
 المستوى االول

 الماء المتعلم یحمي أن – الماء یلوث ما المتعلم

 ... األسئلة -الشرح -  الصویرات – السبورة

  التلوث من الماء 

 التعلمیة

  .48سورة الفرقان اآلیة 
المیاه نعمة من نعم هللا تعالى علینا والتي یجب علینا أن نحافظ علیھا النھا لیست ملك�اً لن�ا وح�دنا ب�ل ھ�ي مل�ك لجمی�ع 

الكائن�ات الحی�ة ال یلزم�ھ وال یحت�اج  أن�واعس ھناك أي نوع من 

لم�اء ھ�و مص�در فاالماء، ومن ھنا فالحفاظ على المیاه واجب على الجمیع حی�ث یتوج�ب عل�ى ك�ل الن�اس الحف�اظ علی�ھ، 

. الكثیر من أنواع الغذاء، فھو الذي یبقي النباتات حیة وھ�و ال�ذي یبق�ي الحیوان�ات حی�ة، وبالت�الي یبق�ى الغ�ذاء لإلنس�ان

تس��رب النفای��ات بجمی��ع أنواعھ��ا  هالمی��اوم��ن األس��باب الت��ي تل��وث 

بالماء الخاص لالستخدام البشرّي والحیوانّي والنباتّي وتلویثھ ببعض إفرازات الجس�م 

النفایات الصلبة التي یتم إلقاؤھا في المیاه الصالحة للش�رب، إض�افة إل�ى النفای�ات 

وث الم�ائي، حی�ث إن نس�بة المی�اه الملوث�ة بازدی�اد، 

س�وف ة بالمی�اه یط�تب�ھ للمخ�اطر المحننومن ھنا توجب ازدیاد نسبة االھتمام بالماء والعنایة التامة بھ، حی�ث إن�ھ إن ل�م 

صائح التي یمكنك تقدیمھا ألصدقائك ما ھي الن؟ 

ألن تلویث الماء یسبب 

  التربیة اإلسالمیة

 من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
المتعلم یتعرف أن
  . التلوث من

  :الوسائل
 السبورة

 أحمي

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

 .مصادر المیاه الطاھرة یتحدث المتعلمون عن بعض

  :على السبورة  اللمتعلمین بعد كتابتھ اآلیة الكریمة
سورة الفرقان اآلیة } ... وأنزلنا من السماء ماء طھورا{ : 

المیاه نعمة من نعم هللا تعالى علینا والتي یجب علینا أن نحافظ علیھا النھا لیست ملك�اً لن�ا وح�دنا ب�ل ھ�ي مل�ك لجمی�ع 

س ھناك أي نوع من الناس، بل ولجمیع المخلوقات التي خلقھا هللا تعالى، فلی

الماء، ومن ھنا فالحفاظ على المیاه واجب على الجمیع حی�ث یتوج�ب عل�ى ك�ل الن�اس الحف�اظ علی�ھ، 

الكثیر من أنواع الغذاء، فھو الذي یبقي النباتات حیة وھ�و ال�ذي یبق�ي الحیوان�ات حی�ة، وبالت�الي یبق�ى الغ�ذاء لإلنس�ان

وم��ن األس��باب الت��ي تل��وث . رستتض��رلھ��ذا ف��إذا تض��رر الم��اء فك��ل ھ��ذه الحی��اة 

بالماء الخاص لالستخدام البشرّي والحیوانّي والنباتّي وتلویثھ ببعض إفرازات الجس�م  لعب األطفال. البشریة، إلى الماء،

النفایات الصلبة التي یتم إلقاؤھا في المیاه الصالحة للش�رب، إض�افة إل�ى النفای�ات . ومخرجاتھ، كالتبّول أو التبرز فیھ، ،

وث الم�ائي، حی�ث إن نس�بة المی�اه الملوث�ة بازدی�اد، المنزلیة أیضاً، من ھنا نرى أن اإلنسان ھو المتس�بب األول ف�ي التل�

ومن ھنا توجب ازدیاد نسبة االھتمام بالماء والعنایة التامة بھ، حی�ث إن�ھ إن ل�م 

  .والجوع ض

؟  أحافظ على الماء؟       كیف  الماء نعمة من هللا ماذا یجب علینا نحوه
 ؟حول أھمیة الماء والمحافظة علیھ

  الثانیــــــة الحـصــــــة

  :یجیب المتعلمون عن السؤال التالي
 ؟ كیف تحمي الماء من التلوث

ألن تلویث الماء یسبب 

  .األمراض

  : یلون المتعلمون الجواب الصحیح

     ال ألوث الماء                               

  .ألنھ لیس ملكا لي           ألنھ نعمة من هللا ومصدر 

   :مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد شرحھا من قبل األستاذ  
 .اء الماء وال ألقي فیھ ما یلوثھأحافظ على نق

  

 

التربیة اإلسالمیة

من إعداد األستاذ أمین السحیمي

   الحكمة: المدخل

  4 :الوحدة

   21 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

یتحدث المتعلمون عن بعض* تمھید

  التسمیع مع الشرح 
 و الفھم

اآلیة الكریمةیسمع األستاذ 
:  تعالى قال هللا

المیاه نعمة من نعم هللا تعالى علینا والتي یجب علینا أن نحافظ علیھا النھا لیست ملك�اً لن�ا وح�دنا ب�ل ھ�ي مل�ك لجمی�ع  *

الناس، بل ولجمیع المخلوقات التي خلقھا هللا تعالى، فلی

الماء، ومن ھنا فالحفاظ على المیاه واجب على الجمیع حی�ث یتوج�ب عل�ى ك�ل الن�اس الحف�اظ علی�ھ، 

الكثیر من أنواع الغذاء، فھو الذي یبقي النباتات حیة وھ�و ال�ذي یبق�ي الحیوان�ات حی�ة، وبالت�الي یبق�ى الغ�ذاء لإلنس�ان

لھ��ذا ف��إذا تض��رر الم��اء فك��ل ھ��ذه الحی��اة 

البشریة، إلى الماء،

ومخرجاتھ، كالتبّول أو التبرز فیھ، ،

المنزلیة أیضاً، من ھنا نرى أن اإلنسان ھو المتس�بب األول ف�ي التل�

ومن ھنا توجب ازدیاد نسبة االھتمام بالماء والعنایة التامة بھ، حی�ث إن�ھ إن ل�م 

ضنھلك باألمرا

الماء نعمة من هللا ماذا یجب علینا نحوه
حول أھمیة الماء والمحافظة علیھ

 تمھید
یجیب المتعلمون عن السؤال التالي -
كیف تحمي الماء من التلوث*

 اكتسب

یلون المتعلمون الجواب الصحیح*

                              

ألنھ نعمة من هللا ومصدر 
  .الحیاة 

 

  التشبع 
 بالقیم

  
مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد شرحھا من قبل األستاذ  

أحافظ على نق*




