
 المستوى االول

 في یقتصد أن – الماء استعماالت بعض المتعلم
.  

 ... األسئلة -الشرح -  الصویرات – السبورة

  الماء استعمال في 

 التعلمیة

  :إثارة اھتمام المتعلمین حول موضوع الدرس من خالل المدخل التمھیدي لألستاذ 
 لمــاذآ ال تتوضأ من الصنبور ؟  

 ؟ سعد یا السرف ھذا ما{: فقال یتوضأ وھو بسعد

  . عمرو بن هللا عبد مسند,  أحمد اإلمام 

 أسئلة خالل من الماء في اإلسراف تجنب  إلى

 معنى ما ؟ سلم و علیھ هللا صلى النبي لھ قال

.  مكروه و مذموم سلوك ھو و.  ینبغي مما أكثر
 أن یجب لذا.  المحدد بالمقدار التقید معھ یمكن

 لذا.  شيء كل في اإلسراف كراھیة نفوسنا في 

 . الماء في اإلسراف

  : األستاذ

  • سلم و 

    |الماء استعمال في أقتصد أن|                                                             

      ال ○      نعم ○ ؟ وسلم 

 حیث,  الیومیة حیاتنا في الماء استعمال في
  . اإلسراف حرم جاللھ وجل عز هللا

  التربیة اإلسالمیة

 من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
المتعلم یتعرف أن

.الماء استعمال
  :الوسائل
 السبورة

 أقتصد

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

إثارة اھتمام المتعلمین حول موضوع الدرس من خالل المدخل التمھیدي لألستاذ 
لمــاذآ ال تتوضأ من الصنبور ؟   ؟ عندما تقبل على الوضوء ھل تتوضأ من الصنبور

  :السبورة على كتابتھ بعد للمتعلمین الشریف الحدیث
بسعد مر سلم و علیھ هللا صلى النبي أن العاص بن عمرو بن

 مسند} جار نھر على كنت إن و  نعم:  قال ؟ سرف  الوضوء

إلى الموصلة معانیھ باستخالص الحدیث نص حول حوارا 

قال ماذا ؟ سعد یفعل كان ماذا ؟ وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول

  ؟ اإلسالم في محمود سلوك السرف

أكثر الماء استھالك في الزیادة ھو الماء في السرف أن المتعلمون
یمكن ال,  دفعا الماء تدفع التي, الصنابیر طریق عن تأتي عصرنا
 یربي اإلسالم ألن,  بعدھا الصنبور یغلق و  إناء في الماء

 . للماء الیومیة استعماالتنا في 

  الثانیــــــة الحـصــــــة

اإلسراف عدم حول السابقة الحصة في راج بما المتعلمین 

األستاذ قبل من السبورة على كتابتھا بعد شفھیا أنشطة المتعلمون
  : الصحیح 

 علیھ هللا صلى النبي أوصاني• 
  

                                                             |الماء استعمال في

  :    الصحیح الجواب أمام) ×
 علیھ هللا صلى الرسول بسلوك یقتدي الماء استعمال في یسرف

في اإلسراف بعدم االقتناع اجل من للتعبیر للمتعلمین المجال 
هللا ألن فیھ اإلسراف عدم و الماء استعمال في باالقتصاد المتعلمون

  

 

التربیة اإلسالمیة

من إعداد األستاذ أمین السحیمي

   الحكمة: المدخل

  3 :الوحدة

  15 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 تمھید
إثارة اھتمام المتعلمین حول موضوع الدرس من خالل المدخل التمھیدي لألستاذ *

عندما تقبل على الوضوء ھل تتوضأ من الصنبور

   النص تقدیم
 مناقشتھ و فھمھ

الحدیث األستاذ یسمع
بن هللا عبد عن

الوضوء أفي:  قال

 المدرس یدیر 

  :مثل

رسول مر بمن

السرف ھل ؟ السرف

 استنتاج
المتعلمون یستنتج
عصرنا في فالمیاه

الماء اإلنسان یأخذ
 االقتصاد علینا

 األستاذ یذكر* وترسیخ بناء

 و توظیف
  استثمار

المتعلمون ینجز* 
 الجواب ألون 

  
في أسرف أن|   

   
  

×( عالمة أضع
یسرف من ھل
     

 التزام
 المدرس یفتح
المتعلمون یلتزم

 

https://moutamadris.ma/



