
 

  
 

 

 
ٌتعرؾ المتعلم مفهوم الطهارة وأدلتها من القرآن  أن   

 .والسنة 
 .ٌصنؾ أنواع الطهارة  أن   
 .ٌطبق الوضوء والتٌمم عملٌا  أن   
 أن ٌبدي استعداده للحرص على الطهارة طاعة هلل تعالى . 
 

 عنوان الدرس :

 الطهارة أنواعها ومقاصدها 
 
 
 
 
 

 ( ساعتان ) حصتان                            :مدة االنجاز 

 .... إلقائٌة – استنتاجٌه –استكشافٌة  –حوارٌة             :التعلٌمٌة الطرق 

 العاكس –الحاسوب –الدفاتر –الكتاب المدرسً –السبورة :الوسائل التعلٌمٌة 

الكتب   -التربٌة اإلسالمٌة  فً رحاب - القرآن الكرٌم  :المراجع المعتمدة 

 االنترنٌت  –مدونة الفقه المالكً وأدلته –المقررة للمادة المدرسٌة

 
 

 

 
 

 

 

 

   المعٌار المؤشر

صحٌحة  إجابات

من طرؾ عٌنة 

 من التالمٌذ

الصواب 

  والسرعة

رؼم إصرار أصدقائه ودفعه إلى و فعل الشر ما موقفكم من تلمٌذ تأبى نفسه الكالم الفاحش 

 .  بدعوى أنه أصٌب بعقد نفسٌة ذلك

ٌستظهر  –ٌقدم إعداده 

ٌجٌب عن أسئلة  –

 ...التقوٌم

 

 -قوم المكتسبات السابقةٌ

 -دفاتر الٌراقب اإلعداد و

 ...ٌتابع حفظ القرآن

ٌستحضر 

مكتسباته 

السابقة وٌقومها 

 وٌثبتها 

تقوٌم 

 تشخٌصً

حصول 

التشوٌق 

للتالمٌذ لمعرفة 

  الدرسموضوع 

االنتباه 

 والتركٌز

ٌدعً فٌها صاحبها أن  بقصاصة إخبارٌةأثناء فترة االستراحة جاء التلمٌذ أحمد إلى صدٌقٌه 
. فقرر التلمٌذان كتابة مقال ٌبٌنان فٌه اهتمام  النظافة والطهارةاإلسالم ال ٌحث معتنقٌه على 

معنى الطهارة ؟ وما أنواعها ؟ ما هو اإلشكال الذي ٌعالجه النص ؟ وما االسالم بالنظافة . 
 ساعدوا هذٌن التلمٌذٌن فً الرد على صاحب المقال .

 

  –ٌنصت للمدخل 

ٌجٌب عن أسئلة 

 أستاذه ...

ٌطرح مدخال إشكالٌا 

 ... للدرس الجدٌد

التشوق للدرس 

الجدٌد 

واالستعداد 

 للتجاوب معه

وضعٌة 

  مشكلة 

قراءة سلٌمة 

 للنصوصمعبرة و
الترتٌل 

 والتجوٌد 

 

   

ٌقرأ بالتناوب مع زمالئه 

 –ٌحترم قراءاتهم  –

 ٌصحح أخطاءه 

قراءة نموذجٌة وٌصحح 

ٌحفز  -قراءات المتعلمٌن

 أصحاب القراءات الجٌدة

القدرة على 

القراءة السلٌمة 

 والمعبرة

قراءة 

 النصوص

 إلىتوصلهم 

 سورةمعرفة 

  البقرة 

الدقة فً 

 التعرٌؾ
 كتاب فً رحاب التربٌة اإلسالمٌة . من 621توثٌق السورة ص : : البقرة سورة 

ٌقدم معارفه حول السورة 

 مستثمرا إعداده ..

ٌساعد المتعلمٌن على 

التعرؾ على السورة 

 بأسئلة مركزة

التعرؾ على 

  البقرة سورة 

توثٌق 

 النصوص 

تمكن عٌنة من 

المتعلمٌن من 

تحدٌد معانً 

 الكلمات 

 -: حالة تستوجب الؽسل ) حاالت ٌشرحها األستاذ (جنبا  -: أردتم ) النٌة ( قمتم إلى الصالة الصواب 
 ضٌق ومشقة ...: حرج  –: طهارة ترابٌة تنوب عن الوضوء فً حاالت معٌنة تٌمموا 

ٌجٌب المتعلمون 
انطالقا من إعدادهم 

 – القبلً أو مكتسباتهم
 ٌستعملونها فً جمل 

ٌسأل المتعلمٌن عن 
معانً المفردات 

التً تحتاج  المستعصٌة
 -إلى الشرح 

ٌتعرؾ معانً 
المفردات 
 وفق سٌاقها

القاموس 

 اللؽوي

 المــضــامــٌـــن الــــتــعــلــمــٌــة

 

 

 األنشطة التعلٌمٌة / التعلمٌة

 

 التقوٌم التــتــبعــً
القدرات 

فةالمستهد  

وضعٌات 

 الدرس

 محمد اإلدرٌسً –إعداد : ذ  

  -تاونات  -الزرٌزرإعدادٌة 

 إعداديثانوي  ولى الفئة المستهدفة: األ األهــداؾ الـتـعـلـمـٌــة :

 أنشطة المتعلم أنشطة المدرس

حدٌث أبً هرٌرة والذي أخرجه  –من سورة المائدة  7اآلٌة  –من سورة البقرة  222اآلٌة 

 البخاري " إن أمتً ٌدعون ٌوم القٌامة ..." 

 مــدخــل االستجـابــة   



 ة ) الساعة الثانٌة (ــــــــــــٌـــــــانـــــثــــــصة الــــحــــال  

 اإلشكالٌة والفرضٌات ومضامٌن النصوص ( ) خصوصا التذكٌر بحصٌلة تعلمات الحصة األولى و تقوٌم تشخٌصًوالدفاتر واستظهار القرآن +  مراقبة اإلعداد 

حــــور
حــــلــــٌــــل الــــم

تـــ
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صدها
حكمها ومقا

طهارة و
مفهوم ال

 

مفهوم
 

ها
صد

حكمها ومقا
طهارة و

ال
 

 أن ٌتعرؾ المتعلم على
على و مفهوم الطهارة

 حكمها ومقاصدها
ٌوجه  –ٌدٌر النقاش  وفوائدها 

ٌشجع  –أسئلة مركزة 

وٌحفز على المشاركة 

ٌساعد على تدوٌن  –

 الخالصة على السبورة

ٌجٌب على أسئلة األستاذ 

 –ٌستدل على أفكاره  –

ٌناقش محاور الدرس 

 –وٌحترم آراء زمالئه 

ٌدون الخالصة على 

 السبورة

: النظافة والخلو من األوساخ حسٌة كانت  الطهارة لؽة :ومقاصدها مفهوم الطهارة وحكمها 

إزالة النجاسة والخبث عن البدن والثٌاب والمكان المانع من الصالة  وشرعا :أو معنوٌة . 

واجبة على كل مسلم عاقل بالػ أراد الصالة ، وهً شرط من شروط  وحكمها :وؼٌرها . 

االمتثال ألوامر ى الطهارة وأوجبها لؽاٌات منها : شرع هللا تعال مقاصدها :صحة الصالة . 

: مؽفرة  ومن فوائدها –االستعداد للعبادة بتطهٌر الجسم وباطن اإلنسان من النجاسة  –هللا 

الحفاظ على رشاقة الجسم والسالمة من  –الذنوب ونٌا األجر العظٌم ) حدٌث االنطالق ( 

 . تدرٌب المسلم على النظافة ) الرجوع إلى الوضعٌة ( –األمراض 

الل
ستد

ال
ب وا

حلٌل والتركٌ
ً الت

الدقة ف
 

توصل 

التالمٌذ 

لتحدٌد 

مفهوم 

الطهارة 

وحكمها 

 ومقاصدها

حور 
حـــلـــٌــــل الم
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طهارة 
ع ال

أنوا
  

 

المتعلم أن ٌدرك 

أنواع الطهارة 

 وٌطبقها 

 وطهارة معنوٌة طهارة حسٌةى قسمٌن رئٌسٌٌن هما : تنقسم الطهارة إل :أنواع الطهارة 
الطهارة هً تطهٌر النفس من الذنوب والمعاصً بالتوبة الخالصة هلل .أما  رة المعنوٌةاالطه.

. وتجب الطهارة المائٌة متى كان الماء  طهارة مائٌة وطهارة ترابٌةفهً نوعان :  الحسٌة
الوضوء  نواقضوحصل ما ٌوجب االؼتسال أو ناقض من عماله متوفرا وله القدرة على است

وطهارة  وفرائضه سبعة  طهارة صؽرى )الوضوء (:  وٌمكن تقسٌمها إلى قسمٌن وهما
وهً ؼسل جمٌع البدن بالماء بنٌة التطهر للعبادة وتجب على الرجل  كبرى ) الؽسل (

من المرأة ) حدٌث عائشة والمرأة فً حالة جنابة ، وفً حالة نزول دم الحٌض والنفاس 
   رضً هللا عنها (

 ) ٌستحسن جمع هذه المعارؾ الشرعٌة فً جدول مفصل أو فً خطاطة واضحة (

 
مشاركة 
فعالة 

للمتعلمٌن 
 فً تحدٌد
أنواع 
   الطهارة

تقوٌم 

 إجمالً

القدرة على تثبٌت 

 المعارؾ وتقوٌمها

أسئلة عامة حول 

ٌعطً  -الدرس المنجز

 للنقاش الفرصة 

 ٌجٌب عن األسئلة    

 –ٌطبق القواعد         

 ٌسأل أسئلة أفقٌة ...

على ضوء المكتسبات الجدٌدة لٌقوم المتعلم فرضٌاته لها تصنٌؾ الحلول المقترحة العودة إلى الوضعٌة و

  ٌخصص األستاذ حصة زمنٌة مناسبة لتطبٌق التعلمات  - ٌعممها على وضعٌات أخرى مماثلة –وتعلماته 
 .  خارج أسوار القسم(  والتٌمم ) الوضوء 

الصواب  
والسرعة 

فً 
 اإلجابة

تمكن عٌنة 
من التالمٌذ 

أجوبة من 
 صحٌحة

اإلعداد 

 القبلً

ٌتهٌأ للحصة 

 وٌتعلم ذاتٌا  القادمة

ٌمد التالمٌذ بأسئلة 

اإلعداد القبلً بتدوٌنها 

  على السبورة

 ٌكتب ما ٌمده به األستاذ -

 على دفتر اإلعداد

اإلجابة  -استخالص مضامٌن النصوص  -إلى دفترك   22ص :  "حق النفس : الحفظ والرعاٌة " انقل نصوص

  22 - 25ص :عل األسئلة التقوٌمٌة 

 

الرؼبة 

 الواضحة

كتابتهم 

 ألسئلة

 اإلعداد

 

استخالص 

مضامٌن 

النصوص 

واستٌعابهم 

 لمعانٌها

صٌاؼة 

جٌدة 

  ومختصرة

 حب هللا تعالى للتوابٌن والمتطهرٌن . -
 بٌان هللا تعالى ألنواع الطهارة . -
 جزاء المؤمن المتطهر ٌوم القٌامة . -

ٌجٌب عن أسئلة 

األستاذ وٌصوغ 

مضامٌن مناسبة 

 للنصوص

ٌوجه المتعلمٌن إلى 

إلى صٌاؼة المعانً 

اإلجمالٌة للنصوص 

 بواسطة أسئلة مركزة 

على  قدرةال
استخراج 
مضامٌن 
 النصوص

استخالص 

مضامٌن 

 النصوص 

 درســـــــــــــــــر الـــــــاصـــنــــد عـــــــدٌــــتح

 ٌشمل تحلٌل محاور الدرس  اإلعداد القبلً -التً وفرتها النصوص  أهم المعانً واألحكام: ٌشمل التذكٌر بإشكالٌة الدرس وبالفرضٌات المقترحة مع  ًــــمالــــم إجــــوٌـــــقـــت


