
                                                  
 
                                               

من مظاھر قدرة هللا                     
تعالى في الماء      

األھداف :
:یتوقع من الطالب أن

یستدل من القرآن على  -1
.أن الماء مصدر الحیاة

یوّضح قدرة مظاھر  -2

درس الیومدرس الیوم

تعالى في الماء      
                       

                               

یوّضح قدرة مظاھر  -2
.قدرة هللا تعالى في المیاه

یعّدد واجباتنا نحو  -3
.المیاه

القیمة التربویة 

المحافظة هللا 
على نعمة الماء

 36ص



أن یستدل الطالب من القرآن الكریم على أن الماء :الھدف األول 
.مصدر الحیاة

ابحث في شبكة اإلنترنت على آیة تدل على أن

ثم دّون النتیجة في دفترك

ابحث في شبكة اإلنترنت على آیة تدل على أن
)الماء مصدر الحیاة( 

ثم دّون النتیجة في دفترك



.أن نوّضح مظاھر قدرة هللا تعالى في المیاه:الھدف الثاني 

ناقش مع مجموعتك مظاھر قدرة هللا تعالى ناقش مع مجموعتك مظاھر قدرة هللا تعالى 

أفّكر مع مجموعتي

ناقش مع مجموعتك مظاھر قدرة هللا تعالى 
في المیاه 

ثم یقوم أحدكم بعرض
ما توصلت إلیھ 

المجموعة 

ناقش مع مجموعتك مظاھر قدرة هللا تعالى 
في المیاه 

ثم یقوم أحدكم بعرض
ما توصلت إلیھ 

المجموعة 



أفّكر مع نفسي

.أن نعّدد واجباتنا نحو المیاه:الھدف الثالث 

ما واجبنا نحو 
الماء؟



أحسنتم جمیًعا

بارك هللا فیكم 



                                                  
 
                                               

أنواع المیاه                          
                       

األھداف :
:یتوقع من الطالب أن

یستدل من القرآن  - 1
على أن الماء وسیلة 

درس الیومدرس الیوم

.للتطھر                               
.یعدد مصادر المیاه - 2

یمیز بین أنواع  - 3
.المیاه

القیمة التربویة 

الحرص على 
نظافة الماء

 39ص



أن یستدل الطالب من القرآن الكریم على أن الماء :الھدف األول 
.وسیلة للتطھر

ابحث في شبكة اإلنترنت على أن

ثم دّون النتیجة في دفترك

ابحث في شبكة اإلنترنت على أن
)الماء وسیلٌة للّتطّھر( 

ثم دّون النتیجة في دفترك



.أن یعدد الطالب مصادر المیاه:الھدف الثاني 

أفّكر مع مجموعتي

ناقش مع مجموعتك مصادر المیاه 
ثم یقوم أحدكم بعرض

ما توصلت إلیھ 
المجموعة 

ناقش مع مجموعتك مصادر المیاه 
ثم یقوم أحدكم بعرض

ما توصلت إلیھ 
المجموعة 



الَماء الطھور
.ھو الماء الذي بقي على طبیعتھ ولم یخالطھ شيء یغیر لونھ أو طعمھ أو رائحتھ

.میاه البحار–میاه العیون –میاه األفالج –میاه األمطار : مثل
.ُیتوَضأ منھ ویزیل النجاسات: حكمھ

الَماء الطاھر
.ھو الماء الذي خالطھ شيء طاھر فغّیر لونھ أو طعمھ أو رائحتھ

.أن ُیمیز الطالب بین أنواع المیاه:الھدف الثالث 

.ھو الماء الذي خالطھ شيء طاھر فغّیر لونھ أو طعمھ أو رائحتھ
.ماء اختلط بھ ورد أو زعفران أو أي شيء آخر غیر نجس: مثل

.ال ُیتوَضأ منھ، وُتزال بھ النجاسات: حكمھ

الماء النجس
ھو الماء الذي خالطتھ نجاسة فغیرت أحد أوصافھ، أو الماء القلیل الذي وقعت فیھ نجاسة 

.ولو تغیر أحد أوصافھ
.ماء خالطھ بول أو دم أو میتة أو میاه الصرف الصحي: مثل

.ال ُیتوَضأ منھ وال یزیل النجاسات: حكمھ


