تحليل المحتوى
المادة  :التربية اإلسالمية
الصف  :الثالث األساسي

اسم الوحدة  :من درس12-1

الحقائق والتعميمات
المفاهيم والمصطلحات
 هللا تعالى أرحم بعباده من األم بطفلها.هللا تعالى الرحيم
 نزل القرآن الكريم على الرسول صلى هللا عليه وآلهتوفى كل نفس ما
وسلم مفرقاً.
كسبت
 خير الناس من تعلم القرآن الكريم وعلمهالحسنة بعشر امثالها
 من قرأ القرآن الكريم ينال األجر العظيمالقيوم
 القيوم اسم من أسماء هللا تعالى الحسنى.هللا تعالى العليم
غفرانك
إليك المصير
 العليم اسم من أسماء هللا تعالى الحسنى.ال تؤاخذنا
 المسلم يؤمن بأركان اإليمان الستة.طاقة
تبت يدا أبي لهب وتب  -هللا تعالى يستجيب لنا إذا دعوناه.
 اإلنسان ال يستغني عن رحمة هللا تعالى.طاهر
 النظافة من صفات المسلم. -هناك شروط لصحة اللصالة على المسلم اإللتزام بها.

الصفحات 44-8 :

القيم واالتجاهات
 يؤمن بأن هللا تعالى رحيم معرفة حكمة نزول القرآن الكريم مفرقاً. -الحرص على تعلم القرآن الكريم وحفظه.

 تحضيرالدرس.

 حب القرآن الكريم والحرص على تالوته. -المحافظة على تالوة آية الكرسي.

 قراءة الدرس. -المشاركة.

 تقوى هللا تعالى في السر والعلن. اإليمان بأركان اإليمان جميعاً. دعوة هللا تعالى دائماً. الحرص على حفظ اآلية األخيرة منسورة البقرة والدعاء بها كل يوم.
 حب النظافة والتحلى بها. المحافظة على شروط صحة الصالة حتىتكون صالتي صحيحة

المهارات

 تالوة السورالقرآنية.
 حفظ السورالقرآنية.
 حفظ األحاديثالشريفة.
 -حل االسئلة.

تحليل المحتوى
المادة  :التربية اإلسالمية
الصف  :الثالث األساسي

اسم الوحدة :من درس 24-13

الحقائق والتعميمات
المفاهيم والمصطلحات
 من صفات الكفار أنهم ال يساعدون اآلخرينال أعبد ما تعبدون
 من صام يوم في سبيل هللا يبعد وجهه عن النار يومالماعون
خريفا ً
القيامة.
 أركان الصالة هي األعمال التي يجب على المصلي أنمؤصدة
يقوم بها في صالته فإذا ترك منها واحداً بطلت صالته.
ويل
 من أخالق الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم صلةزملوني
الرحم ومساعدة الضعيف وإعطاء المحتاج وإكرام
الناموس األكبر
الضيف.
التكاثر
سنن الصالة
 سنن الصالة هي األعمال التي يستحب للمسلم أنالقارعة
سراً
يحافظ عليها أثناء أدائه لصالته طلبا ً لألجر والثواب من
والعاديات ضبحا ً
هللا تعالى.
 استمرت الدعوة اإلسالمية سراً مدة ثالث سنوات.لكنود
يهدي إلى البر
 أقسم هللا تعالى في سورة العاديات بالخيل -الصدق خلق يحبه هللا تعالى ويحب من يتحلى به.

الصفحات 82-45 :

القيم واالتجاهات
 المحافظة على الصالة ومساعدة اآلخرينالحرص على التقرب هلل تعالى في الصوم.
 الحرص على أداء الصالة بأركانها لتكونالصالة مقبولة
 محبة سيدنا محمد صلى هللا عليه وآلهوسلم والتحلي بأخالقه.

المهارات
 تحضيرالدرس.
 قراءة الدرس. المشاركة. تالوة السورالقرآنية.

 المحافظة على سنن الصالة اقتدا ًءبالرسول صلى هللا عليه وآله وسلم.
 االعتزاز بالنبي صلى هللا عليه وآلهوسلم والصحابة الكرام رضي هللا عنهم
لنشرهم الدعوة اإلسالمية.
 التفكير في قدرة هللا تعالى في خلق الخيل -الحرص على الصدق في القول والفعل.

 حفظ السورالقرآنية.
 حفظ األحاديثالشريفة.
 -حل االسئلة.

تحليل المحتوى
المادة  :التربية اإلسالمية
الصف  :الثالث األساسي

اسم الوحدة  :من درس 36-25

الحقائق والتعميمات
المفاهيم والمصطلحات
 األكل والشرب اثناء الصالة من مبطالت الصالةزلزلت
ربك أوحى لها
 وعد الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم آل ياسرمبطالت الصالة
بالجنة.
منفكين
البينة
 سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي بعد تمامرسول من هللا
صالته قبل ان يسلم عن اليمين وعن الشمال إذا زاد أو
سجود السهو
أنقص شيئا ً من صالته ناسيا ً.
سبح اسم ربك األعلى
خلق فسوى
فذكر
 دعاء نزول المطر ( اللهم سقيا رحمة وال سقيا عذاب)الوضاء
مدت
وسق
 هناك آداب للحديث على المسلم االلتزام بها لينالواغضض من صوتك
محبة هللا تعالى ثم محبة الناس

الصفحات 119 -83 :

القيم واالتجاهات
 المحافظة على الصالة والبعد عنمبطالتها.
 المحافظة على الدين والتمسك به كآلياسر رضي هللا عنهم.
 الصالة بخشو وأداء سجود السهو إذانسي عمالً من أعمال الصالة.

المهارات
 تحضيرالدرس.
 قراءة الدرس. المشاركة. تالوة السورالقرآنية.

 الدعاء بدعاء الرسول صلى هللا عليهوآله وسلم عند نزول المطر.

 حفظ السورالقرآنية.

 االلتزام بآداب الحديث واحترام اآلخرينوعدم التحدث إال في خير.

 حفظ األحاديثالشريفة.
 -حل االسئلة.

