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 לשיעורהצעה  –דת האיסלם 
  בנושא התפילה –מערך שיעור 

 بموضوع الصالة – درس نموذج
 مأخوذ من موقع وزارة التربية والتعليم

 الصالة موضوع الدرس
 دقيقة 45 مدة الدرس

 .المعطاة األدلة من الصالة حكم التلميذ يكتشف . أن1 األهداف 

 .الصالة تجب من على التلميذ يستنتج . أن  2

 .الصالة تارك حكم التلميذ يتوقع . أن3

 .المعطاة األدلة من الصالة أهمية التلميذ يستخرج . أن4

مصطلحات أساسية وثروة 

 لغوية

 حكم الصالة, على من تجب, حكم تاركها, أهميتها.

الهدف  )القيم المضافة من 

 استعمال الحاسوب(

 .للتعامل محفز 1

 .مفيد بشكل دةاالم عرض 2.

 .ايضاح وسيلة 3.

 واالختالف للتمييز . االستجابة4

 )االستنتاج ( التفكير . تنمية1  21مهارات القرن 

 .النقاش تثير ومهام أسئلة 2.

 كبير وتركيز المعلم، من بتوجيه ، مستقل ذاتي تعلم 3.

 .التلميذ دور على

 . حاسوب ور تن 4.

 المناقشة خالل من :حياتية اجتماعية مهارات اكتساب 5.

 .الواقع في النص اهداف الصف، وتطبيق في

 . حاسوب1 وسائل تكنولوجية

 . عارضة2

 . لوح3
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 مجرى الدرس

 المدة الزمنية وصف الفعالية سير الدرس
 التالميذ تعلم : بالالحق السابق ربط - افتتاحية , تمهيد

 الصالة، عن سابقًا

 غوياللها معنا على وتعرفوا

 ببيان وقاموا ، حيواالصطال

 .ركعاتها وعدد المفروضة الصلوات

 الصلة أنها أيضا وذكروا

 لحديث داً استنا وذلك ، ربهو العبد بين

 هللا صلى هللا رسول

 العبد هعلي يحاسب ما ول أ ":وسلم عليو

 الصالة القيامة يوم

 ،حكمها عن فسنتحدث اليوم أما "....

 تجب، من وعلى

 ."رفيعة بمنزلة حظيت عظيمة ليلة وعن

 دقائق 4-5

وتطبيق  شرح )فهم

 المصطلحات(
 الصالة، حكم تبين شريحة عرض

 بهدف األدلة لتتبع وذلك

 .حكمها على التعرف
 

 :تعالى قال ،األول الدليل  :فمثاًل 

 واركعوا الزكاةوا وآت الصالة وأقيموا"

 ."الراكعين مع

 أمر فعل اقيموا "...الصالة وأقيموا"

 شخصا نأمر فعندما) الوجوب على يدل

 االمربدون ذاه يفعل ألن نهدف نحن ما

 )...و جدال

 .أمر فعل على مثاال اعط -

 ويل؟؟ ال هو ما "...للمصلين ويل" -

 هي الكلمة وهذه جهنم في واد هو الويل

 يواظب ال لمن ( وتهديد عذاب كلمة

 )الصالة على

 :قائال أباه حنبل بن أحمد اإلمام ابن سأل

 :فقال .ساهون صالتهم في الذين هم من

 لوقت الظهر صالة خرونؤي الذين هم

 .المغرب لوقت والعصر العصر

 ؟للساهي تعريفك هو فما اذا -

 دقيقة 25-30
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 ثم يغفل من هو والسهو سهو كلمة من

 .يعود

 المصلين هللا يتوعد اآلية هذه في هنا

 في بواد ساهون صالتهم في هم الذين

ً ابت يصلي ال بمن بالكم فما جهنم  .تا

 فال عقوبة ما أمر على يترتب عندما(

 .)االمر هذا نترك أن بد

 عقاب =الصالة ترك

 وسلم عليو هللا صلى هللا رسول حديث -

 ...." لمعاذ

 " الجهاد هسنام وذروة الصالة وعموده

 تحدثنا أن سبق ولقد أهميتها على الدليل

 في العمود أهمية عن

 .البناء

 االستنتاج شريحة عرض -

 .واجبة الصالة اذا

 الصالة تجب من على -

 "ونفكر نقرأ " شريحة بعرض تقوم ناه

 على مواقف ثالثة عن عبارةهي و

 ويخمن عم الموقف يقرأ أن التلميذ

 .الموقفهذا  يتحدث

 المواقف على التعرف من االنتهاء وبعد

 تقوم الصالة، تجب من وعلى

 عرض عن عبارة شرائح باستعراض

 تجب من على يلخص وسريع قصير

 .الصالة

 
 ومثال فردي والحل جماعي هالتوجه تطبيق وتدريب 

 الدرس سير وبداية التمهيد في ذلك

 .العمل ورقة حل اثناء جماعي

 

 أهمية الطالب منها يستنبط شريحة تلخيص وأجمال

 .المعطاة األدلة من الصالة
 دقائق 10

   

 

 


