى قسمني:
أ -القسم النظري:

للتقومي،  التعليمية والتربوية من أهداف عامة، وطرائق للتدريس، وأساليب  العملية  ويحوي ما ميكن أن حتتاجه في 
ونحو ذلك.

ب -القسم العملي:
وحرصنا أن يكون مرجعًا مناسبًا للمعلم أثناء تأديته للدرس، وقد مت بناؤه على النحو التالي:

معرفة  التي ميكن من خاللها  والعملية  العقلية  واملهارات  الوحدة،  تتضمنها  التي  املعارف  بذكر  احملتوى،  1– حتليل 
مهارات التفكير التي ستقدمها للطالب، والنشاطات اإلبداعية التي سيعزز منها الطالب جوانب هامة في حياته، والسلوكات 

واألخالق التي ميكن غرسها من خالل هذه الوحدة.
2– األهداف السلوكية للوحدة كاملة. 

3- التمهيد املقترح.
4– مقترحات للوسائل التعليمية التي ميكن االستفادة منها – قدر اإلمكان – أثناء عرض الدروس.

5– طريقة التدريس املقترحة.
6- معلومات إثرائية حول موضوع الوحدة لالستفادة من املناسب منها للتالميذ أثناء عرض الدرس.

7 – مفاتيح لألنشطة الواردة في كتاب النشاط، من خالل توضيح املهارات التي ميكن حتقيقها من خالل كل نشاط، 
باإلضافة إلى اقتراح طرائق مناسبة لتنفيذها.

وفي نهاية املطاف عرضنا لك بعض املراجع واملواقع اإللكترونية التي استفيد منها في بناء الكتب الثالثة ؛ عّلها أن تكون 
عونًا لك - بعد اهلل عز وجل - في إثراء حصيلتك العلمية والتربوية.

رابعًا: تنبيهات هامة:
1- من نافلة القول أن هذا الدليل ال يغني عن الرجوع إلى املراجع األساسية العلمية والتربوية.

2- احلرص -قدر اإلمكان- على تنفيذ جميع التمارين واألنشطة في كتابي الطالب والنشاط.
3- استغني بكتاب )دليل املعلم ملهارات التفكير( الصادر من الوزارة عن التعريف بها في هذا الدليل.
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أهـــــــــــــــــــــــــــــــــداف      ال

في  ال�سرعية  العلوم  مواد  لتدري�ص  العامة  أهداف  ال  -1

التعليم العام.

التعليم  في  المتعّلمين  كفايات  في  الإيماني  المجال   -2

أ�سا�سي. ال

في  ال�سرعية  العلوم  مواد  لتدري�ص  العامة  أهداف  ال  -3

المرحلة البتدائية.

المرحلة  في  الفقه  مادة  لتدري�ص  العامة  أهــداف  ال  -4

البتدائية.

أهداف العامة لتدري�ص مادة ال�سلوك في المرحلة  ال  -5

أولية. ال

أهداف العامة لتدري�ص مادة الفقه وال�سلوك لل�سف  ال  -6

الأول البتدائي.

أ�سا�سي 1425/1424هـ. � وثيقة منهج موادالعلوم ال�سرعية في التعليم ال

�
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أهداف العامة لتدري�ص مواد العلوم ال�سرعية في التعليم العام ال

ـــّنة في �سوء فهم ال�سلف ال�سالح. 1- اأن يعرف المتعّلم العقيدة الإ�سالمية  الم�ستمدة من الكتاب وال�سُّ

2- اأن يتزود المتعّلم بالعلم ال�سرعي المنا�سب لمراحل النمو التي يعي�سها.

3- اأن ين�ساأ المتعّلم على تقوى اهلل �سبحانه وتعالى ومحبته والخ�سوع له.

4- اأن يوثق المتعّلم �سلته بكتاب اهلل تعالى تالوًة وحفظًا وتدّبرًا وعماًل.

5- اأن يوثق المتعّلم �سلته ب�سّنة الر�سول � حفظًا وفهمًا وعماًل.

6- اأن تنمو قدرات المتعّلم في الحفظ والفهم وال�ستنتاج والتحليل والتقويم بما ينا�سب كل مرحلة من مراحل التعليم 

العام.

7- اأن يترّبى المتعّلم على محبة النبي � والقيام بحقوقه  والقتداء به.

8- اأن يترّبى المتعّلم محبة على ال�سلف ال�سالح من ال�سحابة والتابعين لهم باإح�سان والقيام بحقوقهم وال�سير على 

منهجهم.

أقوال والأفعال ولي�ست منه. 9- اأن يمّيز المتعّلم بين الدين ال�سحيح القائم على اأدلة ال�سرع وبين ما ين�سب اإليه من ال

حل والأفكار المنحرفة والآراء الزائفة بالعلم ال�سرعي والحجة والبرهان  10- اأن يتح�سن المتعّلم في مواجهة الِملل والنِّ

والأ�سلوب الح�سن.

11- اأن يطّبق المتعّلم اأحكام الإ�سالم من عبادات ومعامالت في نف�سه.

12- اأن ينّمي المتعّلم �سخ�سيته من جوانبها المتعددة بما يحقق مبداأ ال�سمول والتوازن والتكامل والعتدال وفق ال�سريعة 

الإ�سالمية.

13- اأن يكت�سب المتعّلم القدرة على النظر والتفكير في اآيات اهلل ومخلوقاته ونعمه الموجبة لعبادته وحمده و�سكره.

14- اأن ي�ستفيد المتعّلم مما �سّخره اهلل من المنجزات المعا�سرة والتقنيات الحديثة وفق ال�سوابط ال�سرعية وي�سّخرها 

لخدمة دينه ووطنه واأمته.

15- اأن يترّبى المتعّلم على حب العمل واإتقانه واإدراك اأثره في بناء الأمة وا�ستغالل الطاقات والموارد وفق قواعد ال�سرع 

ومقا�سده.

16- اأن يعرف المتعّلم حقوقه وواجباته عن وعي ور�سا تجاه دينه واأمته ووطنه وولة اأمره.

17- اأن يعتز المتعّلم بر�سالة المملكة العربية ال�سعودية في اإقامة المجتمع على منهج الإ�سالم والدعوة اإليه والم�ساركة 

في حمل هذه الر�سالة.

18- اأن يدرك المتعّلم خ�سائ�ص الإ�سالم ومحا�سنه ومميزاته.

19- اأن يتربى المتعّلم على محبة دين الإ�سالم والعتزاز به  والغيرة على حرماته.

20- اأن يثق المتعّلم بمقومات اأمة الإ�سالم وخ�سائ�سها ويقّوي في نف�سه روح النتماء اإليها والإخاء بين اأفرادها.

أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والن�سيحة  21- اأن ين�ساأ المتعّلم على الدعوة اإلى اهلل والجهاد في �سبيله والقيام بال

أئمة الم�سلمين وعامتهم بال�سوابط وال�سروط المعتبرة. هلل ولكتابه ور�سوله ول
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أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف      ال

22- اأن ينمو لدى المتعّلم الولء لالإ�سالم والحتكام اإليه في جميع �سوؤونه والبراءة مما يخالف ذلك.

23- اأن يدرك المتعّلم مكانة اللغة العربية في الدين ويجيدها تحّدثًا وكتابة ويزيد ثروته منها.

24- اأن يتربى المتعّلم على الهتمام والعناية ب�سوؤون الم�سلمين وق�ساياهم.

25- اأن يتمكن المتعّلم من مواجهة فتن ال�سهوات ويحذر الوقوع فيها.

26- اأن يدرك المتعّلم منهج الإ�سالم في بناء الأ�سرة والمجتمع.

اأن يكت�سب المتعّلم مهارات التفكير ال�سليم والتعليم الذاتي والبحث العلمي التي تعينه على الإفادة من م�سادر   -27

المعلومات وفق ال�سوابط ال�سرعية.

28- اأن ي�ست�سعر المتعّلم قيمة الوقت وي�ستثمره فيما يفيد.

أ�سا�سي المجال الإيماني في كفايات المتعّلمين في التعليم ال

ت�سهم مواد العلوم ال�سرعية ب�سكل رئي�ص في تحقيق الكفايات التالية:

1- يوؤمن بالعقيدة الإ�سالمية ال�سحيحة اإيمانًا را�سخًا.

2- يقّوم الأعمال والأقوال والأفكار والمبادئ والقيم والنظم في �سوء العقيدة الإ�سالمية ال�سحيحة و�سريعة الإ�سالم 

تقويمًا عامًا عادًل.

3- يقيم اأركان الإ�سالم و�سعائره التعبدية.

4- يعتز بانتمائه لالإ�سالم وتمّيزه بالت�سور ال�سحيح للدين والكون والإن�سان والحياة.

5- يقوم بما اأوجبه اهلل عليه تجاه المليك والوطن ومجتمعه واأمته الإ�سالمية.

6-  يحقق مفهوم المواطنة ال�سالحة في �سلوكه الظاهر والباطن في �سوء العقيدة وال�سريعة الإ�سالمية.

7- يتاأّدب باآداب القراآن الكريم.

8- يتمّثل اأخالق الإ�سالم واآدابه ظاهرًا وباطنًا.

9- يطّبق نظم الإ�سالم و�سرائعه في جميع اأموره الخا�سة والعامة.

رك والكفر والنفاق باأنواعها في اأقواله واأعماله الظاهرة والباطنة. 10- يجتنب ال�سِّ

أقوال والأفعال والمعتقدات. 11- ينهج الو�سطية في ال

12- يجتنب نواق�ص الإ�سالم وخوارم الإيمان.

13- يقوم بما يجب عليه من الدعوة اإلى الإ�سالم بالحكمة والموعظة الح�سنة.

أهداف العامة لتدري�ص مواد العلوم ال�سرعية في المرحلة البتدائية ال

1- اأن يعرف اأ�سول العقيدة الإ�سالمية ال�سحيحة.

2- اأن ين�ساأ الطالب على تحقيق العبودية هلل وحده ل �سريك له ويخل�ص له العبادة.

الآيات  خالل  من  ووحدانيته  اهلل  بربوبية  الإقــرار  من  الب�سرية  الفطرة  عليه  دلت  ما  نف�سه  في  الطالب  يعّمق  اأن   -3

ال�سرعية والكونية.

4- اأن يحب الطالب اهلل عّز وجّل ويعظمه ويخ�ساه.
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5- اأن يحب الطالب الر�سول � ويوقره.

6- اأن ين�ساأ الطالب على طاعة اهلل عّز وجّل وطاعة الر�سول �.

7- اأن ين�ساأ الطالب على العناية بكتاب اهلل عّز وجّل و�سنة ر�سوله � قراءًة وحفظًا وفهمًا وعماًل.

8- اأن ين�ساأ الطالب على محبة ال�سلف ال�سالح من ال�سحابة والتابعين لهم باإح�سان ويقتدي بهم وي�سير على نهجهم.

9- اأن يعرف الطالب عقيدة الولء والبراء.

10- اأن يعرف الطالب اأحكام العبادات المنا�سبة لهذه المرحلة ويدرك ي�سر الإ�سالم من خاللها.

11- اأن يوؤدي الطالب العبادات على وجهها الم�سروع ويتعود على احترام اأمكنتها وارتيادها.

12- اأن يكت�سب الطالب القيم والآداب الإ�سالمية المنا�سبة ل�ِسّنه.

13- اأن ين�ساأ الطالب على الثقة بالنف�ص والتفاوؤل دون اإفراط اأو تفريط.

14- اأن يعرف الطالب ِنَعَم اهلل عليه في نف�سه وبيئته وي�سكره ويحافظ عليها ويح�سن ا�ستخدامها.

15- اأن ين�ساأ الطالب على ال�سعور باأهمية الوقت ويتدّرب على الإفادة منه.

16- اأن ين�ساأ الطالب على العلم النافع والعمل ال�سالح.

17- اأن يكت�سب الطالب مهارات التفكير ال�سليم المنا�سب لهذه المرحلة.

18- اأن يتوّجه الطالب ل�ستخدام منجزات الع�سر وفق ال�سوابط ال�سرعية.

19- اأن ي�ست�سعر الطالب واجبه نحو والديه واأ�سرته ومجتمعه ووطنه.

20- اأن ين�ساأ الطالب على احترام المعّلم وتقديره.

21- اأن يحب الطالب اللغة العربية ويعرف مكانتها في الدين ويعتز بها ويتعّود على التحدث بها.

22- اأن ين�ساأ الطالب على حب الأمة الإ�سالمية والنتماء اإليها وتقوية الموّدة والتراحم بين اأفرادها.

أهداف العامة لتدري�ص مادة الفقه وال�سلوك في المرحلة البتدائية ال

1- اأن يعرف الطالب اأبرز اأحكام العبادات ومحا�سن الدين من خاللها.

2- اأن ين�ساأ الطالب على النقياد هلل عّز وجّل من خالل ما يدر�سه من العبادات.

3- اأن يتربى الطالب على محبة اهلل تعالى ور�سوله �.

4- اأن يوؤدي الطالب العبادات على وجهها الم�سروع.

5- اأن يعرف الطالب مكانة ال�سالة من الدين وكيفية اأدائها على ال�سفة ال�سحيحة.

6- اأن ين�ساأ الطالب على التاأدب بالآداب الإ�سالمية.

7- اأن ين�ساأ الطالب على احترام الم�ساجد وارتيادها.

أذكار ال�سرعية ويحفظ قدرًا منا�سبًا منها ويتدّرب على تطبيقها. 8- اأن ين�ساأ الطالب على محبة ال

9- اأن يعرف الطالب مكانة  القراآن الكريم وين�ساأ على التاأدب معه.

10- اأن يعرف الطالب اأن العبادات حق هلل تعالى على عباده �سكرًا له على ف�سله واإنعامه.

11- اأن يتربى الطالب على القيام بالحقوق الواجبة عليه نحو مجتمعه ووالديه ومعلميه وجيرانه.
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أخوة الإ�سالمية من خالل اأداء العبادات.  12- اأن ي�سعر الطالب  بال

13- اأن يترّبى الطالب على التقرب اإلى اهلل عّز وجّل بالطاعات ونوافل العبادات.

ر. 14- اأن ين�ساأ الطالب على ال�سدقة والإنفاق في اأوجه البِّ

15- اأن يترّبى الطالب على العناية بال�سحة والنظافة.

16- اأن ين�ساأ الطالب على التاأ�سي والقتداء بالنبي  � في اأداء العبادات.

أحكام ال�سرعية. 17- اأن يعرف الطالب اأدلة بع�ص ال

18- اأن ين�ساأ الطالب على العبودية هلل عّز وجّل من خالل اأداء العبادات.

19- اأن يتربى الطالب على المحافظة على الممتلكات العامة.

أول  والثاني والثالث البتدائي أولية ال�سف ال أهداف العامة لتدري�ص مادة ال�سلوك في المرحلة ال ال

1-  اأن ين�ساأ الطالب على التاأدب بالآداب الإ�سالمية.

2-  اأن يتربى الطالب على محبة اهلل  تعالى ور�سوله �.

3- اأن يترّبى الطالب على القيام بالحقوق الواجبة عليه نحو مجتمعه ووالديه ومعلميه وجيرانه.

4- اأن يعرف الطالب مكانة القراآن الكريم وين�ساأ على التاأّدب معه.

5- اأن يترّبى الطالب على المحافظة على الممتلكات العامة.

أهداف العامة لتدري�ص مادة الفقه وال�سلوك لل�سف الأول البتدائي ال

اأوًل: الفقه:

1- اأن ين�ساأ الطالب على الهتمام بالنظافة والحر�ص على الطهارة.

2- اأن يتعلم الطالب �سفة ال�ستنجاء وال�ستجمار.

3- اأن يتدرب الطالب على كيفية الو�سوء.

4- اأن ين�ساأ الطالب على محبة ال�سالة.

5- اأن يعرف الطالب ال�سلوات المفرو�سة ومكانتها من الدين.

6- اأن يتدّرب الطالب على اأداء ال�سالة.

7- اأن يعرف الطالب بع�ص مبطالت ال�سالة.

ثانيًا: ال�سلوك:

1- اأن يوّقر الطالب القراآن الكريم.

أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف      ال
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خـــ�ـــســـائـــ�ـــص الــنــمــو

مطالب النمو في هذه المرحلة.  -1

النمو العقلي.  -2

النمو الج�سمي.  -3

النمو الحركي.  -4

النمو الح�سي.  -5

النمو النفعالي.  -6

النمو الجتماعي.  -7

النمو اللغوي.  -8
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خ�سائ�ص النمو من )6-9( �سنوات

ولكنها  ناجحًا،  لأن تجعل منك معلمًا  تكفي في حد ذاتها  للتالميذ ل  أ�سا�سية  ال والحاجات  النمو  اإن معرفة خ�سائ�ص 

ت�ساعد على تحديد نقطة النطالق بالن�سبة لالإجراءات الالزمة لتحقيق اأق�سى نمو لكل تلميذ، كما ت�ساعد على اتخاذ 

القرارات المنا�سبة باأف�سل الخطط واأنجح الإ�ستراتيجيات لتلبية حاجات التالميذ وتنمية قدراتهم الفيزلوجية والعقلية 

والنفعالية والجتماعية.

مطالب النمو في هذه المرحلة:

تعلم المهارات الحركية الالزمة لالألعاب واألوان الن�ساط العادية.  •
بناء اتجاهات �سليمة نحو الذات، ويت�سمن ذلك تكوين عادات العناية بالج�سم والنظافة.  •

أقران. ات�ساع البيئة الجتماعية واإن�ساء عالقات مع ال  •
أ�سا�سية في القراءة والكتابة والريا�سيات. تعلم المهارات ال  •

البدء بتكوين معايير اأخالقية واأنماط �سلوكية مرغوبة.  •
تعلم المهارات الالزمة للتعامل مع �سوؤون الحياة اليومية.  •

تكوين اتجاهات �سليمة نحو الجماعات والموؤ�س�سات الجتماعية.  •
النمو العقلي:

اأهم مظاهره:

ي�ستمر النمو العقلي في نموه ال�سريع.  •
يجب الهتمام بالتح�سيل في هذه المرحلة، وُيَعدُّ التح�سيل في هذه المرحلة دلياًل للتنّبوؤ بالتح�سيل في الم�ستقبل.  •

ينمو التذكر من الآلي اإلى التذكر والفهم، وتزداد قدرة الطفل على الحفظ.  •
يزداد مدى النتباه ومّدته وحّدته.  •

ينمو التخّيل من الإيهام اإلى الواقعية والبتكار والتركيب.  •
ينمو حب ال�ستطالع عند الطفل، ويزداد كلما كانت م�ساعر المربي نحوه اإيجابية ومحاذيره ل�سلوكه قليلة.  •

يميل اإلى ال�ستماع للحكايات والق�س�ص، وين�سج فهمه للنكت والطرائف.  •
تطبيقات تربوية: 

تنمية الدافع للتح�سيل باأق�سى قدر ت�سمح فيه ا�ستعدادات التلميذ.  •
توفير المثيرات المنا�سبة للنمو العقلي ال�سليم.  •

ت�سجيع حب ال�ستطالع عند التلميذ وتنمية ميوله.  •
جعل م�ستوى طموح التلميذ متنا�سبًا مع قدراته.  •

مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ.  •
أ�سغال اليدوية. تنمية البتكار عند التلميذ من خالل اللعب والر�سم وال  •
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خـــــ�ـــــســـــائـــــ�ـــــص  الــــنــــمــــو

أ�سرة والمدر�سة. تعاون ال  •
أنا�سيد وق�ص الق�س�ص مع الحر�ص على التخفيف من العتماد على  الهتمام بتدريب الذاكرة عن طريق حفظ ال  •

التذكر الآلي.

الهتمام بالتعزيز فهو ي�سجع التح�سيل.  •
النمو الج�سمي:

اأهم مظاهره:

ُيَعدُّ النمو الج�سمي في هذه المرحلة بطيئًا مقارنة بالمراحل ال�سابقة.  •
تبداأ �سرعة النمو في التباطوؤ.  •

أطراف، ويزيد الوزن. يزيد طول الج�سم وطول ال  •
تبداأ الفروق الج�سمية بين الجن�سين في الظهور.  •

أ�سنان اللبنية وتظهر الأ�سنان الدائمة. تت�ساقط ال  •
تطبيقات تربوية:

 على  الوالدين والمربين مراعاة مايلي:

تكوين عادات العناية بالج�سم والنظافة والهتمام بعادات النوم ال�سليمة.  •
التخل�ص من العوامل الخطرة في البيئة واتخاذ الحتياطات الخا�سة بال�سالمة.  •

مالحظة زيادة حجم الج�سم ونق�سه، و�سرعة نمّوه اأو بطئه ومالحظة �سالمة الحوا�ص.  •
العناية بالتغذية ال�سليمة، وتعليم الطفل متى وكيف وماذا ياأكل، بحيث ي�ستطيع اختيار الغذاء المنا�سب له.  •

النمو الحركي:

اأهم مظاهره:

ألعاب،  تمتاز هذه المرحلة باأنها مرحلة ن�ساط حركي وا�سح، ويتعلم الطفل المهارات الج�سمية والحركية الالزمة لال  •
أ�سياء. مثل: لعب الكرة، والجري، والت�سلق، ونّط الحبل، ويحب العمل اليدوي وتركيب ال

يزيد التاآزر الحركي بين العينين واليدين، ويقل التعب، وتزداد ال�سرعة والدّقة.  •
ي�ستطيع اأن يعمل الكثير لنف�سه وي�ستطيع الكتابة ويالحظ اأن كتابته تبداأ كبيرة ثم ت�سغر ويتاأكد تمامًا تف�سيل الطفل   •

لإحدى يديه في الكتابة.

ي�ستخدم ال�سل�سال في تكوين اأ�سكال اأكثر دّقة، ويزداد ر�سمه و�سوحًا.  •
تطبيقات تربوية:

تنمية اإمكانات النمو الحركي عن طريق التدريب الم�ستمر.  •
أطفال ثقيلي الحركة. ألعاب الجماعية لال تنظيم ممار�سة ال  •

أنامل. تجّنب توّقع قيام الطفل بالعمل الدقيق الذي يحتاج اإلى مهارة ال  •
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تعويد الطفل م�سك القلم واأل نتوقع اأن يكتب الطفل خّطًا �سغيرًا واأن ير�سم ر�سمًا مف�ساًل في بداية هذه المرحلة.  •
تجّنب اإجبار الطفل الأي�سر علي الكتابة باليد اليمنى حتى ل يوؤدي ذلك اإلى ا�سطراب نف�سي ع�سبي.  •

أطفال في الف�سل. األ يت�سايق المدر�ص من كثرة حركة ال  •
اأن يكون فناء المدر�سة وا�سعًا، واأن ت�سمم مقاعد التالميذ بحيث تتيح حرية الحركة الج�سمية لهم.  •

النمو الح�سي:

اأهم مظاهره:

يتطور النمو الح�سي وخا�سة في الإدراك ويت�سح في عملية القراءة والكتابة.  •
أ�سبوع وال�سهر، ويدرك  يدرك الطفل الزمن، فيدرك ف�سول ال�سنة و�سهورها، والمدى الزمني للدقيقة وال�ساعة وال  •

أعداد فيتعلم العمليات الح�سابية. الم�سافات اأكثر وتزداد قدرته على اإدراك ال

ألوان. ي�ستطيع اإدراك ال  •
يمّيز بين الحروف الهجائية وقد يخلط بين الحروف المت�سابهة.  •

ي�ستمر ال�سمع في طريقه اإلى الن�سج.  •
ت�سل حا�سة اللم�ص اإلى اأق�سى قوة في الثامنة.  •

تطبيقات تربوية:

1- العتماد في التدري�ص على حوا�ص الطفل، ا�ستعمال الو�سائل ال�سمعية والب�سرية في المدر�سة.

2- رعاية النمو الح�سي وا�ستخدام الحوا�ص في خبرات منا�سبة.

أ�سياء. 3- تح�سين دّقة الإدراك عن طريق تنمية دّقة المالحظة واإدراك اأوجه ال�ّسبه والختالف بين ال

4- مالحظة اأن تكون الكتب م�سورة وخّطها كبيرًا.

النمو النفعالي:

اأهم مظاهره:

آخرين،  ال مع  والنفعالية  الجتماعية  عالقاته  وتتح�سن  المرح،  عليه،ويحب  الح�سول  ويحاول  الحب  الطفل  يبدي   •
ويقاوم النقد، بينما يميل اإلى نقد الآخرين.

يعّبر عن الغيرة بمظاهر �سلوكية، مثل: ال�سيق والتبّرم.  •
يظهر الخوف من المدر�سة والمدر�سين والعالقات الجتماعية.  •

تظهر نوبات الغ�سب وخا�سة في مواقف الإحباط.  •
تطبيقات تربوية:

أمن واأنه مرغوب فيه. تفّهم �سلوك الطفل واإ�سعاره بال  •
عالج مخاوف الأطفال عن طريق ربط ال�سيء المخيف باأ�سياء �سارة.  •

تجّنب التركيز اأكثر من الالزم على اأي طارئ �سلوكي انفعالي.  •
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اإتاحة فر�سة التعبير النفعالي عن طريق اللعب والر�سم والتمثيل.  •
تجّنب مقارنة الطفل باإخوته اأو رفاقه.  •

النظر اإلى ال�سطرابات ال�سلوكية على اأنها اأعرا�ص لحاجات غير م�سبعة.  •
النمو الجتماعي:

اأهم مظاهره:

تت�سع دائرة الت�سال الجتماعي، وهذا يتطلب اأنواعًا جديدة من التوافق.  •
أطفال وتتاح لهم فر�سة تحقيق المكانة الجتماعية. يكون اللعب جماعيًا، ومن خالل اللعب يتعلم ال  •

ويزداد التعاون بين الطفل ورفاقه.  •
اّت�ساع دائرة الميول والهتمامات.  •

نمو ال�سمير )مفاهيم ال�سدق والأمانة(.  •
ويتعدل بح�سب المعايير والتجاهات الجتماعية وِقَيم الكبار.  •

تطبيقات تربوية:

1- القتداء باأخالق الر�سول � في �سلوكهم وفي تربية اأولدهم.

2- تعليم ال�سلوك الأخالقي المرغوب لالأطفال.

3- الهتمام بالتربية الأخالقية مع التربية الدينية وفي اإطار التن�سئة الجتماعية.

النمو اللغوي:

اأهم مظاهره:

تزداد المفردات في هذه المرحلة ُقرابة )50٪( عن ذي قبل.  •
تنمو القدرة على التعبير اللغوي والتحريري.  •

أخطاء  التعرف على الجمل وربط مدلولتها باأ�سكالها، ثم تتطور بعد ذلك اإلى مرحلة القراءة الفعلية ويقل عدد ال  •
مع الزمن.

أ�سداد. ي�ستطيع الطفل تمييز المترادفات ومعرفة ال  •
كلما كان الطفل في حالة �سحية �سليمة يكون اأكثر ن�ساطًا واأكثر قدرة على اكت�ساب اللغة.  •

تطبيقات تربوية:

أطفال على الكالم والتحدث والتعبير. ت�سجيع ال  •
ت�سجيع ال�ستعمال ال�سحيح للكلمات عن طريق عادة ال�ستماع والقراءة.  •

اأهمية النماذج الكالمية الجيدة التي تعدُّ اأ�سا�سًا للنمو اللغوي.  •
عدم الإ�سراف في ت�سحيح اأخطاء التالميذ اللغوية.  •

الكت�ساف المبكر لعيوب النطق،مثل:التهتهة واللتغة والفاأفاأة... اإلخ.  •

خـــــ�ـــــســـــائـــــ�ـــــص  الــــنــــمــــو
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خ�سائ�ص المعلم

الفقراتاملجال الرقم 

تاأهيله و�سخ�سيته 1

1- اأن يكون متميزًا يف ذكائه.

2- اأن تكون لديه خربة يف التدري�ص.

3- اأن يكون موؤهاًل علميًا وتربويًا.

قًا يف املادة التعليمية التي يدر�سها. 4- اأن يكون متعمِّ

5- اأن يكون متميزًا يف اأدائه التدري�سي.

6- اأن يكون ملتزمًا بالقيم الإ�سالمية.

7- اأن يكون على درجة عالية من الثقة بالنف�ص.

8-اأن يكون متميزًا باملبادرة والرغبة يف التجريب.

9- اأن يتحّلى بال�سجاعة الأدبية.

10-اأن يكون متمّيزًا ب�ِسَعة الإدراك والثقافة.

11- اأن يكون متزنًا ل انفعاليًا.

12- اأن يكون لديه ح�ص املرح والدعابة.

معاملته مع التالميذ2

أمن من العقاب. 1- اأن ُي�سعر التالميذ بال

2-  اأن يري التالميذ كيف يتحدون اأنف�سهم.

3- اأن ُيري التالميذ كيف يتعلمون بطريقتهم اخلا�سة.

4- اأن ي�ساعد التالميذ وير�سدهم.

5- اأن يتقبل اأفكار التالميذ ويهتم بها ويناق�سها معهم.

6- اأن يثني على اأفكار التالميذ ومبادراتهم.

7- اأن ي�سجعهم على اإبداء الأفكار.

8-عدم ال�ستخفاف اأو ال�ستهزاء باآراء التالميذ.

9- اأن ي�سعى اإىل تطبيق اأفكار التالميذ اجليدة بقدر الإمكان.

10 -اأن يتح�س�ص م�سكالت التالميذ وي�سعى مل�ساعدتهم.

ي القيم الإ�سالمية يف نفو�ص التالميذ. 11- اأن ينمِّ

12- اأن يثري الدافعية الداخلية عند التالميذ.

13- اأن ي�سجع التالميذ على العمل حتى واإن اأخطوؤوا.

14-اأن يحرتم �سخ�سية التالميذ دون متييز.

15- اأن يراعي الفروق الفردية بني التالميذ.

16- اأن يعطي التالميذ وقتًا كافيًا للتفكري واملناق�سة.
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الفقراتاملجال الرقم 

دوره يف التخطيط3

1- الإعداد امل�سبق لكل ما يتعلق بالدرو�ص.

2- تنظيم املكان ليتنا�سب مع اأهداف الدر�ص.

3- تنظيم وقت التدري�ص.

4- ت�سميم الن�ساطات التي تالئم اأهداف الدر�ص وم�ستويات التالميذ.

دوره يف عملية التدري�ص4

1- القيام بدور املر�سد وامل�سري لعملية التعلم.

2-جتّنب اأ�سلوب التلقني قدر الإمكان.

3- اإعطاء تغذية راجعة فورية على اأعمال التالميذ.

4- القيام بدورامل�سهل لعملية التعلم الذي يثري الت�ساوؤلت ويطرح البدائل ويرتك اخليار للتلميذ 

كي يقرر ما ينبغي عمله.

5- اإر�ساد التالميذ اإىل املعلومات التي ينبغي معرفتها والبحث عنها.

6- توظيف الو�سائل وتقنيات التعليم املتنوعة لتنمية الإبداع.

7- ربط ما يقوم به التالميذ مبنظومة القيم الإ�سالمية.

8- اإعطاوؤه احلرية للتخطيط والإبداع بالكيفية التي يراها منا�سبة لإجناز العمل.

9- ترغيب وحتبيب التالميذ مبا يعملونه.

دوره يف التقومي 5

1- اأن ينوع يف اأ�ساليب التقومي.

2- اأن يتفح�ص اأعمال التالميذ ويتابعها بدّقة.

م خطته التدري�سية. 3- اأن يقوِّ

م اأداءه التعليمي ذاتيًا. 4- اأن يقوِّ

م الن�ساطات التي قام بت�سميمها. 5- اأن يقوِّ

م اأداء التالميذ بعد حت�سني م�ستوى التعليم. 6- اأن يقوِّ

دوره يف تنظيم الوقت6

1- توفري وقت لاللتقاء مع التالميذ من اأجل دعم تعّلمهم.

2- توزيع الزمن لتنظيم حترك التالميذ من ن�ساط تعليمي اإىل اآخر.

3- تنظيم التعلم لإبقاء التالميذ من�سغلني طوال الوقت.

4- توفري الوقت جلميع التالميذ لإمتام ن�ساطاتهم التعليمية.

5- توفري الوقت الكايف للحوار واملناق�سة واإثارة الت�ساوؤلت حول ق�سايا املنهج.

خـــــ�ـــــســـــائـــــ�ـــــص  املــــعــــلــــم
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موا�سفات البيئة التعليمية التعلمية

الفقراتاملجال الرقم 

تكوين بيئة �سفية منا�سبة1

م غرفة ال�سف بطريقة ُت�سّهل التفاعل بني التالميذ. 1- اأن ينظِّ

2- اأن ي�سهل التنظيم الو�سول اإىل املواد التعليمية والو�سائل وتقنيات التعليم وامل�سادر املعرفية 

أخرى. ال

3- اأن تتوافر �سهولة احلركة للتالميذ وللمعلم.

4- توفري مكان منا�سب يف غرفة ال�سف لعر�ص ن�ساطات التالميذ املتنوعة.

ل ا�ستخدام اأمناط متنوعة من ت�سكيالت التالميذ من اأجل تنمية التعلم التفاعلي  5- اأن ُي�َسهِّ

والتعاوين.

6- اأن ت�سمح �سعة غرفة ال�سف بتطبيق طرائق التدري�ص التي تنمي الإبداع.

2

تعليمي  ـــاخ  مـــن تـــكـــويـــن 

منا�سب

1- اأن ي�سوده العدالة يف التعامل والحرتام املتبادل.

2- اأن ي�سجع على العرتاف باإجنازات التالميذ وم�ساركتهم.

3- اأن يوفر املرونة الكافية ملراعاة الفروق الفردية.

4- اأن ي�سجع روح املغامرة والتجريب والبتكار.

أفكار الإبداعية. 5- اأن ي�ساعد املناخ الجتماعي والنف�سي يف املدر�سة على النقد وتوليد ال

6- اأن يوفر عن�سر التحدي من اأجل التعلم والتفكري.

7- اأن ي�سجع على حب ال�ستطالع.

8- اأن يكون خاليًا من التهديد النف�سي اأو اجل�سدي للتالميذ.

9- اأن ي�سجع كاًل من التعليم امل�ستقل والتعليم اجلماعي.

10- اأن ت�سهم الإدارة املدر�سية يف برامج تنمية الإبداع. 

3

تنمية املهارات 

الجتماعية يف البيئة 

التعليمية

1- اأن ت�ساعد البيئة التعليمية التالميذ على ال�ستماع اإىل وجهات النظر املخالفة والتاأمل 

فيها واحرتامها.

أ�سباب املادية واملعنوية للتفاعل الجتماعي. 2- اأن تهيِّئ البيئة التعليمية ال

ل امل�سوؤولية الفردية واجلماعية. 3- اأن تهيِّئ مواقف ملمار�سة مهارات القيادة، وحتمُّ

4- اأن تنمي الحرتام الذاتي والثقة بالنف�ص لدى التالميذ.

5- اأن يكون هنالك �سوابط ومعايري �سلوكية يلتزم بها التالميذ.

6- اأن ي�سارك التالميذ يف و�سع املعايري ال�سلوكية ال�سفية.

7- اأن تكون العالقات الجتماعية بني املعلمني واملتعلمني اإيجابية وبّناءة.

8- اأن تكون العالقات الجتماعية بني املعلمني والإدارة املدر�سية اإيجابية وبّناءة.

9- اأن تكون العالقات الجتماعية بني املتعلمني والإدارة املدر�سية اإيجابية وبّناءة. 
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الفقراتاملجال الرقم 

توفري بيئة مادية منا�سبة 4

1- اأن تكون غنية باملثريات املادية املتنوعة من اأجل التعلم والتفكري.

2- اأن يتوافر فيها اأكرب قدر ممكن من م�سادر التعلم والو�سائط املتعددة والتقنيات الرتبوية 

املختلفة يف عملية التعلم.

أمن وال�سالمة. 3- اأن يتوافر فيها عنا�سر ال

4- اأن يتوافر يف املبنى املدر�سي املرافق ال�سرورية املنا�سبة لتنمية الإبداع.

5- اأن يكون موقع املدر�سة منا�سبًا لعملية التعلم.

6- اأن يتوافر فيها املختربات وامل�ساغل التي تتيح الفر�سة للعمل الفردي واجلماعي.

خـــــ�ـــــســـــائـــــ�ـــــص  املــــعــــلــــم
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 من طرق تدري�ص العلوم ال�سرعية

مقدمة:

تدري�ص العلوم ال�سرعية كغيرها من المواد التي تحتاج اإلى العديد من الطرق عند تقديمها للمتعّلمين، ويمكن الجزم   

اأنه لي�ص هناك طريقة واحدة لجميع المواقف، بل المعلِّم الحاذق المتابع لكل جديد في ميدان اخت�سا�سه ي�ستغل 

أبعد من ذلك  كل ما يمكنه من طرائق لتقديم المادة باأ�سلوب �سهل و�سّيق في ذات الوقت، بل اإننا يمكن اأن نذهب ل

عندما نوّجه المعلِّم اأنه باإمكانه اأن ي�ستخدم طرائق متعددة لموقف تعليمي واحد، وقد ورد ذكر كثير من طرائق 

التدري�ص في هذا الدليل وزيادة في الإي�ساح نورد تعريفًا مخت�سرًا لكل منها:

اأوًل: طريقة حل الم�سكالت:

تعرف هذه الطريقة باأنها: »موقف محّير ي�ستلزم حل«، »الحالة التي ي�سعر فيها التالميذ باأنهم اأمام موقف تعليمي   

م�سكل يحتاجون لالإجابة عنه«، »م�ساألة اأو موقف �سعب ملتب�ص يتحّدى بنية المتعلِّم الثقافية وخبراته المتراكمة«.

وتقدم طريقة حل الم�سكالت العديد من الفوائد التربوية للمتعلِّمين، ياأتي في طليعتها:  

1- اإثارة الدافعية للتعليم: فعند عر�ص الم�سكلة التعليمية التي تحظى باهتمام المتعلِّم وتتحدى قدراته وخبراته ال�سابقة، 

تحدث لديه نوعًا من الخلل وعدم التوازن المعرفي مما يعني �سعيه بجد للتو�سل اإلى حل منا�سب لها ي�سبع ف�سوله، 

ويهدئ من نف�سه مما يجعله مقباًل على التعّلم بكل همة ون�ساط.

2- بناء عقلية علمية تمّكن من حل م�سكالت الحياة: اإن حل الم�سكلة ل يتم  وفق هوى المتعلِّم، بل يخ�سع لأ�س�ص  علمية 

دقيقة تبداأ بتحديدها، وجمع المعلومات عنها والتو�سل لمجموعة من الحلول، واختيار الأن�سب منها، وبالتالي تعّود 

التلميذ على النهج العلمي لمواجهة اأي م�سكلة قد ت�سادفه م�ستقباًل.

التعاون  نحو  اإيجابية  اتجاهات  وتكوين  الفريق،  العمل مع  المهارات منها:  العديد من  المتعلِّم  اإك�ساب  العمل على   -3

وال�سورى، وكذلك مهارة جمع وتحليل وت�سنيف المعلومات.

خطوات طريقة حل الم�سكالت:

تتعدد الخطوات التي يمكن ا�ستخدامها في هذه الطريقة، اإل اأن الغالب يتمحور حول خم�ص خطوات، هي كالتالي:  

1- ال�سعور بالم�سكلة )مقدمة الم�سكلة(: ويتم ال�سعور بالم�سكلة بطرق عدة منها: المالحظة العابرة، اأو النقا�ص حول 

فكرة معينة، اأو قيام المعلِّم بعر�ص موقف تعليمي يحتوي على م�سكلة، وينبغي للمعّلم في هذه المرحلة اأن ينّمي لدى 

تالميذه �سعور الهتمام بالم�سكلة ودفعهم لمتابعتها ومحاولة عالجها.

2- تحديد الم�سكلة: خالل هذه المرحلة يتم تحديد الم�سكلة في �سورة لفظية وا�سحة ومفهومة واإجرائية، مع التاأكد من 

اأن التالميذ قادرون على التعبير عنها بلغتهم الخا�سة مما يعني اأن الإ�سكالية يمكن معالجتها من ِقَبلهم.

كما يتم في هذه المرحلة �سوغ الم�سكلة اإما في �سور تقريرية كما في المثال التالي: »دور العلوم ال�سرعية في معالجة   

م�سكلة الت�سول« واإما في �سورة �سوؤال مثل: »ما اأثر الم�سجد في حياة ال�سباب الم�سلم«؟

3- �سياغة الحلول )اقتراح فرو�ص لحل الم�سكلة(: بعد جمع المعلومات، يتم ا�ستمطار الأفكار من خالل طريقة الع�سف 

الذهني بمعنى اإتاحة الفر�سة دون تردد في طرح الأفكار المتعلقة بالم�سكلة، مع القيام بتدوين الحلول المقترحة 
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من وجهة نظرهم.

الم�سادر  الم�سكلة من خالل  المعلومات عن  الطالب بجمع  يقوم  المرحلة  وتنظيمها: في هذه  المعلومات  تف�سير   -4

المتوفرة �سواء داخل الف�سل اأو  في م�سادر التعّلم، وتلعب خبراتهم ال�سابقة والمعلومات التي يمتلكونها عن الم�سكلة 

دورًا رئي�سًا في هذه المرحلة، ويمكن للمعّلم اأن يوفر العديد من الم�سادر التي قد تخدم الق�سية.

وينبغي اأن يكون ممتلكًا للمهارات التالية، التي تعينه لعالج الم�سكلة ولعل اأبرزها:  

- التمييز بين ما هو مت�سل وغير مت�سل بالم�سكلة.  

- التمييز بين المعلومات ال�سحيحة من غيرها.  

- التمييز بين الراأي ال�سخ�سي، والحقائق المعترف بها.  

في  منها  أف�سل  ال واختيار  الحلول  وت�سنيف  بتنظيم  التالميذ  يقوم  الرابعة  المرحلة  بعد  المنا�سب:  الحل  اختيار   -5

أدلة القراآنية والنبوية، والقيم والأخالق الإ�سالمية والإمكانات والأعراف المقبولة، مع مالحظة اأنه في بع�ص  �سوء ال

الأحيان قد يكون للم�سكلة اأكثر من حل اإل اأن هذه الحلول تتفاوت، وبالتالي يتم اختيار الحل الذي يتوافر فيه اأكبر 

قدر من المزايا، واأقل قدر من العيوب.

ثانيًا: الطريقة ال�ستقرائية:

اإلى التعميم، و�ُسّميت هذه الطريقة بذلك  اأو من الأمثلة  اإلى الكل  هي الطريقة التي يتم النتقال فيها من الجزء   

لكونها يتم فيها ا�ستقراء الدر�ص وتتبع جزئياته واأمثلته والمعلومات التي ي�ستمل عليها للو�سول اإلى الخال�سة، وهذه 

الطريقة تنّمي لدى الطالب القدرة على التفكير عند النظر في الأدلة والمقارنة بين الجزئيات.

خطوات التدري�ص بالطريقة ال�ستقرائية:

أمثلة  1- اإعطاء اأمثلة على المفهوم: حيث تتناول الأمثلة جزئيات تعريف المفهوم، ويتم مراعاة تقديم مجموعة من ال

المنتمية وغير المنتمية مع المناق�سة والتدرج في م�ستوى �سعوبة الأمثلة المنتمية وغير المنتمية.

أمثلة المنتمية  2- مناق�سة الأمثلة: يتم مناق�سة الأمثلة التي و�سعت اأمام التالميذ لم�ساعدتهم على ت�سنيفها، وتمييز ال

من غير المنتمية، وتو�سيح الخ�سائ�ص المميزة للمفهوم.

3- اإعطاء مزيد من الأمثلة، وهنا يقوم الطالب باإعطاء مجموعة من الأمثلة المتعلقة بالمفهوم، فاإن اأعطى مثاًل له �سلة 

بالمفهوم، فاإن ذلك يدل على اكت�سابه للمفهوم.

4- �سياغة التعريف: هنا يتم التعاون ل�سياغة التعريف على ال�سبورة اأو في اللوحة.

5- التقويم: هنا يتم تقديم مجموعة من الأمثلة المنتمية، وغير المنتمية في �سورة اأن�سطة للتاأكد من اكت�ساب الطالب 

للمفهوم، وتطبيق ما تم التو�سل له.

أن�سطة الال�سفية: للتاأكد من ال�ستيعاب، وزيادة في التر�سيخ. 6- ال

طـــــــــــــــــــــرق التـــــدريــــــ�ص
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ثالثًا: الطريقة ال�ستنتاجية )ال�ستنباطية - القيا�سية(:

أمثلة،  الطريقة ال�ستنتاجية عك�ص الطريقة ال�ستقرائية فهي تعني النتقال من الكل اإلى الجزء اأو من القاعدة اإلى ال  

كما تعرف باأنها »العمليات العقلية التي ينتقل فيها العقل من القواعد العامة اإلى الجزئيات«.

نـّة اأ�سا�ص الأحكام الفقهية، فعند تعذر الح�سول على ن�ص �سريح يلجاأ العلماء للقيا�ص والذي ُيعرف  والقراآن وال�سُّ  

عندهم باأنه اإلحاق واقعة لم يرد فيها ن�ص بواقعة اأخرى ورد فيها ن�ص لتفاقهما في العلة.

اأو المتعلِّم؛ لتقديم المفهوم مبا�سرة ثم التطبيق عليه، كما ي�سهل  وهذه الطريقة ل تحتاج لجهد كبير من المعلِّم   

ا�ستخدامها في المراحل الأولى من التعليم من ال�سف الرابع فاأعلى.

خطوات تدري�سها:

1- تقديم المفهوم اأو القاعدة من خالل: تحديد ا�سم المفهوم )كلمة، كلمتان، جملة( - تحديد الخ�سائ�ص المميزة 

أمثلة المنتمية له- كتابة تعريف المفهوم. للمفهوم عن غيره لأجل توفير ال

2- تو�سيح الم�سطلحات الخا�سة بالمفهوم. )�سرح المفهوم( حتى يكون هناك نوع من التفاعل بين المعلِّم والطالب.

أمثلة التي تتعلق بالمفهوم )منتمية، وغير منتمية(  مع مراعاة اأن تكون متنوعة بقدر  3-  التعاون مع الطالب في تقديم ال

الإمكان، واأن تراعي التدرج في م�ستوى ال�سعوبة.

أمثلة تو�سح المفهوم اأو القاعدة، مع تقديم التغذية الراجعة والتعليل لكل مثال اإن كان منتميًا اأو غير منتم. 4- تقديم مزيد من ال

5- التقويم: هنا يتم تقديم مجموعة  من الأمثلة المنتمية، وغير  المنتمية في �سورة اأن�سطة للتاأكد من اكت�ساب الطالب 

للمفهوم، وتطبيق ما تم التو�سل له.

أن�سطة الال�سفية: للتاأكد من ال�ستيعاب، وزيادة في التر�سيخ. 6- ال

رابعًا: طريقة الحوار والمناق�سة:

أفكار وتفاعل الخبرات بين المعلِّم والطالب وهي ت�سهم في تنمية التفكير  هي طريقة تعتمد على تبادل الآراء وال  

الناقد من خالل الأدلة التي يقدمها الطالب لدعم اإجابته كما تنّمي لدى الطالب مهارات التحدث والم�ساركة وتجعل 

أ�سئلة، وكلما كانت  من الطالب محور العملية التعليمية ومركز التفاعل، وي�سترك المعلِّم والطالب في اإعداد وطرح ال

اأ�سئلة الطالب اأكثر من اأ�سئلة المعلِّم كان ذلك اأدعى لجودة الحوار واأكثر نجاحًا لطريقة المناق�سة.

خطوات التدري�ص بطريقة الحوار والمناق�سة:

1- يحدد المعلِّم مجموعة من النقاط التي ينبغي اأن يدور حولها النقا�ص.

أ�سئلة. 2- يخبر المعلِّم الطالب بهذه النقاط م�سبقًا لي�ستعدوا بالمعلومات والبيانات وال

3- ينظم المعلِّم جلو�ص الطالب في قاعة الدر�ص وجهًا لوجه ليتفاعل الجميع مع الحوار والنقا�ص.

أ�سا�ص لمو�سوع الحوار على ال�سبورة. 4- ي�سجل المعلِّم العنا�سر ال

5- يعد المعلِّم اأ�سئلة متنوعة الم�ستويات على كل عن�سر من عنا�سر المو�سوع.

6- ي�سجع المعلِّم الطالب على التعبير عن اآرائهم ويتيح الفر�سة اأمامهم ليطرحوا اأ�سئلتهم وي�ستمع لإجابتهم ويتقبل وجهات نظرهم.

7- ي�سّجل المعلِّم ملخ�سًا لنتائج الحوار والمناق�سة على ال�سبورة.
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خام�سًا: طريقة التعلم التعاوني:

هي طريقة يتعلم من خاللها التالميذ  في مجموعات �سغيرة  غير متجان�سة في القدرات وال�ستعدادات وغالبًا ما   

تكون من )2-6( تالميذ ي�سعون لتحقيق اأهداف م�ستركة في بيئة ت�سجعهم على التعاون والتفاعل في اإطار العمل 

الجماعي ليتم تبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم وتنمو لديهم مهارات �سخ�سية واجتماعية، ويقوم المعلِّم في 

هذه الطريقة بدور المر�سد والموّجه.

خطوات التدري�ص بطريقة التعّلم التعاوني:

1- اإعداد البيئة ال�سفّية للتعّلم.

2- تق�سيم التالميذ اإلى مجموعات �سغيرة غير متجان�سة.

3- تنظيم التالميذ داخل المجموعة وتحديد الأدوار التي �ستوؤديها كل مجموعة.

أن�سطة ووقت المناق�سة. 4- مراقبة المجموعات وتنظيم ال

5- اإمداد التالميذ بالتغذية الراجعة بعد كل ن�ساط عن �سلوكهم والخبرات التي تو�سلوا اإليها.

6- ختم الدر�ص بملخ�ص �سبوري لما تو�سلت اإليه  المجموعات وتقييم اأداء المجموعات.

�ساد�سًا: طريقة تمثيل الأدوار:

هي تمثيل لموقف من المواقف الحقيقية، اأو عمل اأنموذج له؛ حيث ُي�سند لكل تلميذ م�سارك دور خا�ص ي�ساعد في   

أدوار الفر�سة للتلميذ للم�ساركة  غر�ص الأفكار والمعلومات وعر�ص القيم بطريقة  م�سوقة وجذابة، كما يتيح لعب ال

الفعالة في العملية التعليمية، وينّمي قدراته على اتخاذ القرارات المنا�سبة فيما يواجه من م�سكالت حياتية.

خطوات التدري�ص بطريقة تمثيل الأدوار:

أدوار. 1- اإعداد البيئة ال�سفّية المنا�سبة للتعّلم بطريقة تمثيل ال

2- اختيار التالميذ الم�ساركين وتحديد الدور الذي �سيوؤديه كل تلميذ قبل الدر�ص بوقت كاف.

3- مراقبة عر�ص التالميذ وتقييم تفاعل الم�ساهدين.

4- تنظيم اأن�سطة وفتح باب المناق�سة لبقية التالميذ فيما �ساهدوه.

5- ختم الدر�ص بملخ�ص �سبوري لما تو�سل اإليه التالميذ بعد المناق�سة.

طـــــــــــــــــــــرق التـــــدريــــــ�ص
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التعليمية  الـــو�ـــســـائـــل 

ــة ــوي ــرتب ــات ال ــي ــن ــق ــت وال

اأهمية الو�سيلة التعليمية.  -1

الو�سائل التعليمية التي يمكن ا�ستخدامها في تدري�ص   -2

مواد العلوم ال�سرعية.
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اأهمية الو�سيلة التعليمية

1- الت�سويق والإثارة.

2- جذب التالميذ لمو�سوع الدر�ص.

3- ت�سهيل مهمة المعّلم في اإي�ساح المعلومة وتقريبها واخت�سار الوقت في ذلك.

4- تبعث روح التجديد والبتكار لدى المعّلم وتجبره على التفكير ال�سليم في مو�سوع در�سه.

5- تنّمي مقدرة التلميذ على  المالحظة والتفكير والمقارنة وتجعل المادة محببة لدى التالميذ.

6- تزيد من خبرة المتعّلم وتجعلها اأقرب اإلى الواقعية.

7- ت�ساعد على اإ�سراك جميع الحوا�ص.

8- تقلل من الوقوع في اللفظية الزائدة.

9- تكون مفاهيم �سليمة.

10- تزيد من  اإيجابية التالميذ.

11- تنوع اأ�ساليب التعزيز.

 12- ت�ساعد على مراعاة الفروق الفردية.

13- ت�ساعد على ترتيب اأفكار التالميذ.

14- توؤدي اإلى تعديل ال�سلوك وتكوين التجاهات.

الو�سائل التعليميةالتي يمكن ا�ستخدامها في مواد العلوم ال�سرعية:

1-ال�سبورة:

أ�سكال عن طريق ر�سمها، اأو كتابة الن�سو�ص المراد تدري�سها، اأو  هي و�سيلة هامة لتدوين المعلومات، اأو اإي�ساح ال  

اأوراق اأعدت م�سبقًا.. خ�سو�سًا اإذا كانت خلفيتها معدنية قابلة لجذب  ال�ستدلل بها، ويمكن ا�ستخدامها لتعليق 

المغناطي�ص، وهذا  النوع متوفر في اأغلب المدار�ص، ول يمكن ال�ستغناء عن ال�سبورة في اأي در�ص مهما كان؛ لذا كان 

توفيرها في جميع ال�سفوف اأمرًا �سروريًا.

العوامل التي ت�شاعد على ا�شتخدام ال�شبورة:

أيمن للعنوان. وق�سم في  اأ- ح�سن الترتيب والتنظيم، وذلك بتق�سيم ال�سبورة اإلى اأق�سام: ق�سم على الجانب ال   

الو�سط للملخ�ص ال�سبوري للدر�ص، وق�سم في الجانب الأي�سر للمفردات، وما يمكن الخروج به من الدر�ص من 

فوائد.

ب- و�سوح الخط، وا�ستخدام الطبا�سير ذات النوعية الجيدة.   

ج-خلو الكتابة من الأخطاء الإمالئية والنحوية.   

د- ح�سن الخط.   

هـ- ا�ستخدام الطبا�سير الملّونة.   



39

2- ال�سبورة الوبرية:

هي لوحة مغطاة بقما�ص �سميك يمكن تعليق البطاقات اأو الم�سورات عليها بوا�سطة ال�سنفرة، وذلك باإل�ساق قطعة   

من ال�سنفرة خلف البطاقة اأو الم�سورة، ثم تو�سع على ظهر هذه اللوحة فتثبت.

ويمكن ال�ستفادة من هذه اللوحة في مواد العلوم ال�سرعية في تعليق البطاقات التي  كتب عليها بع�ص الم�سطلحات   

اأو الألفاظ اأو الم�سورات عن الحج اأو الو�سوء اأو ال�سالة ونحو ذلك.

3- لوحة الجيوب:

هي لوحة مق�سمة اإلى  جيوب مت�ساوية اأفقيًا وراأ�سيًا، بحيث تو�سع بطاقة في كل  جيب تحتوي على لفظة من تعريف،   

البطاقات في الجيوب مرتبة بحيث تكّون جميع  التلميذ و�سع هذه  اأو حديث، ويطلب من  اآية،  اأو  اأو جملة مفيدة، 

اأجزاء الن�ص، اأو تو�سع زيادات في الن�ص ويطلب من التلميذ التعرف على تلك اللفظة الزائدة واإزاحتها عن بقية 

مفردات الن�ص من الجيوب.

4- ال�سبورة ال�سوئية، )اأو جهاز عر�ص ما فوق الراأ�ص(.

أوفرهيد( وهو �سهل ال�ستخدام، و�سهل ال�سيانة. ويتوافر هذا الجهاز في غالبية المدار�ص وُي�سّمى )ال  

ول�ستخدام هذا الجهاز طريقتان:  

الأولى: اأن ي�ستخدم المعّلم الجهاز كال�سبورة فيكتب بقلم خا�ص على �سريحة بال�ستيكية معدة على بكرة لتظهر الكتابة 

اأمام الطالب على ال�سا�سة.

الثانية: اأن ي�ستخدم المعّلم �سرائح اأعدت م�سبقًا، ويكون ذلك بن�سخ ما يريد عر�سه على التالميذ مثل الآيات اأو الأحاديث 

اأو الخرائط، والر�سومات التو�سيحية على �سرائط اإما بوا�سطة جهاز ت�سوير ال�سرائح المتوافر في اأغلب المدار�ص 

واإما بوا�سطة اآلة الت�سوير العادية، ولكل �سرائحه الخا�سة.

5- ال�سبورة الإ�سافية:

اإما على  لآخر  ونقلها من مكان  ويمكن تحريكها  الغالب،  اأ�سغر منها م�ساحة في  اأنها  اإل  الف�سل  �سبورة  هي مثل   

الن�ص  كتابة  من  يتمكن  بحيث  الإ�سالمية،  التربية  لمعلم  بالن�سبة  كبيرة  اأهمية  ولها  باليد،  بحملها  واإما  عجالت 

المراد تدري�سه �سواء اأكانت اآيات  اأو اأحاديث اأو اأقواًل لعلماء ال�سلف في ح�سة فراغه في غرفة المعلمين. كما يمكن 

تدوين ملخ�سات �سبورية عليها ليجري عر�سها بعد مناق�سة المو�سوع. وبذلك يمكن اخت�سار الوقت، وال�ستفادة 

أ�سلية في كتابة بع�ص اأجزاء الدر�ص خ�سو�سًا في المدار�ص التي ل تتوافر فيها اأجهزة عر�ص ما فوق  من ال�سبورة ال

الراأ�ص.

6- الورق المقّوى:

الن�ص معرو�سًا  يكون  اأن  ال�سروري  ومن  ـّنة،  ال�سُّ اأو  القراآن  ن�سو�ص من  غالبًا عبارة عن  ال�سرعية  العلوم  درو�ص   

أنه يمكننا من الحتفاظ بالن�ص المكتوب  أوفرهيد« ل اأمام التالميذ بكتابة الن�ص على ورق مقّوى اأو عن طريق »ال

أخطاء النحوية  اإلى و�سوح الكتابة وخلوها من ال وا�ستخدامه لعدة �سنوات وبذلك نوفر الجهد والمال، ومع التنبه 

والإمالئية، اأو النق�ص والزيادة.

الو�سائل التعليمية والتقنيات الرتبوية
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7- البطاقات:

أركان والواجبات في ال�سريعة، فتو�سع  يمكن ا�ستخدام هذه البطاقات في اإي�ساح المفردات ومعانيها، اأو  في بيان ال  

المفردة في بطاقة وتعر�ص اأمام التالميذ، وتعر�ص معانيها في بطاقات اأخرى فيقوم التالميذ باختيار معنى المفردة 

أخرى، اأو عر�ص مفردات مكونة لتعريف ما، كل مفردة على بطاقة ويطلب من التلميذ ترتيب هذه  من البطاقات ال

أركان اأو ال�سروط اأو الواجبات في بطاقات غير مرتبة  ن جملة التعريف. اأو يمكن اأن تو�سع ال المفردات بحيث تكوِّ

ويطلب من التلميذ ترتيبها، وهكذا.

8- جهاز الفيديو:

يمكن عر�ص اأ�سرطة تحتوي على مواد اأو مو�سوعات لها عالقة مبا�سرة اأو غير مبا�سرة بالدر�ص عن طريق جهاز   

الحج  اأو  ال�سالة  اأداء  كطريقة  مبا�سرة  بالدر�ص  تتعلق  موا�سيع  على  تحتوي  التي  أ�سرطة  ال ذلك  ومن  الفيديو، 

وغيرها، اأو الأ�سرطة  التي تحتوي مواد علمية ي�ستطيع المعّلم من خاللها تقريب معنى اآية قراآنية اأو حديث نبوي، 

أ�سرطة يمكن ا�ستخدامها اأثناء التمهيد للدر�ص اأو اأثناء العر�ص اأو المناق�سة اأو ال�ستنتاج اأو التطبيق. وهذه ال

وتتميز هذه الو�سيلة ب�سهولة ا�ستخدامها وتي�سير المو�سوعات فيها وكثرتها.  

9- الم�سورات:

يمكن اأن ي�ستفيد معّلم العلوم ال�سرعية من الم�سورات المتوافرة في المدر�سة وغيرها مثل ال�سور المكبرة للكعبة،   

أ�سود، اأو الم�سورات التي تو�سح الكيفية ال�سحيحة لل�سالة والو�سوء والتيمم،  والِحْجر، ومقام اإبراهيم، والحجر ال

وغير ذلك.

10- الو�سائل المتاحة للمواد الأخرى.

أخرى مثل مادة العلوم والريا�سيات والتاريخ والجغرافيا، اإل اأنه يمكن  تتوافر في المدار�ص و�سائل كثيرة للمواد ال  

في الوقت نف�سه ا�ستخدامها في مواد العلوم ال�سرعية، ويمكن للمعّلم التعرف على هذه الو�سائل واكت�ساف ما يمكن 

ال�ستفادة منه في مادته.

11- البيئة:

ُتَعدُّ البيئة م�سدرًا رئي�سًا للو�سائل التعليمية التي ي�ستغلها معّلم التربية الإ�سالمية بغر�ص اإي�سال المعلومة ال�سحيحة   

اإلى ذهن التلميذ ب�سورة مي�سرة و�سهلة ووا�سحة.

12- الخامات:

ألوان،  أ�سمنتية، وال أوراق والمواد الطينية، وال أخ�ساب  وال تتوافر في المدر�سة وخارجها العديد من الخامات مثل ال  

والأقم�سة، وال�سفائح المعدنية، وغيرها؛ ومعّلم العلوم ال�سرعية الناجح ي�ستغل هذه الخامات لإنتاج و�سائل خا�سة 

لدرو�سه. وكلما �سارك التالميذ في اإعداد هذه الو�سيلة كان اأثرها تربويًا اأقوى، وفي مثل هذه الو�سائل يمكن لمعّلم 

العلوم ال�سرعية اأن ي�ستعين بمعّلم التربية الفنية.

13- العينات:

اأو   اأو  في المنزل،  أ�سياء المراد اإي�ساحها. وهي تتوافر في المدر�سة،  نق�سد بالعينات؛ تلك النماذج الحقيقية لال  

يمكن �سراوؤها من ال�سوق. والعينات في العلوم ال�سرعية كثيرة مثل: جنيه الذهب، والريال العربي ال�سعودي، ونموذج 
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من الُحلي، واأنواع الطعام الذي يجوز اإخراجه في زكاة الفطر، ومالب�ص الإحرام، وعنقود العنب لبيان المتموه من 

الماء  لإي�ساح  المياه  وعينات من  يجوز،  ل  وما  عليه  الم�سح  يجوز  ما  لإي�ساح  والخفاف،  والجوارب  المتموه،  غير 

الطهور والنج�ص، وعينات من : العظام، والطعام، والكالم المحترم، لبيان ما ي�سح ال�ستجمار به وما ل ي�سح. 

�سحيحي  مثل  المقررات  في  ذكرها  يجري  التي  العلمية  والكتب  والموازين،  الأخرى،  والمكاييل  والمد،  وال�ساع، 

البخاري وم�سلم، والتفا�سير المعروفة وغيرها؛ لي�ساهدها التالميذ حقيقة ويقرءون فيها.

14- الحا�سب الآلي:

آن من اأهم الو�سائل التعليمية لمعّلم العلوم ال�سرعية، حيث توفرت الكثير من البرمجيات التي  آلي ال ُيَعدُّ الحا�سب ال  

تخدم مواد العلوم ال�سرعية، والن�ساطات الم�ساحبة لها، ويمكن لمعّلم العلوم ال�سرعية ا�ستخدام الحا�سب الآلي في 

المجالت الآتية:

اأوًل: في الو�شول اإلى المعلومات �شواء الموجزة اأو المو�شعة عن طريق البرمجيات الآتية:

اأ- برامج القراآن الكريم للو�سول اإلى مواقع الآيات من ال�سور، وتف�سيرها، ومعاني المفردات.

ب- معاجم الحديث النبوي للو�سول اإلي تخريج الأحاديث والتاأكد من األفاظها وبيان �سروحها ومعاني المفردات 

فيها ورواتها.

ت- برامج الفتاوى ال�سرعية للو�سول اإلى الفتاوى في بع�ص الجوانب .

ث- البرامج الفقهية للو�سول اإلى الم�سائل الفقهية وم�سطلحات الفقه.

جـ- البرامج التي تعالج مو�سوعات معينة، مثل : البرامج التي تو�سح كيفية ال�سالة وكيفية الحج وكيفية الو�سوء.

أماكن التي لها عالقة بال�سعائر الدينية. ح- البرامج التي ت�ستمل على بع�ص ال

خ- البرامج التي ت�ستمل على بع�ص الم�سادر والمراجع الهامة للدين الإ�سالمي والتعريف بهذه  الم�سادر والمراجع 

وموؤلفيها.

د- البرامج التي ت�ستمل على بع�ص الظواهر الكونية لال�ستدلل بها على قدرة اهلل وف�سله على النا�ص، كالبرامج التي 

أقمار وال�سم�ص وطريقة تكّون  ت�ستمل على معلومات عن ال�سحب ونزول المطر والبراكين والجبال والنجوم وال

الجنين وحياة النباتات وغير ذلك.

ثانياً: في عر�ض المو�شوع وا�شتخدامه بدياًل لل�شبورة، وذلك عن طريق برامج خا�شة مثل )البوربوينت(.

ثالثاً: يمكن ا�شتخدام ال�شبكة العنكبوتية )الإنترنت( في الو�شول اإلى بع�ض المعلومات التي لها عالقة بمو�شوع 

الدر�ض  ويمكن ال�شتفادة منها في تو�شيل المعلومات الجديدة اإلى اأذهان التالميذ.

واأخيرًا المعّلم المخل�ص ل يبخل اأبدًا على تالميذه بكل ما يمكن اأن يثبت المعلومة ويقربها اإلى اأذهانهم، ويو�سل   

المنا�سبة  التعليمية  الو�سيلة  في  العميق  بالتفكير  وذلك  للتفاوت،  قابلة  غير  ب�سورة  والمفاهيم  الحقائق  اإليهم 

لدر�سه.

الو�سائل التعليمية والتقنيات الرتبوية
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التــــخطيـط للتـــدري�ص

اأهميته.  -1

خطوات في تخطيط الدر�ص.  -2

أول البتدائي. خطوات تدري�ص مادة الفقه وال�سلوك لل�سف ال  -3
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التخطيط للتدري�ص

أهداف،  التخطيط جزء تنظيمي تربوي، ينظم به املعلم عمله، ويحدد كيفية التنفيذ، ثم تقومي العمل، وتقرير مدى حتقق ال

ومدى احلاجة اإىل اإجراء عمليات التعديل والتطوير.

وينبغي اأن يهتم املعلم بالتخطيط لكونه:

وقائيًا: مينع املعلم من الوقوع يف اخلطاأ ودواعي الف�سل.

عالجيًا: يعالج الآثار ال�سلبية التي يواجهها املعلم يف املوقف ال�سفي.

بنائيًا: يدعم نواحي القوة واخلربات والإجنازات الناجحة.

اإبداعيًا: يك�سف جوانب الإبداع يف عمل املعلم واملتعلم.

أوىل 1421هـ-�ص307. )1( مدر�ص القرن احلادي والع�سرين الفعال، د. جابر عبداحلميد جابر، دار الفكر العربي، الطبعة ال

خطوات يف تخطيط الدر�ص واإعادة التخطيط:

)1(

كتابة اخلطط، تدري�ص الدر�ص، تقييم النواجت، تقومي الدر�ص، اإعادة التخطيط.

عوامل توثر يف التخطيط:

 املدر�ض.

عوامل خارجية.

عوامل تنظيمية.

 التلميذ.

 املنهج.

ال�سور العقلية 

للدرو�ص

خطط مكتوبة

تفاعل �شفي

اإعادة التخطيط

تقومي الدر�ص

وعن طريقه  التدري�سي،  العمل  من  يتجزاأ  ل  وهو جزء  الدر�ص �سروري،  تقومي 

اإنه يقارن  اأن يقّوم مدى جناحه يف حتقيق ما خطط له وعمله.  ي�ستطيع املعلم 

وعلى  الدر�ص،  بتقومي  تت�سل  نقاط  عدة  وهناك  يحدث،  اأن  توقع  ما حدث مبا 

املدر�ص مراعاتها:

1- تقومي الدر�ص �سروري فينبغي اأن ُيوؤخذ ماأخذ اجلد.

2- يتطّلب التقومي حتليالت نظامية عن كيفية متام تنفيذ الدر�ص فعاًل.

لكنها  التدري�ص،  عملية  يف  الأخــرية  الأ�سا�سية  اخلطوة  لي�ص  الدر�ص  تقومي   -3

اأي�سًا اخلطوة الأوىل يف تخطيط الدرو�ص امل�ستقبلية ببع�سها، اإذ اإنه ي�ساعد على 

ربط الدرو�ص ببع�سها، وميّكن املدر�سني من حت�سني عملهم على نحو م�ستمر.

ردود 

اأفعال املدر�ص

التدري�ص

تنفيذ يف حجرة الدرا�شة

تعليم 

التالميذ

نــــــواتـــج
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الـــتـــخـــطـــيـــط لــلــتــدريــ�ــص

أول البتدائي خطوات تدري�ص مادة ال�سلوك والفقه لل�سف ال

1- تنظيم التالميذ ح�شب ما تتطلبه طريقة التدري�ض املتبعة.

اأ�شلوب  2- العر�ض العملي للدر�ض من ِقَبل املعلم مع ال�شرح والإي�شاح م�شتخدماً 

املناق�شة )احلوار( والو�شائل التعليمية املنا�شبة.

3- الأداء العملي للدر�ض من ِقَبل عدد من التالميذ.

4- ت�شجيل اأفكار الدر�ض الرئي�شة على ال�شبورة.

5- قراءة ما دّون على ال�شبورة من ِقَبل املعلم.

6- قراءة الدر�ض، ومناق�شة ال�شور من كتاب الطالب من ِقَبل املعلم والتالميذ.

أهداف. 1- اأ�شئلة متنوعة و�شاملة لقيا�ض مدى حتقق ال

2- حل اأ�شئلة التقومي.

3- تطبيق عملي لقيا�ض ال�شلوكات املعطاة.

4- تنفيذ الأن�شطة.

التقومي

م�ستخدمًا و�سائل تعليمية منا�سبة

التمهيد باأحد الأ�ساليب التالية:

اأمثلة من واقع التلميذتطبيق عمليمراجعة املو�شوع ال�شابقق�شة طرح اأ�شئلة
عر�ض متثيلي لبع�ض 

املواقف

العر�ص

الواجب

التطبيق العملي ملا 

در�شه التلميذ.

تنفيذ الن�شاطات 

املنزلية.

تعليم غريه ما تعّلمه.
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ــــــــــــومي ــــــــــــق ــــــــــــت ال

أ�سا�سي 1425/1424هـ. � وثيقة منهج موادالعلوم ال�سرعية في التعليم ال

�
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اأ�ساليب التقويم ومعاييره في تعليم العلوم ال�سرعية وتعّلمها

اأ�ساليب التقويم في مواد العلوم ال�سرعية:

أدوات المتبعة في عملية التقويم ما يلي: أ�ساليب وال من اأهم ال

اأوًل: المالحظة:

اأي مالحظة �سلوك الطالب داخل ال�سف اأو خارجه في �ساحات المدر�سة اأو في الحي الذي يعي�ص فيه الطالب، من   

خالل مواقف تربوية مدرو�سة ومخططة بهدف التعرف على م�ستوى قدرات الطالب ال�سخ�سية من الثقة والجراأة 

والقدرة على التحاور واإي�ساح وجهة النظر، ودرجة تطبيق ما تعّلمه من القيم والتجاهات وال�سلوك.

أ�سئلة  )وال المهاري(  أداء  )ال في  معتبر  اأ�سلوب  فاإنه  م�ستقلة  تقويم  كعملية  انــفــراده  اإلــى  اإ�سافة  النوع  وهــذا   

ال�سفوية(.

أداء: ثانيًا: التقويم القائم على ال

يعني تكليف الطالب باأداء عمل ما، وغالبًا ما يكون هذا التكليف ذا طابع عملي، وهو نوعان هما:  

أ�سياء التي يتعرفون عليها. - اأ�سئلة التعرف: وفيها يطلب من الطالب ذكر اأ�سماء بع�ص ال

ونحوهما.  وال�سالة،  كالو�سوء  فعلي،  اأداء عمل  اأو  بتجربة محدودة  القيام  الطالب  وفيه يطلب من  العملي:  أداء  ال  -

أ�سلوب مع اأ�سلوب المالحظة في تطبيق التقويم. ونذّكر با�ستراك هذا ال

ثالثًا: ال�ستبانة:

هي اأداة فاعلة لقيا�ص اتجاهات المتعلمين وميولهم، اإذا اأح�سن تنفيذها و�سممت وفق المعايير العلمية.  

رابعًا: المقابلة:

أ�ساليب الم�ستخدمة في تقويم جوانب �سخ�سية المتعّلم، وهي تزود المعّلم بمعلومات تختلف  تعد المقابلة من اأكثر ال  

وتوجيه  المتعلمين  اإر�ساد  في  ت�ستخدم  التي  الأ�ساليب  اأف�سل  المقابلة من  اأ�سلوب  وُيَعدَّ  المالحظة،  به  تزوده  عما 

�سلوكهم.

خام�سًا:  الختبارات ال�سفوية:

يك�سف هذا النوع من الختبارات عن مدى ا�ستيعاب الطالب الخبرات التربوية التي تعلموها، ف�ساًل عن قيا�ص تطبيق   

المهارات اللفظية كاأداء التالوة ومخارج الحروف ونحوها،  مع قيا�ص قدرات اأخرى للطالب ذات عالقة ب�سخ�سيته، 

كالثقة والجراأة والقدرة على ا�ستدعاء المعلومة وتنظيم عر�ص الجواب ونحو ذلك.

�ساد�سًا: الختبارات التحريرية:

يقي�ص هذا النوع من الختبارات م�ستوى تح�سيل الطالب ومدى تحقق اأهداف المنهج المدر�سي والمادة الدرا�سية   

والمو�سوعات المقررة، وهذه الختبارات تكون اأحيانًا ق�سيرة في �سورة اأ�سئلة اأ�سبوعية اأو يومية، وفي اأحيان اأخرى 

تكون طويلة في �سورة اأ�سئلة ن�سفية اأو نهائية، ولبد من �سياغتها �سياغة علمية �سحيحة.
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أ�سلوب ي�سمل نوعين رئي�سين: وهذا ال  

أ�سئلة المقالية: 1- ال

أحيان على �سرد الحقائق والمعلومات اأو تلخي�ص اأو و�سف لها. هي اأ�سئلة مبا�سرة تعتمد في غالب ال  

عيوبهامميزاتها

- �سهلة الإعداد والتح�سير.

- تك�سف قدرة الطالب على التخطيط لالإجابة 

وتنظيم اأفكاره وربطها.

- تك�سف قدرات الطالب على تحليل المو�سوع اإلى 

عنا�سر والتعرف على كل جزء منها وفقًا لوزنه 

واأهميته.

- ت�ساعد على تتبع نمط تفكير الطالب ومعرفة 

قدرته على ممار�سة العمليات العقلية المختلفة.

- تك�سف قدرة الطالب على النقد والتقويم.

- ذاتية الت�سحيح.

- �سعف ال�سدق والثبات في المحتوى.

- يتطرق اإليها عدم الدقة في �سياغة الأ�سئلة، 

مما يترتب عليه تفاوت فهم الطالب للمق�سود.

- تتاأثر اإجابة الطالب بالمهارات اللغوية التي 

يجيدها وقدرته على التعبير.

-  يتطلب ت�سحيحها وقتًا اأطول.

أ�سئلة المو�سوعية: 2- ال

ت�سمل اأ�سئلة ال�سواب والخطاأ واأ�سئلة المزاوجة )القائمتين/ المجموعتين(، اأ�سئلة الختيار من المتعدد، واأ�سئلة   

الإكمال، ونمط القائمة اأو التعداد، واأ�سئلة الترتيب.

عيوبهامميزاتها

أ�سئلة المو�سوعية بال�سدق. - تهتم ال

- يمكن ت�سحيحها في وقت ق�سير.

- ت�ساعد -لتنوعها- على قيا�ص العديد من 

أهداف التعليمية. م�ستويات ال

- تنا�سب طالب ال�سفوف الأولية.

- ت�ساعد على تنمية قدرات الطالب في اإبداء 

الراأي، واإ�سدار الحكم على الأفكار. 

- ل تقي�ص قدرة الطالب على و�سع ت�سور واإطار 

لالإجابة.

- يتطلب اإعدادها و�سياغتها جهدًا كبيرًا ووقتًا 

طوياًل.

أ�سئلة التحريرية: من اأهم ال�سروط الواجب توافرها في ال

1- اأن ت�ستوفي معايير التقويم ب�سكل عام.

2- الو�سوح وعدم احتمال ال�سوؤال اأكثر من اإجابة.

أهداف  3- اأن يكون ال�سوؤال ذا هدف تربوي ومدلول علمي، اإذ لي�ص المق�سود ال�سوؤال ذاته، واإنما ما ي�سهم به من قيا�ص ال

التربوية والتعليمية.

الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــومي
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4- اأن تعتمد اإجابة ال�سوؤال على الفهم ل الحفظ المجرد مع اأهمية الحفظ.

وهما:  لهما،  ثالث  ل  اإجابتين  اإحــدى  تحتمل  فاإنها  بـ»هل«  ال�سوؤال  مثل  الع�سوائية  الإجابات  من  ال�سوؤال  يخلو  اأن   -5

)نعم،ل(.

أ�سئلة في وقت مبكر، ثم تحفظ  6- و�سوح العبارات و�سالمة التراكيب في جملة ال�سوؤال، ولذا من الم�ستح�سن كتابة ال

مدة، لتراجع بعد ذلك لمعرفة مدى جوانب القوة وال�سعف.

7- تجنب التعقيدات اللفظية في ال�سوؤال، والتجاه نحو العبارات والمفردات اللغوية ال�سهلة.

أخرى ال�سابقة اأو الالحقة له. أ�سئلة ال 8- ينبغي اأن تكون اإجابة كل �سوؤال م�ستقلة عن ال

9- �سبط عالمات الترقيم.

ذوي   ا�ست�سارة  تكرار  ذلك  �سدارة  في  وياأتي  أهمية،  ال بالغ  اأمر  التقويم  وممار�سة  اإعداد  على  والمران  التدريب   -10

الخبرة في القيا�ص والتقويم.

أ�سئلة فوق ما يحتاج اإليه غالبًا، وبعد الفح�ص والمراجعة يمكن الختيار منها وت�سنيفها. 11- يعد من ال
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الن�ساطـات التعلـــــيمية

مفهوم الن�ساط.  -1

اأنواع الن�ساطات.  -2

� وثيقة منهج موادالعلوم ال�سرعية في التعليم الأ�سا�سي 1425/1424هـ.

�
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 مفهوم الن�ساط

الن�ساط التعليمي هو كل �سلوك تربوي يخطط اأن يوؤديه الطالب داخل الف�سل اأو خارجه، منفردًا اأو �سمن مجموعة   

ُي�ستهدف به واحد فاأكثر من اأغرا�ص الن�ساط.

  ويمثل الن�ساط التعليمي الذي يمار�سه الطالب لتحقيق الكفايات المن�سو�ص عليها، جزءًا رئي�سًا في المنهج. واإذا 

كان الطالب يمكن اأن يتعلم من خالل الخبرات والهتمامات التي يمر بها في يومه، فاإن ن�ساطات المنهج ت�سبح 

أداء العملي لها وذلك  اأكثر فاعلية اإذا كانت مقّننة ومنّظمة، ف�ساًل عن كون بع�ص مفردات المنهج متوقفًا على ال

�سعيًا اإلى واحد مما ياأتي اأو اأكثر:

1- تحقيق الأهداف ال�سلوكية المحّددة للدر�ص.

2-تعزير المهارات الجتماعية والتعّلم التعاوني والذكاء العاطفي من خالل تطبيقات الدر�ص/ الدرو�ص.

3- تنمية مهارات التفكير من خالل الخبرات التربوية في الدر�ص.

4- دمج التقنية بالتعليم وتنمية مهارات ا�ستخدام التقنيات التربوية.

5- تعزيز التعّلم الذاتي لدى الطالب وتنمية عادات التعّلم لديه وربطه بم�سادر المعلومات.

6- ال�ستجابة لمراعاة الفروق الفردية بين الطالب والذكاء المتعّدد.

7- تحقيق التكامل مع بقية فروع المادة والمواد الدرا�سية الأخرى.

الإن�سان( في  ال�سخ�سية، وحقوق  الم�سوؤولية  التطوعي،  العمل  المعا�سرة )البيئة، الأمن وال�سالمة،  الق�سايا  8- دمج 

عمليات التعّلم.

 اأنواع الن�ساطات

أ�سا�سية، ومن اأمثلتها: 1- ن�ساطات تنمية مهارات التفكير ال

التنظيم،  اإعادة  ما،  اأمر  من  الموقف  تحديد  التخطيط،  التنظيم،  ال�ساذ،  تحديد  العالقات،  اكت�ساف  المقارنة،   

ال�ستدلل، ال�ستنباط.. اإلخ.

2- ن�ساطات تنمية عمليات التفكير المرّكبة، ومن اأمثلتها: اقتراح حلول ابتكارية، التفكير الناقد.. اإلخ.

3- ن�ساطات تعزيز المهارات الجتماعية ومن اأمثلتها: تطبيقات التعّلم التعاوني، نظام المجموعات التي ي�سترك اأع�ساوؤها 

أدوار، التدري�ص  الثنائي، الن�ساطات التطوعية التي ت�ستهدف خدمة المجتمع. في تنفيذ ن�ساط ما، تبادل ال

الدرا�سات(،  الكتب،  الجمعة،  )خطب  والملخ�سات  البحوث  اإجراء  اأمثلتها:  ومن  الذاتي،  التعّلم  تعزيز  ن�ساطات   -4

الم�سابقات، زيارة مواقع في ال�سبكة العالمية، وتوثيق ال�سلة بمركز م�سادر التعّلم في المدر�سة.

5- الن�ساطات التطبيقية لمو�سوعات العلوم ال�سرعية، كالو�سوء وال�سالة... اإلخ.

6- ن�ساطات ميدانية، وت�سمل ا�سطحاب نماذج ذات عالقة بالدرو�ص مثل )ح�سى الجمار( اأو )اأ�سرطة �سوتية لتالوات( اأو )مقتنيات 

مخالفة كالتمائم ونحوها( كما ت�سمل زيارة مواقع اأو موؤ�س�سات اأو جهات ذات عالقة، كالإفتاء، ووزارة ال�سوؤون الإ�سالمية وفروعها 

وم�ساريعها، والجمعيات الخيرية، ومكاتب الدعوة، والموؤ�س�سات الإعالمية الإ�سالمية، ومراكز الهيئات، والمعار�ص.... اأو لموقع 

ّنة، والمرا�سد الفلكية... اإلخ. خا�ص كمجل�ص ال�سورى، اأو هيئة الإعجاز العلمي في القراآن الكريم وال�سُّ
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7- درا�سة الحالت وتطبيق المعلومات والفتاوى ال�سرعية عليها.

المدر�سية،  كالإذاعة  المتاحة  الإعالمية  الو�سائل  في  ون�سرها  مقالت  اأو  ميدانية  تقارير  اأو  علمية  بحوث  اإعداد   -8

والمجالت الإ�سالمية، اأو ال�سحف اليومية... اإلخ.

9- ترجمة مو�سوعات المواد اإلى و�سائل اإي�ساح على هيئة ر�سوم بيانية، اأو ملخ�سات اأو م�سفوفات، اأو خرائط مفهوم... ونحوها.

10- جمع معلومات ذات عالقة بمو�سوع الدر�ص.

اأنواع الن�ساطات من حيث جهة التنظيم

التعليمية الـــنـــ�ـــســـاطـــات 

تنظيم الن�ساطات

غري �سفّية

�سفّية

غري �سفّية

�سفّية

ن�ساطات يقرتحها املوؤلفن�ساطات يبتكرها املعّلم

موا�سفات الن�ساطات:

اأغرا�ص الن�ساطات مختلفة، وتبعًا لذلك تختلف موا�سفاتها اإلى حد يجعل من بع�سها مناق�سًا لبع�ص،. فمثاًل:  

الغر�ص من الن�ساط تنمية القدرات الإبداعية لدى الطالب.

من اأهم الموا�سفات: اأن تكون الن�ساطات متحدية لقدرات الطالب دون الت�سبب في اإحباطهم.

على حين تعّد هذه ال�سفة غير مطلوبة حينما يكون الغر�ص من الن�ساط تنمية ثقة الطالب بنف�سه.  

  من اأهم الموا�سفات التي ينبغي اأن تكون متوّفرة في الن�ساط ما يلي:

1- اأن تكون مثيرة للتفكير.

2- اأن تتيح للطالب حرية الختيار بين عدد من الن�ساطات، في جو اآمن خال من الإجبار اأو التهديد.

3- اأن تراعي الفروق الفردية، وت�سمح للمتعّلم بالتقدم ح�سب طاقته.

4- اأن ت�ساعد على تنمية الخيال وت�سّجع على النتقال من الخيال اإلى الواقع.

5- اأن تحمل �سيئًا من الغمو�ص الذي يثير الدافعية للتعّلم.

6- اأن تتيح الفر�سة للمتعّلم للم�ساركة الجتماعية، والم�ساركة في مرحلتي التخطيط والتنفيذ.

7- اأن تكون متنّوعة وم�سجعة للمبادرة الفردية.

8- األ تكون مح�سورة في غرفة ال�سف.
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بيان بالوحدات وعدد ح�س�سها:

أواًل:
 مادة السلوك

أواًل:
 مادة الفقه

عدد الحصص الوحدة
5 1 توقير القرآن الكريم.

4 2 من سيرة نبينا محمد �.

5 السالم. 3

4 بر الوالدين. 4

4 5 حق المعلِّم.

6 6 آداب قضاء الحاجة.

عدد الحصص الوحدة
3 1 النظافة والطهارة. 

3 2 الوضوء.

2 3 الصلوات املفروضة. 

6 4 صفة الصالة ومبطالتها.
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الفصل الدراسي األول

مادة ال�سلوك

توقير القرآن الكريم. الوحدة األولـى:

من سيرة نبينا محمد �. الوحدة الثانيـة:

السالم. الوحدة الثالثـة:

بر الوالدين. الوحدة الرابعة:

حق المعلم. الوحدة الخامسة:

آداب قضاء الحاجة. الوحدة السادسة:
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 توقيـر القـراآن الكرمي

أوىل الوحدة ال

1  احترام املصحف.
2  الوضوء ملسِّ املصحف.

3  االستعاذة والبسملة.

1   االستنتاج:التوصل إلى معرفة 
من  إليه  تشير  وم��ا  القصة  موضوع 

وجوب توقير القرآن الكرمي.
2   ال��ت��ع��رف ع��ل��ى األخ��ط��اء:
وذلك من خالل التمييز بني السلوك 

الصحيح والسلوك اخلاطئ.
التلميذ  إك��س��اب  ال��ت��ق��ومي:    3
القدرة على إصدار حكم جتاه موقف 

مرَّ به.
التلميذ  التلخيص:إكساب    4
األفكار  اس��ت��خ��راج  ع��ل��ى  ال���ق���درة 
الرئيسة للموضوع من خالل تثبيت 
آداب تالوة القرآن الكرمي على لوحة 

حائطية.
5  الطالقة التعبيرية:

إل��ق��اء م��وض��وع في  أ- م��ن خ���الل 
القرآن  فضل  عن  املدرسية  اإلذاع��ة 

الكرمي وآدابه.
ب- والتحدث أمام أفراد األسرة عن 

آداب توقير القرآن الكرمي.

حلفظ  طريقة  اب��ت��ك��ار     1
املصاحف داخل الفصل.

امل���ص���ح���ف  اح������ت������رام    1
وتوقيره.

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1
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التمهيد 3

يتوقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1- يستعيذ باهلل من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن الكرمي.
2- يقول بسم اهلل الرحمن الرحيم عندما يقرأ من أول السورة.

3- يستمع وينصت لقراءة القرآن الكرمي.
4- ال يلهو وال يعبث أثناء التالوة.
5- يعمل مبا جاء في القرآن الكرمي.

6- يضع املصحف في املكان الالئق به.
6- يستشعر عظمة القرآن الكرمي.

قصة قصيرة 
د للوحدة بعرض القصة بتأنٍّ وصوت واضح وأسلوب شيِّق، مع عرض القصة  مُيهَّ
)ص 11 من كتاب الطالب( مكبرة أو عن طريق متثيل األدوار ومناقشة التالميذ 
والثناء، ومن ثم  التشجيع  إجاباتهم مع  إلى  املراد من كل صورة، واالستماع  في 

اختيار اإلجابة ا ملناسبة.

1- تصميم عرض تعليمي لوحدة توقير القرآن الكرمي عن طريق برنامج )عرض الشرائح، فالش(.
2-  لوحة تعليمية كتب فيها آداب توقير القرآن.

3- حقيبة بها كتب ومصحف.
4-شريط تسجيل ملقرئ يقرأ القرآن من أول السورة ومرة من وسطها.
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������
)1( أخرجه الترمذي برقم )2910( وقال: حسن صحيح غريب.

1- أسماء القرآن وأوصافه:  
كتاب  أشرف  أنه  وعلى  مكانته،  وعلو  شأنه  رفعة  على  تدل  كثيرة  أسماء  الكرمي  للقرآن 

سماوي على اإلطالق، منها:
 })#!1!# َنِذيًرا  ِلْلَعاَلنَِي  ِلَيُكوَن  َعْبِدِه  َعَلى  اْلُفْرَقاَن  َل  َن��زَّ الَّ��ِذي  تعالى:}َتَباَرَك  قال  الفرقان،  أ- 

)الفرقان(.
ب- الكتاب، قال تعالى:}الچ��م» #!1!#( َذِلَك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى ِلّْلُمتَِّقنَي #!2!#({ )البقرة(.

ج�- الذكر، قال تعالى:}َوإنَُّه َلِذْكٌر لََّك َوِلَقْوِمَك{ )الزخرف: اآلية 44(.

2- تالوة القرآن الكرمي: 
     عن ابن مسعود � قال:قال رسول اهلل �: »من قرأ حرفًا من كتاب اهلل فله به حسنة، 

واحلسنة بعشرة أمثالها، ال أقول ألم حرف، ولكن ألف حرف، والم حرف، وميم حرف«.)1(
3- استماع القرآن الكرمي: 

قال تعالى: }َوإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْسَتِمُعوا َلُه َوَأنِصُتوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن #402#({ )األعراف(.
أمر اهلل باالستماع واإلنصات لقراءة القرآن، ووعد على ذلك الرحمة. 

2- التعلم التعاوني. 1- املناقشة.   
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أساليب التنفيذ املقترحةاملهارةالنشاط 

الترتيبنشاط )1(
1- حتديد موعد مسبق للزيارة والتنسيق مع أمني املكتبة ومشرف املصلى.

2- توزيع التالميذ إلى مجموعات.

3- مالحظة التالميذ أثناء النشاط وتقومي عملهم.

- حتديد الهدف نشاط )2(
- التقومي

1- حثُّ التالميذ على ضرورة احملافظة على املصحف باستمرار.

2- تكتب أسماء التالميذ احملافظني على مصاحفهم على لوحة حائطية وتوضع في 

مكان بارز في املدرسة.
3- توزع هدايا رمزية على التالميذ احملافظني على مصاحفهم.

- االتصال نشاط )3( 
- اإللقاء

1- حتديد موعد املشاركة في اإلذاعة املدرسية والتنسيق مع مشرف النشاط.

2- اختيار مجموعة من التالميذ بحيث يكلف كل واحد منهم بحفظ اجلزء احملدد 

له على أن تشكل املجموعة كاملة فضل القرآن الكرمي وآدابه.
3- يدرب املعلم التالميذ على اإللقاء قبل موعد اإلذاعة بوقت كاف.

4- يحرص املعلم على إشراك أكبر عدد من التالميذ فيعطى فرصة للتالميذ اخلجولني 

أو املنطوين باملشاركة في اإلذاعة املدرسية.

 حركيةنشاط )4( 

1- يختار املعلم مبشاركة التالميذ بطاقات ذات أشكال وألوان جذابة.
2- يكتب املعلم كل أدب   من آداب تالوة القرآن على بطاقة بخط كبير واضح.

3- تقوم مجموعة من التالميذ بإشراف املعلم بتثبيت هذه البطاقات على اللوحة 
واملجموعة األخرى تقرؤها، على أن يراعي املعلم الفروق الفردية بني التالميذ في 

توزيع املهام.

 البحثنشاط )5(

إلى  املنزل ويرشدهم  املمزقة في  املصاحف  بالبحث عن  التالميذ  املعلم  1- يكلف 

تسليمها آلبائهم للتصرف بها مبا يليق كتسليمها ملؤسسة خيرية. 
هذا  في  للتلميذ  اإلخوة  مشاركة  أهمية  فيه  يبني  لألسرة  خطابًا  املعلم  يرسل   -2

النشاط.
3- ترسل األسرة ملحوظاتها للمعلم حول عمل التلميذ ليقوم بتشجيعه.

- طالقة تعبيرية نشاط )6(
-مرونة

النشاط وتشجيعه على  ابنه على تنفيذ هذا  املعلم من ولي األمر حّث      يطلب 
ذلك، ثم تقومي عمله وإرسال امللحوظات إلى املعلم ليثني عليه أمام زمالئه.
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أساليب التنفيذ املقترحةاملهارةالنشاط 

 الترتيبنشاط )7(

ويراقبه  املنزل،  مكتبة  ترتيب  في  معه  ابنه  إشراك  األمر  ولي  من  املعلم  يطلب   -1
ترسل  ثم  الكتب،  لبقية  بالنسبة  املصاحف  أين يضع  يرى  بحيث  العمل  أثناء 

امللحوظات إلى املعلم.
2- يشجع املعلم التالميذ بناًء على ما وصله من ملحوظات. 

التفكير املبدعنشاط )8(

1- يحدد املعلم مجموعة من التالميذ.
2- يطلب منهم ذكر الوسيلة التي يرونها حلفظ املصاحف في الفصل.

3- يساعد املعلم التالميذ في اختيار الوسيلة املناسبة ألعمارهم، مثل: صندوق من 
الفلني، أو كرتون مغلف بورق جتليد، وفي حالة وجود مكتبة في الفصل يخصص 

الرف العلوي منها حلفظ املصاحف.

التقومينشاط )9(

إحضار مجموعة من الكتب ومنها املصحف ويطلب من التلميذ ترتيبها:
1- داخل احلقيبة.
2- على املنضدة.

3- في الرف.

االستيعابنشاط )10(

1- يقرأ املعلم والتالميذ النشاط.
املترتب على  العظيم  ببيان األجر  الكرمي  القرآن  املعلم تالميذه في قراءة  2- يرغب 

ذلك بأسلوب سهل يفهمة الصغار.
3- يذكرهم بضرورة الوضوء قبل مسِّ املصحف.

اإلنصاتنشاط )11(

1- يقرأ املعلم مع تالميذه النشاط.
2- يحاورهم حول: 

- متى يستمعون؟ 
- أي طريقة يفضلون)أشرطة كاسيت- إذاعة القرآن-برامج حاسوبية(؟ 

- ملن يستمعون؟ 
- هل يستطيعون محاكاة القارئ؟

- هل يتمنون أن يكونوا مثله إذا كبروا؟
 ويترك لهم مساحة من احلرية ليعبروا عن آرائهم .

3- يذكرهم مبا يجب عليهم فعله عند سماع القرآن، أو يسألهم عما يجب عليهم 
فعله عند سماع القرآن.
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 من �سرية النبي �
)صدقه - أمانته- شجاعته(

الوحدة الثانية

محمد  ��ن��ا  ن��ب��يِّ م��ع��رف��ة    1
بعض   دعوته،  )نسبه،   �

صفاته(.
السيرة  م���ن  ق��ص��ص     2
أمانته،  على:  تدل  النبوية 

صدقه، شجاعته �.

1   االستنباط: حيث يتوصل 
التلميذ بعد سماع القصة إلى 

الصفة التي تدل عليها.
قدرة  تبني  التلخيص:     2
التلميذ على استخراج األفكار 
والتعبير  قصة  من كل  الرئيسة 

عنها بإيجاز.
يذكر  اللفظية:  الطالقة     3
أكبر عدد من صفات  التلميذ 

النبي �.
4   الوصف: يصف التلميذ 
هجرة الرسول � من مكة إلى 

املدينة.
حكم  إص����دار  التقومي:     5
ملعايير  وف��ق��ًا  م��ا،  موقف  على 
معينة عند مناقشة املواقف في 
النشاط األول وما شابهها مما مير 

بهم.

1   اإللقاء اجليد للقصة.

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1

محمد  نا  نبيِّ محبة    1
� واالقتداء به.

بالصدق  ال��ت��ح��ل��ي        2
والشجاعة واألمانة وغيرها 

من أخالق النبي �.
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التمهيد 3

يتوقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1- يذكر بعض أخالق النبي �.

2- يذكر قصصًا من سيرته � تدل على الصدق واألمانة والشجاعة.
3- يحب النبي �.

4- يقتدي بالنبي �.
5- يعلم غيره ما تعلمه من سيرة النبي �.

6- يصلي على النبي � حني ورود ذكره الشريف �.
7- يتعرف ُطرق محبة  النبي �.

يطرح املعلم السؤال التالي:
من نبيك؟

بعد اإلجابة على السؤال يبني املعلم أن علينا دراسة سيرة نبينا محمد� 
لنحبه ونطيعه ونقتدي به في أقواله وأفعاله، ثم يقرأ -بترتيل مجود- 
اللََّه  َيْرُجو  َكاَن  ِلّ�َمن  َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  اللَِّه  َرُسوِل  ِفي  َلُكْم  َكاَن  }َلَقْد  تعالى:  قوله 

َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اللََّه َكِثيًرا{ )األحزاب: اآلية21(.

1- مجموعة من القصص في سيرة نبينا محمد � تناسب عمر التلميذ.
2- لوحة تعليمية يكتب فيها اسمه � ونسبه وبعض صفاته.

3- أشرطة مرئية وسمعية حتوي قصصًا من سيرة النبي � وسير الصاحلني عن الصدق واألمانة 
والشجاعة.
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��������������������������������������������������������������������������������������������
)1( أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب حب النبي � من اإلميان.

1-املناقشة.                2- حل املشكالت.

أهمية دراسة السيرة النبوية:
1- أرسل اهلل سبحانه رسوله محمداً � بالهدى ودين احلق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، 
وما من خير إال دل أمته عليه، وما من شر إال وحذرها منه. بّلغ رسالة ربه وأّدى األمانة، فصلوات 

اهلل وسالمه عليه.
وإن معرفة التلميذ لسيرة نبيه محمد � يحمله على محبته واالهتداء بهديه والتخلق بأخالقه، 
قال سبحانه:}َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلّ�َمن َكاَن َيْرُجو اللََّه َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر 

اللََّه َكِثيًرا{ )األحزاب: اآلية21(.
 قال ابن كثير: هذه اآلية الكرمية أصل كبير في التأّسي برسول اهلل � في أقواله وأفعاله وأحواله.

لذا عليك -أخي املعلم- غرس محبته � في نفوس التالميذ وطاعته وتوقيره واالقتداء به والصالة 
عليه عند ذكره.

2- وجوب محبة الرسول � كما قال �: »ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده والناس أجمعني«)1(.

ُسوَل{  َوَأِطيُعوا الرَّ اللََّه  َأِطيُعوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َها  َأيُّ �  قال تعالى:}َيا  الرسول  3- وجوب طاعة 
)النساء: اآلية 59(.

ومن طاعته:
- أداء الصالة في وقتها.  

- بر الوالدين.  
- الصدق في احلديث  

- رّد الودائع إلى أهلها.  
ُخُلٍق  َلَعَلى  }َوإنَّ��َك  كتابه  في  سبحانه  عليه  أثنى  وقد  حميدة،  كلها   � صفاته  كانت   -4

َعِظيٍم{)سورة القلم: آية 4(.
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��������������������������������������������������������������������������������������������
)1(  أي خير رجل أخذ خصمه ومتكن منه فتّكرم عليه وعفا عنه.

)2( انظر: فتح الباري 428/7 حيث بسط ابن حجر الكالم على الرواية.
)3(أخرجه مسلم برقم )408( كتاب الصالة، باب الصالة على النبي � بعد التشهد.

)4( أخرجه النسائي: برقم )1296( كتاب السهو، باب الفضل في الصالة على النبي �، وصححه األلباني برقم )1230( صحيح سنن النسائي.

ومن صفاته:
1- العفو والصفح:

ملّا تعدى عليه رجل كافر  ُيقال له )غوث بن احلارث( ليقتله، والرسول � نائم حتت شجرة، فلم ينتبه 
السيف من  بيده، فقال: من مينعك مني؟ فقال: اهلل، فسقط  قائم وسيفه مسلوٌل  إال وهو   � رسول اهلل 
يده، فأخذه النبي � وقال: من مينعك مني؟ قال: كن خير آخذ)1( فتركه وعفا عنه، فجاء إلى قومه فقال: 

جئتكم من عند خير الناس )2(.
2- أمانته:

بلغها من صدق حديثه  ما   � بلغها عن رسول اهلل  فلما  امرأة غنية  كانت خديجة بنت خويلد 
وعظم أمانته وكرم أخالقه بعثت إليه، فعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجراً، وتعطيه أفضل 

ما كانت تعطي غيره من التجار مع غالم لها ُيقال له ميسرة.
، وسافر إلى الشام مع ميسرة، وملا رجع � إلى مكة رأت  وافق النبي � على املتاجرة مبال خديجة 
خديجة  في مالها من األمانة والبركة ما لم تر قبل ذلك، وأخبرها غالمها ميسرة مبا رأى من أمانته � 

وكرمي أخالقه.
� فضل الصالة على النبي �:

عن أبي هريرة � قال: »من صّلى علّي صالة صّلى اهلل عليه بها عشراً«)3(.
وقال �: »من صّلى علّي صالة واحدة صّلى اهلل عليه عشر صلوات، وُحطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر 

درجات« )4(.
ومعنى الصالة من اهلل: الثناء على العبد في املأل األعلى.

�  من املواطن التي يتأكد فيها الصالة على النبي �:

    أ- عند سماع اسمه.
    ب- يوم اجلمعة وليلتها.

    ج�- عند دخول املسجد واخلروج منه.
    د- بعد األذان.
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أساليب التنفيذ املقترحةاملهارة النشاط 

التقومينشاط )1(
1- يقرأ املعلم مع تالميذه املوقف األول.

2- يناقشهم حول رأيهم فيما سمعوه، وما التصرف الصحيح.
3- يناقش املعلم املوقف الثاني بنفس الطريقة السابقة.

4- يسأل املعلم التالميذ هل مّر بأحدهم مثل هذا املوقف في املدرسة  أو خارجها.

االستنباطنشاط )2( 

1- يقرأ املعلم مع تالميذه كل قصة على حده بتأنٍّ وبصوت واضح، ويقربها 
لهم بأسلوب يتناسب ومستوى مداركهم.

الثالث  الصفات  التى تدل عليها كل قصة من  الصفة  التالميذ عن  املعلم  2- يسأل 
)الشجاعة، األمانة، الصدق(.

الذي  باللون  القصة،  عليها  دلت  التي  الصفة  تلوين  التالميذ  من  ملعلم  ا  يطلب   -3
يختارونه.

التركيبنشاط )3(

1- ُيِعّد املعلم )6(  بطاقات.
2- يذكر املعلم عبارة أو عبارتني عن الصدق أو األمانة أو الشجاعة كمثال.

3- يطلب املعلم من تالميذه محاكاته في صياغة املزيد من اجلمل املختصرة 
املفيدة.

4- يوزع املعلم التالميذ إلى مجموعات بعدد البطاقات املتبقية.
5- يطلب املعلم من كل مجموعة عبارات عن األمانة والصدق والشجاعة.

املفيدة لكتابتها  التالميذ على ما قدموه ويختار بعض اجلمل  املعلم  6- يشجع 
على البطاقات.

7- يقوم التالميذ بتثبيت تلك البطاقات على اللوحة احلائطية.

- الكتابةنشاط )4(
- االستيعاب

القراءة  طريق  عن  الشريفة  األحاديث  فهم  على  تالميذه  املعلم  يساعد   -1
الصحيحة من ِقَبله، ثم يردد التالميذ األحاديث.

2- يوضح لهم معاني بعض املفردات )البر، الفجور( مبا يتناسب مع مستواهم 
العمري.

3- يدربهم على كتابة اجلمل، من خالل الكلمات املنقوطة.

1- السيرة النبوية البن هشام.             2- زاد املعاد البن القيم.          3- الرحيق املختوم للمباركفوري.
4- حلقات من حياة الرسول )لألطفال( إعداد: غريب بن محمد أبو عارف، راجعه الشيخ محمد بن صالح بن 

عثيمني، اجلزء األول.                         5- سلسلة )ُكن( لألطفال. إعداد: ياسر علي نور.
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الوحدة الثالثة

  ال�ســــــــــــالم

»السالم  اإلس���الم  حتية    1
اهلل  ورح������م������ة  ع���ل���ي���ك���م 

وبركاته«.
نعرف  م��ن  على  نسلِّم    2

ومن ال نعرف.
سلَّم  م����ن  ع���ل���ى  ن�����رد    3
ورحمة  السالم  ب��»وعليكم 

اهلل وبركاته«.

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1

1   االستنتاج:
عنوان  م��ع��رف��ة  إل���ى  ال��ت��وص��ل  أ- 
املوضوع من خالل عرض املشاهد.

أف��ض��ل صيغ  إل���ى  ال��ت��وص��ل  ب- 
عرض  خ��الل  م��ن  وثوابها  ال��س��الم 
كتاب  م���ن  )ص23  احل���دي���ث 

الطالب( وقراءته عليهم.
2   حتديد الهدف: 

أ- حتية املسلمني فيما بينهم هي: 
السالم عليكم.

التحية  ه���ذه  ص��ي��غ  أف��ض��ل  ب- 
اهلل  ورحمة  عليكم  السالم  ه��ي: 

وبركاته.
3   حركية:تلوين صيغ السالم.

4   التقومي:
من  الصحيحة  اإلج��اب��ة  - اختيار 

خالل سؤال التقومي رقم )2(.
5   التركيب:

جملة  لتكون  الكلمات  -ترتيب 
مفيدة من خالل النشاط رقم)2(.

بتمثيل  التالميذ  قيام    1
األدوار - نشاط )3(.

2  اإللقاء اجليِّد للنشيد.

1   محبة التلميذ إلفشاء 
تكثير  من  فيه  ملا  السالم 
ل���ل���ح���س���ن���ات، وج��ل��ب 

للمحبة بني الناس.
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التمهيد 3

ه املعلِّم للتالميذ السؤال التالي: يوجِّ
هل أدلكم على طريق تكسبون به احلسنات الكثيرة ومحبَّة الناس؟

ثم يعرض عليهم مشهداً ملعلِّم يدخل الفصل ويلقي التحية، ومشهداً آخر 
لرجل يدخل إحدى احملالت التجارية ويلقي التحية، ومشهداً لطفل يدخل 

على أبيه ويلقي التحية.
ويتم العرض مبا يلي:

1- عن طريق جهاز عرض مخرجات احلاسوب )البروجكتور(.
2- بيان عملي بحيث يخرج املعلِّم من الفصل ثم يدخل ويلقي التحية، 

وبعد رد التالميذ يبدأ النقاش حول موضوع الدرس.

يتوقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1- يلتزم بصيغة السالم املشروعة.

2- يفشي السالم على من يلقاه من املسلمني.
3- يعتني بالرد على السالم بأفضل منه.

4- يعلِّم غيره ما تعلمه من آداب السالم.

1- تصميم وحدة تعليمية ملوضوع السالم عن طريق برنامج )عرض الشرائح، فالش(.
2- عرض تعليمي يحوي ثالثة مشاهد:

أ- رجل يدخل على إحدى احملالت التجارية ويلقي السالم.  
ب- معلِّم يدخل الفصل ويلقي التحية على التالميذ  

ج�- طفل يدخل على والده ويلقي التحية.  
3- لوحة تعليمية ُكتب فيها احلديث الوارد في صيغ السالم واألجر املترّتب عليها.
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قال رسول اهلل �:»ال تدخلوا اجلنة حتىتؤمنوا وال تؤمنوا حتى حتاّبوا، أال أدلّكم على 
شيء أذا فعلتموه حتاببتم؟ افشوا السالم بينكم«)1(.

وَها{. )النساء: اآلية 86(. ٍة َفَحيُّوا ِبَأْحَسَن ِمْنَها َأْو ُردُّ يُتم ِبَتِحيَّ قال اهلل تعالى: }وإَذا ُحِيّ
البدء بالسالم ُسّنة، ورّده واجب وإن كان السالم على جماعة كان الرد فرض كفاية.

يراعي املسلم في السالم عدم رفع الصوت إذا كان في املكان أيقاظ ونيام حتى ال يوقظ 
النائم.

أساليب التنفيذ املقترحةالنشاط النشاط 

- الترتيبنشاط  )1(
- الكتابة

أة. 1- يقرأ املعلِّم صيغة السالم املجزَّ

2- يكّلف املعلِّم التالميذ بقراءة صيغة السالم.

3- يكّلف املعلِّم التالميذ بترتيب صيغة السالم وكتابتها على عربات القطار 

لتكّون صيغة السالم.

م التعاوني. 2-متثيل األدوار.        3-  اإللقاء.       4- التعلُّ 1- املناقشة.    

)1( أخرجه مسلم، برقم )54(.



72

أساليب التنفيذ املقترحةالنشاط النشاط 

- الترتيب نشاط )2(
- الكتابة

1- يكتب املعّلم الكلمات على بطاقات كما هي في كتاب النشاط، ويعرضها 

على التالميذ، ويقرؤها.
ليكّون  النشاط  كتاب  في  الكلمات  ترتيب  تلميذ  من كل  املعّلم  يطلب   -2

جملة مفيدة.
املعلِّم  السبورة مع متابعة  البطاقات على  التالميذ ترتيب  يطلب من أحد   -3

له.
4- يصوب كل تلميذ احلل في كتاب النشاط.

التقومينشاط  )3(

1- يختار املعلِّم ثالثة تالميذ ويحّدد لكل تلميذ صيغة من صيغ السالم.

2- يطلب املعلِّم من هؤالء التالميذ اخلروج من الفصل ثم الدخول إليه كٌل على 

حدة مع  إلقاء صيغة السالم على املعلِّم والتالميذ.
3- يسأل املعلم بقية التالميذ عن أفضل هذه الصيغ.

اإللقاءنشاط  )4(
1- يحّدد املعلِّم موعد اإلذاعة املدرسية بالتنسيق مع مشرف النشاط.

2- يختار املعلِّم مجموعة من تالميذ الفصل ويتابع معهم حفظ األبيات ويقوم 

بتدريبهم على إلقائها في اإلذاعة املدرسية.

- فتح الباري في شرح صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب إفشاء السالم
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الوحدة الرابعة

بر الوالدين

العبارات  بعض  تلوين    1
والرسوم.

2  اقتراح التلميذ سلوكات 
غير واردة في الدرس لكسب 

بر والديه نشاط )3(.

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1

1  طاعة الوالدين.
2  السالم عليهما.

الدخول  عند  تقدميهما    3
واخلروج.

ال�����ص�����وت  خ�����ف�����ض    4
عندهما.

5  االستئذان عند الدخول 
عليهما.

6  إدخال السرور عليهما.

1  حتديد الهدف: أن يحدد 
الغرض من دراسة وحدة بر 

الوالدين.
2  جمع املعلومات: أن يعدد 
التي  الوالدين  حقوق  التلميذ 
ليكون  بها  القيام  عليه  يبنغي 

باّراً بوالديه.
التلميذ  التقومي: أن يقوم    3
ع���ن���د ح����ل أس���ئ���ل���ة ال��ت��ق��ومي 
السلوك  باختيار  وال��ن��ش��اط: 

الصحيح.
أن  التوسع:  أو  اإلضافة    4
جديداً  أسلوبًا  التلميذ  يذكر 
الوارد  غير  والديه،  بّر  يكسبه 

في الكتاب.

وال���دي���ه،  ي��ح��ت��رم     1
ويطيعهما.
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التمهيد 3

يطرح املعلم السؤال التالي:
هل تعرفون أوسط أبواب اجلنة؟

ويقرؤه  الطالب(  كتاب  من  )ص27    � الرسول  حديث  يعرض  ثم 
عليهم.

بعدها يبني لهم أن بر الوالدين طريق إلى اجلنة أمرنا به اهلل عز وجل، 
ويقرأ اآلية الواردة في كتاب الطالب )28 من كتاب الطالب(.

وكذلك أمرنا به الرسول � ويقرأ احلديث )27 من كتاب الطالب( 
ثم يقرؤهما بعض التالميذ.

يتوقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1- يذكر بعض حقوق الوالدين.

2- يقرأ بعض العبارات الدالة على بر الوالدين.
3- يطبق السلوكات التي تعلمها عند تعامله مع والديه.

4- يقترح أسلوبًا يكسب به بّر والديه.
5- يعلم غيره ماتعلمه من حقوق الوالدين.

1- لوحة تعليمية كتب فيها اآلية واحلديث.
2- تصميم وحدة تعليمية ملوضوع بر الوالدين عن طريق برنامج )عرض الشرائح، فالش(.
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� للجنة ثمانية أبواب وإن من أبوابها باب الصالة وباب الصدقة وباب الوالد، وفي تخصيص 
على  احلديث  اقتصر  وقد  هما،  حقِّ عظم  على  دليل  اجلنة  أبواب  أوسط  وجعله  للوالدين  باب 

الوالد، وعدم ذكر الوالدة ألن لفظة الوالد يدخل فيها األب واألم.
� تقدمي األم بالبر على األب ألنها تنفرد عنه بصعوبة احلمل والوضع والرضاع.

والفعل ألنهما سبب وجودهم،  بالقول  إليهما  واإلحسان  الوالدين  بر  األوالد  على  � يجب 
وقد جاهدا في رعايتهم وتربيتهم، فكان من الوفاء وصدق اإلميان أن يحسن االبن إليهما في 
حياتهما وبعد موتهما، وذلك بكثرة الدعاء لهما، واالستغفار، والتصدق عنهما، وصلة أهل 

وّدهما.
ه أبناؤه. � بر الوالدين سبب لدخول اجلنة، ومن برَّ والديه برَّ

أساليب التنفيذ املقترحةاملهارةالنشاط

نشاط )1(
- التذكر

- االستيعاب
- اإللقاء

1- يدرب املعلم  التالميذ على حفظ اآلية الكرمية واحلديث الشريف. 
2- يحدد املعلم موعد اإلذاعة املدرسية بالتنسيق مع مشرف النشاط.
3- يدرب املعلم التالميذ على اإللقاء قبل موعد اإلذاعة بوقت كاٍف.

1- املناقشة.       2- القصة.      3- متثيل األدوار.       4- التعلم التعاوني .
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أساليب التنفيذ املقترحةاملهارةالنشاط

التقومينشاط )2(
� يقرأ املعلم النشاط.

� يشرح النشاط.
� يطلب وضع اإلشارة املناسبة.

نشاط )3( 
اإلفاضة

أو التوسع
واإلبداع

� يقرأ املعلم النشاط.
� يشرح النشاط.

أو  أسلوبًا  مجموعة  تقترح كل  بحيث  مجموعات  إلى  التالميذ  املعلم  يقسم   �

أكثر، يكسب به التلميذ بر والديه.

نشاط )4( 
- الكتابة)أ(

- طالقة تعبيرية
- القراءة 

- االستيعاب

� يقرأ املعلم النشاط.
� يشرح النشاط.

� يكتب التالميذ العبارتني فوق اخلط املنقط.
� يشجع املعلم التالميذ على كتابة رسالة في حدود سطرين يعبر فيها عن مشاعره 

نحو والديه ويبعثها إليهم.

نشاط )4( 
)ب(

� قراءة املعلم للنشاط ثم قراءة فردية للتالميذ.
� يكتب التالميذ العبارة في املكان املخصص لها.

سلسلة أين نحن من هؤالء )ففيهما فجاهد( عبدامللك القاسم.
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الوحدة اخلام�سة

حــــق املعـــــــّلم

1  احترام املعلم، وتوقيره،   
والتأدب  ل���ه،  واالن���ص���ات 

معه، و قبول نصحه.
2   التحّلي بآداب طالب   

العلم.

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1

1  احترام املعلم وتقديره.
2  أداء الواجبات املنزلية.

1   االستنباط أو االستنتاج: 
عنوان  معرفة  إلى  التوصل   - أ 
امل���وض���وع م���ن خ����الل ص���ورة 

معروضة.
معرفة  إل����ى  ال���ت���وص���ل  ب– 
السلوك الصحيح، مثل: )ماذا 

لو- سرني - أعجبني(. 
من  امل��ع��ل��وم��ات:  جمع    2
إع��داد موضوع عن حق  خالل 

املعلم.
3   الربط: يربط فيها الطالب 

بني اجلائزة واملفصل املنظم.

اجليد من خالل  اإللقاء    1
إلقاء النشيد و املشاركة في 

اإلذاعة املدرسية.
بتمثيل  ال��ت��الم��ي��ذ  ق��ي��ام    2
األدوار لتطبيق حقوق املعلم.
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يتوقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن: 
1- يحترم املعلم.

2- يؤدي الواجبات املطلوبة منه.
3- يحافظ على نظام فصله و ممتلكاته.
4-يعلم غيره ماتعلمه من حق للمعلم.

1- تصميم وحدة حق املعلم عن طريق برنامج )عرض الشرائح، فالش(.
2- لوحة تعليمية كتب فيها حق املعلم.

3- مكبر الصوت.

3- التعلم التعاوني. 1- املناقشة.                 2- متثيل األدوار.    

التمهيد 3

بها  التي صدر  الصورة  بطرح سؤال حول  التالميذ  انتباه  املعلم  يستثير 
املوضوع، وهو: من يدرسك في الفصل؟ 

له حقوق كثيرة  املهمة  بهذه  يقوم  أن من  لهم  يبني  التالميذ  إجابة  بعد 
سنتعرف على بعضها.
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)2( أخرجه اخلطيب في جامعه.    )1( جامع بيان العلم وفضله )ص 203(.  

)4( اآلداب الشرعية، البن مفلح  258/2. )3( التبيان في آداب حملة القرآن ص38.  

احترام العلماء هو هدي أصحاب النبي �، فهذا عبداهلل بن عباس  مع جاللته ومنزلته 
يأخذ بركاب دابة زيد بن ثابت األنصاري � ويقول: »هكذا ُأمرنا أن نفعل بعلمائنا«)1(.

وكان السلف رحمهم اهلل يبالغون كثيراً في الثناء على شيوخهم وتقديرهم، فهذا شعبة بن 
احلجاج يقول:)ما سمعت من أحد حديثًا إال كنت له عبداً ماحيي(. )2(

ولقد ذكر خبراء التربية أن هناك عدداً من اآلداب التي ينبغي على الطالب فعلها تقديراً 
ألستاذه، وقد ورد في سيرة السلف ما يدل على ذلك:

قال علي بن أبي طالب �: »من حق العالم عليك أن تسلم على الناس عامة وتخصه 
دونهم بتحية«.)3(

وعن عبداهلل بن أحمد بن حنبل قال: »رأيت كثيراً من العلماء والفقهاء واحملدثني وبني 
هاشم وقريش واألنصار ُيَقبِّلون أبي«.)4(

أساليب التنفيذ املقترحة املهارة النشاط 

يترك للتلميذ حرية اختيار األلوان احملببة إليه.حركيةنشاط: )1(

الربطنشاط: )2( 
1- يوضح املعلم لتالميذه املطلوب من النشاط وهو التوصيل بني اجلائزة 

والفصل املنظم.
2- يصل التالميذ بني اجلائزة والفصل املنظم.

3- يتجول املعلم بني تالميذه لإلشراف واملساعدة.



80

أساليب التنفيذ املقترحة املهارة النشاط 

  - اإللقاء نشاط: )3( 
  - التطبيق

هذا النشاط عبارة عن متثيل أدوار، حيث يوزع املعلم األدوار بني التالميذ 
كما يلي:

1- يختار املعلم أحد التالميذ لتمثيل دور املعلم.
2- يتقمص التلميذ الذي مت اختياره دور املعلم.

3- يراقب املعلم بقية التالميذ في تفاعلهم مع معلمهم الصغير.
4- يناقش املعلم جميع التالميذ حول ماقاموا به من أدوار.

آداب املتعلمني، د: أحمد بن عبداهلل الباتلي.



81

الوحدة ال�ساد�سة

اآداب ق�سـاء الحـاجـة

إلى  التوّصل  االستنتاج:     1
عنوان الدرس من خالل الصورة 

املعروضة والسؤال املطروح.
إكساب  ال��ت��رك��ي��ب:      2
التأليف  على  القدرة  الطالب 
امل��وض��وع ليحصل  ب��ني أج���زاء 

على معلومة كاملة. 
3    التعّرف على األخطاء: 
القدرة على التمييز بني السلوك 

الصحيح والسلوك اخلاطئ.
ال���ق���درة على  ال��ت��ق��ومي:     4
السلوك  على  احل��ك��م  إص���دار 
النشاط  خ��الل  م��ن  الصحيح 

رقم )2(. 
5   ال��ب��دائ��ل واخل��ي��ارات: 
بدائل  في  التفكير  خ��الل  من 
يتطّهر بها عند عدم وجود املاء 

أو املناديل.

في  التلميذ  مساهمة     1
نشر الوعي بوضع امللّصقات 

في املكان املناسب.
2  تلوين العبارة.

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1

1  دع�����اء دخ�����ول اخل���الء 
واخلروج منه. 

2  عدم الكالم أثناء قضاء 
احلاجة.

3  غسل اليدين بعد قضاء 
احلاجة.

بآداب قضاء  االلتزام    1  
احلاجة.
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التمهيد 3

��م عل��ى التالميذ س��ؤااًل حول الص��ورة: ماذا ت��رى في هذه  يط��رح املعلِّ
الصورة؟

موضحًا  عليها  يعّقب  ثم  املتباينة  التالميذ  إجابات  املعلِّم  يتقّبل  أن  على 
للتالميذ أن دين اإلسالم دين الطهارة والنظافة، مع اإلشارة إلى آداب دخول 

اخلالء واخلروج منه.

ُيتوّقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1- يقول الذكر الوارد قبل دخول اخلالء، والذكر الوارد بعد اخلروج منه.

2- يجتنب الكالم أثناء قضاء احلاجة.
3- يستخدم يده اليسرى لالستنجاء واالستجمار.
4- يغسل يديه باملاء والصابون بعد قضاء احلاجة.

5- يذكر مايجوز االستجمار به وما ال يجوز.
6- يحذر اإلسراف في املياه.

7- يحافظ على نظافة دورات املياه بعد الفراغ منها. 
8- يعلِّم غيره ما تعلَّمه من آداب قضاء احلاجة.

1- تصميم وحدة )آداب قضاء احلاجة( عن طريق برنامج )عرض الشرائح، فالش(.
2- عينات من البيئة ملا يجوز االستجمار به، وعينات أخرى ملا يحرم االستجمار به.
3- بطاقات مكتوب فيها عبارات من الدرس ميكن إلصاقها بالقرب من دورات املياه.
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������������
)1(كتاب اآلداب: فؤاد عبدالعزيز الشلهوب )ص181-179(.

ماُيقال وُيفعل عند الدخول واخلروج من اخلالء:
للنجاسات  مبالبستها  معروفة  والشياطني  والقذر،  للنجاسات  محل  احلاجة  قضاء  مواضع 
ومحبتها لذلك، ولهذا جاء الشرع مبا يحفظ لإلنسان بدنه وعقله فشرع له أذكاراً حتفظه بأمر 
أن  وُيسّن  اهلل(،  اليسرى ويقول:)بسم  إلى اخلالء رجله  الداخل  م  فيقدِّ وتعالى،  اهلل سبحانه 
يقول أيضًا : )أعوذ باهلل من اخلبث واخلبائث(، وعند اخلروج من اخلالء يقّدم الرجل اليمنى 
ويقول: )غفرانك( وهذا األدب اليقتصر على األماكن املعّدة لقضاء احلاجة، بل يستحب فعله 
الذي اختاره لقضاء حاجته وأراد اجللوس  املكان  املتخلِّي من  اقترب  فإذا  الصحراء،  حتى في 

فليقل ذكر الدخول، وإذا فرغ من قضاء حاجته فليقل ذكر اخلروج. 
قال النووي: هذا األدب مجمع على استحبابه وال فرق فيه بني البنيان والصحراء.

 ينبغي على من يقضي حاجته في الصحراء أال يرفع ثوبه قبل أن يدنو من األرض وخصوصًا إذا كان هناك 
من ميكنه النظر إليه )1(.

2-  االستنتاج. 1-  املناقشة.  
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أساليب التنفيذ املقترحة النشاط النشاط 

التطبيقنشاط )1( 

1- يقرأ املعلِّم الدعاء، ويردده مع التالميذ.
2- يطلب املعلِّم ممن لم يتمكن من حفظ الدعاء أن يكرره بغرض حفظه.

3- يحث املعلِّم تالميذه على احملافظة على هذا الدعاء عند دخول اخلالء 
واخلروج منه.

4- يحث املعلم تالميذه أن يعلموا إخوانهم هذا الدعاء.

التقومينشاط )2(
1- يقرأ املعلِّم السؤال وكذلك يقرؤه التالميذ. 

وضع  ثم  ومن  الصحيحة  اإلجابة  حتديد  تالميذه  من  املعلِّم  يطلب   -2
اإلشارة املناسبة داخل الدائرة.

التطبيقنشاط )3(
1- يطلب املعلِّم من التالميذ تسمية الصور شفهيًا.

2- يبني املعلِّم للتالميذ املطلوب وهو وضع دائرة على ما ميكن االستجمار به.
3- يتجول املعلِّم بني تالميذه ليتفقد من يحتاج إلى إعانة.

حركيةنشاط )4(

1- يخرج املعّلم مع التالميذ إلى فناء املدرسة حيث دورات املياه.
2- يصطحب املعلِّم معه األدوات الالزمة.

 )لوحات إرشادية عليها العبارات الواردة في كتاب الطالب بخط واضح 
+ الصق + مقص+ كرسي أو سّلم صغير للصعود عليه(.

3- يطلب املعّلم رأي التالميذ حول كل لوحة،كأن توضع اللوحة )1( 
املياه،  دورات  املاء خارج  قرب حنفيات  واللوحة )2، 3(  احلمام،  قرب 

واللوحة )4(، على اجلدار اخلارجي لدورات املياه. 

  - حركية نشاط )5(
  - القراءة

1 – يقرأ املعلِّم العبارة.
2 – يطلب قراءتها من ِقَبل عدد من التالميذ.

3 – يلّون التالميذ العبارة مبا يرغبونه من األلوان مع إشراف املعلِّم عليهم.

1- امللخص الفقهي للشيخ صالح بن فوزان الفوزان.
2- كتاب اآلداب للشيخ فؤاد بن عبدالعزيز الشلهوب.
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الفصل الدراسي الثاني
مادة الفقـه

الطهارة والنظافة. الوحدة األولـى:

الوض�������وء. الوحدة الثانيـة:

الصلوات المفروضة. الوحدة الثالثـة:

صفة الصالة ومبطالتها. الوحدة الرابعة:
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أوىل الوحدة ال

 الطهـارة والنظافـة 

1  العناية بطهارة البدن والثوب 
ومكان الصالة.

الشخصية  بالنظافة  االه��ت��م��ام    2
ونظافة الثياب، وتقليم األظافر.

3  اس��ت��ع��م��ال ال��ي��د ال��ي��س��رى عند 
تنظيف مخرج البول أو الغائط.
4  عدم اإلسراف عند استخدام املاء.

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1

آي���ة ف��ي��ه��ا احل���ث على    1
الطهارة. 

ت��ن��ظ��ي��ف ال��ث��ي��اب من    2
األوساخ.

تقليم األظافر.   3
الوضوء من الطهارة.   4

ال��ن��ج��اس��ة من  إزال������ة    5
البدن.

صفة االستنجاء.   6
صفة االستجمار.   7

1   جمع املعلومات:
ال  األول  الصف  بداية  في  التلميذ 
ولكن  معلومات،  جمع  يستطيع 
تخدم  ع��ي��ن��ات  ج��م��ع  ب��إم��ك��ان��ه 
ي��ق��اب��ل جمع  امل����وض����وع، وه�����ذا 
املعلومات من ِقَبل تالميذ الصفوف 

املتقدمة.
2   التقومي: 

- إزالة النجاسة من سجادة مصّلى 
املدرسة.

- التالميذ عندما يزيلون النجاسة 
يطّبقون  فهم  املصّلى  سجادة  من 
مون  يقوِّ وزم��الؤه��م  تعّلموه،  م��ا 
مونهم  يقوِّ وه��م  شفويًا،  عملهم 

عندما يطّبقون.

ال��ت��ل��م��ي��ذ على  ت���دري���ب     1
اإللقاء.
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التمهيد 3
يعرض املعلِّم الصور مكبرة )كتاب الطالب ص11( أمام التالميذ، ثم يطرح 

السؤال التالي:
س: متى نحتاج لهذه األشياء؟

يتوقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1- يستشعر أن اهلل أمر بالطهارة.

2- يبني أن الوضوء وإزالة النجاسة من الطهارة التي أمر اهلل بها.

3- يفّرق بني االستنجاء واالستجمار.

4- ميّيز بني الطهارة الواجبة والنظافة املستحبة.

5- يهتم بتنظيف ثيابه وتقليم أظافره.

6- يعّلم غير ه ما تعّلمه من الطهارة والنظافة.

• لوحات تعليمية )ُيكتب عليها اآلية والتعريفات(، بطاقات، عينات لألشياء التي يجوز 
االستجمار بها، صور فوتوغرافية.

يعّزز  أن  بد  لذا ال  املوضوع،  العينات ألن االستنجاء واالستجمار من معارف   »تكرر ذكر 
ية«. املعّلم املعلومة بوسيلة حسِّ

3- االستنتاج. 1- املناقشة.       2– متثيل األدوار.  
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)1(: أخرجه الترمذي برقم )3( أبواب الطهارة،ماجاء أن مفتاح الصالة الطهور.وقال: هذا احلديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.

الطهارة مفتاح الصالة كما في احلديث الذي رواه علي بن أبي طالب � عن النبي � 
قال: »مفتاح الصالة الطهور«)1( وذلك ألن احلدث مينع الصالة، فهو كالقفل يوضع على 

احملدث فإذا توضأ انحل القفل. والطهارة آكد شروط الصالة.
ية واملعنوية. ومعنى الطهارة لغة: النظافة والنزاهة عن األقذار احلسِّ

ومعناها شرعًا: ارتفاع احلدث وزوال النجس.
وارتفاع احلدث يحصل بالوضوء.

أساليب التنفيذ املقترحةاملهارة النشاط

جمع املعلوماتنشاط )1(

1-يكلِّف املعلِّم مجموعة من التالميذ بإحضار األشياء التي ميكن التطهّر بها:
قارورة ماء، مناديل، أحجار.

2- تعرض املجموعة ما أحضرته أمام بقّية التالميذ.
3- أثناء عرض التالميذ يوّضح املعّلم ما يلي:

    • أن يكون املاء طهوراً.
    • إمكانية التطهر باألوراق التي ليس عليها كتابات.

    • أن تكون األحجار ليس لها زوايا حادة.

التطبيقنشاط )2(

1- يطلب املعّلم من كل تلميذ أن يعّلم أخاه أو أخته كيف يهتم بنظافة يديه 
قبل األكل وبعده، وبعد اللعب، ويقلِّم أظافره إذا طالت.

2- يسأل املعّلم التالميذ عّمن طّبق هذا النشاط في املنزل ويثني عليه.
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أساليب التنفيذ املقترحةاملهارة النشاط

اإللقاءنشاط )3(

1- يختار املعّلم نشيداً مناسبًا عن النظافة.
2- يساعد املعّلم تالميذه على حفظ النشيد.

3- يوزع املعّلم التالميذ مجموعات بعدد أبيات النشيد بحيث تلقي كل 
مجموعة بيتًا أو بيتني.

د املعّلم موعد اإلذاعة املدرسية بالتنسيق مع مشرف اإلذاعة. 4- يحدِّ

نشاط )4(
  - التذكر 

  - الربط
  - الترتيب

1- يطلب املعّلم من تالميذه قراءة حروف كل شراع، ثم يصل بينها بحيث 
تكون كلمة يقرؤها التالميذ.

2- يقرأ التلميذ الكلمة ويكتبها في املكان املناسب.
3- يتابع املعلِّم تالميذه أثناء حل النشاط.

حركيةنشاط )5(
1- يصطحب املعّلم تالميذه إلى مصّلى املدرسة.

2- يقوم املعّلم مع تالميذه بتنظيف املصلى

التذكرنشاط )6(

1- يقرأ املعّلم السؤال وكذلك يقرؤه التالميذ.
2- يبنّي املعلِّم للتالميذ كيفية حل السؤال وهو:اختيار كلمة ووضعها في الفراغ.

3- يتجّول املعّلم بني تالميذه أثناء تنفيذ هذا النشاط.

- امللخص الفقهي/الشيخ صالح بن فوزان الفوزان /ج1.
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الوحدة الثانية

 الو�ســـــــوء

لصحة  ش��رط  ال��وض��وء     1
الصالة.

أعضاء الوضوء.    2
صفة الوضوء.    3

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1

الترتي��ب: الترتي���ب بني     1
أعضاء الوضوء.

املقارن��ة: املقارن���ة بني ما     2
يغس���ل وم���ا ميس���ح م���ن 

أعضاء الوضوء.
3    املالحظة:  يالحظ التلميذ 

وضوء معلمه وزمالئه.
التعرف عل��ى األخطاء:     4
حي���ث يكتش���ف أخطاء 
تطبي���ق  أثن���اء  زمالئ���ه 

الوضوء.
5   االستنباط: حيث يتوصل 
التلميذ إلى حرص اإلسالم 

على النظافة والطهارة.

احل�����رص ع��ل��ى ط��ه��ارة     1
القلب  )طهارة  الباطن 
وغير  واحلسد  الغل  من 
ذلك( كما طهر ظاهره.

في   � بالرسول  االق��ت��داء     2
وضوئه وفي كل ما أمر به.

تطبيق الوضوء عمليًا.    1
تقومي التلميذ لزميله في     2

أداء الوضوء.
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التمهيد 3

ماذا يجب علي أن أفعل قبل الصالة؟
الطهارة مفتاح الصالة كما في احلديث الذي رواه علي � عن النبي � 

قال: »مفتاح الصالة الطهور« )1(. 
إذاً علينا أن نتعلم الوضوء لنصّلي.

يتوقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1- يذكر أن الوضوء شرط لصحة الصالة.

2- يعدد أعضاء الوضوء.
3- يصف كيفية تطهير كل عضو من أعضاء الوضوء.

4- يطبق الوضوء تطبيقًا صحيحًا.
5- يستشعر دعوة اإلسالم للطهارة والنظافة.

6- يحفظ الدعاء الوارد بعد الوضوء ويحرص عليه.

1- عرض تعليمي مسجل يوضح صفة الوضوء.
2- لوحات تعليمية يبني فيها: فضل الوضوء، صفة الوضوء.

1- املناقشة.           2- متثيل األدوار.           3-  االستنتاج.

 )1( أخرجه أبوداود، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء رقم )61(، والترمذي باب ما جاء أن مفتاح الصالة الطهور، رقم )3(.
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)1( أخرجه مسلم برقم )245(،كتاب الطهارة، باب خروج اخلطايا مع ماء الوضوء.
)2(أخرجه مسلم برقم )244(، كتاب الطهارة، باب خروج اخلطايا مع ماء الوضوء.

 عن عثمان � قال: قال رسول اهلل �: »من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه 
من جسده حتى تخرج من حتت أظفاره«. )1(

عن أبي هريرة � أن رسول اهلل � قال: »إذا توضأ العبد املسلم )أو املؤمن( فغسل وجهه 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع املاء )أو مع آخر قطر املاء(، فإذا غسل يديه خرج 
من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع املاء )أو مع آخر قطر املاء(، فإذا غسل رجليه خرجت كل 

خطيئة مشتها رجاله مع املاء )أو مع آخر قطر املاء(، حتى يخرج نقيًا من الذنوب«)2(. 
بطشتها يداه: معناه اكتسبتها.

أساليب التنفيذ املقترحةاملهارةالنشاط

التركيبنشاط )1(

1- يقرأ املعلم العبارات املوجودة في اجلدول مبعثرة كما هي.
2- يطلب من التلميذ قراءتها.

3- يبني املعلم للتالميذ املطلوب وهو ترتيب خطوات الوضوء باألرقام، حيث وضع 
الرقم )1( أمام عبارة: )أقول بسم اهلل(، ورقم )2( أمام: )أغسل كفي(، أين 

نضع الرقم )3( إذن ؟ ….. وهكذا.

نشاط )2(
  - التطبيق 
  - املالحظة

  - التقومي

1- يصطحب املعلم تالميذه إلى املكان املخصص للوضوء.
2- يقسم املعلم التالميذ إلى مجموعات كل مجموعة تتكون من تلميذين.

3- يطلب املعلم منهم تطبيق الوضوء عمليًا، كل مجموعة يتوضأ التلميذ األول، 
ويتابع التلميذ الثاني زميله ويصحح ما قد يحدث من خطأ، ثم يتبادالن الدور.
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أساليب التنفيذ املقترحةاملهارةالنشاط

  - حركية نشاط )3(
  - التركيب

1- يقرأ املعلم العبارة.
2- يقرؤها التالميذ.

نظافة  على  احملافظة  مع  اللون  اختيار  حرية  لهم  ويترك  تلوينها  منهم  يطلب   -3
الكتاب.

1- يقرأ املعلم النشيد أمام تالميذه بطريقة إنشادية بسيطة.اإللقاءنشاط )4(
2- يقرؤه التالميذ مجموعات وفرادى.

التصنيفنشاط )5(
يقرأ املعلم العبارات ويبني املطلوب من السؤال بالتمثيل بالفقرة األولى )أمتضمض 
وأستنشق ثالث مرات، أو خمس، أو أربع؟( إذن نضع مستطياًل على الرقم )3( 

وهكذا.

1- حاشية الروض املربع للشيخ عبدالرحمن بن قاسم.
2- امللخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان.
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الوحدة الثالثة

ال�سلوات المفرو�سة

1  تدريب التلميذ على مهارة 
اإللقاء من خالل املشاركة 

في اإلذاعة املدرسية.
ع��ن طريق  ال��وع��ي  ن��ش��ر     2

امللصقات اإلرشادية.

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1

الصالة هي الركن الثاني    1
من أركان اإلسالم بعد 

الشهادتني.
طاعة  من  الصالة  أداء     2

اهلل ورسوله �.
لدخول  سبب  الصالة    3

اجلنة.
في  املفروضة  الصلوات    4
ال��ي��وم وال��ل��ي��ل��ة خمس 

صلوات.
أس�����م�����اء ال���ص���ل���وات    5
املفروضة وعدد ركعات 

كل فريضة.

من  االستنتاج  أو  االستنباط    1
خالل: 

       1  - التوصل إلى عنوان الدرس.
من  الثاني  الركن  استنتاج   -2  

أركان اإلسالم.
2   حتديد الهدف:  التوصل إلى:

1- أن الصالة هي الركن الثاني من   
أركان اإلسالم بعد الشهادتني.

2- بيان الصلوات املفروضة في   
اليوم والليلة وعدد ركعاتها.

ربط  والترتيب:  التصنيف     3
الصلوات بعدد ركعاتها.

الكلمات  ترتيب  التركيب:    4
لتكون جملة مفيدة. 

اإلجابة  اخ��ت��ي��ار  التقومي:    5
الصحيحة.

6   احلركية: كتابة احلديث.

احملافظة على الصلوات    1
املفروض���ة ف���ي أوقاتها 

احملددة.
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 يتوقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1- يعظم الصالة في نفسه.

2- يؤدي الصالة عند دخول وقتها.
3- يعرف الصلوات املفروضة وعدد ركعاتها.

4- يعلم غيره ماتعلمه من الصلوات املفروضة.

التمهيد 3

يعرض املعلم تسجياًل لصوت األذان مصحوبًا بعرض مشهد للمسجد 
احلرام وعدة جوامع يظهر فيها توافد املسلمني إلى املساجد ثم يطرح 

عدة أسئلة:
س1:كم مرة نسمع األذان في اليوم والليلة؟

س2: ما الذي يدعو إليه املؤذن؟

1- تصميم وحدة تعليمية للموضوع عن طريق برنامج )عرض الشرائح/فالش(.
ر« لتوافد املصلني إلى املسجد احلرام مصحوبًا بتسجيل لصوت اآلذان. 2- »مشهد مصوَّ

3- لوحات تعليمية حتوي:
      • أسماء الصلوات املكتوبة مصحوبة بصور ألوقاتها وبيان عدد ركعات كل فريضة.

      • عرض حديث ُبني اإلسالم على خمس.

1- اإللقاء.           2- املناقشة.           3-  متثيل األدوار.        4- التعلم التعاوني.
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) 1 ( أخرجه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب املشي إلى الصالة متحى به اخلطايا وترفع به الدرجات، برقم )668(، ومسند أحمد برقم )8924( 

واللفظ له.

ْوُقوًتا{. )النساء:103(. الَة َكاَنْت َعَلى اْل�ُمْؤِمِننَي ِكَتاًبا مَّ قال تعالى: }إنَّ الصَّ
نبينا  إياها  علمنا  التي  األوق��ات  وهي هذه  به،  إال  ال تصح  وقتًا محدداً  املفروضة  للصالة  إن 
بربهم،  الصلة  دائمي  العباد  والنهار، حتى يكون  الليل  متفرقة من  أوقات  �، وهي  محمد 
وهذه الصلوات ال حتبسهم عن أعمالهم األخرى،بل تعينهم عليها، وتكفر عنهم خطاياهم 
التي يصيبونها، فقد شبهها النبي � بالنهر اجلاري،الذي يغتسل منه اإلنسان خمس مرات، 
فال يبقى من درنه شيء، فعن أبي هريرة � أنه سمع رسول اهلل � يقول: »أرأيتم لو أن نهراً 
بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، ما تقولون؟ هل يبقى من درنه شيء؟« قالوا: 

ال يبقى من درنه شيء، قال: »ذاك مثل الصلوات اخلمس، ميحو اهلل بهن اخلطايا«.)1 (

أساليب التنفيذ املقترحةاملهارةالنشاط

التركيبنشاط )1(

املفروضة مصحوبة بصور  الصلوات  لوحة ملصقًا عليها أسماء  املعلم  1- يحضر 
ألوقاتها.

2- ُيعّد املعلم خمس بطاقات كتب على كل بطاقة عدد ركعات كل فريضة من 
الفرائض اخلمس.

التالميذ حتت كل  يضع  بحيث  اآلخر  تلو  الواحد  التالميذ  من  عدداً  يختار   -3
فريضة البطاقة التي حتمل عدد ركعاتها. 

  - االستيعاب   نشاط )2(
  - الكتابة

1- يكتب املعلم احلديث: »والصالة نور« على سبورة الفصل.
2- يقرأ املعلم احلديث ثم يقرؤه عدد من التالميذ ويكتبه عدٌد آخر.

3- يشجع املعلم التالميذ على حفظ احلديث.
4-ميسح املعلم احلديث ثم يجري مسابقة على حفظه بني التالميذ.

5- يكتب التالميذ احلديث في كتاب النشاط.
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أساليب التنفيذ املقترحةاملهارةالنشاط

  - الترتيب نشاط )3(
  - الكتابة

1- يكتب املعلم الكلمات كما هي في كتاب النشاط ويقرؤها.
2- يطلب املعلم من كل تلميذ ترتيب الكلمات في كتاب النشاط ليكون جملة 

مفيدة.
3- يطلب من أحد التالميذ حل النشاط على السبورة مع متابعة املعلم له.

4- يصوب كل تلميذ احلل في كتاب النشاط. 

نشاط )4(
  - توليد املعلومات    

  - املرونة 
  - الطالقة

1- يناقش املعلم التالميذ حول فضل أداء الصالة في وقتها.
2- يتقبل اإلجابات.

3- يختار املعلم من اإلجابات ما يكون املوضوع مع تقومي تلك اإلجابات.
4- يوزع املعلم عبارات املوضوع على أكبر عدد من التالميذ وَيطلب منهم إلقاءها 

في اإلذاعة املدرسية.

حركيةنشاط )5(

ُيعّد املعلم بطاقات حتوي عبارات حتث على احملافظة على الصلوات كما هو   -1
موضح في كتاب النشاط.

2- يكلف مجموعة من التالميذ بتثبيت هذه البطاقات على لوحة حائطية تعلق 
في أحد ممرات املدرسة.

- امللخص الفقهي، للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان.
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الوحدة الرابعة

 �سفـة ال�سـالة ومبطالتها

حتديد الهدف: التوصل إلى أن    1
على  الصالة  ي��ؤدون  املسلمني 

صفة واحدة.
التركيب: أن يذكر التالميذ ما    2

يقال أثناء الركوع والسجود.
التلميذ  ي��ق��وم  أن  ال��وص��ف:     3

بذكر صفة الصالة شفويًا.
التلميذ  يالحظ  أن  املالحظة:    4
صفة الصالة عمليًا مما يساعده 
على تطبيقها تطبيقًا صحيحًا.
أن  األخ��ط��اء:  على  التعرف    5
األخطاء  على  التلميذ  يتعرف 
أثناء  زميله  فيها  يقع  قد  التي 

تطبيق الصالة عمليًا.
التلميذ  ي��ق��وم  أن  ال��ت��ق��ومي:     6
بتصحيح ما وقع فيه زمالؤه من 

أخطاء أثناء أداء الصالة.

الن�شاطات الإبداعيةالمهارات العقلية والعمليةالمعـــــــــــارف

أخالق ال�شلوكات وال

حتليل املحتوى 1

1   صفة الصالة
2   مبطالت الصالة.

أن يقترح التلميذ أسلوبًا    1
أخطأ  من  لتعليم  مناسبًا 

في صالته.
التلميذ  ي���ح���دد  أن     2
باستخدام  القبلة  اجت���اه 

البوصلة.

احملافظة على أداء الصالة    1
عند بلوغ سبع سنوات.

2   احملافظة على أداء الصالة 
في أوقاتها احملددة.

اج����ت����ن����اب م���ب���ط���الت     3
الصالة.
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يتوقع من التلميذ بعد دراسة هذه الوحدة أن:
1- يحفظ ما يقال في الصالة من أذكار.

2- يذكر صفة الصالة.
3- يطبق الصالة تطبيقًا صحيحًا.

4- يصحح ما قد يقع فيه زمالؤه من أخطاء عند تطبيق صفة الصالة.
5- يجتنب الوقوع في مبطالت الصالة.

6- يدّرب زميله أو أخاه الصغير على الصالة.

التمهيد 3

يعرض املعلم صورة مصلني ثم يطرح السؤال التالي:
س: املسلمون يؤدون الصالة على صفة واحدة، ملاذا؟

احلويرث  بن  مالك  روى  ملا  في صالته،   � بالرسول  يقتدون  ألنهم  ج�: 
� عن رسول اهلل � أنه قال: »صلوا كما رأيتموني أصلي« )1(.

1- تنفيذ وحدة صفة الصالة عمليًا عن طريق برنامج )عرض الشرائح، وفالش(.
2- عرض تعليمي )فيديو( يبني صفة الصالة.

3- لوحة تعليمية توضح صفة الصالة.

 1- املناقشة.           2-  متثيل األدوار.        3- التعلم التعاوني.

�������������������������������������������������������������������������������
)1( أخرجه البخاري، كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم )605(.
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�������������������������������������������������������������������������������
)1( أخرجه أبو داود برقم )495( كتاب الصالة، باب متى يؤمر الغالم بالصالة.

• متى يؤمر الصبي بالصالة ؟
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل �: »مروا أوالدكم بالصالة وهم أبناء سبع سنني، 

واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنني، وفرقوا بينهم في املضاجع«. )1(
ن عليها، ولُيكتب له ولولّيه األجر إذا صلى؛ لعموم قوله  وأمر الصبي بالصالة من سبع سنني ليهتم بها، وليتمرَّ

تعالى: }َمن َجاَء ِباْل�َحَسَنِة َفَلُه َعْشُر َأْمَثاِلَها{  )سورة األنعام :160(.
وليبشر املعلم باألجر العظيم، فإن من علم علمًا فله مثل أجر فاعله.

• صفة الصالة:
-كان رسول اهلل � إذا قام إلى الصالة استقبل القبلة ورفع يديه،  وقال:»اهلل أكبر«.

-ثم ميسك شماله بيمينه، ويضعهما على صدره.
االستفتاح  يجوز  عنه  ال��واردة  االستفتاحات  فكل  واحد،  استفتاح  على  يداوم   � يكن  ولم  يستفتح،  -ثم 

بها،ومنها: »سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك،وتعالى جدك،وال إله غيرك«.
- ثم يقول: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم بسم اهلل الرحمن الرحيم.

- ثم يقرأ فاحتة الكتاب، فإذا ختمها؛قال : »آمني«.
- ثم يقرأ بعد ذلك سورة طويلة تارة وقصيرة تارة ومتوسطة تارة أخرى، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر 
الصلوات، وكان يجهر بالقراءة بالفجر واألوليني من املغرب والعشاء ويسّر القراءة فيما سوى ذلك، وكان الرسول 

� يطيل الركعة األولى من كل صالة على الثانية.
راكعًا، ويضع يديه على ركبتيه  أكبر«، ويخّر  يقول »اهلل  ثم  االستفتاح،  يرفع يديه كما رفعهما في  ثم   -
مفرجتي األصابع،وميكنهما، وميد ظهره، ويجعل رأسه حياله ال يرفعه وال يخفضه، ويقول : »سبحان ربي 

العظيم« ، ويسن الزيادة إلى ثالث.
- ثم يرفع رأسه قائاًل: »سمع اهلل ملن حمده« ويرفع يديه كما رفعهما عند الركوع.

- فإذا اعتدل قائمًا،قال:»ربنا لك احلمد«، وكان يطيل هذا االعتدال أحيانًا.
- ثم يكبر، ويخر ساجداً وال يرفع يديه، فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل 
ن جبهته وأنفه من األرض،ويعتمد على كّفيه، ويرفع  بأصابع يديه ورجليه القبلَة، ويعتدل في سجوده، وميكِّ
مرفقيه، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، وكان يقول في سجوده: 

»سبحان ربي األعلى« ،ويسن الزيادة إلى ثالث.
- ثم يرفع رأسه قائاًل: »اهلل أكبر«، ثم يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها وينصب اليمنى،ويضع يديه على 
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�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)1( أخرجه مسلم: برقم)582( كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب السالم للتحليل من الصالة عند فراغها وكيفيته.

)2( أخرجه النسائي برقم)3949( كتاب عشرة النساء،باب حب النساء. وقال احلاكم في املستدرك )160/2 ( صحيح على شرط مسلم و وافقه الذهبي. 
وصححه األلباني برقم )3680( صحيح سنن النسائي.

)3( أخرجه النسائي برقم )1296( كتاب السهو،باب الفضل في الصالة على النبي �.وصححه األلباني برقم )1230( صحيح سنن النسائي.

فخذيه، ثم يقول:»رب اغفر لي« ويسن الزيادة إلى ثالث.
- ثم يكبر ويسجد، ويصنع في الثانية مثل ما صنع في األولى.

- ثم يرفع رأسه مكبراً،وينهض على صدور قدميه، معتمداً على ركبتيه وفخذيه. 
فإذا استتم قائمًا، أخذ في القراءة، ويصلي الركعة الثانية كاألولى.

ويده  اليمنى  اليمنى على فخذه  يده  السجدتني، ويضع  بني  مفترشًا كما يجلس  األول  للتشهد  ثم يجلس   -
اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى كهيئة احللقة ويشير بأصبع السبابة 
وينظر إليها ويقول: »التحيات هلل،والصلوات الطيبات........وأشهد أن محمداً عبده ورسوله«، وكان الرسول 

� يخفف هذه اجللسة.
- ثم ينهض مكبراً،فيصلي الثالثة والرابعة ويخففهما عن األوليني، ويقرأ فيهما بفاحتة الكتاب.

-ثم يجلس في تشهده األخير متوركًا؛يفرش رجله اليسرى، بأن يجعل ظهرها على األرض،وينصب رجله اليمنى، 
ويخرجهما عن ميينه، ويجعل مقعده على األرض.

آل  وع��ل��ى  محمد  على  ص��لِّ  عليه:»اللهم  وي��زي��د  األول  التشهد  وه��و  األخ��ي��ر،  التشهد  يتشهد  ث��م   -
محمد................، إنك حميد مجيد«.

- ويستعيذ باهلل من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة احمليا واملمات، ومن فتنة املسيح الدجال.
- ثم يسلم عن ميينه؛ فيقول: »السالم عليكم ورحمة اهلل«، وعن يساره كذلك؛ يبتدئ السالم متوجهًا إلى القبلة، وينهيه 

مع متام االلتفات؛ حلديث سعد »كنت أرى رسول اهلل � يسلم عن ميينه وعن يساره، حتى أرى بياض خده«.)1( 
• معنى دعاء االستفتاح: 

»سبحانك اللهم وبحمدك،وتبارك اسمك، وتعالى جّدك، وال إله غيرك«.
)سبحانك اللهم(:أي أنزهك اللهم عما ال يليق بك،)وبحمدك(: أي نزهتك تنزيهًا مقروًنا باحلمد، وحمده 
يتضمن وصفه بكل كمال، فيكون قد جمع هلل تعالى في هذا الدعاء بني تنزيهه عما ال يليق به ، وإثبات صفات 
الكمال له سبحانه وتعالى،)وتبارك اسمك(:أي كثرت بركاتك، )وتعالى جّدك(:أي ارتفع قدرك وَعُظَم،)وال 

إله غيرك(:أي ال إله يستحق أن يعبد غيرك.
• كيف يدرك املسلم اخلشوع في الصالة؟

قال تعالى:}َقْد َأْفَلَح اْل�ُمْؤِمُنوَن #!1!#( الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعوَن{ )املؤمنون :2-1(،واخلشوع في الصالة إمنا 
غ قلبه لها، واشتغل بها عما عداها، وآثرها على غيرها، وإذا خشع القلب خشعت اجلوارح، وحينئذ  يحصل ملن فرَّ

تكون الصالة راحة له وقرة عني، كما قال النبي �:»وجعلت قرة عيني في الصالة«.)2( 
بيان فضل الصالة على النبي � عند ذكره أو سماع اسمه:

�:»من صلى علي صالة واحدة صلى اهلل عليه عشر صلواٍت،  قال: قال رسول اهلل   �  عن أنس بن مالك 
وُحطت عنه عشُر خطيئاٍت، ورفعت له عشر درجاٍت«.)3( 
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أساليب التنفيذ املقترحةاملهارةرقم النشاط

نشاط )1(
  - االستيعاب

  - التذكر
  - الربط

  - االستنتاج

يحضر املعلم بوصلة ويشرح عمليًا للتالميذ كيفية استخدامها في حتديد اجتاه 
القبلة، ثم يقسم التالميذ إلى مجموعات تقوم كل مجموعة بالتطبيق.

  - التذكرنشاط )2(
  - الكتابة

يقرأ املعلم السؤال ويتنقل بني التالميذ أثناء اختيار اإلجابة الصحيحة وملء 
الفراغ.

نشاط )3(
  - التطبيق
  - املالحظة

  - التعرف على األخطاء
  - التقومي

1- يصطحب املعلم التالميذ إلى مصلى املدرسة لتطبيق الصالة حتت إشرافه 
ثم يصحح التلميُذ ما قد يقع فيه زميله من أخطاء.

إلى مجموعات ويقوم تلميذ من كل مجموعة  التالميذ  املعلم  م  2- ُيقسَّ
بتطبيق الصالة على أن يصحح له زمالؤه من نفس املجموعة ما قد يقع فيه 

من أخطاء.

1- يقرأ املعلم مع تالميذه النشاط لتحديد املطلوب.التصنيفنشاط )4(
2- يبدأ التالميذ بالتلوين حتت إشراف املعلم.

نشاط )5(
  - القراءة 
  - الكتابة

  - االستيعاب

1- يقرأ املعلم السؤال ويقرؤه التالميذ.
2- يقرأ التالميذ العبارة.

3- يكتب التالميذ العبارة في املكان املخصص لها.

1- حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع، اجلزء الثاني، الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم.
2- امللخص الفقهي اجلزء األول، الشيخ صالح بن فوزان آل فوزان.
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أهم المراجع التي يستفيد منها المعلم:
أولى, 1409هـ. 1- ال�صيرة النبوية, لبن ه�صام, د. همام �صعيد- ومحمد اأبو �صعيليك, مكتبة المنار, الطبعة ال

2- الرحيق المختوم, �صفي الرحمن المباركفوري, دار القلم, الطبعة الثانية, 1408هـ.

أرناوؤوط, موؤ�ص�صة الر�صالة, الطبعة ال�صاد�صة, 1404هـ. أرناوؤوط- عبدالقادر ال 3- زاد المعاد في هدي خير العباد, �صعيب ال

4- الملخ�ص الفقهي, �صالح بن فوزان الفوزان, دار ابن الجوزي, الطبعة الثامنة, 1419هـ.

5- البحث العلمي وم�صادر المعلومات )كتاب المعلم(, اللجنة العلمية في المنتدى الإ�صالمي و وائل �صالمة.

6- الألعاب التربوية لل�صفوف المبكرة, ح�صة ال�صغير, الطبعة الأولى, 1424هـ.

7- التعلم التعاوني توا�صل وتفاعل )حقيبة تدريبية(, د. �صعد بن عبداهلل المرعبة- ود. وجيه بن قا�صم القا�صم,  1422هـ- 1423هـ.

8- دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير, اإعداد التطوير التربوي في وزارة التربية والتعليم.

9- علم نف�ص النمو الطفولة والمراهقة, د.حامد عبدال�صالم زهران, الطبعة الخام�صة, 1990م, عالم الكتب.

10- النمو الإن�صاني )الطفولة والمراهقة(, محمود عطا ح�صين عقل, الطبعة الثانية, 1415هـ-1994م, دار الخريجي للن�صر والتوزيع.

11- )2000( ن�صيحة تربوية للمعلمين, اآل نيك باكارد, فيل ري�ص, الطبعة الأولى, دار الفاروق للن�صر والتوزيع.

التربويين في الإدارة العامة للتدريب  12- برنامج تدريبي لمعلمي القراآن الكريم لل�صفوف الأولية )حقيبة تدريبية( مجموعة من 

التربوي والبتعاث في وزارة التربية والتعليم 1422هـ.

12- مدّر�ص القرن الحادي والع�صرين الفعال, المهارات والتنمية المهنية, د.جابر عبدالحميد جابر, الطبعة الأولى, 1421هـ-2000م, 

دار الفكر العربي.

13- قيادة عمليات التدريب )حقيبة تدريبية(, يو�صف الفليج, 1425هـ.

14- الت�صال الفعال والعالقات الإن�صانية )حقيبة تدريبية( د. اإبراهيم بن حمد القعيد, دار المعرفة للتنمية الب�صرية.

15- اإدارة ال�صف المدر�صي, د. محمود عبدالرازق �صق�صق, د. هدى محمود النا�صف, دار الفكر العربي.

16- وثيقة منهج مواد العلوم ال�صرعية في التعليم الأ�صا�صي, 1424هـ-1425هـ.

17- حلقات من حياة الر�صول �)لالأطفال(, اإعداد د. غريب محمد اأبو عارف, راجعه ال�صيخ محمد بن �صالح بن عثيمين, الجزء الأول.
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أطفال من موقع الإ�سالم ركن ال

فرا�س تون من مجلة فرا�س

واحة الأطفال من الخيمة

نافذة الطفل الم�سلم من نوافذ 

بيت اأطفال من �سعودي نيت

اأطفال الخليج من قطر

أطفال جزيرة ال

أطفال �سبكة ال

أطفال مواقع ع�سل و�سكر لال

http:/kids.al-islam.com
http:/ferastoon.com
http:/www.khayma.com/arabkids/
http:/www.nawafith.net/islamkids/
http:/www.saudilink.net/kids/
http:/www.gatar.net.ga/gulfsoft.
http:/www27. brinksnet.com/kidisland
http:/www. webkids net work.com
http:/www.ebkd.8m.com

مواقع على اإلنترنت مواقع متميزة للطفل:

 �سبكة الطفل العربي:

عالم الم�سلم ال�سغير:

مجلة الفاتح:

طفلي:

مجلة فرا�س:

اأطفال الخليج:

http:/www.arabian-child.net.
http:/gesah.net/ma/index.php/
http:/www.al-fateh.net/
http:/mynono.hawaaworld.com/mnono/index.php/
http:/ferastoon.com/
http:/www.qatar.net.qa/gulfsoft/AHome.htm/






