
 المستوى االول

  صورتي وأحسن خلقني
  .الخالق
                   وأعبده

 ....األسئلة -الشرح - السبورة  -التلمیذ 

  وسواني خلقني

 التعلمیة

  :یسمع األستاذ اآلیة الكریمة للمتعلمین بعد كتابتھا على السبورة
 4سورة التین  اآلیة  }}لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم   

لذا علینا أن نشكره , یستخلص المتعلمون من اآلیة أن هللا ھو الخالق لإلنسان 
و ال ننسى حق هللا على عباده فا� لم یخلقنا إال 

لذا فعلینا أال , هللا على عباده  فتوحید العبادة �  حق
و ال نتوكل و ال نتوسل لغیر هللا فال معبود 

] 4[علمھ البیان ] 3[خلق اإلنسان 

ویعني انھ عز , یستخلص المتعلم على أن الرحمن اسم من أسماء هللا الحسنى 
, فا� ھو الرحمن الذي علمنا كتابھ القرآن الكریم 
, وھو الذي خلقنا و علمنا البیان یعني كیف نعبر عما في قلوبنا نطقا باللسان 

   : استفسار المتعلمین عن معناھا
  . أومن أن هللا خلقني في أحسن تقویم فواجبي أن أعبده وأوحده 

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
خلقني هللا أن أتعرف
الخالق ھو هللا بأن أومن

وأعبده الخالق هللا أشكر 
  :الوسائل
 التلمیذ  كتاب

خلقني هللا

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

یسمع األستاذ اآلیة الكریمة للمتعلمین بعد كتابتھا على السبورة
لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم   {{

یستخلص المتعلمون من اآلیة أن هللا ھو الخالق لإلنسان 
و ال ننسى حق هللا على عباده فا� لم یخلقنا إال . ألنھ خلقنا في أحسن صورة 

فتوحید العبادة �  حق . لعبادتھ وحده ال شریك لھ
و ال نتوكل و ال نتوسل لغیر هللا فال معبود , نصلي و ال نسجد و ال ندعو لغیر هللا 

  . بحق سواه سبحانھ 
  كیف خلق هللا تعالى اإلنسان ؟

  ماذا یجب على اإلنسان في حق هللا خالقھ ؟

  الثانیــــــة الحـصــــــة

  من أعبد بحق ؟
 كیف خلق هللا اإلنسان ؟
 :اآلیات الكریمة یسمع األستاذ للتالمیذ 

خلق اإلنسان ] 2[علم القرآن ] 1[الرحمن {  :هللا تعالى 

  4 - 1سورة الرحمن اآلیات 
یستخلص المتعلم على أن الرحمن اسم من أسماء هللا الحسنى 

فا� ھو الرحمن الذي علمنا كتابھ القرآن الكریم . الواسعة  ةرحم
وھو الذي خلقنا و علمنا البیان یعني كیف نعبر عما في قلوبنا نطقا باللسان 

 .  فھذه ثالث نعم أنعم هللا بھا على اإلنسان 
استفسار المتعلمین عن معناھامطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد 

أومن أن هللا خلقني في أحسن تقویم فواجبي أن أعبده وأوحده 

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

  )العقیدة(التزكیة : المدخل

  2 :الوحدة

  7: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

وضعیة 
 االنطالق

یسمع األستاذ اآلیة الكریمة للمتعلمین بعد كتابتھا على السبورة
{{: قال تعالى

الشرح 
 والفھم

یستخلص المتعلمون من اآلیة أن هللا ھو الخالق لإلنسان 
ألنھ خلقنا في أحسن صورة 

لعبادتھ وحده ال شریك لھ
نصلي و ال نسجد و ال ندعو لغیر هللا 

بحق سواه سبحانھ 
كیف خلق هللا تعالى اإلنسان ؟

ماذا یجب على اإلنسان في حق هللا خالقھ ؟

 تمھید
من أعبد بحق ؟*
كیف خلق هللا اإلنسان ؟*

  أھتدي 

یسمع األستاذ للتالمیذ *
هللا تعالى قال 

{  
سورة الرحمن اآلیات  

یستخلص المتعلم على أن الرحمن اسم من أسماء هللا الحسنى 
رحموجل ذوا ل

وھو الذي خلقنا و علمنا البیان یعني كیف نعبر عما في قلوبنا نطقا باللسان 
فھذه ثالث نعم أنعم هللا بھا على اإلنسان 

  التشبع 
 بالقیم

مطالبة المتعلمین بتردید الجملة اآلتیة بعد 
أومن أن هللا خلقني في أحسن تقویم فواجبي أن أعبده وأوحده *
 

https://moutamadris.ma/


 المستوى االول

 – الصمد – الواحد:  الحسنى هللا أسماء
  . أحد بھ یشرك

 ....األسئلة -الشرح - السبورة  -التلمیذ 

  وسواني خلقني

 التعلمیة

  :السبورة على كتابتھما بعد

 أحد كفؤا لھ یكن لم معنى ما ؟ شبیھ أو مثیل

 ؟ حاجاتنا قضاء

 لھ شریك ال أحد واحد هللا أن معرفة من

 أن تعني و تعالى صفاتھ من و الحسنى هللا

 . صفاتھ و تعالى هللا أسماء حول

  . المتعلمین قبل من شفھیا إنجازھا

  . أحد
  . صمد
  . سواه ما كل عن

  . أفعالھ و صفاتھ 
 . الحاجات قضاء

 اإلیمان أصل ھو األلوھیة و بالربوبیة
  . صحیحة

 . یولد لم و

 التربیة اإلسالمیة

 األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
أسماء المتعلم یتعرف أن
یشرك ال و هللا یوحد أن

  :الوسائل
 التلمیذ  كتاب

خلقني هللا

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

  .سورة اإلخالص : ربط الدرس بالحصة السابقة 
 .یستظھر المتعلمون سورة اإلخالص كتمھید 

بعد للمتعلمین اإلخالص سورة من الكریمتین اآلیتین
  } ] 2[ الصمد هللا] 1[ أحد هللا ھو قل

  : الكریمتین اآلیتین حول حوارا 

مثیل � ھل ؟ هللا وحدانیة على الدالة الصفات ما 

قضاء في نستعین بمن ؟ معناھا فما تعالى هللا صفات

من المتعلم یمكن شفھي استنتاج بناء إلى المتعلمین

هللا أسماء من الصمد أن و,  أفعالھ و صفاتھ و ذاتھ

 الرغائب و الحاجات قضاء في

  الثانیــــــة الحـصــــــة

حول السابقة الحصة في راج بما المتعلمین األستاذ

إنجازھا یتم و السبورة على التالیة األنشطة المدرس
  : بخط المتعلمون

أحد واحد -                                                      
صمد فرد - •                                         
عن نيغ -                                                      

  : بشرحھا كلمة كل
 و ذاتھ في واحد•                                  • 
قضاء في المقصود•                                  • 

بالربوبیة جاللھ وجل عز هللا توحید أن إلى التالمیذ
صحیحة عقیدة على كان إذا إال یقبل ال صالح عمل

و یلد لم صمد فرد أحد واحد تعالى هللا أن أومن

  

 

التربیة اإلسالمیة

األستاذ أمین السحیمي تصمیممن 

  )العقیدة(التزكیة : المدخل

  3 :الوحدة

  12: األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

 وضعیة
 االنطالق

ربط الدرس بالحصة السابقة * 
یستظھر المتعلمون سورة اإلخالص كتمھید 

   النص تقدیم
   فھمھ

 مناقشتھ و

اآلیتین األستاذ یسمع
قل{ :  تعالى قال

 المدرس یدیر* 

 ؟ شریك � ھل

صفات من الصمد ؟

 االستفادة

المتعلمین المدرس یدفع

ذاتھ في واحد فا�

في المقصود هللا

األستاذ یذكر* وترسیخ بناء

  توظیف
  استثمار و 

المدرس یكتب* 
المتعلمون یصل

                                                      
•                                          تعالى هللا

                                                      
كل المتعلم یصل

•                                  •  الصمد
•                                  •     أحد

 التزام

التالمیذ األستاذ ینبھ
عمل أي أن و
أومن و أتزكى 

https://moutamadris.ma/



