المستوى الخامس
مكون :

االستجابة
االهداف :

موضوع  :أخلص يف صالتي
 ان ٌتعرف المتعلم معنى االخالص فً الصالة
 ان ٌحاول المتعلمون االخالص فً صالتهم

االستاذ :

االنشطة

املعينات

اربط
و اهتدي

ٌستهل االستاذ الدرس عبر طرح االسئلة التالٌة:
 ما هً أركان االسالم؟
 ما هو الركن الثانً من هاته االركان ؟
ثم ٌجري ربطا تربوٌا بتقدٌم وضعٌة االنطالق حول موضوع االخالص فً العبادات و خصوصا فً الصالة و هً
عبارة عن اآلٌات التالٌة :
ٌقول هللا تعالى  '' :كال ال تطعه و اسجد و اقترب " سورة العلق اآلٌة 02
ٌعمل االستاذ على توضٌح اآلٌات و بٌان معناها االجمالً .ثم ٌطلب من المتعلمٌن قراءتها فرادى.

األسئلة
الحوار
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اقرأ و اتأمل

مراحل الدرس

األسبوع  :الرابع
الحصص :االولى و الثانٌة
المدة الزمنٌة  45 :د× 0
المرجع  :فً رحاب
التربٌة االسالمٌة

ٌطلب االستاذ من المتعلمٌن مالحظة الوثٌقة المتضمنة فً فقرة أتأمل و هً عبارة عن اآلٌتٌن  7و  0من سورة
المؤمنون :
''بسم هللا الرحمان الرحٌم قد أفلح المؤمنون ① الذٌن هم فً صالتهم خاشعون ②
مع ربط ذلك بموضوع الدرس الذي هو االخالص فً الصالة
ٌنتقل االستاذ بعد ذلك الى قراءة اآلٌات ثم ٌتناوب مجموعة من التالمٌذ على قراءة اآلٌات
بعد ذلك ٌقوم االستاذ بشرح المفردات و تقرٌب معانً اآلٌات و التوسع فً بسط مضامٌنها :
 أفلح  :فاز و ربح.
 خاشعون  :متوجهون بقلوبهم و جوارحهم الى هللا تعالى.

كتاب التلمٌذ)ة(
ص 71
شروحات
نص االنطالق
األداء
الصوتً

استخلص

باعتماد االسلوب الحواري مع المتعلمٌن تتم االجابة عن االسئلة التالٌة :
 كٌف ٌجب على المؤمن ان ٌؤدي العبادات و بخاصة الصالة؟
 كٌف ٌكون االخالص فً الصالة؟
 ماذا نتجنب فً الصالة؟
باستثمار اجابات المتعلمٌن ٌعمل االستاذ على استخالص عبارات ٌنظمها لصٌاغة الملخص التالً حول الدرس :

االخالص فً الصالة هو توجه القلب الى هللا تعالى بالعبادة.
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دفاتر الملخصات

ٌتناوب المتعلمون على قراءته و كتابته فً دفاتر الملخصات .

افهم

ٌطرح االستاذ االسئلة المبٌنة فً فقرة (أفهم ) مع تحوٌل ذلك ما أمكن الى حوار افقً بٌن المتعلمٌن قصد توحٌد
األفكار و االتجاهات  .و هذه االسئلة هً :
 احدد معنى االخالص فً الصالة.
 امٌز بٌن عالمات االخالص الظاهرة و الباطنة.
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ٌوجه األستاذ المتعلمٌن الى مالحظة الخطاطة المتضمنة فً فقرة ارسخ وهً :

ارسخ
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ٌتم توضٌح الخطاطة و تقرٌب مضامٌنها و شرح ما استعصى من الفاظها .كما ٌتم امهال المتعلمٌن مهلة زمنٌة
كافٌة لترسٌخها ذهنٌا ( الحفظ الذهنً باعتماد التشجٌر الذهنً )

اتشبع
بالقيم

ارتباطا بموضوع االخالص فً الصالة ٌوجه االستاذ المتعلمٌن الى قٌمة :الخشوع و االخالص طالبا منهم قراءة
العبارة المصوغة التالٌة :

'' استجٌب هلل تعالى و اخلص فً صالتً و استحضر عظمة هللا .معتقدا انه ٌرانً
قصد تمثلها و استظهارها

احبث

استعدادا للدرس المقبل ٌحث االستاذ المتعلمٌن على البحث المنزلً و االجابة عن االسئلة التالٌة :
ما اساس المساواة بٌن الناس؟
ما معٌار التفاضل بٌن الناس؟
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دفاتر البحث

