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 إعــداد الدروس

 : أىميتيا –أواًل 

      يحتاج المعمـ إلى تخطيط عممو ، شأنو في ذلؾ شأف مف يقوموف 
باألعماؿ اليامة األخرى ، فإذا كانت حاجة أصحاب الميف األخرى إلى 

تخطيط واضحة فيي بالنسبة لممدارس أشد وضوحًا وأكثر ضرورة ، 
فالتدريس مف أكسر المياديف اإلنسانية تعقيدًا وأىمية ، ويكفي أف نذكر أف 

المدرس يؤدي عممو وسط مجموعة مف التبلميذ عمى مختمؼ أعمارىـ 
الزمنية والعقمية ، ومختمؼ الميوؿ واالستعدادات والقدرات ، وأنو مكمؼ 
بتوجيييـ حتى يحصموا عمى النتائج العممية المرغوبة ، وأف عميو أف 
يستخدـ كثيرًا مف أنواع النشاط بطريقة فعالة منتجة ، وأف يكوف مممًا 

بمادتو العممية ، واعيًا بقيميا المختمفة ، قادرًا عمى معالجتيا بالطريقة التي 
يستفيد منيا التبلميذ ، ونتيجة لبلعتبارات السابقة وغيرىا مف العوامؿ 

المؤثرة في العممية التعميمية كالحالة االجتماعية ، واالقتصادية لمتبلميذ ، 
ونوع البيئة المحيطة بالمدرسة وغيرىا ، ويرى التربويوف أف ىناؾ أسباًب 

 :خاصة تدعونا لتخطيط عممنا كمدرسيف ، مف أىميا 
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 ػ أف تخطيط الدرس يشجع المعمـ عمى التعرؼ عمى األىداؼ التربوية 1
 .العامة 

 ػ يساعد المدرس عمى تبيف مقدار ما يسيـ بو تخصصو ومادتو في 2
 .تحقيؽ األىداؼ التربوية العامة 

 ػ يساعد المدرس في التعرؼ عمى حاجات التبلميذ وتوفير الوسائؿ 3
 .المعينة إلثارتيـ وتحفيز دوافعيـ وميوليـ 

 ػ يقمؿ مقدار المحاولة والخطأ في التدريس ، ويشجع عمى استخداـ 4
 .الوسائؿ البلئمة 

 ػ يكسب المدرس احترامًا ، فالتبلميذ يقدروف المدرس الذي ُيعد عممو 5
 .وينظمو كـ يتوقع ىو منيـ 

 ػ يساعد المدرس وخاصة المبتدئ عمى الثقة بالنفس ، وعمى أف يتغمب 6
 .عمى شعور االضطراب ، وعدـ االطمئناف 

 . ػ يساعد المدرس عمى تحديد أفكاره 7

 . ػ يحمس المدرس مف النسياف 8

 ػ يساعد المدرس عمى التحسف والنمو في المينة ، والوقوؼ عمى المادة 9
 .العممية لمدرس المراد إعطاؤه لمتبلميذ 

 ػ ترتيب المعمومات والحقائؽ العممية التي يتضمنيا موضوع الدرس 10
 .ترتيبًا منطقيًا متدرجًا مف السيؿ إلى الصعب 

 ػ مواجية مشكبلت الدرس المنوي إعطاؤه ، ومعالجة مواطف الصعوبة 11
 .فيو قبؿ دخوؿ المدرس غرفة الفصؿ 
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 ػ كما أف في خطة الدرس يراعي المدرس انسجاميا واألىداؼ العامة 12
لممادة ، ورصد األىداؼ السموكية الخاصة بالموضوع ، واستناد تمؾ 

 .الخطة إلى طرؽ التدريس المبلئمة 

 ػ ينبغي عمى المدرس أف يراعي النواحي الزمنية المحددة لتنفيذ خطة 13
 .الدرس داخؿ الفصؿ الدراسي 

  

      ومن النصائح اليامة التي من المفيد أن ينتبو إلييا المدرس عند 
 :تحضير الدروس 

 . ػ أف يجعؿ الغرض مف الدرس نصب عينيو دائمًا 1

 ػ أف يعمـ أف المعوؿ في الدرس عمى الفيـ ال عمى كثرة الكبلـ السطحي 2
 .، وحشو عقوؿ التبلميذ بقشور المعمومات 

 ػ أال يؤدي درسو أداًء عشوائيًا يتخبط فيو تخبطًا ، يخرجو مف موضوع 3
 .الدرس ومسائمو إلى سواىا حتى يتأكد مف فيـ التبلميذ ليا 

 ػ أف يجعؿ عبلقتو بالتبلميذ حسنة حتى يحبوه ويتقبموا ما يقوؿ ويقبموا 4
عمى درسو ، وأف يسوي بينيـ في االىتماـ والعناية مراعيًا الفروؽ الفردية 

 بينيـ 
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      وىناك بعض األخطاء التي يقع فييا المدرس عند إعداده لدروسو 
 :نود توضيحيا في اآلتي 

 . ػ عدـ تحضير المدرس لدروسو مطمقًا 1

 . ػ عدـ احتواء التحضير عمى األىداؼ السموكية لمدرس 2

 ػ عدـ احتواء التحضير عمى الخطوط العامة لمعومات التدريس 3
 .ومفاىيمو 

 ػ عدـ احتواء التحضير عمى المواد والوسائؿ والطرؽ التعميمية 4
 .المستخدمة في التدريس ، أو عدـ اختيار المناسب منيا 

 ػ عدـ احتواء مقدمة التحضير ألي موضوع عمى نماذج لؤلسئمة التي 5
 .سيتـ استعماليا في التمييد وتحفيز التبلميذ 

خطوات اإلعداد  ) ػ عدـ تمثيؿ التحضير لكافة مراحؿ التدريس الصفي 6
المقدمة ، العرض ، التطبيؽ ، التمخيص : وتدرجيا تدرجًا منطقيًا وىي  (
. 

 . ػ المجوء لتفصيؿ أو إيجاز معمومات التدريس أكثر مما يجب 7

 . ػ القياـ بالتحضير الروتيني الشكمي استجابة لرغبة المدرسة 8

 . ػ نسياف الخطة التحضيرية في البيت أو السيارة أو غرفة المعمميف 9

 :ثانيًا ـ خطوات اإلعداد 

      مف أىـ خطوات اإلعداد الكتابي اعتماده عمى الترتيب المنطقي 
الذي يجعؿ مف خطوات الدرس مراحؿ متبلحقة متصبًل بعضيا ببعض 
اتصااًل منطقيًا ، إذ ينبغي أف نقدـ خطوة عمى أخرى كأف يقدـ العرض 
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عمى التمييد ، أو استخبلص الخبلصة عمى العرض ، أو التطبيؽ عمى 
 .العرض 

      وقد رتب التربويوف خطوات اإلعداد عمى النحو التالي مع اختبلؼ 
 :مسمى المصطمح 

 . ػ موضوع الدرس 1

 . ػ األىداؼ السموكية 2

 . ػ المقدمة وطالب التعمـ 3

 . ػ العرض 4

التمخيص ، والتعيينات ، أو االستنتاج : وبعضيـ يضيؼ .  ػ التطبيؽ 5
 .أو التعميـ 

  

 .      وسوف نوضح كل خطوة بإيجاز لتتم الفائدة 

 يقصد بو عنواف الدرس المراد تدريسو ويراعى فيو :أواًل ـ موضوع الدرس 
أال يعمنو المدرس إال بعد انتياء المقدمة وذلؾ عف طريؽ آخر سؤاؿ 
 .يطرحو المدرس عمى تبلميذه ليصؿ بيـ إلى موضوع الدرس الجديد 

  

 وىي مف األسس التي ترتبط بيا حركة :ثانيًا ـ األىداف السموكية 
الكفايات مف حيث المفيوـ والشكؿ المحتوى ، وسوؼ نتعرض ليا 

 .بالتفصيؿ الحقًا 
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 ويقصد بو في مجاؿ التعمـ مجموعة مف المواد :ثالثًا ـ الوسائل المعينة 
تعد إعدادًا حسنًا ، لتستثمر في توضيح المادة التعميمية ، وتثبيت أثرىا في 
أذىاف التبلميذ ، وىي تستخدـ في جميع الموضوعات الدراسية التي يتمقاىا 

المتعمموف في جميع المراحؿ الدراسية ، وتتنوع ىذه الوسائؿ وتختمؼ 
باختبلؼ األىداؼ التي يقصد تحقيقيا في الموضوعات المختمفة التي 

 .تدرس ليـ 

      ويركز التربويوف عمى عدة حقائؽ يجب مراعاتيا بالنسبة لموسيمة 
التعميمية بعضيا يتعمؽ باليدؼ الذي تحققو الوسيمة ، واآلخر يتجو نحو 
مدى توافرىا في البيئة ، ومناسبة سعرىا ، وييتموف بعرضيا في المحظة 

زاحتيا ، وسيولة استعماليا ، ومشاركة  المناسبة ، ومف ثـ حجميا وا 
المعمميف في إعدادىا أو جمبيا ، مع مراعاة تنوع أشكاليا ألف ذلؾ يزيد 

وتنبع أىمية الوسيمة التعميمية وتتحدد . مف قدرتيا وفاعمية أثرىا التعميمي 
أغراضيا التي تؤدييا في المتعمـ مف طبيعة األىداؼ التي تختار الوسيمة 

لتحقيقيا مف المادة التعميمية التي يراد لمطبلب تعمميا أواًل ، ثـ مف 
 .مستويات المتعمميف اإلدراكية 

      ويمكننا أف نستعرض باختصار أىمية الوسيمة التعميمية في مجاؿ 
 :تعمـ المغة العربية 

 . ػ تشويؽ التبلميذ لئلقباؿ عمى تعمـ المغة العربية 1

 ػ توضيح بعض المعاني التي يتعمميا الطفؿ ، ومساعدتو في عممية 2
 .التعمـ 

 ػ توضيح بعض المفاىيـ المعينة لممتعمـ كمفيوـ الشاطئ أو الجبؿ أو 3
 .البحر عندما يرى صورىا 
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 ػ تنمية دقة المبلحظة لدى التبلميذ ، وذلؾ عندما تتيح ليـ الوسيمة 4
مبلحظة الفروؽ بيف األشياء واألشخاص مف حيث الصغر والكبر والعدد 

 .والنوع 

ثراء دروس المغة في جميع 5  ػ تنمية روح النقد لدى المتعمميف ، وا 
المناشط المغوية ، القرائية والكتابية والتعبيرية واالستماعية ، إذ إف في ىذه 

الصور المعروضة عمى الوسيمة أو في الكتب المدرسية مجاالت كبيرة 
 .إلبراز آراء التبلميذ النقدية 

 . ػ تساعد عمى تثبيت بعض التعابير والمعاني المغوية الفصيحة 6

 ػ اختبار ذكاء التبلميذ في اكتشاؼ العبلقات بيف األشياء الموجودة في 7
 .الصور المعروضة أماميـ 

 ػ تساعد عمى إبراز الفروؽ الفردية بيف التبلميذ والطبلب في المجاالت 8
المغوية المختمفة وبخاصة في مجاؿ التعبير الشفوي وتوظيؼ القواعد في 

 .لغة المتعمميف 

 ػ تستثير خبرات وقدرات المتعمميف المغوية في التعبير عف مواقؼ 9
 .وموضوعات أو مشاىدات سبؽ وخطرت معيـ 

 ػ تساعد عمى تزويد التبلميذ والطبلب بالمعومات العممية وبألفاظ 10
الحضارة الجديدة الدالة عمييا ، كصور المحطات واألقمار الصناعية ، 

 .والتمفاز ومحطات اإلذاعة واألرصاد الجوية وما إلى ذلؾ 

 . ػ تتيح لممتعمميف فرصًا متعددة مف فرص المتعة وتحقيؽ الذات 11

  

 :      أنواع الوسائل التعميمية 
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      يصنؼ التربويوف الوسائؿ التعميمية إلى ثبلث مجموعات حسب 
 :ارتباطيا بالحواس الخمسة 

 – األفبلـ المتحركة والصامتة – الصور المعتمة : ـ الوسائل البصرية 1
 – الرسوـ البيانية – الموحات والبطاقات – الكرة األرضية –الخرائط 

 .  المعارض والمتاحؼ–النماذج والعينات 

 األفبلـ المتحركة – التمفاز والفيديو  : ـ الوسائل السمعية البصرية 2
 . األفبلـ الثابتة والمصوبة بتسجيبلت صوتية –والناطقة 

  

 . وأىميا أجيزة التسجيؿ : ـ الوسائل السمعية 3

"       غير أف التربوييف الذيف يؤمنوف بأف التعمـ ىو تعديؿ الخبرة 
يروف أف أفضؿ أشكاؿ التعمـ ما يتـ عف طريؽ العمؿ والممارسة " السموؾ 

ليؾ عزيزي المعمـ أكثر أنواع الوسائؿ شيوعًا   :مف جانب المتعمـ ، وا 

د ػ الموحة الممغنطة . ج ػ لوحة الجيوب . ب ػ الموحة الوبرية . أ ػ السبورة 
 . 

 . ز ػ البطاقات . و ػ الخرائط والصور . ىػ ػ الكتاب 

 .ط ػ المسجبلت واألفبلـ . ح ػ النماذج الحية والمجسمات والعينات 

  

 ( دقائؽ 7 – 5مدتيا  ) :رابعًا ـ المقدمة ومطالب التعمم 

 .التمييد :  دقائؽ وتسمى أيضًا 5 – 3ومدتيا مف :       المقدمة 
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       الغرض منيا تييئة أذىاف التبلميذ لتمقي الدرس الجديد ، وجذب 
ثارة شوقيـ ، وربط المعمومات الجديدة بالمعمومات القديمة ،  انتباىيـ ، وا 

وتكوف المقدمة . والخبرات السابقة ذات الصمة الوثيقة بموضوع الدرس 
عبارة عف طرح أسئمة بسيطة تتعمؽ بموضوع سابؽ لو ارتباط بالموضوع 

الجديد أو يميد لو ، وقد تكوف المقدمة بأف يحكي المعمـ قصيرة ليا عبلقة 
بموضوع الدرس ، أو يحكي قصة الدرس نفسو عمى أال يوفييا حتى يشوؽ 
التبلميذ إلى قراءة الدرس ، ومف خبلؿ المقدمة ينتقؿ المعمـ تدريجيًا لمدرس 

الجديد ، حيث تربط إجابة آخر سؤاؿ لمتبلميذ بيف الموضوعيف ، 
مستنتجيف بيذا اسـ أو عنواف الدرس ، فيبادر المعمـ بكتابتو في موضع 
مناسب مف السبورة ، لذلؾ يفضؿ عدـ كتابة المعمـ السـ الموضوع مف 
بداية الحصة حتى يكوف الوصوؿ إليو إدراكيًا مع التبلميذ بشكؿ طبيعي 

 .دوف تكمؼ 

  

 مطالب التعمم

  

      أشرنا فيما سبؽ عند حديثنا عف المقدمة أو التمييد أف مطالب التعمـ 
جزء منيا ، غير أف المقدمة تناقش خبرات سابقة لمتعمـ لمحاولة ربط 

الموضوع السابؽ بالموضوع الجديد الذي سيقوـ المعمـ بعرضو لمتبلميذ ، 
وبوساطة آخر سؤاؿ يطرحو المعمـ يتمكف مف الوصوؿ إلى عنواف الدرس 

 :، في حيف أف المقصود بمطالب التعمـ 

      ىو إعادة بناء الخبرة السابقة المتصمة اتصااًل مباشرًا بموضوع 
. الدرس الجديد ، وذلؾ لتعزيز المعمومات التي يحوييا موضوع الدرس 

ومف ىنا يجب أف يدرؾ المعمـ أف ما يستخدمو مف مطالب لمتعمـ أو ما 
يعرؼ عند التربوييف بإثارة الدافعية لمتعمـ أف يكوف وثيؽ الصمة بموضوع 
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الدرس ، ألف ما يستخدمو مف أساليب غير ذات صمة بالموضوع سيؤدي 
 .إلى إثارة اىتمامات وقتية سرعاف ما تزوؿ بعد فترة زمنية وجيزة 

إذا كاف الموضوع الذي " دافعية التعمـ "       ومف أمثمة مطالب التعمـ أو 
، فعميو أف يطرح بعض األسئمة التي  (الفاعؿ  )سيدرسو المعمـ ىو 

ألف مكونات الجممة الفعمية تتطمب  (فعؿ  )توضح أف الفاعؿ يحتاج إلى 
 .فعبًل وفاعبًل ومكمبًل لمجممة كالمفعوؿ بو وغيره 

ذا كاف موضوع الدرس  ال بد أف يشير المعمـ فيما  (أنواع الخبر  )      وا 
يميد بو لدرسو إلى المبتدأ ألنو الركف األساسي في مكونات الجممة 

 .االسمية وال تتـ الفائدة بالخبر بوجود المبتدأ ، وما إلى ذلؾ 

ذا كاف الموضوع متعمقا بالصبلة فبل بد مف اإلشارة إلى الوضوء ، ألنو  وا 
 . ال تصح الصبلة بدونو 

  

 ( دقيقة 25 – 20مدتو مف  ) :خامسًا ـ العرض 

      وىو صمب الدرس وموضوعو ، وتسمى ىذه الفترة الدراسية بمرحمة 
التطوير أو إنتاج أساليب أو إجراءات التعمـ ، وتتمثؿ في الترجمة الفعمية 
ألىداؼ الدرس التي سبؽ ذكرىا إلى سموكياتيا المطموبة لدى التبلميذ 

بواسطة عمميات أو أنشطة التعمـ والتدريس ، أي تحويؿ تمؾ األىداؼ إلى 
صيغ سموكية ، أو أنواع التعمـ المطموبة ، ويحتوي العرض عمى العناصر 

 :الفرعية اآلتية 

 . ػ أىـ معمومات التعمـ والتدريس مف معارؼ وخبرات ومفاىيـ 1

 ػ أنشطة التدريس أو الطرؽ التعميمية المستخدمة في تحويؿ المعارؼ 2
 .ألنواع التعمـ المنشودة 
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 ػ أنشطة التعمـ األولى الموازية ألنشطة التدريس التي يتحصؿ خبلليا 3
 .التبلميذ مبدئيًا عمى أنواع التعمـ المطموبة 

 . ػ الوسائؿ التعميمية المعينة لعمميات التعميـ والتدريس 4

اإلجراءات واألساليب  )      لذلؾ يطمؽ التربويوف عمى ىذه الخطوة 
األىداؼ السموكية والمقدمة ومطالب التعمـ : ألنو يندج تحتيا  (والمناشط 
 .والوسائؿ 

  

 ( دقيقة 12 – 8ومدتو مف  ) :سادسًا ـ التطبيق 

      وىي مرحمة التمرينات أو المناقشة العامة أو تركيز التعميـ ، 
والتطبيؽ نوع مف التقويـ يقيس بو المعمـ مدى فيـ التبلميذ معمومات 

الدرس ، ويدربيـ عمى تثبيت تمؾ المعمومات عف طريؽ تدريبات عممية 
 .متنوعة شفيية أو كتابية يجري حميا في نياية الدرس 

      ويدخؿ ضمف العرض ما يسميو التربويوف باالستنتاج أو التعميـ أو 
التمخيص ، وىو تدويف خبلصة الدرس أو القاعدة أو األفكار التي تضمنيا 

 .الدرس 

  

 أنموذج في التربية اإلسبلمية عمى اإلعداد الكتابي

درس نموذجي لتدريب الطبلب عمى ميارة حؿ المشكبلت في التربية 
 :اإلسبلمية 

 .األوؿ متوسط : الصؼ . فقو : المادة 
 الوضوء : الموضوع 

 : األىداف السموكية الخاصة 
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       مف خبلؿ مراجعة الدرس السابؽ ، واستعراض الدرس الجديد يتوقع 
 :مف الطبلب تحقيؽ األىداؼ التالية 

 :أوال ػ األىداؼ المعرفية 

 . ػ أف يعرفوا كبل مف االستنجاء واالستجمار شرعا 1

 . ػ أف يذكروا شروط ما يستجمر بو 2

 . ػ أف يبينوا حكـ االكتفاء باالستجمار 3

 . ػ أف يعرفوا الوضوء لغة وشرعا 4

 . ػ أف يذكروا حكمو 5

 . ػ أف يوضحوا فضائمو 6

 . ػ أف يبينوا صفتو 7

 . ػ  أف يعددوا شروط الوضوء 8

 . ػ أف يذكروا فروضو 9

 . ػ أف يحددوا واجباتو 10

 . ػ أف يبنوا سننو 11

 . ػ أف يذكروا نواقضو 12

 : األىداؼ الميارية 

 .  ػ أف يتعمـ الطبلب كيفية الوضوء عمميا 13
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 : األىداؼ الوجدانية 

 . ػ أف يستشعر الطبلب أىمية الوضوء كنوع مف أنواع الطيارة 14

 . حوارية استنتاجية استقرائية : الطريقة 

الكتاب  ، السبورة ، عاكس رأسي وشفافيات ، لوحة مدوف عمييا : الوسيمة 
 .عناصر الدرس 

  

 :نموذج لّموحة الموضحة لمدرس 

  

 :            تعريؼ الوضوء 

 .مف الوضاءة وىي الحسف والنظافة :             لغة 

 .استعماؿ الماء في أعضاء مخصوصة بنية التطير :   شرعا 

 :            حكمو 

 الصبلة ، والطواؼ ،:  ػ يجب الوضوء لثبلثة أشياء ىي 1

 .               ومس المصحؼ 

 . ػ يستحب الوضوء عمى الدواـ 2          

 :          فضؿ الوضوء 

 .  ػ أنو عبلمة ألمة محمد 2.  ػ محبة اهلل لممتطيريف 1          
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 . ػ يرفع الدرجات 4.  ػ فيو تكفير لمذنوب والخطايا 3          

 .          صفة الوضوء ، شروط الوضوء ، فروض الوضوء 

 . نواقض الوضوء . سنف الوضوء .           واجب الوضوء 

  

 :اإلجراءات واألساليب ومناشط التعمـ 

  

 : مطالب التعميـ 

        س ػ ما الشروط الجامعة بيف االستنجاء والوضوء ؟

        س ػ ما لغرض مف كؿ مف االستنجاء والوضوء ؟

 : التمييد 

 :        يتـ التمييد لمدرس بطرح األسئمة التالية 

 س ػ عرؼ االستنجاء واالستجمار شرعا ؟

 س ػ اذكر شروط ما يستجمر بو ؟

 س ػ ما حكـ االكتفاء باالستجمار ؟

  

 : العرض 

 : تحديد مجاؿ المشكمة مف خبلؿ اآلية : أوال 
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يأييا الذيف آمنوا إذا قمتـ إلى الصبلة فاغسموا وجوىكـ  ): قاؿ تعالى 
  .(وأيديكـ إلى المرافؽ وامسحوا برؤوسكـ وأرجمكـ إلى الكعبيف 

 . يطمب المعمـ مف طبلبو أف يقرؤوا اآلية السابقة قراءة صامتة فاىمة 

 س ػ مف يذكر ما فيمو مف اآلية ؟ 

 . ج ػ تتحدث اآلية عف وجوب الوضوء عند القياـ إلى الصبلة 

 كبؼ عرفت ذلؾ ؟: س 

 . ج ػ مف األمر بغسؿ بعض أعضاء الجسـ 

 س ػ مف يحدد الكممات المفتاحية األساسية التي اشتممت عمييا اآلية ؟

  

 ج ػ         القياـ ، الصبلة ، الغسؿ ، المسح 

               الوجوه ، األيدي ، المرافؽ ، الرؤوس 

              األرجؿ ، الكعبيف

  

 .ثانيا ػ تحديد المشكمة موضوع الدراسة المتضمنة في اآلية 

         في البداية أقوـ بتعريؼ الوضوء لغة وشرعا ، ثـ اذكر حكمو مف خبلؿ
 .اآلية 

س ػ مف يصغ المشكمة صياغة دقيقة ، ومحددة ضمف متغيرات الموقؼ 
 أو القضية وىي ىنا الوضوء ؟
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 . مأخوذ مف الوضاءة ، وتعني الحسف والنظافة :  الوضوء لغة 

 .يعني استعماؿ الماء في أعضاء مخصوصة بنية التطير : وشرعا 

 :واجب ، لقولو تعالى : حكمو 

 .اآلية  . .  (يْاييا الذيف آمنوا إذا قمتـ إلى الصبلة فاغسموا  )

ذا أردت الوصوؿ إلى حالة الوضوء الصحيحة فيجب عميؾ أف تغسؿ  وا 
وجيؾ ، ويديؾ إلى المرفقيف ، وأف تمسؾ برأسؾ ، وأف تغسؿ رجميؾ إلى 

 . الكعبيف 

 . قـ ، اغسؿ ، امسح : ويمكف تحديد األفعاؿ المتضمنة في المشكمة وىي 

القياـ الغسيؿ : يـ يطمب المعمـ مف طمبتو ممارسة ىذه السموكيات وىي 
 . المسح 

ومف خبلؿ الطرح السابؽ يتاح لمطمبة الفرصة ألف يتدربوا عمى صياغة 
 : عبلقة بيف المكونات الثبلثة السابقة ليصموا إلى اآلتي 

 س ػ عندما تقوـ لمصبلة ماذا تفعؿ ؟ 

 . ج ػ أقوـ بالغسيؿ والمسح 

الوجو ، واأليدي إلى المرافؽ ، واألرجؿ إلى : فالغسؿ يشمؿ أعضاء ىي 
 .الكعبيف 

 . والمسح يشمؿ الرأس كمو ومعو األذناف 

 .س ػ بيف الفرؽ بيف الغسؿ والمسح 

 مرة واحدة واجبة: المسح .    ثبلث مرات مسنونة : ج ػ     الغسؿ 
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مرور اليد عمى .     =   : لمعضو كّمو مع الدلؾ             =  : 
 عموـ الرأس 

كراىية مسح الرأس .      = : استحباب الغسؿ ثبلثا            = : 
 اكثر مف مرة 

 . المسح ال تخميؿ فيو .          = : فيو تخميؿ لمشعر            = : 

  

 :     وأبيف أف الوضوء يجب لثبلثة أشياء ىي 

 . كما يستحب الوضوء عمى الدواـ . الصبلة ، والطواؼ ومس المصحؼ 

ال يقبؿ اهلل صبلة أحدكـ إذا أحدث " لقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ 
 " . حتى يتوضأ 

  

 : ومف ثـ أستعرض فضؿ الوضوء * 

 :    حيث إف لموضوء فضائؿ كثيرة منيا 

 .  ػ محبة اهلل لممتطيريف 1

 .  ػ فيو تكفير لمذنوب والخطايا 3

 .   ػ إنو عبلمة ألمة محمد 2

 . س ػ اذكر الدليؿ عمى محبة اهلل لممتطيريف 

  .(إف اهلل يحب التوابيف ويحب المتطيريف  ): لقولو تعالى 
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 .  ػ فيو رفع لمدرجات 4

 . س ػ اذكر الدليؿ عمى أف الوضوء يرفع الدرجات 

أال أدلكـ عمى ما يمحو اهلل بو " لقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ 
إسباغ الوضوء : قاؿ . بمى يا رسوؿ اهلل : الخطايا ويرفع بو الدرجات قالوا 

" عمى المكاره ، وكثرة الخطا إلى المساجد ، وانتظار الصبلة بعد الصبلة 
 . 

 استعرض شروط الوضوء* 

  ػ النية1

  ػ طيورية الماء2

  ػ إباحة الماء3

  ػ إزالة ما يمنع وصوؿ الماء4

 .  ػ إذا قضى المرء حاجتو قبؿ الوضوء فبل بد أف يستنجي 5

 . إزالة أثر الخارج مف السبيميف بالماء الطيور : واالستنجاء شرعا ىو 

 : ويعقب ذلؾ بعض األمثمة مثؿ 

 . س ػ اذكر شروط الوضوء 

س ػ لماذا يجب عمى المرء أف يستنجي أو يستجمر إذا قضى حاجتو قبؿ 
 الوضوء  

 . ج ػ إلزالة الخارج مف السبيميف 

       عدد فروض الوضوء؟ 
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يقوـ الطبلب بتطبيؽ ميارات الوضوء عمميا ، وذلؾ باصطحابيـ إلى 
مكاف الوضوء في المدرسة ، وأدربيـ عمى كيفية التوضؤ كما ىو مبيف 

 .أدناه 

 . ػ غسؿ الوجو مع المضمضة واالستنشاؽ1

 . ػ غسؿ اليديف مع المرفقيف2

 . ػ مسح الرأس مع األذنيف3

 . ػ غسؿ الرجميف إلى الكعبيف4

 .  ػ الترتيب5

 .  ػ المواالة6

 : وأطرح السؤاؿ التالي 

 س ػ لماذا يشترط في الوضوء الترتيب والمواالة ؟ 

يأييا الذيف آمنوا إذا  ): ج ػ يشترط في الوضوء الترتيب عمبل بقولو تعالى 
قمتـ إلى الصبلة فاغسموا وجوىكـ وأيديكـ إلى المرافؽ وامسحوا برءوسكـ 

  .(وأرجمكـ إلى الكعبيف 

 . فبل يصح تقديـ عضو عمى اآلخر ألنو مناقض لآلية الكريمة 

ألنو ال يصح تأخير غسؿ عضو حتى يجؼ الذي قبمو : وتشترط المواالة 
 . 

 : واستعرض واجبات الوضوء ، وأساؿ * 

 س ػ ما واجب الوضوء؟ وما حكـ مف نسيو؟
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  ػ  التسمية وىو قولو بسـ اهلل1

ذا نسييا فبل شيء عميو2  . ػ  وا 

 : ثـ استعرض سنف الوضوء عمى النحو التالي * 

 . ػ غسؿ جميع األعضاء ثبلثا إال المسح عمى الرأس 1

 . إلزالة ما يعمؽ باألعضاء مف أوساخ : ج ػ الحكمة 

  . (واجب  )ىو األصؿ :        وحكـ غسؿ جميع األعضاء مرة واحدة 

 . ػ التسوؾ 2

 . ػ التيامف 3

 . ػ تخميؿ المحية وما بيف األصابع 4

 س ػ ما العمة في المسح عمى الرأس دوف بقية األعضاء ؟

 .ج ػ ألنو غير مكشوؼ كبقية األعضاء ، كما أف في غسمو مشقة 

 . وأخيرا أعدد نواقض الوضوء وىي * 

 . ػ الخارج مف السبيميف 1

 . ػ الخارج مف غير السبيميف 2

 . ػ النوـ واإلغماء والتخدير 3

 . ػ أكؿ لحـ اإلبؿ دوف لبنيا ومرقيا 4

 . ػ مس الفرج باليد مف غير حائؿ 5
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        بعد أف ينتيي الطبلب مف الوضوء اذكر ليـ أىميتو وفضائمو ومنيا : 

إف اهلل يحب التوابيف ويحب  ):  ػ محبة اهلل لممتطيريف ، لقولو تعالى 1
  (المتطيريف 

 .  ػ أنو عبلمة ألمة محمد صمى اهلل عميو وسمـ 2

 .  ػ فيو تكفير لمذنوب والخطايا 3

 . ػ فيو رفع لمدرجات 4

 .  ػ أىؿ الجنة يحموف يوـ القيامة باألساور عمى مواضع الوضوء 5

 التقويـ

 عدد شروط الوضوء؟ / 1س

 عدد فروض الوضوء؟ / 2س

 ما ىو واجب الوضوء وما حكـ مف نسي قولو ؟ / 3س

 اذكر سنف الوضوء؟ / 4س

 عدد نواقض الوضوء ؟ / 5س

 :الواجب 

 23 صفحة 2 ، س1س
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 تم بحمد اهلل

 

 إعداد

 المشرف والمطور التربوي

 الدكتور مسعد محمد زياد

 


