
 المستوى االول

 و علیھ � صلى الرسول مولد تاریخ و

 ... األسئلة -الشرح -  الصویرات

 سلم و علیھ هللا صلى الرسول

  }الفیل قصة{

 التعلمیة

تمھیدا لمعرفة الحدث المرتبط بدرس الیوم میالد الرسول 

 علیھ الخلیل إبراھیم بناھا التي الكعبة بھدم

  ؟ الكعبة حرمة حفظ من ؟ الكعبة ھدم أبرھة

  سلم و علیھ هللا صلى الرسول میالد بتاریخ ارتبط

  سلم و علیھ هللا صلى محمد سیدنا مولد

 . سلم و علیھ هللا صلى الرسول مولد 

  : األستاذ قبل

  . تقتلھم أمطار

  . تحاربھم جنودا

 . بحجارة ترمیھم یرا

  التربیة اإلسالمیة

 من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  : األھداف
و الفیل قصة المتعلم یتعرف أن

  .. سلم
  :الوسائل
 الصویرات – السبورة

الرسول مولد

  األولــــــى الحـصــــــة

التعلمیة التعلیمیة األنشطة

تمھیدا لمعرفة الحدث المرتبط بدرس الیوم میالد الرسول  } ,سورة الفیل{ربط الدرس بالحصة السابقة للقرآن الكریم 

  .صلى هللا علیھ و سلم 

 .یردد المتعلمون سورة الفیل جماعة 

  :السبورة على كتابتھ بعد للمتعلمین  التالي النص

بھدم ذلك و,  الحرام هللا بیت حج عن الناس یصرف لكي مكة

  . جیشھ و أبرھة أھلك و بیتھ هللا 

  : الفھم أسئلة عن المتعلمون

أبرھة أراد لماذا ؟ مكة في فعلھ أبرھة ینوي كان ماذا ؟ الفیل أصحاب

ارتبط الكعبة ھدم محاولة حدث أن المتعلمین مكتسبات إلى األستاذ

مولد تاریخ من وقریبة,  للكعبة هللا حمایة على داللة الفیل أصحاب

  الثانیــــــة الحـصــــــة

 و الفیل قصة حول السابقة الحصة في راج بما المتعلمین 

قبل من السبورة على كتابتھا بعد شفھیا التالیة األنشطة المتعلمون

  : الصحیح الجواب

أمطار•                                                                            

جنودا•                                          •  الفیل أصحاب

یراط•                                                                            

  

 

التربیة اإلسالمیة

من إعداد األستاذ أمین السحیمي

  االقتداء: المدخل

  3 :الوحدة

   13 :األسبوع

  2: عدد الحصص

  

 المراحل

  المالحظة
 التذكر و 

ربط الدرس بالحصة السابقة للقرآن الكریم *

صلى هللا علیھ و سلم 

یردد المتعلمون سورة الفیل جماعة 

   النص مقاربة
   فھم

   مناقشة و
 اقتداء و

النص األستاذ یسمع

مكة أبرھة ھاجم

 فحمى, السالم

المتعلمون یجیب

أصحاب ھم من

األستاذ یضیف

أصحاب فحادثة

 األستاذ یذكر* وترسیخ بناء

  توظیف
  استثمار و 

المتعلمون ینجز*

الجواب بخط أصل

                                                                           

أصحاب على هللا سلط

                                                                           

https://moutamadris.ma/



