المستوى الخامس

مكون :

االستجابة
االهداف :

موضوع :أغتسل
 ان ٌتعرف المتعلمون معنى الغسل.
 ان ٌغتسلوا لصالة الجمعة و العٌدٌن

األسبوع  :التاسع
الحصص :االولى و الثانٌة
المدة الزمنٌة  45 :د× 2
المرجع  :فً رحاب
التربٌة االسالمٌة

االستاذ :
مراحل الدرس

االنشطة

اربط
و اهتدي

ٌستهل االستاذ الدرس عبر طرح االسئلة التالٌة حول الدرس الفارط مثل :
 ما معنى االخالص فً الصالة؟
 كٌف اخلص فً صالتً؟
ثم ٌجري ربطا تربوٌا بتقدٌم وضعٌة االنطالق حول كٌفٌة االغتسال من الجنابة وهً عبارة عن اآلٌات التالٌة :

قال هللا تعالى ٌ'':ا اٌها الذٌن آمنوا اذا نودي للصالة من ٌوم الجمعة فاسعوا الى ذكر
هللا و ذروا البٌع .ذلكم خٌر لكم ان كنتم تعلمون ⑨
ٌعمل االستاذ على توضٌح اآلٌات و بٌان معناها االجمالً .ثم ٌطلب من المتعلمٌن قراءتها فرادى.
من آداب ٌوم الجمعة ان اغتسل قبل الذهاب الى المسجد.
ٌطلب االستاذ من المتعلمٌن مالحظة الوثٌقة المتضمنة فً فقرة أتأمل و هً عبارة عن صورة لطفل ٌغتسل :
مع ربط ذلك بموضوع الدرس الذي هو االغتسال

املعينات

األسئلة
الحوار
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ٌنتقل االستاذ بعد ذلك الى قراءة حدٌث رسول هللا صلى هللا علٌه و سلم و هو :

اقرأ
استخلص

ٌقوم االستاذ بشرح المفردات و تقرٌب معانً اآلٌات و التوسع فً بسط مضامٌنها
باعتماد االسلوب الحواري مع المتعلمٌن تتم االجابة عن االسئلة التالٌة :
 ماذا نقصد بالغسل؟
 كٌف نغتسل ؟
 متى ٌستحب الغسل؟
باستثمار اجابات المتعلمٌن ٌعمل االستاذ على استخالص عبارات ٌنظمها لصٌاغة الملخص التالً حول الدرس :

الغسل هو افاضة الماء على جمٌع البدن بنٌة التطهر للعبادة و ٌستحب الغسل لٌوم
الجمعة و العٌدٌن

افهم

ٌتناوب المتعلمون على قراءته و كتابته فً دفاتر الملخصات .
ٌ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 الغسل؟
 اصف افعال الغسل ؟
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ٌوجه األستاذ المتعلمٌن الى مالحظة الخطاطة المتضمنة فً فقرة ارسخ وهً :

ارسخ
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احبث

ٌ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 )
ارتباطا بموضوع االغتسال ٌوجه االستاذ المتعلمٌن الى قٌمة االستجابة للرسول (ص) طالبا منهم قراءة العبارة
المصوغة التالٌة '':استجٌب هلل و الرسول و اتطهر بالماء و اغتسل حرصا على سنة الرسول (ص) و استعدادا
لصالة الجمعة و العٌدٌن''.
قصد تمثلها و استظهارها
استعدادا للدرس المقبل ٌحث االستاذ المتعلمٌن على البحث المنزلً و االجابة عن الوضعٌة التالٌة :
طهارة البدن بالغسل و طهارة القلب بالخلق :اتدبر قصة صبرة اللبن ألتعرف خلق االمانة

كتاب التلمٌذ)ة(
ص 03
شروحات
دفاتر البحث

